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آدینه ی 3

رياضي فصل 1 : الگوها )ماشین های ورودی - خروجی(3

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* به این شکل ها چه می گویند؟ 
 مربّع   مستطیل 

 مکّعب   چندضلعی  

* ماشینی داریم که هر عدد را به اضافه ی 12 می کند. اگر عدد 8 وارد آن شود، کدام عدد زیر 

از ماشین خارج می شود؟
  22   18   20   4 

 2 عدد 20 را به ماشینی دادیم، از ماشین عدد 35 خارج شد. این ماشین چه عملی را انجام می دهد؟

 3 جدول روبه رو را کامل کنید.

+7 -4

8

9

11

 4 عددهایی وارد ماشین شده اند، با توّجه به کار ماشین عددهای خروجی را بنویسید.

+10

4

7

10

 5 با توّجه به عددهای خارج شده، عددهای ورودی به ماشین را بنویسید.

+7

17

15

12
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فارسي درس 1 : محّله ی ما3

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* خاطرات یعنی:
 چند خطر   چند خطا   چند خاطره 

* کدام گزینه نادرست نوشته شده است؟
 عصای زیبا   لحظات خوب   قتعات اصلی 

 2 با مرتّب کردن کلمه های زیر جمله بنویسید.

برای ـ تنگ ـ دوستش ـ شده بود ـ دلش ـ او

 

 3 نوشته ی زیر را تا دو سطر دیگر ادامه دهید. 

اکنون که به کالس سوم آمده ام، تصمیم دارم  
 
 

 4 کلمه های تشدید دار متن درس اّول را پیدا کنید و بنویسید.

 
�
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آدینه ی 3 

 5 اگر بخواهید از محلّه ی خودتان برای دیگران صحبت کنید چه می گویید؟

علوم تجربی درس 2 : خوراکی ها3

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* کدام یک تغذیه ی مناسبی برای زنگ تفریح است؟

        

* کدام خوراکی مناسب وعده ی غذایی صبحانه است؟

        

جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. 2 

* مصرف زیاد شکر و نمک به بدن ........................................ می رساند.

 3 برای انجام دادن چه کارهایی به غذای سالم و مناسب نیاز دارید؟
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 4 با کشیدن یک جدول، مواّد غذایی زیر را در سه گروه غذایی دسته بندی کنید.

گوشت، سیب زمینی، کره، ماهی، نان، روغن آفتابگردان، مرغ، گندم، روغن زیتون

 5 نام چند خوراکی که از نظر بهداشتی برای بدن مناسب نیست را بنویسید.

 
 

مطالعات اجتماعي درس 2 : من بزرگتر شده ام3

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* خّط زمان چه چیزهایی را نشان نمی دهد؟
 تغییرات ما از زمان گذشته تا آینده 

 تغییر عالقه مندی های ما 
 تغییر نکردن اندام های بدن 

* رشد کردن به چه معناست؟
 کوچک تر شدن اعضای بدن 

 بزرگ و کامل شدن موجودات زنده 
 چاق شدن  
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آدینه ی 3 

 2 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

* رشد کردن، ........................................ در موجودات زنده به وجود می آورد.

 3 از زمان تولّد تاکنون چه تغییراتی در بدن شما به وجود آمده است؟

 4 از زمان تولّد تا کنون چه تغییراتی در توانایی های شما به وجود آمده است؟

 5 با توّجه به خّط زمان زیر بگویید که چه تغییراتی ممکن است در آینده برای پدرام پیش بیاید؟

هديه های آسمان درس 2 : غروب یک روز بهاری3

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

*  آیه ی »َوْشُکروا نِْعَمَت اهلل« مربوط به کدام سوره و آیه است؟
 نحل - 111   نحل - 114   بقره - 17 

* معنی آیه ی »َوْشُکروا نِْعَمَت اهلل« کدام است؟
 شکرگزار نعمت های خدا باشید. 

 نعمت های خدا را اسراف نکنید. 
 خدا همه ی بندگانش را دوست دارد. 
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 2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

 یکی از بهترین وقت ها برای دعا کردن ........................................ است.
 خدا را شکر می کنم به خاطر ........................................................................................................................................ .

 3 برای تشّکر از خداوند چه کارهایی انجام می دهید.

 
 
 
 

 4 جمله ی زیر را ادامه دهید.

دوست دارم به جای خورشید باشم و  
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آدینه  ی 4  

رياضي فصل 1 : الگوها )ساعت در بعد از ظهر و الگوهای متقارن(4

جاهای خالی را با اعداد مناسب کامل کنید. 1 

 یک شبانه روز ........................................ ساعت است.
 ساعت 4 بعد از ظهر یعنی ........................................ .
 ساعت 8 بعد از ظهر یعنی ........................................ .

 ساعت 19 یعنی ساعت ........................................ بعد از ظهر.

 2 مسابقه ی ورزشی ساعت 5 بعد از ظهر شروع می شود. زمان شروع این مسابقه ساعت چند است؟

 

 3 قطاری ساعت 5 صبح از تهران حرکت کرد و 11 ساعت بعد به شهر یزد رسید. این قطار چه 

ساعتی از بعدازظهر به مقصد رسیده است؟
 

 4 روی ساعت مقابل ساعت 14 را نشان بدهید.

 5 خط تقارن هر یک از شکل های زیر را رسم کنید.
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فارسي درس 2 : زنگ ورزش4

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* امالی کدام کلمه درست نیست؟
 اسطخر   نظم   تعطیلی   ماهر 

* کدام یک از کلمه های زیر با هم مخالف نیستند؟
¹ سنگین  ¹ پنهان   سبک   پیدا 
¹ پشت سر  ¹ شروع   مقابل   آغاز 

 2 هم معنی کلمه های زیر را بنویسید.

نرم نرمک: ................................   رتبه: ................................   پیوسته: ................................   عالقه: ................................

 3 کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید. 

»محلّه، ایستاده، یادآوری، شنیدن، باران«

........................................ ،........................................ ،........................................ ،........................................ ،........................................

 4 جاهای خالی جمله های زیر را با کلمه های مناسب پر کنید.

 آن ها غذایشان را ........................................ .  تو و برادرت همه ی راه را پیاده ............................... .

علوم تجربی درس 2 : خوراکی ها4

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* کدام ماّده ی غذایی دارای مواّد نگهدارنده است؟
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آدینه ی 4  

* کدام گروه غذایی از ابتالی ما به بیماری های کمبود ویتامین جلوگیری می کند؟

     

 2 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

* موقع خرید مواّد غذایی از بازار باید به ........................................ آن ها توّجه کنیم.

 3 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشّخص کنید.

درست  نادرست    برخی از مواّد غذایی مثل خامه و پنیر حتماً باید در یخچال نگهداری شود. 
درست  نادرست    حبوبات پخته نشده حتماً باید در فریزر نگهداری شوند. 
درست  نادرست   باقی مانده های مواّد غذایی حتماً باید در جای گرم و خشک نگهداری شوند. 

 4 چرا باید از همه ی گروه های مختلف غذایی به مقدار نیاز مصرف کنیم؟

 

 5 یک غذای ایرانی نام ببرید و بنویسید. برای تهیه ی آن از کدام گروه های غذایی استفاده شده است؟

 
 

مطالعات اجتماعي درس 3 : آیا ما مثل هم هستیم؟4

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* کدام یک از موارد زیر در انسان ها با هم متفاوت است؟
 استعدادها و توانایی ها    نیاز به غذا    نیاز به هوا  

 2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

 خداوند ما را با همین ........................................ و ........................................ آفریده است.
 بعضی آدم ها از نظر ........................................ یا ........................................  خیلی به هم شبیه هستند ولی هیچ 

وقت دو نفر کاماًل به هم شبیه نیستند.



22

سال سوم

 3 چه شباهت هایی بین انسان ها وجود دارد؟

 

 4 اگر همه ی انسان ها کامالً مثل هم بودند، چه می شد؟

 
 

هديه های آسمان درس 3 : همیشه با من4

 1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* نام دایه ی حضرت محّمد )ص( چه بود؟
 خدیجه    حلیمه   آمنه 

* فرزندان حلیمه هر روز صبح گوسفندان را برای چرا به کدام محل می بردند؟
 صحرا     دشت     کوه   

 2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

 خدا بهترین نگهدارنده است و او ........................................ است.
 به کسی که نوزاد را به او می سپارند تا برای مّدتی از او نگهداری کند ........................................ می گویند.

 3 پیامبر)ص( وقتی گردنبند را از گردن خود باز کرد چه فرمود؟

 

 4 معنی آیه ی »َفاهللُ َخیٌرحاِفظاً َو ُهَو اَْرَحُم الّراِحمین« را بنویسید.


