دبستان پسرانه ی سادات

نام و نام خانوادگی:
1

پایه ی سوم مربوط به تعطیالت آلودگی هوا

دی 98

با خط کش خطی رسم کنید که طول آن به اندازه ی شش میلی متر از  3سانتی متر گذشته باشد .سپس آن را به صورت یک
عبارت کسری بنویس .

𝟏

2

روی یک شکل

3

یک شکل رسم کن که فقط دو زاویه ی راست داشته باشد .

𝟐

را نشان بده سپس برای آن دو کسر مساوی بنویسید .

سپس برای تعداد زاویه های راست یک عبارت کسری بنویسید .

4

هادی و هدی قرار است جز سی قرآن را بخوانند  .هادی سه پنجم آن و هدی چهار ششم آن را خوانده است  .کدام یک
مقدار بیشتری خوانده اند ؟ (با رسم شکل )

5

علی  4750تومان پول دارد  .او می خواهد در کشور شکرستان یک لباس به مبلغ  4لیره ی شکرستان بخرد  ،اگر هر لیره
ی شکرستان به اندازه ی  1150تومان ارزش داشته باشد  ،آیا علی با مقدار پولی که دارد می تواند آن لباس را بخرد ؟ چند
تومان اضافه یا کم می آورد ؟

6

چهار کلمه مثال بزنید که بتوان به آن ها " ام " اضافه کرد  ،سپس با دو تا از آن ها دو جمله به زمان گذشته بنویسید .
---------

----------

----------

---------

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7

برای ضرب المثل " هر چه کنی به خود کنی " یک مثال بزن .
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

8

یک بند کوتاه در مورد آلودگی هوا به زبان گفتاری بنویسید  ،سپس آن را به زبان نوشتاری بازنویسی کنید .
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

9

چهار کلمه با " کش " ترکیب کنید و با دو تای آن ها جمله ای به زمان آینده بنویسید .
-------

----------

------------

----------

.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10

پسرم تو چه پیشنهادهایی داری که بتوانیم با اجرای آن  ،از آلودگی هوا جلوگیری کنیم ؟ در یک بند بنویس
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

11

" قل لهما قوال کریما " با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگویید .
این آیه تو را به یاد کدام یک از درس های هدیه های آسمان انداخت  ،تو چه نتیجه ای از آن درس گرفتی ؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

12

شما برای کمک به پدر بزرگ و مادر بزرگ خود چه کارهایی انجام می دهید ؟
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

13

آب دریا شور است  ،اما آب باران شیرین است آیا می دانید دلیل این تفاوت چیست ؟
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

14

پسرم در درس علوم با انواع مواد غذایی آشنا شدی  ،تحقیق کن که با توجه به آلودگی هوا بهتر است از چه نوع مواد غذایی
استفاده کنی تا برایت مفیدتر باشد ؟
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

