به نام خدا

نام ونام خانوادگي :

تاریخ:

کالس سوم دبستان سادات
تکالیف مربوط به آلودگي هوا
سواالت

ردیف
دایره ای به شعاع  2سانتی متر بکش

دو قطر دایره را روی شکل آن طوری بکش که  4زاویه ی راست تشکیل شود
1

اندازه پاک کن خود را با خط کش اندازه بگیر و روی محور نشان بده
اندازه پاک کن شما چند سانتی متر و چند میلیمتر است
2

اگر برنامه کودک ساعت  9:25دقیقه صبح پخش شود
الف-چه کسری از ساعت مانده تا ساعت  10شود؟
3

ب-چه کسری از ساعت  9گذشته است؟
پ-کسرهایی که نوشته ای را با هم مقایسه کن
1

کسر  4را روی شکل نشان بده و برای آن دو کسر مساوی بنویس
4

جرم یک جعبه شیرینی  2750گرم است اگر جرم جعبه  670گرم باشد جرم خالص شیرینی را به دست آورید.
5

محمد  2100تومان و علی  3200ریال بیشتر از محمد پول داشت مقدار پول علی را بدست آورید؟
آن ها روی هم چقدر پول داشتند؟
6

ادامه سواالت در پشت برگه

در یک بند فداکاری حسن امید زاده را توضیح دهید.
.......................................................................................................................................................................................................
7

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
هم خانواده کلمات زیر را بنویسید؟

8

صبحانه ..............................

ربط..................................

تکالیف ..................................

صوت..............................

یک جمله به زمان حال و یک جمله به زمان گذشته بنویسید.
............................................................................................................ .............................................................................................................................
9
.................................................................................................................................................................................................................... .....................
مرتب کنید.
آفرین -به – پیر مرد -گفت -فرمانروا – فکر – فرو – رفت – و – به
10
............................................................................................................ .............................................................................................................................

معنای کلمات زیر را بنویسید.
11

فرمانروا..............................
ماهرانه..............................

ترقه..............................

باعث..............................

خویشان ..............................فداکاری..............................

ثبت نام..............................
غروب..............................

کامل کن
نفت+کش

نفتکش یعنی

...........................................................................................................................................................................
12
خط+کش

 .................یعنی

...........................................................................................................................................................................
با حروف در هم ریخته واژه مناسب بسازید.
م-ع-و-ل-م-ی

ر-غ-ب-و

13
س – ا -م – ف – ن – ر – ا

ت–م–ح–ی

کلمه ها و عبارات زیر را با دقت بخوان
جوانان – فرمانروا – دقت – جوز
14

تانک – ریز علی خواجوی – واقعه – جاودانه
آن ها را از درس  6و  7پیدا کن و از جمله هایی که این کلمه ها در آن ها به کار رفته اند با خط خوانا در دفتر مشق بنویس

