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به نام خدا
نام ...................
آزمون پیشرفت تحصیلی کالس سوم دبستان هاشمی نژاد – مهرماه 59
نام خانوادگی ..................
155
055
955
 1در داخل مربع کدام عدد را باید بنویسیم ؟
2

ب) 055
الف) 055
کدام مورد عدد ( سیصد و ده ) را نشان می دهد؟
الف )  0صدتایی و  2ده تایی

د) 055

ج) 555

ج)  0صد تایی و  0یکی

ب) 0صد تایی و  1ده تایی

د)  2صدتایی و  2ده تایی
0

کدام مورد عدد  950را به حروف نشان می دهد .
الف) پانصد و شصت

ب) ششصد و پنج

د) ششصد و پنجاه

ج) پانصد و شش

0

یک مغازه دار نوعی بیسکویت را  095لایر می خرد و پانصد لایر می فروشد  .اگر مغازه دار  2بیسکویت
بفروشد  ،چند لایر سود می کند؟
د)  255تومان
ج)  155تومان
ب)  255لایر
الف)  155لایر

9

یک مکعب را از چند طرف می توان روی کاغذقرار داد و دور آن خط کشید؟
الف) س ه

0

ب) 2282281،

ج)حی علی الفالح

ب) قدقامت الصلوۃ

د)حی علی خیرالعمل

( سبحان ربی العظیم و بحمده ) را در کدام مرحله از نماز می خوانیم؟
الف) قنوت

ب ) سجده

5

نماز صبح چند رکعت است ؟
ب) 0رکعت
الف)  2رکعت

1
5

یکی از بهترین راه تشکر از نعمت های خدا چیست؟
الف)اسراف کردن

1
1

ج)،822811818

د) هیچکدام

کدام ذکر در اذان گفته نمی شود ؟
الف) حی علی الصلوۃ

8

ج) پنج

امروز دوشنبه سومین روز ماه آبان است  .تا آخر این ماه دوشنبه ها چه تاریخ هایی از ماه هستند؟
الف) 1،81282،82

0

ب) دو

د) شش

د) هیچکدام

ج) رکوع
ج) 0رکعت

ب) استفاده صحیح ازنعمت ها

د) 9رکعت

استفاده نکردن ازنعمت ها

به چندمین روز ازماه محرم عاشورا گفته می شود؟
الف) هفتمین روز

ب) پنجمین روز

ج) نهمین روز

د) دهمین روز

همه موارد

1
2

کدام غذا برای تغذیه در مدرسه مناسب تر است ؟
الف)نوشابه گازدار

1
0

ب) پفک

ب) کنسرو ها

1
0

ج) اب میوه های مدت دار

ب)سبزیجات

ج) لبنیات

ب) چای
الف) شیر
من با دیدن  .............به یاد فصل زمستان می افتم .
ب) برف

ج) دوغ
ج) کولر

1
0

خاطرات یعنی .....................
ب) چند خاطره ها
الف) خاطرات ها

1
8

در زنگ ورزش  ،باران در چه فصلی نرم نرمک می بارید؟
الف)بهار

د) پاییز

ج) زمستان

ب) می داند

د) نمی داند

ج) می دانیم

ب) بوستان

د)خیابان

ج) گلستان

ب) به رنگ آبی دیده شود

ج) با نوزاد دیگری عوض نشود

د ) هیچکدام

شما از زمان تولد تا کنون رشد کرده اید  .چه تغییراتی در بدن شما به وجود آمده است؟
الف ) بیشتر شدن قد

2
0

ج) چند خاطره

ب) تابستان

د)چند خاطرات

چرا در بیمارستان دکتر زیر پای نوزاد را جوهری می کند ؟
الف) زیبا دیده شود

2
2

د) آب بازی

نام دیگر پارک چیست ؟
الف) کوچه

2
1

د)هیچکدام

بچه ها  ،خانه ی سالمت را مکان بهداشتی ......................
الف) می دانند

2
5

د)همه ی موارد

بهترین نوشیدنی در صبحانه مخصوصا برای کودکان کدام است ؟

الف) گرما

1
5

د)همه ی موارد

در آش رشته از کدام گروه مواد غذایی استفاده می شود ؟
الف)حبوبات

1
9

ج) نان و پنیر و گردو

کدام مواد غذایی زیر مواد نگهدارنده دارند ؟
الف) انواع سس ها

1
0

د) چیپس

ب)بیشتر شدن وزن

شناسنامه به چه دردی می خورد ؟

ج)بزرگ شدن دست و پا

د) همه ی موارد

الف) ثبت نام در مدرسه
2
0
2
9

ب) ازدواج

ج) کار

د) همه ی موارد

کدام مورد  ،از شباهت های ما ودوستانمان می باشد؟
د) رنگ مو و چشم
ج) قد و هیکل
ب) نیاز به محبت و مهربانی
الف)رنگ پوست
بچه ها تا چند ماهگی نمیتوانند خوب ببینند؟
د) شش ماهگی
ج) چهار ماهگی
ب) دو ماهگی
الف) سه ماهگی
تعداد پاسخ صحیح
خسته نباشین بچه ها
تعداد پاسخ غلط
آموزگار کالس سوم  :طاهری

