
باسمه تعالی

پیراهن بدوزد ، چند دکمه الزم دارد ؟ 3اگر او . دوزد دکمه می5او براي هر پیراهن . مادر محسن خیاط است -1

: زردآلو بود ، به کمک ضرب حساب کنید 3سیب و 2میوه آورد که در هر کدام بشقاب 4نفر از دوستانش ، 4سارا براي -2

سارا چند عدد سیب آورد ؟ ) الف 

او چند زردآلو آورد ؟ ) ب 

او روي هم چند میوه آورد ؟ ) ج 

. هاي زیر عبارت ریاضی مناسب بنویس براي محور-3

.............................................................................................

............................................................................................

. نیم ساعت قبل از ساعت فوق چه ساعتی است، کسرهاي مساوي آن را بنویسید -4
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دخترانه پیوند)هوشمند(پیش دبستان و دبستان
ي فرهنگی آموزشی پیوند ادبموسسه

11ي شمارهي پیک آدینه

باسمه تعالی

خواند ؟ او در یک هفته چند صفحه قرآن می. خواند صفحه از قرآن خود را می2مرضیه هر شب -5

جفت تاي دیگر چند جفت جوراب است ؟ 3جین جوراب و 4. جفت جوراب دارد 6هر جین جوراب - 6

. گیرید ، توضیح دهید اي میچه نتیجه. ضرب مربوط به هر دسته را بنویس . سته بندي کن شکل رو به رو را به دو روش د-7

  =×

=×

×=×

. بگذارید >= <در جاي خالی عالمت -8

3×44×33 +55×3

6×57×45×22 +2 +2 +2

هفته چند صفحه تدریس 3در . صفحه را تدریس کند 6اگر معلم هر هفته . باشد صفحه می....................... سوم کتاب ریاضی-9
چند صفحه از کتاب باقی مانده است ؟ . شده است 
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. باشد 4× 7....................... = اي بنویس که راه حل آن به کمک شکل مسئله–10

. ها یک جمله بساز معنی کلمات زیر را بنویس و با آن-1

................................................................................................................................................................، = ................................. دهقان 

................................................................................................................................................................، = ................................. هم نوع 

................................................................................................................................................................، .. = ...............................نخست 

. خانواده از متن درس پیدا کرده و بنویس براي هر کلمه یک هم-2

: ....................................................گذاریم می................................: ...................بخشایش 

: ....................................................زوج  : ...................................................اخبار 

: ....................................................فرمودند  ........................: ...........................فقرا  

فارسی
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. ها و کلمات مناسب بگذار متن زیر را با دقت بخوان و نشانه-3

................ (    ) و حضرت (     ) او دختر حضرت فاطمه . باشد می(    ) و امام حسین (    ) امام حسن (     ) .................... حضرت زینب 

. باشد می(    ) و حضرت خدیجه ........................ (   ) است که نوه حضرت 

. از خواندن درس پیراهن بهشتی چه مطلبی توجه تو را جلب کرد ؟ راجع به آن دو خط بنویس -4

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

. هاي زیر را بنویس زمان جمله-5

کمک کند خواهد به دیگران او می)(

 (لباسش را کنار گذاشت تا چند لحظه بعد بپوشد ) س (حضرت فاطمه(

شود هاي بسیار خوبم خوش حال میمادر از دیدن نمره)(

.دار بنویس ي زیبا و خندهها یک جملهجایی نقطه ، کلمه بساز و سپس با کمک کلمهبا جابه- 6

حبـرحبـرحبـر 
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