
1- متن درس «بوی نرگس» را بخوان و جاهای خالی را کامل کن 

بوی گل، اطرافم را پُر کرده است. هر جا که می روم، بوی بهترین ............... ها را حس می کنم. 

............. می خواند.  باران بر سقف های ................ می بارد. پرنده آواز ی

سرود آبشار، موسیقی ............... . دریای آبی و ............... پرهای ..................... پرندگان. 


منظور شاعر از شعر زیر چه کسی بوده است؟ -2

«خدا کند که بیاییتو آفتاب وفایی، خدا کند که بیایی          فروغ دیده ی مایی، »



معنای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید. -3

چشم نوازمناظر                      ماهیتنگ                             ی پرندگان نغمه

، بیا!غایبترین عزیز ای بهترین صدا، ای زیبا ترین دیدنی، ای خوش بو ترین، ای 

(06 - 45) صفحات درس نهم بوی نرگس فارسی: 

(07 - 06) صفحاتدرس خاصیت ضرب  5فصل ریاضی:

(54 - 57) صفحات 0درس علوم:

 (64 - 60) صفحات 27درس مطالعات اجتماعی:

(44 - 46صفحات ) 26درس  هدیه های آسمان:

پیک آدینه سوم دبستان

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



نار همک شماره جدول را حل کن و سپس حروف شماره دار جدول را به ترتیبشکل زیر چه نام دارد؟  -4

بچین تا رمز را پیدا کنی.

تابش آینه تخت ................ است. -1

عدد، حاصل ضرب تغییر .............. . در ضرب با جابه جا کردن دو-2

ماه مهمانی خدا چه نام دارد؟ -3

دخترها در چه سنی به سن تکلیف می رسند؟ -4

به استفاده به اندازه و در حد نیاز از هر چیزی .......... می گویند. -5

مسیر حرکت نور چگونه است؟ -6

...................................... رمز:



روی گلبرگ ها مانند نمونه  کلمه ی مناسب بنویسید و با آن ها جمله بسازید. -5

دل نشین: آواز دل نشین پرنده ها به گوش می رسد.

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

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

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

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



تصویر آدمک در آینه بکشید.آدمک خود را در آینه های زیر چگونه می بیند؟ مانند نمونه شکلی از  -6



منابع نور را در شکل های زیر پیدا کرده و رنگ آمیزی کنید. -7

با رسم شکل نشان دهید. نور در برخورد با سطح ناصاف چگونه بازتاب می شود؟ -8



مورد نام ببرید( چرا این افراد لباس 2چه افرادی را می شناسید که در شب لباس های روشن می پوشند؟ ) -9

روشن می پوشند؟



مسیر حرکت نور را در شکل زیر رسم کنید. این کار چه خطری می تواند داشته باشد؟ -11



هر یک از شکل های زیر نشان دهنده ی کدام یک از خاصیت های ضرب است؟ -11

خاصیت ........................................

................... در هر عدد برابر است با ..........ضرب .حاصل 

............. برابر است با ................حاصل ضرب هر عدد در 

...........حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر است با ...

........حاصل ضرب صفر در هر عدد برابر است با ......

ضرب های زیر را مانند نمونه کامل کنید. -21

 15 5 10 5
( ) ( )    17 5 9 5 8 5 12 5



ضرب زیر را روی محور رسم کنید. -31

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15
4 3



......)            بنویسید.برای شکل زیر یک ضرب  -41 ) (...... ) ...... ...... ......     6 6



کیلو شیر بدهد. 6عدد گاو دارد اگر هر گاو روزی  5دامداری  -51

الف( او هر روز چقدر شیر می دوشد؟

ب( او هر هفته چقدر شیر می دوشد؟



تومان و یک مداد 311پاکن به قیمت  2تومان و  1511دفتر به قیمت  3تومان پول دارد و می خواهد  7111محمد  -61

 تومان بخرد. 711به قیمت 

او بعد از خرید این اجناس چقدر پول خواهد داشت؟



توضیح دهید. چه کار دیگری می توان انجام داد. چه اشکالی دارد؟به نظر شما ریختن کاغذ در سطل زباله  -81

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

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

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

کدام یک از افراد زیر در حال اسراف کردن است؟ چرا؟ -19



: : امام صادق (ع) فرمود  اسراف آن است که  انسان ؛ مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بزند. پرسیدند: پس قناعت چیست ؟ فرمود 

 171که قدرت داری غذای مناسب تری بخوری. مجموعه االخبار باب د در صورتیست که غذایت نان و نمک باشا این



 به چه چیزی اشاره دارد؟«  ال  یُحِبَُّ الْمُسْرِفِین  إِن َّهُ» آیه ی  -21

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

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

 ید.سه منبع طبیعی نام ببرید و راه های صرفه جویی در آن ها را بنویس -21

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

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

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

 از پدر و مادرت کمک بگیر و تاریخ تولدت را بنویس -22

 سال:                   ماه:                   روز:                   روز هفته:                   ساعت:

 

تکلیف رسیده اید؟ اگر به سن تکلیف رسیده اید چه کارهایی را انجام می دهید و چه کارهایی را آیا به سن  -23

 چرا؟انجام نمی دهید؟

 
 

 را به هم وصل کنید. عبارات مرتبط -24
 تکلیف    گرسنگی از زمان اذان صبح تا اذان مغرب

 فاطمه    اند باید روزه بگیرند. کسانی که به این سن رسیده

 روزه    شبی از ماه رمضان که ثواب عبادت در آن بسیار زیاد است.

 طلوع خورشید    نام دختر پیامبر

 شب قدر    زمان به پایان رسیدن وقت نماز صبح

 
 

والدین گرامی درخواست می شود فرزندانشان را در حفظ این دعا یاری سعی کنید آیت الکرسی را حفظ کنید. )از 

 کنند حتی حفظ قسمتی از آن نیز می تواند بسیار مفید باشد.



 یا رب العالمین شنبه

 الجالل و الکرامیا ذل یک شنبه

 یا قاضی الحاجات دو شنبه  

 یا ارحم الراحمین سه شنبه

 یا ق یَُّومُ حَیَُّ یا چهارشنبه

 الملک الحقَّ المبین الَّا الل َّه ال اله پنج شنبه

 مُحمّدٍ آلِ على و ى مُحمُدٍاللَّهمّ صَلَِّ عل جمعه

http://ardabil.irib.ir/-/%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86



