ارزیابی معلم ** ** **
**

*

توضیحات

*

تحویل به موقع

انسان
اسالم
ایران

-

نام و نام خانوادگی :

پایه سوم

دقّت در صحیح
نویسی
رعایت پاکیزگی

احترام به قانون  ،احترام به خودتان است

زیبا نویسی
ارزیابی دانش

**

**

آموز

**

*

به تنهایی انجام
دادن تکلیف
جمع آوری وسایل
بعد از اتمام کار
انجام درزمان
مناسب
به کارگیری سلیقه
و خالقیّت
پاسخ دادن به طور
کامل

**

*

توضیحات

"هدیه"

" ریاضی "
-1مادر پروانه  0044گرم قند و شکر خرید .
اگر  044گرم آن شکر باشد :

گزینه درست را با عالمت

-جرم قند چند کیلو گرم است ؟

-1نام حضرت زینب (س) را چه کسی برای او انتخاب کرد ؟

مشخص کنید .

ب)حضرت فاطمه (س)

الف)حضرت علی (ع)

د)امام حسن (ع)

ج)پیامبر (ص)

-2روز تولد حضرت زینب (س) را چه نام نهاده اند ؟
الف ) روز ایثار
 0 -2متر و  7سانتی متر و  5میلی متر  ،چند میلی متر است ؟

ب) روز مقاومت

-3پیامبر (ص) چگونه متوجه آمدن اویس شد ؟
ب)از بوی پیراهن

الف)کفش های اویس
ج)اهل خانه به ایشان گفتند

 2335 -3گرم چند کیلو گرم و چند گرم است ؟

ج) روز پرستار

د) روز زن

د) از آمدن بوی بهشت

-0اویس اهل کجا بود ؟
الف) مدینه

ب) مکه

ج) یمن

د) طائف

-5شغل اویس چه بود ؟
الف)خرما فروش
 5423 -0میلی متر چند متر و چند میلی متر است ؟

ب) شتربان ج)کشاورز

د)تاجر

-3وقتی اویس برای دیدار پیامبر (ص) به مدینه آمد  ،ایشان به کجا رفته بودند ؟
الف) مسجد

ب) بیرون شهر

ج) خانه ی خدا

د) نخلستان

"اجتماعی "

"فارسی"

-1با نوشتن نشانه جا افتاده  ،کلمه ها را کامل کنید و معنی آن را بنویسید.

منـ.....م

کاهـ......

مشـ....ورت

گوش...راش

بی....برانه

-1شجره نامه یا درخت خانوادگی خود را کامل کن(.نوشتن نام افراد)

 .2متن زیر را با عالمت (  ) « » : ، .کامل کن.
نخودی یک کتاب داشت ⃝

 .2خداوند در قرآن درباره ی پدر و مادر چه فرموده است؟

نخودی خواندن کتاب را دوست داشت ⃝
اسم کتاب نخودی دبستان امروز بود ⃝
اما نخودی یک مشکل کوچک داشت ⃝
یک روز ننه کالغ به نخودی گفت ⃝

⃝

اوسواد نداشت ⃝
اسم کتاب تو چیست؟ ⃝

-3کلمه ی صحیح و مناسب جاهای خالی را رنگ کنید .
در (........این –آن )هنگام کنجشکی که بر لب پنجره نشسته بود  ،او را دید .
از  (........این –آن) فاصله ی دور  ،درختان صنوبر کوچک دیده می شدند .
 (.........این  -آن ) روز نخودی خیلی کمک کرد و آتش زود خاموش شد .

 .3شما دوست دارید برای کمک به پدربزرگ و مادربزرگ خود چه
کاری انجام دهید؟

" ریاضی"

" ریاضی علوم "

-1درجه بندی کنید .

 9-5سانتی متر و  2میلی متر چند میلی متر است ؟

 1کیلومتر

0

 1کیلوگرم
1

0

 1متر

0

(-3جمع آوری اطالعات به کمک بزرگ تر ها)
فاصله ی تهران تا چند شهر دیگر را پیدا کنید و در جدول زیر یادداشت نمایید .
شماره

فاصله ی تهران تا ...............

کیلومتر

-7جرم چند جسم را پیدا کنید و در جدول بنویسید .

 1سانتی متر

 1لیتر

0

0

شماره

نام ماده

جرم

