ارزیابی معلم ** ** **
**

*

توضیحات

*

انسان
اسالم

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه رشد

ایران

تحویل به موقع

هفته) 696-(69
تالش
سال تحصیلی

نام و نام خانوادگی :

پایه سوم

دقّت در صحیح
نویسی
رعایت پاکیزگی

آینده را بساز

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

" ریاضی"

" علوم "
.5با استفاده از کلمه های مناسب جاهای خالی را کامل کن .

 .5باتوجه به سوال زیر ،بادکنک هارنگ آمیزی کن ( 2بادکنک اضافی است ).

 -انجماد یعنی تغییر حالت ماده از حالت  .................به حالت ...................

-کوچک ترین عدد  4رقمی ( سبز )

(مایع  -جامد  /جامد – مایع )

-بزرگ ترین عدد4رقمی غیرتکراری (آبی )

حالت های ماده  ................به یکدیگر تبدیل شوند ( .می توانند  /نمی توانند )-خشک شدن لباس های خیس در اثر  ..................آب است ( .تبخیر  /ذوب )

از عدد ، 0888یکی کم تر (قرمز )هزارتابیش تر از ( 0088زرد ) .6عددهای زیر را به حروف و رقم بنویس .

 .2هرجمله را به کلمه ی مناسب خودش وصل کن .

سه هزار و چهارصد و ده ........................

-موجودات زنده برای زنده ماندن به آن نیاز دارند .

تبخیر

-به تبدیل یک ماده از حالت مایع به جامد می گویند .

گالب

-درهر جای ظرف پخش نمی شود .

انجماد

-کپسول غواصان از آن پرشده است .

گاز اکسیژن

-تبدیل یک ماده از حالت مایع به گاز را می گویند .

کره

-شکل مشخصی ندارد و به شکل ظرف خود در می آید .

هوا

5852 ........................................

نه هزار و شش .........................
4054 ........................................

 .7درجاهای خالی عدد مناسب بنویس .
4450 = 4888 + ................... + ................ + ..................
0 .......60 = ................. + 588+ ................ + ................
.................. = 0888 + 588 + 4

"فارسی"

"فارسی"
 .5مربع های هم خانواده را هم رنگ کن و در جاهای خالی کلمه های هم
خانواده بنویس .
درس

 .0کلمات هم معنی را با کشیدن خطی به هم وصل کن .
روان

عامل

مدرسه

طراوت
دل نشین

حافظ

حفظ

عدل

نشاط

تازگی
خوشایند
جاری
شادی

 .2با استفاده از کلمات زیر جمالت را کامل کن  0( .کلمه اضافی است ) .

 .4جمله های ناتمام را کامل کن .

قله – پاکیزه – نشاط – دلپذیر – دل نشین – لذت بخش – وحشی – طبیعت – پاکیزگی

به همه چیز خوب نگاه کنید تا ........................................................
ریختن آشغال در زباله باعث .........................................................

آن روز در صبح  ...................بهاری  ،به راه افتادیم  .بعد از دو ساعت به دامنه ی

 .5جمله های گفتاری زیر را به جمله های نوشتاری تبدیل کن .

کوه رسیدیم  .تماشای  ........................چه قدر  .........................بود  .آسمان آبی

بچه های عزیز  ،اگر هرروز ورزش کنین سالم و شاداب میشین .

و هوا بسیار  ..........................بود .

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

بوی پونه های  ............................و صدای  .....................چشمه ای که در دامنه ی

همه ساکت شدن تا مریم گزارشش رو خوند .

کوه  ،روان بود  .مارا غرق شادی و  ........................کرد  .و من برای این طبیعت

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

زیبا خدا را شکر کردم .

" ریاضی "
.5با رقم های  5 – 0 – 8 – 6بزرگ ترین و کوچک ترین عدد  4رقمی را بنویسید .
سپس اختالف آن ها را به دست آور .

"هدیه "
دخترم به پرسش های زیر پاسخ دهید .
-5عده ای از مردم بابل به جای خداوند یکتا چه چیزهایی را می پرستیدند؟

-2دو ویژگی حضرت ابراهیم (ع) را نام ببرید.

 .2درجاهای خالی عددهایی را که نوشته شده است را بنویس .
 - 008– - 5088

 045 - 0085888 - 5088 -

 .0از  4888تا  4588ده تاده تا بشماو بنویس .

جدول زیر را کامل کن.
-5مترادف پنهان
-2حضرات ابراهیم (ع) مردم را به پرستش  .....دعوت می کرد.
-0چهاردهمین سوره قرآن

.4درجاهای خالی ،عدد مناسب بنویس .
عدد  5805یعنی  .............هزارتایی  .............. ،ده تایی و  ................یکی
عدد  0450یعنی  ..........صدتایی  ........... ،ده تایی .............هزار تایی و  .............یکی
عدد 0604یعنی  ........یکی  ............،ده تایی .............،صدتایی و  ................هزارتایی

-4ابراهیم به نمرود گفت  :پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد  .تو اگر
راست می گویی و خدا هستی آن را از  ..........بیاور .
-5پادشاه سرزمین بابل

