ارزیابی معلم ** ** **
**

*

توضیحات

انسان
اسالم

*

ایران

تحویل به موقع

نام و نام خانوادگی :

پایه سوم

دقّت در صحیح
نویسی
رعایت پاکیزگی
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

تالش هفته ()9

**

*

توضیحات

" ریاضی "

"هدیه آسمانی"

-1یک کیلو گرم  2تا نیم کیلو گرم است  8 ،تا نیم کیلو چند گرم است ؟

-1-1چگونه می توان به پدر و مادر خود نیکی کرد؟ ( 0مورد)

-2جرم یک جعبه ی شکالت  11کیلو گرم قند و  8038گرم شکر خرید  .با حذف

 -2به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

رقم های یکان و دهگان بگویید مادر پگاه روی هم به طور تقریبی چند کیلو گرم شکر
و قند خرید است ؟

حضرت زینب (س) چه نسبتی با امام حسین (ع) داشتند؟
بعد از واقعه کربال چه کسی در کاخ یزید سخنرانی کرد؟
نام پدر  ،مادر و برادر حضرت زینب(س) را بنویسید.

 -0اگر برای رنگ کردن مثلث از رنگ های آبی و قرمز و برای رنگ کردن مربع از
رنگ های قهوه ای  ،زرد و سبز استفاده کنید  .به چند طریق می توان شکل مقابل را
رنگ کرد ؟

حضرت زینب دارای چه صفاتی بودند؟
 -0سخن زیر از کدام بزرگوار است؟
این جمله چه چیزی را بیان می کند؟

بهشت زیر پای مادران است.

"فارسی"
-1کلمه های زیر را با دقت بخوان و در دسته های مناسب قرار بده
درد -بلدرچین -کشتزار -جوجه – النه -برزگر -آشیانه -داس -دهقان
..................... ، .....................

....................... ، .....................

........................ ، ...................

........................ ، .....................

 -2کلمه های زیر را چگونه می خوانی؟ با هر شکل آن یک جمله بساز.

پر

سر

 -0معنی کلمه های زیر را پیدا کن و بنویس.
کشت -برداشت -سربلندی -شکیبایی -درخشنده -کشاورز -روستا-
انتظار
دهقان
درو

"فارسی"
نام هرکتاب را به نویسنده اش وصل کن .

" علوم "
-1کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس تا یک چرخه ی آب کامل داشته باشی.

" ریاضی "
-8

آب های زیرزمینی -تبخیر آب -تشکیل ابر -بارش -آب های جاری

.2در تشکیل باران اول به وسیله ی ( ...............گرما – سرما) ( .................میعان-
تبخیر) رخ می دهد و بعد به وسیله ی ( ................سرما -گرما) ....................
(میعان -تبخیر) رخ می دهد و باران ایجاد می شود.

کدام گزینه صحیح است ؟
(8130 >1830 >1380 > 180الف

-0آیا می توانی آزمایشی طراحی کنی که مشابه چرخه ی آب در منزل بتوان ایجاد

(8130>1380>1830>1308ب

کرد؟توضیح بده .

(1830>8130>1380>1380ج
(1830>8130>1380>801د

