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 سئواالت ردیف

1 
 کنید. مشخص را جمالت بودن نادرست و درست

   ⃞    غ      ⃞    ص . کيست او دهد می نشان کس هر شناسنامه( الف

   ⃞    غ      ⃞    ص  .باشد می... و مو رنگ قد، در ها انسان شباهت( ب

       ⃞    غ      ⃞    ص . بگذاریم احترام سالمند افراد و ها بزرگ مادر و ها پدربزرگ به باید ما( ج 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید؟ 2

 کند؟ می مشخص را شوند می بزرگتر که زمانی ها انسان نيازهای تغيير زیر موارد از کداميک( الف

 ⃞    وبازی غذا نوع (۴          ⃞    نوشتن و خواندن (۳            ⃞     ها وسرگرمی ها بازی( 2                ⃞    غذا نوع(1 

 .دهد نشان را یکدیگر با افراد تفاوت تواند می زیر موارد از یک کدام( ب

 ⃞     بودن هم با به نياز( ۴      ⃞    ها زیبایی داشتن دوست (۳       ⃞    محبت و مهر به داشتن نياز( 2        ⃞    قيافه و شکل( 1 

 .دهید قرار مناسب ی کلمه خالی جاهای در  ۳

 .آید می وجود به............ .................. با خانواده( الف 

 .گویند میپول ...............................  این به و آورند می دست به پول ، کردن کار راه از افراد( ب 

 .گویند می.................................................  وفلزات ،نفت جانوارن ، گياهان ، آب ، خاک به( ج 

 .بیاورید مثال یک و کنید تعریف را زیر های واژه از یک هر ۴

 : مقررات 

 :اسراف

 : بازیافت

 ببرید؟ نام را خانه در ایمنی از مورد چند 5

 ؟ دارند نياز خانه به ها انسان ی همه چرا 6

 

 
  



 است؟ چگونه زیر مناطق از یک هر در ها خانه شکل 7

   عشایری 

 شمالی مناطق در

 گرمسير مناطق در

 ببرید؟ نام را اصلی های جهت 8

 

 دارد؟ هایی فایده چه خانه نشانی دانستن 9

 

 

 کنيم؟ می عبور خيابان از چگونه 10

 

    ..................................... حروف به نمره                                        ..................................... عدد به نمره 

 

 موفق باشید

 آموزگار پایه سوم-صیدانلو خانم

 

 

 

 


