
گاه   -مند    -دان       -ناک 

ستان   -  

  به نام خالق سبز بهاران     خداوند طراوت جویباران 

99/ 2/  11 تاریخ :                            2دبستان پسرانه امام حسین )ع( واحد       ......................                 نام و نام خانوادگی :   

 گروه آموزشی پایه سوم

 پسرم  !   خواندن با دقت  به یادگیری شما کمک بسیاری می کند . 

 پس با دقت سئواالت را بخوان و پاسخ بده .

 

 با نشانه ی آخر هر کلمه واژه ی جدید بسازید . 

........................             ..........             ..........               .............            .............                ..       نمک               درختان    

 هر کلمه را به طور مناسب با پسوند های داده شده ترکیب کن و کلمه ی جدید بساز .  

..................      -    دانش :   .................     

....................       -کار  :   ..................        

پسوند                                                                                                                               .....................             -هنر  : ....................      

                                                          ......................       -غم  : ..................             

 مانند نمونه جدول را کامل کن .

آبیاری کرد باغبان چه چیزی را آبیاری کرد ؟ باغبان    گل ها     را آبیاری کرد .  

 نسرین خواند  

 آموزگار دید  

  آرش چه چیزی را برد ؟ 

 رضا شکست  

 



 تعداد کتاب های کتابخانه ی مدرسه به صورت زیر است :   

 

 

  رنگ های مختلف نشان دهید .تعداد کل کتاب های این کتاب خانه را روی نمودار دایره ای با 

 

 برای هر جمله یکی از حالت ها را انتخاب کنید . 

 بعد از فصل زمستان بهار می آید . 

 اگر خوب درس بخوانیم موفق خواهیم بود . 

 اگر لوبیا بکاریم نخود سبز می شود . 

 اگر یک توپ را باال بیندازید به زمین می افتد . 

 

 چشم هایت را ببند و انگشت خود را روی یکی از خانه های حروف الفبای زیر قرار بده . ده بار ایت کار را آزمایش کن . 

 س ز د ک م ن ت ب الف 

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول آزمایش

          حرف

 

....انگشتت چند بار روی حرف ) م ( قرار گرفت ؟ ................                    کسر مربوط به آن را بنویس ؟ .....................  

کسر مربوط به آن را بنویس ؟ ...............              انگشتت چند بار روی حرف ) س ( قرار گرفت ؟ ............           

 بیشترین حرفی که در آزمایش تکرار شده است کدام است ؟ ...............          کسر مربوط به آن را بنویس ؟ ...................

کسر مربوط به آن را بنویس ؟ ................  کمترین حرفی که در آزمایش تکرار شده است کدام است ؟ ..............              

 

 نوع کتاب علمی ضرب المثل فرهنگ نامه مذهبی

 تعداد 25 10 15 10

 به طور حتم اتفاق 

نمی افتد               

احتمال دارد اتفاق 

 بیفتد      

 حتما اتفاق می افتد 

   

   

   

   



............................... -در تصویر زیر چه شکل های هندسی را می بینید ؟ ...................      

 بازشده ی هر یک را رسم کن . 

 

 

 

 خارج قسمت و باقی مانده تقسیم بزرگ ترین عدد دو رقمی بر کوچک ترین عدد دو رقمی چه اعدادی هستند ؟ 

 

 

 

 حاصل را حساب کنید . 

   850 ×                        498×                    605   ×                            8          66                          5          38                         7      64  

   70                             9                         80  

 

  

 

 در جای خالی عدد مناسب بنویس . 

  = .............600   ×  5                 =    ...........9   ×   5  ×  4                90   =9 ×                            ...........700    =7   ×  10  ×  ........  

 =   ...........900  ×  300            0     =4  ×  5   ×                      ........20000    ......  =× 20                     6     ........  =× 3  ×   2  

 

مورد از کاربردهای آمار و احتمال در زندگی روزمره را توضیح بده .  2  

 

 

 

 



...........................ریشه :         نمودار گیاهان دانه دار را کامل کن .                                                                                            

برگ : ..........................                                                                                                                                                            

تعداد گلبرگ : ...............                                                                                                                                                            

                             

ریشه : ....................                                                    گیاهان دانه دار                                                                 

برگ : ..................                                                                                                                                              

تعداد گلبرگ :.............                                                                                                                                             

 وظیفه ی هر یک از قسمت های گیاه را بنویسید . 

...................................................................................................ریشه : ..........................................................................  

................................................برگ : .......................................................................................................................  

.............................................ساقه : ......................................................................................................................  

..............................................................................................................میوه : ............................................................  

......................................................................دانه : ......................................................................................................................  

 

هر یک را با یک مثال کامل کن . نقاشی آن را رسم کن  و را نام ببر و  ریشهانواع   

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................نظر والدین :   


