«به نام خالق بهاران»
نام و نام خانوادگی.............:دبستان امام حسین (ع) واحد _2

پیک هفته 99/2/18

سالم طاعات و عبادات قبول حق ....
پیشاپیش والدت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) مبــارک.
گروه آموزشی پایه ســوم

سواالت فارسی
 -1کلمه های زیر را با ( گی و گان ) ترکیب کرده و در جدول زیر بنویس.
کلمه

ترکیب با گی

ترکیب با گان

پرنده
راننده
خزنده
بچه

-2این بند را از حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل کنید.
کسایی که در محیط سالم به پیاده روی میرن  ،بهتر
می تونن نفس بکشن
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

آیا می دانید که جفت واحد کفش  ،جوراب  ،دستکش و مانــند این ها می باشد.

 -3هم خانواده ی کلمات زیر را پیدا کرده و هر دو را یک رنگ کن .
قوانین

عدل

قانون

حکم

اختراع

حکومت

مخترع

عادل

محکوم

عدالت

قانون ها

حاکم

 -4جدول زیر را با توجه به درس  17چشم های آسمان کامل کن .
پنج کلمه ی

پنج کلمه ی

پنج کلمه ی

پنج کلمه ی

پنج کلمه ی

بی نقطه

یک نقطه

دو نقطه

سه نقطه

چهار نقطه

 -5خالصه ی یکی از داستان های ضرب المثل یا حکایت های فارسی خوانداری را
بنویس.

سواالت ریـــاضی
 -1در یک مزرعه  68ردیف گوجه فرنگی کاشته شده است  .در هر ردیف  53گوجه
فرنگی کاشته شده است .در این مزرعه به طور تقریبی چند تا گوجه فرنگی کاشته شده
است؟

 -2در یک دبستان تعداد دانش آموزان کالس سوم  32نفر است  .تعداد دانش آموزان
کالس دوم  2برابر آن ها است .تعداد دانش آموزان کالس دوم و سوم این دبستان چند
نفر است؟

 47 -3کیلوگرم آلبالو را در جعبه هایی می ریزیم که در هر جعبه  9کیلوگرم آلبالو جا
می گیرد  .چند جعبه الزم است ؟ چند کیلوگرم آلبالو باقی می ماند؟

 27 -4بازیکن والیبال را به تیم های  6نفره تقسیم کنید .چند تیم والیبال  6نفره
می توان تشکیل داد و چند بازیکن ذخیره می ماند؟

 -5ضرب و تقسیم مربوط به محور های زیر را بنویس.

 -6مقدار تقریبی حاصل هر عبارت بین کدام دو عدد قرار می گیرد  .در دایره
عدد های هزار تایی بنویس.

 -7رضا  2750تومان و علی  4250تومان پول دارد.
پول این دو نفر روی هم چند تومان است؟

