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آدینه ی 3

 
رياضي فصل 1 : عدد و الگوهای عددی )یادآوری عدد نویسی و بخش پذیری(3

1 کوچک ترین عدد چهار رقمی غیرتکراری را بنویسید که بر 9 بخش پذیر باشد.

	

2  عدد 5220 بر کدام یک از اعداد 2، 7، 5 و 9 بخش پذیر است؟

  زیر اعدادی که بر 15 بخش پذیرند، خط بکشید. 

930	,942	,2085,	7565

3 در دایره های خالی چه ارقامی قرار دهیم که عدد زیر، هم بر 5 و هم بر 3 بخش پذیر باشد؟ 

	3	 	78	

4 با ارقام 3، 4، 0 و 5 کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویسید که بر 5 بخش پذیر باشد، ولی 

بر 2 بخش پذیر نباشد.
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5 مادر مریم می خواهد 42 لیتر شیرکاکائو را داخل چند لیوان بریزد. گنجایش لیوان ها 3 لیتری 

و 5 لیتری است. با پر کردن کامل کدام نوع از لیوان ها تمام شیر کاکائو مصرف می شود؟ با چند بار 

ریختن شیرکاکائو این کار انجام می شود؟

نقطه های  برای  و  کنید  مشّخص  محور  روی  را  زیر  عدد  تقریبی  محّل  کنید،  کامل  را  محور   6

مشّخص شده یک عدد بنویسید. 

85900658

م�ل�ون908070605040302010

7   کوچک ترین و بزرگ ترین عدد 3 رقمی را بنویسید که بر 6 بخش پذیر باشد.

)بدون تکرار ارقام(  

  عدد 2064 بر کدام یک از اعداد 7 ، 5 و 6 بخش پذیر است؟ 
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آدینه ی 3

درس 2 : سرگذشت دفتر من علوم تجربی 3
1 مردمان گذشته چگونه آثار خود را ثبت می کردند؟ )4 مورد(

2 دو مورد از معایب و دو مورد از مزایای نوشتن و ثبت آثار در گذشته را بنویسید. 

	
	

3 کدام یک از موارد زیر طبیعی و کدام یک مصنوعی است؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. 

	فلز	طال:	
	پارچ	شیشه	ای:	

	بنزین:	
	گاز	اکسیژن:	

4 در تولید هر  یک از وسایل زیر از کدام ماّده ی داده شده استفاده می شود؟

)چوب،	کاغذ،	چرم،	پالستیک،	پنبه،	سنگ(

	پیراهن	نخی:	............................. 	کفش:	.............................	
	َورَدنه:	............................................... 	پول:	.....................................	
	مجّسمه:	......................................... 	تایر:	........................................	

5 ماّده ی اصلی و خام موردنیاز کاغذ چه مواّدی هستند؟ )3 مورد(

6 چهار کاربرد کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید. 
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فارسي درس 2 : پنجره های شناخت3

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

 * امالی کدام کلمه صحیح است؟
	وزیفه	 	 	عجله	

	بسیارآلی	 	 	ارتباتی	

2 برای هر واژه دو هم خانواده بنویسید. 

معلّمین:	...................................	،	....................................... 	
خلق:	...................................	،	.........................................

نظر:	...................................	،	......................................... 	
فکر:	...................................	،	.........................................

3 نهاد و فعل جمله های زیر را مشّخص کنید. 

هدهد	از	ترس	و	ناراحتی	بیهوش	شد.
مهرت،	بُرون	نمی	رود	از	سینه	ام.

4 متن زیر را با حروف اضافه کامل کنید. 

باز	 کوچ	 	............................. پرستوها	 می	شوند.	 بیدار	 خواب	 	............................. دوباره	 درختان	 بهار،	 فصل	 در	
می	گردند.	گل	ها	.............................	زیبایی	خود	هر	بیننده	ای	.............................	شاد	می	کنند.	

5 ریشه ی هر کلمه را پیدا کنید. 

	 محصوالت: 	 	 اعمال:	

	 شهادت:			 	 	 قاصد:		

6 با حروف در هم ریخته ی زیر 3 کلمه بنویسید که ارزش امالیی داشته باشند. 

)ع،	ت،	ا،	م،	ل،	ح،	ص،	ی(
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آدینه ی 3

مطالعات اجتماعي درس 2 : آداب دوستی3

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

 * یکی از موضوعات مهم در دوستی چیست؟
	 	 	احترام	گذاشتن	 	 	وفادار	بودن												
	 	حفظ	و	نگهداری	دوستی	 	 	حّل	مشکالت	همدیگر		

2 برای حفظ دوستی چه توصیه هایی دارید؟ )3 مورد(

	
�

3 چرا باید از دوستی های افراطی بپرهیزیم؟

	

4 »نه گفتن« در دوستی یعنی چه؟

	
	

5 چه زمانی دوستی ها برای فرد و خانواده اش دردسر ایجاد می کند؟

	
	

6 علی با عجله درحال رفتن به مدرسه است. پسری با موتور به او نزدیک می شود و می خواهد او 

را تا مدرسه برساند. علی آن پسر را نمی شناسد؛ فقط چندبار او را در کوچه دیده است. علی چه باید 

بگوید؟ چرا؟
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هديه های آسمان درس 2 : بهترین راهنمایان3

1 بهترین راهنمایان ما انسان ها چه کسانی هستند؟  

	

2 سه کتاب آسمانی را نام ببرید. 

	

3 معجزه چیست؟

	
	

4 اّولین و آخرین پیامبری که خداوند برای ما فرستاد، چه کسانی بودند؟

	
	

5 چرا آقای رحمتی پیامبران را به راهنمای کوه پیمایی تشبیه کرده است؟

	
	

6 معنی آیه ی زیر را بنویسید. 

لََقد	اَرَسلنا	ُرُسلَنا	بِالَبیِّناِت	َو	اَنَزلنا	َمَعُهُم	الِکتاَب
..........................................................................................................

آموزش قرآن 3
1 سوره ی »طه« آیه ی 130 به چه نکته ای اشاره دارد؟
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آدینه ی 4

رياضي فصل 1 : عدد و الگوهای عددی )معرفی اعداد صحیح(4

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.
 * در کدام حالت، دما به درستی ثبت شده است؟

	5 	 	دمای	اردبیل	5	درجه	زیر	صفر	است	
	+40   	دمای	اهواز	40	درجه	باالی	صفر	است	
	-27	 	دمای	تهران	27	درجه	باالی	صفر	است	

	هر	سه	مورد	

2 اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید. 

-2	,	+92	,	-90	,	+50	,	-5	,	-11	,	0	,	+1

3 هر  یک از اعداد زیر را روی محور نشان دهید. نقاط مشّخص شده روی محور چه اعدادی را 

نشان می دهند؟

-44	,	+26	,	-60	,	+48

4 عبارت های زیر را به زبان ریاضی بنویسید و سپس پاسخ دهید. 

	قرینه	ی	قرینه	ی	)23-(

	قرینه	ی	قرینه	ی	قرینه	ی	)15-(
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	قرینه	ی	)6+(

	قرینه	ی	قرینه	ی	)32+(

5 یک هواپیما در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا حرکت می کند. اگر یک زیردریایی 1500 

متر پایین تر از آن در حرکت باشد، این زیردریایی در چند متری از سطح دریا در حرکت است؟ 

)سطح دریا به عنوان مبدأ در نظرگرفته می شود.(

6 دمای هوای ارومیه در یک صبح زمستانی 18- درجه و دمای هوای همدان 5 درجه سردتر از 

هوای ارومیه است. دمای هوای همدان چند درجه است؟

7 روی یک محور در نقطه ی صفر، جهنده ای ابتدا 16 واحد به سمت چپ و سپس 8 واحد به 

سمت راست حرکت می کند. برای اینکه روی مبدأ بایستد، چه حرکتی را باید انجام دهد؟
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آدینه ی 4

درس 2 : سرگذشت دفتر من علوم تجربی 4
1 چرا انسان به فکر ساخت و تهیه ی کاغذ افتاد؟ 

2 مراحل تهیه ی کاغذ را بنویسید. در کدام مرحله تغییر شیمیایی و در کدام مرحله تغییر فیزیکی 

انجام می شود؟

3 وقتی پرمنگنات پتاسیم را به آب اضافه می کنیم، آب چه رنگی می شود؟ این رنگ را به وسیله ی 

چه ماّده ای می توانیم از بین ببریم؟
	

4 موارد ردیف )الف( را به موارد مناسب در ردیف )ب( وصل کنید. 

رنگ

رنگ	بری

گچ

محکم	شدن	
کاغذ

نشاسته

تولید	کاغذ	
رنگی

کلر

مات	کردن	
کاغذ

5 برای اینکه درختان کمتری قطع شود چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟  
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فارسي درس 3 : هوشیاری4

1 از روی بند اّول درس »هوشیاری« با خّط زیبا و خوانا بنویسید.

	
	
	

2 مانند نمونه کامل کنید. 

	

حیات:

خوان:

خار:

	

	

	

	

حیاط	:	حیاط	خانه،	صحن

حیات:	زندگی	

3 معنی جمله ی زیر را بنویسید. 

تشنگی	بر	او	چیره	شد.			

4 منظور از بیت »کم گوی و گزیده گوی چون در / تا زاندک تو جهان شود پر« چیست؟

	
	

5 شکل صحیح کلمه های نادرست در متن زیر را بنویسید. 

شاه	آحی	سرد	برکشید	و	غّصه	ی	باز	و	ریختن	آب	جام	را	به	طمامی	باز	گفت.	
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آدینه ی 4

مطالعات اجتماعي درس 3 : تصمیم گیری چیست؟4

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

 * کدام یک جزء تصمیمات مثبت به شمار می آید؟
	تصمیم	به	پرهیز	از	خوردن	غذاهای	پر	چرب	و	شور	

	تصمیم	به	خواندن	نماز	اّول	وقت	
	تصمیم	به	رعایت	نظم	در	انجام	کارها	

	 	هر	سه	مورد	

* کدام یک جزء تصمیمات منفی است؟
	تصمیم	به	شرکت	در	مراسم	چهارشنبه	سوری	بدون	اجازه	ی	پدر	و	مادر	

	تصمیم	به	خواندن	درس	به	همراه	دوستان	تا	پاسی	از	شب	
	 	تصمیم	به	کم	خوردن	صبحانه	و	بیشتر	خوردن	ناهار	

	 	هر	سه	مورد	

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

همه	ی	تصمیمات	....................................	نیستند	و	گاهی	.....................................یکی	از	آن	ها	مشکل	است.

3 تصمیمات مهّمی که می گیریم چگونه بر زندگی ما اثر می گذارند؟
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هديه های آسمان درس 2 : بهترین راهنمایان4

1 نبّوت به چه معناست؟ توضیح دهید.  

	
	

2 آیه ی 164 سوره ی آل عمران به چه موضوعی اشاره دارد؟ معنی آن را بنویسید.

	

3 نام سه پیامبر اولوالعزم را که دارای کتاب آسمانی هستند، بنویسید.

	

4 خداوند در سوره ی نحل، آیه ی 36 چه پیامی را به انسان ها داده است؟

	

5 تا به حال با چه اصول دینی در درس اّول و دوم آشنا شده اید؟ نام ببرید.

	

6 برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید؟

آموزش قرآن	 4
1 معنی هر کلمه را به کلمه ی مناسب در ردیف زیر وصل کنید.

نذیرجنود

آسمان	ها هشداردهنده لشکریان پیامبر

رسول سماوات


