


 بسمه تعالی 
 مدیریت آموزش و پرورش استان ایالم

                             مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایوان 

 پایان نوبت اول مطالعات اجتماعی آزمون

             پایه سوم )ب(                             نام و نام خانوادگی :                                  دبستان : بسیج     

 سواالت ردیف

1 
 نوزادان تا چند ماهگی نمی توانند اشیا را ببینند ؟

 دو سالگی -د   شش ماهگی             -ج     دوماهگی             -بیک ماهگی                   -فال

2 
 کدام یک از موارد زیر در شناسنامه وجود ندارد ؟

 تاریخ تولد  -د           بزرگنام مادر  -ج     نام پدر                 -ب          نام                     -الف

3 
 زء تفاوت افراد با یکدیگر نیست ؟جکدام یک از موارد زیر 

  رنگ چشم  -د  رنگ پوست             -ج                    رنگ مو  -ب   محبت                      -الف

4 
 نامه های شما را می آورم و آن ها را به شما می دهم و در صندوق پستی می اندازم. من کیستم ؟ 

 معلّم -د               پستچی        -ج           شان    آتش ن -ب    تعمیرکار                 -الف

5 
 کدام یک از شغل های زیر تولیدی است ؟

 نانوا -د     ان           آتش نش -ج   معلّم                        -ب   رفتگر                      -الف

6 
 چه کسانی مسئول جمع آوری زباله ها هستند ؟

 پارکبان -ماموران شهرداری           د -ج        پلیس             -بپستچی                       -لفا

7 
 ردن آن ها به خانه ی شما می آیم.اگر شیر و لوله های آب خراب شوند برای درست ک

 مکانیک  -د    لوله کش                    -پستچی                 ج -راننده                       ب -الف

8 
 برای دامپروری به کدام یک از موارد زیر نیاز نداریم ؟

 گیاهان  -سنگ                           د -ج     خاک                     -آب                        ب -الف

9 
 دام یک از موارد زیر از نفت به دست نمی آید ؟ک

 موزاییک  -د    روغن ماشین            -ج    بطری آب             -ب   الستیک                -الف

11 
 ده شود چیست؟که باید به نوزاد دااول غذایی 

 شیر پاکتی  -دوغ                              د -ج     شیر مادر                 -ماست                ب -الف

11 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 فرزندان بیشتر می شود.  ----------خانواده با  عضایتعداد ا -الف

 می شوند. ------ها پدر و مادر صاحب با ازدواج فرزندان و بچه دار شدن آن  -ب

 تقسیم می شوند. -----------و  ----------شغل افراد به دو دسته  -ج



 را از معدن استخراج می کننند.  -------و  ------فلزاتی مثل  -د

 نیاز داریم. ------ و   -------برای کشاورزی به  -و

12 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 را نام ببرید از کودکی تا االن دو مورد از تغییرات بدن. 

 

 انواده چگونه به وجود می آید ؟خ 

 

 ر چه مواقعی ممکن است بعضی از اعضای خانواده به شهر دیگر بروند ؟د 

 

 را وقتی تقسیم کار می کنیم کار ها دقیق تر انجام می شود ؟چ 

 

 در چه ساعتی باید زباله ها را به محل جمع آوری آن ها برد ؟ 

 

13 

 ر کدام از موراد زیر را تعریف کنید.ه

 جویی صرفه  – اسراف  -در آمد  -بازیافت  -منابع طبیعی  -مقرّرات      

 

 در راه کسب علم و دانش موفق باشید.

 دبستان بسیجآموزگار پایه سوم طراح : کریمی 

 

 از دانش آموزان مد نظر آموزگار می باشد.  عالیت های کالسی و پرسش های شفاهیف  

 ⃝نیاز به تالش بیش تر                  ⃝قابل قبول                       ⃝خوب                   ⃝خیلی خوب      

--------------------------------------------------------------بازخورد :  

--------------------------------------------------------------------- . 

-------------------------------------------------------نظر و پیشنهاد اولیا :  

---------------------------------------------------------------------       . 

 امضاء                                                                                                                                            


