
 3کالس سوم شماره کالس: 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 نوبت اول مباحث :

 مدحتنام معلم مربوطه:سرکار خانم 

 شماره سوال سواالت

  .کن انتخاب را مناسب گزینهدلبندم  *

 ....ماهگی دو تا نوزاد

 شنود نمی وخوب بیند نمی درستب(         شنود می خوب را وصداها بیند می خوب الف(

 شنود نمی درست را ها صدا اما بیند می خوب د(                   شنود می خوب ولی بیند نمی خوبج(

1 

 چرا نباید همه ی کارهای خانه برعهده یک نفر باشد؟

 ب(در خانواده باید کارها را بین خودمان تقسیم کنیم                    الف(چون خسته می شویم

  د(تمام گزینه ها صحیح است.            همکاری داشته باشیمباید با هم ج(

2 

 دهد؟ می نشان را سالگی 18 تا کودکی از علی توانایی تغییر مورد کدام

 .است کرده تغییر علی کفش ب(اندازه                                 .است شده بلندتر علی الف(قد

 .است شده تر تیره علی پوست رنگ د(         است   گرفته یاد خوبی به را انگلیسی زبان ج(علی

3 

 باشد؟ می ها انسان میان های شباهت از مورد کدام

 موارد ی همه د(    وهوا وغذا اب به نیاز ج(    ومهربانی محبت به نیاز ب(    وهوا آب به نیازالف(

4 

 .........ها بچه امدن دنیا به با و.........خانواده اندازه رود می دیگری شهر به تحصیل برای فرزندان از یکی وقتی

  شود می بیشتر خانواده اعضای تعداد - کند نمی تغییرالف(

  آید می وجود به جدیدی های خانواده – کند می تغییرب(

  اید می وجود به جدیدی های خانواده – کند نمی تغییرج(

5 



  شود می بیشتر خانواده اعضای تعداد – کند می تغییرد(

 

 کنیم؟ می مراجعه شناسنامه قسمت کدام به است شهر کدام اهل هرکسی بدانیم که این برای

 د(هیچکدام            تولد تاریخ ج(           تولد محلّ ب(       ملی ی الف(شماره

6 

 زنند؟ می مهر برگه روی او پای کف با آید می دنیا به نوزاد وقتی چرا

  نوزادان بقیه از شناسایی برای ب(       است بیمارستان قانونالف(

 د( برای فهمیدن سایز پای نوزاد              است رسم یک اینج(

7 

 همه ی مردم برای تامین نیازهایشان باید ............. کنند.

 وج الف گزینه د(        کنند کمک همدیگر به ج(            تحصیل کنند ب(         کنند  کار الف(

8 

 کدام گزینه نشان دهنده اسراف است؟

 الف(شستن دست و صورت وقتی از مدرسه برمی گردیم

 ب(هرسال کیف تازه برای مدرسه بخریم

 ج( درست کردن جامدادی با قوطی

 بار حمام رفتن 2د(هفته ای 

9 

 صرفه جویی به چه معنایی است؟

      ( مصرف نکردنب          الف( کم مصرف کردن 

 د(درست و به اندازه مصرف کردن         ج( زیاده روی در مصرف

10 

  .بنویس مناسب وعبارتهای ها کلمه خالی جاهای درعزیزم *

 11 .شوند می تقسیم..............و............... دسته دو به جامعه در افراد شغل

 12 .آید می وجود به ومرد زن ازدواج با...........

 13 .شوند می .......... صاحب ومادر پدر ها آن شدن دار بچّه و فرزندان ازدواج با



 14 .................. و .................. و..............  جزو منابع طبیعی هستند.

 15 .است.............. کار یک کشاورزی و.است................کار یک پرستاری شغل

 16 .ندهیم انجام ویا دهیم انجام هایی کار چه گوید می ما به..............

 17 ه زمانی انجام شده است خط .............. نام دارد.چخطی که نشان می دهد  هرکاری در 

 18 همه ی موجودات زنده ............ می کنند و کامل تر و بزرگ تر می شوند.

 19 .................... یا ...................... قرار دارند.معادن در 

  کن. مشخص را زیر های جمله بودن غلط یا *گلم صحیح

 20 ص         غ      وقتی مقداری از پول خود را کنار می گذاریم و خرج نمی کنیم به این کار پس انداز می گویند. 

 21 غ      ص                                                                              همه ی زباله ها دور ریختنی هستند.   

 22 غ   ص                                                                       درختان و گیاهان از منابع طبیعی هستند.      

 23 غ   ص               ا یاد می گیریم و باید به  آنها احترام بگذاریم. ما از  مادربزرگ و پدر بزرگ خود خیلی چیز ه

 24 غ    ص           اه تفریح و سرگرمی می توانند محبت خود را به یکدیگر نشان دهند.    اعضای خانواده فقط از ر

 25 ص        غ                                         خداوند مارا با همین شباهت ها و همین تفاوت ها آفریده است.     

 26 غ     ص                                   در بعضی از خانواده ها  زنان به غیر از کار در خانه شغل دیگری ندارند.     

 27 غ        ص                                                      بخشی از غذای ما از راه کشاورزی به دست می آید.      

  بده. کامل *فرزندم پاسخ

 28 درخت خانوادگی چیست؟

 29 شود؟ می استفاده کارهایی چه برای شناسنامه از

 30 نیست؟ درستی کار دیگران کردن مسخره چرا

 31 است؟ فرموده چه ومادر پدر به کردن نیکی مورد در قران در خداوند

 32 .بده توضیح را پارچه کردن درست مراحل

 33 بنویسید؟ را بیاید وجود به خانواده یک در است ممکن که تغییراتی از مورد 3

 34 شود؟ می ساخته هایی چیز چه نفت از



 35 افتد؟ می اتفاقی چه باشند داشته شغل یک همه اگر باشند؟ داشته مختلف های شغل باید جامعه در افراد چرا

 36 درآمدچیست؟

 37 افتد؟ می اتّفاقی چه نکنند رعایت را مقرّرات این از یک هر خانواده اعضای اگر

 38 ؟ کنیم دانی قدر ها آن از و بگذاریم احترام سالمند افراد و ها بزرگ مادر و بزرگ پدر به باید چرا

 39 بود؟ چه... و منی گوش تو ، منی پای تو ، منی دست تو : گفت می اش نوه به که این از بزرگ مادر منظور

 40 چرا باید از منابع طبیعی به خوبی استفاده کنیم؟

 41 در یک اردو و یا مسافرت چگونه با هم همکاری می کنید؟

 42 خانواده کدام نیاز های ما را برآورده می کند؟

 43 کنند؟ می تولید نخ هایی چیز چه از

 44 بود؟ دعاچه این از او منظور ؟ کرد دعایی چه اش نوه ی باره در بزرگ مادر

 45 مثال بزن.؟ چیست یافت باز

 

 پاسخنامه

 جواب سواالت شماره سوال

 ج -گزینه  1

 د -گزینه  2

 ج–گزینه  3

 د–گزینه  4

 الف–گزینه  5

 ب–گزینه  6

 ب–گزینه  7

 الف–گزینه  8

 ب–گزینه  9



 د–گزینه  10

 تولیدی -خدماتی 11

 خانواده 12

 نوه 13

 خلک -معادن –آب  –گیاهان  14

 تولیدی -خذماتی 15

 مقررات 16

 خط زمان 17

 رشد 18

 زیرزمین یا دل کوه 19

 صحیح 20

 غلط 21

 صحیح 22

 صحیح 23

 غلط 24

 صحیح  25

 صحیح 26

 صحیح 27

 نسبتی باهم دارند.شجره نامه یا درخت خانوادگی نشان می دهد که افراد یک خانواده چه  28

 کنیم. می شناسنامه استفاده از کار و ازدواج ، بهداشتی ی دفترچه گرفتن ، مدرسه در نام ثبت مانند کارها خیلی برای 29

 .برد می بین از را ها دوستی و است ناپسند صفات از یکی کردن مسخره چونزیرا او هم آفریده خداوند است و  30

 .کنید هاصحبت آن با مهربانی و نرمی با شدند پیر که هنگامی و کنید نیکی خود ومادر پدر به 31



 ی کارخانه در کنند سپس می تولید ای پنبه یا پشمی نخ ریسندگی ی خانه کار در گوسفند پشم یا پنبه گیاه از ابتدا 32

 .کنند می تولید پارچه ای پنبه و پشمی نخ از بافندگی

 مهاجرت یکی از اعضا برای کار یا تحصیل –ازدواج فرزندان  –طالق  –مرگ  –تولد  33

 پالستیکی وسایل و کن مصنوعی،پاك شوینده،رنگ،نخ مواد ، خودرو ،الستیک مصرف یکبار ظروف 34

 این بنابر . شود می تامین جامعه مردم نیازهای از یکی فقطو  شود تامین جامعه در مردم نیازهای ی همه اینکه برای 35

 .شود می مشکل دچار مردم

 آید )) درآمد(( می گویند می دست به کردن کار راه از که پولی به 36

 .رود می بین از خانواده آرامش و شود می ایجاد نظمی بی خانه در 37

 ها موفقیت آن برای و اند کرده صرف فرزندانشان تربیت و مراقبت برای را عمرشان تمام آنان چون 38

 .اند کرده تالش

 داد. می انجام اش نوه کمک به را کارهایش بزرگ مادر که این 39

 چون ، هستند شدنی تمام طبیعی منابع چون ، است هزینه پر بسیار طبیعی منابع استخراج چون 40

 و باید این منابع را برای نسل های آینده هم باقی بماند. است زحمت پر بسیار طبیعی منابع از مواد استخراج

 می گیرد. عهده به را ای وظیفه یک هر می کنیم و تقسیم خودشان بین را کارها 41

 یادگیری و آموزش -4تفریح و سرگرمی     -3مراقبت و پرستاری از یکدیگر    -2محبت کردن   -1 42

 نفتی مواد - ابریشم -گوسفند پشم -پنبه گیاه 43

 تو کمک کند و مواظب تو باشد.دعا کرد : الهی خدا دستت را بگیرد. یعنی الهی خدا به  44

 کوره در را شده استفاده فلزی های قوطی مثال برای بسازیم جدیدی چیز دوباره ایم کرده شده استفاده قبال که موادی از 45

 .سازند می جدیدی کاالی آن از و کنند می دهندوذوب می حرارت

 


