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نام و نام خانوادگی:                         دبستان:                              کالس:

قرآن: فصل دوم )صفحه 16 الی 23(                            هدیه های آسمان:  )صفحه 18 الی 23(
ریاضی: فصل دوم )صفحه 25 تا 30 (                           فارسی: درس دوم )صفحه 20 الی 24 (

علوم: درس سوم )صفحه19 تا 26(                              اجتماعی: درس پنجم )صفحه 14 الی 15(

5پیک فیلم هفتگی

1- عبارت قرآنی را بخش بخش بخوانید و بنویسید.

2- پادشاه بت پرست سرزمین بابل ............................ بود.

1- ارزش 3500 لیره ی کشور شورستان، 20 ریال ایران است.4 تومان ایران چند لیره  ی آن 
کشور است؟

2- با توجه به محور، عددهای داده شده را به صورت تقریبی نشان دهید.

ُقْل هاتوا بُْرهانَُکْم           ............ + ............ + تو + ............ + ............ + ............ + ............

807،1350،3280،4700

0             1000          2000         3000       4000         5000

.........................................

قرآن و هدیهقرآن و هدیه

ریاضیریاضی

پایه ی سوم

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

3- در درس »همیشه با من« کدام جمله به ویژگی »مهربانی و دلسوزی« پیامبر )ص( 
اشاره می کند؟

4- حضرت محّمد )ص( هنگام باز کردن گردنبند به دایه اش چه گفت؟
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پیک فیلم

3- عدد زیر را به صورت گسترده بنویسید.

4- حاصل جمع زیر را بنویسید.

2- جمله را با توّجه به کلمه ی داخل پرانتز تغییر دهید.

هفته ی گذشته، دانش آموزان به سینما رفتند.
)فردا(

5- با توجه به دسته های رسم شده، جدول را کامل کنید و عدد را به حروف بنویسید.

حروف:...............................................................

6- عدد داخل دایره به کدام عدد نزدیک تر است؟ آن را رنگ بزنید.

7- جاهای خالی را کامل کنید.

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

مفید = ...............................              بهتر= ...............................                   اول = ...........................

4802 گرم یعنی ............................. کیلوگرم و ....................... گرم.

7 کیلومتر و 31 متر یعنی  ............................ متر.

6002 متر یعنی .......................... کیلومتر و ...................... متر.

6340=.........+..........+..........

2000 30002650

1000+50+20+2000+3+6=....................

یکان  دهگان  صدگان  هزارگان

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  فارسیفارسی
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3- در جاهای خالی کلمه های مناسب را بنویسید.

4- یک بند بنویسید که در آن، کلمه های زیر به کار رفته باشد.

5- هر تصویر را به مکان مناسب خود وصل کنید.

مکان آموزشی                       مکان دینی                           مکان اجتماعی                             مکان فرهنگی

همکاری         منزل             نّجار          مهمان

...........................برای مسابقات آماده شده اند.)او ، آنها(
.......................... امروز به پارک رفتم.)شما ، من(

مفید = ...............................              بهتر= ...............................                   اول = ...........................

6340=.........+..........+..........

مدرسه

سینماسینما

1- به چه مواّدی گاز می گویند؟یک مثال بزنید.

2- سه نوع تبخیر در زندگی روزمّره را بنویسید.

...................................-3........................................-2.......................................-1

علومعلوم

3- هر تصویر را به گزینه ی مربوط به خود وصل کنید.

مایع                                        گاز                                          جامد

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  
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پیک فیلم

1- چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم؟

2- چه چیزهایی را در خانواده می آموزیم؟ )سه مورد(                     

3- شما چگونه محّبت خودتان را به اعضای خانواده نشان می دهید؟

سرگرمی

اجتماعیاجتماعی

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

4

نظر یا پیشنهاد والدین: ...........................................................................................................

ارزیابی آموزگار: .....................................................................................................................
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2
5

11پیک فیلم هفتگی

نام و نام خانوادگی:                         دبستان:                              کالس:

قرآن: فصل دوم )صفحه 50 الی 53 (                                 هدیه های آسمان:  )صفحه 46 الی 51(
ریاضی: فصل سوم )صفحه 52 الی 54 (                              فارسی: درس هشتم) صفحه 50 الی 52( 
علوم: درس ششم )صفحه 43 الی 47 (                               اجتماعی: درس نهم )صفحه 27 الی 28(

1- کلمه های زیر چگونه خوانده می  شوند؟ بنویسید.

2
7

راحله

زهرا

اَْهلَه :  اَْهـ   لَـ   هو                        ُقلُْته :                                        ءایاتِه ی : 

پایه ی سوم

قرآن و هدیهقرآن و هدیه

ریاضیریاضی
خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

ُُ

1- زهرا و راحله هر کدام به طور مساوی از پدرشان پول گرفتند. زهرا     و راحله      آن را خرج 

کرد. با رسم شکل نشان دهید چه کسی پول بیشتری خرج کرده است؟    

2-   چرا پیامبر خدا فرمود: »خداوند اویس را خیلی دوست دارد.« ؟

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3-  »وُقْل لَُهما َقوالً کریًما« به چه معناست؟
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پيک فيلم

2- مقایسه کنید. <=>

3- زاویه های راست را در شکل های زیر مشخص کنید.

برای تشخیص زاویه ی راست از چه وسیله ای استفاده کردید؟

4- دایره ای رسم کنید که قطر آن 4 سانتی متر باشد. اندازه ی شعاع را نیز بنویسید.

5- با توجه به نقطه ی مشخص شده روی محور، جاهای خالی را کامل کنید و با رسم شکل نیز نشان 
دهید.

1- هفت کلمه ی مهم و دارای ارزش امالیی از متن درس »فداکاران« پیدا کنید و سپس آن ها را به 
ترتیب حروف الفبا بنویسید.

6- شکل های زیر را به اندازه ی عدد داده شده، رنگ بزنید.

............واحدو............واحد

خمس ثلث 3 واحد و       واحد

2 واحد و       واحد

4واحد و       واحد

3
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3
4

2
3

3
5

2
3

7
7

5
9

3
8

4
6

2
5

2
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<

فارسیفارسی
خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  



3

2- با هر دو کلمه یک ترکیب مناسب ساخته و سپس با آن ها جمله بسازید. 

3- جمله ی زیر را ادامه دهید.

4- هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.

5- جمله ی به هم ریخته ی زیر را مرتّب کنید.

1- چرا آب، همه جا در زمین فرو نمی رود؟

2- آب های زیرزمینی چگونه تشکیل می شوند؟

احترام:.........................                    /                 اشتیاق:........................

از خواندن درس فداکاران لّذت بردم، زیرا .........................................................................

علومعلوم

آتشتحمیلی                                    قطار            جنگ                واقعه ی           حرکت
 سوزی

 اشغالگران       گلوله ی      رگبار       آغوش       را       سهام        به        رساند        خدا 

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  
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پيک فيلم

4- رود چگونه به وجود می آید؟

1- ............................... به ما می گوید، چه کارهایی را باید انجام بدهیم یا انجام ندهیم. 

2- روی این »کارت قدردانی« برای یکی از 
اعضای خانواده تان یک جمله بنویسید.

3- اگر از شما بخواهند مقّررات جدیدی به قوانین خانه تان اضافه کنید، چه چیزهایی پیشنهاد 
می کنید؟

اجتماعی

تقدیر و تشّکر

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

نظر یا پیشنهاد والدین: ...........................................................................................................

ارزیابی آموزگار: .....................................................................................................................

3- آب  در خاک رس به مقدار زیادتری فرو می رود یا در ماسه؟چرا؟
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19پیک فیلم هفتگی

نام و نام خانوادگی:                         دبستان:                              کالس:
قرآن: فصل سوم) صفحه 85 الی 87(                                  هدیه: ) صفحه 72 الی 77(

ریاضی: فصل پنجم )صفحه 86 الی 90(                               فارسی: درس یازدهم )صفحه 83 الی87( 
علوم: درس دهم )صفحه 73 الی 76(                                  اجتماعی: درس شانزدهم) صفحه 48 الی 50(

قرآن و هدیهقرآن و هدیه

ریاضیریاضی

1- .............................. ، بهار دل ها و چشمه های دانش است.

پایه ی سوم

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

1- محیط شکل ها را به کمک ضرب پیدا کنید.

4
7

2- محیط و مساحت شکل زیر را حساب کنید.
2

2

4

6

2- نماز عید فطر چگونه برگزار می شود؟

3- خانه های مربوط  را به هم وصل کنید.

روز مادرجشن تکلیفعید نوروزعید فطر

بهار نماز عید میالد حضرت 
زهرا)س( عید عبادت
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پیک فیلم

انتظارات معلم

اندازه گیری با خط کش را با دّقت انجام داده است.

محیط مربّع را محاسبه کرده است.

محیط مستطیل را محاسبه کرده است.

کار را تمیز و مرتّب انجام داده است.

2- هفت کلمه از درس  »نویسنده ی بزرگ« که امالی آن ها سخت تر است را، انتخاب کنید و 
بنویسید. 

                                 -1

فارسیفارسی

احسان ماشین را شست.احسان ماشین را ُشست 

...............

...............

نیاز به تالشخیلی  خوب     خوب     قابل  قبول    
 بیشتر

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

3- با رشته ی ماکارونی یا مقداری کاموا یک مربّع و یک مستطیل روی کاغذ درست کنید، به 
طوری که محیط مربع 12 و محیط مستطیل 20 سانتی متر شود و اندازه ی ضلع ها را با خط کش 

اندازه بگیرید و کنار آن بنویسیدو محیط هر کدام را با نوشتن راه حل به دست آورید.
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3- به این دو تصویر با دّقت نگاه کنید و تفاوت های بین دو تصویر را پیدا کنید.

1- یک بار دو سر هم نام و بار دیگر دو سر غیر هم نام آهن ربا را به هم نزدیک کنید، چه اتّفاقی 

می افتد؟ مشاهدات خود را یادداشت کنید.                                 

دو سر هم نام:

دو سر غیر هم نام:

سرگرمی: باال بردن دّقت و تمرکز

علومعلوم
خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  
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پیک فیلم

3- کدام نیرو در این تصویر به ما کمک می کند؟                         

4- جهت نیروی جاذبه را با پیکان مشخص کنید.                      

1- با یکی از افراد سالخورده ی خانواده تان گفت و گو کنید و سه ویژگی خانه های قدیمی را 

بنویسید.

2- وقتی داخل خانه می شوید، در سمت چپ و سمت راست شما کدام مکان ها قرار دارد؟

مردی سوار اتوبوس دو طبقه می شود. هر چه اصرار می کنند به طبقه ی باال برود، نمی رود و 

می  گوید: دفعه ی پیش که سوار شدم، فهمیدم که طبقه ی باال راننده ندارد!!!

لطیفه:                                                    

اجتماعیاجتماعی

2- دو نیروی غیر تماسی بنویسید. 

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

نظر یا پیشنهاد والدین: ...........................................................................................................

ارزیابی آموزگار: .....................................................................................................................
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29پیک فیلم  هفتگی

نام و نام خانوادگی:                        دبستان:                              کالس:
قرآن: فصل سوم) صفحه 121 الی 123(                         هدیه های آسمان:  )صفحه 115 الی 123(

ریاضی: فصل هشتم )صفحه 139 الی 144(                    فارسی: درس هفدهم )صفحه 120 الی 122 (
علوم: درس سیزدهم) صفحه 109 الی 112 (                  اجتماعی: درس بیست ودوم) صفحه 71 الی 76(

قرآن و هدیهقرآن و هدیه

ریاضیریاضی

1- خداوند با فرستادن کدام سوره ، خبر پیروزی سپاه حضرت علی )ع( را به پیامبر )ص( داد؟

2- نام باغ همیشه بهار، ....................... است.

3- چه کسانی وارد بهشت می شوند؟

1- حاصل ضرب های زیر را با روش فرآیندی به دست آورید.

2- حاصل ضرب های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید.

37× 225 =40× 200 = ...........

890× 170 =..........× ........... = ...........

34
5

2400

57
8+ +

++
+

پایه ی سوم

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

4- نام پدر امام صادق )ع( ................................ است.
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پیک فیلم

3- در 5 جعبه ی مداد رنگی 6 تایی و یک جعبه ی 12 تایی روی هم چند مداد وجود دارد؟   

4- پدر حامد 24 سال دارد. اگر سّن حامد از دو برابر سن پدرش 43 سال کمتر باشد، سن حامد 
چه قدر است؟                           

درست         نادرست 1- درستی یا نا درستی جمله ها را مشخص کنید.

2- شش کلمه ی مهم از درس »چشم های آسمان« انتخاب کنید و آن ها را به ترتیب حروف الفبا 
درون ستاره ها بنویسید.

*خورشید هرگز نمی خوابد و همیشه مشغول نورافشانی است.

*در هر شبانه روز زمین یک بار به دور خورشید می چرخد.

*خورشید سّیاره ای است که زمین، سالی یک بار به دور آن می چرخد.

*پدید آمدن چهارفصل نتیجه ی چرخش زمین به دور خورشید است.

فارسیفارسی

3- بند را ادامه دهید.

آن روز یکی از بهترین ..................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  
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4- با حروف به هم ریخته در هر یک از کلمات زیر، نام یک حیوان را پیدا کنید.

1- »وال« جزوکدام گروه از مهره داران به شمار می آید؟              

الف( ماهی ها                 ب( خزندگان                ج( دوزیستان                 د( پستانداران        

مونوقلب / ........................ مندرس / ........................  

نفس گود / ........................ کورباد / ........................   

علومعلوم

سرگرمیسرگرمی

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

2- اندام تنّفسی »ُفک« کدام است؟                               

3- مهم ترین قسمت اسکلت .......................................... نام دارد.

الف( شش                         ب( آبشش                        ج( تنّفس پوستی            



4

پیک فیلم

1- تابلوهای مثلثی شکل و دایره ای شکل، چه تفاوتی با هم دارند؟                      

2- روشن شدن چراغ »سبز« در چراغ راهنمایی مخصوص وسایل نقلّیه، نشانه ی چیست؟  

آن چیست سخت است ولی سنگ نیست. تخم می گذارد و مرغ نیست، چهار 
پا دارد و سگ نیست؟ .................

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  اجتماعیاجتماعی

خیلی خوب                     خوب                     قابل قبول                     نیاز به تالش بیشتر  

نظر یا پیشنهاد والدین: ...........................................................................................................

ارزیابی آموزگار: .....................................................................................................................

4- مهره داران به پنج گروه تقسیم می شوند. آن ها را نام ببرید و هر جانور را در گروه مربوط به 
خود قرار دهید.

...............  .............................. ...............   ...............

مهره  داران

دوزیستان

خروس


