


    

 1:ي صفحه

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 سوم دبستان  سوم دبستان  

  

  
    يعني چه؟»ايل« -1

 ت يا شهر؟تر اس جمعيت روستا بيش -2

 مسافر چگونه است؟ نماز -3

 كنند؟ چرا افراد ايل كوچ مي -4

 ي افراد خانواده دركارهاي خانه كمك كنند؟ چرا بايد همه -5

   چه فرقي بين بازار و خيابان وجود دارد؟ -6

 فرق زندگي روستايي با زندگي ايلي چيست؟ -7

 اي دارد؟ ها و گياهان صحرايي چه فايده عرق گل -8

   داده بود؟) السالم عليه(ي حضرت امام رضا  هاي خود را به موزه ل كه بود و چرا مدا»تختي« -9

 .شهر نيشابور استها در  چهار نفر را نام ببريد كه آرامگاه آن -10

 ي عالمت مخصوص جمهوري اسالمي چه گفته بود؟ خانم معلّم درباره -11

   . را تعريف كنيد»آب و هواي معتدل« -12

 كنند؟ داري مي موزه چه چيزهايي را نگه در  -13

   شود؟ تر در شمال ايران كشت مي چرا برنج بيش -14

  را به شهادت رساند؟) السالم عليه(چرا مأمون امام رضا  -15
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 1:ي صفحه

 

 .پروري است ها دام كنند و شغل اصلي آن شود كه در كنار هم زندگي مي دم گفته مياي از مر ايل به عده -1

 .تر از روستا است  بيششهرجمعيت  -2

 . بخواننددو ركعت را  ركعتي4مسافران بايد نمازهاي  -3

 .كنند  كوچ ميبراي يافتن چراگاهافراد ايل  -4

 .تر انجام شود كارها بهتر و سريع) كه براي اين( تا -5

 .هاست خريد و فروش است ولي خيابان محل رفت و آمد ماشينبازار محل  -6

 .ها دامداري است كنند و شغل اصلي آن ها كوچ مي ولي ايل. ها كشاورزي است كنند، شغل اصلي آن روستاييان كوچ نمي -7

 .ها مفيد است براي درمان بعضي از بيماري -8

هاي خود را بـه       خيلي عالقه داشت، مدال   ) السالم  عليه(امام رضا   چون به   . او يك ورزشكار معروف و پهلوان كشتي ايران و جهان بود           -9

 .موزه مشهد داد

 الملك زاده محمد محروق، شيخ عطار و كمال خيام، امام -10

 .است» اهللا«ي  اين عالمت هم شكل گل الله و هم شبيه كلمه: خانم معّلم گفت -11

 .شود ها خيلي سرد نمي مستانشود و ز در جاهايي كه آب و هوا معتدل است، تابستان زياد گرم نمي -12

 .كنند داري مي در موزه اشياي با ارزش و قديمي را نگه -13

 .بارد چون خاك اين منطقه مرطوب است و باران زيادي مي -14

 .مأمون آن حضرت را مسموم كرد و به شهادت رساند. كرد با ظلم و ستم مأمون مخالفت مي) السالم عليه(چون امام رضا  -15




