
 سوم دبستان             11ا ت 1اجتماعی از درس    نام و نام خانوادگی: ......................  آزمون

 صورت سوال  شماره  

1 

    ✘     ✓    درست نادرست را مشخص کن: 
 ما از شناسنامه برای رفتن به دکتر استفاده می کنیم. الف(
 خرند.ها میمردم کاالی مورد نیاز خود را از مغازه ب( 

 آید. ج( خانواده با ازدواج زن و مرد به وجود می
 د( همه ما انسان ها کامال شبیه همدیگر هستیم.

2 

 جاهای خالی را کامل کن: 

 گویند. آوریم .................... میبه پولی که از کار کردن به دست می

 گوید چه کارهایی باید انجام دهیم و چه کارهایی را نه، .................. گوییم. به چیزی که به ما می

 دهد ما از کدام خانواده هستیم و ایرانی هستیم، .............. گوییم.به چیزی که نشان می

 کند.عداد اعضای خانواده تغییر میبا .............................. ت

3 

 زیر خدماتی و کدام یک تولیدی هستند؟ های شغلکدام یک از 

 معلم:                                                              کشاورز: 

 رفتگر:                                                             نانوا:

4 

 اینکه یک نوزاد در بیمارستان با دیگر نوزادان اشتباه نشود چه کار می کنند؟برای 

 

 

5 
 

 

 کنند؟زنان در روستاها در چه کارهایی کمک می
 
 
 

6 

 راتی که در خانه شما وجود دارد را بنویس.دو تا از مقر  
 

  

7 

 های شما از نوزادی تا االن شده است؟  تواناییرشد کردن باعث چه تغییراتی در 
 
 
 

مدرسھ : دخترانھ شھید پورجندقی
آموزگار: سعیده جمالی


Typewriter
دیماه۱۴۰۰



   کردم. خودسنجی: از آزمونم راضی بودم                            باید بیشتر تالش می 

 

 اصل   نسبتا  تقریبا   کامل  اهداف 

     رسیده است. من به دنیا آمدم  1به اهداف درس 

     رسیده است. من بزرگ تر شده ام.  2به اهداف درس 

     رسیده است. آیا ما مثل همدیگر هستیم؟ 3به اهداف درس 

     رسیده است. اعضای خانواده  4به اهداف درس 

     ام را دوست دارم. رسیده است. خانواده 5به اهداف درس 

     . تغییر در خانواده رسیده است 6به اهداف درس 

     از بزرگ ترهای قدردانی کنیم  رسیده است.  7به اهداف درس 

     چرا با هم همکاری می کنیمرسیده است.  8به اهداف درس 

     مقررات خانه ی ما   رسیده است.  9به اهداف درس 

     رسیده است. نیازهای خانواده چطور تامین می شود؟  10به اهداف درس 

     رسیده است. منابع  11به اهداف درس 
 معلم: توصیفی  بازخورد  

8 
 

 منابع طبیعی چه چیزهایی هستند؟ مثال بزن.

 

9 

 کنیم؟ما از نفت در ساخت چه چیزهایی استفاده می

10 

 ؟چراآیا درست است که همه کارهای خانه را یک نفر انجام دهد؟ 

 

11 

 مادربزرگت را دوست داری؟دهی که خانواده یا پدربزرگ و  تو چطور نشان می



 

 صورت سوال  شماره  

1 

    ✘     ✓    درست نادرست را مشخص کن: 
    ✘ ما از شناسنامه برای رفتن به دکتر استفاده می کنیم. الف(
     ✓ خرند.ها میمردم کاالی مورد نیاز خود را از مغازه ب( 

     ✓ آید. ج( خانواده با ازدواج زن و مرد به وجود می
    ✘ د( همه ما انسان ها کامال شبیه همدیگر هستیم.

2 

 جاهای خالی را کامل کن: 

 گویند........... میدرآمدآوریم ..........به پولی که از کار کردن به دست می

........ مقررات.....گوید چه کارهایی باید انجام دهیم و چه کارهایی را نه، به چیزی که به ما می

 گوییم.

......  شناسنامهدهد ما از کدام خانواده هستیم و ایرانی هستیم، ........به چیزی که نشان می

 گوییم.

 کند.عداد اعضای خانواده تغییر می........ تتولد فرزندان یا فوت یک نفربا ....

3 

 زیر خدماتی و کدام یک تولیدی هستند؟ های شغلکدام یک از 

 تولیدی   کشاورز:                                                            اتی خدممعلم:  

 یدی تول نانوا:                                                         خدماتیر: رفتگ

4 

 اینکه یک نوزاد در بیمارستان با دیگر نوزادان اشتباه نشود چه کار می کنند؟برای 

بندند و روی آن نام مادر و فامیل کودک و جنسیت و قد و وزن را یم نویسند. دور دستش یک نوار کاغذی یم

 و پایش را جوهری یم کنند. 

5 
 

 

 کنند؟زنان در روستاها در چه کارهایی کمک می
 و دامپروری کمک می کنند. رزی در کارهای کشاو 

 

6 

 راتی که در خانه شما وجود دارد را بنویس.دو تا از مقر  
 غال نریزیم در خانه آش -جای خودمان بخوابیمسر   –به موقع بخوابیم 

  

نام و نام خانوادگی                                            آزمون درس 1 تا 11اجتماعی سوم دبستان نام آموزگار: سعیده جمالی
نام مدرسھ: شھید پورجندقی تاریخ: 1400/10/18



   کردم. خودسنجی: از آزمونم راضی بودم                            باید بیشتر تالش می 

 اصل   نسبتا  تقریبا   کامل  اهداف 

     رسیده است. من به دنیا آمدم  1به اهداف درس 

     رسیده است. من بزرگ تر شده ام.  2به اهداف درس 

     رسیده است. آیا ما مثل همدیگر هستیم؟ 3به اهداف درس 

     رسیده است. اعضای خانواده  4به اهداف درس 

     ام را دوست دارم. رسیده است. خانواده 5به اهداف درس 

     . تغییر در خانواده رسیده است 6به اهداف درس 

     از بزرگ ترهای قدردانی کنیم  رسیده است.  7به اهداف درس 

     چرا با هم همکاری می کنیمرسیده است.  8به اهداف درس 

     مقررات خانه ی ما   رسیده است.  9به اهداف درس 

     رسیده است. نیازهای خانواده چطور تامین می شود؟  10به اهداف درس 

     رسیده است. منابع  11به اهداف درس 
 معلم: توصیفی  بازخورد  

7 

 های شما از نوزادی تا االن شده است؟  تواناییرشد کردن باعث چه تغییراتی در 
ستیم خودمان لباس بپوشیم االن می توانیم. نمی توانستیم مشق  بودیم نمی توان  نوزادوقتی 

 بنویسیم یا کتاب بخوانیم.
 
 

8 
 

 منابع طبیعی چه چیزهایی هستند؟ مثال بزن.

 ران فلزات و نفت گیاهان جانوخاک آب 

9 

 کنیم؟ما از نفت در ساخت چه چیزهایی استفاده می

 یلی از داروها خساخت  – در لباس شویی پوساخت  – یکی یل پالستدر ساخت وسا 

10 

 ؟چراآیا درست است که همه کارهای خانه را یک نفر انجام دهد؟ 

 هم دیر پیش می رود. نه چون یک نفر خسته می شود و کارها

11 

 مادربزرگت را دوست داری؟دهی که خانواده یا پدربزرگ و  تو چطور نشان می

 ذاریم و.. شان لیوان آن می آورم. به آن ها احترام می گرایآن ها را می بوسم ب 
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