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 نمونه سوال علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی

 

 هجدهم درس

 

 کجاست؟ ما دوم خانه 1-

 مدرسه 

 

 کنند؟ یم کار مدرسه در یکسان چه 2-

 ...و ناظم دفتردار، دار،یسرا خدمتگذار، معلم، معاون، ر،یمد 
 

 م؟یریگ یم کمک یآتشنشان از یردموا چه در 3-

 در یکس یپا ای دست کردن ریگ ، آن در مردم ماندن و آسانسور شدن خراب ،یسوز آتش 

 ساختمان زشیر ،یگرفتگ برق زلزله، تصادف، چاه، در افتادن مانند یمختلف حوادث و ییجا
 

 ست؟یک مدرسه در انضباط و نظم مسئول 4-

 ناظم 

 

 ست؟یک عهده بر مدرسه کل تیمسئول 5-

 ریمد 
 

 دارد؟ وجود ییها مکان چه مدرسه در 6-

 ، اطیح ،یبهداشت سیسرو بهداشت، اتاق خانه، آبدار خانه، نماز درس، کالس کتابخانه، 

 . یتیترب اتاق معاون، دفتر آموزگاران، اتاق ،یانبار مدرسه، دفتر، شگاه،یآزما
 

 است؟ کتاب گرفتن امانت و خواندن کتاب مناسب مکان کدام 7-

 .انهکتابخ 
 

  ست؟یچ بهداشت یمرب فهیوظ 8-

 به یدگیرس ، کند یم یدگیرس او تیوضع به ندیبب بیآس مدرسه در یآموز دانش اگر

 . آموزان دانش یبهداشت تیوضع
 

  ست؟یچ یتیترب یمرب فهیوظ 9-

 .ینید تیترب و ژهیو مراسم و مسابقات یبرگزار تیمسئول



 

 

  ست؟یچ ریمد ی فهیوظ 11-

 و ییاجرا و یمال امور به یدگیرس-2 است ریمد ی عهده بر رسه مد کل ی فهیوظ-1

 یآموزش
 

  دارد؟ یا فهیوظ چه آموزگار 12-

 آموزان دانش ییراهنما و تیترب و میتعل فهیوظ
 

 شود؟ یم انجام ییکارها چه مدرسه در 13-

 نماز ،یقران و یپرورش تیفعال ،یهنر یکارها ، مختلف دروس آموزش 

 .یسرگرم و ورزش خواندن،

 

  ست؟یچ داریسرا فهیوظ14-

 .مدرسه اموال از مراقبت

 ست؟یچ خدمتگذار فهیوظ 15-

 .مدرسه نظافت 

 ست؟یچ معاون فهیوظ 16-

 .مدرسه امور بر نظارت و ییاجرا یکارها 

  ست؟ یخوب یجا مدرسه چرا 17-

 یم ادی را کردن یزندگ م،یریگ یم ادی یادیز یزهایچ و دانش و علم مدرسه در چون

 .میکن یم آماده ندهیآ یزندگ یبرا را خود و میریگ

  م؟یریگ یم ادی ییزهایچ چه مدرسه در 18-

 نماز، ت،یترب و میتعل ،یزندگ یمهارتها رقابت، ،یهمدل ،یمهربان ،یدوست

 .هنر ورزش، قرآن، قرائت
 

 شود؟ یم انجام یمذهب مراسم و قران ، نماز خواندن مکان کدام در19-

 .خانه نماز 

 شود؟ یم انجام ییکارها چه شگاهیآزما در20-

 .پژوهش و شیآزما انجام رینظ یآموزش ژهیو یها تیفعال 

 

 
 
 

 



 

 

 


