به نام ایزد دانا
آزمون مطالعات اجتماعی کالس سوم  – 3دبستان هاشمی نژاد – اردیبهشت ماه 59
همیشه با نام و یاد  ..............................................از خانه خارج شویم.

1

با ازدواج فرزندان و بچّه دار شدن آن ها پدر ومادر صاحب  .................................می شوند
عشایر مردمی هستند که شغل اصلی آنها  .......................................است و در  ..........................زندگی می کنند.
در مدرسه عالوه بر خواندن و نوشتن ؛  ...................................................را هم یاد می گیریم.
در هنگام شب برای عبور از کوچه و خیابان ،لباس  .........................بپوشید و یا از  ................................استفاده کنید.
اگر در یک صبح آفتابی ،طوری بایستیم که دست راست ما به طرف  ...............و دست چپ ما به طرف  ..............قرار گیرد،
روبروی ما  ..............................و پشت سرما  ........................خواهد بود.
بعضی از مقرّرات موجب حفظ  ....................ما می شوندو بعضی مقرّرات را برای .................به دیگران رعایت می کنیم
شعله بخاری باید  ....................................رنگ باشد  .اگر ..................بسوزد یعنی گاز سمی تولید می کند.
هرگز با افراد ................................صحبت نکنیم و از آن ها چیزی نگیریم یا همراه آن ها نرویم.
2

مشخصات کامل خود را بنویسید.
نام :
محل تولد:

نام خانوادگی :
محل صدور شناسنامه:

نام پدر :
کدملی:

3

از شناسنامه چه استفاده هایی می کنیم؟ (4مورد)

4

چرا باید به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و افراد سالمنداحترام بگذاریم و از آن ها قدردانی کنیم؟

9

مفاهیم زیر را تعریف کنید
مقررات:

در آمد :
منابع طبیعی :
باز یافت :

نکات ایمنی :
6

بر روی پاکت نامه  ،نشانی گیرنده به ترتیب چگونه باید نوشته شود؟

7

کدام یک از شغل ها تولیدی و کدام خدماتی است؟
نانوایی ...................

خلبانی  .......................مامور اداره پست .....................

آتش نشان ..........................

8

شما چگونه می توانید در همکاری با مدرسه سهمی داشته باشید؟(2مورد)

5

چه کسانی در مدرسه ی شما کار می کنند نام ببرید.
وظیفه ی یکی از آنها را به دل خوا ه بنویسید.

11

شماره تلفن های سازمان های امداد رسان زیر را بنویسید .
راهنمای تلفن .................

11

آتش نشانی ..................

ندای امداد در جاده ها (هالل احمر) ......................

اورژانس.........................
پلیس ........................

در موارد زیر کدام نکات ایمنی را باید رعایت کنیم.
گاز مسافرتی :
احساس بوی گاز:
درخانه :

12

غیر از آتش سوزی  ،در چه موارد دیگری می توانیم از آتش نشانی کمک بگیریم؟ (2مورد)

13

چرا همه باید نشانی خانه ی خود را خوب بدانند ؟

14

هر یک از تابلو های زیر نشانه چیست؟

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

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

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

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

............................
همیشه خنده بر لبتان  ،سالمت و موفق باشید

بازخوردآموزگار:

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

