
 

  !آموزان عزيز و اولياء گرامي سالم دانش

  م از دوران نوروز يكن آرزو مي گوييم و را به شما تبريك مي جديدفرا رسيدن سال 
  . لذت ببريد

  بعد از عيد، . اين روزها يادآور ديد و بازديد و مهماني رفتن و گردش و مسافرت است
  . اي امتحانات پايان سال آماده كنيدكم خودتان را بر ديد و كمرقرار است دوباره به مدرسه برگ

هاي رياضي، علوم و فارسي را مرور  توانيد درس ي آن مي وسيله كتاب نوروز يك منبع كامل براي اين روزهاست كه به
  . كنيد و مانع فراموشي اين مطالب شويد

   .ناميم بخش است كه هر بخش را يك آزمون مي 7سؤال در  300كتاب نوروز سوم دبستان شامل 
  :هاي اول تا پنجم به صورت زير است سؤاالت آزمون

  اي فارسي سؤال چهارگزينه 10
  اي رياضي سؤال چهارگزينه 10+ سؤال تشريحي رياضي  5
  اي علوم سؤال چهارگزينه 10+ سؤال تشريحي علوم  5
  : هاي جامع هستند كه هر آزمون به صورت زير است آزمون پاياني هم آزمونو د

  اي فارسي نهسؤال چهارگزي 15
  اي رياضي سؤال چهارگزينه 15
  اي علوم سؤال چهارگزينه 15

  سؤال هوش 5
  :خوانيد به صورت زير است حجم مطالبي كه در اين كتاب مي. كنيم ها را از ابتداي كتاب درسي مرور مي ي درس همه

  
  

  سادگي براي  بينيد كه به همين بله، مي! ها نگاه كنيد ي راهبردي آزمون همين االن به برنامه
  . شويد هم آماده مي بعد از عيدآزمون 

  
  



 

  
توانيد  ي پيشنهادي براي استفاده از كتاب هم داريم كه مي راستي براي شما يك برنامه

  . مطابق اين برنامه پيش برويد

شماره  ميزان مطالعه  تاريخ
  آزمون

زمان
شماره   ميزان مطالعه  تاريخ مورد نياز

  آزمون
زمان 

 مورد نياز

  رشنبهچها
 فروردين 1

 سؤال فارسي 10
  سؤال تشريحي رياضي 5
  سؤال تشريحي علوم 5

  شنبه پنج ساعت 2 1آزمون 
  فروردين 2

  اي رياضي  سؤال چهارگزينه 10
 ساعت 2 1آزمون   اي علوم سؤال چهارگزينه 10

  جمعه
 فروردين 3

 سؤال فارسي 10
  سؤال تشريحي رياضي 5
  سؤال تشريحي علوم 5

  شنبه ساعت 2 2آزمون 
  فروردين 4

  اي رياضي  سؤال چهارگزينه 10
 ساعت 2 2آزمون   اي علوم سؤال چهارگزينه 10

  شنبه يك
 فروردين 5

 سؤال فارسي 10
  سؤال تشريحي رياضي 5
  سؤال تشريحي علوم 5

  دوشنبه ساعت 2 3آزمون 
  فروردين 6

  اي رياضي  سؤال چهارگزينه 10
 ساعت 2 3آزمون   اي علوم سؤال چهارگزينه 10

  شنبه سه
 فروردين 7

 سؤال فارسي 10
  سؤال تشريحي رياضي 5
  سؤال تشريحي علوم 5

  چهارشنبه ساعت 2 4آزمون 
  فروردين 8

  اي رياضي  سؤال چهارگزينه 10
 ساعت 2 4آزمون   اي علوم سؤال چهارگزينه 10

  شنبه پنج
 فروردين 9

 سؤال فارسي 10
  سؤال تشريحي رياضي 5
  سؤال تشريحي علوم 5

  جمعه  ساعت 2 5آزمون 
 فروردين 10

  اي رياضي  سؤال چهارگزينه 10
 ساعت 2 5آزمون   اي علوم سؤال چهارگزينه 10

  شنبه
فروردين 11

اين آزمون را از خودتان امتحان
 يكشنبه ساعت 2 )1(جامع   . بگيريد

 فروردين 12
اين آزمون را از خودتان امتحان 

 ساعت 2 )2(جامع   . بگيريد
  

با آمادگي  روز تكميل كنيد و پايان تعطيالت 12توانيد مطالب كتاب را در  ساعت مي 2با روزي  طور كه ديديد همان

  . ذهني در كالس درس حاضر شويد

  دي پشت جلد  وي ها در دي اي هستند كه فيلم حل و بررسي آن اند، سؤاالت برگزيده مشخص شده  سؤاالتي كه با عالمت

  .كتاب قرار گرفته است             

  هاي  توانيد عكس كاردستي مي. را درنظر گرفتيم با هم بسازيم و سرگرميدر پايان هر آزمون براي شما بخش                

  . قرار دهيم را به كانال سوم دبستان ارسال كنيد تا عكس شما را در روزهاي عيد در كانالها  اين سرگرمي                    

  kanoonir_dabestan3@               :سوم دبستان تلگرام رس كانالآد                         
  

  مينا سليماني




