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 .معنی بیت زیر را بنویسید( 1

 «پلنگ دورنگ است یا خود پری است چه گویم که این بچّه ی دیو کیست»

 

 چه چیزی را می توان متوجّه شد؟« بوعلی و بانگ گاو»از حکایت ( 2

 

 .فردوسی هر چه می دانید بنویسیددرباره ی ( 3
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 .قرینه ی شکل زیر را نسبت به محور تقارن پیدا کنید( 1

 

 

 

 

 .را نسبت به خط تقارن پیدا کنید« آ ب س د»قرینه ی چهارضلعی ( 2
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شکل های زیر را نسبت به دو محور افقی و عمودی بکشید تا قرینه ی ( 3

 .الگوهازیر کامل شود

 

 

 

 .خط تقارن هر یک از شکل های زیر را رسم کنید( 4
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اگر وزن ماست درون سطل . چربی 7: %روی سطل ماستی نوشته شده است( 5

 گرم باشد، چند گرم این ماست را چربی تشکیل می دهد؟ 333

 

 

مشابه می بیند هدیه برای خرید پیراهن به فروشگاه رفته است او دو پیراهن ( 6

 خرید کدام یک به نفع اوست؟

 

 

 

 تومان 55333قیمت   تومان53333قیمت 

 درصد 33تخفیف   درصد 23تخفیف 
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 .کامل کنید( 1

 .الیه ی چشم است( خارجی ترین –داخلی ترین ..................... )قرنیه جزء * 

 .گوش وصل است( مجرای –بخش حلزونی ..................... )الله ی گوش به * 

 .راه های مراقبت از گوش را بیان کنید( 2

 

 .جمالت را ادامه دهید( 3

 ............................................................... مردمک چشم سیاه رنگ است زیرا  -

 ...............................................................ی چشم وظیفه ی سلول های شبکیه  -

مردمک چشم هایش را . این گربه از جای تاریک به جای روشن و پرنور رفته( 4

 .در هر دو محل بکشید

 

  به نظر شما چه مراحلی طی می شود تا ما بتوانیم آوازه یک پرنده را بشنویم؟( 5
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 یند؟چه می فرما( ع)درباره امام زمان ( ص)پیامبر اکرم ( 1

 

 

 .بنویسید( ع)یک جمله برای امام زمان ( 2

 

 

 

 

 کدام همسایه ی شرقی کشورمان به هیچ دریایی راه ندارد؟( 1
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 .ارمنستان و آذربایجان را از جهات زیر مقایسه کنید( 2

 «وسعت( الف

 

 :دین( ب

 

 :دسترسی به دریا( ج

 

 همسایه غربی ارمنستان چه نام دارد؟( 3

 مهم ترین وظیفه حکومت ها چیست؟( 5

 

طبق قانون اساسی، رهبری جامعه اسالمی برعهده ی چه کسی است؟ این فرد ( 6

 باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
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 .ولی محترم لطفاً نظر خود را در رابطه با پیک این هفته برایمان بنویسید

 

 

 

 

 

 :خودارزیابی

 ؟ انجام دادیچگونه  را دختر گلم به نظر خودت این پیک

 خوب    خیلی خوب 

 .انجام دادم ---------------من این پیک را در مدّت 
 :نظر من  
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