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 چه می گویند؟ به بزرگ نمایی در نظم یا نثر( 1

 

 

 .را با رسم شکل نشان دهید« قالب مثنوی»چگونگی قرار گرفتن قافیه در ( 2

 

 

 

 

 می شود؟ ترکیب« ستان، زار، دان»کدام کلمه با هر سه پسوند ( 3

 نمک ( د           گل ( ج        چمن ( ب  هنر ( الف

 .مفرد کلمه های زیر را بنویسید( 4

 :فصول    : کتب

 :کلمات    :متون

 منادا کدام است؟« !ای نگهبان وجودم»در عبارت ( 5

 نگهبان ( ب   ای ( الف

 ای نگهبان وجودم ( د             وجودم ( ج



 2 

 .جدول را پرکنخانه های ( 6

 .آن که در رقابتی پیروی می شود پهلوان، -1

 .نوعی پرنده ی خوش آواز خانگی -2

 .هم معنای اندوه -3

 !بوی خوش یا مایعی که بوی خوش دارد -4

 !هم معنای دیگری برای اندوه -5

 .می دهند« ندا»آن کس یا آن چیزی که او را  -6

 .میهن و کشور -7

 

  
    1↓    

   2→  ن   

 3→   ه    

 4←       

      →5  

       م ←6

       →7 
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 ...............................ثلث چه عددی است؟  333نصف عدد ( 1

 

اگر نسبت پول مریم به بنفشه . تومان است 4333اختالف پول مریم و بنفشه ( 2

 است مجموع پول این دو نفر چند تومان است؟ 7به  9

 

 

، 1ت بپولی را به نس(3
2
3

   ، 
3
4

 3233بین سه نفر تقسیم کردیم به نفر وسط  

 ید کل پول چقدر بوده است؟ستومان ر
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 چه کسری از شکل رنگی است؟ چند درصد آن رنگی است؟( 4

 

 

 

یک تاجر با ( 5
1
3

. تومانی خریده است 613333پول خود یک کاالی  %25  
1
2

  

  پول این تاجر چقدر بوده است؟

 

 

 

 .برای هر کدام مثال بزنید( 1

 )                   (دانه ی روغن دار * 

  )                   (میوه ی نشاسته دار * 
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 .کامل کنید( 2

در مواد غذایی ساخته شده مانند  که برگ گیاهان انرژی نور خورشید را -

 .ذخیره می کنند................ 

 .تولید می شود.....................  در فتوسنتز عالوه بر غذا، -

 .نام دارد..................... غذاسازی گیاهان به وسیله ی انرژی نور خورشید،  -

 .که کلروفیل دارند غذاسازی می کنند................ ی سبزرنگ گیاهان مانندساقه -

 گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟( 3

 

 

در این صورت چه . انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابداگر ( 4

 مشکالتی در زندگی ما پیش می آید؟

 

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید، چه انرزی هایی ( 5

  ل می شوند؟یبه یکدیگر تبد
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 نام کدام یک از موارد زیر است؟« یوم الدّین»( 1

 قیامت ( ب    دنیا ( الف

 دنیا و قیامت ( د    جهان ( ج

 .جدول زیر را کامل کنید( 2

 

  

 آداب زندگی
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 .کامل کنید( 1

 .نوروز را عالم افروز می نامند.................... در کشور  -

 .انبار نفت جهان است....................   -

 .نیاز دارد.................... کشور خارج شود به برای این که یک فرد بتواند از  -

 .است.................... دریای خزر بزرگ ترین منبع ماهیان  -

 در کدام شهر عراق قرار دارد؟( ع)و حضرت ابوالفضل ( ع)حرم امام حسین ( 2

 

 مرز بین کشورها را چگونه تعیین می کنند؟( 3

 

 .مفاهیم زیر را تعریف کنید( 4

 : ...............................................................................................................مرز* 

 : ................................................................................................روادید یا ویزا* 

د کدام آبزی یماهیگیران جنوب خود را برای صبا نزدیک شدن به ماه مهر ( 5

  آماده می کنند؟
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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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