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 .برای صفت های زیر اسم مناسب بنویس( 1

 بی  گناه...............   جلیل...............  مغرور............... 

 درخشان...............  کهنسال...............   حیرت انگیز............... 

 .خوش خط و زیبا بنویس( 2

 هک ازید رد بیابانت دهد باز  تو نیکی می کن و رد دجله انداز 
........................................................................................................................... 

 .زیر یک جمله بنویسبا هر کدام از واژه های ( 3

 ..................................................................................................شمرده شمرده 

 ..................................................................................................چشم تو چشم 

 ..................................................................................................عجیب و غریب 

 ......................................................................................................گریه و زاری 
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 .آن ها بنویس امالی درست واژه های زیر را با توجه به معنی( 4

 ..................اطراف  =حول و هوش       ....................بی ارزش  =یک قازی طبل 

 ....................ترس  =حراس   ....................عصبانی  =متقیّر 

 .در هر گروه یک کلمه با بقیه فرق دارد آن را مشخص کنید( 5

 آزادی –التماس  –رهایی  –خالص * 

 رفتار –گفتار  –بسپار  –کردار * 

 بر –نهاد  –افتاد  –گرفتار * 

 .را کامل کن« شیر و موش»ترتیب رویدادهای شعر ( 6

 .شیری در بیشه ای خوابیده بود -1

2- ........................................................................................... 

3-  ........................................................................................... 

 .موش ترسید و التماس کرد که شیر او را ببخشد -4

 .شیر موش را بخشید -5

6- ........................................................................................... 

 .صیّاد افتادشیر در دام  -7

8- ........................................................................................... 



 3 

 

 اندازه ی هر کدام از زاویه های خواسته شده چند درجه است؟ (1

 

 

 ز

 

 

 .نسبت به هم چه حالتی دارند( و)و ( ن)دو خط ( 2

 

 

 .در بین شکل های زیر، ضلع ها موازی در هر شکل را هم رنگ کنید( 3
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 .می گویند................. چهارضلعی هایی که فقط دو ضلع موازی دارند به ( * 4

 .هستند................. دو خط عمود بر یک خط با هم * 

................. به چهارضلعی هایی که ضلع های آن ها دوبه دو با هم موازی باشند * 

 .می گویند

 ...........................................................مستطیل نوعی متوازی االضالع است که * 

 ...............................................................لوزی نوعی متوازی االضالع است که * 

 .یک پنج ضلعی رسم کنید که دو زاویه ی تند و دو زاویه ی باز داشته باشد( 5

 

 .باهت ها و تفاوت های این دو متوازی االضالع را بنویسیدش( 6

 :شباهت

 

 

 :تفاوت
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 میلی متر برابر با چند سانتی متر است؟ 105( 7

   5/10( ب    05/1( الف

  15( د    5/1( ج

 

 

  

 لبخند    

 .مورچه ای برای اهدای خون به هالل احمر رفت

 «چند سی سی خون می دهی؟»: از او پرسیدند

 . سی سی می سی نمی دونم چیه»: پاسخ داد

 «.بشکه بیارید و پرش کنید
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 ابوذر که بود و چرا از قافله عقب مانده بود؟( 1

 

 

 وظیفه ی ما نسبت به دوستان باید چگونه باشد؟( 2

 

 

نام پیامبر ما مسلمانان چیست؟ و اولین زن و مردی که به پیامبر اسالم ایمان ( 3

 د؟آوردند چه بو
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 جویبار و رود چیست؟( 1

 

 ناهمواری چیست؟( 2

 

 .رشته کوه را تعریف کنید( 3

 

...................... و به زمین های پای کوه ...................... به بلندترین جای کوه ( 4

 .می گویند
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 .بنویسیدولی محترم لطفاً نظر خود را در رابطه با پیک این هفته برایمان 

 

 

 

 

 .می باشد 100تا  80در این قسمت همه ی امتیازها از * 

 نازنینم، به زیبانویسی خود در پیک چه امتیازی می دهی؟ -

 مهربونم، در حل آن به خودت چه امتیازی می دهی؟ -

 عزیزدلم، مطالب را به خوبی فراگرفته ای؟ -

  :نظرت درباره پیک* 
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