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 نام و نام خانوادگی..........................

 

 

 

 .دهید قرار مناسب جای در را مناسب کلمات-1

 .دارد نام ..................... باشد بسته آن سر دو که راستی خط )الف

 .شود می حاصل مثلّث یکدیگر، با ..................... سه دوی به دو برخورد از )ب

 .بدانیم را آن ..................... باید کنیم رنگ را مان خانه دیوار بخواهیم که این برای )ج

  .دارد ..................... 4 رو، به رو شکل )د

 .آورید دست به را زیرشکل  محیط .2

 

 

 بنویسید.. نام شکل ها را 3

 

 

 ریاضی

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR
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  .با توجه به چرخنده پاسخ دهید.4

 الف(احتمال آمدن کدام عدد بیشتر است؟

 ؟است کمترعدد کدام آمدن احتمال ب(

 د؟سال هم بزرگ تر است.برادر او چند سال دار 6برابر سن او  3سال دارد و برادرش از  5.مریم 5

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

 

 

 

 .کنید کامل را خالی جای شده، داده های کلمه با0 1

 ( هنرمند قدرتمند، ثروتمند، زشمند،ار)

 .بکشد نقاشی زیبایی این به تواند می......................  انسان یک فقط(الف

 .دهند می نیازمندان به را خود ثروت از بخشی......................  افراد (ب

 .اند گفته نمازگزار درباره ی......................  سخنان )ع( علی حضرت (ج

 .کنید مرتب -2

 :مدرسه آموزان، دانش ورزشکار، این، هستند،

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

 :ادب کردن، سالم نشانه، است،

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

 

 فارسی
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 .بگذارید مناسب کلمات خالی جاهای در -3

 . روند می کتابخانه به تحقیق برای......................  (الف

 ...................... .  من شکوه پر یخانه  ایران(ب

 ..............................  . احترام دانشمندان به ایران مردم(ج

 . کنیم کمک......................  افراد به باید ما(د

 . باشیم......................  باید نظم ایجاد برای (ه

 جدول زیر را کامل کنید.-4

 علی سیب را خورد. علی چه چیزی را خورد؟ علی خورد.

  سارا چه کسی را دید؟ 

 میالد درسش را خواند.  

 

 

 

 

 جهت های اصلی را نام ببرید؟1

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

 .نشانی خانه چه چیزی را نشان می دهد؟2

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

 .اگر همه ی انسان ها شبیه یکدیگر بودند چه می شد؟3

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

 .مقررات را تعریف کنید.4

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

 پالک خانه را چه کسی نصب می کند؟5

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

 تماعیاج

https://t.me/MoallemYarir

