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 فارسی

 اشته باشد پر کنید.جاهای خالی را باکلمه ای که )نا( د-

 الف(کسی که نمی بیند...............................است.

 ب(کسی که نمی شنود..............................است.

 نباشد............................است.ج(کسی که مرتب 

 د(کاری که تمام نشده باشد.........................است.

 .یدکلمات زیر را جمع ببند -2

 ................................رخت + ان =...................د    فرشته + ان = ..............................................                          

 خفته + ان = ................................................. زنده + ان = ................................................

 

 ا کلمات زیر با دو معنی مختلف جله بسازید.ب -3

 .....................................................................بار: ................................................................

 .....................................................بار:.................................................................................

 ........................................................................................سیر:...........................................

 .........سیر: ........................................................................................................................

 جاهای خالی را پر کنید. -4

 چیزی که از آهن درست شده باشد.............................................می گوییم.به 

 .......................کسی که................................................................... تبریزی یعنی

 ...........................................چوبی یعنی چیزی که...............................................

 ...............................مددکار یعنی..........................................................................

 ...........................درست کار یعنی........................................................................

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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 هدیه های آسمانی

 جاهای خالی را پر کنید.-1

 ...رکعت است.............الف( نماز صبح .................................رکعت و نماز مغرب .....................

 .با ........................................خورشید تمام می شود وقت خواندن نماز صبح  ب(

 ود.شم می ج( وقت خواندن نماز عصر و ظهر با ...........................................خورشید تما

 د(بهتر است نماز را ................................وقت بخوانیم.

 ت(با صدای ....................................... ما متوجه وقت نماز می شویم.

 را به .............................................. و در ........................................بخوانیم.ن( چه خوب است نماز 

 جواب درست را انتخاب کنید. -2

 الف(سومین امام مسلمانان کیست و در چه روزی به دنیا آمد؟

 (امام حسین/سوم شعبان3               ( امام علی/سوم شعبان    2(امام حسن/اول شعبان             1

 ب( امام علی)ع( در کجا شهید شدند؟  

 ( مسجد کوفه    3(میدان جنگ                                   2(در عاشورا                           1

 ج( همسر حضرت علی)ع( چه نام داشت؟

 (زینب)س(3مه)س(                                 فاط(2                              )س(( آمنه1

 د( کدام حاکم ستمگر با امام حسین)ع( جنگید؟

 (یزید3(فرعون                                       2( معاویه                                 1

 جمله ها را کامل کنید. -3

 .......گوییم...................................................الف( وقتی به سجده می رویم می 

 ...............................................................................ب(اهل بیت پیامبر )ص( چه کسانی هستند؟.................................................

 ..............................................................................ین می گفتند؟..............................................د(چرا به پیامبر )ص( محمد ام
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 علوم

  جاهای خالی را پر کنید. -1

 د.ی باف...................................................آشیانه اش را م پرنده ای به نامالف(

 ی خورند.م ار.....گیاهان بچه خرگوش ها ................................... و ............................... ب(

 .دن.........هست.............د( خرگوشها  غذای ...................................... و ..............

 د.ج( زندگی کرم ابریشم از یک .................................................آغاز می شو

 ن( کرم ابریشم بعد از تولد....................................................می خورد.

 .در می آورد............................... را از دست می دهد و ......قورباغه بعد از مدتی ..............................ک( 

 ل( بچه الک پشت ها پس از بیرون آمدن از تخم به سمت ...........................................می روند.

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.-2

 برای گرفتن وزن از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟الف( 

 ( ترازو3( خط کش                                           2(متر                                           1  

 ب( برای محکم شدن دندان و استخوان از چه مواد غذایی استفاده کنیم؟

    (غالت                               3                (لبنیات                             2(حبوبات                                  1

 ج( شما در چه دوره ای از زندگی هستید؟

 (نوزادی3(کودکی                                     2(جوانی                                  1

 د( تبدیل آب به یخ کدام حالت است؟

 (مایع به جامد3(گاز به مایع                               2         (جامد به جامد               1

 ز( در هنگام خرید مواد خوراکی باید به چه چیزی توجه کنیم؟

  ( رنگ                                   تاریخ مصرف                             شکل1
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 ریاضی

 با توجه به شکل کامل کنید.-1

 

 

 

 .....................تایی .......دسته...........................دسته ............................تایی                                              ...............

 

 را کامل کنید. تای دیگر سفید است.جمالت زیر 4تا از آن ها قرمز و  6مهره است. 10ر یک کیسه د-2

 ست.ا...............................مهره از ....................................مهره سفید 

 ..............................مهره از ....................................مهره قرمز است.

لندتر است.قد این دو نفر روی هم چند سانتی متر از او ب 13سانتی متر است.خواهرش  153قد محمد امین -3

 سانتی متر است؟

 

 

 

 واسته شده را روی محور نشان دهید.عدد خ -4

 

 

 قسمت مساوی 4قسمت از 2واحد کامل و  3الف(

https://t.me/MoallemYarir

