آدینهیپایهیپنجمهفتهیدوماردیبهشت.
ریبضی
 - 1جبّبی خبلی را ثب کلوبت یب اعذاد هٌبست پر کٌیذ .
 ّر لیتر  ...............................سبًتی هترهکعت است. ثِ سبًتی هتر هکعت  ....................................یب ً .......................................یس گفتِ هی شَد.  0/ 25لیتر =  .......................سبًتی هتر هکعت (ضرة )  30000سبًتی هتر هکعت =  ...................لیتر( تقسین )  256سی سی =  ................لیتر (تقسین ) 62 -لیتر =  ................هیلی لیتر (تقسین )

 )2ثرای جذٍل ّبی زیر یک هسئلِ ثٌَیسیذ سپس آى را کبهل کٌیذ .
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 )3هحیط شکل زیر را ثِ دست آٍریذ(.عذد پی را  3در ًظر ثگیریذ)
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آدینهیپایهیپنجمهفتهیدوماردیبهشت.
 )4حجن شکل ّبی زیر را ثِ دست آٍریذ .
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آدینهیپایهیپنجمهفتهیدوماردیبهشت.

هطبلعبت اجتوبعی
 -1جبّبی خبلی را کبهل کٌیذ.
* ثب ٍرٍد عرة ّبی هسلوبى ثِ ایراى ،حکَهت  ....................................هٌقرض شذ.
* هرکس اصلی حکَهت ثٌی عجّبس در  ....................................ثَد.
* ثرخی از حکَهت ّبی ایراًی هبًٌذ  ..................................... ٍ .................................ثِ زثبى فبرسی اّوّیت زیبدی هی
دادًذ.
* پبیتخت سلطبى هلک شبُ شْر  ....................................ثَد.
* از جولِ شبعراى هعرٍف ایراًی در دٍرُ ی غسًَیبى  ..........................................است کِ اثر هعرٍف اٍ .....................................
هی ثبشذ.
* حضرت هحوّذ (ص) پس از  ..............................................هأهَریت یبفتٌذ کِ هردم را پٌْبًی ثِ ......................................
دعَت کٌٌذ.
*  ..............................................دشوي خلیفِ ی عجّبسی ثَدًذ.
* شْر  ...................................فرٍدگبُ ثیي الوللی ًذارد.
 )2در زهبى ظَْر اسالم هْن تریي شْر عرثستبى چِ ًبم داشت ؟ ٍ ثِ چِ علّت ؟

 )3طَاف کردى یعٌی چِ؟
 )5ثِ چِ دلیل قیبم ّبی زیبدی علیِ ثٌی اهیِّ صَرت گرفت ؟

 )6اهبم حسیي (ع) در هَرد علت قیبم خَد چِ فرهَدًذ ؟
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آدینهیپایهیپنجمهفتهیدوماردیبهشت.

فبرسی

- 1هٌظَر از (( ّوِ چیس را ّوگبى داًٌذ )) چیست ؟

 - 2پیبم شعر سعذی در ثیت زیر چیست ؟

انم نیکو گر بماند ز آدمی

هب کزو ماند سرای زرن گار

- 3ثب کلوِ ی اًگیس چْبر کلوِ ی جذیذ ثٌَیسیذ.
انگیز

قرآى

پیب م ّبی قرآًی زیر را ثِ ترجوِ ی صحیح آى ٍصل کٌیذ.
ٍَ اِرا قُریَ القُرءاى ُ فَب ستَوِعَا لَِ ٍاًَصِتَا لَعلَکُن تُرحَوَ ىَ

بهعهذخودوفاکنیذ.

هنگامیکهکهقرآنخوانذهمیشود،به
آنگوشدهیذوساکتباشیذ،تالطفو

ٍَ اٍَفَا ثِبلعَْذِ

رحمتخذاشاملشماشود.

ٍَتَعب ٍَ ًَا عَلَی الجِرِ ٍَ التَقَی

خذایبخشنذه،قرآنرابهمایادداد.

اَلَرحويُ عَلَنَ القُرءاىَ

درنیکیکردنوکارهایخوببهیکدیگر
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کمککنیذ.

