ریاضی
 -1عددهای زیر را به حروف بنویسید.
الف) ........................................................................................... = 533553
ب) ...........................................................................................=115231
پ) ...........................................................................................= 120212
ت) ...........................................................................................= 510223
 -5اعداد زیر را به رقم بنویسید.
الف) هشتصد و شانزده هزار و هشتاد ........................................................................................... :
ب) هفتصد و دو هزار و بیست ........................................................................................... :
پ) دویست هزار و چهل و هفت ........................................................................................... :
 -5پاسخ هرکدام از ماشینهای ورودی – خروجی را بنویسد.
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علوم

 -1یادداشت برداری در جمعآوری اطالعات چگونه باید باشد؟

 -5شیرین و نرگس بعد از انجام یک آزمایش نتیجه نادرست گرفتهاند .حال باید چه کاری انجام دهند؟
الف) فرضیه را عوض کنند.



ج) همان آزمایش را تکرار کنند.

ب) یک آزمایش دیگر طراحی کنند.
د) موارد  1و 5

 -5کدام جمله یک فرضیه است؟
الف) هر سال  1فصل دارد.



ج) احتمال دارد فردا مدارس تعطیل شوند.

ب) امروز یک روز بارانی است.
د) این غذا مزه خوبی دارد.

 -1کدام گزینه صحیح است؟
الف) رنگهای روشن ،بخش بیشتری از نور را جذب میکنند.
ب) رنگهای روشن ،تمام نور را بازتابش میکنند.
ج) رنگهای تیره ،بخش بیشتری از نور را جذب میکنند.
د) رنگهای تیره ،تمام نور را جذب میکنند.
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 -3فرضیه باید چه شرایطی داشته باشد؟
الف) باید قابل آزمایش باشد.

ب) علمی باشد.

ج) باید درست باشد.

د) همه موارد

فارسی
ضرب المثل
وای به روزی که بگندد نمک

هرچه بگندد نمکش میزنند
توضیح:

در قدیم که یخچال و فریزر به شکلهای امروزی وجود نداشت ،مردم گوشت و بعضی مواد غذایی را به نمک آغشته میکردند تا
با این کار بتوانند از زود فاسد شدن آنها جلوگیری کنند و این مواد را برای مدتی طوالنی نگهداری کنند.
کاربرد:
موقعی که برای رفع یا پیشگیری از بروز مشکلی به کسی یا چیزی امیدوار باشیم ،ولی متوجه شویم که برخالف انتظارمان آن
شخص یا آن چیزنه تنها نمیتواند کمکی بکند ،بلکه خود به شدت دچار گرفتاری مشکل یا فساد شده است و نیاز به کمک دارد،
این مثل را به کار میبریم.
مشابه:
چو کفر از کعبه برخیزد ،کجا ماند مسلمانی؟
همه از دزد به داروغه پناه میبردند ،وای از زمانی که خود داروغه دزد باشد.
الف) دختر خوبم ،باتوجه به متن باال ده کلمهی جدید که با آن آشنا شدید را بنویسید.
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ب) باتوجه به ضرب المثل باال یک نقاشی زیبا بکشید.

اجتماعی

 -1کدام مورد نمیتواند نشاندهندهی همدلی و همکاری اعضای محله باشد؟
الف) عیادت یکی از اعضای بیمار محله 
ب) کمک به اسباب کشی یکی از همسایگان
ج) زیبا سازی محله برای جشن نیمه شعبان
د) استفاده از موسیقیهایی با صدای بلند برای جشنهای محله
 -5طبق سخنان پیامبر اسالم (ص) خدا چه کسانی را دوست دارد؟
الف) امانت دار –راستگو –نیکی به پدر و مادر
ب) صادق – خوش اخالق – نیکی به همسایه
ج) امانت دار – راستگو – نیکی به همسایه
د) احترام به بزرگترها – نیکی به همسایه  -اخالق
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هدیه
 -1در آیهی زیر معنی کلمه (قدیر) را بنویسید.
اِنَّ اهلل علی کل شیء قدیر و اِنَّ اهلل قد احاط بکل شیء علما

 -5خداوند  ......................ماست و از همهی نیازهای ما  ......................است.
الف) خالق – بیخبر

ب) بندهی – آگاه

ج) آفریننده – آگاه

د) بندهی بیخبر

سؤال امتیازی

 -1اگر از عدد  1تا  122را باهم جمع کنیم حاصل آن چند میشود؟ (دختر خوبم از روش الگوها کمک بگیرید)

 -5دختر خوبم به جدول زیر خوب نگاه کنید .کلمههای زیر در جدول پنهان شدهاند ،به صورت عمودی و افقی در
جدول بگردید و همهی آنها را پیدا کنید.
-

دفاع

-

غبار

-

متوجه

-

التماس

-

اصابت

-

اشتیاق

-

تذهیب
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