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 .جاهای خالی را کامل کن« ایران عزیز»با توجّه به متن درس ( 1

 .جهان خدمت کرد.................. سرزمینی که به * 

 .از هر نامی است.................. نام زیبای مقدّس که * 

 .به دامن خیّام.................. زاد و * 

 .................. . نهراسیم برای * 

 .را.................. را .................. زاد * 

 .کامل کن( 2

 .می گویند.................. به مکانی که دبیران در آن جا درس می دهند  -

 .یعنی جای یخ..................  -

 .یعنی کسی که دانش زیادی دارد......... ......... -

 .در درس نهم دارند را پیدا کن و بنویس« ترین»کلمه هایی که پسوند ( 3

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

........................................................................................................................... 
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 .با کلمه های داده شده جمله های مربوط به زمان خواسته شده را بنویس( 4

 (: ..................................................................................................... آینده)حتماً 

 (: ...................................................................................................گذشته)نغمه 

نه به »متوجّه شدی در سه خط به صورت جمله « ایران عزیز»آنچه از درس ( 5

 .بنویس «صورت شعر

 

  

 

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

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

........................................................................................................ 
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 .با توجّه به محور یک مسئله بنویسید و حل کنید( 1

 

 

 

گلدان کاشت چند گلدان گل  6او گل هایش را در . گل داشت 44ستاره ( 2

 درست شده است؟

 

سنّّّّ برادر مهنیا چند برابر . ساله است 4سال است و مهنیا  24سن برادر مهنیا ( 3

 مهنیا است؟

 

تعداد سیب های نگین چند برابر آیدا . بسی 21سیب دارد و نگین  7آیدا ( 4

 است؟

 

 را چگونه به دست می آوریم؟ 54 ÷ 6توضیح دهید پاسخ ( 5
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تی بادکنک آینه را به دختر گلم، یادت می یاد که یک اینه درست کردیم وق( 1

ونه است؟ چه آینه ای درست شد؟ تصویر در این آینه چگ یدکشیدطرف بیرون 

 کجا این آینه استفاده می شود؟ در یک مثال بنویس که

 

 

 

 در کدام گزینه نیرو باعث توقف جسم می شود؟( 2

 پرتاب توپ ( ج ضربه زدن به توپ ( ب گرفتن توپ ( الف

به جسم ................... و ................. هم می زنیم نیرو به صورت را وقتی چای ( 3

 .وارد می شود

 .جسم می شود.............. وقتی دو نفر توپ را به هم پاس می دهند نیرو باعث ( 4

 کدام گروه غذایی به بدن ما انرژی می دهند؟( 5
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 برای تولید نخ از چه چیز استفاده می کنیم؟( 1

 

 

 فلزات از کجا استخراج می شوند؟( 2

 

 

 .بنویسیددور شغل های تولیدی خط کشید و شغل خدماتی را ( 3

 «مربّی –فروشنده  –بنّّا  –مدیر  –معلّّم  –نسّاج  –خلبان »
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 .ولی محترم لطفاً نظر خود را در رابطه با پیک این هفته برایمان بنویسید

 

 

 

 

 .می باشد 100تا  40در این قسمت همه ی امتیازها از * 

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

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

 عزیزدلم، مطالب را به خوبی فراگرفته ای؟ -

  :نظرت درباره پیک* 
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