 )1نقش دستوری مصراع های زیر را بنویسید.
* فقیرم به جرم گناهم مگیر

* چراغ یقینیم فرا راه دار

 )2رابطه معنایی کلمه های کدام گزینه مانند کلمه های (ثواب و پاداش) نیست؟
الف) اعتدال و میانه روی 
ب) فراخ و وسیع 
ج) حاجت و نیاز 
د) قادر و دانا 

1

 )1به سؤاالت چهارگزینه ای پاسخ دهید.
* گرد شده ی عدد  3/232با تقریب کم تر از  1/11کدام است؟
الف)  3/2

ب)  3/23
12

* مقدار تقریبی قطع شده ی
11
ب)  1/112
الف)  1/11
3//1

* مقدار
1/2
الف)  9

ج)  3/22

د) 3

با تقریب کم تر از  1/11کدام است؟
ج )  1 /1

د) 1/12

با تقریب کم تر از  1/1برابر کدام گزینه است؟
ب )  2 //

ج)  2/11

د) 2/2

 )2حاصل عبارات زیر را به دست آورید.
=( 2+2×6-2الف
=))( 2-12÷(1/2+(3/6÷2ب
=( 2×1/12/+2×1/2/÷1//ج
 )3مریم خانم برای پخت کوکوسبزی ،هر کیلوگرم سبزی را با  2تخم مرغ
مخلوط می کند .او برای  1/11گرم سبزی به چند عدد تخم مرغ نیاز دارد؟

2

)2جمله های درست را با « »و جمله های نادرست را با « »مشخص کنید.
الف) در مربع نسبت اندازه هر ضلع به محیط  1به  2است( .
ب) نسبت  2به  3مثل  2به  9است( .

)

)

ج) زهرا  3و علی  1پیراهن دارند نسبت پیراهن زهرا به کل پیراهن ها  3به 1
است( .

)

 )/علی و مینا روی هم  /111تومان پول دارند سهم مینا به علی  2به  3است
سهم هر یک را بیابید.

 )6جدول تناسب های زیر را کامل کنید.
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 )1کدام یک از وسایل زیر موتور الکتریکی دارند آن ها را با عالمت مشخص
کنید و برای هر یک تبدیل انرژی بنویسید.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 )2درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است.

ص غ

ب) همه ی وسایل الکتریکی ،موتور الکتریکی دارند.

ص غ
4

 )3با توجه به سؤاالت جدول را کامل کن.
 -1وقتی آب از باالی آبشار سرازیر می شود انرژی که به علت ارتفاع در آن
 .......................شده به انرژی حرکتی تبدیل می شود.
 -2سینا سنگ کوچکی را بار اوّل از ارتفاع  11سانتی متر و بار دوّم از ارتفاع 91
سانتی متر داخل حوض رها کرد کدام بار آب با ارتفاع بیش تری به اطراف
پاشیده شده است؟
 -3موبایل به کمک  .......................کار می کند.
 -2باتری ها انرژی  .......................را در خود ذخیره می کنند.
 -/انرژی از بین نمی رود دائماً از شکلی به شکل دیگر  .......................می شود.

3

1
رمز

2

/

2
ش

به نظر شما رمز جدول چه ارتباطی با انرژی دارد؟ توضیح دهید.

5

 )1پیامبر درباره ی صحبت کردن در گوشی چه چیزی فرموده اند؟

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

 )2چگونه می توانیم به دیگران احترام بگذاریم؟

6

 )1کامل کنید.
* مقدار پولی که می توانیم برای انجام یک کار یا خرید یک چیز بپردازیم
 .....................است.
* لباسی که انتخاب می کنیم باید با  .....................ما تناسب داشته باشد.
* صاحبان کارگاه های تولید لباس ،پارچه را از  .....................خریداری می کنند.
* به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد  .....................می گویند.
 )2ارتباط با خداوند از طریق نماز ،دعا و تالوت قرآن چه تأثیری بر زندگی
روزانه ی ما دارد؟

 )3برای استفاده از اوقات فراغت چه راه هایی وجود دارد؟

 )2پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از چه نظر با هم فرق دارند؟

 )/کاالهای صادراتی مهم ایران در زمان صفویه را نام ببرید.

 )6اهمیت شهر اصفهان در دوره های مختلف تاریخی به دلیل چیست؟

7

ولی محترم لطفاً نظر خود را در رابطه با پیک این هفته برایمان بنویسید.

خودارزیابی:
دختر گلم به نظر خودت این پیک را چگونه انجام دادی؟
خیلی خوب 

خوب 

من این پیک را در مدّت  ---------------انجام دادم.
نظر من:
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