به نام خدا

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
برکش ای مرغ سحر نغمه ی داوودی باز
که سلیمان گل از باد هوا باز آمد

برای موفقیت فقط خواندن شرط نیست بلکه یادگیری و تثبیت آموزه های علمی هم مهم ترمی نماید.
مدت زمان مهر تا اسفند زمانی بود که با زحمت معلمان و خانواده ها و دانش آموزان مطالبی خوانده و یاد
گرفته شد و اکنون زمانی است که تالشی برای تثبیت آن ها داشته باشیم .در همین راستا با همکاری
آموزگاران دلسوز برای تمرین و تکرار مطالب سؤاالتی تنظیم گشته که در ایام تعطیالت نوروزی در کنار
تمامی خوشی ها از یادگیری بچه ها غافل نباشیم و قدمی هر چند کوچک برداشته باشیم.
امید که در هر لحظه ی زندگی بیاموزیم...

مدیر دبستان دخترانه صالحین
زهرا صادقی

درس  :قرآن

-1اسوهٌ حسنهٌ یعنی:
 )2برپادارید

)1بپردازید

 )4جهاد کنید

 )3الگویی نیکو 

-2این سخن از کیست؟ « قرآن را نیکو و زیبا بخوانید» .

-3معنی این پیام قرآنی چیست؟

« الرّحمن عَلَّم القرءان »

-4این سخن از کیست؟ « هرکس به قرآن احترام گذارد ،به خدا احترام گذاشته است».

-5کدام گزینه حرف ناخوانا ندارد؟
)1اِنَّ فی ذلک لذکری 

 )2هذا هُدًی 

 )4کتاباً نقرَؤهو 

 )4قالَ ربّ ِ هَب لی 

-6این سخن از کیست؟ «به ریسمان قرآن چنگ بزن و نصیحت آن را بپذیر».

-7این عبارت قرآنی چند اتصال دارد؟ « یا ایُّهَا الَّذینَ اوتُوا الکتابَ ءامنوا بِما نَزَّلنا »
 5)1

 3 )2

 1 )3

 2 )4

-8این عبارت قرآنی چند حرف ناخوانا دارد؟ « وَ اَقیمُوا الوَزنَ بِالقِسط »
 4)1

 3 )2

 2 )3

 1 )4

-9معنی «جنّات عدن » چیست؟
-10این سخن از کیست؟ « از قرآن جدا نشوید و آن را راهنما و رهبر خود قرار دهید».
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درس:هدیه های آسمان

-1دختر گلم فهرست نام سوره های قرآن را نگاه کن و سوره های زیر را پیدا کن.
الف)سوره ای به نام یکی از شهرهای اروپا.........................:
ب)سوره ای به نام وسیله نوشتن....................... :
ج)سوره هایی به نام حشرات..................... :
د) سوره ای به معنی بعد از ظهر.................... :
-2دختر گلم فکر کن و  3دلیل برای وجود خداوند بنویس.

-3اذان را بخوان  .به کدام یک از اصول دین در جمالت اذان اشاره شده است؟

-4فکر کن و بگو به نظر شما چه چیزی باعث شد مردم ،پیامبر(ص) را دوست داشته باشند؟

-5خداوند در آیه  5سوره مائده می فرماید « :والتعاونوا علی االثم و العدوان» ترجمه آیه را بنویس .به نظر
شما منظور این آیه چیست؟ (در  3سطر بنویس)

-6با توجه به آن چه درباره امام زمان(عج) یادگرفتید ،دلنوشته ای برای ایشان بنویس(.در 5سطر)
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درس :مطالعات اجتماعی

-1سال 1395بر اثر کدام حرکت زمین به وجود آمده است؟
 -2یک نمونه از همدلی که تا االن انجام داده ای را بیان کن؟
..............................................................................................................................................................
 -3متن زیر را با دقت بخوان و بنویس کدام اصول در هنگام گفت و گو رعایت نشده است؟
شیما به همراه خانواده اش برای تبریک سال نو به منزل دایی خود رفت .سحر دختر دایی او از دیدنش
خوشحال شد و شروع به صحبت کردن با او کرد ،اما شیما پیک نوروزی او را برداشت و مدام آن را ورق
زد و به آن نگاه کرد  .ناگهان برادر سحر وارد اتاق شد سخنان خواهرش را قطع کرد و از شیما پرسید
پدرت به تو چه مقدار عیدی داده است؟

 -4ده کاالی مصرفی که در تعطیالت از آنها استفاده کرده ای را نام ببر؟ مشخص کن کدام کاال وارداتی و
کدام صادراتی است.

 -5به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف) چند ویژگی رهبر را بیان کن؟
ب) اولین رهبر جمهوری اسالمی ایران چه کسی بود؟
ج) رهبر جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر چه کسی است؟
د) ایشان در چه سالی به عنوان رهبر انتخاب شدند؟
ه) مسئولیت ایشان چیست؟
و) به تقویم نگاه کن روز  12فروردین چه روزی است؟

-6پاسخ سواالت زیر را بر روی نقشه مشخص کن :
الف) نام دریا های ایران؟
ب) همسایگان ایران را مشخص کن؟
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ج) کشورعربستان در کدام قسمت قرار دارد؟ آن را مشخص کن.
د) ناحیه کم جمعیت ایران را مشخص کن.
(دلیل کم بودن جمعیت آن چیست؟ )
ه) پرچمعیت ترین شهر ایران را بر روی نقشه مشخص کن.
و) دو شهر که صنایع مادر در آن وجود دارد را مشخص کن؟
ز) جمعیت ایران را چه مقداراست؟
-7کامل کن:
سن رحلت

دو جنگ

سردسته

اولین زنی که به

اولین مردی که به

نام پیامبر اسالم

آرامگاه ایشان

ایشان

ایشان

مخالفان پیامبر

ایشان ایمان

ایشان ایمان آورد

در مکه

آورد

نام سه تن از

شهری که

زمان شهادت

اولین امام شیعیان

مرکز خالفت

مدت خالفت

پسران ایشان

آرامگاه ایشان

امام بعد از ایشان

در آن قرار
دارد

حکومت ایرانی

حکومت قبل از

یک شاعر

یک دانشمند

کدام حکومت

کدام به عمران و

دوره عباسیان

عباسیان

ایرانی در این

ایرانی در این

به زبان فارسی

آبادی اهمیت

دوران

دوران

اهمیت می داد

می داد

ــــــــــ

ـــــــــــ
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درس  :فارسی

-1مفهوم شعر « بال در بال پرستوهای خوب » را خالصه کن.
......................................................................................................................................................... .........
............................................................ ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
-2بیت های زیر را معنی کن.
نام نیکو گربماند زآدمی

به کزو ماند سرای زرنگار

نام نیک رفتگان ضایع مکن

تا بماند نام نیکت ماندگار

بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی

خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد

ابر آب داد ،بیخ درختان مرده را

شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد

راه ما راه حق ،راه بهروزی است

اتّحاد اتّحاد رمزی پیروزی است

کاج همسایه گفت با نرمی

دوستی را نمی برم از یاد

زیر رگبار و تازیانه باد

یکی از کاج ها به خود لرزید

مهربانی به گوش باد رسید

باد ،آرام شد ،مالیم شد

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ

به قرآنی که اندر سینه داری

5

-3برای کلمه های زیر صفت مناسب بنویس.
دختر ..................... :

میز ................................. :

دریا .................... :

خودکار .......................... :

کتاب .................... :

پدر .............................. :

مادر....................... :

دوست.......................... :

-4به پرسش های زیر پاسخ بده.
 منظور از آفریده های ساکت خدا چیست؟ چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کن.طبیب بزرگ در جوانی چگونه می خواست دنیای خود را بهتر بشناسد؟منظور شاعر در مصرع (بلند شدن به وسیله ی دانش) چیست؟بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری مطرح کرد؟به نظر شما حق با کدو بود یا درخت چنار؟ دلیل بیاور.سرود ملی را با پرچم مقایسه کن و بگو چه شباهتی باهم دارند و هرکدام نشانه ی چیست؟نام کوچه ها و خیابان های محل زندگی شما یادآور چه کسانی است؟از نام آوران دیروز چه کسانی را می شناسی؟منظور از جمله ی (جامعه برای حفظ خود به قلم و شمشیر و دینار نیازمند است) چیست؟-5هم خانوادهی کلمات زیر را بنویس.
مسجد..................... :

عظیم ......................... :

افتخار ......................... :

خجل....................... :

طبیب ....................... :

غرور............................. :

-6با استفاده از کلمه های زیر یک بند خنده دار بنویس.
سوسک – موش – خانه  -کفش
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................... ............................................
-7جدول زیر را کامل.
کلمه

مترادف

متضاد

دشمن
گمنام
کاهلی

-8متن زیر را بخوان.هرکجا که الزم باشداز حرف ربط« که  ،و  ،اما » اضافه کن.
خرگوش شجاع  ..............تازه به جنگل سرسبزپرماجرارفته بود.........نمی دانست که آن جاچه خبراست،
ناگهان چشمش به حیوان عجیب غریبی افتاد ............توی رودخانه است .آرام آرام  ............باشجاعت
جلورفت .خرگوش شجاع وقتی نزدیک رودخانه رسید دید هرکاری می کندآن حیوان هم همان کار را
تکرار می کند .تصمیم گرفت داخل رودخانه بپرد ............
-9معنی لغات را بنویس.
تدبیر ...................:

سوگوار...................:

موزون...................:

تأسیس...................:

بانگ ...................:

اهتزاز...................:

والیت...................:

بوم و بر ...................:

فّر........................:

گریسته اند...................:

سهمگین...................:

موذی...................:

7
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-10در مورد فصل بهار یک بند توصیفی ادبی بنویس 5(.خط)
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................... ............................................
...........................................................................................................................................................
-11جدول را کامل کن.
لغت جدید
الله

زار

کار

نامه

مهر

گان

آموز

گار

مس

گر

جمله بساز

-12نامه ای به معلم خود بنویس  .به این نکته ها توجه کن.
عنوان نامه.......................... :

تاریخ نامه.......................:

به نام خدا

متن نامه.............................................................................................................................................:
.................................................................................................... .......................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
نشانی..........................................................:

عبارت پایان نامه.....................................:
نام و امضای نویسنده نامه ........................

-13منظور از حکایت زیر چیست؟ آن را توضیح بده.
هنوزم ز خردی به خاطر دَرَست

که در النه ماکیان برده دست

به منقارم آن سان به سختی گزید

که اشکم چو خون از آن دم ،جهید

پدر خنده بر گریه ام زد که هان!

وطن داری آموز از ماکیان
8

-14متن زیر را بخوان و هر کجا که الزم شد کلمه مناسب بگذار.

 ای فرزندان بکوشید به  ........................هنر و فضیلت ،که انسان ثروتمند و  ........................اگر چه گمنامباشد و دشمن بسیار داشته باشد به سبب  ...........................و هنر  ............................در میان مردم شناخته
می شود چنان که  ..........................آتش را هر چه تالش کنند کم شود باز هم  .........................می گردد.
یکی از بزرگان  ،بیمار شده بود چنان که تصور می کرد ،گاو شده است پس همه روز...............................می کرد و این و آن می گفت؛ مرا بکشید که از گوشت من  .......................نیکو آید .کار به درجه ای رسید
که هیچ نمی خورد  .......................در  .........................عاجز ماندند .سر انجام ،خواجه ...........................
را آوردند تا او را عالج کند.
 ریشه ی اصلی ترس های نادرست  .......................و  ........................است.آنچه که  ......................و  ....................است این است که انسان ،بی دلیل بترسد یا از ترس قدرت .......................و  .....................را از دست دهد.
باری چند  .... ...................خورد و  .......................گرفتند و سوی کشتی آوردند و به دو دست در سکانکشتی  ....................و به گوشه ای  .........................و آرام یافت.ملک را  ......................آمد گفت :در این
چه  ......................بود؟گفت :اول ...................... ،نچشیده بود و قدر  ..........................نمی دانست.

رسول اکرم :
هر کار مهمی که با بسم الـ ...آغاز
نشود ،بی فرجام است.

9

درس :علوم
 -1با استفاده از کلمات داده شده  ،متنی علمی بنویس که توضیح دهد چگونه بوی گالب را حس می کنیم.

( مغز – سلول های گیرنده بو  -ذره های بودار – سوراخ های بینی -هوا – پیام عصبی )

-2آزمایش کنید تا تاثیر گرما را بر جنبش ذرات ماده درک کنید.
وسایل مورد نیاز  :یک بطری کوچک آب معدنی خالی – یک عدد کش پول  -یک ظرف آب گرم  -یک
ظرف آب سرد – یک باد کنک
روش کار  :درب یک بطری کوچک را بردارید و دهانه بطری را به داخل دهانه یک بادکنک وارد کنید.
سپس دهانه بادبادک را با کش محکم ببندید .آنگاه بطری را ابتدا در آب سرد و سپس در آب گرم قرار
دهید.
مشاهدات خود را بنویسید.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

 -3تعداد حشره ها بیشتر از بقیه جانداران است  .با وجود این  ،تعداد فسیل های حشره ها خیلی کمتر
است ،علت را تو ضیح دهید؟

 -4سن الیه رسوبی خواسته شده را تخمین بزنید؟
الف) بیشتر از  25میلیون سال
ب) بیشتر از  50میلیون سال
ج) کمتر از  25میلیون سال

25میلیون سال

؟
 50میلیون سال

د) بین  25تا  50میلیون سال
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 -5دانش آموزی که کلمات کتاب را به خوبی می خواند ولی در دیدن نوشته های تخته کالس مشکل دارد
احتماال ................است و تصویر اجسام  .........در  ..........شبکیه اش می افتد و برای درمان نیاز به عینکی با
عدسی ...............دارد زیرا تحدب عدسی چشم اش  .........است.
 -6یک جسم را روی سه سطح شیبدار متفاوت باال کشیده ایم  ،نیرو سنج مقدار نیرو یی را که هربار
استفاده می شود ،نشان داده است  ،هر کدام را به شکل مناسب خودش وصل کن و دلیل انتخاب خود را
بنویس.
3متر

اعداد نشان داده شده توسط نیروسنج :

 1متر

2متر

 30نیوتن

 20نیوتن

 40نیوتن

دلیل انتخاب :

 -7رباط...............
ب) ماهیچه را به استخوان متصل می کند

الف) همان تاندون است
ج) استخوان را به استخوان متصل می کند
 -8درشکل مقابل وزنه ؟

د) گزینه الف و ب

چند گیلوگرم می باشد تا اهرم به تعادل برسد؟

( رابطه تعادل را برای هر وزنه بنویس )
7

6

1 Kg

5

4

3

5 Kg

2

1

1

2

3
؟

4

5

6

7

2 Kg
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-9شکل ساختمان چشم را زیبا نقاشی کن و اجزای مهم آن را نامگذاری کن.

 -10می دانید که برای دیدن اجسام به نور نیاز هست و همینطور نور وقتی از یک محیط مثل هوا وارد
محیط دیگری مثل آب می شود از مسیر حرکتش منحرف می شود که به این پدیده شکست نور می
گوییم .آزمایشی طراحی کنید که این پدیده را اثبات کند.
وسایل مورد نیاز  :یک کاسه چینی خالی – مقداری آب یک عدد سکه
روش کار:

-11با توجه به کلمات داده شده مراحل شنیدن صدا را به ترتیب شماره گذاری کنید:


 لرزش هوا
 لرزش پرده گوش

لرزش جسم

 لرزش مایع درون بخش حلزونی

 عصب شنوایی و ایجاد پیام عصبی

 -12تغییرات زیر را در دو گروه طبقه بندی کن.
 -1یخ بستن آب در شکاف سنگ ها  -2زنگ زدن بدنه اتوموبیل
 -4تصعید نفتالین در فضای اتاق
-7تغییر فصل

 -8سفید شدن مو

 -3ذوب شدن آهن

 -5تغییر رنگ پرده در اثر نور خورشید -6رسیدن میوه
 -9تشکیل گیا خاک

 -10خرد شدن سنگ ها

فیزیکی

شیمیایی
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 -13مریم می خواهد این فرضیه را آزمایش کند که گیاهان برای رشد به مواد معدنی نیاز دارند او برای
بررسی فرضیه خود دو گروه را مورد آزمایش قرار داد  .او به جز آزمایش مقابل از کدام یک از گزینه های
زیر باید استفاده کند.
الف) ظرف تاریک  ،مواد معدنی و آب
ب) نور خورشید  ،مواد معدنی و آب
ج) نور خورشید  ،مواد معدنی و ماسه
د) نور خورشید  ،ماسه و آب

-14سعی کن صورت خود را داخل یک قاشق براق ببینی بار دیگر صورت خود را پشت همان قاشق ببین.
این دو تصویر چه تفاوتی داشتند؟ کدام حالت مشابه آینه ی اتومبیل جلوی راننده عمل می کند؟

-15هریک از ماشین های زیر جز کدام گروه از ماشین های ساده قرار می گیرند؟
الف) جاده کوهستانی

ب) شیر آب

ج) مداد تراش رو میزی

د) فرمان اتو موبیل

ج) پیچ گوشتی

د) رکاب دوچرخه

هـ) هم زن دستی
-16کدام ماشین همانند انبر یخ گیر به ما کمک می کند؟
 )1انبردست 

 )2راکت تنیس 

ج) قیچی فلزبری  ) 4 قیچی کاغذ بری 

 -17یکی از عوامل مؤثر در تغییر شیمیایی سوختن شمع وجود اکسیژن است.با انجام این آزمایش تأثیر
وجود اکسیژن را بررسی کرده و نتیجه را بنویسید.
وسایل مورد نیاز  :شمع – ظروف شیشه ای در اندازه های مختلف  -کبریت
روش کار :شمع را روشن کنید و سپس هربار یک ظرف را روی آن بگذارید ،زمانی را که شمع در زیر
هریک از ظرف های بزرگ تا کوچک می سوزد اندازه بگیرید.
شمع در زیر ظرف های بزرگ بیشتر روشن می ماند یا ظرف های کوچک ؟ چرا ؟
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 -18آیا می دانی که اسکلت بدن ما از چند قطعه استخوان تشکیل شده؟ نام استخوان های بدنت را که
می شناسی بنویس .نام کوچکترین و بزرگترین استخوان های بدنت چیست؟

 -19جدول زیر را کامل کن.
نام ماهیچه

کار و وظیفه

(ارادی – غیر ارادی)

قلبی
معده
بازو

-20خاک چگونه تشکیل می شود و عوامل مؤثر در تشکیل خاک را بنویسید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس  :ریاضی
-1آقای احمدی در فروردین سال  65با حقوقی معادل  300000تومان استخدام شد و قرارگذاشته شدهر
سال  20%به حقوق او اضافه شود .حقوق او در اسفندماه سال  68چه قدر است؟

 -2احمد و علی در  120متری هم هستند .آن ها دریک زمان به سوی هم می دوند ،اگر احمد ثانیه ای 2
متر و علی ثانیه ای  6متر بدود ،بعدازچندثانیه به هم می رسند؟
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 -3در شکل مقابل  ،چند مکعب وجود دارد ؟

-4زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در کدام یک از حالت های زیر کوچک تراست ؟
 15 َ )1و  12

 9)1

 30 َ )2و  3

 45 َ )3و  6

-5عملیات زیر را انجام بده و جواب ها را به ساده ترین صورت بنویس .
6

1

5

5

6

2

5

6

= × 4
= 3 +

5

=1 ÷6
9

2

= 3-1
8

-6زهرا دیروز ً 3 15 َ 30و امروز ً  2 50 َ 40ساعت صرف مطالعه کرده است  .او در این دو روز روی
هم چه مدّت مطالعه کرده است ؟

-7برای ضرب

1

3

6

4

× یک شکل رسم کن .

-8کتابی را با  20 %تخفیف به قیمت  480تومان خریده ایم  .قیمت این کتاب با  15 %تخفیف چه قدر
می شود ؟

2

 -9وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد ،نسبت وزن آب بدن انسان به وزن سایر مواد آن چیست؟
3
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 -10عالمت مناسب ( < = > ) بگذار .
2 /8  2 /800

1



8

3

3

4



5

 6/80

6

6/08

-11محیط قسمت هاشور خورده نیم دایره چند سانتی متر است؟
2س
2س

2س

2س

2س

-12مستطیلی که قطرهای آن باهم مساوی نباشند  .........................نام دارد.
-13به جای عالمت سؤال چه عددی باید نوشت؟
؟ و  3و  40و  8و  48و  12و  45و 15
 -14وقتی عقربه ی ثانیه شمار ساعت روی عدد  9باشد  ،چه کسری از یک دقیقه گذشته است ؟

-15عملیات زیر را انجام بده .
= 15/8 – 2/126

= 0/34 + 1/563 + 17
= 12/5 × 0/009

-16محیط مثلث متساوی االضالعی با محیط مربعی برابر است  .اگر محیط مربع  120متر و یکی از
ارتفاع های مثلث  34/5مترباشد ،مساحت هر کدام از شکل ها چه قدر است ؟

4

 -17از صورت کسر سه واحد کم کرده ایم  .برای این که مقدار کسر تغییر نکند از مخرج آن چند واحد
8

باید کم کنیم ؟
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 -18یکی از چهار شکل پاسخ  ،از چرخش شکل (ب ) به دست می آید  ،آن را مشخص کن .
)1

)2

)3

)4

(ب)

-19در یک معدن زغال سنگ نسبت زغال سنگ خالص به سنگ معدن مثل نسبت  4به  5می باشد  .چند
درصد از سنگ معدن زغال سنگ می باشد ؟

-20طرف دوم این تساوی را بنویس.

=

1
5

5 − 3/4
2 ×5

 -21چند درصد از اندازه ی زاویه ی نیم صفحه برابر  45درجه است ؟

 -22مادر مهسا  4/5کیلوگرم نخ بافتنی دارد  .او برای مهسا یک ژاکت بافت و

1
5

نخ را مصرف نمود  .چند

گرم از نخ باقی مانده است ؟

1

1

1

1

2

2

2

2

-23کف اتاقی به ابعاد  5و  4متر را با فرشی به ابعاد  3و  3متر فرش کرده ایم  .چند مترمربع
از مساحت کف اتاق خالی مانده است ؟

 -24دانش آموزان کالس پنجم مدرسه ای  30نفر هستند  .اگر این عدد  12 %کل دانش آموزان مدرسه
باشند  ،این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

1

 -25از  0/75چندتا وجود دارد؟
4
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-26با توجه به شکل رو به رو حداقل چند خانه را باید
سیاه کرد تا مربع حاصل محور تقارن داشته باشد ؟

-27اگر در عبارت زیر عامل دوم نصف عامل اول باشد  ،هر کدام از دو عدد چه قدر است ؟

 -  = 120

 –28برنج کاری  15 %محصول یک سال خود را برای بذر سال آینده ذخیره کرد و  30 %محصول را برای
مصـرف خود نگه داری کرد  .بقیـه ی محصول را که  550کیلو گرم بود  ،فروخت  .محصول ایـن بـرنج کار
چه قدر بوده است ؟

 -29کتابی به قطر  32میلی متر دارای  640برگ است  .ضخامت هر برگ کتاب بر حسب میلی متر چه
قدر است ؟

-30از  24کیلوگرم شیر  2کیلوگرم کره به دست می آید .در صورتی که شیر کیلویی  200ریال باشد،
قیمت یک کیلوگرم کره چه قدر است؟

 -31در رابطه ی عددی مقابل ردیف آخر را کامل کن .

 -32سیمی را به شکل مربع درآوردیم .ضلع آن  12سانتی مترشد ،اگر همین سیم را به شکل مستطیل
درآوریم که عرض آن  10سانتی مترباشد ،این سیم چه مساحتی را اشغال خواهدکرد؟
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