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 به نام خدا 

 

 

 مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد   

 طرف سبا باز آمدهدهد خوش خبر از                                                     

 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.     

آموزان مطالبی خوانده و یاد  مدت زمان مهر تا اسفند زمانی بود که با زحمت معلمان و خانواده ها و دانش

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 

 و قدمی هر چند کوچک برداشته باشیم.   تمامی خوشی ها از یادگیری بچه ها غافل نباشیم 

 امید که در هر لحظه ی زندگی بیاموزیم...

 

 

 

                                                                                                                      

  مدیر دبستان دخترانه صالحین                                                                           

 زهرا صادقی                                                                                            
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 قرآن : درس 

 ؟کدام یک از عبارات قرآنی با توجه به عالئم وقف صحیح می باشد-1

              : تألمونَ   زتألمونَ (                                2:  مَعَکَ   ج مَعَکَ (1

 : تکذّبانِ   ال( تکذّبانِ                            4 : باِذنِ اهللِ طبِاذنِ اهلل (3

 معنای کدام گزینه صحیح می باشد؟-2

 یا ایّها : قطعاً  –( ارسلناکَ : فرستادیم تو را                 2فقالو: پس گفتند –(مبشّر : هشدار دهنده 1

 رسول : پیامبران  –( ارض : زمین               4نذیر : هشدار دهنده  –(ربّنا : پروردگار ما 3

 یامبر)ص( نازل شده کدام است؟ اولین سوره ای که بر پ-3

 ( علق                       4( جمعه                        3( کوثر                      2(حشر 1

 ( روی کدام دسته از صداها قرار می گیرد؟ ~عالمت مد) -4

 ( حروف ناخوانا          4( صداهای بلند              3( الف وصل            2صداهای کوتاه (1

 شده است؟ در هر یک از آیات زیر به ترتیب چند حرف مقطعه استفاده-5

 «حم ، عسق ، ص و القرانِ ذی الذِّکرِ »         

 حرف  10حرف ،  3حرف ،                           2 )2حرف  14حرف،  3حرف ،  1(1

 حرف  1حرف،  3حرف ،                           4 )2حرف  10حرف ،  2حرف ،  2(3

 خوانده می شود؟کدام گزینه همان طور که نوشته می شود، -6

 ( بَریئاً                        4ه ( الصَّلو                  3( القیمه                          2(ارائک 1

 کدام گروه از واژه های قرآنی درست معنی شده اند؟-7

 رُسُل ) پیامبر (  –تؤمنون ) ایمان آوردند(  –(یقیمون) انفاق می کنند( 1

 یَحبُّ ) دوست دارد(  –عَمِلَ ) انجام داد(  –(خَلَقَ) آفرید( 2

 تَقَبَّل ) قبول کرد(  –تعقلون ) اندیشه کردند( –(توبوا ) توبه کردند( 3

 سَماوات ) آسمان(  –جاهدوا ) جهاد کردند(  –( ینفقون ) برپا می دارند( 4

 ام گزینه است؟ترجمه ی صحیح واژگانی که زیر آن ها خط کشیده شده کد-8

 « و اتَّقوا اهللَ و اعلموا اَنَّ اهللَ بِما تعملونَ بصیرٌ »     

 عمل کنید  –آن چه  –( بدانند                    2عمل می کنند –به آن چه  -(می دانند1

 عمل کنند  –آن چه  –( می دانند                       4عمل می کنید  –به آن چه  -(بدانید3
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 خداوند ویژگی افراد با تقوا را چگونه معرفی « ذاریات» سوره ی 19تا  15با توجه به معنای آیات -9

 می کند؟

 .(شب ها رانمی خوابند و عبادت و استغفار می کنند1

  قرآن می خوانند و زکات می پردازند.(2

 (عبادت و استغفار می کنند و روزه می گیرند. 3

 ر ها عبادت و استغفار می کنند و صدقه می پردازند. (در سح4

 کدام گروه از واژه ها درست معنی شده اند؟ -10

  متّقین) افراد با ایمان(، ضالل ) سایه شاخه ها( (                           2(جنّات)بهشت( ، ناس ) مردم ( 1

 محسنین ) افراد با تقوا(  ، آیات ) نشانه (  (              4(عیون )چشمه ها( ، موعظه)پند واندرز( 3

چه زمانی برای « و سَبَّح بِحُمد ربّک قَبل طُلوعِ الشّمسِ و قَبلَ الغروبِ » با توجه به آیه ی شریفه ی -11

 عبادت و ستایش خداوند تعیین شده است؟

 قبل از غروب آن  ( قبل از طلوع خورشید و               2(قبل از ظهر و قبل از غروب خورشید1

 ( در حال غروب خورشید و در زمان طلوع خورشید       4(بعد از غروب خورشید و قبل از طلوع آن 3

 ارتباط دارد؟تالش و کوشش برای رسیدن به نتایج مطلوب با کدام یک از عبارات قرآنی -12

   ( کل امرئٍ بما کسب رهین                  2(فَبِای آالء ربّکما تکذبان 1

   ( لِمَ تقولون ما ال تفعلون                     4( ال یَمسّه اِالّ المُطَهّرون 3

 جای خالی با کدام واژه کامل می شود؟« و فی ................ اَفال تبصرون »  -13

   ( اَنفسِهِنَّ                       4( انفسهم                              3( انفسکم                  2( انفسنا 1

خداوند به ما دستور داده با چه کسانی به نیکی سخن « و قولو لِلنّاس حُسنا » با توجه به آیه ی شریفه ی -14

 بگوییم؟

   ( معلم                       4وکار( افراد نیک                   3( مردم                       2(پدر ومادر 1

مؤمنان را خداوند یکی از ویژگی های « و اَنفَقوا مِمّا رزقناهم سِرَّا و عَالنیهً » با توجه به آیه ی شریفه ی -15

 چگونه معرفی می کند؟

 ( انفاق کردن در برابر دیگران                                      2(انفاق کردن از زیادی مال1

 ( انفاق کردن در حد اعتدال                              4(انفاق کردن در آشکارا و نهان 3
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 درس : هدیه های آسمان

 حضرت علی)ع( می فرمایند:

 و کُلُّ یَومٍ ال یُعصی اهللُ فیه فَهُوَ عیدُ                                 

 هر روزی که انسان ها در آن روز خدا را نافرمانی نکنند، آن روز عید است.              

 (428البالغه حکمت  ) نهج                                                                                                             

 

 دختر گلم، فکر کن و سه دلیل برای یگانگی خداوند بیان کن. -1

 

 

 

 

نهج البالغه ) اَرسَلَهُ علی حین فَترَهٍ مِنَ الرُّسل ... ( ، برداشت شما از شرایط دوران  89با مراجعه به خطبه -2

 بعثت پیامبر)ص( چیست؟

 

 

 

 

 

ویژگی های هر دوره را بیان کنید. به نظر شما هر کدام از این دوره با توجه به هفت دوره زندگی انسان -3

 سطر بیان کن( 10های زندگی چه نقشی در آخرت ما دارند؟ ) در 

.................... ...........دوره جنینی: .................................................................................................................

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

..................................................................................... دوره کودکی: ..........................................................

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

.......................... نوجوانی: .................................................................................................................... دوره

.................................................................................................................................................................... 
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................................ دوره جوانی: .................................................................................................................

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

............................................................... دوره بزرگسالی: ...........................................................................

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

..... .............................................................................................................................دوره پیری: ................

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

 ..............................دوره کهنسالی:................................................................................................................

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

 بردی در زندگی روزمره ما دارند؟ سوره مبارکه زلزال، این دو آیه چه کار 7و  8با مراجعه به آیه -4

 )توضیح دهید(

 

 

 

 

 

زندگی اهل بیت)ع( کدام ویژگی ایشان برای شما جالب تر بود تا در با توجه به ویژگی های بیان شده از -5

 زندگی به کار بگیرید. ) توضیح دهید(

 

 

 

 

 

حاال که نسبت به امام زمان)ع( شناخت بیشتری پیدا کرده اید، در پنج سطر دلنوشته ای برای ایشان -6

 بنویسید.
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 تا روزه باطل نشود؟ شرایط سفر را بیان کنید .چگونه سفر کنیم-7

 

 

 

 

حضرت ابراهیم)ع( در نزد خداوند از مقام بسیار باالیی برخوردار ند تا جایی که اعمالی را که خداوند در -8

مراسم حج بر انسان ها تا پایان تاریخ واجب کرده است در واقع تقلیدی از وقایع زندگی حضرت ابراهیم)ع( 

یسید که به چه دلیل حضرت ابراهیم)ع( از چنین جایگاهی در نزد و خانواده ایشان است. تحقیق کنید و بنو

 خداوند متعال برخوردار است؟

 

 

 

 

 

  

به نظر شما چه انگیزه ای باعث شد تا مردان و زنان سرزمین ما در دوران جنگ تحمیلی، آن همه -9

 فداکاری کنند و جانشان را فدای پایداری میهن اسالمی کنند؟

 

 

 

 

سوره آل عمران را مطالعه کن با توجه به این دو آیه بیان کنید که شهدا چه مقام و  170و  169آیه -10

 جایگاهی دارند؟
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 فارسیدرس: 

 

 .بده ابیات زیر را بخوان و به سؤاالت پاسخ*

 (اگر خُلد خواهی به دیگر سرای *  به نزد نبی و وصی گیرجای1

 و کودک و پیوند خویش( زبهر بر و بوم و فرزند خویش  *  زن 2

 ( همه سر به سرتن به کشتن دهیم  *  از آن به که کشور به دشمن دهیم 3

 همه جای ترس است و تیمار و باک  *   زخاکیم باید شدن سوی خاک  (4

 (جهان سر به سر حکمت و عبرت است  *  چرا بهره ماهمه غفلت است؟5

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

 ابیات نوشته شده در چه قالبی سروده شده است؟-1

 

 ردیف و قافیه ها را در ابیات مشخص کن. -2

 

 مهم ترین آرایه ی ادبی بیت چهارم کدام است؟-3

 

 بنویس.  ضمیرهای ابیات را پیدا کن و نقش دستوری آن ها را-4

 

 در بیت سوم و پنجم چه آرایه ی ادبی وجود دارد؟-5

 

 هریک از بیت های داده شده چند جمله است؟-6

 

 در کدام بیت صفت تفضیلی وجود دارد؟ بیت را بنویس و صفت تفضیلی را مشخص کن. -7

 

 

در بیت  تنکلمه ی در بیت سوم،  همه کلمه ی، تمام کلمات بیت دوم ،  خُلدنقش دستوری کلمه های)-8

 در بیت پنجم چیست؟ عبرتو  حکمت ،سربه سرو جهانکلمات سوم و
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 نوع ترکیب های زیر را بنویس : -13

کَشتی های  –دریای خروشان  –تلّفّظ نام تو  –وسعت دریا  –تکلیف شهر  –کوچه های شهر  –همّت تو 

 –هدف خویش  -تلفات بسیار-شب سرنوشت–مردم و مدافعان شهر  –نفوذ دشمن –دفاع مقدّس  –دشمن 

 چلّه کمان -داستان های کهن ایرانی

 

 

 با استفاده مناسب از حروف )) برای ، را، از،در ، به((متن زیر را کامل کن .  -14

یند ،چه کار می شخصی........... دوستش پرسید)) اگر .........بیابانی شیر و پلنگی وببری گرسنه ، یک آهو را بب

 ... تکّه و پاره می کنند.((....... به دست آوردن آهو هم دیگر .........کنند؟(( دوستش گفت :)) هیچ، هر سه ...

 

 . مفهوم کنایه های زیر را بنویس -15

 ................................دست خدا همراهت ....

 ...............................من به تو چشم دارم ....

 

 . چهار سطر آن را گسترش بدهو در  ت بخواننوشته زیر را با دقّ -16

هر کدام از ما در طول زندگی خود خاطره هایی دارد .بعضی از این خاطره ها شیرین و جذّاب و پاره ای از 

یاری دارم که یکی از خاطره ها ی آور هستند. من هم مانند همه خاطره های بسآنها ناراحت کننده و مالل 

 من .........

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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کن و پایان آن را با بازگردانی زیر از درس ))دوستی(( می باشد آن را بخوان و با متن کتاب مقایسه  -17

 )بازسازی کن(فکر خودت بنویس.

پسرم آگاه باش ، انسانها تا زمانی که زنده هستند ، ناچارند برای خود دوستانی داشته باشند زیرا که اگر 

دکه باشد از دانشمندو دانایی پرسیدن انسان برادر)) خویشاوند(( نداشته باشد بهتر است تا دوست نداشته

 :............ا برادر ؟ گفت دوست بهتر است ی

 

 

 

 را در جمله های دو کلمه ای ،سه کلمه ای و چهار کلمه ای خالصه کن. عبارت زیرا با دقت بخوان وآن -18

در هنگام صبح خورشید از پشت کوه های بلند ،طلوع کرد و آسمان تیره و تاریک را روشن کرد وبا طلوعش 

  لشکر سیاه شب از دنیا رخت بر بست و رفت

 جمله ی دو کلمه ای......

 جمله سه کلمه ای ........

 جمله چها ر کلمه ای .....

 ارکان تشبیه زیر را مشخص کن.  -19

 همچو حافظ، غریب در ره عشق                 به مقامی رسیده ام که مپرس             

 

 در دفتر خود قرار بده. حکایت علم و عمل را بخوان و نقش کلمه به کلمه ی آن را در جدولی -20

 کلمه              نقش دستوری              
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  جدول و سرگرمی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *سؤاالت مربوط به جدول :
 هم معنی )) بینا بودن ((  -3-عبارت روبرو)) نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم(( منادا -2- زبان آموزش های مهارت از-1

 مترادف کلمه ی ))انجیر(( که در قرآن هم آماده است -5-کمترین سخن موزون که با دو مصراع ساخته می شود -4

هم خانواده  -8-نقش دستوری کلمه )) غرور (( در مصراع ) وقتی به غرور جوانی بانگ بر مادر زدم  -7-از صفات خداوند  -6

 – پاکزاد (( این مصراع )) چه خوش گفت فردوسی فعل-10-ی از انواع زبان ها یک -9-ی )) مقصود ، قصد ، قاصد(( می باشد

 -16 -فروع دین است از -15-صابر -14-از رنگ هاست -13-خانه ماهی در هفت سین -12 -س کوچکتر از سایزلبا -11

اسم فاعل از کلمه ))  -20-گیرند با آن ماهی می -19-معموالََ با ، بازو همراه است -18-مرکز استان گیالن -17-شب نیست

 -24 – از ارکان جمله است -23-فاعلی که از بن مضارع ) توانستن ( ساخته می شود صفت -22-شانه مفعول ن -21- ویران((

 . جایی که الله در آن فراوان است -27 – از زمان های فعل است -26-ریشه فعلی دارد اما زمان و شخص ندارد -25 – رفیق
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 درس : مطالعات اجتماعی                                                      

 

 ی کنددرمنطقه نام ثبت متوسطه اول کالس بایددر آینده سال و است ابتدایی ششم پایه آموز دانشپریا -1

 دیگری و دولتی نمونه دیگر و دولتی غیر یکی مثلًا دارند مختلفی شرایط که دارد وجود مدرسه 3 او زندگی

دولتی از آنها غیرهاست و مدرسه آن منزل نزدیک دولتی نمونه و دولتی مدرسه است مطلوب باشرایط دولتی

 لی را طی کند وچگونه تصمیم بگیرد؟برای تصمیم گیری باید چه مراحاست بگوییدپریا دور

 

 

 .............................................................................نتیجه تصمیم گیری:  

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

 روی شکل نمودار زندگی مریم را طبق راهنما تکمیل و رنگ آمیزی کنید  -2

 ظهر  12    

 

  

 صبح 6بعد از ظهر                                                       6             

 

 

 نیمه شب  12     

 

 نظر شما برنامه مریم متعادل بوده است ؟ چرا ؟آیا به 
 

 

 

 

 

 

 -3  -2  -1 

 ساعت خواب رنگ آبی  6

 ساعت مدرسه رنگ سبز  6

 ساعت غذا و عبادت رنگ زرد  3

 ساعت تلویزیون رنگ قرمز  4

ساعت مطالعه درس رنگ  5

 بنفش 

10 



 

 

 کنید بیان را دوست انتخاب  های مالک از مورد چند-3

 

 

 

 

 

 

یک کشاورز است که همراه پسرانش در زمین های کشاورزیشان  بادمجان ، کا هو و گوجه  زارعیآقای  -4

ین و آماده کردن آن برای کشت ، بذر دادن ،کندن در شخم زدن ِ زم زارعیو خیار می کارند پسران آقای 

ر به پدر ز و سمپاشی ، چیدن و جمع آوری محصول و قراردادن آنها در جعبه و انتقال به بازاعلف های هر

 کمک می کنند آنها بذر و کود وسم و ابزار کشاورزی را از بازار تهیه می کنند 

 را در جدول دسته بندی کن.  زارعی  فعالیت های خانواده-الف

 برداشت            داشت        کاشت        

   

   

   

 

 انسانی وجود داشته است ؟مل طبیعی و کدام عوامل ابگویید در فعالیت های آنان کدام عو –ب 

 عوامل طبیعی .......... 

 عوامل انسانی .......... 

 

هدی برای خرید لباس شویی به بازار رفته است بگویید با هدف مصرف بهینه انرژی ، باید در انتخابش  -5

 چه مواردی را در نظر بگیرد؟

 

 

 

 

 

مالک  

انتخاب 

 دوست 

1- 

2- 

3- 

4- 
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 را با انرژی خورشیدی مقایسه کن . در جدول زیر سوخت های فسیلی-6

 

 انرژی خورشیدی     سوخت فسیلی  موارد       

   از نظر هزینه 

   از نظر تمام شدن

   از نظر آلودگی

 

  .بنویس ای نمونه  دریا از استفاده انواع از یک هر برای است بیکران  الهی نعمت یک دریا-7

 دریا( نام ذکر با)

 دریا و بازرگانی:                                              دریا ومنبع غذایی:   

 دریا و گردشگری:                                             دریا و منابع انرژی:            

 مشخصات یک لباس مناسب برای یک دختر مسلمان را بنویس.  -1

 

1-                              2-                                   3-                                       4-       

 برای حفاظت از رودخانه کارون چه کارهایی می توان انجام داد؟-9  

 

 

 خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را از لحاظ شوری و عمق باهم مقایسه کن.-10

 کدام شورتر است؟ ................................                

 کدام عمیق تراست: ................................

 همسایگان ایران چه اشتراکاتی دارند؟ برای هرکدام مثال بزن. -11

 

 

 

 انواع مرزها را نام ببر و برای هرکدام مثال بزن. -12
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 :درس  علـــوم
 .با توجه به جدول پاسخ دهید -1

 آیا می شود در یک ظرف مسی آهن را ذوب کرد ؟به چه دلیل ؟      

 

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

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

 کرد؟ به چه دلیل؟آیا میتوان در ظرف آلومینیومی سرب را ذوب      

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

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

 

 دو جسم مانند هم در اختیار شماست یکی فلز ودیگری نافلز چگونه می توانید تشخیص دهید -2

 ید.کدام فلز وکدام نافلز است ؟ حداقل دو راه حل بنویس 

 ....................................................................اول:...................................................................راه حل 

 .............................راه حل دوم:.........................................................................................................

 

 .بنویس دلیل خود پاسخ مورد در  ؟ شود می اکسید زودتر زیر فلزات از کدامیک دخترم-3

 آلومینیوم                       مس                          آهن 

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

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

 

 جستجو کن:
 

می دانیم که نشاسته در کارخانه کاغذسازی باعث مقاوم شدن و گچ موجب مات شدن کاغذ می شود. حال 

 د؟می توانی با تحقیق و جستجو پیدا کنی که به غیراز موارد باال دلیل دیگری هم وجود دار

 

 

 

 

 

 نقطه ذوب نام ماده     

 1535 آهن

 1083 مس

 660 آلومینیوم

 320 سرب
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گرم دوغ میل کرد. با توجه به  300گرم گوشت و  150گرم ماکارونی و  200سپیده در یک رور ناهار -4

 جدول زیر چند کیلو ژول انرژی غذا خورده است و چندساعت می تواند پیاده روی کند؟

    

 

 

 

 در وسایل وپدیده های زیر چه تبدیل های انرژی صورت می گیرد ؟ -5

 فرستنده مخابراتی                                                             دوچرخه سواری 

 مصرف باتری                                                                     شارژ باتری

 بلندگو                                                                               بخاری برقی 

 حرف زدن                                                                         سیب

 

  انرژی ذخیره ای در کدام بیشتر است ؟ به چه دلیل ؟ -6
 150جرم  30ارتفاع                                                             

 
 

 500جرم  10ارتفاع                                                                                             
 

 

 1000ارتفاع صفر جرم                                                                                                                                                   

 

 

وقتی ترمز گرفت  لههدر اپهمراه با خانواده به مسافرت شمال رفته بود در راه باران می بارید  الهه -7

 ...................................اتومبیل متوقف نشد به چه دلیل؟...........................................................................

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

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

 

 کیلوکالری 5 گرم ماکارونی 1

 کیلوکالری 5/3 گرم گوشت 1

 کالریکیلو  5/1 گرم دوغ 2
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دانش آموز، حساب کن برای مصرف  600صفحه داشته باشد و مدرسه شما  200اگر کتاب درسی شما -8

 ساالنه این کتاب چند اصله درخت باید قطع شود؟

 

 

 

  .ماشینی از باالی شیب پایین می آید نام نیروهای موثر بر آن را بنویس -9

 

 

 

 

 .در هر مورد یک مثال بزن  -10

 گیاهی که مواد غذایی آن در ریشه ذخیره شده است             )                                  (

 گیاهی که مواد غذایی آن در برگ ذخیره شده است             )                                  (

 )                                  (              گیاهی که مواد غذایی آن در ساقه ذخیره شده است

 (        )                                در دانه ذخیره شده است          گیاهی که مواد غذایی آن

 گیاهی که مواد غذایی آن در میوه ذخیره شده است              )                                  (

 (                                 )     ن به تیغ تبدیل شده                               گیاهی که برگ آ

 

 دهنده اثر کدام نیرو است . هرجمله زیر نشان -11

 الف ( ماشین ترمز کرده و ایستاد.........................................

 افتاد.........................................ب ( هواپیما سوختش تمام شد و به اقیانوس 

 ج ( کاغذ به شیشه تلویزیون چسبید........................................

 د( در زمستان ماشین به زنجیر چرخ مجهز می شود ..........................................

 ..............ز( قطرات برف به زمین می افتد .....................

 و( بر اثر وزش باد سقف شیروانی به هوا رفت ........................................

 م( بسته شدن درب یخچال ..........................................
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 در شکل چرا بادکنک باد می شود ؟-12

 

 

 

 

(2)                                                        (1)           

 ت زیر در مورد فتوسنتز پاسخ بده.به سواال -13

 .......................................الف( انرژی الزم از کجاست ؟............................................................................

 ......................................ب( مواد اولیه و خام الزم کدام است ؟..................................................................

 .......................................ج( کدام اندام ها در غذاسازی نقش دارند ؟.........................................................

 ........................................د( محصول نهایی عمل غذاسازی کدام است ؟.....................................................

 .......................................ز( در کدام ناحیه از کره زمین فتوسنتز بیشتر است ؟..........................................

 ....................................کنند ؟به چه دلیل؟...................................... و( آیا گیاهان در شب نیز فتوسنتز می

ن( تعداد روزنه های پوست زیرین بیشتر است یا باالیی ؟ به چه دلیل؟ 

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

 

 برای هر مورد زیر مثال بزن .-14

 

 بیماری های غیر واگیر            بیماری واگیر دار              

 روانی کم کاری عضو  کمبود ویتامین قارچ ویروس باکتری
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 درهریک از حرکات زیر چه پدیده هایی حاصل می شود؟ -15

 حرکت ورقه قاره ای زیر قاره ای 

 قاره ای-حرکت ورقه اقیانوسی

 اقیانوسی-حرکت ورقه اقیانوسی

 

 جانداران زیر زنجیره غذایی بساز  از با هریک -16

 باکتری های غذاساز –باکتری های انگل –الف( باکتری های کودرست 

 

 خرس قطبی-پنگون -ماهی کوچک -جلبک-ماهی بزرگ–ب( پالنگتون ها 

 

 ج(اگرتعداد ماهی کوچک در زنجیره باال کم شودچه تأثیری بر زنجیره دارد؟

 

یدا می شود کدام سیب حتما پ -سکه -ساعت -سرکه–سمنو  -سبزی –سر سفرهفت سین شما سیر  -17

 طبیعی و کدام مصنوعی است ؟   

 مصنوعی:

 طبیعی:

 

 

سر سفره هفت سین شما حتما تخم مرغ پیدا می شود اگر بخواهی تخم مرغ را به الیه های زمین تشبیه  -18

 کنی چگونه این کار را انجام می دهی شکل آن را بکش نام هر الیه و عمق آن رامشخص کن.

 اس شکل واقعی زمین این کار را انجام دهی()البته می توانی براس
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 درس ریاضـی:

 
 تعداد پاره خط های کدام شکل از بقیه بیشتر است؟-1

 

 

               .                                                                                                                  

 

می باشد.حداکثر چند واحد می توانیم به مقسوم علیه اضافه  5و خارج قسمت  14در تقسیمی باقی مانده -2

 کنیم تا مقسوم و خارج قسمت تغییری نکند؟

      2                        3                             4                            5  

 

 ،دو زنگ و ...  2، یک زنگ، درساعت  1هر ساعت زنگ می زند در ساعت  یک ساعت آونگ دار، رأس-3

 چند ثانیه زنگ می زند؟ 6ثانیه زنگ بزند در ساعت  3، به مدت 3اگر درساعت 

      6                     5/6                           7                          5/7  

 

 ی دوشنبه است؟متوالروز  50حداکثر چند روز از -4

      7                          8                           9                           10  

 

 کدام عبارت، شکل مقابل را نشان می دهد؟-5

 چهارپنجم سه چهارم                       سه تاچهارپنجم  

     سه چهارم چهارپنجم                      چهارتاسه چهارم 

 

 10متر است. اگر چرخ بزرگ در هر دقیقه  05/1متر و محیط چرخ بزرگ  42/0محیط چرخ کوچک -6

 دور بچرخد چرخ کوچک در هر دقیقه چند دور می چرخد؟

   15                        20                        25                              30     

 

 . مساحت این مربع چندمتر مربع است؟متراست 16/4محیط مربعی -7

  96/1                     0816/1                        3264/4                      8416/3     
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 درجه است؟درجه است. مجموع متمم های آن ها چند  250مجموع مکمل های دو زاویه،  -8

    درجه                50درجه                   70درجه                       60درجه  80  

 

سانتی متر و بارآخر  313متر،بار دیگر  07/3متری، یک بار  20علی برای سیم کشی اتاقش از یک سیم -9

 دسی متر برید. چندمتر از سیم باقی مانده است؟ 26

    متر                  4/11متر                    2/11متر                        11متر  8/10

 

 گرد کرده ایم کدام عدد به دست می آید؟ 1/0را با تقریب کمتر از  0791/18عدد -10

 18                              08/18                         07/18                       1/18     

 

نفر پزشک مشغول به کارهستند. کدام یک از اعداد زیر می تواند  2700دریک شهرستان، تقریباً -11

 تعداد دقیق پزشکان این شهرستان باشد؟

 2801                          2613                            2631                       2741     

 

یک ورزشکار -12
3

4
راه را می دود.  

1

9
کیلومتر باقی مانده را با دوچرخه می پیماید. طول  10را، راه می رود و  

 مسیری که او پیموده است چند کیلومتر است؟

  45                                    56                                   60                         72              

 

لیوان پر تعداد لیوان های  8پس از خالی شدن  است  4به  3نسبت لیوان خالی به پر در روی یک میز -13

 خالی و پر مساوی می شود. چند لیوان در روی میز قرار داد؟

  144                                 112                                  96                      72    

 

سـه برابر صفحات کتاب علوم با دو برابر صفحات کتاب ریاضی برابـر است و چهـار برابـر کتاب ده -14

برابر صفحات کتاب ریاضی برابراست.نسبت صفحات کتاب ده آزمون به صفحات کتاب علوم  5آزمون با

 باکدام گزینه برابر است؟

   
8

15
                             

15

8
                                4

3
                                  

3

4
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،  1تومان را بین زهرا، زهره و زینب به ترتیب به نسبت های  15-11600
2

3
و  

3

4
تقسیم کردیم. سهم زهرا  

 چه قدراست؟ 

 تومان                     4800تومان                  4200تومان               3600تومان  3200  

 

ه ـتومان است. کارخانه ب 40000وع چرخ گوشت جهت خرده فروشی، درب کارخانه ـقیمت یک ن-16

این خرید خودش را سود مطالبه می کند. خریدار  10تخفیف می دهد. نمایندگی هم %  10نمایندگی خود %

 جنس را:

 در هر دومکان به یک قیمت بخرد               تومان ارزان تر بخرد  400درب کارخانه 

 تومان ارزان تربخرد 360ازنمایندگی                       تومان ارزان تربخرد400ازنمایندگی 

 

 و را در نظر بگیرید:الگوی روبه ر-17

 تعداد نقطه های شکل دهم چندتاست؟

  256                            512                                                (3            )      (2   )           (1) 

 1024                        2048  

 اگر گسترده ی رو به رورا ببندیم کدام یک از این مکعب ها به وجود خواهد آمد؟-18

 

                    .                                                                                                     

 

سانتی متری مکعب روبه رو را ساخته ایم. مورچه ای از یک رأس این مکعب آغاز  10با دوازده میله ی -19

هریک تنها یک بار به جای اول خود برمی گردد. طوالنی به حرکت می کند وبا پیمودن یال ها و رأس ها، 

 ترین مسیری که مورچه می تواند بپیماید چند سانتی متر است؟

  60                             70                      

  80                             90  

 

درجه از تبریز گرم تر است.  12و ارومیه  است( درجه -17دمای هوای تبریز در یک روز زمستانی )-20

 دمای هوای ارومیه چند درجه است؟

    5                             5-                     12                        12-  
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