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 بنویسید. معنی واژگان زیر را-1

              وی رایی:     ق                       احسان :                         مشفق:                       الفت:           

 دبیر:ت                       ازلی:                         فضیلت:            متفق:                       

 معنی کنید.-2

 مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست:

 چون دوست نوگیری ،پشت بردوستان کهن مکن:

 تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد:

 هیچ شغلی بی مشورت نکو نیاید:

 )ب( کلمات جدید بسازید.و با ترکیب کلمات گروه )آ(-3

 بها-شاد-هپنج-سوخته-ب                              گران    –قوی -آفتاب -دل-آ

 

 ارحرفی معنادار بسازید.ی(دو کلمه جه-ا-ب-احروف )نب-4

 

 

 زمیان کلمات زیر جمع هارامشخص کنید ومفرد هر یک را بنویسید.ا-5

 ظروف-شاورتم-غلش-آداب -ملل-قوم-بازوان-ابستانت-ساعات

 

 اژه های به هم ریخته زیر راببه صورت جمله ای مناسب مرتب کن.و-6

 بی مشورت -شغلی-نیکو -هیچ-نیاید

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR
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 کل درست واژه را انتخاب کنید وبنویسید.ش-7

 موشفق( باش.-شفغم-درهرنیک وبد به دوستان خود )مشفق

 کوهن( مکن.-هنک-چون دوست نوگیری پشت بر دوستان )کحن

 هاد،مفعول ،فعل را درجمله زیر پیداکنید.ن-8

 هرروز تکالیفم را تا ساعت شش می نویسم.

 عر شیر خدا سروده کیست؟چهاربیت اول شعر را حفظی بنویس.ش-9

 

 

 

 رشهرهای بندری مردم بیشتر مشغول چه شغل هایی هستند؟د-10

 

 

 ریای خزر حل زندگی چه موجوداتی است؟د-11

 

 ت؟کدام منطقه اسانبارنفت جهان لقب -12

 ندگی می کنندوچه فایده ای دارند؟ند نوع ماهی زدر دریاهای ایران چ-13

 

 راکشتی ها وکامیون ها حمل ماهی بایدیخچال وسردخانه داشته باشند؟چ-14

 

 رای جلوگیر از فاسدشدن کنسرو چه می کنند؟ب-15
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 اید رعایت شود؟یا تنها تالش کردن برای موفقیت کافی است؟جه موارد دیگری هم بآ-16

 

 مسلمانان چگونه در خانه خدا)مکه( عبادت می کنند؟ب(

 

 ه نمازهایی راهنگام سفرباید شکسته بخوانیم؟چ-17

 اطل شدن یانشدن روزه مسافر در ماه مبارک رمضان به چه چیزهایی بستگی دارد؟ب-18

 

 گرکسی درسفربخواهد روزه بگیرد درچه صورتی روزه اش صحیح خواهد بود؟ا-19

 تعریف کنید.-20

 هم سفرگی:

 محیط طبیعی:

 درخت بومی:

 

 احیوانات وگیاهان زیر یک شبکه غذایی بنویسید.ب-21

 شته-وارخپرنده حشره  -عقاب-ذرت-وشم-خرگوش

 

 

 یر ایرانی به چه دلیل از بین رفته است؟ش-22
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 رای اندازه گیری طول های زیرچه واحدهایی مناسب تر است؟ب-23

 برگ:                               ارتفاع میز دانش آموزان:50ضخامت یک دفتر 

 د:ارتفاع دروازه فوتبال سالن ورزشی:                        فاصله بین تهران ومشه

 رجاهای خالی نام واحدطولی مناسب بنویسید.د-24

 ت...........................................اس    80عرض درب ورودی خانه ما 

 ...................................است.150طول یک خودکار 

 ..........................................است. 8/0ضخامت کتاب ریاضی 

 ..................................است. 300000فاصله تهران تا آمل 

 رای اندازه گیری هریک از موارد زیر کدام سطح مناسب تر است؟ب-25

                               مساحت یک شهر                                           مساحت یک اتاق        

 مساحت زمین کشاورزیمساحت یک برگه کاغذ                                 

 

سب برحرا  میلی متر اس طول اطاق فاطمه 8سانتی متر و 52متر و 5ول اطاق  فاطمه برابر ط-26

 کیلومتر بدست آورید.

 

 

 

 


