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قرآن و هدیه ها
-1حروف ناخوانا چند حرف است ؟
 -2بعد از اذان و اقامه چه عملی را باید انجام دهیم ؟
 -3نمازهای یومیه جمعا چند رکعت است ؟
-4اجر به چه معناست.
-5به معنی مادر پدرش-...........فرستاده ی خداست.
-6نام کتاب امام سجاد صحیفه -.........خانه ای که در آن قران خوانده شود..............زیاد می شود -به معنی مادر است.
- -7یکی از نام های حضرت فاطمه (س)- .یکی از محارم .عید فطر  ،عید  .............است.

علوم:
-8از ابرهای باران زا است-به باز تابش نور می گوییم.
--9آینه ی سر پیچ جاده ها از نوع  ..........است- .ریشه ای که در سطح خاک پهن می شود و از آب سطح خاک استفاده می کند-کارخانه ی
غذایی گیاهان.
-11نام گلی که حرف اول آن (ز ) باشد -میله یا وسیله ای که کا ررا آسان می کند-از منابع آب های زیر زمینی خود به خودی.
-11به بدن انرژی می رساند-در موقع خرید به آن توجه باید کرد.
-12گروه غذایی که تنظیم کارهای مختلف بدن را به عهده دارد-آینه ای که با تغییر فاصله تصویررا کوچک و بزرگ می کند.
-13برای پختن غذا از این نوع گاز استفاده می شود-گازی که در بالن ها استفاده می شود-نوعی آینه ........

اجتماعی :
 -14بطری های شیشه ای یا پالستیکی و ...که از آن ها چیزهایی جدید می سازند  -با ازدواج فرزندان و بچه دار شدن آن ها پدر و مادر صاحب
چه می شوند.
-15خانه های مخصوص عشایر است- .افراد از راه کارکردن پول به دست می آورند به این پول  ...........می گویند.
 -16ما در انجا احساس امنیت می کنیم و به آرامش می رسیم – .خانه های قدیمی  .................نداشت.
 -17به کارهایی که باید انجام دهیم و انجام ندهیم تا از خطر دور بمانیم.
 -18سقف خانه ها در مناطق گرم و خشک
 -19نقشه ساختمان را می کشد.

فارسی (سواالت جدول شماره ی )2
-1هم معنی نیاکان
-2مخالف روز
(-3کودکانه) بدون پسوند
-4یکی از اعضای صورت که با اضافه کردن ( ه ) کلمه ی جدید می سازد.
-5من و تو
-6یار مهربان
-7حاتم طایی به  ..........................شهرت دارد.
-8شاعر بزرگ دارای کتاب بوستان و گلستان
-9صندلی که دانش آموز روی آن می نشیند و با توجه به موضوع برای دوستانش به صورت کوتاه صحبت می کند
-11جمع اثر
-11چهارمین حرف الفبا

