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 . جاهای خالی را پر کنید -1

 برابر است با               مساحت لوزی برابر است با                                                  مساحت مثلث 

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

 برابر است با                    مساحت ذوزنقه              برابر است با                  مساحت متوازی االضالع 

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

 رابر است باب                  مساحت مستطیل                                   برابر است با            مساحت مربع 

 

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

     

 برابر است با                  محیط دایره 

 

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

 . مساحت شکل های زیر را پیدا کنید -2

 

 

 

 

 . مساحت شکل های زیر را حساب کنید -3
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متر و  40و  03دیوار کنار  باغی  به شکل ذوزنقه است . اگر لبه ی باالیی و پایینی دیوار به ترتیب   -4

 ؟ ) رسم شکل اجباری است .( متر باشد ؛ مساحت این دیوار چقدر است 6بلندی آن 

 

 

 . جمالت زیر را به شکل های مناسب وصل کنید -5

 ضلع های رو به رو همیشه برابرند .

 هر قطر شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .

 دند .قطر ها همیشه بر هم عمو

 را نصف می کنند . قطرها همیشه همدیگر

 قطرها همیشه برابرند .

 ضلع های رو یه رو همیشه موازی هستند . 

 

 کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست هستند . -6

 . ) ...... ( دو تا از ضلع های ذوزنقه با هم موازی هستند

 . ) ...... ( قطر لوزی بر هم عمودند

 . ) ...... ( قطر لوزی با هم موازی اند

 . ) ...... ( می توانیم یک ذوزنقه با سه زاویه ی راست )قائمه ( رسم کنیم

 . ) ...... ( ضلع های لوزی با هم موازی اند
 

 . جدول زیر را کامل کنید -7
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 شعاع دایره ای -8
3
4

 ؟ متر است . محیط این دایره چند متر است   

 

 

ر سانتی متر است . اندازه ی قط 5قطرهای آن سانتی متر مربع و یکی از  25مساحت یک لوزی  -9

 ) با رسم شکل ( ؟ دیگر چقدر است

 

 سی کنید . (درستی پاسخ های خود را با استفاده از کتاب علوم برر فرزندم !!! )                   علوم

 جمله های صحیح را با )ص( و جمله های غلط را با )غ( نشان دهید . -1

 با خرد شدن سنگ ها ، خاک تشکیل می شود . ) ...... (  

 سنگ های کوچکتر با تغییرات فیریکی به خاک تبدیل می شوند . ) ...... ( 

 وزش باد و ریزش کوه سنگ ها را به قطعات کوچک تر تبدیل می کند . ) ...... ( 

خود جا باز ریشه ی گیاهان به داخل سنگ ها می رود و سنگ ها را می شکند تا برای  

 کند . ) ...... (

 ( در مناطق گرمسیری ، آب درون سنگ ها یخ می زند و سنگ ها را می شکند . ) ...... 

 هر چه خاک دانه ریز تر باشد ، آب بیشتر صاف و زالل می شود . ) ...... ( 

 هر چه ذره های خاک درشت تر باشد ، دیرتر ته نشین می شود . ) ...... ( 

 ( ) ...... تیره رنگ از باقی مانده ی گیاهان ،  درون خاک است  . گیاخاک ، مخلوطی 

د تا باغبان برگ درختان را در پاییز یک جا جمع می کند و با خاک روی آن را می پوشان 

 سبب تقویت خاک شود . ) ...... (

 آب و باد ، مقداری از خاک را با خود جا به جا می کنند . ) ...... ( 
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ا ، خوردن بیش از حد غلف ها توسط گوسفندان ، سبب افزایش از بین رفتن جنگل ه 

 فرسایش خاک می شود . ) ...... (

 نور ، تأثـــیر چندانی روی رشد گیاهان نمی گذارد .  ) ...... ( 

 تنها خاک خوب و آب مناسب می تواند باعث رشد گیاه شود . 

 ارند . ) ...... (خاک هایی که رس بیش تری دارند آب بیشتری را در خود نگه می د 

ود خبه مخلوط رس و کود ، مقداری گیاخاک اضافه می کنند تا میزان  مناسبی آب را در  

 حفظ کند . ) ...... (

 گیاهان احتیاجی به تنفس و استفاده از هوا برای رشد ندارند . ) ...... ( 

 مقدار و نوع آب در رشد گیاهان مؤثـــر است . ) ...... ( 

 ( فعالیت های مربوط به خاک الزم نیست دستکش بپوشیم . ) ...... برای انجام همه ی 

 هر چه به گیاه بیشتر آب بدهیم ، بیشتر رشد می کند . ) ...... ( 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیـــد . 

  سانتی متر خاک در سطح زمین حدود ......... سال زمان الزم است .  1برای تشکیل 

   تر ک........ کوچه ......ب.......... باد و ............ کوه  به یکدیگر برخورد کرده و سنگ ها بر اثر

 تبدیل می شوند .

 سنگ های خرد شده بر اثر تغییر ........................ به خاک تبدیل می شوند . 

  . ی  گیاهان  ، به داخل شیار سنگ ها می رود  ................. 

 از برای خود جا ب  رگتر شدن ریشه ها  ،  سنگ ها را   ..................... تابا گذشت زمان و بز

 کند .

 ریج  نگ به تدد  و سآب در شکاف ................   نفوذ می کند و در آن جا  .............  می زن

 ............. می شود .

  تیره در می آید به باقی مانده ی گیاهان در روی خاک که با گذشت زمان به رنگ

 ................ می گویند .

  ی م ...... اتفاقمقداری از خاک را با خود جا به جا ی کنند ، ..............زمانی که آب و باد

 افتد .

  : 2.   ...............      1عوامل ایجاد فرسایش خاک ها................  ..... 
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نی؟ رد مورد آن یک سؤال طرح کن و رد کارد زعزیم دوست داری راجع هب هچ موضوعی   شیب رت بدا
 پانیی سؤال را بنویس

 

 طرح سؤال : 

https://t.me/MoallemYarir

