
    مجتمع سینا          3شماره    فروردین()   نام ونام خانوادگی               پیک بهارانه 

 در شعر >>چشمه وسنگ <<چه ویژگی های توصیفی برای آن ها بیان شده است؟ -۱

 چشمه = 

 سنگ = 

 جمالت زیر را کامل کنید. -۲

 است.  ------------------------اثر) گلدان خالی ( 

 است.----------------------سروده ی  شعر ) ای ایران ( 

 است.   ------------------------------وازی برای وطن  ( نوشته ی آ درس ) 

 چه کاری را بهتر می دانست ؟ چرا؟ در چند خط نظر خود را هم بنویسید.  ،مور -۳

 ----------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------ -------------- -------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مورد  -------------و   ------------- ریشه آسیب ببینند. گیاه نمی تواند  ----------------------اگر -۴

 می شود.  ---------------- یا  ----------نیاز خود را از خاک بگیرد .در نتیجه رشد آن  

 می برند.  ------------ و  ------------ به قسمت های باالی گیاه یعنی   --------------آوندها آب را از -۵

 را به وجود می آورند.  ------------------- آن ها، دربرگ، 

 ---------- -------------دریافت می کنند و  ---------------د نیاز خود را از راه موراکسیژن گیاهان   - ۶

 را دفع می کنند. 

 را   -----------------و حکومت ،را پایتخت خود قرار داد  --------------هالکو پس از فتح ایران ،  -۷

 تاسیس کرد. 

 ------ مردم ایران به تدریج ویرانه ها را به   --------------و   ------------در زمان جانشینان چنگیز   -۸

 را در ایران گسترش دادند.  ------------------- و پررونق تبدیل کردند و  ----------

 --------- ،   ------------،  ----------------------رانی یعنی  تعدادی از شاعران بزرگ وبرجسته ای - ۹

 یموری زندگی می کردند. در دوره های مغول وت  ----------------و 



 گی می کرد؟  ندشیعه در منطقه ی >> نظامیان << ز کدام امام  -۱۰

 ؟  ؟ نام مادر ایشان چیست  امام مهدی ) ع ( در کدام شهر به دنیا آمدند -۱۱

 

 جمالت زیر را کامل کنید .  -۱۲

 است.   --------------------مجموع زاویه های داخل همه ی انواع مثلث ها  

 دقیقه است .  -------------- نصف ثلث دو ساعت برابربا 

 آن ها می با شند.  درصد ---------------------چهار پنجم دانش آموزان یک کالس 

 قرار دارد.  -------------------- در مرتبه ی   207/346اعشاری   درعدد 7رقم 

عدد مخلوط   
4

8 
 برابر است.  -----------با کسر   4

 مفایسه کنید و عالمت ) < = > ( بگذارید. -۱۳

                   1/1  □ 0999/1سی ودو هزارم                       □سی ممیزدو هزارم   
2

2
 7 □ 8      

 لیتر  2000  □ لیتر  2/0ثانیه              61دقیقه و 119ساعت و 1  □ ساعت   3

   ---------------------------------------------------------- است با  مساحت ذوزنقه برابر -۱۴ 

 ------------------------------------------------------------ مساحت لوزی برابراست با  -۱۵

 

 

                                    عزیزم سعی کن همیشه ،خاطرات خوش وزیبا بسازی ، شاد باشی.  محترم:         نظر اولیای 

 شریفیان                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

  


