
       کالس پنجم مجتمع سینا  2شماره  (   ) فروردین پیک بهارانه      نام ونام خانوادگی  

 کلمه های هم معنی را جدا کن ودر کنار هم بنویس. ـ  ۱

 گنجایش  –بهبود  –افسرده   –نیازمند  – سالمت   –ظرفیت   –غمگین  –محتاج 

 -------------- و  ----------------                      ------------- و  ------------ 

 --------------- و   ---------------                     -------------- و ------------ 

 حروف درهم ریخته را مرتب کن ودر جای خالی بنویس. -2

 خ (  – ر  –ا  –کر می کرد. ) ط بهبودی همسرش ش  ----------------- خداوند را به 

 ر (  –س  –ه  – از قرآن را آموخته بود.) و  --------------- اوتازه چند  

 ت (  –ب  – س  – ا  – خ  – ونگاهی به بیرون افکند. ) ر  -----------------عبدهللا 

 کامل کنید.  -3

 منقرض شد.  -----------------------با ورود عرب های مسلمان به ایران ،حکومت 

 به زبان فارسی اهمیّت زیادی می دادند.  ------------- و  ----------- نند برخی از حکومت های ایرانی ما 

 بود.  ----------------------مرکز اصلی حکومت بنی عباس در 

 بود.  -------------------- پایتخت سلطان ملک شاه شهر 

 ------------ - است ، که اثرمعروف او   -------------از جمله شاعران معروف ایرانی در دوره غزنویان 

 می باشد. 

 کلمات زیررا در جای مناسب خود قرار دهید.  -4

 قرن2 –فیزیکی  –می کند  –زیر  –نمی کند  –معدنی  –نیستند ـ سنگ ها  –قرن 4 –) گیاخاک 

 شیمیایی (  – بیش تر  –پوشش گیاهی 

 را به گیاه می دهد.  -------------خاک مواد 

 دارد.  --------------نسبت به خاک  خاک رو معموال گیاخاک بیش تری 

 است .  --------------از عوامل فرسایش خاک از بین بردن 

 .  ------------- آب در هرنوع خاکی با یک سرعت نفوذ 

 می گویند.  ----------------باقی مانده ی جانوران یا مواده پوسیده ی گیاهی را 

 است.  ------------- --هر چه شیب منطقه ای بیش تر باشد ، فرسایش خاک 



 .  -------------------- اجزای همه ی خاک ها مشابه  

   زمان الزم است.  ------------------ سانتی متر به  2برای تشکیل الیه ای از خاک به قطر 

 ت های زیر را کامل کن . رعبا— ۵

 خواهد شد.   --------------ی داخل مستطیل سانتی متر مربع باشد، مساحت لوز 40اگر مساحت مستطیل 

 ذوزنقه مساوی درست شده است ، پس مساحت یک ذوزنقه   -------------هر متوازی االضالع از 

 مساحت آن متوازی االضالع است.  --------------------

 

 مساحت هر یک ا شکل های زیر را حساب کنید. - ۶
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 سانتی متر باشد ارتفاع آن    5و 3رمربع باشد وقاعده های آن سانتی مت 20اگر مساحت یک ذوزنقه  - ۷

 چقدر است؟ 

 

 

 

 

 شریفیان                          (  شادمان باشی عزیزم )                        یای محترم:   نظر اول 
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