باسمه تعالی

مجتمع آموزشی خوارزمی 69/11/2

فارسی

1

نام ونام خانوادگی :

با استفاده از کلمه هاي داده شده ،جاهاي خالی را پر کنید.آموزگاري -بنّایی-خواندن – بهتر زیستن-اجتماع – نوشتن

با افکار کودکانه ي خود ،به دنبال راه هاي تازه اي براي  .................................بودم.
در زمستان هاي سرد و طوالنی قفقاز ،کار  ............................تعطیل می شد.
دریافتم  ...........................شغلی است که با آن بهتر می توان به  ..........................و مردم خدمت کرد.
اولیاي این کودکان هرگز باور نمی کردند که فرزندانشان  ........................و  ........................بیاموزند.
 2مانند نمونه  ،با آخرین نشانه ي هر کلمه  ،یک کلمه از درس ((با غچه ي اطفال )) پیدا کنید وبنویسید .
فعال

لبریز

زندگی

اقامت
ذوق
نوشته

 3نمودار جمله هاي زیر را رسم کنید .
الف)معلّم آمد .
ب) حسین نشست .
1

ریاضی

جهاد سازندگی در مدت  4سال  24222کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده است .به طور متوسط در هر ماه چند کیلومتر
را ه آسفالت ساخته شده است؟

 2خیاطی برای دستمزد دوخت  22شلوار مردانه  02566تومان در یافت کرده است .دستمزد هر شلوار چند تومان بوده است؟

3

اگر صادق  333تومان قرض کند می تواند  4کتاب  033تومانی بخرد .صادق چند تومان پول دارد؟

 4تعدادی استکان داریم اگر آن ها را در بسته های  4تایی قرار دهیم  0بسته درست می شود و  3استکان باقی می ماند تعداد
استکان ها چقدر است؟

 5کارخانه ای در  55روز  4555عدد لیوان تولید می کند .این کارخانه در  4روز چند لیوان می کند؟

 6فروشنده ای  52بسته ی  33تایی مداد خرید اگر قیمت هر مداد  056تومان باشد قیمت مداد ها چند تومان است؟

1

مطالعات اجتماعی
آریایی یعنی چه ؟
الف) نجیب

ب) شریف

ج) نام دریایی است

د)گزینه 1و2

 2سنگ نبشته های گنج نامه به کدام زبان نوشته نشده است؟
الف) پارسی باستان

ب) ایالمی

ج) بابلی

د) آشوری

1

علوم
درکدام حالت ،قطب های آهن ربا همدیگر را جذب می کنند؟

2

در چه نقطه ای از آهن ربا،میخ بیش تر جذب می شود؟
الف) فقط قطب شمال 

ب) فقط قطب جنوب

ج) وسط آهن ربا

د) دوسرآهن ربا

