-1به جای کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است ،کلمه ی هم معنی
بنویس.

 سرزد از افق ( ،)....................مهر خاوران()....................
 فروغ( )....................دیده ی حق باوران
 بهمن فر ( )....................ایمان ماست.
-2مفهوم بیت زیر را در یک خط بنویس.
خوشا مرز ایران عنبر نسیم  ..................................که خاکش گرامی تر از زر وسیم

..................................................................................................................
-3حروف در هم ریخته ی زیر را مرتب کنبد و واژه ی درست را بنویس.

(ن-ا-ض-م)................................................................. :
(ن-ر-ب-ع)..................................................................:
(غ -ﻓ -و-ر).....................................................................:
(ر-ص-و-ت)................................................................:
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-1با توجه به شکل نسبت های خواسته شده را بنویس.
الف)
ج)

ب)

 -2در کدام گزینه ،مساحت قسمت رنگ شده به مساحت قسمت رنگ نشده
صحیح نیست؟
الف)

1
4



ج)

ب)

3
5



د)

1
2



1
3



-3با توجه به شکل روبه رو:
الف)نسبت قاعده به ارتفاع را بنویس.

7

6
2

ب)ارتفاع مثلث چند برابر قاعده ی آن است؟

2

-4یک خیاط  24پیراهن را در  8ساعت می دوزد.
الف)نسبت پیراهن های دوخته شده به مدت زمان صرف شده را بنویس.

ب)این خیاط در  3ساعت چند پیراهن می دوزد؟

-1جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.
الف) ماهیچه ی  .........................خون را در رگ ها به جریان در می آورد.
ب)ورزش کردن به  ..................................ماهیچه ها کمک می کند.
ج) ...........................شکل بدن ما را به وجود می آورد.

3

-2پاسخ ها رادر جدول بنویس.
الف)مسئول و فرمانده بدن است.
ب)به قسمت های نرم زیر پوست می گویند.
ج)زنده است و پس از آسیب دیدن جوش می خورد و ترمیم می شود.
د)لایه ی نرمی که در محل مفصل بین دو استخوان قرارر دارد.

-3کدام یک از ماهیچه های زیر ،با اراده ی ما کار نمی کند؟
الف)ماهیچه ی قلب

ب)ماهیچه ی دست

ج)ماهیچه ی پا

د)ماهیچه ی شانه

 2 -4عامل مهم را که سبب رشد استخوان ها و استحکام آن ها در بزرگسالی
می شوند،نام ببرید.
............................................................... .................................................................................................................. ..
............................................................... .................................................................................................................. ..
............................................................... .................................................................................................................. ..
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-1هر عبارت را به کلمه ی مربوط به خودش وصل کنید.
 -از کارهایی که به کشور ما وارد می شود.

کشتی

 -از کالاهایی که از کشور ما صادر می شود.

کاغذ،دارو

 -برای حمل کالاهای سنگین مناسب است.

هواپیما

 -برای حمل کالاهای سبک مناسب است.

مس،مواد پتروشیمی

-2واژه های زیر را تعریف کنید.
بندر.......................................................................................................................................................... :
ناخدا........................................................................ ................................................................................. :

-3جدول را کامل کنید.
نوع
سفر
سفر به کشور آلمان
صادر کردن نفت به کشور
دیگر
رفتن خرید در داخل شهر
سفر به اصفهان
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راه

وسیله حمل و نقل

علت استفاده

-1ویژگی های انسان شایسته را پیدا کنید .و رنگ بزنید.
کثیف بودن

خوش بو و مهربان بودن

پریدن در صبحت دیگران
مسواک نزدن

عصبی بودن

گذشتن از خطای دیگران

وفای به عهد
کمک به دیگران
کم طاقت بودن

-2آیه ی مقابل به چه موضوعی اشاره دارد؟
................................................................................................

وَیلٌ للمطففین

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

-3با توجه به زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص)،جمله ها را ادامه بده.
الف)وقتی با کسی دست می داد ...............................................................................................،
ب)هر گاه با خبر می شد که عده ای با هم قهرند........................................................،
.....................................................................................................................................................
ج)هنگام مسافرت ،در آخر کاروان .................................................................................... ،
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 پسر ع ززیم بیت زری را هب تحرری بنویس.

بنام خدا وند جان خرد

کزین ربرت اندیشه رب نگذرد

-------------------------------------------------------------------------------------------
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سوال هایی از مجله رشد دانش آموز3

 پسرم برای پاسخگویی به سوالات زیر به مجله رشد دانش آموز شماره  3مراجعه کنید.
-1چرا روز دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول را هفته ی وحدت می نامند؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2می دانیم که روز  25آذر ماه روز پژوهش نامگذاری شده است .حضرت علی (ع) در مورد
کوشش در کسب علم چه فرمودند؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3پسرم صفحه  8و 9مجله ات را بخوان سپس بگو پیاز بویایی در کجا قرار دارد و چه کاری
انجام می دهد؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .........................................-4بلندترین کوه آتشفشان منظومه شمسی است و روی سیاره ی
 ............................قرار دارد.
-5پسرم صفحه  12و 13مجله ات را بخوان سپس بگو چرا به وسیله ای که مواد خوراکی را
خنک نگه می دارد «یخچال» می گویند؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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مصرف روزانه سبزیجات یکی از عوامل مهم پیشگیری از سرطانها می باشد زیرا سبزیجات
حاوی ویتامین ها و مواد معدنی هستند و دستگاه ایمنی بدن را قوی می سازند.
سبزیجات نارنجی مانند هویج و کدو تنبل دارای بتاکاروتن می باشند .بتاکاروتن رنگدانه ای
است که در صورت نیاز بدن در بدن به ویتامین  Aتبدیل می شود .این ماده بدن را در مقابل
سرطان ها محافظت می کند.
سبزیجات برگ سبز از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردارند در این سبزیجات
کاروتنوئیدها ،ساپونینها ،لوتئین و فلاوونوئیدها یافت می شوند این سبزیجات فیبر و
بتاکاروتن مورد نیاز بدن را دارا می باشند .این مواد بدن را در مقابل چند نوع سرطان حفظ
می نمایند .کرفس ،اسفناج ،بروکلی و جعفری از جمله سبزیجات برگ سبز می باشند.
سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگی ،هندوانه و کلم بنفش دارای انواع مختلفی از
فیتوکمیکالها می باشند.فیتوکمیکالها اثر رادیکالهای آزاد را از بین می برند .لیکوپین یکی از
فیتوکمیکالها است که پوست بدن را در مقابل اشعه خورشید محافظت می کند و کارکرد بهتر
غده پروتستات را در بدن موجب می گردد.
سبزیجات خانواده کلم نیز از ارزش غذایی بالایی برخوردار می باشند به گفته محققان تغذیه
این سبزیجات در پیشگیری از سرطانها موثر می باشد ایندول موجود در انواع کلم در ایجاد
خاصیت ضدسرطانی کلم نقش دارد .از سبزیهای خانواده کلم می توان از بروکلی ،گل کلم،
کلم بروکسل و کلم بنفش نام برد.
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ادامه از هفته نامه قبل...

مواّد آتشفشانی:
موادّی که از دهانه ی آتشفشان بیرون می آیند ممکن است به حالت گاز ،مایع یا جامد باشند.از
دهانه ی آتشفشان اغلب گاز همراه با مواد ّ مایع و جامد بیرون می آید.بیشتر گازهای آتشفشانی بخار
آب است.بخار آب ممکن است با گازهایی مانند دی اکسید کربن و نیتروژن همراه باشد.بیرون آمدن
گاز ممکن است سال ها یا حتی قرن ها پس از خاموش شدن آتشفشان نیز ادامه یابد.آتشفشان تفتان
،در جنوب ایران  ،در این مرحله از فعالیت است.
مواد مایع را ،که از دهانه ی آتشفشان بیرون می آیند و در سطح زمین جریان می یابند،گُدازه
می نامند.گدازه ها ،پس از سرد و جامد شدن ،به صورت سنگ های گوناگون آتشفشانی در
می آیند.این سنگ ها را بر اساس مقدار سیلیس طبقه بندی می کنند.ریولیت نوعی سنگ آتشفشانی
است که از گدازه ی غلیظ پدید آمده است و مقدار سیلیس آن زیاد است.اَندِزیت سنگی است
خاکستری یا تیره رنگ که گدازه ههای نیمه غلیظ پدید آمده است و مقدار سیلیس آن کمتر از ریولیت
است.بازالت سنگی است سیاه رنگ که از گدازه های رقیق پدید آمده است و مقدار سیلیس آن کمتر
از اندزیت است .اگر گدازه به آرامی سرد شود بعضی از مواد معدنی آن ممکن است به صورت بلور
درآیند.اگر گدازه به سرعت سرد شود مواد معدنی آن فرصت تبدیل شدن به بلور را نخواهد داشت.
در بخش هایی از راه هراز در نزدیکی دماوند ستون های منشور شکلی می توان یافت که قاعده آن ها
بیشتر شش گوش است.این ستون ها در نتیجه سرد و منقبض شدن گدازه های بازالتی و اندزیتی به
وجود آمده اند.
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