
5تابستانه شماره پیک 

: نام و نام خانوادگی 
پنجم به ششم پایه : کالس 

باسمه تعالی

سپس مساحت آن را . ي یک ضلع آن را به دست آورید با استفاده از جدول تناسب ، اندازه. است 360cmمحیط یک مربع -1

. محاسبه نمایید 

متر چند درصد آن است ؟ 3متر از سانتی2-84

3-2
5

متر است ؟ متر چند درصد آن است ؟ چند سانتی2، 

متر چند درصد آن است ؟ متر از یک سانتیمیلی4-40

کیلومتر چند درصد آن است ؟ 2متر از 5-700

یک کیلومتر ، چند متر است ؟ %35 - 6

متر است ؟ متر چند سانتی4از %60-7

متر است ؟ چند میلی2cmاز %40 -8
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شود ؟ تخفیف چند تومان خریداري می20%با . تومان است 4500قیمت کتابی -9

چند درصد . ي محله خود هستند ي مدرسه و بقیه عضو کتابخانهدانش آموز عضو کتابخانه15نفره ، 25در یک کالس -10
ي خود هستند ؟ ي محلهآموزان این کالس عضو کتابخانهدانش 

. هاي زیر را بنویسید معنی بیت-1

چو خواهی که از بد نیابی گزند گراي و بدو شو بلند به دانش) الف 

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

خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد ن و آدمی بحر آفرید و بر درختا) ب 

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

زند ابر با رنگین کمان پل مییش پاي او به رسم پیشواز پ) ج 

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

»خوب در حال من تأمل کن اي آشنا ببخش مرا « : گفت ) د 

........................................................................................................................................................................................................
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) ا هدر تمام جمله. ( نهاد و گزاره و فعل را مشخص کنید -2

. ها راه پیدا کند خواجه با همین نقشه تصمیم گرفت به درون حکومت مغول

. ي ادبی آن را مشخص کنید هاي مشخص شده و آرایهمفهوم کلی قسمت-3

ي بادتازیانهزیر رگبار و روزي از روزهاي پاییزي) الف 

دوشها بر روي شالی از پروانهها به تن اي از عطر نرگسجامه) ب 

ي ماکیان برده درست که در النهبه خاطر درستهنوزم  زخردي ) ج 

خرد دست گیرد به هر دو سراي خرد رهنماي و خرد دلگشاي ) د 

. اید را نام برده سپس توضیح داده و براي هر کدام یک مثال بزنید هاي ادبی که آموختهآرایه-4
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.ها را مشخص کنید تعداد جمله-5

هم تو ببخشاي و ببخش ، اي کریم ) الف 

پروردگارا، ما را بدان نوري بپرور که بندگان نیک خود را پروردي ) ب 

. ي زیر دور مفعول خط بکشید ، سپس فرمول تشخیص مفعول را بنویسید در جمله- 6

. روزي تأسیس کرد او ، در دوازده شهر مهم آن روز مدارس شبانه

. ضمیر چیست ؟ انواع آن را نام ببرید -7

. سه کار مهم زبان را نام ببرید -1

شویم ؟ چگونه متوجه بوهاي مهم می-2

. وظایف پوست را نام ببرید -3

علوم
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رساند ؟ هاي چشایی آسیب میکدام یک به گیرنده-4

هر سه ) د دود سیگار ) ج بستنی سرد ) ب چاي داغ ) الف 

گاه قیچی نزدیک کنیم و ببریم ؟ چرا ؟ براي بهتر بریده شدن مقوا بهتر است مقوا را با نوك قیچی ببریم یا مقوا را به تکیه-5

. تر است باشد ، حساس.................................. هر جایی از پوست که - 6

آسیب دیده ) د تر ي لمسی بیشگیرنده) ج تر فشار درد کم) ب تر ي کمگیرنده) الف 

، یک گوه به حساب نمی آید ؟ هاي زیر یک از ماشینکدام -7

چاقو) د قاشق) ج مغار) ب تبر ) الف 

ها متفاوت است ؟ کدام ماشین با دیگر ماشین-8

در بازکن نوشابه  ) د یخ گیر ) ج منگنه ) ب پنس) الف 

. گویندمی........................................... کند ، تر میاي که کارها را آسانبه هر وسیله-9

. دارهاي کوچک وجود دارد سطح شیب................................. در -10

به نظر شما بهتر . متري جا به جا کنیم 2دار ، تا ارتفاع کیلوگرمی را به کمک یک سطح شیب50ي هیم یک جعبهاگر بخوا-11
قدر باشد ؟ دار چهاست طول سطح شیب

مترسانتی250) د مترسانتی300) ج متر سانتی150) ب مترسانتی200) الف 

. کاربردهاي قرقره را نام ببرید -12
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