ًام ٍ ًام خاًَادگی :

6

پیک آدیٌِ ضوارُ

-1اٍلیي هزحلِ در رٍش کاٍش علوی  .......................است
-2هزاحل کاٍش گزی در علَم را تِ تزتیة تٌَیسیذ(ًام تثزیذ)

-3عثق جذٍل ٍ آسهایطات اًجام ضذُ سهاى فزٍد فزفزُ تز حسة ثاًیِ
فزفزُ ()1تا تال تاریک

ضوارُ آسهایص

فزفزُ  2تا تال پْي

1
2
3
-4فزضیِ چیست؟

-5در چزخِ آب ٍ ّوِ ی تغییزات ّ ...............ستٌذ
ّ-6ز کذام اس ٍاصُ را تعزیف کٌیذ :اًجواد:
تغییز فیشیکی:

هیعاى

ٍ-1اصُ ّا را تعزیف کٌیذ هًَس( )تٌَهٌذ( ) تاک ( )
ٍ-2اصُ ّا را تعزیف کٌیذ
جولِ:
صفت:
فاعل:
-3هخشى السزار اس آثار  .......................است کزد دّقاى  ..................در سیز خاک
ٍاصُ ّای تزد ٍ تاخت ٍ سزها ٍ گزها ٍ .....تا ّن راتغِ ی  .....................دارًذ
-4ضعز را هعٌی کٌیذ :تحز آفزیذ ٍ تزٍ درختاى ٍآدهی خَرضیذ ٍ هاُ ٍ اًجن لیل ٍ ًْار کزد

-5اهال کذام گشیٌِ ًادرست است
عویق ٍ صرف لغف ٍ ًیکَ تعول ٍ تفکز درُ ٍ ضکاف
-6در هتي چٌذ غلظ اهالیی است
اگز کَُ ّا را پْلَاًاى عضین تصَر کٌین کِ تا ضکَح ٍ عشهت خَدًوایی هی کٌٌذ.هغالعِ ٍ تاهل
درتارُ عثیعت راُ هٌاصثی تزای ضٌاخت است
اجتواعی
ّ-1زگفتگَ چٌذ عزف دارد ؟ ًام تثزیذ ٍ تَضیح دّیذ

-2در یک ارتثاط خَب  ٍ ...............ٍ.................رفتار ّای ها ًیش اّویت دارًذ
-3صحیح ٍ غلظ را هطخص کٌیذ
ها اًساى ّا تزای سًذگی فقظ تِ آب ٍ غذا ٍ َّا ًیاس دارین( )
رفتار ّای دیگزاى گاّی ها را غوگیي هی کٌذ( )
تزس اس تاریکی تزسی تِ جاست کِ تزای اًساى خَب است( )
-4حزین ضخصی یعٌی چِ ؟هثال تشًیذ؟

-5کذام هَرد اس عزف ّای گفتگَ هی تاضذ
الف)ضًٌَذُ ب)تیٌٌذُ ج)خَاًٌذُ د)هَرد الف ٍ ب
-6چِ راُ ّای تزای تزعزف کزدى احساس غن ٍجَد دارد؟

ّذیِ قزآى -1اهام علی در هَرد قزآى چِ هی فزهایٌذ؟
-2چٌذ سَرُ اس قزآى ًام تثزیذ کِ ًام هیَُ تاضذ؟
-3خذاًٍذ در قزآى درتارُ ٍجَد یک خذا چِ هی فزهایذ؟

