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 معنی واژه های زیر را بنویسید.-1

 رونق:                 اجتماع:                      مقصود:                کُنج:            

 ماسوا:                  اولیاء:               اطفال:                   بردباری:           

 جمله های زیر را کامل کنید.-2

 پدرم در ساختن ............................. و گچ بری استاد بود. -الف

در زمستان های سرد و طولانی ...................................... کار بنّایی تعطیل -ب

 می شد.

  مشخص کنید.×   یا       ارت را با علامت  درستی یا نادرستی هر عب-3

 باغچه بان از کودکی کنجکاو و فعّال بود.)              (الف(

 ب(باغچه بان در شهر تبریز،کودکستانی دایر کرد.)             (

 ید.بنویسبا استفاده از کلمه های زیر یک بند در مورد کشور عزیزمان ایران  -4

 
 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ایران-مردم-تلاش-خدمت-میهن  
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 املای درست هر عبارت را بنویسید.-5

 

 

 

 

 
 

 بنویسید.برای واژه های زیر جمله ای معنادار -6

 ---------------------------------------------------اراده = 

 ---------------------------------------------------ذوق = 

 

 

 

 

زاویه های زیر را نام گذاری کرده و به سه صورت بنویسید.-1  

 

 

 

 

 

 تاق مسجد

 طعتیل می شد

 منغل کورسی
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 با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.-2

 ................. است..........یک زاویه ی .....زوایه )س( الف(

 ................. است.......ب(زاویه ی)ش ج س( یک زاویه ......

 .......... است.........ج(زاویه ی ) م  ش  ج( یک زاویه ..........

 

 

 

 

 

 به کمک گونیا زوایه راست را در شکل مشخص کنید.-3

 

 

 

 

 ...و........... هستند..در شکل مقابل زاویه )م( و ) س ن د( به ترتیب زاویه های ....-4

 تند-باز             راست  -تند           باز-تند               تند-راست

 کدام یک از زمان های زیر طولانی تر است؟-5

        ساعت              1421هفته   8

 دقیقه         8661روز 61
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 کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد؟-1

       ب(راه شمسی                                     الف(منظومه شمسی

 د(راه شیری                                        ج(منظومه قمری

 گویند.می  -------------به مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید -2

 می چرخد. --------------زمین به دور -3

 منظومه شمسی را تعریف کنید.-4

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 کدام سیاره به رنگ قرمز دیده می شود و جنس آن  از چیست؟ -5

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

 چرا زهره یک سیاره است؟-6

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 
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 معنی واژه های قرآنی زیر را بنویسید.-1

 سَیِئَه:                 سَیِئات:                  حَسَنه:                 حَسَنات:             

 عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.-2

 .ٍاَللّهُ خالِقُ کُلِّ شَی ء 

 هر چیز است. ----------------------

  ُوَ لا تَستَوِی الحَسَنَه وَ لَا السَّیِئه 

 بار کار بد. -----------------------و مساوی نیست 

 در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید.-3

 می دهد.-----------------صله رحم انسان را شاداب می کند و به او  -الف

 ----------و------------رفت و آمد با خویشاوندان موجب زیاد شدن-ب

  جسم می شود.

 سخن زیبا ی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را در مورد صله رحم بنویسید.-4

---------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 
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 را در ایران تشکیل دادند؟جانشینان اسکندر چه حکومتی -1

 د(مقدونیان        ج(سلوکیان       ب( اشکانیان     الف(هخامنشیان 

 از آثار کدام دوره ها در شهر کرمانشاه وجود دارد؟-2

 د(همه ی موارد    ج(سلوکیان      ب( اشکانیان     الف(هخامنشیان 

 مشخص کنید.× یا درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را با علامت -3

 (         طاق بستان و بیستون از آثار باستانی مهم شهر کرمانشاه هستند.) الف(

 ب(اشکانیان پس از ساسانیان به قدرت رسیدند.)          (

 (         در زمان ساسانیان معماری و سنگ تراشی پیشرفت زیادی کرد.)ج(

 در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید.-4

حکومت با اشکانیان پیروز شد و  ....... در جنگ................................. -الف
 را به وجود آورد.  ....................................

و سه پایه ی اصلی ................ نام دارد ....کتاب مقدس زرتشتیان .................-ب
 .................... و......................... است....... ، .............دین آن ها .................

 ................. بود......یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی ...........-ج

 دلایل از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام به ایران را بیان کنید.-5

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

........................................................................................................ 
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  زری را هب تحرری بنویس.  بیتپسرم 

 ان استتفاوت از زمین ات آسم                 میان ماه من ات ماه گردون     
 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
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 احساسات ) احساس شادی (
 

 

توانیم برای خود است که هم خود ما میدانیم شادی احساسی طوری که میهمان

توانند با کارهای خود ما را شاد کنند. بنابراین هر وجود آوریم و هم دیگران میبه

توانیم خود را خوشحال کنیم و هم باعث خوشحالی دیگران کدام از ما هم می

های زیر را بخوانید و سپس بنویسید که با انجام دادن چه کارهایی شویم.موقعیّت

ی دهید خودتان چه احساستوانید دیگران را شاد کنید و وقتی این کار را انجام میمی

 کنید؟پیدا می

 ............................................................................................................................والدین 

 ............................................................................................................................ معلّم 

 ................................................................................................................... هاهمکلاسی

 ..................................................................................................... پدربزرگ مادربزرگ

 ............................................................................................................ دوستان صمیمی

 ...........................................................................................................  سرایدار مدرسه

              .......................................................................کنم احساس وقتی این افراد را شاد می

  کنم.می
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 آفرینندگی یا خلاقّیت:

توانایی یافتن راه حلی تازه برای یک مشکل ، یا کشف رابطه های جدید میان دو یا چند 
مفهوم است که به آفرینش اندیشه یا اثری نو یا اختراعی تازه می انجامد.توانایی کشف 

ته آفرینندگی است. این توانایی پیوسنادرستی رابطه ها و مفهوم ها و اندیشه های کهن نیز 
سبب آفرینش اندیشه های نو ، کشف ها و اختراع های علمی و صنعتی ،دگرگونی های  
بزرگ در علم و کاربردهای آن ،و پیدایش شاهکارهایی در موسیقی و ادبیات و نقاشی و 

 مجسمه سازی و هنرهای دیگر شده است.

ردم وجود دارد.این توانایی به هنگام رو به رو توانایی آفرینندگی کم و بیش در همه ی م
شدن با دشواری ها و تلاش برای از میان بردن آن ها،به صورت یافتن شیوه ها و شناختن 
رابطه ها و برقرار کردن ترکیب های تازه آشکار می شود.توانایی آفرینندگی هر کس به 

اجتماعی او رشد و نسبت پیچیدگی و نوع کار ،تجربه ی ذهنی و بار فرهنگی محیط 
پرورش می یابد. بنابراین ،به سبب تفاوت های فردی و اجتماعی ،توانایی آفرینندگی در 
همه ی مردم به یک شکل آشکار نمی شود.مثلًا ،کودکی که توانایی آفرینندگی بسیار 

انی یا انس،یا بزهکاری ماهر،دارد،به سبب همین تفاوت ها ،ممکن است دانشمندی بزرگ 
 ار آید.معمولی ب

او نقش اساسی دارد.مشاهده ،سنجش،تجزیه و اندیشه هر کس در توانایی آفرییندگی 
تحلیل،ترکیب، و کشف رابطه هایی میان مفهو مها از شرایط ضروری هر اندیشه و فعالیت 

همین اندیشه و فعالیت ذهنی،بسته به چگونگی و فراوانی و پیچیدگی و کار ذهنی است.
 اندیشه کسی را که تواناییآفرییندگی می شود.به همین سبب،هر کس،سبب نوعی 

آفرییندگی دارد اندیشه خلاق دانسته اند.اندیشه خلاق هم از تخیل مایه می گیرد و هم 
از واقعیت.انسان خلاق به یاری واژه ،رنگ ،عدد و .... اثری پدید می آورد که هم از 

 واقعیت مایه گرفته است و هم از تخیل.

 ادامه دارد....                                                                                       

 مباحث علمی


