
 باسمه تعالی

 (96دبستان والیت ) بهمن        نام و نام خانوادگی                                                      ارزیابی تمام  دروس                                   

  هدیه ها  

 مراحل زندگی انسان را به ترتیب نام ببرید . -1

 ؟چرا به زندگی پس از مرگ زندگی برتر می گویند -2

 ؟قرآن به پیامبر )ص( در جواب مردی که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده ، قیامت را انکار میکرد چه فرمود  -3

 چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند ؟ -4

 بطه آن با زندگی چه نظری دارد ؟قرآن کریم درباره مرگ و را -5

 پیشوایان دینی انجام چه ورزشهایی را سفارش می کردند ؟ -6

 در دین ما چه چیزی هایی نکوهش شده است ؟ -7

 یم شکرانه سالمتی را به جا آوریم ؟توان چگونه می -8

 ( درباره تندرستی چه می فرمایند ؟حسین ) عامام  -9

 پیامبر اسالم )ص( درباره سالمتی و امنیت چه می فرمایند ؟ -10

 مورد از آدابی که پیامبر در ارتباط خود با دیگران رعایت می کرد را نام ببرید .4-11

 عایت آداب معاشرت نشانه چیست ؟ر-12

 آداب معاشرت را تعریف کنید .-13

 ناشایسته ای نهی می کند ؟ چه رفتار های سوره حجرات انسانها را از  12آیه  خداوند در -14



 مطالعات اجتماعی

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. -1

 تولید انبوه :

 خط تولید :

 بودجه :

 اوقات فرغت :

 کارگاه های تولید لباس چرا به وجود آمدند ؟ -2

 نیاز برای کارگاه های تولید لباس چگونه تولید می شود؟پارچه مورد  -3

 در کارگاه های تولید لباس بُرش کار چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ -4

 مورد ( 3در خرید لباس باید به چه نکاتی توجه شود؟) -5

 چرا آب و هوا در نوع پوشش لباس موثر است ؟ -6

 جاهای خالی را کامل کنید. -7

 ............. خریداری می کنند.الف( صاحبان کارگاه های تولید لباس ، پارچه را از ........................

 ................ با هم فرق می کند.پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر .............................. ، .................................... و .........ب( 

 ................ مشاهده کرد.ج( انواع لباسهای محلی را می توان در ..........................

 

 



 علوم    

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. -1

 نیروی اصطکاک :

 نیروی مغناطیسی :

 وزن :

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -2

 الف( انرژی ............................... در غذاهایی که گیاهان می سازند به صورت انرژی شیمیایی ذخیره می شود.

 ب( انرژی را با واحدی به نام ............................. اندازه می گیرند.

 .............. نوشته می شود.ج( واحد انرژی ، روی مواد غذایی معموالً بر حسب ..........................

 .......... باعث تولید نور و ............................ و ............................ باعث تولید برق می شوند.........د( بعضی از موجودات زنده مانند .................

 رژی آب ذخیره شده در پشت سد چگونه به انرژی الکتریکی تبدیل می شود؟ان -3

 

 برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز داریم ؟ -4

 شکل ( 5چند شکل از انرژی را نام ببرید .)  -5

                            در هریک از تصاویر زیر چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟  -6

                                                                                                       ج( انرژی ........................ به انرژی ..........................                                        ی ..................    انرژی .............. به انرژالف(                              

 

 انرژی ............... به انرژی .....................ب (                           

 

 



 فارسی   

 مترادف کلمات زیر را بنویسید. -1

 قوی رایی :          ناگزیز :                      اِحسان :                       مُشفق :                     کُهن :          

 ب :خاطر :                     فهم :                            سَرآمد :                      تهی مغز :                      اَنج

 جمالت زیر را به نثر ساده بنویسید. -2

 ه دار الف( پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و اِحسان ، تاز

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

 فهم باشد .و در کارها زودتر تواند دید و یکی کُند ب( و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد 

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

 زیر ، دو هم خانواده بنویسید. برای واژگان -3

 مشفق                                   منزل                                  محقق                                  صادق  

 ( کامل کنید. ترین ، گذار ، بان ، گی ، ندههر یک از واژگان زیر را با )  -4

           ..................................  =...................  +دروازه            .............................  =...................  +خوان           ............................  =...................  +اندیشمند 

                        ........................................  =...................  +بنیان                        ........................................  =...................  +شرمنده 

 متضاد ) مخالف ( واژگان زیر را بنویسید. -5

 ............................    ≠امن        ............................    ≠رحم         ............................    ≠............................        انتها   ≠شنوا 

 برای هر یک از حروف زیر دو کلمه که از نظر امالیی معنی دارد بنویسید. -6

 ث     ذ                                                  غ                                         ظ                               

 از میان کلمات زیر جمع ها را مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید. -7

 ، ملل ، آداب ، شغل  ساعات ، تابستان ، بازوان ، قوم                    

 


