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کاربرگ ریاضی

 7 - 0یکی و  01ده تایی و  8صدتایی و 3هزارتایی می شود .....................
این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار دهید .
ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است ؟
ارزش مکانی کدام عدد کم تر است ؟  .............چرا ؟
 - 1در داخل

عالمت مناسب بنویسید .

 3کیلو و  91گرم
 1کیلو گرم

 3911گرم

12 ÷ 3

01 ÷ 2

 2تا  011گرم

2131

2311

 - 3مونا هر شب  8آیه از قران را می خواند  .او در  2شب چند آیه می خواند ؟

 - 2جرم یک قوطی روغن از  2کیلوگرم  311 ،گرم کمتر است  .جرم این قوطی چند کیلوگرم و چند گرم است ؟

 - 0جمع و تفریق های زیر را انجام دهید .
2310

7318

1111

-1032

+ 312

-0901

 - 1عبارت های زیر را روی محور نشان دهید .
= 09 ÷ 1
=2×0
 - 7کدام یک از شکل های زیر خط های موازی دارند ؟

کاربرگ فارسی
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 - 0حرف های در هم ریخته را مرتّب کرده و بعد با هریک جمله بسازید و بنویسید .
د  -س  -ه  -ن  -و -ی ............................................................................................................................................... : ......................... :
ب  -ت  -ط  -ی  -ع ................................................................................................................................................. : ....................... :
ی  -م  -ق  -و  -س  -ی ........................................................................................................................................ : ........................ :
 - 1کلمه های مرکب از دو یا چند جز تشکیل شده اند  ،مانند  :دل نشین  ،سربلند  .جدول زیر راکامل کنید .
دل
سر

 - 3در هر ردیف کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد ؟
سنبل  ،سرو  ،سوسن  ،یاسمن

 .........................زیرا .............................................................................................................. :

تابان  ،درخشان  ،پرنور  ،زیبا

 .........................چون ............................................................................................................. :

دبیرستان  ،دبستان  ،دانشگاه  ،خانه  .......................برای این که ................................................................................................. :
 - 2با مخالف کلمه های زیر یک داستان کوتاه طنز بنویسید  ( .از عالئم نگارشی به مو قع استفاده کنید ) .
بسته  -شجاع  -قدیم  -تیز
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

 - 0یک ضرب المثل بنویسید که در کتاب فارسی نباشد  .معنی و کاربرد آن را با رعایت خوش خطی بنویسید .
.............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
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کاربرگ اجتماعی

 - 0در کدام مناطق ایران سقف خانه ها را به صورت گنبدی می سازند ؟ چرا ؟

 - 1سه نمونه خانه های مختلفی که در ایران ساخته می شوند را بنویسید .

 - 3تفاوت خانه های آپارتمانی با خانه های حیاط دار در چیست ؟

 - 2شغل اصلی عشایر چیست ؟
عشایر در  ...........................................زندگی می کنند .
جنس خانه های عشایر از  ................................است .
 - 0آیا تا به حال به یکی از روستاهای ایران سفر کرده اید ؟
شغل مردم آن روستا چه بود ؟
چه چیز هایی در آن روستا وجود داشت که در شهر محل زندگی شما ( تهران ) نیست ؟
 - 1در مناطق مرطوب و پر باران خانه ها را چگونه می سازند ؟

 - 7کدام خانه را می توان از جایی به جای دیگر برد ؟
الف  -عشایری

ب  -روستایی

ج  -آپارتمان

د  -خانه های حیاط دار

 - 9درست و نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت × مشخّص کنید .
 خانه های امروزی تفاوتی با خانه های قدیمی ندارند .
در هر خانه  ،مکان های مختلفی وجود دارد .

د

ن

