تِ ًام آى خذاًٍذی کِ ًاهص

کٌذآرام قلة تٌذگاًص

دتستاى پسزاًِ اهام حسیي(ع)ٍ -احذ2

ًام ًٍام خاًَادگی..................... :

گل ّای تاؽ داًایی سالم:
سال تحصیلی ّ98ن تاّوِ ی اتفاقات ػدیة ٍغیزقاتل پیص تیٌی رٍتِ اتوام است.حاالکِ تاّوِ ی سختی ّاخٌگیذین
تایذتاهزٍرٍتکزارهطالة درسی حاصل دست رًح خَدراتثیٌین.
پسزم اٍل درس 11ػلَم رادرکتاب ٍدفتزت تِ دقت هطالؼِ کي سپس تِ سَاالت پاسخ تذُ .
خاّای خالی راتاکلوِ ی هٌاسة پزکي .
-1گیاُ ..................دارای ریطِ ی راست است.
 -2درخت کاج ً.............ذارد ٍداًِ ّایص در.................تطکیل هی ضَد.
 -3کاراصلی گل ........................است.
 -4دٍرُ سًذگی گیاُ تا..............................ضزٍع هی ضَد.
......................... -5درگیاُ ٍظیفِ ی غذاساسی راتِ ػْذُ دارد.
ٍ -6قتی داًِ ای کاضتِ هی ضَداتتذا..................رضذهی کٌذ.
 -7گیاّاى داًِ دارکِ گل ًذارًذ ً....................اهیذُ هی ضَد.
................ -8یک ساقِ ی خَراکی است.
 -9درختاى هؼوَالساقِ ّای ........................دارًذ.
-11گیاُ ..................ریطِ ی افطاى دارد.
 -11درخت سیة ٍکاج اسچِ ًظزضثیِ تِ ّن ّستٌذ؟

-12هخزٍط داراى چِ ًَع گیا ّاًی ّستٌذ؟

 -13گلثزگ – تزگ – ریطِ ٍداًِ ّای گل سَسي ٍتٌفطِ راتاّن هقایسِ کٌیذ.

 -14خذٍل ّای سیز را کاهل کٌیذ{.تزای ّز ًوًَِ هثال تشًیذ}
ریطِ راست ریطِ افطاى

گل  3یا  6گلثزگی

داًِ 1قسوتی داًِ  2قسوتی

تزگ پْي تزگ تاریک تزگ سَسًی

گل4یا5تزگی
ساقِ َّایی

ساقِ سیزسهیٌی

ساقِ آتی

پسزم تا حَصلِ ٍ تَخِ سَاالت را حل ٍ خاّای خالی را پز کي .
-1در

چِ ػذدی تٌَیسین کِ تاقی هاًذُ صفز ضَد .

÷ 8 ; ........
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-2تشرگ تزیي ػذد  4رقوی غیز تکزاری کِ فزد ّن تاضذ ................است .
 -3حاصل ضزب  ............... 3 × 7 × 8هی ضَد .
 -4هي چِ ػذدی ّستن ؟ ............

(( دٍتزاتز هي  +سِ تزاتز هي هی ضَد )) 25

 -5اختالف دٍ ػذد یک است ٍ حاصل خوغ آًْا ًِ هی تاضذ  .حاصل ضزب ایي دٍ ػذد  .................است .
-6کسز  ............تا کسز یک دٍم تزاتز است .
-7اگز هحیط یک هزتغ  32ساًتی هتز تاضذ  .اًذاسُ ی طَل آى  .............ساًتی هتز است .
-8سارا تا 3تزاتز پَل خَدش یک کتاب  27تَهاًی خزیذ  .پَل اٍ  ..................تَهاى است .
-9رٍی یک خؼثِ هکؼة هزتغ اػذاد ((  )) 4 ٍ 5 ٍ 6 ٍ 7 ٍ 8 ٍ 9را ًَضتِ این  .خؼثِ را هی اًذاسین  ......... .حالت هوکي است
اتفاق تیفتذ .
-11تشرگ تزیي ػذد  4رقوی کِ دٍ ػذد آى  8 ٍ 7تاضذ  ..................... .است .

 -11ػذدی را تز  6تقسین کزدُ این  .خارج قسوت  ٍ 5تاقی هاًذُ ّن  5ضذُ است  .یکاى آى ػذد چٌذ است ؟

-12اگز هزا در  5ضزب کٌی ٍ تؼذ تا  8خوغ کٌی ػذد  8هی ضَم  .هي چِ ػذدی ّستن ؟

 -13اهیذ  51هیخ دارد  .اٍ هی خَاّذ تِ ّز ًیوکت  8هیخ تکَتذ .
الف ) اهیذ تِ چٌذ ًیوکت هیخ کَتیذُ است ؟
ب ) چٌذ هیخ تزایص تاقی هاًذُ است ؟

پسزم خوالت سیز را تا فؼل ّای سهاى گذضتِ کاهل کي .
الف ) دیزٍس تا دٍستن در هذرسِ یک رٍسًاهِ دیَاری درست .........................
ب ) هؼلن تْذاضت در هذرسِ تا هْزتاًی تِ هي دارٍ ...........................
ج ) پیزهزد تِ دیَار تکیِ .................

کلواتی کِ سهاى گذضتِ را ًطاى هی دّذ تا رًگ آتی ٍ کلواتی کِ سهاى آیٌذُ را ًطاى هی دّذ تا رًگ سثشهطخص کي .

هی خَاتن

درٍ کزد

هی خَرین

هی خَاّین تزٍین

خَاّن خَرد

هی رًٍذ

هی گَیذ

خذا قَت ٍ التواس دػا
گزٍُ آهَسضی پایِ سَم

رفتی

رفتٌذ

خَاًذ

