
tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw


1 
 

 

 

 

 

 ارکان تشبیه را در جملات زیر پیدا کنید. -1

 «شهید چون شقایق سرخ است.» مرتضی گفت:  

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

 همچو جسم با جانیمهمه با هم برادر وطنیم          مهربان 

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

 بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟-2

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

 های زیر را به دقت بنویسید.متن  ومفهوم شعرها -3

 مر:االف:وشاورهم فی ال

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

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

 ب: تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد.

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

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

 یاید.مشورت ،نیکو ن یمشورت نا کردن در کارها ، ضعیف رایی باشد و هیچ شغلی بج(

----------------------------------------------------- 
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ی و باشند،نیکوی« نیم دوست» د( و دیگر با مردمانی که با توبه راه دوستی روند و 

 سازگاری کن.

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

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

 ه(مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند.

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

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

 ی(عشق بازی که هم آغوش خطر           خفت در خوابگه پیغمبر

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

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

 ق شکافت            چشم بیدار علی خفته نیافتر(فجر تا سینه ی آفا

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

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

 موارد خواسته شده را بنویسید.-4

 که علی بگذر و از ما مگذر          دست در دامن مولا زد،در    

                                                     صنعت:

 نهاد و گزاره:

 معنای واژه های زیر را بنویسید.-5

 فضیلت:                                 متفق:                               ق:                  فمش

 مَدهوش:الفت:                                  ناگزیر:                               
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 متر است،چند لیتر است؟ 5/1گنجایش مکعبی که هر بُعد آن  -1

 

]قرینه نقطه -2
−4
3 ]نسبت به نقطه ی  [

2
 چه مختصاتی دارد؟ [5

 

 مساحت قسمت هاشور خورده را حساب کنید.-3

 

 
یال و                    -----------وجه  -----------یک مکعب مستطیل دارای -4

 راس می باشد. و -------------

 محیط شکل مقابل را به دست آورید.-5

 

 

  -----------و یک متر مکعب دسی متر مربع  ----------یک متر مربع -6

 دسی متر مکعب است.

 متر 15

 متر 8

 سانتی متر 3شعاع=
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 منبع اصلی انرژی غذایی که می خورید ،چیست ؟چرا؟-1

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

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

             چرا وقتی شیرآب را باز می کنیم ،آب بلافاصله به سمت پایین جریان پیدا -2
 می کند؟

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

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

              چگونه انرژی ذخیره شده در آب پشت سدها به انرژی الکتریکی تبدیل-3
 می شود؟

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

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

 واحد اندازه گیری انرژی چیست؟-4

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

 یک فلز سمّی نام ببرید.-5

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

 دو عامل موثر بر نیروی اصطکاک را نام ببرید.-6

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

---------------------------------------------------- 
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برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سر نخوردن اتومبیل ها چه اقداماتی -7
 باید صورت گیرد؟

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

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

 ها از کدام فلز است؟جنس روکش ورقه های کپسول ها و قرص -8

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

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

 

 

 

غیبت صغری چند سال طول کشید و در این دوران حضرت مهدی )عج(  دوران-1  
 چگونه با مردم ارتباط برقرار می کردند؟

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

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

سخ به کسانی که از زنده شدن مرده سوره ی نازعات در پا 27خداوند در آیه ی -2 
 می فرماید؟ها در تعجب هستندچه 

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

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

 امام کاظم )ع( در مورد یاری نکردن ستمگران چه فرمود؟-3

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

----------------------------------------------------------  
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 امامان معصوم )ع( چه بود؟و روش همیشگی خلفای عباسی در برابر  عادت-4

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

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

 دو نمونه از آداب معاشرت را بنویسید.-5

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

     

   
 

اهمیت زیادی  ----------------در زمان حکومت صفویه ساختن راه ها و -1

 داشت.

 چگونه امنیت در راه ها را برقرار کرد؟حکومت صفویه -2

------------------------------------------------------  
 وجود دارد. ---------------ن سنگ اورانیوم در استان داعدر کشور ما م-3

 گرفته شده است. ---------------کلمه شیمی از کلمه -4

 منابع قابل تجدید را نام ببرید.-5

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

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

 برق آبی چگونه تولید می شود؟-6

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

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

 دو هب پیماهن زدندگل آدم بسرشتن                        دوش دیدم که مالیک رد میخاهن زدند 

 

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

--------------------------------------------------------- 
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  مراجعه  4شماره  دانش آموزپسرم برای پاسخگویی به سوالات زیر به مجله رشد

 کنید.

 کاهش آثار آن نام گذاری شده است.و  --------------------دی روز  1-5

 است. ---------------راه بازگشت برای کسانی که از گناه خود،پشیمانند راه -2

 مجله ات را بخوان سپس به سوالات زیر جواب بده.  9و 8پسرم صفحه -3

 مایعی ژله مانند است که پشت عدسی چشم قرار دارد. --------------- -

 است روی عنبیه تا نور به شبکیه برسد.مجرایی  --------------- -

 نور را به تکانه های عصبی تبدیل می کند. --------------- -

 رنگ چشم ما را تعیین میکند. --------------- -

شده است و امروزه در حال مصرف  میلیون ها سال قبل روی زمین تشکیلسه سوخت فسیلی که -4

 شدن است را نام ببرید.

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

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

هیجان های مختلف برای  و مجله ات را بخوان سپس بگو تجربه کردن احساس ها 26پسرم صفحه -5

 عی مضر است؟زندگی ،چه موقع مفید و چه موق

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

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

 چرا مسجد شیخ لطف الله صحن و مناره ندارد؟-6

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

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

--------- 

     4 دانش آموزسوال هایی از مجله رشد  



9 
 

 

اید کند. به طور کلی، افراد بهای مختلف سال تغییر چندانی نمیرژیم غذایی در فصل

گروه غذایی را به طور متناسب و  5برای دریافت تمام مواد مغذی، در همه فصول 

تم ایمنی سهایی که بتواند سیکافی دریافت کنند اما در فصل سرما، مصرف خوراکی

های گیریم، مژکرا تقویت کند اهمیت بیشتری دارد. وقتی در معرض سرما قرار می

دهند و با قرار گرفتن در مجاری تنفسیمان کارایی خود را تا حدی از دست می

د. ها را دفع کننتوانند مقاومت بالایی نشان دهند و آنمعرض عوامل میکروبی نمی

سرد معمولاً در فضاهای بسته قرار داریم اگر های از سوی دیگر، چون در فصل

شویم، فردی مبتلا به آلودگی میکروبی یا ویروسی باشد به سرعت به آن مبتلا می

در این فصل اهمیت بالایی دارد. از جمله مواد غذایی که  تقویت سیستم ایمنیپس 

توان به میوه و سبزیجات تازه )به ویژه کنند، میسیستم ایمنیمان را تقویت می

 یتامینوفرنگی( به دلیل داشتن مرکباتی مثل لیموشیرین، پرتقال، هندوانه و گوجه

C و گوشت و حبوبات به دلیل داشتن روی اشاره کرد 3، ماهی به دلیل داشتن امگا. 

مثل آب لیمو و  C غیر از این، مصرف آب و مایعات به ویژه مایعات حاوی ویتامین

شود زیرا هرچه ترشحات درون بدن در این فصول آب تازه مرکبات نیز توصیه می

 .از بدن تخلیه شوند، بهتر است تر باشد و زودتررقیق

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=121590
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=121590
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=195766
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=195766
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 ادامه از هفته نامه قبلی .... 

نشانی تاریخ بسیار کُهنی دارد.در مصر باستان ،در حدود قرن دوم پیش از میلاد ،تلمبه هایی برای  آتش
نشانی سازمانی بود که در  است.یکی از قدیم ترین سازمان های آتشخاموش کردن آتش وجود داشته 

 17تاسیس شده بود.تا قرن ق م به دستور آوگوستوس ،نخستین امپراتور روم ،در آن سرزمین  27سال 
ز آن امیلادی ،برای خاموش کردن آتش از وسیله های ابتدایی،مانند سطل و تلمبه ی دستی استفاده می شد.

ر ده صورت پیشرفته امروزی در آمدند.نشانی کم کم کامل شدند و ب دستگاه های آتشپس،وسیله ها و 
سوزی می پردازد در سال  ایران سازمانی که به شیوه ی امروزی با وسیله های موتوری به مبارزه با آتش

تهران بود،با چند دستگاه ش نخست در تهران به وجود آمد.این سازمان ،که بخشی از شهرداری  ه  1333
اتومبیل که از آن ها بیشتر برای آبپاشی خیابان ها و آبیاری درخت ها و گاهی برای خاموش کردن آتش 

 استفاده می شد شروع به کار کرد.سوزی ها 

                     ح

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث علمی
 شانین  اتریخچه آتش

 هنگام آتش سوزی چه باید بکنیم؟

داده است فوری ترک کنیم.به فکر خاموش  یساختمانی را که در آن آتش سوزی رو-1
 کردن آتش نیفتیم،مگر اینکه آتش سوزی در قسمت بسیار کوچکی روی داده باشد.

نیم. لمس ک ویم ،با دست در راپیش از اینکه دری را باز کنیم تاز از آنجا بیرون بر-2
اگر احساس گرما کردیم،در را باز نکنیم.زیرا دود و گرمایی که در پشت در وجود دارد 
جان ما را به خطر می اندازد.در این صورت باید راه فرار دیگری پیدا کنیم و اگر 

 نتوانستیم،منتظر رسیدن کمک بمانیم.

بگذریم .زیرا دود و گازهای گرم به بالا  از جاهایی که پر از دود است به طور خزیده-3
 می روند و در کف اتاق ها و راهروها هوای قابل تنفس بیشتر است.

اگر لباسمان آتش گرفته باشد،از دویدن خودداری کنیم.فوری روی زمین دراز -4
 بکشیم و بغلتیم تا آتشِ لباسمان خاموش شود.

وری رفتیم ،به آنجا برنگردیم.فوقتی که از ساختمانی که آتش گرفته است بیرون -5
نشانی بخواهیم تا کسانی را که در ساختمان  نشانی را خبر کنیم و از ماموران آتش آتش

 باقی مانده اند نجات بدهند.

 


