
دخترانه پیوند)هوشمند(پیش دبستان و دبستان
ي فرهنگی آموزشی پیوند ادبموسسه

3تابستانه شماره پیک 

: نام و نام خانوادگی 
پنجم به ششمپایه : کالس 

باسمه تعالی

11اگر این سطل . است % 5میزان چربی یک سطل ماست -1
2

کیلوگرم ماست داشته باشد ، چند گرم آن چربی است ؟ 

. را به دست آورید 2460از عدد % 2-20

. ها را بکشید یا چند خط تقارن هستند ؟ آن2هاي زیر داراي کدام یک از شکل-3

. ي زاویه خواسته شده را پیدا کنید اندازه-4
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باسمه تعالی

. هاي هر شکل را حساب کنید مجموع زاویه-5

. مانند نمونه پر کن - 6

001/0تا ................................. برابر است با 01/0016/6تا 902برابر است با 02/9

001/0تا ................................. برابر است با 01/0006/40تا ............................... برابر است با 2/3

01/0تا ............................. برابر است با 01/008/2تا ..................... برابر است با 62/25

. عدد اعشاري بنویسید کسرها را به صورت-7
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10


82
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26
10

025
020
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دخترانه پیوند)هوشمند(پیش دبستان و دبستان
ي فرهنگی آموزشی پیوند ادبموسسه

3تابستانه شماره پیک 

: نام و نام خانوادگی 
پنجم به ششمپایه : کالس 

باسمه تعالی

. هر دسته از اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید و بنویسید -8

38/45–081/29–08/29–991/46–1 /45–098 /36

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

.کنید ها را محاسبه محیط شکل-9

. خواهیم دور تا دور آن را با نوارهاي تزئینی ، تزئین کنیم می. متر است 9/1و 307cmطول و عرض یک میز به ترتیب -10

. )تبدیل کنید mرا به cmواحد ( چند متر نوار الزم داریم ؟ 

واحد گرم را به ( میوه خرید ؟ kgمادر فاطمه چند . گرم انار خرید 4563پرتقال و 93/2kgسیب ، 8/3kgمادر فاطمه -11
. ) کیلوگرم تبدیل کنید 
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متر2/6

8/3cm

642cm

متر23/5

متر3
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دخترانه پیوند)هوشمند(پیش دبستان و دبستان
ي فرهنگی آموزشی پیوند ادبموسسه

3تابستانه شماره پیک 

: نام و نام خانوادگی 
پنجم به ششمپایه : کالس 

باسمه تعالی

ي گل ، چیست؟ و به چه خندهمنظور از » پر کند بوي خوش گل ، باغ را ها گل بخندد ، بر سر گل بوته« در بیت -1

کند ؟ فصلی اشاره می

. یک خط توضیح دهید » درخت گردکان « ي ضرب المثل زیر و علّت بیان آن در درسِ درباره-2

» ! درخت گردکان به این بلندي ، درخت خربزه ، اهللا اکبر « 

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

. ها خط بکشید متن زیر چند جمله دارد ؟ دور جمله-3

گیري از هاي موفقیت در کارها ، بهرهدوستان عزیز، یکی از شرط. ي خوبی انجام دهیم کنیم ، کارهاي ما تالش میامروزه همه

. دانایی و هوشیاري است 

. هاي زیر را بنویسید ها و جملهمعنی و مفهوم بیت-4

» . با تو مرا هنوز ، نه هنگام داوري است امروز اي کدو « که : او را چنار گفت ) الف 

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

چون سگ گرسنه که به استخوانی ، شاد. اي خود تالش کند ، در ردیف چارپایان است هر که در اندوختن مال دنیا ، فقط بر) ب 

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

. اي نان خشنود گردد شود و به پاره

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

فارسی
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دخترانه پیوند)هوشمند(پیش دبستان و دبستان
ي فرهنگی آموزشی پیوند ادبموسسه

3تابستانه شماره پیک 

: نام و نام خانوادگی 
پنجم به ششمپایه : کالس 

باسمه تعالی

. قافیه و ردیف را مشخص کنید -5

تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم ، شرحه شرحه از فراق ) الف 

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

بازجوید روزگار وصل خویش هر کسی کو ، دور ماند از اصل خویش ) ب 

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

. ید ها را جدا کرده سپس نهاد و گزاره را مشخص کنمتن زیر را بخوانید ، جمله- 6

ها گذشت و سال. ي فراوانی داشت ، او مردي با تجربه بود و از حوادث روزگار ، بسیار چیزها آموخته بود بازرگانی بود که سرمایه

» . بازرگان صاحب سه فرزند شد 

تفاوت تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی در چیست ؟ -1

تري با بقیه دارد ؟ بیشکدام یک از تغییرات زیر تفاوت -2

تهیه شیرینی از آرد ) ب ي نمک از آب دریا تهیه) الف 

هاي رسیده تهیه آب میوه از میوه) ج تهیه ساالد و افزودن آبلیمو به آن ) ج 

علوم
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کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی غیرمفید است ؟ -3

زنگ زدن آهن  ) ب ي ماست از شیر تهیه) الف 

سوختن چوب در شومینه ) ج سوختن و آب شدن پارافین ) ج 

تر است ؟ هاي سازنده ماده در کدام گزینه کمربایش بین ذره-4

الکل) ب آب ) الف 

اکسیژن) ج شکر) ج 

هاي مختلف نور را ببینیم ؟ توانیم رنگچگونه می-5

ي تلسکوپ  به وسیله) ب ي دوربین به وسیله) الف 

ي پاشیدن آب با آب پاش در هوا  در هواي آفتابی به وسیله) ج ي عدسی به وسیله) ج 
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فسیل چیست ؟ -10
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تر است ؟ هاي سازنده ماده در کدام گزینه کمربایش بین ذره-4

الکل) ب آب ) الف 

اکسیژن) ج شکر) ج 

هاي مختلف نور را ببینیم ؟ توانیم رنگچگونه می-5

ي تلسکوپ  به وسیله) ب ي دوربین به وسیله) الف 

ي پاشیدن آب با آب پاش در هوا  در هواي آفتابی به وسیله) ج ي عدسی به وسیله) ج 

: ي آفتابی این است که هر دو بین و کورهشباهت ذره- 6

کنند  نور را در یک نقطه جمع می) ب دهند  عبور مینور را از خود) الف 

روند  هاي ریز به کار میبراي خواندن متن)  ج شوند باعث پاشیده شدن نور خورشید می) ج 

شود ؟ رنگین کمان چگونه تشگیل می-7

. ي انحراف بنویسید ترین زاویههاي رنگین کمان را به ترتیب بیشرنگ-8

. کند می............................................. و عدسی نور را ............................................ منشور نور را -9

فسیل چیست ؟ -10
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