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کالس :                   نام و نام خانوادگی :

.آید دست به عدد بر کسر تقسیم با شود می مطرح که سوالی آن در که بنویسید جالب داستانک یک 1

است؟ تومان چند کتاب جلد پشت قیمت.  خریدیم تومان 2۴۵۰,  تخفیف ۳۰٪ با را کتابی 2

........................................   :  شود می تایی 1۰۰ تا 16 از کمتر تا صد چهار ۳

........................................   : شود می تایی 1۰۰ تا 2۴ و تایی 1۰۰۰ تا ۳۵

۴      سامان ۹سال و پدرش ۳۷ سال دارد. چند سال دیگر سن پدرسامان ۳ برابر سنسامان می شود؟

 از اول روز 1۰ در صورت این در. است فروخته نفت بشکه هزار سیصد و ملیون دو روزانه ما کشور گذشته سال فروردین ماه در ۵

 بفروشیم؟ بشکه چند باید روزانه کنیم برابر سه را فروش بخواهیم اگر ایم؟ داشته فروش بشکه چند گذشته سال فروردین

 هزار ریالی چند ریال می شود؟ ۵۰۰سه تا چک پول  6

هزار تومانی است؟ ۵۰سی میلیون تومان چند چک پول 

متر آن مصرف شده است . چند درصد آن باقی مانده است؟ 12 متری , 6۰ از یک توپ پارچه ی  ۷



 .کنید مشخص هم را ماشین هر نوع چرا؟ ساده؟ ماشین کدام و است پچیده ماشین کدام 8

اتومبیل(د                                  گوشتی پیچ(ج                                   چاقو(ب                                     اره(الف

 چرا؟ است؟ فیزیکی زیر تغییرات از یک کدام ۹

کاغذ پختن(د                   کاغذ  کردن پاره(ج                    نان زدن کپک(ب          درختان برگ شدن زرد(الف

.دهید توضیح کرد؟ تجزیه توان می ای وسیله چه با را خورشید نور 1۰

 بنویسید؟ را اهرم هر اصلی قسمت سه 11

.کند می برابر چهار را ما نیروی که کنید رسم را متری یک اهرم یک شکل 

  گویند؟ می فسیل چیزی چه به 12

 کرد؟ پیدا فسیل توان می بیشتر کجا در

دریافت؟ توان می چه فسیل مطالعه از

شود؟ می تشکیل چگونه طبیعت در کمان رنگین 1۳

آموختی؟ ای نکته چه ایشان مادر و مسیح عیسی حضرت زندگی مطالعه از . داشت نام چه( ع) مسیح عیسی مادر 1۴

کرد؟ دفاع مسلمانان بقیه و خود از چگونه حبشه پادشاه نزد در طالب ابی جعفربن 1۵

 . باشد نمی صحیح زیر ی ها گزینه از یک کدام 16

.  کرد می زندگی( ع) مسیح عیسی حضرت  سرپرستی تحت(  س) مریم حضرت (1

. گفت سخن درگهواره – السالم علیه – مسیح عیسی حضرت (2



: دهید پاسخ زیر سواالت به نقشه به توجه با

.بنویسید را ایران شمال در استان دو نام 1۷

.کنید متصل چپ سمت در مناسب های استان به را راست سمت جمالت ، باال ی نقشه به توجه با 18

غربی آذربایجان                                         است شده واقع عمان دریای کنار در

بلوچستان و سیستان                            دارد قرار کوهستانی هوای و آب ی ناحیه در

کردستان                                       است شده واقع کشور مرکز در تقریبا

 یزد                                               دارد قرار ارومیه دریاچه کنار در

؟ گردد نمی محسوب کشور های شهر ترین پرجمعیت جزو زیر های شهر از یک کدام 1۹

اصفهان(  د                مشهد(  ج            کاشان(  ب           تهران(  الف

؟ نیست مهاجرت کدام و است مهاجرت زیر موارد از یک کدام 2۰

برنج مزارع در کار جهت گیالن استان به بلوچستان و سیستان از کارگران رفتن(  الف

عید ایام در شیراز به مشهد شهر از تفریح جهت مریم ی خانواده مسافرت(  ب

 در جمله های زیر قید را مشخص کنید . 21

الف( مردم وحشت زده از خواب برخاستند .

 ب( معلّم زیبا می نویسد .

 کشاورزان سخت کار می کنند .ج( 

د( باد سرد و آرام بر صحرا گذشت .

 در جمله های زیر چند ضمیر به کار رفته است ؟ آنها را مشخص کنید . 22

چه بسیارند ، مردان و زنانی که در راه آبادانی ایران کوشیده اند تا ما امروز در جهان ، نامی نیکو داشته باشیم . پس همیشه باید 

زحمات ایشان باشیم و من و تو نیز زندگی را صرف افتخار آفرینی میهن کنیم . قدر دان

 الف( سه     ب( پنج     ج( چهار     د( شش



 

 

 در متن زیرچند حرف ربط دیده می شود ؟ آنها را مشخص کنید . 2۳

پرسید اما بچه ها نتوانستند به سوال ها روزی قائم مقام تصمیم گرفت بچه ها را امتحان کند . به همین خاطر از آن ها سواالتی 

پاسخ دهند . ولی امیر کبیر به آن سوال ها پاسخ صحیح داد . قائم مقام با تعجب از او  پرسید : این ها را از کجا فرا گرفته ای ؟! او 

 پاسخ داد : از پشت اتاق درس .

 الف( چهار     ب( پنج     ج( سه     د( شش

 هر بیت بنویسید . تعداد جمله ها را در 2۴

 سبزه زاران رفته رفته ، زرد گشت  باد سرد آرام بر صحرا گذشت (1

 باغ و بستان ناگهان در خواب شد  چشمه کم کم خشک شد ، بی آب شد (2

 کرد کوته ، شاخه ی پیچان تاک  کرد دهقان ، دانه ها در زیر خاک (۳

 بدهدلی ساده و آسمانی   خدایا به ما مهربانی بده (۴

 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز (۵
 

 در کدام بیت کلمه های متضاد یا مخالف به کار نرفته است ؟ 2۵

 وطن داری آموز از ماکیان  پدر ، خنده بر گریه ام زد که هان! (1

 کرم کرده راهی ده ، ای نیکبخت  به نرمی چنین گفت با سنگ سخت (2

 پایان شب سیه سپسد است  در نومیدی بسی امید است (۳

 که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید  به منقارم آن سان به سختی گزید (۴
 

 نهاد ، مفعول ، قید و صفت به ترتیب در جمله ی زیر کدام است ؟ 26

 دانه اش را با دقت زیاد در آن کاشت.

 : تاریخ پاسخ دادن به سواالت 

 ی ولی :تاریخ امضا 

 محل امضا والدین 




