
 کدام گزینه با توجه به  محورهای رسم شده صحیح نیست ؟-1

 3 × 1=11الف(   

                                      11     11     13     11     11     11      9     8     7     6     1     1     3     1     1     1 

 6 × 1 = 11ب(

                                        11     11     13     11     11     11      9     8     7     6     1     1     3     1     1     1 

 1 × 1 = 11ج( 

                                      11     11     13     11     11     11      9     8     7     6     1     1     3     1     1     1 

 1 × 9=  18د( 

          18      17      16     11     11     13     11     11     11      9     8     7     6     1     1     3     1     1     1 

 

 حاصل کدام گزینه با حاصل بقیه  ی گزینه ها برابر نیست ؟-1

 (  1× 1( + )  1 × 1ب( )                      (                 7 × 1( + )  7 × 1الف() 

 (7 × 1(  + )  7 × 1) د(               (                          1× 6( + )  1 × 1ج() 

 

تا  3هر حسین تایی گل قرمز دارد . اگر تعداد گل های  خوا 3تا بسته ی   7تایی گل زرد و  1تا بسته ی  1حسین -3

 کم تر از تعداد گل های قرمز حسین باشد . مجموع تعداد گل های این دو نفر چندتاست ؟

 19د(                                          71ج(                                          18ب(                                     61الف(

 گزینه است ؟حاصل عبارت زیر کدام -1

 ( 11 –(  3 × 3+ ) 1)  ×( 11 –( 7 × 1)  –(  1 × 1)) =؟                                                                                  

 6د(                                           7ج(                              ب(صفر                                          8الف(



 

 ست چند برابر تعداد سیب ها در ظرف سمت چپ است ؟ا در شکل زیر تعداد سیب ها در ظرف سمت ر-1

                                     1ب(                                 1الف( 

 1 د(                                     3ج( 

 

زیر را به روش های مختلف دسته بندی کنیم و برای آن ضرب یا تقسیم بنویسیم . کدام گزینه  می خواهیم شکل-6

 ضرب یا تقسیم مربوط به شکل زیر نمی باشد ؟

 1 × 3 = 6ب(                       6 × 1 = 6الف(

 1 ÷ 1=  1د(                          6 ÷ 3 = 1ج(

 

 اعداد زیر است ؟ کدام تساوی ضرب مربوط به محور-7

 

11    19    18    17    16    11    11    13    11    11    11     9     8    7     6     1     1     3     1     1     1 

 3 × 1 = 1 × 3ب(                           1 × 1 = 1 × 1الف(

 1 × 1 = 1×8 د(                             1 × 3 = 3 × 1ج(

 

 با توجه  به تقسیم بندی شکل زیربه قطعات مختلف کدام گزینه یک قطعه از شکل زیر نمی باشد ؟-8

   

 د (         ج(                                                       ب(                                الف(

 

عدد چرخ برای تولید چند موتور سیکلت می توان  11. از عدد چرخ نیاز داریم  1برای تولید هر موتورسیکلت به -9

 استفاده کرد ؟

 8د(                                                 6ج(                                      1ب(                                        1الف( 



 

 یمت هر ورق  کاغذ از همان نوع  چند تومان است؟تومان است . ق 18ورق کاغذ مشابه برابر  6قیمت -11

 11د(                                   6ج(                                               8ب(                                            1الف(

 علوم

و با توجه به کتاب درسی مراحل  ذکر شده برای پاسخ این سوال که ) آب لوله کشی  در کدام گزینه به طور کلی -11

 آمده است ؟ صحیح تریبه ترتیب از راست به چپ به شکل (خانه ها با  انجام چه کارهایی تهیه می شود؟ 

اضافه کردن مواد          الف(فرستادن آب به تصفیه خانه               جمع کردن آب در استخرهای بزرگ و یا پشت سد

 میکروب کش           گرفتن گل و الی 

 گرفتن گل و الی          فرستادن  آب به تصفیه خانه          ب(جمع کردن آب پشت سد یا در استخرهای بزرگ  

             اضافه کردن  مواد میکروب کش 

فرستادن آب به             اضافه کردن مواد میکروب کش     ج(جمع کردن  آب پشت سد یا در استخرهای بزرگ      

 گرفتن گل و الی          تصفیه خانه    

جمع کردن       فرستادن آب به تصفیه خانه                د(گرفتن گل والی               اضافه کردن مواد میکروب کش

 آب در استخرهای بزرگ یا سد

 

 محسوب نمی شود ؟ ،  عواملی که باعث هدر رفتن آب می شوندکدام عامل از -11

 الف(ترکیدگی لوله های انتقال آب                             ب(شستن اتومبیل با آب شهری

 د(کنترل و تعمیر شیر آب خانه ها              نشتی لوله های آب                                  ج(

 

 در نیروی وارد شده از انگشت به زنگ به کدام صورت وارد می شود؟ ،  هنگام فشردن زنگ،  با توجه به شکل -13

 الف(                                                              ب(

 ج(                                                                 د(

 

 

 

 



 صحیح آمده است ؟،  در موارد کدام گزینه عمل انجام شده توسط نیروهای وارد شده  -11

 الف(بیرون کشیدن کشو : توقف حرکت جسم ، طناب کشی : هل دادن

 ب(پینگ پنگ : هل دادن و تغییر جهت حرکت جسم ، پوشیدن جوراب : کشیدن

 : توقف جسم در حال حرکتج(هم زدن چای : فقط کشیدن ، دروازه بان در حال گرفتن توپ 

 د(به حرکت در آوردن سنگ : هل دادن ، طناب کشی : توقف حرکت جسم

 

 نیرو باعث  تغییر شکل اجسام می شود؟ ،  در کدام مورد-11

 الف(پاس کاری ) به آرامی ( در فوتبال                                 ب(خمیر بازی

 د(بازی تنیس                            ج(گرفتن توپ به آرامی توسط دروازه بان  

 

 در روش ارائه شده در کتاب درسی برای جلوگیری از نشتی بطری آب از کدام وسیله اصال استفاده نشده است ؟-16

 د(قیچی                   ج(چوب                           الف(واشر پالستیکی                         ب(چسب      

 کدام گزینه نادرست است ؟-17

 الف(گرانش ما را به طرف مرکز زمین می کشد .

 ب(هوایی که در اطراف ماست به ما نیرو وارد می کند .

 غناطیس به وجود بیاید .ج(نیرو می تواند از پدیده ای فیزیکی مثل م

 د(همیشه نیروهایی را که بر ما اثر می کنند حس کنیم.

 

 ن و هم هل دادن )هر دو با هم ( انجام نمی شود؟در کدام بازی هم کشید-18

 د(انداختن توپ بسکتبال در سبد               الف(یویو                  ب(موشک بازی             ج(طناب بازی یک نفره  

 

 کدام گزینه صحیح است ؟-19

 الف(فقط هنگامی که جسمی را هل می دهیم به آن نیرو وارد می کنیم .

 ن نیرو وارد می کنیم .آنگامی که جسم را می کشیم به ب(فقط ه

 ج(در انجام برخی کارها و بازی ها نیرو به کار می رود.

 د(ممکن است به جسمی نیرو وارد کنیم اما جسم حرکت نکند.

 



در برخورد چکش به میخ در شکل زیر جهت نیروی وارد شده به میخ در کدام گزینه صحیح نمایش داده شده -11

 ؟ است

 د(                          ج(                            ب(                           الف(                

 

 فارسی

 کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟-11

 دی ................... است.

 ب(دومین ماه پاییز                              الف(اولین ماه پاییز                             

 د( دومین ماه زمستان                                         ج(اولین ماه زمستان                  

 

 کلمه ی معناداری نمی سازد؟،  اضافه کردن )مند( به پایان کدام واژه -11

 د(ثروت                           ج(خطر                         ارزش           ب(              الف(سود                   

 

 کلمه ی کدام گزینه به تشدید نیاز ندارد ؟-13

 د(محله                          ج(تعجب                        ب( ضربان                                الف(متوجه      

 

 نویسنده با چه کسی صحبت می کند ؟ ،  زیردر عبارت -11

 )ای بهترین صدا ، ای زیباترین دیدنی ، ای خوش بو ترین  ، ای عزیزترین غایب بیا(

 د(پدر فوت شده             ج(امام زمان )ع(                   ب(اسیر جنگی                        الف(خدای مهربان           

 

 شعر زیر در کدام گزینه آمده است؟ ادامه ی قطعه ی-11

 برگ درختان را /باران ، صفا می داد /..../.....(

 چه گل هایی                       ب(گفتم به گوش باغ / این نقش ها از کیست؟  !الف(آنجا پر از گل بود /به به 

 گی گل را / بلبل شفا می دادد(دلتن                               ج(دیروز می گشتم /در باغ زیبایی    

 

 ای خالی عبارت زیر را کامل  نمی کند ؟جکدام گزینه -16

 )آشپز ماهر غذا را .........(

 د(دوید                             ج(کشید                              ب( چشید                                الف(پخت       



 

 واژه به )دل(واژه ی معناداری نمی سازد؟اضافه کردن کدام -17

 د(گیر                         ج(گیر                                       ب(خواه                                        الف(آواز    

 

 

 واژه ی کدام گزینه در دسته ی )ب( قرار نمی گیرد؟،  با توجه به نمونه-18

 الف:می پوشمنمونه :دسته ی 

 دسته ی ب :خودکار

 د(مدرسه                              (مادر        ج                              ب(میهن                     الف(می نویسم     

 

 در کدام گزینه واژه ها به ترتیب حروف الفبا نوشته شده اند ؟-19

 ب(جدید ، درس ، مهربان ، قلب                             الف(درس ، جدید ، مهربان ، قلب          

 د(جدید ، درس ، قلب ، مهربان                               ج(درس ، جدید ، قلب ، مهربان            

 

 کدام جمله صحیح است ؟-31

 صدای آواز پرندگان لذت می بریم .ب(من و برادرم از         الف(من و برادرم از صدای آواز پرندگان لذت می برید .

 د(من و برادرم از صدای آواز پرندگان بیدار می شود .          ج(من و برادرم از صدای آواز پرندگان بیدار می شوید .

 

 

 مطالعات اجتماعی
 

 شیما همیشه مقداری از پولش  را در قلکش می اندازه . او با این کار.....-31

 ب(پس انداز می کند .                   ی کند .                الف(اصال پولش را خرج نم

 د(همه ی پولهایش را خرج می کند .                ج(پولهایش را به درستی خرج نمی کند            

 

 زباله ها  را در چه ساعتی از شب باید به محل جمع آوری آن ها ببریم ؟-31

 11د(                                   11ج(                                           8ب(                                   9الف(

  

 حمید با یک قوطی قدیمی یک جامدادی زیبا درست کرد . او با این کار آن قوطی را ..........-33

 د(تبدیل به زباله کرد                   ج(بازیافت کرد                            الف(دور انداخت                     ب(خراب کرد    



 

 را از همدیگر جدا می کرد . او با آن کار ...... سمانه همیشه زباله های فلزی ،چوبی و کاغذی -31

 ن شهرداری را زیاد می کرد .ارب( زحمت مامو                               الف(به حفظ منابع کمک می کرد .          

 د( به منابع طبیعی ضرر می زد .                              ب(وقت خود را بیهوده هدر می داد         

 

 

 خانه کدام  نیاز ما را برآورده نمی کند ؟-31

 د(مسافرت رفتن                  ج( خوابیدن               الف( غذا خوردن                    ب( استراحت کردن   

 

 هدیه های آسمان
 جمله ی ) به هر مقدار که می توانید از آیات قرآن بخوانید (مربوط به کدام سوره و کدام آیه است ؟ -36

 11آیه ی  –د( مائده             11آیه ی  –ج(مزمل              11آیه ی –ب(مائده            11آیه ی  –الف(مزمل 

 

 حضرت علی )ع(درباره کدام روز این جمله را فرمودند ؟ توجه به  درس )عید مسلمانان (با -37

 ) این روز را خدا برای شما عید قرار داده است . در این روز بسیار  دعا کنید . (                    

 د( عید غدیر خم                   ج(عید قربان                            الف(عید مبعث                      ب(عید فطر    

 

 فطر خوانده می شود چه نام دارد ؟ دمحلی که در آن نمازهای پر جمعیت مانند نماز جمعه و نماز عی-38

 د( حسینیه                            ج(حرم                                  ب(مسجد                          الف(مصلی      

 

 روز میالد حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(چه نام دارد ؟-39

 د(نیمه ی شعبان                      ج(روز مادر                          ب(جشن تکلیف                            الف(روز پدر

 

 ه کسانی هستند؟بهترین  آفریده های  خدا چ،  سوره ی بنیه  7با توجه به  آیه ی -11

 ان الذین آمنوا و عملو الصالحات اولئک هم خیر البریه

 الف(کسانی که به خدا ایمان آورده و تهمت می زنند .

 ب(کسانی که به خدا ایمان آورده و دیگران را مسخره نمی کنند .

 ورده و دروغ نمی گویند .آج(کسانی که به خدا ایمان 

 ارهای نیک انجام می دهند .د(کسانی که به خدا ایمان آورده و ک

 



 

 ریاضی و علوم پیشرفته
مکعب کوچک درست شده است . اگر فقط سه سطحی از مکعب بزرگ که در شکل  8مکعب بزرگ شکل زیر از -11

مکعب کوچک را از هم جدا کنیم در مجموع چند سطح از مکعب های  8قابل دیدن است را رنگ کنیم و پس از آن 

 کوچک رنگ نشده اند ؟

 11د(                                       18ج(                                       17ب(                              36الف( 

 

 

 

 ؟با توجه به روش هایی که آموخته اید ضرب دو عدد به روش های مختلف در گزینه ها نمایش داده شده است 11

 گزینه ها متفاوت است ؟ حاصل کدام گزینه با حاصل سایر

 ب(                                                           الف(                      

 

 د(                                                                             ج(         

 

چندتاست  1( از هشتمین عدد الگوی ردیف 1اختالف نهمین عدد الگوی ردیف ) ،با توجه به الگوهای عددی زیر-13

 ؟

 (1 :) ردیف  9،  18،  17.. ، .......                                                                                                                            

 (1: ردیف) 7،  11،  11........... ،                                                                                                                            

 71د(                                  63ج(                                        11ب(                        16الف(

 

بسته پاک کن  3مداد بود . هم چنین او  6بسته ی مداد مشکی داشت  که هر بسته ی  آن محتوای  1رهاد ف -11

عدد مداد مشکی به کاظم بدهد در  3عدد پاک کن و  1پاک کن  بود . اگر او  3داشت که داخل هر بسته ی آن 

 مجموع چند  مداد و پاک کن برای فرهاد باقی مانده است ؟

 18د(                                31ج(                                      31ب(                                         39الف(

 

آیه بخواند  11،تعداد آیه های قرآنی که سهیل در هر روز هفته می خواند یکسان است اگر سهیل طی یک هفته -11

 ست؟چند آیه خوانده ا،  در هر روز آن هفته 

 11د(                                   7ج(                                      3ب(                                              1الف(

 



 

با توجه به کار در کالس  )قایق بسازید ()از ورقه ی آلومینیمی ( در کتاب درسی در عمل ساختن قایق و حرکت -16

 ب با دست  به  جلو و عقب کدام فعالیت یا فعالیت ها  را انجام داده اید ؟دادن آن روی آ

 ب(تغییر  شکل جسم ،کشیدن و هل دادن                                          الف(فقط کشیدن              

 د( فقط تغییر شکل جسم                                                 ج( فقط هل دادن       

 

 کدام جمله صحیح است؟ -17

 حرکت اجسام ساکن می شوند. ثالف(نیروها تنها باع

 ب(نیروها در تغییر شکل اجسام نقشی ندارند .

 ج(نیروها می توانند باعث حرکت اجسام ساکن و توقف اجسام در حال حرکت شوند.

 د(تغییر جهت حرکت جسم نیازی به نیرو ندارد.

 

 یک از کارهای زیر ترکیبی از هل دادن و کشیدن است؟ کدام-18

 ب(باز و بسته کردن کشوی میز                                               الف(باز کردن کشوی کمد       

 مید(پاس دادن توپ به هم تی                                                                  ج(فشردن زنگ     

 

 به گزارش سازمان  آب به چه دلیلی بخش مهمی از آب تصفیه شده هدر می رود ؟-19

 الف(گرم شدن کره ی زمین و تبخیر آب درون لوله ها             ب(مشکل لوله های انتقال آب

 د(نبود تصفیه خانه                                        ج(دور بودن منابع آب از منازل         

 

 

 یک نانوا در پهن کردن خمیر باعث کدام تغییر اصلی بر روی خمیر می شود؟-11

 د(تغییر جنس خمیر           ج(تغییر شکل خمیر                ت خمیرکب(تغییر جهت حر         الف(تغییر رنگ خمیر
 


