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 هدیه های آسمان 

 اشاره به کدام موضوع دارد؟ »یراتوالخَقُبِاستَفَ«آیه ی  1

 د( عبادت          ج( پرهیزگاری         ب( گفتارزیبا         الف( مهرومحبت 

 کدام ضرب المثل زیر اشاره به یکتایی خداوند دارد؟ 2

 ب(آشپزکه دوتاشد آش یاشور می شود یابی نمک       الف( هرکه بامش بیش برفش بیش تر 

 د(جایی که نمک می خوری نمکدان مشکن  ج( مارازپونه بدش می آید،دم النه اش سبزمی شود

 چه کسی سرپرستی حضرت مریم را بعدازفوت پدرش پذیرفت؟ 3
  د( حضرت موسی)ع(      ج( حضرت زکریا )ع(      ب( حضرت علی )ع(      الف( حضرت عیسی)ع( 

 نیست؟کدام پیامبر ، ازپیامبران الولعزم  4

  د(حضرت نوح)ع(  ج(حضرت عیسی)ع(  ب( حضرت یوسف )ع(  الف( حضرت نوح )ع( 

 پیامبر به اسیران جنگ ...................فرمود: هرکدام ازشما که به ده نفرخواندن ونوشتن بیاموزدآزادمی شود. 5

 د(احزاب                     ج( بدر                   ب( صفین              الف( احد 

 کدام آیه بیان گر کم فروشی است؟ 6

 ب( ویلٌ لکّل همزه لمزه                               الف( ویلٌ للمصلّین 

 د( گزینه الف و ج                                ج( ویلٌ للمطففین 

 نماز جمعه چند خطبه دارد؟ 7

 د( چهار خطبه          ج( سه خطبه        ب( دوخطبه       الف( یک خطبه 

 درمقابل رفتار زشت یااشتباه دیگران چه کار بایدبکنیم؟ 8

 ب( او را مسخره کنیم .                  الف( آن را به همه بگوییم .

  د( بامهربانی به اوبگوییم .                        ج( بی تفاوت باشیم. 

 چه کسی در وقت نماز ، بااذان گفتن پیامبر را خوشحال می کرد؟ 9

 د( ابوطالب           ج( بالل           ب( جعفر              الف( حضرت علی )ع( 

 اشاره دارد؟به کدام صفت ناپسند  »الیَسخَرقوم ومن قوم .......«آیه ی  10

 ب( کمک به مردم در دشمنی وکار بد            الف(گمان بد در مورد مردم 

 د( مسخره کردن دیگران                   ج( ناسزا گفتن به مرد 

 فارسی 

 نیست؟شکل امالیی کدام کلمه با توجه به معنی آن ، درست  11

 د( عمیق:گود     ج( عزیم: باشکوه       ب( تأمّل:درنگ      الف( لطیف:نرم ونازک 

 درکدام گزینه کلمه های نوشته شده ، هم خانواده اند؟ 12

 طلوع  –د( مطالعه      ارتباط  –ج( رابطه        تحمّل -ب( تأمّل       خوار-الف(خار
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 است ؟ »جمع  «کدام کلمه  13

 د( بستان               ج( الله زار             ب( شاخسار             م نجُالف( اَ

 انتخاب کرد؟ نمی توانصفتی بنویسیم. کدام یک را  »نسیم « می خواهیم برای کلمه ی  14

  ک نَد( خُ              ج( مغرور                 ب( دشت           الیم الف( مُ

 ندارد؟وجود درکدام گزینه ، دوکلمه ی متضاد  15

  الف( وقتی پروانه از خواب بیدارمی شد، صورتش را باشبنم گل ها می شست.

  ب( پروانه باغرور وخودبینی شاخک هایش را باالمی گرفت ودر دشت پرواز می کرد.

  ج( خورشید وماه ، شب و روز ازآفریده های خداوندیکتا هستند.

 د( زندگی ترکیب شادی با غم است         دوست می دارم من این پیوند را 

 است ؟ نادرست با توجه به عبارت زیر،کدام گزینه 16

بازرگانی بود که سرمایه ی فراوانی داشت . اومردی با تجربه بود وازحوادث روزگار، بسیار 

 چیزها آموخته بود.

 ب( کلمه ی روزگار ، یک کلمه ی ساده است     دارد.الف( درعبارت باال دو کلمه ی ربط وجود 

 د( زمان فعل همه ی جمله ها گذشته است       ج( کلمه ی حوادث یک کلمه ی جمع است.

 کدام گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟ 17

 بزرگی ..........عقل است نه .........سال پس ......... می توانی عاقل باش تابزرگ شوی.

  چون  -یا-د( با      تا  –به  –ج( به      در  –با  -ب( با       چون  –در  –الف( به 

 به کسی که خانواده اش را دوست دارد چه می گویند؟ 18

 د( میهن دوست      ج( خانواده دوست      ب( مادر دوست      الف(پدردوست 

 کدام است؟ » وگرچندسختیت آید به رویزدانش دربی نیازی بجوی     «مفهوم بیت  19

 الف( خود را از دانش بی نیاز کن چون سختی زیادی داری 

  ب( کسب دانش باسختی همراه است. این کار را رها وخود را آسوده کن .

  ج( ازراه کسب دانش خود را بی نیاز کن ،هرچند دراین راه مشکالت وسختی هابرایت پیش بیاید.

 هَراس وبه دنبال کشف گنج های پنهان برو تا بی نیاز ودانشمندشوی د( ازسختی ها نَ

 مفهوم عبارت زیر با معنی کدام مَثَل متناسب تر است؟ 20

 اگر روزی یک کتاب بخری ، پس از مدتی یک کتابخانه خواهی داشت.

 ب( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود        الف( کار نیکو کردن از پرکردن است.

  د( دانا داندوپرسد، نادان نداند ونپرسد.                        ج( جوینده ، یابنده است.

 اجتماعی 
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 نمی باشد؟کدام مورد از عوامل دور کننده ی جمعیت  21

 جنگ د(              ج( کمبود آب            ب( دانشگاه               الف( خشکسالی 

 بار با کندن قنات از آب های زیرزمینی استفاده کردند؟چه کسانی اولین  22

  د( عرب ها                ج( ایرانیان           ب( چینی ها                   الف( مصریان

 کدام مورد ترس تابه جا می باشد؟  23

 ب( ترس ازصدای رعدوبرق                                الف( ترس ازتاریکی 

 د( ترس ازبلندی                  ترس ازدست دادن پدر ومادر ج(

 یک گروه باشد؟ نمی تواندکدام مورد  24

  الف( دانش آموزانی که روزنامه ی دیواری تهیه می کنند .

  ب( افرادی که در قطار شهری هستند.

  ج( پزشکانی که در اتاق جراحی ، عمل جراحی انجام می دهند.

  ه درتیم فوتبال بازی می کنند.د( افرادی ک

 درموقعیت زیر، کدام اصل گفت وگو رعایت شده است؟ 25

علی می خواست ماجرای امروز در مدرسه را برای پدرش تعریف کند،اما دیدپدرش درحال صحبت کردن با 

 مادرش می باشد.
 ب( دقت وتوجه به سخنان گوینده                الف( انتخاب زمان مناسب گفتگو 

 د( حفظ حریم شخصی                     ج( قطع نکردن حرف گوینده 

 سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ی ذوب آهن اصفهان ازمعادن کدام استان تهیه می شود؟ 26

 د(آذربایجان شرقی           ج( یزد               ب( تهران               الف( اصفهان 

 استفاده از کدام مورد موجب ترافیک زیاد درشهرها می شود؟ 27

 د( وَن       ج( قطارشهری        ب( اتوبوس       الف( اتومبیل های شخصی

 کدام مورد از صادرات ایران می باشد؟ 28

 د( وسایل برقی             ج( دارو                 ب( مس              الف( کاغذ

 کدام وسیله ی حمل ونقل برای کاالهای سبک مناسب است ؟ 29

 د( هواپیما          ج( اتوبوس                ب( قطار             الف( کشتی 

 کدام استان دارای صنعت ماشین سازی وابزار است ؟ 30

 د( خوزستان       ج( آذربایجان شرقی          ب( اصفهان        سمنان الف( 

 علوم 

 کدام گزینه یک تغییر فیزیکی را نشان می دهد؟ 31

 د( سوختن چوب     ج( پختن غذا  ب( خراب شدن دیوار  الف( کپک زدن نان 
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 تنگ ماهی پراز آب شبیه کدام وسیله ی زیر عمل می کند؟ 32

 د( هرسه مورد         ج( آینه                ب( منشور               الف( عدسی 

 اولین و آخرین رنگ رنگین کمان به ترتیب از باال به پایین کدام است ؟ 33

 آبی  -د( زرد     نارنجی  -ج( سبز      بنفش -ب( قرمز     قرمز -الف( بنفش 

 ازکدام یک فسیل بهتری تشکیل می شود؟ 34

 د( هیدر    ج( عروس دریایی      ب( صدف دوکفه ای      الف( کرم خاکی 

 کدام گزینه فسیل کامل یک جان دار را نشان می دهد؟ 35

 ب( فسیل سرخس در معدن زغال سنگ       الف( فسیل صدف در سنگ های رسوبی 

 د( فسیل اسکلت ماهی در کوههای تبریز   ج( فسیل ماموت ها در یخچال های قطبی 

 کدام یک از مواد غذایی زیر در رشد استخوان ها تأثیر بیش تری دارد؟ 36

  د( شیر                   ج( زیتون                    ب( نان                الف(برنج 

 پیام های شنوایی از کدام بخش به مغز فرستاده می شود؟ 37

 د( الله ی گوش    ج( پرده ی گوش    ب( بخش حلزونی   الف( مجرای شنوایی

 کدام گزینه درست است ؟ 38

  ب( قرنیه بعد ازعنبیه در داخل چشم قراردارد.    الف( درنور کم مردمک گشاد می شود.

  د( درنورزیاد مردمک گشادمی شود.      ج( عدسی دقیقاًپشت قرنیه قراردارد.

 سریع ترحس می کنید؟مزه ی کدام یک از گزینه های زیر را  39

 د( آبمیوه            ج( نان                ب( کباب سرد            الف( برنج پخته

 حرکت کدام ماهیچه ها ارادی است؟ 40

 روده  –د( مری       رگ ها  -ج( قلب      ران -ب( بازو      معده  -الف( روده

 ریاضی 

 چه قدر ؟ میلیون می شود 9نصف  41

  تا ده هزار تایی  45ب(                                تا صدهزار تایی  45 الف(

  تا ده هزار تایی  4د(                                   تا صد هزار تایی  4ج( 

 بزرگ تر است ؟عدد از بقیه کدام  42

     دقیقه  305ب(                            دقیقه 10و  ساعت 5 الف(

  دقیقه  150ساعت و  3 د(                         ثانیه  3600ساعت و  4ج(  

یک از کسرهای زیر مساوی کدام  43
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    ست ؟تفریق مقابل کدام احاصل  46
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 نشان می دهد؟ ی مشخص شده روی محور ، چه عددی را نقطه  47
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 رو به رو چه ضربی را نشان می دهد؟ شکل  48
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 را نشان می دهد؟  «دویست میلیون و بیست هزارو دو »عدد کدام  49
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