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چرخ  25ها روی هم چرخه وجود دارد. آن  ماشین و سه 7گ روی هم در یک پارکین -5
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 شاخه گل داشت. خواهرش تعدادی شاخه گل به او می دهد.  18علی  -6

 است؟شاخه گل دارد. خواهرعلی چند شاخه گل به او داده  50حاال علی 

 

 

 . در جای خالی عدد مناسب بنویسید.7

 یکی برابر است با ...................................... 35ده تایی و  14صدتایی و   3

 یکی برابر است با  ........................................ 10ده تایی و  2صدتایی و  5

 ......................................یکی برابر است با  29ده تایی و  28صدتایی و  6

 10ببینند. مسیر پارسا یک دیگر را در موزه  11:20پارسا، صدرا و سهیل قرار است ساعت  -8

دقیقه طول می کشد. کسی که خانه اش دورتر است، چه  20می کشد و مسیر سهیل دقیقه طول 

 ساعتی باید از خانه اش راه بیفتد؟

 

 

 

 

 های امالیی متن زیر، همگی در کدام گزینه اصالح شده است؟غلط . 1

 ور باران کردبودند. بوی گالب چراغ های بزرگ همه جا را نزینب داخله حرم ایستاد بود. چل 

 می آمد. همه دعا می خاندند.

 می خواندند  –چلچراغ  –ایستاده  –الف( داخل 

 می خواندند  –کرده  –چلچراغ  –ایستاده  –ب( داخل 

 کرده  –ایستاده  –حمه جا  –ج( چلچراغ 

 می خواندند –کرده  –چلچراغ  –داخل  –د( هرم 

 

 فارسی
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 . در کدام یک از گزینه های زیر اگر ) تر( را برداریم، کلمه معنی ندارد؟2

 د( باالتر           ج( آستر           ب( بازتر           الف( بهتر 

 وصل کن.کلمه های هم معنی را به هم . 3

 عزیز  اهل شیراز

 ساختمان  یگرام

 شیرازی  دوستان

 یاران  بنا

 بلندترین جای کوه  محل تولد

 زادگاه  قله
 

 کدام گزینه ، جمله ی زیر را کامل می کند؟. 4

 "............................. من و عمویم به کارخانه رفته بودیم.  "

 د( فردا             ج( ماه آینده               ب( هفته ی گذشته           الف( پس فردا 

 جمله ی زیر با کدام گزینه کامل می شود؟. 5

 زهرا ................. از مریم است. او ..................... شاگرد کالس دوم است.

 خوش اخالق تر  –ب( خوش اخالق                   خوش اخالق  –خوش اخالق تر الف( 

 خوش اخالق ترین  –د( خوش اخالق            خوش  اخالق ترین  –ج( خوش اخالق تر 

 

 بساز. "آبادترین  –آبادتر  –آباد  "سه جمله با کلمه های . 6

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 یر بده و تغی "سه روز پیش"و  "پارسال"جمله ی زیر را با کلمه های . 7

 مشخص کن کدام قسمت جمله تغییر می کند.

 "یک روز ما به موزه ی حیات وحش رفته بودیم. "

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

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

 


