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 زندگی اصلی ما در کدام جهان است؟ -1

'عالم برزخب(                                     ' عالم آخرتالف(       

 ' در همه حالد(                                         ' آخر عمرج(     

-------------------------------------------------------------- 

 خداوند در قرآن ................... را پدر مؤمنان و خداپرستان نامیده است؟ -2

  'حضرت ابراهیم )ع(ب(                                     ' حضرت محمد )ص(الف(

 ' حضرت عیسی)ع(د(                                         ' حضرت موسی )ع(ج(      

  ور ما روز ملی مبارزه با استکبار چه روزی است؟در کش -3

 'اسفند 22د(         'بهمن 12ج(          'آبان13ب(      'بهمن 22الف( 

-------------------------------------------------------------- 

 جانشین پیامبر چه کسی است؟ -4

 'عثماند(         'عمرج(          'ابوبکرب(      'الف( حضرت علی )ع(

 بهترین راه هدایت و راهنمایی مردم .............................. است. -5

 'د( مراجع         'ج( کتاب قرآن         'ب( پیامبران      'الف( روحانیون  

 امام زمان )ع( در چه روزی و چه ماهی به دنیان آمد؟ -6

          'عبانب( نیمه ماه ش      'الف( نیمه ماه رمضان

 'رجب 13د(           'ج( نیمه ماه رجب 

 با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟« حمد»خدا در سوره ی  -7

          'وز محشرب(ر                            ' مالک یوم الدین الف(

 ' هیچکدام د(                         ' روزی بیداری مردگان ج(

 ات قرآن در مورد چه موضوعی است؟بسیاری از آی -8
 

 'د( قیامت         'ج( انسان ها          'ب( جهنم      'الف( بهشت 

 

 هدیه های آسمان
 



 یکی از نیازهای مهم ما کدام است؟ -2

         'ب( خوردن شام                           'الف( خواندن کتاب 

 'وستی د( د                                       'ج( مسافرت 
 

 کدامیک به رابطه ی دوستی صدمه می زند؟ -11

       'الف( راستگویی

          'ب( عذر خواهی در هنگام اشتباه

         'ج( در غیاب او از او دفاع نکنیم 

 'د( مهربانی  و خوش اخالقی
 

 در هنگام تصمیم گیری اولین کار چیست؟ -11

       'الف( تصمیم سریع

          'و جمع آوری اطالعاتب( خوب فکر کردن 

         'ج( به روز بعد موکول کردن 

 'د( بی تفاوت شدن
 

 ها نیستند؟ هدکدام یک جزء نها -12
 

 'د( سم           'ج( خاک         'ب(کود            'الف( بذر
 

 با ایجاد چه چیزی می توانید هر نوع محصولی را در هر منطقه کشت کنیم؟ -13

                        ' زمین های کوچکالف(    

' آبیاری قطره ایب(            

     'گلخانهج(      

 ' آبیاری بارانید(    

 مطالعات اجتماعی
 



 کدامیک جزء میراث طبیعی هستند؟-14   

' نفت و گازب(                                ' آثار تاریخی الف(            

 ' کارخانه هاد(                                  ' بیمارستان هاج(     

-------------------------------------------------------------- 

 در کدام استان  معادن اورانیوم وجود دارد؟ -15

' استان یزدب(                                    ' استان اصفهانالف(            

 ' استان خوزستاند(                                         ' استان کرمانج(   

-------------------------------------------------------------- 

 مسلمانان تحت تأثیر چه چیزهایی به تفکر و آموختن علم اهمیت می دادند؟ -16

' قرآنب(                                             ' سخنان پیامبرالف(          

 ' گزینه ب و جد(                                             ' تعالیم دین اسالم ج( 

-------------------------------------------------------------- 

 سومین شهر پر جمعیت ایران کدام است؟ -17

' مشهدب(                                  ' تهرانالف(            

 ' شیرازد(                                    ' اناصفهج(  

-------------------------------------------------------------- 

 صفویان چه چیزی را در کشور ایران رسمی اعالم کردند؟ -18

' مذهب شیعه ب(                             ' حکومت اسالمیالف(              

 ' نماز جماعت د(                                            ' حجابج(      

-------------------------------------------------------------- 

 چیست؟« پسندیده» مخالف )متضاد( کلمه ی  -12

' دلخواه  ب(                               ' مورد پسندالف(           

 ' هیچکدام  د(                                     ' ناپسند ج(     

 

 بنـویسیم
 



 کدام گزینه است؟« معلوم»هم خانواده  -21

' عالم ب(                            ' علمالف(        

 ' همه موارد صحیح می باشد. د(                                 ' معلمج( 

------------------------------------------------------------- 

 جمله ی زیر دارای چه زمانی است؟ -21

 «خود و جهان هستی تفکّر می کنیمما در آفرینش » 

' حال ب(         ' آیندهالف(  ' هیچکدام د(      ' گذشته ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 چیست؟« شناسنامه» معنی کلمه ی  -22

' سند شناخت ب(                          ' پیوستگیالف(         

 ' همه ی مواردد(                        ' سند مالکیت ج(

-------------------------------------------------------------- 

 «رشته ای در گردنم افکنده دوست / می برد آن جا که خاطر خواه اوست» در بیت  -23

 فعول کدام است؟م

' گردنم ب(         ' دوستالف(  ' می برد د(      ' رشته ای ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 در گزینه مضاف و مضاف الیه دیده می شود؟ -24

' مردم جهان ب(                              ' آسمان صافالف(       

 ' ایران سرفراز د(                                   ' پسر بلند قد ج( 

-------------------------------------------------------------- 

 با توجه به معنی جمله، کلمه ی مناسب را انتخاب کنید. -25

 یقین دارم که ....................... بی نهایت است.

' سواد ب(         ' سرابالف(  ' صواب د(      ' ثواب ج(       

 



 در پایان کدام جمله عالمت مناسب قرار نگرفته است؟ -26

' بهار چقدر زیباست.ب(                              ' شکوفه ها را تماشا کن.الف(          

 ' خوانند؟ بلبالن چه مید(                                       ' گل ها شکفته اند. ج(   

-------------------------------------------------------------- 

 اولین مرحله ی روش علمی کدام است؟ -27

         ' مشخص کردن مسألهالف( 

' آزمون فرضیه ها و نتیجه گیریب(        

 ' پیشنهاد راه حل د(                                  ' تعریف مسأله ج( 

-------------------------------------------------------------- 

 یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی ......................... است. -28

' بازیافتب(                                         ' صرفه جوییالف(          

 ' هیچکدام(د               ' استفاده از ظروف یکبار مصرفج(   

-------------------------------------------------------------- 

 از فلز .................. در ساخت قطعات و وسایل کارخانه کاغذسازی استفاده می شود. -22

' آهن ب(         ' سرب الف(  ' طالد(      ' آلومینیوم ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 کیلومتری ادامه دارد؟ 351کدام الیه تا عمق  -31

' خمیر کرهب(                        ' سنگ کرهالف(          

 ' هسته ی داخلید(                       ' هسته خارجیج( 

-------------------------------------------------------------- 

 ام الیه ی زمین حالت خمیری دارد؟کد -31

' گوشته ی زیرین ب(                           ' سنگ کره الف(          

 ' خمیر کره د(                              ' هسته داخلی ج(   

 

 علوم
 



 بیش تر زمین لرزه ها در محل ......................... به وجود می آید. -32

' پوسته ی زمینب(                       ' آتشفشان ها الف(       

 ' همه ی موارد صحیح می باشد. د(                           ' شکستگی ج(  

------------------------------------------------------------- 

 حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند) بر هم کنش کنند( تا نیرو ظاهر شود؟ -33

' چهارجسمب(      ' سه جسم الف(  ' دو جسم د(      ' یک جسمج(         

------------------------------------------------------------ 

 هواپیما برای بلند شدن از سطح زمین باید بر کدام نیرو غلبه کند؟ -34

' تکیه گاهب(                        ' مغناطیسیالف(       

 ' گرانش د(                           ' اصطکاکج(  

------------------------------------------------------------- 

 نیرویی که اجسام را به طرف زمین می کشد چه نام دارد؟-35

' مغناطیسی ب(                           ' الکتریکیالف(        

 ' گرانش د(                                  ' تکیه گاه ج(

------------------------------------------------------------- 

 نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود و آن را به طرف پایین -36

 می کشد چه نام دارد؟

' وزنب(                           ' حجمالف(         

 ' گرانش د(                          ' اصطکاکج(

-------------------------------------------------------------- 

اگر کسی با استفاده از وسایل به درد نخور و زباله بتواند چیز جدید و خوب بسازد  -37

 کار او چه نام دارد؟

' دانشب(         ' بازیافت الف(  ' نگرشد(          ' مهارت ج(           

 



ه با چشمان بسته محتویات یک بسته را لمس می کند تا بداند که آن چیست فاطم -38

 این کار او چه نام دارد؟

' آزمایش ب(                           ' مشاهدهالف(           

 ' آزمایش فرضیه  د(                                ' فرضیه ج(  

-------------------------------------------------------------- 

 کدام یک جزء اثرات فرهنگی اجتماعی زلزله نمی باشد؟ -32

          ' از دست دادن عزیزانالف( 

' بیکاریب(          

       ' امید نداشتن به زندگی بعد از زلزلهج( 

 ' زیاد شدن بیماری بین بازماندگاند( 

--------------------------------------------------------------

 نیروی اصطکاک در کدام مورد برای ما مفید است؟ -41

         ' بلند کردن جسم از روی زمینالف(

' ترمز دوچرخهب(          

                      ' هُل دادن جسم سنگین ج(

 ' اسکی روی یخد(  

-------------------------------------------------------------- 

مادر مریم برای او یک جفت کفش خریده بود. پس از مدت کوتاهی متوجه شد  -41

 پاشنه ی کفش او ساییده شده است. دلیل این امر چه چیزی می تواند باشد؟

          ' افزایش سطح تماس کفش با زمینالف(

' نیروهای تماسی اصطکاکب(         

       ' نیروی غیر تماسیج(

 ' زمین کاهش سطح تماس کفش باد(



 سرعت امواج لرزه ایی در کدام الیه کمتر است؟ -42

' سنگ کرهب(                       ' خمیر کرهالف(         

 ' هسته داخلید(                       ' گوشته زیرینج(

-------------------------------------------------------------- 

 ـٌــــــدر هنگام وقف، حرکات ــُـ -43

         ' با صدای ــَـــ + خوانده می شود.الف(

' خوانده نمی شود.ب(        

       ' کوتاه خوانده می شود.ج(  

 ' با صدای تنوین خوانده می شوند.د(

-------------------------------------------------------------- 

 قرآن آمده است؟داستان )ذوالقرنین ( در کدام سوره و آیه ی  -44

         ' (1-15سوره ی نجم )آیات الف(

' (83 -28سوره ی کهف) آیات ب(          

       ' (21-85سوره ی بقره)آیات ج(

 ' (72 -21سوره ی واقعه )آیات د(

-------------------------------------------------------------- 

 لمُتَّقین فی جَنّاتِ و عُیون( به چه معناست؟در آیه ی ) اِنَّ ا« متّقین» واژه ی  -45

' رستگارانب(                             ' پرهیزکارانالف(         

 ' مؤمناند(                                   ' نیکوکارانج(

-------------------------------------------------------------- 

 قرآن ، آن را چگونه می خوانیم؟ در« المر»هنگام قرائت  -46

' رِ -میم  –الم  –الف  ب(                        ' رِ -م  –الم  –الف الف(         

 ' را -مِ  –لِ  –ا د(                      ' را  –میم  –الم  –الف ج(

 قرآن
 



 اشاره شده است؟« وقت نماز و اهمیت نماز» در کدام یک از سوره های قرآن به  -47

                                               ' فتح -نساء الف(     

' کهف -حجرات ب(              

                                              ' حمد -توحید  ج(     

 ' انفاق -طه د(     

 -------------------------------------------------------------- 

 ، روباه نماد چیست؟« ماه بود و روباه» تان در داس -48

' حیله کاریب(                                              ' فریبکاریالف(           

 ' حسادتد(                                                     ' خودخواهیج(    

-------------------------------------------------------------- 

محبوب ترین مکان در مدرسه ی شما از نظر دانش » برای یافتن پاسخ پرسش  -42

 آموزان کجاست؟ از کدام روش استفاده می شود؟

                                      ' نظرسنجیالف(    

'مشاهدهب(            

                                    ' مطالعه ی کتابج(     

 ' مراجعه به اینترنت د(     

-------------------------------------------------------------- 

 اویس قرنی در کجا زندگی می کرد؟ -51

         ' ایرانالف( 

' یمنب(          

      ' عربستانج(  

 ' رومد( 

 



     در جای خالی عدد مناسب بنویسید. -51

' 5ب(         ' 4الف(  ' 12د(      ' 8ج(       
----------------------------------------------------------------------------------- 

 حاصل عبارت روبرو را به دست آوردید. -52 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 ار در خارج قسمت چیست؟رقم اعش 3تا  8/15حاصل تقسیم ــــــ  -53

 

 

------------------------------------------------------------- 

 را بدست آورید. 4/2×  1/1حاصل ضرب  -54

 

-------------------------------------------------------------- 

 2/1در یک اسباب بازی دو چرخ کوچک و بزرگ وجود دارد محیط چرخ کوچک  -55

دور بزند  111متر است . اگر چرخ کوچک در هر دقیقه  8/1متر و محیط چرخ بزرگ 

 چرخ بزرگ چند دور می زند؟

 

  

------------------------------------------------------- 

 بخش پذیر باشد. 5و هم بر  3رقمی که هم بر  6بزرگترین عدد  -56

' 22225ب(                                        '  287645الف(           

 ' 222221د(                                           ' 222225 ج( 

 ریاضی
 



فاطمه ــــــ باغچه را گل یاس و محبوبه ـــــ بقیه ی آن را گل مریم کاشته است.  – 57

 مانده است؟ خالیچه کسری از باغچه 
 

' ــــــ ب(         ' ــــــالف(  ' ــــــ د(      ' ــــــ ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 کدام یک از اعداد زیر دورترین عدد از یک است؟ -58
 

' -15 ب(         ' -14الف(  ' +14 د(      ' +2 ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 کدام عدد با بقیه برابر نیست؟ -61
 

' 1/5 81 ب(         ' 11/5 811الف(  ' 11/5 8 د(      ' 11/5 81 ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 کدام گزینه از نصف کم تر است؟  -61
 

' 135/1 ب(         ' 246/1الف(   ' 111/2 4 د(      ' 716/1 ج(       

-------------------------------------------------------------- 

 کدام است؟ 8/3و  5/2حاصل جمع  -62
 

' 3/6 ب(             ' 3/5الف(  ' 5/2 د(             ' 4/6 ج(            

-------------------------------------------------------------- 
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آنچه را که شایسته ی تو ست به توبدهد، از خدا می خواهم 

نه آنچه را که آرزو  داری زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک اند و 

 شایستگی هایت بسیار.

 


