
 

 

 

 

 . پاسخ درست را اًتخاب ٍ درپاسخٌاهِ عالهت بسًیذ 

 هی باضذ ؟ ((آ))صذای آخر کذام کلوِ -1

 ٍحی ( عصی                          د( هرتضی                            ج( هَسی                        ب(الف

  ؟ًوی دّذ ((آ))صذای  ((ٍا))در کذام کلوِ ی زیر -2

 (.بِ هذرسِ رفت .................)درجای خالی کذام کلوِ را هی تَاى ًَضت ؟  -3

 اٍ(آًْا                         د(تَ                                            ج(هي                           ب(الف

 هی باضذ ؟ (ح)یا (ُ)صذای آخر کذام کلوِ -4

 اضافِ کٌین ؟ ((تر))بِ آخر کذام کلوِ هی تَاًین-5

 گل( ریس                     د(داًص                                         ج(سَاد                           ب(الف

 را اضا فِ کٌین  ؟ ((سر ))بِ ابتذا ٍ اًتْای کذام کلوِ ی زیر هی تَاًین  کلوِ ی - 6

 درد(باز                           د( سٌگ                                ج(حال             ب(الف

 ((.علی بِ برادرش گفت        بیا بِ هسجذ برٍین ))در      کذام عالهت زیر را هی تَاى ًَضت ؟  -7

 ؟(  د(  !                                  ،                                              ج(  ب :                             (الف

 بِ کسی کِ بِ دیگراى کوک هی کٌذ چِ هی گَیٌذ ؟-8

 خذهت کار( هذدکار                  د(ًیکَکار                             ج(درست کار                ب(الف

 درکطَر ها ابتذای سال از چِ رٍزی آغاز هی گردد ؟-9

 اٍل فرٍردیي(اٍل اسفٌذ              د(اٍل تیر                               ج(اٍل هْر                       ب(الف

 

                                                      بِ ًام خذا                 آزهَى ٍرٍدی پایِ سَم 

 :                      ًام ٍ ًام خاًَادگی 

الف(گَیٌذُ                     ب(کَُ                                     ج( خسًذُ                          د( ًَیسٌذُ 

الف(خَاّر                       ب(خَاّص                                    ج(جَاّر                      د(خَاب 



 

 

 

 ((...............هي ٍ علی ّر رٍز عصر بِ کتابخاًِ ))در جای خالی کذام کلوِ را هی تَاى ًَضت ؟    -10 

 هی رًٍذ(هی رٍد                      د( هی رٍین                   ج(هی رٍم                        ب(الف

 از هیاى جاًَراى زیر کذام یک در بیاباى زًذگی هی کٌذ ؟-11

 عقرب(خرس                       د(توساح                             ج(قَرباغِ                       ب (الف

 بذى کذام یک از جاًَراى زیر از پَلک پَضیذُ ضذُ است ؟-12

 سَسک ( قَرباغِ                  د(هلخ                                  ج(الک پطت                    ب(الف

 دیذُ هی ضَد ؟ (جاهذ ، هایع ٍ گاز)کذام یک از هَاد زیر در طبیعت بِ ّرسِ حالت -13

 َّا(آب                        د(خاک                                  ج(ضیرپاستَریسُ              ب(الف

  ؟ًذاردکذام یک از گسیٌِ ّای زیر در گرٍُ هَاد قرار -14

 ضیطِ(بٌسیي                   د(َّا                                      ج(گرهای بخاری                 ب(الف

 بِ هقذار هَاد تطکیل دٌّذُ ی ّر جسن چِ هی هی گَیٌذ ؟-15

  ؟ًیستکذام گسیٌِ ی زیر چطوِ ی ًَر -16

 چراغ راٌّوا(کتاب                   د(خَرضیذ                        ج(ضوع                                ب(الف

 اگر ًَر از چیسی عبَر ًکٌذ در پطت آى چِ چیسی ایجاد هی ضَد ؟-17

 جسن(سایِ                    د(تصَیر                                 ج(ًَر                                    ب(الف

 چِ عاهلی باعث هی ضَد کِ خاک از بیي ًرٍد ؟-18

 1ٍ2گسیٌِ (باد                        د(ریطِ گیاّاى ج(آب                                 ب(الف

 علت بِ ٍجَد آهذى باد چیست ؟-19

 سردضذى یک هحل( گرم ضذى یک هحل                                        ب (الف

الف(حجن                              ب(جرم                                      ج(هادُ                    د(ًیرٍ 



 

 

 گرم ضذى یک هحل ٍ سرد ضذى هحل دیگر  (جابجاضذى َّا                                                   د(ج

 

  

 دا ًِ ّا در کذام قسوت گیاُ باقی هی هاًٌذ ؟-20

 ساقِ(د  پَست(هیَُ                       ج(گل                                     ب(الف

  قرار دارد ؟879کذام عذد بعذ از -21

 980(                            د880(ج   870(                                    ب890 (الف

 ب                           ج  پارُ خط هقابل چٌذ ساًتیوتر است ؟-22

    6(                                     د5 (                                       ج4(                         ب3 (الف

 کذام عذد زیر هی ضَد ؟ ( 69 ٍ 28)حاصل جوع دٍ عذد -23

  88(                                  د78  (                           ج97  (                            ب87 (الف

تعذادتَپ ّای .  عذد تَپ قرهس ٍ بقیِ آبی است 25از ایي تعذاد.  عذد تَپ دارین 60در یک جعبِ -24

 آبی چٌذ عذد هی باضذ ؟

 35(                              د45  (                                      ج25 (                            ب15 (الف

 

 در ضکل هقابل رٍی ّن چٌذ ریال دارین ؟-25

  880(ب 862(الف

 802(د 952(ج

حساب کٌیذ . صفحِ ی آى را خَاًذُ است 148اٍ تا اهرٍز .  صفحِ دارد 375کتاب علی - 26

 چٌذ صفحِ ی دیگر باقی هاًذُ است  ؟

 227(                                    د525 (                        ج137 (                       ب237 (الف



 

 

  ساًتیوتر چٌذساًتیوتر هی ضَد ؟63 هتر ٍ 2-   27

 632(د 83(          ج 65(                         ب263(الف

 سِ دٍتا چٌذ تا هی ضَد ؟     -28

 تا32(د تا6(ج تا4(تا                    ب5 (  الف

 

 ساعت هقا بل چِ زها ًی را ًطاى هی دّذ ؟ -29

  دقیقِ بِ د10ٍ( ٍ پاًسدُ دقیقِ                              ب10(الف

  ٍ دُ دقیق10ِ(          د  ٍ پٌج دقیق10ِ(ج

 در ضکل چٌذ عذد هربع هی بیٌیذ ؟-30

 تا1(تا            د2(تا         ج3 ( تا             ب4 (الف

 برای اًذازُ گیری طَل اتاق کالس، کذام ٍاحذزیر را اًتخاب هی کٌیذ ؟- 31

 الف ٍ ب (کیلَگرم                       د(هتر                         ج( ساًتیویر                   ب(الف

 چْار صذ تایی با  سِ صذ تایی چٌذ تا هی ضَد ؟-32

  صذتا7( صذتا                د34( صذتا            ج43( دُ تا                 ب7(الف 

 کذام یک از اعذاد زیر فرد است ؟- 33

 13 (                                   د46(                              ج4(                           ب18 (الف

 ؟در عبارت هقابل عذد آخر چیست- 34

 20 (                             د9(                               ج11(                             ب12(الف

 کذام عبارت درست است ؟-35

 10+1 < 7 +4 (               د9+2 >4 +8  (             ج8 +8<9+7 (              ب10 +0 >4+6(الف

 کذام عذد زیر زٍج است ؟-36

 2-4-6-8-10- ؟



 

 

 ّوِ زٍج ّستٌذ(                      د12 (                              ج31(                                   ب37(الف

     201(                   د29  (              ج30(             ب199   (کذام عذد از بقیِ بسرگتر است ؟الف-37

 تا56( تا      د650(تا            ج560(تا       ب65( صذتایی چٌذتا هی ضَد ؟       الف5 دّتایی ٍ 6- 38

 خط بستِ(راست      د(ضکستِ         ج(خویذُ      ب(کَتاُ تریي فاصلِ بیي دٍ ًقطِ کذام خط است ؟ الف-39

 .....................در هربع اًذازُ ی ّرقطر از ّر ضلع - 40

 .بایذ اًذازُ گرفت(برابراست                  د(بلٌذتر است              ج(کَتاُ تر است             ب (الف
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