ریاضی
 -1مریم می خواهد یک پیراهن  18200تومان و یک دستکش  21800تومانی بخرد ولی  3100تومان کم
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دارد .حساب کنید او چقدر پول دارد؟

 -2در داخل  عدد مناسب قرار دهید.
× 80

= ) 8 × 30 ( × 10

4 16
=
9
3

=

8
12

= 9780000
=

× 97800

145 + ) 58 + 67 ( = 145 +
= 9 × 25 – 9 ×15

 -3تقسیم زیر را با درستی عملیات حل کنید.

47

×9
5083

 -4اکنون ساعت  2 : 30بعدازظهر است .پس از  90دقیقه ساعت چند بعدازظهر است؟

 24 -5کیسهی کود شیمیایی  45کیلوگرمی را بین  30کشاورز تقسیم کردیم .به هریک چند کیلوگرم کود رسیده
است؟

سوال امتیازی

 -1چند عدد سه رقمی وجود دارند که حاصل جمع رقم هایشان مساوی پنج باشد؟
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 -2الگوی عددی را تا سه عدد بعد انجام دهید.
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2 - 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 16 – 24 – ..........– ..........– ..........

علوم

 -1کدام سنگ بر اثر ته نشین شدن مواد درون آب پس از گذشت سال های طوالنی به وجود می آیند؟
 -2سنگ آهک بر اثر دگرگونی به سنگ  ........................تبدیل می شود.
 -3کدام مادهی زیر ،جذب آهن ربا نمی شود؟
الف) سکهی طال 

ب) میلهی فوالدی 

ج) میخ آهنی 

د) کلید در خانه 

 -4در کدام وسیله ،آهن ربا به کار نرفته است؟
الف) در یخچال 

ج) جرثقیل 

ب) اتو 

د) قطب نما 

 -5آهن ربا وسایل  ........................را جذب می کند.
 -6خاصیت آهن ربایی در  ........................بیشتر است.
 -7قدرت یک آهن ربای الکتریکی به چه عواملی بستگی دارد؟ ( 2مورد)

اجتماعی
 -1تمدن ایالم در کنار رود دجله به وجود آمد.

درست 

نادرست 

 -2با پیدایش کدام عامل کم کم تمدن های بزرگ به وجود آمدند؟
الف) کشاورزی 

ب) شکار 

ج) شهرهای بزرگ 

د) روستاها 

 -3کدام یک از تمدن های زیر در ایران به وجود آمد؟
الف) مارلیک 

ب) سومر 

ج) بابل 

د) آشور 

 -4پرستش گاه مشهور ایالمی ها  ........................بود که امروزه باقی مانده آن در نزدیکی شهر ........................
قرار دارد.
 -5همزمان با پیدایش تمدن های باستانی در ایران سرزمین  ........................نیز تمدن هایی پدید آمدند.
 -6اولین شهرها در کجاها به وجود آمدند؟
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 -7ادارهی تمدن های بزرگ به عهدهی چه کسانی بود؟

 -8کار باستان شناسان چیست؟
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