ریاضی
 -1حاصل ضرب کدام گزینه زیر به حاصل ضرب  248 × 173نزدیک تر است؟
الف)  200 × 100

بادبادک شماره  -15پایه چهارم

ب)  300 × 100

د)  200 × 200

ج)  300 × 200

 -2در بین اعداد زیر کدام یک بر  5بخش پذیر است؟
ب)  548

الف)  473

د)  165

ج)  252

 -3کدام گزینه عدد روی محور را نشان می دهد؟
2

2

الف) واحد مانده به  3

ج) واحد بعد از  3

ب) واحد بعد از  2

د) گزینه 1و  2صحیح است 

5

5
3
5

1

 -4چند مرتبه کسر
8
ب)  4
الف)  2

را از واحد کم کنیم تا حاصل برابر صفر شود؟
ج)  6

 -5مرضیه تصمیم دارد هر روز
مرضیه

1
7

4

3

2

1

0

1
7

د)  8

کتاب خود را بخواند تا در پایان هفته آن را تمام کند .امروز سه شنبه است و

کتابش را خوانده است .چه کسری از کتاب او باقی مانده است؟

 -6طول دماغ چوبی پینوکیو  3سانتی متر است .وقتی پینوکیو دروغ می گوید ،طول دماغش دو برابر می شود .بعد
از این که  6دروغ گفت ،طول دماغش چهقدر می شود؟

 -7تقسیم های زیر را انجام دهید و برای هریک رابطهی تقسیم بنویسید.
31

97

6025

8739

 -8جاهای خالی را پر کنید.
الف)  6هفته یعنی  ..................روز

ب)  2340ساعت یعنی  ..................روز

ج)  6780دقیقه یعنی  ..................ساعت ،یعنی  ..................روز
 -9کدام یک از زمان های زیر طوالنی تر است؟
الف)  9هفته 

ب)  1540ساعت 

ج)  60روز 

د)  9760دقیقه 

1

سوال امتیازی

بادبادک شماره  -15پایه چهارم

 -1اگر خمس  15بستهی  12مدادرنگی را بین  3نفر به طور مساوی تقسیم کنیم ،به هر نفر چند مداد رنگی می
رسد؟
 -2خانواده ای  12دختر دارد و هر دختر دو برادر دارد .این خانواده چند نفر هستند؟

فارسی
 -1در کدام گزینه کلمه ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند؟
الف) علی ،علم ،عالم 

ج) فرشتگان ،فرشته ،فرمانده 

ب) مادر ،ملک ،مالک 

د) آیتی ،آواز ،ابوالعجائب 

 -2کدام کلمه ها هم خانواده نیستند؟
الف) شهید ،شهادت ،شاهد ،مشهد 

ج) صداقت ،صادق ،مصدق ،صدق 

ب) دافعه ،دفع ،مدافع ،دافع 

د) ندا ،ندامت ،منادا ،منادی 

 -3متضاد واژه های کدام گزینه درست است؟
الف) جاذبه :دافعه ،خردی :بزرگی 

ب) رهایی :اسارت ،ظلمت :تاریکی 

ج) آشکار :پنهان ،زیرکی :دانایی 

د) اوایل :ابتدا ،دوستی :دشمنی 

هدیه

 -1نام پدر گرامی امام موسی کاظم (ع) چیست؟
امام جواد (ع) 

امام صادق (ع) 

 -2امام کاظم (ع) نسبت به کسی که به آن حضرت دشنام می داد ................. ،می کرد.
محبّت 

بدرفتاری 

 -3امام کاظم (ع) به کدام یک از صفت های پسندیدهی زیر معروف است؟
یاری رساندن به نیازمندان 

فرو بردن خشم خود 

 -4آرامگاه امام موسی کاظم (ع) در کدام شهر قرار دارد؟
کاظمین 

بغداد 

2

 -5حضرت امام موسی کاظم (ع) در بغداد به دنیا آمد .درست  نادرست 
 -6امام موسی کاظم (ع) سال های زیادی را در زندان بود .درست  نادرست 

بادبادک شماره  -15پایه چهارم

 -7امام موسی کاظم (ع) در زمان حاکمان ستمگر عباسی زندانی می کرد .درست  نادرست 

3

