دبستان پسرانه باقرالعلوم
پیک نوروز  – 59پایه چهارم

سواالت جدول
1

اختالف دهگان و صدگان هزار در حاصل ضرب ()765×493چند است؟

2

هم معنی کلمه ی بیم ..............

4

مخالف کلمه ی خشک ...........

3

سردار سپاه روم ( ..............از چپ به راست)

7

مخالف کلمه ی شجاع ..............

6

همراه کلمه ی گمان می آید.

5

مخالف کلمه ی قطع .............

8

کتاب معروف زرتشتیان

9

مریخ تقریبا هر  .................سال یکبار به دور خورشید می چرخد.

11

پوسته اجازه ی  ...............و خروج مواد از سلول را به عهده دارد.

11

از قله های معروف رشته کوه زاگرس

12

غار ها مکانی  .................برای زندگی انسان های نخستین به شمار می آمد.

14

بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی

13

از تقسیم یک سلول  ................سلول جدید به وجود می آیند.

17

در شرایط خاص می توانیم به جای  ...............تیمم کنیم.

16

ضمیر سوم شخص مفرد ..............

15

مجموع سن پدر و پسری  91سال و اختالف سن آنها  41سال است.سن پسر چه قدر است؟

18

نویسنده کتاب مثنوی معنوی( از چپ به راست )

19

برای حرکت دادن یک جسم باید آن را بکشیم یا  .............دهیم.

21

در یک صف  5نفر ایستاده اند.علی نفر وسط صف است.علی نفر چندم ایستاده است؟

21

نماز آیات چند رکوع دارد؟

22

حاصل تقسیم 2161÷4

24

از حروف جمع در فارسی

23

معموال همراه وزن می آید.

27

به معنای پیامبر اکرم (ص)

26

آنچه ستارگان دارند.

25

برای روشن کردن یک المپ با یک باتری دست کم به چند رشته سیم نیاز داریم؟

28

مخالف کلمه ی نازک ........

29

آنچه عنکبوت می تند.

41

جمع مکسر راز

41

هم معنی کلمه ی سر
اتومبیلی طول جاده ای را با سرعت  121کیلو متر در ساعت در مدت  3ساعت طی کرد و با سرعت  81کیلومتر در ساعت

42

برگشت.این اتومبیل مسیر برگشت را در چند ساعت طی کرده است؟

44

مخالف زیاد

43

رشته کوه البرز در کجای ایران واقع است؟

47

نمونه ی آزمایشگاهی را روی آن قرار می دهیم.

46

مصراع "دایه اش سیالب و موجش مادر است" اشاره به کدام پیامبر الهی دارد؟

45

خوبی کردن در مقابل  ..............کردن.

48

به معنای جواد

49

مایه ی حیات

31

قطب های مریخ پوشیده شده از  .................است

31

عالمت جمع فارسی

32

به معنی آرامش و راحتی

34

در عدد دویست و سه هزار و ششصد و هشت کدام رقم کم ترین ارزش مکانی را دارد؟

33

در جای خالی بزرگترین رقمی که می توان نوشت تا نا مساوی درست باشد را قرار دهید.

37

انسانهای نخستین با بستن تکه ای چوب به یک سنگ لبه تیز  ................درست می کردند.
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