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ریاضی
 – 1مینا در کتابخانه اش  716جلد کتاب دارد که  532جلد از کتاب هایش علمی است .او در کتابخانه اش چند
کتاب غیر علمی دارد؟
الف) 353

ب) 335

د) 395

ج) 533

 – 5حمید  315تمبر داشت .پدرش  169تمبر دیگر به او داد .حاال او چند تمبر دارد؟
الف) 191

ب) 131

د) 191

ج) 195

 – 3در جای خالی چه عددی می توان نوشت؟

691
- 169

الف) 333

ب) 353

ج) 393

د) 391

………
- 63
351
-9

……..

 – 1در جاهای خالی چه عددی می توان نوشت؟

315

+ 353

الف) 363

ب) 253

ج) 263

د) 222

363
+ 53
393
+3
931

 – 2الهام از  731تومانی که داشت  213 .تومان آن را خرج کرد .چند تومان برایش باقی مانده است؟
الف) 57

ب) 157

ج) 151

د) 117

 – 7وزن یک شیر  132کیلوگرم و وزن یک گوزن  156کیلوگرم می باشد .وزن این دو حیوان روی هم چند
کیلوگرم است؟
الف) 335

ب) 315

ج) 313

د) 115

 – 6هم اکنون سن منیژه  13سال و سن مادر او  35سال است 7 .سال دیگر مجموع سن آن ها چه قدر خواهد بود؟
الف) 21

ب) 23

ج) 26

د) 22

 – 3ناهید  539ریال پول دارد و پول نسرین  12ریال از ناهید بیش تر است .مجموع پول این دو نفر روی هم چند
ریال است؟
الف) 331

ب) 733

ج) 751

د) 753

 – 9آرش  573ماهی در آکواریومش دارد .شهرام  153ماهی بیش تر از رضا دارد .اگر رضا  13ماهی داشته
باشد ،اختالف ماهی های شهرام و آرش چند تاست؟
الف) 113

ب) 133

ج) 133

د) 173

 – 13عدد بعدی الگوی مقابل کدام است؟
3 ، 13 ، 53 ، 52 ، 35 ، ......
الف) 36

ب) 39

ج) 33

د) 32
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علوم
 –1برای خوب رشد کردن به کدام یک نیاز است؟
ب) ورزش و استراحت

الف) غذا

ج) پاکیزگی و بهداشت

د) همه ی موارد

 – 5کودک نوزاد به کدام یک نیاز دارد؟
الف) شیر مادر

ب) آب میوه

د) هیچ کدام

ج) آب

 – 3کدام کارها را می توانی انجام دهی که در دوره ی نوزادی نمی توانستی ؟
الف) دوچرخه سواری

ب) مسواک زدن

ج) خوابیدن

د) گزینه الف و ب

 – 1برای معاینه دندان ها به چه کسی باید مراجعه کرد؟
ب) دندان پزشک

الف) چشم پزشک

د) جرّاح

ج) پزشک عمومی

 – 2کدام دندان ها در دوران کودکی می افتند؟
الف) دندان های دائمی

ب) دندان های باال

ج) دندان های شیری

د) دندان های پایین

 – 7خوردن کدام یک باعث رشد دندان ها می شود؟
ب) نمک

الف) شیرینی

د) آب

ج) شیر

 – 6در طول روز چه غذاهایی باید خورده شود؟
ب) غذاهای مختلف

الف) غذاهای چرب

ج) غذاهای شیرین

د) غذاهای شور

 – 3کدام یک برای رشد بدن ضرر دارد؟
الف) کم خوابی

ب) ورزش

ج) استراحت کافی

د) رعایت بهداشت

 – 9کدام مادّه برای بدن ضروری تر است؟
ب) نوشابه

الف) آب میوه

ج) شربت

د) آب

 – 13کدام یک از گیاهان به دست می آید؟
الف) تخم مرغ – نان

ب) نان  -برنج

ج) پنیر – برنج

د) مربا – کره

هدیه ها ی آسمانی

 – 1این همه نعمت از کجا آمده است؟
الف) پدر تهیه کرده است.

ب) خدای مهربان آفریده است.

ج) خریده ایم

د) همه ی موارد

 – 5ما خداوند را به خاطر  ....................شکر می کنیم.
الف) پدر و مادر خوب

ب) بدن سالم

ج) زندگی راحت

د) نعمت های فراوانش
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 – 3چرا خدا را شکر می کنیم؟
الف) به خاطر آفریدن خورشید
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ب) به خاطر آفرینش ماه و ستاره ها
د) به خاطر همه ی نعمت هایش

ج) به خاطر آفرینش زمین
 – 1پیام قرآنی « هذا بیان لنّاس » اشاره به  ..............دارد.
ب) کتاب های آسمانی

الف) قرآن

ج) کتاب های دعا

د) سخن پیامبران

 – 2قبل از وضو باید ...............
ب) دعا بخوانیم

الف) قرآن بخوانیم

د) آماده شویم

ج) نیت کنیم

 – 7در هر نماز چند بار حمد و سوره را می خوانیم؟
ب) یک بار

الف) دو بار

ج) چهار بار

د) هر چند مرتبه که بخواهیم.

 – 6پیامبران بزرگ خداوند چند نفر هستند؟
ب)  2نفر

الف)  133نفر

د)  151هزار نفر

ج)  3نفر

 – 3آخرین پیامبر خدا چه نام دارد؟
ب) حضرت ابراهیم (ع)

الف) حضرت محمد (ص)

ج) حضرت آ دم (ع)

د) حضرت نوح (ع)

 – 9امام اول ما شیعیان  ...................است.
الف) حضرت علی (ع)

ب) حضرت محمد (ص)

ج) امام حسن (ع)

د) امام حسین (ع)

 – 13پیامبر ما با کودکان  ......................بود.
ب) مهربان

الف) خوش قلب

ج) دوست

د) صبور

خوشنویسی

دختر مهربانم ،این روزها مامان خیلی کار
داره سعی کن به او کمک کنی!
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