آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﺑﺮﺗﺮ 1
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 95
فارسی

 -1کدام کلمه می تواند با ؟« نامه » ترکیب شود و ترکیب معنی داری بسازد ؟
)1زمین

 )2دست

 )4فیل

 )3سال

 -2کدام کلمه با کلمه « ارمغان » هم معنی است ؟
)1تاجر

 )2شرمندگی

 )3خطّه

 -3عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟
 )1دو جمله

 )2سه جمله

 )4سوغاتی

« حکیم آرام بود و به زندگی و مردمان فکر می کرد » .
 )3یک جمله

 )4صفر جمله

 -4کدام کلمه مخالف کلمه « گران بها » است ؟
 )1اسیر

 )2ارزان

 )4شادکام

 )3تلخ

 -5پرستوها با سرد شدن حوا  ،راهی جاهای گرم تری می شوند  .انگار روی سیم های برق یک منتقه با هم قرارمی گذارند
که فردا سبح از همان جا راهی صفری توالنی بشوند .
 4 )1تا

 6 )2تا

 3 )4تا

 5 )3تا

 -6هم خانواده کلمه « نظر» کدام است؟
 )1ناضر

 )2ناصر

 )4ناظر

 )3منصور

 -7این جمله از درس پنجم « رهایی از قفس » با کدام گزینه کامل می شود ؟ بازرگان روزی تصمیم گرفت ........
)1طوطی را آزاد کند

 )2طوطی را بفروشد

 )3همراه طوطی به سفر برود

 )4به سفر برود

 -8امالی کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است ؟
 )1حیاط  :محوطه

)2خار  :ذلیل

 )3ارض  :زمین

۱

 )4سفر  :مسافرت کردن

 -9شعر « ستایش » اثر کدام شاعر است ؟
 )2حبیب یغمایی

 )1مصطفی رحماندوست

 )4پروین دولت آبادی

 )3سعدی

علوم تجربی

 -11انرژی صوتی هواپیما به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود ؟
 )2گرمایی

 )1حرکتی

 )4صوتی

 )3الکتریکی

 -11کدام مورد زیر می تواند به بدن انسان انرژی دهد ؟
 )2غذا خوردن

 )1فکر کردن

 )4گزینه های ب و ج

 )3ورزش کردن

 -12در تبدیل انرژی کدام مورد زیر با بقیه تفاوت دارد ؟
 )1اتو

 )2بخاری برقی

 )4پنکه

 )3اتو

 -13آب گل آلود  ............................است .

 )2محلول جامد در مایع

 )1مخلوط جامد در مایع

 )4هیچ کدام

 )3مخلوط مایع در مایع

 -14نام دیگر مخلوط یکنواخت چیست ؟
)1جامد در مایع

 )2مایع در مایع

)4حالل

 )3محلول

 -15در قایق رانی پارویی کدام انرژی ها تبدیل می شوند ؟
)1انرژی ماهیچه ای به انرژی حرکتی

 )2انرژی حرکتی به انرژی ماهیچه ای

 )3انرژی گرمایی به انرژی حرکتی

 )4هیچ کدام

 -16در جدا کردن کدام مورد زیر صافی به ما کمک می کند ؟
 )2آب و شکر

 )1آب و شیر

 )4نفت و روغن

 )3آب و شن

 -17کدام یک از کارهای زیر باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود ؟
 )1شستن حیاط

 )3چکه کردن شیرهای آب

 )2شستن ماشین با شیلنگ آب

 -18با توجه به اعداد زیر  ،جاهای خالی را پر کن .
212 )1

33 )2

و  128و  32و  8و 2
616 )4

512 )3

۲

 )4محکم بستن شیر آب

 -19دومین رقم از سمت چپ عددی در مرتبه ی دهگان میلیون قرار دارد  .این عدد چند رقمی است ؟
 6)2رقم

 6)1رقم

 3)4رقم

 2 )3رقم

 -21از عدد روبه رو  5بسته ی ده هزارتایی کم کرده ایم  .حاصل کدام است ؟ 0026711
1126211 )2

1162211 )1

1161211 )4

1166611 )3

 -21با توجه به کاری که ماشین انجام می دهد  .کدام گزینه صحیح نیست ؟
 )1پاسخ آن عددی زوج است

)2پاسخ آن عددی فرد است

 )3رقم  5در یکان پاسخ وجود دارد

 )4خروجی ماشین  ،عدد  4رقمی است .

-5

3221719

 -22عدد مقابل را به حروف نوشته ایم  .کدام گزینه صحیح است ؟
 )1نهصد و هفتاد و هشت هزار و بیست و سه

 )2نه میلیون و هفت صد و هشتاد هزار و دویست و سه

 )3نه میلیون و هفت صد و هشتاد هزار و بیست و سه
 -23کدام کسر با
)1

15

5
6

 )4نود و هفت هزار و هشت صد و بیست و سه

برابر است ؟
)2

25

×21

31

)3

36

11

)4

12
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45

 -24کدام گزینه ساعت  2و  41دقیقه را نشان نمی دهد ؟
2

4

 )1ساعت 2

1

2 )2

6

2

2 )3

12

2 )4
3

5

9

 – 25تساوی زیر با کدام عدد کامل می شود ؟
11 )1

15 )2

5

25 )3

=

75

31 )4

 -26کدام گزینه  2 ،واحد را نشان می دهد؟
 5 )1تا

1
5

 6 )2تا

5

 14 )3تا

6

1
6

 2 )4تا

1
2

مطالعات اجتماعی

 -27قسمتی از شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یک دیگر زندگی می کنند .
 )1شهر

 )2روستا

 )4منطقه

 )3محله

۳

711

 -28کدام یک از مراسم های زیردر مسجد انجام می شود ؟
 )1جشن نوروز

 )2چهارشنبه سوری

 )4عزاداری

 )3تحویل سال

 -29کدام یک از مکان های زیر تولیدی نیست ؟
 )1بانک

 )2نانوایی

 ) 4سماور سازی

 )3خیاطی

 -31جدولی که در آن درآمد  ،هزینه و پس انداز نشان داده است  ،جدول  .......................می گوییم .
 )1جدول پس انداز

 )3جدول حقوق

 )2جدول بودجه

 )4جدول ضرب

 -31اگر  .............نباشد  ،نمی توانیم مکان های مختلف را روی نقشه تشخیص دهیم .
 )1جهت های اصلی

 )3راهنمای نقشه

 )2جهت های فرعی

 )4جنگل

 – 32اداره هر روستا به عهده  .........................آن روستاست .
 )1شهرداری

 )3فرمانداری

 )2شورای اسالمی

 )4مردم روستا

 – 33آن ها با هم خویشاوندند  .گوشت  ،لبنیات  ،گلیم و جاجیم از تولیدات ماست .
 )1عشایر

 )3شهر

)2روستا

 )4کشور

 – 34شهرهای بزرگ چه قدر جمعیت باید داشته باشند ؟
 )1بیش از هزار نفر

 )3بیش از صد میلیون نفر

 )2بیش از ده هزار نفر

 )4بیش از یک میلیون نفر

 – 35مرکز استان فارس کدام شهر است ؟
 )1یزد

 )3فارس

 )2زاهدان

 )4شیراز

 – 36کدام یک از موارد زیر در مرکز شهرها قرار دارند ؟
 )1کارخانه ها

 )2فروشگاه ها

 )3ادارات

 )4موارد ب و ج

موفق باشید

٤

