
 

 

 

 

 فارسی

 ((.تِ آسواى آتی ًگاُ هی وٌذ ......................))وذام ولوِ ی زیر ترای رای خالی هٌاسة تر است ؟-1

 تَ( اٍ                                     د( ها                                 د( آًْا                         ب (        الف

 ((.صثح اهرٍز هي تاضادی  فراٍاى تِ سَی دتستاى دٍیذم))فؼل رولِ ی هماتل وذام ولوِ هی تاضذ ؟ - 2

 صثح(دتستاى                                د(        د اهرٍز(دٍیذم                            ب (الف

 اضافِ وٌین ؟ ((تر ))تِ وذام یه از ولوات زیر هی تَاًین -3

 پرٍاز(     د ضفاف                      (  سیة                          د(  غرش                             ب  (الف

 وذام رولِ ی زیر ضرب الوخل است ؟-4

 

 از تویسی چَى گل تَدى(از درد تِ خَد پیچیذى          د (د

 .اضا فِ وٌین  ((ا ًِ  ))در هیاى ولوات زیر تِ وذاهیه هی تَا ًین -5

 آزاد(تٌذ                                    د(گالب                                         د(ضیر                     ب(الف

 اضافِ وٌین ؟ ((زار )) ًوی تَاًینتِ وذام ولوِ ی زیر - 6

 وطت(ضي                               د  ( وَُ                                          د(ًوه                    ب (الف

 وذام یه از وتاب ّای زیر ّن تِ صَرت ضؼر ٍ ّن تِ صَرت ًخر ًَضتِ ضذُ است ؟-7

 ّرسِ وتاب( ضاٌّاهِ                      د( تَستاى                                       د( گلستاى               ب(الف

  ؟ًوی وٌیناضافِ وٌین وذاهیه را اًتخاب  ((هٌذ ))اگر تخَاّین تِ ولوات زیر -8

 خطن (حرٍت                           د(لذرت                                      د(زٍر                        ب(الف

 (.................هي ٍ ػلی ّر رٍز در تا غچِ ،گل سرخ ))در رای خالی لراردادى وذام گسیٌِ هٌا سة است ؟    -9

 هی وارًذ(هی وارین                      د(هی وارد                                  د(هی وارم               ب  (الف

 استفادُ وٌین ؟ ((ات)) از ًوی تَاًینترای روغ تستي وذام ولوِ ی زیر -10

                                                      تِ ًام خذا                 آزهَى ٍرٍدی پایِ چْارم

 :                      ًام ٍ ًام خاًَادگی 

الف(ّرلحظِ غوگیي ضذى                                                     ب( سال ًَ از تْارش پیذاست.

 سثسی(هَرَد                         د( تؼطیل                                 د(اطالع                    ب(الف



 

 

 ارتواػی 

 هروس استاى وردستاى وذام ضْر زیر هی تاضذ ؟-11

 ارٍهیِ ( ّوذاى                           د( سٌٌذد                         د( خرم آتاد              ب (الف

 در وذام ضْر است؟ (ع)آراهگاُ حضرت هؼصَهِ -12

 ضْر ری(لن                                   د( ضیراز                          د( هطْذ                  ب  (الف

 تِ رْتی وِ خَرضیذ طلَع هی وٌذ چِ هی گَیٌذ ؟-13

 رٌَب(ضوال                               د( هغرب                       د(هطرق                        ب (الف

 تِ ایراى تاز گطتٌذ ؟13 57 تْوي هاُ 12پس از چٌذ سال دٍری از ٍطي در  (رُ)اهام خویٌی -14

  سال15( سال                                 د10  ( سال                     د22  ( سال                 ب12 (الف

 چٌذ واخ در سؼذ آتاد ٍرَد دارد ؟-15

 واخ9(  واخ                                 د6 ( واخ                            د12 ( واخ               ب18 (الف

  ؟ًوی تاضذوذام یه از گسیٌِ ّای زیر رسء هٌاتغ هلی -17

 تاؽ(ًفت ٍگاز                              د(  خان                          د( رٌگل                     ب (الف

 وذام یه از ضْر ّای زیر هؼذى فیرٍزُ دارد ؟-18

 ضیرٍاى(تزٌَرد                               د( هطْذ                          د( ًیطاتَر                     ب (الف

 ضغل اصلی هردم ایل چیست ؟-19

 لالی تافی(تاغذاری                     د(  وطاٍرزی                         د(  داهپرٍری                      ب(الف

 در تیطتر راّای ایراى وذام هحصَل وطت هی ضَد ؟-20        

 ػذس(لَتیا                                د(گٌذم                            د(ترًذ                           ب  (        الف

الف( یسد                       ب( آهل                              د(  تَضْر                               د( زًزاى

16-وذام یه از ضْر ّای زیر در ضوال ایراى لرار دارد ؟ 
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 55050 (                    د550005(د                       55005 (                   ب5505 (ا لف

  وذام ػذد زیر است ؟18حلج  ػذد -22

 2 (                           د 9(                               د6(   ب   3(الف

  لاتل لسوت است ؟2وذام یه از اػذاد زیر تر -23

 471(د   845(                              د483(ب  398 (الف

 ّرهستطیل چٌذ خط تمارى دارد ؟-24

چْار خط ( خط تمارى                   د2(د  خط تمارى ًذارد ( خط تمارى                   ب1(الف

 تمارى

4         وذام ػذد زیر دارد ؟              در تساٍی هماتل در -25 × 6 + (4 × 3) = 4 × 

 9(                                      د4(                          د3(                             ب8(الف

 هخاث هتساٍی السالیي چٌذ گَضِ ی را ست دارد ؟- 26

 گَضِ راست ًذارد (سِ گَضِ راست              د(د دٍگَضِ را ست  ( گَضِ راست            ب1(الف

 در ضىل هما تل چٌذ پارُ خط هی تیٌیذ ؟-27

 .پارُ خط ًذارد(یه پارُ خط            د(دٍ پارُ خط                   د(سِ پارُ خط                  ب(الف

 وذام ضىل زیر تِ هىؼة ضثا ّت دارد ؟-28

 

  

 د د ب الف

 هساحت ایي هرتغ چٌذ ساًتیوتر هرتغ هی ضَد ؟.  ساًتیوتر است 36هحیط هرتؼی -29

  ساًتیوتر هرتغ81( ساًتیوتر هرتغ        د36( ساًتیوتر هرتغ           د9(ساًتیوترهرتغ            ب4(الف

  هتر40 ( هتر                   د4( هتر                     د400( هتر             ب4000(الف

 ّر ضثا ًِ رٍز چٌذ دلیمِ است ؟- 31

 ػذد پا ًصذ ٍ پٌزاُ ّسارٍ پٌذ وذام ػذد زیر است ؟-21       

30-4 ویلَهتر تراتر است تا 000000000000 

 3600 (                      د1440 (                     د24 (                     ب288  (الف



 

 

 تؼذ از ظْر تِ خا ًِ ترگردین ، در ایي صَرت چٌذ 3 صثح تِ هذرسِ ترٍین ٍ ساػت 7اگر سا ػت - 32

 ساػت در هذرسِ درس خَاًذُ این ؟

  ساػت 15 (د  سا ػت4 ( ساػت                 د8 ( سا ػت            ب10(الف

  گرم لٌذ ٍضىر ، یه ویلَ ٍ ًین آى لٌذ ا ست چٌذ ویلَ ضىر ا ست ؟3500از - 33

  گرم1500 (د  گرم2500 (          د  گرم200 (ب ویلَگرم2 (الف

 وذام وسر از تمیِ تسرگتر است ؟-34

( الف
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   (د                      
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 .............................. ترا ترا ست تا25- 35

  تا 2 ضص تا ٍ 4  ( ّطت تا ٍ یىی      د3 ( تا            د9 پٌذ تا ٍ 3  ( تا      ب2 ّفت تا ٍ 3 (الف

 ؟

 7367  (     د 7288

  چیست ؟3  ارزش هىا ًی رلن  237456در ػذد  - 37

 صذگاى ( دّگاى ّسار              د( یىا ى ّسار              د(صذگاى ّسار                  ب  (الف 

  هیلیوتر چٌذ ساًتیوتر ٍ چٌذ هیلیوتر است ؟68- 38

  ساًتیوتر 8 هیلیوتر ٍ 6 ( هیلیوتر                                                   ب8 ساًتیوتر ٍ 6 (ا لف

 ّیچىذام  ( ساًتیوتر                                                                     د68 (د

 لیال تِ چٌذ گلذاى آب داد؟. اٍ تِ رتغ گلذاى ّای خَد آب داد .  گلذاى گل دارد 16لیال - 39

  تا10 (تا                      د6 ( تا                              د4 ( تا                      ب8 (الف

 دٍ پارُ خط هتماطغ چٌذ ًمطِ هطترن دارد ؟- 40

 یه ًمطِ ( خیلی زیاد                    د( سِ ًمطِ                      د( دٍ ًمطِ                ب (ا لف 

            هَفك تاضیذ   

الف ( 7368                  ب(7388                        د( 

1847 × 4 = 36-  حاصل ضرب هماتل وذام ػذد زیر ا ست ؟                                              
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