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هدیه های آسمان و قرآن
الف.�درست�یا�نادرست

درست11111

نادرست، در »ال اله اال اهلل« اذان، »قُول هو اهلل احد« در سوره ی توحید و »اَشَهد ان ال اله اال اهلل، وحدهُ ال شریک لَُه« در تشهد، بر 21111

یکتایی خداوند گواهی می دهیم.

نادرست، نام کتاب حضرت عیسی )ع(، انجیل است و تورات، کتاب حضرت موسی )ع( است.31111

درست41111

نادرست، همه ی نیازهای دانه برای رشد، پیش از روییدن اندیشیده شده است.51111

ب.�جای�خالی

قرآن91111 پرسش81111 بالل71111 نیکوکاران61111

پ.�گزینه�ی�مناسب

گزینه1ی1»3«101111

گزینه1ی1»4«111111

گزینه1ی1»1«121111

ت.�پاسخ�کوتاه

بعد از غذا، پیش از خواب و بعد از بیدار شدن.131111

راستگو و درستکار بودن حضرت مریم. )معنی آیه: مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او ]نیز[ پیامبرانی آمده بودند و 141111

مادرش زنی بسیار راستگو]و درستکار[ بود. هر دو غذا می خوردند. بنگر چگونه آیات ]خود[ را برای آنان توضیح می دهیم. سپس 

ببین چگونه ]از حقیقت[ دور می افتند.(

اگر هر اسیری به ده نفر خواندن و نوشتن می آموخت، آزاد می شد.151111

نه از پدر و مادری متولّد شده است و نه فرزندی دارد.161111

ث.�پاسخ�تشریحی

بهترین زنان بهشتی، »مریم«، »خدیجه«، »فاطمه« و »آسیه« هستند.171111

می فرمود: »دانش، مانند گنج است و کلیدآن پرسش است.« و نیز می فرمود: »یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه 181111

دارید.«

پاسخنامه
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کم فروشی یعنی کم  گذاشتن؛ به عنوان مثال اگر فروشنده ای، وزن میوه را بیشتر از وزن واقعی آن حساب کند، کم فروشی کرده 191111

است.

»کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد؛ گفتارش بر دانش شما بیفزاید و رفتارش شما را به بهشت عالقه مندکند.«201111

مطالعات اجتماعی

الف.جمالت�درست�یا�نادرست

نادرست؛ احساس غم احساسی طبیعی )عادی( است و همه ی انسان ها در زندگی، گاهی این احساس را پیدا می کنند.211111

درست221111

نادرست؛ میزان متوسط بارندگی ساالنه در ایران کم تر از 250 میلی متر است. به همین دلیل کشور ما از کشورهای کم آب دنیا 231111

به حساب می آید.
درست241111

ب.جای�خالی
مهاجرت271111شورا261111همدلی251111

رودها و آب های زیرزمینی281111

ارتباط غیرکالمی291111

پ.�گزینه�ی�مناسب

گزینه1ی1»4« رود گرگان در استان گلستان در سمت شمال شرقی ایران جریان دارد301111

گزینه1ی1»3«311111

گزینه1ی1»1« مشهد درکوهپایه های استان خراسان قرار دارد. در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوه های 321111

خراسان و آذربایجان، به دلیل آب و هوای معتدل و خاک آبرفتی و وجود معادن مختلف، تعداد زیادی شهر و روستای پرجمعیت 

به وجود آمده است.
گزینه1ی1»2« در کشور ما، در چند سال گذشته هیچ جنگی اتّفاق نیفتاده است.331111

نکته: عواملی که در گزینه های دیگر ذکر شده، می تواند باعث مهاجرت از روستا به شهر شود.

ت.�پاسخ�کوتاه

سازمان هالل احمر و سازمان انتقال خون، دو سازمانی هستند که برای همدلی به وجود آمده اند.341111

صنایع مصرفی351111

چشمه361111

به دلیل عبور از نمکزارها371111
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حریم شخصی 381111

عوامل دورکننده ی جمعیت عبارتند از: خشکسالی، جنگ، کمبود آب و کمبود درآمد و عوامل جذب کننده ی جمعیت عبارتند 391111

از : شغل های بیشتر، درآمد بیشتر، فروشگاههای بزرگ، دانشگاه و بیمارستان مجهز.

ث.�پاسخ�کامل

در کارخانه ها، کارگران به کمک ماشین آالت، مواّد اولّیه را به مواّدی تبدیل می کنندکه مورد نیاز مردم است. به این فّعالیت، 401111

»صنعت« گفته می شود.

1ـ اعضای هر گروه باید برحسب توانایی ها و استعدادهایشان، نقشی را به عهده بگیرند و وظایف خود را بشناسند و انجام دهند. 411111

2ـ اعضای یک گروه باید روابط خوبی با هم داشته باشند.

3ـ نظم و مقّررات باید در هر گروهی رعایت شود.

4ـ اعضای یک گروه باید به نظر یکدیگر احترام بگذارند و در انجام کارها با هم مشورت و همفکری کنند.

1ـ وقتی تعداد جوانان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیشتری برای کار فراهم می شود. عالوه بر این، جوانان با تحصیل و تالش به 421111

پیشرفت کشور کمک می کنند.

2ـ اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای دفاع از کشور وجود دارد.

1ـ حفظ حریم شخصی                                     2ـ دقّت و توّجه به سخنان431111

3ـ انتخاب زمان مناسب گفت وگو                       4ـ قطع نکردن حرف گوینده

صنایع مادر به صنایعی گفته می شود که کاالهایی برای استفاده ی مستقیم مردم تولید نمی کنند. از این کاالها در کارخانه های دیگر 441111

استفاده می شود مانند: صنعت ذوب آهن که ورقه های آهنی تولید می کند.
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فارسی

 

نادرست درست� � � � الف.�جمالت�درست�یا�نادرست�را�مشخص�کنید.��

11.� 1 1 1 هر1شعری1برای1خوانده1شدن،1لحن1مناسب1و1خاص1خود1را1دارد.11

21.� 1 1 1 1 1 »1پروردگار«1یعنی1»آفریننده1ی1جهان1هستی«.11

31.� 1 1 1 1 »1روزگار«1یعنی1»کسی1که1در1این1دوره1زندگی1می1کند«.11

41.� 1 1 1 1 1 »1گوش1دادن«1با1»1شنیدن«1متفاوت1است.11

51.� 1 1 1 1 1 1 »1بن1دندان«1یعنی1»1ریشه1ی1دندان«11

61.� 1 1 1 1 1 »1سرو1بن«1یعنی1»1ریشه1ی1درخت1سرو«11

71.� 1 1 1 1 1 »1امیدواری«1متضاد1کلمه1ی1»1ناامید«1است.11

81.� 1 1 1 1 »1رفتگر«1یعنی1»کسی1که1از1جایی1به1جایی1می1رود«.11

ب.�واژه�ی�مناسب�را�انتخاب�کنید.

اگر1می1خواهیم1....................1)عالم،1آلم(1را1بهتر1بشناسیم،1بهتر1است1پدیده1ها1را1خوب1تماشا1کنیم..91

واژه1ی1»فضل«1با1....................1)تلّفظ،1فاضل(1هم1خانواده1است..101

»بیخ«1به1معنای1....................1)کنار،1ریشه(1است..111

توانا1بود1هرکه1دانا1بود1/1ز1دانش1دل1پیر1....................1)بینا،1برنا(1بود..121

پ.�گزینه�ی�مناسب�را�انتخاب�کنید.

مفهوم1ضرب1المثل1»نابرده1رنج،1گنج1میّسر1نمی1شود«،1در1کدام1گزینه،1آمده1است؟.131

2( برای رسیدن به موفّقیت باید گنج داشت. 1( اگر تالش کنی، موفّق نمی شوی. 

4( موفّقیت در اثر تالش امکان پذیر است. 3( تا ثروت نداشته باشی، موفّقیت امکان پذیر نیست. 

کدام1گزینه1با1بند1زیر،1هم1مفهوم1است؟.141

»عالم1تماشاخانه1ی1شگفتی1های1آفرینش1است.1یعنی1به1هر1طرف1که1نگاه1می1کنیم،1آفریده1های1زیبای1خداوند1را1می1بینیم.1این1

جهان،1دفتری1است1که1خدای1مهربان،1به1پاکی1و1زیبایی1در1آن1نگاشته1و1می1نگارد«.

ــت11( از پـــی توســـت ایـــن همـــه اّمیـــد و بیـــم ــم خواسـ ــه نخواهیـ ــو قبلـ ــز در تـ 21( جـ
بیچـــارگان31( ای همـــه هســـتی ز تـــو پیـــدا شـــده چـــاره ی  ای  کـــن  چـــاره   )41

پیشآزمون
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هر1بلبلی1که1زمزمه1بر1شاخسار1کرد«1هم1مفهوم1نیست؟.151 کدام1گزینه1با1بیت1»توحیدگوی1او،1نه1بنی1آدمند1و1بس1

آشـــیان11( بـــاز می آیـــد پرســـتو، نغمـــه خـــوان اینجـــا  در  می ســـازد   بـــاز 
ـــدگار21(  هـــرگل و برگـــی کـــه هســـت یـــاد خـــدا می کنـــد ـــاد خداون ـــد؟ ی ـــه خوان ـــری چ ـــل و قم  بلب
شـــاهین و  بـــاز  و  عقـــاب  و  ســـیمرغ  ــا31(  ــد در آشیــان هـــ ــو کــنـــ ــر تـــ  ذکـــ
ـــده(41( بـــی یـــاد تـــو نیســـت هیـــچ مرغـــی ـــرغ: پرن ـــتان ها )م ـــاغ و بوس ـــبزه و ب  در س

کدام1گزینه1با1مفهوم1کلی1داستان1»گلدان1خالی«1که1در1بند1زیر1هم1آمده1است،1هم1خوانی1ندارد؟.161
»امپراتورگفت:1من،1پینگ1را1برای1درستکاری1و1شجاعتش1تحسین1می1کنم.1پاداش1او،1این1است1که1جانشین1من1و1امپراتور1

این1سرزمین1شود«.

21( راســـتی کـــن کـــه راســـتان رســـتند.11( از ســـخن راســـت، زیـــان کـــس نکرد.
ـــت. ـــد از راه راس ـــم ش ـــه گ ـــدم ک ـــس ندی 41( راســـتی، آدمیـــزاده را هـــالک کنـــد.31( ک

در1همه1ی1ابیات،1کلمات1متضاد1وجود1دارند1غیر1از1گزینه1ی1....................1..171

افتد.11( عالـــم پیر، دگربـــاره جوان خواهد شـــد. غیبت  و  حضور  که  آفتابی  مثل  نه  تو   )21
اســـت. ســـپید  ســـیه،  شـــب  پایـــان  بـــود.31(  دانـــا  هر کـــه  بـــود  توانـــا   )41

متضاد1کلمات1»کوتاه،1زرنگی،1پوشیده1و1خسیس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1دیده1می1شود؟.181
را مـرده  درختـان  بیـخ  داد،  آب  ابـر  الـف.  کـــرد11 نوبهـــار  پیرهـــن  برهنـــه،   شـــاخ 

ــم ــد و بیـ ــه اّمیـ ــن همـ ــت ایـ ــی تو سـ  هـــم تـــو ببخشـــای و ببخـــش ای کریـــم1ب.1از پـ
 چـــو خواهـــی کـــه از بـــد نیابـــی گزنـــد1پ.      بـــه دانـــش گـــرای و بـــدو شـــو بلنـــد
 بـــر تـــر شـــدم، بگـــو تـــو کـــه ایـــن کاهلـــی ز چیســـت؟«1ت. خندیـــد از او کـــدو، کـــه »مـــن از تو، به بیســـت روز

4( )پ ـ ت ـ ب ـ الف( 3( )پ ـ ب ـ ت ـ الف(  2( )پ ـ ت ـ الف ـ ب(  1( )پ ـ ب ـ الف ـ ت( 

ت.�به�سؤاالت�زیر�پاسخ�دهید.
در1بیت1»توحیدگوی1او1نه1بنی1آدمند1و1بس1/1هر1بلبلی1که1زمزمه1بر1شاخسار1کرد«،1شاعر1اعتقاد1دارد1که1چه1کسی191.1

ستایشگر1خداوند1است؟
معنی1واژگان1زیر1را1بنویسید..201

پ.1انجم: ب.1گرمابه:1 الف.1فضیلت:1
ج.1کاهلی: ث.1گزند:1 ت.1بلند1آوازه:1
خ.1لیل:1 ح.1موذی:1 چ.1غفلت:1

ر.1هوس: ذ.1تاالب:1 د.1تأّمل:1
»1فضل1خدای1را1که1تواند1شمار1کرد؟«1یعنی:.211
»1هر1که1در1این1چند1خصلت1کاهلی1ورزد،1به1مقصود1نرسد«1یعنی:.221
»1در1ردیف1چارپایان1است«1یعنی:.231
متضاد1واژه1های1زیر1را1بنویسید..241

الف.1کهن1111111111111111111ب.1روشنایی1111111111111111111پ.1سرشار1111111111111111111ت.1بلندآوازه
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الف.�درست�یا�نادرست�

درست41111نادرست31111درست21111درست11111

نادرست81111نادرست71111درست61111درست51111

ب.�جای�خالی

برنا121111ریشه111111فاضل101111عالم91111

پ.�چندگزینه�ای

گزینه1ی1»4«131111

گزینه1ی1»3« بند مورد سؤال بر این نکته تأکید دارد که دنیا را خداوند آفریده است و همه ی اطراف ما، پر از زیبایی هایی است 141111

که خالق آنها خداست. گزینه ی »3« هم به این نکته اشاره می کند که همه ی هستی را، خداوند آفریده است.

بررسی سایر گزینه ها:

مفهوم گزینه ی »1«: امیدها و ترس های ما، مربوط به خداست.

مفهوم گزینه ی »2«: فقط خداوند را عبادت خواهیم کرد.

مفهوم گزینه ی »4«: خداوندا تو تنها کمک بیچارگان هستی، پس ما را کمک کن.

گزینه1ی1»1« مفهوم بیت سؤال این است که همه ی موجودات اعم از انسان ها و پرندگان، خداوند را به شیوه ی خود ستایش 151111

می کنند که این مفهوم در سه گزینه ی دیگر هم آمده است. این در حالی است که مفهوم گزینه ی »1« فقط اشاره به این دارد که 

به خاطر فصل بهار، پرستو شروع به آوازخوانی کرده و مشغول النه سازی شده است.

گزینه1ی1»4« مفهوم داستان و بند آخر آن بر این نکته تأکید می کند که »راستی بهترین کار است و درنهایت کسی که راست 161111

می گوید، بهترین نتیجه را هم از آن خود می کند«. این مفهوم، فقط در گزینه ی »4« وجود ندارد، چون این گزینه می گوید که 

راست گفتن باعث نابودی آدم ها می شود.

گزینه1ی1»4« تضاد ندارد.171111

بررسی سایر گزینه ها: گزینه ی »1« پیر و جوانـ  گزینه ی »2«: حضور و غیبتـ  گزینه ی »3«: سیه و سپید

گزینه1ی1»2« کوتاه ≠ بلند / زرنگی ≠  کاهلی / پوشیده ≠ برهنه / خسیس ≠ کریم181111

ت.�پاسخ�تشریحی

همه ی موجودات191111

پاسخنامه
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ت. مشهورپ. ستارگانب. حّمامالف. نیکویی، برتری201111
ح. آزاردهنده، اذیت کنندهچ. بی توّجهی، اعتنا نکردنج. سستی، تنبلیث. آسیب

ر. میل، آرزوذ. آبگیر، برکهد. اندیشیدنخ. شب

چه کسی می تواند نعمت های خداوند را بشمارد؟ )هیچ کس نمی تواند نعمت های خداوند را بشمارد(.211111

هر کس در داشتن این چند ویژگی، تنبلی کند، به خواسته اش نمی رسد.221111

مثل حیوانات است.231111

ت. گمنام،  بی نامپ. خالی، تهیب. تاریکی، ظلمتالف. نو، تازه241111
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علوم تجربی

نادرست درست� � � الف.�درستی�یا�نادرستی�عبارت�های�زیر�را�مشّخص�کنید.��

11.� 1 در1یک1کاوش1علمی،1یکی1از1عوامل1مؤثر1را1ثابت1و1بقیه1ی1عوامل1را1تغییر1می1دهیم.1

21.� 1 1 در1تغییرات1شیمیایی،1ماّده1ی1اّولیه1به1ماّده1ی1جدیدی1تبدیل1می1شود.1

31.� 1 1 1 1 1 نور1را1می1توان1با1استفاده1از1ذّره1بین1تجزیه1کرد.1

41.� 1 1 1 1 1 یک1لیوان1پر1از1آب،1شبیه1عدسی1رفتار1می1کند.1

51.� با1مطالعه1ی1فسیل1ها1می1توان1در1مورد1محل1زندگی1جانداران1اّطالعات1مختلفی1به1دست1آورد.1

ب.�جاهای�خالی�زیر�را�با�کلمات�مناسب�ُپر�کنید.

در1یک1کاوش1علمی،1پس1از1مشاهده1و1طرح1پرسش،1یک1...........................................1مطرح1می1شود..61

در1یک1تغییر1فیزیکی1...........................................1و1...........................................1ماّده1تغییر1می1کند،1ولی1...........................................1ماّده1تغییری1نمی1کند..71

وسایل1آهنی1در1هوای1مرطوب1...........................................1از1هوای1گرم1و1خشک،1زنگ1می1زنند..81

رسیدن1سیب1و1پوسیدن1پارچه،1جزء1تغییرات1...........................................1هستند..91

تجزیه1کردن1نور،1به1معنای1...........................................رنگ1های1گوناگون1نور1از1یکدیگر1است..101

هنگامی1که1نور1خورشید1به1ذّره1بین1می1تابد،1ذّره1بین1آن1را1در1یک1نقطه1به1نام1...........................................1جمع1می1کند..111

وقتی1نور1به1یک1قطره1ی1آب1می1رسد،1ممکن1است1توسط1آن1...........................................1و1یا1از1آن1...........................................1کند..121

زمین11شناسان1برای1آشنایی1با1آثار1به1جا1مانده1از1جانداران1گذشته،1الیه1های1...........................................1را1مطالعه1می1کنند..131

به1آثار1و1بقایای1به1جا1مانده1از1گیاهان1و1جانوران1پس1از1گذشت1سال1ها1...........................................1می1گویند..141

تعداد1فسیل1های1حشرات1...........................................1از1تعداد1فسیل1های1جانوران1دریایی1است..151

پ.�گزینه�ی�درست�را�انتخاب�کنید.

1چهار1فرفره1)شبیه1فرفره1ی1شکل1زیر(1را1از1ارتفاع1برابر1رها1می1کنیم،1کدام1یک1زودتر1به1زمین1می1رسند؟161.1

1( فرفره ای که بال پهن تر و تعداد بیشتری گیره دارد.

2( فرفره ای که بال پهن تر و تعداد کم تری گیره دارد.

3( فرفره ای که بال باریک تر و تعداد بیشتری گیره دارد. �

4( فرفره ای که بال باریک تر و تعداد کم تری گیره دارد.

پیشآزمون
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تغییرات1نام1برده1شده1در1کدام1گزینه،1همگی1شیمیایی1هستند؟.171

1( پختن غذا – زنگ زدن آهن – خشک شدن پارچه

2( ُخرد کردن میوه – دوختن پارچه – درست کردن مربا

3( بریدن کاغذ – سوختن کاغذ – پوسیدن کاغذ

4( ترش شدن شیر – فاسد شدن میوه – آتش گرفتن چوب

مطابق1شکل،1در1فاصله11ای1پشت1کانون1ذّره1بین،1یک1شمع1قرار1می1دهیم.1کدام1گزینه1تصویر1شعله1ی1شمع1بر1روی1پرده1را181.1

به1درستی1نشان1می1دهد؟�11

 )2    )1

  )4    )3

در1یک1رنگین1کمان،1باالترین1و1پایین1ترین1رنگ1ها،1به1ترتیب1کدام1ها1هستند؟.191

2( قرمز – بنفش  1( سبز – زرد   

4( بنفش – قرمز 3( زرد - سبز   

کدام1یک1از1فسیل1های1زیر،1مربوط1به1جانوری1است1که1هم1در1آب1و1هم1در1خشکی1زندگی1می1کند؟ .201

 )2    )1

 )4    )3

ت.�به�سؤاالت�زیر،�پاسخ�دهید.

دانش1آموزان1یک1کالس1می1خواهند1اثر1رنگ1های1مختلف1نور1بر1رشد1یک1گونه1ی1خاص1از1گیاه1ارکیده1را1مطالعه1کنند.211.1

برای1آن1که1بتوانند1مانند1دانشمندان1کاوش1کنند،1در1آزمایش1مربوط1به1این1تحقیق1به1ترتیب:

الف.1چه1عواملی1را1باید1تغییر1دهند؟

ب.1چه1عاملی1را1نباید1تغییر1دهند؟1)13مورد1بنویسید.(

سه1فرفره1ی1کاغذی1متفاوت1را1از1ارتفاع11501سانتی1متری1زمین1رها1می1کنیم1و1به1کمک121ساعت1مختلف،1مّدت1زمان221.1

ثانیه1 برحسب1 را1 زمان1 و1دیگری1 دقیقه1 برحسب1 را1 زمان1 از1ساعت1ها،1 یکی1 اندازه11می1گیریم.1 را1 زمین1 به1 آن1ها1 رسیدن1

اندازه1گیری1می1کند.1استفاده1از1کدام1ساعت1باعث1می1شود1تا1مشاهده1و1اندازه1گیری1دقیق1تر1باشد؟1چرا؟
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با1توّجه1به1اّطالعات1ستون1های1مختلف1جدول1زیر،1خانه1های1خالی1را1تکمیل1کنید.1)عالمت11به1معنای،1تغییر1کردن1و231.1
عالمت11به1معنای1تغییر1نکردن1است.(

نام1تغییر
تغییر1های1ایجاد1شده

نوع1تغییر جنسرنگحجمبو

....................................................................................................................................................تبخیر آب

..........................................................................

..........................................................................

....................................................................................................................................................زنگ زدن آهن

سرعت1واکنش1های1نوشته1شده1را1با1گذاشتن1عالمت1)> <(1با1هم1مقایسه1کنید..241

1فاسد1شدن1گوشت1بیرون1یخچال الف.1فاسد1شدن1گوشت1درون1یخچال1

1سوختن1چوِب1تر ب.1سوختن1چوِب1خشک1

1زنگ1زدن1وسایل1آهنی1خانه1در1حمام پ.1زنگ1زدن1وسایل1آهنی1خانه1در1اتاق1خواب1

با1رسم1یک1شکل1و1مشّخص1کردن1مسیر1نور1تابیده1شده،1عدسی1و1پرده،1تعیین1کنید1که1چگونه1می1توان1به1کمک1عدسی،251.1

تصویر1خورشید1را1بر1روی1پرده1تشکیل1داد.

نوشته1های1یک1کتاب1را1به1کمک1وسایل1مختلف،1نگاه1می1کنیم.1هریک1از1نوشته1های1ستون1»الف«1مربوط1به1کدام1وسیله261.1

در1ستون1»ب«1می1تواند1باشد؟1)به1هم1وصل1کنید.(
ستون1»ب«ستون1»الف«

آسمان
عینک آفتابی

ذرّه بین

آسمان
لیوان پر از آب

لیوان خالی

به1چه1دلیل1می1توان1به1کمک1فسیل1ها،1اّطالعاتی1در1مورد1ویژگی1های1جانداران1به1دست1آورد؟.271
با1توّجه1به1تصویر1زیر1که1الیه1های1رسوبی1زمین1را1نشان1می1دهد،1به1سؤاالت1پاسخ1دهید.281.1

الف.1چند1الیه1ی1رسوبی1در1تصویر1وجود1دارد؟1آن1ها1را1شماره1گذاری1کنید.
ب.1فسیل1کدام1الیه1قدیمی1تر1است؟

پ.1در1مکان1این1الیه1ها1قباًل1خشکی1وجود1داشته1است1
یا1دریا؟1چرا؟
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الف.�درست�یا�نادرست

نادرست، در یک کاوش علمی، یکی از عوامل مؤثر را تغییر می دهیم و بقیه ی عوامل را ثابت نگه می داریم.11111

درست21111

نادرست، نور را با استفاده از منشور می توان تجزیه کرد.31111

درست41111

 درست51111

ب.�جای�خالی

جواب احتمالی یا پیش بینی61111

شکل و اندازه – جنس یا نوع71111

کانون111111جدا کردن101111شیمیایی91111سریع تر81111

کم تر151111فسیل141111رسوبی131111تجزیه – عبور121111

پ.�چهارگزینه�ای

گزینه1ی1»3« در یک فرفره ی چرخان، هرچه پهنای بال فرفره کم تر و تعداد گیره ها بیشتر باشد، فرفره زودتر به زمین می رسد.161111

گزینه1ی1»4« پختن غذا، زنگ زدن آهن، درست کردن مربا، سوختن و پوسیدن کاغذ، ترش شدن شیر، فاسد شدن میوه و آتش 171111
گرفتن چوب، همگی تغییرات شیمیایی هستند. باقی تغییرات ذکر شده در گزینه ها، تغییرات فیزیکی هستند.

گزینه1ی1»4« تصویر شعله، بر روی پرده حتما برعکس تشکیل می شود.181111

گزینه1ی1»2« ترتیب قرار گیری رنگ های رنگین کمان از باال و پایین به ترتیب عبارت اند از:191111
قرمز – نارنجی – زرد – سبز – آبی – نیلی – بنفش

گزینه1ی1»1« فسیل رسم شده در گزینه ی »1« ، مربوط به اردک است که هم در آب و هم در خشکی زندگی می کند.201111

ت.�پاسخ�تشریحی

عواملی که باید تغییر کنند: نوع گیاه، دمای هوا، مقدار و نوع آب، خاک گلدان ها  و ...211111
عاملی که نباید تغییر کند: رنگ نور تابیده  شده به گیاه

هرچقدر زمان دقیق تر اندازه گیری شود، مشاهده و نتیجه ی تحقیق دقیق تر است.221111
ساعتی که زمان را برحسب ثانیه که زمان  کوچک تری نسبت به دقیقه  است، اندازه  می گیرد، نتیجه ی دقیق تری نسبت به ساعتی 

که زمان را بر حسب دقیقه اندازه  می گیرد، نشان خواهد داد.

پاسخنامه
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231111 

نام1تغییر
تغییر1های1ایجاد1شده

نوع1تغییر
جنسرنگحجمبو

فیزیکیتبخیر آب

شیمیاییسوختن کاغذ

فیزیکیبریدن کاغذ

شیمیاییزنگ زدن آهن

 الف. >               ب. <             پ. >241111

251111
 

لیوان پر از آب و ذّره بین باعث می شوند تا نوشته ها بزرگ تر به نظر بیایند و عینک آفتابی و لیوان خالی، تقریباً تأثیری بر اندازه ی 261111
نوشته ها ندارند.

بنابراین:
ستون1»ب«ستون1»الف«

آسمان
عینک آفتابی

ذرّه بین

آسمان
لیوان پر از آب

لیوان خالی

چون فسیل  یا اثر بدن جانداران، به خود آن ها شباهت دارد.271111

 الف. 3 الیه281111

 

ب. الیه ی)1(، هرچه الیه  پایین تر قرار داشته باشد، قدمت آن نیز بیشتر است.

پ. دریا، چون فسیل هایی که تشکیل شده  اند، مربوط به جانوران دریایی هستند.
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ریاضی

 

اولین1رقم1از1سمت1چپ1عددی1در1دهگان1میلیون1قرار1دارد.1این1عدد1چندرقمی1است؟.11

4( ده رقمی 3( نُه رقمی  2( هشت رقمی  1( هفت رقمی 

اگر1رقم1عددی1بخواهد1از1جایگاه1دهگان1هزار1به1دهگان1میلیون1برسد،1آن1عدد1باید1چند1برابر1شود؟.21

 10000)4  1000 )3  100 )2  10)1

عدد120021از1چپ1به1راست1همان1طور1خوانده1می1شود1که1از1راست1به1چپ1خوانده1می1شود.1کدام1یک1از1اعداد1زیر1این31.1

)کانگورو-2002( ویژگی1را1ندارد؟�

2323 )4  2112 )3  1991 )2  2222 )1

تولد1مسعود121ماه1و131هفته1و141روز1دیگر1است.1اگر1امروز1سوم1آبان1باشد،1تولد1مسعود1چه11روزی1است؟.41

4( 29 دی 3( 28 دی  2( 21 دی  1( 8 دی 

13ساعت1برابر1با1چند1دقیقه1است؟.51 1
3
1

2( 240 دقیقه 1( 260 دقیقه  

4( 200 دقیقه 3( 220 دقیقه  

61.5 8 11 80, , , , در1الگوی1عددی1روبه1رو1چند1عدد1وجود1دارد؟�1

26 )4  27 )3  79 )2  80 )1

دنباله1ی1شکل1های1زیر1را1در1نظر1بگیرید.1شکل1دهم1از1چند1دایره1ی1کوچک1تشکیل1می1شود؟71.1

23 )4  12 )3  24 )2  22 )1

)کانگورو-2015(�.81 نصف1کدام1شکل1رنگی1است؟�

 )4   )3   )2   )1

1باقی1مانده1ی1آن1را1سبز1رنگ11کرده1ایم.1چه1کسری1از1تمام1مربع1سبز1رنگ1شده1است؟.91 1
3
1مربعی1را1زرد1و1 1
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3
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سنجشآغازین
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1مساحت1هر1پرچم1باید1سیاه101.1 35 1در1مدرسه1ای،1هرکدام1از1دانش1آموزان1باید1یک1پرچم1سیاه1و1سفید1طراحی1کنند.1دقیقا1ً

)کانگورو-�2008(� باشد.1چندتا1از1پرچم1های1زیر1درست1طراحی1شده1اند؟�1
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گزینه1ي1»2« برای حل این سؤال، جدول ارزش مکانی را رسم می کنیم:11111

میلیونهزار

صدیصدیصدی

*

گزینه1ي1»3«  اگر رقم عددی بخواهد از دهگان هزار به دهگان میلیون برسد، یعنی در جدول ارزش مکانی 3 خانه جابه جایی 21111

داریم:

میلیونهزار

صدیصدیصدی

*

*

پس باید 1000 برابر  شود.

گزینه1ي1»4« اگر گزینه های »1«، »2« و »3«، را از راست به چپ بخوانیم، خودشان می شوند، ولی گزینه ي » 4« می شود 31111.3232

25 روز، پس تولد 41111 4 روز دیگر می شود 3 هفته یعنی 21روز که با  گزینه1ي1»3« 2 ماه بعد از ماه آبان می شود ماه دی؛ و 

28 دی است.  25 3+( ) مسعود 

ساعت و هر ساعت 60 دقیقه است، پس: 51111 1
3

3ساعت یعنی 3 ساعت و  1
3

گزینه1ي1»4« 

3 60 180
60 3 20

180 20 200
× =
÷ =





⇒ + =
¾£Ã¤j

¾£Ã¤j
 

گزینه1ي1»4« فاصله ی اعداد به صورت 3تا 3تا می باشد، پس می توانیم با تقسیم 80 بر 3 پاسخ را به دست آوریم:61111

80
6

3
26

20
18
02

−

−

 

راه حل دیگر و کلی برای اینگونه سؤال ها رابطه ی زیر است:

¼«²H ÁIÀïjkø jHk÷U oiAjkø - Ï»Hjkø IÀjkø ¸ÃM Áï¾±ÅIÎ= ÷ +[( ) ] 1

¼«²H ÁIÀjkø jHk÷U = − ÷ + = ÷ + =[( ) ] ( )80 5 3 1 75 3 1 26 �

پاسخنامه
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گزینه1ي1»1« با توجه به شکل ها، مشاهده می کنیم که دو تا از دایره ها در تمام آن ها ثابت است.71111

                    

و روی هر شاخه به تعداد شماره ی شکل دایره وجود دارد، پس در شکل دهم خواهیم داشت:

2 10 10 22+ + = �

و یا از راه جدول می توانیم آن را حل کنیم:

شماره1ی1شکل)1()2()3(...)10(

22...864
تعداد1دایره1ها

11×24×23×22×2

رابطه:

[( ) ]®§{ ½nIµ{ × +2 2 )2× یکی بیشتر از شماره ی شکل( یا 

 رنگی است. یادآوری می کنیم که 81111
1
4

 و در شکل گزینه ي » 4« 
2
5

 رنگی، در شکل گزینه ي » 3« 
1
3

گزینه1ي1»2« در شکل »1« 

 رنگی است.
1
2

 است( و تنها شکل گزینه ي » 2«، 
1
5

 و خمس=
1
4

، ربع=
1
3

، ثلث=
1
2

)نصف=

91111 
2
9

گزینه1ي1»3« با رسم شکل این سؤال را حل می کنیم. مشاهده می کنیم که اگر مربع را به قسمت های مساوی  تقسیم کنیم، 

آن سبز رنگ است. 

 شکل )4( رنگی 101111
4
6

2
3

=   شکل )3( رنگی، 
15 5
25 5

3
5

÷
÷

=  شکل )2( رنگی، 
12 4
20 4

3
5

÷
÷

=  شکل )1( رنگی، 
3
8

گزینه1ي1»2« 

 آن ها رنگی است.
3
5

 شکل )5( رنگی است. پس تنها شکل های )2( و )3(، 
4
8

1
2

= و 




