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تاصفحه7

ازصفحه1  

 

 صحیح یا غلط بودن هر یک از جمله های زیر را با  مشّخص کنید.
غلطصحیح       

در الگوی ... ، 30000 ، 40000 ، 50000 شمارش هزارتا هزارتا است. 

بیست  و سه هزار و پنجاه و چهار = 23154

چهارده تا هزارتا برابر است با 140000

 در الگوی زیر شکل چهارم از چند مربّع تشکیل شده است؟

                                              

    )1(                                   )2(                                      )3(                                         )4(

 12   9   7   8 

 شکل روبه رو چه عددی را نشان می دهد؟

 شصت هزار و دویست و شش  

 شصت هزار و دویست و شصت 

 شش هزار و دویست و شصت  

�  شش هزار و دویست و شش 

  اگر تعدادی از لباس های شسته شده را در حیاط در مقابل خورشید قراردهیم، کدام زودتر خشک می شوند؟

 لباس هایی با رنگ سفید   لباس هایی با رنگ تیره 

 همه ی لباس های شسته شده   هیچ کدام 

 شما به عنوان یک دانشمند کوچک، برای پاسخ به پرسش های خود، چه کارهایی را انجام می دهید؟

 اگر قرار باشد که برای زمستان کاپشن بخرید، کاپشن سفید )روشن( می خرید یا سیاه )تیره(؟ چرا؟ 

تاصفحه15

ازصفحه8  

 

 واژه ی درست امالیی را از میان کمانک انتخاب کنید.

پاییز برای شروع کار خود، به )سراق ـ سراغ( جنگل رفت.

پاییز روی سیم های برق، دسته دسته پرستوهای )محاجر ـ مهاجر( نشانید.

زمستان سطح رودخانه ها را با )غشر ـ قشر( نازکی از یخ بّراق کرد.

تابستان گرم، )مزارع ـ مذارع( را به رنگ زرد درآورد.

 معنای درست واژه ی مشّخص شده را از داخل کمانک انتخاب کنید.

در زیر نگاه پرمهر خورشید، دشت ها و جنگل ها زیباتر خودنمایی )جلوه ـ خودخواهی( می کردند.

نّقاشان چیره دست )هنرمند ـ ماهر( تصاویر زیبایی را به وجود آوردند.

پاییز با قطره های باران، برگ درختان را جال داد )پاکیزه کرد ـ آبیاری کرد(.

بهار، خرگوش را میان جنگل و غوک را در برکه )رودخانه ـ تاالب(  نشانید.

 رابطه ی الگوی هندسی زیر را با تبدیل آن به الگوی عددی پیدا کنید و سپس شکل چهارم الگو را رسم کنید.
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 در قسمت اّول، عددی که جدول نمایش می دهد به رقم و حروف بنویسید و در قسمت دوم با توّجه به عددی 
که نوشته شده، جدول را کامل کنید.

به حروف: 

به رقم: �

به حروف: بیست و سه هزار و پنجاه و چهار�
به رقم: 

 

تاصفحه4 

ازصفحه1

 صحیح یا غلط بودن هر یک از جمله های زیر را با  مشّخص کنید.
غلطصحیح       

دانشمندان به کمک مشاهداتی که انجام می دهند و اّطالعاتی که به دست می آورند، 
درباره ی پاسخ پرسش های گوناگون، پیش بینی هایی را انجام می دهند.

پوشیدن لباس های رنگ روشن و سفید در تابستان بهتر است.

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

شکل  دستگاه های حباب ساز در شکل حباب ایجاد شده تأثیر  . )داردـ ندارد( 

داخل حباب های تشکیل شده از محلول آب و صابون از  پر شده است. )هواـ آب و صابون( 

پس از مشاهده و آزمایش باید اطالعات به دست آمده را  کنیم. )یادداشت ـ تکرار(



نیاز به 
تالش بیشتر

خیلى 
خوب

قابل 
قبول

خوب

6 45

 یک گیاه برای رشدکردن به چه چیزهایی نیاز دارد؟

 از اینکه خداوند وسایل رفع نیاز همه ی موجودات را در زندگی فراهم کرده است، چه نتیجه ای می گیریم؟

تاصفحه4

ازصفحه1  

 

 موارد مرتبط را به یکدیگر وصل کنید.

ّ  «حرفی که همراه با حرکت قبل از خود خوانده می شود.  «

» ْ «حرفی که دوبار خوانده می شود.

 معنای کلمه های زیر را بنویسید.

َّنا:  َرب

یَوم: 

 در کلمه های زیر، دور حروف ناخوانا خط بکشید.

تََولّیَْ ـ قالوا ـ ُمؤمنین ـ یُبِْدُئ ـ غفوراً ـ ُهًدی

 محلّه را تعریف کنید.

 چند مورد از کارهایی که باید رعایت کنیم تا بتوانیم بهتر در همسایگی هم زندگی کنیم را ذکر کنید.
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 جدول زیر را کامل کنید.

نیازها
نام جانور

پوشش بدنحرکتغذامحل زندگی

گاو

کوسه

عقاب

پنگوئن

 هر یک از موارد زیر چه نیازی از انسان را برطرف می کند؟

گوناگونی شکل دندان ها: 

شب:

 

حیوانات اهلی: 

گیاهان: 

 سه حرف اصلی هر یک از هم خانواده های زیر را در جای خالی بنویسید.

 بقّیه، باقی    زینت، تزیین 

 عارف، معرفت  تصویر، تصاویر 

 موارد مرتبط را به هم وصل کنید.

بهاراز رنگ های آتشین برای رنگ آمیزی درختان استفاده کرد.

پاییزبر روی زمین، جای پای خرگوش، کبک و گرگ نقاشی کرد.

تابستانبر گردن درختان، گردنبند هایی از گل های صورتی آویخت.

زمستانکنار جنگل را با بوته های انبوه تمشک زینت داد.

 از میان واژه های زیر، واژه هایی متناسب را که از لحاظ معنایی با یکدیگر تناسب بیشتری دارند، انتخاب کنید.

)تابستان ـ خرداد ـ سنجاقک ـ دی ـ جیرجیرک ـ پاییز(

 

تاصفحه4 

ازصفحه1

 »برای زندگی در یک محلّه، مقّرراتی وجود دارد.«  صحیح         غلط

 در هر مورد مناسب ترین کاری که می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.

در همسایگی ما خانواده ای اسباب کشی می کنند. 

باخبر می شویم که یکی از همسایگان ما در بیمارستان بستری است.

یکی از همسایگان قرار است از سفر زیارتی بازگردد.


