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تاصفحه7

ازصفحه1  

 

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

7 رقمی بزرگ تر است. 8 رقمی از هرعدد  هر عدد 

برای خواندن یک عدد، رقم های آن را از سمت چپ، سه رقم سه رقم جدا می کنیم.

7 رقمی، بیشترین ارزش مکانی مربوط به مرتبه ی دهگان میلیون است. در یک عدد 

هر گاه عددی را در 1000 ضرب کنیم، ارزش مکانی هر رقم، 3 مکان به سمت چپ جابه جا می شود.

 جاهای خالی را کامل کنید.

 = 8 میلیون 6 میلیون + 

 = ربع 8 تا صدهزار تایی

5 هزار تا کمتر از 5 تا ده هزارتایی= 

=  صدتایی =  هزارتایی =  صدهزارتایی 390000000

=  ده تایی و  یکی 1397

 عدد »دویست و سی میلیون و یازده هزار« کدام گزینه است؟

  230011000    230110000 

 230000011    230000110 

1648195 را در 100 ضرب کنیم، رقم 4 چه مرتبه ای پیدا می کند؟  اگر عدد 

 دهگان هزار    صدگان هزار  

 یکان میلیون    دهگان میلیون 

 اگر عدد 2976000 را تقسیم بر 1000 کنیم، رقم 7 چه مرتبه ای پیدا می کند؟

 دهگان   صدگان   یکان هزار   دهگان هزار 

 اگر در آزمایش هدف ما بررسی تأثیر طول بال فرفره بر زمان فرودآمدن باشد، مشّخص کنید:

 چه چیز را باید تغییر داد؟  

 چه چیز را باید اندازه گرفت؟ 

 چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ 

 می خواهیم ببینیم قند در آب سرد سریع تر حل می شود یا در آب گرم؟

 برای این آزمایش یک فرضیه بسازید.

 کدام ویژگی را مورد آزمایش قرار می دهیم؟

 کدام مورد را می توانیم تغییر دهیم؟

 آیا تا به حال مخروط کاج را دیده اید؟ سعی کنید دانه های آن را خارج نمایید و مشاهده کنید. شکل ساده ای از 
دانه را رسم کنید. به نظر شما اگر دانه از باالی درخت رها شود، دانه ی دارای بال زودتر به زمین می رسد یا دانه ی 

بدون بال؟ چرا؟

 مراحل روش علمی در زیر نشان داده شده اند، شما مراحل آن  را به ترتیب شماره بنویسید.

)تکرار آزمایش ـ فرضیه سازی ـ مشاهده ـ طراحی و انجام آزمایش ـ طراحی سؤال ـ نتیجه گیری و ارائه ی نظریه(

  )2    )1

 )4   )3

 )6    )5

 اعداد زیر را روی محور نشان دهید.

3151967  37012013   

 اعداد نشان داده شده را پیدا کنید.

 

 در گسترده نویسی های زیر جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

= + + + + + +............ ............ ............ ............ ............ ............ ............708509213

= + + + +............ 60000000 700000 3000 20 5

> کنید. = >  مقایسه 

740060 7040060   /781 5 1000 

211211212 211212112    123405 98765  

 

تاصفحه4 

ازصفحه1

 

 امیر و مهدی می خواهند مسابقه ی فرفره های چرخان را انجام دهند. آنها دو 
فرفره ی شبیه به هم درست کردند و به حیاط مدرسه رفتند. با توّجه به تصویر 
بگویید آیا مسابقه صحیح برگزار می شود؟ شما برای اجرای صحیح مسابقه چه 

پیشنهادی دارید؟

 بّچه ها! تا به حال به پرواز گنجشک و عقاب توّجه کرده اید؟ گنجشک در هنگام پرواز زیاد بال می زند اّما عقاب 

زیاد بال نمی زند. با توّجه به مطالبی که تا کنون خوانده اید علّت این مطلب را توضیح دهید.

    



نیاز به 
تالش بیشتر

خیلى 
خوب

قابل 
قبول

خوب

6 45

 در هر موقعیت کدام اصل گفت وگو رعایت نمی شود؟

پدر علی مشغول تماشای اخبار از تلویزیون است و علی سؤال های درسی خود را از پدر می پرسد.

مینا با هیجان از نتایج مسابقه ی ورزشی خود تعریف می کند؛ مادرش در حال بررسی پیام های موبایل خود است.

دوست زهرا از وی پرسید شغل پدرش چیست؟

استفاده  شکلک  کدام  از  زیر،  موقعیت  های  از  یک  هر  در  هستید.  خود  دوست  به  پیامک فرستادن  حال  در   
می کنید؟ )آن را رسم کنید.(

از مطلبی که دوستتان فرستاده است، تعّجب می کنید.

دوست شما یک عکس خنده دار ارسال کرده است.

از اینکه دوستتان جواب پیام شما را نمی دهد، ناراحتید.

تاصفحه 8

ازصفحه6  

 

 شعر »دسته گلی از آسمان« در وصف کیست؟

 پیامبر   خدا   قرآن   امامان 

 هر آیه را به رفتار مورد نظر وصل کنید.
همسایه داریَو بِالوالَِدیِن اِحساناً

رفتار زیباَفاستَبُِقوا الَخیراِت

عبادتقولوا لِلّناس ُحسناً

نِّ اندیشه نیکاِجتَنبِوا َکثیراً ِمَن الظَّ

تاصفحه4

ازصفحه1  

 

 لغت های قرآنی زیر را به معنای صحیح آنها وصل کنید.

 اطاعت کنید.اَقیموا

برپا دارید.ُمْحِسنیَن

 نمازاَطیعوا

الهًْ نیکوکارانالصَّ

 جاهای خالی را با نشانه های ربط مناسب پر کنید. )یک نشانه اضافی است.( 

)چون ـ و ـ اّما ـ سپس ـ تا ـ ولی( 

باد، علف های نازک را تکان داد؛  به سراغ گل ها رفت. 

کودک، شیر را در لیوان ریخت؛  از آن نخورد. 

مادر خسته بود؛  تا دیر وقت از کودک بیمارش پرستاری می کرد. 

با تأخیر به مدرسه رسید،  برف زیادی باریده بود. 

جغد، حیوانات را فراخواند،  موضوع مهّمی را به اّطالع همه برساند. 

 

تاصفحه6 

ازصفحه2

 اگر با دیگران ارتباط نداشته باشیم، احساس  می کنیم.

 مهم ترین راه برقراری ارتباط چیست؟

 نگاه   فکر   گفت وگو   شنیدن 

 موارد مربوط به خوب گوش کردن را با حرف »گ« و موارد مربوط به خوب صحبت کردن را با حرف »ص« 
نشان دهید.

به حرف های طرف مقابل توّجه کنید.

منظور خود را روشن و واضح بیان کنید.

از کلمه های مؤّدبانه استفاده کنید.

به گوینده نگاه کنید.

 هر گفت وگو دو طرف دارد »گوینده و شنونده«؛

گوینده یعنی:

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

عالم تماشاخانه ای برای دیدن زیبایی های آفرینش و اندیشیدن است. 

ساده گذشتن از کنار پدیده های لطیف و عجیب آفرینش، نشان دهنده ی تأّمل ماست. 

جهان، دفتر نگاشته های پاک و زیبای خداست. 

از آنجایی که برخی رفتارهای ما از روی عادت است، به دنبال چرایی اتّفاقات می رویم. 

 با توّجه به معنای جمله، امالی صحیح کلمه را انتخاب کنید. 

با درنگ در آفرینش گل و  به عظمت خدا پی می بریم. )خار ـ خوار(

در  خدا سیر و سفر کنید،  تا عبرت بگیرید. )عرض ـ ارض( 

آلوده کردن طبیعت،  موجودات زنده را به خطر می اندازد. )حیات ـ حیاط( 

برای رسیدن به موّفقیت باید از هفت  گذشت. )خوان ـ خان( 

 متضاد واژه های زیر را بنویسید. 

  ≠ عظیم     ≠ گوارا

  ≠ درنگ     ≠ لطیف

 ≠ پژمرده    ≠ سرشار

 مفهوم واژه های مشّخص شده در جمله را بنویسید. 

چشمه از دِل سنگ می جوشید. 

سرباز در دِل تاریکی بیدار شد. 

حضرت محّمد )ص( در دِل کوه به عبادت می پرداخت. 

کشتی دزدان دریایی در دِل دریا گرفتار توفان شد. 


