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  آزمون اول
  21تا  8ي ها صفحه : نگارش فارسيو  35تا  10ي ها صفحه : فارسي

  ي ما، زنگ ورزش، آسمان آبي، طبيعت پاك محلّهستايش، 
   33تا  8ي ها صفحه :رياضي 

  )تا سر ارزش پول(الگوها، عددهاي چهاررقمي 
  34تا  9ي ها صفحه :علوم 

  گيري مواد اطراف ما، اندازه ها، مواد زنگ علوم، خوراكي
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 ها، از نظر اماليي صحيح است؟ ي كلمه در كدام گزينه، همه .1

  برگزار ـ معرّفي ـ نظر )2    هالي ـ محلّه  شروع ـ خوش )1

  عظمت ـ مغازه ـ احصاس )4    ناراحت ـ دروازبان ـ لحظه )3

  
 است؟ متفاوتكدام گزينه با بقيه،   .2

  داستان )4  خويشان )3  خطرات )2  مادران )1

  
 گويند؟ چه مي» كالم ش بينماي«به  .3

  نمايش عروسكي )2    تئاتر   )1

  پانتوميم  )4    نمايش راديويي  )3

  
 كند؟ ها، شعر زير را كامل مي كدام يك از گزينه .4

ــراي او زود ــادر بــــــ  مــــــ
  

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

  كردم تشكر از او )2    بوسيد صورتم را )1

  باز او مرا بغل كرد )4    آورد يك چاي تازه )3

  
 ؟اند نشدهبه درستي نوشته ) متضاد(هاي مخالف  در كدام گزينه، واژه  .5

  بلند طوالني  )2    غروب طلوع  )1

  كثيف تميز  )4    خشكي دريا  )3

  

 1آزمون
  فارسي 

  ي ما، زنگ ورزش، آسمان آبي طبيعت پاك محلّهستايش، 
  21تا  8ي  ها صفحه: نگارش فارسي/   35تا  10ي  ها صفحه: يفارس

  نگارش فارسي، درس زنگ ورزش12فارسي و22هايآموزي صفحهمرتبط با واژه

  ي ما  فارسي، درس محلّه19يصفحهمرتبط با شعر حفظي

  ي ما   فارسي، درس محلّه18يصفحهكالممرتبط با نمايش بي

  ي ما فارسي، درس محلّه18يصفحهمرتبط با بياموز و بگو

  ي ما   فارسي، درس محلّه14تا12يهاصفحهمتن درسمرتبط با
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 كار رفته است؟  طور صحيح به در كدام گزينه، جمله به  .6

  .كنيم ها را مطالعه مي درس تو، )2  . كنيد ها را مطالعه مي تو، درس )1

  . كنيم ها را مطالعه مي ما، درس )4  . كنم ها را مطالعه مي ما، درس )3

  
 ها است؟ تر از ساير گزينه كم اماليي هاي غلطدر كدام گزينه، تعداد   .7

  .كنم هاي وهشي را هنوز حس مي بوي پونه. آن روز به ما خيلي خوش گزشت )1

  . ريزند كنند و آشقال و زباله را در جوي مي تميز مي ي خود را برخي فقط خانه )2

  . نشين چشمه، ما را قرغ در شادي و نشات كرد صداي دل )3

  .  انسان آدت دارد، مهيط زندگي خود را پاكيزه نگه دارد )4

  
 است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ساير گزينه .8

  طافتلطيف، ل )4  حيرت، شگفتي )3  معلّم، علوم )2  ظرف، ظروف )1

  
 ؟نيستندخانواده  ديگر هم در كدام گزينه كلمات با يك  .9

  حميد ـ حامد  )4  بزرگي ـ برگزاري )3  ـ ناظر  نظر )2  لحظه ـ لحظات  )1

  
 است؟ متفاوتكدام جمله با بقيه  .10

  . در يك صبح دلپذير بهاري به راه افتاديم )1

  . ي شما، كوتاه، گويا و خوب بود نوشته )2

  .كنن ي خودشونو تميز مي دم، فقط خونهبعضي از مر )3

  . بايد محلّه و شهر خود را پاكيزه نگه داريم )4

  فارسي، درس آسمان آبي، طبيعت پاك34يصفحهمرتبط با بياموز و بگو  

  فارسي، درس آسمان آبي، طبيعت پاك 33يصفحهآموزيمكمل واژه

  فارسي، درس آسمان آبي، طبيعت پاك 33يصفحهآموزيمكمل واژه

 فارسي، درس آسمان آبي،طبيعت پاك32و31يهاصفحهمتن درسمرتبط با

  فارسي، درس زنگ ورزش 24يصفحهمرتبط با بياموز و بگو
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 . هاي بعدي آن را كامل كنيد شكل. ي وجود داردا هاي زير، از چپ به راست رابطه بين شكل .11

 

  
 

  
 . آميزي كنيد دوست خوبم، شكل زير را با كمك خطّ تقارن، كامل كرده و سپس رنگ .12

  

  

 1آزمون
  رياضي

  الگوها و عددهاي چهاررقمي
 33تا8هايصفحه

  كتاب درسي، فصل الگوها10تا8هايمرين صفحهمرتبط با ت

  كتاب درسي، فصل الگوها21تا19هايصفحهفعاليتمرتبط با
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 . آميزي كنيد با توجه به جدول داده شده، شكل زير را رنگ .13
 

 

 شكل
            

  زرد  سبز  بنفش  قرمز  آبي تيره  اي قهوه  آبي روشن  نارنجي  رنگ
  

  

  
  

  كتاب درسي، فصل الگوها13يمرتبط با بگرد و پيدا كن صفحه  
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را تُنگ بلوري آبي رنگي . جو كرد و همراه دوستش براي پيدا كردن گنج در بيابان، شروع به جستتن  تن .14
او كنجكاو شد و سعي كرد داخل آن را . شد داد، صدايي از آن شنيده مي ميرا تكان  پيدا كرد كه وقتي آن

اي  بعد از شكستن آن، برگه. دن، تنگ را بشكنندتصميم گرفت. قدر تالش كرد، موفق نشد ببيند، اما هر چه
 تن تن. بود شدهروي آن كشيده شده بود و چند جمله روي آن نوشته  ،ي زير كه نقشه ندرا پيدا كرد

 ندخيلي خوشحال شد .ندا هپيدا كرد را ي گنج كه نقشه ندو متوجه شد ندخوب دقّت كرد همراه دوستش
ا ها ر ببين آيا فاصله ،گيري خطوط با اندازه. ندها را انجام بده د و آننبا دقّت جمالت را بخوان ندو سعي كرد

 .)بنويس نآي درست هر خط را باالي  اندازه(؟ نهاند يا  به درستي طي كرده
   ..............................متر حركت كن تا برسي به  سانتي 2از انبار قديمي  -1
   ..............................تا برسي به  حركت كن متر سانتي 4حاال از آنجا  -2
   .............................. به حركت كن تا برسي باالمتر به سمت  سانتي 2سپس  -3
   ..............................متر ديگر حركت كن تا برسي به  سانتي 3ز آنجا ا -4
   ..............................متر حركت كن تا برسي به  سانتي 5بعد از كمي استراحت،  -5
   ..............................متر به سمت جنوب حركت كن تا برسي به  سانتي 1حاال  -6
   ..............................متر حركت كن تا برسي به  تيسان 6سپس  -7
   ..............................حاال رسيدي به . متر است سانتي 9آخرين حركت  -8
   ...............................) هاي جلوي كوه است گنج زير سنگ(متر مانده كه برسي به كوه؟  حاال چند سانتي -9

  ».دار؛ موفّق باشي خودت نگهگنج را براي «

  

 چهاررقمي ، فصل عددهايكتاب درسي31يگيري كن، صفحهمكمل اندازه  
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 !فصل گل و صنوبره                          عيدي را بگير، يادت نره                                 .15

دهند كه  هاي خوبي به شما مي عيدي ،در ايام عيد، خانواده، اقوام و دوستان
پول هستند تا  ،ها گاهي عيدي. ديشو خوشحال مي خيلي ها حتماً از گرفتن آن

  . لوازم موردنياز خودت را بخري ،انداز كني و بتواني با آن پول پس ها را آن شما
  . از روز اول عيد، هر پولي كه به عنوان عيدي يا هديه مي گيري در جدول زير يادداشت كن

 
  تاريخ دريافت پول  )تومان(مبلغ   )ريال(مبلغ   دهنده نام هديه  رديف

  1/1/97      پدربزرگ  1
2          
3          
4          
5          

          جمع مبلغ
  

  : هايي كه كامل كردي به سؤاالت زير با دقّت پاسخ بده حاال با توجه به جدول

  .از پولم را خرج كردم) ريال( ..............................از ) ريال( .............................. مبلغ )1

   ..............................: بنويس) يالبه ر(مبلغ عيدي را كه جمع كردي  )2

   ..............................: مقدار تقريبي اين عدد را بيابيد
   ..............................اي است؟  ترين رقم در چه مرتبه بزرگ

   ..............................رقم يكان هزار عدد چيست؟ 

  تركيه است؟  ي انداز كردي چند ليره پولي كه پس ،تومان باشد 1500 ادلمع ،ي تركيه اگر هر ليره )3
  .......................................................................................................................................................................................................    

شب  2 ي توانيد هزينه شما با پول خود ميآيا ليره باشد،  150 ،اگر قيمت يك شب اقامت در هتل تركيه
   ..............................اقامت در هتل تركيه را بپردازيد؟ چرا؟ 

   ..............................تر؟  تر از نصف پولت را خرج كردي يا كم بيش) 1(با توجه به سؤال  )4

 ؟مانده است باقي از پولتان براي شماقدر  ها مشخص كنيد چه ي جمع هزينه پس از محاسبه )5
..........................   

 ، فصل عددهاي چهاررقميكتاب درسي30تا28يهاصفحههايمكمل تمرين  
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 شود؟  اگر الگوي زير را ادامه دهيم، شكل ششم از چند آجر درست مي .16

   
1( 15    2( 21  

3( 18    4( 27  

  
او حداقل چند مداد بايد  .فروشد تومان مي 700خرد و  تومان مي 500مداد را هر داري  مغازه  .17

 بتواند يك مداد ديگر بخرد؟  ،بفروشد تا با سود پول آن

1( 3  2( 2  3( 1  4( 5  

  
 ند؟گير در جاهاي خالي قرار مي ترتيب از چپ به راست به كدام دسته از عددهاي زير .18

  100 1 99 2 98, , , , , ,... ... , ...  

1( 96 , 3 , 97      2( 3 , 97 , 4   
3( 97 , 4 , 96     4( 97 , 3 , 96   

  
عدد  2نانوا به نفر اول . باشد صف نفر سوم مي آخرمريم از . اند نفر ايستاده 7در يك صف نانوايي   .19

مريم چند تا نان خواهد . دهد تر مي تا نان بيش 2هر كدام  ترتيب، او به نفرات بعد، به. دهد نان مي

 )از راست به چپ(رسد؟  گرفت؟ به نفر آخر چند نان مي

  12ـ  10 )2    12ـ  8 )1

  10ـ  14 )4    14ـ  10 )3

  

  ، فصل الگوهاكتاب درسي15يصفحهمرتبط با تمرين  

  ، فصل الگوهاكتاب درسي12يصفحهمرتبط با تمرين

  ، فصل الگوهاكتاب درسي9يصفحهالگويابيمرتبط با

  ، فصل الگوهاكتاب درسي8يصفحهمسئلهمرتبط با حل
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او چند  از راست به چپ ترتيب هب ،مشخص كنيد .دهد ي حسين را نشان مي كارهاي روزانه ،شكل زير .20
 ساعت در مدرسه و چند ساعت در منزل مطالعه كرده است؟

 
  8ـ  5 )4  3ـ  8 )3  5ـ  4 )2  3ـ  5 )1

  
 مكعب ساخت؟  توان نميبا كدام شكل   .21

1(   2(   3(   4(   

  
 دهد؟  را نشان مي 1600باشد، كدام شكل عدد  200ي عدد  دهنده اگر هر مكعب نشان .22

1(   2(   3(   4(  

  

  

  ، فصل الگوهاكتاب درسي17يصفحهمرتبط با كاردستي بساز

  ، فصل الگوهاكتاب درسي17يصفحهمرتبط با كار در كالس

  ، فصل الگوهاكتاب درسي18يصفحهط با بشمار و بساز،مرتب
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او چند مكعب . هاي يك اندازه به شكل زير ساخته است با مكعب صورت پلكاني بهاي  پله راهيك معمار  .23
 را بسازد؟  از اين راه پله طبقه 8ديگر الزم دارد تا 

1( 36    

2( 18  

3( 20    
4( 26  

  

  
  تقارن رسم كرديد؟  جمعاً چند خط. رسم كنيد را تقارن هاي خطتمام هاي زير  براي شكل .24

                     
1( 8  2( 4  3( 10  4( 12  

  
او چند . ريالي داشت 500ي  سكه 6ريالي و  250ي  سكه 4او  .هايش را از قلك در آورد همحمد سكّ  .25

 تومان پول دارد؟ 

  تومان 4000 )2    ريال 4000 )1
  تومان 400 )4    ريال 400 )3

  

  
  
  

 عددهاي چهاررقمي، فصل كتاب درسي33يصفحه،3مرتبط با تمرين

  ، فصل الگوهاكتاب درسي20يصفحه،2يكالس شمارهدرمكمل كار

  ، فصل الگوهاكتاب درسي23يصفحه،9نمرتبط با تمري
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 : نوروز، سفر كنيد؛ در اين صورت براي گذراندن تعطيالت عيدبه شهري فرض كنيد قرار است  .26

  العاتي در مورد آن شهر نياز داريد؟ به چه اطّ )الف
  .......................................................................................................................................................................................................    

  كنيد؟  چگونه شهر موردنظر خود را انتخاب مي )ب
  .......................................................................................................................................................................................................    

  توانيد كمك بگيريد؟  دست آوردن اطالعات موردنياز در مورد اين شهر، از چه كساني مي براي به )ج
  .......................................................................................................................................................................................................    

  
سين زير را براي  هفت ي آموزان كالس سوم به مناسبت عيدنوروز و جشن سال نو، سفره دانش  .27

گيرد را  داني در كدام گروه موادغذايي قرار مي سفره كه مي هاي از خوراكي كدامهر . اند كالس خود چيده
 . بگو

  
  

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

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

  

  

 1آزمون
   علوم

  گيري مواد ف ما، اندازهاطرا ها، مواد زنگ علوم، خوراكي
 34تا9يهاصفحه

  ، زنگ علومكتاب درسي12تا9يهاصفحهمكمل متن

  ها ، خوراكيكتاب درسي16و15يهاصفحهيمكمل مقايسه
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آوري و در جدول زير  اتي را جمعاطالع» هايشان كالسي سفرهاي نوروزي هم«ي  سارا و زهرا درباره .28

 . با توجه به اين جدول به سؤاالت پاسخ دهيد. اند مرتب كرده

نام 
  آموز دانش

كه به آن  اي منطقه
  منطقهعلت انتخاب   همراهان  .سفر كرده است

 )ع(زيارت مرقد امام رضا   مادر و پدر  مشهد  نازنين

  )مادر، پدر، خواهر و برادر(خانواده   گيالن  شكيال
ب و هواي خوب و آ

  سرسبزي منطقه

  ديد و بازديد اقوام  )مادر، پدر، خواهر( خانواده  رشت  مهسا

  ديد و بازديد اقوام  پدربزرگ و مادربزرگ  بندرعباس  سمانه

  خواهر و شوهر خواهر  ساري  ساناز
آب و هواي خوب و 
  سرسبزي منطقه

   اند؟ كرده آموزان كدام قسمت از كشور را براي سفر انتخاب بيشتر دانش )1
  ......................................................................................................................................................................................................    

  هاي سارا و زهرا در اين سفرها، بيشتر چه كساني بودند؟  كالسي همراهان هم )2
  ......................................................................................................................................................................................................    

  اند؟ چرا سارا و زهرا اطالعات خود را در جدول ثبت كرده )3
  ......................................................................................................................................................................................................    

  

  
گرم پسته،  500گرم فندق،  250او . شي رفتفرو آجيل ي آقاي جاللي براي خريد آجيل عيد به مغازه .29

در مجموع آقاي جاللي چند كيلوگرم . گرم تخمه خريد 800گرم گردو و كشمش و  1000گرم بادام،  350
 آجيل خريده است؟و چند گرم 

  

  

  ، زنگ علومكتاب درسي12تا9يهاصفحهمرتبط با متن

 مواد گيري ، اندازهكتاب درسي33و32يهاصفحهفعاليتمرتبط با متن و



  
  

 21  

  

و مواد مايع را در » الف«سين زير به خوبي دقت كنيد و مواد جامد را در ستون  هفت ي به سفره  .30
 . بنويسيد» ب«ستون 

  

  مواد جامد
  »الف«

  مواد مايع
  »ب«

  

  
  
  
  
  

  

  
دور  بعد دو ساعتپس و سمحل متفاوت به مقدار يكسان آب بريزيم و دور آن خط بكشيم  4اگر در   .31

 ؟ بوده استتر  دست آيد، كدام محل گرم هاي زير به هاي موجود خط بكشيم و شكل آب

1(   2(   3(   4(   

  
» اكسيد دي و كربن هليم، اكسيژن« از راست به چپ ترتيب يك از وسايل زير به موجود در كدام هايگاز .32

 است؟ 

1(        2(       

3(        4(        

  

  اطراف ما ، موادكتاب درسي21يمرتبط با جدول صفحه

  اطراف ما ، موادكتاب درسي26يصفحهمرتبط با متن و تصوير

  اطراف ما ، موادكتاب درسي24و23يهاصفحهوگويمرتبط با گفت




