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 ؟شود چند مي) 2(و عدد ششم در الگوي ) 1(جمع عدد پنجم در الگوي  اگر الگوهاي زير را ادامه دهيم، حاصل -1

  )1(الگوي :   50و      150و      250و    …
  )2(الگوي :  320و      280و      240 و  …

  
 .جاهاي خالي را پر كنيد -2

  
 

 .دهد، بنويسيد عددي را كه شكل زير نشان مي -3

  
  .حروف بنويسيد ين عدد را بها

  .اين عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهيد

  
اگر با همين قطعه فلز يك مثلث . متر است سانتي 9ايم كه طول هر ضلع آن  با يك قطعه سيم فلزي يك مربع ساخته -4

 شود؟ متر مي االضالع بسازيم، طول هر ضلع آن چند سانتي متساوي

  
 

 .عددهاي مورد نظر زير را بسازيد» 6و  0، 7، 7، 7، 3، 3، 4«هاي  با رقم -5

  :رقمي ترين عدد پنج كوچك) الف
  :ها رقمي بدون تكرار رقم ترين عدد پنج كوچك) ب
  :ها ترين عدد چهاررقمي با تكرار رقم بزرگ) ج
  :ها ترين عدد چهاررقمي بدون تكرار رقم بزرگ) د

  ي اول مجموعه
 )تشريحي(رياضي 

  خروجي  - هاي ورودي عددنويسي، الگوها، ماشين
 15تا  2  صفحه
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 ت؟با توجه به الگوهاي زير، كدام گزينه درست اس  -6

  )1(الگوي :  100و      200و      300   و  …
  )2(الگوي :  60و      120و      180و   …

  .است) 1(برابر عدد سوم الگوي ) 2(عدد ششم الگوي ) 1
  .است) 2(برابر عدد اول الگوي  10، ) 1(عدد پنجم الگوي ) 2
  .است برابر عدد اول اين الگو) 1(تفاضل عددهاي چهارم و پنجم در الگوي ) 3
  .، برابر عدد پنجم اين الگو است)2(مجموع عددهاي سوم و چهارم در الگوي ) 4

  
  

 ي الگوي زير كدام گزينه درست است؟ درباره -7

  1و    4و    9و      16و    …
  .عدد پنجم، نصف عدد هفتم است) 2  .برابر عدد چهارم است 2عدد ششم، ) 1
  .تفاضل عدد پنجم و چهارم، برابر عدد سوم است) 4  .است مجموع عدد پنجم و ششم، برابر عدد هفتم) 3

  
  

 گيرند؟ ترتيب چه اعدادي قرار مي به» ب«و » الف«هاي  جاي مربع در الگوي زير به -8

   200   160       80     40    
1 (100 - 240  2 (120 – 280  3 (100 - 280  4 (120 – 240  

  

 الف ب

  ي اول مجموعه
 )تستي(رياضي 

  خروجي  - هاي ورودي عددنويسي، الگوها، ماشين
 15تا  2  صفحه
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 ي اين عدد درست است؟ با توجه به شكل زير، كدام گزينه درباره -9
  .هزار و صدگان در اين عدد برابر هستند رقم دهگان) 1
  .رقمي است اين عدد پنج) 2
  .برابر رقم يكان است 2هزارها،  رقم صدگان) 3
  .هزار است رقم دهگان، نصف رقم صدگان) 4

  
  

هاي زير را بايد انجام  ي گزينه سيصد و چهل و شش هزار و سي و دو را نشان دهد، همه كه شكل زير عدد براي اين -10
 … جز بهدهيم 

  .اضافه كنيم) 3(ي  ي شماره يك مهره به ميله) 2  .كم كنيم) 6(ي  ي شماره دو مهره از ميله) 1
  .افه كنيماض) 2(ي  ي شماره يك مهره به ميله) 4  .كم كنيم) 1(ي  ي شماره دو مهره از ميله) 3

  
  

 ؟چند است  هزار و رقم صدگان ها، مجموع رقم يكان رقمي بدون تكرار رقم ترين عدد پنج در كوچك -11
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
  

 …ها  رقمي بدون تكرار رقم ترين عدد شش در بزرگ -12
  .است 6رقم دهگان برابر ) 2  .است 8هزارها برابر  رقم صدگان) 1
  .برابر رقم يكان است 2هزارها،  رقم دهگان) 4  .هزارهاست رقم صدگان، نصف رقم يكان) 3
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 اند؟ ترتيب كدام به) ب(و ) الف(با توجه به ماشين زير، عددهاي  -13

  8: ، ب 5: الف) 2    11: ، ب 5: الف) 1

   8 :، ب 4: الف) 4    11: ، ب 4: الف) 3

  

  
 شود؟ در الگوي زير تفاضل عددهاي ششم و چهارم چند مي -14

…        16       32        64  

1 (3  2 (6  3 (7  4 (15  

  

  
 ترتيب كدام اعداد هستند؟ به) 2(و ) 1(عدد ششم در الگوهاي  -15

  )1(الگوي :  0        5       10      15     …

  )2(الگوي :  1       2       4         8      …

1 (60 - 16  2 (25 – 16   3 (60 - 32  4 (25 – 32  

  

 7 
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 تبديل كند؟ 6را به عدد  9تواند عدد  يكدام ماشين م  -16

1 (  2 (  

3 (  4 (  

  
  

 دهد؟ كدام شكل عدد دويست و سي و دو هزار و صد و چهار را نشان مي -17

1 (  2 (  

3 (  4 (  

  
  

متر  طول هر ضلع اين مثلث چند سانتي. االضالعي برابر است متر با محيط مثلث متساوي سانتي 6محيط مربعي با ضلع  -18
 است؟

1 (3  2 (8  3 (9  4 (12  
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اين قطعه سيم را به دو . متر است سانتي 12ايم كه هر ضلع آن  االضالعي ساخته با يك قطعه سيم فلزي مثلث متساوي -19
متر باشد،  سانتي 4ها  اگر طول هر ضلع يكي از مربع. سازيم كنيم و با هر قطعه يك مربع مي ي نامساوي تقسيم مي قطعه

 متر است؟ سانتي طول ضلع مربع ديگر چند

1 (3    2 (5  
3 (6    4 (8  

  
  

متر باشد،  سانتي 4االضالع  اگر هر ضلع مثلث متساوي. االضالعي است طول هر ضلع مربعي نصف محيط مثلث متساوي -20
 متر است؟ محيط مربع چند سانتي

1 (12    2 (24  
3 (36    4 (48  

  
  

  
ها از سيم با  بيني كنيد اگر آن پيش. ن حباب هستندآموزان كالس چهارم در حياط مدرسه سرگرم درست كرد دانش -21

 هايشان چه شكلي خواهد شد؟      زير استفاده كنند، حباب) ها حلقه(هاي متفاوت  شكل

       شكل سيم
       شكل حباب

 

 ي اولمجموعه
 )تشريحي(علوم 

  ها در زندگي وطزنگ علوم، مخل
 14تا  1صفحه 
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ي نازك  رقهرا با دو اليه و) 1(ي  ليوان شماره. ايم سان ريخته در سه ليوان شكل زير به مقدار مساوي آب با دماي يك -22
را با دو اليه ورق ) 3(ي  اي رنگ و دور ليوان شماره ورق نازك قهوه  را با دو اليه) 2(ي  رنگ، دور ليوان شماره سياه

آب  دمايساعت،  1بيني كنيد بعد از گذشت  پيش. ايم ها را در برابر آفتاب قرار داده ايم و آن نازك زردرنگ پيچيده
 درون هر ليوان چگونه خواهد شد؟

  
  

 
 

 .جدول زير را كامل كنيد -23

  .شود تر حل مي شكر سريع …در آب ) 1
  .است …در محلول نمك در آب، آب ) 2

مخلوطي جامد در جامد كه در ديد و بازديـد ايـام نـوروز اسـتفاده     ) 3
  .كنيم مي
  .است …مخلوط آب و سركه نوعي ) 4
  .مايع است دردر آب، يك نوع مخلوط جامد  …مخلوط ) 5
  .است …گچ در آب مخلوط ) 6
  .گوييم را محلول نيز مي …مخلوط ) 7

  
ها مقداري خاكشير و شكر را در آب  آن. ها آشنا شوند هاي جداسازي مخلوط خواهند با انواع روش سروش و نيما مي -24

 .موارد الف و ب را در جدول زير كامل كنيد. زنند تا شربت خاكشير درست كنند هم مي ريزند و آن را به مي

  نتيجه  اي  جدا كردنه روش
  شدهن ماده يا مواد جدا ماده يا مواد جداشده

 ب الف صاف كردن
 شكر ت پ

زمان الزم براي حل شدن . خوري شكر ريختيم و آن را هم زديم قاشق چاي 2ليوان داراي آب با دماهاي متفاوت،  3در  -25
وجود در جدول، نمودار ستوني مربوط به آن را رسم با توجه به اطّالعات م. سنج اندازه گرفتيم شكر در آب را با زمان

 .كنيد

  سرد  گرم نيم  داغ  نوع آب
  50  20  10  زمان الزم براي حل شدن
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 ؟شود بيني محسوب مي هاي زير يك نوع پيش يك از جمله كدام -26

  .ها تغيير كرد ها، شكل حباب ي سيم با تغيير دادن شكل حلقه) 1

  .كنيم اي رنگ تيره استفاده كنيم، زودتر احساس گرما ميه اگر در تابستان از لباس) 2

  .هايي با رنگ روشن در مقابل آفتاب ديرتر تبخير شد آب درون ظرف) 3

  .هاي خيس با رنگ تيره در برابر آفتاب زودتر خشك شدند لباس) 4

  
با توجه به آب و هواي گرم بندرعباس، به . اند ي آقاي احساني براي تعطيالت نوروزي به بندرعباس سفر كرده خانواده -27

 تر احساس گرما كنند؟ كنيد تا كم ها پوشيدن چه رنگ لباسي را پيشنهاد مي آن

  مشكي) 4  سبز) 3  اي قهوه) 2  سفيد ) 1

  
تر  اگر دماي چايي را باال ببريم، شكر سريع«: تر چاي شيرين درست كنند، گفتند كه بتوانند سريع مهسا و شبنم براي اين -28

 گويند؟ ها چه مي ي آن به اين گفته» .شود در آن حل مي

  طرح آزمايش) 4  بيني پيش) 3  گيري نتيجه) 2  مشاهده) 1

  
با توجه به ترتيب مراحل درست كردن حباب در درس زنگ علوم، كدام گزينه در مورد روش كار دانشمندان صحيح  -29

 است؟

  گيري نتيجه –عات آوري اطّال جمع –بيني  پيش –طرح پرسش  –مشاهده ) 1

  گيري نتيجه –بيني  پيش –آوري اطّالعات  جمع –طرح پرسش  –مشاهده ) 2

  گيري نتيجه –آوري اطّالعات  جمع –بيني  پيش –مشاهده  –طرح پرسش ) 3

  گيري نتيجه –بيني  پيش –آوري اطّالعات  جمع –مشاهده  –طرح پرسش ) 4

  ي اولمجموعه
 )تستي(علوم 

  ها در زندگي زنگ علوم، مخلوط
 14تا  1صفحه 
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در زنگ علوم . سين زير را براي كالس خود چيدند ي هفت ز، سفرهآموزان كالس چهارم با فرارسيدن عيد نورو دانش -30
ها هم  كدام گزينه در بين آن. سين را باهم مخلوط كنند ي هفت ها تصميم گرفتند برخي از مواد موجود در سفره آن

 مخلوط است و هم محلول؟

  
  سركه و سنجد) 2    سير و سركه) 1
  آب و سركه) 4    سمنو و سماق) 3

ي چوب و پودر نبات است، به مقدار  ليوان شكل زير كه هريك حاوي مقداري روغن، ماسه، تراشه 4 درون هريك از -31
 شود؟ آب حالل كدام گزينه محسوب مي. ريزيم مساوي آب مي

1 (  2 (  3 (  4 (  

  
 هاي زير، هر دو حالل هستند؟ كدام دسته از گزينه -32

  آرد آب و) 4  آب و نمك) 3  الكل و بنزين) 2  الكل و شكر) 1

  
ريزد و سپهر نيز با  در ظرف داراي آب، چند قطره گالب مي) الف(چكان مطابق شكل  ي يك قطره وسيله سعيد به -33

 شونده است؟ در كدام ظرف گالب حل. ريزد چكان چند قطره آب را در ظرف داراي گالب مي قطره

    )الف(ظرف ) 1
  ) ب(ظرف ) 2
  )ب(و ) الف(هاي  ظرف) 3
  .شود ميگالب در آب حل ن) 4

 كدام مخلوط زير، محلول مايع است؟ -34

  آب و نمك) 4  آب و نشاسته) 3  آب و الكل) 2  آب و روغن) 1

  
) ب(خواهرش ويدا نيز در ظرف . ي آهن را باهم مخلوط كرد مقداري آب و نمك و براده) الف(ي  امير در ظرف شماره -35

 ا در كدام ظرف صحيح است؟ه روش جداسازي مخلوط. ريزه و شن را باهم مخلوط كرد مقداري سنگ

  فقط استفاده از روش بخار كردن): الف(ظرف ) 1
  استفاده از روش عبور دادن از صافي): ب(ظرف ) 2
  استفاده از روش بخار كردن و عبور دادن از صافي): الف(ظرف ) 3
  ربا و عبور دادن از صافي استفاده از آهن): ب(ظرف ) 4
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 وجو كنيم و نشانه هاي خداوند در كجاست؟ د را در چه چيزهايي جستبا توجه به درس ستايش خدا، خداون -36

  
 

آن ها را نام ببريد و چه كسي ميان آن ها داوري  .باتوجه به درس آفريدگار زيبايي هنرمندان طبيعت چه كساني هستند  -37
 كند؟ مي

  
 

 
 ؟هستند ي براي شناخت پروردگارچه در آن است نشانه هاي ن بيتي را بيابيد و بنويسيد، كه نشان دهد طبيعت و آ  -38

  
………………………………………………  

  
………………………………………………  

  
  

 
بگوييد كه پرستوها در چه فصلي دچار دشواري مي شوند و دشواري آن ها را » كوچ پرستوها«با توجه به درس   -39

 .بنويسيد

 
 .ار خط بنويسيددرس آفريدگار زيبايي را با دقت بخوانيد و آنچه از آن دريافت مي كنيد را در چه -40

  
  
  
  
  

……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

 يمجموعه
 )تستي(فارسي 

  ي گل ندهستايش، تماشاخانه، رقص باد، خ
 13تا  8صفحه : ن/   17تا  8: صفحه: خ
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 شعر ستايش خدا از كيست؟ -41

  نيا شكوه قاسم) 2    آبادي پروين دولت )1
  ناصر كشاورز) 4    عباس يميني شريف )3

  
 ت؟نخستين كار مسافران از راه رسيده چيس» كوچ پرستوها«در درس  -42

  ها غذا دادن پدر و مادر به بچه) 2    گذاري تخم )1
  هاي سال گذشته يافتن النه) 4  ها آموختن راه و رسم زندگي به جوجه )3

  
       از كيست؟ زيربيت  -43

  »ست معرفت كردگار هر ورقش دفتري/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار«
   فردوسي) 2   حافظ )1

  سعدي) 4   نظامي )3

  
 يك صحيح است؟ كدام -44

   برّاغ) 2   قشر نازك )1

  غشر نازك) 4   تلزّ )3

  
 . ي صحيح پر كنيد جاي خالي را با گزينه -45

 » ... /تر از خدا نيست تو گفتي ميزبان«

  كه هم در خانه ي ما هست و نيست) 2  آخر اين خدا كيست؟ )1
  تو را ديدم خدايت را نديدم) 4  دمي از بندگان خود جدا نيست )3

  
 وجو كرد؟ خدا را در چه چيزي بايد جست» ايش خداست«با توجه به شعر  -46

   بهار و باغ و گل) 2   رنگ و بوي گل )1

  در دل خود) 4   پاكي و نيكي )3

 يمجموعه
 )تستي(فارسي 

  ي گل ستايش، تماشاخانه، رقص باد، خنده
 13تا  8صفحه : ن/   17تا  8: صفحه: خ
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 ؟اندازد اين متن شما را به ياد كدام يك از صفات خداوند مي  -47

هـا تشـنه    باريد آن ها نمي انهاگر باران به درختان و د«: گفتم. هم پيوستند و باران گرفت ابرها به. ناگهان آسمان ابري شد«

  ».ماند شدند و هيچ انساني زنده نمي ماندند و رودها و درياها خشك مي مي

  )مهربان( رحيم) 2    )بخشنده( رحمان )1

  )آفريننده( خالق) 4    )دانا( حكيم )3

  
 نشانه هاي نگارشي متن زير در كدام گزينه آمده است؟  -48

انگيز  ايد بسيار زيباست به نوبت نقّاشي كنيد و اثر شگفت ه شما نقّاشي كردهدست آنچ پس خورشيد گفت اي نقاشان چيره

 ها لذّت ببرند هاي شما را ببينند و از تماشاي آن را به وجود آوريد بگذاريد مردم نقّاشي

1(  /: » / ! / ، / . / ، / . / «. /  2 ( / :» / . / . / . / / «. /  

  / .» / . / ؛ / . / ، / ! / « : / ) 4  »/ ! / . / . / . / . / « : /  )3

  
 به چه معناست؟» معرفت«كلمه ي  -49

  نشانه اي) 4  دانايي )3   مهرباني )2  شناخت )1

  
 عنوان درسي كه اين جمالت از آن انتخاب شده است چيست؟  -50

  .كردند وگو مي روزي بهار، تابستان، پاييز و زمستان با هم گفت«

 ».اشي كرد، بماند و بقيه دست از نقّاشي بردارند و بروندصحبت از اين بود كه هريك بهتر نقّ

  آفريدن زيبايي) 4  آفريدگار زيبايي )3  نقّاش زيبايي) 2  خالق زيبايي )1
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 ؟با توجه به هر چرتكه، عدد مربوط را به حروف بنويسيد -1

  
  
  

  
 .به سؤاالت زير پاسخ دهيد» 607540023«با توجه به عدد  -2

  ترين رقم در كدام مرتبه قرار دارد؟ بزرگ) الف
  چيست؟ 5ارزش مكاني رقم ) ب
  ها هستند؟ ي ميليون كدام هاي طبقه رقم) ج

  
 اي زير، چه كسري رنگ شده است؟ه در هر يك از شكل  مانند نمونه، -3

  
  
  
  

 
 ؟هاست ي نوروز آقاي محمدي، بگوييد هر ميوه چه كسري از كل ميوه با توجه به سبد ميوه -4

  
  

  
قسمت تقسيم شده  5طور تقريبي به  اش سفارش داد كه هر كدام به پيتزا براي خانواده 4 آقاي مرادي در شب سال نو، -5

3ده كه چهار نفر هستند،از اعضاي خانوااگر هر كدام . بود
قدر پيتزا برايشان باقي مانده  يك پيتزا را ميل كنند چه 5

 است؟

  

  دوميمجموعه
 )تشريحي(رياضي 

  معرفي ميليون، شناخت كسرها
 29تا  16  صفحه
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 ؟دهد شكل زير چه كسري را نشان مي با توجه به واحد سمت چپ،   -6

1 (4
6  2 (4

5  3( 2
5  4 (2

6  

  
  

 ؟عدد مخلوط مربوط به شكل زير كدام استبا توجه به واحد سمت چپ،  -7

1 (12 3    2 (13 3  

3( 22 3    4 (13 2  

  
  

ها تصميم گرفتند براي خريدن شكالت به مناسبت عيد نوروز  آن. تومان پول داشتند 4000سارا تومان و  3000سميرا  -8
 ؟تري پرداخت خواهد كرد يك پول بيش كدام .هر كدام نصف پول خود را بپردازند

  .اطّالعات كافي نيست) 4  .پردازند برابر مي )3  سارا) 2  سميرا) 1

  
  

 »واحد« 

  دوميمجموعه
 )تستي(رياضي 

  معرفي ميليون، شناخت كسرها
 29تا  16  صفحه


