
 الگوی عددی را ادامه بده.  -1

 81 -  86 -  86 -  37.......... و ............. و ............ و ............ و 

 176و     171و     171.......... و ............. و ............ و ............ و 

 11و     11و    17و      18.......... و ............. و ............ و ............ و  

 ی دو رقمی را بنویس. برای دهگان، همه عددها  7و   5برای یکان و   6و   6و  3با رقم های  -1
 

 را بنویسید.  سه رقمیبزرگترین و کوچکترین عدد   9و   8و   3با سه عدد  -7
 

 جواب جمع و تفریق های زیر را به صورت تقریبی بنویس.  -6

 

 

 جاهای خالی را پر کنید. -5

          =111      +111     +611                   5          =-  16                                  15    +            =9 

            =11     +8    +7    +51                           =5   +11     +13    +11                       =51     +111       
 

 جمع و تفریق های زیر را به روش فرآیندی پاسخ بده.  -8

 

 
 

درخت  دیگر در باغ کاشت. حاال  38درخت و امروز  115درخت در باغ کاشته است. دیروز  617محمد  -3

 چند درخت در باغ کاشته است؟ 

 

  بگذار.  < = >عالمت  -6

         35          6      +31                            1    +11    +66          5      +11      +51 

711        +651            365                     111    -   751           111   - 151 

 به نام خداوند مهربان

 پويندگان رسالت غیردولتیدبستان 

 : کالس                                                               نام و نام خانوادگی:
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 رار دادن صفر به جای آن انجام بده. عددهای زیر را با حذف رقم یکان و ق -9

                            563                                                              671 

                           611                                                               397 

 جمله های زیر را کامل کنید.  -11

 ریالی بگیرد.  11ریالی به بانک بدهد می تواند ............ سکه  1سکه  31اگر علی 

 سانتی متر مساوی است با ............ میلی متر . 51

 میلی متر یعنی ......... سانتی متر و ............. میلی متر. 111

 ر و ........... سانتی متر. سانتی متر یعنی ............. مت 163

 با خط زدن دسته های ده تایی و یکی حاصل تفریق زیر را بنویس.  -11

 = ...........67   -           ............ 
 

رضا چند سانتی متر برادر سانتی متر از او بلندتر است. قد  8سانتی متر است. برادرش  117قد رضا  -11

 است؟ 

 فاطمه روز اول یک سکه ده ریالی در صندوق صدقات انداخت.  -17

 او روز دوم دو سکه و روز سوم سه سکه و به همین صورت هر روز یک سکه اضافه کرد.  -

 ؟فاطمه پس از شش روز چند سکه ده ریالی در صندوق صدقات انداخت -

  ؟برای هر شکل چند خط تقارن رسم می شود -16

 

 به ساعت مقابل نگاه کنید.  -15

 شود؟  1071عقربه بزرگ چند دقیقه حرکت کند تا ساعت باشد  1011اگر ساعت الف( 

 می شود؟  7011عقربه بزرگ چند دقیقه حرکت کند ساعت است،  7ساعت ب( 

 شباهت و تفاوت دو شکل زیر را بنویسید. -18

 شباهت0

 تفاوت0

 

 

 

 

 



 )تکنیکی( جمع و تفریق را انجام دهید. -13

 

 

 کامل کنید. -16

 

 

 ریال پول بکش.  685به اندازه  -19

 طبق الگو شکل بعدی را بکش.  -11
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 نمونه سؤاالت علوم

 با کدام روش می توان از آلودگی هوا جلوگیری کرد؟  -1

 درختب( کاشتن گل و   الف( ساخت کارخانه ها در داخل شهر 

 د( الف و ج استفاده از وسایل و خودروهای شخصی به جای وسایل عمومی      ج( 

 وسیله ای که با آن جهت وزش باد را نشان می دهند؟  -1

 د( گزینه ب و ج  ج( فرفره  ب( بادنما   الف( دماسنج

 کدام یک از صداهای زیر پیام رسان است؟  -7

 د( بوق ممتد ماشین ها  ج( اذان مسجد  ما  ب( هواپی  الف( موتورسیکلت  

 جسمی که کند می لرزد، چه صدایی تولید می کند.  -6

 ب و جد(   ج( کوتاه  ب( کلفت   الف( نازک

 در زمستان هم مانند تابستان خورشید در آسمان دیده می شود، پس چرا زمین در زمستان سرد است؟  -5

 ب( چون زمین از خورشید دورتر می شود   کم تر می شودالف( چون نور خورشید در زمستان 

 د( چون در زمستان نور خورشید مایل به زمین می تابد  ج( چون نور خورشید راست می تابد 

 کدام گزینه برای حرکت احتیاج به سوخت ندارد؟ -8

 د( هواپیما  ج( قایق بادی  ب( قایق موتوری   سیکلت الف( موتور

 کدام دسته از موارد زیر را می توان در گروه نفت و گاز قرار داد؟  -3

   بنزین  -ب( گازوئیل                   باد -الف( زغال سنگ 

 باد  –د( چوب                                آب  –ج( گازوئیل 

 کدام خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارد؟  -6

 د( خاک پایین کوه  ج( خاک کنار دریا ب( خاک باغچه   الف( خاک بیابان



 کدام ماده در اطراف ما به هر سه حالت دیده می شود؟ -9

 د( آتش  ج( خاک  ب( آب   الف( هوا

 کدام یک از جانوران زیر النه برای خود می سازند؟  -11

 د( شیر  ج( خرس  ب( پلنگ   الف( خرگوش

 زیر سایه تشکیل نمی شود؟ با کدام یک از موارد  -11

 د( کتاب  ج( صندلی  ب( شیشه شفاف   الف( چوب

 از میان غذاهای زیر، کدام یک از گیاهان به دست می آید؟ -11

 د( گزینه ب و ج  ج( کره   ب( شیر  الف( نان

 کدام یک چشمه نور می باشد؟  -17

 د( جنگل  ج( خورشید  ب( کوه   الف( دریا

 همه موارد به جز .............. از شباهت دانه ها می باشد؟  -16

 د( گیاهک  ج( اندوخته  ب( رنگ   الف( داشتن پوسته

 از باد چه استفاده هایی می شود؟  -15

 همه مواردد(   ج( حرکت قایق بادبانی  ب(  تولید برق  الف( خشک کردن لباس 

 ی آمبوالنس می شود؟عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک -18

 د( بوق      ج( صدای آژیر  ب( عالمت دست  الف( نورچراغ

 کدام جانوران به صورت گروهی زندگی نمی کنند؟ -13

 د( هیچکدام  رووج( کانگ  ب( مورچه   الف( فیل

  



 نمونه سؤاالت فارسی

 با کلمه های زیر جمله بسازید0 -1

 طبیعت0

 کالس های آموزشی0

 سفالگر0

 دید و بازدید0

 اضافه کن و کلمه را بنویسید.« ان»به کلمه های زیر  -1

 گوسفند0  درخت0   دونده0  گرسنه0 

 هم معنی کلمه های زیر را بنویسید0 -7

 مواظبت0  آموختن0  مشورت0  پیشنهاد0

 جمله های زیر را پرسشی کن و عالمت مناسب بگذار0 -6

 رامین به معلمش احترام گذاشت.

 شهر، تندرست و سالم هستند. مردم این

 داشته باشند؟ « ا  »شش کلمه بنویس که  -5

 جاهای خالی را کامل کنید. -8

 .همیت ندارد ........... می گویندبه چیزی که ا  به کسی که مجسمه می سازد، ........... می گویند.

 ............. می گویند.به محل آموزش ..... کسی که از هوش می رود، یعنی او ........... می شود. 

 کلمه های زیر را مرتب کنید. -3

 شد.  –مسجد  –بلند  –اذان  –صدای  –از  –گل دسته های 

 دارد.  –دوست  –که  –کند  –دیگران  –دوست  –خدا  –را  –محبت  –کسانی 



 هر سه کلمه را در یک جلمه زیبا به کار ببرید.  -6

 «ایران، پرچم، آزادی»

 به ترتیب اندازه، از کوچک به بزرگ بنویسید.هر دسته را  -9

 روستا  –شهر  –کشور 

 دوچرخه –قطار  –اتوبوس 

 صحیح کلمات زیر را بنویسید. -11

 عذیز0   سحبت0  نزم0  کسیف0  ترف0  خترناکی0

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن.  -11

 ..........زار  ............ ساز   ............ بازی   .............. دان 

 بلندترین( –بزرگ ترین  –جمله های زیر را با کلمه های داده شده کامل کنید. )بلندتر  -11

 شهر مشهد یکی از ........... شهرهای ایران است.   قد حسن از قد علی............. است.

 علی ............. دانش آموز کالس است. 

 د. دسته بندی کنی -17

 خوش حال  –مورچه  –وفادار  –خوانا  –دوباره  –وزیر  –گروهی  –خواهش 

 دستور خواندن نوشتن خورشید

    

    

 با کلمه زیر، دو جمله با معنی متفاوت بنویسید.  -16

 

 شیر0 

 



 از کلمه داخل کمانک استفاده کنید و جمله را دوباره بنویسید. -15

 فروشی( علی کتاب خوبی خرید )از کتاب

 سؤاالت تستی زیر را با دقت پاسخ دهید. -18

 ( به جای خالی در عبارت زیر کدام گزینه صحیح است. 1

 «خورشید طالیی ............. آسمان نشسته است.»

 د( گرم  ج( وسط   ب( صاف    الف( تابان

 ( کدام کلمه با )سخت کوش( هم خانواده نیست.1

 د( سخن گو  ست ج( سخت پو  ب( سختی   ف( سخت گیر ال

 ( این ماشین یعنی ............. 7

  ج( همین ماشین   ب( همان ماشین   الف( ماشین ها

 د( ماشینی که دور است 

 اضافه کرد.« گر»( به آخر کدام کلمه می توان 6

 د( کالس    ج( کشاورز   ب( کارخانه    الف( آهن 

 ................ .( با ارزش یعنی 5

 ب( چیزی که با ارزش است    الف( چیزی که ارزش ندارد 

 د( چیزی که با ارزش نیست    ج( چیزی که ارزش دارد 


