فارسی
 -1در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.
 هنگامی که حمید  ..........................می خورد ،دندانش شکست(.غذا -قضا)  ................گل سرخ در دست رضا فرو رفت( .خار -خوار) انسان دو رو ،در نزد دوستانش  ................می شود(.خار -خوار) -2کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن.
قفقاز -باغچه -زغال -مکتب -کودکانه -ذوق -طبع

 -3جای مصراع های جا افتاده را با واژه های مناسب پر کن.
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب

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

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

متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را

 -4با هر واژه جمله ای بساز.
نفوذناپذیر....................................................................................................................................................................... ......................................................................... :
فرماندهان................................................................................................................................................................... ............................................................................. :
دوردست.............................................................................................................................................................. .................................................................................... :
تازه نفس........................................................................................................................................................... ....................................................................................... :
 -5جمع واژه های مفرد را بنویس.
ظرف:

مدرسه:

قطره:

اتفاق:

ولی:

عضو:

تصویر:

هدیه:

 -6مفهوم بیت «رودها از خود نه طغیان می کنند ،آن چه می گویم ما آن می کنند» در شعر لطف حق ،چیست؟

 -7جمله ی «مُشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید» یعنی چه؟

 -8زیر واژه های غلط ،خط بکش و درست هر یک را بنویس.
دانا چون تبله ی عطار است و نادان چو طبل قاضی
 -9با توجه به مخفف واژه ها ،شکل اصلی آن ها را بنویس.
گه:

دگر:

زین:

ز:

چار:

گر:

کاین:

کای:

 -11نمودار جمله های زیر را رسم کن و بنویس از چند قسمت تشکیل شده اند؟
 -علی کتاب را روی زمین گذاشت.

 -پدر ،میوه را از میوه فروشی خرید.

 -مادربزرگ داروهایش را کنار میز گذاشت.

 -11شعر «خرد و دانش» از کیست؟
 -12بیت های زیر را واژه های مناسب کامل کن.
به دانش  ...............................و به یزدان گرای

که او باد ،جان تو را ...........................

بیاموز و  ..............................زهر دانشی

بیابی زهر ............................ ،..........................

میاسای از  ،................................یک ................................

زدانش  ،............................دل .........................گمان

« -13الهی نامه» اثر کیست؟
 -14سه کلمه بنویس که بتوانی به انتهای آن «زار» اضافه کنی .سپس معنی هر کدام را بنویس.
+...............................زار=  .........................................به معنی ..........................................
+...............................زار=  .........................................به معنی ..........................................
+...............................زار=  .........................................به معنی ..........................................
 -15قسمت های جدا شده ی کلمات زیر را داخل شکل روبه رو پیدا کن و بنویس.
خود..........................
وصف.......................
ماه...........................
سهم.......................

 -16جاهای خالی را با مخالف کلمه هایی که داخل نوشته شده است پرکن.
 طوطی زیبا ،از داخل قفس  ..........................شد(.گرفتار) پسر هوشیار ،االغ مرد مسافر را (. .....................................دیده بود) -17کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟
خودمان

خودنویس

خودرو

خودکار

 -18کلمه های هم خانواده را به هم وصل کن.

 -19مخالف هر کلمه را بنویس.
زیبایی ≠..........................................................

دور و دراز ≠..........................................................

غصّه ≠..........................................................

خراب ≠..........................................................

جلو ≠..........................................................
 -21صحیح کلمات زیر را بنویسید.
توالنی:

جیهون:

اندوه گین:

تسمیم:

تهقیر:

غلّه:

طیغه:

نقس و عیب:

 -21معنی واژه های زیر را بنویسید.
رشید:

استوار:

وارونه:

چست و چابک:

نبرد:

ماهر:

بی تابی:

پوالدین:

سامان:

نگریست:
 -22جمله را تعریف کنید و  3جمله از درس آرش کمانگیر بنویسید.

 -23جمله ها را کامل کنید.
 -آن چه آموختنی است باید ..............................................................................................

 آن چه شنیدنی است باید ................................................................................................ آن چه افزودنی است باید ............................................................................................. -24در جاهای خالی عالمت مناسب ( -، -.؟ ) » « : -! -بگذار.
دیروز( ) آموزگار گفت( ) بچه های عزیزم ( )کدام یک از شما تمرین های خود را انجام داده است( ) ( ) همه ی دانش آموزان پاسخ دادند
( ) من ( ) آموزگار گفت« آفرین( ) چه کالسی( ) از همه تشکر می کنم( )»
 -25با هر یک از کلمات زیر یک ضرب المثل بنویسید.
غوره:
سالی:
موش:
ریاضی
 -1عدد  935112از  67419چقدر بزرگتر است؟

 -2حاصل جمع  5 3و  9/6را بدست آورید.
5

 -3کلمه یا عدد مناسب بنویسید.
  3از  12تا می شود چند تا؟4
 نودو سه دهم ،به رقم  ...............................است.  415/6به حروف ............................................................  511ثانیه یعنی  .....................................دقیقه24 12

 
36
6
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 ثلث  27تا می شود  .....................تا بزرگترین عدد  6رقمی زوج بدون تکرار  ....................................می شود. متوازی االضالعی که اضالع برابر داشته باشد  ......................................نام دارد.  1/5سانتی متر یعنی  ...................................تا  1/1سانتی متر  1/3سانتی متر یعنی  ...................................سانتی متر و  ................................میلی متر و  ....................................تا  1/1سانتی متر  9/7یعنی  .......................................واحد کامل و  ..................................تا 1/1  6 5یعنی  .................................واحد کامل و  ....................................تا 1/110

 دو ساعت  ...............................دقیقه است.  6متر  ........................سانتی متر است. واحد مایعات  .................................است. -4در شکل روبه رو چند ذوزنقه وجود دارد؟
الف) 26

ب) 14

ج)18

د)22

 -5در هر یک از شکل های زیر ،اندازه ی زاویه ی مشخص شده را بنویسید.

 -6محیط یک مستطیل  14/2سانتی متر است .اگر عرض آن  2/6سانتی متر باشد .طول آن چند سانتی متر است؟

 -7تساوی های زیر را کامل کنید.
5  247  5  ............  ...........  7

4   200 30 9  ...........  ...........

........ 135  6  100 .......  .......

8  400 .......  ......   8 462

4  ........  ........   300 70 2

.......   ......  10 1  9 711

 -7هر دسته از اعداد زیر را به صورت تقریبی بر روی محور مربوط به آن نشان دهید.
259 ،74 ،413 ،117

124 ،891 ،2135 ،614

 -8به کمک الگو ،همه ی حاالت ضرب مربوط به اعداد زیر را نوشته و جدول را کامل کنید.
8

2

1

9

36

72

2

1
211

 -9جاهای خالی را پر کنید.
 هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث  ............................نامیده می شود. هر چهارضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ..................................نامیده می شود.  3سانتی متر و  1/7سانتی متر می شود  ......................................سانتی متر  5و ...............تا  1/1لیتر می شود  5/9لیتر -11اتوبوسی در  4ساعت فاصله ی میان دو شهرستان پارس آباد تا اردبیل را که  241کیلومتر می باشد را طی کرده است .به طور متوسط این
اتوبوس در هر ساعت چند کیلومتر راه پیموده است؟

 -11نام هریک از زاویه های زیر را بنویسید.
(د م ن)
(ر م د)
(د م س)
(ر م س)
(ر م ن)
 -12مساحت کدام یک از شکل های زیر با بقیه تفاوت دارد.
الف)

ب)

ج)

د)

 -13مادر زهرا  7/4متر پارچه را شست .بعد از شستن  1/9متر آن آب رفت .چقدر از پارچه باقی مانده است؟

 -14آزمون ریاضی ساعت  8:21شروع و ساعت  9:35تمام شد.
مدت زمان این آزمون چقدر بوده؟ (روی محور)

 -15مساحت قسمت رنگی را بدست آورید.

 -16کتابداری  3145کتاب را در  21طبقه نگه داری می کند .او در هر طبقه چند کتاب نگه می دارد؟

 -17اگر بخواهیم باغچه ای به طول  15و عرض  12متر را گل کاری کنیم و برای هر گل  3متر مربع فضا در نظر بگیریم .چند نوع گل می توان
در این باغچه کاشت؟

 -18با توجه به عبارت درستی ،تقسیم مربوط به آن را بنویسید و آن را حل کنید.

 37  4  3  151, 34

 -19ضرب و تقسیم کنید.

407

6943 24

 536

 -21با توجه به عدد  81764193به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 عدد را به حروف بنویسید. بیشترین ارزش مکانی را کدام رقم دارد؟ رقم  7در چه مرتبه ای قرار گرفته است؟ دهگان هزار این عدد ،کدام رقم است؟ -21برای جمع زیر یک ضرب بنویسید و آن را روی محور نمایش دهید.

2 2 2 2
   
7 7 7 7
1 1 1
  
5 5 5
 -22برای ضرب های زیر شکل مناسب رسم کنید.

4

7
1
2 
2

3

2
 -23یک شانه تخم مرغ  5ردیف  6تایی تخم دارد.
3

این تخم مرغ ها چند تا می شود؟

 -24برای هر یک از شکل های زیر مانند نمونه بنویس.

 1یعنی ....................

2

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

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

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

 -25کسرهای زیر را ساده کنید.

12

16

18

30

 -26علی  12سال دارد .سن پدر علی از  4برابر سن او  5سال بیش تر است .پدر علی چند سال دارد؟

14

21

