
 

  
  

  

  1401 دي 2
   سؤال  40  تعداد كل سؤاالت:  

  دقيقه 50 گويي به آزمون: مدت پاسخ
  
  
  
  
  

  ي آزمون برنامه وقت پيشنهادي ي سؤالشماره تعداد سؤال  نام درس

  دقيقه 15  1- 10  10  رياضي

  اشكال هندسي
  ) ها روابط بين شكل –هاي هندسي  (يادآوري شكل

  (تقارن) 
   رقمي  عددهاي سه
  ) ول(معرّفي پ

  58تا  37ي  فحهص

  دقيقه 15  11 – 20  10  علوم 
   2 - زندگي ما و گردش زمين
   1 - پيام رمز را پيدا كن
   2 - پيام رمز را پيدا كن

  53 تا 30ي  صفحه

  دقيقه 10  21 - 30  10  فارسي

  كار  چوپان درست
   كوشا و نوشا
   دوستان ما

  48تا  32ي  : صفحهفارسي
  52تا  37ي  : صفحهنگارش فارسي

  دقيقه 10  31 - 40  10  (سؤاالت آشنا) فارسي

  كار  چوپان درست
   كوشا و نوشا
   دوستان ما

  48تا  32ي  : صفحهفارسي
  52تا  37ي  : صفحهنگارش فارسي

         
 
 
 
  

  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  21 -6463  تلفن: –923پالك  –بين صبا و فلسطين   –خيابان انقالب دفتر مركزي: 

  
  



  

 

  
  

  
  
  عاديعاديهاي هاي   سـؤالسـؤال

  دوست خوبم:دوست خوبم:
  هستندهستند  سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)  1010در درس هاي رياضي،علوم و فارسي در درس هاي رياضي،علوم و فارسي 

سوال منتخب از كتاب سوال منتخب از كتاب   1010ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس     با توجه به برنامهبا توجه به برنامهو و 
  هاي سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. هاي سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. 

وانيد ارزيابي بهتري از يادگيري خودتان وانيد ارزيابي بهتري از يادگيري خودتان ها، مي تها، مي ت  با پاسخ گويي به اين دو نوع سوالبا پاسخ گويي به اين دو نوع سوال
    داشته باشيد.داشته باشيد.

  
  سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است.سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است.  4040در اين دفترچه در اين دفترچه   مجموعاًمجموعاً

  
  
  
  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 58تا  37ي ها صفحه - رياضي 

  رو با كدام عبارت زير برابر است؟ بارت روبهحاصل ع - 1

1 (45 7+     2 (51 5+   

3 (66 7−     4 (54 3+   

  
 رو چند مربع دارد؟ روبه شكل - 2

  مربع 3) 2    مربع 4) 1

  مربع 2) 4    مربع 5) 3

  
 ؟استچندمين عدد الگوي زير  ،46عدد   - 3

6 , 14 , 22 , 30   

1 (8    2 (7  
3 (5    4 (6  

  
 ساعت و يك ربع ديگر ساعت چند است؟ 2 .است 6 حاال ساعت - 4

1 (3 :15     
2 (5 : 25   
3 (8 :15     
4 (7 : 45   

62 5− =
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 دارد؟ مثلثهاي زير را ادامه دهيد و بگوييد شكل چهارم چند  شكل - 5

(1) (2) (3) (4)

؟

  
1 (18    2 (4  

3 (20    4 (9  

  
 ؟ددارنتقارن  دهاي زير اگر تا شو يك از شكل دامك  - 6

1(      2 (  

3(    4 (  

  
 شود؟ ساعت اول چند مي حركت كنيمدر ساعت دوم  زردي قسمت  اگر از ساعت اول به اندازه - 7

  (ساعت دوم)عت اول)                        (سا

1 (8 : 40     2 (10:00   

3 (9: 20     4 (9: 50   
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 بندي كرد؟ قسمت مساوي تقسيم 4به  توان نميهاي زير را  يك از شكل كدام - 8

1(      2 (  

3 (  4 (  

  
 تر است؟ هاي كدام گزينه از بقيه كم ارزش سكه  - 9

1 (    

2 (  

3 (  

4 (  

  
3دقيقه بعد از ساعت  20 - 10  چه ساعتي است؟ 10:

1 (3 :   ) يك ربع به چهار2     35′

  ) سه و ربع4    ) سه و نيم3
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  دقيقه 15گويي:  ن پاسخزما    كتاب درسي 53تا  30هاي  صفحه -علوم 

 

 ؟نيستهاي زير از اثرات خورشيد بر زندگي انسان و جانداران  يك از گزينه كدام - 11

  ) رشد گياهان2  روشن و گرم شدن زمين) 1

  ) قابل سكونت شدن زمين4    ) آلوده شدن هوا3

  
 است؟ نشده ي مفيد در كدام گزينه از باد استفاده  - 12

  حركت قايق با بادبان) 1
  پتو ) خشك شدن2
  ها و فرود آمدن در زمين كشاورزي جا شدن ماسه جابه) 3
  يهاي باد توربينتوليد برق با ) 4

  
 گيري كرد؟ اندازه توان نميجهت وزش باد را با كدام گزينه  - 13

  )بادنما( ) 2  )  دماسنج() 1

  )حركت پرچم مدرسه() 4  )حركت برگ درختان( ) 3
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  ؟باشد نميكدام صدا نازك  - 14

  ي جوجهصدا) 1

  ) حرف زدن دو مرد با هم2

  ) درگوشي حرف زدن دو دوست3

  ) صداي قناري4

  
 ؟آيند حساب مي صداهاي مطرح شده در كدام گزينه همگي صداهاي نازك به  - 15

  صداي گاو ـ صداي بوق كاميون ـ صداي آبشار) 1

  ) صداي پدر رضا ـ صداي بلبل ـ صداي سوت2

  ) صداي طبل ـ رعد و برق ـ صداي گاو3

  ي زهرا ـ صداي بلبل ـ صداي گنجشك سه ساله رخواه) صداي 4

  
 ها هنگام نزديك شدن آمبوالنس چيست؟ ي راننده  وظيفه - 16

  كنار رفتن از مسير حركت آمبوالنس) 1

  حركت در مسير آمبوالنس) 2

  ها ي راننده بوق زدن براي بقيه) 3

  ) توقف در مسير حركت آمبوالنس4

  
 باشد؟ كدام گزينه صحيح مي - 17

  براي عابرين نيست. هاي شلوغ، نيازي به چراغ راهنما اهر اردر چه) 1

  براي يك راننده به معني توقف است.راهنما ) چراغ سبز 2

  د.كن ها پليس از سوت استفاده مي راهنمايي رانندههاي شلوغ براي  ) در خيابان3

  ما بايد توقف كنيم.) وقتي چراغ مخصوص عابر پياده قرمز است، 4
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 ؟كند نور عبور مياز كدام تصوير   - 18

  )ليوان كاغذي( ) 2  (كتاب) ) 1

  (شيشه عينك) ) 4  (ديوار)  ) 3

  
 است؟ نادرست ،ي نور نيستند مورد اجسامي كه چشمه چند مورد از موارد زير در - 19

  ي نور نيستند. بينيم، چشمه تر چيزهايي كه مي الف) بيش
  ها نور الزم است. ب) براي ديدن آن

  اي از آن است. پ) شمع خاموش نمونه
  ت) از خود نور دارند.

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 
 ؟باشد نميي نور  كدام گزينه چشمه - 20

  (المپ)) 2  (چراغ قوه) ) 1

  (ستاره) ) 4  )پنجره( ) 3
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  دقيقه 10گويي: زمان پاسخ   52تا  37هاي  نگارش فارسي: صفحه -  48تا  32هاي  فارسي: صفحه

  است؟ متفاوتعالمت نگارشي پايان كدام جمله با ساير جمالت  - 21

  كردند ها كمك مي هاي پيرمرد و پيرزن به آن نوه) 1

  ) تو بايد استراحت كني تا دوباره سالم شوي2

  ) دليل اين همه سر و صدا چيست3

  ) خرس كوچولو خسته و گرسنه زير درخت نشسته بود4

  
  شود؟ كلمات به درستي كامل ميام كدبا  ترتيب بهزير  بيتي خالي هاجا - 22

  »گل بازتر شد، .............. خوابيد / پروانه دورش، ......... رقصيد«

    با ناز ـ زيبا) 1

  ) با ناز ـ آرام2

    ) آرام ـ زيبا3

  ) آرام ـ با ناز4

  
  ؟ندنيستدر كدام گزينه، كلمات مخالف هم  - 23

  ) غمگين ـ شادمان2    تر ـ خيس) 1

  ) ترسو ـ دلير4    ) ويران ـ آباد3
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  شوند؟ جمع بسته مي» ها«چه تعداد از كلمات زير با  - 24

  »ـ دانايان ـ فرش ـ سخنان ـ خطر ـ پيامبران جهانرنج ـ «

 پنج )2   چهار )1

  ) سه4   ) دو3

  

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 25

  گويند. فروشي مي فروشند، شيريني به جايي كه در آن شيريني مي) 1

  گويند. فروش مي شد، پارچهفرو ) به كسي كه پارچه مي2

  گويند. فروش مي فروشد، سبزي ) به كسي كه سبزي مي3

  گويند. سازد، كليدفروش مي به كسي كه كليد مي )4

  

  ؟نيستاي وجود دارد كه جمع  دام گزينه، كلمهدر ك - 26

  ها ـ كليدها مدادها ـ درخت) 1

  ها ـ پيشنهادها ـ سفرها ) جواب2

  اها ـ شيره ها ـ قطره ) گوسفند3

  ها ) اژدها ـ پسرها ـ كتاب4
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  ؟دننداري مشترك  كلمه كلمه با يكديگردو  ،در كدام گزينه - 27

  ) پرواز ـ پرنده 2  كوشد يكوشش ـ م) 1

  خانه خوان ـ كتاب كتاب) 4    صبوري ـ تصاحب) 3

  
  به كار رفته است؟ نادرستي مشخص شده در كدام گزينه  كلمه - 28

  ند.ك ها كباب درست مي جمعه معموالًمادر  )1

  به ديدار مادرم خواهم رفت. حتماً) من فردا 2

  روند. بار به پارك مي اي يك هفته اتفاقاً) علي و دوستانش 3

  پسر بسيار خوب و مؤدبي است. حقيقتاً) حسين 4

  
  ، براي خوب حرف زدن بايد چه كاري كنيم؟»كوشا و نوشا«گو در درس  سخن با توجه به حرف طوطي - 29

  حرف زدن را ياد بگيريم.اول خوب ديدن و خوب ) 1

  ) اول خوب ديدن و خوب گوش كردن را ياد بگيريم.2

  ) بهتر است خوب ببينيم و خوب دقت كنيم.3

  ) بهتر است خوب گوش كنيم و خوب دقت كنيم.4

  
  مفهومي دارد؟ با عبارت كدام گزينه ارتباط» كار چوپان درست«داستان  - 30

  آورد. ر ميشود، سر فرودت تر مي درخت هرچه بارش بيش) 1

  ) همي دانه و خوشه خروار شد / از آغاز هر خوشه خروار نيست (خروار: مقدار زياد)2

  بندند. كند، دستمال نمي ) سري كه درد نمي3

  ) دانا داند و پرسد. نادان نداند و نپرسد.4
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  دقيقه 10گويي: زمان پاسخ     آشنا (گواه) فارسي
     52تا  37هاي  ي: صفحهنگارش فارس ـ 48تا  32هاي  : صفحهفارسي

 اند؟  نوشته شده نادرستهاي زير، از نظر اماليي  چه تعداد از كلمه - 31

 »صاهب ـ كالغ ـ قطره ـ طوطي ـ تصميم ـ نصيهت ـ سحرخيز ـ صبر«

  يك) 2    صفر) 1

 سه) 4    دو) 3

  

 است؟  اضافيهاي مخالف را كنار هم بگذاريم، كدام كلمه  اگر كلمه - 32

 »گو گو ـ پايين ـ دروغ زمين ـ راستاال ـ بيدار ـ آمد ـ خواب ـ رفت ـ ب«

  خواب )2    گو راست) 1

 زمين) 4    پايين) 3

 

 است؟  اضافيداري بسازيم، كدام كلمه  ي معني هاي زير را مرتب كنيم و جمله اگر كلمه - 33

 »براي ـ رفت ـ باالي ـ چوپان ـ نجات ـ درختي ـ خود ـ شروع«

  باالي) 2    رفت) 1

 ع  شرو) 4    نجات) 3
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 ي جمع وجود دارد؟  در عبارت زير، چند كلمه - 34

ها را نوازش  زد و آن ها سر مي كرد. او هر روز صبح به گل زيبا و پرگل زندگي مي يدختر مهرباني در كنار باغ«

 » كرد. مي

 چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 
 است؟  نشدهي مشترك درست انتخاب  در كدام گروه از كلمات، كلمه - 35

    نوآموز (آموز) –كارآموز  –آموز  دانش) 1

  چين (سخن) سخن –گو  سخن –ران  سخن) 2

    خواستن (خواست) –خواستگاري  –خواست  مي) 3

  خار (خوار) –خوار  گوشت –خوار  گياه) 4

 
 ؟ نيست» آهسته«ي  صداي آخر كدام دسته از كلمات مانند صداي آخر كلمه - 36

    پرنده ـ مرتبه ـ ديده) 2    كوه ـ گروه ـ شبيه) 1

 شنيده ـ خوانده ـ رفته) 4  سايه ـ دوباره ـ خنده) 3

 
 گيرد؟  قرار مي» 3«ي  معني كدام واژه در رديف شماره معني كلمات زير را در جدول قرار دهيم، هم اگر هم - 37

 »شود. كسي كه صبح زود بيدار مي -كنار دريا  –سر به هوا –ظالم «

  
  . شود كسي كه صبح زود بيدار مي) 2    سر به هوا) 1

 كنار دريا) 4    ظالم) 3
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 است؟  نادرستكدام گزينه  - 38

  همان ليوان يعني ليواني كه نزديك است.) 1

  اي كه نزديك است. اين مدرسه يعني مدرسه) 2

  آن كتاب يعني كتابي كه دور است.) 3

 همين درخت يعني درختي كه نزديك است.) 4

  

 موضوع اصلي بيت زير چيست؟  - 39

  »/ ز دانش دل پير برنا بودتوانا بود هر كه دانا بود «

  اهميت جواني) 2    اهميت توانا بودن ) 1

 اهميت دانا بودن) 4  ترها اهميت احترام به بزرگ) 3

  

 است؟   نادرستكدام گزينه  - 40

  را براي ما آفريده است.  يخداي مهربان چيزهاي خوب و قشنگ) 1

  را پرورش داده است.  يكوش آموزان سخت معلم دانا دانش) 2

  ها را بنّاي پركار ايجاد كرده است.  و ترتيب خيابان نظم) 3

  كش پاكيزه كرده است.  هاي پاكيزه را رفتگر زحمت كوچه) 4


