
 

 

   سوم دبستان
  1401 دي 2
  سؤال نظرسنجي 5+  سؤال  50  :عادي تعداد كل سؤاالت

  دقيقه 60 گويي به آزمون: مدت پاسخ
  

  برنامه آزمون  وقت پيشنهادي  ي سؤال شماره  تعداد سؤال  نام درس

  دقيقه 15  1ـ  10  10  رياضي 

   )ارزش پول و تقريب اعداد(، عددهاي چهار رقمي
  عددهاي كسري

  گيري)  ، كسر، كاربرد كسر در اندازه(رسم شكل
  ي كسرها)  (تساوي كسرها، مقايسه

  نمادين، ضرب)   هاي (روش ضرب و تقسيم
  66تا  34ي  صفحه

  دقيقه 15  11ـ  20  10   (آشنا) رياضي

   )ارزش پول و تقريب اعداد(، عددهاي چهار رقمي
  عددهاي كسري

  گيري)  (رسم شكل، كسر، كاربرد كسر در اندازه
  ي كسرها)  وي كسرها، مقايسه(تسا

  نمادين، ضرب)   هاي (روش ضرب و تقسيم
  66تا  34ي  صفحه

  دقيقه 10  21ـ  30  10  علوم 

  زندگي ما و آب، ي باارزش آب ماده
 ي اجسام نور و مشاهده 

 (تا پايان آزمايش بازتابش نور)  
  55تا  35ي  صفحه

  دقيقه 10  31ـ  40  10  فارسي 

   ن و برزگربلدرچي، آواز گنجشك
  كار نيك ،  فداكاران

  64تا  36ي فارسي: صفحه
  46تا  25ي  نگارش فارسي: صفحه

  دقيقه 5  41- 45  5  مطالعات اجتماعي

  ترها قدرداني كنيم  تغيير در خانواده، از بزرگ
 ي ما  مقررات خانه،  كنيم؟ چرا با هم همكاري مي

   شود؟ نيازهاي خانواده چگونه تامين مي
  31 تا 16ي  صفحه

  دقيقه 5  46ـ  50  5  هاي آسمان هديه
  بانوي قهرمان، بوي بهشت ،  روز دهم

   وگو با خدا گفت، جشن تكليف 
  65تا  32ي  صفحه

  -   -   294-  298  5  نظرسنجي
          

  سؤال  20  :پيشرفته تعداد كل سؤاالت
  دقيقه30:گويي به آزمون مدت پاسخ

  ي آزمون برنامه  ديوقت پيشنها  ي سؤال شماره  تعداد سؤال  نام درس

  دقيقه 15  51 – 60  10  پيشرفته رياضي

   )ارزش پول و تقريب اعداد(، عددهاي چهار رقمي
  عددهاي كسري

  گيري)  (رسم شكل، كسر، كاربرد كسر در اندازه
  ي كسرها)  (تساوي كسرها، مقايسه

  نمادين، ضرب)   هاي (روش ضرب و تقسيم
  66تا  34ي  صفحه

  دقيقه  15  61 – 70  10  علوم پيشرفته

  زندگي ما و آب، ي باارزش آب ماده
 ي اجسام نور و مشاهده 

 (تا پايان آزمايش بازتابش نور)  
  55تا  35ي  صفحه

          
  
  

  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  021 -6463  تلفن: –923پالك  –بين صبا و فلسطين   –خيابان انقالب دفتر مركزي: 



 

  عاديعاديهاي هاي   سـؤالسـؤال
  دوست خوبم:دوست خوبم:

  سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)هستندسوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)هستند  1010در درس هاي رياضي،علوم و فارسي در درس هاي رياضي،علوم و فارسي 
سوال منتخب از كتاب هاي سوال منتخب از كتاب هاي ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس     با توجه به برنامهبا توجه به برنامهو و 

  سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. 
ز يـادگيري خودتـان   ز يـادگيري خودتـان   ها، مي توانيـد ارزيـابي بهتـري ا   ها، مي توانيـد ارزيـابي بهتـري ا     با پاسخ گويي به اين دو نوع سوالبا پاسخ گويي به اين دو نوع سوال

    داشته باشيد.داشته باشيد.
  
سوال در اين دفترچه سوال در اين دفترچه   55درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان هم درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان هم هر يك از هر يك از   ازاز

  قرار داده شده است.قرار داده شده است.
  

  سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است.سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است.  5050در 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 66تا  34 هاي صفحه – رياضي

  ارزش دارد؟ توماندالر اين كشور، چند  5ارزش دارد.  ريال 3400 آمريكا،يك دالر كشور  -1

1 (1700    2 (3500  

3 (1420    4 (2100 

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  -2

  گرم است. 120جرم يك ليوان  )1

  متر است. 167) قد سهيل 2

  .تومان 160برابر است با ريالي  100ي  ريالي و يك سكه 500ي  سكه 3) 3

  كيلوگرم است. 7) جرم يك سبد گالبي 4

6كدام گزينه ساعت  -3  دهد؟ را نشان مي 15′:

1( 15
  6) يك ربع مانده به 2    گذشته 6دقيقه از  60

3 (3
  7) يك ربع مانده به 4    گذشته 6ساعت از  4

 كسر بعدي كدام گزينه است؟ -4

3 5 8 12, , , , ......2 3 5 8   

1( 15
7     2 (21

12   

3 (17
12     4 (21

18   
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5كدام شكل تساوي  -5 10
7  دهد؟ را نشان مي =14

1(     2 (  

3 (    4 (  

 دهند؟ ي راست را نشان مي ها، زاويه هاي زير، عقربه يك از ساعت در كدام -6

1(     2 (  

3 (    4 (  

 باشد؟ چه كسري سفيد مي و رنگ شده است زيرچه كسري از شكل  -7

1( 1
3رنگي و  4

3) 2    سفيد 4
1رنگي و  4

  سفيد 4

3 (1
1رنگي و  2

1) 4    سفيد 2
2رنگي و  3

  سفيد 3
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 كدام گزينه درست است؟ -8

1( 1 2
2 5<   2 (1 2

3 6>   3 (3 2
4 6>   4 (2 1

5 3<   

 ؟كردبندي  دسته توان زير مي به كدام روش را مقابلتصوير شكل  -9

  

1(     2 (  

3(   4 (  

 ؟ندارددر كدام گزينه محور با ضرب نوشته شده همخواني  -10

1( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24         3 6×   

2 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24         2 8×   

3 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24         8 3×   

4 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24         7 3×   
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  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 66تا  34هاي  صفحه –) گواه( رياضي آشنا

 گذاري صفحات اين كتاب از چند عدد چهار رقمي استفاده شده است؟  رد. براي شمارهصفحه دا 1112كتابي  - 11

1 (112    2 (111  
3 (114    4 (113  

جايي ارقام  ها خواست عدد اول را با جابه از بچهبعد را نوشت.  4052و  8936معلم پاي تخته دو عدد چهاررقمي  -12
تبديل كننـد،   ممكن زوجچهاررقمي ترين عدد  به كوچكبرسانند و عدد دوم را  ممكن ترين عدد فرد به بزرگ آن

 آن دو عدد به حروف كدام هستند؟

  نه هزار و ششصد و سي و هشت، چهار هزار و پانصد و بيست) 1
  هشت هزار و نهصد و سي و شش، چهار هزار و پنجاه و دو) 2
  دو هزار و پنجاه و چهارنه هزار و هشتصد و شصت و سه، ) 3
   بيست و پنجو هشتاد و سه، چهار هزار و  نه هزار و ششصد) 4

 است؟ نشدهبا توجه به شكل زير چه كسري از شكل رنگ  -13

1 (1
8    2( 2

9 

3( 7
8    4 (7

9  

 چه كسري از كل ساعت است؟ تقريباً ،هاي بزرگ و كوچك است قسمتي از ساعت كه بين عقربه زيردر تصوير  -14

1 (1
7    2( 1

6     

3( 1
4     4 (1

5  

    قرار گيرد؟ بايد جاي مربع چه عددي  به -15

1 (8    2 (5    
3 (1    4 (4    
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3يكساني دارند. سارا  س مقدار پولسارا و نرگ -16
تر از سـارا   دهد. اگر نرگس بخواهد بيش پول خود را صدقه مي 5

 صدقه بدهد، بايد چه كسري از پول خود را صدقه بدهد؟

1 (2
5  2( 3

6   3( 4
5  4( 3

7  

 كدام گزينه درست است؟  -17

1 (2
2از  3

3) 2    كمتر است. 4
6با  5

  مساوي است.  10

3 (1
1از  3

 » 3«و » 2«ي  گزينه) 4  بيشتر است. 100

 گيرد؟ اُم پيكان در كدام مكان قرار مي 27اگر الگوي زير را ادامه دهيم، در شكل  -18

  

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

ها در كدام گزينـه   . تعداد مهماناند دعوت شده احمدي  دي مهمان به خانهدر جشن واليت پيامبر اكرم (ص) تعدا -19
 ست؟ا متفاوتبا بقيه 

  تايي4ي  شش دسته) 2    تايي8ي  سه دسته) 1
  تايي6ي  چهار دسته) 4    تايي3ي  نه دسته) 3

2يك از اشكال زير حاصل ضرب  براي كدام -20 ... ...×  نوشت؟ توان  نميرا  =

1 (  2 (   

3(    4 (   
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 55تا  35ي ها صفحه – علوم

 هاي زير هستند؟ يك از گزينه ترتيب حروف، مرتبط با موارد گفته شده در كدام هاي زير به شكل -21

                                            
  (ت)   (الف)                             (ب)                                        (پ)                                               

ذا، تبخير آب و تبديل آن به بخـار، ذوب شـدن مـواد، اسـتفاده از گازهـا      غاستفاده از گاز شهري براي پختن  )1
  براي حركت

) تبخير آب و تبديل آن به بخار، استفاده از گاز شهري براي پختن غذا، انجماد مـواد، اسـتفاده از گازهـا بـراي     2
  حركت

ذا، تبخير آب و تبديل آن به بخار، تبخيـر مـواد، اسـتفاده از گازهـا بـراي      ) استفاده از گاز شهري براي پختن غ3
  حركت

) تبخير آب و تبديل آن به بخار، استفاده از گاز شهري براي پختن غـذا، ذوب شـدن مـواد، اسـتفاده از گازهـا      4
  براي تنفس

 ؟ذكر شده است تري طور درست و كامل آب، در كدام گزينه بهي  هاي چرخه ترتيب فرآيند -22

هـا   ذوب شـدن بـرف  جاري شدن آب بـاران و   ← بارش باران و برف ← تبديل شدن به ابر ←ها  تبخير آب )1
  ورود آب به دريا و اقيانوس ←

  جاري شدن رودها ←ها   ذوب شدن يخ ← تبديل آب به يخ←  تبديل شدن به آب ←) بارش برف و باران 2
  ها به بخار آب برفمستقيم دن تبديل ش ← بارش برف و باران ← ) تبخير آب درياها3
هـا و   ه درياها و درياچـه ها ب رسيدن آب ← ها جاري شدن آب ← تبديل شدن به آب ←) بارش برف و باران 4

  تبديل مستقيم به باران و برف
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 است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -23

 شـود،  مايع ميپس از تبخير دوباره ي آبي كه  شوند در نتيجه مزه ها تبخير نمي تبخير آب درياها، نمك هنگام )1

  شور نيست.

  ) آب درياها به علت شوري براي آشاميدن و كشاورزي نامناسب است.2

  قابل استفاده است.ها در دسترس و  براي ما انساني زمين  شيرين موجود در كره هاي ي آب ) همه3

  راي شستن ماشين است.جويي در مصرف آب، استفاده از سطل و دستمال ب هاي صرفه يكي از راه) 4

 چه تعداد از موارد زير منبع نور هستند؟ -24

درخشند  كه در شب ميها  ـ آتش ـ خطوط و عالئم جادهروشن ـ مواد مذاب ـ المپ  ها نشان آتشنماي  شبلباس «

  »ـ ماه ـ خورشيد

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

 ؟رود نميشمار  هاي زيرزميني به آب، از منابع آلودگي  زير زمين بهيك از موارد زير در صورت نفوذ  كدام -25

  د.شو ها ريخته مي فاضالب خانگي كه در چاه )1

  د.شو هاي صنعتي و خانگي ريخته مي بها فاضال هايي كه در آن رودخانه) 2

  د.كن ها در زمين نفوذ مي ها و جنگل ) آب برف و باراني كه در كوه3

  .استد شيميايي هاي كشاورزي كه داراي سم يا موا زمينخروجي از ) آب 4

 صحيح هستند؟ هاي زير يك از عبارت كدام -26

  شود. آلود پس از عبور از شن و ماسه و ريگ و پارچه صاف مي آب گل ،طبق آزمايش كتاب درسي )الف

  شود. مي تصفيه شده اضافهپشت سد به آب  دركش  ميكروبمواد ب) 

  شود. ام ميانجكش به آب  ج) گرفتن گل و الي آب قبل از اضافه كردن ميكروب

  شود. د) آب پس از تصفيه شدن به پشت سد فرستاده مي

  ) د و ب4  ) الف و د3  ) الف و ج2  ) الف و ب1
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 هاي زمين در كدام گزينه آورده شده است؟ در تمام قسمتبه مقدار يكسان نرفتن آب  دليل فرو -27

  هاي زمين را آب فرا گرفته است. تر قسمت بيش )1

  خانه ساخته شده است.هاي زمين  ي قسمت ) در همه2

  هاي مختلف متفاوت است. ) جنس خاك در زمين3

  بارد. ي كافي نمي باران به اندازهدر هيچ بخشي از زمين ) 4

 ؟ندارد يك از سطوح زير بازتابش منظم نور كدام -28

  ) آينه2  و صيقلي فلزات براق سطح  )1

  ) ورق آلومينيوم چروك4  ي براق و صيقليها ) سطح صاف سنگ3

 كند؟ كامل ميدرستي  بهي زير را  زينه جملهكدام گ -29

  »تر از مقدار آب ............. روي زمين است. مقدار آب ................... در روي زمين بسيار كم«

  شور) گرم ـ 2    شور ـ شيرين )1

  شور ـ جاري) 4    ) شيرين ـ شور3

 است؟ نادرست كدام جمله -30

  .كند جا مي جابه در آسمان باد ابرها را )1

  .بارد مي يا برف ها باران ب در ابرها به هم بچسبند، از آناگر ذرات ريز آ) 2

  ) در هوا هميشه مقداري بخار آب وجود دارد.3

  آيد. وجود مي ) وقتي بخار آب موجود در هوا سرد شود، باد به4
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  فارسي

  46تا  25هاي   / نگارش فارسي: صفحه 64تا  36هاي   فارسي: صفحه

 درستي قرار داده شده است؟ عالئم نگارشي كدام جمله به -31

 »بايد پدر و مادرت را ببينم!« ؛) خانم معلّم گفته بود1

  حال شدند و گفتند: به به! چه صداي قشنگ و گوش نوازي! ها بسيار خوش ) بچه2

  اي پيدا كنيم. ي تازه توانيم براي تو خانه سارا گفت! ما مي) 3

  »بان خوبي است. اميد دروازه«اميد گفت: پدر ) 4

 بيان شده است؟ نادرستدر كدام گزينه، معني يك يا هر دو واژه  -32

  پيشروي: جلو رفتنحتمي: ممكن ـ  )1

  ـ طراوت: شادابي گودال: جايي فرو رفته در زمين) 2

  س دادنبعد از مدتي پپول يا چيزي را از كسي گرفتن و خراش: آزاردهنده ـ قرض گرفتن:  ) گوش3

  .دده ميآزار  ي كه انسان راصداي بد هر ) دهقان: كشاورز ـ آلودگي صوتي:4

 از راست به چپ چند فعل مربوط به زمان گذشته و چند فعل مربوط به زمان حال است؟ ترتيب بهدر ابيات زير،  -33

  شستيم زود داديم و مي هاي غبارآلود را / بوسه مي پنجره«

  »ها كاشكي لبريز بود آوازمان / ناوداناز صداي شُرشُر 

  ) سه ـ صفر2    ) سه ـ يك1

  ) يك ـ دو4    ) دو ـ يك3
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 صورت گرفته است؟ نادرستبندي كلمات  در كدام گزينه، دسته -34

  آسمان: خورشيد ـ ماه ـ ستاره )1

  ) رنگ: آبي ـ صورت ـ قرمز2

  ) ورزش: فوتبال ـ بسكتبال ـ شنا3

  ) گل: محمدي ـ سنبل ـ رز4

 سازند؟ مي» كش خط«اي مانند  شوند و كلمه تركيب مي» كش«تعداد از كلمات زير با چه  -35

  »كار ـ هوا ـ پا ـ نفت ـ دود ـ آدم ـ آب«

  ) پنج2    ) سه1

  ) شش4   ) چهار3

 شوند؟ ها بيش از يك جور خوانده مي ي واژه در كدام گزينه، همه -36

    سهم ـ غذا ـ شكر )1

  ) گل ـ كرم ـ پيچ2

    ده) شش ـ كشت ـ 3

  ) شير ـ مهر ـ باز4

 كدام بيت صحيح است؟ -37

  هايمان كوبي شدند / از صداي دست ها پر مي ها و بام كوچه )1

  ها كرديم روي سبزه ) نرم با آوازهاي شاد خود / رقص مي2

  شديم اي در ما نبود / مهربان و پاك و خندان مي شد كينه ) كاش مي3

  شديم ثل باران ميشد م ادعا / كاش مي ) مهربان و ساده و بي4



  

 

 سوم دبستانسوم دبستان --»»ديدي 22آزمونآزمون ««

14

  ؟هستند نادرستچه تعداد از كلمات زير از نظر اماليي  -38

  »منتظر ـ توضيه ـ واقعه ـ مخصوص ـ صحرا ـ حويزه ـ مزرعه ـ موضوع ـ عاقبت ـ طناب ـ طال و نقره«

  ) چهار2    دو )1

  ) سه4    ) يك3

 آمده است؟ي صحيح و كامل  ي زير به صورت يك جمله هم ريخته در كدام گزينه، كلمات به -39

  »بينيد ـ و ـ كنيد ـ خداوند ـ اگر ها ـ نگاه ـ مي هاي ـ زيبايي ـ را ـ در ـ آن خوب ـ بزرگي ـ به ـ نعمت«

  بينيد. ها مي خداوند را در آن ها نگاه كنيد، اگر به نعمت )1

  نيد.يهاي خداوند نگاه كنيد تا بزرگي او را بب ) به نعمت2

  بينيد. ها بزرگي و زيبايي را مي اه كنيد، در آنهاي خداوند نگ ) اگر خوب به نعمت3

  هاي خداوند نگاه كنيد. نيد، به نعمتيخواهيد بزرگي و زيبايي را بب ) اگر مي4

 ؟است نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  -40

  اندر آن دشت، پيرمردي ديد / كه گذشته است عمر او، ز نود«

  »ل بهار، سبز شودكاشت / كه به فص ي جوز در زمين مي دانه

  فرمانروا در دشت پيرمردي را ديد. )1

  تر بود. كم) عمر پيرمرد از نود سال 2

  كاشت. ) پيرمرد در زمين گردو مي3

  .شوند هاي گردو در فصل بهار سبز مي دانه) 4
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 31تا  16هاي  مطالعات اجتماعي: صفحه

 ؟يستنر همكاري عبارت كدام گزينه بيانگ -41
  كنند. ها را جمع مي مريم و دوستانش با كمك هم، آشغال )1
  آموزان در كارهاي كالسي با هم مشاركت دارند. ي دانش ) همه2
  ها را شستند. ها با كمك هم ظرف ) در اردو، بچه3
  ) معلم كالس سوم شروع به پهن كردن سفره كرد.4

 ؟با توجه به جدول زير، كدام گزينه صحيح است -42
 كارهاي خانه

 اعضاي خانواده
 گردگيري خريد نان آب دادن به گلدانهاخشك كردن ظرفپختن غذا

    پدر
    مادر
    علي

  دهد. جز پختن غذا انجام مي ي كارها را به پدر همه )1
  بر عهده دارد. را ) مادر فقط پختن غذا و خشك كردن ظروف2
  ي ديگري را بر عهده دارد. وظيفه ) علي عالوه بر خريد نان،3
  ي كارهاي خانه با مادر شريك هستند. ) علي و پدر در همه4

 ؟نيستكدام گزينه، از نتايج همكاري  -43
  شود. تر مي ) نظم و ترتيب در كارها كم2  شود. تري انجام مي كارها با كيفيت بيش )1
  برند. يكديگر لذّت مي ي افراد از همكاري با ) همه4  شود. تر انجام مي ) كارها سريع3

 كدام گزينه صحيح است؟ -44
  كنند. بافي يا كشاورزي كمك مي ها، قالي در روستاها، زنان در دوشيدن شير دام )1
  ها زنان به غير از كار در خانه، شغل ديگري هم دارند. ي خانواده ) در همه2
  گويند. انداز مي آيد، پس دست مي ) به پولي كه از راه كار كردن به3
  بعضي از مردم براي تأمين نيازهايشان بايد كار كنند. )4

 است؟ نيفتادهدر كدام گزينه، تغييري در خانواده اتفاق  -45
  اند. پدر و مادر صاحب فرزند جديدي شده )1
  اند. ) فرزندان بزرگ شده و ازدواج كرده2
  ) فرزند اول خانواده براي تحصيل به شهر ديگري رفته است.3
  سه روز به مأموريتي خارج از شهر رفته است. ) پدر خانواده براي4
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 65تا  32هاي  هاي آسمان: صفحه هديه

 جمالت زير در وصف چه كسي است؟ -46

  »داد. او زني دانشمند و اهل عبادت بود و به زنان كوفه قرآن آموزش مي«
  ) حضرت رقيه (س)4  (س) ) حضرت زينب3  ) حضرت مريم (س)2  ه (س)خديجحضرت  )1

 فرزند .................. و ................. است.» (س)حضرت زينب « -47

  ) حضرت محمد (ص) و حضرت خديجه (س)2  حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) )1
  (س) ) حضرت محمد (ص) و آمنه4  يجه (س)) حضرت علي (ع) و حضرت خد3

كند؟ (بهتـرين گزينـه را انتخـاب     ، ما را به چه كاري سفارش مي»والً كَريماًو قُل لَهما قَ«ي  ي شريفه خداوند در آيه -48
 كنيد.)

  ترها ) احترام به بزرگ2  نيكي كردن به پدر و مادر )1
  ترها ) كمك كردن به بزرگ4  ) به خوبي سخن گفتن با پدر و مادر3

 ري بايد انجام دهد؟خواهد نماز بخواند، اما لباس او به خون آلوده شده است، او چه كا سعيد مي -49

  تواند با همان لباس نمازش را بخواند. مي )1
  ) بايد لباسش را با آب بشويد.2
  ي خون را برطرف كند و بعد نمازش را بخواند. ) بايد با دستمال لكه3
  ) اول بايد نمازش را بخواند و بعد لباسش را خوب بشويد.4

 عبادت يعني .......................... -50

  دستورات ديني از عالم ديني. آموختن )1
  ) انجام ندادن كارهاي واجب.2
  ) فقط خواندن نماز و روزه گرفتن.3
  اي كه خداوند به ما دستور داده است. ) انجام كارهاي خوب و شايسته4



  

 

  
  
  
  
  



  

 

 

  
  
  

  پيشرفتهپيشرفتههاي هاي   سـؤالسـؤال
  

ده ده سؤال علوم پيشرفته در نظر گرفته شسؤال علوم پيشرفته در نظر گرفته ش  1010پيشرفته و پيشرفته و   سؤال رياضيسؤال رياضي  1010،،در اين قسمتدر اين قسمت
  است.است.

  دوست خوبم:دوست خوبم:
  ها پاسخ بده.ها پاسخ بده.  اي حتماً به اين سؤالاي حتماً به اين سؤال  داشتهداشته  62506250هاي قبلي تراز باالي هاي قبلي تراز باالي   اگر در آزموناگر در آزمون  --
ي پدر، مادر و پشتيبانت به ي پدر، مادر و پشتيبانت به   تواني با مشاورهتواني با مشاوره  داري ميداري مي  62506250تا تا   55005500اگر تراز بين اگر تراز بين   --

  اين سؤاالت پاسخ بدهي.اين سؤاالت پاسخ بدهي.

ود و تأثيري روي ود و تأثيري روي شش  صورت جداگانه به شما تحويل داده ميصورت جداگانه به شما تحويل داده مي  ي اين قسمت بهي اين قسمت به  كارنامهكارنامه
  قسمت سؤاالت عادي ندارد.قسمت سؤاالت عادي ندارد.

  
  
  
  
  
  
  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ    كتاب درسي 66تا  34ي   ها صفحه –پيشرفته  رياضي

 است؟ نادرستحاصل عبارت كدام گزينه  -51

  هار هزار و پانصد و پانزدهسه هزار و پانصد و نود و دو + نهصد و بيست و سه = چ )1

  ) شش هزار و نهصد و هشتاد + دو هزار و هفتصد = نه هزار و ششصد و هشتاد2

  ) يك هزار و پانصد و نود و نه + چهار هزار و صد و يك = پنج هزار و هشتصد3

  ) پانصد و هفتاد + ششصد و هشتاد = يك هزار و دويست و پنجاه4

ليره  9خرد. او در كشور شكرستان همان آب معدني را  يك آب معدني ميريال  5100محمد در كشور ايران با  -52

در كـدام   آب معـدني  ،تا يك ريـالي باشـد   10ريالي و  100تا  5ي كشور شكرستان برابر با  خرد. اگر هر ليره مي

  تر است و چقدر؟ كشور گران

  ليره  يكايران ـ  )1

  ليره  يك) شكرستان ـ 2

  ليره  2) ايران ـ 3

  ليره  2تان ـ ) شكرس4

 است؟ تر كمارزش كدام گزينه از همه  -53

  تومان است. 1000ي  اندازه دالر به 1ـ 

    تومان است. 2000ي   ه اندازهب  ليره 3ـ 

  دالر 7) 2    تومان 9000 )1

  ريال  80000) 4    ليره 9) 3
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  تعداد از جمالت زير، واحد مناسبي بيان شده است؟ چه  براي -54

  كيلوگرم است. 5تقريباً بزرگ ي  الف) جرم يك خربزه

  متر است. سانتي 169ب) قد معلم رياضي ما 

  متر است. سانتي 21) طول دفتر مشق علوم پ

  متر است. سانتي 2) ضخامت كتاب فارسي سوم دبستان ت

  كيلومتر است. 60ي يك روستاي اطراف تهران تا تهران،  ) فاصلهث

  موارد ي ) همه4  4) 3  3) 2  2 )1

هـاي اصـلي ايـن زمـين      كنيم. در ثلث يكي از قسمت قسمت مساوي اصلي تقسيم مي 3ا به يك زمين كشاورزي ر -55

1كاريم و در  خوردن مي سبزي
هاي اصلي هم به  يكي از قسمتدر كاريم.  هاي اصلي كاهو مي يكي ديگر از قسمت 6

  است؟   نشدهورزي چيزي كاشته كاريم. در چه كسري از اين زمين كشا فرنگي مي طور كامل گوجه 

1 (3
8   2( 10

18  3(9
18  4( 5

8  

مداد خريدند. كدام گزينه  48التحريري رفته و هر كدام  محمد، محسن، ماهان، ماني با هم به يك فروشگاه لوازم -56

  است؟  نادرستها  مورد تعداد مدادهاي آندر 

1 (2
2هاي محمد از  مداد 3

  تر است. هاي محسن بيش مداد4

2(1
2هاي محسن با  مداد 3

  هاي ماهان برابر نيست. مداد6

3( 1
1هاي ماهان از  مداد 24

  تر است. هاي ماني كم مداد6

4 (5
2هاي محسن از  مداد 6

  تر است. هاي محمد بيش مداد12
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7ز كسرهاي زير از ايك  كدام -57
 تر است؟ بزرگ 9

1( 5
9     2 (7

8   

3 (7
10     4 (4

9   

 آن عدد كدام است؟ .شود مي 408كنيم. جواب  واحد كم مي 45كرده و از حاصل  92 ي عالوه عددي را به -58

1( 361    2 (353  

3 (253    4 (271  

 35. حـال   كنـيم  ن اضافه مـي آبه  ديگر نيزتايي  6ي  بسته 10پس س .كنيم اضافه مي عدد 7رنگي  ي مدادبه تعداد -59

 چند مداد در ابتدا داشتيم؟ .ماند رنگي باقي مي تايي مداد 5ي  بسته 9و  دهيم مداد را به زهرا مي

1( 7    2 (13  

3 (16    4 (19  

گيرند كه تمام النگوهاي خـود را   . روزي تصميم ميداشتندالنگو  2نفر از دوستانش در هر دست خود  3فاطمه و  -60

 توماني پول خواهند داشت؟ 1000جمعاً چند تا  ،تومان فروخته باشند 2000اگر هر النگو را  بفروشند.

1( 8    2 (16  

3 (24    4 (32  
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  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 55تا  35هاي  صفحه – پيشرفتهعلوم 

 ارد زير براي انجام كار، دو تغيير حالت مختلف اتفاق افتاده است؟يك از مودر كدام  -61

  ) درست كردن شمع با قالب2    يخ بستن آب )1

  ) ناپديد شدن آب داخل ظرف4    ) نرم شدن شكالت3

. كدام گزينه اين ترتيب را به درستي ترتيب نام ببريم يك منبع نور طبيعي و يك منبع نور مصنوعي به خواهيم مي -62

 ؟ه استمطرح كرد

  ) ماه / آب زالل2    ستاره / شيشه )1

  / المپ روشن ي روشن قوه ) چراغ4  تاب / شمع روشن ) كرم شب3

و در را در كـدام نقطـه    ي خـيس  تكه پارچه يكمين مشخص شده است. ي ز بر روي كره» ب«و » الف«ي  دو نقطه -63

 ).، يكسان استقرار دادن پارچه كانقرار دهيم تا ديرتر خشك شود؟ (تمام شرايط آزمايش به جز مچه شرايطي 

  و در سايه» ب«) 2    و در آفتاب» ب«) 1

 و در سايه» الف«) 4    و در آفتاب» الف«) 3

ايـن  آب  :روي آن نوشته شده بود كهداشتند تابلويي مشاهده كرد  ي تفريحي يك منطقههانا در مسافرتي كه به  -64

 مده است؟اين تابلو در كدام گزينه آ معنيآشاميدني نيست. شير 

  شود. از اندازه آلوده مي آب با مصرف بيش  )1

  .نظر شود  از نوشيدن آن صرف بايد صرف آبجويي در م ) جهت صرفه2

  ها تصفيه نشده است. ) اين آب به منظور آشاميدن انسان3

  قابل استفاده است. اين آب براي كشاورزي) 4
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 زنند؟ مي ضد عفوني كنندهمواد  چرا به آب آشاميدني -65

  ) براي از بين بردن گل و الي2  بو شود. براي اينكه خوش )1

  ) براي رنگي كردن آن4  ها ) براي از بين بردن ميكروب3

 ؟نيستدرست  هاي طبيعي آب استفاده از چشمه فوايد در خصوص موارد زير يك از كدام -66

  ها دامنوشيدن توسط براي آن آب ي  استفاده) 2  و شو براي شست استفاده )1

  وپز كردن با آب در همان منطقه توسط خود ما پخت) 4    زمين كشاورزي) آبياري 3

 ؟رود نميتر از آن پايين  ماند و بيش باقي ميسطح كدام اليه آب در  -67

1( )1(    2 ()2(  

3 ()3(    4 ()4(  

 توان قرار داد؟ در تصوير زير به جاي (؟) كدام گزينه را مي -68

  دوم تابش )1

  ) بازتابش اوليه2

  ) تابش اوليه3

  ) بازتابش مجدد4

 گويند؟ گردد، به اين پديده چه مي تابد و از آن برمي وقتي نور خورشيد به آينه مي -69

  ) تابش نور2    منبع نور )1

  ي نور ) چشمه4    ) بازتابش نور3

 كند؟ را بيان مي» ميعان«حالت تبديل كدام گزينه  -70

  ) تبديل مايع به گاز2    تبديل جامد به مايع )1

  ) تبديل گاز به مايع4    امد) تبديل مايع به ج3

(1)

(2)

(3)

(4)


