
 
  

   م دبستانچهار
  1401 دي 2

   سؤال نظرسنجي 5+  سؤال  70  :عادي تعداد كل سؤاالت
  دقيقه 80 گويي به آزمون: مدت پاسخ

تعداد  نام درس
  برنامه آزمون  وقت پيشنهادي  ي سؤال شماره سؤال

  دقيقه 15   1- 10  10  رياضي 
  (تساوي كسرها، ضرب عدد در كسر) كسر 

   . . .  ، دو عدد دو رقمي(حل مسئله، ضرب   ضرب و تقسيم 
  پذيري، تقسيم برعددهاي يك رقمي) تقسيم و بخش 

 67تا  34ي  صفحه

  دقيقه 15  11- 20  10  رياضي آشنا 
  (تساوي كسرها، ضرب عدد در كسر) كسر 

   . . .  ،(حل مسئله، ضرب دو عدد دو رقمي  ضرب و تقسيم 
  پذيري، تقسيم برعددهاي يك رقمي) تقسيم و بخش 

 67تا  34ي  صفحه

  دقيقه 10  21 – 30  10  علوم
  )گرمايي انرژياز ابتداي (،انرژي، نياز هر روز ما

  (تا پايان فكركنيد) ها سنگ، انرژي الكتريكي، گرما و ماده 
 51 تا 21ي  صفحه

  دقيقه 10  31 – 40  10   آشنا علوم
  )گرمايي انرژياز ابتداي (،انرژي، نياز هر روز ما

  (تا پايان فكركنيد) ها سنگ، مادهانرژي الكتريكي، گرما و  
 51 تا 21ي  صفحه

  دقيقه 10  41 – 50  10   فارسي
  گير  آرش كمان ارزش علم،رهايي از قفس، قدم يازدهم، 

  61تا  36ي  فارسي: صفحه
  43تا  25ي  نگارش فارسي: صفحه

  دقيقه 10  51 – 60  10  آشنافارسي 
  ر گي آرش كمان، ارزش علم،رهايي از قفس، قدم يازدهم

  61تا  36ي  فارسي: صفحه
  43تا  25ي  نگارش فارسي: صفحه

  دقيقه 5  61- 65  5  مطالعات اجتماعي
  جغرافيايي  هاي زندگي در شهر و روستا، جهت

   نخستين شهرها، مورخاننخستين روستاها، دانان،  جغرافي
 44تا  20ي  صفحه

  دقيقه 5  66- 70  5  هاي آسمان هديه
  سه بار تكرار شديك نماز و ده ركوع، سخني كه 

  حرمي با دو گنبد، نماز در كوهستان 
 55تا  32ي  صفحه

    -   294-  298  5  نظرسنجي

  

  سؤال  30  :پيشرفته تعداد كل سؤاالت
  دقيقه 40پيشرفته:  گويي به آزمون مدت پاسخ

  ي آزمون برنامه وقت پيشنهادي ي سؤالشماره تعداد سؤال  نام درس
  - يقهدق10 71-80 10  هوش و استعداد

  دقيقه 15  81 - 90  10  پيشرفته رياضي

  (تساوي كسرها، ضرب عدد در كسر) كسر 
   . . .  ،(حل مسئله، ضرب دو عدد دو رقمي  ضرب و تقسيم 

  پذيري، تقسيم برعددهاي يك رقمي) تقسيم و بخش 
  67تا  34ي  صفحه

  دقيقه 15  91 – 100  10  علوم پيشرفته
  )گرمايي انرژيي از ابتدا(،انرژي، نياز هر روز ما

  (تا پايان فكركنيد) ها سنگ، انرژي الكتريكي، گرما و ماده 
  51 تا 21ي  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  1010ي ي در درس هاي رياضي،علوم و فارسدر درس هاي رياضي،علوم و فارس
  سوال بعدي منتخب از كتاب هاي سه سطحي (سوال هاي آشنا) هستند.سوال بعدي منتخب از كتاب هاي سه سطحي (سوال هاي آشنا) هستند.1010و و 

ها، مي توانيـد ارزيـابي بهتـري از يـادگيري     ها، مي توانيـد ارزيـابي بهتـري از يـادگيري       با پاسخ گويي به اين دو نوع سوالبا پاسخ گويي به اين دو نوع سوال
    خودتان داشته باشيد.خودتان داشته باشيد.

  
سوال در سوال در   55درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان هم درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان هم هر يك از هر يك از   ازاز

  اين دفترچه قرار داده شده است.اين دفترچه 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.  7070مجموعاً در اين دفترچه مجموعاً در اين دفترچه 
  
  
  
  
  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 67تا  34هاي  صفحه ـ رياضي

 ست؟حاصل عبارت زير چقدر ا -1

3 1 2(6 ) (5 ) (7 )6 5 7× + × − ×   

  4) 4  2) 3  ) صفر2  1 )1

2- 3
 چقدر است؟ 7و عرض  21مساحت مستطيلي به طول  7

1( 27    2 (63  

3 (28    4 (64  

 تر باشد؟ بيش 31تر و از عدد  كم 37توانيم در جاي خالي قرار دهيم تا حاصل از عدد  چند عدد را مي -3

2×   

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

 سال چند روز است؟ 7روز است،  365يك سال  -4

1( 2155  2 (2143  3 (2125  4 (2555  

 كند؟ كند. اين كارخانه در يك سال چند اتومبيل توليد مي اتومبيل توليد مي 16يك كارخانه هر ماه  -5

1( 192  2 (194  3 (191  4 (195  
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75غير تكراري ا ارقام بترين عدد سه رقمي  اگر به كوچك -6  شود؟ را اضافه كنيم كدام عدد حاصل مي ×10

1( 852    2 (850  

3 (862    4 (753  

28ضرب تقريبي عبارت  حاصل -7  ضرب تقريبي كدام گزينه برابر است؟ با حاصل ×85

1( 65 39×     2 (24 77×   

3 (25 91×     4 (44 66×   

 تر است؟ حاصل تقريبي كدام تقسيم از بقيه كم -8

1( 403 20÷     2 (896 30÷   

3 (358 60÷     4 (252 50÷   

 باشد، خارج قسمت و مقسوم كدام است؟ هاي يك تقسيم به صورت زير مي رابطه -9

  55، مقسوم: 1خارج قسمت:  )1

  7، مقسوم: 55خارج قسمت:  )2

  386، مقسوم: 7خارج قسمت:  )3

   386، مقسوم: 55خارج قسمت:  )4

 باشد؟ تري مي كدام تقسيم داراي خارج قسمت بزرگ -10

1( 1131 29÷    2 (1702 37÷  

3 (696 12÷    4 (1156 17÷  

1 7
(55 7) 1 386
 <
 × + =
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  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 67تا  34هاي   صفحه (گواه) رياضي آشنا

 است؟ نادرستكدام گزينه   -11

1( 16 8 96
34 17 204= =     2( 27 108 9

45 180 15= =     

3( 39 78 13
54 108 18= =     4( 123 615 41

81 405 28= =  

   ؟نيست زيري شكل  هاي زير برابر كسر هاشور خورده يك از ضرب حاصل كدام -12

1(14 8×     2( 14 16×   

3(44 32×     4( 12 2 4 32× × ×   

ي  اي خـالي نمانـد و همـه    توان استفاده كرد تا هيچ صندلي مسافر به مقصد، از كدام گزينه مي 342براي رساندن  -13

  بايست دقيقاً روي يك صندلي بنشيند.)                                         مسافران نيز به مقصد برسند؟ (هر مسافر مي

  نفره 114هواپيماي  3 )2    نفره 42اتوبوس  9 )1

  كدام هيچ )4    نفره 71قطار  4 )3

سازد. اين كارخانه در ماه شهريور چنـد قالـب پنيـر توليـد كـرده       قالب پنير مي 43ي لبنيات روزانه  يك كارخانه -14

 است؟

1( 1333    2( 1290 

3( 1231    4( 1200  
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رونـد. در   افرت مـي روز به مسـ  2ها  روزه، آن 30د. در يك ماه نكن ليتر آب مصرف مي 386يك خانواده روزانه  -15

 كنند.) (در روزهاي مسافرت اين خانواده آبي مصرف نمي ؟اند كردهها چند ليتر آب مصرف  اين ماه آن

1( 10880    2( 10580 

3( 10808    4( 10460  

 حاصل جمع زير، پس از تقريب زدن با توجه به رقم دهگان كدام است؟ -16

1( 380    2( 320  

3( 310    4( 330  

 ب زير چقدر است؟ضر قم يكان حاصلر -17

1( 9     2( 2     

 7 )4    صفر )3

   روز، تقريباً چند دقيقه است؟ ثلث يك شبانه -18

1(  300    2( 360    

3( 400    4( 500  

گيـرد و چـه    چند خودكار قـرار مـي  حداكثر بندي كنيم. در هر جعبه  جعبه بسته 9خودكار را در  705خواهيم  مي -19

 است به چپ)ترتيب از ر ماند؟ (به مي  تعداد خودكار باقي

   3ـ  87 )2    3ـ  78 )1

  4ـ  88 )4    4ـ  78 )3

 پذير است؟ بخش 3چند عدد وجود دارد كه بر  100تا  1از  -20

1( 30    2( 33   

3( 35    4( 39 

235 84 +؟ =
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 51تا  21ي ها صفحه – علوم

 ؟شود له تبديل ميانرژي باد به انرژي حركتي در يك وسي ،در چند مورد از موارد زير -21

 »ك ـ قايق بادباني ـ پرچم ـ سددآسياب بادي ـ بادبا«

1( 2  2 (3  3 (4  4 (5  
 ؟دهيمنانجام را براي حفاظت از منابع انرژي بهتر است چه كاري  -22

  وقتي براي مدت طوالني خانه نيستيم، بخاري را خاموش كنيم. )1
  ي عمومي استفاده كنيم. ل نقليهاز وسايي شخصي   به جاي وسايل نقليه) براي رفت و آمد 2
  ها را خاموش كنيم. ) در مواقع غيرضروري المپ3
  .از كولر استفاده كنيمجاي پوشيدن لباس نازك،  به) در فصل تابستان 4

 كدام تبديل انرژي صورت گرفته است؟ برقيدر اجاق  -23

  ) صوتي به حركتي2    الكتريكي به نوراني )1
  به گرمايي) الكتريكي 4    ) نوراني به صوتي3

 كدام عبارت درست است؟ -24

  شود. انرژي الكتريكي در جهان نسبت به ساير انواع انرژي كمتر مصرف مي )1
  ها هستند. سوخت ،ترين منبع توليد انرژي الكتريكي ) مهم2
  .شود تر مي كمآلودگي هوا  تر شود، بيشميزان مصرف سوخت هرچه ) 3
  دهيم. افزايش مي راودگي هوا لآ ،حفاظت از منابع انرژيبا ) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  -25

  ) دماسنج آزمايشگاهي، همان دماسنج ديجيتالي است.1
  گويند. سنج، دماسنج نواري نيز مي ) به تب2
  گيري دقيق دما به دماسنج نياز است. ) براي اندازه3
  كنند. ك ميارا به طور متفاوتي ادر ي يكسان) افراد متفاوت به كمك حس المسه دما4
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 ليوان چاي سرد مريم قرار داد. پس از مدتي ................... . در تماس بارا ليوان چاي داغ خود را سا -26

  كند. و دماي ليوان سارا تغيير نمي هرديدا كپدماي ليوان چاي مريم افزايش  )1

  كند. ان مريم افزايش پيدا ميوو دماي لي ه) دماي ليوان چاي سارا كاهش پيدا كرد2

  ماند. ميها بدون تغيير باقي  دو ليوان ) دماي هر3

  .كند ميكاهش پيدا  ها اي هر دوي ليوان) دم4

 ؟نيستند ي خوب گرما وسايل رسانا كدام از هيچدر كدام گزينه  -27

 چدن ـ پالستيك) 2   آهن ـ مس )1

  الستيك ـ چوبپ) 4   ـ پالستيك مس) 3

ها يك تشت پر از يخ قـرار   ي ظرف و زير همه هايي با جنس مختلف بريزيم درون ظرفرا ي زير  اگر آش رشته -28

 ؟شود تر سرد مي دهيم، در كدام ظرف آش رشته سريع

 ) ظرف مسي2   ظرف چوبي )1

  اي ) ظرف شيشه4   ) ظرف پالستيكي3

اطالعـات متوجـه    يآور ها بهتر است به كدام منطقه برويم و پس از جمع آوري اطالعات در مورد سنگ براي جمع -29

 ؟شويم چه چيزي مي

  شكل و اندازه با هم فرق دارند.رنگ، ها از نظر  كه سنگ ي كوهستاني ـ اين منطقه )1

  شكل و اندازه با هم فرق دارند.رنگ، ها از نظر  كه سنگ ي ـ اينكوير ي ) منقطه2

  .ي يكساني دارند هاي يك منطقه شكل و اندازه سنگكه  كوهستاني ـ اين ي ) منطقه3

  .ي يكساني دارند هاي يك منطقه شكل و اندازه سنگكه  اينـ  كويري ي ) منطقه4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -30

  شكنند. كنند و مي ها هنگام حركت به هم برخورد مي سنگ )1

  شوند. تر مي ها در اثر برخورد با هم كوچك ) سنگ2

  كنند. ها در مسير حركت خود در رودخانه تغيير مي ) سنگ3

  هستند. هاي پاييني آن تر از قسمتانه گردهاي بااليي رودخ ها در قسمت ) سنگ4
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 51تا  21هاي   صفحه علوم  آشنا (گواه)

 گيرد؟ نوازد كدام تبديل انرژي صورت مي دمد و مي ي ني در ساز خود مي وقتي نوازنده -31

  ) حركتي به صوتي2    ) گرمايي به حركتي1

  ه گرمايي ) صوتي ب4    ) صوتي به حركتي3

 ؟نيستكدام گزينه براي حفاظت از منابع انرژي صحيح  -32

  سوار مترو و اتوبوس شدن) 1

  كنند. تر از وسايلي كه سوخت مصرف مي ي بيش استفاده) 2

  گيري در جايگاه سوخت. هنگام سوخت ) جلوگيري از سر ريز شدن بنزين در3

  اي كوتاه را با دوچرخه رفتنه مسافت) 4

ترتيب به انرژي حركتي، گرمـايي و   ام گزينه، هنگام كار كردن، تبديل انرژي الكتريكي بههدف اصلي وسايل كد -33

  نوراني است؟

   آسياب آبي -شوفاژ -گوشت ) چرخ1

 تلويزيون -اتو -) آسياب بادي2

    المپ -اتو -) آسانسور3

  سشوار -بخاري نفتي -) ساعت 4

 اند؟ با خود، وصل شده غير مرتبطيا عبارت   چند مورد از جمالت زير، به كلمه -34

 
1 (1 2 (2  3 (3  4 (4  
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اي قرار  ي فلزي، چوبي و شيشه اندازه دما و هم ي هم درون ظرفي كه پر از آب داغ است مانند شكل زير، سه ميله -35

بـا اسـتفاده از دماسـنج انـدازه      دماي آن سـر ميلـه را كـه بيـرون از آب اسـت     ايم. اگر پس از مدت كوتاهي،  داده

 ب دماي اين سه ميله چگونه است؟ بگيريم، ترتي

 اي  شيشه >چوبي  >) فلزي 1

  چوبي >اي  شيشه >) فلزي 2

  اي شيشه >فلزي  >) چوبي 3

  چوبي  >فلزي  >اي  ) شيشه4

گذاريم. كدام گزينـه نمـودار    آتش مي  ريزيم. ظرف را روي درون يك ظرف فلزّي مقداري آب با دماي صفر مي -36

د؟ (دمـاي ظـرف و   دهـ  دقيقه به طور تقريبي به درستي نشان مـي  10تغيير دماي آب اين ظرف را از ابتدا تا مدت 

 آب از ابتدا يكسان هستند.)

1 (  2 (  

3 (  4 (  

 ؟نيست كدام گزينه راهكار مناسبي براي جلوگيري از هدر رفتن گرما در زمستان -37

  در زمستان   پوشاندن درز در و پنجره) 1

  ي عايق گرما  هاي دوجداره استفاده از پنجره) 2

  ي بخاري  د كردن شعلههاي گرم زمستاني به جاي زيا پوشيدن لباس) 3

  باز كرن در و پنجره در زمستان وقتي كه خانه خيلي گرم است. ) 4



  

 

 چهارم دبستانچهارم دبستان  --»»ديدي  22««آزمون آزمون ««

12

 ؟نيست هاي زير صحيح يك از عبارت  كدام -38

  كنيم. هاي خود را تأمين مي گرماي مورد نياز خانهگاز و نفت ) در زمستان با سوزاندن هيزم، 1

  د، در ميزان مصرف سوخت تاثير ندارند.ان كار رفته ها به ) مصالح و موادي كه در ساختن خانه2

  توانيم از هدر رفتن گرما در زمستان جلوگيري كنيم. با استفاده از مواد نارسانا مي )3

  توانيم در ذخيره كردن انرژي سهيم شويم. ي خود مي تر به رفتارهاي روزمره با كمي توجه بيش) 4

 دهيد، كدام نظر درست است؟ي دو سنگ نظر   درباره  خود،  اگر بخواهيد با كمك دست -39

 ها است. هاي بااليي رود، نزديك كوه تر باشد، احتماالً مربوط به بخش سنگي كه در دستم صيقلي) 1

  ها است. هاي بااليي رود، نزديك كوه تر باشد، احتماالً مربوط به بخش سنگي كه در دستم سبك) 2

 جا شده است. ها همراه رود جابه نسبت به ساير سنگتري  سنگي كه در دستم زبرتر باشد، احتماالً مسافت كم) 3

جا شـده   ها همراه رود جابه تري نسبت به ساير سنگ تر باشد، احتماالً مسافت بيش سنگي كه در دستم سنگين) 4

  است.

 كند؟  درستي كامل مي چه تعداد از موارد زير جاي خالي عبارت پايين را به -40

  ديگر متفاوت باشند.  توانند با يك .... ميها در حالت عادي از نظر ......... سنگ

 »زبري، صافي، حالت فيزيكي، سختي  رنگ،«

1 (4    

2 (2    

3 (3    

4 (5 
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  فارسي
  كتاب درسي 43تا  25هاي  صفحه :كتاب درسي / نگارش 61تا  36هاي  صفحه :فارسي

 نه بيان شده است؟در كدام گزي ترتيب بهتر متن زير  موضوع كلي و كوچك -41

هـاي   هاي گل كند. برگ ريزد و زمين لباس نارنجي و زرد بر تن مي هاي درختان بر زمين مي در فصل پاييز، برگ«

  »ريزند. شوند و از شاخه مي كم خشك مي بهاري و تابستاني كم

  ها ـ انواع درختان  ) فصل2  طبيعت پاييزي ـ نمايان شدن زمستان )1

  هاي فصل پاييز ) پاييز ـ ويژگي4    زمينهاي  ) پاييز ـ ويژگي3

 كدام گزينه، معني هر دو واژه به درستي بيان شده است؟در  -42

  نامي: معروف بودن به خوبي ) حبس: زنداني ـ نيك2  قصد: اراده ـ تناور: ثروتمند )1

  كاستي ) ارمغان: هديه ـ نقص: كمي و4  ـ سرپنجه: دستان قوي سفر گروه هم ) قافله:3

 ربوط به كدام تركيب است؟تعريف زير م -43

  »آيد. ي كارهاي هر فرد در آن مي اي است كه نتيجه نوشته«

  ) كتاب + نامه2    شناس + نامه )1

  ) قول + نامه4    ) كار + نامه 3

 است؟  نادرستهاي زير  امالي چه تعداد از واژه -44

  »وحش ـ اسفهان ـ جيحون ـ تيغه ساحل ـ عالقه ـ قالم ـ صحنه ـ مأمور باغ«

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ك) ي1

 خانواده هستند؟ ي كلمات با يكديگر هم در كدام گزينه، همه -45

  ) ناظم ـ منظم ـ نظر2    حقير ـ حقارت ـ تحقير )1

  ) نقص ـ قصه ـ ناقص4    ) حكم ـ حاكم ـ حمام3
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 ي ربط است؟ نشانه» و«در كدام گزينه، حرف  -46

  بهار فصل جواني و شادابي و سرزندگي است. )1
  زاري ساخت و حيوان را تا ساق پا به علف كشاند. ) علف2
  ) از بوستان و پاليز كه به هر بهار سراپا شكوفه باشي.3
  ) چرخ و مه و مهر در تمنا و آرزومندي تو هستند.4

 است؟ اضافيهاي جديد و معناداري بسازيم، كدام كلمه  اگر با تركيب كردن كلمات زير، تركيب -47

  »ندوه ـ زمين ـ گينانداز ـ سر ـ تير ـ نيم ـ ا«
  ) انداز4  ) گين3  ) نيم2  سر  )1

 شوند؟ با كلمات كدام گزينه به درستي كامل مي ترتيب بهجاهاي خالي شعر زير  -48

  »گشتند هرجا هاي گرد باران / ................ مي كرد ابرها را / دانه برق چون شمشير .................. / پاره مي«
  ) برّان ـ پخش4  ) غرّان ـ پهن3  ـ پخش) غرّان 2  برّان ـ پهن )1

 ي بند روايتي صحيح است؟ چه تعداد از جمالت زير درباره -49

  آيند. دنبال هم مي ترتيب پس از ديگري به الف) رويدادها به
  ب) نام ديگر آن، بند روايي است.

  ج) براي نوشتن اين بند، خوب ديدن بسيار اهميت دارد.
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر )1

 المثل ارتباط دارد؟ ر با كدام ضربمتن زي -50

مريم براي سال تحصيلي جديد، يـك دفترچـه و يـك جامـدادي خريـده بـود، وقتـي دوسـتش هديـه، از قيمـت           «
تر بود، نشان داد و گفت كه مـريم اشـتباه    جامدادي مريم مطلع شد، خنديد و جامدادي خودش را كه خيلي ارزان

 »پاره شد و مجبور شد كه جامدادي جديدي تهيه كند. كرده است. بعد از يك هفته، جامدادي هديه

    مرغ همسايه غاز است. )1
  ) هرچه كني به خود كني، گر همه نيك و بد كني2
    ) دست باالي دست بسيار است.3
  حكمت. علّت نيست و هيچ گراني بي ) هيچ ارزاني بي4
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  (گواه)آشنا فارسي
  كتاب درسي 43تا  25هاي  صفحه :كتاب درسي / نگارش 61تا  36هاي  صفحه :فارسي

   ؟نداردكدام گزينه غلط اماليي  ،جمالت مفهومبا توجه به  -51
  هاي زيبايي در حيات كاشت. ) پدر گل1
   ) خان بزرگ دستور داد تا دزد را پيدا كنند.2
  تند خرد. ) اسير غذايش را تند3
  مسلمان اين است كه برادرش را خار نگرداند.هاي اخالقي يك  ) از ويژگي4

  اند؟ ها به درستي معنا شده ي واژه همه ،در كدام گزينه -52

    استوار: پا برجا -بها: باارزش گران - همتا: مثل) 1
    خطّه: خطا و اشتباه - خام: ناپخته و نسنجيده -اش بدريد: ترسيد زهره) 2
  س: واحد شمارش همه چيزرأ - تعليم: ياد دادن -گفتار سخن: شيرين شكّر) 3
  بردباري: شكيبايي  -  خواجه: تاجر - زيبا : برافراشته) 4

  ؟نيستجمله  عبارت كدام گزينه، -53

    ) پير و جوان به سوي قلّه رفتند.2  ) علم و دانش همواره براي مردم.1
  ) افتاد.4    ) قامت رشيدي داشت.3

   هاي خالي زير است؟هاي نگارشي صحيح براي جا حاوي عالمت ترتيب بهكدام گزينه  -54
مـرا يـاري    هـا و درياهـا   اي آفريدگار كوه ها اي خداي آسمان آرش با خداي خود زمزمه كرد

  كن تا سرزمين ايران را از دست دشمنان رها كنم
  « -، - ؟ -؟ - « - ) :4  » - .  -! - ! - « - ) :3  « - ، - . - ! - : - ) «2  » - . -! -؟ - : - ) «1

   دارد؟  تري بيشبيت كدام گزينه، تعداد جمالت  -55
 هاي تو/ با گروهي طوطيان، همتاي تو ن شكايت ) گفت: گفتم آ1
  اش بدريد و لرزيد و بمرد! زهره) آن يكي طوطي ز دردت بوي برد/ 2
  ) بزد ماري به شست پاي صياد/ قضا بر باز خورد آن تير و افتاد 3
  دهيم دهيم/ ما، به سيل و موج، فرمان مي ) ما، به دريا حكم توفان مي4
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 است؟  نشده، بيت كدام گزينه درست نوشته »باران«با توجه به شعر حفظي  -56

    از سر جو پريدم  دويدم همچو آهو / مي مي) 1
  شنيدم اندر اين گوهرفشاني / رازهاي جاوداني مي) 2
  پيشينيادم آرد روز باران / گردش يك روز ) 3
 رفته گشت دريا  سبزه در زير درختان / رفته) 4

كـدام عبـارت در    ،مرتّـب كنـيم   ترتيـب  بـه هـا را   . اگر آناند انتخاب شده» ارزش علم«هاي زير از داستان  عبارت -57
 گيرد؟  رار ميجايگاه دوم ق

  الف) مردي ماهيگير، حكيم را ديد.
  ب) روزي، كشتي گرفتار توفان شد.

   اي چسبيد و دل به خدا سپرد. پاره  ج) حكيم به تخته
 »ما به دانش و آگاهي تو نياز داريم.«د) امير گفت: 

  ) ج4  د )3  الف) 2  ب )1
 ، كدام گزينه صحيح است؟ »طوطي و بازرگان«با توجه به داستان  -58

  اي كه در هندوستان بود، خود را به مردن زد تا راه فرار را به طوطيِ بازرگان نشان دهد. ) طوطي1
هاي هندوستان داده بود، خوشحال بود؛ زيرا با اين كار باعث  ) بازرگان از اين كه پيام طوطي خود را به طوطي2

  آزادي طوطي شد.
  را به بازرگان نگفت.  ) طوطي بازرگان پس از فرار از قفس، راه نجات خود3
  اش ناراحت شود.  ترسيد طوطي ) بازرگان خبر مرگ طوطي هندوستان را به طوطي خودش نداد؛ زيرا مي4

  ؟نيستكدام گزينه درست  ،»قدم يازدهم«با توجه به داستان  -59

  كه آسيب نبيند، بيش از ده قدم برندارد. ) شير كوچولو آموخته بود براي اين1
    تر از قفس اوست. دانست كه دنيا بزرگ ي) شير كوچولو نم2
      ترسيد كه قدم يازدهم را بردارد. ) شير كوچولو مي3
  ستان را طيبه دلقندي نوشته است.) اين دا4

 ؟  نيست، كدام گزينه صحيح »گير آرش كمان«با توجه به درس  -60

  پيروزي ايرانيان بر تورانيان بسيار مشكل شده بود. ) 1
  تر جلوگيري كرد.  ن خود از جنگ و خونريزي بيشآرش با فدا كردن جا) 2
  كه موفق شود، فقط نياز به بازويي پوالدين و قوي داشت.  آرش براي اين) 3
 قرار بود مرز بين ايران و توران را يك تير مشخص كند. ) 4
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 44تا  20هاي  مطالعات اجتماعي: صفحه

 كنار كدام رود پديد آمد؟در » تمدن جيرفت« -61

  ) كارون4  ) هيرمند3  ) فرات2  رود هليل )1
 هستند؟ نادرستنما  ي قطب كدام موارد درباره -62

  دهد. اي است كه قطب شمال و جنوب زمين را نشان مي وسيله )الف
  ي مغناطيسي دارد. ب) يك عقربه

  نما گاهي به سمت جنوب است. ي قطب ج) نوك رنگي عقربه
  توانيم جهت شمال شرقي را پيدا كنيم. نمينما  د) با قطب

  ) ج ـ د2    ) الف ـ ج1
  ) الف ـ د4    ) ب ـ د3

 ؟نيستدانان  كدام گزينه از كارهاي تاريخ -63
  كنند. شناسي استفاده مي در مطالعات خود از باستان )1
  نويسند. كنند و مي ها تحقيق مي ي زندگي انسان ) درباره2
  كنند. جا مانده است، مطالعه مي ه به) بناها و وسايلي را كه از گذشت3
  كنند. هايي در آغاز كار خود براي رويدادها مطرح مي ) پرسش4

 است؟ نادرستدانان  كدام گزينه در خصوص كار جغرافي -64

  ها در اين مكان هاي مختلف و زندگي مردم ي مكان مطالعه )1
  ي چيزهاي مختلف ها و مشاهده ) بازديد از محيط2
  حل مشكالت زندگي مردم) پيشنهاد براي 3
  حفاري در يك مكان براي بيرون آوردن اشياء) 4

 توضيحات زير مربوط به كدام زندگي است؟ -65

پروري است و گليم و جاجيم از  ها دام كنند. شغل اصلي آن ي كمي در كشور ما اين نوع زندگي را تجربه مي عده«
  »ها است. توليدات آن

  ) زندگي عشايري2    زندگي روستايي )1
  ) زندگي در شهرهاي پرجمعيت4    ) زندگي شهري3
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 55تا  32هاي  هاي آسمان: صفحه هديه

 ي چه كسي است؟ عبارت زير درباره -66

هـاي زيـادي    الرشيد چهارده سال را در زندان سپري كرد و براي راهنمايي مردم سـختي  ايشان به دستور هارون«
  »كشيد.

  ) امام موسي كاظم (ع)2    جعفر صادق (ع)امام  )1
  ) امام هادي (ع)4    ) امام جواد (ع)3

 ؟نيستهاي زير، از شروط تيمم كردن  كدام يك از گزينه -67

  ) اگر استفاده از آب براي بدن ضرر داشته باشد.2    اگر آب سرد باشد. )1
  ) اگر وقت براي وضو گرفتن نداشته باشيم.4  ) اگر آب وجود نداشته باشد.3

 در شهر ................. و  حرم امام جواد (ع) در شهر ................. قرار دارد. (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)  نيحرم امام حس - 68

  كاظمين –) نجف 2    كاظمين –كربال  )1
  سامرا –) نجف 4    سامرا –) كربال 3

 ي زير، نيكوكاران چه كساني هستند؟ با توجه به آيه -69
  »يظَ و العافينَ عنِ النّاسِو الكاظمينَ الغَ«

  كنند. كساني كه به همسايگان خود نيكي مي )1
  دارند. پا مي ) كساني كه نماز را به2
  گذارند. ترها احترام مي ) كساني كه به بزرگ3
  برند. ) كساني كه خشم خود را فرو مي4

 ي زير عمل شده است؟ در كدام گزينه، به آيه -70

  »... و الجارِ ذي القُربي و الجارِ الجنُبِو بِالوالدينِ احساناً «
  مهدي با پدر و مادرش براي خواندن نماز جماعت به مسجد رفتند. )1
  ) علي از دوستش خيلي عصباني بود، ولي سعي كرد خشمش را كنترل كند.2
  اش را تميز كند. ) مريم و مادرش به ديدن پيرزن همسايه رفتند و به او كمك كردند تا خانه3
 ) احسان كيف پولي را كه روي زمين پيدا كرده بود، به صاحبش برگرداند.4



  

 

  
  
  
  
  



  

 

 

  
  
  

  پيشرفتهپيشرفتههاي هاي   سـؤالسـؤال
  

سؤال علوم سؤال علوم   1010پيشرفته و پيشرفته و   سؤال رياضيسؤال رياضي  1010  هوش و استعداد،هوش و استعداد،سؤال سؤال   1010،،در اين قسمتدر اين قسمت
  پيشرفته در نظر گرفته شده است.پيشرفته در نظر گرفته شده است.

  دوست خوبم:دوست خوبم:
  ها پاسخ بده.ها پاسخ بده.  اي حتماً به اين سؤالاي حتماً به اين سؤال  ههداشتداشت  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.

شود و تأثيري روي شود و تأثيري روي   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) علمي آموزشي قلم بنياد
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ    هوش و استعداد

 پاسخ دهيد. 73تا  71* * *با توجه به ابيات زير به سؤاالت 

  مصالح بينديش و نيت بپوش/  ه تدبير جنگ بدانديش كوشب«

  كه جاسوس هم كاسه ديدم بسي/  منه در ميان راز با هر كسي

  بر آن راي و دانش ببايد گريست/  عزم تو چيست اگر جز تو داند كه

  كه عالم به زير نگين آوري/  آوري كرم كن، نه پرخاش و كين

 »كشي؟ چه حاجت به تندي و گردن/  آيد به لطف و خوشيچو كاري بر

 تعداد جمالت بيت اول چند تا است؟ -71

  ) دو4  ) يك3  ) چهار2  سه )1
 مصرع دوم كدام بيت پرسشي است؟ -72

  ) بيت پنجم4  ) بيت اول3  ) بيت چهارم2  مبيت دو )1
 دارد؟ تري بيشبيت دوم با كدام بيت ارتباط معنايي  -73

  كند صبر هم سودي ندارد كه آب چشم / راز پنهان آشكارا مي )1
  دار داران سپار / ولي راز را خويشتن پاس ) جواهر به گنجينه2
  خنداند سوگند / كاين راز، نهان كني به لب ) گويي به تو داده3
  ) گر فالطون به حكيمي مرض عشق بپوشد / عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش4

 به جاي عالمت سؤال چه شكلي خواهد بود؟ -74

1(     

2 (  

3 (    

4 (  
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3

6335
30؟

1520

28 21

5

7

4

 باشند؟ كدام سه الگو مطابق هم مي -75

  الف، ب، ج )1
  ) ب، ج، هـ2
  ) الف، هـ، د3
   ) ب، د، هـ4

 توان نوشت؟ ؤال چه عددي ميبا توجه به الگوي زير به جاي عالمت س -76

4 33 8 7 43 6 5 ؟ 4

(1) (2) (3)  
1( 19  2 (20  3 (21  4 (22  

 رو است؟ موارد زير مطابق طرح فرآيند روبه يك از ي كدام نتيجه -77

1( 1237  
2 (1127  
3 (1157  
4 (1197  

جـاي   چـه عـددي بـه    .اند در جدول سمت راست برخي اعداد پاك شده بينيد كه در شكل زير دو جدول ضرب مي -78
 گيرد؟ قرار ميت راست در جدول سمعالمت سؤال 

1 (56     
2 (36  
3 (54  
4 (65  

ي زيـر بـه جـاي     هاي نمونه شكل توجه بهاند و با هم برابرند. با  ي ترازوهاي زير با استفاده از حروف پر شده كفه -79
 توان گذاشت تا ترازو به تعادل دربيايد؟ عالمت سؤال چه حروفي مي

  ك ب )1
  ) ب ك م2
  ) ك م ج3
  ) ك ك م م4

 ).ي يك رقم است دهنده (هر حرف نشان تواند باشد؟ كدام مي زيرعبارت با توجه به » ؟ = م + ل + ك«حاصل  -80

   ل×  2) 2    ك×  2 )1
  ك×  3) 4    م ×  2) 3

م م م م م ب م

ب ك ك ج م م

ج ب  ؟

765 225

500
637

؟

) 5 , 10 , 16 , 13þ²H
)2 , 4 , 11 , 8J
) 4 , 8 , 15 , 12Z
) 3 , 6 , 13 , 16j
) 6 , 12 , 19 , 16@À

¥
-−
³



  

 

  چهارم دبستانچهارم دبستان  --»»ديدي  22««آزمون آزمون ««

23

 
  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  كتاب درسي 67تا  34ي   ها صفحه – پيشرفته رياضي

 وي زير برقرار باشد؟ترتيب چه عددهايي قرار بدهيم تا تسا به و  ،  در  -81

1 (8 ،4 ،8    2 (6 ،5 ،6   3
24
+= 

   

3 (6 ،4 ،8    4 (8 ،6 ،4    

2نفره  30در يك كالس  -82
آمـوز دارد   نفـر دانـش   30كنند. در كالس ديگر هم كه  آموزان فوتبال بازي مي دانش 5

3
كنند را به سه تيم تقسيم كنيم  آموزاني كه فوتبال بازي مي ي دانش كنند. اگر همه ن فوتبال بازي ميآموزا دانش 5

 رسد؟ آموز مي به هر تيم چند دانش

1( 15  2 (10  3 (20  4 (25  
؟ ترين عدد در اين ضرب كدام است با كوچكترين عدد  شده است. حاصل جمع بزرگ 24ضرب دو عدد  حاصل -83

 باشد.) 1تر از  (اعداد بزرگ

1( 12  2 (15  3 (14  4 (16  
 باشد؟ تر مي ضرب كدام گزينه از بقيه بيش تايي در حاصل ي ده دسته -84

1( 48 26×     2 (81 26×   
3 (25 19×     4 (74 31×   

 است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -85

  .25359شود  مي 107در  237 ضرب حاصل )1
  زند. بار مي 14401قلب او در يك شبانه روز  ،زند بار مي 100) قلب يك كودك در هر دقيقه 2
  چكد. ميقطره آب از اين شير  216در يك روز  ،چكد قطره آب مي 3دقيقه از شير آبي  20) در هر 3
  تن بار دارد. 3اين كاميون ده چرخ  ،تادهبار اف كيلوگرم 300هر تاير كاميوني  ) روي4
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 12متر نيز،  10تومان مبلغ ثابت و به ازاي هر  1500كند،  يك راننده تاكسي اينترنتي در هر مسافتي كه طي مي -86

متر باشـد، ايـن    2760كند  كند. اگر مسافتي كه اين راننده براي مسافري كه سوار كرده طي مي تومان دريافت مي

 بايد از مسافر بگيرد؟راننده چقدر پول 

  تومان 3212 )1

  تومان 4821) 2

  تومان 3312) 3

  تومان 4812) 4

رنـگ  زرد هـاي   و سيبتومان  12500 كيلويي را با قيمت غشهاي قرمز رنگ با يك باغبان در شهر ساري سيب -87

كيلـو از   5هـاي رنـگ قرمـز و     كيلـو از سـيب   5 فروشد، او بـا فـروش   ميتومان  11000 كيلويي باغش را با قيمت

 آورد؟ دست مي به چند توماندر كل هاي رنگ زرد  سيب

1( 62,500     2 (55,000   

3 (117,500     4 (99,500   

 حاصل عبارت زير كدام است؟ -88

( 3241 ) (5739 ) →⎯⎯⎯؟ + ⎯⎯⎯→ =ÂLÄo£U ÂLÄo£U
³o¬¼±Ã¨³o¬¼±Ã¨ ³o¬

³o¬¼±Ã¨¸U   

  كيلوگرم 36) 2    كيلوگرم 3005 )1

  كيلوگرم 3006) 4    كيلوگرم 63) 3

 پذير است؟ بخش 6بر  49تر از  چند عدد كوچك -89

1( 10    2 (8  

3 (9    4 (7  

 باشد. مساحت آن كدام است؟ مي 158برابر با  28محيط مستطيلي با عرض  -90

1( 51    2 (1020  

3 (1428    4 (2212  
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  دقيقه 15گويي:  ان پاسخزم  كتاب درسي 51تا  21ي   ها صفحه – پيشرفته علوم

 است؟ نادرستبر اساس فعاليت ساخت آسياب با چرخ در كتاب درسي، كدام مورد  -91
  كند. جا مي ) در اين فعاليت چرخ با استفاده از انرژي حركتي باد، ليوان را جابه1
  توانيد به كمك چرخ و جريان آب ليوان را به سمت باال بكشيد. ) مي2
  وان به انرژي نياز دارد.) چرخ براي حركت دادن لي3
  جا كنيد. تري را جابه ايد، جرم بيش اي كه ساخته توانيد با وسيله ) مي4

 ؟شوند نميحساب  گرمايي جويي در مصرف انرژي هاي صرفه راه زيك از موارد زير ا كدام -92
  هاي ضخيم پردهاستفاده از  )1
  پشمي) پوشيدن لباس 2
  جاي بخاري گازي ) استفاده از شومينه به3
  ي كولر ) پوشاندن دريچه4

 پرنورتر خواهد بود؟ ،در كدام مداراگر در مدارهاي زير كليد را ببنديم، المپ  -93

  
  ) مدار (ب)2    مدار (الف) )1
  ) نور المپ در تمام مدارها يكسان است.4    ) مدار (ج)3

 هاي زير درست است؟ كدام يك از عبارت -94
پ ديگـر  المـ در مدار (ب) اگر يك المپ را برداريم  )1
  شود. خاموش مي نيز

هــا موجــب  ) در مــدار (الــف) برداشــتن يكــي از المــپ2
  شود. ها مي خاموشي ساير المپ

ها نسبت به مـدار (ب) پرنـورتر    مدار (الف) المپ ) در3
  هستند.

  »3«و » 2«هاي  گزينه) 4
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 ؟تر است گيري دما به صورت اشتباه كم اندازه در كدام گزينه احتمال -95

  گيري تَبش از انگشتان دستانش استفاده كرد. دازهرضا براي ان )1

  كند. ي ليوان را لمس مي گيري دماي آب ديواره ) زهرا براي اندازه2

  كند. استفاده مي شگيري دماي اتاق ) مادر ياسمن از دماسنج ديواري براي اندازه3

  پهن كردن لباس در حياط متوجه شد دماي حياط كم است. هنگام) شايان 4

 است؟ نادرستارت كدام عب -96

1( ظرف چاي رساناي بهتري است. ني نسبت به ظرف شيشهد  

  كنند. منتقل نمي گرما رااصالً ) مواد چوبي 2

  هم زدن مواد داغ بهتر است از قاشق چوبي استفاده شود. ) براي 3

  كردند. هاي دور از ظروف سفالي و سنگي براي پخت و پز استفاده مي ) مردم ايران در گذشته4

آب داغ پر شده  ي آن، اي كه تا نيمه ان را درون ظرفي شيشهوايم. اين لي در ليواني فلزي مقداري آب و يخ ريخته -97

 دهد؟ درستي نشان مي را بهفلزي ان وتغييرات دماي آب درون لي ،يك از نمودارهاي زير دهيم. كدام است قرار مي
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ي كوچـك را در   . كاسـه شـده اسـت   تر آب سرد ريخته ي بزرگ ي كوچك آب گرم و در يك كاسه يك كاسهدر  -98

 بعد از مدتي نتيجه چگونه است؟ .تر قرار داديم ي بزرگ داخل كاسه

  شود. تر مي ي كوچك گرم آب در كاسه )1

  شود. تر سردتر مي ي بزرگ ) آب در كاسه2

  كند. ها تغيير نمي ) دماي آب كاسه3

  شود. تر مي بيشتر  ي بزرگ كاسهآب دماي  )4

 هاي زير، چند مورد از موارد زير صحيح هستند؟ د شكلردر مو -99

  

  هاي باالتر رودخانه هستند. هاي شكل (الف)، در بخش سنگ *

  آيند. هاي باالتر مي هاي ريزتر (شكل (ب))، همراه آب رود به بخش سنگ *

  ها، در اثر برخورد به يكديگر صاف و گرد شده است. تيز سنگهاي  لبهدر شكل (پ) نسبت به شكل (الف) * 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 هاي موجود در مسير يك رودخانه درست است؟ د در مورد سنگركدام مو -100

  هاي يك رودخانه همه از يك جنس هستند. سنگ )1

  اندازه هستند. هاي يك رودخانه همه هم ) سنگ2

  هستند. هاي يك رودخانه همه هم شكل ) سنگ3

  هاي باالي رودخانه هستند. تري نسبت به سنگ ي كوچك هاي پايين رودخانه داراي اندازه طور معمول سنگ ) به4


