به نام خدا

پیامبراکرم(ص):تا می توانید پاکیزه باشید که خداوند اسالم را بر پاکیزگی بنا نهاده وپاکیزگان رادوست دارد.

1

باقی مانده ی تفریقی 5821وعدداول آن 2288می باشد عدد دوم این تفریق کدام عدداست؟
3920 )5

2

لیال8سال دارد پدرش از 0برابر سن لیال 2سال کمتردارد .پدرلیال چندسال دارد؟
29 )5

3

82 )8وپانزده دقیقه

88 )2وبیست دقیقه

88 )8وپانزده دقیقه

قیمت یک پاک کن 2تومان است .با89تومان چندپاک کن می توان خرید؟
2 )5عدد

11

 )8دهگان

 )2صدگان

 )8هزارگان

ده دقیقه ی دیگر ساعت 55ونیم شب می شود .االن ساعت چنداست؟
82 )5وبیست دقیقه

11

2 )8گل

0 )2گل

59 )8گل

چهارمین رقم ازسمت راست عددی رقم  8است .این رقم در چه مرتبه ای قراردارد.
 )5یکان

9

6 )8تومان

59 )2تومان

51 )8تومان

اگر 2دسته ی 6تایی گل را بین 8نفر به طورمساوی تقسیم کنیم به هرنفر چندگل می رسد؟
8 )5گل

8

8 )8مداد

2 )2مداد

8 )8مداد

قیمت 6برگه ی امتحانی  26تومان است .قیمت یک برگه امتحانی چند تومان است؟
1 )5تومان

7

 )8لوزی

 )2مثلث

 )8شش ضلعی

رضا 81مدادرابین 1نفربه طورمساوی تقسیم کرد به هرنفر چندمدادمی رسد؟
1 )5مداد

6

6 )8کیلو گرم

6 )2کیلوو819گرم

3 )8کیلوگرم

کدام یک ازشکل های زیر نمی تواند گوشه ی راست داشته باشد؟
 )5پنج ضلعی

5

22 )8

89 )2

88 )8

وزن یک هندوانه از 6کیلوگرم ونیم 819گرم کمتر است .وزن این هندوانه چه قدر است؟
6 )5کیلوو199گرم

4

3209 )8

3029 )2

3902 )8

1 )8عدد

زنگ تفریح :چرا سرت را باال میگیری وغذامی خوری؟

6 )2عدد

3 )8عدد

چون می ترسم غذاازدهن بیفتد.

درآینه ی محدب اجسام را  ...................................از اندازه ی واقعی خود می بینیم .
 )5بزرگ تر
12

مهم ترین منابع آ ب شیرین درطبیعت کدام ها هستند؟
 )5آب دریاها ودریاچه ها

13

 )8الیه الیه

 )2مه

 )8پرمانند

زمین ها وسنگ هایی که آب رادرخودذخیره می کنند ازچه جنسی هستند؟
 )5ماسه ای

15

 )8بارش برف وباران

 )2تصفیه خانه ها

 )8آب های زیرزمینی

ابرنزدیک به زمین را  ..................................می گویند؟
 )5بخار آب

14

 )8کوچک تر

 )2فرقی نمی کند

 )8هرسه مورد

 )8آهکی

 )2رسی

 )8هرسه مورد

کدام یک از اجسام زیر بازتابش منظم نوردارند؟
 )5آب ساکن وزالل

 )8فلزات براق

 )2شیشه

 )8هرسه مورد

16

در آینه ها ی دندان پزشکی کدام نوع آینه به کار رفته است؟
 )5محدب

17

درتزیین امام زاده ها ومساجد ازچه نوع آینه ای استفاده می شود؟
 )5آینه ی تخت

18

 )8پشم گوسفندان

 )2پنبه

 )8هرسه گزینه

ماده ی اولیه وسایل پالستیکی چیست؟
 )5گیاهان

31

 )8احساس تشنگی

 )2بیماری

 )8مسافرت ده روزه

نخی که برای تولید لباس به کار می بریم ازکجا تهیه می شود؟
 )5ازنفت

29

 )8نوروز وجشن تکلیف

 )2قربان و فطر

 )8فطر وغدیر

درچه صورت می توان روزه ی واجب ماه رمضان را نگیریم؟
 )5احساس گرسنگی شدید

28

 )8زبری

 )2بدی

 )8زشتی

منظورازعیدمسلمانان عید  ............................و .................................است.
 )5قربان و غدیرخم

27

 )8شغل  ،مشغول

 )2طب  ،طبیب

 )8علم  ،عمل

مخالف کلمه ی لطافت  ..................................است.
 )5نرمی

26

 )8صیادان

 )2ایران

 )2مساجد

کلمات کدام گزینه هم خانواده نیستند؟
 )5فاضل  ،فضیلت

25

 )8پرسیدم

 )2می پرسم

 )8خواهم پرسید

کدام کلمه جمع نیست؟
 )5پرندگان

24

 )8مادرم  ،می رفت

 )2می رفت  ،آشپزی

 )8می رفت ،مادرم

کدام فعل زمان حال رانشان می دهد؟
 )5می پرسیدم

23

 )8استراحت

 )2مراغب

 )8مشغول

فعل وفاعل جمله ی روبه روبه ترتیب کدام گزینه است؟ "مادرم به کالس آشپزی می رفت".
 )5می رفت  ،کالس

22

 )8اول

 )2مقدمه

 )8انتها

امالی کدام کلمه صحیح نیست؟
 )5غرّش

21

 )8سکوت  ،خاموش  ،آرام

 )2خاموش  ،شلوغ ،ساکت

 )8خاموش،شلوغ  ،ساکن

مخالف کلمه ی نخست کدام گزینه است؟
 )5ابتدا

21

 )8آینه ی محدب

 )2آینه ی فرورفته

 )8هرسه نوع آینه

هم معنی  ،مخالف وهم خانواده ی سکوت به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
 )5صدا  ،شلوغ ،ساکت

19

 )8مقعر

 )2تخت

 )8هیچ کدام

 )8سنگ

 )2نفت

 )8جانوران

منابع طبیعی کدامند؟
 )5آب وخاک

 )8گیاهان وجانوران

 )2معادن وفلزات ونفت

 )8هرسه گزینه

