
هی
هفت مهر

فـارسـي 

1  برای هر یک از نشانه های »ص«، »طـ«، »ظـ«، دو کلمه از درس پیدا کنید و بنویسید. 
 .........................................................................................................................................................................................................................

2  در جاهاي خالي، كلمه  هاي مناسب بنويسيد.  
در مسجد  .............................. مي خوانند.  نام نويسي همان .............................. است.    
.............................. نام ديگر مغازه است:  بازارچه، محلّي براي خريد در هر .............................. 

3  مخالف کلمات زیر را بنویسید. 
انتها ≠ ..................................  دوست ≠ ..............................  شروع ≠ ...............................  

تازه ≠ ....................................  قبلی ≠ ..................................   

4  جمع کلمات مفرد زیر را بنویسید. 
بچه: ..............................  محلّه: ..............................   دوست: ..............................  حس: .............................. خاطره: ..............................  

ریـاضی

1  با توّجه به خروجي و كار ماشين، عددهاي ورودي را بنويسيد.  
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2  امروز يك شنبه و اّولين روز ماه است. تا آخر اين ماه، يك شنبه ها چه روزهايي از يك ماه هستند؟ 
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مهرهفته
3 ناهيد و نوشين هر كدام 700 تومان پول دارند. اگر ناهيد 3 بار و هر بار 150 تومان و نوشين 2 بار و هر بار 

200 تومان از پول خود را خرج كند. اختالف باقی مانده ی پول آن ها چقدر خواهد شد؟

 
 

4 قيمت هر مداد 120 تومان و قيمت يك دفتر 250 تومان است. برای خريدن يك دفتر و 4 مداد چه قدر بايد 
بپردازيم؟ 

5 در الگوی مقابل عدد بعدی كدام است؟                            ................و240و270و290و390
د(190  ج(200  ب(210  الف(230

+2 +5+ 6 خروجی كدام يك از ماشين های گزينه ها با خروجی ماشين زير برابر است؟       
 +32 ب(   +25 الف(

 -7 +214 د(   -6 +115 ج(

علـوم

1 چرا بدن ما به غذای سالم و مناسب نياز دارد؟ 

2 مصرف زياد ..........................  و .......................... به بدن آسيب می رساند.

3 براي اين كه تغذيه بهتري داشته باشيم، بهتر است از چه كساني كمك بگيريم و بپرسيم؟

4 به نظر شما، يك پژوهشگر چه كارهايي را براي جمع آوري اّطالعات انجام مي دهد؟
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هی
هفت مهر

فـارسـي 

1 با كلمه هاي زير، جمله بنويسيد.  
 ......................................................................................................................................................................................... ماهرانه: 
 .............................................................................................................................................................................................. جلب: 
 ....................................................................................................................................................................................... حرفه اي: 

  ......................................................................................................................................................................... جاي مخصوص: 

2 با توّجه به كلمه هاي داده شده، جمله ها را كامل كنيد.  
به مربّي شنا گفتم: »من هم دوست دارم مثل آن ها شنا كنم. ممكن است 

مرا ............................... كنيد؟«
من براي به دست آوردن بهترين ............................... ، تالش خواهم كرد. 

كفش ها و لباس هايمان را در محّل ............................... گذاشتيم. 

3 جاهاي خالي را كامل كنيد.  
خواهر و برادرم نام نويسي ........................................... . ما شنا ................................................... .   

سينا نام نويسي ........................................... . ............................................... شنا كرد.    

بّچه ها نام نويسي ....................................... . ........................................... شنا كردم .   

4 با توجه به شعر »پدر بزرگ« جاهای خالی زير را پر كنيد.  
باز آن ........................................... زيبا   در دست ........................................... او بود.    

با آن ........................................... دلم را  خنديد و ...........................................  داد.   

5 جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.   
دروازهبانـراحتـشروعـسرسبز

اميد .................................  خوبی است.  خيال همه ................................. بود كه گل نمی خوردند.  
بوستان ................................. و بزرگی بود. بازی تا يك ساعت ديگر ................................. می شود.  
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مهرهفته

ریـاضی

1 مدرسه ای كه خورشيد در آن درس می خواند 5 طبقه است. اين ساختمان در باالترين طبقه ی خود 3 كالس 
دارد و هر طبقه كه به پايين می آييم يك كالس اضافه می شود. اين مدرسه در طبقه ی اول چند كالس دارد؟ 

2 اين ماشين زمان، هر زمان را به ساعت بعد از ظهر تبديل می كند. جاهای خالی را پر كنيد. 
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3 هواپيمايی ساعت 11 صبح حركت كرد و ساعت 2 بعد ار ظهر در شهر مقصد فرود آمد. اين پرواز چند ساعت 
طول كشيده است؟ 

4 الگوهاي شمارش چند تا چند تا را ادامه دهيد.   
 2 , 6 , 10 , 14 , ................... , ................... , ................... , ...................       

 5 , 10 , 15 , ................... , ................... , ................... , ...................      

7 , 14 , 21 , 28 , ................... , ................... , ................... , ...................      

5 الگوهاي شمارش رو به عقب را كامل كنيد.  
................... , ................... , ................... , 40 , 50 , 60
................... , ................... , ................... , 30 , 36 , 42
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هی
هفت مهر

6 اگر آخرين روز ماه مهر، پنجشنبه باشد، چه روزهای ديگری در اين ماه، پنجشنبه بوده است؟ 

علـوم

1 در هنگام خرید مواد غذایی باید به تاریخ ............................................ آن ها توجه کنید. 

2 برخی از خوراکی های مواد ............................................ و ............................................  مجاز دارند. 

3 براي انجام چه کارهایی به خوراکی های سالم و مناسب نیاز داریم؟ 
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