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ریـاضی

1  الگوها را ادامه دهید.

.................. ، .................. ، .................. ، 16 ، 9 ، 4 ، 1 )الف

.................. ، .................. ، .................. ، 10 ، 6 ، 3 ، 1 )ب

.................. ، .................. ، .................. ، 16 ، 11 ، 6 ، 1 )ج

2  با توجه به الگویی که در شکل وجود دارد؛ شکل پنجم از چند چوب کبریت درست می شود؟

3  مضرب های اعداد داده  شده را بنویسید.
7  7 ، 14 ، .................. ، .................. ، .................. ، ..................

4  12 ، .................. ، .................. ، .................. ، ..................

9   45 ، .................. ، .................. ، .................. ، ..................

4  آوین در یک صف 37 نفره ی مدرسه، نفر وسط است. چند نفر در هر طرف آوین قرار دارند؟

5  عددی کوچک تر از 8 انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید.

.................. ، .................. ، .................. ، .................. ، .................. ، .................. ، ..................
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6  به سؤال های زیر پاسخ دهید.
الف( 38 چندمین مضرب 2 است؟

ب( 50 چندمین مضرب 5 است.

ج( اولین مضرب عدد 3 چند است؟

فـارسی

1  با کلمه ی »مادر« چهارنوع جمله ی خبری، پرسشی، امری و عاطفی بنویسید و در پایان هر جمله، نشانه ی 
نگارشی قرار دهید. )؟- ، - . - !( 

...................................................................................................................................................................................................... الف( 

........................................................................................................................................................................................................ ب( 

.......................................................................................................................................................................................................... ج( 

........................................................................................................................................................................................................... د( 

2  در بیت زیر، فعل ها را پیدا کنید و زیر آن ها خط بکشید.
هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند                        بلبلب و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

3  بیت زیر را به صورت ساده بنویسید.
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع                  ناله ی موزون مرغ، بوی خوش الله زار

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................
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4  نوشته ی ناتمام زیر را کامل کنید.
به شهر کاشان سفر کردم، از کارخانه ی گالب ربیع دیدن کردم، ناگهان ..............................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

عـلوم

1  به نظر شما، چه عواملی در عشق و قطر گودال ایجاد شده توسط شهاب سنگ مؤثر است؟

2  الف( در گذشته، نیاکان ما آثار علمي، فرهنگي، هنري و اجتماعي خود را روي چه چیزهایي مي نوشتند؟

       ب( چرا انسان به فکر روش هاي جدید براي ثبت اطالعات افتاد؟

3  مواد طبیعي چه نوع موادي هستند؟ 2 مورد نام ببرید.

4  در جاهاي خالي، کلمه هاي مناسب بنویسید.
الف(  .............................. یکي از مواد مصنوعي است که کاربرد بسیار گسترده اي در زندگي ما دارد.

ب( در حدود  .............................. پس از میالد مسیح، مسلمانان در سرزمیني به نام  .............................. به دانش کاغذ 

دست یافتند.

ج( ماده ي اصلي و خام  مورد نیاز براي ساخت کاغذ،  .............................. است.
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مطـالعـات 
اجـتماعی

الف( گزينه ي درست را با عالمت × مشخص كنيد.
1  صحبت کردن با کدام یک از دوستان زیر باعث می شود که با احساس »سبکی و آرامش« کنیم؟

      الف( دوستان بامحبت                        ب( دوستان عاقل و صبور 
      ج( دوستان اهل تجربه                        د( دوستان حساس 

2  به فرموده ی امام علی )ع( با .................... همدلی کن تا از آنان باشی و از  .................... جداشو تا از آنان نباشی. 
ب( نیکان ـ بدن   الف( نیکان ـ نادانان             

د( عاقالن ـ دروغگویان  ج(   عاقالن ـ سخن چینان      
3  پیشوایان بزرگ دینی به ما توصیه می کنند با چه افرادی دوستی کنیم؟

د( دروغگو  ج( سخن چین         ب( بخیل               الف( نیکوکار   

ب( در جاهاي خالي، كلمه هاي مناسب بنويسيد.
1  انسان موجودي ........................................... است و نمي تواند تنها زندگي کند.

2  هرکس ادب ندارد، ........................................... هم ندارد.
3  یکي از موضوعات مهم در روابط دوستي ........................................... است.

ج( جمله هاي درست را با  و جمله هاي نادرست را با  مشخص كنيد.
1   خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محبت کردن و نیاز به برقراري ارتباط با دیگران

 قرار داده است.
2   دوستان نمي توانند ما را در مشکالت یاري کنند.

3   به فرموده ي پیامبر )ص(، بدترین افراد کساني هستند که بین دوستان جدایي مي اندازند.
4   تنهایی برای انسان ها احساس ناخوشایندی است.

د( فعاليت
براي شروع یک دوستي خوب چه پیشنهادي دارید؟ 

نادرستدرست
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هدیه های 
آسمان

1   الحمُدهللِ رّب العالمین، یعنی این که چه معانی را برای شکرگزاری از خداوند به کار گیریم. )با توّجه به 
متن درس، چهار مورد بنویسید.(

2  جاهای خالی را کامل کنید.
الف( اهلل الّصمد یعنی خدا  .............................. است.

ب( مسلمانان هر روز در اذان، اقامه و نماز به  .............................. و ................................ پروردگار شهادت می دهند.

ج( توحید یعنی خداوند .............................. است و جز او  .............................. نیست.

د( تو را سپاس می گویم که عطاهایت از سر مهربانی و نعمت هایت  .............................. است.

3   با دیدن چه چیزهایی به دانایی و توانایی خداوند پی می بریم؟
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