


  
  

  

  1401آبان20
  سؤال  40تعداد كل سؤاالت:  

  دقيقه50گويي به آزمون:مدت پاسخ
  
  
  
  
  

  ي آزمونبرنامهوقت پيشنهاديي سؤالشمارهتعداد سؤال  نام درس

  دقيقه15  1- 10  10  رياضي
  عدد و رقم

  جمع و تفريق اعداد دو رقمي
  تايي، ...، جمع و تفريق) (جمع و تفريق ده
  27تا 1يصفحه

  هواي سالم، آب سالمم،زنگ علو  دقيقه15  11 –20  10  علوم
  21تا12يصفحه

  دقيقه10  21-30  10  فارسي
  ي كالس ماخانهستايش و كتاب

  ي مامسجد محلّه
  14تا 2ي: صفحهفارسي

  24تا 9ي: صفحهنگارش فارسي

  دقيقه10  31-40  10  (آشنا)فارسي
  س ماي كالخانهستايش و كتاب

  ي مامسجد محلّه
  14تا 2ي: صفحهفارسي

  24تا 9ي: صفحهنگارش فارسي
         

  
  
  
  
  
  
  
  

  چي (وقف عام)نياد علمي آموزشي قلمب
  021-6463  تلفن: –923پالك–بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالبدفتر مركزي: 

 



  

 

  
  

  
  

 عاديعاديهاي هاي سـؤالسـؤال
دوست خوبم: دوست خوبم:

 هستندهستند  سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده)سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي شده) 1010ارسي ارسيدر درس هاي رياضي،علوم و فدر درس هاي رياضي،علوم و ف
سوال منتخب از كتاب سوال منتخب از كتاب 1010ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس ي راهبردي خود هر آزمون در يك درس   با توجه به برنامهبا توجه به برنامهو و

هاي سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم.  هاي سه سطحي (سوال هاي آشنا) داريم. 
ها، مي توانيد ارزيابي بهتري از يادگيري خودتان ها، مي توانيد ارزيابي بهتري از يادگيري خودتان  با پاسخ گويي به اين دو نوع سوالبا پاسخ گويي به اين دو نوع سوال

  داشته باشيد.داشته باشيد.
 

 سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است.سوال قرار دارد كه پاسخ گويي به اين سواالت اجباري است. 4040در اين دفترچه در اين دفترچه ً مجموعامجموعًا
 
 
 
 

  گروه آزمون
  چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي27تا 1يهاصفحه- رياضي

بيرون رفتند. حاال چند اردك در آباردك از آب 4اردك ديگر در آب پريدند ولي 9اردك در آب بودند.  9 - 1
 است؟

1 (18    2 (14  
3 (9    4 (16  

  
 در جاي خالي الگوي مقابل چه عددي بايد نوشت؟ - 2

  »پنجاه ـ شصتـبيست ـ سي ـ.................. «
1 (10  

2 (70 

3 (30  

4 (40  

  
 كدام عبارت مربوط به محور زير است؟  - 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
1 (13 3 4    

2 (9 7 0   
3 (16 7 4   
4 (16 9 13   
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كدامند؟28ازبعدعددعدد قبل و ،تا 4تا 4در شمارش - 4
  20و24) 1

  32و24) 2

  32و20) 3

  30و26) 4

خودش است. آنا چند عكس ازازعكسل و باقيگها عكستاي آن23 .عكس دارد44ي خودآنا در رايانه - 5

دارد؟رايانه ردخودش

1 (27  

2 (23  

3 (25  

4 (21 

 

تر است؟در شكل زير، ساعت به چه عددي نزديك - 6

1 (6 

2 (11 

3 (7 

4 (12  

  
دست آوريد.)(ابتدا تقريب بزنيد و سپس حاصل را بهاست؟60جواب كدام گزينه به صورت تقريبي عدد - 7

1 (78 19  

2 (28 37  

3 (92 59  

4 (57 23  
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(النه) است.)(روي تمام اعدادتر هستند؟ترتيب به كدام النه نزديككبوترها به - 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 (752  2 (761  

3 (753  4 (743  

  
كدام است؟ي سالمهاتعداد گل ،ها خشك شودآنگل از49رگگل رز وجود دارد. ا67در يك باغ - 9

1 (17 

2 (18 

3 (19 

4 (20  

  
باشد؟ 6و 1،3هاو رقم يكان آن 5و 2،7هاي دهگان آنكه رقمطوريتوان نوشت بهچند عدد دو رقمي مي - 10

1 (6 

2 (8  

3 (9  

4 (10  
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ    كتاب درسي21تا12هايصفحه -علوم

انجام دهيم؟نبايدر گردش علمي از يك بوستان، كدام مورد راد- 11

  ي چيزهاي اطراف) بوييدن و چشيدن همه2    يادداشت برداري) 1

  ) مشورت با معلم4    ي دقيق) مشاهده3

 
 ؟كنيمچرا نتايج مشاهدات را يادداشت مي - 12

  براي اينكه نتايج را فراموش نكنيم.) 1

  ي كنيم.بند) براي اينكه نتايج را طبقه2
  ) براي اينكه مشاهدات را كامل بيان كنيم.3

  مورد. 3) هر4

  
 ؟نيستآلوده شدن آبهاييك از راهكدام- 13

  رودخانه) ورود فاضالب شهري به2  ريختن زباله در جوي آب) 1
  ماهيگيري) 4  مواد شيميايي در آبريختن) 3

  ؟باشدنميكدام گزينه از اثرات تصوير زير - 14
  عالقه مادر نسيم پژمرده شده است.گياه مورد) 1

  ) نفس كشيدن براي پدربزرگ زهرا سخت شده است.2

  .ماشين پدر مجيد پنچر شده است) 3
  .ي رضا، مريض شده استپرنده) 4
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بگذارد... اي بر زندگيتواند اثرات منفيبا توجه به دو شكل زير، هواي مربوط به شكل........... مي - 15

  هافقط انسان -لفا) 1

  گياهان و جانوران -) ب2

  گياهان و جانوران -) الف3

  هاقط انسانف -) ب4

  
دهد؟تصوير مقابل چه چيزي را نشان مي - 16

  ه شدن به دست كوسهتو كشهافرار كردن ماهي) 1

  هاي ماهياز اندازه) صيد بيش2

  هاهاي رودخانه به علت زياد بودن تعداد آنمرگ ماهي) 3

  هاآلودگي آب و مرگ ماهي) 4

  
آب يك رودخانه،ي جانداران براي زندگي به................... نياز دارند و خشك شدنبا توجه به كتاب درسي، همه - 17

 . (بهترين گزينه را انتخاب كنيد.)، تأثيركننداطراف آن زندگي ميبر جانداراني كه

  گذاردلم ـ نمي) آب سا2    گذاردآب ـ مي) 1

  گذارد) آب سالم ـ مي4    گذاردنميـ) آب3

  
 ؟افتدنميموجودات رودخانهشده است، كدام اتفاق برايآلودهآب رودخانه شهر دورود  - 18

  .دهندجانداران مثل قبل به زندگي خود ادامه مي) 1

  روند.گياهان رودخانه از بين مي) 2

  جانوران ممكن است مهاجرت كنند.) 3

  شود.رو ميشاورزي مردم با مشكل روبه) ك4

 )الف(

  )ب(
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 ؟آيدنميهاي درست مصرف كردن آب به حسابراه زچند مورد از موارد زير ا - 19

  الف) استفاده از سطل آب به جاي شيلنگ در شستن ماشين

  به جاي بازگذاشتن شير آب در هنگام مسواك زدنآبب) استفاده از ليوان

  هاگلدانپ) استفاده از شيلنگ آب به جاي آبپاش براي آبياري

1 (3    2 (2  

  ) صفر4    1) 3

 ؟كندنميزيست و زندگي جانوران كمكبه محيطيك از رفتارهاي نشان داده شده در تصاوير زيركدام- 20

1 (  2 (  

3 (  4 (  
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  دقيقه10گويي:ان پاسخزم  24تا 9هاينگارش فارسي: صفحه  -14تا 2هايفارسي: صفحه

است؟نادرست، كدام گزينه»ي كالس ماخانهكتاب«با توجه به درس - 21

  گو كردند و پيشنهاد خود را به صورت شفاهي بيان كردند. وها در گروه خود گفت) بچه1

  ها براي ما مفيد نيستند.ها در رايانه و كتابي نوشته) همه2

  مناسبي براي ما نوشته شده است.هاي) در آخر كتاب فارسي، نام كتاب3

كنيم.ترها انتخاب مي) ما كتاب خوب را با مشورت با بزرگ4

 

  ؟آمده است يدرستبهنهيدركدام گزبيترتبه ريزيهاكلمه يمعن- 22

  »آغازـ سرـ پربركتسودـفكريهم«

 انيپاــ فراواندهيفا) پرسيدن ـ1

  شروعــ زيباانيزـ) مشورت2

شروعـ فراوان ـدهيفاـ) مشورت3

  انيپاــ زيباانيزـ) پرسيدن4

  
  دهد؟مي» او«و» اُ«از راست به چپ صدايترتيببهكدام گزينهدر كلمات »و«ينشانه  - 23

   ) نوشهر ـ هومن1

  ) روشن ـ خوراك2

   ـ موسي) سوت3

  ) كوتاه ـ نوك4
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  است؟متفاوت هيبا بقاركدام كلمه از نظر ساخت - 24

   باتالق )1

  بابونه ) 2

 بادام) 3

باحوصله )4

  
   ؟وجود داردييامال ينادرست ،نهيكدام گزبين كلماتدر- 25

 عزيز -سپاسگزار )1

  پيشنهاد -نظم )2

3( –  چراقانيحوض

4( – تصميممزرعه

  
  ساخت؟» كالسهم«تركيب كرد و تركيب معناداري مانند »هم«باتوان ينمواژه راكدام- 26

  راز) 1

 كار) 2

    يشهر) 3

  ما) 4

  
  است؟نادرستكدام بيت - 27

  بيانم) من يار مهربانم / دانا و خوش1

  آگاهماريمن/ دهم فراوان) پندت2

  زيانممن دوستي هنرمند / با سود و بي) 3

  از من مباش غافل / من يار مهربانم) 4
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  ؟آمده استنهيدر كدام گزاز راست به چپبيترت به ريزيهارينام تصو - 28

                            
 گربهـروباهـمرغ )1

  ببرـگرگـخروس )2

   ببرـگرگـمرغ )3

  گربهـروباهـخروس )4

  
  آمده است؟، در كدام گزينهريزيختهيرهمكلمات بهيصورت مرتب شده - 29

  »چندـانآموزدانشـنفرـسدرـراـ يفارسـدندكرـيبازـشينماـدومـكالسـاز«

  .كردند چند نفر از دانش آموزانيرا باز يدرس فارسشينما )1

  .كردنديرا چند نفر باز يدرس فارسشيآموزان نمااز دانش )2

  .كردنديرا باز يفارسدومدرسنمايشآموزاناز دانشچند نفر )3

  .كردنديرا باز يدرس فارسشيآموزان كالس دوم نماچند نفر از دانش) 4

  
  ؟از خاك چه بودراز درآمدن چغندر،»چغندر پربركت«توجه به داستانبا- 30

بزرگ بودن چغندر )1

  افراد با هميهمهيهمكار) 2

چغندراديزيهابرگ) 3

    و پيرزنرمرديپاد) قدرت زي4
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  دقيقه10گويي:زمان پاسخ  24تا 9هاينگارش فارسي: صفحه  -14تا 2هايفارسي: صفحه

دام كلمه صحيح است؟معني ك - 31

   موفّق: نيكوكار) 1

  مونس: بخشنده) 2

  نشاط: تالش) 3

ويژه: مخصوص) 4

  
 اند؟ي زير به بهترين شكل از نظر ساختاري و معنايي قرار گرفتهدر كدام گزينه، كلمات به هم ريخته - 32

 »النه ـ ساخت ـ گل ـ در ـ بلبل ـ كنار«

گل در كنار بلبل النه ساخت. ) 1

ل گل در كنار ساخت النه.بلب) 2

بلبل در كنار گل النه ساخت. ) 3

گل النه در كنار بلبل ساخت.) 4

  
اضافه كرد؟» اي«هاتوان به انتهاي آني بيان شده، كلماتي هستند كه ميدر كدام گزينه، هر دو واژه - 33

   خاطره ـ كارخانه) 1

  مدرسه ـ كوه) 2

  گياه ـ مجله) 3

ماه ـ بچه) 4
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قرارهانوشيدنيو چه تعداد در گروههاپوشيدنياز راست به چپ در گروهترتيب بهاز موارد زيرچه تعداد - 34

گيرند؟ مي

– –آب«  »روسري –شير –دوغجوراب

دو ـ سه) 1

سه ـ دو) 2

چهار ـ يك) 3

يك ـ چهار) 4

 

چه كساني هستند؟ترتيب به» بهترين سرآغاز«و» يار مهربان«شاعر شعرهاي - 35
نظامي -پورقيصر امين) 1
نظامي -شريفعباس يميني) 2
فردوسي -پورقيصر امين) 3
فردوسي -شريفعباس يميني) 4

  
است؟» سود«يدر كلمه» و«در كدام كلمه، مانند صداي» و«صداي- 36

  خواهر) 1
  چوبي) 2
  سواد) 3
خوراكي) 4

  
است؟ي ساخت هر دو واژه مانند يكديگردر كدام گزينه، نحوه - 37

  ـ  باارزش) باال1
باايمان ـ بارانداز) 2
   باحجاب ـ باسواد) 3

بادقّت ـ بامداد) 4
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  بيان شده است؟درستنامعني كدام واژههم- 38

  ) آماده = قوي1

   ) خارج = بيرون2

   ) آرام = آهسته3

مردمي ازگروه =جماعت) 4

  
اي زير مربوط به كاركردهاي مسجد محله است؟ه، چه تعداد از عبارت»ي مامسجد محله«با توجه به درس - 39

هاي قرآني محلي / برگزاري كالسخانههاي موسيقي / وجود كتاببرگزاري نماز جماعت / برگزاري كالس«

 »/ برگزاري كالس رايانه و عكاسي

  يك) 1

  دو) 2

  سه) 3

 چهار) 4

 

كدام گزينه با شعر زير ارتباط دارد؟  - 40

 »م / جز نام تو نيست بر زبانماي ياد تو مونس روان«

اخالق است و رفتار خوبي دارد. سحر هميشه خوش) 1

  كند. ميشروعمهرداد تمام كارهايش را با نام خدا) 2

  برد تا دلش آرام شود. كيان در هنگام نگراني، نام خدا را مي) 3

  كند. ماني هميشه به پدر و مادرش كمك مي) 4




