


  

  م دبستانچهار
  1401آبان20

  سؤال نظرسنجي5+ سؤال70: عاديتعداد كل سؤاالت
  دقيقه80گويي به آزمون:مدت پاسخ

  
تعداد  نام درس

  برنامه آزمون  وقت پيشنهادي  ي سؤالشمارهسؤال

  دقيقه15  1- 10  10  رياضي
  اعداد و الگوها، كسر

  (حل مسئله، شناخت كسرها، جمع و تفريق) 
  33تا 2ي هصفح

  دقيقه15  11- 20  10  )آشنا(رياضي
  اعداد و الگوها، كسر

  (حل مسئله، شناخت كسرها، جمع و تفريق) 
  33تا 2يصفحه

  دقيقه10  21 –30  10  علوم
  ها در زندگيزنگ علوم، مخلوط

  انرژي، نياز هر روز ما
  (تا پايان علم و زندگي) 

  21تا 1يصفحه

  دقيقه10  31 –40  10   )آشنا(علوم
  ها در زندگيزنگ علوم، مخلوط

  انرژي، نياز هر روز ما
  (تا پايان علم و زندگي) 

  21تا 1يصفحه

  دقيقه10  41 –50  10  فارسي
  ستايش،آفريدگار زيبايي، كوچ پرستوها،  

  هاراز نشانه
  35تا 8يفارسي: صفحه

  24تا 8ينگارش فارسي: صفحه

  دقيقه10  51 –60  10  )آشنا(فارسي
  ستايش،آفريدگار زيبايي، كوچ پرستوها،  

  هاراز نشانه
  35تا 8يفارسي: صفحه

  24تا 8ينگارش فارسي: صفحه

  دقيقه 5  61- 65  5  مطالعات اجتماعي
  ي ماست،جا محلّهي ما و اينهمسايه

  ي ماي محلّهخريد و فروش در محلّه، نقشه
  18تا 2يصفحه

  دقيقه 5  66- 70  5  هاي آسمانهديه
  خواست برويد، كودكي بر آب،اي كه نميدانه

  رويمما به مسجد مي
  31تا 8يصفحه

   -294-298 5  نظرسنجي

  

  سؤال  30:پيشرفتهتعداد كل سؤاالت
  دقيقه40پيشرفته: گويي به آزمونمدت پاسخ

  
  ي آزمونبرنامهوقت پيشنهاديي سؤالشمارهتعداد سؤالنام درس

  -دقيقه7110-1080ستعدادهوش و ا

  دقيقه15  81-90  10  پيشرفتهرياضي
  اعداد و الگوها، كسر

  (حل مسئله، شناخت كسرها، جمع و تفريق) 
  33تا 2يصفحه

  دقيقه15  91 –100  10  علوم پيشرفته
  ها در زندگيزنگ علوم، مخلوط

  انرژي، نياز هر روز ما
  (تا پايان علم و زندگي) 

  21تا 1يصفحه

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



   

 
 عاديعاديهاي هاي سـؤالسـؤال

دوست خوبم: دوست خوبم:
سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي سوال ابتداي دفترچه طرح نو(طراحي 1010در درس هاي رياضي،علوم و فارسي در درس هاي رياضي،علوم و فارسي

شده)هستند شده)هستند
طحي (سـوال هـاي آشـنا)    طحي (سـوال هـاي آشـنا) سوال بعدي منتخب از كتاب هاي سـه سـ سوال بعدي منتخب از كتاب هاي سـه سـ  1010و و

هستند. هستند.
ها، مي توانيد ارزيابي بهتري از يادگيري ها، مي توانيد ارزيابي بهتري از يادگيري  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 5 5درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان هم درس هاي مطالعات اجتماعي و هديه آسمان همهر يك از هر يك از ازاز

 اين دفترچه قرار داده شده است.اين دفترچه قرار داده شده است.
 

پاسخ گويي بـه ايـن سـواالت    پاسخ گويي بـه ايـن سـواالت سوال قرار دارد كه سوال قرار دارد كه 7070در اين دفترچه در اين دفترچه ً مجموعامجموعاً
 اجباري است.اجباري است.

 
 

  گروه آزمون
  چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي33تا 2هايصفحه ـرياضي

 ؟دست آيدعدد نهم با كدام عدد جمع شده تا عدد دهم بهدر الگوي زير عدد دهم كدام است و -1

.5 50 92 131 167 200 2 .30 257 1 .28− − − − − − − − −  

  24ـ281) 2    30ـ230 )1

  15ـ320) 4    21ـ302) 3

  802504                                                                           ي عدد مقابل كدام گزينه است؟                  گسترده -2

1( 800000 20000 500 4+ + +  2 (+ + +80000 20000 500 4  

3 (+ + +80000 20000 5000 4  4 (+ + +800000 2000 500 4  

برابـر محـيط آن  3و خروجـي آن االضالعمتساويطول ضلع يك مثلث ،خروجيـاگر ورودي يك ماشين ورودي  -3

  دهد؟اي را تحويل ميچه خروجي 4باشد، اين ماشين به ازاي ورودي 2مثلث منهاي

1 (34  2 (36  3 (10  4 (12  

  خروجي ماشين زير كدام است؟ -4

1 (14  

2 (13  

3 (15  

4 (12  

  رقم يكان ميليون عدد زير كدام است؟ -5

754001263  
  ) صفر4  7) 3  4) 2  5) 1

54

72

؟

16

60
0 +4
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چند بار در اين كوچـه تكـرار شـده  2است. رقم22تا 1ها از عددخانهپالك ،ندكاي كه رضا زندگي ميدر كوچه -6

  ت؟اس

  بار 7) 4  بار 5) 3  بار 6) 2  بار 8) 1

  است؟نشدهچه كسري از شكل مقابل رنگ -7

1 (1
12    2 (11

12  

3 (1
16    4 (15

16  

  عدد مخلوط مربوط به شكل زير كدام است؟ -8

  

1 (33 4  2 (213  3 (314  4 (32 4  

ايـم. چـه آميزي كردهآن را به رنگ زرد رنگديگرقسمت 9قسمت يك دايره را به رنگ آبي و17قسمت از 5 -9

  است؟نشدهكسري از دايره رنگ

1 (14
17  2 (3

17  3 (4
17  4 (13

17  

12پاسخ كدام عبارت برابر با -10
  شود؟مي19

1 (16 13
35 35−  2 (7 3

28 28+  3 (26   تا24)  ثلث4  ×19
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  دقيقه15زمان پاسخگويي:   كتاب درسي33تا 2هاي  فحهص- رياضي آشنا
ها را به فروشـنده بدهـد و به مقدار شكل زير پول در كيف خود دارد. اگر او براي خريد يك جنس اين پولرضا-11

جنس چند تومان است؟اينتومان به او برگرداند، قيمت500فروشنده

1 (1800  

2 (1900  

3 (2000  

4 (2900

باشد؟ي زير ميكدام گزينه ،2رقم، ارزش مكانيرقمي بدون تكرار ارقامترين عدد نهوچكدر ك -12

  ) صدگان هزار2    ميليون) يكان1

  ) دهگان هزار4    گان ميليونده) 3

چه عددي بايد قرار بگيرد؟» ؟«جايدر شكل زير به -13

  
  
 
1 (106720  2 (16270  3 (16720  4 (70720

،882345،731000ترتيـب هب» د«و» ج«،»ب«،»الف«هايقيمت لباسعلي براي خريد لباس به فروشگاه رفت. -14

 ؟تواند بخردريال باشد، كدام لباس را مي730000ريال است. اگر مقدار پول علي634562و1320005

  د) 4  ج) 3  ب) 2  الف) 1

ايم. در اين صورت عمليات ماشين سوم كه با عالمت سؤال نشـان ردهدر شكل زير سه ماشين را با هم تركيب ك  -15

داده شده است، كدام گزينه است؟

  

1 (5 ×  2 (5 ÷  3 (32-  4 (3  ×  
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افتد؟را با هم عوض كنيم، چه اتفاقي مي 7و 4هاي، جاي رقم27384195اگر در عدد -16

   شود.واحد بزرگ مي2997000ي) عدد به اندازه1

  شود.واحد كوچك مي2997000يدازه) عدد به ان2

   شود.واحد بزرگ مي3993000ي) عدد به اندازه3

  شود.واحد كوچك مي3993000ي) عدد به اندازه4

    توان قرار داد؟چند عدد ميرو به جايدر عبارت روبه -17

1 (99    2 (100  

 شمار بي) 4    101) 3

20باغباني-18
18گل رز وباغچه را45

است؟نشدهگل كاشته ،آن را گل بنفشه كاشت. چه كسري از باغچهديگر45

1( 38
45    2(2

45  

3( 45
45    4(7

45  

1هايدر عبارت -19 1 1 1 2+ + + 1و= 1 1 1+ + چـهاز راسـت بـه چـپ ترتيـببـهجايبه=

اعدادي بايد قرار دهيم؟

    3و 1) 2    2و 1) 1

 3و 2) 4    2و 2) 3

تر است؟كدام كسر به عدد يك نزديك -20

1( 8
5    2 (2

5  

3 (1
5    4 (6

5
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي21تا 1يهاصفحه –چهارم دبستانعلوم

كنند؟هايي ميبينيهاي گوناگون پيشي پاسخ پرسشهايي) دربارهدانشمندان با چه روش (روش -21
  ) مشاهده2  آگاهجو و مصاحبه با افراد نا وپرس )1
   »3«و» 2«هاي) گزينه4دست آوردن اطالعات) به3

رو،هـاي روبـهشود و از بين مخلوطها در آب ميطور كلي پودر كردن مواد باعث حل شدن........................ آنبه-22
 .آيدنميشكل....................... محلول به حساب

  تر ـ (ب)سريع )1
  )) كندتر ـ (الف2
  تر ـ (الف)) سريع3
  ) كندتر ـ (ب) 4

ي صافي جدا كرد؟وسيلهتوان بهكدام مخلوط را مي -23
  در آبحل شده) مخلوط قند2    مخلوط شربت خاكشير )1
  مخلوط آب در گالب) 4    شربت آبليمو) مخلوط3

دهد كـه بـه كمـك شان ميبه صورت.................... را ناجزاي يك مخلوطاي از روش جدا كردنشكل زير نمونه -24

هاي شكر را از نخودچي جدا كرد.آن..................... دانه

   توان) صاف كردن ـ نمي2    توانتبخير ـ مي )1

  توان) صاف كردن ـ مي4    توان) تبخير ـ نمي3

 ؟ماندنمياي در ته ظرف باقيكدام ظرف را اگر حرارت بدهيم مادهبراي جدا سازي اجزاي يك مخلوط، -25

  آب و الكل) 2    آب قند )1

  نمك) آب و4    آلود) آب گل3



  

 

 چهارم دبستانچهارم دبستان --»»انانآبآب 2020آزمون آزمون««

9 

كدام گزينه درست است؟ -26

  توانيم از حس چشايي خود استفاده كنيم.شناسيم ميهايي كه نميها و مخلوطمحلولبراي شناختن )1

  رساند.ها با يكديگر مفيد است و هيچ آسيبي به ما نمي) مخلوط كردن شوينده2

ها اطالعـات مفيـدي اي ندارد زيرا روي آنها، فايدهها قبل از استفاده آنمواد و مخلوط) خواندن برچسب روي3

  شود.نوشته نمي

  هاي مهم هستند.عي از مخلوطانواداروها) 4

روند؟ي وسايل براي ساخت فرفره به كار ميدر كدام گزينه همه -27

  كاغذ رنگي، سيخ پالستيكي، پونز، ني چوبي )1

  ي، كاغذيخ چوب) نخ، ني چوبي، س2

  ي كاغذ، سيخ چوبي، نخ) پونز، گيره3

  ) كاغذ، نخ، ني چوبي، گيره4

 ؟نيستهاي زير صحيحيك از گزينهكدام-28

  .توانيم در مسابقه برنده شويمنمي ،باشيموقتي خيلي خسته يا گرسنه )1

  ي كارها به انرژي نياز داريم.) براي انجام دادن همه2

  ي دارد.هاي گوناگون) انرژي شكل3

  توانند به هم تبديل شوند.نميمختلفهاي) انرژي4

كنند؟انرژي مصرف مي ،چند مورد از موارد زير براي انجام دادن كار -29

  »اتو، بخاري، جاروبرقي، آسانسور، هواپيما«

  1) 4  ) صفر3  3) 2  5 )1

كدام گزينه درست است؟ -30

  جا كنيم.ا جابهتوانيم اجسامي مانند سنگ ربه كمك انرژي آب جاري نمي )1

  كنيم.) به كمك سد، از انرژي آب جاري، برق توليد مي2

  اي نداشته است.شود و در گذشته استفادهاستفاده مياز انرژي آب و بادامروزه) در كشور ما3

  ) آب جاري برخالف باد انرژي حركتي دارد.4
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي21تا 1هاي  صفحهـعلوم (سؤاالت آشنا)

تـر گرمـا را..................... ؛ پـس بهتـر اسـت در فصـل اجسام سياه رنگ نسبت به اجسام سفيد رنگ خيلي بـيش -31

هايي به رنگ............ بپوشيم.زمستان لباس

  روشن -كنند) دفع مي2    تيره -كنند) دفع مي1

  روشن -كنند) جذب مي4    تيره -كنند) جذب مي3

توانند محلول تشكيل دهند؟ه در صورت مخلوط شدن با هم ميكدام دو ماد -32

آب و شكر) 2    ) آب و روغن مايع1

  ) ماست و آب4    ) شكر و گچ3

  ؟نيستها الزاميرعايت كدام گزينه، در هنگام استفاده از مخلوط -33

    هاي مختلف را با هم مخلوط نكنيم.گاه شوينده) هيچ1

  شناسيم، نچشيم.را كه نميهاييها و مخلوطگاه محلول) هيچ2

  روي نكنيم.شويي زيادهمايع دست) در استفاده از3

  ها را تكان بدهيم.ها، حتماً آني مخلوطاستفاده از همههنگام) در4

از روش صاف كردن استفاده كرد؟تواننميهامخلوطجداسازيدر كدام يك از موارد زير، براي  -34

   از آبنمكجدا كردن )1

  ردن آب و برنج هنگام شستن برنج) جدا ك2

   جدا كردن شن و ماسه) 3

  هاي شسته شدهگرفتن آب سبزي) 4
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 ؟باشدنميصحيحهامخلوطيكدام گزينه درباره -35

  توان از هم جدا كرد. ها را مياجزاي مخلوط) 1

  كنند. خود را حفظ ميياوليهاجزاي مخلوط خواص) 2

  ها هميشه شفاف نيستند. مخلوط) 3

  حالت فيزيكي اجزاي مخلوط بايد يكسان باشد.  )4

باشـد و كنيم. اين مخلوط از نـوع................. مـيي آهن را در مقداري خاك مخلوط ميفرض كنيد مقداري براده -36

    ريز هستند.اجزاي آن قابل جداسازي نيستند چون هر دو ماده خيلي -) جامد در جامد1

    را جدا كرد.هاي آهنتوان برادهربا ميبا كمك آهن -) جامد در مايع2

    اجزاي آن قابل جداسازي نيستند چون هر دو ماده خيلي ريز هستند. -) جامد در مايع3

  را جدا كرد.هاي آهنتوان برادهربا ميبا كمك آهن -) جامد در جامد4

اجسام زيـر ن فرفره با منبع انرژي مورد نياز براي حركت كردن كدام يك ازمنبع انرژي مورد نياز براي چرخيد -37

  ؟نيستيكسان

1 (    2 (  

3 (    4 ( 
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است؟متفاوتمورد با بقيهكدامانرژي مورد نياز در -38

 انرژي مورد نياز يك دونده )1

  انرژي مورد نياز يك رايانه )2

  انرژي مورد نياز اتو )3

  حركت كردن آسانسورانرژي مورد نياز براي )4

توان بـا اسـتفاده از جا كردن ليوان به سمت باال به كمك چرخ و جريان آب، چگونه ميدر شكل مقابل براي جابه -39

جا كرد؟تري را جابهي مورد نظر، جرم بيشوسيله

  تر براي چرخ استفاده كرد. هاي كوچكاز پره )1

  هاي چرخ ريخت. تري روي پرهمقدار آب بيش )2

  سيخ چوبي را بلندتر انتخاب كرد.  )3

  تري استفاده كرد.از نخ طوالني )4

 ؟نداردهاي زير، انرژي حركتي وجوديك از گزينهدر كدام -40

  چرخ در حال حركت) 1

  ) آسياب بادي2

  انرژي آب جاري در سد) 3

ي خاموشپنكه) 4
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  دقيقه10گويي: اسخزمان پ  24تا 8هاينگارش فارسي: صفحه –35تا 8هايصفحه :فارسي

است؟نادرستكدام گزينه -41
  هاي طبيعت را خدا آفريده است.ي زيبايي) همه2  جا نگهبان ما است.خداوند در همه )1
  توانيم با خدا سخن بگوييم.) فقط در هنگام نماز مي4  بينيم.) به هر مكان كه نگاه كنيم، خدا را مي3

   ؟شده استبيان يدرستهر دو واژه به يمعن ،نهيگزكدامدر-42
ابتدا: نخستـوسيعنهان:  )1
  چيزي كه به راحتي در دسترس نيست: كمياب ـوسيعپهنه: )2
      اثر پا: نشان ـ  صاف و برّاق كردنجال دادن: )3
  پرندهـ طعمه: خودپسنديغرور:  )4

  ؟آمده است يبه درستنهيدر كدام گز ريزتيب يمعن-43
  »زدرخت و كرد آواپايفتر/ سازلتيو حبيروبه پرفر«

  .و از درخت دور شد دخوانآوازبيبا فرگرروباه حيله) 1
  .شروع به آواز خواندن كردروباه زيبا و خوشگل، پاي درخت) 2
  خواند.مورد فريب و حيله آواز ميباالي درخت در) روباه3
  .و شروع به آواز خواندن كردرفتدرختياپروباه مكار به) 4

  ؟نداردكدام دسته وجود ،ميكنيبندرا دسته ريزيهااگر كلمه -44
  »ـ مريمييمويلـپروانهه ـبنفشمورچه ــيخاكسترـ ديسفـرزـزنبور عسل«

    هارنگ) 2    حشرات )1
  هاگل )4    درختان) 3

  ؟ددارنوجودييامال ينادرست ،نهيدر كدام گز -45
   يطفلكـخرطوم) 2    معذرتالب پنير ـغ )1
    نچهـ ق يارغوان) 4    يارزگتخمـهمنظر) 3
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  است؟نادرستكدام بيت -46
  / گفت با سبزه و گل، هر چه را گفت كالغبال زد تا ته باغ ،دياز شاخه پر) سار1
  پيچيدخبر داغ كالغ، ده به ده مي / دنالي يميه ،ابر،كرد يمهوهو،باد) 2
   يگذشت روباه يمكه از آن/  ينشست در راه يدرخت) بر3
  تا كه آوازش آشكار كند/ خواست قارقار كند يزاغ م) 4

  ؟گيرندميقرار ينگارشهايعالمتكدامترتيب بهعبارت زير، يخاليهادر جا -47
  خطاسترفتنياز دشمن پذحتينصگفته استنيچنخوددر گلستانيسعد

    ». ـ ـ «) : ـ2    ـ .»  ـ «) ، ـ1
  : ـ ! ـ .، ـ) 4    »ـ ؟ ـ«  ـ) ؛3

  ؟شده استانيبنادرستعبارت يموضوع كل ،نهيدر كدام گز -48
   )آموزش( .كرد ميتقس...و يادبي،به چند دسته مانند آموزشها نتوان با توجه به موضوع آ يها را مكتاب) 1
   )درخت(د.پهن از جمله درختان باغ بودنيهابا برگ يو درختان يسوزنيهابا برگ يدرختان) 2
  )پرچم( .باشدميمختلفيهااستقالل آن كشور است كه به رنگيدهندهپرچم هر كشور نشان) 3
  (نان) .شود يم هيته...جو و ،ندماست كه از گييمواد غذانيتراز مهم يكينان )4

  ؟استنادرستنهيكدام گز ،»كوچ پرستوها«با توجه به درس -49
  .وزندآم يمهااز آنرا يو راه و رسم زندگكنند يها به دنبال پدر و مادر پرواز مجوجه ،پس از سه هفته )1
  .كنند چكويترمعتدليهابه جاشوند يناچار م زييپرستوها در آغاز پا )2
  .آموزند يالنه را از پدر و مادرشان منساخت ،جوانيپرستوها )3
  .ابندي يخود را مسال گذشتهيها هنال ،پرستوها پس از بازگشت از سفر )4

  ؟المثل ارتباط داردبا كدام ضرب ريمتن ز -50
يهاييبهتر از دارا ،دارندگرانيكه دييزهايچ ميكن يو گمان م ميدان ينم ،ميرا كه دارييزهايقدر چبرخي اوقات«

  .»ماست
 .استاريدست بسيدست باال )1

  .تازه استيريرا هروقت از آب بگ يماه )2
 .مروا باشيسحرخيز باش تا كا )3

 .غاز است هيمرغ همسا )4
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  24تا 8هاينگارش فارسي: صفحه –35تا 8هايصفحه : )سؤاالت آشنا(فارسي

 ؟كدام استدر عبارت زير» مهر«يكلمهمعني-51

هـا هـا و جنگـلو دشـتمهـر اهاي نقّاشي انداخت. در زير نگـاه پـرخورشيد ابرها را كنار زد و نگاهي به تصوير«
 »كردند.نمايي ميزيباتر خود

  شادي) 4  جالب) 3  زيبا) 2  مهرباني )1
دارد؟تفاوتهاي واژهاي وجود دارد كه با بقيهدر كدام گزينه، كلمه -52

    گوش، بيني، دست، پا )2  ) تابستان، زمستان، پاييز، بهار1
 بوتر) قناري، بلبل، ستاره، ك4    ) دايره، مثلث، لوزي، مربع3

دارد؟تفاوتهاي ميان كلمات كدام گزينه با ساير گزينهرابطه-53
  زينت ـ آرايش) 2    شروع ـ آغاز) 1
  پيمودن ـ طي كردن) 4    دشوار ـ آسان) 3

  ؟را چه كسي بازآفريني كرده است» روباه و زاغ«شعر-54

  ) حبيب يغمايي2    پور) قيصر امين1
  نيا) شكوه قاسم4    آبادي) پروين دولت3

گيرند؟در جاهاي خالي قرار مياز راست به چپترتيب بهبا توجه به مفهوم جمالت زير، كدام كلمات -55
»– –غريب   »قاضي -ارض / غازيقريب / عرض

  »شناسم!او را نمي ؛اين مرد در اين شهر.................. است«الف) با تعجب به او نگاه كرد و گفت: 
  . زمين را با سرعت زياد دويد. ب) بازيكن.................

  ج)................. در دادگاه حاضر شد و همه به احترام او ايستادند. 
  ) غريب ـ عرض ـ قاضي2    ) قريب ـ ارض ـ غازي1
  ) غريب ـ ارض ـ غازي4    ) قريب ـ ارض ـ قاضي3
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 كند؟ميتغييرمعناي جمله» ،«با برداشتن عالمت نگارشي ،در كدام جمله -56

  اش را بسيار خسته كرده بود.) در اين سفر طوالني، احمد خانواده1

  اند.گير رسيدههاي چشم) ديده شده است كه برخي از افراد، با تمرين بسيار به موفقيت2

  دانست.) استاد، پروين اعتصامي را شاعر بزرگي مي3

  شد.تر ميرفته، بيشها رفته) كوشش بچه4

در كدام گزينه آمده است؟» سوي زمين خم شدند.  نياوردند و بهها تابشاخه«عبارتمفهوم-57

    ها را تحمل نكردند و به طرف زمين خم شدند.ها سنگيني ميوه) شاخه1

  افتادند.توانستند تاب ببندند و به زمين ميها نمي) روي شاخه2

      ساختند، شكستند.ها النه ميهايي كه روي آنخاطر پرندهها به) شاخه3

  حال شدند و به احترام آن خم شدند.هاي درختان با فرا رسيدن فصل تابستان خوش) شاخه4

 كند؟هاي خداوند را بيان مييك از ويژگيكدام ،متن زير -58

شدند و هيچها خشك ميها و درياماندند؛ رودها تشنه ميباريد، آنها نميگفتم: اگر باران بر درختان و دانه«

هاست. اگر لطف خدا نبود، هيچماند. در اين هنگام، ابر غرّيد و گفت: خدا دوست انساننده نميانسان و حيواني ز

 »باريد.ابري نمي

    پذير بودن) توبه2    ) يكتا بودن1

  ) بخشندگي4    دانا بودن )3

  ؟هدف فيل از اينكه شير را بلند كرد و به زمين كوبيد چه بود» ترين حيوان جنگلقوي«حكايتدر-59

  ) چون اوقاتش تلخ بود اين كار را كرد.2  ال او را بدهد.ؤواست جواب س) خ1

  ) براي سرگرمي اين كار را كرد.4  خواست با شير دعوا كند.مي )3

دانست؟هاي آن را مي، پسر چگونه بدون ديدن االغ نشانه»هاراز نشانه«با توجه به داستان -60

  ) از ديگران شنيده بود.1

  ود و خوب گوش كرده بود.) خوب نگاه كرده ب2

  چه كه ديده بود، خوب انديشيد.) خوب نگاه كرد و به آن3

  هاي مرد متوجه شده بود.) از صحبت4
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي18تا 2هايمطالعات اجتماعي: صفحه

 ؟شودنميكدام فعاليت در مسجد انجام -61

  ) برگزاري مراسم دعا2    عبادت خدا )1

  هاي مربوط به عيدهاي ملّي) برگزاري جشن4  برگزاري مراسم عزاداري )3

است؟نشدهدر كدام گزينه، به ويژگي خريد درست و عاقالنه اشاره -62

  اندازمان توجه كنيم.به ميزان درآمد، هزينه و پس )1

  ريزي و فكر خريد كنيم.) با برنامه2

  اي خريد كنيم.) متناسب با عالقه و احساس لحظه3

  نظر تحقيق كنيم.ي معايب جنس مورددرباره )4

دهد؟هاي جدول بودجه را نشان ميكدام گزينه، ستون -63

  انداز) درآمد ـ هزينه ـ پس2    مخارج ـ سود ـ زيان )1

  انداز) درآمد ـ سود ـ پس4    ) هزينه ـ سود ـ زيان3

در كدام گزينه، يكي از كاركردهاي نقشه بيان شده است؟ -64

  هاي يك شهربهترين خانهپيدا كردن )2    ها نپيدا كردن مكا )1

  هادست آوردن قيمت خانه به) 4  هاي زندگي) تخمين هزينه3

است؟نادرستكدام گزينه -65

      كنند.محّله قسمتي از يك شهر يا روستاست كه در آن گروهي از مردم در همسايگي يكديگر زندگي مي )1

  ها كثيف و آلوده نشود.م تا محلّ زندگي همسايهها را در جاي مخصوص بگذاري) ما بايد زباله2

      .كنند ياستفاده مزمينينقشه از عكسي هيتهيبرا) 3

  كند.هاي روي نقشه را مشخص ميها و عالمت) راهنماي نقشه، معناي رنگ4



  

 

چهارم دبستانچهارم دبستان --»»آبانآبان 2020آزمون آزمون««

18 

 
  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي31تا 8هايهاي آسمان: صفحههديه

به چه معناست؟» هللاَ قَد اَحاطَ بِكُلِّ شَيء علمااَنَّ ا«يي شريفهآيه-66
  چيز احاطه دارد.علم خداوند به همه )1
  ) خداوند بر انجام هر كاري تواناست.2
  داند.) خداوند خوب و بد رفتارمان را مي3
  ) خداوند قادر و توانا است.4

است؟نادرستي آسيهكدام گزينه درباره -67
  ايشان همسر فرعون بود. )1
  ) ايشان اولين زني بود كه به پيامبري حضرت موسي (ع) ايمان آورد.2
  به مردان و زنان باايمان آموخت كه از مبارزه با ستمكاران نهراسند. )3
  هاي آسماني است. ي كتابايشان الگوي مؤمنان در همه )4

چه كسي بيان شده است؟از زبان» تواند نور چشم من و تو باشد. او را نكشاين كودك مي«يعبارت شريفه -68
    خواهر حضرت موسي (ع)) 2    مادر حضرت موسي (ع) )1
  ) آسيه4  ي حضرت موسي (ع)دايه )3

، ما بايد چگونه به مسجد برويم؟»خُذوا زينَتَكُم عند كُلِّ مسجد«يبا توجه به آيه -69
  ) زيبا و پاكيزه2    با شور و شادي )1
  ش) پاكيزه و با آرام4    ) با وضو و زيبا3

است؟نادرستكدام گزينه -70
  ) بهترين مكان براي نماز خواندن، مسجد است.1
  شود.) جمع شدن در مسجد موجب وحدت مسلمانان مي2
  هاي اول و دوم نماز جماعت، حمد و سوره را بخوانيم.ما بايد در ركعت )3
  يم.) در نماز جماعت بايد تمام كارها را بدون فاصله بعد از امام جماعت انجام بده4
  
 



  

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 

 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.

 دوست خوبم:
-

پيشرفته در نظر گرفته شده است.
دوست خوبم:

 ها پاسخ بده.ها پاسخ بده. اي حتماً به اين سؤالاي حتماً به اين سؤال داشتهداشته 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 62625050تا 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)بنياد علمي آموزشي قلم
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  دقيقه10ي: زمان پاسخگوي  هوش و استعداد

  پاسخ دهيد.73تا71توجه به ابيات زير، به سؤاالت*** با
  در استگو) است / علم، خود همچو صبح پردهفضل، خود همچو مشك غماز (سخن«

  اش پايه و نه بام و در استچون بنايي است پست، خودبيني / كه نه
  عمل چو باد هواست / ابره را محكمي ز آستر استي بيگفته
  اثر استفتيله نسوخت / تا عمل نيست، علم بيگه شمع بي چهي

 »كاري زاد / نه ز هر نام، شخص نامور استنامي ز نيكنيك

به چه چيزي مانند شده است؟» خودبيني«با توجه به ابيات، - 71
  ) باد هوا2      صبح )1
  فتيله) شمع بي4  ) بناي بدون پايه و بام و در3

  ؟نداردات وجودي كدام كلمه در ابيخانوادههم- 72
  فضيلت )4  استحكام )3  تعليم )2  ) شجاعت1

ارتبـاط مفهـومي » تـر خـواني / چـون عمـل در تـو نيسـت، نـاداني علم چنـدان كـه بـيش«كدام بيت با بيت - 73
  دارد؟تريبيش

  ) بيت دوم4  ) بيت اول3  ) بيت چهارم2  ) بيت پنجم1
است؟متفاوتهاي زيريك از شكلكدام- 74

1( 2 (  

3 (4 (  
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به كدام شكل است؟مثل نسبتبهنسبت-75

1(     2 (  

3 (    4 (  

مقدار كسر -76
2 22 3 51 31 34

− ×
÷

+ ÷
كدام است؟

1( 104
75  2 (75

104  3 (26
15  4 (5

4  
گيرد؟د زير، به جاي عالمت سؤال چه عددي قرار ميي اعدادر دنباله -77

1 , 3 , 11 , 123 ,   ؟
1( 15129  2 (15131  3 (15127  4 (15133  

با توجه به الگوي زير حاصل عبارت چند است؟ -78
(22 24)   (الف=10

(4 12)   (ب=7
(3 6)   پ(=9
(13 12)   ت(=؟

1( 7  2 (6  3 (5  4 (4  
ي كسر آخر چند است؟باقيمانده-79

؟
−

Z
1
J

    1
1

−

J A
        1

3
−

Z A
  

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ، آيهان با كيان چه نسبتي دارد؟پدر كيان استشوهر خواهر مادر آيهان -80

) دختر عمه4  ) پسر دايي3  ) دختر عمه2  پسر خاله )1
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  كتاب درسي33تا 2ي هاصفحه –) پيشرفته(رياضي

 توانيم بنويسيم كه ارقام آن زوج و غيرتكراري باشد؟رقمي مي 3چند عدد 8تر ازبا ارقام كوچك -81

1( 24      2 (48  

3 (224    4 (18    

ي اولجملـه 5تـر اسـت،تا از عدد قبلي خود كـم 4شده و هر عدد در اين الگو،شروع83يك الگوي عددي از -82

 (از چپ به راست)اين الگو كدام است؟

1( 83 , 87 , 91 , 95 , 99  

2 (67 , 71 , 75 , 79 , 83  

3 (83 , 79 , 75 , 71 , 67  

4 (83 , 79 , 75 , 71 , 68  

 ؟تر استخروجي كدام ماشين بزرگ ،جي زير بدهيموهاي ورودي ـ خرعنوان ورودي به ماشينرا به 4اگر عدد -83

1( 
×3 -1

  2 (
×6÷2

  

3 (
+3×2

  4 (
+2×2

  

 گيرد؟به جاي عالمت سؤال چه عددي قرار ميزيردر ماشين ورودي ـ خروجي -84

5 +9 -10 ؟× 36

  
1( 8  2 (18  3 (9  4 (19  
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 ترين رقم است؟ابر ارزش مكاني كوچكچند بر25671548در عددميليونارزش مكاني يكان -85

  برابر10) 2    برابر100 )1

  برابر100000) 4    برابر1000) 3

طـور مـداوم نـان پزد. اگر اين نانوايي يك سال را بهعدد لواش مي2080عدد تافتون و500روزانهيك نانوايي -86

چند عـدد نـان از در كل جمعًا ،باشدوع كردهرعدد سنگك را نيز ش450بپزد و از پنجمين ماه سال پخت روزانه

 روز در نظر گرفته شود.)30شود؟ (هر ماه از سالسال توليد مياين نانوايي در طول يك

1( 180000  2 (1036800  3 (748800  4 (13680  

 چه كسري از شكل زير رنگي است؟ -87

  

1( 1
12  2 (1

32  3 (1
16  4 (1

64  

88- 3
5نفره در ورزش فوتبال شركت مي48آموزان يك كالسكل دانش8 آمـوزان نيـز در ي دانـشاز بقيه6كنند. 

4آموزان در المپي دانشكنند. بقيهورزش واليبال شركت مي يمرحلـههـا بـه از آن10ياد رياضي شـركت كـرده و 

 اند؟ي استاني المپياد راه يافتهچند نفر به مرحلهاند.استاني راه يافته

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

1حاصل عبارت -89 2 33 2 6 6 6+ +  كدام است؟ +

1( 63 6  2 (55 6  3 (5  4 (6  

 كدام گزينه صحيح است؟ -90

1( 1 1 12 2+ >    2 (4 4 1
6 6 6− >  

3 (4 15 <    4 (5 4 19 9+ <  
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  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  21تا 1هايصفحه –پيشرفتهعلوم

هـا را بـا كنيم. دور يكي از ليوانها را يادداشت ميريزيم و دماي آندر سه ليوان يكسان ميمقدار برابري آب را -91

هـا را پوشانيم. حال هر كدام از ليواناي زرد مياي سياه و ليوان سوم را با پارچهاي سفيد، ديگري را با پارچهپارچه

كنـيم. اخـتالف دمـاي ها را يادداشـت مـياي آندهيم و در انتها دمساعت در زير نور خورشيد قرار مي 2به مدت

تر خواهد بود؟اوليه و نهايي كدام ليوان بيش

  ي سياه) ليوان با پارچه2    ي سفيدليوان با پارچه )1

  ) در هر سه يكسان است.4    ي زرد) ليوان با پارچه3

 زيـسـوراخ ريآن تعدادياكه انته ميتيخروانيلكيمهره و ماسه را با هم مخلوط كرده و سپس درونيمقدار-92

 ،روشنيـبـا ا يبـه طـور كلـ تـر اسـت. ها از ابعاد ذرات ماسه بزرگي سوراخطوري كه اندازهبه .ستشده اجاديا

شكلتيدر نها ،ها با هر روش دلخواهها از ماسهمهرهيرا انجام داد و در صورت جداسازيجداساز 

   . رييآنها تغ

  كند يمـتوان يم )2    كند يمـتوان ينم) 1

  كند يمنـتوان يم) 4    كند يمنـتوان ينم )3

  ؟تفاوت داردنيريبا سا ريزيهااز مخلوطكيكداميروش جداساز -93

  برنج و آب )2    تيله و ماسه )1

  سبوس و آرد )4    محلول آب و نمك )3
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  ؟نيستح، صحيمطرح شدهكدام روش جداسازي، براي مخلوط -94

  و هم زدن آن قاتاكينگه داشتن مخلوط گچ و آب در )1

  آتشيگذاشتن مخلوط نمك در آب بر رو )2

  نازكي توريپارچهكيماسه درآب وختنير )3

  گرما دادن آب و روغن )4

ـ  يزگيو پـاك يسـالمتيبـراكيكدام ريزيهالوطمخنياز بي،با توجه به كتاب درس -95 يبـرا يمـا الزم هسـتند ول

  ؟ضرر دارندعتيجانداران و طب

    هارنگ )1

  ها هيادو )2

    هاندهيشو )3

  كدامهيچ )4

  ؟استنكردهاستفاده ياز مخلوط ها به درست يچه كس -96

  .كند ينميروادهيزيشهاشستن دستيبراييدستشو عياز ماستفادهسحر در ا )1

  .كند يمييجورفهمختلف در استفاده از آنها صيهاندهيبا مخلوط كردن شونينگ )2

  .خواند يها را مآنرويبرچسبابتداهااستفاده از مخلوطيفاطمه برا )3

  .شدچ ينم ،شناسد يرا كه نمييهازهرا محلول )4

دنيـسـرعت چرخشيافـزايو بـراكنـد يكـار مـ  آبيكمـك انـرژ بهبايآسي،آبيهاابيدر آس -97

  .استفاده كرد ...توان از مقدار آب يم ،ابيآس

  يكمترـيجار) 2    يكمترـساكن )1

  يشتريبـيجار) 4    يشتريبـساكن) 3
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  .حركتي وجود................. يانرژ ،هواپيما در آسمان در حال حركتدر آسانسور -98

  ـ نداردبرخالف )1

  نداردـهمانند) 2

  داردـماننده) 3

  داردـبرخالف) 4

  چرخد؟ي كاغذي نميدر كدام حالت فرفره -99

  مقابل جريان هواي سرد )1

  مقابل بخار آب جوش) 2

  مقابل آب ساكن) 3

  مقابل جريان هواي گرم) 4

است؟نادرستكدام گزينه -100

  كند.با دويدن و راه رفتن معمولي به يك اندازه انرژي مصرف مي ،يك فرد، در يك مسافت مساوي) 1

  كنند.ها، براي انجام شغل خود، انرژي مصرف ميا و واليباليستماهيگيره) 2

  شود.انسان از طريق غذا تأمين ميانرژي بدن) 3

 .ما براي استراحت كردن به انرژي نياز داريم) 4




