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 3   دبستاندبستان  دومدوم  --»»آذرآذر  1616  غيرحضوريغيرحضوري  آزمونآزمون««

  54تا  19ي ها صفحه –رياضي 

 ؟شود نمي 26هاي زير،  يك از عبارت حاصل كدام - 1

1 (
4 0
1 4

   2 (
1 3
1 3

  3 (
7 8
5 2

  4 (
1 4
1 3

  

ها را بـه رضـا داد. بـراي علـي چنـد       رقمي از سيب ترين عدد يك سيب داد. علي به تعداد بزرگ 12پدر علي امروز به او  - 2

  سيب باقي مانده است؟

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

خرداد ماه، امتحان دوم، چهار روز بعد و امتحان سوم او سه روز بعد از امتحان  12علي سه امتحان دارد. امتحان اول علي  - 3

  يابد؟ دوم اوست. امتحانات علي در چندم خرداد ماه پايان مي

1 (20  2 (19  3 (21  4 (22  
دقيقـه بـراي خوانـدن رياضـي وقـت       35دقيقه وقت گذاشـت. اگـر او    50هاي علوم و رياضي  ي درس زهرا براي مطالعه - 4

 گذاشته باشد، چند دقيقه درس علوم را مطالعه كرده است؟

1( 15  2( 20  3( 25  4 (30  

 است. شكل زير از ............ ، ............ و ............ تشكيل شده - 5

1( ثع، يك مثلّيك دايره، يك مرب  
2ثع، يك مثلّ) دو دايره، يك مرب  
3( ثع، دو مثلّيك دايره، يك مرب  
   ثيك دايره، دو مستطيل، يك مثلّ )4

 ؟نيستهاي يك مربع  هاي زير، از ويژگي يك از گزينه كدام - 6

      ضلع دارد. 4) 1
    گوشه دارد. 6) 2
    ر است.هاي آن با هم براب ي ضلع ) اندازه3
  ها يكسان است. ها و ضلع ) تعداد گوشه4
  
  



  

 دبستاندبستان  دومدوم  --»»آذرآذر  1616غيرحضوري غيرحضوري آزمون آزمون ««

4  

 به سه قسمت مساوي و يكسان تقسيم كرد؟  توان نميهاي زير را  يك از شكل كدام - 7

1 (    2(  

3 (    4(  

 رو است؟ ي الگوي روبه هاي زير ادامه يك از شكل كدام - 8

1 (      

2 (  

3 (      

4 (  
 اندازه داشت؟ توان فقط سه مربع هم با حذف كدام ضلع مي - 9

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

 دهد؟ جلو باشد، كدام گزينه ساعت درست را نشان مي» دو ساعت و نيم«اگر ساعت زير  - 10

1 (:1 30       
2 (:7 15   
3 (:3 15       
4 (:2 30 



  

 5   دبستاندبستان  دومدوم  --»»آذرآذر  1616  غيرحضوريغيرحضوري  آزمونآزمون««

    45تا  22ي ها صفحه – علوم
آموز عزيز، با توجه به شكل زير، اگر نور خورشيد از مسيرهاي مشخص شده روي شكل به دماسـنج بتابـد، تـابش     دانش - 11

 برد؟ تر باال مي نور خورشيد از كدام مسير، دماي دماسنج را بيش

    2) مسير 2      1) مسير 1
    4) مسير 4      3) مسير 3

 ب و روز صحيح است؟ي تشكيل ش كدام گزينه درباره - 12

  آيد. ) با چرخيدن خورشيد به دور زمين، شب و روز پديد مي1
  آيد. ) با چرخش زمين به دور خورشيد، شب و روز پديد مي2
  آيد. ) با چرخش زمين به دور خود، روز و با چرخش زمين به دور خورشيد، شب به وجود مي3
  .آيد ) با چرخش زمين به دور خودش، شب و روز پديد مي4

 تر است؟ ها گرم هاي زير، از ساير مكان يك از مكان روز، كدام در يك خيابان و در مدت يك شبانه - 13

    ) مكاني كه در شب، زير نور چراغ قرار دارد.1
  ) مكاني كه در شب، زير هيچ نوري قرار ندارد.2
    ) مكاني كه در روز، زير نور آفتاب است.3
  ن است.ي ساختما ) مكاني كه در روز، زير سايه4

اي كـه بـرف در آن    ترين نقطه، سردترين نقطه و نقطه از راست به چپ، گرم ترتيب بهكدام گزينه  با توجه به شكل زير،  - 14
 شود را نشان داده است؟ ي ديگر آب مي جا ديرتر از دو نقطه

1 (3- 1- 2  
2 (2- 3- 1  
3 (2- 1- 3  
4 (3- 1- 1  

ه آن مـي       فقـط رد در يك خيابان، هنگام عبـور آمبـوالنس كـدام فـ      - 15 شـود؟   بـا شـنيدن صـداي آمبـوالنس، متوجـ
 ترين گزينه را انتخاب كنيد.) (مناسب

    ) عابر نابينا2    ) عابر ناشنوا1
  ي ماشيني كه پشت سر آمبوالنس قرار دارد. ) راننده4  ي ماشيني كه جلوي آمبوالنس قرار دارد. ) راننده3
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 رسان هستند؟ در كدام گزينه هر دو صدا پيام  - 16

  صداي زنگ در -) صداي بلند شدن هواپيما2  برقي صداي اره -) صداي زنگ مدرسه1
  صداي بوق قطار -برقي ) صداي اره4  صداي بوق قطار -(ع) ي حرم امام رضا ) صداي نقاره3

 يك از صداهاي زير آزاردهنده است؟ كدام - 17

1(    2 (  

3(  4 (  
 ؟نيستچند مورد از موارد زير، صحيح  - 18

كنيم صداي كلفت ايجاد  كنيم صداي نازك و وقتي در بطري كه تا نيمه آب دارد فوت مي وقتي در بطري خالي فوت مي -
  شود. مي

  تر است. از بين صداهاي مرغ، ببر و سگ، صداي ببر از همه نازك -
 رساند. استفاده از گوشي براي شنيدن صدا به مدت طوالني، به گوش آسيب مي -

  3) 4  ) صفر3  1) 2  2) 1
 درست شود؟» شاد«ي  هايي را بايد طي كنيم تا كلمه چه جهت ترتيب به» ژ«رو با شروع از حرف  در جدول روبه - 19

1 (, ,       
2 (, ,     
3 (, ,       

4 (, ,    
ها با هم متفاوت است. در اثر لرزش، كدام تـار صـداي    در سنتور شكل زير چهار تار قرار دارد كه تنها طول آن  - 20

 كند؟ تري توليد مي نازك

1) (1(    
2) (2(    
3) (3(    
4) (4(  
  

  ن  ك  ب  آ
  ل  ش  ژ  م
  د  ا  ر  س

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 



  

 7   دبستاندبستان  دومدوم  --»»آذرآذر  1616  غيرحضوريغيرحضوري  آزمونآزمون««

  46تا  26ي ها : صفحهنگارش فارسي/ 41تا  16ي ها : صفحهفارسي

 است؟ اوتمتفها  ي كدام گزينه، با ساير گزينه كلمه - 21

  ها ) خانه2    ها ) فصل1
  ) انتها4    ها ) بچه3

 كنند؟ ، ابيات زير را كامل ميترتيب بهكلمات كدام گزينه  - 22

 »رقصيد............. / پروانه دورش/ ............. ، بازتر شد / با ناز ............. / ............. پروانه «

  زيبا -ابيدخو -گل -) رقصيد2  آرام -خنديد -گل -) رقصيد1
  زيبا -خنديد -غنچه -) خنديد4  آرام -خوابيد -گل -) خنديد3

 شود؟ شنيده مي» ا«هاي زير، صداي  در پايان چه تعداد از كلمه - 23

 »شكوفه گروه  مه  گذشته  شاخه  كوه  آهسته  ماه «

  ) چهار2    ) پنج1
  ) سه4    ) شش3

 ؟تندنيسمعني  گروه كلمات در كدام گزينه، دو به دو هم - 24

    داري ) آرام= يواش/ مراقبت= نگه1
  ) خيلي= بسيار/ آغاز= اول2
    ) كوشش= تالش/ شاد= خوشحال3
  ) سؤال= جواب/ تميز= پاكيزه4

 ؟نداردي مشترك وجود  در كلمات كدام گزينه، كلمه - 25

    خواست يم -خواستگار -) خواستن1
  پريدن -پرنده -) پرواز2
    خنده خوش -خنده -) خنديد3
  گرفتن -گيرنده -گير دل) 4
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8  

شود. ساختار كدام گزينـه   ساخته مي» كسي كه ادب ندارد.«به معني » ادب بي«ي  كلمه» بي + ادب«تركيب  از - 26
 ؟نيست» ادب بي«شبيه 

    كار ) بي2    ) بيمار1
  سليقه ) بي4    هنر ) بي3

 در عبارت زير، چند كلمه به صورت جمع به كار رفته است؟ - 27

 »ي ما خوشحال بوديم. خوردند و همه ها مي هاي باران به بام خانه باريد. قطره يها در شهر ما باران م آن شب«

    ) چهار2    ) دو1
  ) يك4    ) سه3

 در ارتباط است؟» قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود.«مفهوم كدام گزينه، با مثل  - 28

  كار را دوست دارد. هاي راستگو و درست ) خداوند انسان1
  نبايد زياد اهميت بدهيم. ارزش، ) به چيزهاي بي2
  هاي كوچك و مداوم ما است. هاي بزرگ حاصل تالش ) موفقيت3
  تر و بهتر بياموزم.   كند تا بيش ) خدا به من كمك مي4

 است؟ اشتباه، چه تعداد از جمالت زير »كار چوپان درست«با توجه به درس   - 29

  گويي بود. كار و راست الف) صاحب گوسفندان، مرد درست
  »كارت درست نيست.«گفت:  كرد و به او مي حب گوسفندان هر بار چوپان را نصيحت ميب) صا

  داد. هاي صاحب گوسفندان گوش نمي ج) چوپان به حرف
 »قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود.«د) چوپان به صاحب گوسفندان گفت: 

    ) سه2    ) دو1
  ) چهار4    ) يك3

 است؟ درستنابا توجه به بيت زير، كدام گزينه   - 30

 »توانا بود هر كه دانا بود/ ز دانش دل پير، برنا بود«

    ) انسان دانا توانايي انجام هر كاري را دارد.1
  با هم مخالف هستند.» برنا«و » توانا«) كلمات 2
    كند. ) علم و دانش قلب انسان پير را جوان مي3
  ) اين بيت از فردوسي است.4



  
    

            
  

 

  غيرحضوري ي آزمون نامه پاسخ
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  10:ي صفحه                          دبستـان دوم                            »»آذرآذر  1616آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  ياضيرهاي  پاسخ سؤال
   كتاب درسي)  32 ي (صفحه -»4« ي گزينه - 1

1 (

4 0
1 4
3 0

4
2 6



   2 (

1 3
1 3
2 3

3
2 6



  3 (

7 8
5 2
2 8

2
2 6



  4 (

1 4
1 3
2 4

3
2 7



  

   كتاب درسي)  25ي  (صفحه -»2« ي گزينه - 2

  علي به همين تعداد سيب به دوستش داده است، پس داريم: باشد و چون مي 9رقمي  ترين عدد يك بزرگ

  12 – 9=  3مانده است.    سيب براي علي باقي  

  توانيم با استفاده از محور اعداد نيز حل كنيم: نكته: اين تفريق را مي

  
   كتاب درسي)   33و  30 يها (صفحه -»2« ي گزينه - 3

  گردد: نوزدهم خرداد برگزار مي امتحان دوم علي در شانزدهم خرداد و امتحان سوم او

  
  يابد. پس در نوزدهم خرداد ماه، امتحانات علي پايان مي

   كتاب درسي)  33ي  (صفحه -»1« ي گزينه - 4

  دقيقه را براي خواندن رياضي و بقيه را براي خواندن علوم وقت گذاشته است. پس: 35دقيقه،  50از 





50
35
20

5
15

 

   كتاب درسي)  38ي  حه(صف -»3« ي گزينه - 5

ث تشكيل شده است.ع و دو مثلّشكل داده شده از يك دايره، يك مرب  

 اي علوم وقت گذاشته است.دقيقه بر



  
  

  11:ي صفحه                          دبستـان دوم                            »»آذرآذر  1616آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

   كتاب درسي)  43و  38ي ها  (صفحه -»2« ي گزينه - 6

  هاي مربع:  ويژگي

  ضلع دارد. 4 -

  .استهاي آن با هم برابر  ي ضلع اندازه -

  گوشه دارد. 4 -

  هاي يك مربع نيست. از ويژگي» 2«ي  پس گزينه

   كتاب درسي) 49ي  صفحه( - » 3«ي  ينهگز - 7

  
   كتاب درسي)  53 ي (صفحه -»1« ي زينهگ - 8

» 4«و » 3«هاي   ع است؛ پس گزينهي پايين سمت چپ مرب هميشه گوشه رنگيي  بينيم دايره ها اگر دقت كنيم، مي عبدر الگوي مرّ

شود؛ پس  جا مي سمت چپ جابه ي باال گوشه ي پايين سمت راست و ي سفيد در هر مرحله بين گوشه نادرست هستند و دايره

  نيز نادرست است.» 2«ي  گزينه

چرخند، پس شكل بعدي اين دنباله بايد به صورت زير باشد: هاي ساعت مي ث نيز در جهت حركت عقربهع و مثلّمرب  

 

   كتاب درسي) 38ي  (صفحه -»3«ي  گزينه - 9

تر  ع باقي بماند و ضلعي اضافهتا مرب 3، فقط بايد ضلعي را انتخاب كنيم كه وقتي آن را حذف كرديم

  نداشته باشيم.

     كتاب درسي) 49و  46، 45ي  ها (صفحه -»4«ي  گزينه - 10

ساعت  و اگر نيم 3شود ساعت  ، مي كم كنيم 5ساعت جلو رفته را از ساعت  2دهد كه اگر  را نشان مي 5ساعت صورت سؤال، ساعت 

  .دهد را نشان مي 2: 30دقيقه به عقب برگردد)، ساعت 30ي بزرگ  ي عقربههم كم كنيم (يعن ي ديگر دقيقه 30يعني 



  
  

  12:ي صفحه                          دبستـان دوم                            »»آذرآذر  1616آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

 هاي علوم  پاسخ سؤال

    )كتاب درسي 31 ي (صفحه -»4« ي گزينه - 11

تابد،  ميتر از حالتي كه نور به صورت مايل به آن  اگر نور خورشيد به صورت راست و مستقيم به جسمي بتابد، آن جسم بيش

 شود. گرم مي

    كتاب درسي) 24و  23هاي  صفحه( -  »4«ي  گزينه - 12

 آيد. با چرخش زمين به دور خودش، شب و روز پديد مي

    كتاب درسي) 26و  25 هاي صفحه( - » 3«ي  گزينه - 13

  ترين مكان است. گرم» 3«ي  ترند. پس گزينه هاي سايه گرم هاي آفتابي از محل ها و محل روزها از شب

    اب درسي)كت  33تا  31هاي  ( صفحه -»4«ي   گزينه - 14

تر است و به همين ترتيب چون نور  ي نقاط گرم تابد، از بقيه نور خورشيد به صورت راست مي» 3«ي  ي شماره چون به نقطه

جا ديرتر از نقاط  و برف در آن استتابد، بنابراين اين نقطه سردترين نقطه  ي نقاط مي تر از بقيه مايل» 1«ي  خورشيد به نقطه

  شود.  ديگر آب مي

    كتاب درسي) 39ي  صفحه( - » 2«ي  ينهگز - 15

كنند. (دقت  هاي حسي مانند گوش به خوبي استفاده مي بينايي خود، از ساير اندام افراد نابينا، به دليل ناتواني در استفاده از حس

  شود.) ه حضور آمبوالنس ميبا شنيدن، متوج فقطكنيد كه در صورت سؤال بيان شده 



  
  

  13:ي صفحه                          دبستـان دوم                            »»آذرآذر  1616آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

    كتاب درسي) 45و  44هاي  صفحه ( - » 3«ي  گزينه - 16

  رسان هستند. قطار از صداهاي پيام وقبو صداي (ع) ي حرم امام رضا  خانه صداي زنگ مدرسه، زنگ در، نقاره

   كتاب درسي) 44ي   ( صفحه -»4«ي گزينه - 17

  رسان هستند. ي موارد صداهاي پيام صداي موتور سيكلت آزاردهنده است ولي بقيه

    كتاب درسي) 43و  41ي ها ( صفحه -»1«ي   گزينه - 18

  شود. تري ايجاد مي كنيم، صداي نازك كنيم، صداي كلفت و وقتي در بطري كه تا نيمه آب دارد فوت مي وقتي در بطري خالي فوت مي - 

  تر است. صداي مرغ از صداي ببر و سگ نازك - 

    كتاب درسي) 40ي   صفحه( - » 3«ي  گزينه - 19

  شود. رستد» شاد«ي  مت  چپ، پايين و دوباره به سمت چپ حركت كرد تا كلمهترتيب بايد به س در جدول صورت سؤال، به

    كتاب درسي) 43ي   صفحه( -» 1«ي  گزينه  - 20

» 1«ي  كند. پس تار شماره تري توليد مي تر شود، صداي نازك كتاب درسي، هرچه طول تار كوتاه 43ي  با توجه به آزمايش صفحه

   .كند د ميي تارها تولي تري از بقيه صداي نازك



  
  

  14:ي صفحه                          دبستـان دوم                            »»آذرآذر  1616آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

 

  نگارش فارسيو  فارسيهاي  پاسخ سؤال
   )  فارسي 34 ي (صفحه -»4« ي گزينه - 21

  جزئي از خود كلمه است.» انتها«ي  ي جمع است، اما در كلمه نشانه» ها ها و بچه ها، خانه فصل«در كلمات » ها«ي  نشانه

     )فارسي 35 ي (صفحه -»3« ي گزينه - 22

  ي شعر صورت سؤال: شده صورت كامل

  »رقصيد آرام/ پروانه دورش/  خوابيد، بازتر شد / با ناز گل/  خنديدروانه پ«

   فارسي)  40ي   (صفحه -»2« ي گزينه - 23

  دهد.  مي» ا«صداي » ـه« ي  ، نشانه»آهسته، شاخه، گذشته و شكوفه«در پايان كلمات 

  هد.د مي» ه«صداي » ـه  و ه« هاي  ، نشانه»ماه، كوه، مه و گروه«در پايان كلمات 

   فارسي)  27ي  (صفحه -»4« ي گزينه - 24

  معني است. هم» پاسخ«با » جواب«ي  ديگر مخالف هستند. كلمه معني نيستند، بلكه با يك هم» سؤال و جواب«كلمات 

   فارسي)  39ي  (صفحه -»4« ي گزينه - 25

  ها ندارد. ي مشتركي با آن كلمه» نگرفت«ي  است؛ اما واژه» گير«، »گير و گيرنده دل«ي مشترك در كلمات  ، كلمه»4«ي  در گزينه

  ها: ي مشترك در ساير گزينه كلمه

  خواست»: 1«ي  گزينه

  پر»: 2«ي  گزينه

  خند»: 3«ي  گزينه



  
  

  15:ي صفحه                          دبستـان دوم                            »»آذرآذر  1616آزمون غيرحضوري آزمون غيرحضوري ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

   فارسي)  19ي   (صفحه -»1« ي گزينه - 26

  ها: بررسي گزينه

  ي ساده است و از دو قسمت تشكيل نشده است. بيمار، يك كلمه»: 1«ي  گزينه

  ي است كه كار ندارد.بيكار، كس»: 2«ي  گزينه

  هنر، كسي است كه هنر ندارد. بي»: 3«ي  گزينه

  سليقه، كسي است كه سليقه ندارد. بي»: 4«ي  گزينه

     فارسي) 34ي  (صفحه -»3« ي گزينه - 27

  ند از:ت كلمات جمع عبار

  ها خانه -ها قطره -ها شب

   فارسي)  33و  32هاي  (صفحه -»3« ي گزينه - 28

هاي  ها و زحمت اين است كه هر چيز بزرگ و با ارزشي، حاصل تالش» 3«ي  ي گزينه جمله المثل صورت سؤال و مفهوم ضرب

  كوچك و مداوم ما است.

   فارسي)  32ي   (صفحه -»2« ي گزينه - 29

  صورت صحيح عبارات:

  گويي نبود. كار و راست الف) صاحب گوسفندان مرد درست

  »كارت درست نيست.«گفت:  مي كرد  و به او ب) چوپان هر بار صاحب گوسفندان را نصيحت مي

  داد. هاي چوپان گوش نمي ج) صاحب گوسفندان به حرف

   فارسي)  38ي   (صفحه -»2« ي گزينه - 30

  مخالف هستند.)» برنا«و » پير«است و اين دو كلمه مخالف هم نيستند. (كلمات » جوان«به معني » برنا«و » قدرتمند«به معني » توانا«


