
به نام خدا نام و نام خانوادگی: .....................

کالس: ........................................

نام آموزگار: ..............................

تاریخ : .........................................

مدت آزمون: ............................ ارزشیابی مداد کاغذی ریاضی
(مهر ماه)

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید:

1 کدام رقم در مرتبه ی دهگان میلیون عدد »37012398« قرار دارد؟

 2 )4    7 )3 2( صفر       3 )1
2 کوچک ترین عدد پنج رقمی که با رقم های )0 و 1 و 8 و 6 و 5( می توان نوشت کدام است؟

 15680 )4    10568 )3    86510 )2    15068 )1
3 عدد هفتصدوهفتاد هزار نودوشش کدام گزینه است؟

 770960 )4    707096 )3    770096 )2    77096 )1
....و16و12و8و4و0 4 در الگوی عددی مقابل، عدد بعدی کدام است؟ 

 24 )4    20 )3    18 )2    21 )1

ب جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1 100تا دسته 10000تایی می شود ........................

2 تبدیل الگوی هندسی به ........................  حل مسئله را برای ما آسان تر می کند.

3 عبارت 5 تا 100صدتایی ،3تا 10 هزارتایی ،5 یکی برابر است با ........................

4 ارزش مکانی رقم  ........................ در عدد 703924 از همه بیش تر است.

پ جمله های صحیح را با حرف )ص( و جمله های غلط را با حرف )غ( مشخص کنید.

1 بیش ترین ارزش مکانی در هر عدد مربوط به رقم یکان است.

2 10000 نفر در یک ورزشگاه فوتبال جا می گیرند.

3 یک عدد 11 رقمی سه طبقه دارد.

4 ماشین محیط یاب مربع، نوعی ماشین ورودی و خروجی است.

ت به سواالت زیر پاسخ دهید.

1 با توجه به عدد » هفتصد و پنجاه میلیون و چهار هزار و پانزده« به سواالت زیر پاسخ دهید. 

الف( عدد را به رقم بنویسید. 

ب( این عدد چند طبقه دارد؟ 

غص



ج( رقم های طبقه ی هزار کدام هستند؟ 

د( با ارزش ترین رقم در کدام مرتبه است؟ 

ی( بیش ترین ارزش مکانی مربوط به کدام رقم است؟ 

2 با توجه به شکل زیر مشخص کنید شکل بیستم از چند دایره تشکیل شده است؟ راه حل خود را با نوشتن رابطه توضیح دهید.

)1(           )2(          )3(            )4(               
.................
)20(

3 جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید.

کنون 10 سال داشته باشد پدر او چند سال دارد؟ گر علی ا 4 سن پدر علی از چهار برابر سن علی 3 سال بیش تر است. ا

6994      6975              48962576       48962577 5 عالمت > = < بگذارید.

9451         3452                           121125    1211125

6 الگوهای عددی زیر را ادامه داده و رابطه ی بین عددها را توضیح دهید.

7،14،28 ، ........... ، ........... 
                                         

60،120،180 ، ........... ، ........... 

7 اختالف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد شش رقمی که با رقم های ) 5و9و3و0و2و7( را می توان نوشت به دست آورید.

امضای والدین:نظر آموزگار:



به نام خدا نام و نام خانوادگی: .....................

کالس: ........................................

نام آموزگار: ..............................

تاریخ : .........................................

مدت آزمون: ............................ ارزشیابی مداد کاغذی فارسی
(مهر ماه)

1 در کدام گزینه امالی همه ی واژه ها درست است؟

ب ارغوانی - بّراق - نظاره  الف ارغوانی - بّراق - نضاره   

د ارغوانی - بّراغ - نضاره  پ ارقوانی - بّراق - نظاره   

2 مخالف کدام کلمه درست است؟
د دشوار =  سخت پ بّراق =  درخشنده  ب ناپدید = پدیدار  الف نخست =  اّول  

3 این جمله با کدام واژه کامل می شود؟
» دشت را از خوشه های طالیی رنگ گندم ........... .« 

د کشاند پ پوشاند   ب افشاند   الف نشاند 

در همه ی گزینه ها، شبکه  ی معنایی دیده می شود به جز ........... 4  
ب ریشه، پر برگ، پر شکوفه، ساقه   الف پرستو، النه، کوچ، بهار  

د خطر، سفر، حشرات، سیم برق پ عقاب، باز، شاهین، قرقی  

5 برای واژه های زیر، شبکه ی معنایی بنویسید:

مدرسه    لباس   

6 برای کلمه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

سفر= ........... معتدل=  ...........     نظر= ...........   مجموع= ...........  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 7

پرستوها، بعد از پیمودن راهی طوالنی، دوباره به النه های خود ...........

خورشید ........... ، از پشت ابرهای سفید، نقاشی تابستان را تماشا کرد.



با توجه به معنی هر کلمه، امالی صحیح آن را پیدا کنید و دور آن خط بکشید. 8

نیرومند  قوی
  سؤال    

پرسش
                سئوال                                                         غوی

9 هم معنی کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، را در جاهای خالی بنویسید.

الف در اوایل) ......................... ( بهار هوا لطیف و دلنشین می شود.

ب یک روز صبح که از خواب بر می خیزیم ) ....................... ( از پرستوها نشانی نمی بینیم.

10 با حروف در هم ریخته یک کلمه بسازید و سپس با آن یک جمله ی پرسشی بسازید.

» ل - ش - غ - م - و «

؟

11 در هر گروه از کلمات زیر، کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید:

ب ثانیه، ساعت، زمان، دقیقه الف ستاره، ابر، ماه، خورشید  

12 امالی درست هر کلمه را بنویسید.

شگفت انگیذ: .................. سرو و سنوبر: ...................   رنگ ارقوانی: .................  

13 یک بند در مورد آخرین سفر خود بنویسید.

امضای والدین:نظر آموزگار:



به نام خدا نام و نام خانوادگی: .....................

کالس: ........................................

نام آموزگار: ..............................

تاریخ : .........................................

مدت آزمون: ............................ ارزشیابی مداد کاغذی علوم
(مهر ماه)

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 پاسخ احتمالی که در ذهن ما پیدا می شود چه نام دارد؟

4( تحقیق  3( فرضیه    2( مشاهده    1( نظریه   

گر فرضیه ای قابل آزمایش نباشد، باید چه کار کنیم؟ 2 ا

2( آن را عوض کنیم.    1( راهی برای آزمایش آن پیدا کنیم.   
4( راجع به آن فکر کنیم.  3( بدون آزمایش کردن آن را قبول نکنیم.  

گر چند قطره جوهر را در آب بریزیم، چه چیزی به دست می آید؟ 3 ا

2( محلول مایع در مایع     1( مخلوط مایع در مایع    
4( محلول جامد در مایع  3( مخلوط جامد در مایع    

4 کدام یک هم مخلوط و هم محلول است؟

2( مخلوط نشاسته در آب    1( مخلوط شن در آب     
4( مخلوط روغن مایع در آب  3( مخلوط نمک در آب    

ب جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1 هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها .............................  می باشد.

2 آب گل آلود مخلوط ............................. در ............................. است.

ک به وسیله ی ............................. صورت می گیرد. 3 جداسازی براده ی آهن از خا

4 تحقیقات علمی همیشه با ............................. آغاز می شود. 

پ پاسخ صحیح را با )ص( و پاسخ غلط را با )غ( مشخص کنید.

1 همه ی مخلوط ها، محلول هستند.

2 در یک مخلوط هر ماده خاصیت خود را حفظ می کند.

کی ها به صورت مخلوط مصرف می شوند. 3 بسیاری از خورا

گر آب دریا را از صافی رد کنیم، آب آشامیدنی به دست می آید. 4 ا

ت به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  
1 مراحل یک تحقیق علمی را به ترتیب بنویسید.

غص



2 چه لباس هایی برای فصل زمستان مناسب هستند؟

3 مادر علی می خواهد هر چه سریع تر نبات را در آب حل کند، چه راه هایی را به او پیشنهاد می کنید.

4 تفاوت مخلوط جوهر در آب با مخلوط شن در آب چیست؟

5 چگونه می توان مخلوط آب و نمک و شن را از هم جدا کرد؟

6 کدام یک از لیوان های زیر یک مخلوط یکنواخت را نشان می دهد؟ چرا؟

7 کدام خاصیت مواد پس از مخلوط شدن آن ها تغییر نمی کند؟

8 بهترین راه شناسایی یک مخلوط یکنواخت از غیر یکنواخت چیست؟

9 توضیح دهید بهترین روش برای جداسازی مخلوط آب و نفت چیست؟

امضای والدین:نظر آموزگار:



به نام خدا نام و نام خانوادگی: .....................

کالس: ........................................

نام آموزگار: ..............................

تاریخ : .........................................

مدت آزمون: ............................ ارزشیابی مداد کاغذی مطالعات اجتماعی
(مهر ماه)

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 به قسمتی از یک شهر یا روستا که در آن گروهی از مردم در همسایگی هم زندگی می کنند چه می گویند؟

4( محله  3( شهرستان    2( منطقه    1( ناحیه   

2 کدام مورد از همکاری بین همسایگان نمی باشد؟

2( برگزاری جشن های مذهبی    1( نظافت محله     
4( برگزاری مراسم مهمانی  3( عیادت از بیماران     

3 هنگام نماز جماعت، پیش نماز یا امام جماعت در کجا قرار می گیرد؟

2( در بین نمازگزاران   1( پشت سر نمازگزاران     
4( در اول نماز جماعت  3( جلوتر از همه در محراب    

4 کدام یک از امکانات عمومی نیست؟

4( موبایل  3( بانک    2( تلفن عمومی   1( ایستگاه اتوبوس  

ب جمالت صحیح را با حرف )ص( و جمالت غلط را با حرف )غ( مشخص کنید.

1 موقع خداحافظی با مهمان ها، باید با صدای بلند صحبت کنیم.

2 مردم در مسجد فقط خدا را عبادت می کنند.

3 در بوستان ها باید مراقب وسایل بازی باشیم.

4 برای خرید عاقالنه باید برنامه ریزی داشت.

پ در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1 برای زندگی در محله باید ................................. را رعایت کنیم.

2 یکی از محل های اجتماع مردم در محّله  .......................................  می باشد.

3 زباله ها را باید در جای مخصوص گذاشت تا محل زندگی ................................. کثیف و آلوده نشود.

کن یک ................................. هستیم. 4 هر یک از ما سا

ت مفاهیم زیر را تعریف کنید.

1 هزینه: 

2 امکانات عمومی:

غص



ث به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

1 پیامبر گرامی اسالم درباره ی حقوق همسایه ها و رفتار با همسایگان چه فرموده اند؟

2 برای زندگی در یک محّله یا آپارتمان چه قوانین و مقرراتی را باید رعایت کنیم؟)3مورد(

3 مسجد محل برگزاری چه مراسمی است؟ )3مورد(

4 با گذشت زمان، چه تغییراتی در محله به وجود می آید؟

5 جدول بودجه را توضیح دهید؟

6 برای خرید کاالی مورد نیاز خود، به چه نکاتی باید توجه داشت؟ )3 مورد(

7 با گردش در یک محّله چه چیزهایی را می توان مشاهده کرد؟

8 مردم برای چه به بوستان ها می روند؟

امضای والدین:نظر آموزگار:



به نام خدا نام و نام خانوادگی: .....................

کالس: ........................................

نام آموزگار: ..............................

تاریخ : .........................................

مدت آزمون: ............................ ارزشیابی مداد کاغذی هدیه های آسمانی
(مهر ماه)

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 قدیر به چه معناست؟

4( توانا  3( خداوند    2( عالم    1( شب های قدر   

گاهی خداوند از نیازهای موجودات نشان دهنده ی چیست؟ 2 آ

2( یگانگی خداوند    1( دانایی و توانایی خداوند     
4( خشنودی خداوند  3( مهربانی خداوند      

3 چه کسی فرعون را راضی کرد تا از حضرت موسی )ع( نگهداری کند؟

2( مادر حضرت موسی )ع(    1( همسر فرعون       
4( دایه ی حضرت موسی)ع(  3( خواهر حضرت موسی)ع(     

4 چه کسی مادر حضرت موسی )ع( را برای سرپرستی به دربار فرعون معرفی کرد؟

2( آسیه    1( یکی از درباریان       
4( خواهر حضرت موسی )ع(  3( یکی از مردم شهر      

ب در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1 خداوند روز را برای ................................. و شب را برای ................................. قرار داده است.

2 مادر حضرت موسی )ع( او را درون رود ................................. رها کرد.

3 خداوند در قرآن، آسیه را ................................. معرفی کرده است.

4 حضرت موسی )ع( از سوی خداوند برای ................................. قوم بنی اسرائیل فرستاده است.

پ پاسخ صحیح را باحرف )ص( و پاسخ غلط را با حرف )غ( مشخص کنید.

1 فرعون به حضرت موسی )ع( ایمان آورد.

2 مواد الزم برای رشد یک دانه، هماهنگ با هم آفریده شده اند.

3 آسیه دایه ی حضرت موسی )ع( می باشد.

4 فرعون صندوق را از آب گرفت.

غص



ت به سواالت زیر پاسخ دهید.

1 چرا مادر حضرت موسی)ع( هنگام به آب انداختن او، نگران اما امیدوار بود؟

2 خداوند برای برطرف کردن نیازهای موجود زنده، چه راه هایی قرار داده است؟

3 خداوند نیازهای نوزاد به چهار گروه مواد غذایی را چگونه برطرف می کند؟

4 آیا همه ی دندان های ما یک شکل اند؟ چرا؟

5 آسیه به زنان و مردان با ایمان چه آموخت؟

6 چرا فرعون حکومت خود را در خطر می دید؟

7 دایه به چه کسی می گویند؟

امضای والدین:نظر آموزگار:


