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

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

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

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

گر تعداد مردان 9 نفر باشد این هواپیما چند نفر مسافر دارد؟ 1 45% از مسافران یک هواپیما مرد هستند ا

 45 )4     50 )3      20 )2     11  )1

2 ربع اعضای یک گروه را بانوان تشکیل می دهند یعنی چند درصد؟

  %25 )4     %50 )3     %20 )2     %4  )1

گر عدد بزرگتر 60 باشد عدد کوچکتر کدام است؟ 3 نسبت دو عدد 4 به 5 است ا

  55 )4      26 )3     75 )2     48  )1

4 در شکل زیر نسبت تعداد مربع ها با کل شکل با کدامیک از نسبت های زیر مساوی است؟

  4
5  )4     4

4   )3     1
2  )2      4

2  )1

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
ب

4 معادل  ....................................  درصد است.
5

1 کسر 

2 نسبت 6 به 15 مثل نسبت  ....................................  به 60 است . 

3 36% یک عدد 90 می باشد آن عدد  ....................................  است.

4 دو نسبت مساوی با هم یک   .................................... را تشکیل می دهند.

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

1 اندازه ی ضلع مربع با اندازه ی مساحت مربع متناسب نیست.

2  10% تخفیف یعنی از هر 100 تومان 10 تومان گرفته می شود. 

8 نیز نوشت.
5 3 نسبت 5 به 8 را می توان به صورت 

1 است.
4 4 نسبت ضلع یک مربع به محیط آن همیشه 

ت به سواالت زیر پاسخ دهید.

گر مادر فریماه 64 کیلوگرم وزن داشته باشد وزن فریماه چند  1 نسبت وزن فریماه به مادرش مثل 3 به 8 می باشد ا

کیلوگرم است؟

نادرستدرست



2 طول یک مستطیل 4 برابر عرض آن است.

الف( نسبت طول به عرض را بنویسید؟

گر طول مستطیل 16 باشد مساحت مستطیل چقدر است؟ ب( ا

ج( نسبت عرض به مساحت چقدر است؟

3 در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید تا نسبت های مساوی و درست شوند؟

56 )الف = 8
15 = 45 12  )ب                                          

9 = 135 = 3

4 برای خرید کاالیی به قیمت 60000 تومان با 40% تخفیف چند تومان باید بپردازیم؟

5 محیط مستطیلی 720 متر و نسبت طول به عرض آن 6 به 4 است.

الف( اندازه ی طول و عرض این مستطیل را بیابید؟

ب( اندازه ی مساحت مستطیل را تعیین کنید؟

4 عدد 600 بیشتر است یا 40% عدد 700؟
5

 6

7 45% از پولی 135 تومان است کل پول چند تومان است؟     

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

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

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 بیت زیر چند جمله است؟

مو�ز ا�ز ما �ک�یان «  د �که هان / وطن داری �آ ده �بر �گر�یه ام �ز » �پدر �ز�ز
د( یک  ج( دو     ب( سه    الف( چهار  

2 کدام گزینه جمع است؟

د( کوهسار  کیان    ج( ما ب( بادبان    الف( پرندگان   
3 یورش یعنی:

د( هزار  ج( اطاعت    ب( حمله    الف( فرمان   
4 کدام گزینه جمع مکسر شهید است؟

د( مشهود  ج( شهدا    ب( شهادت    الف( شهد   

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

1 هنگام غروب، آریو برزن، سپاه خود را تا بلندترین نقطه ی کوه پیش راند.

2 در پایان جمله ی امری، نقطه قرار می گیرد.

3 در مصراع » که دست دشمن، در خون است« . تشبیه وجود دارد.

4 کلمه ی هنر با واژه ی » دوست« ترکیب نمی شود.

 به سواالت زیر پاسخ دهید.
پ

1 معنی واژه های زیر را بنویسید.

چیرگی: ................................... انبوه: ...................................    جالل: ...................................   

پر گهر: ................................... گزیر: ...................................    نا معاِصر: ...................................   

2 با واژه های زیر جمله ی امری بسازید.

شادی: ...........................................................................................................................................................................................................

چمن: ...........................................................................................................................................................................................................

3 متضاد کلمات زیر را بنوسید.

............................ = بیش   ............................ = پر   ............................ = فریاد
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4 شعر زیر را به زبان ساده بیان کنید.

�ز�ش سراسر �پر ا�ز �زرمی م�ی �ز دمی     هوا�ی�ش موا�ز�ق �به هر �آ

5 کلماتی را که غلط امالیی دارند مشخص کرده و صحیح آن را بنویسید.

احتزاز – موزون – فروغ – پاینده گی – خروشان – ضامن – ایصار

6 مفرد کلمات زیر را بنویسید.

حکایات: ........................... ستارگان: ...........................   حوادث: ...........................  انجم: ........................... 

7 در بیت زیر قافیه و ردیف را مشخص کنید.

اد ده �یک �قن م�ب �ز �بد�ین �بوم و �بر، �ز اد   د، �قن من م�ب ا�ش �ب و ا�یران �ز �پ

قافیه: ........................... ردیف: ...........................   

8 به کلمات زیر واژه ی دوست را اضافه کرده و ترکیب جدید بسازید و معنای آن را بنویسید.

میهن + ...........................  ...........................  یعنی

خدا + ...........................  ...........................  یعنی

9 با توجه به عبارت زیر، در جای به ترتیب، چه عالمت هایی قرار می گیرد؟

سپیدار با برگ هایش  برای او کف زد و گفت     چقدر آوازت قشنگ است   

10 هم خانواده، مترادف و مخالف واژه ی » ظلم« را بنویسید.           

مخالف: ........................... مترادف:  ...........................   هم خانواده: ...........................  

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

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

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 کدام ماهیچه ارادی است؟

د( روده  ج( قلب     ب( معده     الف( ساق پا   

2 دستگاه حرکتی بدن ما، شامل ...... است.

د( عضالت و استخوان  ج( استخوان    ب( مغز    الف( عضالت    

3 در اثر ضربه به بخش پشت سر، کدام حس آدمی دچار آسیب جدی می شود؟

د( بینایی  ج( چشایی    ب( شنوایی    الف( بویایی   

4 کدام بخش چشم فرد نزدیک بین، برای تقویت به عینک نیاز دارد؟

د( مردمک  ج( عدسی    ب( عصب بینایی   الف( قرینه   

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

1 فرمانده ی اصلی کل بدن مغز است.

2 هر مهره ی کمر دارای دو سوراخ است.

3 با پلک زدن اشک روی چشم پخش می شود.

4 تصویر اجسام بر روی عنبیه تشکیل می شود.

پ جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1 حرکت استخوان توسط .................................. امکان پذیر می باشد.

2 به محل اتصال دو استخوان ................................ می گویند.

3 عدسی چشم در پشت ................................. قرار دارد.

4 عصب شنوایی از بخش ............................. گوش به مغز پیام می برد.

د به سواالت زیر پاسخ دهید.

1 چه کارهایی موجب آسیب رسیدن به ستون مهره در دستگاه حرکتی می شود؟
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2 ماهیچه ها را به چند دسته تقسیم می کنند؟ نام برده و برای هر کدام مثال بزنید.

3 وظایف غضروف در بدن را شرح دهید.

4 وظایف اسکلت درونی بدن را بنویسید.

5 سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند؟

6 نقش سلول های ویژه در شبکیه ی چشم آدمی را بنویسید.

7 هنگامی که به آینه نگاه می کنیم، چه بخش هایی از چشم قابل دیدن است؟

8 بخشی از گوش که دقیقاً در پشت پرده ی گوش قرار دارد، چه نام دارد و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

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

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 کارخانه ها برای تولید کاال به کدام مورد نیاز دارند؟

د( تمام گزینه ها   ج( ماشین آالت و ابزار    ب( سرمایه    الف( مواد اّولیه   
2 کدام مورد در رفع نیازهای ما نقش مهمی دارد؟

د( بازرگانی   ج( کارخانه ها     ب( وسایل حمل و نقل   الف( راه ها   
3 به کسی که قطار را هدایت می کند، چه می گویند؟

د( گزینه های ب و ج   ج( راهبر قطار     ب( لوکوموتیوران   الف( راننده   
4 هزینه ی مسافرت با کدام وسیله زیاد است؟

د( اتوبوس   ج( کشتی     ب( هواپیما    الف( قطار   

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

1 همه ی کشورها به دریا دسترسی دارند.

2 مردم در گذشته از درشکه و گاری برای حمل و نقل استفاده می کردند.

ک از منابع طبیعی هستند. 3 سنگ های معدنی، نفت و خا

4 بعد از تهران، استان خراسان رضوی بیش ترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است.

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. پ

1 همه ی کاالهایی که از آن استفاده می کنیم از ...................................... به دست می آیند.

2 معدن مس ...................................... از بزرگ ترین معادن مس دنیاست.

3 همه ی مکان ها به وسیله ی ...................................... به یکدیگر مربوط می شوند.

4 کاالهای مورد نیاز ما در ...................................... تولید می شوند.

ت به سواالت زیر پاسخ دهید.

1 صنایع مصرفی چه کاالیی تولید می کنند؟

2 چرا در اطراف شهرهای بزرگ، کارخانه های بیش تری تأسیس می شود؟

نادرستدرست



3 در کارخانه های ماشین سازی، چه چیزهایی برای سایر کارخانه ها تولید می شود؟

4 بازرگانی را تعریف کنید؟

5 صادرات و واردات را تعریف کنید؟

6 صادرات استان گیالن را نام ببرید؟)3مورد(

7 حمل و نقل با کشتی چه مزایا و معایبی دارد؟

8 راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره ی خلیج فارس مربوط می شود؟

9 بندر به چه جایی گفته می شود؟

10 چهار شهر را نام ببرید که دارای فرودگاه بین المللی هستند.         

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

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

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 کدام آیه بیان گر » کم فروشی« است؟

ب( ویل لکل همزة لمزة  الف( ویل للمصّلین     
د( گزینه ی ب و ج  ج( ویل للمطففین      

2 از نظر حضرت علی )ع( بهترین روز هفته چه روزی است؟

د(جمعه  ج( سه شنبه     ب( دوشنبه    الف( شنبه   
3 نماز جمعه چند خطبه دارد؟

د( یک خطبه  ج( سه خطبه    ب( چهار خطبه   الف( دو خطبه   

4 جمله ی » بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردن از شر زبان او در امان نیستند« از کیست؟

د( امام حسین)ع(  ج( امام علی)ع(   ب( پیامبر)ص(    الف( امام صادق)ع(  

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

1 می توانیم از وسایلی که نزد ما امانت هستند استفاده کنیم.

2 با اجازه ی دوست خود می توانیم از خط کش او استفاده کنیم.

3 نماز جمعه دو رکعت است.

4 آسیب رساندن به وسایل شخصی دیگران کار درستی است.

پ در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1 تهمت زدن از کارهای ................................ است.

2 ................................ از محبوب ترین عبادت های روز جمعه است.

3 اموال عمومی متعلق به ................................ است.

4 استفاده از اموال دیگران، بدون ................................ آن ها درست نیست.

ت به سواالت زیر پاسخ دهید.

1 کم فروشی به چه معناست؟
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2 تفاوت بین نماز جمعه و نماز دو رکعتی را بنویسید.)3مورد(

کیزگی )جمعه( چه فرموده اند؟ 3 پیامبر )ص( در مورد روز نظافت و پا

4 امام جمعه در خطبه های نماز جمعه در مورد چه مسائلی برای مردم سخن می گوید؟

5 پیامبر)ص( در مورد نیکی کردن در روز جمعه چه می فرمایند؟

6 ما در مقابل وسایل عمومی مّحله ی خود چه وظایفی داریم؟

7 چهار مورد از کارهایی را که خدا نمی پسندد، بنویسید.

8 مفهوم آیه ی » وال تعاَونوا َعلَی االثم و العدوان« را بیان کنید.

9 مراحل غسل جمعه را توضیح دهید.

10 نماز جمعه چند قنوت دارد، توضیح دهید.     

امضای والدین:نظر آموزگار:


