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

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

نام آموزگار: .....................

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.
1 حاصل ضرب دو عدد معکوس همیشه برابر با ............ است.
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ب جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1 تقسیم هر عدد بر 7 با ضرب عدد در .............................. برابر است.

2 حاصل تقسیم عدد یک بر هر کسری با .............................. آن کسر برابر است.

3 معکوس یک کسر بزرگتر از واحد، از خود آن کسر .............................. است.

4 کسر واحد کسری است که .............................. و .............................. آن برابر باشند.

5 هرگاه حاصل ضرب دو عدد برابر 1 شود آن دو عدد .............................. یکدیگرند.

پ درستی یا نادرستی جمالت را مشخص کنید؟

1 همه ی اعداد حتی صفر معکوس دارند.

2 برای تقسیم دو کسر با مخرج های مساوی کافی است صورت اول را بر صورت دوم تقسیم کنیم.
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4 نصِف ثلِث 120، برابر با 30 می باشد.

5 بین هر دو کسر می توان صورت ها را بر هم تقسیم نمود.



ث به سواالت پاسخ کامل دهید؟
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امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

نام آموزگار: .....................

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.
1 جمع کدام گزینه نادرست است؟

د( لفظ – الفاظ ج( شکل – اشکال  ب( مقصود – مقاصد   الف(سلیقه – سالیق   
2 در کدام گزینه هم قید و هم مفعول وجود  دارد؟

الف( ما انسان ها همه در نقطه ی آغاز آفرینش مانند هم هستیم.   ب( ایمان گفت: به راستی که هر کلمه، رنگ و بویی دارد.
ج( ما دوستان بسیاری داریم.                               د( گروه ما ریشه ی همه ی پدیده ها و اشیا را در اخالق نیکو می داند.

3 در کدام بیت حرف » به« در معنی ) به وسیله( بکار رفته است؟

دل جاودان زد و پر از بیم کرد الف( میانش به خنجر به دو نیم کرد   
سر از تن بکندش به کردار شیر ب( سرو گوش بگرفت و یالش دلیر    

گه به بند سر جادو آورد نا ج( بینداخت چون باد ّخم کمند   
4 در عبارت زیر به ترتیب کدام زمان ها آمده است؟

» همان گونه که گفتم عمر و زندگی پر ماجرایی دارم و در طول تاریخ، رویدادهای بی شماری را دیده ام و بسیاری از 
آن ها را به شکل نوشته، برایتان نگاه داشته ایم.«

ب( حال – گذشته – آینده – گذشته  الف( گذشته – حال – گذشته – گذشته   
د( گذشته – گذشته – حال – آینده  ج( حال – آینده- گذشته – حال    

5 در عبارت زیر چند جمله وجود دارد؟

» دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که آموخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد«
د( هشت  ج( هفت    ب( شش    الف( پنج  

6 در کدام خان، رستم با شیری قوی پنجه رو به رو می شود و رخش آن را از پای در می آورد؟

د( خان چهارم  ج( خان سوم    ب( خان دوم    الف( خان اول  
7 در نوشته زیر چند کلمه ی جمع به کار رفته است؟

» رستم از زابلستان به سوی مازندران حرکت می کند و در این راه به یاری یزدان بر اژدها، دیوان و جادوگران غلبه 
می کند و پیروز و سربلند زندانیان را از بند می رهاند«

د( هفت کلمه  ج( شش کلمه    ب( پنج کلمه    الف( سه کلمه   
8 مترادف کلمه های مشخص شده در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

تو دادی مرا ُگردی و دستگاه زهر بد تویی بندگان را پناه   
الف( قدرت – سلطنت  ب( ثروت – مقام       ج( دلیری و دالوری – مقام و جایگاه    د( پادشاهی – حکومت 

9 در کدام گزینه منادا و حرف ندا وجود ندارد؟

ب( یا رب نکن از لطف پریشان ها را  الف( ای وطن! همچون باران بهاری  
د(بهار آمد شده هر کجا گلستان  ج( بلبا، مژده ی بهار بیار    

10 کدام ترکیب، ترکیب اضافی نیست؟

د( عامل پیوستگی  ج( تلفظ یکسان    ب( سند شناخت    الف( پیمان محبت  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب

2 به بزرگ نمایی در بیان حوادث .................. می گویند. 1 شعرای وطن سروده ی .................. است.  

4 عامل پیوستگی و اتحاد  اعضای یک جامعه .................. است. 3  کنایه در لغت به معنای .................. است.  

5 » میانش به خنجر به دو نیم کرد« این مصراع در مورد پیروزی رستم بر .................. است.



6  کتاب » دیدار با مردی که از فراسوی باورما آمد« نوشته ی .................. است وی این کتاب را در مورد زندگی .................. نوشته است.

پ درستی و نادرستی جمالت را مشخص کنید.
1 رستم در خان سوم با خدا رازو نیاز پرداخت.

2 مفهوم دور به تنگ آمدن » خسته شدن« است.

3 » جای سوزن انداختن نیست« کنایه است.

که به ما سوافکندی همه سایه ی هما را( منادا وجود ندارد. 4 در بیت )علی، ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را  

5 واژه ی » اعتبار« و » شور« به ترتیب به معنی » ارزش« و » غوغا« می باشد.

ت معنی ابیات و نثرهای زیر را بنویسید؟
1 بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها نیاز داریم. .........................................................................................................................

سر از تن بکندش به کردار شیر .......................................................................................... 2 سر و گوش بگرفت و یالش دایر  

چون عمل در تو نیست نادانی ............................................................................................. 3 علم چندان که بیشتر خوانی  

4 آن تهی مغز را چه علم و خبر   که بر او هیزم است یا دفتر؟ ...............................................................................................

به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟ ث
1 متن زیر را بخوانید و غلط های امالیی را مشخص کنید و صحیح آن ها را بنویسید؟

وطن خانه ی شماست و من آمل پیوستگی و اتهاد همه ی اعضای این خانه ام. رستم در خوان چهارم با جادوگری رو به رو می شود و 
او با قصد فریب به نزد رستم می آید ولی رستم به هیله ی او پی و برد و با یاری خدا بر او چیره می شود.

2 با توجه به بیت های زیر به سؤاالت پاسخ دهید؟
ک جای پرستش بجست یکی پا زبهر نیایش سروتن بشست    

چنین گفت کای داور دادگر ک سر   از آن پس نهاد از برخا
الف( این دو بیت چند جمله دارد؟          ب( حرف ندا و منادا را بنویسید؟                ج( معنی کلمه دادگر چیست؟

د( گروه مفعولی را بنویسید؟                 هـ( ترکیب وصفی در بیت اول و دوم را بنویسید؟

3 منظور از » آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی« چیست؟                

4 آذر گشب به چه معنی می باشد؟

5 با استفاده از حروف )در، و، از، با و را( متن زیر را کامل کنید؟
رستم ...... خان دوم، بیابانی سخت .............. را هی دراز را پشت سر نهاده، خسته .............. تشنه است ........... جست و جوی 

فراوان چشمه ای می یابد، آبی می نوشد، سر و تن می شوید  و رخش ......... تیمار می کند ...... پس ....... ؟؟؟؟؟ به خواب می رود.

6 منظور از عبارت » از هفت خان گذشتن« چیست؟

7 برای واژگان زیر یک کلمه ی هم آهنگ ) هم قافیه( بنویسید؟
چمن: غرور:   رویش:   سرود:  

8 با توجه به حکایت درس از نظر محمد غزالی مردمان چند جنس اند؟        
9 پاسخ دهید؟         

مَشبه به: مشبه:   - مثل راز شعر حافظ / ای وطن  
- مثل غم در مرگ مادر/ مثل کوه غصه هایی: واژگان مترادف: ............. و ............
- ای غمم تو / شادی ام تو / مایه ی آزادی ام تو:  واژگان متضاد: ........... و ............

10 کیمیای سعادت از کیست؟      

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

نام آموزگار: .....................

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 جوهر نمک یک اسید ........ است که رنگ کاغذ پی اچ )PH( را ...... می کند.

4( صنعتی، آبی  کی، قرمز   3( خورا 2( صنعتی، قرمز    کی، آبی    1( خورا
2 کدام فلز سمی است؟

4( آهن  3( سرب    2( مس     1( طال    
3 کدامیک از مواد زیر خاصیت اسید قوی تر دارند؟

4( آب نارنگی  3( آب پرتقال    2( سرکه     1( آب باران    
4 کدام الیه های زمین به ترتیب جامد، مایع و خمیری هستند؟

2( پوسته – گوشته – هسته بیرونی  1( پوسته – گوشته – هسته درونی     
4( هسته درونی – پوسته – گوشته میانی  3( هسته داخلی – هسته خارجی – خمیر کره    

5 منشا بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام الیه ی زمین است؟

4( خمیر کره  3( گوشته ی زیرین    2( سنگ کره     1( هسته ی خارجی   
6 نفت و معادن فلزات در کدام الیه زمین یافت می شوند؟

4( هسته درونی  3( هسته بیرونی   2( گوشته     1( پوسته     
7 سرعت امواج لرزه ای در کدام یک از اجسام زیر کمتر است؟

4( دیوار بتونی  3( آب رودخانه    2( میز پالستیک    1( میز چوبی    
8 کدام مقایسه از نظر سرعت امواج درست است؟

2( چوب> آهن> پالستیک  1( آهن> پالستیک > چوب      
4( چوب > پالستیک > آهن  3( پالستیک> چوب > آهن      

9 کدامیک اسید صنعتی است؟

4( آبلیمو  3( ترشی     2( جوهر نمک     1( سرکه سیب    
10 کره ی زمین را بر چه اساس به سه الیه ی پوسته، گوشته و هسته تقسیم بندی کرده اند؟

2( سرعت عبور امواج لرزه ای  1( حالت مواد تشکیل دهنده      
4( ترکیب شیمیایی  کم الیه ها        3( ترا

ب جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
1 ضخامت خمیر کره حدود .................. کیلومتر است.

گهانی سنگ ها ایجاد می شود .................. می گویند. 2 به امواجی که بر اثر شکستن نا

3 از فلز .................. در کارخانه ی کاغذ سازی زیاد استفاده می شود.

4 امواج لرزه ای از سنگ های .................. کند تر عبور می کند.

5 جنس هسته زمین بیشتر از دو فلز .................. و .................. است.

درستی و نادرستی جمالت را مشخص کنید. پ

1 کاغذ پی اچ در تماس با اسید به رنگ آبی در می آید.

2 فلز سرب در دمای معمولی مایع است.



3 ضخامت سنگ کره در حدود 100 کیلومتر است.

4 هسته ی داخلی زمین عمق کمتری دارد و حالت مایع است.

5 در کارخانه ی کاغذ سازی از غلتک آهنی برای خرد کردن چوب استفاده می کنند.

ت به سواالت زیر پاسخ دهید:
1 چند فلز نام ببرید؟  .....................................................................................................................................................................................
2 اسیدها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟ .................................................................................................................................

3 حرکات قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟ .......................................................................

4 دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته داخلی حالت جامد دارد؟ .................................................

ث به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:

1 ویژگی عمومی فلزات را بنویسید؟

2 کدام ویژگی های آهن سبب شده تا این فلز به طور وسیع در اغلب صنایع بزرگ کاربرد داشته باشد.

3 امواج لرزه ای چگونه از اجسام مختلف عبور می کند؟

4 الیه های زمین براساس حالت مواد تشکیل دهنده به چند بخش تقسیم می شوند؟

5 رویژگی های خمیر کره را بیان کنید؟

6 هسته داخلی به چه صورت است؟

7 تهیه ی کاغذ از دو روش ساخت با چوب و بازیافت آن چه تاثیری روی مواد زیر دارد.

الف( مقدار مصرف برق: ..............................................................................................................................................................................

ب( آلودگی هوا: ............................................................................................................................................................................................

ج( قیمت تمام شده: ..................................................................................................................................................................................

د( مقدار مصرف آب: ...................................................................................................................................................................................

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

نام آموزگار: .....................

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

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

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 در برچسب انرژی هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پر رنگ، نزدیکتر باشد نشانه ی چیست؟

2( انرژی بیشتری مصرف می کنذ.  1( کارایی وسیله کمتر است.    
4( 1 و2   3( انرژی کمتری مصرف می کند    

2 معادن اورانیوم در این استان قرار دارد؟

4( خراسان  3( گلستان    2( گیالن    1( یزد   
3 سوخت های فسیلی ............. هستند؟

4( 1 و 3  3( انرژی نو    2( غیر قابل تجدید   1( قابل تجدید   
4 منابع گاز عسلویه، سر خون و سرخش به ترتیب در کدام استان ها قرار دارند؟

2( خوزستان، بوشهر؛ بوشهر  1( خوزستان، هرمزگان؛ بوشهر    
4( بوشهر، هرمزگان، خوزستان  3( بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوی   

5 در کشور ما چند درصد از برق، برق حرارتی است؟

  85% )4     60 % )3     15% )2     %94 )1
6 عوامل انسانی موثر در کشاورزی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

2( نیروی کار، آب، سرمایه  ک، آب      1( نیروی کار، خا
4( ابزار و وسایل، نیروی کار، مواد ، سرمایه  3( ابزار و وسایل، سرمایه، آب    

7 کود و سم جز کدام دسته از عوامل موثر در کشاورزی است؟

4( 1 و 2  3( اقتصادی    2( طبیعی    1( انسانی   
8 دو فعالیت مهم کشاورزی کدام است؟

4( باغداری – کشت گلخانه ای  3( زراعت – باغداری   2( باغداری- گندم کاری   1( زراعت – ابیاری  
9 معروف به طالی سیاه است؟

4( گازوئیل  3( بنزین    2( نفت    1( زغال سنگ   
10 معادل سوختن 12000 بشکه ی نفت تولید انرژی می کند؟

3( یک کیلوگرم زغال سنگ  4( یک کیلوگرم اورانیوم  2( سوخت های فسیلی   1( انرژی های نو   

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟ ب
ک برای کشاورزی مناسب .................. . 1 در کوه های بلند و مرتفع به علت .................. خا

2 برنج گیاهی یکساله است که از نظر شرایط طبیعی در نواحی .................. کشت می شود و بیش از نیمی از آن در استان های 

.................. کشور تولید می شود.
3 گندم گیاهی است .................. که به دو شکل .................. و .................. کشت می شود

توسط  توربین ها  حرکت  با  آبی  برق  اما  می شود  تولید   .................. توسط  توربین ها  حرکت  با  نیروگاه ها  در  حرارتی  برق   4

.................. تولید می گردد.
5 از نظر پرا کندگی بیشتر منابع نفتی کشور ما در .................. و .................. و بیشتر منابع گازی ما در .................. و .................. 



وجود دارد.
کیزه تر از آن نیست« از امام .................. می باشد. 6 سخن » کشاورزی  و درختکاری کنید به خدا قسم هیچ کاری برای مردم حالل تر و پا

پ درست یا نادرست بودن را مشخص کنید.
1 به زمین هایی که در آن گندم کاشته می شود شالیزار می شود.

2 اولین چاه نفت ایران در کرمانشاه حفر شد.

3 بیشتر برق مورد نیاز ما از طزیق سوزاندن سوخت های فسیلی تولید می شود.

4 گاز جزو انرژی های نو می باشد.

5 دلیل خوش عطر بودن میوه ها و سبزی جات ایران آفتابی بودن است.

پاسخ کوتاه دهید:  ت

1 سه گروه مهم از گیاهان زراعی را نام ببرید؟ ..............................................................................................................................................

2 زراعت یعنی چه؟ ...........................................................................................................................................................................................

3 متوسط بارندگی سالیانه ی ایرانی و جهان به ترتیب چه قدر است؟ ......................................................................................................

4 عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید؟ ...........................................................................................................................................

5 ماده اولیه انرژی هسته ای چه نام دارد؟ .....................................................................................................................................................

6 مراحل عمده کشاورزی را نام ببرید؟ ............................................................................................................................................................

5 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بده.
1 به چه  نوع کشتی کشت گلخانه ای می گویند؟

2 محصوالت کشاورزی صادراتی ایران را نام ببربد؟

3 چگونگی تشکیل نفت را توضیح دهید؟

4 چگونه برق حرارتی تولید می شود؟

5 اولین چاه نفت ایران در چه زمانی و در کجا حفر شد؟

6 چه تفاوتی بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی وجود دارد؟       

7 به چه انرژی هایی، نو یا قابل تجزیه می گویند؟     

امضای والدین:نظر آموزگار:



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

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

نام آموزگار: .....................

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

مدت آزمون: ............................
ارزشیابی مداد کاغذی هدیه های آسمانی

(آبان ماه)

الف پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

1 آیه ی 104 سوره ی عمران که می فرماید» ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و ...« در رابطه با کدام موضوع مهم دینی است؟

4( امر به معروف و نهی از منکر  3( روزه و خمس  2( تولی و تبری    1( جهاد و زکات  
2 در داستان شیرین » باغ سری« به کدام موضوع مهم دینی بیشتر توجه شده است؟

2( امر به معروف و نهی از منکر  1( نماز اول وقت و توجه به روزه    
4( جهاد در راه خدا و حج  3( گرفتن روز و پرداخت زکات    

3 کدام پادشاه در زمان امام موسی کاظم )ع( حکومت می کرد؟

4( متوکل 3( هارون    2( فرعون    1( نمرود   
4 صفوان از یاران کدام امام معصوم بود؟

4( امام کاظم)ع(  3( امام صادق )ع(    2( امام حسین )ع(   1( امام علی)ع(   
5 روز .......... روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است؟

4( 22 بهمن  3( 13 آبان    2( 7 تیر    1( 12 فروردین  
بنا فَلیعمل بَغملنا« توسط چه کسی و در رابطه با چه موضوعی بیان شده است؟ 6 حدیث » من اَحَّ

کرم )ص( – الگو پذیری از اهل بیت)ع(  2( پیامبر ا کرم)ص( – دوست داشتن اهل بیت)ع(    1( پیامبر ا
4( حضرت علی )ع(- دوست داشتن اهل بیت  3( حضرت علی )ع( – الگو پذیری از اهل بیت)ع(   

7  کدام یک از آیه های زیر در خصوص موضوع » تولی« نیست؟

گر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید.  1( ای پیامبر به مومنان بگو، ا
2( » اِنَّما الموِمنوَن اِخَوه«   
3( ال یَتََخِذ المؤِمنوَن الکاِفریَن اولیا« 

4( ای پیامبر به مومنان بگو به خاطر رسالتم از شما پاداشی جز دوست داشتن اهل بیتم نمی خواهم 
8 کدام یک از موارد زیر در گروه » نهی از منکر« قرار می گیرد؟

1( مهسا دوست خود، شیرین را از آزار و اذیت کردن حیوانات باز می دارد. 
2( لیال همیشه برادر خود را به خواندن نماز دعوت می کند. 

3( مهدی به بهترین دوست خود که تقلب می کند کاری ندارد.
4( نرگس خواهر کوچکتر خود را به خوش قولی فرا می خواند.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب

1 در اصطالح دینی تشویق کردن به کارهای خوب را .................. و باز داشتن از کارهای بد را .................. می گویند.

2 هنگامی که حضرت ابراهیم )ع( فهمید سرپرستش بت پرست است از او .................. جست.

کی ها را از شما .................. دور  3 سوره ی احزاب ایه ی 33 می فرماید » همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپا

ک و مطهر گرداند. سازد و شما را پا
4 در حال حاضر .................. به عنوان جانشینان امام زمان)عج( شناخته می شوند.

5 نام پدر بزرگوار حضرت مهدی )عج( .................. بود.   

6 بهترین راه هدایت .................. و .................. است.



پ درستی و نادرستی جمالت را مشخص کنید.

1 پیامبر اسالم)ص( هیچ کس را به عنوان جانشین پس از خود معرفی نکرد

2 امام هفتم شیعیان هیچ گاه با کارگران مشورت نمی کردند زیرا علم و مقامش از آن ها باالتر بود.

3 مسلمانان به خاطر » تبری« در مراسم برائت از مشرکین در حج شرکت می کنند.

4 امام موسی کاظم )ع( درآمد کشاورزی خود را در اختیار فقیران قرار می داد.

5 جمله ی » مدرسه، خانه ی دوم ماست در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم« یک امر به معروف است.

ت به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

1 این حدیث » هرکس ما را دوست دارد شبیه ما عمل می کند« از کیست؟ ...........................................................................................

2 یکی از تفاوت های امامت و نبوت را بنویسید؟ ...........................................................................................................................................

3 عبارت قرآنی » انما یریداهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا« به چه آیه ای معروف است؟ ...........................

4 با توجه به سخنان استاد حسن زاده آملی چگونه باید دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ ..........................................

ث به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:
1 امامت به چه معناست؟

2 امام کیست؟

3 وظیفه ما در مقابل امام چیست؟

4 وقتی صفوان شتران خود را به هارون کرایه داد امام کاظم برای هشدار به او چه فرمودند؟

5 صفوان در برابر هشدار امام چه کرد؟

6 تولی و تبری به چه معناست؟

7 پیامبر )ص( در مورد جانشینان بعد از خود چه فرموده است؟

8 براساس آیه ی 29 سوره فتح حضرت محمد)ص( و یارانش در برابر دشمنان کافر و با یکدیگر چگونه بوده اند؟        

9 حضرت علی )ع( درباره ی الگو پذیری از اهل بیت )ع( چه می فرمایند؟     

امضای والدین:نظر آموزگار:


