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آدینه ی 3

رياضي فصل 1 : اعداد و الگو ها )ماشین ورودی - خروجی(3

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

*  اگر عدد 16 را به ماشین محیط یاب مربّع وارد کنیم، چه عددی از آن خارج می شود؟
 24   20 
 48   64 

* جای خالی عبارت مقابل با کدام عدد کامل می شود؟

( )436 5 1050× − =

 1310   1130 
 2320   3230 

چه  در   4 رقم  بنویسیم،   ( )1 7 9 4 0 2− − − − − ارقام  با  را  رقمی   6 عدد  بزرگ ترین  اگر   *

مرتبه ای قرار می گیرد؟
 صدگان هزار   صدگان 

 دهگان   یکان هزار 

2 عددهای ماشین های ورودی - خروجی زیر را کامل کنید:

10
32

50
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3 جاهای خالی جدول های زیر را کامل کنید:

4

7
5 +6 -4

10

15

4 مراحل بعدی الگوی زیر را بنویسید:

3 8 18 38, , , , ,

5 اختالف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد شش رقمی بدون تکرار ارقام را حساب کنید.

 
 

6 باغداری 4570 کیلوگرم سیب تولید کرد. بار اّول 2020 کیلوگرم و بار دوم 1540 کیلوگرم 

آن را فروخت. چند کیلوگرم از سیب ها باقی مانده است؟
 
 

7 با توّجه به کاری که ماشین انجام می دهد شکل بعد را رسم کنید.
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آدینه ی 3

علوم تجربی درس 2 : مخلوط ها در زندگی3

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* کدام یک مخلوط جامد در مایع است؟
 قند در آب  

 آب سیب در آب پرتقال 
 شن در آب  
 سرکه در آب 

* در کدام گزینه به ترتیب از یک مخلوط مایع در مایع غیر یکنواخت و یک مخلوط جامد در 

مایع یکنواخت نام برده شده است؟
 الکل و آب - قند و آب 
 روغن و آب - گچ و آب 

 الکل و آب - زعفران و آب 
 روغن و آب - شکر و آب 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

بسیاری از خوراکی ها به صورت ................................... مصرف می شوند.

به مخلوط یکنواخت، ................................... گفته می شود.

3 تفاوت های یک مخلوط و یک محلول را بنویسید.

4 با نوشتن مثال جدول زیر را کامل کنید.

مخلوط یکنواختمخلوط جامد در مایعمخلوط جامد در جامد

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

5 چرا نمی توان با استفاده از صافی، مخلوط شکر در آب را از هم جدا کرد؟
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فارسي درس 2 : کوچ پرستوها3

1 با توّجه به متن درس »کوچ پرستوها« کدام جمله نادرست است؟

 در اوایل بهار، هوا لطیف می شود. 
 پرستوها چهار تا شش تخم می گذارند. 

 در آغاز پاییز دشواری هایی برای پرستوها پیش می آید. 
 پرستوها برای جوجه هایشان النه می سازند. 

2 عالمت »،« نشانه ی چیست؟

 تعّجب   نقل قول   مکث کوتاه   عالمت پرسش 

3 هم معنی )مترادف( هر یک از کلمه های زیر را بنویسید.

ناچار  :         جامه:     

پی در پی:       آسیب:    

سپری شدن:   رسم:      

4 جمله های زیر را کامل کنید.

پرستوها در فصل ............................................................................................................. . 
نخستین روز ...................................................................................................................... . 
چه کسی ............................................................................................................................. ؟ 

5 با توّجه به متن درس، کلمه هایی که یکی از نشانه های زیر را دارند در جدول بنویسید.

ع

ط

ح
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آدینه ی 3

مطالعات اجتماعي درس 2 : اینجا محّله ی ماست3

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* در زمان برپایی نماز جماعت، چه شخصی جلوتر از همه در محراب می ایستد؟
 امام جماعت   امام جمعه  

 مکّبر   مؤّذن 

* با گذشت زمان ممکن است در یک محلّه ی قدیمی چه تغییراتی به وجود آید؟
 تغییر شکل ساختمان ها 

 تغییر در شکل و امکانات فضای سبز محلّه 
 رفتن و آمدن بعضی خانواده ها 

 هر سه مورد   

* کدام یک از موارد زیر یکی از محل های اجتماع مردم در محلّه است؟
 فروشگاه   بانک 

 مسجد   بیمارستان  

2 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

* مردم در ........................................ عالوه بر عبادت برای حّل مشکالت محلّه ی خود با یکدیگر مشورت می کنند.

3 مردم برای چه به بوستان ها می روند؟

4 چگونه در یک محلّه تغییراتی به وجود می آید؟

5 نام مسجد محلّه ی شما چیست؟
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هديه های آسمان درس 2 : کودکی بر آب3

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* در جمله ی »کودک بی گناه اکنون باید به سفر می رفت«، منظور از »کودک بی گناه« چه کسی است؟

 حضرت موسی )ع(   مادر حضرت موسی )ع( 

 فرعون   حضرت عیسی )ع( 

* نام همسر فرعون چه بود؟
 مریم   آسیه  
 ساره   خدیجه   

* کدام جمله نادرست است؟

 خداوند در قرآن نام آسیه را آورده است.  

 آسیه مادر حضرت موسی )ع( بود. 

 وقتی موسی )ع( به پیامبری رسید آسیه به او ایمان آورد. 

 آسیه مانع کشتن نوزاد شد. 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* خداوند حضرت موسی را برای مبارزه با ................................................... و هدایت قوم ............................... فرستاد.

* از زمان بر آب انداختن موسی تا رسیدن او به کاخ ..................................... از دور شاهد ماجرا بود.

3 چرا فرعون دستور داد هر نوزاد پسری که به دنیا آمد را بکشند؟
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آدینه ی 4

رياضي فصل 1 : اعداد و الگوها )معّرفی میلیون(4

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

*عددی که باالترین ارزش مکانی آن در مرتبه ی صدگان میلیون  قرار دارد، چند رقمی است؟
  9   6 
  8   7 

* در عدد »هفتصد میلیون و دوازده هزار و یک« چند بار رقم صفر تکرار می شود؟
 4   5 

  3    6 

2 عددهای زیر را به حروف بنویسید.

24158609    ................................................................................................................................................
458691802    ................................................................................................................................................

3 عدد زیر را به رقم بنویسید.

هفتاد و دو میلیون و سیصد و هشت هزار و چهل و یک: ...............................................................................................

4 با توّجه به عدد 480596203 پاسخ دهید.

 بزرگ ترین و کوچک ترین ارزش مکانی مربوط به کدام رقم ها است؟

 رقم های طبقه ی هزارها را بنویسید.
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5 عددهای زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

75400605

490308721

میلیون هاهزارهایکی ها 

صدیصدیصدی

6 عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید.

20042500=

85070320=

7 برای جمع های زیر یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.

6543 2500+ =

 

3274 1500+ =
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آدینه ی 4

علوم تجربی درس 2 : مخلوط ها در زندگی4

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* کدام یک از موارد زیر با بقّیه فرق دارد؟
 قند در آب    نمک در آب  

 براده ی آهن در آب   شکر در آب 

* »شن در آب« کدام یک از موارد زیر است؟
 محلول    مخلوط یکنواخت  

 مخلوط مایع در مایع   مخلوط جامد در مایع 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* دو مخلوط ............................... و ............................... که به صورت مصنوعی توسط انسان ساخته شده و برای 
طبیعت و جانوران مضر است.

* مواّد تشکیل دهنده ی ........................................ به آسانی از هم جدا می شود.

3 چرا نبات در آب یک مخلوط یکنواخت تشکیل می دهد؟

 

4 ساده ترین راه برای اینکه بدانیم یک مخلوط، محلول است یا نه، کدام است؟

 

5 برای استفاده ی درست از مخلوط ها باید به چه نکاتی توّجه کنیم؟ )3 مورد(
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فارسي درس 2 : کوچ پرستوها4

1 کدام یک از کلمه های زیر از نظر نوشتاری نادرست است؟

 راهی طوالنی   جاهای معتدل  
 تقییرات هوا   پرندگان دوست داشتنی 

2 کدام یک از موارد زیر با بقّیه متفاوت است؟

 حشرات   پرستو    اوایل   درختان  

3 کلمه های مخالف را به هم وصل کنید.

ضعیف آینده فراوان سختی کهنه

آسودگینیرومندنوگذشتهکمیاب

4 با کلمه های زیر شش کلمه ی مرّکب بنویسید. 

کم  انگیز
 باز 

 نشین 

دل  
 یابی 

 پرنده راه
 گان گشت

یاب شگفت 

 

 

 

 

 

 

5 نشانه ی » ، « عالمت چیست؟
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آدینه ی 4

مطالعات اجتماعي درس 3 : خرید و فروش در محّله4

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

*به مقدار پولی که از راه کار کردن به دست می آید، چه می گویند؟
 پس انداز   سرمایه 

 درآمد   بودجه 

* به مقدار پولی که برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج می شود، چه می گویند؟
 درآمد    بودجه 

 سرمایه   هزینه 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* امکانات عمومی متعلّق به ........................................... است.
* اگر از کّل پولی که به دست می آوریم همه را خرج نکنیم و مقداری را برای زمان هایی که نیاز داریم 

ذخیره کنیم، به این مبلغ .............................. می گویند.

3 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت )( مشّخص کنید.

* هدف مکان های تولید کاال و خدمات در محلّه، رفع نیازهای 
ساکنان محلّه است.

نادرست  درست  

نادرست * بانک ها فّعالیت خدماتی می کنند. درست  

4 سه مورد از امکانات عمومی در محلّه ها را نام ببرید.

5 جدول بودجه چیست؟

 

6 هنگام انتخاب یک کاال برای خرید، باید به چه نکاتی توّجه کنیم؟
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هديه های آسمان درس 3 : ما به مسجد می رویم4

1 پاسخ درست را با عالمت )( مشّخص کنید.

* کدام یک در رکعت اّول و دوم نماز جماعت خوانده نمی شود؟
 سجده   رکوع 

 حمد و سوره   گزینه های )ب( و )ج( 

* آرامگاه پیامبر )ص( در کجا قرار گرفته است؟
 مسجد قبا - مّکه    مسجد الّنبی - مدینه 

 مسجد قبا - مدینه   مسجد الّنبی - مّکه 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* اّولین مسجدی که پیامبر )ص( و یارانش ساختند، نزدیک شهر ..................................... بود. این مسجد   
...................................... نام دارد.

* بهترین مکان برای نماز خواندن، ................................... است.

3 به چه نمازی، »نماز فرادیَْ« گفته می شود؟

 

4 مهم ترین مساجد مسلمانان را نام ببرید.

 


