
دوره دوم –ابتدایی پسرانه امام حسین )ع(    

1400-99سال تحصیلی   
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 ریاضی

 است؟  7چندمین مضرب عدد  13بزرگ ترین مضرب دو رقمی عدد  .1

 اُمین  7الف(  اُمین 13ب(  اُمین 14ج(  اُمین 26د( 

 ؟ 100و  90، بین  3چقدر کمتر است از کوچکترین مضرب  30و  20بزرگترین عدد زوج بین  .2

 45الف( 71ب( 65ج( 72د(

ساعت یک قرص بخورد. اگر اولین  8بیمار است ، دکتر به او قرص هایی داده است که او باید هر مادر علی  .3

 صبح روز دوشنبه بخورد . پنجمین قرص را در چه زمانی می خورد ؟ 8قرص 

 8د(پنج شنبه ساع 

 صبح

ج(چهارشنبه ساعت 

 شب 12

 4ب(سه شنبه ساعت 

 بعد ظهر
  8الف(سه شنبه ساعت 

𝟐.اگر کسر های 4

𝟑
  ،𝟕

𝟖
  ،𝟓

𝟗
𝟏𝟏و  

𝟏𝟓
𝟑را از کوچک به بزرگتر مرتب کنیم و کسر  

𝟒
را در بین آنها قرار دهیم . این کسر از  

 نظر بزرگی چندمین کسر خواهد بود؟

 الف( اولین ب( دومین ج(سومین د( چهارمین

 کدام است؟یک عدد زوج دو رقمی را با یک عدد فرد سه رقمی جمع کرده ایم . حاصل  جمع .5

 109الف( 286ب( 952ج( 145د(

 .کدام عدد از بقیه کوچکترین است؟6

 11الف( 0ب( -11ج( -111د(

 . به جای ؟ کدام گزینه را می توان نوشت ؟7

65 7 4 

170 13 1 

 3 8 ؟
 

 71الف( 72ب( 73ج( 75د(

 علوم

 چه عواملی بر قطر دهانه و عمق گودال اثر دارند ؟ .1

 ب( جرم شهاب سنگ     الف( سرعت شهاب سنگ 

 د( هر سه مورد   ج( ارتفاع و اندازه ی شهاب سنگ
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آموزان گفتند :) هرچه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند ، قطر دهانه ی گودال ایجاد دانش  -2

  شده بزرگتر خواهد بود ( کدام مرحله از روش علمی است؟

 ب( طرح پرسش      الف( مشاهده  

 د( نتیجه گیری      ج( فرضیه سازی

 کدام رنگ بر به صورت عنصر است ؟ _3

 ب( آب ژاول      الف( آب اکسیژنه 

 د( وایتکس       ج( کلر

  کدام یک برای اندازه گیری مایعات کم کاربرد دارد ؟ -4

 ب( لوله ی آزمایش       الف( بشر

 د( استوانه ی مدرج       ج( ارلن

 کدام یک از گزینه های زیر از مراحل بازیافت کاغذ نیست؟ -5

 ب( جوهر زدایی     الف( تهیه ی چیپس چوب

 د( آبگیری      ج( تهیه ی خمیر

زبر، مات، خوش چاپ، افزایش جذب  "با افزودن کدام ماده به خمیر کاغذ ، می توان کاغذی با ویژگی های  -6

 تولید کرد ؟ "جوهر 

 ب( گچ      الف( پالستیک

 د( گاز کلر       ج( نشاسته

 در تقویم ما چه روزی ، روز درختکاری است ؟ _ 7

 فروردین 15ب(      شت اردیبه 15الف( 

 بهمن   15د (        اسفند 15ج( 

 فارسی

 «زفیضش خاک آدم،گشت گلشن   زفضلش هر دو عالم گشت  /» بیت زیر به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟_1

 ب(آگاهی نسبت به اعمال بندگان الف(هدایتگری    

 ج(بخشندگی      د( بی نیازی

 با توجه به معنی گزینه نادرست کدام است؟ _2

 الف(تاب:توان                ب(سپاس داری:شکرگزاری

 ج(مشاجره:گفت و گو      د(برکه:آبگیر
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برو از بهر او چشم / وی خردرانیست تاب نور آن ر"     نقش دستوری واژه مشخص شده در بیت زیر چیست؟_3 

 "دگر جوی

 الف(نهاد            ب(مفعول 

 ج(متمم             د(فعل

 با توجه به بیت زیر به دو سوال زیر پاسخ دهید.�� 

 «بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار    /هر گل و برگی که هست،یاد خدا می کند »   

 این بیت سروده ی کدام شاعر است؟_4 

 الف(جامی            ب(سعدی   

 ج(مولوی             د(نظامی   

 در جمله چندم جمله ی پرسشی دارید؟_5 

 4د(       3ج(        2ب(         1الف(  

 از کیست؟"ترجمه تاریخ طبری"کتاب_5

 الف(خواجه نصیرالدین توسی          

 ب( ابوالفضل بیهقی

 ج(ابوعلی بلعمی 

 د(خواجه نظام الملک

 

 اجتماعی

 برنج ، ذرت ، گندم و جو جزو کدام دسته از محصوالت مهم زراعی هستند ؟   _1

 الف ( حبوبات                                                                ب ( جالیزی

  ج ( غالت                                                                        د(  هیچکدام 

 آیا در مسائل مهم زندگی می توانیم با دوست خود مشورت کنیم ؟  _2

 الف(  بله ، چون تجربه ی کافی دارند . 

 ب( بله  ، چون از ما بزرگترند.  

 ج( خیر ، چون ممکن است خیر خواه ما نباشند.

 د( خیر ، چون تجربه ی کافی ندارند . 

 گیری است؟ کدام یک اولین کار در تصمیم _3  

 ب( بهترین راه را انتخاب کنیم .                      الف( نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم .  

 د(  هر سه مورد قبل                ج(  خوب فکر کنیم و اطالعات جمع آوری کنیم.    

 



دوره دوم –ابتدایی پسرانه امام حسین )ع(    

1400-99سال تحصیلی   

 نام و نام خانوادگی:................................نام معلم:...................................

 آزمون:.....................زمان آزمون:.............................تاریخ ششم                 پایه  آزمون مهر: نام درس

 هدیه

 ؟ است یکس چه ی فرموده از سخن  نیا _1

 (( است نجات یوکشت تیهدا چراغ ع نیحس  امام)) 

 ع()سجاد امام( ب                    (ص) اکرم امبریپ( الف

 (ع) رضا امام( د                        (ع)  یعل حضرت( ج

 دارد؟ اشاره نهیگز کدام به( نیالعالم رب الحمداهلل)  یقرآن  عبارت _2

 خداوند شیستا( ب                   خداوند ییکتای( الف

 خداوند ییتوانا( د                       یاسمان رحمت( ج

 .کند دعوت گانهی یخدا پرستش به را مردم تا شود یم دهیبرگز خدا یسو از....... _3

 امبریپ( ب                                             امام( الف

 کوکارانین( د                           امبرانیپ و  امامان( ج 

 

 

 

نیاز به 

تالش 

 بیشتر

 خوب قابل قبول
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 خوب
 اهداف ارزشیابی

     

     

     

     

«موفق و سربلند باشید» توصیف عملکرد:...................................                                        

 


