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 ریاضی

 عالمت )؟( چه عددی قرار می گیرد؟ یبا توجه به رابطه ای که بین اعداد وجود دارد، به جا -1
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 علوم

 برای رسیدن به درستی یا نادرستی هر پیش بینی چه باید کرد؟ .1

ب(برای پیش بینی ها آزمایش طراحی کرد.                              الف ( پیشنهادهای زیادی ارائه داد.        

 ج( بدون آزمایش فرضیه سازی کرد.             د( از همه آزمایش ها نتیجه ی درستی گرفت.

 دوغ شبیه کدام یک از مخلوط های زیر است؟ .2

 دارالف(آب گل آلود      ب( آب نمک           ج(گالب          د(نوشابه گاز

 روش جداسازی کدام مخلوط آسان تر است؟ .3

 الف(شن درآب               ب(الکل در آب           ج( نمک در آب           د( سرکه درآب

 کدام انرژی سبب رشد گیاهان می شود؟ .4
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 الف(گرمایی         ب(نورانی                ج(حرکتی                  د( صوتی

 ،همگی جریان الکتریسیته را از خود عبور می دهند؟ کدام دسته از مواد زیر .5

 الف(مس،طال،نقره           ب(مس ،شیشه،نقره

 ج(نقره،آهن،پالستیک          د( طال،شیشه،هوا

 فارسی

 وجود ندارد؟ یجان بخش ت،یدر کدام ب .1

  ازسرودوش درخت        ختی( برگ ها تک تک رالف

 داشت کالغ           گفت در گوش درخت ی( خبر ب

  دیکش ازهیحوصله شد               سبزه،خم ی( برگ بج

 َرمه برگشت به ده               ختی( آهوازدشت گرد

  شده است؟ لیاز چند جمله تشک ریعبارت ز. 2

 "؟یرا داد شیها ینشان ،چطوریا دهیحاکم گفت:" پسر جان!اگر تو االغ را ند " 

 

 ( سهد ( چهارج ( دوب  کی( الف

 دارد؟ ه،فرقیبا بق نهیکدام گز یها واژه یرابطه . 3

 الف( صواب_ثواب  ب( خار_خوار        ج( پُشت_پُشته               ( قالب_غالبد
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     شودازکدام شاعراست؟ یم رآغازیز تیباب که《وزاغ روباه》شعر .4 

دیبه دهان برگرفت و زود پر       دید یریقالب پن یزاغک  

دهنرجوی( حمب              فیشر ینیمی( عباس الف 

             یدولت آباد نی( پروج           ییغمای بی( حبد 

 اجتماعی

 توجه کرد؟ دیبا ریاز موارد ز کیعاقالنه به کدام  دیخر کیدر  .1

( مرغوب بودن کاال    ب کاال متی( قالف        

الف وب       نهی( گزد  دی( مکان خرج   

 اجتماع مردم در محله است؟ یاز محل ها یکی ریاز موارد ز کیکدام  .2

مارستانی( بد                    الف( فروشگاه ب( بانک                 ج( مسجد                

  .4ست؟یمربوط به جدول بودجه ن نهیکدام گز .3

( پس اندازد                    نهیالف( هز                 دیب( محل خر ج( درآمد                 

______________________________________ 

 هدیه

 ساخته شد چه نام داشت ؟ ارانشیو  امبریکه توسط پ یمسجد نیاول_1

  ی( مسجد النبب                 (مسجد کوفه الف

 ( مسجد الحرامد                     ( مسجد قباج

 ؟ ستیواجب ن اتینماز آ خواندن ریاز موارد ز کیدر کدام  -2

 یدگرفتگی(خورشب                    (زلزلهالف

  ترسناک ( رعدوبرقد                یسوز ( آتشج
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 نمازگزاران ساکت هستند؟ هیو بق خواندند یامام جماعت م در نماز جماعت کدام ذکر را فقط _3

 وسوره ( حمدب                  االحرام رهی( تکبالف

 ( تشهد د                              ( رکوعج

 

نیاز به 

 تالش بیشتر
 خوب قابل قبول

خیلی 

 خوب
 اهداف ارزشیابی

     

     

     

     

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

 


