ریاضی
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 -1دو عدد چهار رقمی بنویسید که رقم یکان آن  4تا از هزارگانش کمتر ،رقم دهگانش زوج و رقم صدگان آن فرد باشد.

 -2باز شدهی هر عدد یا حاصل هر عبارت را در مقابلش بنویسید.
=3000+70+6

=5065

=7000+70

= 9001

 -3تمام عددهای چهاررقمی که دهگان و صدگان آنها برابر  7و یکان آنها دوتا از هزارگانشان بیشتر باشد را
بنویسید.

 -4کدام یک از گزینهها عبارت زیر را درست نشان میدهد؟
((عددی چهار رقمی هستم که یکانم دو تا از صدگانم بیشتر است و دهگان و هزارگانم با هم برابر است))
الف) 8492

ب)  1416

ج)  3052

د) 2638

علوم
 – 1فرشته بعضی از مواد اطراف خود را دسته بندی کرده است .در کدام دسته فقط گازها را قرار داده است؟
الف) شیشه  ،در  ،پنجره 

ب) آینه  ،شیر کاکائو  ،هوا 

ج) الکل  ،سوپ  ،خامه 

د) هوا  ،بخار آب  ،کربن دی اکسید 

 –2در شیشه روبه رو چه ماده ای وجود دارد؟
الف) جامد 

ب) گاز 

ج) مایع 

د) هیچ کدام 

 – 3هر یک از موارد زیر چه کاربردی در زندگی دارند.
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الف)اکسیژن...............................................................................................................................................................
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ب) گازمتان................................................................................................................................................................

 –4جمله های درست را با عالمت  و جمالت نادرست را با عالمت × مشخص کنید.
الف) بخار دهان ما یک گاز است .

ب) همه مواد اطراف ما جامد هستند .

ج) گازها ماده نیستند .

د) خامه شکالتی یک مایع غلیظ است .

 – 5کلمه های زیر را طوری مرتب کنید تا بتوانید با آن ها یک جمله بسازید.
چیزهای  ،ماده  ،اطرافمان  ،می گویند  ،به  ،شامل  ،جامدها  ،تمام  ،که  ،گازها  ،هستند  ،مایع ها و ...

 – 6هریک از عبارت های زیر را تعریف و برای هر کدام یک مثال بنویسید.
الف) انجماد
ب)ذوب
ج) تبخیر
 – 7در هر گزینه حالت یکی از مواد با بقیه تفاوت دارد دور آن خط بکشید.
الف) آبلیمو  ،ماست  ،خامه  ،سنگ
ب) بخار دهان  ،شیشه  ،اکسیژن  ،کربن دی اکسید
ج) صندلی  ،میز  ،رب گوجه فرنگی  ،چکش
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هدیه آسمانی

 – 1ما باید مانند حضرت ابراهیم (ع) در برابر ستمکاران چه کاری انجام دهیم؟
الف) سکوت کنیم 

ب) ایستادگی کنیم

ج) بی تفاوت باشیم

د) از آنها بترسیم 

 – 2چرا نمرود تصمیم گرفته بود ابراهیم (ع) را به کاخ بیاورد؟
الف) او را زندانی کند.

ب) حضرت ابراهیم در برابر او سجده کند .

ج) با او گفت و گو کند و او را شکست دهد .

د) با او دوست شود .

 – 3بازسازی خانه کعبه توسط حضرت  ......................انجام شد.

 – 4نمرود ،پادشاه قدرتمند سرزمین  ........................بود.
 – 5خداوند حضرت ابراهیم را برای چه کاری به سرزمین بابل فرستاده بود؟

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

 – 6تعدادی از مردم بابل  ،خورشید و ستارگان را می پرستیدند .صحیح 

غلط 

 – 7حضرت ابراهیم (ع) از نوجوانی تنها خدای یگانه را می پرستید .صحیح 

غلط 
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.

سوال امتیازی

دختر باهوشم نیمهی دیگر این تصویر را با استفاده از خط چین وسط و چهار خانه ها ،بکش.
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