
 

 
1 

   

 و رقم یکانشان 5یا  2ها ، رقم دهگان آن7یا  3ها تمام عددهای سه رقمی را بنویسید که رقم صدگان آن -1

 باشد. 9یا  4 

 

 

 ها را به دست آورید.را بنویسید، سپس اختالف آنترین عدد فرد سه رقمی ترین عدد زوج سه رقمی و کوچکبزرگ -2

 

 

 در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. -3

 یعنی، ..................................... تا صدتایی 2222الف. 

 شود: ......................................ب. هفت تا هزارتایی می

 ................................... تا صدتایییعنی،  0222پ. 

 

 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. -1

 نادرست درست    شود.الف. آهن در دمای محیط ذوب می

 نادرست درست  شود.ی مقدارش در ظرف پخش میب( مایع به اندازه

 نادرست درست است. پ. انجماد به معنای جامد شدن بر اثر از دست  دادن گرما

 نادرست درست    ت. تبخیر یعنی تبدیل گاز به مایع.

 باتوجه به راهنمای داده شده هر کدام از تغییرات روی شکل را رنگ آمیزی کنید. -2

 آبی  انجماد

 قرمز  ذوب

 سبز  تبخیر

 زرد  میعان
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 کامل کنید.ـــَـ (های زیر را بخوانید و با نشانه )ی( یا )عبارت -1

 نوشته ........... کوتاه  آسمان ........... آبی  هفته ........... گذشته

 مطالب ........... ورزشی  غرق ........... شادی  هوا ........... پاییزی

 ی مرتّب شده را یک بار بنویسید.و جملههای در هم ریخته را مرتّب کنید کلمه -2

 تمیز –را  -کنند  می –خود  –حیوانات  –ی النه –تمام  –اطراف 

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

 بنویسید.« آسمان آبی، طبیعت پاک»های زیر را باتوجه به متن درس در کلمهحروف جا افتاده  -3

 .......ـالوه  باعــ....... ا.......میّت  محیـ......  لـ.....ت بخش

 ی هر کلمه را به آن وصل کنید.خانوادههم -4

 

 

 

 های زیر را از حالت گفتاری )عامیانه( به صورت نوشتاری )کتابی( بنویسید.جمله -5

 های طبیعت را در پاییز ببینین.الف. خوب نیگاه کنین تا زیبایی

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

 نجا هوا پاکیزه بود.های کوهنورد که از کوه اومده بودن، شاد بودن، چون اوب. بچه

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

 چه کسی است؟« هم بازی»شاعر شعر  -7

 کنید. رنگمعنی را هم های همهواژ -8

 

 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی جمله -1

 نادرست  درست   شود.تر میواده، کوچکی خانالف. با افزایش تعدا فرزندان، اندازه

 نادرست  درست     با یکدیگر تفاوت دارد. های خانوادهب. اندازه

 

 ابراهیم چه جوابی به او داد؟« ی تو کیست؟اخد»پرسید:   ؑ  وقتی نمرود از ابراهیم -1

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

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

 نظم عالم منظره تشکّر اطراف احتیاج

 نظر منظم شاکر طرف محتاج علم

 باعث خوشایند

 گویا دلیل

روشنرسا،   دلنشین 
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