


تاریخ آزمون:نام و نام خانوادگی:

مدت آزمون:نام دبستان:

پایه ی چهارم

الف( درست و نادرست بودن هر عبارت را مشخص کنید.  

1: در کلمه ی »قوالً« الِف بعد از تنوین، خوانده نمی شود.

2: معنای کلمه ِی » عالَمین« می شود دانشمندان

3: »آسیه« مادر موسی )ع( بود.

4: سوره ی تَغابن درباره حضرت موسی، سخنانی دارد.

     

ب( گز�نه ی صحیح را انتخاب نما�یید.

5- در کدام گزینه، واژه ی قرآنی »بصیر« درست معنی شده است؟

الف: شنوا                           ب: توانا                       پ: بینا                             ت: دانا

6- پیام قرآنی » َو اِن تَُعّدوا نِعَمَه ........ ال تُحصوها « با کدام گزینه کامل می شود؟

الف: الّل                             ب: رّب                        پ: َقدیر                          ت: َسمیع

7- در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون ................... بعد از امام جماعت انجام دهیم.

الف: َقدمی                         ب: نظم                        پ: وحدت                      ت: فاصله

8- نماز آیات در تمام موارد زیر واجب است. به جز گزینه ی ......................

الف: ماه گرفتگی                   ب: زلزله                   پ: باران و برف                   ت: خورشید گرفتگی

پ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. )توجه کنید چند کلمه، اضافی است.(

9- پیامبر )ص(فرموده اند: » ............... شما کسی است که قرآن را بیاموزد

 و به دیگران یاد بدهد.«

10-» اِّن الّل َعلٌِم َقدیَر« یعنی قطعا خدا ............... ِی توانا است.

11- دندان های »نیش« برای ............... غذا است.

12- آرامگاه پیامبر )ص( در کنار مسجد ....... قرار دارد.

ارزشیایب مهرماه

درست     نادرست

مسجد النبی

پاره کردنجویدن

کامل ترین

شنوا

ُقبا

بهترین

دانا

قرآن و هدیه
)قرآن درس 16(
)هدیه درس 4(



توضیحات آموزگار: .....................................................................................

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

نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خیلی خوب     خوب

ت( سواالت ز�ر را کوتاه و مختصر، پاسخ دهید.

13- در عبارت قرآنی زیر، دور حرکاتی که هنگام »وقف« خوانده نمی شود، خط بکشید.

                                             »ُخـلِـَق  االِنـسـاُن  ِمـن  َعـَجـٍل«

14- »فضل خدای را که تواند شمار کرد؟         یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟«  )سعدی(

به چه چیزی اشاره دارد؟ ............................

15- نماز آیات ُکالًّ چند رکوع دارد؟ ............................

16- پیامبر اسالم )ص( خواندن نماز را به چه شکل، سفارش کرده اند؟ ............................

ث( پاسخ کامل بدهید.

17- معنی پیام قرآنی زیر را بنویسید.

 » و الّل بِما تعَملوَن بصیٌر «

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

ـُ یعنی چه؟  18- َوقف بر حرکات ــَـِـ

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

19- میان نماز صبح و نماز آیات چه تفاوت هایی هست؟

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

20- نماز »ُفرادی« چیست؟ توضیح دهید.

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



تاریخ آزمون:نام و نام خانوادگی:

مدت آزمون:نام دبستان:

پایه ی چهارم

الف( درست و نادرست بودن هر عبارت را مشخص کنید.  

1- اُتو، وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند.

2- سوخت ها، منابع انرژی تجدیدناپذیر هستند.

3- انرژی گرمایی، توسط حس المسه، احساس می شود.

4- برای درستی فرضیه، باید آزمایش های متعدد انجام داد. 

ب( گز�نه ی صحیح را انتخاب نما�یید. 

5- همه ی موارد محلول هستند. به جز گزینه ی ..................

الف: آب و نمک           ب: چای و قند           پ: آب و نشاسته          ت: آب و شکر 

6- کدام گزینه، مسیر درست جریان الکتریسته را در یک مدار نشان می دهد؟

الف: المپ - باتری- المپ                       ب: باطری-المپ- باطری

پ: المپ- باطری                         ت: باطری- المپ

7- در چرخ گوشت، تبدیل انرژی به چه شکلی است؟

الف: حرکتی به حرکتی             ب: الکتریکی به صوتی 

پ: الکتریکی به نورانی             ت: الکتریکی به حرکتی 

8- برای جدا سازی آب و روغن از هم، کدام گزینه بهترین راه است؟

الف: ته نشین کردن             ب: صافی           پ: سرریز کردن           ت: حرارت دادن

 پ(پاسخ درست هر عبارت را به خودش وصل کنید.
9- شمع روشن، دارای انرژی نورانی و ................ است.

10- انرژی ................... باعث لرزش اجسام می شود.
11- برای قطع یا وصل کردن جریان الکتریسته به ............ نیاز داریم.

12- همه ی محلول ها، نوعی .............. هستند.

درست     نادرست

ارزشیایب آبان ماه

حرکتی

الکتریکی

مخلوط
یکنواخت

کلید

میخ فلزی

صوتی

گرمایی

مخلوط

علوم
)ات صفحه 28  انرژی الکتیرکی(



توضیحات آموزگار: .....................................................................................

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

نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خیلی خوب     خوب

ت( سواالت ز�ر را کوتاه و مختصر، پاسخ دهید.

13- دو نمونه انرژی در طبیعت نام ببرید که باعث حرکت و جابه جایی اجسام می شود.

       انرژی .................... مثل: ....................                         انرژی .................... مثل: ....................

14- کدام انرژی می تواند به سایر انرژی ها تبدیل شود؟ ..................................

15- اجزای یک مدار الکتریکی را نام ببرید. ..................................

16- در مخلوط تراشه ی آهن و آب، بهترین وسیله ی جداسازی، تراشه ی آهن چیست؟ .........................

ث( پاسخ کامل بدهید.

17- بزرگ ترین منبع انرژی کدام است؟ سه ویژگی مهم آن را بنویسید.

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

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

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

18- یک مدار الکتریکی ساده رسم کنید و اجزا و کاربرد هر یک را بنویسید.

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

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

19- چه تفاوتی بین مخلوط یک نواخت و غیر یک نواخت وجود دارد؟

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

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

20- فرضیه را تعریف کنید و بنویسید یک فرضیه، چگونه به نظریه تبدیل می شود؟

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

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



تاریخ آزمون:نام و نام خانوادگی:

مدت آزمون:نام دبستان:

پایه ی چهارم

الف( درست و نادرست بودن هر عبارت را مشخص کنید.  

1- دید و بازدید از مراسم عید نوروز است.

2- روزهای پایان هفته در گروه تعطیالت ملّی قرار دارند.

3- تابلو های           شکل با حاشیه قرمز، نشانه ی هشدار هستند.

4- جلگه ی گیالن، از زمین های پست و غیر قابل کشاورزی است.

ب( گز�نه ی صحیح را انتخاب نما�یید. 

5- در جدول بودجه کدام ستون، روی بقیه ستون ها تاثیرگذار است؟

الف: درآمد                  ب: هزینه                  پ: پس انداز                    ت: هزینه و پس انداز

6- اگر از شمال به سمت راست حرکت کنیم، به کدام جهت اصلی می رسیم؟

الف: مغرب                  ب: مشرق                  پ: جنوب                  ت:شمال شرقی

7- تمدن بین دو رود دجله و فرات، کدام است؟

الف: جیرفت                  ب: آشور                      پ: ایالم                  ت: سومر

8- معماری اصلی تخت جمشید را کدام قوم انجام داده بودند؟

الف: مادها                  ب: آشوری ها                  پ: پارت ها                  ت: پارس ها

 پ( جاهای خالی را با  کلمه �ا عبارت مناسب کامل کنید. 

9- ....................... پادشاه مقدونیه و یونان بود.

10- طلوع اسالم در زمان حکومت، ....................... شکل گرفت.

11- جلگه ها همیشه در نزدیکی ....................... تشکیل می شوند.

12- به پستی و بلندی های زمین، ....................... می گویند.

درست     نادرست

ارزشیایب اردیبهشت ماه

اجتماعی
)تمام محتوای دروس(



توضیحات آموزگار: .....................................................................................

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

نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خیلی خوب     خوب

ت( سواالت ز�ر را کوتاه و مختصر، پاسخ دهید.

13- واحد اندازه گیری دما و بارش را بنویسید.

دما: .............................................................

بارش: ..........................................................

14- کدام ناحیه ی آب و هوایی تقریبا به ناحیه ی گرم و خشک شباهت دارد. .......................

15- پوشش گیاهی ناحیه ی معتدل و نمیه خشک کوهستانی را بنویسید. .......................

16- چگونه یک زیستگاه، در معرض خطر قرار می گیرد؟ .......................

ث( پاسخ کامل بدهید.

17- انقالب اسالمی مردم ایران چگونه به پیروزی رسید؟

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

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

18- روزهای تعطیل در ایران به چند دسته تقسیم می شود؟ نام برده و برای هر کدام 2 مثال بزنید.

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

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

19- نشانه های ملّی ایران را نام ببرید و بنویسید کدام یک از این نشانه ها، نشانه ی وجود یک کشور است؟

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

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


