
 بسمه تعالی

 1401/  08تاریخ آزمون :     /               آزمون آغازین دبستان ..................                              نام و نام خانوادگی :

 دقیقه 60مدت آزمون :                                                                                                                   نام پدر :

 یه : ششمپا                                                                                                                 نام دبیر :

 3 تعداد صفحات :                                                                                                               نام درس :

 بارم متن سؤاالت ردیف

 گیرد ؟در یک کاوش علمی ، طرحِ پرسش بعد از کدام مرحله صورت می 1

 د( آزمایش      الف( مشاهده           ب( فرضیه سازی          ج( نظریه سازی    
 

 کدام گزینه ، نشانة یک تغییر فیزیکی است ؟ 2

 الف( کپک زدن نان          ب( ریختن دیوار             ج( خشک شدن سیمان           د( پختن نان
 

 برای دیدن رنگین کمان ، حتماً باید ........................... . 3

 بایستیم           ج( هوا برفی باشد           د( رو به آفتاب بایستیم پشت به آفتابب(   الف( هوا بارانی باشد       
 

 در کدام ماشین ، سطح شیب دار به کار رفته است ؟ 4

 ج( پروانة پنکه              د( نردبان      مبیل          ب( فرمان اتو   الف( دستگیرة در         
 

 کدام ماهیچه ارادی است ؟ 5

 د( روده                ج( قلب     ب( معده                      الف( ساق پا    
 

 شود ؟از کدام جانور ، فسیل بهتری تشکیل می 6

 د( مگس          الف( کرم خاکی          ب( زنبور                ج( ماهی     
 

 ........................... .اگر کلسیم استخوان کاهش یابد  7

 ب( کم تر آسیب می بیند               شودالف( استحکامش بیش تر می

   شود د( مقاومت و نیروی آن بیش تر می                    شودج( نرم و انعطاف پذیر می

 

 کار عدسی چشم ، چیست ؟ 8

 ب( کوچک و بزرگ کردن مردمک          روی شبکیه بر یل تصویرالف( کمک در تشک

 د( کوچک و بزرگ کردن قرنیه      ج( کمک به تشکیل تصویر بر روی عنبیه         

 

 شود ؟در کدام تغییر ، مادة جدیدی تولید می 9

 ج( تبخیر شدن                د( کمپوت شدن   ب( ذوب شدن                الف( تراشیده شدن         
 

 شود ؟هایی مشاهده میدر ابتدا و انتهای رنگین کمان ، چه رنگ 10

  نیلی  –د( بنفش             نارنجی  –قرمز  ج(             نیلی  –ب( آبی             بنفش  –الف( قرمز 
 

 دو کلمة ))رازی(( و ))راضی(( ، کدام ویژگی زبانی را دارند ؟ 11

 د الف( در تلفظ و معنی یکسانند                ب( در تلفظ یکسان و در معنی و نوشته متفاوتن

 ج( چند تلفظ و چند معنی دارند              د( در تلفظ و معنی و نوشتن متفاوتند

 

 مفعول جملة ))آب را گل نکنیم(( ، کدام مورد است ؟ 12

 ج( را                  د( گل       ب( نکنیم            الف( آب             
 

 مخالف ))نیازمند(( کدام مورد زیر است ؟ 13

 ج( بی نیاز            د( فقیر            ب( تهی دست    الف( ثروتمند    
 

  ادامة سؤاالت در صفحة دوم 

 درس علوم

 فارسیدرس 



 هم خانوادة کدام کلمه صحیح نیست ؟ 14

 د( علم = معلوم             الف( صبر = صابر               ب( حفظ = حافظ                 ج( قرار = وقار
 

 ، با بقیه متفاوت است ؟ هاکدام یک از ترکیب 15

 د( نمایشنامه نویس        نوشتن          ج(                    ب( خوش نویس  الف( داستان نویس          
 

 کدام گزینه با ))تضمین(( هم خانواده نیست ؟ 16

 ج( ضامن                    د( ضایع          ب( ضمین                           الف( ضمانت         
 

 کدام گزینه نادرست است ؟معنای  17
  د( تصور : خیال           ج( مَلِک : پادشاه                  ب( جامعه : لباس             دیوار الف( حصار :

 

 ...........................  است .شعر ))چشمه و سنگ(( سرودة  18

 د( قیصر امین پور         ج( محمد تقی بهار                ب( نیما یوشیج              الف( پروین اعتصامی
 

 ........................... است .ها و رسیدن به دانایی گام بسیار مهمی ، برای آشنایی با پدیده 19

 د( خوب تفسیر کردن              ج( خوب دیدن           ب( خوب خواندن         الف( خوب نوشتن          
 

 ........................... بیش تر ثابت هستند .کند ، ولی در ها تغییر می........................... جای واژهدر  20

 نثر -د( نثر              نظم  –ج( نظم                     نظم  –ب( نثر                نثر  –الف( نظم 
 

 برای شکل رو به رو یک کسر بزرگ تر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید ؟ 21

 

 

 

 

 

 

 

 

  متر است. محیط این دایره چند متر است ؟ 4ای ، قطر دایره 22

 های خواسته شده را پیدا کنید ؟با توجه به شکل اندازة زاویه 23

 

 

 

 

 

 

 

 ر را به دست آورید ؟های زیحاصل جمع و تفریق 24

 کیلوگرم     گرم                                                                                                        کیلوگرم                 گرم    

    
32 470
20 585+                   5 15 23

2 30 41
   -            6 25 18

12 45 18
   +                                25 830

20 250     +                                                             

 

 

 

  سومادامة سؤاالت در صفحة  

 ریاضیدرس 



دانش آموز دارد.  300دبستانی  25
2

5
 دانش آموزان این دبستان ، عضو کتابخانه هستند ؟ 

 الف( چند نفر عضو کتابخانه هستند ؟

 اند ؟ب( چند نفر عضو کتابخانه نشده

 

 کسر را تا جایی که امکان دارد ، ساده کنید ؟ 26

                                        =
35

70
 

 

 باشد ، حجم این منبع چند متر مکعب است ؟متر می 4، و  6،  5آبی ، به شکل مکعب مستطیل ، به ابعاد منبع  27

 

 

 

 

 

 های او را حساب کنید ؟، گرفته است. معدل نمره 75/19،  17،  25/16،  19های باران در درس علوم ، نمره 28

 

 

 

 

7یاسمن در ساعت  29 35 2از منزل خارج شده و پس از    50 15 به منزل برگشت. او در چه ساعتی    40

 به منزل رسیده است ؟

 

 

 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 984054763125با توجه به عدد  30

     الف( با ارزش ترین طبقه این عدد چه نام دارد ؟                                

 ب( عدد مربوط با ارزش ترین طبقه کدام است ؟

 ج( رقم صدگان میلیون و یکان میلیارد کدام است ؟

 د( به حروف بنویسید ؟

 

  جمع نمرات :                           مؤفق و پیروز باشید .       

 

 ................................بازخورد نهایی : .....................

 ..................درس علوم : .........................................

 ...........................................درس فارسی : .............

 ..........درس ریاضی : ..............................................
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 پاسخنامه سؤاالت تستی
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 ................................بازخورد نهایی : .....................

 ..................درس علوم : .........................................

 ...........................................درس فارسی : .............

 ..........درس ریاضی : ..............................................

 


