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 فارسی

 جامه: لباس    رمه: گلّه       . انبوه: فراوان، بسیار  3ی گزینه -1

 سپری شدن: گذشتن

 است.. مهر به معنای مهربانی 1ی گزینه -2

 معرفت: شناختن، آگاهی . هوشیار: عاقل، خردمند، باهوش2ی گزینه -3

 . کمیاب: آنچه کم است، چیزی که به راحتی در دسترس نیست.3ی گزینه -4

 نخستین به معنای اوّلین یا اوّلی است. این کلمه، جمع نیست.. 4ی گزینه -5

 . 1ی گزینه -6

معنی هستند ولی در های داده شده همکلمه 4و  2، 1های . در گزینه3ی گزینه -7

 ی داده شده، مخالف هم هستند.، دو کلمه3ی گزینه

 . 1ی گزینه -8

 . مرغ همسایه غاز است.3ی گزینه -9

. طبق مطلب کتاب نگارش، مراحل نوشتن یک بند، به ترتیب 3ی گزینه -10

 عبارتست از:

    انتخاب موضوع -1

 محدود کردن موضوع کلّی -2

 ی موضوعنوشتن جمله -3

 ی موضوعها در تکمیل جملهی جملههنوشتن بقیّ -4

 ریاضی

 . 3ی گزینه -11

 

ابتدایی چهارمی آزمون پاسخنامه  

(15/8/1401)  
1آزمون   

44  ،40  ،36  ،32  ،28  ،24  ،20  ،16  ،12 

 56 = 44 + 12 = پاسخ  +4 +4 -4 -4 -4 -4 +4 +4
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 .1ی گزینه -12

صدگان = 8هزار ،  یکان = 5هزار ،  دهگان = 2             8+  5 - 2=  11     

 7 × 3=  21              21 - 8=  13کنیم: . برعکس عمل می4ی گزینه  -13

 .2ی گزینه -14

باشد. 3 ی ضلع آناالضالع که اندازه= محیط مثلّث متساوی 11 × 3=  33  

 .2ی گزینه -15

 13100 ( =200  +200 )- (500  +500  +500  +2000  +5000  +5000)  

 تر است.نزدیک 385500. به عدد 4ی گزینه -16

 . 4ی گزینه -17

 . 1ی گزینه -18

        
55515
45414
10101

                                                                                 

تر است که . چون صورت کسرها برابر است، کسری از همه بزرگ4ی گزینه -19

 تر باشد.مخرج آن از بقیّه کوچک

 های مساوی تقسیم کنیم.. ابتدا باید شکل را به قسمت3ی گزینه -20

  

 

 اش دارد.مربّع بیشتر از شکل قبلی 2. هر شکل 1ی گزینه -21

 .2ی گزینه -22

30000000=  3000 × 10000هزارتایی              تا ده 0030   

 . 3ی گزینه -23

         یتا بسته 3کنیم، یعنی هزار اضافه واحد به صدگان 3. وقتی 1ی گزینه -24

 واحد. 300000ایم، یعنی هزارتایی به آن اضافه کرده 100

 - 

 ابتدایی  چهارم   (1) آزمون   پاسخنامه
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 توانیم بسازیم، عبارت است از:ترین عددی که می. بزرگ3ی گزینه -25

 6 =      دهگان هزار   861537

 106258347. 4ی گزینه -26

عدد بعد  30شود. عدد سی و یکم، تا اضافه می 4 تا 4. به عددها 2ی گزینه -27

 تا باید به اوّلین عدد الگو اضافه کنیم. 4تا  30از اوّلین عدد است. پس 

127  =120  +7 ( =4 × 30 + )7  

 . 1ی گزینه -28

 . 3ی گزینه -29

                                                    7
9 

  دهند.مربّع کوچک، یک واحد را تشکیل می 4. هر 1ی گزینه -30

 تجربیعلوم

کنند، آوری می. دانشمندان به کمک مشاهده و اطاّلعاتی که جمع3ی گزینه -31

 کنند.بینی میهای گوناگون پیشی پاسخ پرسشدرباره

          های گرد درستها که حباب بسازیم، حباب. با هر کدام از آن4ی گزینه -32

 شود.می

 . 3ی گزینه -33

 نواخت هستند.مخلوط غیریک. هر چهار مورد داده شده، 1ی گزینه -34

 . تبخیر کردن2ی گزینه -35

 . 3ی گزینه -36

 ات،ـبزیجـاالد سـنین سـیل و همچـن، آجـن و شـی آه. براده3 یگزینه -37

های جامد در جامد هستند. آب و شکر، مثالی از مخلوط جامد در مایع مخلوط

 است.

 100 ،20  ،11  ،10  ،2  ،1  

× × 
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و مخلوط  فّاف نیستنواخت است که ش. مخلوط حاصل، غیریک4ی گزینه -38

نشین آید که پس از گذشت مدّتی، گچ در ته لیوان تهجامد در مایع به حساب می

 شود.می

 . 4ی گزینه -39

 . 4ی گزینه -40

 . 2ی گزینه -41

ی سفید پوشانده شده، نور و گرمای کمتری را . لیوانی که با پارچه4ی گزینه -42

 است. کند، پس دمای آب درون آن کمترجذب می

. زمان الزم برای حل شدن نمک در آب ولرم، کمتر از زمان الزم در 3ی گزینه -43

 10گیرد، باید بیشتر از آب سرد است. پس عددی که در زیر ))سرد(( قرار می

 باشد.

 ی اجزای مخلوط. تفاوت در اندازه1ی گزینه -44

 شود.نشین نمیته ای. در محلول، هیچ مادّه4ی گزینه -45

. برای جداسازی اجزای مخلوط سرکه و نمک از روش تبخیر 3ی گزینه -46

 شوند.شود. اجزای سه مخلوط  دیگر به روش صاف کردن از هم جدا میاستفاده می

ها ممکن است حالت مواد )جامد، مایع یا گاز بودن( . در مخلوط2ی گزینه -47

 عوض شود.

 آسانی اجزای آن را از هم جدا کرد.توان به ها، نمیتوجّه: در بعضی از مخلوط

 . طوفان شن، مخلوط جامد )شن( در گاز )هوا( است.1ی گزینه -48

 . 2ی گزینه -49

 . 2ی گزینه -50
 

 ابتدایی  چهارم   (1) آزمون   پاسخنامه


