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 فارسی

 کمان(( محمود پوروهاب است.. شاعر شعر ))خداوند رنگین2ی گزینه -1
 است.. دکان جمع نیست. دکان به معنای مغازه 4ی گزینه -2
 توانیم با ))ات(( جمع ببندیم.های احساس، مسابقه و جمله را می. کلمه3ی گزینه -3
 آینده ≠گذشته             ابتدا ≠. انتها 4ی گزینه -4
 . 1ی گزینه -5
 جوش: تالش، جنبشوجنب        : بزرگی. عظمت1ی گزینه -6

 اشیا گلی، چیزی که از گل رُس ساخته شده سفالی: ظرف یا       پی، به دنبال همدرپیوسته: پی
 . 1ی گزینه -7

 ی سالمت مکان بهداشتی است.خانه
 مسجد مکان مذهبی است.

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک نهاد فرهنگی است.
 : اطراف. دوروبر4ی گزینه -8
 : تعجّب. حیرت2ی گزینه -9
 مزهمزّه           خوشمخصوص      خوش       مخصوس     . معمور           مأمور3ی گزینه -10

هایی که تشدید دارند، اگر تشدید را نگذاریم، از نظر امالیی غلط به حساب    توجّه: در کلمه
هایی که به تشدید نیاز ندارند، غلط امالیی محسوب آیند؛ امّا گذاشتن تشدید برای کلمهنمی
 شود.می

 ریاضی
 64 - 8=  56. 3ی گزینه -11
  ( :6. شکل )3ی گزینه -12
 
 
   

بادکنک به  2کند. برای خرید تومان سود می 100. او از فروش هر بادکنک 1ی گزینه  -13
 بادکنک بفروشد. 6تومان نیاز دارد. پس باید  600

 شود.نمی 18، 4ی تا مربّع داریم ولی جواب جمع گزینه 18. 4ی گزینه -14
 . 2ی گزینه -15

  
  

 گیرد.قرار می 4روی عدد بهرو 2. عدد 3ی گزینه -16
 گردیم. . از آخر به اوّل برمی3ی گزینه -17

 

 بعدازظهر 7یعنی ساعت  19. ساعت 2ی گزینه -18

م ابتداییسوی آزمون پاسخنامه  

(15/8/1401)  
1آزمون   
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21  =1  +2  +3  +4  +5  +6  

 ،8  ،12  ،16  ،20  ،24  ،28  4 

    11  =6 + 5             5  =8 - 13  
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 شوند، پس شکل نهم مانند شکل اوّل است.تا تکرار می 4تا  4ها . شکل4ی گزینه -19
ساعت  5بعدازظهر،  5ظهر تا  12ساعت است و از  6ظهر،  12صبح تا  6. از 2ی گزینه -20

  ساعت. 5 + 6=  11شود: است، پس مدّت امروز می
 . 2ی گزینه -21
 . 3ی گزینه -22

  
 

   . 4ی گزینه -23
   

25  =6  +4  +3  +7  +5  
        
 

  
 

 

 

 100شود: تایی می10ی دسته 10. 3ی گزینه -24
 1000 – 989 = 11. 2ی گزینه -25

 تجربیعلوم
هایی را دوست دارند، پس هایش چه خوراکیخواهد بداند همکالسی. چون می2ی گزینه -26

 ها بپرسد.باید از خود آن
 دوست دارند.ها آن را بیشتر تر باشد، بچّهمزهچه خوراکی خوش. معمواًل هر1ی گزینه -27
ها را در یک آوریم، بهتر است آن. برای مرتّب کردن اطاّلعاتی که به دست می2ی گزینه -28

 گیری کنیم.جدول مرتّب کنیم تا بتوانیم بهتر نتیجه
 ها. ویتامین4ی گزینه -29
 زمینی. سیب1ی گزینه -30
 آید.های گیاه ذرّت روغن به دست می. از دانه3ی گزینه -31
 تری دارد.ف کوتاهسبت به سه خوراکی دیگر تاریخ مصر. ماست ن4ی گزینه -32
 . لپّه1ی گزینه -33
. در کالباس، کنسرو ماهی، سوسیس و سس ساالد از موادّ نگهدارنده استفاده 3ی گزینه -34
 شود.می
 آید.. عسل جزو لبنیات نیست زیرا از شیر به دست نمی2ی گزینه -35
 شوند.دود، گاز است و گازها در همه جای ظرف پخش می. 3ی گزینه -36
کنیم که آن را در اکسید استفاده می. برای خاموش کردن آتش از گاز کربن دی4ی گزینه -37

 کنند.نشانی پر میکپسول آتش
 . روغن1ی گزینه -38
 . تبدیل آب به یخ، انجماد است.1ی گزینه -39
مایع )آب رودخانه(، جامد )یخ و برف( و گاز )بخار آب موجود . آب به هر سه حالت 3ی گزینه -40

  در هوا و ابر( وجود دارد.

 ابتدایی  سوم   (1) آزمون   پاسخنامه
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28  =5  +7  +5  +8  +3  

10 

10 

10 

10 10 

20  =9  +2  +8 + 1  


