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  ، مجتبي مجاهديزاده الهه رجبي، رضا قنبري، فرخنده دشتي، نگين سليماني، ندا اسالمي رياضي

  فرد، رضا شكفته، رضا قنبري، مهدي فرهادتوسكي، نگين سليماني، هدي توبك، سيدعلي موسوي  علوم
  مجتبي پورجعفري، اميرحسين اسمعيلي

  ، گلزار فرهادينگار زهرا مقتدري، الهام رضايي، سهيال چهره فارسي

  توليد گروه فني

  ليال خداورديان توليد آزمونمدير

  شقايق راهبريان  ي آزمون مسئول دفترچه

 زيور موحدي آراامور كامپيوتري و صفحه

  پورفرد فرناز براتي گرافيك

  مريم صالحي گروه مستندسازيمدير

  الهه مرزوق ي مستندسازيمسئول دفترچه

  محمديحميد  پناظر چا
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 3:ي صفحه  دوم دبستان

  
 كتاب درسي) 86ي  صفحه – گيري اندازه( - 1

  متر. ميلي 7متر و  سانتي 5متر يعني  ميلي 57الف) 
  متر. سانتي 2متر يعني  ميلي 20ب) 
  متر. ميلي 73متر يعني  ميلي 3متر و  سانتي 7پ) 

  نمره دارد.) 5/0 به هر جاي خالي صحيحپاسخ (
 رسي)كتاب د 94 ي    صفحه - رقمي جمع و تفريق اعداد سه( - 2

48 84 391 75

103 409 98 405

 

 
  

 نمره دارد.) 5/0 هر عالمت صحيح(

 كتاب درسي) 94و  86ي ها       صفحه - رقمي و جمع و تفريق اعداد سه گيري اندازه(  - 3

  متر  ميلي   10متر  سانتي 5
    متر  يميل  60 متر ميلي 7متر و   سانتي 4
  متر ميلي  35متر  سانتي 3
  متر ميلي  86متر  ميلي 6متر و  سانتي 8

 نمره دارد.) 5/0 هر عالمت صحيح(

 كتاب درسي) 105ي    صفحه - رقمي جمع و تفريق اعداد سه( - 4

  رنگ نشده است. ميلهمتر از  سانتي 59

9
102

3 0 
17
7

2 4 8
0 5 9


   

 درسي) كتاب 97و  95ي   ها صفحه – رقمي جمع و تفريق اعداد سه( - 5

  است. ريال 430الف) پول سمانه 
557
127
430

   

  

  است.ريال  987 دو نفراين ع پول وب) مجم
430
557
987
   

 ))تشريحيتشريحيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال

 نمره) 1(

 نمره) 5/1(

 نمره) 5/1(
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 4:ي صفحه  تاندوم دبس

 

        درسي)  كتاب 72 ي صفحه – ها درون آشيانه(  - 6

  داري از آنها هايشان و نگه به دنيا آوردن بچه - 1

  استراحت كردن - 2

  انبار كردن غذا - 3

  در امان بودن از دشمن، گرما و سرما - 4

  )و موارد صحيح ديگر نيز قابل قبول است.. ذكر دو مورد كافي نمره دارد 1هر مورد صحيح (

 ي)كتاب درس 69 و 65 ي ها صفحه - سرگذشت دانه(  - 7

  توان ج) مي  برنجب)   الف) شمعداني

  .)نمره دارد 5/0صحيح  موردهر ( 

   ي)كتاب درس 74 تا 72 يها   صفحه -  ها آشيانه  درون(   - 8

 ها در زير خاك است، به صورت گروهي زندگي  ي بسياري از آن النه  

  ها را مشاهده كرد. سازي آن توان النه كنند و با انجام فعاليتي مي مي

   .است  و عقاب ين جانور، غذاي روباها 

  

  خورد ميرا هاي توت  برگآيد، مدتي  اين جانور وقتي از تخم بيرون مي 

  كند. روي يك شاخه پيله درست ميو بعد 

  نمره دارد.) 1 (هر اتّصال صحيح،

  
  

 ))تشريحيتشريحي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 5:ي صفحه  دوم دبستان

   ي)كتاب درس 78 ي  صفحه -  كنم من رشد مي ( - 9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)نمره دارد 1صحيح  اتّصالهر (
 ي)كتاب درس 77ي  صفحه – كنم مي من رشد( - 10

  سالگي است. تر كودكان راه رفتن بدون كمك ديگران حدوداً مربوط به يك در بيش - الف) 
  ب) 
  ج) 

  ).دارد نمره 5/0 ،صحيح عالمت هر( 

×





 كارت مراقبت كودك

 چشميندازها
 رنگ چشم

دور سر هنگامي  اندازه
 تولّد

 تاريخ تولّد
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 6:ي صفحه  تاندوم دبس

  
 »مجتبي مجاهدي -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 80ي    صفحه – گيري اندازه( - 1

  كم كنيم. پس: 60را از  دهيم. چون پول گم شده است بايد  شان مين ي آرش را با  پول گم شده
60 27   

 كنيم: را با حدس پيدا مي 

  

60 40 20
60 38 22
60 36 24
60 34 26
60 33 27

 

 

 

 

 

 

 »الهه رجبي«   كتاب درسي) 76ي   صفحه - گيري اندازه(  - 2

 باشد. مي 10:40حال ساعت  ،دقيقه حركت كند 15ي  به اندازه  ي بزرگ  اگر عقربه

 »رضا قنبري«   كتاب درسي) 80ي   صفحه - گيري اندازه( - 3

  كنيم تا با حدس زدن به پاسخ برسيم: يكي بررسي مي به بعد را يكي 3اعداد از 
      ?

?

4 4 4 4 4 16
5 5 5 5 5 5 25

      
       

   
? است.  6پس جواب عدد  6 6 6 6 6 6 6 36          

 »فرخنده دشتي«    كتاب درسي) 92و  80 يها    صفحه - رقمي  جمع و تفريق اعداد سهو  گيري اندازه( - 4

9، بايد بيشتر از 2با  جمع  حاصل ،با توجه به صورت عبارت 8 17  برابر  2با  15جمع  كه حاصل باشد، در صورتي
 قرار بگيرد. تواند به جاي  نمي» 3«ي  عدد گزينه. پس 17است با 

 »رضا قنبري«   كتاب درسي) 98و  97،  94 ي   ها صفحه – قمير جمع و تفريق اعداد سه( - 5

  يك كمتر خرج كرده است، داريم: يك پول بيشتري دارد بايد حساب كنيم كدام كه ببينيم كدام براي اين
40ريال          5 45   خرج امير  

30ريال  25 55   خرج سهيل  
  )»1«و »3« هاي گزينه . (ردبرايش باقي مانده استده پس پول بيشتري تر خرج كر امير كم

امير چند  بفهميم بايد ميزان خرج آن دو را از هم كم كنيم تا ،كه ببينيم امير چه مقدار بيشتر پول دارد حال براي اين
  ريال بيشتر از سهيل دارد.

55 ريال     45 10    دار پولي كه امير بيشتر از سهيل داردخرج سهيل = مق –خرج امير   
  

 ))تستيتستيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 7:ي صفحه  دوم دبستان

 »فرخنده دشتي«    كتاب درسي) 98تا  94ي ها  صفحه -  رقمي جمع و تفريق اعداد سه( - 6

 كنيم: با هم جمع مي است ابتدا تعداد صفحاتي را كه مطالعه كرده

1 2 0
2 4 0
3 6 0

   

  م:كني ه از تعداد كل صفحات، كم ميو بعد صفحاتي را كه خواند
4 9 0
3 6 0
1 3 0

   

 »نگين سليماني«   كتاب درسي) 102 تا 100ي     ها صفحه - رقمي  اعداد سهجمع و تفريق ( - 7

  1 7 14 6       

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي) 107 ي  صفحه - رقمي  اعداد سه جمع و تفريق( - 8

  
6 7 4
1 9 8
8 7 2

     
6 7 4
1 9 8   

 »سطحي كتاب سه«   كتاب درسي) 97تا  94 يها   صفحه -  رقمي جمع و تفريق اعداد سه(  - 9

                      26 - 207 149 +21 118+  23و              »               2«ي  :گزينه  226 - 409 1«ي  :گزينه« 

 16  +780 19 - 802 208 - 56و                 »              4«ي  :گزينه 23  +189 3«ي  :گزينه«  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 103تا  101 يها   صفحه -  رقمي جمع و تفريق اعداد سه( - 10

 288+  367=  655مجموع تعداد صفحاتي كه سهند خوانده است.          

  843 - 655=  188مانده از كتاب    تعداد صفحات باقي  

152 212 783 796 

183 141 170 181 

صفحه بخواند. 130پس در روز سوم بايد 

 مجموع تعداد صفحاتي كه در دو روز اول مطالعه كرده است.
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 8:ي صفحه  تاندوم دبس

  

 »رضا شكفته -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 63و  62هاي    صفحه -  !بسازيم و لذّت ببريم( - 11

 آن براي ساختن وسايل مناسب نيست.شود، بنابراين استفاده از  ست موز بعد از مدتي فاسد ميچون پو

 »قنبري رضا«  كتاب درسي) 65ي     صفحه -  سرگذشت دانه( - 12

ي  ميـوه  اند تعداد زيادي دانه در هـر  آمده ها ي خود تنها يك دانه دارد اما ساير گياهاني كه در گزينه در هر ميوه آلبالو

 خود دارند.

  »توسكي مهدي فرهاد«  كتاب درسي) 68ي   صفحه – سرگذشت دانه( - 13

 كند. جا مي قاصدك خيلي سبك است، باد به راحتي آن را جابه گلچون 

 »نگين سليماني«    كتاب درسي) 69و  68ي ها  صفحه -   سرگذشت دانه( - 14

  كنند. ديگر كمك مي يك زندگي به ها ي غذا براي آن تهيهبا و گياهان  ها پراكنده كردن دانه باگوسفندان 

  »هدي توبك«  تاب درسي)ك 71ي  صفحه -ها درون آشيانه( - 15

د. سـپس درون  بافـ  به هـم مـي  ها را  كند و با نوكش آن آوري مي جمعهاي نازك گياهان را  ها و برگ چرخ ريسك شاخه

  كند. پر مي هاي نرم گياهان ديگر و نيز قسمت پرندگان ياخود  النه را با پرهاي نرم

  »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 75ي     صفحه - ها درون آشيانه( - 16

از  پشـت  الكهـا ماننـد    دهند و بعضـي  تغيير شكل مي قورباغهها مانند  بعضي كنند نميي جانوران به يك شكل رشد  همه

  نوزادي تا بزرگ شدن به يك شكل هستند.

 ))تستيتستي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 9:ي صفحه  دوم دبستان

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 73ي   صفحه - ها درون آشيانه( - 17

  كند تا بزرگ شوند. ها مراقبت مي دهد و از آن هاي خود شير مي  خرگوش به بچه

  »مجتبي پورجعفري«  كتاب درسي) 81ي    صفحه -  كنم من رشد مي( - 18

  د.نآي برنج و مرباي آلبالو از مواد گياهي به دست مي

  د.نآي گوشت و ماست از مواد حيواني (جانوري) به دست مي

  از يك دسته هستند. »ج«و » ب«يعني موارد  ماست پس گوشت و

  »اميرحسين اسمعيلي«  كتاب درسي) 81و  80ي ها  صفحه – كنم من رشد مي( - 19

  شود. ها مي پسته با دندان، باعث خراب شدن و شكستن دندانچيزهاي محكم مثل شكستن 

  »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 80ي  صفحه -  كنم من رشد مي( - 20

رنـد و  گي ها را مـي  هاي هميشگي جاي آن هاي شيري هستند و كم كم دندان افتند، دندان هايي كه در سنّ شما مي دندان

  هاي شيري به خوبي مراقبت كنيد. شما بايد از دندان
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 10:ي صفحه  تاندوم دبس

  

 »نگار سهيال چهره -نگاه به گذشته«  فارسي) 66ي  صفحه - هنر و ادب( - 21

 است. خياطيمربوط به هنر  »چرخ خياطي«

 »زهرا مقتدري«    )فارسي 85 و 72، 68 ،64 ،60، 57ي ها   صفحه - و ايران من هنر و ادب ،راه زندگي( - 22

  انهنهر: رودخ

 »زهرا مقتدري«    )فارسي 85و  68 يها   صفحه - و ايران من هنر و ادب( - 23

 »:2«ي  صورت صحيح بيت گزينه

  »هايت / روييده الله، جانم فدايت بر كوي و كوچه، بر دشت«

 »نگار سهيال چهره«    )فارسي 83ي   صفحه - ايران من ( - 24

  دانشگاه آرايشگاه / دانش + گاه  + گاه درمانگاه / آرايش  درمان + گاه 

  جزئي است. اي ساده و يك واژه» آگاه«ي  واژه

 »الهام رضايي«    )فارسي 79و  72، 69، 57ي    ها صفحه - و ايران من هنر و ادبراه زندگي، ( - 25

  كلمات نادرست:صورت صحيح 

  مغرب»: 4«ي  احترام / گزينه»: 3«ي  مله / گزينهح»: 1«ي  گزينه

 »گلزار فرهادي«    )فارسي 83ي  صفحه - ايران من ( - 26

  .يعني چند چشم »چشمان«و  يعني چند داستان »ها داستان«يعني چند دوست،  »دوستان«

  ها: بررسي ساير گزينه

  يعني چند درخت »ها درخت«يعني چند مرد،  »مردان«»: 1«ي  گزينه

  يعني چند زن »زنان«»: 3«ي  گزينه

  يعني چند كودك »كودكان«يعني چند گل، » ها گل«»: 4«ي  گزينه

  

  

 فارسي و نگارش فارسيفارسي و نگارش فارسيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 11:ي صفحه  دوم دبستان

  

 »الهام رضايي«    )فارسي 74ي  صفحه -  هنر و ادب( - 27

  هاي شاهنامه، رستم است. پهلوان داستان ترين بزرگ) الف

  شهرهاي ايران است. ترين قديمي) شهر توس يكي از ب

  برم. مي لذت سرسبزطبيعت  از ديدن) من ج

 »زهرا مقتدري«    )فارسي نگارش 67ي  صفحه - هنر و ادب(   - 28

  ها: زمان جمالت ساير گزينه

  زمان حال»: 1«ي  گزينه

  زمان حال»: 2«ي  گزينه

  زمان گذشته»: 4«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«   )فارسي 81و  80ي ها   صفحه - ايران من( - 29

  قرار دارد. اصفهانسه پل در  و سيالف) 

  قرار دارد. گيالندر  ماسولهب) 

  قرار دارد. كرمانشاهبيستون در ج) 

  اضافي است. »كرمان« ي واژه بنابراين

 »نگار سهيال چهره«   )فارسي 77و  76 ي ها صفحه - هنر و ادب( - 30

  است.افتاده اين اتّفاق نيز » 2«ي  در گزينه وشود  يك اتّفاق ساده به داستاني بزرگ تبديل مي »كالغ كالغ، چهل يك«در 




