
تمرین شماره سه نوروزی پایه پنجم دبستان سادات – تاریخ پیشنهادی حل : 3 فروردین 96
کالس :                   نام و نام خانوادگی :

زاویه زیر را دقیق  اندازه گیری کنید. 1

سانتی متری شده  88متوجه شویم که پارچه ما درصد آب می رود، اگر پس از شستن  12نوعی پارچه داریم که پس از شستن  2

است. حساب کنید که قبل از شستن چند سانتی متر بوده است؟

یک داستانک جالب بنویسید که در آن سوالی که مطرح می شود با تقسیم کسر بر کسر به دست آید. 3

 20نفر دانش آموز ممتاز شده اند اما در کالس چهارم از  8نفر دانش آموز  12در امتحان آخر سال مدرسه ای در کالس سوم از  4

نفر شاگرد ممتاز شده اند. نتیجه کدام کالس بهتر بوده است؟چرا؟ 9نفر 

الگوی زیر را ادامه بده دوست خوبم. 5

1:20،1:40

1،4،7،10

روز بعد طلوع می کند.این شب که شب یلدا  6:34غروب و در ساعت  16:45آذر ماه در شهر اصفهان خورشید در ساعت  30در  6

نامیده می شود ، در شهر اصفهان چند ساعت و چند دقیقه است؟



 

 

روز بعد برایش جشن تکلیف بگیرند ، زمان  20ماه و  6سال و  8قرار باشد  به دنیا آمده است.اگر 1390فروردین 15هستی در  7

 جشن تکلیف هستی چه زمانی خواهد  بود؟

 

 

 

 ؟ است رفته کار به عدسی زیر وسایل از کدامیک در 8

 هیچکدام -د                              آینه -ج                         شیشه -ب                     تلسکوپ -الف

 ؟چرا؟ دانند می زمین تاریخ کتاب را چه چیزی  دانشمندان 9

 

 میشود؟چرا؟ در دریا بهتر فسیل درست می شود یا در خشکی؟ تشکیل بهتری سنگواره جانوران کدام از 10

 

 .شوند می ساخته...................... نام به ریزتری ذرات از ها مولکول 11

 .است.....................  تغییر یک وسرکه شیرین جوش ترکیب 12

 .است بیشتر.........................  حالت در ها مولکول وربایش کشش 13

 نظرتان راجع به جمله زیر که حضرت علی )ع( فرمودند چیست؟ 14

 
 ای است که هر روز آن را به عنوان دعا می خوانیم. آن دعا چیست؟آیه  205تا  195در سوره بقره بین آیات  15

 

در دنیایی که خداوند خلق کرده است بین بسیاری از پدیده های طبیعت هماهنگی هایی وجود دارد. یکی از این هماهنگی ها را به  16

 ؟طور خالصه بنویسید و بگویید با تفکر روی این هماهنگی ها به چه نتیجه ای می رسید

 

 

 

 



 

 

 کشور ترکمنستان در کنار کدام دریا واقع شده است؟ 17

 الف( خلیج فارس     ب( عمان     ج( آرال     د( خزر

 در ایران و جمهوری آذربایجان دو شهر همنام وجود دارد . نام این دو شهر را بنویسید ؟ 18

 

  چهار دلیل اهمیت شهر باکو را بنویسید . 19

 

                                                                                             

 رود کرج به کجا می ریزد ؟ رود کُرو 20

 عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.قدر                   سطر ( 6داستانی طراحی کن که پیام آن این ضرب المثل باشد. )  21

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

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

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

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

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

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

 کنید . ترکیب های وصفی و اضافی و اجزای آن را در ابیات زیر مشخص 22

 بال در بال پرستوهای خوب (1
 

 می رسد آخر ، سوار سبزپوش

 جامه ای از عطر نرگس ها به تن (2
 

 شالی از پروانه ها بر روی دوش

 باغبان هم باغبان نوبهار (3
 

 بر سر هر شاخه ای گل می زند

 
 جنگل های سرسبز ایران  -آید.   مانند:   لباس آبی من   نکته: اگر یک اسم، هم صفت داشته باشد هم مضاف الیه، اول صفت می 23

 متمم را در جمله های زیر مشخص کنید 

 خنده بر ترس های دروغین، اولین گام به سمت شجاعت است. -الف

 شجاع کسی است که از خطر عاقبت کارهای بد بترسد. -ب

 مشخص کنید.حروف ربط، حروف اضافه و نشانه ی مفعولی را در جمله های زیر  24

شجاع کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد ولی دست و پای خود را گم نکند و با کمال متانت و آرامش برای 

 رویارویی با خطر چاره جویی کند.

 

 



 

 

 کدام یک از جمله های زیر اسنادی و کدام غیر اسنادی اند؟ 25

 "برم از یاد دوستی را نمی "  کاج همسایه، گفت با نرمی       (1

 "خوب در حال من ، تامل کن.  ای آشنا ، ببخش مرا   "گفت :  (2

 "کاجستان"ده ما نام یافت   ابر ، باران رسان و چندی بعد (3

 کم کمک پا گرفت و سالم شد  کاج آسیب دیده ی ما هم (4

 کسی که جان هم نوع خود را نجات دهد شجاع است. (5

 کشور ایران زیباست . (6
 

 در هر یک از ابیات زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟ 26

 همان گه نیایم چو ابر سیاه (1
 

 می آزارت آرم ، بدین جایگاه

 توبه گوش ابر خواندی (2
 

 که از آسمان ببارد

 در نا امیدی بسی امید است (3
 

 پایان شب سیه سپید است

 هر تیر که از چشم چو بادام تو جست (4
 

 دلم چو مغز در پسته نشستدر خسته 

 
 : تاریخ پاسخ دادن به سواالت 

 ی ولی :تاریخ امضا 

 محل امضا والدین 

 

 

 

 :فرمودند الساّلم علیه صادق امام

  

ِم  ِمن ما ریوز   َیو
حن   و إلا  نو ع   نو وقوا تو جو  ِفیِه  نو رو ه   الفو اِمنا ِمن أِلنوا اِم  و أیا ِتنا؛ أیا  ....ِشیعو

 

  ؛ هستیم [زمان امام ر]ظهو فرج منتظر روز آن در ما که آن مگر نیست نوروزی هیچ

 . تاس ما شیعیان و ما روزهای از روزنو که چرا

   
 352 ص ، 6 ج ، الوسائل مستدرک


