
تمرین شماره چهار نوروزی پایه پنجم دبستان سادات – تاریخ پیشنهادی حل : 5 فروردین 96
کالس :                   نام و نام خانوادگی :

رقم بنویسید . با و بیست و سه صدم را  نود و صد شش و هزار هفده و میلیون بیست و چهارصد و میلیارد پنج عدد 1

 هر کدام از شکل های زیر چند خط تقارن دارند؟ 2

ضالع اال متوازی                                     دایره                                  مستطیل                                        مربع

3      نسبت وزن آرین به محمد فرزاد مثل 3 به8 است اگر وزن هردو روی هم 88 کیلوگرم باشد وزن هر یک چند کیلو گرم است؟ 

امیر حسین خارج دبستان از(453511ساعتوشددبستانوارد25557 ساعت امیر حسین4 شد،

 چه مدتی در دبستان بوده است؟

 آموز دانش چند باشد داشته آموز دانش 240 مدرسه اگر.  هستند راست دست بقیه و  چپ دست سادات،  ی مدرسه آموزان دانش%  540

 هستند؟ چپ دست

است؟ شده درست قیر از آسفالت درصد چند. است 16 به 4 شن به قیر وزن نسبت آسفالت نوعی کردن درست برای 6

7     محمدحسن به اندازه خمس زمان هر هفته و متین 35   ساعت در هفته به ورزش می پردازد . کدام یک بیشتر ورزش می کنند؟ 

؟ چقدر بیشتر

) ))



 

 

 توضیح دهید. چیست؟ در آهن زدن وزنگ شیشه شکستن بین تفاوت 8

 

 

 چیست؟ در ومنشور بین ذره بین تفاوت 9

 

 چیست؟ عدسی کانون 10

 

 چه تغییری،تغییر شیمیایی می گویند؟دو مثال بزنید. به 11

 

 

 

 با مطالعه ی فسیل ها چه اطالعاتی را می توانند به دست آورند؟ دانشمندان 12

 

 

تیتر است. به نظر شما چرا این عنوان به عنوان  "تغییر در خدمت زندگی "در فصل دوم کتاب علوم امسال یکی از تیتر های درس  13

 انتخاب شده است؟ منظور از این عبارت چیست؟

 

 

 سید.با توجه به مطالبی که در مورد حضرت مریم در کتاب هدیه های آسمان آموختیم؛ چند ویژگی از حضرت مریم بنوی 14

 



 

 

 بنویس. از آنان یژگی در مورد هر یکپیامبر اسالم از میان بانوان کدام چهار بانو را به عنوان بهترین معرفی کرده اند؟ یک و 15

1- 

2- 

3- 

4- 

 آیا در تاریخ دیده شده است که کودکی در گهواره خودش سخن بگوید؟ کمی توضیح دهید. 16

 

 

 آب قنات چگونه به وجود می آید ؟ 17

 

 

 زاینده رود به کجا می ریزد ؟ 18

 صورت می گیرد ؟ توضیح دهید .حمل و نقل زمینی از چند طریق  19

 

 

 

 به چه مکانی بندر می گویند ؟ توضیح دهید . 20

 

 ر کشور ما وجود دارد را نام ببرید.دبنادری که 

 

 در کدام گزینه هیچ یک از ترکیبات موصوف و صفت به شمار نمی آیند . 21

 لحظه های تنهایی –دودکش بلند  –الف( چرخ کارخانه 

 منابع تحقیق –شماتت همسایه  –ب( غرور جوانی 

 محله ی دیگران –پرخروش  –ج( دورترین نقاط آبشار 

 عالمت راهنمایی –اسب سوارکار  –د( نیک مرد 

 حرف های نشانه مفعولی و منادا عبارتند از ............ 22

 تا -که  –یا  –چون                د( ای  –تا  –که  –را               ج( را  –یا  –الف  –ای              ب( ای  –و  –تا  –الف( اگر 

 کلمات مشخص شده چه نقشی دارند ؟ "دشوار هاپیش تو  سهلشود "در مصرع  23

 



 

 

 ؟ در گزینه های که آرایه ی تضاد هست ، آن را مشخص کنید. ندارددر کدام گزینه آرایه ی تضاد وجود  24

 که هم در خانه ی ما هست و هم نیست  گفتم : آخر این خدا کیست به مادر (1

 گاه پیدا ، گاه پنهان می شوند  آفتاب و ماه یک خط در میان (2

 خنده یعنی این که دل ها زنده است  گریه دا را آبیاری می کند (3

 به که تا مال و سیم و زر باشد  آدمی را اگر هنر باشد (4
 

 دارای چه آرایه ی ادبی است ؟           خاک هنر خیز من ای اصفهان        ای به هنر سرمه ی چشم جهانبیت روبرو  25

 3و  1الف( تشبیه          ب( تمثیل          ج( تشخیص          د( گزینه 

 دارد ؟ کدام عبارت ادبی را "راست گفته اند که تا احمق در جهان است ، تنبل در نمی ماند.  "عبارت  26

 الف( تشخیص          ب( کنایه           ج( تمثیل            د( تضاد

 در مورد معنی و کاربرد عبارت باال دو سطر توضیح دهید.

 

 

 

 : تاریخ پاسخ دادن به سواالت 

 ی ولی :تاریخ امضا 

 محل امضا والدین 

 

 

 می ، تو را گم کرد رد هیاهوی شب عید

... غافل از اینکه شما اصل بهاری آاق




