
تمرین شماره پنج نوروزی پایه پنجم دبستان سادات  تاریخ پیشنهادی حل: 7 فروردین 96–
کالس :                   نام و نام خانوادگی :

؟ کسر جدید چند برابر کسر قبلی است صورت این در کنیم می  یک سوم را کسر همان مخرج و  برابر 2  را کسری صورت 1

 باقی دیوار از کسری چه پایان در زدند رنگ را دیوار دوم کارگر نصف سوم کارگر و اول کارگر نصف دوم کارگر و دیوار نصف کارگراول 2

؟ ماند

 شکل دو محیط اختالف صورت این در است مثلث آن اضالع نصف مربع یک اضالع اندازه و متر 16  االضالع متساوی مثلث یک اضالع اندازه 3

؟ شود می متر از کسری چه

 امین شکل چند دایره دارد؟ 18امین شکل و  15در الگوی زیر  4

؟ شود می ساعت چند هفته یک 5

یک داستانک خوب بنویسید که جواب آن با تقسیم عدد بر کسر به دست آید. 6

 ، بزند شخم روز 8 مدت در را شکلی مربع زمین دور تا دور تراکتور این اگر کند حرکت کیلومتر 2 اکثر حد روزانه تواند می تراکتور یک 7

؟ بود خواهد هکتار چند زمین این مساحت آنگاه



در چه شغلهایی از عدسی ها استفاده می شود؟ 8

سازی با خود دست ما در چه چیزی است؟ تفاوت اثر دست ما بر روی گل مجمسه 9

ماهیچه ها در بدن ما در چه جاهایی قرار دارند و چه وظایفی بر عهده دارند؟ 10

کدام ماهیچه ها با اراده ما کار می کنند و کدام ماهیچه ها با ارده ما کار نمی کنند؟ 11

نقش اسکلت در بدن ما چیست؟ به کدام قسمت بدن ما اسکلت گفته می شودو 12

13    به نظر شما امیر مهدى دنبال چه قسمتی از بدنش می گردد؟این قسمت از بدن چه کاربردی دارد؟

از اموال عمومی چگونه باید نگهداری و استفاده کرد؟ در مورد اموال خصوصی چگونه باید استفاده کرد؟ 14

.  کم فروشی به چه معناست؟یک مثال بزنید. آیه ای در این مورد بنویسید 15

روز جمعه چه ویژگی هایی در فرهنگ اسالمی دارد؟ 16



 مهم ترین قانون کشور : 17

قوانین را تصویب می کند :

باالترین مقام کشور : 

 چگونه است ؟آب و هوای ارمنستان  18

الف( آب و هوای معتدل    ب( آب و هوای گرم و خشک    ج( آب و هوای کوهستانی    د( آب و هوای گرم و مرطوب

جغرافی دانان برای این که بتوانند سطح زمین را مطالعه کنند چه کاری انجام می دهند ؟ 19

مبدا چند درجه هستند ؟ دلیل این دره بندی چیست ؟ مدار استوا و نصف النهار 20

با چهار کلمه ی خورشید ، درخت ، خاک و آب جمله هایی بنویس که با یکدیگر یک متن را تشکیل دهند . 21

احساسی خواهید داشت :چه  22

هنگامی خشمگین می شوید ، رنگ موی شما قرمز شود .-1

وقتی که راه می روید ، کفش شما موسیقی بنوازد . -2

 وقتی که با مداد می نوشتی ، با تو حرف می زد . -3

 عالئم نگارشی مناسب را در جای خالی بگذارید. 23

لقمان را گفتند ...... ادب از که آموختی ...... گفت ...... از بی ادبان ......

هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن احتراز کردم ......

 برای اتفاق زیر عنوانی انتخاب کن و آن را نیز ادامه بده . 24

ز کدام طرف باید برود. سرگردان است ............غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند ا



به یک پرنده با دقت نگاه کن . چه چیزهایی را می بینی؟ درباره ی آن دو سطر بنویس . 25

سطر ( 4حکایتی از ایام جنگ و دفاع را که در قصه ها خوانده ای یا شنیده ای بنویس. )  26

: تاریخ پاسخ دادن به سواالت

ی ولی :تاریخ امضا

محل امضا والدین

امام علی(علیه السالم) فرمودند :

ُهوو ِعیٌد؛ ُ فیِه فو ی اَّلله ٍم ال ُیعصو ُکلُّ َیو
هر روزی که در آن خداوند نافرمانی نشود ، عید است.

نهجالبالغه ، حکمت 428


