
تمرین شماره شش نوروزی پایه پنجم دبستان سادات – تاریخ پیشنهادی حل : 9 فروردین 96
کالس :                   نام و نام خانوادگی :

دو سوم محصول یک روستا گندم است . اگر از این مقدار سه چهارم برای صادرات انتخاب شود و از این محصول صادراتی دو  1

تن باشد، چه مقدار از محصول به عراق فروخته شده است؟ 60پنجم آن به کشور عراق فروخته شود و کل محصول 

2     محمدشایان از سمت راست در صف نفر دهم واز سمت چپ نفر دوازدهم است این صف چند نفره است ؟

3     محمدامین ظرفی آب دارد ، اگر 6 لیتر از آب را خالی کنیم  ظرف نیمه پر می شود . گنجایش این ظرف چند لیتر است ؟

4      اندازه قدم امیر ارشان یک سوم  طول قدم پدرش است و طول قدم پدرش 1  متر است اگر آنها از یک نقطه از هم دور شوند ، 

؟ شود می متر چند هم از آنها ی فاصله قدم 1000 از پس

 تبدیل واحد ها طراحی شده است. این تمرین برای تقویتجاهای خالی را پر کنید.  5

.  است متر..................  متر میلی 10                                .  است متر...............................................    ، متر سانتی 87

 است متر............................  کیلومتر 022/9            .                                       است متر سانتی........................    متر پنجم دو 

 است متر میلی................   متر 0/ 320              .  است متر میلی..............   یا   است متر سانتی...................    کیلومتر3 

.    است متر میلی................. .....  متر سانتی 4/4است             متر میلی......................   یا  است متر سانتی.................  متر 405/0

6     سیدمحمد هادى  مبلغ 4500000 تومان در یک کار افتصادی  سرمایه گذاری کرده است  . اگر این کار ماهانه % 4 سود 

ماه پول او چقدر خواهد شد؟ 3 مدتدر  برداشت نکند، و او این سود را  ی او داشته باشدبرا



 

 

 شکل ساده ای از سلول عصبی بکشید و بگویید که نقش سلول های عصبی در بدن ما چیست؟ 8

 

 

 می شویم؟ چگونه ما مزه یک غذا را متوجه 9

 

 چگونه ما بوی یک غذا را متوجه می شویم؟ 10

 

 چرا افراد روشندل از سر انگشتان خود برای خواندن حروف بریل استفاده می کنند. 11

 

 در این سه شکل نوع اهرم را مشخص کنید و بگویید این اهرم نیرو را زیاد می کند یا جابه جایی را؟ 12

 

 

 

 

 ساختمانی از سطح شیب دار استفاده می کند؟ انکارگربه نظر شما چرا  13

 

 پیامبر اسالم در مورد نیکی کردن در روز جمعه چه  فرمودند؟ 14

 

 

 مراحل غسل را شماره گذاری کنید. 15

 



 

 

 چه برداشتی از داستان پیدا کردید.)در سه خط بنویسید.( را بخوانید.  "دو نامه "یک بار دیگر داستان 16

 

 

 

 حمل و نقل در قدیم چگونه بوده است ؟ 17

 

 

 کدام یک در آذربایجان است ؟ 18

 ب( کوه های قفقاز     ج( نخجوان     د( موارد ب و ج     الف( دریاچه سواده

 صنایع دستی ترکمنستان را بنویسید . 19

 

 ایران در کدام نیمکره هاست ؟ 20

 

 طنز : نوشته ای است که آمیخته ببه شوخی است که هدف اصلی آن انتقاد می باشد. 21

 این وضعیت را پر آب و تاب و خنده آور وصف کن. "ردسر افتاده است .مردی برای پیدا کردن جوراب خود به د"

 

 

 

 لطیفه : کژدم را گفتند چرا به زمستان در نمی آیی ؟ گفت : به تابستانم چه حرمتست که به زمستان نیز بیایم ؟ )گلستان سعدی( 22

 منظور از لطیفه ی باال چیست ؟

 

 است طراحی شده است. بقیه ی آن را به دلخواه ادامه بده. "بهار برف و  "قسمتی از یک شعر که نام آن  23

 مادرم گفت : بهار آمده است               خانه را جارو کرد

 پدرم گفت : زمستان باقیست              برف را پارو کرد

 مادرم گفت چه سبز است بهار            عدس و گندم کاشت

 ...               .............................پدرم گفت : .....................

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

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

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

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



 

 

 یک حکایت از گلستان سعدی انتخاب کن و آن را به زبان امروزی یازنویسی کن . 24

 

 

 

 

 

 های زیر را انتخاب کن و درباره ی آن بنویس. یکی از ضرب المثل 25

 .           ب( از تو حرکت از خدا برکت .از دور خوش استشنیدن الف( آواز دهل 

 

 

 

 

 درباره ی چیست و چه کسی آن را نوشته است ؟« امثال و حکم » آیا می دانی کتاب  26

 

 

 : تاریخ پاسخ دادن به سواالت 

 ی ولی :تاریخ امضا 

 والدین محل امضا 

 

 

 

 

 

  م !!!م ، مهم اینه که بهاری زندگی کنیکنی مهم نیست که چند بهار زندگی می


