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 پایه پنجم دبستان سادات 1399نوروز  یکتمرین شماره 
 02/01/99تاریخ پیشنهادی حل :                                                                                    نام و نام خانوادگی :                                                                      

 درس ریاضی
یک بازیکن قرار است به تیم سپاهان اصفهان اضافه شود. از این بازیکن تست ورزشی گرفته می شود و این بازیکن در حال دویدن  1

ساعت تمرین یا مسابقه داشته باشد.  6قلب دارد. به نظر شما اگر این بازیکن در طول یک سال روزی  ضربانبار  100در هر دقیقه 

 می کند؟ ضربان درحال مسابقه یا تمرین( ار قلب اوتقریبا در طول یک سال چند ب

 

 

 

 

 

حداکثر چه عددی   بازیکنان یک تیمرا انتخاب کند. جمع رقم های پشت لباس    99تا   1بازیکن یک تیم فوتبال می تواند شماره های   2

 می تواند داشته باشد؟

 اگر بخواهیم حاصل ضرب شماره یک بازیکن را در یک بازیکن دیگر از

 ضرب چه عددی می شود؟ همان تیم حساب کنیم.  حداکثر حاصل 

 

 

 

 

 رقم بنویسید و حاصل را حساب کنید. با نوشتن عملیات درستی تقسیم خود را آزمون کنید. 2رقم به  5سه تقسیم دلخواه  3

   

 



 

 

اگر طبق همین الگو، نتایج ادامه پیدا کند. مسابقه به صورت زیر بوده است.  9نتایج مسابقات تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در  4

 گل زده تیم گیتی پسند و عدد دوم گل زده تیم حریف از سمت چپ ام چیست؟ عدد اول 37نظرتان راجع به مسابقه 

 0-2 1-2 3-2 0-4 1-3 2-3 5-4 1-5 2-4 ادامه 

 
 هزینه های سه باشگاه فوتبال در زیر آمده است.  5

 با رسم محور محل تقریبی هر کدام از این مبالغ را نشان دهید.

 

 

 

 

78265013  

 

253104  

 

40001212  

 
 

  خطر سرایت بیماریمسابقه فوتبال دو تیم سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان به علت  6

 بهمن 14روز به عقب افتاد. قبال قرار بود این مسابقه در  3هفته  و  4ماه  و  2به مدت 

 برگزار شود. این مسابقه در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ 98سال  

 

 

 

دقیقه استراحت  15دقیقه ای تمرین داشت و بین هر قسمت از تمرین  42تمرین دیروز صبح ، سه زمان تیم فوتبال ذوب آهن در جلسه  7

و  سی دقیقه تمرین شروع شده باشد ، در چه زمانی تمرین تمام می شود؟ 7داشت. اگر ساعت   

 
 
 
 
 

 



 

 

زحمتکش یک دانش آموز درساعت هشت و جدول ایستگاه های مترو و فاصله های آن در جدول زیر مشخص شده است. پدر  8

پنجاه و سه دقیقه بعداز ظهر در ایستگاه خانه اصفهان سوار مترو شد. او می خواست به دروازه دولت برود. اما متاسفانه او تا سپاهان 

زمانهای   رفت  و شهر به خواب رفت و مجبور شد دوباره مسیر را با مترو برگردد. او چه زمانی به ایستگاه میدان انقالب رسید؟ 

  برگشت از یک ایستگاه تا ایستگاه بعدی یکسان است.

 سپاهان شهر میدان انقالب دروازه دولت میدان شهدا خانه اصفهان ایستگاه

زمان رسیدن به 

 ایستگاه بعد

     

 
 
 

 

 علومدرس 
رسیدن دو دانه درخت افرا با هم مقایسه شده است. به نظر شما با چه آزمایشی می توان فهمید کدام دانه د رکتاب علوم ما زمان  1

 دیرتر به زمین می رسد؟

 
 .)جامد، مایع و گاز(هر کدام از شکل های زیر نشان دهنده کدام حالت ماده است. در مورد هر حالت در دو خط توضیح دهید 2

 

 

 

 

 

 

یک نوع اتم و دایره های توخالی هم نوعی اتم دیگر باشند کدام شکل های زیر شکل ترکیب را نشان می دهد؟  اگر بیضی توخالی 3

اگر ماده ی خالصی که فقط اتم بیضی را دارد را با ماده خالصی که فقط  اتم دایره را دارد روی هم ریخته باشیم کدام شکل ها تغییر  

 غییر فیزیکی؟شیمیایی را نشان می دهد و کدام شکل ها ت

 

 

 

 دقیقه  8 دقیقه  11 دقیقه  5 دقیقه  4



 

 

 بخواهد از زنگ زدن وسایل آهنی خانه خودشان جلوگیری کند، چه راههایی را به او پیشنهاد می کنید؟ اگر امیرحسین سازواری 4

 
وقتی جسمی را گرم می کنیم در اثر گرما فاصله مولوکول های آن زیادتر می شود و جسم کمی بزرگتر می شود . دراین حالت  5

 فیزیکی اتفاق افتاده یا شیمیایی؟چرا؟تغییر 

 

 اگر جسم را سرد کنیم به نظر شما چه اتفاقی می افتد ؟چرا؟

 

 نشانه بنویسید. 3نشانه های یک تغییر شیمیایی چیست؟  6

 

 

 

 فارسیدرس 
 در کدام گزینه هیچ یک از ترکیب ها موصوف و صفت به شمار نمی آیند؟ 1

 لحظه های تنهایی –دودکش بلند  –الف( چرخ کارخانه 

 منابع تحقیق  –شماتت دشمن   –ب( غرور جوانی 

 محله ی دیگران –پر خروش  –ج( دورترین نقاط آبشار 

 عالمت راهنمایی  –اسب سوار کار  –د( نیک مرد 

 حرف های منادا عبارتند از: 2

 که  –یا  –تا                 د( ای  –که  –یا               ج( را  –الف  –و                  ب( ای  –تا  –الف( اگر 
 نهاد و گزاره کدام اند؟ "وطن داری آموز از ماکیان  "در مصراع  3

 
 در کدام گزینه تضاد وجود ندارد؟ در گزینه هایی که تضاد است، آن را مشخص کنید.  4

 که هم در خانه  ما هست هم نیست الف( به مادر گفتم آخر این خدا کیست؟           

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

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

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



 

 

 

و ، سالمتی نشاط  ،سالی پر از شادی 
برای شما را موفقیت های پی در پی 

 آرزومندیم .

 خاک هنر خیز من ای اصفهان               ای به هنر سرمه ی چشم جهان                       بیت رو به رو دارای چه آرایه ادبی است؟  5

 الف( تشبیه               ب( کنایه                  ج( تشخیص                        د( گزینه های الف و ج

 اجتماعیدرس مطالعات 
 یباز حیو عکس آن را به همراه توض دیکن ی( با افراد داخل منزل باز میاز پانتوم ری) به غدیکن یطراح یرکالمیبا ارتباط غ یباز کی 1

 عکس( 2.)حداکثر دیارسال کن

 

مادر  عی.)هم صنادیسیکه محصوالتشان در آشپزخانه وجود دارد بنو یصنعت 10و نام  دیآشپزخانه منزلتان نگاه کن لیبا دقت به وسا 2

 خط( 4) .یمصرف عیو هم صنا

 

 خط( 1) .دیسیاز شرق به غرب بنو بیرا به ترت رانیا گانینام همسا 3

 درس هدیه های آسمانی
 با توجه به آیه ی زیر خداوند مهربان چند نوع نشانه برای هدایت ما قرار داده است؟ )توضیح دهید( 1

 

 

 

 چه ارتباطی بین این آیه و تصویر وجود دارد ؟ 2

 

 

 
 
 

 تاریخ پاسخگویی به سواالت :

 تاریخ امضای ولی :

 محل امضای ولی :

َي  ني ُموقي أ
ضي آَياٌت ِلي رأ َ َفََل  ﴾۲۰﴿ َوِفي اْلأ

َ
ُكمأ أ ُفسي نأ

َ
ُروَن َوِفي أ صي  ﴾۲۱﴿ ُتبأ


