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 پایه پنجم دبستان سادات 1399نوروز   پنجتمرین شماره 
 11/01/99تاریخ پیشنهادی حل :                   نام و نام خانوادگی :                                                                                                         

 درس ریاضی
 اعداد اعشاری زیر را به صورت گسترده بنویسید. 1

254/12 

204/1204 

هزینه ای که باشگاه های زیر در فصل جدید برای خرید بازیکنان جدید انجام داده اند در زیر نشان داده شده است. بین هر دو  2

 باشگاه نوشته شده کدام باشگاه بیشتر هزینه کرده است؟

 میلیون یورو 132/45اینتر میالن   میلیون یورو 24/123یونتوس 

 3/14ورسیا دورتموند ب  میلیون یورو 21/14بایرن مونیخ 

 میلیون یورو 210/41آرسنال   میلیون یورو 21/14لیورپول 
 

برابر کند. اگر این بازیکن در  2/1بازیکن ایرانی تیم بایرن مونیخ هر سال توانسته است با بازی های خوب خود،  دستمزد خود را  3

 یورو دستمزد بگیرد، پس از سه سال دستمزد این بازیکن به چه عددی می رسد؟  3000سال اول 

 

 

 

 

های بارسلونا و رئال مادرید پیوسته اند را می بینید. کدام تیم در مجموع بازیکن جدیدی که به تیم  4در جدول زیر جدول هزینه  4

 بیشتر هزینه کرده است؟

 3/12 58/146 32/179 102/47 رئال مادرید

 2/14 253/144 02/148 47/102 بارسلونا

 

 

 

 

 

کیلوکالری انرژی مصرف می  06/8کیلومتر  1کیلومتر دوندگی کرد و برای دویدن هر  03/12یک بازیکن فوتبال در یک مسابقه  5

 کند. در کل این بازیکن چقدر انرژی مصرف می کند؟

 

 

 

 

 

در جدول زیر موادی که در یک بطری آب معدنی وجود دارد می بینید. اگر یک بازیکن در یک طول یک تمرین دو بطری آب  6

 جدا و سدیم جدا(بنوشد، در مجموع چقدر کلیسم و چقدر سدیم مصرف کرده است؟)کلسیم 



 

 
میلیون  8/9میلیون یورو از تیم رئال مادرید خرید و یک بازیکن به قیمت  36/12باشگاه اتلتیکو مادرید یک بازیکن به ارزش  7

 یورو به این تیم فروخت. در مجموع باشگاه اتلتیکومادرید چه مقدار باید به رئال مادرید بپردازد؟

 
 

 جای مناسب نشان دهید که چه عدد اعشاری برای موضوع نوشته شده مناسب است.با قرار دادن ممیز در  8

 لیتر 253مقدار آب نوشیده شده توسط یک فوتبالیست در یک مسابقه 

 متر 245طول زمین فوتبال 

 کیلوگرم 123جرم توپ فوتبال 

 سانتی متر 1782قد یک بازیکن فوتبال 

 علومدرس 
 دارد؟ وظیفه هر الیه چیست؟چشم انسان چند الیه  1

 چه کارهایی باید برای مراقبت از چشمانمان انجام دهیم؟ 2

 گوش میانی انسان چه قسمت هایی دارد؟ وظیفه هر قسمت چیست؟ 3

 وظیفه های پوست در بدن ما چیست؟ 4

 دهیم؟ برای محافظت از گوش خود چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام 5

 شکل زیر چه نوع اهرمی را نشان می دهد؟ این نوع اهرم چه خدمتی به ما می کند؟ 6

 این اهرم از چه قست هایی تشکیل شده است؟ در شکل مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فارسیدرس 
 تعداد جمله های عبارت زیر را مشخص کنید.  1

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

 چاره جویی کند.

 یک حکایت از گلستان سعدی انتخاب کن و آن را به زبان امروزی بازنویسی کن. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یکی از ضرب المثل های زیر را انتخاب کرده و درباره آن بنویسید . 3

 شنیدن از دور خوش است. الف( آوازه دهل 

 ب( از تو حرکت از خدا برکت 

 
 
 
 
 

 آن چیست که در جنگل خفته و در لبنیاتی خام و پخته و در ابزار فروشی نهفته است ؟ 4

 ترکیب های وصفی و اضافی را در ابیات زیر مشخص کند.  5

 بال در بال پرستوهای خوب             می رسد آخر سوار سبز پوش

 از عطر نرگس ها به تن             شالی از پروانه ها بر روی دوشجامه ای 

 باغبان هم باغبان نوبهار          برسر هر شاخه ای گل می زند

 



 

 

 

 رد هیاهوی شب عید تو را گم کردیم
 غافل از آن که شما اصل بهاری آاق !

 ج ...رَــفَــال کَــی  ــلوَــل لِــج  ــعَ مَّــهُــلّــلاَ

 درس مطالعات اجتماعی
 خط(2)به شورا دارد؟ چرا؟  ازیبه نظرتان خانواده شما ن ست؟یشورا چ 1

 

مهاجرتش  لیحال مهاجرت کرده است؟ از کجا به کجا؟ دله تا ب یکس ایآ دیو ببن دیبکن انیدر خانواده و اقوام و آشنا قیتحق کی 2

 خط(4)چه بوده؟ عوامل دور کننده و جذب کننده موثر در مهاجرتش چه بوده است؟

 

 از سال است و هوا چگونه است؟ یچه فصل نیزم یکره  یجنوب ی مکرهیبه نظرتان هم اکنون در ن 3

 

 درس هدیه های آسمانی
مهدی که می داند غسل جمعه چقدر ثواب دارد  1

 ، می خواهد غسل کند .

با شماره گذاری شکل ها به ترتیب صحیح ، 

 غسل ترتیبی را به او یاد دهید .
 

 بنویسیدهر کدام از القاب امام زمان علیه السالم را روبروی معنای آن  2

 یاری شده :                                              هدایت شده :                         

 قیام کننده :                                                                         صاحب زمان :

 تاریخ پاسخگویی به سواالت :

 تاریخ امضای ولی :

 امضای ولی :محل 


