
 علوم

 روبرو جدول که است کرده زیتجو نکیع کنند یم مراجعه درمانگاه به ماه کی در که یمارانیب یبرا درمانگاه کی پزشک .1 

 است آن جهینت

تعداد 

 دوربین 

تعداد 

 نزدیک بین

 سن 

 سال 40تا  10 7 35

 سال 60تا 41 50 10

 د؟یکن انتخاب دهد یم نشان را جدول نیا از یدرست یریگ جهینت که یا نهیگز

 گزینه

4 

 گزینه

3 

 گزینه

2 

گزینه 

1 

 نتیجه گیری

 شود یم کم کینزد دید افراد سن رفتن باال با √  √ 

 شود یم کم دور دید افراد سن رفتن باال با  √  √

  است بوده سال 40 از کمتر درمانگاه مارانیب شتریب سن √   √

 است بوده سال 40 از شتریب درمانگاه مارانیب شتریب سن  √ √ 

 ؟                                                                   است درست نهیگز کدام از تعادل حال در روبرو اهرم .2 

 ست                      طال وزن برابر مس سه وزن (ب                               است سم برابر دو طال وزن (الف

      چکدامیهد(                                       است یمساو دو هر وزن ج(

 

 

 

 اهیس ی ماده کرده گرم گاز شعله یرو را است رنگ زرد که گوگرد و است رنگ یخاکستر که آهن براده از یمخلوط هیسم .3

  ؟دهد یم باال تیفعال در مواد راتییتغ مورد در را یدرست اطالعات نهیگز کدام .شد ینم ربا آهن جذب که شد دیتول یرنگ

 گزینه تغییر شیمیایی اتفاق افتاده تغییر فیزیکی اتفاق افتاده ماده ی جدیدی تولید شده است

 1 بلی خیر بله

 2 بلی خیر خیر

 3 خیر بله بله

 4 خیر بله خیر
 
 

دوره دوم –ابتدایی پسرانه امام حسین )ع(   

1398-99سال تحصیلی   

 نام و نام خانوادگی:................................نام معلم:...................................

 آزمون:............................زمان آزمون:.............................تاریخ پنجم پایه  تعیین سطحنام درس:...

 طال مس

سانتی متر 200 سانتی متر 100   



 ؟ دارد وجود کار نیا انجام امکان یطیشرا چه در و لهیوس کدام با میبزن آتش را چوب خشک و کیبار یها کهتر  میخواه یم .4

                              ⃝     آفتاب یپرتوها و نیب ذره (ب                                               ⃝   آفتاب یپرتوها- منشور (الف

 ⃝   مرطوب مهین یهوا و منشور د(                                              ⃝      آفتاب یپرتوها ج(شیشه و

 هیال لیتشک زمان در و است هیال نیتر یمیقد__________   هیال برش نیا در باشد یرسوب سنگ کی از یبرش ریز شکل اگر  .5

 .است بوده ها هیال ریسا از کمتر یبارندگ___________

 ⃝   2و 4( 4               ⃝    3و  4(3                 ⃝    1و  3( 2                      ⃝ 2و  1( 1

 

 

 

؟                                                    است شتریب ریز یها بخش از کی کدام در ها غضروف تعداد انسان بدن در شما نظر به. 6

 ⃝زانو و راند(             ⃝  آرنج و بازو و ساعدج(                    ⃝    دست انگشتانب(              ⃝ زانو و پا ساقالف( 

 فارسی

 کرد     از کدام فصل سخن گفته است؟ مرده را            شاخ برهنه،پیرهن نوبهار در بیت :ابر آب داد بیخ درختان -

 (تابستان4(زمستان       3(پاییز     2(بهار     1

 کدام مورد صحیح است؟ -2

 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی             دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی

 (همه موارد4اول و دوم قافیه دارد         (مصراع3( مصراع دوم قافیه دارد    2(مصراع اول قافیه ندارد         1

 در بیت )بحر آفرید و بر و درختان آدمی           خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد( چند بار تضاد داریم؟-3

 (چهارشنبه 4(سه      3(دو       2(یک      1

 کدام گزینه،شعر زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -4

 )باد..............،آرام بر صحرا گذشت           سبزه زاران ،رفته رفته ................گشت

 تک درختی..............شد رنگ رنگ             زرد شد آن چتر............و قشنگ(

 زیبا-باغبان-سبز-(صبح4شاداب      -نارون-زرد-(سرد3زیبا      -باغبان-سبز-(سرد2شاداب        -نارون-زرد-(صبح1

 کدام گزینه بیشتر گوش دادنی است تا شنیدنی؟ -5

 (صدای حرکت ماشین ها4(تیک تاک ساعت        3(خش خش برگ ها     2(قصه های مادربزرگ      1

 کتاب)جوامع الحکایات( نوشته ی کیست؟ -6

 (محمد عوفی 4(سعدی       3(ناصر خسرو        2(نظامی           1

 ریاضی

؟است کدام باشد 4 شانیها رقم مجموع که فرد یرقم چهار عدد نیکوچکتر و نیبزرگتر اختالف  .1  

1)2889 ⃝                   2)998  ⃝                       3)1889                    4)1998 ⃝    
 



 

     با یمساو کسر .2
91

143
 ؟باشد 40 آن مخرج و صورت اختالف که دیسیبنو 

1)
80

120
   ⃝                     2)

60

100
    ⃝                     3) 

63

104
    ⃝                     4  )

70

110
    ⃝ 

 پول باشد تومان 10600 آنها پول مجموعه اگر .باشد یم 5به  8رضا به حسین پول نسبت و 12 و 7 رضا به یعل پول نسبت. 3

 ؟است تومان چند نیحس

 ⃝تومان  4000(4                  ⃝تومان  28000(3                     ⃝تومان 4800(2                ⃝تومان  3000(1

 یلیمستط عرض به طول نسبت. 4
3

5 
به    

2

7
 ؟دیآور دست به را آن مساحت باشد 434 لیمستط طیمح اگر است   

1)204070 ⃝                  2)30400 ⃝                   3)404700 ⃝                  4)102900 ⃝ 

 د؟یکن دایپ را نظر مورد هیزاو اندازه باشد االضالع یمتساو مثلث ه ضلعی )ب م پ( س و مربعپ   ج (   ب آ) یضلع چهار اگر. 5

1)210 ⃝                       2)150⃝ 

3)50    ⃝                     4)90   ⃝        

 

 

 و کند یم دایپ شیافزا درصد ۱۰ دوم بار و خورد یم فیتخف درصد ۱۰ اول بار باشد یم تومان هزار ۱۰ جنسی متیق.6

 است؟ تومان چند جنس متیق اکنون کند یم دایپ شیافزا و فیتخف زین گرید بار دو بیترت نیهم به

 ⃝تومان ۱۱۰۰۰(4                 ⃝تومان  ۱۱8۰۰(3                      ⃝ 98۰۱(2                      ⃝تومان۱۰۰۰۰(۱

 برابر است با ربع ثلث................. ۱44۰. خمس ربع 7

۱)63۰ ⃝                  2)864  ⃝                  3)288 ⃝               4)854  ⃝ 

 ب
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 ؟


