


 
  

  

پنجم دبستان
  1401آبان20

  
  الؤس70: عادييهاي دفترچهالؤكل سدتعدا

  دقيقه80گويي به آزمون: مدت زمان پاسخ
  ي آزمونبرنامه  وقت پيشنهاديالؤسيشمارهالؤستعداد  نام درس
  عددنويسي و الگوها و كسر:   دقيقه15  1 –10  10 رياضي

 تر از واحد، جمع و تفريق عددهاي مخلوطكسرهاي بزرگ

  دقيقه15  11-20  10  آشنا)سوال هاي(رياضي  31تا 1هايصفحه
  كند و رنگين كمانزنگ علوم و ماده تغيير مي  دقيقه2110-1030 علوم

  دقيقه3110-1040 آشنا)سوال هاي(علوم  24تا 1هايصفحه
  و دانايي و هوشياريآفرينشستايش،  دقيقه10  41 –50  10 فارسي

 رازي و ساخت بيمارستان و بازرگان و پسران

  38تا 8هايفارسي: صفحه
  26تا 7هاينگارش فارسي: صفحه

  دقيقه10  51-60  10آشنا)سوال هاي(فارسي
 اجتماعي مطالعات

  دقيقه 5  61 –65  5
همدلي با ،احساسات ما ،كنمبا ديگران ارتباط برقرار ميمن

 و من عضو گروه هستمديگران

  20تا 2هايصفحه
  و تنها او ، ... و از نوزاد بپرسيدگلي از آسماندسته  دقيقه 5  66 –70  5 آسمانهايهديه

  32تا 8هايصفحه
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دبستاندبستان پنجمپنجم --»»آبانآبان 2020آزمون آزمون«« 

  
  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  31تا 1صفحه هاي- رياضي پنجم دبستان

,از اعداد زير ازيككدام - 1 , ,5 307   تر است؟كوچك500060
1 (6340750046    2 (5307500060  
3 (453075000046    4 (685400009  

  مي بدون تكرار ارقام كدام است؟رقترين عدد سهترين عدد دو رقمي بدون تكرار ارقام در كوچكضرب بزرگحاصل - 2
1 (9996    2 (9078  
3 (9800    4 (19698  

قسطبرايميليون ريال و500اولقسط. او برايميليارد ريال بايد پرداخت كند 4پدر علي براي خريد يك ماشين - 3
  ه كند؟را پرداخت كرده است. در قسط سوم ماشين چند ريال بايد پرداخت كند تا تسويريالميليون200دوم
  ميليون330) 2    ميليون 3ميليارد و 3) 1
  ميليون700) 4  ميليون300ميليارد و 3) 3

گرم است. جرم اين دو840وكيلوگرم 7گرم و جرم يك گوني لپه350كيلوگرم و 8جرم يك گوني برنج - 4
 گوني روي هم چقدر است؟

1 (³o¬¼±Ã¨ ³o¬
15 109    2 (³o¬¼±Ã¨ ³o¬

161 9  

3 (³o¬¼±Ã¨ ³o¬
15 190    4 (³o¬¼±Ã¨ ³o¬

16 190
  اُم چند مربع كوچك دارد؟37شكل ،با توجه به الگو - 5

1 (115  

2 (111  

3 (113  

4 (125  
(1) (2) (3)
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 گيرد؟در الگوي زير به جاي عالمت سؤال چه عددي قرار مي - 6

  , , , , , ?3 9 12 36 39  
1 (111    2 (113    
3 (115    4 (117  

 عدد مخلوط مربوط به كسر زير كدام است؟ - 7

?=26
7  

1 (54 3    2(53 7  

3(73 5    4(35 7  

 شد؟در جاي خالي كدام عدد را قرار دهيم تا تساوي زير صحيح با - 8

  =54 26 18  

1 (15    2 (17  
3 (45    4 (51  

9 - 1 502جرم يك كارتن خيار
2 3كيلوگرم است. اگر جرم يك كارتن خيار از جرم يك كارتن سيب كيلوگرم3

  بيشتر باشد، جرم يك كارتن سيب چقدر است؟

1 (154 6    2(353 5  

3(547 6    4(546 6  

 توان قرار داد تا تساوي زير برقرار باشد؟كدام عدد را ميبه جاي - 10

  − = −1 17 2 62 6  

1 (14 2    2 (15 2  

3(416    4(4
6  
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دبستاندبستان پنجمپنجم --»»آبانآبان 2020آزمون آزمون«« 

  
  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  31تا 1صفحه هاي- رياضي (آشنا) پنجم دبستان

 در ستون هفتم چند دايره وجود دارد؟زيردر شكل - 11

1 (243  

2 (729  

3 (64  

4 (81  

:ر ساعتي دو ديك مسابقه - 12 :′8 15 :شود. نفر دوم مسابقه ساعتشروع مي00 :′ ′′9 30 به خط پايان رسيده45

′:است. اگر نفر اول ′′5   زودتر از نفر دوم به خط پايان رسيده باشد، نفر اول چه مدت در حال دويدن بوده است؟25

1(: :′ ′′1 10 20    2(: :′ ′′1 21 10    

3(: :′ ′′1 15 45    4(: :′ ′′1 40 20  

  هاي زير، در شكل پنجم چند مثلث رنگي وجود دارد؟با توجه به الگوي موجود در شكل - 13

  
1 (27    2 (36    

3 (80    4 (81  

(1)

(2)
(3)
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  كدام گزينه صحيح است؟ - 14

1 (< <5 7 102 310 4 10   2 (> >0 1 94 23 3 8    

3 (> >13 9 438 5 6    4 (> >4 15 65 19 14 7  

3 5يك خياط - 15 2متر پارچه داشت. او با 4
2 متر از آن يك شلوار دوخت. آيا15متر از اين پارچه يك مانتو و با

3ماندهتواند با باقيط مياين خيا   متر پارچه نياز دارد بدوزد؟4ي پارچه يك لباس نوزاد كه

1) بله و1
8) بله و2  آيد.متر پارچه اضافه مي10

  آيد.متر پارچه اضافه مي20

1) خير و3
17) خير و4  آيد.متر پارچه كم مي4

  آيد.متر پارچه كم مي20

 ينه است؟كدام گز○□− ،نشان دهيم○با» ب«و عدد بيستم را در الگوي□با» الف«اگر عدد پنجاهم را در الگوي -16

, , , , ...1 4 9   (الف 16

, , , , ...1 3 6  (ب 10

1 (2290  2 (2500  3 (210  4 (1084  

ي ورقي توليدكنندهمتر ضخامت دارد. يك كارخانهسانتي50،يموتايي ورق آلوميني500يهر بسته - 17

هاي توليد شده در يك روز اين كارخانهاگر ورقكند. توليد مي يموروزانه شش ميليارد ورق آلوميني يموآلوميني

 شود؟متر ميرا روي هم قرار دهيم، ضخامت آن چند ميلي

    ميليارد 6) 2    ميليون600) 1

  ميليارد600) 4    ميليارد60) 3

:مشهد ساعت –قطار يزد - 18 ′18 :كند. اين قطار پس از هراز يزد حركت مي35 :′ ′′3 46 حركت در يك20
′:كند. در ايستگاه اول مدت زمان توقف آنايستگاه توقف مي ′′10 بعدي دوو زمان توقف در هر ايستگاه35

:برابر ايستگاه قبلي است. اگر قطار ساعت :′ ′′8 08 چهبامداد به مشهد برسد، پس از آخرين ايستگاه، قطار08

 ؟مدتي در راه بوده است

1 (: :′ ′′1 03 00      

2 (: : ′′1 00 03    

3 (: : ′′2 00 18      

4 (: :′ ′′2 18 00  
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 تواند درست باشد؟مي نهدو عدد متفاوت هستند. كدام گزي□ودر عبارت زير - 19

  + =2 12 1 46 3□
 

1 (,= =2 6□  2( ,= =1 3□  

3 (,= =2 12□  4( ,= =4 3□  

20 - 5  ، كسر ديگر كدام است؟باشد 8هااست. اگر يكي از آن16اختالف دو كسر برابر

1 (57 6    2 (59 6    

3 (16   »3«و» 2«يها) گزينه4    6

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  از كتاب آبيتمرين تستي آزمون بعدي
  )6891بندي شده رياضي پنجم دبستان (كد كتابكتاب مجموعه طبقه160تا81هايسوال

 سوال80-پيمانه8

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5472رياضي پنجم دبستان (كد كتابسه سطحيكتاب88تا 1هايسوال

 سوال88
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  24تا 1صفحه هاي- علوم پنجم دبستان

شده در زمستان طي اين روزهاهاي باريدهر مشاهده كرد برفدر روزهاي آخر زمستان، فاطمه هنگام سف- 21

هايياو آزمايش». شودبا افزايش دما، برف بيشتري ذوب مي«اي انجام داد: بينيدرحال ذوب شدن است. او پيش

  تغيير دهد؟    نبايدبراي درستي اين پيش بيني طراحي كرد. فاطمه چند مورد از عوامل زير را

ليهمقدار برف او
دما

محيط انجام آزمايش
آزمايشظرف انجام
1 (1             2 (2          
3 (3         4 (4  

  را يكسان در نظر بگيريد.)ها(طول دم فرفره ؟رسدكدام فرفره ديرتر و كدام فرفره زودتر به زمين مي- 22

  رسد.به زمين مي» ب«يديرتر از فرفره» الف«يفرفره) 1

  رسد.به زمين مي» الف«يتر از فرفرهردي» ب«ي) فرفره2

  رسند.زمان به زمين مي) هر دو فرفره هم3

  ها را با يكديگر مقايسه كرد.توان آن) به دليل يكسان نبودن رنگ فرفره نمي4

  ؟هستند يفيزيك ،بيان شدهي تغييراتدر كدام گزينه همه- 23

  آرد كردن گندم -ي نيمروتهيه -تراشيدن مداد) 1

  يخ زدن آب -ناشكستن ليو -بريدن پارچه )2

  درست كردن مربا -كپك زدن نان -) زنگ زدن آهن3

  درست كردن ماست -پختن برنج -قطع درختان) 4

«الف» «ب»
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  .................. همانند .................. تغييري .................. و تغييري................... است.- 24

  سريع -فيزيكي -سوختن كبريت -تكه كردن ميوهتكه) 1

  كند -فيزيكي -تغيير فصل -) تشكيل كوه يخ2

  سريع -شيميايي -كوبيدن قند در هاون -فاسد شدن مواد غذايي )3

  كند- شيميايي -ترش شدن شير -) درست كردن دوغ گازدار4

  تر است؟سرعت تغيير شيميايي مربوط به وسايل آهني در كدام هوا سريع- 25

  واي خشكه) 1

  ) هواي مرطوب2

  ) در هر دو هوا سرعت زنگ زدن آهن يكسان است.3

  شوند.) وسايل آهني دچار تغيير شيميايي نمي4

  ؟ندارندصورت مستقيم دخالتيك از تغييرات زير بهكدام رها دانسان- 26

  ) كندن زمين با بيل مكانيكي2  نوشت بر روي كوهايجاد سنگ) 1

  جاده) صاف كردن4    ) رسيدن سيب3

هاي ريز آب هتوان در................ نيز مشاهده كرد و در آن، ذركمان را عالوه بر روزهاي باراني، ميرنگين- 27

   

  كنند.هاي مختلف تجزيه مينور خورشيد را به رنگ -هاهاي آب در بوستانكنار فواره) 1

  شوند.هاي مختلف تجزيه ميرشيد به رنگتوسط نور خو -هاهاي آب در بوستان) كنار فواره2

  شوند.هاي مختلف تجزيه ميتوسط نور خورشيد به رنگ- هاروزهاي آفتابي در بيابان )3

  كنند.هاي مختلف تجزيه مينور خورشيد را به رنگ- ها) روزهاي آفتابي در بيابان4

  ؟ستان در آسمانكمارنگينيدليل عدم وجود هموارههاي زيريك از گزينهكدام- 28

  ي نور خورشيد در روزهاي مختلفتفاوت زاويه) 1

  كمان در روزهاي عادي) عدم تسلط چشم انسان بر درك رنگين2

  ) تفاوت ميزان گرماي خورشيد در روزهاي مختلف3

  هاي آب در هوا) عدم وجود رطوبت كافي و ذره4



  

 دبستان دبستان پنجمپنجم --»»آبانآبان 2020آزمون آزمون««

10  

توانيم تصوير اجسام را روي يكها ميعدسي كمكو به اي است كهكانون عدسي نقطه- 29

  صفحه نشان دهيم.

  برخي -ها يكسان استبين هي ذري آن تا عدسي در همهفاصله) 1

  يهمه –ها يكسان استبين هي ذري آن تا عدسي در همه) فاصله2

  يهمه –ودشنقطه جمع مير آند) نور تابيده شده به عدسي3

  برخي -ودشنقطه جمع مير آندنور تابيده شده به عدسي) 4

  ؟نداردعدسي كاربردي ،در كدام وسيله- 30

  ي اتاق خواب) آينه2    سكوپلت) 1

  ) عينك طبي4    ) دوربين3
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  24تا 1صفحه هاي- علوم (آشنا) پنجم دبستان

 شود؟عبارت زير با كدام گزينه به درستي كامل مي - 31

  شود. جام شده در .............. مشابه .............. ،............. انجام ميانتغيير

  سازي ـ فرسايش خاك ـ بدون دخالت انسانجاده) 1

  ها ـ با دخالت انسانها ـ تغيير فصل) رسيدن ميوه2

  با دخالت انسانكاري ـها ـ جنگلي روي سنگ) نوشته3

  سازي ـ بدون دخالت انسانـ جاده) زرد شدن برگ درختان4

هاي متفاوت را در يك مكان و از ارتفاع يكسان رها و زمان رسيدني مشابه تنها با طول دمسعيد سه فرفره - 32

توانندبه ترتيب از راست به چپ كدام اعداد مي» ب«و» آ«ها را به زمين در جدول زير يادداشت كرده است. آن

 سه مورد يكسان است.)شرايط انجام آزمايش در هر (؟باشند

  زمان رسيدن فرفره به زمينطول دمي آزمايششماره

  ثانيه »آ«مترسانتي2 1

  ثانيه12مترسانتي6 2

  ثانيه15مترسانتي»ب« 3

1 (20،8    2 (20،4    

3  (8 ،5     4 (4 ،5  

براي اين كاوشگري». دزننان در چه جاهايي از خانه ديرتر كپك مي«خواهيم بدانيم كهدر يك كاوشگري مي - 33

تر است؟ (ساير شرايط را يكسان در نظر بگيريد.) كدام كار مناسب
  يك نوع نان قرار دهيم. ) در چند جاي خانه،2  چند نوع نان قرار دهيم. در يك جاي خانه، )1

  قرار دهيم. ) در چند روز مختلف، چند نوع نان در چندجا4  ) در چند جاي خانه، چند نوع نان قرار دهيم. 3
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  ؟نيستكدام گزينه صحيح - 34
  كند.) در تغيير شيميايي، خاصيت ماده به كلي تغيير مي1

ي جديديشود و مادهكند، اما خواص ماده دچار تغيير مي) در تغيير فيزيكي اندازه، حالت يا شكل ماده تغيير نمي2

  آيد.دست مي به

  ي اوليه را داشته باشد.تواند خواص مادهه ميي توليد شد) در برخي از تغييرات اطراف ما، ماده3

  .استي آب حاصل تغييرات فيزيكي شامل تبخير، ذوب، انجماد و ميعان) چرخه4

  نوع كدام تغيير با بقيه متفاوت است؟ - 35

  ) توليد حباب با فوت كردن درون محلول مايع ظرفشويي1

  با فوت كردن در آن) بادكردن بادكنك2

  مذوب شدن آلومينيو) 3

  هاي قديميشدن صفحات كتابخُرد) زرد شدن و4

هاي دركنند و براي درست كردن سركه، آب انگور را در ظرفليموي تازه را آبگيري ميدرست كردن آب ليمو،براي - 36

 است. كنند. پس، درست كردن آبليمو يك .............. و درست كردن سركه يك.............داري ميبسته براي مدتي نگه

  كند) تغيير شيميايي سريع ـ تغيير فيزيكي2  ) تغيير فيزيكي سريع ـ تغيير فيزيكي كند1

  تغيير شيميايي كند) تغيير فيزيكي سريع ـ4  ) تغيير فيزيكي كند ـ تغيير شيميايي سريع3

ن كار درستي صحيح ايي نحوهكمان بسازيم، كدام گزينه دربارهآفتابي رنگينروزاگر بخواهيم در يك - 37

  است؟ (بهترين گزينه را انتخاب كنيد.)

  فشان به هوا بپاشيم.ي آبدر حمام، آب را به وسيله) 1

  فشان آب را در هوا بپاشيم. ي آبدر حياط خانه، پشت به آفتاب بايستيم و به وسيله) 2

  پاشيم. ي شيلنگ آب در هوا بدر حياط مدرسه، پشت به آفتاب بايستيم و آب را به وسيله) 3

  ي شيلنگ آب در هوا بپاشيم. در حياط مدرسه، رو به آفتاب بايستيم و آب را به وسيله) 4

 نور خورشيد را تجزيه كرد؟تواننميبا عبور دادن نور خورشيد از كدام مورد، - 38

  ي شفاف و چندوجهي خودكار) لوله2    ) منشور1

 ي صاف پنجره) شيشه4    ) قطرات ريز آب3
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ي يك متر از همديگر قرار دارند،ي كاغذ سفيد رنگ كه به فاصلهدر اتاقي بين يك شمع روشن و يك صفحه - 39

شود. سپس بابين، تصوير واضحي از شمع روي كاغذ تشكيل ميجا كردن ذره بهدهيم. با جابين قرار مييك ذره

تصاوير واضح ديگري روي كاغذ تشكيل شود،كنيم تابين آزمايش را تكرار ميي شمع تا ذرهتغيير فاصله

تواند باشد؟ ويژگي مشترك ايني شمع چگونه ميي تصاوير تشكيل شده روي كاغذ نسبت به شعلهاندازه

 ي اصلي شمع چگونه خواهد بود؟تصاوير نسبت به شعله

    تر هستند ـ وارونه) همگي بزرگ1

  تر هستند ـ مستقيم) همگي كوچك2

    تر هستند ـ وارونهيا كوچكتر، هم اندازه) بزرگ3

  تر هستند ـ مستقيماندازه يا كوچكتر هم) بزرگ4

 است؟صحيحچه تعداد از جمالت زير - 40

  گويند. به آن عدسي مي ،سازندرا به شكل عدس ميبينذرهكهبه دليل اين )الف

  كند. نور خورشيد را در دو نقطه جمع ميبينذرهتابد،ميبينذرههنگامي كه نور خورشيد به )ب

  ها يكسان است. بينذرهي كانون تا عدسي در تمامفاصله )ج

  توان آتش روشن كرد. و نور خورشيد ميبينذرهبا استفاده از يك )د

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

  

  

  

  

  

  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6890پنجم دبستان (كد كتابعلومبندي شدهكتاب مجموعه طبقه160تا96هايسوال

 سوال65-پيمانه8

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5473پنجم دبستان (كد كتابسه سطحي علومكتاب166تا110هايسوال

 سوال57



  

 

  دبستان دبستان پنجمپنجم --»»آبانآبان 2020آزمون آزمون««

14  

  
  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  فارسي پنجم دبستان

  26تا 7ي ها/ نگارش فارسي: صفحه38تا 8هاي  فارسي: صفحه

 ي كدام اثر به درستي بيان شده است؟نام پديدآورنده - 41

  ها: محمد ميركياني) زيباترين قصه2    االسرار: سعدي) مخزن1
  آباديي گل: پروين دولت) رقص باد، خنده4  ) خرد رهنماي و خرد دلگشاي: نظامي3

  درستي بيان شده است؟در كدام گزينه، معني هر دو واژه به - 42

  بحر: براي -) هالك: دوست نداشتن2  كاهلي: خامي- يار) مونس:1
  بلندآوازه: معروف -) شكوه: عظيم4  بن: درخت -) انجم: ستارگان3

  است؟نادرستبيت كدام گزينه - 43

  تاب شدآب شد / باغ و بستان، ناگهان بيكم خشك شد، بي) چشمه كم1
  گشاي / خرد، دست گيرد به هر دو سراي) خرد رهنماي و خرد دل2
  افتد به راهرويد گياه / چشمه جوشد، آب مي) از زمين خشك، مي3
  ) ز نادان، بنالد دل سنگ و كوه / ازيرا ندارد بر كس، شكوه4

  ؟ندارد، نادرستي اماليي وجودگزينهدر كدام - 44

  گذارسپاس -تصميم) 2    صاهب -موذي) 1
  گانغمخواره -ل) تأم4    محكم -) توحيدگو3

 ؟دگيرنمي، كدام عالمت نگارشي قرارجاهاي خالي متن زيردر - 45

نگاه كردم و ديدم كه باز هم....... توي قلبم مقداري جاي خالييد چطور شد....... بله، درست است.دانبعدش مي
  لب به اين كوچكي، چقدر بزرگ است....... با خود گفتم: قاست

1  (:    2، (    
  ) ؟4    ) !3
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  ؟دنداروجود» پروردگار«اي ماننداز نظر ساختاري، واژه ،كدام گزينهبيتدر- 46

  ) جز او را مدان كردگار بلند / كز او شادماني و از او مستمند1

  ) برو آفرين كرد كاي شهريار / هميشه بزي تا بود روزگار2

  ايم يك تن داريمپرگاريم / سر گر چه دو كردهي) جانا من و تو نمونه3

  سخن ماند از عاقالن يادگار / ز سعدي همين يك سخن ياد دار )4

  كلمات متضاد (مخالف) وجود دارد؟ ،كدام گزينهبيتدر- 47

  به خسي چون تو گرفتار نساخت/ شكر گويم كه مرا خوار نساخت) 1

  ي غم است برمدار سرم / وز اين درخت همين ميوهشد چو درخت شكوفهسفيد) 2

  بينمكنم با زخم چون مرهم نميتحمل مي/ يابمرد چون درمان نميكنم با دقناعت مي) 3

  اميد زيستن چندان ندارم/ مرا گفتي كه فردا روز وصل است) 4

  استفاده كرد؟» نيز«يا» هم«از حرفتواننميدر جاي خالي كدام جمله - 48

  دند.) بازرگان زندگي آرامي داشت. فرزندان او............. از اين زندگي راضي بو1

  ي كالس داد. آموزگار............. آن را تأييد كرد.خانهي كتاب) علي پيشنهاد خوبي درباره2

  ها ملحق شد.كردند كه نازنين............. به آني تأثيرات فضاي مجازي صحبت مي) مريم و زهرا درباره3

  از خانه بيرون آمد.شد) هواي شهر در تابستان دلنشين بود............. در زمستان نمي4

  ، طبيب چه معياري را براي محلّ ساخت بيمارستان در نظر گرفته بود؟»رازي و ساخت بيمارستان«با توجه به درس - 49

  ) داشتن هواي تميز2  ي حاكم) نزديك بودن به خانه1

  ) داشتن هواي خنك4  ) قرار داشتن در مركز شهر3

  دارد؟تريبيشيه ديگران اشارهبه توجه داشتن و كمك ب ،از عبارات زيريككدام- 50

  شود.داري آن غفلت ورزد، زود تهيدستنگهدرمالي به دست آورد واگر) 1

  در رديف چارپايان است. ،) هر كه در اندوختن مال دنيا فقط براي خود تالش كند2

  گردد.ور ميباز هم شعله ،) چنان كه فروغ آتش را هرچه تالش كنند كم شود3

  از شما دوري جويند. ،هنر و فضيلت باشيد) پس اگر بي4

  



  

 

  دبستان دبستان پنجمپنجم --»»آبانآبان 2020آزمون آزمون««

16  

  
  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  هاي آشنا)فارسي پنجم دبستان (سؤال

  26تا 7ي ها/ نگارش فارسي: صفحه38تا 8هاي  فارسي: صفحه

 دارد؟بيشتريبيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي - 51

 »خرد رهنماي و خرد دلگشاي / خرد، دست گيرد به هر دو سراي«

 داري اگر خرد داري) خرد است آن كز او رسد ياري/ همه1

  ) خرد گفت آن كس بود شهريار / كه باشد پسنديده در هر ديار (ديار: سرزمين) 2
  ي سرمست / ارباب خرد بر دل هشيار نويسند) بايد كه حديث من ديوانه3
  صالح: نيكي) -د (گه: گاهي) گه، جفت صالح باشم و يار خرد / گه، اهل فساد و با بدان داد و ست4

 دار هستند؟معني» گر يا گار«زير، با تركيبواژگانازتعدادچه- 52

 »بار –ساز –زيارت –آموز –مس –دانش –علم –زر –پرهيز«

  ) پنج4  ) دو    3  ) چهار   2  ) سه    1
 هستند؟» دادنيگوش«ي موارددر كدام گزينه، همه - 53

  ها در ترافيكصداي بوق اتومبيل -جيك گنجشكان در صبحصداي جيك -س دادن) صداي معلم هنگام در1
ي مراقبت ازصداي پدر وقتي درباره-صداي معلم هنگام درس دادن-گويد) صداي مادربزرگ وقتي قصه مي2

 كند. ترها صحبت ميكوچك

  جيك گنجشكان در صبحيكصداي ج -صداي جارو كشيدن فراش در صبح زود -) صداي آبشار در طبيعت3
  صداي مدير هنگام صحبت كردن سر صف -ها در زنگ تفريحي بچهصداي خنده -) صداي معلم هنگام درس دادن4

 در كدام گزينه، كلمات مخالف وجود دارد؟ - 54

 زار كرد) اجزاي خاك مرده، به تأثير آفتاب / بستان ميوه و چمن و الله1

  / خرد، دست گيرد به هر دو سراي) خرد رهنماي و خرد دلگشاي2
  ) برگ نو آرد، درخت نارون / سبز گردد، شاخساران كهن3
  ) همه بوستانش سراسر گل است/ به باغ اندرون، الله و سنبل است4
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 است؟متفاوتلحن خوانش كدام بيت با ساير ابيات - 55
  نشينان را دوا كرد) خوشش باد آن نسيم صبحگاهي/ كه درد شب1
  ام) ياد آمدي حافظ غزلي نغز (نيكو) بخوان/ تا بگويم كه ز عهد طربم (شادمانيزخوان) از گفته) مطرب (آوا2
  مدشنوم/ شادي آورد گل و باد صبا شاد آ) بوي بهبود ز اوضاع جهان مي3
  ) كه سهراب شد زين جهان فراخ (پهناور)/ همي از تو تابوت خواهد نه كاخ4

 دهد؟جمله را به هم ربط ميدو» هم«يدر كدام گزينه، واژه - 56
 و نگهبان هم باشيم. هم) عظمت و بزرگي ما به اين است كه كنار1

  در يك سخنراني از ايشان ياد كردند.همشهيد چمران در دوران دفاع مقدس خدمات بسياري انجام داد، امام خميني (ره) ) 2
  ود دانسته است. موسي (ع) و هم عيسي (ع) را پيامبر خهم) خداوند در قرآن3
  پيچيد.  هاها و خيابانصداي فرياد مردان و زنان در كوچههم) باز4

به چه فصلي اشاره دارد و منظور از» پر كند بوي خوش گل، باغ را /ها،  بر سر گل بوتهدگل بخند«در بيت - 57
 چيست؟» ي گلخنده«

  هاي بهاريشكوفه -) بهار2  هاي بهاريشكوفه –) زمستان1
  هاي درختانميوه -) بهار4  هاي درختانميوه -زمستان )3

 اشاره دارد؟» وقت بسيار است و عجله شايسته نيست«هاي زير به مفهوميك از مثلكدام- 58
  ) آش را با جاش بردن. 1
  ) شب دراز است و قلندر بيدار. 2
    بست. رفت، جارو به دمش مي) موش توي سوراخ نمي3
  ) آب در هاون كوبيدن.4

است؟نادرست، كدام گزينه»رازي و ساخت بيمارستان«با توجه به درس - 59
 ) محمد، پسر زكرياست و از پزشكان و دانشمندان ايراني بود. 1

  مند بود. ) محمد به زرگري بسيار عالقه2
  مند بود. ) محمد در حين كار، به درس و كتاب هم عالقه3
  رو كرد. روبه) از دست دادن پدر، محمد را با مشكالتي4

 ارتباط دارد؟» يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد؟ /فضل خداي را، كه تواند شمار كرد؟«كدام بيت با بيت - 60
 آن جهان شود) يا رب به فضل خويش ببخشاي بنده را/ آن دم كه عازم سفر1

  ) چو نوميد ماند از همه چيز و كس/ اميدش به فضل خدا ماند و بس2
  (اگر) به حكمت ببندد دري/ گشايد به فضل و كَرَم ديگري) خداي ار3
  ) شكر كدام فضل به جاي آورد كسي؟/ حيران بماند هر كه درين افتكار (تفكر) كرد4

  
  
 

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5458پنجم دبستان (كد كتابسه سطحي فارسيكتاب93تا 1هايسوال

 سوال93
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  20تا 2هايصفحه- مطالعات اجتماعي

  است؟نادرستكدام گزينه- 61
  هايشان، نقشي را به عهده بگيرند. يياعضاي گروه بايد برحسب استعدادها و توانا) 1
  هاي مشترك و گاهي اهداف غيرمشترك دارند.كه فعاليتشودشكيل ميتافرادازتعداديازگروه) 2
  هاي قرآن كريم، شوري است.در دين اسالم به مشورت كردن در كارها سفارش شده و نام يكي از سوره )3
  شود.آموزي برگزار ميخابات شوراهاي دانشي اول آبان ماه، هر سال در مدارس ايران انت) در نيمه4

  ؟نيستهاي مقابله با ترساز راه ،زيرهايگزينهيك ازكدام- 62
  مشخص كنيم.ترسيم،را كه از آن مي) چيزي1
  ترسمان را مشخص كنيم.ي) ميزان و درجه2
  ها كمك بگيريم.از آنترها مشورت كنيم و) با بزرگ3
  د را از بين ببريم.باره ترس خو) سعي كنيم به يك4

است؟نشدهوگو رعايتكدام اصل گفت ،در موقعيت زير- 63
وقتي ميالد مشغول .مشورت كندي مهمي با اوبود تا در مورد مسئلهآمدهپارسايبه خانه ،دوست پارسا ،ميالد«

  »كرد.هايش را مرتب ميپارسا هم كشوي لباس ،صحبت كردن بود
  وگوخاب زمان مناسب گفت) انت2  كردن حرف گويندهن) قطع1
  ) حفظ حريم شخصي4  ) دقت و توجه به سخنان3

  ؟نيستكدام راه براي برطرف كردن احساس غم مناسب- 64
  ) دعا كنيم و از خداوند گله كنيم كه چرا اين ناراحتي براي ما پيش آمده است.1
  .كنيمو مشورتها صحبتترها كمك بگيريم و با آناز بزرگ) 2
  دهيم.كننده انجامسرگرمكارهاي شاد و) 3
  ي علت اندوه خود فكر كنيم و راهي براي برطرف كردن آن پيدا كنيم.درباره )4

است؟نادرسترفتار كدام فرد در موقعيت زير- 65
  »ي آبرنگش را گم كرده است و از اين بابت بسيار ناراحت است.شود كه جعبهحديثه در زنگ نقاشي متوجه مي«

  آبرنگت بگرديم.يجعبهتوانيم دنبالدوتايي مي ،خواهياگر كمك ميگويد) نفس به او مي1
  اش را كامل كند.دهد كه از آبرنگ او استفاده كند و نقاشي) سوگند پيشنهاد مي2
  خرد.) آناهيتا روز بعد يك جعبه آبرنگ براي حديثه هديه مي3
  نگرد.يهوده دنبال آن، بشودوقت پيدا نميآبرنگت هيچيجعبه :گويد) بهار به او مي4
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  32تا 8هاي  صفحه- هاي آسمانهديه

به مردم بشارت چه ،»مدعدي اسمه أحبي منأتا بِرَسولٍ يرًمبشِّو...يمذ قالَ عيسى ابنُ مرا«يشريفهيآيهدر - 66

  چيزي داده شده است؟

  ) آمدن حضرت مريم2  (ع)) تولد حضرت عيسي1

  (ع)) پيامبري حضرت عيسي4  ) آمدن حضرت محمد (ص)3

  آوريم؟يكتايي خداوند را به زبان مي ،در كدام بخش از اذان - 67

  ا اهللاُلَّالهال اَاندشه) ا2َ  اهللاِسوُلرًادمحماَنَّدشه) ا1َ

3ح (ييرِلي خَعالعاَهللاُ) ا4َ    لِمرُكب  

  است؟پيشي گرفتن از يكديگر در كارهاي نيكمربوط به ،آيات زيريك ازكدام - 68

1 (»بِوالوالينِد2    »حساناًا (»اَومِقةَالالصلكريذ«  

  »حسناًاسِلنّل اقولوو«) 4    »يراتالخَ اقوبِاستَفَ«) 3

  است؟نادرستدر مورد هجرت مسلمانان به حبشهگزينهكدام - 69

  به حبشه هجرت كردند. ،به سرپرستي امام علي (ع)) گروهي از مسلمانان1

  ي نام داشت.، نجاش) پادشاه حبشه2

  ) پادشاه حبشه پيرو دين حضرت عيسي و مسيحي بود.3

  قرار گرفت.حبشه خواندند و او تحت تأثير آياتي مريم را براي پادشاه) مسلمانان بخشي از سوره4

  است؟نشدهپاسخ درست داده ،كدام سؤالبه - 70

  شود؟ قرآنگاه خشك نميداند كه هيچامام علي (ع) چه چيزي را دريايي مي )1

  بخشند.برند و خطاهاي ديگران را مي) ويژگي نيكوكاران در قرآن چيست؟ خشم خود را فرو مي2

  ها بايد چه كرد؟ بدي را با نيكي كردن بايد پاسخ داد.در مقابل بدي ،) براساس قرآن3

  ناس نام دارد. ،بقره و آخرين سوره ،ي قرآن چه نام دارد؟ اولين سوره) اولين و آخرين سوره4

  

  
  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب

  )5440پنجم دبستان (كد كتاب نهاي آسماسه سطحي مطالعات و هديهكتاب253تا231هايسوال
 سوال23



 
  

  

پنجم دبستان
  1401آبان20

  
  
  

  الؤس30: پيشرفتهيهاي دفترچهالؤكل سدتعدا
  دقيقه40گويي به آزمون: مدت زمان پاسخ

  

  وقت پيشنهادي  الؤس يشماره  الؤتعداد س  نام درس
  دقيقه40  71–30100  هوش و استعداد

 

  هوش و استعداد  طراحان

 نگارتوميك بندري، سحر سليمي، حبيب يزدي، ندا اسالمي زاده، سهيال چهره

 ساالر حسن زاده،فريده حيدرقره شيران،زادگانمريم موسي،مجتبي مجاهدي

  رحمان آقايي،سمانه دهقان،يونس روحي

  

گزينشگران
و

  ويراستاران

نام
 درس

مسئولين درس
 آزمون

انويراستار
آزمون

مسئولين درس
  مستندسازي

  ويراستاران
  مستندسازي

  عليرضا زارعي  سرژ تبريزي  خانلوحميدرضا رحيم  زادهساالر حسن  هوش و استعداد
  مجتبي ارجمندي

  

  

  گروه فني توليد

عليرضا خورشيديمدير توليد آزمون
فرزانه ميرزاكاظمي آزمونمسئول دفترچه

 مهناز ستاري آراكامپيوتري و صفحهامور

  مازيار شيرواني مقدممديرگروه مستندسازي
محيا عباسيي مستندسازيمسئول دفترچه

عباسيحميدناظر چاپ

 
  
  

 چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
 021- 6463  تلفن: –923پالك–بين صبا و فلسطين–خيابان انقالبدفتر مركزي: 
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  دقيقه40گويي: زمان پاسخ  هوش و استعداد

  ؟رديگ يم رعالمت سؤال قرايجا هبنهيگزكدام - 71

    

1 (  2 (  3 (  4 (  
يك سري تغييرات را در آن اعمال كرده و،يك سري اعداد به عنوان وروديدريافتماشيني داريم كه پس از

(در .پاسخ دهيد73و72ايجاد شده به سؤاالتتوجه به تغييراتبا .كندميبعد را ايجادي هاعداد مرحل
  شود.)جايي عدد نباشد آن مرحله محاسبه نميجابهاي اگرمرحله

  ورودي  877344397956
 1يمرحله  877344795639
 2يمرحله  877379564439
 3يمرحله  877973564439

عدد چهارم از سمت چپبا »2«يسوم از سمت راست مرحلهاختالف عدد ،داده شودنيبه ماش ريزياگر ورود - 72
 خواهد بود ؟نهيكدام گز »3«يمرحله

  ورودي  721249662739
    17) 2    ) صفر1
3 (27    4 (14 

 آخرين مرحله كدام مرحله خواهد بود؟در سؤال قبل اگر مراحل كار ماشين تا آخر پيش برود، - 73

    3ي) مرحله2    2ي) مرحله1
  5يمرحله )4    4يرحله) م3
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(؟) كردن جاهاي خاليترين گزينه براي پرمناسبداده شده است.و اعداداي از حروفدر عبارت زير زنجيره - 74
  از راست به چپ كدام است؟

  »؟  ج  7  6  4ح  ج  ؟  ب    7  6  4ح  ؟  الف  ب    7؟  4الف  ب« 
    ج  ح  الف  4) 2    ج  الف  ح  6) 1

  الف  ج  ج  4) 4    ح  الف  ج 6) 3
 ؟كدام استهاي آنهانقطهالفباي فارسي، حروفي كه سه نقطه دارند، مجموعجدول حروفبا توجه به - 75

1 (12    2 (9    
3 (18    4 (15  

  ؟گيردنمياي جاي، كدام عبارت در هيچ جملهرتكميل جمالت زيبا - 76
ي ديگران استفاده كنيم، به اينز فكر و تجربه، اين است كه اهاگيريالف) يكي از نكات مهم در تصميم

  گويند.ميكا...........
ي نو، هر چههاكنند با............... و تحقيق و ساخت ابزارهاي مختلف از انرژيميب) متخصصان ايراني تالش

  بيشتر استفاده كنند. 
  ج) مهم ترين علت............ علمي مسلمانان، تعاليم دين اسالم است.
ي اساسي با بزرگترها مانند معلم و پدر وهاد) ما بايد در مورد مسائل زندگي و كارهاي مهم و تصميم گيري

  مادر.................. كنيم.
    مشورت) 2    پيشرفت) 1

  دوستي) 4    مطالعه) 3

متچهارمين حرف سمت چپ پنجمين حرف س ،نوشته شوداگر شانزده حرف اول حروف الفبا از آخر به اول - 77
 ؟كدام استراست،راست سيزدهمين حرف از سمت

    ) پ2    ) ج1
  ت) 4    ) ث3

 ؟گيردميجاي عالمت سؤال قرار هكدام گزينه ب - 78

1 (9  
2 (8  
3 (7  
4 (4  

3

5

7

9

6

7

7

2

؟

=109

=76

=117

+

+

+

+

+

+
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  دهد؟مينشانرادر دو عبارت زيري متناظر مناسبهاگزينه واژه كدام - 79
 تعميرگاه)  تعمير،ماشين،مكانيك (آچار،

  مراقبت)تفنگ،نات،حيوا(جنگل،بانمحيط
  ماشين و مراقبت) 2  تعميرگاه و جنگل               ) 1
  تعمير  و تفنگ) 4    آچار و حيوانات) 3

  ايگاه سؤال دارد؟جرو، در كدام گزينه نقطه، جايگاهي همانندي روبههابا توجه به جايگاه نقطه نسبت به دايره - 80

    

1 (  2 (  3 (  4 (  
  ه سؤال زير پاسخ دهيد.شعر زير را بخوانيد و ب

  سيرتان را نـكو گـوي بودكه بـد/ خوي بوديكي خوب كردار خوش«
  كه باري حكايت كن از سر گذشت/ به خوابش كسي ديد چون در گذشت
  چو بلبل به صوتي خوش آغاز كرد/ دهـاني بـه خـنده چــو گل باز كرد
  ي بر كسيكه من سخت نگــرفتم/ كـه بـر مـن نكـردند سخـتي بسـي

  دارد؟تريبيشمفهوم كلي شعر با كدام حديث ارتباط - 81
  داناترين مردم كسي است كه دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد. )1
  ) برترين شما نيكوكارترين شما از نظر اخالق است.2
  دارد و اساس اسالم، محبت اهل بيت است.هر چيزي اساس و پايه اي )3
  رود.ميآسماني آتش بركه چون شعله) از نفرين مظلوم بترسيد4

  كند؟درستي كامل ميكدام گزينه به را »2«جاي خالي رديف ،»1«با توجه به تصاوير در رديف - 82
  

1 (    2 (    

3 (    4 (  

(1)

(2)
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  عكس ساعت مقابل در آينه كدام است؟ - 83

      

1 (    2 (    

3 (    4 (  

 ؟نيستكدام شكل با بقيه متناسب - 84

1 (    2 (    

3 (    4 (  

  پاسخ دهيد.89تا85تبه سؤاال ،با توجه به جدول زيركه در آن برخي از اعداد دورقمي نوشته شده است* 
 است ؟ 8ي آن برابر باهادر اين جدول داريم كه جمع رقمچند عدد - 85

1 (3  
2 (2  
3 (4  
4 (6  

ناميم. چند عدد در اينميعددهاي آناعدادي كه در سمت باال، پايين، چپ و راست هر عدد هستند را همسايه - 86
  همسايه دارد؟ 4جدول داريم كه

1 (15    2 (16    
3 (12    4 (18  

10

11

22

23

34

35

12

13

24

25

36

37

14

15

26

27

38

39

16

17

28

29

40

41

18

19

30

31

42

43

20

21

32

33

44

45
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 عددي زوج است؟آن،سمت چپ و راستيهااختالف همسايهكهدر اين جدول داريمچند عدد - 87

1 (28    2 (24    

3 (12    4 (20  

 ت؟ي اين جدول برابر با كدام گزينه اسهاقطراختالف جمع اعداد قرار گرفته روي - 88

1 (18    2 (8    

  ) صفر4    28) 3

 ي آن فرد است؟هاچند عدد زوج در اين جدول داريم كه جمع رقم - 89

1 (10    2 (8    

3 (9    4 (12  

  .ديپاسخ ده91و90تاالؤبه س ريبا توجه به متن ز* 

 »وفاخواه«داشت كه او رايچوپان سگنيكرد. امييزندگيدوردست چوپانينيدر سرزميروزگاريروز

كه در خدمت ارتش باشد به چوپان وفادار بود. يكرد و مانند سربازميي. وفاخواه تمام گله را نگهبانديناممي

يهاشيشده بود تا از گوسفندان و م زيگالوگريديهاو سگهاكه با گرگاريما چه بسيسگ وفاخواه قصه

  چوپان مراقبت كند. 

دهنده ليجود دارد. اگر تمام اعداد مربوط به شماره حروف تشكو يچهار حرفيواژه ا ،متننياول ايدر جمله - 90

هر حرف ،(در جدول حروف الفباي فارسي به ترتيبد؟يآميكدام عدد به دست ميه را با هم جمع ببندژوانيا

  شود.)مييك شماره مشخصبا

1 (93         2 (67                    

3 (87             4 (78  

 اند؟تضاد به كار برده شدهييمعنايچند جفت واژه در رابطهدر متن داده شده - 91

  ) سه جفت واژه2    جفت واژه        كي) 1

  ) تضاد وجود ندارد4    ) دو جفت واژه         3

 دست آمده يك عدد چند رقمي خواهد بود؟ هعدد ب ،را بدون فاصله به صورت متوالي نوشتيم125تا 1اعداد از - 92

  رقمي269) 2    رقمي267) 1

  رقمي302) 4    رقمي268) 3
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حداقل تعداد .آن را به يك مكعب تبديل كنيمزير،يي واحد به شكلهاخواهيم با اضافه كردن مكعبمي - 93

 هاي غيرقابل ديدن داراي مكعب هستند.)(قسمتي مورد نياز چند تا است؟هامكعب

1 (64  

2 (87  

3 (26  

4 (92  

  پاسخ دهيد .99تا94تبا توجه به جدول زير به سؤاال* 

  
 در جدول باال چند سطر و ستون داريم؟ - 94

  ستون 5 وسطر 8) 2    ستون 9 وسطر 4) 1

  سطر 5ستون و 8) 4    سطر9ستون و 4) 3

 جهت شرق وجود دارد؟درپيكانچندشكل داده شدهبا توجه به - 95

1 (5    2 (6  

3 (7    4 (8  

 باال و ستون دوم از سمت چپ وجود دارددركدام جهت است؟سطر دوم از سمتكانيپيِكه در شمال غربپيكاني - 96

  در جهت جنوب غربي) 2    شمالدر جهت) 1

  جنوبدر جهت) 4  در جهت شمال غربي) 3

 ي جدول باال دارد؟ها  پيكانرا در بينبيشترين تعدادپيكان زيركدام - 97

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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 شمال غرب چقدر است؟به سمتهايپيكانبا ،هايي كه به سمت جنوب هستندپيكانتعداداختالف - 98

1 (3    2 (2  
3 (4    4 (5  

 ،در كل جدول ،كنيمعموديمحورنسبت بهيي كه به سمت شمال شرقي هستند را قرينههاپيكاناگر تمامي - 99
 دست آمده خواهد بود؟ هي بهاپيكانجهت باهمپيكانچند

1 (6    2 (7  
3 (10    4 (11  

  رد؟يگميؤال قرارعالمت سيجاهبنهيكدام گز - 100

    

1 (    2 (    

3 (    4 (  
  

  

  




