
 
  

  

   پنجم دبستان
  1401 دي 2

  
   الؤس 70: عادي ي  هاي دفترچه الؤكل س دتعدا

  دقيقه 80گويي به آزمون:  مدت زمان پاسخ
  ي آزمون برنامه  وقت پيشنهادي الؤسيشماره الؤستعداد  نام درس
  ضرب عددهاي مخلوطكسر:   دقيقه 15  1 – 10  10  رياضي

  هاي مساوي و تناسب نسبت، نسبتنسبت، تناسب و درصد: 
  دقيقه 15  11-20  10  آشنا)سوال هاي ( رياضي  59تا  40هاي  صفحه

  شناسان تا آخر فصل) (از سر مانند زمينبرگي از تاريخ زمين:   دقيقه10 21-30 10  علوم
  شنيدن)(تا سر ): 1حركت بدن و چه خبر؟ (

  دقيقه10 31-40 10  آشنا)سوال هاي ( علوم  50تا  30هاي  صفحه
  ايران من  دقيقه 10  41 – 50  10  فارسي

  68تا  47هاي  فارسي: صفحه
  دقيقه 10  51-60  10 آشنا)سوال هاي ( فارسي  46تا  33هاي  نگارش فارسي: صفحه

 اجتماعي مطالعات
  دقيقه 5  61 – 65  5

  ها و  منابع آب ايران، نوحي صنعتي مهم ايران، راه
 »2«و » 1«حمل و نقل 

  48تا  27هاي  صفحه
  مال مردم، رنگين كمان جمعه و دونامه  دقيقه 5  66 – 70  5 آسمان هاي هديه

  62تا  42هاي  صفحه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  021 - 6463  تلفن: –923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب دفتر مركزي: 
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دبستاندبستان  پنجمپنجم  --»»ديدي  22آزمون آزمون ««  

  
  دقيقه15گويي:  زمان پاسخ  59تا  40صفحه هاي  - رياضي پنجم دبستان

 اند؟ با توجه به الگوي عددي زير، سه عدد بعدي اين الگو كدام - 1

  , , , , , ,8 9 12 17      
1 (, ,23 32 44   2 (, ,23 33 44   3 (, ,24 33 45   4 (, ,24 33 44   

 حاصل عبارت زير، كدام است؟ - 2

  × ×1 1 304 32 3 25   

1 (12   2 (1
12   3 (18   4 (1

18   

13عدداختالف  - 3 2×با حاصل 8 14 15   ؟كدام است 4

1 (143 50   2(15 2   3(32 8   4(19125   

24طول مستطيلي - 4   باشد، مساحت اين مستطيل كدام است؟  و عرض آن نصف طول مي 9

1 (748 81   2(28 9   3(19
9   4(71181   

12تومان است. فاطمه 36000تومان و قيمت هر كيلو شيريني خشك،  54000قيمت هر كيلو شيريني تَر  - 5 كيلوگرم  3

13شيريني خشك و فروشنده اشتباهي يك صفر بيشتر جلوي  ،موقع كارت كشيدن و ديخركيلوگرم شيريني تر  2

ها گذاشت. فاطمه با ناراحتي رسيد را به فروشنده داد و گفت شما بايد مبلغي را به من برگردانيد.  قيمت شيريني

  فروشند بايد چقدر به فاطمه برگرداند؟ 

1 (2,457,000  2 (2,557,000  3 (1,701,000  4 (2,268,000  
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 نشده رنگشده به مساحت قسمت  هاي مساوي تقسيم شده است. نسبت مساحت قسمت رنگ شكل زير به قسمت - 6

  برابر با كدام است؟

1 (11
9     2(11

20   

3(9
20     4(9

11   

  است به .................. . 7مانند نسبت  3 به 5نسبت  - 7

1 (43 7     2(25
19   

3(14 5     4(44 5   

  ت آن كدام است؟باشد، نسبت محيط مستطيل به مساح مي 12و طول آن  7عرض مستطيلي  - 8

1 (24
84     2(38

84   

3(84
38     4(19

84   

هاي رنگي كه كمترين  اگر تعداد توپ .باشد مي 19و  5و  3ها  نسبت توپ و اي سه رنگ توپ وجود دارد درون كيسه - 9

  را دارد، كدام است؟ تعدادكه بيشترين  رنگي هاي باشد، تعداد توپ 15 تعداد را دارد

1 (25    2 (95  

3 (40    4 (84  

  تر كدام است؟ است. عدد بزرگ 17ها  و اختالف آن 2به  3نسبت دو عدد  - 10

1 (54    2 (38  

3 (51    4 (34  
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دبستاندبستان  پنجمپنجم  --»»ديدي  22آزمون آزمون ««  

  
  دقيقه15گويي:  زمان پاسخ  59تا  40صفحه هاي  - رياضي (آشنا) پنجم دبستان

 ، كدام است؟رقمي، كه فقط يك رقم مجاز است تكرار شود 11ترين عدد  وع ارقام بزرگمجم - 11

1 (40    2 (45    

3 (50    4 (54    

 چقدر است؟ ،زير عبارتحاصل  - 12

  ...× × × ×1 1 1 11 1 1 139 38 37 2  

1 (10    2 (40    

3 (20    4 (30   

 مساحت شكل مقابل كدام است؟ - 13

1 (71
12    2( 73

12  

3(99
12    4( 80

12  

=اگر  - 14 4
3


  باشد، بيشترين مقدار+  ي اعداد طبيعي هستند.) چقدر است؟ (همه 

1 (8    2 (7  

3 (16    4 (13   

,تومان را بين سه نفر به نسبت  57000مبلغ  - 15 ,1 1 1
6 3   ايم. سهم نفر سوم چقدر است؟ تقسيم كرده 2

1(28500    2(16000    

3(9500    4(19000  
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16 - 13  تومان است. خمس اين پول چند تومان است؟  39200پولي  215از  2

1 (8000    2 (38416  

3 (1400    4 (1600   

×حاصل عبارت - 17 + × + × + ×1 14 1 18 1 17 1 262 2 2 26 25 6 25 6 25 6  است؟  5تر از عدد  چقدر بيش 25

1 (16 2   2 (112   3 (23 3   4 (15 6   

 تر چند است؟  باشد، عدد بزرگ مي 112ها  و اختالف آن 37به  23نسبت دو عدد  - 18

1 (274    2 (296    

3 (284    4 (184   

هاي حاضر  ي آقايان و خانم تعداد همه تواند نميها است. كدام عدد  برابر تعداد خانم 5در يك مهماني تعداد آقايان  - 19

  ني را نشان دهد؟ در مهما

1(30     2(20  

3 (24    4 (18  

  هاي سفيد هاي سفيد و تعداد مهره برابر تعداد مهره 3هاي قرمز  مهره وجود دارد. تعداد مهره 234اي  در جعبه - 20

 هاي قرمز چند تا است؟  هاي سبز است. تعداد مهره برابر تعداد مهره 3

1 (13    2 (18    

3 (53    4 (162  

   

  
  
  
  
  

  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6891ان (كد كتاب بندي شده رياضي پنجم دبست كتاب مجموعه طبقه 300تا  261هاي  سوال

 سوال40-پيمانه4

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب سه سطحي
  )5472كتاب سه سطحي رياضي پنجم دبستان (كد كتاب  260تا  170هاي  سوال

 سوال91
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  دقيقه10گويي:  زمان پاسخ  50تا  30صفحه هاي  - م پنجم دبستانعلو
 شناس با استفاده از .........، ابتدا ...................... در شكل زير، زمين - 21

  
 دارد تا آثار جانداران را از ميان اليه هاي رسوبي، سالم خارج كند.  خاك اليه هاي رسوبي را برمي -) دست 1

 دارد تا آثار جانداران را از ميان خاك، سالم خارج كند.  هاي رسوبي را برمي يهال  -) ابزار مناسب 2

 دارد تا آثار جانداران را از ميان خاك، سالم خارج كند.  هاي رسوبي را برمي اليه -) دست 3

هاي رسوبي،  از ميان اليه دارد تا آثار جانداران را ها را با دقت برمي كَند و خاك آن مي هاي رسوبي را  اليه -) ابزار مناسب 4
  سالم خارج كند. 

  اند.) جا نشده ها جابه (اليهاست؟ نادرستدهد، كدام گزينه  هاي رسوبي زمين را نشان مي با توجه به تصوير مقابل كه اليه - 22

ي  ميليون سال قبل باشد، عمر اليه 20) مربوط به 6ي ( ي شماره ) اگر اليه1

 سال باشد.ميليون  10تواند  )، مي4ي ( شماره

بيشتر فسيل برخي از جانداران در  ؛توان گفت ) با توجه به تصوير مي2

 شود. هاي مختلف ديده مي اليه

 اند. جانداران جديدي ظاهر شده ،)، جانداران قديمي از بين رفته و بعد از اتمام تشكيل آن3ي ( ي شماره در زمان تشكيل اليه) 3

   گذر زمان تنوع جانداران در اين منطقه تغيير كرده است.با  ؛توان گفت ) با توجه به تصوير مي4

  شرايط بهتري براي فسيل شدن دارد؟ دسته  كدام ،از بين جانداران زير - 23

  مورچه –يل ) ف2    گوسفند –ماهي ) 1

  دايناسور -) كرم خاكي 4    ماهي –) صدف 3

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)

(1)
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  ؟ ببريمپي  خوار بودن آن به گوشتتر  توانيم به طور دقيق مياز روي كدام قسمت جانور  - 24
1 (ها ) دندان2    پا رد  
  ) صدف4    ها ) دست3

  ها غيرارادي هستند؟ كدام دسته از ماهيچه - 25
  پا –معده  –) صورت 2    روده –قلب  –معده ) 1
  قلب - معده  –) پا 4    صورت –پا  –) دست 3

  است؟ نشدهدر كدام گزينه وظايف اسكلت بدن آورده  - 26
  گاه بدن است. ) تكيه2  شود. دهي به بدن مي باعث شكل و فرم) 1
  شود. ) با كمك جمجمه موجب حركت مي4  كند. هاي داخلي محافظت مي ) از بخش3

 آورده شده است؟ نادرستكدام گزينه در مورد مفصل  - 27

  ها ستون مهره وجود دارد. ) در مفصل بين استخوان2  كند. پذير مي ) مفصل حركت استخوان را امكان1
  .وجود داردهاي محكم  رشته ،مفصلمحل  در )4  گويند. ياستخوان را م 2شدن  ) محل متصل3

  ترتيب مربوط به كدام گزينه است؟ هاي زير به هاي بيان شده در عبارت  ويژگي - 28

 شود كه نخاع در درون آن قرار گرفته است. ايجاد مي اي لولهها  از روي هم قرار گرفتن آن 

 كنند. ضربه، از اين روش استفاده مي پزشكان براي تشخيص ميزان آسيب ديدگي استخوان در اثر 

 كند. ها و قلب را كنترل مي هاي مختلف بدن از جمله شش هاي بخش اندامي است كه فعاليت 

 شود. هاي نرم زير پوست دست مي سبب ايجاد قسمت 

 استخوان  -مغز  –بندي  شكسته -) مهره 2  ماهيچه –مغز  -برداري  عكس –) مهره 1

   ماهيچه - مغز – بندي شكسته - ستون مهره) 4  استخوان – نخاع – برداري عكس – ستون مهره) 3
  بخش رنگي چشم ......... بوده كه ................ در وسط آن قرار گرفته است. - 29

 قرنيه -) شبكيه 2    مردمك -) قرنيه 1

   مردمك -) عنبيه 4    شبكيه -) مردمك 3
  است؟ نادرستبا توجه به عملكرد چشم، كدام گزينه  - 30

 كند. ميزان نور ورودي به چشم را كنترل مي ،) مردمك با تنگ و گشاد شدن1

با دريافت نور و ارسال پيام هاي بينايي سبب كه هايي است  ي چشم قرار دارد، حاوي سلول ) بخشي كه در عقب كره2
 شود.  ديدن اجسام مي

 شود. شبكيه مي ي ) عدسي پشت مردمك قرار گرفته و باعث تشكيل تصوير اجسام روي پرده3

  كنند. ) افراد نزديك بين در ديدن اجسام نزديك مشكل داشته و به همين دليل از عدسي كمكي استفاده مي4
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  دقيقه10گويي:  زمان پاسخ  50تا  30صفحه هاي  - علوم (آشنا) پنجم دبستان

فسيل متعلق به يك پرنده هاي رسوبي، اعالم نمودند كه اين  شناسان پس از بررسي يك فسيل در ميان اليه زمين - 31

 تواند دليل درستي اين ادعا باشد؟  است. كدام گزينه مي

  ) در اطراف فسيل مربوطه پرهاي نرم پرنده نيز بوده است. 1

  ) در اطراف فسيل، گوشت پرنده مشاهده شده است. 2

  هاي پرنده بوده است.  ) فسيل مربوط به نوك يا ستون مهره3

  ده بوده است.) فسيل مربوط به غذاي پرن4

هاي رسوبي يك منطقه و سن يك اليه نشان داده شده است. با توجه به آن احتمال  در شكل زير، قسمتي از اليه  - 32

ترين اليه به سطح زمين است و  ) نزديك1شماره (  ها وجود دارد؟ (اليه يافتن فسيل دايناسورها در كدام اليه يا اليه

 ون سال اختالف دارد.)ميلي 5ي بعدي  سن هر اليه با سن اليه

  ) 2ي (   ) اليه2  ) 2)  و (1ي ( ها اليه) 1

  )5) و (4ي ( ها ) اليه4  ) 3ي ( ) اليه3

  

تر است؟ و  از راست به چپ، فسيل كدام اليه قديمي ترتيب بههاي ذكر شده،  هاي اليه با توجه به تصوير زير و شماره - 33

 اند.) جا نشده ها از زمان تشكيل تاكنون جابه ت؟(اليهها تشكيل شده اس ي اليه كدام اليه ديرتر از بقيه

  

1) (5 (– )4(  2) (1 (– )3(   

3) (1 (– )5(  4) (5 (– )1(   

  

)1(  
)2 ( 

 ميليون سال قبل  64) 3(

)4( 

)5( 
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 آورند؟   ي چند مورد از موارد زير اطالعات به دست مي ها، درباره ي فسيل با مطالعه دانشمندان - 34

    آب و هوا در گذشته  الف) تغييرات 

  ب) نوع غذاي جانوران قديمي

    ها در گذشته  ) شكل و وضع خشكيج

  د) شكل و وضع درياهاي زمين در گذشته 

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

 آيد؟ هاي ساعد چگونه به حركت درمي استخوان - 35

  شدن ماهيچه روي ساعد ه) با كشيد1

  ي روي بازو و روي ساعد  ) با كشيده شدن ماهيچه2

  ي روي بازو  حت) ماهيچه) با تغيير حالت (كوتاه شدن و برگشتن به حالت استرا3

   هاي ساعد و بازو ) با تغيير حالت (كوتاه شدن) ماهيچه4

  وجود دارد. …ها  هم وصل شده و بين استخوان به …ها با  دهد كه در آن استخوان را نشان مي …اي از  تصوير زير نمونه - 36

  ها مفصل –هايي محكم  رشته –) غضروف 1

  غضروف -هايي محكم  رشته –  ) مفصل2

  هايي محكم رشته –غضروف  –) مفصل 3

   ها مفصل –غضروف  –هايي محكم  ) رشته4

 هاي غلط در بين جمالت زير چند است؟  هاي صحيح و جمله اختالف تعداد جمله - 37

  ها ميليون سلول عصبي در مغز و نخاع وجود دارد.  الف) ميليون

  كند.  هاي بدن به مغز كمك مي ب) نخاع در كنترل فعاليت

  آورند.  ها شكل بدن ما را به وجود مي ضروفج) فقط غ

  شوند. ها مي ها باعث حركت آن اند و با كشيدن غضروف ها متصل ها به غضروف د) ماهيچه

  هاي مختلف در بدن انسان شكل يكساني دارند.  هاي قسمت هـ) استخوان

 پذيرند. و) مغز و نخاع نرم و آسيب

   1) 4  ) صفر3  3) 2  2) 1
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   اند؟  ) نشان داده شده در شكل زير، به ترتيب از راست به چپ كدام3و ( )2)، (1هاي ( بخش - 38

  ) ستون مهره ـ غضروف ـ نخاع  1

  ) نخاع ـ استخوان مهره ـ غضروف  2

  ) ستون مهره ـ نخاع ـ غضروف  3

  ) نخاع ـ غضروف ـ استخوان مهره  4

كند. عملكرد ديافراگم  ا كنترل مياي است كه ميزان نور ورودي به دوربين ر ديافراگم دوربين عكاسي، دريچه - 39

 دوربين شبيه عملكرد كدام بخش چشم است؟

    ) قرنيه 2     عدسي) 1

  ) شبكيه4    ) مردمك 3

 با توجه به ساختار چشم انسان، ................  - 40

 عدسي چشم جلوي مردمك قرار دارد.  )1

   شود. ي شبكيه تشكيل مي ) تنها به كمك مردمك، تصوير اجسام روي پرده2

 كند.   ) قسمت موجود در وسط بخش رنگين چشم، ميزان نور ورودي به چشم را تنظيم مي3

   كند.  رسيدن به سوراخ مردمك از هيچ بخش شفافي عبور نمي ) نور براي4

  

  

  

  

  

  

  

(1)

(3)

(2)

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6890بندي شده علوم پنجم دبستان (كد كتاب  كتاب مجموعه طبقه 305تا  281هاي  سوال

 سوال25-پيمانه3

  تستي آزمون بعدي از كتاب سه سطحي تمرين
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  پنجم دبستان فارسي

  46 تا 33ي  ها / نگارش فارسي: صفحه68تا  47هاي   فارسي: صفحه

  است؟» كدوبن«اي وجود دارد كه از نظر ساختاري مانند  در بيت كدام گزينه، واژه - 41

  بعد از اين دست من و دامن آن سرو بلند / كه به باالي چمان از بن و بيخم بركند) 1

  ي تو بلبل باغ جهان شدم ) اي گلبن جوان بر دولت بخور كه من / در سايه2

  كن / كه تا خداش نگه دارد از پريشانيي دلبند خويش خيري  ) به نام طره3

  يزداني درخشدش از چهره فرّ ) قوام دولت دنيا محمدبن علي / كه مي4

 معني چند واژه در مقابل آن به درستي بيان شده است؟ - 42

ـ باختر: مشرق ـ لنج: قايق بزرگ موتوري ـ خرّم: سرسبز ـ بوم: زيستگاه ـ استعمار: تسلط  شكوهـ فرّ:  كنارهافق: «

  »يدا كردن كشوري ضعيف بر كشوري قوي ـ چابك: تيزپاپ

    ) پنج2    ) چهار1

  ) هفت4    ) شش3

  شود؟ ديده مي» هنردوست«اي مشابه  در بيت كدام گزينه، از نظر ساختاري، واژه - 43

  ي كلكت سواد بينايي به من سالم فرستاد دوستي امروز / كه اي نتيجه) 1

  دوست جز اين، ندارم سراغ ) وطن، چار ديوار ملك است و باغ! / وطن2

  كنند قصد هالك / گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك ) هزار دشمنم ار مي3

  ) دلي را كه بر دوستي رهبر است / برون از زبان حجتي ديگر است4
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  وجود دارد؟  اماليي ينادرستدر كدام گزينه،  - 44

    معضي -ضامن  -حاضران ) 1

  حرص - قطره –طلب  ) شهرت2

    محاصره -آور  حيرت -غلتيد  ) مي3

  بيرق -تأثيرگذار  - ) سهمگين4

 گيرند؟ كدام حروف ربط قرار مي ترتيب بهدر جاهاي خالي عبارت زير  - 45

.. خوب دادند ....... هاي انگليسي در شهر نگهباني مي هاي هندي از كشتي پياده شدند ......... به دستور فرمانده نظامي«

  »ها را آشفته كند. تواند خواب آرام آن علي مي دانستند ......... رئيس مي

  تا -زيرا  -) و 2    كه -تا  -چون ) 1

  و -تا  -) چون 4    كه -و  -) و 3

  است؟ نادرستكدام بيت  - 46

  ايران، اي كشور بهشت من / روشن از تو سرنوشت من) 1

  ورم) گر آتش بارد به پيكرم / جز مهرت در دل نپر2

  مهر تو چون كنم؟  ) مهرت از دل، كي برون كنم؟ / برگو، بي3

  ام ام / دور از تو نيست انديشه ) مهر تو چون شد پيشه4

  بيان شده است؟ نادرستي كدام اثر در مقابل آن  نويسنده - 47

    اكبر دهخدا علي»: دوستي وطن«حكايت ) 1

  پرست نورا حق»: علي رئيس«) داستان 2

    گالب حسين گل»: اي ايران«) شعر 3

  غالمرضا حيدري»: گويد پيامبر (ص) قصه مي«) كتاب 4

  است؟ نادرست، كدام گزينه »علي رئيس«با توجه به داستان  - 48

  علي شهر بوشهر بود. زادگاه رئيس) 1

  خانه قرآن آموخت. علي در مكتب ) رئيس2

  گذرند. را داشته باشد، نمي) از نظر ژنرال انگليسي، مردم ايران از كسي كه قصد خيانت به سرزمينشان 3

  كرد. علي با اسيران دشمن با جوانمردي رفتار مي ) رئيس4
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  بيان شده است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت  - 49

  تر از زر و سيم (ارزشمند بودن خاك ايران) خوشا مرز ايران عنبرنسيم / كه خاكش گرامي) 1

  وهواي مطلوب ايران) ب) هوايش موافق به هر آدمي / زمينش، سراسر پر از خرّمي (آ2

  ) شهيدان، پيچيده در گوش زمان فريادتان (جاودانگي نام شهدا)3

  ) سر زد از افق، مهر خاوران (پيروزي ايران بر دشمنان)4

  است؟ نادرست، كدام گزينه »دفاع از ميهن«ي داستان  درباره - 50

  ي هخامنشي دويست سال نيرومندترين كشور جهان بود. سلسله) 1

  سرزمين مقدوني با لشكري انبوه به ايران حمله كرد. ) اسكندر از2

  دوست ايراني بود. ) آريوبرزن سردار دالور و ميهن3

  ) آريوبرزن اسكندر را شكست داد و از سقوط حكومت جلوگيري كرد.4
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  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  هاي آشنا) (سؤالپنجم دبستان فارسي 

  46تا  33ي  ها فارسي: صفحه/ نگارش 68تا  47هاي   فارسي: صفحه

 ؟نداردهاي متضاد يا مخالف وجود  در كدام گزينه، كلمه - 51

 آيد  كه در چشم من آن رخساره (چهره) روشن نمي /مه من، خود بگو، تاريك نبود چون مرا ديده )1

  نه برگش زرد گردد روز گرما  /نه شاخش خشك گردد روز سرما )2

  تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  /ر كارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك د )3

  كنم هر شب  ها را با تو زيبا مي بدين سان (به اين صورت) خواب /كنم هر شب كنم هر روز و پيدا مي تو را گم مي )4

 كنند؟  ابيات زير را كامل مي ترتيب بههاي كدام گزينه  عبارت - 52

  ......................ي بدان / .................. دور از تو انديشه«

  ........................................»اي، من آهنم /  ار تو سنگ خاره ،اي دشمن

  لمگاز آب و خاك و مهر تو سرشته شد  -و جاودان تپاينده ماني  )1

  جان من فداي خاك پاك ميهنم -پاينده باد، خاك ايران ما  )2

  لمگو خاك و مهر تو سرشته شد از آب  -پاينده باد، خاك ايران ما  )3

 جان من فداي خاك پاك ميهنم -و جاودان تپاينده ماني  )4

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 53

  شود.  سرود ملي هر كشوري به زبان ملي و رسمي آن سرزمين، نوشته و خوانده مي )1

  شود.  زبان فارسي، مانند پرچم كشورمان، باعث ايجاد وحدت و يكپارچگي مي )2

  ي افتخار، استقالل و عظمت يك كشور است.  ود ملي هر كشوري نشانهسر )3

  كاهد.  هاي محلي، از وحدت زبان فارسي مي استفاده از زبان) 4
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 سازند؟  شوند و كلمات معنادار جديدي مي تركيب مي» دوست«ي  چه تعداد از كلمات زير با كلمه - 54

  »لماحال ـ  امانت ـ انسان ـ هنر ـ پرورش ـ نزديك ـ خوش«

    سه  )2    دو  )1

  يك  )4    چهار  )3

  كار رفته است؟ به نادرستدر كدام گزينه » و، ولي، اما«هاي  نشانه - 55

  .»روم زود مي زيرا ؛كنم هايت استراحت مي اگر اجازه بدهي روي شاخه«زاغ بور گفت:  )1

   شست.سنگي ن زاغ بور پرواز كرد و رفت تا به جويباري رسيد و كنار جويبار، روي تخته )2

  ها را باز كند. زاغ بور از ترس چشمانش را بست؛ اما ديگر نتوانست آن )3

  از باغ زيباي پرندگان، ساحل امن دريا و كوهسار بلند حيوانات، خبري نبود؛ اما قلب زاغ بور از شدت شادي،تند تند مي زد. )4

  ؟ شود نمياز متن زير كدام گزينه دريافت  - 56

داشتني، در دوران ما نيز هزاران سرباز و سردار شجاع، به خود ديده است؛ مردان و  تايران، ميهن عزيز و دوس«

زناني كه در طول هشت سال جنگ تحميلي دولت عراق بر ايران، دالورانه در برابر دشمنان، پايداري ورزيدند و از 

  » اسالم و ايران دفاع كردند.

  كنار مردان تالش كردند.  در دوران جنگ ايران و عراق، زنان كشورمان هم در )1

  ي كشور عراق آغاز شد.  جنگ ايران و عراق با حمله )2

  نام دالوران جنگ ايران و عراق هميشه براي ما زنده است.  )3

  در دوران جنگ ايران و عراق، سربازان و سرداران ما از ميهن و اسالم دفاع كردند.  )4

 اشاره دارد؟ » غ زرين خود را بر كوه و جلگه نتابانده بودآفتاب، هنوز فرو«ي  كدام گزينه، به مفهوم جمله - 57

  هنوز خورشيد طلوع نكرده بود. )1

  باران كرده بود.  خورشيد با پرتوهاي نوراني خود، كوه و دشت را نور )2

  بر گرفته بود.   گرماي نور خورشيد كوه و دشت را در )3

  رنداشته بود.خورشيد هنوز پرتوهاي طاليي خود را از كوه و دشت ب )4



  

  17  

پنجم دبستانپنجم دبستان  --»»ديدي  22آزمون آزمون ««  

 نوشته شده است؟  نادرستالمثل  معني و مفهوم كدام ضرب - 58

  رسد.  خواهد، مي چه كه مي هر كه تالش كند، به آن ←جوينده، يابنده است  )1

   نبايد دشمنان خود را ضعيف تصور كنيم. ←دشمن، نتوان كوچك و بيچاره شمرد ) 2

  ري را بايد با اميدواري شروع كرد تا به نتيجه رسيد. ابتداي هر كا ←سالي كه نكوست، از بهارش پيداست  )3

تنها يك نفر كار خود را درست انجام دهد، كافي نيست؛ بلكه  اگر براي رسيدن به هدف ←شود  با يك گل بهار نمي )4

  همه بايد به درستي كار كنند. 

 يابد؟  سرود ملّي كشور ما، با چه مفهومي پايان مي - 59

    الل كشوراستق آزادي و دعا براي )1

  دعا براي پايندگي و جاودانگي ملّت و كشور )2

    دعا براي پايداري و صلح هميشگي در كشور  )3

  كشور فرزنداندعا براي سازندگي و سربلندي  )4

  ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات ارتباطي  - 60

  چو ايران نباشد، تن من مباد/ بدين بوم و بر، زنده يك تن مباد  )1

  براي وطن/ جان و دل رايگان بيفشانيم  چو رسد دشمني )2

  همه سر به سر تن به كشتن دهيم/ از آن به كه كشور به دشمن دهيم  )3

  آفرين/ به تو دارد اميد، ايران زمين  پس از كردگار جهان )4

 
  

  عدي از كتاب سه سطحيتمرين تستي آزمون ب
  )5458كتاب سه سطحي فارسي پنجم دبستان (كد كتاب  255تا  186هاي  سوال

 سوال70
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  48تا  27هاي  صفحه - مطالعات اجتماعي

رو  ها خطر تصادف خودروها از روبه ستان گيالن كشت ................ و در آزادراهزعفران، از جمله گياهاني است كه در ا - 61
   ................ است.

  كمتر -شود  ) نمي2    تر  بيش -شود  مي) 1
  كمتر -شود  ) مي4    تر  بيش -شود  ) نمي3 

  است؟ تنادرسكدام گزينه  - 62
    كنند.  طور مستقيم استفاده نمي ها به خرند و از آن نميها را  كنند كه مردم آن صنايع مادر كاالهايي توليد مي) 1
  كردند. هاي كوچك توليد مي ها نياز داشتند، خودشان در خانه يا كارگاه هاي دور، اغلب مردم چيزهايي را كه به آن در گذشته) 2
    شود. ها توليد مي آالت و ابزار، ديگ بخار و جرثقيل براي ساير كارخانه سازي، ماشين هاي ماشين ) در كارخانه3
  ترين صنايع مصرفي را در خود جاي داده است. ) پس از استان تهران، استان خراسان رضوي است كه بيش4

  تعريف درست بازرگاني كدام است؟ (بهترين گزينه را انتخاب كنيد.) - 63
  گويند. بازرگاني مي ،ونقل جايي كاالها از طريق وسايل حمل به جابه) 1
  گويند. بازرگاني مي ،اي ديگر اند، در ناحيه ي كه در يك ناحيه توليد شده) به فروش كاالهاي2
  گويند. بازرگاني مي ،) به خريد و فروش كاال از طريق دريا3
  گويند. ) به خريد و فروش كاال در داخل يك كشور يا با كشورهاي ديگر، بازرگاني مي4

 است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 64

  د.نن است مسافربري يا مخصوص حمل بار باشالف) قطارها ممك
  كند. رود و بعد به طور كامل توقف مي متر جلو مي 1000تا  800كشد، قطار  كه راهبر ترمز قطار را مي ب) پس از اين

  ونقل با كشتي و از راه دريا بسيار گران است. ج) حمل
  گيرد. ي صادرات و واردات كشور ما از طريق بندرها صورت مي د) بخش عمده

  ) قالي، خشكبار و مس از جمله صادرات كشور ايران است.ه
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك) 1

  بيان شده است؟ نادرستتعريف كدام كلمه  - 65
  دهد. زيرزميني را تشكيل مي هاي رود و آب هاي زيرزميني: بخشي از آب حاصل از برف و باران به داخل زمين فرو مي آب) 1
  شود. آب جاري مي است كه آب در آن خود به خود از مناطق پرآب به نواحي كم ) قنات: يك تونل زيرزميني2
  آورند. وجود مي شود و چشمه را به ) چشمه: در بعضي نواحي آب حاصل از برف و باران در سطح زمين جاري مي3
  شوند. ) رودهاي فصلي و موقت: رودهايي هستند كه در هنگام تابستان و با شروع فصل گرما خشك مي4

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب سه سطحي
  )5440هاي آسماني پنجم دبستان (كد كتاب  كتاب سه سطحي مطالعات و هديه 116تا  67هاي  سوال

 سوال50
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  62تا  42هاي   صفحه - هاي آسمان هديه

  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بهبا توجه به سخن امام علي (ع)، بهترين ماه سال، بهترين شب سال و بهترين روز هفته  - 66
  جمعه -قدر  -) رمضان 2    شنبه - جمعه  -محرم ) 1

    شنبه - جمعه  -) رمضان 4    جمعه -قدر  -) محرم 3

  ، كدام گزينه صحيح است؟»مال مردم«با توجه به درس  - 67
  توانيم مقداري از آن را بخوريم و پولش را ندهيم. موقع خريد آجيل مي) 1

  دار كمتر پول گرفته، نياز به رسيدگي نيست. ) اگر بعد از خريد خود متوجه شويم كه مغازه2

  نيازمند كمك كنيم.توانيم به افراد  ايم، مي ) از پولي كه پيدا كرده3

  كند.هايش از خودروي اداره استفاده  تواند در مأموريت ) پدر علي كارمند است و مي4

 ي زير در كدام گزينه آمده است؟ مفهوم آيه - 68

»و لَى االنوا عال تَعاودوانِ ثمِ والع« 

  ) فرو بردن خشم2    مسخره نكردن) 1

  ز از گمان) پرهي4  به يكديگر در كارهاي بد ) كمك نكردن3

  كند؟ ي زير، مردم را به چه كاري در روز جمعه تشويق مي ي شريفه آيه - 69
  »لى ذكرِ اهللاِاا فَاسعو لْجمعةِمِ امن يو للصالةِذا نودي اوا يها الَّذينَ آمناَيا «

  ) عيادت از بيماران2    ديدار خويشاوندان) 1

  ) خواندن نماز جمعه4    ) زيارت اهل قبور3

  ؟ نيستهاي نماز صبح و نماز جمعه  دام گزينه از تفاوتك - 70
  كنيم. در ركعت اول نماز جمعه، ابتدا نيت مي) 1

  ) نماز صبح خطبه و سخنراني ندارد.2

  نماز جمعه دو قنوت دارد.  )3

  شود. رويم و بعد قنوت خوانده مي ) در ركعت دوم نماز جمعه، پس از حمد و سوره ابتدا به ركوع مي4

  
  

  سه سطحي تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5440هاي آسماني پنجم دبستان (كد كتاب  كتاب سه سطحي مطالعات و هديه 306تا  281هاي  سوال

 سوال26



 
  

  

   پنجم دبستان
  1401 دي 2

  
  
  

   الؤس 30: پيشرفتهي  هاي دفترچه الؤكل س دتعدا
  دقيقه 40گويي به آزمون:  مدت زمان پاسخ

  

  وقت پيشنهادي  الؤس  ي شماره  الؤتعداد س  نام درس
  دقيقه 40  71–100 30  هوش و استعداد

 

  هوش و استعداد  طراحان
  ، مهدي مالرمضاني،حبيب يزدي، رحمان آقايي، زادگان مريم موسي، ال بروستانكم

  سمانه دهقان نگار،  ، سهيال چهرهسحر سليمي، سجاد نجفي، زاده ساالر حسن 

  

گزينشگران 
و 

  ويراستاران

 نام
 درس

 مسئولين درس
 آزمون

 انويراستار
 آزمون

مسئولين درس 
  مستندسازي

  ويراستاران
  مستندسازي 

  عليرضا زارعي  نگين رحيمي  خانلو حميدرضا رحيم  زاده ساالر حسن  هوش و استعداد
  محسن دستجردي

  

  

  گروه فني توليد

 عليرضا خورشيدي مدير توليد آزمون
 فرزانه ميرزاكاظم ي آزمونمسئول دفترچه

 مهناز ستاري آراامور كامپيوتري و صفحه

  مازيار شيرواني مقدم مديرگروه مستندسازي
 نگين رحيمي ي مستندسازيمسئول دفترچه

 عباسيحميد  ناظر چاپ

 
  
  
  
  
  

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
 021 - 6463  تلفن: –923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب دفتر مركزي: 
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  دقيقه 40گويي:  زمان پاسخ  هوش و استعداد

هاي تا شده كدام  باز كردن كاغذ از قسمت ايم، بعد از كاغذي را چند بار تا كرده و قسمتي از آن را برش داده  - 71

 ؟هاي زير ديده خواهد شد يك از گزينه

    

1 (  2(    3 (  4 (  

 گيرد؟  به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 72

    

1 (  2(   3 (  4 (  

 .... است ي رابطه مانند به آذر مهر ي رابطه - 73

     خرداد) اسفند به 2              ري) خرداد به ت1

 به بهمن ي) د4       وريبه شهر ري) ت3

 ؟گيرد با توجه به الگوي شكلي داده شده، به جاي عالمت سؤال كدام يك قرار مي - 74

  
S

  

1 (    2 (    

3 (    4 (  
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 گيرد؟    م گزينه قرار ميبه جاي عالمت سؤال كدا - 75

1  (     

2  (     

3  (    

4 (   

 عبارت كدام است؟ نيچهارم ،ميبه شكل نامرتب آمده است، اگر آن را مرتب كن ريمتن ز - 76

  تفكر و تعقل و حل مسئله است ي بر پرورش قوه ياصل ديهدف تأك نيضمن حفظ ا ديجد كرديالف) در رو

  كند نييرا تع ياضيآموزش ر ي حركت جامعه يجهت اصل تواند يم يهدف نيمدنظر قرار دادن چن ي) ولب

  روست به مشكالت فراوان رو و با موانع يهدف نيبه چن دني) اگرچه رسج

  بر انجام محاسبات بوده است شتريب ياضير يدرس يها كتاب ديتأك ي) زماند

    ) الف2    ) ج1

  ) د4    ) ب3

هاي تا شده كدام  ايم، بعد ازباز كردن كاغذ از قسمت داده كاغذي را چند بار تا كرده و قسمتي از آن را برش - 77

 ؟ هاي زير ديده خواهد شد يك از گزينه

    

1( 2 (  3 (  4 (  
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 ؟گيرد با توجه به نظم موجود در اعداد زير به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 78

25

60

63

60

33

154

24

؟

40

150

13

80

24

63

64

66

4

15

13

10

6

7

8

6

5

10

9

12

11

11

2

9

  
1 (90  2 (99  3 (84  4 (81  

 .انتخاب كنيدال سؤعالمت  يناسب را به جام ي هنيشده گز داده يطبق الگو ريال زؤدر س - 79

  كاشمر (امروز) ؟/  رگذري) ززيگالب (لبر

  زرين) 4  زورمند) 3  زودپز) 2  روزي) 1

 هاي زير، چند رقم زوج بين دو رقم فرد قرار دارد؟    در بين رقم - 80

6 1 5 9 0 1 2 3 4 5 6 8 8 7 4 9 2 5 3 4 5 7 6 5 2 3   
1 (10  2 (8  3 (7  4 (9   

 .دهد يقرار م ارياخت را در يو پس از محاسبه در چند گام خروج افتيرا در ياعداد ورود نيماش كيمونه مطابق ن

6

6 اول: گام

دوم: گام

سوم: گام

2

2

8

0 4

46 422 0

33

0

4

4 3

01 231
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  .ديپاسخ ده 82و 81به سؤاالت ؛  مياعداد بده  نيماش نيرا به ا ريز يصورت گرفته اگر ورود پردازشبا توجه به * 

028 844 310 022  
 آمده است؟ نهيدست آمده در كدام گز هسه عدد ب نيانگي. ثلث مديآ يدست م هسه عدد ب ك،يدر گام  - 81

1 (60    2 (30    

3 (20    4 (10  

 آمده است ؟ نهيدر كدام گز»  3«دست آمده در گام  هعدد ب - 82

1 (01    2 (02    

3 (06    4 (04 

هاي صفر را در اين سري عددي  را بدون فاصله از سمت چپ به راست نوشتيم. اگر تمامي رقم 999تا1اعداد از - 83

 ؟ت آمده يك عدد چند رقمي خواهد بوددس هعدد ب ،حذف كنيم

1 (2781    2 (2889    

3 (2898    4 (2700 

 خواهد بود؟ ريز يريتصو يالگو ي كننده ليتكم نهيكدام گز - 84

    

1 (    2 (    

3 (    4 (  

 آمده است؟ نهيالگو در كدام گز يعدد بعد - 85

?→ → → → → → → →2 3 4 9 16 29 54 99  
1 (101    2 (105    

3 (182    4 (821  
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 ؟گيرد جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي شده در الگوي عددي و حروفي زير به داده ي ابطهبا توجه به ر - 86

10 9 8 7 6 5 4 3  2  1  
  الف  ب  ب  پ پ پ ت ت ت ت

  

20 19 18 17 16 15 14  13  12  11  
  ث  ث  ث  ث ث الف ب ب پ پ

  

999 ... ... ... ... ... ...  33  32  31  
  الف  ب  ب       ؟

  ث) 4  ت) 3  پ) 2  الف) 1

 تر باشد؟ كيوم عبارت نزدساخت كه به مفه يا توان كلمه يم نهيحروف كدام گز بياز ترك - 87

  »ز دوش ديايسر پر طمع بر ن/  مرد هوش يافرازد ا قناعت سر«

  گ ، پ ، ق، ا ، ت ، ع ، ن ، ي ، ش ، ي) 2  ن ، ي ، ت ، ا ، م ، د ، ن ، و) 1

 ، د ، ك ، ن ، ر ، ا ر ، ك) 4  ي ، س ، ط ، ن ، ت ، د ، و ، و) 3

تواند در جاهاي  اعداد كدام گزينه به ترتيب از چپ به راست مي ،توجه به الگوي عددي داده شده در زير اب - 88

 ؟خالي قرار گيرد

  90  30  33  99  96 32 ؟ ؟ ؟ 34 37 111 108

1 (96  -102 -32    2 (105 – 108 – 38  

3 (99 – 102 – 32    4 (102 – 105 - 35 

  پاسخ دهيد.  90و 89متن زير را بخوانيد و به سؤاالت * 

ي هنر، ادبيات، علم، فلسفه و دين است و به طور كلي  اي است كه دربرگيرنده ي پيچيده فرهنگ، مجموعه«

شود. به همين دليل فرهنگ را  شود كه توسط انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب مي شامل هر توانايي مي

  » كند. دانند كه انسان را از ساير موجودات متمايز مي .... مي......... ميراثيك 

 شود؟ جاي خالي با كدام كلمه به بهترين شكل كامل مي ،با توجه به محتواي متن - 89

  ) نظامي 4  ) سياسي 3  ) اقتصادي 2  ) اجتماعي 1
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 شوند؟    چه تعداد از موارد زير جزء فرهنگ محسوب مي ،با توجه به متن - 90

ي فردوسي / كشف الكل توسط  ي عصر عاشورا اثر استاد محمود فرشچيان / شاهنامه / نگاره آيين نماز جمعه«
  »زكرياي رازي

  ) دو 4  ) چهار 3  ) يك 2  ) سه 1
 .است »شاخه و ......« ي مانند رابطه» دست و چنگال« نيب ي هرابط - 91

 درخت) 4  گل) 3  دست) 2  ريشه) 1

تا كمتر از عدد سمت چپ  3عدد ادامه دهيم، كدام عدد تا صدمين  در سري اعداد داده شده در زير اگر - 92
 ؟پنجمين عدد سمت چپ عددي است كه در سمت چپ يكي مانده به آخرين عدد  قرار گرفته است

  , , , , , , , ,1 4 7 10 13 16 19 22   
1 (277  2 (271  3 (274  4 (280  
آن حروف، حروف  يرو ملياتيعو پس از انجام  رديرا بگ يفارس يتواند حروف الفبا يكه م ميدار نيماش كي

ها حروف  مرحله را گرفته و با آن كي يحروف خروج ،يدر گام بعد نيماش نيهر مرحله را بسازد. ا يخروج
  سازد.  يبعد را م ي مرحله يخروج

  :ديپاسخ ده 94و  93 يها به پرسش ،دهد ياش انجام م يحروف ورود يرو نيماش نيكه ا يتوجه به پردازش و كار با
  ورودي  ع  د و س ل ي گ ص
  1ي مرحله  ي  ع د و س ل گ ص
  2ي مرحله  ي  و ع د س ل گ ص
  3ي مرحله  ي  و ل ع د س گ ص
  4ي مرحله  ي  و ل گ ع د س ص
  5ي مرحله  ي  و ل گ ع ص د س

 حرف از سمت چپ كدام خواهد بود ؟ نيمرحله هفتم نيبرود، در آخر شيپ نيماش نيكار ا انيها تا پا اگر  مرحله - 93

    ) ص2    ) د1
 ) ع4    ) س3

 آمده است ؟ نهيدر كدام گز ريحروف ز ي رهيزنج يبرا سوم ي مرحله - 94

 ورودي  م  ط و ش ف ذ خ ر
  ر   خ   ذ   ش   ط   ف   م   و) 2  خ   ذ   ر   ش   ط   ف   م   و) 1
  ر   ذ   خ   ش   ط   ف   م   و) 4  خ   ذ   ر   ش   ف   ط   م   و) 3
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 ؟هاي زير با بقيه متفاوت است از گزينهرقم يكان حاصل كدام يك  - 95

  ضرب اعداد دو رقمي فرد حاصل) 2  ضرب اعداد يك رقمي فرد حاصل) 1

 200حاصل جمع اعداد فرد كمتر از ) 4  حاصل جمع اعداد دو رقمي فرد) 3

 ،مي كند را كه از اين قانون پيروي اي در سري سؤاالت زير براي هر سؤال قوانيني مطرح شده است. گزينه

 انتخاب نماييد.

 هاي فرد باشد. هاي زوج بيشتر از جمع رقم جمع رقم - 96

1 (123456798    2 (258258258  

3 (132132132    4 (196174152 

 هاي فرد آن برابر باشد. هاي زوج آن با تعداد رقم تعداد رقم - 97

1 (258147369    2 (789456123  

3 (248615973    4 (52749656 

 گزينه همگي زوج باشند. هاي مشترك بين اعداد دو طرف رقم - 98

 25896547 1 56896321  

248615937 2 206832860  

123124325 3 260135860  

132604821 4 28950486  

 هاي آن عددي فرد باشد. جمع رقم - 99

1 (123465789    2 (24861359    

3 (5971356    4 (59153557 

 تر باشد. ها كوچك گزينه ي حاصل از بقيه - 100

  رقمي غيرتكراري 4ترين عدد  سه رقمي غيرتكراري با كوچك ترين عدد اختالف بزرگ )1

 رقمي فرد غيرتكراري 4ترين عدد  ترين عدد سه رقمي زوج غيرتكراري با كوچك اختالف بزرگ )2

 رقمي زوج غيرتكراري 4ترين عدد  ترين عدد سه رقمي زوج غيرتكراري با كوچك اختالف بزرگ )3

   غيرتكراري 5رقمي مضرب  4ترين عدد  غيرتكراري با كوچك 5ب ترين عدد سه رقمي مضر اختالف بزرگ )4


