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 دانش آموز عزيزم:

 ي بزرگوارتان!درود بر شما و خانواده

سرسبزي را به جنگل، شکوفه ها خداوند در نوروز،  د.رساز راه می 9316عزیزم! عید نوروزسال نوگلان

 د.کنانسان ها هدیه میرا به درختان، شادابی را به گل ها و مهر و دوستی را به 

د همه جهان هستی، لبخناین روزها،  اگر کمی دقّت کنید، می بینید که

 .دانشده خواننغمهها خندند، پرندهها میي گلشکوفه .دبر لب دارن

اند و سختی و  پر از سبزه و چشمه هاي جوشان شدهها ها و جنگلکوه

 نشاط داده است.سرماي زمستان جاي خود را به گرماي شادي و 

هاي ان را با ناممبا پدر و مادر خود به نیکی سخن بگوییم. دوستان هر و محبّت سخن بگوییم.م مان باما هم با دوستان ،بهارپس بیایید در این 

 .مبینیتا بتوانیم لبخند را در لب های همه بزیبا صدا بزنیم. رفتارهاي زشت مانند دروغ و تهمت و مسخره کردن را دور بریزم 

 اطلاعات خودت را كامل كن:

 

 

 

 

 ی شماساعت خانه  5936ساعت تحويل سال 

 

در ساعت ............................  9316تحویل سال 
 است.

در لحظه ي تحویل سال نو، ساعت خانه ي شما 
 است؟ ترعقب از ساعت رسمی چقدر

 
ي تحویل سال نو، چه کسري از یک در لحظه

 دقیقه گذشته است؟

%  
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 عزیزان گل لبخند نشانید  يبر چهره                 دل را بتکانید يعید است نهانخانه (9   
 

 بجهید از غم و در پیله نمانیدبیرون                  از عشق بگویید و دل از غصه بشویید (2

 

 بر بلبل عاشق خبري باز رسانید                    از شور و نشاط چمن و رویش گلها (3

 

 سیب و سمنو، سنجد و سبزه بنشانید   بر سفره هفت سین به رسم قدما باز (4

 

 یده ز عشق آب چکانیدیرو يبر سبزه  بر نیک نماد جهش و رشد و تکاپو( 5

 

 محمل به سراي خویش و اقوام برانید  به حکم ادب امروز ،نوروز رسیده است( 6

 

 آهسته و پیوسته رود عمر ندانید  اعیاد بهانه ست امیران به خود آیید( 7

 

 فردا بکنید هر چه توانید ياندیشه              باقی ایام بکوشید يدر سلسله( 8

 

 احدي بی جهت از خویش نرانید حتی  تا روح در این کالبد جسم اسیر است( 1

 

 کوتاه و بلند هرچه بود شاد بمانید  بر بیش و کم عمر سخن هیچ مگویید( 91
 

 

 

 
 

 
 

 کلمه هاي جمع در شعر را پیدا کنید و بنویسید.
........................................................................................................................................................................................ 

 معنی کنید.
 خویش و اقوام:              قدما:                      امیران:                   تکاپو:      احدي:             

 

 .هاي مخالف هم خط بکشیدها را بنویسید و زیر کلمههاي مخالف هم استفاده شده است؟ شماره بیتها کلمهدر کدام بیت

....................................................................................................................................................................................... 
 هاي مخالف هم خط بکشید.و زیر کلمهها را بنویسید هاي مترداف استفاده شده است؟ شماره بیتها کلمهدر کدام بیت

....................................................................................................................................................................................... 
 

 هاي امر را در شعر پیدا کنید و بنویسید.گویند. فعلدهد را فعل امر میفعلی که دستور به انجام کاري می
 

....................................................................................................................................................................................... 
 هاي نهی را در شعر پیدا کنید و بنویسید.دارد را فعل نهی می گویند. فعلی که از انجام کاري باز میفعل

....................................................................................................................................................................................... 
 

 يبهانه
 بهار   
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 .دمتن زیر را به دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهی 

 
 

 د.مترادف مناسب هر کلمه را انتخاب کنید و دور آن خط بکشی 
 تهیدست  زیادتی  تدبیر  تحسین  ناگزیر  مصیبت  اهتزاز

 ضرر
 دوري
 حرکت

 بلا 
 اتفاق

 خسارت

 برخلاف 
 ناچار
 تهدید

 ستایش 
 بزرگی
 افزایش

 فکر 
 گناه
 مدیر

 کاهلی 
 تنبلی

 بیشتر از

 ثروتمند 
 فقیر

 مهربان

 

  .دوصل کنیهاي مرتبط را به هم ضرب المثل 
 عقل سالم در بدن سالم است    دوستی را نمی برم از یاد

 جوینده، یابنده است    رسیدبار کج به منزل نمی

  ز نیرو بود مرد را راستی
 

 
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و 

 درماندگی
 از راستی پیشه نیست به گیتی بِه    شودنابرده رنج، گنج میسّر نمی

شمار خورشیدي نخست دستور داد سالت. ي جاودانه براي ایرانیان به یادگار گذاشنظام الملک توسی، سه هدیهخواجه

ي فردوسی بازنویسی دوم آنکه دستور داد هزاران بار کتاب شاهنامه د.شمار قمري کنار گذاشته شوفراهم شود تا سال

 هاي امروزي است. ي دانشگاههاي نظامیه بود که ریشه و پایهدانشگاهشود تا زبان ایرانیان نجات یابد و سوم برافراشتن 

گرفتند و خوراک و خوابگاه نیز خود داشت و مقرري ماهیانه می مخصوصرس نظامیه، هر دانشجویی اتاقی در مدا

 ي دانشگاه بود. بر عهده

 شده است؟قبل از عهد خواجه نظام الملک از چه تقویمی در ایران استفاده می 

 

 شود؟هزاران بار یک کتاب در زمان حاضر چگونه انجام میبازنویسی  

 

 ي دانشگاههاي امروزي چیست؟ریشه و پایه 

 معنی کنید: 

 ....................(جاودانه)..................................(       برافراشتن )..................................(        مقرري )..............
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 دهد؟ نیسماز آن را رسم کنید.اي را نشان مینقاله چه زاویه 

 

ي هر زاویه را با استفاده از جدول برابر زاویه )م( است. اندازه 3برابر زاویه )د(  و زاویه )آ(  2در مثلث زیر، زاویه )م(  

 تناسب دست آورید؟

 

  
 

 ها نیمساز هستند(.هاي خواسته شده را به دست آورید )خط چیني زاویهاندازه 
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 ها نشان داده شده است. جاهاي خالی را کامل کنید.رضلعیهاي زیر روشی براي دسته بندي چهادر شکل 

ي مربع ها .............................. هستند، اما فقط بعضی از مستطیل ها همه
 . مربع ها زیر گروهی از............................ هستند................................. هستند

       

         

 

ي مربع ها .............................. هستند، اما فقط بعضی از لوزي ها همه
 ................................ هستند. مربع ها زیر گروهی از............................ هستند.

       

       

 
........................... است. هر چهار یک مربع، یک ....................... و همچنین یک 

 ضلعی که هم مستطیل باشد و هم لوزي باشد، یک ......................... نیز هست.
مستطیل ها، لوزي ها و مربع ها همگی داراي اضلاع موازي هستند، بنابراین 

 ي آنها ............................. هستند. همه
را یک گروه در نظر بگیریم. لوزي ها و .....................  اگر متوازي الاضلاع ها

 ها یک زیر گروه از متوازي الاضلاع ها هستند.

         
       

       

 

         
       

       

               
 

 
 هاي زیر را رسم کنید و الگوي شکل ها را ادامه دهید.خط تقارن شکل 

 

 تقارن دارند؟کدام یک از شکل هاي زیر مرکز  

 

 پاسخ دهید. 
 این شکل چند محور تقارن دارد؟ رسم کنید هم داراي تقارن محوري و هم تقارن مرکزي است. رسم کنید. ()ي ي شکل را نسبت به نقطهقرینه
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 هاي رنگی را پشت سرهم قرار دهید تا رمز جدول به دست آیدجدول را کامل کنید و حروف خانه 

      کند فرغون مانند آن در آسان شدن کارها کمک می

        فرستدبه مغز می عصبی که صداها را از بخش حلزونی گوش

        حل شدن نمک در آب از این نوع تغییرات است

       کشف فسیل این موجود  نشانگر محیط گرم و کم عمق در گذشته بوده است

        کندآب درون لیوان مانند این وسیله عمل می

       کندماهیچه اي که غذا را با بزاق مخلوط می

        کندو استحکام استخوان ها کمک میخوردن آن به رشد 

      دهد که در گذشته آن منطقه چه بوده استپیدا شدن فسیل صدف نشان می

      کندبافتی نرم و آسیب پذیر که در کنترل فعالیت هاي بدن به مغز کمک می

      از ماهیچه هاي غیر ارادي

  

 

ي یک عدد تخم مرغ لیتر آب و براي تهیه 281گرمی از مزرعه تا سر سفره،  211عدد نان آیا می دانید براي تهیه هر 
 شود. لیتر آب مصرف می 935

 نسبت آب مصرفی براي تهیه تخم مرغ به نان برار است با   

 

 شود؟گرم نان چند لیتر آب مصرف می 111ي براي تهیه 
 آب  281  
 نان  211  111     

 رمز جدول
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 خط استوا و نصف النهار مبدأ را پر رنگ کنید. 

 

 گذرد را بنویس!هاي زیر میمدار و نصف النهاري که از هر یک از نقطهي درجه 

 الف:
 :مدار

 نصف النهار:
 ب:

 مدار:

 نصف النهار:
 ج:

 مدار:

 نصف النهار:
 د:

 مدار:

 نصف النهار:
 هـ:

 مدار:

 النهار:نصف 
 

 در رابطه با دریاي خزر جاهاي خالی را کامل کنید. 

 
 

 هاي زیر نماز بخواند به کدام سمت باید بایستد.در هر یک از نقطهاگر کسی بخواهد  

  هـ:  د:  ج:  ب:  الف:

 درباره سیستم مختصات جغرافیایی تحقیق کنید و بنویسید. 

 

 ............... خط استوا قرار دارد. جهت............ نصف النهار مبدأ و در  جهتدر 

 ........ درجه قرار دارد............... درجه و مدارهاي ..................بین نصف النهارهاي ......

 

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  
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به قصد تجارت عازم سرزمینی  در آن دوره هر کاروانی که .دروزي روزگاري، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان ش
عازم سفر  بستند وکردند و کالایی که قصد فروش آن را داشتند بر حیوانات میمسافرانش چند شتر و اسب کرایه می ،شدمی
الشان امو .دکردنها حمله میاي دزد و راهزن بودند که به این کارواندر بعضی از مسیرهاي کوهستانی نیز گاهی عده .دشدنمی
 .دکشتنکردند حتی صاحبین کالا را هم میدزدیدند و اگر مقاومت مییرا م

مسافرین این کاروان به سلامت به یونان رسیدند و کالاهاي یونانی را با کالاهاي خود خرید 
آنها در مسیر بازگشت بودند که در دام یک گروه  .دو فروش کردند و به سمت ایران بازگشتن

ار غارت شد، حتی شتر و اسب کاروانیان و تمام اموال و دارایی تجّراهزن یونانی گیر افتادند 
ت اي نداشتجار بیچاره هرچه گریه و ناله و التماس کردند هیچ فایده .درا هم از آنها گرفتن

 .دراهزنان یونانی بودند و اصلاً زبان فارسی بلد نبودن چون

نشسته بود و رفتار  ايلقمان گوشه.تلقمان حکیم هم حضور داش ،در میان مسافرین
ت تو حکیمی! با اینها صحب : »دتاجران نزد لقمان آمدند و گفتن .دکرغارتگران را مشاهده می

 هايکن، شاید سخنی پندآمیز از زبان تو دل دزدان را به رحم آورد و حداقل شترها و اسب
 «.دما را به ما بازگردان

دا هاي خین افراد از سنگ شده، اگر نصیحت و اندرز در دل این بندهبا چه کسی حرف بزنم و پند دهم؟ دل ا» لقمان گفت: 
نرود میخ . داي ندارحرف زدن من هیچ فایده .دکردنهاي مردم را غارت نمیراهی داشت، این قدر سنگدلانه اموال و دارایی

 . «آهنین در سنگ

 ضرب المثل نرود میخ آهنی در سنگ در کدام مورد زیر استفاده می شود؟ 
 کنندب( افرادي که رحم و انصاف ندارند و مال مردم را غارت می     شمرندالف( افرادي که خودبین هستند و به دیگران را کوچک می

 کنندد( افرادي که در برابر دشمن به سختی مبارزه می           دکننافرادي که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نمی ج(
 

 هاي داستان بالا، جدول را کامل کنید. با توجه به واژه 

 مترادف هم خانواده جمع مفرد

 بازرگان   

    مال

    غارتگر

  راهزنی راهزنان 
 

 در بند دوم داستان به چه معنی است؟ .................................« چون»ي کلمه 
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 داخل هر باتري یک عدد اعشاري نوشته شده اشت. عددهاي اعشاري را با هم مقایسه کنید. 

 
 شکل هاي زیر طول هر نوار را به میلیمتر، سانتی متر و متر بنویس.در  

 متر سانتی متر میلیمتر 

 

   

   

مانند مثال در داخل شش ضلعی ها و مستطیل ها عددهاي مناسب بنویسید . در هر شکل حاصل ضرب و حاصل جمع  

 شود.ها در داخل مستطیل ها نوشته میضلعی  داخل شش عددهاي

 
 عبارت هاي زیر را حساب کنید.حاصل  

/ /
  

       
  

2 5 8
25 14 542 1 25

5 100 1000
 

/  
8 32

9 6 4 105
40 100

 

10 

http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/


 

 

 نام زنان بهشتی را بنویس. 

 

 

 

مریم زنی مؤمن و شایسته بود، ایشان دختر حضرت عمران )ع( است که یکی از پیامبران خدا بود. زکریاي نبی، شوهر 

 عهده گرفت.ي حضرت مریم)س(، سرپرستی او را به خاله

ي روز به عبادت خداوند یکتا کرد و همهحضرت مریم )س( به پرهیزکاري و پارسایی معروف بود، در معبد زندگی می

 مشغول بود، طوري که زانوهاي ایشان از عبادت زیاد خسته و ناتوان شده بود.

ي او پسر ایشان یکی از چهار زن بزرگ بهشتی است که خداوند او را نیکو تربیت نموده و به

 عطا فرموده که عیسی نام دارد، عیسی به معنی نجات دهنده است.

 گفت. در دوران جوانی هم به نیکی وحضرت عیسی )ع( به فرمان خداوند در گهواره سخن می

نیکوري معروف شد. کتاب آسمانی ایشان انجیل است و آن حضرت یکی از پیامبران بزرگ الهی 

 است.

 كن!معني               

..............................................................................................................................  

 

 

 در قرآن آمده است؟تحقیق کن، نام انجیل چند بار 

 

 

 هایی را پیدا کن که در آن حضرت عیسی )ع( در آغاز تولد، خود را معرفی کرد.  مریم را جستجو کن و آیهبه بعد سوره 28ي آیه

 اي بنویسید و آن را تزیین کنید.ي آیه با خطی زیبا در برگهها را به همراه شمارهمعناي آیه
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امام رضا)ع( به همراه چند تن از یارانش به باغی رفته بود. امام به طرف نهر آب رفت و مشتی آب به صورتش زد. در همان 

هاي امام)ع( در هم رفت و غمگین شد. سیب آمد. اخممی خورد و جلواي را دید که در نهر آب تکان مییم خوردهوقت سیب ن

نیم خورده را از آب گرفت و به آن نگاه کرد. یکی از یاران که ناراحتی امام را دید، پرسید: جانم به فدایتان چه شده؟ چرا 

 غمگین و ناراحت هستید؟

 شود؛ پس طوري از آن استفاده کن که به دلیل گذشتنش هیچ وقت ناراحت نباشی!در آن هستی تکرار نمیاي که هرگزِ هرگز، همین لحظه

 ...............................................................................................................................................................................این جمله چه پیامی دارد؟ 

 

 ناراحتي امام رضا)ع( چه بود؟ به نظر شما دلیل

 های دارد؟دوری كردن از اسراف چه فايده

 خداوند در قرآن كريم در اين باره چه فرموده است؟

 توان از آن پیش گیری كرد؟ی چیست و چطور ميهر يك از تصاوير زير نشان دهنده
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 هاي شجاع را در نمودار زیر بنویسیدچند مورد از ویژگی هاي انسان 
 

 
 
 
 

 

 «خرج -رنج  -اوج -رواج» د ها را کامل کنیهاي داده شده جملهبا استفاده از کلمه 
 .دبه دست می آور فروش قاب............. خود را از را ه  پدر بزرگ امید

 .دانسربازان وطن، براي حفظ آن .................. فراوانی کشیده

 .د....................... عظمت و سربلندي برسانندانشمندان کوشیدند، ایران را به 

 .دخرافات عجیبی در بین مردم ........................ دار

 ي مناسب را براي جاهاي خالی انتخاب کنید.کلمهزیر  هايدر عبارت 
 (جذب................... ) ایثار،  امکانات حکومت هلاکو را براي ، توانست ، شجاعانه (زیرکانه.................. ) خواجه با همین حرکت 

 دانشمندان بزرگ به مراغه به کار گیرد.

 گردد.ور می..................... )فروغ، فروق(  آتش را هر چه تلاش کنند کم شود، باز هم شعله

 ن، باور( آزادي و استقلال کشور است................... ) افتخار ، ایثار( مردم، ................. )ضام

 .دمعنی کنیکلمه هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است،  

 بود کارسازترقلم از همه  مادر شود چونکی شود یاري که             باز آمدم کشور آسوده دیدم.  چو       

              

 ی قد کشیدکدوبن         دور گشت آفتاب سروبنچو از                          دندان آوري رنجور گردي چو       

            
 

 

شجاعت

تدبیر

فداکار
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هاي شکل زیر مانند نمونه محل تکیه گاه، جسم و محل نیرو را مشخص کنید و نمودار اهرم ها را رسم در هر یک از اهرم 
 کنید.

 

 ید. در آزمایش اول اهرم در حالت تعادل قرار دارد.ي او تا تکیه گاه دقت کندر شکل زیر به اندازه جرم هر شخص و فاصله 

شماره 
 آزمایش

حاصل ضرب جرم در  فاصله از تکیه گاه
 فاصله

 

 کاظم قاسم

 61×2  4×31 2 4 اول

 61×....  ....×31 2 5 دوم

 61×....  ....×31 3 5 سوم

 61×....  ....×31 7 7 چهارم

 61×....  ....×31 3 6 پنجم

 

 شود؟حساب می هاچه چیزي در آزمایش کند؟در هر آزمایش چه چیزي تغییر نمی کند؟در هر آزمایش چه چیزي تغییر می

   
 گیرید؟چه نتیجه اي از این آزمایش می شود؟چه چیزي در هر آزمایش مشاهده می

  

= 
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جدول را حل کنید. 

          پهناورترین استان ایران -9

          غذاي مشهور مردم عراق -2

          جا به جایی براي کار یا زندگی به محل دیگر   -3

          هدایتگر هواپیما -4

          منبع مواد اولیه صنایع مادر -5

          در زمینچاله هاي بزرگی  -6

          گردش زمین به دور خورشید را حرکت ..... گویند. -7

          کشوري در جنوب ایران -8

          قوه مجري قانون -1

          قطار شهري -91

          کنند.می زندگی جا یک در که افرادي مجموعه -99

          کشور هر قانون ترین مهم -92

          خانه خدا -93

          شهر پیامبر  -94

 

 

 !بنویس مورد چند و کن تحقیق آنها وظایف مورد در هستند، وظیفه انجام مشغول شورا چند ما کشور در 

 
 

  ي مناسب کامل کنید.جاهاي خالی را با کلمه 

 استعداد(–مسئولیت  –برنامه ریزي  -مشورت  –)هدف 

گروه براي انجام کارها و است.  ........................به آن نیاز دارد  گروهمهمترین چیزي که یک 

و ........................... اعضاي خلاقیت تعیین ......................  هر شخص در گروه باید بر اساس 

. پس از مشخص شدن نقش و مسئولیت هر شخص، باید ...................................... کندگروه 

 افراد براي انجام سریع تر کارها با یکدیگر ...................... کنند.

شوراي دانش آموزي شوراي شهر و روستا شوراي نگهبان مجلس شوراي اسالمی

 هاي رنگی را کنار هم بگذار و رمز جدول را بنویس!  حروف خانه
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سانتی متر  21ي )ج( مرکز دایره است و قطر دایره برابر قسمت مساوي تقسیم شده است و نقطه 6در شکل زیر دایره به  

 است.

 ب( را به دست آورید.دد( و )جبي زاویه هاي )جاندازه -9
 
 د( چه نوعی است؟جمثلث )ب -2
 
 محیط شش ضلعی را به دست آورید. -3
 
 چه کسري از شکل  رنگی است؟ -4
 

 چند درصد شکل رنگی است؟ -5
 

سانتی متر مربع باشد، مساحت قسمت رنگی  394اگر مساحت دایره برابر  -6
 آورید.را به دست 

 
 
 

 

از سود خود را به دولت مالیات بپردازد.  سود برابر اختلاف درآمد و هزینه است.  %25یک کارخانه در هر سال باید  

 در جدول زیر نشان داده شده است. 14و  13، 12هاي اي در سالي کارخانهدرآمد و هزینه

 مالیات سود هزينه )میلیون( درآمد )میلیون( سال

12 25 95   

13 45 29   

14 65 25   

  مجموع مالیات سه ساله

 .سود هر سال این کارخانه را حساب کنید و در ستون سود بنویسید 

 .مالیات هر سال این کارخانه را حساب کنید و در ستون مالیات بنویسید 

 جریمه نیز  %2تاخیر باید را با دو ماه تأخیر پرداخت کند.  به ازاي هر ماه  14خواهد مالیات سال این کارخانه می

 ي این کارخانه پس از دو ماه چقدر است؟بپردازد. میزان جریمه

 

  حساب کنید؟ 15درصد رشد کند، درآمد آن را در سال  21، به میزان 15اگر درآمد این کارخانه در سال 
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 .دشعر زیر را به دقت بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهی 
 جوابی بگفتش که حیران ماند   اي را کسی زشت خواندسیه چرده

 امکه عیبم شماري که بد کرده                ام نه من صورت خویش خود کرده

 د.را پیدا کنی و ردیف ها در این شعر کلمات هم قافیه
 قافیه هاي بیت اول                            قافیه هاي بیت دوم                     ردیف بیت دوم          

                          
 این شعر از چند بیت و چند مصراع تشکیل شده است.

 
 یک بند بنویسید. این شعر در مورد مفهوم

 
 

لمه را و سپس هر ک هاي به هم ریخته یک کلمه بسازنددر هر ستون با نشانهبه کلاه قرمزي و پسرخاله کمک کن تا  

 د( نآن در ستون روبرو وصل کني مخالف به کلمه

     

 ا ش ي د شادي  .................... ل م ع

 ع م و م ل ي ....................  .................... ر  ب  غ  ي     

 ذ ب ج ....................  .................... د ع ف     

 ش  آ  ن ا ....................  اندوه ن د ا ه و     

 ل ج ه ....................  .................... ا ل ف د و ع ه ا ق     
 

 مصراع بیت

17 

http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/
http://www.gama.ir/


           

 کنند. وصل کنید.هاي شکل زیر، شبیه کدام وسیله عمل میکنند. هر کدام از ماهیچهاي بدن مانند اهرم عمل میهماهیچه 

 
 

 
   
   

 
 

 
 اي استفاده شده است؟در هر یک از کارهاي زیر از چه ماشین ساده 

 

 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 

 

تبدیل شدن برگ درختان به 

گیاخاک تبدیلی شیمیایی 

 است. سرعت این تبدیل .....

 کند تند

منشور نور را تجزیه می کند. 

تجزیه نور نوعی تغییر 

 .................... است.

 شیمیایی فیزیکی

این اندام حسی داراي 

هاي مختلفی در همه گیرنده

 جاي بدن است

 پوست زبان

وسیله اي است که از دو یا 

شیب دار درست چند سطح 

 شده است.

 گوه اهرم
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 کیک شکلاتی  مواد زیر استفاده می شود. 6 براي پخت 

 6مواد لازم براي پخت  
 کیک

 24مواد لازم براي پخت 
 کیک

 

  عدد 9 تخم مرغ

  

3 آرد کیک

4
  استکان  

1 شکر

2
  استکان  

1 شیر

4
  استکان  

  قاشق سوپخوري 2 پودر کاکائو

  قاشق چایخوري 2 پودر وانیل

  قاشق چایخوري 9 بکینگ پودر

 ک شکلاتی مواد لازم را تهیه کنید و جدول بالا را کامل کنید.کی 24به مادرتان کمک کنید تا براي پخت 
 

هاي ستونی در صف قرار گرفته اند. مهره 4ردیف  4مهره را نشان می دهد که در  96شکل زیر یک آرایش مربعی از  

 مهره یک آرایش مربعی بسازید؛ 944قرمز در دور این  آرایش مربعی قرار گرفته اند. اگر با 

 الف( این آرایش داراي چند ردیف و چند ستون خواهد بود؟

 ب( چند مهره در دور این آرایش قرار می گیرند؟

                                                                 

شکل زیر را طوري رنگ بزنید که هیچ دو قسمت مجاور 
نباشد.  براي این کار حداقل چند هم، رنگشان شبیه هم 

 رنگ نیاز دارید؟

چه درصدي از شکل زیر رنگی است؟ آیا با استفاده  
تر تعداد خانه هاي رنگی را توانید سریعاز تقارن می

 بشمارید؟
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 آید.درجه باشد، ماشین اسباب بازي به حرکت در می 41شیب دار و سطح افقی برابر زیر اگر زاویه ي بین سطح در شکل  

 اي استفاده شده است؟در این وسیله از چه ماشین هاي ساده

 

 

 افتد؟درجه شود، چه اتفاقی می 51اگر زاویه برابر 

 
 افتد؟درجه شود، چه اتفاقی می 31اگر زاویه برابر 

 
 سطح شیب دار بیشتر است؟در کدام حالت شیب 

 
 در کدام یک از وسایل زیر از سطح هاي شیب دار استفاده شده است؟ 

 
 

 هاي هم معنی را پیدا کن و یک رنگ بزن!کلمه 

 

 چرخ و محور گوه قرقره پیچ
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 ر شعرا را به نام شاعر و شعري از کتاب درسی که سروده اند، وصل کنید.هر کدام از تصاوی 

  علی اکبر دهخدا   حسین گل گلاب   فردوسی   هوشنگ ابتهاج   سعدي 
     
     

     

     
     
     
     

  خرد رهنماي و خرد دلگشاي   سراي امید   فضل خدا   وطن دوستی   اي ایران 

 

 پیام شعرهاي کتاب فارسی را بهتر بدانیم. 

 هاي خدا در حال شکرگزاري از خدا هستند؟ي آفریدهکدام بیت از شعر بیان می کند که همه« فضل خدا » در شعر 

 

 در یک بیت بنویسید. ؟داند هاي زندگی میي سرافرازي در سختیشاعر چه چیزي را مایه«  خرد رهنماي و خرد دلگشاي» در شعر 

 

 در یک بیت بنویسید. ؟سنگ و خاک ایران را به چه چیزهاي تشبیه کرده است «  اي ایران» در شعر 

 

 چه بوده است؟« کزین ره پرخون، خورشیدي خجسته رسید » منظور شاعر از «  سراي امید» در شعر 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 ي از چه چیزي توصیه شده است؟ .........................................................به یادگیري وطن دار« وطن دوستی» در شعر 
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 27  .دهر دانش آموزي حداقل یکی از دو ورزش فوتبال یا بسکتبال را بازي می کنن  .ددانش آموز هستن 44در یک مدرسه  
 چند دانش آموز فقط فوتبال بازي می کنند؟  .ددانش آموز هر دو ورزش را بازي می کنن 99 .ددانش آموز فقط بسکتبال بازي می کنن

 

 27اگر نادر   .دبرابر نادر سیب چی 4سینا   .دنیما یک سوم سینا سیب چی  .دنیما، سینا و نادر براي چیدن سیب به باغ رفتن 
 سیب چیده باشد، نیما و سینا چقدر سیب چیده اند؟

 

  .درف کنهایش صي درسمطالعهزمان بیشتري براي  در تعطیلات نوروز ي منظّم، مبینا تصمیم گرفته است که با یک برنامه 
ي همان روز اضافه تر خواهد هر روز به اندازه ي شمارهصفحه را در برنامه قرار داده است و می 9ي او براي روز اول فروردین مطالعه

 .داز روز قبل درس بخوان

 

  .دخواند، رسم نماییالگویی براي تعداد صفحاتی که او هر روز می

 ........................................................................................ خواند؟او در روز پنجم چند صفحه می

 .................................................... تر از روز دهم خوانده است؟در روز یازدهم، چند صفحه بیش

 د.الگوهاي زیر توجه کنیبه  
 ام، چند مربع وجود دارد؟ 5در شکل 

 
 (9(       شکل )2(                شکل )3شکل )

 ام چند مربع وجود دارد؟ 8در شکل 

 

 

 رسد؟دور بچرخد، به چه روز و ساعتی می 41 فروردین است. اگر عقربه دقیقه شمارصبح روز سوم  6اکنون ساعت  
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 لامپی که در نزدیکی یک عدسی قرار دارد، نگاه کنید. تصویر لامپ را مطابق شکل زیر خواهید دید.اگر به 

 

  درست است. علامت بزنید.  رکدام ویزگی ها در مورد این تصوی

و اگر پرده اي وجود داشته باشد، روي پرده تصویر تشکیل  یابدچپ عدسی انتقال میکم تصویر به سمت اگر عدسی را از لامپ دور کنید، کم
 آزمایش کنید و پاسخ دهید:. شودمی

 وقتی که عدسی را مقداري از لامپ دورتر کرده اید، تصویر روي پرده داراي کدام ویژگی هاست؟ 

 

 وقتی که عدسی را مقدار زیادي از لامپ دورتر کرده اید، تصویر روي پرده داراي کدام ویژگی هاست؟ 

 

اند، تصویري از لایه هاي رسوبی این منطقه را رسم هاي مختلف تاریخ موجودات زیر زندگی کردهدر یک منطقه در دوره 
 کنید.

 میلیون سال قبل 211میلیون سال قبل                  911میلیون سال قبل                  51                                      

 

 هاي فسیلی در این منطقه وجود دارد؟ چرا؟آیا احتمال کشف سوخت 

................................................................................................................................................................................ 

تربزرگ وارونه مستقیم ترکوچک   دور نزدیک 

تربزرگ وارونه مستقیم ترکوچک   دور نزدیک 

تربزرگ وارونه مستقیم ترکوچک   دور نزدیک 
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 را روي شکل در محل مناسب بنویسید. هر یک از مراحلدهد، را نشان می هاکارخانهولید یک کالا در شکل زیر، مراحل ت 

 
 

 دسته بندي کنید.صنایع زیر را  

 صنایع تولید گاز-اتومبیل سازي  -پارچه بافی  -فرش ماشینی  -ذوب آهن   -پتروشیمی 

  

  

 ها و وسایل حمل و نقل را کامل کنید.نمودار انواع راه 

 

 به خارج از کشور را مشخص کنید. واردات کالاها به ایران  یا صادرات کالاها به 

 تلفن همراه مصالح ساختمانی پارچه خودرو فرش دستباف نفت 

       صادرات

       واردات

 در بازرگانی خارجی و داخلی بیش تر از کدام وسایل نقلیه استفاده میشود؟ 

 

انواع راه ها و وسایل حمل و نقل

قایق هواپیما

زمینی

............................................................................................................................................................ صنایع مادر  

مصرفیصنایع    ............................................................................................................................................................  

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... 

 بازرگاني خارجي بازرگاني داخلي
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 زیر را در جاهاي خالی مناسب استفاده کنید و هر یک از کلمات را روي شکل مشخص کنید.هر یک از کلمات  

 

 
 اجزاي مختلف چشم را روي شکل مشخص کنید. 

 
 دهد؟تحقیق کنید چگونه عدسی چشم سالم، همواره تصویري واضح از یک جسم دور یا نزدیک روي شبکیه تشکیل می 

 
ن ترین لذت را ببرید. ایشوند تا بیشي حسی به طور همزمان استفاده می خورید، چهار نوع گیرندهبراي لذت بردن از غذایی که می 

 چهار نوع گیرنده را نام ببرید.

 
 ي غذا دارند؟ترین اثر را در تشخیص مزهها بیشکدام گیرنده 

 

 گیرنده هاي لمسی             ماهیچه               اعصاب               نخاع                مغز   
. این کننددریافت میاحساس درد را پیام دست،  ..............................، کندبرخورد میبه قسمتی از دست  نوک تیز وقتی یک سوزن

. مغز بلافاصله فرمانی به ..................... دست پیام از طریق ......................... به ........................ و سپس به .................... می رسد
 کنید.را از سوزن دور میخود   کند و شما دستارسال می
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 با توجه به نمودار زیر به سوالات پاسخ دهید. 

تقریباً  9345نسبت به سال  9311جمعیت ایران در سال  -
 چند برابر شده است؟ 

 
چند نفر  9315جمعیت ایران در سال کنید پیش بینی می -

 خواهد بود. روي نمودار رسم کنید.
 
 
ا شوند، بیشتر هستند یتعداد افراردي که در ایران متولد می -

 میرند؟ چرا؟افرادي که می
 

 

 هاي ایران را کامل کن!جدول همسایه 

 ورزش پر طرفدار غذاي معروف دین زبان پایتخت نام کشور

      پاكستان

      تركمنستان

      آذربايجان

      ارمنستان

 

 همسایگان ایران را روي نقشه مشخص کنید. 
 

رودهاي مرزي ایران با کشورهاي همسایه را  
 مشخص کنید.

 
 نام رودهایی را که به دریاي خزر می ریزند  

 روي نقشه بنویسید.
 

 ي ارومیه می ریزند رودهایی که به دریاچه 

 را رسم کنید.
 عربستان را روي نقشه مشخص کنید.  

 چرا به سرزمین عربستان، شبه جزیره می گویند؟
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 5931آزمون پیشرفت تحصیلي ويژه عید نوروز 

 

 در جاي خالی کلمه مناسب انتخاب کنید . -9

 إِنََّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِی لِلََّتِي هِيَ أَقْوَمُ 
 دکنوروش،. . . . . می راه تریندرست به قرآن این

 الف ( امر                     ب ( هدایت                       ج ( نور                      د ( منع 
 دبزنی راعلامت صحیح معناي –2

 کنید  اطاعت :مؤمِنان                               ب ( ءاتوا :الف (  اَطیعوا
 نیکوکاران   :د ( مُحسِنینَ برپادارید                             :ج (  اَقیموا

 در کدام گزینه آمده است؟ تََّخَذَ اِو يَؤْمَئِذٍمعنی درست کلمات –3

 گرفتندالف( امروز، گرفت                      ب( آن روز، گرفت                         ج( امروز، گرفتند                    د( هر روز، 
 با توجه به ترجمه کدام گزینه مناسب است ؟  -4

 طفل باشید؛ تا ساکت و دهید گوش آن شود، بهمی خوانده قرآن که هنگامی      .لَعَلََّكُمْ تُرْحَمُونَ.......... فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَقُرِأ الْقُرْآنُ وَ إِذا

 د.شو شما شامل خدا رحمت و
 الف ( خاِلقٌ            ب ( اَنصِتوا          ج (طین               د ( القُرءانُ  

 کدام گزینه از ویژگیهاي خداوند است ؟  -5

 اتَّقوا اجر عظیمد (            كُل َّ آمَنَ بِاللََّهِج (                  يَحْكُمُ بَیْنَكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِب (             أَحسَنوا مِنهُمالف (

 

 سوره ابراهیم )ع( اثر مهم شکر چیست؟ 7بر اساس آیه  -6
 دوري از شیطان(د  افزونی نعمت( ج کاهش غرور (ب نزدیکی خدا( الف

 غیبت کردن به چه معناست؟ -7
 دادن نسبت ناروا به دیگران( ب   در غیاب دیگري از او دلگیر شدن (الف

 مسخره کردن و فریاد زدن بر سر دیگري( د                در غیاب دیگري از او سخن گفتن( ج
 مطففّین به چه معناست ؟ -8

 عمده فروشان( د  کم فروشان( ج                         گران فروشان( ب               فروشندگان( الف
 کلید گنج دانش از نظر پیامبر)ص( چیست ؟ -1

 پرسش( د   نظم( ج                        پشتکار( ب  کوشش (الف
 اشاره دارد؟ "لوکان فیهماءالهة الا الله لفسدتا "کدام گزینه به مفهوم آیه ي -91

 د( یگانگی خداوند           ج( تدبیر خداوند                                   ب( قدرت خداوند            الف( دانایی خداوند     
 به کدام مفهوم اشاره می کند ؟  "واجتنبوا کثیرا م الظن"آیه ي-99

 د( مهربانی زیاد                   ج( عبادت                                 الف( نیکی به پدر و مادر        ب( بدگمانی       
  "...........دریایی است که هیچگاه خشک نمی شود"  :دامام علی )ع( می فرماین-92

 د( دعا                      ج(  قرآن                                  ب( عبادت                          الف( نماز       
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 حب فرزندي شود او را ...................کند . مادر ............نذر کرده بود اگر صا-93
 خدمتگزار بیت المقدس  -خدمتگزارمسجد                     ب(  مریم -الف( عیسی

 خدمتگزارمسجد -خدمتگزار بیت المقدس              د(  مریم -ج( عیسی 
 در کدام قسمت از اذان به یکتایی خداوند اشاره می کنیم ؟ -94

 ب( حی علی الصلاة        ج(  اشهد ان لا اله الا الله           د(  اشهد ان محمد رسول الله           کبر      الف( الله ا
 ؟  نیستکدام پیامبر خدا از پیامبران الوالعزم -95

 د(  یوسف )ع(                    ج(  موسی )ع(              ب(  نوح )ع(              الف( ابراهیم )ع(       

 

 تومان افزایش یابد،چند درصد افزایش یافته است؟ 611تومان به  411اگرقیمت کالایی از  -96
 25%د(   51%ج(   911%ب(   951%الف( 

 چند تومان است؟ سهم ماهانتقسیم کردیم. 91به  6به  3و ماهان به نسبت  تومان را بین امیر، احمد 7611مبلغ  -97
 3811د(   9211ج(   4111ب(   2411الف( 

 ها در کدام یک از شکل هاي زیر، مرکز تقارن است؟محل برخورد نیمساز زاویه -98
 د( مثلث متساوي الاضلاع  ج( مستطیل  ب( متوازي الاضلاع  الف( لوزي

 چند درجه است؟« ب الف م» نیمساز است.زاویه ي « الف د »در شکل مقابل  -91
  درجه 55ب(    درجه 51الف( 

 درجه 65د(    درجه 81ج( 
 

:یک دوچرخه سوار در ساعت -21 :¢ ¢¢8 45 رسد. ي بعد به کرج میثانیه 51دقیقه و  98ساعت و  2کند و دقیقاً صبح از تهران حرکت می 16
 چه ساعتی دوچرخه سوار به کرج رسیده است؟

:الف( :¢ ¢¢11 04 :ب( 06 :¢ ¢¢10 04 :ج( 06 :¢ ¢¢11 06 :د( 04 :¢ ¢¢10 06 04 
 کدام یک از بقیه بزرگ تر است ؟  –29

  45د ( خمس عدد                  41ج ( ربع عدد                24ب ( ثلث عدد           96الف ( نصف عدد 

22- –
3

4
 کدام است ؟  3واحد مانده به  

الف ( 
1

4
ب (                         9 

3

4
ج (                             2 

1

4
د (                           2 

3

4
 3  

ضلاعی امحیط مثلث متساوي ال –23
1

5
 است . اندازه ي هر ضلع آن چند است ؟  4 

الف ( 
4

5
ب (                         9 

3

5
ج (                              9 

1

5
د (                           9 

2

5
 9  

یک پارچ را با   –24
1

3
لیوان پر از آب می کنیم . اگر   3 

1

2
لیوان داخل آن آب بریزیم ، چند لیوان دیگر باید به آن آب اضافه کنیم تا پارچ  2 

 به طور کامل پر شود ؟ 

الف (  
1

2
ب (                       9  

5

6
ج (                             

1

6
د (                                9 

1

3
 9   

کیلومتر پیاده روي کند . اگر روز اول   91روز  3می خواهد در  مهرنوش –25
1

4
کند و بخواهد در دو روز بعدي به  روي کیلومتر پیاده 4 

 کند . در هر کدام از آن دو روز ، باید چند کیلومتر پیاده روي کند ؟  ي برابر پیاده روياندازه

الف (  
3

4
ب (                        2 

7

8
ج (                              2 

3

8
د (                              2  

1

4
 2  

 ب

 الف

 د

 م ج
•50 
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 ي مثلثی کدام است؟مجموع عدد دوازدهم و عدد یازدهم از دنباله-26

 944 د( 936 ج( 928 ب( 929 الف(

برابر عدد  4 –27
1

5
 کدام است ؟  2 

ب (                       8/8الف ( 
4

5
د (                            2/8ج (                      2 

1

5
 8   

اختلاف اندازه دو طناب  –28
1

3
متر است . اگر طناب کوتاه تر  

3

4
 متر باشد اندازه ي مجموع دو طناب کدام است ؟  9 

الف (  
1

12
ب (                    2 

11

12
ج (                        3 

5

6
د(                              3  

5

12
 2  

29 - 
1

5
 ساعت چند دقیقه است ؟  2 

  932د (                                  938ج (                                942ب (                   948الف (   

آوا با  –30
3

4
تومانی خرید و او با  9911دفتر  3پول خود  

1

2
 تومانی می تواند بخرد ؟  551پول خود چند دفتر  

  8د (                                 4ج (                            7ب (                          1الف ( 

 چیست؟ 981/1+117/1بزرگ ترین مرتبه در حاصل جمع  -39
 صدم د( دهگان ج( دهم ب( یکان الف(

 حاصل عبارت مقابل برابر با کدام گزینه است؟-32
 3/61ب( 13/6الف(

( / / ) ( / / )- ´ -27 77 24 47 13 7 11 6 
 1/6د( 1/6ج(
 مساحت قسمت رنگی برابر کدام گزینه است؟ -33

 13/918 ب( 813/91 الف(

 
  
  
 
  

    

 
 3/9181 د( 1813/9 ج(

 ي سوم این مثلث چند درجه است؟ي زاویهدرجه است. اندازه37اي الزاویههاي مثلث قائمي یکی از زاویهاندازه-34
 43 د( 83 ج( 53 ب( 63 الف(

 کدام شکل مرکز تقارن دارد؟-35

 الف(
 

 ب(

 

 ج(

 

 د(

 
 چیست؟اند، نام این چهار ضلعی کنند و با هم مساويیک چهار ضلعی داریم که قطرهایش، همدیگر را نصف می-36

 متوازي الاضلاع و مستطیل د( مربع و مستطیل ج( لوزي و مربع ب( لوزي و مستطیل الف(
 ي )م ت( کدام است؟در مستطیل مقابل، اندازه-37

 5 ب( 5/3 الف(
5

3/5

 
 

  

 

 
 3 د( 6 ج(

 کل خمیر تولید شده به آرد مصرفی کدام است؟است، نسبت مقدار  8به  92ي خمیر نوعی شیرینی نسبت آرد به شکر در تهیه-38
 5به  3 د( 3به  2 ج( 2به  3 ب( 3به  5 الف(
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ي اول ماه خرج کرده است. اگر او با پول را در نیمه %41فاطمه -31
2
3

تومان برایش باقی  91111ي پول خود کتاب خریده باشد و ماندهباقی

 چقدر بوده است؟مانده باشد، کل پول او 
 45111 د( 25111 ج( 51111 ب( 71111 الف(

 شکل مقابل نشان دهنده کدام ضرب است؟-41

´الف( =
1 1 1
2 4 8

´ب(   =
3 5 15
4 7 28

 

 
´ج( =

3 1 3
5 2 10

 
 

´د( =
1 1 1
4 2 4

 

 

 

 گویند؟کند چه میایج است و نوشته هاي ما را دل چسب تر میبه سخن معروفی که میان مردم ر -49
 د( جان بخشی    ج( مبالغه   ب( ضرب المثل  الف( کنایه

 کدام گزینه داراي نهاد فاعلی است؟ -42
 سیس کردالف( جامعه براي حفظ خود به سه چیز نیازمند است.                      ب( خواجه نظام الملک توسی مدارس نظامیه را تأ

 ج( چهل سال از حمله ي خانمان سوز مغول به ایران گذشته بود        د( هلاکو خود را نیازمند هوش و دانایی او می دانست.
 از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟« در فضاي باغ هم پر می شود               باز هم فواره ي گنجشک ها» در  بیت  -43

 د( تضاد  ج( تشبیه  مراعات نظیرب(   الف( جان بخشی
 کدام گزینه درست است؟ -44

 الف( صداي مهیب)وصفی(،ذهن مردم)اضافی(،چیرگی مغول)اضافی(
 ب( صداي مهیب)اضافی(،ذهن مردم)وصفی(،چیرگی مغول)وصفی(
 ج( صداي مهیب)اضافی(،ذهن مردم)اضافی(،چیرگی مغول)وصفی(

 مردم)اضافی(،چیرگی مغول)اضافی(د( صداي مهیب)اضافی(،ذهن 
 است؟ نادرستکدام گزینه  -45

 ب( مقایسه: بیان تفاوت ها و شباهت هاي میان دو یا چند چیز است.        الف( توصیف : بیان ویژگی هاي یک چیز است.
 و جزئیات شنیده ها و دیده ها است.د(  گزارش نویسی : توضیح و بیان ویژگی هاي             ج(  خلاصه نویسی : بیان جزئیات متن است.

 در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ -46
 «سرود ملی خلاثه ي افتخارات،عزمت و خاسته هاي یک ملت است» 

 د(  چهار غلط  ج( سه غلط  ب( دو غلط  الف( یک غلط 
 کدام گزینه از دو بخش معنی ساز و یک بخش معنی دار ساخته شده است؟-47

 دانشگاه د( آفریدگار                         ج( رودخانه             ب( دانش                 الف( 

....................... آن را از کتاب کلیله و دمنه در اصل به زبان .................. بود که ابن مقفّع آن را به زبان ...................... ترجمه کرد و بعد ها -48
 دی به زبان فارسی ترجمه کرعرب

 هندي / فارسی / نصر الله منشی ب( فارسی / عربی / نصرالله منشی                          الف( 
 عربی/ هندي / نصرالله منشی د( هندي / عربی / نصرالله منشی                             ج( 
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 قافیه و ردیف بیت مقابل،  در کدام گزینه،  درست مشخص شده است؟ -41

 «فضل خداي را که تواند شمار کرد     یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد»             

 شمار و هزار قافیه / کرد و کرد ردیف  ب(                           شمار و هزار قافیه / ردیف ندارد الف( 
 شمار و هزار ردیف / کرد و کرد قافیه د(                              و هزار ردیف / قافیه نداردشمار  ج( 
 اشاره دارد؟  انسان هاي ظاهر بینکدام گزینه به -51

 عقلش به چشمش است.  ب(                                   دست بالاي دست بسیار است . الف( 
 د کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم میرس د(                         ماهی را هر وقت از آب بگیري، تازه است. ج( 
 دشوآرایه ي .................... دیده می« بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی    خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد» در مصرع -59

 کنایه د( تشبیه                       ج( مخالف                        ب( جان بخشی                 الف( 
 چه آرایه اي دیده می شود؟ « ز نادان بنالد دل سنگ و کوه » در مصرع -52

 تشبیه د(       جان بخشی              ج( مخالف                       ب( کنایه                        الف( 
 نهاد جمله ............................ است .« آري آري جان خود در تیر کرد آرش » در مصرع -53

 آرش د( آري                         ج( تیر                          ب( جان                            الف( 
 ....................آب در هاون کوبیدن یعنی ................-54

 کار سختی انجام دادن د( کار  اشتباه کردن                 ج(     کار به موقع انجام دادن  ب( کار بیهوده کردن           الف( 
 یعنی : «  اسکندر آهنگ ایران کرد» عبارت -55

 دبه ایران هجوم آور د(           د به ایران حمله کر ج(      د قصد آمدن به ایران را کر ب(       به ایران سفر کرد    الف( 

 

 را نشان می دهد ؟ کدام گزینه،دو طرف گفت و گو-56
 گوینده و شنوندهد( گوینده و نویسنده       ج( بیننده و شنونده      ب( خواننده و شنونده        الف( 

 کدام مورد ترس نابجا است ؟ -57
 د( ترس از مار             ترس از حیوانات درنده ج(             ترس از صداي انفجارب(                   ترس ازتصویر حیوانات درنده الف( 

 کدام موسسه،کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از سیل و زلزله را با نظم و سرعت بیش تري انجام می دهد ؟ -58
 تی سازمان بهزیسد(           موسسات خیریه    ج(               جمعیت هلال احمر      ب(                    سازمان انتقال خون      الف( 

 کارخانه هاي تولید رنگ و مواد شوینده،از مواد تولیدي کدام کارخانه ها استفاده می کنند؟-51
 د(پالایشگاه ها                     ذوب آهن  ج(                 پتروشیمی    ب(            ماشین سازي       الف( 

 آبرفتی و معادن مختلف،داراي جمعیت زیادي است ؟کدام ناحیه آب و هوایی ایران به دلیل دارا بودن خاک -61
 نواحی کوهپایه ايد( نواحی داخلی         ج(ایتخت      پب( ناحیه کناره ي دریاي خزر        الف( 

 ؟نیستکدام گزینه از عوامل جذب کننده جمعیت -69
 دانشگاهد( بیمارستان هاي مجهز        ج( کمبود آب       ب( درآمد بیشتر      الف( 

 میزان متوسط بارندگی سالانه در ایران چه قدر است؟-62
 میلی متر  351کم تر از د(        میلی متر  251کم تر از ج(                      میلی متر 351بیش تر از ب( میلی متر      251بیش تر از الف( 

 «،رفتارو شرایط دیگران را درک کند و خودش را به جاي او بگذاردفرد بتواند احساسات »این جمله مربوط به کدام گزینه است ؟ -63
 د(مشورت           همفکري         ج(                   همکاري       ب(                        همدلی          الف(
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 د ؟ می آیکدام گروه یک گروه به حساب -64
 د( اعضاي یک تیم فوتبالافراد در صف اتوبوس   ج(                  همنتظر در فرودگاافراد  ب(       خریداران در فروشگاه    الف( 

پدر حسین در کارخانه ي ذوب آهن ،پدر مجتبی در کارخانه ماشین سازي و برادر مریم در کارخانه ي اتومبیل سازي مشغول به کار -65
 مادر به کشور خدمت می کنند؟  . کدام یک از آنها در تولید صنایعباشندمی

 پدر حسین و مجتبی و برادر مریمد( پدر مجتبی و پدر حسین        ج(        پدر مجتبی و برادر مریم ب(    پدر حسین و برادر مریم الف( 
 رود تلخه رود به .............و رود گرگان به .......... می ریزند . -66

 دریاي خزر–ي  ارومیه دریاچه د(خلیج فارس    –دریاي خزر ج(      خلیج فارس -ي ارومیهدریاچه ب(ي ارومیه      دریاچه-دریاي خزرالف( 
 علت وجود جنگل هاي انبوه در نواحی استوایی چیست ؟ -67

 ب( بارندگی و گرماي دائمی    الف( گرما و حاصل خیزي خاک
 خیزي خاک و بارش زیادد(  حاصل     ج( رطوبت هوا و بارندگی دائمی

 است؟ ام بنادر در کنار دریاي خزر متصلراه آهن سراسري ایران، به کد -68
 د( چابهار   ج( انزلی  ب( آستارا  الف( ترکمن

 ؟نیستشرایط آب و هوایی استان گیلان براي کشت کدام محصول مناسب  -61
 د( زیتون   ج( برنج   ب( چاي  الف(  زعفران

 د به خودي آب هاي زیر زمینی به سطح زمین باعث پیدایش کدام پدیده می شود؟راه یافتن خو -71
 د( چشمه  ج( دریاچه   ب( رود  الف( جویبار

 

 بیانگر کدام یک از مراحل روش علمی است؟« آیا افزایش دما در میزان جل شدن گاز در آب موثر است؟»این عبارت که:  -79
 ي دقیقمشاهده د( نظریه سازي ج( فرضیه سازي ب( طرح پرسش الف(

 است؟ در بارش برف از آسمان کدام تغییر فیزیکی رخ داده -72
 تبخیر د( ذوبج( چگالش ب( میعان الف(

 آید؟کدام یک با تغییر شیمیایی به دست می-73
 تکه آهن به هم2جوش زدن  د( ترمیم زخم دست ج( اي روي سنگکندن نوشته ب( حل شدن قند در آب الف(

 هاست؟بینید چگونه تصویري از ماهیمیاید، آنچه که شما هاي قرمز درون تنگ را دیدهي هفت سین حتماً ماهیسر سفره-74
 وارونه د( هم اندازه ج( تربزرگ ب( ترکوچک الف(

 است. نادرستکدام جمله -75
 بینیم.ها را بزرگتر میبین نوشتهبه کمک ذره ب( کند.ذره بین نور را در یک نقطه جمع می الف(

 کاوشگر باید مشاهده دقیقی داشته باشد. د( کند.ي کانونی جمع میمنشور هم نور را در نقطه ج(
 

 شرط مهم براي احساس کردن بو چیست؟ -76
 ب( ورود کند مولکول هاي بو به داخل بینی الف( حل شدن مولکول بو در رطوبت بینی
 د( پراکندگی مولکول هاي بو در حفره هاي بینی ج( ورود تند مولکول هاي بو به داخل بینی

 شدن در بزاق به کدام بخش می رسند؟ ذرات غذا بعد از حل -77
 د( بخش انتهایی زبان ج( قسمت مرکزي           ب( سلول هاي گیرنده           الف( برجستگی هاي زبان

 پرده شفاف روي عنبیه چه نام دارد؟ -78
 د( مردمک   ج( قرنیه  ب( شبکیه  الف( عدسی
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 علت دوربینی افراد چیست؟ -71
 د( کمبود پروتئین هاي بدن     ج( افزایش تحدّب عدسی چشم    ب( کاهش تحدّب عدسی چشم     هاي بدنالف( کمبود ویتامین 

 آسیب دیدن کدام قسمت از مغز باعث می شود شخص نتواند تعادل خود را حفظ کند؟ -81
 د( رشته هاي عصبی  ج( بصل النخاع   ب( مخ  الف( مخچه

 نخاع محافظت می کند؟کدام قسمت از اسکلت بدن از مغز و  -89
 استخوان سر -ب( ستون مهره   جمجمه -الف( ستون مهره
 ستون مهره -د( جمجمه  استخوان گردن -ج( ستون فقرات

 کدام یک از تغییرات زیر،یک تغییر شیمیایی کند است ؟-82
 گاز در اجاق گازالف( سوختن کاغذ           ب( تهیه دوغ گاز دار            ج( سوختن چوب       د( سوختن 

 منشور وسیله اي است که در ازمایشگاه  نور سفید را ..........................می کند .-83
 الف(متمرکز                      ب( تجزیه                         ج( بازتاب                   د( جذب

 ؟از کدام یک از جانداران زیر فسیل بهتري تشکیل می شود -84
 الف(مگس                      ب( کرم خاکی              ج(  مار ماهی                       د( زنبور

 وجود فسیل مرجان و صدف به ترتیب وجود چه آب وهوایی را نشان می دهد ؟-85
 وکم عمقگرم –ب(گرم ومرطوب        گرم ومرطوب                                –الف(محیط هاي عمیق 

 محیط هاي عمیق–محیط هاي عمیق                                         د(گرم وخشک  -ج(گرم وکم عمق
 

 9316پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی پایه پنجم دبستان                 نوروز 
 نام و نام خانوادگی: .........................................

 د ج ب الف  د ج ب الف  د ج ب الف  د ج ب الف  د ج ب الف 
9     29     49     69     89     
2     22     42     62     82     

3     23     43     63     83     
4     24     44     64     84     

5     25     45     65     85     
6     26     46     66     86     

7     27     47     67     87     
8     28     48     68     88     

1     21     41     61     81     
91     31     51     71     11     

99     39     59     79     19     
92     32     52     72     12     

93     33     53     73     13     
94     34     54     74     14     

95     35     55     75     15     
96     36     56     76     16     

97     37     57     77     17     
98     38     58     78     18     

91     31     51     71     11     
21     41     61     81     911     
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