
                                                                                                                            

 ۲۰۲۱دسامبر  ۱۸کالس پنجم  مجتمع سینا      ۴نام ونام خانوادگی                   آذرانه  شماره  

 

 با استفاده از کلمه های داخل پرانتز جمله ها را کامل کن.-۱

 سهمگین (  –غاز گشت.) سنگین از سوی باختر آ-----------------یناگاه تاخت وتاز

 امیدواری (   –گرایید .)نومیدی  -------------- امید ها به یکباره به  

 حروف در هم ریخته را مرتب کن وبنویس.  -۲

 ------------------ ا   –ی–س –ش–ت               ------------------ ا–ل –م  –ظ 

 

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ –خرد  –یال   –معنی واژه های باختر -۳

 ̇کوچک   –موهای گردن شیر واسب  –مغرب   -ب           ̇ناچیز    –موی سر  –مشرق  –الف 

 ̇کم کار   - موی سر –مشرق  -د      ̇کم و بی ارزش   – موی سر  –مغرب  –ج 

 

 حمل ونقل آبی را با حمل ونقل هوایی مقایسه کرده وبنویس .  -۴

 ------------------------------------------------------------------------------------ حمل نقل هوایی 

 -------------------------------------------------------------------------------------- حمل ونقل ابی 

 

 کامل کن .  -۵

 ----------- -----------------------------که کشتی را هدایت می کند کسی 



                                                                                                                            

 می گویند. ------------در این راه های جاده ای مسیر رفت وبرگشت با مانع هایی از هم جا شده اند که 

 بازرگانی می گویند .   ----------------------------------------------------------------به

 

 ی کن . شکل یک سلول عصبی را رسم کرده وقسمت های مختلف ان را نام گذار -۶

 

 

 برای ان که استخوان ها خوب رشد کنند ومحکم  شوند چه کارهایی باید بکنیم . ) سه مورد بنویس (  -۷

 

 

نخاع    –رشته های عصبی  – مغز  –استخوان  –پاسخ درست را در جای مناسب بنویس. )ماهیچه  -۸

 ستون مهره ( 

 است .   -------------------مسئول و فرمانده ی همه کارهای بدن  –الف 

 در داخل ستون مهره قرار دارد.  ------------------- -ب

 قسمت زنده است واز مواد محکمی ساخته شده است .  ------------------  -ج

 

 ؟ تهمت یعنی چه -۹

 

 ؟  چه موقع می گویند غیبت نکنید-۱۰

 

 ؟  می دانیچه درباره کریسمس - ۱۱

 

 در جاهای خالی عدد مناسب بنویس .  -۱۲

به جای این که عددی را بر   - الف 
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 ضرب کنیم . ------------یم ان را در عدد  تقسیم کنیم می توان   

×حاصل ضرب -ب
1

3
 ( برابر است .  ------ ÷  -------با حاصل تقسم )  6 

  



                                                                                                                            

  =       کنید.                         ساده -۱۳   
95

955
                         =

120

140
                        =

81

108
    

 

 دو الگوی بعدی را ادامه بده .    -۱۴

                     --------------  -   ------------   -   50′′  : 57′    -     35′′  : 56′   -   20′′   :55′ 

  

 

 محیط شکل های زیر را بدست اورید .  -۱۵
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 نفر جمعییت   7500است اگر این روستا   8به  7در یک روستایی تعداد مردان به زنان روستا مثل  -۱۷

 داشته باشد . حساب کنید در این روستا چند نفر مرد و چند نفر زن هستند . 

 

 

 

 شریفیان                         شاد باشی گلم                                  : نظر اولیای محترم  
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