
 ۲۰۲۱مبر ادس ۴     مجتمع سینا    کالس پنجم       3آذرانه شماره                  نام ونام خانوادگی  

 

 – مثال  –متاسفانه  –مسئله  –معموال  – سئوال  – حتما  ) بقه بندی کن.کلمه ها را بخوان در دو گروه ط -۱

 ( اتفاقا –مسئول 

 ------------------------------- ----گروه دوم   --------------------------------------------گروه اول 

 

 کلمه های متضاد را به هم وصل کن . -۲

 پنهان                                          بسته 

 باز                                            سحرگاه 

 پیروزی                      شامگاه                  

 شکست                                      اشکار

 موریانه خورده دوباره بنویسید. حرف هایی را که در متن زیر  -۳

 سهم…… مرکز فر……. ایران بود. ناگاه تاخت وتازی تخت جمشید با ع…….و شکوه خیره کننده آش 

 آغاز شد. از سوی با……  

 کتاب فارسی کلماتی که ) ط ( دارد را بنویس .  درس هشتم از درس اول تا -۴

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .   است-------------------و  ---------------- شامل آدمی   دستگاه حرکتی بدن -۵

 ؟ چرا می گویند استخوان یک اندام زنده است -۶

 ----------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

   . بیشتر است --------- و ---------و --------از قسمت های سخت مانند   احتمال تشکیل فسیل-۷

 .   می گویند ----------یا   --------------به کسی که قطار را هدایت می کند  -۸

 . به عهده دارند  --------------و --------------  هدایت هواپیما را   -۹

 ؟ انواع راه ها را نام ببرید -۱۰

 .  می گویند  ————— مردم می خواندبه کسی که نماز جمعه را برای -۱۱



 آنها درست نیست.   -————استفاده از اموال دیگران بدون -۱۲

 کنی ؟ اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانت باشد چه می -۱۳

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

میله ای به طول  -۱۴
3

5
 قطعه ی مساوی تقسیم کرده ایم طول هر قطعه چه قدر می شود ؟  4متر را به  3

 

  ÷ 5ابتدا حاصل-۱۵
1

4
 بنویس . و بعد برای ان یک مسئله  ، را بدست آور 

 

 

کارگران راه سازی  -۱۶
3

4
 کیلو متر باشد .  8جاده ای را آسفالت کردند . اگر طول این جاده  

 الف چند متر از جاده را آسفالت کرده اند ؟ 

 چند متر از جاده هنوز آسفالت نشده است ؟  -ب

 ر کدام را  پول هباشد  ۵به ۶اگر نسبت پول مریم به ستاره   $ بیشتر از ستاره دارد ،۳۰۰مریم  -۱۷

 . بدست آورید

 

 

 

 

 

 شریفیان                                   شاد وبهروز باشی عزیزم                          :نظر اولیای محترم  

 

 

 

 


