
 

 

 ۲۰۲۲مارچ ۲۶   مجتمع سینا    کالس پنجم  1شماره     فروردین( بهارانه )        نام ونام خانوادگی    

 امالی کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست است؟ -1

 تهیدست : فقیر   –زیادت : فزونی           ت  –خوشنود:راضی          پ   – کهن:قدیم         ب  –الف 

 بحر ( کدام است؟ مخالف کلمه ) -2

 کوهستان –خشکی           ت  – آب             پ  – دریا            ب  –الف 

 پرچم هر کشور نشانه ی ................ آن کشور است.-3

 خون شهیدان – ایستادگی             ت  –استقالل          پ  – عظمت          ب  –الف 

 شود؟ سرود ملّی چه مواقعی پخش می -4

 مراسم های بزرگ ومهم – مراسم صبحگاهی                      ب –الف 

 همه ی موارد – جشن ملّی وپیروزی                    ت  –پ 

 کدام ماهیچه ارادی است؟  -5

 روده   –معده           ت  – بازو           پ  –قلب          ب  –الف 

 کدام مورد از عوامل فرسایش خاک نیست؟  -6

 طوفان شدید  – سیالب وباران شدید                  ب   –الف 

 پوشش گیاهی – چرای بیش ازاندازه ی دامها         ت  –پ 

 رنگ قرمز بعضی خاک ها نشانه ی چیست؟  -7

 وجود طال  –وجود اکسیژن         ت  –وجود مس         پ  –وجود آهن        ب  –الف 

    ر است؟ کدام آب برای کشاورزی مفیدت -8

 قنات  –تصفیه شده           ت   –لوله کشی          پ  – مقطر            ب  –الف 

 کشور ایران در کدام نیم کره قرار دارد؟  -9

      شمالی وغربی – شمالی وشرقی       ت  –جنوبی وغربی       پ   –جنوبی وشرقی         ب   –الف 

 ...............می باشد. حرکت زمین به دور خود از   -10

 جنوب به شمال  –غرب به شرق      ت  –شمال به جنوب         پ  –شرق به غرب         ب   –الف 

 آب وهوای نواحی بیابانی چگونه است؟  -11

 گرم وخشک  – معتدل            ت  –گرم               پ  –سرد               ب   –الف 



 

 

 شدند؟ کدام قاره ها دیرتر کشف  -12

 آسیا واسترالیا  – اروپا وآمریکا        ت   –استرالیا وآفریقا         پ  –امریکا واسترالیا       ب   –الف 

 

 دالر است . کل پول چقدر است؟ خمس همان پول چقدر است؟  210درصد پولی  30 -13

 

 

 عدد آن شکسته است.  6عدد تخم مرغ هایی که خریدیم  60از  -14

 درصد از تخم مرغ ها شکسته است؟ چند –الف 

 

 چند درصد از آن ها سالم است؟  –ب 

 جمع های زیر را انجام دهید.  -15

                                                                                       =67/4 +6/7 +22/3 

                                                                                  =008/51  +7/4 +26/3 

 

 

 عزیزم بهترین اتفاقی که در تعطیالت نوروز برایت افتاد چه بود؟ در چند خط بنویس.  – 16
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 شریفیان                               شاد باشی گل همیشه بهار                          ی محترم: نظر اولیا


