
     

ــني   ــدم،   حس  مق

  فرهـاد توسـكي،    

  ويراستاران
  مستندسازي 

  حمدامين وحدت
  سميرا مالك

  دا علي اكبري
  مائده بهادري

  پريا سليماني

  زاده  يرج خليل
  هدي يعقوبيان

(  
02  

ــزاد ــدي، مه ي مجاه

اي، مهـدي شـته حمـزه    
   جعفري

  نگار  سهيال چهره

  ي

ئولين درس 
  ستندسازي

  ين اسدزاده
مح

  اسفندياري 
ليد
م

پ  ز معتمدي

  طمه فوقاني 
اي
مه

  زادگان يم موسي

  ده حيدرقره شيران

  ناز براتي پورفرد

 سحر ايرواني

  مريم صالحي

  حسين اسدزاده

  محمديحميد 

قف عام)
21 - 6463  تلفن:

تان
97

ــالمي   ــي  اس زاده، مجتب

ديجـه آقـاميرزايي، فرش
زاده، مجتبي پورج حاجي

مقتدري، الهام رضايي، س

ضايي، زيبا حاجي حسيني

  كري 

  انار
  ون

مسئ
مس

  د، ليال فروهر 
 د توسكي، 

حسي

زاده  ي حاجي
 مانيان

آتنه

النا اميار

فاط اميار

مر  

فريد  ون

فرن

 آرا ه

  ي
ح  سازي

ح

چي (وق لم
تل –923پالك  –ن 

 

م دبستا
 اسفند 

 

ــدا ــزاده، ن ــا علي زالي
  شيران  اناز نادري

فرد، خد يد علي موسوي
علي حزادگان،  ريم موسي
حسيني، زهرا م با حاجي

ر، الهام رضنگا هيال چهره

زاده، توحيد شك ا اسالمي
 

ويراستا  
آزمو 

  ي
ژاد سجاد محمدن

مهدي فرهاد

  
، عليمجيد كالته

هادي زم

زهرا دا  

زهرا دا  

مدير توليد آزمون
ي آزمو سئول دفترچه

  گرافيك 
ور كامپيوتري و صفحه
مديرگروه مستندسازي

ي مستندس ول دفترچه
  ناظر چاپ

  

  
وزشي قل
بين صبا و فلسطين

 پنجم
3 

  ي
آز
سا

  
سي
مر

زيب  ي 

سه  هاي آسمان هديه

ند  ي

مسئولين درس
 آزمون 

مهدي مالرمضاني

توحيد شكري

صالح احصائي

ي 
  ن

صالح احصائي

  توليد

مس

امو
م
مسئو

علمي آمو
بي  –خيابان انقالب 

رياضي

علوم

فارسي
مطالعات اجتماعي و ه
تشريحي

  ن

  نام
 درس 

  رياضي

  علوم

  فارسي 

مطالعات اجتماعي
هاي آسمان و هديه

گروه فني ت

بنياد ع
خيدفتر مركزي: 

  طراحان

   
ويراستاران
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  3 پنجم دبستان

 هاي رياضي (تشريحي) پاسخ سؤال

   كتاب درسي) 83 تا 75 يها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 1

  ب) برابر         الف) برابر 
  گيرد.) ( به ساير موارد صحيح نيز نمره تعلق مي) لوزي يا مربع ت      درجه  360) پ

  )دارد. نمره 5/0(پاسخ هر جاي خالي 
  كتاب درسي) 84تا  79و  74تا  68 ي صفحه – ها چندضلعيتقارن و ( - 2

  نمره) 5/0(  ب)   نمره) 5/0(  الف) 

 نمره) 5/0(   )ت  نمره) 5/0(  ) پ

 نمره دارد.) 5/0 صحيح (رسم هر شكل

   كتاب درسي) 83تا  75ي ها صفحه – ها چندضلعيتقارن و (  - 3

  نمره) 5/0(ب) غلط   نمره) 5/0(الف) غلط 
  نمره) 5/0() غلط ت  نمره) 5/0() درست پ

 كتاب درسي) 83 تا 75 يها صفحه – ها چندضلعيرن و تقا( - 4

نمره) 5/0( 180 40 140   س آ د«ي  ي زاويه = اندازه«  
 »ب آ د«ي  ي زاويه اندازه نمره) 5/0(  140 2 70  »نيمساز است. » آ ب  

) »ج د آ«ي  ي زاويه اندازه نمره) 1( )  360 110 105 70    
285

75


   

  كتاب درسي) 83تا  75 يها صفحه – ها چندضلعيتقارن و (  - 5

  
  
  

»  ب«ي  زاويهي  اندازه نمره) 5/0(  180 65 115   

)» ج«ي  زاويهي  اندازه نمره)  5/0( 180 115 45   ) 
160

20


  

 (الف) 

»  د«ي  زاويهي  اندازه نمره)  5/0( 180 120 60     

)» آ«ي  زاويهي  اندازه نمره)  5/0(  360 60 90 90   ) 
240

120


   

 (ب)
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4  
  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

  هاي علوم (تشريحي) پاسخ سوال
   كتاب درسي)  55 ي  ـ صفحه )2چه خبر؟ (( - 6

  كمك به جويدن غذا - 1

   مخلوط شدن غذا با بزاق كمك به  - 2

  ي غذا دريافت مزه - 3

    )گر نيز مورد قبول است.ذكر موارد صحيح دي نمره دارد. 1(ذكر هر قسمت مشخص شده 

   كتاب درسي)  58 ي صفحه ـ )2چه خبر؟ (( - 7

  كمك كند. از خطر تواند به حفظ انسان  مي سوختن غذا و نشت گاز شهريحس بويايي در مواردي مانند 

  )و ذكر موارد صحيح ديگر نيز مورد قبول است. دنمره دار 1مشخص شده  موردهر ذكر  (

   كتاب درسي)  66و  65هاي     صفحه ـ )1شود ( كارها آسان مي(  - 8

  گاه   الف) محل تكيه

  ب) محل وارد شدن نيرو 

  ج) محل قرار گرفتن جسم 
 ).دارد نمره 5/0هر مورد صحيح (

   كتاب درسي)  55 ي    ـ صفحه )2چه خبر؟ (( - 9

ذرات امـا  هـاي روي زبـان برسـد،     ير برجسـتگ هاي واقع د ن حل شود تا به گيرندهبايد ذرات آن در بزاق دها ،ي غذا براي فهميدن مزه

  ي آن را بفهميم. توانيم مزه ما نميبه همين دليل شوند و  قاشق در بزاق حل نمي

 )دارد. نمره 5/0اشاره به قسمت مشخص شده، (

   ) كتاب درسي 66و  65 يها    ـ صفحه )1شود ( كارها آسان مي(  - 10

  گاه  تكيه )1

  وارد شدن نيرو  ) محل2

  جسم  ) محل قرار گرفتن3

   نمره دارد.) 1(ذكر هر قسمت مشخص شده 
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  5 پنجم دبستان

 هاي رياضي پاسخ سؤال

 »نگاه به گذشته ـ مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 63تا  60هاي  صفحه –(نسبت، تناسب و درصد  - 1

 گيريم.  در نظر مي 2براي راحتي ضلع مربع را مثالً 

  

ي پس محيط به اندازه 8 6 درصد در نظر بگيريم، بنابراين درصد كاهش يافته  100ت. اگر محيط اوليه را كاهش يافته اس 2

  برابر است با: 





      

25

25

2 2 1 1 25 25%100 8 48 100
 

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي) 72تا  68ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 2

  كنيم.  تعداد محورهاي تقارن هر شكل را بررسي مي

 2(   1محور تقارن = تعداد 

 

 1( محور تقارن ندارد. 

  4(    2 محور تقارن =تعداد 
 3(  1محور تقارن = تعداد 

 مقدار كاهش يافته 

  محيط اوليه
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6  
  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »هديامجتبي مج«  كتاب درسي) 72تا  68ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 3

     . محور تقارن دارد 4مربع 

    محور تقارن دارد. 2مستطيل 

  االضالع محور تقارن ندارد.  متوازي

     فقط قطرها محور تقارن هستند. آن در دارد و لوزي دو محور تقارن

 »مهزاد حسني مقدم«  كتاب درسي) 74و  73ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 4

  مركز تقارن شكل شود. » م«ي  آميزي شود تا نقطه شكل بايد به صورت زير رنگ
  آبي شود. تبايس مي »الف«بنابراين 

  

  
 »مهزاد حسني مقدم«  كتاب درسي) 72تا  68ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 5

  2 18 نقطه تا خط تقارن آني  فاصله 36 2 اش  ي يك نقطه تا قرينه فاصله  

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي) 78تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 6

  بنابراين:  درجه است. 180يك مثلث  يهاي داخل مجموع زاويه

    )     1 40 40 90 170 180   
 )    2 30 55 95 180 180  
 )    3 70 62 48 180 180  

  صحيح است. » 3«و » 2«ي ها گزينهپس 
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  7 پنجم دبستان

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 78تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 7

:برابر است با» د ج الف«ي  زاويه ،است پس» د ج الف«ي  نيمساز زاويه» ج ن«خط  چون نيم 60 2 120  .   

ي نيم صفحه  به خاطر زاويه  180 120 60  »د ج الف« 180 »ب ج الف«  

  درجه است پس:  180، »ج ب الف«هاي مثلث  مجموع زاويه

( )     180 60 35 180 95 85      »ج ب الف«  

  : داريم بودن اً به خاطر نيم صفحهمجدد

  180 85 95   »ج ب الف« 180عالمت سؤالي  اندازه  

 »مهزاد حسني مقدم«  كتاب درسي) 83تا  75 و 72تا  68 يها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 8

  د. ها و خط تقارن شكل هستن در مربع و لوزي، قطرها، نيمساز زاويه

  كنند.  قطرها يكديگر را نصف مي ،در هر مستطيل

  است.  90هاي آن برابر هر مربع يك لوزي است كه زاويه

  صحيح است.  عبارتهر سه  ،بنابراين

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 83تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 9

  كنيم.  چهارضلعي را نام گذاري مي

سؤال: ب فرض طبق 2 آ   

  پس:  ،درجه است 360مجموع زواياي هر چهارضلعي 

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( )         50 70 360 360 50 70 240      » Á » Á » Á+ =   

)ˆي زاويه )Aي و زاويه(ˆ صفحه  ي نيم زاويهيك تشكيل نيز  (ي)ˆو(ب)ˆهاي زاويه ،همچنين .دهند صفحه مي نيم يك زاويه تشكيل «(

ˆˆ پس:دهند.  مي  180» Aوˆ ˆ 180Á Jداريم . با جايگذاري :  
ˆ ˆˆ ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ

        240 180 180       A=2 J» Á A 240 360 - A -J =240 A J =120J =   

ˆˆ ˆ ˆ ˆ     2    J+J=120 3 J=120 J=40 A 80   











 ي

ن

و

هـ

آ ب
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8  
  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »ساناز نادري شيران«  كتاب درسي) 83تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 10

, ,3 1   نسبت زوايا : 1

   3 1 1 5   

ي رأس ي ربع زاويه اندازه  108 4 27  
108  3  
180  5  

 

 »ساناز نادري شيران«  كتاب درسي) 78تا  75ي   صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 11

 نصف زاويه 

 

 

 

120 2 60

60 6 10
  

180  6  

  120  4 زاويه ي نيمهنصف ثلث 
 

 »آزاليا عليزاده«  كتاب درسي) 83تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 12

  بنابراين: روي لوزي با هم برابرند.  آن هستند و زواياي روبهقطرهاي لوزي نيمساز زواياي 

0  
  با بررسي مثلث زير داريم: 

  ?       180 90 25 65      

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 74 و 73ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 13

در بين كل مورد نظر مركز تقارن ندارد. دارد، ولي چون در  قسمت چپ آن يك دايره قرار دارد، ش تقارن) مركز  بيضي (
 ي اول داراي مركز تقارن است.  ها، فقط شكل گزينه گزينه

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 83تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 14

  است، پس:  60االضالع ي داخلي در مثلّث متساوي ي هر زاويه اندازه
 1509060  »س ج د» = «س ج ب» + «د ج ب«  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 83تا  75ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 15

 180 45 135     الف م ب«ي  زاويه «  
180 37 143     الف ن ب«ي  زاويه «  

143 135 278     م بالف «و » الف ن ب«هاي  مجموع زاويه«  
360 278 82     ب«و » الف«هاي  مجموع زاويه«  

30  

36  

30  

 ب
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  9 پنجم دبستان

  هاي علوم  پاسخ سؤال

   »نگاه به گذشته ـ مهدي فرهاد توسكي«  كتاب درسي) 51و  50 يها هصفح -) 1چه خبر؟ (( - 16

لرزانـد . وقتـي پـرده     كند، آن را مـي  ي گوش برخورد مي ي گوش در انتهاي مجراي شنوايي قرار دارد. وقتي كه صدا به پرده پرده

 لرزند.   هاي بسيار كوچك پشت آن نيز مي لرزد، استخوان مي

  »ميرزاييخديجه آقا«  كتاب درسي) 55 ي هصفح - )2چه خبر؟ (( - 17

  هاي روي زبان قرار دارند.  در برجستگيي غذا را دريافت مي كنند،  ايي كه مزهه گيرندهبيشتر 

  »خديجه آقاميرزايي«  سي)كتاب در 56و  55 يها هصفح - )2( ؟چه خبر( - 18

گرفتگـي بينـي    كند. ي غذاها اختالل ايجاد مي در تشخيص مزههاي خيلي سرد و عدم ترشح بزاق در دهان  غذاهاي خيلي داغ، نوشيدني

  كنند.  ي غذاها اختالل ايجاد مي شود و به اين ترتيب در تشخيص مزه سبب اختالل در كار حس بويايي مي

  »مهدي فرهاد توسكي«  كتاب درسي) 56 ي هصفح -) 2چه خبر؟ (( - 19

هماهنگ با اين دو حس  بايد، ي غذاها ، براي درك بهتر مزهبنابراين .كند ي غذا به حس چشايي كمك مي حس بويايي در تشخيص مزه

  كنند. هم كار 

  »خديجه آقاميرزايي«  كتاب درسي) 57 ي هصفح -) 2چه خبر؟ (( - 20

؛ندوش ت بودار همراه هوا وارد بيني مياذر هاي  رسند. سلول مي ،دنكه در قسمت باالي بيني قرار داري بو  هاي گيرنده ات به سلولاين ذر

  دهيم. اين ذرات با چشم قابل ديدن نيستند.  فرستند و ما بوهاي مختلف را تشخيص مي ي بو به مغز پيام مي گيرنده

  »مهدي فرهاد توسكي«  كتاب درسي) 58 ي هصفح -) 2چه خبر؟ (( - 21

  اند.  حس المسه در پوست قرار دارند و در سراسر بدن پراكنده شدهمربوط به هاي  گيرنده

  »مهدي فرهاد توسكي«  كتاب درسي) 60ي  هصفح -) 2چه خبر؟ (( - 22

  براي محافظت از پوست نبايد به مدت طوالني در مقابل آفتاب شديد قرار گرفت. 
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10  
  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

  »زاده علي حاجي«  كتاب درسي) 60 ي هصفح -) 2چه خبر؟ (( - 23

بـه همـين   .مثل نـوك انگشـتان   ؛تر است اسپوست حساز تر باشد، آن قسمت  پوست بيشقسمتي از در  يهاي لمس هرچه تعداد گيرنده

   كنند. نوك انگشتان خود براي خواندن خط بريل استفاده مياز خاطر افراد نابينا 

  »پورجعفري مجتبي«  كتاب درسي) 66تا  63 يها هصفح - )1شود ( كارها آسان مي( - 24

  شود.  تر گاه نزديك يهكتر بايد به ت شخص سنگين ،بازي االكلنگ، براي برقراري تعادل در

  هاي ديگر:  بررسي ساير گزينه

    .جسم تشكيل شده استو  گاه، نيرو  هر اهرم از سه قسمت محل قرار گرفتن تكيه»: 1«ي  گزينه

   ها، يكسان نيست. ي اهرم در همه گاه و جسم ي محل وارد كردن نيرو نسبت به تكيه فاصله»: 2«ي  گزينه

  گاه قرار دارد.  و تكيه نيرو بين جسم گيري قلّاب ماهيدر »: 4«ي  گزينه

  »زادگان مريم موسي«  كتاب درسي) 65 و 64 ي ها هصفح –) 1شود ( كارها آسان مي( - 25

  در اين اهرم داريم: 

  كن  جرم پاك گاه كن تا تكيه ي پاك ها = فاصله ها و مدادتراش جرم گيرهگاه ها تا تكيه ها و مدادتراش ي گيره فاصله

   :بنابراين

20  10گيره) =  5جرم + مدادتراش 2(جرمكن  جرم پاك  

( )   10 10 30   كن  جرم پاك 20

  10 40   كن  جرم پاك 20

 10   كن  جرم پاك 800

گرم   كن جرم پاك 80
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  11 پنجم دبستان

  »خديجه آقاميرزايي«  كتاب درسي) 66و  65 يها هصفح -) 1شود ( كارها آسان مي( - 26

     شوند: م ميبه سه دسته تقسيجسم و نيرو  ،گاه قرار گرفتن تكيهمحل ها براساس  اهرم

    مانند: قيچي، انبردستگاه بين جسم و نيرو باشد؛  تكيه

   فرغونمانند: ؛ گاه و نيرو قرار بگيرد جسم بين تكيه

     راكت تنيسمانند: منگنه، ؛ گاه و جسم قرار داشته باشد نيرو بين تكيه

  »زاده علي حاجي«  كتاب درسي) 66 ي هصفح -) 1شود ( كارها آسان مي( - 27

  ها:  بررسي گزينه

    قرار دارد.  نيروبين جسم و  ،گاه تكيه مانند االكلنگ كش ميخ در »:1«ي  گزينه

   گاه قرار دارد.  نيرو بين جسم و تكيه پنس پزشكي، در »:2«ي  گزينه

    گاه قرار دارد.  جسم بين نيرو و تكيه ،ي در نوشابه بازكن وسيلهدر »: 3«ي  گزينه

  گاه بين جسم و نيرو قرار دارد. كلنگ) تكيه(مانند االانبردست در »: 4«ي  گزينه

  »سطحي سه كتاب«  كتاب درسي) 66 ي هصفح - )1شود ( كارها آسان مي( - 28

  گيرد. گاه و جسم قرار مي محل وارد شدن نيرو بين تكيهدر چكش، 

  
  

  »سطحي هب سكتا«  كتاب درسي) 63 ي هصفح - )1شود ( كارها آسان مي( - 29

گاه را در  بنابراين، اگر تكيه تري نياز است. تر باشد، براي بلند كردن آن به نيروي كم گاه نزديك در يك اهرم هرچه جسم به تكيه

  تر حركت خواهيم داد.  ) قرار دهيم، جسم را راحت1موقعيت (

  »سطحي سهكتاب «  كتاب درسي) 66 ي هصفح - )1شود ( كارها آسان مي( - 30

    دهند. قرار گرفتن جسم و محل وارد شدن نيرو را نشان مي محلگاه،  تيب تكيهتر ) به3) و (2)، (1هاي ( در شكل داده شده، شماره
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

  هاي فارسي پاسخ سؤال

 »نگاه به گذشته ـ الهام رضايي«  كتاب فارسي) 75و  74 يها  صفحه - آوران (نام - 31

 يك مفهوم جديد با دو فعل آمده است. » 3«ي  ي اول نبايد تغييري كند. در گزينه در گسترش جمله، مفهوم جمله

 »زهرا مقتدري«  كتاب فارسي) 86و  85، 83، 81، 79ي ها   صفحه - آوران نام( - 32

 انگيز  هراسوحشتناك، مهيب: ترسناك، 

 »لهام رضاييا«  كتاب فارسي) 85و  84، 83، 80 هاي  صفحه - آوران نام( - 33

  : صحيح كلمات نادرستصورت 
 برخاست  :»4«ي  گزينه /ذهني»: 2«ي  گزينه /مأمور»: 1«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«  كتاب فارسي) 87ي  صفحه - آوران نام( - 34

 به معني زيبايي است. » جمال«ي  است و واژه» عظمت، بزرگي و جالل«ف دمترا ،»شكوه«ي  كلمه

 »سطحي سه«  )فارسي كتاب 88ي   صفحه - آوران نام( - 35

  خواني نيست.  جزء موارد مربوط به شعر» مخاطبي  توجه به عالقه«

 »نگار سهيال چهره«  كتاب فارسي) 82ي    صفحه - آوران نام( - 36

 شوند.  تركيب مي »آميز«آميز) و سحر (سحرآميز) با  آميز)، جنون (جنون آميز)، محبت (محبت ي اغراق (اغراق چهار واژه

 »زهرا مقتدري«  كتاب فارسي) 81ي    صفحه - نآورا نام( - 37

 .اشاره دارد »نيكي كردن«به » 3«ي  تأكيد دارند، اما بيت گزينه» نام نيكو«به » 4«و » 2«، »1«هاي  ابيات گزينه

 »الهام رضايي«  كتاب فارسي) 81تا  78ي ها   صفحه - آوران نام( - 38

 شد.  ه ميمين محمد (مولوي) زمزالد شعرهاي دلنشين حافظ و جالل ،در كارگاه استاد امامي

 »نگار سهيال چهره«  كتاب فارسي) 86و  85ي ها  صفحه - آوران نام( - 39

  . اي ساخت كه بسياري از دانشمندان در آن جا به تحقيق مشغول شدند رصدخانهري  در شهر ،الملك توسي خواجه نظام

 »حسيني زيبا حاجي«  كتاب فارسي) 81ي   صفحه - آوران نام( - 40

  ها:  گزينه بررسي ساير
  تشويق به انجام كارهاي نيك»: 1«ي  گزينه
  تشويق به انجام كار نيك و اين كه پاسخ نيكي، نيكي و پاسخ بدي، بدي است. »: 2«ي  گزينه
 ج  در اين دنيا هيچ چيز پايدار نيست، پس بهتر است كه نيكي باقي بماند. »: 4«ي  گزينه
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  13 پنجم دبستان

 مطالعات اجتماعيهاي  پاسخ سؤال

 »نگار سهيال چهره«   كتاب درسي) 74ي   صفحه - نواحي مختلف جهانزندگي در ( - 41

ترين  جمعيت اقيانوسيه كم ود و استراليا نكن درصد جمعيت جهان در آن زندگي مي 70ي جهان است كه  ترين قاره پرجمعيت ،ي آسيا قاره

  ي جهان است.  قاره

 »حسيني حاجيزيبا «     كتاب درسي) 68تا  66ي ها صفحه - هاي زمين حركت( - 42

زمين به دور خود  چرخششود. به  مي ها فصل پديد آمدنگويند كه باعث  مي انتقاليحركت  ،به دور خورشيد زمين گردشبه 

  كشد.  طول مي روز يك شبانهگويند كه  مي چرخشيحركت 

 »نگار سهيال چهره«     كتاب درسي) 70 و 69 يها صفحه - هاي زمين حركت( - 43

  ها:  بررسي ساير گزينه

  شود.  تقسيم مي درجه 90مدار استوا تا قطب شمال و جنوب به »: 1« ي گزينه

  شود.  درجه تقسيم مي 180به سمت غرب و شرق به  أالنهار مبد نصف»: 2«ي  گزينه

  گرينويچ در نزديكي شهر لندن است.  ي دهكده أالنهار مبد محل عبور نصف»: 4«ي  گزينه

 »الهام رضايي«                كتاب درسي) 73و  72ي ها صفحه - زندگي در نواحي مختلف جهان( - 44

  مريكا بين دو اقيانوس اطلس و آرام قرار دارد. آي  قاره

 »حسيني زيبا حاجي«                كتاب درسي) 77و  76ي ها  صفحه -زندگي در نواحي مختلف جهان ( - 45

  . دارند پروري و دام كنند اي زندگي مي تعداد كمي از مردم به صورت قبيله ها در بيابان
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 هاي آسمان  هاي هديه پاسخ سؤال

 »الهام رضايي«    كتاب درسي) 77ي  صفحه - سرو سربلند سامرا( - 46

  »فراموش كند و نيكي تو را از ياد نبرد.بهترين دوست تو كسي است كه اشتباه تو را «امام حسن عسكري (ع) فرمودند: 

 »نگار سهيال چهره«     كتاب درسي) 68ي  صفحه -(در ساحل دجله - 47

  از شهر مدينه به سامرا منتقل كرد. با زور و اجبار  امام هادي (ع) را ،متوكل عباسي

 »حسيني زيبا حاجي«    كتاب درسي) 74 ي صفحه - سرو سربلند سامرا( - 48

  در شهر مدينه به دنيا آمد.  ،الف) امام حسن عسكري (ع)

  امام رضا (ع) را به خراسان تبعيد كرد.  ،ب) حكومت ستمگر عباسي

  اسكان دادند.  ،نظامي بود اي منطقهي عسكر كه  هلامام حسن عسكري (ع) را در مح ،عباسي ي مأموران خليفهج) 

 »نگار سهيال چهره«    كتاب درسي) 72ي  صفحه - در ساحل دجله( - 49

ها  بران آني قوي در پي ج هاي گذشته، بايد با اراده با توجه به سخن امام هادي (ع)، به جاي حسرت خوردن براي عدم موفقيت

  باشيم. 

 »حسيني زيبا حاجي«    كتاب درسي) 71ي  صفحه - در ساحل دجله( - 50

  مرقد امام حسين (ع) در كربال را تخريب كرد.  ،عباسيمتوكل 
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  15 پنجم دبستان

  پيشرفتههاي رياضي  پاسخ سؤال
 »زاده نگاه به گذشته ـ ندا اسالمي«   كتاب درسي) 63تا  60ي  ها صفحه –(نسبت، تناسب و درصد  - 51

هاي اول تا چهارم  آموزان كالس اد دانشدرصد تعد  100% 60% 40%  

?آموزان  كل دانش
?

  
40 50 50

100


25
100

5

40
2

 

1

125   

پنجم و ششم  هاي كالس آموزان تعداد دانش  125 50 75   
 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 74 و 73ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 52

  دو دايره مركز تقارن شكل است.  عتقاطي  فقط نقطه
  . ندا نادرست» 2«و » 1«ي ها تواند حداكثر يك مركز تقارن داشته باشد پس گزينه توجه: هر شكل فقط مي

 »مهزاد حسني مقدم«    كتاب درسي) 72تا  68ي ها  صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 53

  يش برابر است. ها هاي تقارن هر چند ضلعي منتظم با تعداد ضلع نكته: تعداد خط

  15 1 14 
15هاي تقارن پانزده ضلعي منتظم  د خطاتعد 
1الساقين هاي تقارن مثلث متساوي تعداد خط 

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 83تا  75ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 54

  : داريم ز بودنبه خاطر نيمسا
ˆ

ˆ

ˆ
ˆ







2

2

þ²Hjþ²H À =
jþ²Hj À =

   

ˆ ˆˆ ˆ      
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50 150 360 160   
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 83تا  79ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 55

  كنيم (مطابق شكل)  بر ضلع (د ج) عمود مي» ب«ي  از نقطه

 360قائمه هستند. چون مجموع زواياي چهارضلعي زاويه  3 ،ر چهارضلعي (د هـ ب الف)د

ب الف)  ـچهارضلعي (د ه بنابراين،هارم نيز قائمه است. ي چ زاويه ،پس ،درجه است

  مستطيل است. 

  ب الف = هـ د    و    8    د الف = هـ ب 3

درجه  45برابر » ج ب هـ«و » هـ ج ب«ي  يهزاوي هر دو  اندازه، و درجه است 180در مثلث (هـ ج ب) چون مجموع زوايا برابر 

  پس:  ،الساقين است بنابراين مثلث متساوي است،

  3 8  د هـ + هـ ج = د ج  11   هـ ب = هـ ج  3

 »زاده ا اسالميند«   كتاب درسي) 83تا  75ي  ها صفحه – ها و چندضلعي تقارن(  - 56

) نيمساز است  »س ن«چون  ) ( )ˆ ˆ 68 Zt· ·tJ   

)(ن ج س) = ) 180 68 75   
143

37


   

ˆ 74 + 37 =111  ·ZA =   

 »شيران ساناز نادري«   كتاب درسي) 74و  73ي  ها صفحه – ها چندضلعيتقارن و ( - 57

  .داراي مركز تقارن است بيضيده فقط هاي داده ش در بين گزينه

 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي) 83تا  79ي   صفحه - ها (تقارن و چندضلعي - 58

شده اسـت.  فقط يكي از قطرها گفته  مشخصات  چونكنند و در چهارضلعي گفته شده  االضالع قطرها همديگر را نصف مي در متوازي

  شود.   نامشخص مياين چهارضلعي است 



الف

د

3

8

ج

ب

45
هـ

3
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  17 پنجم دبستان

 »سطحي كتاب سه«   كتاب درسي) 74تا  68ي  صفحه –ها و چندضلعيتقارن ( - 59

  آوريم: دست مي به» م«ي  نسبت به نقطه راي شكل  ابتدا قرينه

  

  آوريم: دست مي چين به خط نقطه بهي شكل حاصل را نسبت  حاال قرينه

  

 »سطحي كتاب سه«   كتاب درسي) 83تا  75ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 60

  ي چندضلعي منتظم ي هر زاويه اندازه                                                                              نكته:  

  

ضلعي منتظم 6ي  ويهاي هر ز اندازه ( )    
   

6 2 180 4 180 1206 6  

 ي اضالع باهم برابرند.  ضلعي منتظم، همه ششاز طرفي در مثلث جدا شده، دو ضلع باهم برابر هستند؛ زيرا در 

  ي مجاور به ضلع سوم باهم برابر هستند. بنابراين دو زاويه

60  =120 - 180ب ج آ«و » ب آ ج«ي زواياي  = مجموع اندازه «  

30  =2  ÷60 ب آ ج«ي  ي زاويه = اندازه «  

)  2   تعداد اضالع)180

  تعداد اضالع
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  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

  هاي علوم پيشرفته پاسخ سؤال
 »خديجه آقا ميرزايي نگاه به گذشته ـ«              كتاب درسي)  49ي   صفحه - )1(چه خبر؟ ( - 61

  
 (الف)

  
 (ب)

  
 (ج)

  .توانيم از چشمان خود مراقبت كنيم با انجام اين كارها مي

 »خديجه آقاميرزايي«  كتاب درسي) 54 ي هصفح - )2( چه خبر؟( - 62

 هاي ميوهو پخته شده شود. جامداتي مانند نان و برنج  تر احساس مي ها سريع ي آن شوند و مزه تر با بزاق دهان مخلوط مي مايعات سريع
ي مواد غذايي ذكر شده، احساس  هسريعتر از بقي ي سركه وند تا با بزاق دهان مخلوط شوند. بنابراين مزهبايد ابتدا جويده ش خشك شده

 شود.  مي

 »خديجه آقاميرزايي«               كتاب درسي) 58ي   صفحه - )2چه خبر؟ (( - 63

  توان يافت.  ي زيرين پوست مي ي موارد ذكر شده را در اليه همه

 »مهدي فرهاد توسكي«              كتاب درسي) 58ي   صفحه - )2چه خبر؟ (( - 64

  از وظايف پوست نيست. و جلوگيري از افزايش آن بي خون تنظيم چر

 »اي فرشته حمزه«    كتاب درسي) 65و  63 ،62ي  ها صفحه - )1شود ( كارها آسان مي( - 65

 يانيرو محل قرار گرفتن توانند  هر كدام مي» ج«و » الف«اما نقاط  ،باشد گاه مي همواره تكيه» ب«ي  نقطه اي ترازوي دو كفهدر حركت 
  شند. جسم با

 »زادگان مريم موسي«    )كتاب درسي 65و  64 هاي  صفحه - )1( شود كارها آسان مي( - 66

  گاه را (ب) بناميم،  تكيهتا ي مينا  گاه را (آ) و فاصله تا تكيه ساراي  اگر فاصله
 در حالت تعادل االكلنگ داريم: 

 
 

  ساراجرم  جرم مينا = آ ب
 متر سانتي 30 آ 120 50  

 متر سانتي
 

30 120   آ7250

(آ) (ب)

سالايرا wwم�نا
w.
ka
no
on
.ir



  
 

  »»اسفنداسفند  33آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  19 پنجم دبستان

 »زاده علي حاجي«    كتاب درسي) 66ي    صفحه - )1( شود كارها آسان مي( - 67

  د. قرار دار گاه نيرو بين جسم و تكيه ،گنهنگير و م در قاشق غذاخوري، انبريخ

  نيرو قرار دارد. بين جسم و گاه  تكيه چين سيمولي در 

 »فرد سيد علي موسوي«    كتاب درسي) 66و  65ي ها  صفحه - )1( شود كارها آسان مي( - 68

  گاه قرار دارد.  نيرو بين جسم و تكيه بيلدر حالي كه در  ،گاه و نيرو قرار دارد در فرغون جسم بين تكيه

 »سطحي كتاب سه«     كتاب درسي) 56و  54 هاي  صفحه -) 2چه خبر؟ (( - 69

ي  ي چاي شيرين را زودتر از همه توان فهميد. بنابراين مزه تر مي ها را زود ي آن شوند و مزه زودتر در بزاق حل مي  مواد غذايي مايع

  توان تشخيص داد. موارد مي

شود و شكالت با  ارد ذكر شده تشخيص داده ميي مو ي نان كه جامد است و بايد جويده شود تا در بزاق حل شود ديرتر از همه مزه

  شود.  تشخيص داده ميو زودتر از نان شيرين  ي آن ديرتر از چاي شود مزه گرماي دهان آب مي

 ي مواد غذايي آورده شده به ترتيب از زودتر به ديرتر، عبارت است از: چاي شيرين ـ شكالت ـ نان. ترتيب تشخيص مزه

 »سطحي كتاب سه«    كتاب درسي) 64 و 63 يها فحهص - )1شود ( كارها آسان مي( - 70

×  جـرم جسـم سـمت چـپ    =  جرم جسم سمت راسـت ×  گاه تكيه تا جسم سمت راستي  فاصله«: بايد تعادل برقراري براينكته: 

  »گاه جسم سمت چپ تا تكيهي  فاصله

(حالت اول)             
40

60  

؟     40 3 60 120 60 ؟   ؟  2  

40(حالت دوم)           60   

  .شود گاه نزديك كنيم، تعادل برقرار مي واحدي را يك واحد به تكيه 60ي  اگر وزنه


