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  شريفي مهديه
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مدير توليد آزمون
ي آزمو سئول دفترچه

  گرافيك 
و صفحهور كامپيوتري 

مديرگروه مستندسازي
ي مستندس ول دفترچه

  ناظر چاپ
  

  
وزشي قل
بين صبا و فلسطين

 پنجم
19 

  ي
آز
عل

  
سي
مر

زيب  ي 

سه  هاي آسمان هديه
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  3 پنجم دبستان

 هاي رياضي (تشريحي) پاسخ سؤال

   كتاب درسي) 63تا  60هاي  صفحه –نسبت، تناسب و درصد(  - 1

,نمره) 5/0(  
35 1000 نمره) 5/0(350100 

20 1000   (الف 200100
   (ب عرض 6

 نمره) 5/0(   16 6 طول 10 6 طول  
322   = محيط  32(عرض + طول) =  2

نمره) درصد 5/0(  
6 100 6010  

  كتاب درسي) 72تا  68ي ها صفحه –ها تقارن و چندضلعي(  - 2

        
  نمره) 5/0(   نمره) 5/0(   نمره) 5/0(  نمره) 5/0(ندارد

   كتاب درسي) 74 تا 68ي ها صفحه –ها تقارن و چندضلعي(  - 3

  (الف (ب                               مثلث متساوي االضالع   مستطيل  

  هاي درست هم صحيح است.) (ساير شكل
 كتاب درسي) 63تا  60 يها صفحه –نسبت، تناسب و درصد(  - 4

? است كتاب را خوانده 80%آرشام  نمره) 1(
?





    

20

20

4 4 20 805 100   

 كتاب را نخوانده است 20%شام آر نمره) 1(  100% 80% 20%  

  كتاب درسي) 63تا  60 يها صفحه –نسبت، تناسب و درصد(  - 5

?تومان  نمره) )1 ايم. سودي كه به كارخانه داده
?





    

120

120

23 23 120 2760100 12000   

 
14760

890
15650

   


12000
2760

14760
   

 )نمره 1( )نمره 1(

قيمت خريد (تومان) نمره) 5/0( (تومان) فروشقيمت نمره)  5/0(
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4  
  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

  هاي علوم (تشريحي) پاسخ سوال
   كتاب درسي)  47 ي  ـ صفحه )1چه خبر؟ (( - 6

  نمره)  1(. پوشاند روي عنبيه را ميكه  استدر چشم ي شفافي  پرده قرنيه،

    نمره دارد.) 5/0(ذكر هر قسمت مشخص شده 

   كتاب درسي)  50 ي صفحه ـ )1چه خبر؟ (( - 7

   وش) سوراخ گ2    ي گوش  الله) 1

  ).نمره دارد 1، صحيح هر مورد به طورذكر  (

   كتاب درسي)  58و  47هاي     ـ صفحه ) 2) و (1چه خبر؟ ((  - 8

  ) مغز  2    ) عدسي 1

    چربيي  ) غده4    ) عنبيه 3

 )دارد. نمره 5/0صحيح، ذكر هر مورد (

   كتاب درسي)  47 ي    ـ صفحه )1چه خبر؟ (( - 9

  ب) وارونه         الف) كوچكتر 

 دارد.) نمره 1مورد صحيح،  ذكر هر(

   )  كتاب درسي 60 ي    ـ صفحه) 2چه خبر؟ ((  - 10

   در هفته  حمامي پوست دست و صورت و چند نوبت  روزانهشست و شوي  - 1

  ها براي مراقبت از پوست در مقابل نور شديد آفتاب  ضد آفتاب استفاده از – 2

   هاي تازه  هات و ميوجاستفاده از غذاهاي داراي ويتامين مثل سبزي - 3

  )نمره دارد. 1هر مورد صحيح  صحيح ديگر نيز مورد قبول است.و ذكر موارد  مورد كافي است سهذكر (
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  5 پنجم دبستان

 هاي رياضي پاسخ سؤال

 »نگاه به گذشته ـ مجتبي مجاهدي«  )كتاب درسي 31تا  27 يها هصفح –كسر ( - 1

            
1 7 1 7 7 21 7 14 27 2 2 43 1 3 1 3 3 3 3 3   

  بنابراين:

( ) ( )        
2 1 2 1 2 14 1 4 1 4 13 2 3 2 3 2    

       
4 3 7 1 15 5 5 1 66 6 6 6 6 

 »آزاليا عليزاده«  كتاب درسي) 74و  73ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 2

   ي مورد نظر ندارد. تقارن مركزي حول نقطه »ب«شكل تنها 

  

  

  
 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي) 74تا  68هاي   صفحه -ها (تقارن و چندضلعي - 3

  ارن و هم مركز تقارن دارند. دايره، مربع و لوزي هم محور تق

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي) 72تا  68ي ها  صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 4

  محور تقارن درست رسم شده است.  ،»1«ي  در شكل گزينه

  
 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 72تا  68هاي   صفحه -ها تقارن و چندضلعي( - 5

  دارد.  مقابلشكل دو محور تقارن به صورت 
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6  
  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 63تا  60 يها هصفح – نسبت، تناسب و درصد( - 6

درصد عدد است. پس مقدار اضافه شده برابر است با  300برابر آن برابر با  3 ،درصد بگيريم 100اگر كل عدد مورد نظر را 

  درصد عدد مورد نظر.  200 300% -100%   مقدار اضافه شده 200%

 »نسيم جوادي«  كتاب درسي) 59تا  56 يها هصفح – و درصدنسبت، تناسب ( - 7

 با تشكيل جدول تناسب زير داريم: 

    





  

16

16

5 16 16
8 8 5

128 803 48
   

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 63تا  60 يها هصفح – نسبت، تناسب و درصد( - 8

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

  

ي هپس محيط به انداز 8 6 يافته بنابراين درصد كاهش  ،درصد در نظر بگيريم 100كاهش يافته است. اگر محيط اوليه را  2

  برابر است با: 





      

25

25

2 2 1 1 25 25%100 8 48 100
   

  مريم 
  زهره

 اختالف 

   قدار كاهش يافتهم
 محيط اوليه

هاي زهره تعداد كتاب هاي مريم  تعداد كتاب
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  7 پنجم دبستان

 »زاده علي حاجي«  كتاب درسي) 59تا  56 يها هصفح – نسبت، تناسب و درصد( - 9

  درجه است. 180م صفحه يا همان مجموع دو زاويه برابر يك زاويه ني

  2 36 72 تر  كوچك ي زاويه  

  3 36 108 تر  ي بزرگ زاويه  




 

36

2
3

2 3 5 180

  تر  ي كوچك زاويه
  تر  ي بزرگ زاويه

  مجموع

 »مهزاد حسني مقدم«  كتاب درسي) 59تا  56 يها هصفح – نسبت، تناسب و درصد( - 10

  سال است. با توجه به جدول زير داريم:  8اختالف سن علي و رضا 

  3 4 سن علي 12







4

4

3
1
2 8

  

  

  علي سن 
  رضا سن 

  اختالف

 »زاده علي حاجي«  كتاب درسي) 63تا  60 يها هصفح – نسبت، تناسب و درصد( - 11

  داريم: 





 

5

5

15 315% 100 20  

 عدد مورد نظر  

        
2 3 18 8 803 20 10   2

   عدد مورد نظر 15از % 3

 »مهزاد حسني مقدم«  كتاب درسي) 63تا  60 يها هصفح – نسبت، تناسب و درصد( - 12

تومان   ميزان تخفيف 40000 36000 4000   

 ايم. درصد تخفيف گرفته 10





 

400

400

4000 10
40000 100   

  ايم. درصد تخفيف گرفته 10كتاب اين براي خريد بنابراين، 
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8  
  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 59تا  56 يها هصفح –نسبت، تناسب و درصد( - 13

14 21برابر است با  5
21پول وحيد به آرش  پس نسبت ،5

  است. بنابراين:  5

تومان  پول آرش 





     

11

11

ــد ــول وحي 21 پ 231 5 11 ــول آرش555     پ

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 72تا  68 يها هصفح –ها تقارن و چندضلعي( - 14

  

 »سطحي سهكتاب «  كتاب درسي) 74و  73 يها هصفح – ها تقارن و چندضلعي( - 15

 خواهد بود. » 1«ي  شكل حاصل برابر گزينه
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  9 پنجم دبستان

  هاي علوم  پاسخ سؤال
 »نگاه به گذشته ـ سيد علي موسوي فرد«  كتاب درسي)  34 ي هصفح –برگي از تاريخ زمين( - 16

ر كنار آب اي است كه د مربوط به پرنده» د«باشد و تصوير  مربوط به پرندگان مي» د«و » ب«سؤال، تصوير  صورتدر ميان تصاوير 

  كند. زندگي مي

  »توحيد شكري«  كتاب درسي) 43 ي هصفح -  حركت بدن( - 17

  شود.  ها محافظت مي ن ستون مهره قرار دارد و از آنوبه همين دليل مغز در درون جمجمه و نخاع در ،پذيرند مغز و نخاع، نرم و آسيب

  »ميرزاييخديجه آقا «  كتاب درسي) 47و  46 يها هصفح - )1چه خبر؟ (( - 18

تنگ شده و بـرعكس در   شود، ي كه به چشم وارد ميگيريم براي تنظيم مقدار نور دمك چشم هنگامي كه در محيط پرنوري قرار ميمر

  شود تا نور بيشتري وارد چشم شود. گشاد مي ،با نور كمهاي  محيط

   »مهدي فرهاد توسكي«  كتاب درسي) 51و  50 يها هصفح - )1چه خبر؟ (( - 19

ايـن  انـد . وقتـي   زلر كنـد، آن را مـي   ي گوش برخورد مي پردهبه صدا  كهجراي شنوايي قرار دارد. وقتي ي گوش در انتهاي م پرده

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

 »مهدي فرهاد توسكي«  كتاب درسي)  51 ي هصفح –)1چه خبر؟(( - 20

 .شود مي تقويت صداهاكند و باعث  كمك مي كم شنواسمعك به افراد 

 »اي فرشته حمزه«  كتاب درسي)  56و  55 يها هصفح –)2چه خبر؟ (( - 21

  باشد.  بيني است ولي موارد ديگر از كارهاي زبان ميي بو در  هاي گيرنده سلولي  دريافت بوي غذا بر عهده

 »اي فرشته حمزه«  كتاب درسي)  57 ي هصفح –)2چه خبر؟ (( - 22

  قرار دارند. ي بو در قسمت باالي بيني هاي گيرنده سلول

 »توحيد شكري«  كتاب درسي)  57 ي هصفح – )2چه خبر؟ (( - 23

بـوي آن  و بهتر تر  ذرات بودار بيشتري ازآن وارد بيني ما شده و ما راحت  تر كنيم، هرچه يك گل محمدي را به بيني خود نزديك

  را تشخيص خواهيم داد. 
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10  
  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »ريتوحيد شك«  كتاب درسي)  60و  55ي ها هصفح  -) 2چه خبر؟ (( - 24

ها بيشتر باشد،  رندهيهاي بدن بيشتر از جاهاي ديگر است. هر جا كه تعداد اين گ هاي لمسي در بعضي از بخش تعداد گيرنده
  تر است.  آن قسمت ، حساس پوست 

  ها:  بررسي گزينه
  شود.  مي حس چشاييباعث اختالل در كار خوردن غذاهاي خيلي سرد »: 1«ي  گزينه
   نيست.خوشايند ها به يك ميزان  انسان ي همه ها براي مزه ي همه»: 2«ي  گزينه
ي غذاها دريافت شود بايد ابتدا ذرات آن در بزاق دهان حل شوند، بنابراين بزاق نقش مهمي در  براي اينكه مزه»: 3«ي  گزينه

  ي غذاها دارد.  دريافت مزه

 »توحيد شكري «  كتاب درسي)  47و  46 يها هصفح –)1چه خبر؟ (( - 25

عنبيه، مردمك، عدسي و   هاي مختلف چشم از بيرون به سمت داخل عبارتند از: قرنيه، قسمتهاي ذكر شده،  سمتدر بين ق
  شبكيه. 

 »زادگان مريم موسي«  كتاب درسي)  60ي   هصفح –)2چه خبر؟ (( - 26

اي لمسي در اين ه كنند چرا كه تعداد گيرنده نابينا براي خواندن به كمك خط بريل از سرانگشتان خود استفاده مي افراد
  تر است.  ها بيش قسمت

 »زادگان مريم موسي«  كتاب درسي) 58ي  صفحه - )2( ؟چه خبر( - 27

  نشان داده شده است. » ب«كنند كه در شكل صورت سؤال با  هاي پوست، مغز را از وجود سرما، گرما، لمس و تماس آگاه مي گيرنده

 »سطحي اب سهكت«  كتاب درسي)  51و  48، 47 يها هصفح –) 1چه خبر؟ (( - 28

 فرستند. ترتيب پيام شنوايي و پيام بينايي را به مغز مي گوش و عصب بينايي از شبكيه، به يحلزونبخش عصب شنوايي از 

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  56 ي هصفح – )2چه خبر؟ (( - 29

  ها را نيز حس كرد.  ي درست غذاهاي مختلف، بايد بوي آن براي تشخيص مزه
شود  ها نيز دچار اشتباه مي ي آن خوبي بوي مواد را حس كند. بنابراين در تشخيص مزهه تواند ب ده است، نميخور مريم چون سرما

  تواند حس كند.  تر است؛ زيرا او بوي مواد را هم مي هاي فاطمه درست باشد، بيش كه حدس بنابراين احتمال اين

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  58 ي هصفح –) 2چه خبر؟ (( - 30

 به حفظ انسان از خطر كمك كند. تواند  ميو نشت گاز شهري در خانه، ويايي در تشخيص بوي سوختن غذا حس ب
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  11 پنجم دبستان

  هاي فارسي پاسخ سؤال

 »حسيني نگاه به گذشته ـ زيبا حاجي«  كتاب فارسي) 14ي   صفحه -آفرينش( - 31

  ها:  بررسي ساير گزينه

  با هم متضاد هستند. » بيم«و » اميد»: «1«ي  گزينه

  با هم متضاد هستند. » كهن«و » نو»: «2« ي گزينه

  با هم متضاد هستند. » گريه«و » خنده»: «4«ي  گزينه

 »زهرا مقتدري«  كتاب فارسي) 80و  79، 76، 72، 63 ،56 يها   صفحه -آوران ايران من و نام( - 32

  اند:  معناي صحيح كلماتي كه نادرست معنا شده

   ي معمولي برنامه ازدي، فراتر ، غير عاالعاده: غيرمعمول فوق»: 1«ي  گزينه

   كند. ايران زندگي ميهاي مركزي و شرقي  بيابان ايراني است؛ اين پرنده فقط دربومي ي  پرندهزاغ بور: »: 3«ي  گزينه

  ضامن آهو: لقب امام رضا (ع) »: 4«ي  گزينه

 »الهام رضايي«  كتاب فارسي) 75و  74 يها  صفحه - آوران نام( - 33

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

 »زهرا مقتدري«  كتاب فارسي) 76و  68، 67ي  ها صفحه -آوران ايران من و نام( - 34

  محمد دهريزي  آوازي براي وطن

  (سايه)  هوشنگ ابتهاج سراي اميد

 اكبر دهخدا  علي دوستي وطن
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  پنجم دبستان  

 »الهام رضايي«  )فارسي كتاب 81و  73، 61، 58ي ها  صفحه -آوران نامايران من و ( - 35

  ها:  بررسي ساير گزينه

  قوت غوت»: 2«ي  گزينه

   لحن لهن»: 3«ي  گزينه

 عصر عاشورا  عصر آشورا»: 4«ي  گزينه

 »زهرا مقتدري«  كتاب فارسي) 76ي    صفحه - آوران نام( - 36

  »: 3«ي  صورت صحيح بيت گزينه

 »خون/ خورشيدي خجسته رسيد بنگر كزين ره پر«

 »نگار سهيال چهره«  كتاب فارسي) 82ي    صفحه - آوران نام( - 37

نادرست هستند و در زبان » 3«ي  در گزينه» آميز حسن«و » 2«ي  در گزينه »انگيز جذب«، »1«ي  در گزينه» آميز خوشي« يها واژه

 د. نندار يفارسي كاربرد

 »نگار سهيال چهره«  )نگارشكتاب  57ي    صفحه - آوران نام( - 38

اي  ي ادبيات كودك و نوجوان اشاره ينهو همچنين فعاليت ايشان در زمميركياني در ادبيات محمد در متن صورت سؤال، به تأثير 

 نشده است. 

 »الهام رضايي«  كتاب فارسي) 68ي   صفحه - ايران من( - 39

نامي  ، به نيك»3«ي  دوستي اشاره شده است، اما بيت گزينه به مفهوم ميهن» 4«و » 2«، »1«هاي  ابيات گزينهمثل صورت سؤال و در 

 . دارداشاره 

 »نگار سهيال چهره«  رسي)كتاب فا 81ي   صفحه - آوران نام( - 40

خواهي ياد و نام تو در دنيا ماندگار و جاودان  ميكه اگر  دنهر دو به اين مسئله اشاره دار» 3«ي  بيت صورت سؤال و بيت گزينه

  . دار  باشد، نام نيك بزرگان را زنده نگه
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  13 پنجم دبستان

 مطالعات اجتماعيهاي  پاسخ سؤال

 »نگار سهيال چهره«   رسي)كتاب د 57و  56هاي   صفحه - )1كشورهاي همسايه (( - 41

  ايران است.  ي همسايهترين كشور  وسعت كم ،ارمنستان

 »حسيني حاجيزيبا «     كتاب درسي) 44ي  صفحه - )2ها و حمل و نقل ( راه( - 42

  بندرهاي جنوبي ايران هستند.  ،و بندرعباسخرمشهر بندرهاي بوشهر، چابهار، امام خميني، 

  شمالي ايران هستند.  بندرهاي ،ستاراآبندرهاي تركمن، اميرآباد، انزلي و 

 »الهام رضايي«     كتاب درسي) 40ي  صفحه - )1ها و حمل و نقل ( راه( - 43

  پسته  استان گيالن: نفت، اتومبيل، خرما ومحصوالت وارداتي به 

    : چاي، برنج و زيتوننمحصوالت صادراتي از استان گيال

 »نگار سهيال چهره«                ي)كتاب درس 51ي  صفحه - شود؟ كشور ما چگونه اداره مي( - 44

  شامل مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است.  ،ي مقننه قوه

 »صالح احصائي«                كتاب درسي) 47ي   صفحه - )2ها و حمل و نقل ( راه( - 45

  شود.  خلبان چك مي قبل از پرواز توسطآن يمني او سيستم هواپيما مقدار سوخت 
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 هاي آسمان  هاي هديه پاسخ سؤال

 »صالح احصائي«     كتاب درسي) 55ي  صفحه -دو نامه( - 46

  »به يكديگر كمك نكنيد. ،در كارهاي بد«عبارت است: » 3«ي  ي گزينه معني آيه

 »حسيني زيبا حاجي«     كتاب درسي) 69و  68 يها صفحه -در ساحل دجله( - 47

  صورت صحيح موارد نادرست: 

  داد.  درس ميپدرش به شاگردان  )در شهر مدينهجد پيامبر (ص) (در مس الف) امام هادي (ع) در سن نوجواني

  به شهادت رسيدند.  جوانيدر  ،يعني امام محمد تقي (ع) ،گرامي امام هادي (ع) ج) پدر

 »نگار سهيال چهره«    كتاب درسي) 66ي  صفحه - در ساحل دجله( - 48

  م) در شهر سامرا قرار دارد. ري (ع) (امام يازدهكمرقد امام هادي (ع) (امام دهم) و امام حسن عس

 »حسيني زيبا حاجي«     كتاب درسي) 64و  63ي ها صفحه - يك جهان جشن!( - 49

  معني آيات:

  بخشند.  مندان ميزحال ركوع به نيا در دارند و مؤمناني كه نماز را برپا ميو او ر تنها خداست و پيامب ،سرپرست شما»: 1«ي  گزينه

  . بخشيدند ييتيم و فرد گرفتار و نياز داشتند، به فقيربه آن كه  غذاي خود را با اين»: 2«ي  گزينه

  به خويشان نزديكت هشدار بده. »: 3«ي  گزينه

  . م كردمين شما را كامل و نعمت را بر شما تماامروز د»: 4«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«                كتاب درسي) 61و  60ي ها  صفحه - !يك جهان جشن( - 50

اينك علي (ع)  ،هر كس من رهبر و سرپرست او هستم«با باال بردن دست حضرت علي (ع) فرمودند:  يامبر (ص)در روز غدير، پ

  سپردند. (ع) را به حضرت علي  رهبري و هدايت مسلمانان ،و با اين جمله» سرپرست و رهبر اوست
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  پيشرفتههاي رياضي  پاسخ سؤال
 »شيران نگاه به گذشته ـ ساناز نادري«   درسي)كتاب  63تا  60ي  ها صفحه –نسبت، تناسب و درصد ( - 51

درصد  100 20 80   
درصد  100 25 75   
درصد  100 30 70   

  آوريم.   كنيم و مقدار پرداخت درصد نهايي را به دست مي مقداري كه هر بار بعد از تخفيف بايد پرداخت كنيم را حساب مي

  
70 75 80 4200

100 100 100 10000  42%   
  ايم. قيمت اصلي كاال را پرداخت كرده %42
 »مهدي فرهاد توسكي«   كتاب درسي) 59تا  56ي  ها صفحه – نسبت، تناسب و درصد( - 52

  كنيم:  ابتدا عدد نسبت پولي را كه در هر دو نسبت وجود دارد (در اينجا پول حسين)، يكسان مي

,





  

2

2

3 4 8
8 5 10  

  حال به كمك جدول تناسب داريم: 

تومان   10 3000  پول مهدي30000





3000

3
8

10
21 63000

   

 »زاده علي حاجي«    كتاب درسي) 59تا  56ي ها  صفحه – تناسب و درصد سبت،ن( - 53

 





 

5

5

3 15
7 35   





 

7

7

5 35
8 56  

  280 75   اختالف عدد سوم و اول 205
  عدد اول  15  75

  عدد دوم  35  175
  عدد سوم  56  280
  مجموع  106  530

    

  پول علي 
 پول حسين

  ل دد اوع
 مدوعدد 

 م دد دوع
 معدد سو

5

  پول حسين
 دي پول مه

  پول علي 
 پول حسين 
  پول مهدي 

 مجموع 
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  پنجم دبستان  

 »مهزاد حسني مقدم«   كتاب درسي) 63تا  60ي  ها صفحه – نسبت، تناسب و درصد( - 54

.ماند الكل ثابت مي

 

 



5 4

5 4

10 2 28 7
90 18 72 18

100 20 100 25
   

 گرم  .كنيمآب اضافه بايد گرم  5  7 2 5   

 »زاده ندا اسالمي«   كتاب درسي) 63تا  60ي  ها صفحه – نسبت، تناسب و درصد( - 55

م اول تا چهار هاي آموزان كالس درصد تعداد دانش  100% 60% 40%   

?آموزان  كل دانش
?

  
40 50 50

100


25
100

5

40
2

 

1

125   

پنجم و ششم آموزان  تعداد دانش  125 50 75   

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 74تا  68ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 56

  اصالً مركز تقارن ندارد.  ذوزنقهاما  ؛محل برخورد قطرها مركز تقارن است ،مستطيل و مربع، لوزي  االضالع، در متوازي

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 72تا  68ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 57

  نهايت محور تقارن دارد.  دايره بي ،پس ؛محور تقارن آن است ،مركز دايره زهر خط گذرنده ا

  نهايت محور تقارن دارد.  نقطه بي ،پس ؛محور تقارن آن است ،هر خط گذرنده از يك نقطه

  ها است.  خط كمتر از ديگر گزينه ارن است. اما تعداد محورهاي تقارن يك پارهچهار محور تق يمربع دارا

  فقط آب 
  فقط الكل 

 آب و الكل 

  فقط آب 
  فقط الكل 

 آب و الكل 
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  17 پنجم دبستان

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 74 و 73ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 58

  داريم: » الف«ي  ي شكل مورد نظر نسبت به نقطه با رسم قرينه

  

 »سطحي سهكتاب «   كتاب درسي) 63تا  60ي  ها صفحه –نسبت، تناسب و درصد( - 59

اين خانواده در يك ماه  30 5 تومان است، پس هزينه  300كند، قيمت هر متر مكعب آب   متر مكعب آب مصرف مي150

آب يك ماه اين خانواده برابر  300 150   تومان است. 45000

جويي  تومان درمصرف آب صرفه 45000-36000=9000تومان باشد، پس بايد  36000اگراين خانواده بخواهد پول آب 

  كنيم:   تومان است؛ براي اين كار از جدول تناسب زير استفاده مي 45000تومان چه درصدي از  9000كند. حال بايد ديد كه 

درصد  100 5 20  
  

5  

  9000    

   5 45000  100  ماه بهزينه آ  
    

  جويي كند.  درصد در مصرف آب صرفه 20پس اين خانواده بايد 

  

 »سطحي كتاب سه«   كتاب درسي) 72تا  68ي  ها صفحه – ها تقارن و چندضلعي( - 60

  رنگ شده را پاك كنيم تا شكل نسبت به خط رسم شده قرينه باشد.  ي هخان 9بايست حداقل  مي ،توجه به شكل زير با
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  پنجم دبستان  

  هاي علوم پيشرفته خ سؤالپاس

 »سيد علي موسوي فردنگاه به گذشته ـ «               كتاب درسي) 29ي   صفحه -(برگي از تاريخ زمين - 61

ها  دانيم كه اثر بدن جانداران به خود آن اند. امروزه ما مي از بين رفته ميليون سال پيش 65اند كه حدود  بزرگي بوده خزندگاندايناسورها 

  هاي آن جاندار پي برد.  ويژگي برخي ازتوان به  هاي بدن جاندار، مي ؛ بنابراين از روي اثر يافته شده از بعضي قسمت داردشباهت 

 »خديجه آقا ميرزايي«  كتاب درسي) 43 ي هصفح -حركت بدن( - 62

هاي  ها همچنين فرمان ولكنند. اين سل را صادر ميبدن هاي گوناگون  هاي عصبي واقع در مغز و نخاع دستورهاي الزم براي بخش سلول

رسانند.  هاي گوناگون مانند چشم و گوش به مغز مي هايي را از قسمت رسانند و پيام هاي گوناگون بدن مي مغز و نخاع را به بخش

 ها متصل است.  هايي دراز و شاخه شاخه به آن هاي عصبي داراي هسته هستند و رشته سلول

 »خديجه آقا ميرزايي«               درسي) كتاب 49 تا 47 يها  صفحه - )1چه خبر؟ (( - 63

زنيم، اشك روي چشم پخش  كنند. وقتي پلك مي پوشانند و از ورود گرد و خاك به آن جلوگيري مي ي چشم را مي ها روي كره پلك

از چشم توان با بستن پلك  در هنگام ورود نور شديد به چشم ميماند.  شود و مرطوب مي شود با اين كار سطح آن خشك نمي مي

  محافظت كرد. 

  شود. گذرد و تصوير بر روي شبكيه تشكيل مي هاي شفاف چشم مانند عدسي مي براي ديدن اجسام، نور از برخي از قسمت

 »خديجه آقا ميرزايي«              كتاب درسي)  49ي   صفحه - )1چه خبر؟ (( - 64

  
 (الف)

  
 (ب)

  
 (ج)

  مراقبت كنيم.توانيم از چشمان خود  با انجام اين كارها مي
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 »مهدي فرهاد توسكي«    كتاب درسي) 52 و 51ي  ها صفحه -) 1(چه خبر؟ ( - 65

  قبت از گوش خود، نبايد هرگز چيزهاي نوك تيز مانند چوب كبريت، سنجاق سر و مداد را وارد گوش كرد. ابراي مر

 »اي فرشته حمزه«    )كتاب درسي 56 تا 54ي  ها صفحه - )2چه خبر؟ (( - 66

  رسد.  هاي چشايي مي شود و به گيرنده ي مواد غذايي ذكر شده با بزاق مخلوط مي يع است و زودتر از بقيهشربت آبليمو ما

 »اي فرشته حمزه«    كتاب درسي) 57ي    صفحه - )2( ؟چه خبر( - 67

و توسط عصب ي ب هاي گيرنده رسند. سلول ي بو مي هاي گيرنده شوند و به سلول هاي بودار وارد بيني مي هنگام بوييدن يك گل ذره

  دهيم.  رسانند و ما بوهاي مختلف را تشخيص مي بويايي پيام عصبي را به مغز مي

 »زادگان مريم موسي«    كتاب درسي) 58ي   صفحه - )2( ؟چه خبر( - 68

  شود.  مرطوب مي ،هاي عرق و خروج آن از منافذ پوست پوست به علت توليد عرق در غده

 »سطحي تاب سهك«     كتاب درسي) 58ي  هصفح )2چه خبر؟ (( - 69

كند،  اي روي پوست ما حركت مي كند. براي مثال وقتي حشره ها، مغز را از وجود سرما، گرما، لمس و تماس آگاه مي اين گيرنده

 توانند از تاريك شدن هوا ما را آگاه كنند.  ولي نميكنند.  فرستند و ما را از وجود آن آگاه مي هاي پوست به مغز پيام مي گيرنده

 »سطحي كتاب سه«     كتاب درسي) 60و  59هاي  صفحه - )2( چه خبر؟( - 70

تري دارد) وقتي كه نوك  هاي لمسي بيش تر است. (گيرنده پوست نوك انگشتان از كف دست و كف دست از پشت دست حساس

ه حـس  را يـك نقطـ   2كند؛ بنابراين كف دست هم اين  متر را يك نقطه حس مي ميلي 1ي  گيره با فاصله 2انگشت و پشت دست، 

 2تـر را نيـز    ي بيش گيره با فاصله 2كند پس  نقطه حس مي 2متر را  ميلي 2ي  گيره با فاصله 2= آ) وقتي نوك انگشت 1كند. ( مي

متـر يـك نقطـه حـس      ميلي 2ي  گيره را با فاصله 2تر است،  = پ) وقتي كف دست كه از پشت دست حساس2كند ( نقطه حس مي

  = ب)1كند. ( نقطه حس ميرا يك  كند؛ پس پشت دست هم آن مي


