
 11/02/19جاریز :              ٌام و ٌام ساٌّادگی :                                 ةػيَ جػانی                                          

 ؽياره :                          اداره آىّزش و پطورش ؽِطغحان ةاةم            تمامی دروس ٌام درس :             

  54جػصاد غّال :             هْرگاىآىادگی و دةػحان غیط دونحی ُّؽيٍص دسحطاٌَ                     پنجمپایَ :              

 معلمان پنجم ظطاح غّال :                         آزمـــون هفته                                                      

  ِقرآى ٍ ّذی 

 چٍص ذطف ٌاسّاٌا دارد؟«  » غتارت كطآٌی  -1

    3د(               ج( ٌصارد                      2ب(               1انف( 

 کصام گظیٍَ ؽکم ـرید سّاٌصن غتارت كطآٌی )) ذو (( اغث؟ -2

 ، ىیو  انف( ذا ، ىیو           ب( ذا ، م            ج( ح ، م              د( ح

 روز حيػَ ىشفّص چَ کارُایی اغث؟ -3

 انف( ؽادی ةا ساٌّاده          ب( ٌظافث و پاکیظگی            ج( غتادت و ٌياز حيػَ               د( ُيَ ی ىّارد

 « » غّره ی آل غيطان ةَ چَ ىّضّغی اؽاره دارد؟  103آیَ ی  -4

 د( کيک ةَ ٌیازىٍصان      ج( ـصاكث و راغحگّیی       ب( ىحرص ةّدن و دوری از جفطكَ      انف( رغایث غصل و اٌفاف    

 آیَ ی زیط ةَ چَ گطوُی از افطاد در روز كیاىث اؽاره دارد؟ -5

 « »        « ِزًذگی کاهالً رضایت بخشی دارًذ. ایي ّا در بْشتی عالی هرتب» 

 ی اٌػان ُا  انف( ةِؾحیان              ب( دوزسیان            ج( حٍِيیان        د( ُيَ

  هطالعات اجتواعی 

 ؟ٌيی کطدی ىغّل و جیيّریان زٌصگی کصاىیک از ؽاغطان زیط در دوره -6

  ب( ىّنّی           ج( غػصی                د( فطدوغی          انف( غعار ٌیؾاةّری   

 ی ىطاغَ ةا ُيث .................... جأغیع ؽص.رـصساٌَ -7

 انف( ؽاُطخ           ب( سّاحَ ٌفیطانصیً جّغی              ج( ُالکّ             د( ؽیز فضم اهلل ُيصاٌی

 گُّطؽاد ُيػط ....................... غاسحَ ؽص.ىػخص گُّطؽاد ىؾِص ةَ دغحّر  -8

 انف( چٍگیظ             ب( جیيّر             ج( ؽاُطخ             د( ُالکّ 

ىطكص ىعِط اىام ىّغی کاظو )ع( و اىام ىريص جلی )ع( در کصام ؽِط كطار دارد و ایً اىاىان ةظرگّار ةَ دغث کصام ذاکيان ظانو ةَ  -9

 ص؟ؽِادت رغیصٌ

 ةٍی اىیَ  -ةٍی اىیَ               د( کاظيیً –ةٍی غتاس             ج( کطةال  –ةٍی اىیَ             ب( کاظيیً غطاق  –انف( ةغصاد 

 کصام پادؽاه جطك جتار ةَ ٍُص نؾکطکؾی کطد و گٍج ُای فطاواٌی را ةَ غارت ةطد؟ -10

 ج( غهعان ىػػّد غظٌّی    د( غهعان ىهکؾاه غهخّكی    انف( غهعان ىريصسّارزىؾاه     ب( غهعان ىريّد غظٌّی    

  علَم 

 گیاُان اٌطژی الزم ةطای غاسحً غضا را از .................. ىی گیطٌص. -11

 ج( ٌّر سّرؽیص              د( ساك            ب( ُّا         انف( آب            

 یکی از ىّاد اونیَ ةطای غضاغازی گیاُان کَ ةَ ذانث گاز اغث ..................... ىی ةاؽص. -12

 د( کطةً دی اکػیص.             ج( ىّاد آنی             انف( اکػیژن         ب( ىّاد ىػصٌی

 یػٍی چَ؟(( فحّغٍحظ ))  -13

 انف( جتادل گاز در گیاه               ب( غضاغازی در گیاه              ج( جػطق گیاه              د( جتادل اکػیژن در گیاه 

 کصام غاىم ىاٌع فطغایؼ ساك ىی ؽّد؟ -14

 افظایؼ جػصاد دام در ىطاجعاذصاث ؽِطُای حصیص       ب( ؽشو زدن در حِث ؽیب زىیً          ج( کاؽث درسحان          د( انف( 

 نّنَ ُای ةػیار ةاریکی کَ آب را از ریؾَ ةَ غاكَ و ةطگ ىی ةطٌص چَ ٌام دارٌص؟ -15

 انف( آوٌص             ب( جار کؾٍصه            ج( غاكَ              د( دىتطگ

~ 



 

 کار ریؾَ در گیاُان چیػث؟ -16

 ب( ریؾَ، گیاه را در ساك ىرکو ٌگَ ىی دارد.                      انف( حضب آب و ىّاد ىػصٌی ىّحّد در ساك       

 ج( ُيَ ی ریؾَ ُا ىػئّل غضاغازی اٌص.                                   د( گظیٍَ ُای انف و ب

 کصام غاىم ىِو جطیً غاىم سطدؽصن غٍگ ُا در ٌّاذی ةیاةاٌی ىی ةاؽٍص؟ -17

 ب( وزش ظّفان ُا                                     انف( حاٌّران ذفار               

 د( یز زدن آب                                           ج( گطىا و غطىا      

 در غيم غضاغازی گیاُان در ىطذهَ ی پایاٌی چَ ىّادی جّنیص ىی ؽّد؟ -18

 ب( کطةً دی اکػیص + آب                                 انف( اکػیژن + کطةً دی اکػیص    

 د( كٍص + اکػیژن                                                   ج( كٍص + آب       

 ریاضی  

 ةَ ساٌَ ةطگؾث. او چَ ىصت ةیطون از ساٌَ ةّده اغث؟ةػصازظِط   3:00:16ـتد از ساٌَ ةیطون رفث و غاغث    6:25:29پّریا غاغث  -19

  8:34:46د(                  8:34:47ج(                     3:25:13ب(                  7:35:47انف( 

 در انگّی زیط ؽکم چِم و پٍخو ةا چٍص پاره سط درغث ىی ؽّد؟ -20

  200انف( 

  236ب( 

    225ج( 

 ( 1(                                     )2)                         (                 3)                                                525د( 

 غاٌحی ىحط ةاؽص ىػاذث آن چٍص غاٌحی ىحطىطةع اغث؟ 36اغث. اگط ىریط آن  7ةَ  2ٌػتث غطض ةَ ظّل یک ىػحعیم  -21

  180د(              18ج(                  226ب(                   56انف( 

ىیهیّن کیهّىحط ةاؽص ىػاذث کم زىیً جلطیتاً چٍص  350از غعد زىیً را آب ُا پّؽاٌصه اٌص. اگط ایً ىلصار  70ٌظدیک ةَ % -22

 کیهّىحطىطةع اغث؟

  1500د(                  300ج(                    500ب(                 850انف( 

 ؟ٌیػثدر کصام ؽکم زیط جػصاد سعّط جلارن ةا جػصاد ضهع ُا ةطاةط  -23

 انف(                                    ب(                                ج(                                 د( 

 ی سّاغحَ ؽصه چلصر اغث؟ی زاویَاٌصازه -24

 75انف( 

  150ب( 

  105ج( 

  60د( 

 ىریط ؽکم زیط کصام اغث؟ -25

  2/94انف( 

  2/174ب( 

 4/168ج( 

  4/58د( 

 ةطاةط کٍیو ذخو آن چٍص ةطاةط ىی ؽّد؟ 3غاٌحی ىحط داریو. اگط اٌصازه ُایؼ را  8،  5،  3ىکػب ىػحعیهی ةَ اٌصازه ُای  -26

 د( جغییطی ٌيی کٍص.       ةطاةط           6ج(       ةطاةط            27ب(      ةطاةط            9انف( 

نیحط آب ىفطف ىی ؽّد. در یک ىاه چٍص نیحط آب ىفطف ىی ؽّد؟  32/74ةطای آةیاری گیاُان یک ةاغچَ ةَ روش كعطه ای، روزاٌَ  -27

30 

 ؟

30 30 

40 40 



 

 ایً ىلصار ةطاةط ةا چٍص غی غی اغث؟

 163960000د(               222960ج(              00/2229600ب(                  323960000انف( 

 ةطای ٌيایؼ جغییط ةازار كیيث ىاؽیً، کصام ٌيّدار ةِحط اغث؟ -28

 انف( غحٌّی                ب( جفّیطی               ج( سط ؽکػحَ          د( دایطه ای 

 اغث. جفاضم دو غصد کصام گظیٍَ اغث؟ 24و ىیاٌگیً آٌِا   2ةَ  1ٌػتث دو غصد  -29

         14د(                    15ج(                     20ب(                   16انف( 

 واذص ةاؽص غصد کّچکحط چٍص اغث؟ 3و اسحالف دوىی و غّىی  5/19ىی ةاؽص. اگط غصد اونی  5/18غصد  3ىػصل  -30

  5/16د(                    18ج(                 5/17ب(                  17انف( 

  استعذاد تحلیلی 

 کصام جفّیط جؾکیم ىی ؽّد؟ xاز کٍار ُو كطار دادن ؽکم ُای جفّیط  -31

 

 

 

 

 کصام جفّیط جؾکیم ىی ؽّد؟ xاز کٍار ُو كطار دادن ؽکم ُای جفّیط  -32

 

 

 

 

 اغث؟      ؽکم داده ؽصه در زیط کصام یک غیًٍا ىاٌٍص ؽکم                         4از  -33

 

   

 

  د( انف                                       ب(                                     ج(                          

 

یط اؽکال                                            یک ساـیث ىؾحطك دارٌص. ایً ساـیث در کصام یک از چِار ؽکم داده ؽصه در ز -34

 ىّحّد اغث؟

 

  

 انف(                                 ب(                                  ج(                                        د(

 

 جػصاد ىثهخ ُای جفّیط زیط چٍصجاغث؟ -35

 36انف( 

 40ب( 

 44ج( 

 48د( 



 

 

  ادبیات 

 ( ةَ جطجیب کصام اٌص؟ صفت ، فاعل ، هفعَلدر غتارت زیط )  -36

آى گاُ سیورغ پسر را برداشت ٍ بِ پای کَُ برد ٍ بِ پذر سپرد. سام جَاًی را دیذ زٍرهٌذ کِ هَّای سفیذ بلٌذش تا کور »

 «آٍیختِ بَد.

         ب( ةهٍص ، زورىٍص ، کيط                                              انف( غیيطغ ، غام ، ةهٍص

 د( زورىٍص ، غیيطغ ، حّاٌی                                            ج( غفیص ، غام ، غیيطغ   

 ؟ٌیػثکصام گظیٍَ ةا ةلیَ ُو ساٌّاده  -37

 د( ىّفّلیّث                     ج( جّفیق     ب( جّكّف                    ىّفّق                  

 اغث؟ ٌیاىصه ىفطد کهيات درغث در کصام گظیٍَ حيع و -38

 د( اول و اوایم    و اغياق               ج( غيیقب( ىػئهَ و ىػائم                 انف( كهب و كهّب         

 ٌلؼ واژه ُای ىؾشؿ ؽصه کصام اغث؟ چشیذُ ام کِ هپرس( زّر ّجریکشیذُ ام کِ هپرس /  درد عشقی)در ةیث  -39

  ٌِاد -د( ىفػّل     ـفث      -ج( ىضاف انیَ      ىحيو    -ب( ىفػّل     ىفػّل               -ىفػّل انف(

 ؟ٌصاردجيام واژه ُای کصام گظیٍَ ، پػٌّص یکػاٌی  -40

 ـترگاه  –ؽاىگاه  –داٌؾگاه                                       ب( غرطگاه  –ایػحگاه  –انف( سّاةگاه 

 درگاه  –گطدؽگاه  –د( كطارگاه   فطودگاه                                          –ؽتاٌگاه  –ج( آراىگاه 

 ؟ٌیػحٍص در کصام گظیٍَ ُیچیک از جطکیب ُا وـفی -41

 ب( ؽب ةاراٌی، ؽِط گطگان، فطزٌص ایطان                         انف( ةاد پاییظی، ةظرگطاه، داغحان ُای کًِ    

 د( غطةازان کؾّر، ىصافػان ةاغیطت، حٍگم اٌتّه                                   ج( ةاد ةِار، پٍِای دریا، جکهیف ؽب   

 ؟ٌیػحٍصی واژه ُا ةا ُو، ُو ساٌّاده در کصام گظیٍَ ُيَ -42

 سّاغحَ –سّاُؼ  –سّاغحار  –غػصی                                ب( سّاٍُصه  –غػیص  –غػص  –انف( ىػػّد 

 ىػظّو  –و غظ –غظیو  –نخّج                                    د( غظيث  –ىُخهّم  –حالل  –ج( جخهیم 

 ؟ٌصارددر کصام گظیٍَ غهط اىالیی وحّد  -43

 چطا ٌيی جطغی؟ انف( ای سّان ةظرگ، جّ چطا فطار ٌيی کٍی؟ جّ

 گی ىغّل ةَ جطجیب داٌؾيٍصان جّحَ کطد.ی ُالکّ و ٍُگام چیطهب( در دوره

 ی ةظرگ ىطاغَ ةَ کار گیطد.ی حضب داٌؾيٍصان و غاسحً رـصساٌَج( اىکاٌات را ةطا

 ساغث یک ىطکظ غهيی ایخاد کٍص اىا ةطای ایً کار دؽّار جفيیو غخیتی گطفث.د( او ىی

 ؟ٌيی ؽّدذطف پیٌّص یافث در کصام ىفطاع  -44

 انف( ىظد آن گطفث حان ةطادر کَ کار کطد.                       ب( جّ ٌیکی ىی کً و در دحهَ اٌصاز 

 ز کّؽؼ ةَ ُط چیظ سّاُی رغیص.                            د( کع ؽکّه                                          طِازیطا ٌصارد ةَ ج(

 زیط از زةان کصام ؽشفیث ؽاٍُاىَ گفحَ ؽصه اغث؟ةیث  -45

 «ّواى گِ بیاین چَ ابر سیاُ / بی آزارت آرم بذیي جایگاُ»

 انف( غام              ب( زال             ج( غیيطغ                      د( رغحو 




