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 شماره سواالت تعداد سواالت  ماده ی درسی ردیف

 11الی  1 11 فارسی 1

 21الی  11 11 ریاضی 2

 31الی  21 11 علوم  3

 41الی  31 11 اجتماعی 4

 دقیقه07مدت آزمون:   41 جمع

 

 طراح: یوسف معصومی «موفق و سربلند باشید»



 

 

 سواالت فارسی

 ؟نشده استمعنی کدام یک از کلمات زیر درست نوشته  1

  آویزان: معلقد(         تدبیر: چارهج(              زندگی: حیاتب(                پنهان: فاشالف( 

 درست است؟ در کدام جمله ، کلمه ی مشخص شدهبا توجه به معنای جمله ها 2

  و کوچک بشماریم.  خوارب( نباید دیگران را                           به دستش رفت. خوارالف( هنگام چیدن گل، 

 . است حیاطآب، مایه ی د(           مدرسه مشغول ورزش بودند. حیاتدانش آموزان در ج( 

 نشانه های نگارشی متن زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  3

 )  ( )  (چرا اوقات تلخی میكنی)  (فقط از تو سؤالی کردم)  (برادر)  ( )  (خودش را تكان داد و گفت(  )شیر برخاست

                    (؟)-)«(-).(-)،(-):(-)»(-)،(ب(              )«( -).( -)،(-).(-)»(-):(-)،(الف( 

  ).(-)«(-).(-)،(-)»(-):(-)،(د(                (  ؟)-)«(-)،(-)،(-)»(-):(-).(ج(  

 اصلی ترین بخش جمله زیر کدام است؟ 4

 "کردند.دانش آموزان کالس پنجم در آزمون ورودی شرکت  "

  شرکت کردندد(        آزمون ورودیج(      دانش آموزان ب(         دانش آموزان کالس پنجم الف( 

 در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ 5

. دژ وله گرفته بودقلنیروها، خستگی ناپزیر و با شجاعت به جلو می رفتند. حسین بی وغفه، دشمن را زیر رگبار "

 "شد. فریاد تكبیر نیروهای ایرانی، دشمن را به وحشت انداخت. دشمن، شكسته

 د( پنج                    ج( چهار                      ب( سه                       الف( دو 

 ؟با بقیه متفاوت استکدام کلمه  6

  نظامد(                     منظورج(                       منظمب(                        نظمالف( 

 چیست؟ "قریحه"معنی کلمه 7

  تالشد(                    فعالیتج(                      نزدیكیب(                    استعدادالف( 

 امالی کدام کلمه با توجه به معنی آن درست است؟ 8

  درست ثواب:د(            صالح: شایستهج(              رازهااصرار: ب(                 هومه: اطرافالف( 

 وجود دارد؟   ) من و دوستم به سالن رفتیم که آنجا بازی کنیم اما دیر رسیدیم.(« حرف ربط»در عبارت روبرو چند  9

  2د(                         4ج(                              5ب(                             3الف( 

 کدام کلمه ی زیر با بقیه تفاوت بیشتری دارد؟ 11

  کتابخانهد(                  دانشگاهج(                 روزنامهب(                   تختخوابالف( 

  سواالت ریاضیات 

 2، 4، 6....... ،                                 کدام است؟ بلقاعدد پنجم الگوی م 11

  11د(                          11ج(                            12ب(                              14الف( 



 

 

  )1134529 )       کدام رقم است؟  بیشترین ارزش مكانی مقابلدر عدد  12

  1د(                       4ج(                       5ب(                        9الف( 

 کند؟ تغییری می هکنیم،عدد چ اگر جای یكان و صدگان را عوض 259در عدد 13

                      شود می هواحد اضاف 711عدد  هریبا بقتب(                                         برابر میشود 7عدد الف( 

  کند عدد تغییری نمید(                     شود واحدکم می 711ریبا از عدد قتج( 

 را نشان می دهد؟« ششصدو ده هزار و چهارده» کدام یک از عدد های زیر عدد  14

  61111114د(                 6111114ج(                  6111114ب(                   611114الف( 

  < 63 ×8نامساوی روبه رو ،حداکثر عددی که می توان قراردادکدام گزینه است؟               در  15

  8د(                       7ج(                       6ب(                        5الف( 

 ازهندوانه می رسد؟اگرنصف یک هندوانه رابین سه نفر به طور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چه کسری  16

  الف( 
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12
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6
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12
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1
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 بخش پذیراست؟ 5وهم بر  2کدام عدد هم بر 17

  254د(                       541ج(                       542ب(                        245الف( 

 کدام گزینه است؟ 41بر  842خارج قسمت تقسیم  18

  6د(                          14ج(                         21ب(                           61الف( 

 در کدام یک از اعداد زیر، رقم دهگان نصف رقم صدگان است؟ 19

  824د(                       284ج(                       428ب(                        248الف( 

 یعنی:  3«  342156» در عدد  21

  صد هزار تایی 3د(             ده هزار تایی 3ج(          هزار تایی 3ب(                   صد تایی  3الف( 

 سواالت علوم تجربی

 ؟یک از مخلوط های زیر، محلول نیستکدام  21

 کرده و صاف شده زعفران دمد(           آب و ماستج(          آب و نمکب(              آب و قندالف( 

 .میگویند .....................به انرژی صدا  22

  انرژی گرمایید(              انرژی نورانیج(               انرژی صوتیب(               انرژی حرکتیالف( 

 کدام یک از اجسام زیر رسانای الكتریكی است؟ 23

  میخ آهنید(                         شیشهج(                             پالستیکب(                 چوبالف( 

 ..................... می گویند.به سنگ هایی که بر اثر گرما و فشار زیاد تغییر می کنند، سنگ های  24

  گرانیتید(                    آذرینج(                      رسوبیب(                 دگرگونیالف( 

 کدام یک از اجسام زیر توسط آهن ربا جذب نمی شود؟ 25

 سیم آهنید(           سیم مسیج(          گیره ی کاغذی آهنیب(        میخ آهنیالف( 

 



 

 

  .یكدیگر را جذب میكنند ..............های  آهنربا یكدیگر را دفع و قطب ........... های  قطب 26

  همنام-همنامد(           ناهمنام-همنامج(           ناهمنام-ناهمنامب(         همنام -ناهنمامالف( 

 ؟دورترین سیاره ی منظومه شمسی کدام است 27

  عطاردد(                    زحلج(                    نپتونب(                   مشتریالف( 

 .رسانند خون را از قلب خارج میكنند و به بخشهای مختلف بدن می................... 28

   گلبول های قرمزد(      سرخرگ هاج(      مویرگ ها ب(       سیاهرگ ها الف( 

 .دآور د و مواد دفعی را به شكل ادرار در میخون را تصفیه می ّکن ................ 29

  معدهد(                  مثانه ج(                قلب ب(                                کلیه   الف(

 کدام یک از جانداران زیر مهره دار است؟ 31

  مارد(                  شتهج(                     عنكبوتب(                                مورچهالف( 

 سواالت تعلیمات اجتماعی 

 چگونه باید با همسایه ها رفتار کنیم ؟ 31

  همه مواردد(    با آنان مهربان باشیمج(   آنان کمک کنیمبه ب(   از حال آنان باخبر باشیمالف( 

 اری مناسب است؟ددعا کردن و عزا ،مكانی برای برگزاری جشن ها چه 32

 کتابخانه د(                   مدرسهج(                     مسجد ب(              بوستانالف( 

 عقربه ی مغناطیسی آهن ربا چه جهتی را نشان می دهد؟ 33

  شرقد(                           غربج(                                 جنوبب(                   شمالالف( 

 اولین ابزار های انسان از چه جنسی بود ؟ 34

  شیشهد(                  چوبج(                         سنگب(              آهنالف( 

 خستین شهرها در چه مكان هایی به وجود آمدند ؟ن 35

 هیچكدامد(        درکنار رود های پر آبج(          درکنار خانه های روستاییب(       رکنار خشكی هادالف( 

  پایتخت تمدن ایالم کدام شهر بوده است؟ 36

 بابل د(                     سومرج(                          شوش ب(                          سیلکالف( 

  کارهای مهم داریوش چه بود ؟ 37

          ساختن سكه های طالب(                                           ساختن راه هاالف( 

  همه ی مواردد(              تشكیل دادن یک سپاه ده هزار نفرهج( 

  ایالمی ها از چه خط هایی استفاده می کردند ؟ 38

  الف و بد(                  معمولیج(                         تصویریب(                           میخیالف( 

  کدام مورد عامل پیدایش اولین روستا ها بود ؟ 39

   ساخت وسایلد(            کشف آتشج(             شكارب(              پیدایش کشاورزیالف( 

  برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج می کنید چه نام دارد ؟مقدار پولی که  41

  پس اندازد(                   مخارجج(                   هزینهب(                      درآمدالف( 



 

 

 ی پنجم ابتداییپایه ورودیپاسخنامه آزمون 

 70/59/....نام و نام خانوادگی : ..................                                                                    تاریخ: 
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