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 **بنام خدا*

                     3131  دیماه                                  پایه پنجم                                               علمي آزمون بنیه 

 رجندآموزشي شهرستان بی گروههای                                                                         دقیقه ۰۴زمان  

 .............................................................:  خانوادگی ونام نام

  

 انشهرست -                           –کشور        در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟ -1

 پایتخت د :                     استانج :                 استان ب : مر کز              الف : شهر  

 ت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟نفاستان مهم  -2

 د: بوشهر                         ج : خراسان رضوي                         ب : هرمزگان                   الف : خوزستان

 کدام يک از محصوالت زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟ -3

 د : گندم و خرما                       ج : مرکبات و پسته                     ب : گندم و جو          الف : برنج و پنبه

 ايران بيشتر است ؟ قسمت تراکم جمعيت در کدام -4

 د: جنوب و جنوب غربي               ج: شمال و شمال غربي           يب:جنوب و جنوب شرق           شرقي الف: شمال و شمال

 ؟است غلط کدام جمله -5

 ب: دیگ بخار در کارخانه ي صنایع مادر تولید مي شود                                         الف: ییالق یعني رفتن به مناطق سردسیر

 د: هیچ کدام                 ي مهم ترکمنستان از کشورهاي ایران و افغانستان سرچشمه مي گیرند.ج: رود ها

 همسايگان غربي ايران کدامند ؟ -6

         ب: افغانستان، پاکستان                                                               الف: ترکیه ، عراق

 نخجوان د: ارمنستان،                              ربایجان، ارمنستانرکمنستان، جمهوري آذتج:  

 د چه محصولي در جهان معروف اکشور ترکمنستان از نظر تولي -7

 د: اسب هاي ترکمني                          ج: صنایع دستي            ب: پنبه                         الف : قالي بافي

 ي آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟دو قسمت جمهور -8

 د: گرجستان                             ج: نخجوان                             ب: ترکمنستان                   الف: ارمنستان

 مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟ -9

 د : آنکارا ، بغداد                       ج: آنکارا ، بصره              ب: استانبول ، بصره               بغداد  الف: استانبول ،

 ؟



 گه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟لج -11

 د: عراق                  ج: پاکستان                    ب: ترکیه                       الف افغانستان

 رفت؟ دنيا از پيامبر بعثت از زيرقبل افراد از يک کدام -11 

 د: همه ي موارد                 ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر             ب: عبدهللا پدر پیامبر                  منه مادر پیامبرالف: آ

 ي پيامبر چه مي گويند؟به جانشي -12

 د: نبوت                           ج: خالفت                       ب: بیعت                      الف: بعثت

 بني اميه ) امويان( را چه کسي تأسيس کرد؟ سلسله  -13

 د: یزید                  ج: ابوسفیان                    ب: معاویه                    الف: ابومسلم خراساني

 نمي شود؟ ن حکومت کردند محسوبکه بر ايرا کداميک جزء سلسله هاي ترک زبا -41

 : خوارزمشاهیاند                   ج: سلجوقیان                   ب: غزنویان               الف : سامانیان   

 کدام پادشاه خود را وکيل الرّايا ناميد؟ -15

                       ب: شاه اسماعیل                              الف: آقامحمد خان

 د: ناصرالدین شاه                             ج: کریم خان زند  

 کدام عبارت صحيح است؟ -16

 ب: افغان ها هفت سال بر ایران حکومت کردند                                        الف: شاه عباس پایتخت صفویه را به اصفهان منتقل کرد.

 د: همه ي موارد صحیح است           صرالدین شاه و به دستور امیرکبیر تأسیس شد.ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان نا

 کيست؟ ي عهده بر رهبري ي وظيفه ما زمان در-17 

 د: پیشوایان دیني                   ج: امامان                   ب: پیامبر                   الف: کسي که اسالم را به خوبي بشناسد.

 اساس قانون اساسي وظيفه ي دادگستري چيست؟بر  -18

        ب: رسیدگي به شکایات مردم                   الف: نظارت بر اجراي درست قوانین

 د: الف و ب                            ج: نظارت بر مجلس و دولت 

 چيست؟ حکومت ي وظيفه مهمترين اسالمي جمهوري در -19 

 ب : نگهباني از استقالل کشور                     اسالم و اجراي قوانین اسالميالف : پاسداري از دین 

 د : همه ي موارد                                            ج : گسترش آموزش و پرورش  

 کدام عبارت غلط است؟ -21

 همترین قانون هر کشور قانون اسالم است.ب: م        ي توان از طریق شورا تصمیم گرفت.الف: درباره ي همه ي مسائل نم



 د: در جامعه ي اسالمي هر کس در برابر رفتار دیگران نیز مسئول است.             معه ي ما از نوع والیت فقیه است.ج:حکومت جا

 چيست؟ لهجم اين « افتاد خواهد جوش از آب ، کنم اضافه نمک جوشيدن حال در آب به اگر »  انديشيد خود با احمد -21 

 د: جمع آوري اطالعات                      ج: آزمایش                        ب: نظریه                        الف: فرضیه  

 کدام يک تغيير فيزيکي است؟ -22

 ب: زرد شدن برگ درخت          الف: تشکیل ابر                 ب و ج  د :         : کپک زدن نان   ج  

 نمي باشد؟ هم مثل ماده کدام ي دهنده تشکيل هاي اتم  -23

  د: آهن                  ج: نمک                  ب: طال                      الف: آلومینیم    

 ؟ن مشاهده ي رنگين کمان وجود دارددر کدام هوا امکا -24

 ب: هواي ابري و مرطوب                              الف: هواي آفتابي و خشک   

 د: هواي آفتابي پس از باران                        هواي مرطوب پس از باران  ج:   

 چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟ -25

 : چون مواد از حالتي به حالتي دیگر تغییر میکنند.  ب                         الف : چون مولکول هر ماده با ماده ي دیگر متفاوت است .

 : چون مولکول ها اتم دارند.  د                                         : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.   ج  

 عامل ايجاد کدام دسته از بيماري هاي زير باکتري ها هستند؟ -26

 د: کزاز ، سرخک ، آبله               ج: سل ، آبله ، سرخک             کزاز ، سل ، وبا  ب:                 آبلهالف: حصبه ، وبا ، 

 ، او قبل از هر کاري بايد...نباشد مد هنگام بازي به زمين خورد و پايش زخم شد. اگر خون ريزي شديدم -27

    ب: محل زخم را با دستمال ببندد                                        الف: محل زخم را با آب بشوید

 د: واکسن کزاز تزریق کند.                                  ج: محل زخم را ضد عفوني کند.  

 گياخاک مانند کدام يک از موارد زير در خاک عمل مي کند؟ -28

 د: مواد معدني                     ودج: ک                 ب: قارچ ها               الف: باکتري ها

 در يک اتاق تاريک ، هيچ چيز ديده نمي شود. کدام جمله درست تر است؟ -29

 ب: نوري از چیزهاي موجود در اتاق به چشم نمي رسد.                الف: از چشم نوري به چیزهایي که در اتاق است نمي رسد.

 د: ممکن است نور به چشم ما مي رسد ولي چشم ما سالم نیست.        ها را جذب مي کنند.ج: چیزهایي که در اتاق هستند تمام نور

 داروي پني سيلين از کدام يک از موجودات زير به دست مي آيد؟ -31

 هاد: قارچ                   ج:باکتري ها                             ب: ویروس ها                      الف : جلبک ها  

 



 511231119111     شود؟ خوانده هزار نه و ميليون سه و بيست و ميليارد پنجاه » تا کنيم پاک را روبرو عدد از رقم کدا -31 

 د: یکان میلیارد                صدگان میلیون  ج:                ب: دهگان هزار             الف: یکان

 پنجم چهار و سه ي اضافه به هفتم شش و دو   است؟ کدام روبرو عبارت حاصل  32

 ب: شش و بیست و چهار سي و پنجم                              الف: پنج و ده سي و پنجم

 د: شش و بیست و سه سي و پنجم                  ج: پنج و بیست و سه سي و پنجم

              برابر است با: تا 61 ربع  -33

 تا 50د(                  تا 51ج(                   تا 03ب(             تا 03الف(  

           هشتم شش= 21 مخرج         باشد؟ درست تساوي تا دهيم قرار را عددي چه خالي جاي در -34  

 9د:                         50ج:                  51ب:                           51الف : 

 ت؟متر چند هکتار ا 151متر و  411ي ميني به شکل لوزي به قطرهامساحت ز -35

 هکتار0د:                      هکتار0ج:                 هکتار 03ب:                 هکتار 03333الف: 

 است؟ غلط گزينه کدام -36 

 سانتیمتر = یک میلیمتر 5/3ب:                 سانتیمتر 0303متر =  0/03الف: 

 میلیمتر5339  متر = 339/5د:                      گرم 4330کیلوگرم =  30/4ج: 

 شود؟ مي تا چند 121 عدد %31   -37

 تا003د:                  تا93ج:                   تا00ب:                            تا 4الف: 

 است؟ کدام 4      53'    27"و  7      56'    "14?حاصل تفريق دو عدد مرکب  -38

                            0       0       40ب:                                  0     0    10الف: 

 0     0    40د:                                0     0      50  ج:   

 يلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.ک 63است. اگر وزن مادر  2به 7نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل  -39

 کیلوگرم 41د:                کیلوگرم 51ج:                 کیلو گرم 54ب:              کیلوگرم9الف: 

وع سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از ن6يگري به ابعاد د و سانتيمتر2 ابعاد به يکي داريم شکل مکعبي ي جعبه دو – 41

  کوچک جا مي گيرد؟

 تا 0د:               تا9ج:                  تا1ب:                     تا00الف؟ 

 

 باشيد  موفق                  



 

 .....................................................................نام و نام خانوادگي:  
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 .................................................................................................................................................  معلم : بازخورد

 

 .........................................................................................................................................نظر ولي دانش آموز :  
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