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 فارسی

 .و انسان توسّط خداوند اشاره دارد این بیت به آفرینش موجودات جهان. 4ی گزینه -1

 کسی با ما مهربانی کند؟ اگر تو به ما محبّت نکنی، چه .1ی گزینه -2

های طبیعت، به شناخت آنها مطالعه در طبیعت و تأمّل در مورد پدیده. 3ی گزینه -3

 شود.منجر می

 . 3ی گزینه -4

 بیخ: ریشه بحر: دریا سنگالخ: زمین پر از سنگ . 2ی گزینه -5

 گان            غمخوارگانغمخواره. 1ی گزینه -6

 .4ی گزینه -7

پیام تسلیت است  3ی پیام تبریک هستند. امّا گزینه 4و  2، 1های گزینه .3ی گزینه -8

 ها متفاوت است.ی گزینهو لحن خوانش آن با بقیّه

 .2ی گزینه -9

 عقلش به چشمش است. .4ی گزینه -10

 ریاضی

 .3ی گزینه -11

 , , , ,   1 4 2 4 3 4 50 4 

 15271004 .4ی گزینه -12 

ابتدایی پنجمی آزمون پاسخنامه  

(15/8/1401)  
1آزمون   

200 =  
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 20020000200 .1ی گزینه -13

 . 2ی گزینه -14
 

 . 2ی گزینه -15

دقیقه  10ساعت و  7دقیقه و بعد از آن نیز  5ساعت و  7شب، نیمه 12تا   .4ی گزینه -16

 دقیقه است. 15ساعت و  14زمان است. پس 

 . 2ی گزینه -17

)دقیقه                .3ی گزینه -18 ) ( )   2 60 60 3 140          

  .1ی گزینه -19

 .  4ی گزینه -20

 

 
 

) .3ی گزینه -21 ) 1000000 998000 2000 

تا از عدد اوّل جلوتر  5تا  30شوند. پس باید تا اضافه می 5تا  5عددها . 1ی گزینه -22

)برویم.              )   29 30 5  پاسخ 179

 کم کنیم. 12آینه را از ساعت کافیست زمان تصویر در . 2ی گزینه -23

 شود:تا اضافه می 5تا  5ها چوب کبریت دارد و به شکل 6شکل اوّل . 2ی گزینه -24

) شکل بعد از شکل اوّل 24                                              )   126 6 5 24 

  .2 یگزینه -25

 ابتدایی  پنجم   (1) آزمون   پاسخنامه
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 .  3ی گزینه -26

        999999 99999  پاسخ =رقمی(  6)آخرین عدد  -رقمی(  5)آخرین عدد  900000

شود. میلیون واحد کم می 3واحد کم کنیم، عدد  3وقتی از یکان میلیون . 1ی گزینه -27

 شود. پس:هزار واحد اضافه می400واحد اضافه کنیم، به عدد  4وقتی به صدگان هزار آن 

شود.   واحد در کل کم می 2600000 3000000 400000 2600000 

 صحیح است. 1ی دقیقه. پس گزینه 36 :شودسه تا یک پنجم ساعت می. 1ی گزینه -28

  .2ی گزینه -29
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 .4ی گزینه -30

 تا 26                                     
1 13 26 1
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 علوم تجربی

 شود. پرسش پس از مشاهده مطرح می. 3ی گزینه -31

چون پس از چند بار آزمایش این مطلب را فهمیده است، پس او در . 4ی گزینه -32

 گیری است.ی نتیجهمرحله

 . 1ی گزینه -33

 . 3ی گزینه -34

 .2ی گزینه -35

 خشک شدن نان، تغییری فیزیکی است.. 2ی گزینه -36

 ابتدایی  پنجم   (1) آزمون   پاسخنامه
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 بیات شدن نان. 4ی گزینه -37

 .3ی گزینه -38

 . 2ی گزینه -39

 درون روغن مایع. 1ی گزینه -40

 .3ی گزینه -41

 شود. ای با موردی دیگر انجامالزم نیست مقایسه ،4ی در گزینه. 4ی گزینه -42

 بینی الزم نیست حتماً درست باشد.پیش. 3ی گزینه -43

 . 1ی گزینه -44

 .2ی گزینه -45

 . 1ی گزینه -46

 . 4ی گزینه -47

شود که برای طبیعت مفید است کپک زدن نان باعث از بین رفتن نان می. 3ی گزینه -48

 گردد.زیرا موادّ آن تجزیه شده و دوباره به طبیعت باز می

 کند و شود، جنس آن تغییری نـمیربا تـبدیل مـیوقـتی آهن به آهن. 2ی گزینه -49

 ربا را دوباره به حالت غیرمغناطیسی )آهن( تبدیل کرد.هایی آهنتوان با روشمی

 .1ی گزینه -50

 

 ابتدایی  پنجم   (1) آزمون   پاسخنامه


