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 ( دوم)سری  پنجم ابتدایی ریاضینمونه سوال              نام و نام خانوادگی:                         

درصد تخفیف از کتابفروشی خرید. قیمت روی جلد کتاب    30مینا کتابی را با  (  1

 سواالت زیر پاسخ دهید.وضوع به م است. با توجه به این 5600

 قدر تخفیف گرفته است؟مینا برای خرید کتاب چالف( 

 مینا برای خرید کتاب چقدر پول پرداخت کرده است؟ب( 

 کنید.  استفاده<  = <های المتو از ع کردهایسه مق ( 2

 ............... ربع لیترمیلی لیتر ............. 350الف( 

 دسی متر  300متر و  4000متر .......................  2کیلومتر و  3ب( 

های داخلی شکل مقابل را به هر روشی که دوست دارید پیدا زاویهع  مجمو(  3

 کنید.  

 

 

 

  ، محیط یمای رسم کنه و دایرهمتر باز کرد  سانتی  5اگر دهانه پرگار را به اندازه  (  4

 این دایره چند سانتی متر است؟

 

رساند. برای خریدن  درصد تخفیف به فروش می  30سش را با  اهی اجنا فروشگ(  5

 مانی چند تومان باید پرداخت کنیم؟تو  45000یک کاالی 
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آموزان این  نفر است. تعداد کل دانش  13آموزان یک کالس  درصد دانش  60(  6

 ؟کالس چند نفر است 

 

 105است. اگر محیط این مستطیل    4به    8لی  نسبت طول به عرض مستطی(  7

 باشد. مساحت آن را به دست آورید.  

 

 های زیر پاسخ دهید. به پرسش 28176503004با توجه به عدد ( 8

 الف( عدد باال را به حروف بنویسید.  

 چیست؟  5ب( ارزش مکانی رقم 

 های طبقه هزار را بنویسید.  ج( رقم

 د( ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است؟ 

 ه( ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

 باشد.   12ها  پنج عدد بنویسید که میانگین آن( 9

 

 سانتی متر باشد محیط آن چقدر است.  20ای  اگر قطر دایره ( 10

 

 دقیقه چند ثانیه است؟  45دو ساعت و ( 11
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 عداد مناسب پر کنید.  جاهای خالی را با کلمات یا ا( 12

 الف( بیست و پنجمین عدد در الگوی عددهای مربعی عدد ........................... است.  

 ......................... دقیقه است.  ثانیه برابر با 50ب( یک ساعت و سی دقیقه و 

 .......... است. میلیون برابر با ............................. 18نصف ج( 

 است. ......................................... ، 15در الگوی اعداد مثلثی عدد مرحله د( 

برابر ........................    9ضرب کنیم ارزش مکانی رقم    1000را در    124787908اگر عدد  ه(  

 بود.خواهد 

 را مشخص کنید.   ( درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر13

 نسبت دقیقه به ثانیه برابر با نسبت ساعت به دقیقه است. الف( 

 است.  3به  1مانند های سال های سال به تعداد فصل ماه نسبت تعدادب( 

 درصد آن عدد است.  30ثلث یک عدد برابر با ج( 

 .شودبزرگتر از واحد نامیده می ، کسرباشد 1اگر صورت یک کسر بزرگتر از د( 

 .  ثانیه 900ربع ساعت برابر است با ه( 

 

 

 موفق باشین
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