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

 های زیر پاسخ دهید. را در نظر بگیرید و به سوال 78636990035عدد ( 1

 ید.  عدد باال را به حروف بنویس الف( 

 چیست؟  8ب( ارزش مکانی رقم 

 ج( رقم طبقه هزار را بنویسید. 

 د( ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است؟ 

 ه( ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

نق   6(  2 از دیوارها را  اشی کردند. روی هم رفته چه  نقاش هر کدام سه چهارم 

 کسری از دیوارها نقاشی شده است؟ 

 

ه باشد عدد سوم چ  28گر مجموع عدد اول و دوم  است. ا  16معدل سه عدد  (  3

 عددی است؟

 

 است.  240درصد  60و  200درصد عددی   50( 4

 الف( عدد اول چند است؟

 د. ب( عدد دوم را حساب کنی

 ج( نسبت این دو عدد را بنویسید.  
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 است؟از متر انتی متر چه کسری س 30( 5

 

تر از راه را پیموده  م  300ود. او  متر راه بر  900مریم برای رسیدن به مدرسه باید  (  6

 را پیموده است؟ چند درصد از راه باقی مانده است؟ راه  است. مریم چند درصد از  

 

سانتی    80ک مستطیل طول سه برابر عرض است. اگر محیط مستطیل  در ی(  7

 ر باشد مساحت مستطیل را به دست آورید.  مت

 

است. با    3به    7و نسبت طول به عرض آن  سانتی متر    360محیط مستطیلی  (  8

 ت زیر پاسخ دهید. التوجه به این موضوع به سوا

 الف( اندازه طول و عرض مستطیل را به دست آورید.  

 ب( اندازه مساحت این شکل را به دست آورید. 

ها سواد داشته  درصد از آن  20کنند. اگر  نفر زندگی می  3500در روستایی  (  9

 تعداد بی سوادان چند نفر است؟  باشند.

 

 هر یک از کسرهای زیر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.  ( 10
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 قه چند ثانیه است؟دقی 45ساعت و  چهار( 11

 

به شکل مستطیل که طول آن    (12 متر مربع    300آن  و عرض    متر  400زمینی 

 ن زمین چند هکتار است؟است. مساحت ای

 

 ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  13

 الف( هر متر مکعب برابر با ...................................... سی سی است.  

 آید. ر قطر عدد ................................. به دست میاز تقسیم محیط دایره بب( 

 .................................. است.   یعداد مربععدد دوازدهم در الگوی اج( 

 های یک چهار ضلعی .................................. درجه است. مجموع زاویهد( 

 .................................. است.  ..... ارن دارده( شکلی که چهار خط تق

 مشخص کنید.  درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را( 14

 میلیون است.   10با برابر هزارتایی  100تا  100الف( 

 ثانیه است.  900یک ربع ساعت برابر با ب( 

 مربع یک نوع متوازی االضالع است. ج( 

 .قارن داردهر دایره بی شمار خط تد( 

 موفق باشین
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