


ریاضی پنجم آزمون نوبت اول  

یکشنبه  زمون :تاریخ آ  

 24/10/96  

دقیقه 40مدت پاسخگویی :   

 "باسمه تعالی "

 اداره اموزش و پرورش منطقه زارچ

د کریمیدبستان شهید محمّ  

 ارزشیابی نوبت اول

م (ل الی فصل سوّ) فصل اوّ   

 نام و نام خانوادگی :

 نام پدر :

 نام کالس :

شهری زاده مصطفی نام معلم :  

 "قطعاً پس از هر سختی ، آسانی است . "  ن کریم :قرآ

 امتیاز به سواالت  تستی زیر پاسخ دهید . ردیف
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 تا یکی و دوتا یک میلیارد ساخته شده است برابر است با ........ 300میلیون و  100تا  6هزار تا و  10تا  2عددی که از 
 206020030د(                260200300ج(                 2600020300ب(                260020300الف( 
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 2-6-10-14 - ...در الگوی مقابل عدد بعدی کدام گزینه است ؟                                        
 30د(                    22ج(                   20   ب(                   18الف(   
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 چه تغییری پیدا میکند ؟ 7هزار ضرب کنیم ارزش عدد  1000را  در  9853479اگر عدد 
 الف( صدگان هزار             ب( دهگان               ج( صدگان میلیون            د( دهگان هزار

 

  جاهای خالی را با کلمات و یا اعداد مناسب پر کنید . 

  ........ با ان بدست می اید ...........اگر صورت و مخرج کسری را  در یک عدد ضرب کنیم نسبتی ................  4

  درصد تخفیف یعنی باید ..................................... درصد قیمت را بپردازیم . 25 5

  ...................................برابر است با  60ثلث خمس عدد  6

   عدد مخلوط 7
3

5
  همان کسر ............................. است .   2 

  ن تناسب دارد .آ اندازه ضلع مربع با .............................. 8

  کافی است کسر اول را در معکوس کسر دوم ................................. کنیم . ،برای تقسیم یک کسر بر کسر دیگر 9

  درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید . 

  غ  ص              می شود . بیشترها به تعداد صفر ها  مرتبه تقسیم شود ارزش  1000یا  100ا ی 10هرگاه عددی بر  10

  غ   ص                                             کسر کوچک تر از واحد یک کسر بزرگ تر از واحد است .بر عکس هر  11

  را می توان به صورت 9عدد   12
4

4
  غ      ص                                                                          هم نوشت .   8 

  ص          غ                                                 ر عکس ان خواهد بود .عددی شود حاصل بیک تقسیم بر هر  13





 زیر شکل بکشید ؟برای عبارت های  20
1

2
 × 5

6
 )الف  
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1
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 )ب 

 

 ن را به دست اورید ؟، مساحت آباشد  104می باشد . اگر محیط آن  4 به 9نسبت طول به عرض مستطیلی  23
 
 
 
 
 

 

 .  تومانی خرج کرد 1200درصد از پولش را برای خرید یک مسواک  40حسین  24
 الف ( کل پول حسین چقدر است ؟

 
 درصد باقی مانده ی پولش خمیر دندان بخرد چند تومان باید بپردازد ؟ 20ب( اگر بخواهد با 

 
 
 

 

 1                          3                               گ شده است ؟چند درصد از شکل روبه رو رن 25
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                                                                                               م :  بازخورد معلّ

                                                                                                      

                                                                                        

 قیت در تمامی مراحل زندگیتانوی موفّآرز  با                                                                                               

 1396دیماه   * شهری زاده *                                                                                                                                        


