
 

 نام و نام خانوادگی:
........................... 

 به نام خدا

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامسر

مهرگانپیش دبستان غیردولتی دبستان و   

1044-1041سال تحصیلی  

 مداد کاغذی ریاضی
 

1041خرداد   

 پایه:
 پنجم

 عزیزم درست یا نادرست را مشخص کن. -1

 

 

 

سانتی متر 45متر و  2              2452مقایسه کنید.                                                     میلی متر  -2  

لیتر 224               242سی سی                                   1222            1222                   

                                       5224                                                   4                      5  

    

جاهای خالی را پر کنید. -4  

 الف( یک لیتر برابر با .................. میلی لیتر است.

به حروف می شود .................................. 4222223ب( عدد   

 پ( سی و هفت و نه صدم به رقم می شود ..............................

 ت( گنجایش یک لیوان       یک پارچ است. بنابراین با این پارچ می توان ................. تا لیوان پر کرد.

 ث( یک لیتر مقدار مایعی است که در مکعبی به طول و عرض و ارتفاع .................... جا می شود.
 

حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.          -5  

                                  ً6  2       َ6  4        3                                                  9  6          4  2  

                                  4  5       2  5        4     -                                           4  4          2  2    +  

 

 غلط صحیح عبارت

   در مرتبه ی صدم قرار دارد. 52224در عدد  4الف( رقم 

   خط تقارن و تقارن مرکزی دارد. 5ب( مربع 

   باشد، بیشتر است. 5ج( در پرتاب یک تاس احتمال اینکه عدد روشده کمتر از 

 متر  سانتی متر
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 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید. -4

                                                                                                                                          =8         ×4 
                                                                         

                                                                                                                                               =2   -  8   

        

                                                                                                                                   =42589   +524 

 

                                                                                                                                           ÷         =16 
 

                                                                                                                                      =2226    ×225 

                                                                                                                            =9215  -  242248 

 

 با توجه به هرشکل زاویه خواسته شده را به دست آورید. -6

                                                                                                                        

                                                                                                                                 

                                 

 

تووموانوی  52222تخفیف به فروش می رساند. برای خرید یک کاالی  22فروشگاهی اجناسش را با %  -3

 چند تومان باید پرداخت کنیم؟

 

 ( 4محیط شکل داده شده را حساب کنید. ) عدد پی =  -8

 

 

 نیمساز

 ؟ ؟ 22

28 

42 

5 
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سال باشد، سن هورکودام را بوه  23ها است. اگر مجموع سن آن 4به  5نسبت سن زهرا به خواهرش  -9

 دست آورید.

 

 مساحت قسمت رنگی شکل های زیر را به دست آورید. -12

 

 

 

 

 
 

علی می خواست آب آکواریومش را عوض کند. او برای پر کردن، یک ظرف مکعب مسوتولویول را  -11

 انتخاب کرد. گنجایش این ظرف چند لیتر است؟ )اندازه ها بر حسب سانتی متر است(

 

 

 امتیازهای یک دانش آموز در درس های مختلف به شرح زیر است: -12

 

 

 الف( میانگین نمرات او را حساب کنید.
 ب( نمره ی کدام درس از میانگین بیشتر است؟

 ج( نمره کدام درس، میانگین همه ی نمرات است؟
 د( برای نمایش داده ها چه نموداری مناسب تر است؟ رسم کنید.

 

2 4 

5 

8 5 

8 

4 

22 

22 12 

 نام درس فارسی ریاضی علوم هدیه  تاریخ امال

 امتیاز 19 14 15 18 16 15
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