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78 

 کسب کرده است.  85 -32- 31-  88ماه اول سال امتیازهای  4زهرا در آزمون های 

      الف:میانگین امتیازهای اورا حساب کنید

 

 

 چه امتیازی بگیرد تا میانگین او تغییر نکند؟ب:او در ماه پنجم 

 

 

73 

 است.342درصد عددی 62و322درصد عددی 52

 الف:عدد اول چند است؟

 :عدد دوم چند است؟ب

 ج:نسبت این دو عدد را بنویس
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یلا عت همساب

: ناحتما خیرات ......................... ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا : یگداوناخ مانومان

: ناحتما تدم ............. ناتسرهش شرورپ و شزومآ تیریدم : هاگشزوما مان

: عورش تعاس ییادتبا مجنپ ی هیاپ یناحتما وساالت کالس:

وسلا:20 دادعت مجنپ هیاپ یضایر : سرد : بلطواد هرامش

. دینک صخشم (×) تم عال نتشاذگ اراب ریز یاه ترابع یتسردان ای یتسرد ( فلا

غ□ ص□ دراد. رارق درایلیم ی هقبط ناکی ی هبترم 5رد مقر 35000930006 ددع 1-رد

غ□ ص□ مرگ اب750 تسا ربارب مرگولیک -2

غ□ ص□ . دنشاب ربارب مه اب شع ضاال هک تسا االضالع یزاوتم یعون یزول -3

غ□ ص□ دراد. رارق رسک طقف و رسک ود ۴-نیب

. دینک صخشم ار حیحص ی هنیزگ (×) تم عال نتشاذگ ب)اب

؟ تسا لوپ نآ دصرد دنچ یلوپ -5

. دشاب مولعم لوپ رادقم دیاب د) ج)35% ب)۴0% 20%( فلا

؟ تسا رت کیدزن ددع مادک هب برض لصاح -6

د) ج) ب) 1/5( فلا

؟ تسین یعبرم دادعا وزج ریز دادعا زا کی مادک -7

د)100 ج)63 ب)25 16( فلا

؟ تسا رت کچوک «۸/0۴» ددع زا ریز دادعا زا کیمادک -۸

د)۸/035 ج)9/01 ب)۸/07 ۸/12( فلا

ینکد. اررپ یلا خ یاهاج ، بسانم ترابع ای ددع نتشون ج)اب

. دشاب اب.........................یم ربارب (9،11،12،20،1۸) دادعا نیگنایم -9

دوش. یم هتفگ ........................، هطقن نآ هب مینک مسر یصخشم ی هطقن هب تبسن ار یلکش ی هنیرق رگا -10

. میسیون .............................یم تروص »ارهب مرازه وهس تشه و تسیب » یراشعا ددع -11

. درایلیم کی دوش ات...........................یم رازه -12

. دینک لح اهار هلئسم و هداد ماجنا ار هدش هتساوخ یاه تیلا وعف تایلمع د)

. دیراذگب <=> وعالتم دینک هسیاقم -13

رتم یسد □۴000رتمو200 و2رتم رتمولیک ۴ رتیل □عبر رتیل یلیم 250
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. دیروایب تسد ارهب ریز تایلمع لصاح -1۴

23/03۸-9/1۴=

0/۴×0/06=

دینک. ادیپ دیراد تسود هک یشور ره ارهب لباقم لکش یلخاد یاه هیواز عومجم -15

دینک. باسح ار ریز لکش یگنر تمسق تحاسم -16

؟ تسا هدوب دنچ موس ددع دشاب 2۸ مود و لوا ددع عومجم رگا . تسا هدش 16 ددع هس لدعم -17

؟ تسا رتم یتناس دنچ هریاد .حمیطنیا دومن مسر یا هریاد و هدرک زاب مرت یتناس ی3 هزادنا ارهب شراگرپ ی هناهد انایک -1۸

تخادرپ دیاب ناموت دنچ یناموت کاالی30000 کی ن دیرخ یارب . دناسر یم شورف هب فیفخت اراب20% شسانجا یهاگشورف -19

؟ مینک

دینک. هبساحم ار زور نیا لوط ، تسا هدرک بورغ 5'33"22 تعاس و عولط 6'۴5"2۴ تعاس دیشروخ زورما -20

« دیشاب قفوم »

10
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. .1

 برای نمایش موضوعاتی استفاده میشود که  در آنها تغییرات داده ها اهمیت دارد. از نمودار.......................................معموالًالف( 

 .......................است. به این عدد، عدد...............................می گویند. تقریباًنسبت محیط دایره به قطر آن ب( 

 ن شکل می گویند.آ چرخانیم..............................به نقطه ای که شکل را حول آن میپ( 

 هر دو نسبت مساوی یک.........................را تشکیل میدهند.ت( 

 بارت های زیر را مشخص کنید.درست یا نادرست بودن ع .2

 درست      نادرست                  درجه می باشد.                           181مجموع زوایای داخلی یک مثلث الف( 

 درست      نادرست              میانگین چند داده را متوسط ان داده ها نیز می گویند.                              ب( 

 درست       نادرست          کسری که صورت ان بزرگتر از مخرج ان باشد کسر کوچکتر از واحد می نامند.      پ( 

 درست       نادرست              به یک سانتی مترمکعب؛ یک لیتر می گویند.                                           ت( 

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید. .3

 تایی میشود. 1111تا  11تایی و  111تا  12الف( 

11111      112111       11211       11311 

 نیم لیتر برابر است باب( 

 سانتی متر مکعب 0سانتی متر مکعب           01سانتی متر مکعب         0111سانتی متر مکعب         011

 برای نمایش داده ها می توان از چه چیزی استفاده کرد.پ( 

 ی        جدول داده ها         نمودار تصویری         همه مواردنمودار ستون

 باشد. 12پنج عدد بنویسید که میانگین انها  .4

 

 

 سانتی متر است. حجم ان چقدر است؟ 0و 11و  21الف( طول و عرض و ارتفاع یک جعبع دستمال کاغذی  .0

 

 ه ی دستمال کاغذی می توانیم جا دهیم.سانتی متر چند جعب 21و 22و  41ب( در یک جعبه بزرگ با اندازه های 

 

 

 

 سانتی متر باشد محیط ان چقدر است. 21اگر قطر دایره ای  .6

 

 

 

 
 

دقیقه:            آزمون زمان  باسمه تعالی 

 

 

 

 سئواالت درس:

                                 نام ونام خانوادگی:   پایه تحصیلی: 

 :آموزگارنام  تاریخ امتحان:

 :                      آموزشگاه نام
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 باشد.مساحت ان را بدست اورید. 1و قطر کوچک ان  3اگر قطر بزرگ لوزی  .7

 

 را با حروف بنویسید 101/3عدد  .8

 

 بین کدام دو عدد صحیح است.

 به کدام عدد نزدیک تر است

 عدد را بنویسید. گسترده ی این

 

 سانتی متر است. ان را رسم کنید. 6و  4قطرهای یک متوازی االضالع  .1

 

 

 

 

 درجه باشد. اندازه ی هر زاویه را پیدا کنید. 11است. اگر اختالف این دو زاویه  0به  3نسبت اندازه های دو زاویه  .11

 

 

 

 وجود دارد. لیتر از این محلول چند لیتر اب 20از یک محلول آب باشد در  %61اگر .11

 

 

 متر پارچه را میان چهار نفر تقسیم کنیم به هر نفر چه مقدار پارچه میرسد.7اگر  .12

 

 گرم است. جرم این دو هندوانه  711کیلوگرم و  4گرم است. جرم یک هندوانه ی دیگر  011کیلوگرم و  0جرم یک هندوانه  .13

 روی هم چقدر است.

 

 

 دقیقه باشد زنگ تفریح اول در چه ساعتی  01دقیقه صبح شروع میشود اگر یک زنگ  7440زنگ اول مدرسه در ساعت  .14

 می خورد.
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 ریاضی کل کتابماده درسی:پایه پنجم کاغذ ی  -مداد زمونآ
 دقیقه 45مدت آزمون:                    95/ 2/       تاریخ آزمون:   

 :نام و نام خانوادگی

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 تبریز 5اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 2شکوهی دبستان دخترانه شهید

 برابر یک میلیون است.1000تا1000-الف 

 در هر مربع اندازه ی ضلع با اندازه ی مساحت متناسب است.-ب

 متوازی االضالع مرکز تقارن دارد.-ج

1-د
4

 سی سی است. 1250لیتر همان 1

 غ ص

 غ ص

 غ ص

 غ ص

1 

 چه روزی است؟ 1380مهر 27سال بعد از روز8روز و سه ماه و6-الف

 1388بهمن 6(4                    1388بهمن 3(3                         1388دی ماه 33(2                1388دی ماه3(1 

27کدام گزینه با-ب
15

 نیست؟برابر  

                                 1)9
5

                             2 )4
5

1                         3)54
30

                           4)7
5

 

4 × 4(1  ر با شکل کدام گزینه است؟      ظضرب متنا-ج
3

               2)4
3
 × 4               3)3

4
 × 4                    4)4 × 3

4
 

                                                                    

2 

 در الگوی اعداد مربعی دهمین عدد برابر................است.-الف

 شکل مقابل دارای ....................خط تقارن است.-ب

 برابر کنیم ،محیط آن .............برابر می شود. 6اگر شعاع دایره ای را -ج

3 

 را به حروف بنویسید. 08/14عدد  -الف

 گسترده ی این عدد را بنویسید.-ب

4 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 28000437169 باتوجه به عدد 

 کدام رقم کم ترین ارزش مکانی را دارد؟-ارقام طبقه ی میلیارد را بنویسید.                                                   ب-الف

 در چه مرتبه ای قرار می گیرد؟ 7برابر کنیم رقم 10اگر این عدد را -ج

 را با تقریب کم تر از یک میلیون بنویسید.این عدد -د

5 

 12+  5/7+  15/0  =  حاصل عبارات زیر را به دست آورید.                                                                                      

                                          =2÷ 1

8
                                      =1

4
1 – 7                                                          =  

5

7
 ×  3

5
1 

6 

 88  -  97  -  90    -     85ماه اول سال امتیاز های روبرو را کسب کرده است.             4زهرا در آزمون های 

 حساب کنید.میانگین امتیازهای او را -الف

 او در ماه پنجم چه امتیازی بگیرد تا میانگین او تغییر نکند؟-ب

7 

 چرخنده ی روبرو را می چرخانیم.

 احتمال ایستادن عقربه روی هر یک از شکل های زیر را با یک عبارت مناسب بیان کنید.

 

8 

 9 یادداشت کرده است. در جدول روز شهر خود را با توجه به اخبار هواشناسی 4دانش آموزی دمای هوای 
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 نمودار خط شکسته ی مربوط به این داده ها را رسم کنید.-الف

 نمودار را توصیف کنید. -ب

 دما روز هفته

 18 شنبه

 12 یک شنبه

 12 دوشنبه

 14 سه شنبه

                                                                                 اندازه های خواسته شده در هر شکل را حساب کنید.  نیمساز

 40            س3                                                                                       60                                                         

                                                                                                 ؟                    40                                                     

10 

 سانتی متر هستند. 5و 8کنید که قطر های آن لوزی را حساب مساحت -الف

 س(100س   طول مستطیل=50)عرض مستطیل=محیط شکل داده شده را بدست آورید. -ب

                                                                                                                                                        

 

11 

 س15                               به شکل مقابل است.حجم این ظرف چند سانتی متر مکعب است؟ شیشه ای ظرفی-الف

 س4                                                                                      گنجایش این ظرف چند لیتر است؟-ب

 س5                                                                                                                                                    

12 

 است. 240عددی  %60و  200عددی  50%

 عدد اول چند است؟-الف

 عدد دوم را حساب کنید.-ب

 نسبت این دو عدد را بنویسید.-ج

13 

 «جدول خود سنجی»                                                           «جدول توصیف عملکرد»                                        

 بازخورد توصیفی:    

 

 سطح عملکرد         

 مالک وشواهد

 تسلط

 کامل

تسلط 

 خوب

خیلی  کم متوسط

 کم

      تشخیص گزینه درست-1

      گزینه درستانتخاب  -2

      نوشتن گزینه صحیح -3

      اعداد اعشاری-4

      عدد نویسی -5

      عملیات کسرها و اعشاری-6

      میانگین-7

      احتمال-8

      نموداره و توصیف آن ها-9

      پیداکردن اندازه خواسته شده-10

      مساحت و محیط-11

      حجم و گنجایش-12

      حل مسئله تناسب و درصد-13

  من یاد گرفتم که -1

 

 

 من یاد نگرفتم که -2

 

 

  چه باید بکنم تا خوب یاد بگیرم -3
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