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 مشخص کنید.)×( _ درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت 1

    نادرست       درست                           همیشه دو ضلع ذوزنقه با هم موازی می باشند._

     نادرست       درست         برای نشان دادن تغییرات از نمودار دایره ای استفاده می کنیم._ 

       نادرست         درست  مساحت ذوزنقه نصف مساحت متوازی االضالع است._

_ اگرصورت ومخرج کسری در صورت ومخرج کسر دیگرضرب یا تقسیم شود ،کسر مساوی به 

     نادرست     درست                                                                     دست می آید.

 _ جاهای خالی را پر کنید.2

 میلیون 400 -میلیون600 -....................-........................ -........................

................-..............-.................-56/0 – 54/0 

 درست شده است. 1000از ..................تا  10000000

 مجموع زاویه های داخلی یک چهار ضلعی ..................درجه است._ 

 .وف نوشته و به سواالت پاسخ دهیدبه حر _ عدد زیر را3

    ....................................................................................حروف:         056/4198

 چیست؟ 4ارزش مکانی عدد  -الف

 چیست؟ 5مکانی عدد ارزش  –ب 

 3و  4،  2،  0،  7،  3، 5تیم فوتبال مدرسه در مسابقات شرکت کرد ودر هفت بازی به ترتیب  -4

 گل زدند.

 طور میانگین آن ها در در هر بازی چند گل زده اند؟به  –

 

 د.محیط دایره و مساحت لوزی را به دست آوری -5

 

 

 

 

 

 :  تاریخ                                  ریاضیاتآزمون پایانی               نام ونام خانوادگی:                                     

 

  کالس پنجم                                                         شماره ی ردیف:    
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                                                              عملیات خواسته شده را انجام دهید. -6
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14/32 ×                                                           15      14        3  

5/41                                                              18      53       2- 

 

 

 

 جدول تناسب های زیر را کامل کنید. -7

 

 

 

کشاورزی  -8
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5
از زمین خود را لوبیا،  

2

5
پیاز،  

1

5
خیار و   

1

5
 را گوجه فرنگی کاشته است. 

 _  درصد هر محصول را به دست آورید.

 

 

 است.   2 و   5  ،  10طول و عرض و ارتفاع استخری به ترتیب  -9

 گنجایش این استخر چند متر مکعب است؟_

 

 الزم است؟ این استخر چند لیتر آب  برای پر کردن _

 

  _ با چند سی سی آب این استخر پر می شود؟
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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