
 

  

 جاهای خالی را پر کنید.-1

 تا .................... تشکیل شده است . 8از .................... تا یک میلیون و .....................تا یک هزار و  3،030،800 –الف 

 تا ................... ویا از ...................... تایک هزار تشکیل شده است. 6تا .................. و یا از  6از  000,600–ب 

 تا صدتایی می شود : ................................. 16هزارتایی و  10تا  25 –ج 

 تا هزارتایی می شود : ........................... 100تا صدتایی و  9 –د 

 ان .ریالی می شود ....................... ریال یا ........................ توم 500،000تایی چک پول  100تا  10 -هـ 

 ریالی چک پول می شود ........................... ریال یا .............................. تومان . 500،000دسته  80 –و 

 

 حاصل ضرب و تقسیم های زیر چند است ؟-2

                       =200  ×9000                          70080                           300   10000                         4000  90000 

                                                               500   × 

 

 

 عددهای خواسته شده را بنویسید .-3

 تا هزار تایی ساخته شده است . 7تا ده میلیون و  5تا یک میلیارد و  8عددی که از  –الف 

 ........................عدد : 

 تا یکی ساخته شده است . 6تا ده میلیارد و  6عددی که از  –ب 

 عدد : .......................

 

 هر کدام از اعداد زیر به کدام یک از اعداد داخل مستطیل ها نزدیک تر است ؟-4

 

                                              675،412،000 

 

                                                583،726 

 

                                                 42،375 

 

675،500،000 675،400،000 

59،000 580،000 

50،000 40،000 

 یکفصل :                                                        نمونه سواالت درس ریاضی                                      کالس : پنجم                                   

نام و نام خانوادگی :                                                          مدرسه                                                                     سال تحصیلی 95-96  



 

  

 یکفصل :                                                        نمونه سواالت درس ریاضی                                      کالس : پنجم                                   

 

 با تقریب خواسته شده بنویسید.اعداد زیر را -5

 2،673با تقریب صدتایی :                                                                         .............................. :  –الف 

 36،769 با تقریب یکان هزار :                                                                       ............................. : –ب 

 713،250با تقریب دهگان هزار :                                                                     ............................... :  –ج 

 : ..................................... هزار ) با تقریب یک میلیون (650میلیون و  927 –د 

 : ..................................... ر ) با تقریب یک میلیون (هزا 820میلیون و  29 -هـ 

 

 الگوهای زمانی زیر را ادامه بده : -6

  ، ........................... ، ......................... ، ......................30  :10  :2   ،20  :10  :2 

.................... ، ......................  ، ........................... ، .....40  :11  :3  ،35 :11  :3  

 

 جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.-7

                                       40  :45  :9                                                   15  :18  :12 

                                      45  :35  :6   -                                            45  :45  :8 + 

 

 

 

میلی متر است . این دو طناب روی  60سانتی متر و  50متر و  2میلی متر است . طناب دیگری  43سانتی متر و  29متر و  4یک طناب -8

 هم چند متر هستند ؟

 

نام و نام خانوادگی :                                            مدرسه                                     سال تحصیلی 95-96  



 
 یکفصل :                                                        نمونه سواالت درس ریاضی                                      کالس : پنجم                                   

 

 ام از چند مربع تشکیل شده است ؟ 37جدول زیر را بر اساس الگو کامل کنید . شکل  -9

 

 

 

                                                                      (3  (                                   )2  (                        )1 ) 

 شماره شکل 1 2 3 4 5 6

 تعداد مربع کوچک      

 

 چند دایره دارد ؟ 199شکل چهارم را رسم کنید ، شکل  – 10

 

 

                                                                                   (3  (                            )2  (                  )1 ) 

 

 از چند مریع کوچک درست شده است ؟ 75در الگوی زیر شکل شماره  – 11

 

نام و نام خانوادگی :                                                    مدرسه                                                                             سال تحصیلی 95-96  


