
  5و4کالس خالقیت ریاضی فصل :                                  نام ونام خانوادگی 

.زاویه راتعریف کنید -1  

وسیله اندازه گیری زاویه چیست ؟-2  

واحد اندازه گیری زاویه چیست ؟-3  

.زاویه نیم صفحه است....................هردرجه (ب.      زاویه قائمه است  ......................درجه هر(الف -4  

باکمک .درجه است  59و 49و  09وگوشه های دومی  09و  39و  09گوشه های اولی .دوعددگونیا داریم -5

 این دوگونیا چه زاویه هایی را می توان رسم کرد؟

 

 

تکرارکنیم وقتی آن بار 0یک کاغذ نیم دایره داریم اگر آن را ازوسط تابزنیم تاقرینه شود واین کاررا -0

  را به حالت اول خود برمی گردانیم چندراویه کوچک دیده می شود ؟

 

              .زاویه مقابل چنددرجه است -7

 

شکل الف باید چنددرجه بچرخد تا به حالت شکل ب تبدیل شود ؟-8  

  

 

 ب الف 

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



   بنیمساز                                                          درشکل زاویه ب چنددرجه است؟                          -0

             

 75 

دقیقه غروب کرد مدت روز را پیدا کنید؟ 13و  8دقیقه طلوع کرد وساعت  29و  4خورشید ساعت -19  

 

 

ساعتی  دقیقه درس خواند او چه 50ساعت و  5دقیقه به مدرسه رفت و درآنجا  30و   7رضاساعت -11

 ازمدرسه خارج شد ؟

 

 

بعد ازظهر به اصفهان رسید  4صبح ازتهران به مقصد اصفهان حرکت کرد و ساعت  8اتوبوسی ساعت -12

دقیقه توقف داشته باشد آنگاه چه مدت درحال حرکت بوده است ؟ 49اگر در را به مدت دوساعت و   

 

صبح دوشنبه به  19بعدازظهر شنبه به مقصد آنکاراحرکت کرد و ساعت  7یک قطار ازتهران ساعت -13

؟آنکارا رسید این قطار چه مدت درحال حرکت بوده است   

 

می خواهیم برای این پنجره با دوقطعه پارچه پرده بدوزیم .سانتیمتراست  39مترو  2طول یک پنجره -41

سانتیمتر است چه مقدار از این دو پرده  09سانتیمتر و طول پارچه دومی  75متر و  1طول پارچه اولی 

 هنگام نصب روی یکدیگر قرارمی گیرند ؟



سانتیمتر است با کمک این دو قطعه چوب چه  59سانتیمتر ودومی  89دوقطعه چوب داریم اولی -15

 فاصله هایی رامی توان اندازه گیری کرد ؟

 

ر است ؟متر چه کسری از یک کیلومت 10-7  

سانتیمتر چه کسری از یک متر است ؟ 17-80  

میلیمتر چه کسری از یک متر است ؟ 18-070  

متر چه کسری از دو کیلومتر است ؟ 10-48  

.اعداد مقابل راروی محور نشان دهید -29   

4

5
              

7

4
              

15

3
              0 1

2
   

 

 

.باشد 2و   1یک کسر بنویسید که بین   -21  

.دقیقه را به صورت مخلوط نوشته وسپس با تقریب بنویسید 58و  7ساعت  -22  

تا یک هفتم متر چند متر می شود ؟ 23-10  

اگر اکنون ربع پارچ آب .عدد استکان پر می شود  4لیوان پرمی شود و هرلیوان با  4یک پارچ با -24

ت ؟داشته باشد برای پر کردن این پارچ چند استکان آب الزم اس  

.مقایسه کنید -25     
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.عدد چهل وپنج و هشت صدم رابارقم بنویسید -20  

 .را باحروف بنویسید     57/234       عدد -27

چیست ؟ کوچکترین وبزرگترین رقم ازنظر ارزش مکانی ارزش مکانی رقم چهار    07/042درعدد -28

 کدام است ؟

 .اعدادمقابل رابه صورت اعشار بنویسید -20
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140
19
  

 متر..........................متر و  0متر یعنی  39-4/0      

 سانتیمتر 1/9تا ..............................میلیمتر با ..........................یمتر یعنی سانت 31-7/8

 سانتیمتر 1/9تا  18میلیمتریا...........................سانتیمتر یعنی ......................عدد -32

33- 34

5 
 .ید را ابتدا به صورت اعشار و سپس روی محور اعشاری نشان ده     

 

 

.جمع وتفریق های زیر را روی محور نشان دهید -34  

0/2+1/3=                                                7/0 4 3   

دوجمع اعشاری بنویسید وباتقریب حل کنید -35  

دوتفریق اعشاری بنویسید وباتقریب حل کنید -30  

مجید فرج اله: باتشکر   


