ًام ٍ ًام خاًَادگی :

تْیِ ٍ تدٍیي :فاطوِ رٍشي بیي

ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش استاى خَزستاى
شْرستاى بْبْاى

ارزشیابی  :ریاضی فصل پٌجن

تاریخ :

دبستاى شاّد اهام کاظن(ع)

با سپاس از استاد هسلن طیبی

پایِ ی  :پٌجن

هدرس کشَری ٍ سرگرٍُ پٌجن

شرح سواالت

ردیف

1

/

5931 /

عسیساًن !!!! تا تَجِ تِ عدد رٍ تِ رٍ تِ سؤاالت زیر پاسخ دّید.

2485 / 0967

الف) عدد را تا حرٍف تٌَیسید............................................................................
ب)کدام رقن تیص تریي ارزش هکاًی را دارد؟ (تا ذکر هرتثِ) ...............................

ج) رقن  6در چِ هرتثِ ای قرار دارد؟ ................
د) عدد را در جدٍل ارزش هکاًی قرار دّید.

2

فرزًدم !!! ّر یک ار اعداد اعطاری زیر را تِ کسر ٍ کسرّا را تِ عدد اعطاری تثدیل کٌید.
=

= ( 9/8210م
= ( 0/000689ل

3
4

(ج

= ( 45/56007د

=
=

(ب

هي چِ عددی ّستن ؟ اگر  1/2را از هي کن کٌی ،از کَچک تریي عدد زٍج سِ رقوی  0/8تیص تر هی ضَم؟
الف)  99/6

ب)  1/05

ج)  100/8

د)  102

جاّای خالی را تا عددّا یا ٍاحدّای هٌاسة تکویل کٌید.
الف)  0/52هتر یعٌی .................ساًتی هتر.
ج) یک هتر تراتر است تا  .............کیلَهتر.

ب)  527ساًتی هتر یعٌی  ................هتر.

د)  2128گرم یعٌی ................ 2/128

عسیساًن !!!! حاصل جوع رٍتِ رٍ را تا استفادُ از هحَر تِ دست آٍرید.

=2/8 + 3/6

5
6

(الف

 0/2هتر ٍ  2ساًتی هتر ٍ  20هیلی هتر رٍی ّن چٌد ساًتی هتر است؟
الف )  2/22

ب)  24

ج)  22/2

د)  24/2

فرزًداًن !!! جدٍل را کاهل کٌید.

21/81

7

3/98
2/9

4/ 47

5/4

هاضیي ٍرٍدی – خرٍجی زیر را تکویل کٌید.

8

- 3/9
-

- 2/07

- 1/ 22

-

31/451

حاصل ضرب ّای زیر را تِ دٍ رٍش (ضرب اعداد تدٍى هویس) ٍ (تثدیل کسر) تِ دست آٍرید(.تِ اعطار)

9

= ( 0/50 × 2/7الف
= ( 0/3 × 0/ 12ب

11

طَل هستطیلی  ٍ 3/82عرض آى  2/5هتر است .هحیط ایي هستطیل را هحاسثِ کٌید.

11

طَل قدم ضایاى  0/8هتر است .اٍ در ّر دقیقِ  45قدم تر هی دارد .اگر فاصلِ ی تیي خاًِ تا هدرسِ را در 15
دقیقِ طی کٌد ،ایي فاصلِ چٌد هتر است؟

موفق و سربلندباشید .
امیدوارترین مردم کسی است که اگر نقصی در کارش پدید آمد ،فوراً در اصالحص بکوضد.
امام علی (ع)

بازخورد آموزگار:

بازخورد والدین:

