
 
 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 12/1395 / 05  مورخ:            سئواالت سایت کالس پنجم دبستان باقرالعلوم                                     

                                              نام و نام خانوادگی:

 1طراحان : گروه طراحان کالس پنجم

 ریاضی  
 است.اختالف آن دوعدد کدام است؟ 225ضرب دوعدد فرد متوالی 1

 (هیچکدام4           5(3             2(2          6(1

 متر است. تقریبا ضلع آن چند سانتی متر است؟ 8قطر مربعی  2

 (هیچکدام4                602(3                 350(2                  565(1

                         و 80سا مساوی هستند(ارتفاع هی دایره )هم (20س)شعاع: ؟؟؟مربع مترمساحت قمست سفیدچند  3
 س95قاعده

1)2/50                                           2)32/0 
3)1000/ 1                                      4)314 

 معکوس کسر حاصل کدام است؟)یک دهم تقسیم بریک دهم ضرب در یکدهم تقسیم بر یک دهم( 4

 (هیچکدام4                (یک دهم3               (صفر2               1(1

 است؟ برابر ضلع کدام3مساحت مربعی با محیط آن برابر است. 5

 (هیچکدام4               9(3                 12(2               6(1

دانش آموزان کالس )الف( و %10برابر کالس)ب( و کالس)ب(دو برابر کالس )ج( دانش آموز دارد.2کالس)اف( 6
تا به اردو نفر بودند انتخاب کرده ایم  60دانش آموزان کالس)ج( ه جمعا  %40دانش آموزان کالس )ب( و  20%

    ببریم. کالس )ب( کال چند دانش آموز دارد؟

1)80                             2)100                                               3)120                                 
                  4)88 

سال بیشتر ازمادر است و سن علی خمس پدرش 7است.می دانیم که سن پدر 103مجموع سن پدر،مادرعلی و علی  7

 سال بعد سن علی چند است؟ 32است.

1 )42               2)50                     3)43                4)60 

برابرضلع پایین مثلث است .اگرمجموع دو  2محیط مربعی با محیط مثلث متساوی الساقین برابر است. ضلع مربع  8

 مترباشد،سه برابرساق مثلث چند سانتی متر است؟64مربعضلع 

 (هیچ کدام4                 16800(3               5600(2              12800(1

پول وحید باشد پول وحید چقدر %10لایر بیشتر از 200پول سعید  %10پول سعید سه برابر پول وحید است. اگر  9
     است؟

1)500                         2)1000                      3)3000                        4)5000  

روزه می توان آسفالت کرد.اگر دو ماشین اضافه تر نیز باشند  6با ماشین های موجود سه پنجم طول یک جاده را   10
                                             روزه تمام می شود.تعداد ماشین های اولیه چقدر بوده است؟ 2بقیه ی کار 

1)5                          2)4                       3)3                                4)2 
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