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 ! ! حرارت دارد

  به نام خداوند جان آفرین

 پنجممتحانی دانش آموزان پایه ا سواالت

  اعداد اعشاري:   مباحث: پنجمفصل 

 
         .    در سؤاالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید

/ /4 8 14   شود؟  قدر می چه 31

/19 11   3(/9 51   4(/18 39

2/هاي زیر با    برابر است؟  4

24

100
   3(

24

20
   4(

12

5

415/در عدد اعشاري  8   کدام است؟  678

دهم  )  4هزارم  )  3کان ی

   .  .................با  به رقـم برابر است

/12 02   3(/12 2   4(/12 002

0/چند تا    است؟  02

10   3(100   4(60

10/در    : برابر است با  60

/0 00318   3(/31 800   4(0 0318

          .  هاي زیر را مشخص کنید

0/، برابر است با  1       .  

برابر است با 
2006

10000
      

  .        ارزش مکانی رقم هزارم بیشتر از ارزش مکانی رقم دهم است

0/تا  100برابر است با  5            

2/به رقم    .       است 009

  . توانیم عوامل را به کسر یا عدد مخلوط تبدیل کنیم

       .جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

/0   . شود می ...................ضرب کنیم، آن کسر  5

106389/«در عدد  ........................   . از همه بیشتر است» 3

حرارت دارد گرادمیلیون درجه سانتی 15مرکز خورشید حدود  دانیدآیا می
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در سؤاالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید  1

/حاصل ) الف   /4 8 14 31

  1(/9 11   2(/19 11

هاي زیر با  یک از کسر کدام) ب  

  1(
204

10
   2(

24

100

8ارزش مکانی رقم ) پ  

ی )  2صدگان  )1  

به رقـم برابر است» دوازده و دو صدم«) ت  

  1(/12 12   2(/12 02

0/در عدد ) ث   0/چند تا  6 02

  1(30   2(10

0/حاصلضرب ) ج   10در  003 60

  1(/0 3180   2(0 00318

هاي زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت  2

0/ده تا ) الف   ، برابر است با 01

2/) ب   برابر است با  006
2006

10000

ارزش مکانی رقم هزارم بیشتر از ارزش مکانی رقم دهم است) پ  

100برابر است با  50عدد ) ت  

2به رقم » دو و نه هزارم«) ث   009

توانیم عوامل را به کسر یا عدد مخلوط تبدیل کنیم براي جمع اعشار نمی) ج  

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید  3

0/اگر کسري را در ) الف   5

........................ارزش مکانی رقم ) ب  
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Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR
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  / /14 01 14   ب( 10

    / 4 008  

  : عدد سوم را پیدا کنید

0/قطعه سیم به کار رفته است، که طول هر قطعه    متر سیم چند سانتی. باشد متر می 302

  ایم؟  چند درصد تخفیف گرفته. تومان خریدیم

 33  ! گراددرجه سانتی 

    دانلود سواالت سایر درس ها 

@esfandiyarbook 

  به نام خداوند جان آفرین

 پنجممتحانی دانش آموزان پایه ا سواالت

  اعداد اعشاري:   مباحث: پنجمفصل 

 

   ............................برابر است با 

  . متر است میلی .......................متر برابر 

  . آن است ..............................شکلی برابر 

0/تا  ............................برابر است با  01 .  

   

  : هاي زیر را به دست آورید

  ( / / ) /  0 07 0 04 0   ب( 02

  / 
4

3 6 9
100

  ت( 

   بگذارید :  

         /
3

0 2
5

           پ( 

  / /8 08 8              ت( 080

  : عدد اعشاري زیر را ابتدا به عدد مخلوط و سپس به صورت کسر بنویسید

  

4/یکی از آنها اگر . است 3/و دیگري  3 عدد سوم را پیدا کنید. باشد 08

0قطعه سیم به کار رفته است، که طول هر قطعه  14در ساختمان یک دستگاه برقی  302

  در این دستگاه به کار رفته است؟ 

تومان خریدیم 3500تومان بود، به قیمت  4000یک کتاب را که قیمت روي جلد آن 

درجه سانتی  30000حرارتی معادل  تواندبرق می دانید رعد وآیا می

 

 

 

    13 آزمون مداد کاغذي
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36/ثلث ) پ   برابر است با  03

0/سه پنجم ) ت   متر برابر  02

0/) ث   0/از  3 شکلی برابر  65

25/) ج   برابر است با  42

 .به سواالت زیر پاسخ دهید  

هاي زیر را به دست آورید حاصل عبارت  4

                 

             

مقایسه کنید و عالمت   5  

                                

                            

عدد اعشاري زیر را ابتدا به عدد مخلوط و سپس به صورت کسر بنویسید  6

                  

است 15مجموع سه عدد   7

در ساختمان یک دستگاه برقی   8

در این دستگاه به کار رفته است؟   

یک کتاب را که قیمت روي جلد آن   9
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