
 

 

 

 وبه پرسش  های زیر پاسخ دهید.به حروف نوشته _ عدد زیر را 1

   325/7846   .......................                                 حروف:...............................................

 چیست؟ 2ارزش مکانی عدد 

 کدام عدد ارزش مکانی بیشتری دارد؟

  الگوهای زیر را کشف کرده و ادامه دهید._ 2

 

 شکل  1 2 3 25
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 مشخص کنید.( ×) با عالمت درستی یا نادرستی عبارات زیر را _ 4

 درست        نادرستمثل دمای هوا.. نمودار خط شکسته برای موضوعاتی که در آن ها تغییرات وجود دارد استفاده می شود.ز ا_ 

 درست        نادرست                                              می باشند. وازیهمیشه دو ضلع ذوزنقه با هم م_ 

 درست        نادرست                                                است.درجه  360مجموع زوایای داخلی مثلث _ 

 درست        نادرست                  نمی آید._ اگرصورت ومخرج کسر را به یک عدد ضرب کنیم ،کسر مساوی به دست 

 جاهای خالی را کلمات یا عبارات مناسب پرکنید._ 5

 به عدد مخلوط ، صورت را بر مخرج .................. می کنیم._ برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد 

 _ یک میلیارد از .............. تا یک میلیون تشکیل شده است.

 به یک سانتی متر مکعب ، یک .................... یا یک میلی لیتر هم گفته می شود. _

 ..............زاویه گفته می شود._ نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند،........

  مشخص کنید.( ×)جواب درست را با عالمت _ 6

 _ کدام یک از شکل های زیر فقط یک خط تقارن دارد؟

 مثلث متساوی الساقین -مربع                     د -مثلث متوازی االضالع               ج -دایره              ب -الف

 کدام یک از گزینه های زیر است؟ لیتر برابر با 5/4_ 

 میلی متر 45000 -سی سی         د 4500 -سی سی           ج 450 -سانتی متر مکعب            ب 45 -الف

 25/2/1395:  تاریخ                                  ریاضیاتآزمون پایانی               نام ونام خانوادگی:                                     

 

  2کالس پنجم                               زنجان        ناحیه ی یک    مدرسه ی ابتدایی عرفان                           شماره ی ردیف:    

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



            گرینه است؟                     اندازه ی زاویه ی خواسته شده کدام _ 

 درجه 55 -درجه               د 90 -درجه                            ج 45 -بدرجه                          25 -الف

 

 کدام گزینه است؟)                   ( شکل  این  رن محوریا_ تق

  -د                           -ب                                ج                                        -الف

 

 _ عملیات خواسته شده را انجام دهید.7
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 را به دست آورید. ذوزنقهو مساحت دایره  محیط  -8
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میانگین  علی و رضا با هم بازی دارت انجام دادند ودر پنج بار پرتاب امتیاز های خود را در جدول زیر نوشتند، -9

 امتیاز هریک را به دست آورید.

 پرتاب بار اول باردوم بارسوم بارچهارم بار پنجم

 علی 5 10 7 9 9

 رضا 4 10 5 10 6

  میانگین امتیازات رضا:                        میانگین امتیازات علی:               

 

متر وجود دارد،گنجایش این  2و ارتفاع  3، عرض5منبعی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد طول  -10

 منبع چند متر مکعب می باشد؟
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