بسمه تعالی
سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش استاى اصفْاى
ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ 5

دبستان پسرانه سادات
ًام ٍ ًامخاًَادگی........................ :

تکلیف هرتَط تِ آلَدگی َّا

کالس سَم

دی هاُ 98

1

یک تاغچِی هستطیل ضکل را تِ  5قسوت هساٍی تقسین کردُاًذ .در یک قسوت آى ،تادهجاى ٍ در قسوت دیگرش،
گَجِفرًگی کاضتِاًذ .چِ هقذار از ایي تاغچِ ،تاقی هاًذُ است؟
(رٍی ضکل هطخّص کي).
 ...............قسوت از  ...............قسوت هساٍی تاقی هاًذُ است.

2

جوع ٍ تفریق هرتَط تِ ضکلّا را تٌَیس.

3

دایرُی زیر را تِ چْار قسوت هساٍی ،تقسین کي .سپس ّر قسوت را تِ سِ قسوت هساٍی تقسین کي .ایي دایرُ تِ چٌذ
قسوت هساٍی کَچک ،تقسین ضذُ است؟

.......... + ………. = ……….

………. - .......... = ……….

4

ترای ّر ضکل ،یک کسر هٌاسة تٌَیس.

..........

..........

..........

5

ًقطِ هطخّص ضذُ رٍی هحَر ،چِ عذدی است ٍ تیي چِ عذدّایی قرار دارد؟

6

یک دایرُ تِ ضعاع  2ساًتیهتر رسن کي ٍ تِ سؤاالت زیر پاسخ تذُ.
الف) جای ًَک سَزى پرگار چِ ًام دارد؟ ....................
ب) قطر ایي دایرُ چٌذ ساًتیهتر است؟ ( ....................قطر را رسن کي).

7

اتتذا کسر هرتَط تِ ضکل را تٌَیس ،سپس کسر هساٍی تا آى را تٌَیس( .رٍی ضکل ًطاى تذُ).

.......... ; ..........

9

زهاى ساعتّای زیر را تا «رتع» ٍ «ًین» تخَاى ٍ تٌَیس.

..............

8

تِ سؤاالت پاسخ تذُ.
الف) تا چِ ٍسیلِای زاٍیِ راست را هیتَاى تطخیص داد؟ ....................
ب) ضکل هقاتل چٌذ زاٍیِ راست دارد؟ ( ....................هطخّص کي).

..............

 11جوع ٍ تفریقّای زیر تِ ٍاحذ ریال ّستٌذ .آىّا را تِ ٍاحذ تَهاى تٌَیس.
.................... + .................... + .................... ; ....................

; 7111 + 211 + 61

.................... - .................... ; ...................

; 5981 - 2631

 11هحوّذ ٍ اهیر ّر کذام  8هذاد داضتٌذ .هحوّذ ًصف هذادّا ٍ اهیر رتع هذادّای خَد را هصرف کردُاًذ .تا رسن ضکل ًطاى
تذُ چِ کسی تیصتر هصرف کردُ است؟

 12از  2211تا  4111را  211تا  211تا تطوار ٍ تٌَیس.
…………………………………………………………………………………………………2211,2411 ,
 13تِ اًذارُی عذد ًَضتِ ضذُ ،ضکل را رًگ تسى.

 14تا رقنّای ( )7 ،1 ،3 ،9تسرگتریي ٍ کَچکتریي عذد چْار رقوی را تٌَیس ٍ سپس اختالف آىّا را تِدست آٍر.
 : ....................کَچکتریي
 : ....................تسرگتریي
 15تا تَجِّ تِ ضکل هطخّص کي:

الف) طَل هذاد تیي کذام دٍ عذد است؟ ....................
ب) اًذازُی طَل هذاد  ....................ساًتیهتر  ....................هیلیهتر است.
ج) اًذازُی هذاد تِ اًذازُی چِ کسری تا  5ساًتیهتر فاصلِ دارد؟ ....................

