
 

 

 ؟ خواند می کتاب صفحه چند ساعت شش در او خواند می کتاب صفحه 43 ساعت چهار هر در مریم -1

     1  )11                   2 )22                        4 )33                     3 )44 

 ؟ زند می بار چند ساعت ربع در او قلب زند می بار 111 دقیقه هر در کودک قلب -2

    1  )2066                2 )4316                    4 )1221                  3 )1116 

 چه آن مساخت باشد متر 06 مستطیل محیط اگر.  4 به است 1 مانند آن عرض به مستطیل یک طول نسبت -4

    ؟ است قدر

 مربع متر 1166( 4                  مربع متر 116( 2                        مربع متر 421( 1     

 ضلع طول نسبت باشد متر سانتی 42 مربع محیط اگر است برابر االضالعی متساوی مثلث محیط با مربعی محیط -3

 ؟ چیست مربع ضلع طول به مثلث

 10 به 12( 3                42 به 23( 4                3 به 4( 2                4 به 3(  1      

 صفحه ندچ کتاب تمام.  است مانده باقی هنوز و خواند را کتابی از صفحه 22 دیگر روز و صفحه 20 روز یک فراز -1

 دارد؟

        1 )126                   2  )116                    4 )21                3 )16 

 ؟ است کدام عدد دو آن ، باشد 12 عدد دو اختالف اگر است 2 به 3 مثل دیگر عدد به عددی نسبت -2

    12 و 23( 3          23 و 42( 4               46 و 10( 2                 46 و 32( 1      

 کدام مثلث مساحت نصف ، باشد 12 مثلث ی قاعده اگر.  است 3 به 0 مثلثی ی قاعده به ارتفاع نسبت -2 

 ؟ بود خواهد زیر اعداد از یک

      1 )220                      2 )221                  4 )120               3 )212 

 وتناسب نسبت..پنجم ریاضی          )) به نام خداوند یکتا ((       دبستان هیئت امنایی فرهنگ 

تاریخ :                                  کالس :                                         نام و نام خانوادگی :        



 ؟ است قدر چه آن مساحت به محیط نسبت مربع این در.  است متر سانتی 42 مربعی محیط -0

 چهارم یک(3                 یکدوم( 4                    2( 2                 3(   1    

 دچن مستطیل مساحت.  باشد متر سانتی 42 آن محیط اگر.  است چهارم پنج مستطیلی عرض و طول نسبت -0

 ؟ است مربع متر سانتی

     1 )01                2 )06                      4 )13                    3)42 

 ؟ است کدام عدد 4 مجموع ، باشد واحد 266 وسط عدد اگر است(  2 و 1 و 4)  مثل عدد 4 نسبت -16

      1  )126            2 )136                    4 )126                  3 )146 

            مسئله های مربوط به مبحث نسبت و تناسب

کیلوگرم رب  12کیلوگرم رب درست کرد. اگر او امسال  0کیلوگرم گوجه فرنگی  31سال گذشته، مادر زهرا از -1

 کیلوگرم گوجه فرنگی باید تهیّه کند؟الزم داشته باشد، چند 

 

   عدد کیسه ی سیمان پر می شود. 21666ساعت کار،  2در یک کارخانه ی سیمان در هر -2

        الف( نسبت تعداد کیسه های پر شده به زمان چیست؟  

 ساعت کار چند کیسه پر می شود؟ 1ب( در این کارخانه، در  

 

    عدد بطری شیر پر می شود. 216دقیقه  3هر در یک کارخانه ی شیر پاستوریزه، در -3

 الف( نسبت تعداد بطری های شیر پر شده به زمان چیست؟    

 دقیقه چند بطری شیر پر می شود؟ 0ب( در این کارخانه، در 

 



      کیسه گندم، آرد می شود. 0ساعت  3در یک آسیاب، در هر     -3

              الف( نسبت ساعت های کار به تعداد کیسه های گندم را بنویسید. 

 کیسه گندم، آسیاب چند ساعت باید کار کند؟ 10ب( برای آرد کردن 

 

تخم مرغ داشته  2تخم مرغ می شکنیم. اگر  4سیب زمینی  0برای درست کردن کوکو سیب زمینی برای هر -3

 باشیم چند سیب زمینی باید بپزیم؟

 

 سال داشته باشد پدرش چند سال دارد؟ 11است. اگر محمّد  0به  1نسبت سن محمّد به پدرش مثل -1

 

 

 تومان داشته باشد رضا چند تومان د ارد؟2066است. اگر اکبر  3به  2نسبت پول رضا به اکبر مثل -2

 

 

 تو آرزوی معلمت پسر با هوشم (( ))موفقیت                                                                       

 ارزشیابی :  

 تر نیاز به تالش بیش قابل قبول *خوب *خیلی خوب ارزیابی کننده

     خودم 

     معلم مهربانم

     والدین عزیزم


