
آزمونک 

ساعت 22 یعنی ساعت 
ساعت 18 یعنی ساعت  بعدازظهر

ساعت 30 : 7 بعدازظهر یعنی ساعت 
ساعت 4 بعدازظهر یعنی ساعت 

2 امین هر روز ساعت 30 : 7 دقیقه به مدرسه می رود. او 5 زنگ کالسی 1 ساعته و 4 

زنگ تفریح یک ربعه دارد و بعد به خانه برمی گردد. او چه ساعتی به خانه برمی گردد؟ 
)به دو صورت بنویس(

3 ماشین ورودی ـ خروجی زیر را کامل کن.
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4 سارا یک دونده است. او هر روز به تمرین می رود. اگر روز اول 200 متر بدود و هر روز 

50 متر بیش تر بدود؛ بعد از چند روز 600 متر می  دود؟
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ماشین ورودی ـ خروجی/
ساعت بعد از ظهر



5 مینا هر روز 8 ساعت می خوابد، 2 ساعت تکالیف مدرسه اش را انجام می دهد، 5 ساعت   
در مدرسه است، 1 ساعت کتاب می خواند و بقیه ی روز را صرف خوردن،  تماشای تلویزیون، بازی 

و ................ می کند. فعالیت های روزانه ی مینا را روی محور نشان بده.
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نظر آموزگار: 

 



آزمونک 

1 روی محور 3 واحد و  واحد بعد از 3 واحد را نشان بده. این عدد به 3 نزدیک تر   
است یا 4 ؟

0 1 2 3 4

2 در جاهای خالی عالمت مناسب )> = <( بگذار.

2 واحد و  واحد  1 واحد و  واحد       ربع  نیم

3 واحد و  واحد  1 واحد و  واحد           

ربع                            1    

  
3 زاویه های راست را در شکل های زیر رنگ کن.

 
4 با توجه به شکل ها، جاهای خالی را کامل کن.

 واحد و  واحد از دایره ها رنگ شده است.   

 واحد و  واحد از مثلث ها رنگ شده است.      

 واحد و  واحد از لوزی ها رنگ شده است.                 
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مقایسه کسرها و زاویه



ساعت بعدازظهر باشد، یعنی ساعت چند است؟ 5 اگر ساعت 3 و     
ساعت  و  دقیقه است.

ساعت  و  دقیقه ی عصر است.

6 حسین 6 کتاب دارد. تعداد کتاب های او نصف کتاب های مهدی و ربع کتاب های   
کیان است. جمع کتاب های این 3 نفر چند تا است؟

نظر آموزگار: 

 



آزمونک 

1 زهره و ناهید در حال سرشماری خانه ها هستند. زهره 8 خانه ی 5 نفری و ناهید 9 خانه ی   
4 نفری را سرشماری کرده است. آن ها مجموعاً چند نفر را در لیست ثبت کرده اند؟

2 در شکل زیر مثلث ها را زرد، دایره ها را قرمز، مربع ها را سبز و مستطیل ها را آبی کن.

خواهر  دارد.  بیش تر  سال   5 او  سن  برابر   4 از  مادرش  است.  ساله   7 محمدمهدی   3

محمد مهدی هم 8 سال از او بزرگ تر است. 
الف( مادر محمدمهدی چند ساله بود که او به دنیا آمد؟

ب( در حال حاضر مجموع سن مادر محمدمهدی و خواهرش چند سال است؟

ج( مادر محمدمهدی چند سال از او بزرگ تر است؟

 
4 با توجه به شکل به سؤال های زیر پاسخ بده.

4 س 6 س 3 س
فجنم طول پاره خط »ج م«  سانتی متر است.         

 پاره خط »ن ج« دو برابر پاره خط   است.
طول پاره خط   13 سانتی متر است.

طول پاره خط »ف ن«    سانتی متر است.         
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زیر مسئله و پاره خط



5 در شکل زیر خط ها، نیم خط ها و پاره خط ها را پیدا کن.    

پاره خط:

خط:
پ ف تن

الف

ر
جم

د
نیم خط:      

 
6 قطر شکل های زیر را رسم کن و تعداد آن ها را زیرشان بنویس.

 

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

نظر آموزگار: 

 




