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 نام و نام خانوادگی:        3پرسش های درس : کاربرگ اعداد مرکب 

 ی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.درست -1

 کیلوگرم است. 1000. یک تن برابر با 1

 دقیقه است. 720. هر شبانه روز 2

9. ساعت 3
11

12
 می باشد. 9:  55’برابر با  

 ل های زیر به طور کامل پاسخ دهید.به سؤا -2

 ادامه دهید.. الگوهای زمانی زیر را 1

 2:  11’:  35“و  2:  11’:  40“و  2:  11’:  45“.. و .......................... و ............................ و ........................

 6 : 10’و  6:  20’و  6:  30’....................... و ......................... و ........................... و 

 بگذارید. <=  >. درون مربع عالمت مناسب 2

“60  :‘ 59  :8  9                                                           ‘240  “58  :4 

 نتی مترسا 4متر و   5میلی متر  400سانتی متر و  50روز         12ماه و  11سال و   2ماه  36

 چه زمانی است. 5:  45’دقیقه بعد از ساعت  35ساعت و  4. با رسم محور به دست آورید که 3

 

 . حاصل جمع و تفریق عددهای مرکب زیر را به دست آورید.4

    8    45′   16 ′′
+ 2   18′    50 ′′                                                   

میلی متر    سانتی متر      متر       کیلومتر
7            11           7              3

−4            6            9               2    

 

 

 . اختالف زمانی که دو ساعت زیر نشان می دهد را به دست آورید.5    
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م باشد، گر 740کیلوگرم و  65گرم است. اگر وزن مادر  350کیلوگرم و  70. وزن یک کودک و مادرش روی هم، 6

 وزن کودک چه قدر است؟

 

ماه و چند  چند سال و چند 1395خرداد سال  27به دنیا آمده است. در روز  1382شهریور سال 12. علی در روز 7

 روز از تولد علی گذشته است؟

 

ظهر  بعد از 2:  45’:  50’‘از منزل خارج شد و به سمت مدرسه رفت و ساعت  7:  25’:  30’‘. آرشام دیروز ساعت 8

 به منزل بازگشت. او چند ساعت بیرون از منزل بوده است؟

 

گرم باشد،  900گرم است. اگر کیف، شارژر و دیگر لوازم جانبی آن روی هم  400کیلوگرم و  2. جرم یک لپ تاپ 9

 لپ تاپ و دیگر لوازم آن روی هم چه قدر جرم دارند؟

 

 زمان 1:  28’ : 30“رای رسیدن از خانه به مطب دکتر به نوبت دکتر دارد. اگر او ب 21. پدربزرگ معصومه ساعت 10

 نیاز داشته باشد، او چه ساعتی باید از خانه خارج شود؟

 

 رست را انتخاب کنید.گزینه ی د -3

 ...... .ت با ........ابر اسن فاصله برمیلی متر است. ای 7322وازه ی فوتبال . فاصله ی استاندارد تیرک های عمودی در1

 ترمیلی م 20سانتی متر و  300متر و  7میلی متر              ب.  2سانتی متر و  32متر و  7الف. 

 میلی متر 2سانتی متر و  3متر و  7میلی متر                 د.  22سانتی متر و  3متر و  7ج. 

 بعد از ظهر  5:  21’و غروب آفتاب در این روز  5:  34’. طلوع آفتاب در روز سی اُم آذر در شهر اصفهان ساعت 2

 می باشد. طول این روز که کوتاه ترین روز سال نامیده می شود، کدام است؟

 11   47’د.               12   21’ج.             11  3‘ب.             12  31’الف. 

ر برای بازدید دقیقه ی دیگ 45ساعت و  1روز و  3» روز شنبه به دانش آموزانش گفت:  8:  30’معلمی در ساعت  .3

 دانش آموزان در چه زمانی و چه روزی به نمایشگاه خواهند رفت؟«. به نمایشگاه می رویم 

 وشنبهروز د 10:  45’روز سه شنبه                       ب. ساعت  10:  45’الف. ساعت 

 روز دوشنبه 10:  15’روز سه شنبه                         د. ساعت  10:  15’ج. ساعت 
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 1پاسخ 

 . درست1

 24×  60=  1440قیقه د   . نادرست                                                                               2

9      9:  55’. درست                                                                           3
11×5

12×5
= 9

55

60
→  

 

 2پاسخ 

1 . 

 2: 11’:  35“و    2: 11’:  40“و    2: 11’:  45“و    2: 11’:  50“و    2: 11’:  55“و  2: 12’:  00“

 6:  10’و    6:  20’و  6:  30’و    6:  40’و    6:  50’و    7:  00’

 

2. 

 4:  58“  >  240‘ساعت =  4                         9  =  8:  59’:  60“

 روز 12ماه و  11سال و  2  <ماه   36سال =  3

 سانتی متر 504سانتی متر  =   4متر و  5  >میلی متر   400سانتی متر و  50سانتی متر =  90

 

3 .’20  :10 

 

4. 
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5. 

 زمان ساعت سمت راست  4:  52’:  35“

 زمان ساعت سمت چپ  8:  15’:  25“

 اختالف زمان دو ساعت

 

6. 

7. 

 

 14=  ازظهر بعد 2. 8

 

 

9. 

 

 300کیلوگرم و  3جرم لپ تاب و دیگر لوازم روی هم  

 گرم است.

قبل از زمانی که نوبت  1:  28’:  30“پدربزرگ باید  -10

 دکتر دارد، خانه را ترک کند، بنابراین: 

 

 

 

 وزن کودک

  1395خرداد  27سن علی در 

 

 مدت زمانی که آرشام بیرون از منزل بوده است.

 

 ساعت ترک منزل
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 3پاسخ 

 .گزینه الف. 1

 میلی متر 2سانتی متر و  32متر و  7میلی متر یعنی  7322

 

 بنابراین: 17:  21’بعد از ظهر یعنی  5: 21’. گزینه د.  2

 

 

 . گزینه ج. سه روز بعد از شنبه، سه شنبه است.3

 

 

 

 عزیزیمریم  –باشید موفق  

 طول کوتاه ترین روز سال:

 

 به نمایشگاه خواهند رفت. 10: 15’سه شنبه ساعت 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

|  | | نمونه سوال پنجم  | | جزوه آموزشی پنجم  | گام به گام رایگان پنجم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/
https://nomrebartar.com/?s=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
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https://nomrebartar.com/category/%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/

