


ٍاحذ هٌاسة را تٌَیسیذ.-1

..............است ....128جرم کتاب ریاضی هي -

.................. است. 5جرم یک خرتسُ تِ طَر تقریثی -

....................... است.340................... ٍ  7جرم یک ٌّذٍاًِ -

. است. 50جرم یکی از داًص اهَزاى - ....................

 تاسوِ تعالی

ًَتت اهتحاًی:   اٍل                                       ًام:   ..................................................  

 / تاریخ اهتحاى:       /                                                               ًام خاًَادگی: ...............................                  

                             .................................................................................................................  ریاضی :ًام درس                                  ًام پذر:   

 ساعت ضرٍع:                                                                                                                                                                           مسَپایِ:   

دقیقِ                        90هذت اهتحاى:                                                                                                                                                                     ًام آهَزضگاُ:    

ا تَضیح دّیذ.تا استفادُ از هاضیي حساب الگَی زیر را اداهِ دّیذ ٍ الگَ ر-2

1 - 12- 23 - …… - ……… - ……....- ……..-……….-………-…………. 

 

جاّای خالی را کاهل کٌیذ.-3

 

 

 

 

طَل خط ّای زیر را اًذازُ گرفتِ ٍ تا ٍاحذ ساًتی هتر تٌَیسیذ.-4

 

جذٍل زیثر را کاهل کٌیذ.-5

 

 زهاى 16   17  

 تعذازظْر  3:308  6 ًِ ٍ ًین

 

05 

50 +  7 -  

50 

55 



ی ............. صذتایی ٍ ............ ّسار تایی ٍ ................ یکی ٍ .............. دُ تایی.یعٌ 6731عذد -6

دُ تایی. 3ّسار تایی ٍ  6عذد .......................یعٌی 

جوع ٍ تفریق ّای زیر تِ ٍاحذ پَل ریال ّستي اى ّا را تِ تَهاى تثذیل کٌیذ.-7

130  ;50  +80 

7610  ;2370  +5240 

5000  ;2600 – 7600  

300 ;170 – 470 

تاز ضذُ ی ّر عذد را تٌَیسیذ.-8

 ;8920 

 ;7063  

 ;8205 

تا تَجِ تِ هحَر عذد ّای دادُ ضذُ را تِ صَرت تقریثی ًطاى دّیذ.-9

9999 – 8099 – 4781 – 2250 – 920 

 

عذد ّای دادُ ضذُ را رٍی هحَر ًطاى دّیذ.-10

 2ٍاحذ هاًذُ تِ           

 3ٍاحذ هاًذُ تِ           

 

یک هستطیل رسن کٌیذ ٍ زاٍیِ ّای اى را هطخص کٌیذ؛ زاٍیِ ّای اى چِ ًَع زاٍیِ ای ّستٌذ؟-11

 

 

ساًتی هتر رسن کٌیذ ٍ    اى را رًگ کٌیذ. 2تِ ٍسیلِ ی پرگار دایرُ ای تِ ضعاع -12

 

 

 

تاضذ ؛ تٌَیسیذ. 8یا  3ٍ رقن صذگاى آى ّا  7ى ّا ٍ رقن دّگاى آ 4ٍ  6،  0اى آى ّا توام سِ رقوی را کِ رقن یک-13

 



ل غازُ دٍ کیک تِ هقذار هساٍی خریذًذ. هحوذ     کیک ٍ علی      کیک خَد را خَردًذ. تا رسن ضکذ ٍ علی از ههحو-14

ًطاى دّیذ کذام یک از ایي دٍ ًفر کیک تیطتری خَردُ است؟

 

 

لیرُ ی  3000تَهاى ایراى تا ارزش تر است یا  15لیرُ ی کطَر قٌذستاى هی ارزد  1000یک ریال ایراى تِ اًذازُ ی -15

قٌذستاى؟ چرا؟

 

 

تایی  6تایی ، در ّر جعثِ ی  12تایی ٍ یک جعثِ ی  6دارًذ. یک جعثِ ی جعثِ ی هذاد رًگی  2هَز ّر کذام داًص آ 16-5

داًص آهَز رٍی ّن چٌذ هذاد زرد دارًذ؟ جعثِ ّای  5رًگ زرد ٍجَد دارد. ایي  2تایی  12یک رًگ زرد ٍ در جعثِ ی 

هذاد رًگی ّر داًص آهَز را ًقاضی کي ٍ تِ ٍسیلِ ی ًقاضی جَاب را پیذا کي.

 

 

 

 هَفق تاضیذ.


