


 

  بسمه تعالی
  :                                         نام

  دقیقه 90: مدت آزمون    :                                       نام خانوادگی
  :    /    / تاریخ آزمون                                                                                              :            نام پدر

  بارم  سواالت  ردیف
  .درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید  1

  درست          نادرست.                         هستند درجه مکمل 65درجه و  25دو زاویه ي ) الف
  درست          نادرست.                در روش گرد کردن پاسخ به مقدار واقعی نزدیک تر است)ب
  درست          نادرست.                  مساحت مدرسه را با واحد کیلومتر مربع اندازه می گیرند)ج
  درست          نادرست.                             ین کشاورزي هکتار استواحد اندازه گیري  زم)د

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .گزینه صحیح را عالمت بزنید  2
  کدام با بقیه برابر  نیست)1

  ⎕	)د            ⎕   )   ج            ⎕  ) ب         ⎕  ) الف
  .درجه است اندازه ي هر زاویه چقدر است 120مجموع دو زاویه ي متقابل به راس )2

  درجه80)درجه               د100)درجه                    ج 60)درجه              ب 55)الف

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .بگذارید) >=  <( مقایسه کنید و عالمت مناسب   3

88/0 ⎕ 1/1          0  ⎕   12 -           75/0⎕         6⎕           
  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .حاصل عبارت ها را بدست آوررده و جواب را به ساده ترین صورت بنویسید  4

×                       

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

.تقسیم روبرو را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید و باقیمانده اصلی را مشخص کنید  5  
                                                                                                                33/2      46/16  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .با رعایت ترتیب انجام عملیات حاصل عبارات را بدست آورید  6
)=5+5/0(× 4-25  

=2-5 × )3/0+2+(3     

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       



رسید محاسبه کنید این کـاال چنـد درصـد     96تومان در سال 240.000تومان به 150.000از  94قیمت یک کاال در سال   7
  .افزایش قیمت داشته است

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

ه چنـد لیتـر آب نیـاز        3متر و ارتفاع  5متر و عرض  10استخري داریم به طول   8 متر اگر بخواهیم آن را پـر از آب کنـیم ـب
  .داریم

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

ده      16000باقیمانده را دفتر خرید اگر   پولش را کتاب و   محمد   9 رایش بـاقی ماـن تومان پول داشته حاال چنـد تومـان ـب
  )با رسم شکل(است

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

درجه سردتر باشد دماي هواي همدان چند درجه  9درجه باالي صفر است اگر دماي هواي همدان  7دماي هواي تهران   10
  .دهید است روي محور نشان

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .اندازه زاویه هاي خواسته شده را بنویسید  11
  )الف
  )ب
  )ج

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  □خ خ      .مساحت قسمت هاي رنگی را بدست آورید  12
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  :نتیجه نهایی

  خسته نباشید                             □نیاز به تالش بیشتر          □قابل قبول            □خوب          □خیلی خوب              
 

 

 

 

 


