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 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ

  :هذت                     
 

صفحه ي ش 1

                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

نام معلم :
سطح آسان

 45  دقیقه

 

تب اس خَاة ّبیص زرست است. ًسجت  خَاة زازُ است. ریبضی  سؤال  20 ضبیبى ثِ ّوِ ی-1

 .است  ...........ثِ .........ّب ثزاثز تعساز خَاة ّبی زرست اٍ ثِ کل

  10ثِ  3ز                        3ثِ  10ج (                            20ثِ  ة (                     ثِ  20 الف (

 هتز چٌس کیلَهتز است؟ 756هتز ثزاثز یک کیلَهتز است.  1000هی زاًین کِ ّز  -2

 756/0ز                                  /(  ج                    /ة (                     0/الف ( 

 هسبٍی ًیست؟ 5ٍ  3، 2کسام ًسجت ثب  -3

102، 105 ة (            ، 180 ،120الف (   ،  20،30،50( ز         150، 90،  60 ج (             103

 زرصس یک سبعت چٌس زلیمِ است؟ 4-30

 زلیمِ  18زلیمِ                   ز (  17زلیمِ                ج (  16زلیمِ                          ة (  15الف ( 

 آى هتٌبست است؟ .............. هحیظ زایزُ ثب -5

 زرصس ثِ آى اضبفِ کززُ این؟ ................ ثزاثز کٌین، 5 را  5  اگز عسز -6

ثبضس.   پیسا کٌیس کِ هدوَع صَرت ٍ هرزخص     کسزی هسبٍی  -7
 

          

زرصس ثٌَیسیس.اعطبر ، کسزٍ زر ّز ضکل ثِ صَرت  را  هطرص ضسُ ّزذبًِ ی  -8

 

.هی کٌسٍاحس رًگ آثی تزکیت  3ٍاحس رًگ سرز را ثب  5رًگ سجش،  ــ یک ًمبش ثزای زرست کززى ًَعی9 

 

 7 56 75 6 657
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......................................................

 کیلَگزم رًگ سرز را ثب چٌس کیلَگزم رًگ آثی هرلَط هی کٌس؟ /2اٍ  (الف

 س کیلَگزم رًگ سجش سبذتِ هی ضَز؟کیلَگزم ثبضس، چٌ 5/0اگز همسار رًگ آثی  (ة
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 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

   :هذت      
صفحه ي ش2

  

نام معلم :
 45  دقیقه

اًبر ثبیس زاًِ کٌین؟ًفز چٌس عسز  20ًبر زاًِ کٌین. ثزای عسز ا 3ًفز  5ــ لزار است ثزای هْوبًی ضت یلسا ثزای ّز 10

 

 ٍ  3،  2ــ هطْسی رهضبى ثزای تمَیت ضبلیشارش ثبیس کَزّبی پتبس، ًیتزٍصى ٍ فسفبت را ثِ ًسجت 11

 اگز

هرلَط کٌس.

ّز ًَع کَز ًیبس زارز؟یلَگزم اس ّکتبر چٌس ک 4کیلَگزم کَز هصزف کٌس، ثزای  زر ّز ّکتبر  

 
.رٍ حل ضَز یک هسئلِ ثٌَیسیس کِ ثب کوک خسٍل تٌبست رٍثِــ 12

 
20

 .استهتز  است. هحیظ ایي سهیي،  ثِ  ــ ًسجت عَل یک سهیي هستغیل ضکل ثِ عزض آى    13

 .عَل ٍ عزض سهیي را هحبسجِ کٌیس (الف

 .هسبحت سهیي را ثِ زست آٍریس (ة

. لیوت اصلی تَهبى ثِ فزٍش هی رسس لیوت زرصس ترفیف، ثِ  10ــ یک کتبة پس اس 14
 ثَزُ است؟

کتبة چمسر

 

رلن صسگبى تمزیت  ثبر چزذبًسُ این ٍ ًتبیح را زر خسٍل ثجت کززُ این. عسزّب را ثب  2000ــ چزذٌسُ ی سیز را 15
.ًمبلِ رسن کٌیسثٌَیسیس ٍ ًوَزار زایزُ ای هزثَط ثِ زازُ ّب را ثِ کوک  (ًشزیک تزیي عسز)

 
آثی       389

سجش      
سرز       
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(به طور تقریبی)


