


  
  بسمه تعالی

  :                                         نام
  دقیقه 90: مدت آزمون    :                                       نام خانوادگی

  :    /    / تاریخ آزمون:                                                                                                          نام پدر
  بارم  سواالت  ردیف

  .در  جاهاي خالی کلمه یا عدد مناسب قرار دهید  1
  .است..........................محیط مربع با طول ضلع آن ) الف
  .سانتی متر.............................. دسی متر برابر است با  5/8)ب
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیم و شکل روي خودش درجه یا کمتر در  180وقتی شکلی را حول نقطه اي به اندازه )ج

  .دارد............................... بیفتد می گوییم شکل 

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  2
  .اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد یکسان ضرب کنیم خارج قسمت تغییر می کند) الف
  .درجه شود به آن دو زاویه متمم می گویند 90اگر مجموع دو زاویه )ب
  .بخش پذیر باشد 9بخش پذیر است که مجموع رقم هایش بر  9عددي بر )ج

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .مقایسه کنید و عالمت مناسب بگذارید  3

           2
		
	⎕		3 	                  3-  ⎕  25-          30/1   ⎕   03/1              

	
		⎕		  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .سبه کنید و خارج قسمت و باقی مانده را مشخص کنیدتقسیم زیر را تا دو رقم اعشار محا  4
                                                                                                  19/0     55/14  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .حاصل عبارت را با توجه به ترتیب انجام عملیات بدست آورید  5
(2/1 + (0/82 − 0/15)) − 2 = 
 
 
 

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

افزوده ي این  و مالیات بر ارزش تومان  900.000پدر مریم براي خرید کاالي ایرانی به فروشگاه رفت اگر قیمت کاال   6
  .باشد او براي خرید این کاال چند تومان باید پرداخت کند% 5کاال 

  
  
  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       



کیک براي جشن نیمه شعبان دو پیمانه آب پنج پیمانه آرد و سه پیمانه شکر را مخوط کرد  مادر زهرا براي تهیه نوعی  7
  .کیلوگرم کیک از هر کدام از موارد به چند پیمانه نیاز دارد 20براي تهیه 

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .کدام عدد با بقیه برابر نیست  8
  070/1⎕)د              ⎕  0070/1)ج                ⎕  07/1)ب          ⎕ 0700/1)الف

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .حاصل عبارت هاي زیر را بدست آورید  9

×
                                                                 

  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

به  1نسبت وزن زهرا به مریم   10
	

  □خ خ      .کیلوگرم باشد وزن مریم چقدر است 56است اگر وزن زهرا    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .جدول را کامل کنید  11
  عدد  تقریب کمتر از  قطع  گرد
    1/0  962/45  
    01/0  265/17    

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  .و اندازه زاویه ها را بنویسید مساحت شکل زیر  12
  :زاویه الف

  
  

  :زاویه ب
  

  □خ خ    
  □خ       
  □ق ق   
  □ن       

  :نتیجه نهایی

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

 

 

 


