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است  .............................    اسصش هکاًی تضسگتشیي سقن 258/169دس عذد  - 1

. هی ضَد ...................... سٍی هحَس اعذاد صحیح ّش چِ تِ سوت چپ هی سٍین عذد - 2

. تخطپزیش تاضٌذ ............. ٍ ........  تخطپزیشًذ کِ تش 15اعذادی تش - 3

. تخطپزیش است ...................  تخص پزیش تاضذ حتوا تش 5 ٍ 2عذدی کِ تش - 4

/ تغییش پیذا هی کٌذ .............................  تِ 9  سا صذتشاتش کٌین اسصش هکاًی 548923اگش عذد - 5

. است .....................  عذد 5 تضسگ تشیي عذد صٍج سِ سقوی تخص پزیش تش – 6

. است ................  تخطپزیشًذ ، سقن یکاى آى ّا 10اعذادی کِ تش - 7

. هی گَیٌذ ........................ سا اعذاد ... ٍ-  2،- 1 ، 0، 1 ، 2 : 3 ، 4عذدّای  - 8

.  هخشج هطتشک استفادُ کٌین...................... دس خوع ٍ تفشیق کسشّا  تا هخشج ًاتشاتش تْتش است اص - 9

. هی تاضذ.....................   عذد 12 ٍ 8کَچک تشیي هخشج هطتشک تیي -10

. تاضذ اى دٍ عذد سا  هعکَس یکذیگش هی ًاهٌذ.................. ّش گاُ حاصلضشب دٍ عذد تشاتش - 11

. هعکَس داسًذ ........................  ّوِ اعذاد تِ خض - 12

: هثال . کٌین ................. تشای تقسین دٍ کسش تا هخشج تشاتش کافی است صَست ّا سا تش یکذیگش - 13

: هثال. کسش دٍم ضشب کٌین ................. تشای تقسین دٍ کسش کافی است کسش اٍل سا دس -14

.  قشاس داسد 2 ٍ  1تیي  عذد .......... ٍ     ........    کسش -15

. کٌین ٍسپس عولیات ضشب سا اًدام دّین .................. دس ضشب کسشّا تْتش است اتتذا  اى ّا سا - 16

. دس هشتثِ صذم قشاس داسد.............   سقن 621/89دس عذد -17

.   قشاس داسد 3/2 ٍ  2/2تیي دٍ عذد  ................. عذد - 18

. است   ....................... 083/4  اص عذد  08/4عذد  - 19

. هی گَیٌذ ..................... اعذاد ....     ٍ 4 ،3 ، 2 ، 1تِ عذد ّای - 20

.  خَدش  هسافتی سا طی هی کٌذ................... ٍقتی یک چشخ سٍی صهیي یک دٍس تچشخذ تِ اًذاصُ -21

اى /دس ..................... تغییش ًوی کٌذٍلی ..................... اگش هقسَم ٍهقسَم علیِ سا دس یک عذد ضشب کٌین - 22

عذد ضشب هی ضَد  

. تثذیل کٌین .................... اگشدس  تقسیوی ، هقسَم علیِ عذد اعطاسی تاضذ تایذ اى سا تِ عذد- 23

. تثذیل کٌین ........................  یا ّضاس داضتِ تاضین هی تَاًین آى سا تِ عذد 100 ، 10 ّشگاُ کسشی تا هخشج – 24

کٌین تا عذدکسشی تِ .................  یا ّضاس تثذیل ًطَد تایذ صَست سا تش هخشج 100، 10اگش هخشج کسشی تِ - 25

. عذد اعطاسی تثذیل ضَد 

 



 

دسخِ حَل ًقطِ ای تچشخذ ٍ سٍی خَدش هٌطثق ضَد هی گَیین ضکل ............ ٍقتی ضکلی تِ اًذاصُ ی - 26

. داسد.............................. 

  دسخِ یا کوتش  حَل ًقطِ ای تچشخذ ٍ سٍی خَدش هٌطثق ضَد هی گَیین ضکل 180ٍقتی ضکلی تِ اًذاصُ ی  - 27

. داسد.............................. 

. هحَس تقاسى داسد ............... هحَس تقاسى ٍ ضکل هثلث هتساٍی الساقیي ................... ضکل هشتع - 28

. هشکض تقاسى ًذاسدٍلی هحَس تقاسى داسد ................ ضکل -  29

هشکض تقاسى داسد ٍلی هحَس تقاسى ًذاسد ....................  ضکل - 30

. دسخِ تچشخاًین تا  تقاسى چشخطی داضتِ تاضذ.................... هثلث هتساٍی االضالع سا تایذ  -  31

. دسخِ تچشخاًین تا  تقاسى چشخطی داضتِ تاضذ.................... پٌح ضلعی  سا تایذ  - 32

. تطکیل ضذُ است ..................... ٍ ............... هحَس هختصات اص دٍ هحَس - 33

. هخٌصات ًقطِ طَل تغییش ًوی کٌذ. سسن کٌین ........  اگش قشیٌِ ی  ضکلی سا ًسثت تِ خطی هَاصی هحَس- 34

. است ....................... یا ........................ ًام دیگش هیلی لیتش - 35

. هتش است .................. ساًتی هتش ٍ ............... یک دسی هتش تشاتش - 36

. هتش هشتع تاضذ هساحت اى یک ّکتاس است ........................ اگش هساحت صهیٌی - 37

. هتش تاضذ هساحت اى یک کیلَهتش هشتع است ............... اگش ضلع هشتعی - 38

. است ........................... هساحت صهیي ٍالیثال - 39

. تطکیل ضذُ است ...................... گستشدُ چْاس ٍخْی اص  - 40

. ساًتی هتش هکعة  است ........................ یک لیتش  تشاتش تا - 41

. است  ........................ 1000یک گشم تشاتش  - 42

. دسی هتش هشتع است .............................  ساًتی هتش هشتع تشاتش تا 5- 43

. است .................................................. هساحت رٍصًقِ - 44

. پاسُ خطی است کِ دٍ ًقطِ سا تِ ّن ٍصل هی کٌذ ................ فاصلِ دٍ ًقطِ ّویطِ ، - 45

. هی ضَد ....................... فاصلِ ًقطِ تا یک خط ، طَل پاسُ خطی است کِ اص ًقطِ تِ خط - 46

.  هی گَیٌذ.......................  دسخِ تاضذ 180تِ دٍ صاٍیِ کِ هدوَع اى ّا -47

. است ........................  دسخِ تشاتش تا 35هتون صاٍیِ - 48

. هتش .............................. یک ًاًَهتش یعٌی - 49

. هتش هشتع است ............... هتش هکعة  ٍ هساحت اى ..............  هتش تاضذ حدن اى 4اگش ضلع هشتعی - 50

. ضشب دس استفاع.............................   حدن استَاًِ تشاتش است تا – 51

. تشاتش هی ضَد .............  تشاتش ضَد حدن 2 اگش تعذ هکعثی  – 52

 

 (خیامی )موفق باشید و پرتوان            دبستان نگین     


