
 

 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ

  :هذت                     
 

صفحه ي ش 1

                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

نام معلم :
سطح آسان

 45  دقیقه

 ــ کسام یک اس عسزّبی اعطبری اس ًصف  ، کوتز است؟1

 5080/0    ز(                    15/0    ج (                   0/ 6374  ة(                     2/1الف (   

کسام عسز ثب ثمیِ ثزاثز ًیست؟ــ 2  

0040/4ز(                    400/4ج(                               4/4ة(                         40/4الف(     

 ــ پبسد کسام عجبرت ثشرگ تز است؟3

0) ;     ة(            100 × 10/1 × 10الف(   ;     10000 × 1/0 × 1/0 ;  ج(          10÷  (100 ×/ 10

 ــ کسام یک اس تمسین ّب زرست اًدبم ضسُ است؟  4

÷  0/4الف(     ;  0/2÷    ة(                   0/2;  2 ÷  /0   ج(     0/4 4  ;0/ 

 هی گَیٌس. ....................عسزّبی 1,2,3,4ــ ثِ عسزّبی ..., 5

 کٌس.ًوی  .................اگز همسَم ٍ همسَم علیِ را زر عسزی غیز اس صفز ،ضزة کٌین ، ذبرج لسوت -6

 است.  ..................هزتجِ ی صسّشارم اس هزتجِ ی زُ ّشارم   -7

 کسز ٍ یک عسز اعطبری ًطبى زّیس. ــ ثب تَخِ ثِ ٍاحس زازُ ضسُ همسار رًگ ضسُ را ثب یک8

           
                  

........................................................................... 

 ًمغِ ّبی هطرص ضسُ رٍی هحَر کسام عسزّبی اعطبری را ًطبى هی زٌّس؟ــ 9
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 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

   :هذت      
صفحه ي ش2

  

نام معلم :

 

 45  دقیقه

 ثٌَیسیس ٍ تب حس اهکبى سبزُ کٌیس.ــ عسزّبی اعطبری را ثِ صَرت کسز یب عسز هرلَط 10 

          ;50/18                              ;95/0                                ;  8/28      

هرزج آى ــ کسزّبی سیز را ثِ عسزّبی اعطبری تجسیل کٌیس. زر صَرت لشٍم اثتسا یک کسز ثٌَیسیس کِ 11
       .ثبضس 1000یب  100یب  10

        

 طبری را ثِ صَرت گستززُ ثٌَیسیس.ــ عسزّبی کسزی ٍ اع12

 ــ عسزّب را ثِ حزٍف ثٌَیسیس.13

7/33               ................................................................................. 33/4007       ...................................................

                 
 (  <; > )  .کٌیســ همبیسِ 14

24/6  ÷10              (4/2  +1/3( × )1/ -9/0    )      01/0              001/0           72 ÷ 0/8               0/08 ÷ 4

 

  سیز را رٍی هحَر ًوبیص زّیس. تفزیك ــ 15

3/7 -

 

1/9

                                      

 تمسین ّبی سیز را تب زٍ رلن اعطبر زر ذبرج لسوت ازاهِ زّیس.  - 16

7            45                          23            /94                                  9     43  /4      

 

 است، هحیظ آى را پیسا کٌیس.  ــ الف) یک حَض ثِ ضکل زایزُ ٍ ثِ ضعبع یک هتز17

ذویسُ چمسر هی ضَز؟عَل یک لسوت  هسبٍی تمسین کٌین.  لسوت سِ ة)  هی ذَاّین  هحیظ  ایي  حَض  را  ثِ  
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