
 به نام خدا

 نام :                                

 صحیح یا غلط تَزى جوالت را هشرص کٌیس . -1

 عسزی فزز است  . ،7* عسز 

 است  . 33، عسز  39* تمزیة عسز 

 ّن هی ذَاًین .زلیمِ را تِ صَرت رتع  15* زر ساعت ، 

 تا است . 49ضلعی ،  53* تعساز گَشِ ّای یک 

 . ارذتگ  > = < همایسِ کي ٍ عالهت  -2

      329  9+23+333                           728             718 

 هیلی هتز 8ساًتی هتز ٍ  2ساًتی هتز          28     ساًتی هتز   23هیلی هتز           23   

 

 ٍ تفزیك ّای سیز را تِ رٍش فزآیٌسی حل کي .جوع  - -3

      849364 

      236     -123  + 

 

 

 ست تیاٍر .حاصل جوع ٍ تفزیك ّای سیز را اس رٍش تکٌیکی تس -4

       833496 

      126   -185      + 



. زارًس چزخ 12تا زٍچزذِ ٍ سِ چزذِ ٍجَز زارز . آًْا رٍی ّن  5زر یک کَچِ رٍی ّن  -5

 زر ایي کَچِ چٌس زٍچزذِ ٍ چٌس سِ چزذِ ٍجَز زارز؟

رلوی تساسیس ٍ جسٍل را  سِر عسز رلوی ٍ چْا زٍچْار عسز    8  ٍ 5  ٍ 3تا کارت ّای   -6

 کاهل کٌیس .

 رلوی سِ                      زٍ رلوی                        

 سٍج یا فزز حزٍف    عسز     سٍج یا فزز حزٍف    عسز    

      

      

      

      

 

 صفحِ چزذٌسُ تِ شکل سیز است ، جولِ ّا را کاهل کٌیس . -7

 .............. لسوت اس ................. لسوت شکل سیاُ است* 

 * .............. لسوت اس ................. لسوت شکل لزهش است

 * احتوال ایستازى عمزتِ رٍی کسام رًگ تیشتز است؟ چزا؟

 

 سیز شکل تکشیس. تزای جولِ ی -8

 " تا........تایی می شود  5تا  3" 



 سهاى ّا را تٌَیس . -9

 

 

 

 

 ساعت .......... : ............5زلیمِ هاًسُ تِ  23ساعت 

 یا ساعت ............... هاًسُ تِ ................  

ر زٍ فصل سال تِ شکل سیز است ، تا تَجِ تِ ًوَزار هصزف آب ٍ تزق ٍ گاس ذاًِ سیٌا ز  -13

 ًوَزار ّا تِ سَاالت سیز پاسد زّیس .

 

 * زر ذاًِ سیٌا هصزف گاس زر کسام فضل سال تیشتز است؟

 * زر کسام فصل آب تیشتزی هصزف شسُ است ؟

 * زر فصل تاتستاى کسام اًزصی کوتز هصزف شسُ؟
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