
 

 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ

  :هذت                     
 

صفحه ي ش 1

                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

نام معلم :
سطح آسان

 45  دقیقه

 

.رلن تمزیت استاس همسار ...........ف ّز عسز ثب همسار  آى اذتالیطِ ّورٍش لغع کززى، ثِ زر تمزیت  -1

 
 ًیست؟ 1000کسام یک تمزیت عسز ثِ رٍش گززکززى ثب تمزیت کوتز اس  -2 

3845 4000              5624 5000                            2438 2000                          7900 8000

  است. اًساسُ گیزی ٍسى یک اًسبى ثزای هٌبست همسار تمزیت کسام -3

 الف ( کیلَگزم                   ة ( گزم                         ج ( هیلی گزم                            ز ( کیلَهتز

 3/1415926535را چِ هی ًبهین ؟                    همبثل ــ عسز   4

 الف ( عسز ثشرگ                     ة ( عسز سٍج                     ج عسز پی                      ز ّیچ کسام   

 گزم است. 1/0گزم را ًطبى هی زّس ٍ زلت آى تب  100تزاسٍیی کِ ٍسى ّبی تب حساکثز  -5

 همسار تمزیجی کسام یک اس کسزّب ثب همسار زلیك آًْب ثزاثز است؟ -6

8

 :ــ زر خبّبی ذبلی عسزّبی هٌبست ثٌَیسیس تب عجبرت زرست ثِ زست آیس

 ثِ رٍش گززکززى ثب تمزیت 2348تمزیت عسز 
 .هی ضَز 2350، ثزاثز  .................. ة) کوتز اس  .هی ضَز 2300، ثزاثز   ................... الف) کوتز اس

 هی ضَز. 2000، ثزاثز  ................ ح) کوتز اس 

    الف )    ب )     ج  )      د )

تقریب

مساوي کمتربیشتر

 د )     ج  )    ب )    الف )

نزدیک

درست

نادرست

7
5 

 
1
7 

 

41
53 

3
4


 

 را ثزاسبس همسار تمزیجی ضبى ثز رٍی هحَر سیز ًوبیص زّیس. ی سیز هحل تمزیجی کسزّب - 

7

 19 

 

7
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 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

   :هذت      
صفحه ي ش2

  

نام معلم :
 45  دقیقه

 

 

  

 ــ ثب تَخِ ثِ لزارزاز، حبصل ّز عجبرت را ثِ زست آٍریس. 11

01/0اس ــ چْبر کسز ثٌَیسیس کِ ٍلتی ثِ صَرت اعطبری ًَضتِ ضًَس همسار تمزیجی آًْب ثب تمزیت کوتز 12  

 ثزاثز ثبضس ثب همسار ٍالعی ضبى 

سًیس ثب ّن ثزاثزتمزیت    001/0کززى ثب تمزیت کوتز اس  گززــ چْبر عسز اعطبری ثٌَیسیس کِ ٍلتی ثِ رٍش  13
 .ضًَس هی

کٌیس.ــ تمزیت ّبی سیز ثِ رٍش لغع اعطبر اًدبم ضسُ است، همسار تمزیت را هبًٌس ًوًَِ هطرص 14

1/0ثب تمزیت کوتز اس                1325/711325/7 

4325/7               4325،                                                             

7208/125         7208/12،
                       

                                            
7208 /1254       7208/125،

                                                                      

10 همسار تمزیجی اعساز سیز را ثِ رٍش گزز کززى ٍ ثب تمزیت ذَاستِ ضسُ ثِ زست آٍریس. -

الف        (    5+)3-)1+)0/71-0/02(((  ÷3=
 )ب 8÷2+3*7+4*13-5-2=

آٍرین؟ب زٍ رلن اعطبر ثِ زست هی ، ذبرج لسوت تمسین را ت1/0چزا زر گززکززى ثب تمزیت کوتز اس  -  9

 تمزیت کوتز اس 0/1 تمزیت کوتز اس 100 رٍش تمزیت  عسز
4567/

79 

 لغع کززى
 لغع کززى  1989

 لغع کززى
          

s%  ̂     

uw

ىگزز کزز  
ىگزز کزز  17800 17762/3  
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...............................
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