
 

 

را کامل کنید.جاهای خالی -1  

 خط تقارن زاویه را..............می نامند.

 لوزی.........عدد خط تقارن دارد.

ر.................از کل کیک شد.نفر تقسیم کردیم سهم هر نف 6یک کیک رابین   

عملیات زیر را انجام دهید.-2  

                                                                                                                  =   3-8  

                                                                                                        =         -      3  

                                                                                                       =        ×       4  

                                                                                                   =             ÷      

*****************************************************************************************  

درست ونادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.-3  

عددهای مثلثی می گویند. 1444،416به عددهای .....  

بزرگتر از مخرجش باشد کسر بزرگتر از واحد می نامند. هرکسر را که صورت آن  

کوچکتر است.         از کسر        کسر  

دانش آموز مساوی است. 24ای کتاب بر 4دانش آموز با نسبت  44کتاب برای  ،نسبت   

***************************************************************************************** 

43/428،0221621                                  با توجه به عدد مقابل به سواالت پاسخ دهید.-4  

 عدد باال را به حروف بنویسید.

 

 کدام رقم باالترین ارزش مکانی رادارد؟       این عدد در چه مرتبه ای قرار دارد؟

در چه مرتبه ای قرار دارد؟ 4عدد   

***************************************************************************************** 

گسترده ی عدد زیررا بنویسید.ومقابل گسترده عدد مربوط به آن را بنویسید.-4  

                                                  .+.............+...........=...........+..........0،4/18  

 

 بسمه تعالی

جم امتحان نوبت دوم ریاضی پن                                          نام ونام خانوادگی:                       
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 آموزگار:                                                                          

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



(راه حل را بنویسید)ر شکل های زیر اندازه ی زاویه های خواسته شده را بدست آورید د-6  

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************** 

قرینه ی شکل های زیر رابدست اورید. -0  

 

 

***************************************************************************************** 

تومان  4220تخفیف می فروشد .برای خرید کاالیی که قیمت آن %32فروشنده ای کاالهای خود را با -8

زیم؟داراست چند تومان باید بپ  

 

 

بعد از ظهر به اصفهان رسید این  6 31 12از اهواز حرکت کرد وساعت " 8 44 32عت اتوبوسی سا-،

 اتوبوس چه مدت در راه بوده است؟ 

 

 

 

**************************************************************************************** 

بگذارید. د های زیر عالمت >=<بین عد -12  

8/3،       204/3،                 3/44       3/24             443،0222       1343،04226  
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در الگوهای زیر عدد بعدی را بنویسید؟ -11  

                                                                    4..........4...........4..........164 ،  44  

                                             "4....................4...............24 :6 "442 :6 "444 :4  

حاصل عبارت های زیر رابنویسید.-12  

                                                                                                      =228/2 ×، /14  

                                                                                                       =2،/12 – 24  

                "32 :12 :،                                        "22 :24 :4  

                 40 :48 :3 +                                       44 :22 : 1-    

 

 

سال باشد سن هر کدام را بدست  20است .اگر مجموع سن آنها  4به  4نسبت سن زهرا به خواهرش -13

 آورید؟

 

 

*****************************************************************************************  

مساحت شکل های زیر را بدست آورید. 14  

 

  

 

 

 

***************************************************************************************************************** 

محیط شکل های زیر را بدست آورید؟ -14  

 

 

 

 

سانتی متر باشند  8و 4.اگر طول وعرض آن  است مکعب سانتی متر 122حجم یک مکعب مستطیل -16

ا بدست آورید؟.ارتفاع آن ر  

8قطر بزرگ   

5قطر کوچک   
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دمای هوای هفته ی پیش تهران در جدول زیر نمایش داده شده است .نمودار شکسته برای آن رسم -10

 کنید سپس به سواالت زیر پاسخ دهید.

پنج  جمعه
 شنبه

چهار 
 شنبه

سه 
 شنبه

 روز شنبه یکشنبه دوشنبه

 دما 22 21 18 22 22 24 20

 

 الف(هوا در کدام روز هفته گرمتر است؟

 ب(سردترین روز هفته چه روزی است؟

 ج(در کدام روزها دمای هوا یکسان بوده است؟

 د(اختالف هوا در سردترین وگرمترین روز هفته چند درجه بوده است؟

 

 

 

*****************************************************************************************  

را بدست آورید. 424/24 10/ 404 ،41 18میانگین چهار عدد  -18  

 

 

*****************************************************************************************  

نوشته شده است.در خاهای خالی کلمات  44244444243443214422یک چرخنده عددهای روی  – ،1

.برابر( را بگذاریدل )غیر ممکن4 امکان کم 4امکان زیالد 4حتمی 4وبه احتما  

گیرد.....است روی عدد زوج قرار ب.......ن صفحه هر بار ......ی ایعقربه   

گیرد.ب قرار  12...است که روی عدد .........عقربه ی این صفحه 4.............  

.قرار بگیرد 4........است که روی مضرب .........عقربه ی این صفحه .........  

قرار بگیرد. 22تا  14ن اعداد ....دارد بی...................عقربه ی این صفحه ...  

https://t.me/MoallemYarir

