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درصدتخفیف بدهد برای خرید این کاال چقدر  25تومان است اگر فروشنده  3000قیمت  کاالیی دارای-1

 باید پرداخت کنیم؟

 

 

 ولیه کاال چقدر بوده است؟اتومان فروخته شده است.قیمت  3000درصد تخفیف به قیمت  20 اکاالیی ب-2

 

 

تومان فروخته شود چند درصد سود به آن  2500تومان است با قیمت  2000ه قیمت آن اگر کاالیی ک-3

 تعلق گرفته است؟

 

 

 

تعلق گرفته باشد قیمت درصد سود  20تومان فروخته شود وبه آن  180000گر یک دوچرخه با قیمت ا-4

 اولیه آن چقدر بوده است؟

 

 

 

 تومان فروختیم چند درصد سود کرده ایم؟ 48000تومان خریده وبا قیمت  32000قیمت کاالیی را با-5

 

 

 

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
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و تعداد دانش آموزان که به چهار رشته ورزشی عالقه مند هستند را مشخص کرده جدول روبه ر -6

 بدست آورید سپس نمودار دایره ی آن را رسم کنید.است.  درصدهرکدام از رشته ها را 

  

 نام رشته فوتبال والیبال  بسکتبال  شنا

 تعداد 12 10 15 13

  

 

 

 

 معنی واژگان زیر را بنویسد.-1

 عزوجل: آخرالزمان:            مصطفی:

 عطا: هالک: زینهار:

 حصیر: کوبه: زاد:

 بصر: محفل: قید:

 معنی کنید.-2

 نخست کسی من باشم که بدو گروم. اگر روزگار یابم

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

 زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی کوتاه باشد.

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

 چه گواهی راست دهد نپذیرند.از دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن ار 

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

 خوی نیک بزرگتر عطاهای خدای است ،عزوجل.

........................................................ 
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 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 17ا توجه به متن درس ب-3

 .........بزرگ تر باشد وی را بزرگ تر دارید هرکه از شما به 

 و...........او نگاه دارید.

 زیر را به صورت جمله مرتب کنید. گروه کلمات-4

 هیچ کس –که  -مکنید –را  –عیب –بی عیب  –مردمان  -نیست

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

 بنویسید. انوادهبرای واژگان زیر دو هم خ-5

 وصیت:                            هالک:         

 بحث :                           عادت:

 عجایب:                          فواید:

 

 ید.متضاد واژگان زیر را بنویس-6

 جاهل: بد فرجام :             تیره :

 خشک:                  آشنا:             زشت:

 زندگی: ست:دو طلوع:

 

 صحیح واژگان زیر را بنویسید.-7

 :              ازوجل:وسیت:               دریق

 حالک:                عتی:               حسیر:

 بارت زیر کدام نکته ادبی به کار رفته است؟در ع-8

 دوستان و دشمنان را می شناسم من ،زندگی را دوست دارم ،مرگ را دشمن.

 تشبیه-4     لطیفه       -3        تضاد    -2              کنایه  - 1

https://t.me/MoallemYarir

