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 درست یا  وادرست تًدن جملٍ َای زیر را مشخص کىیذ.

 ًادرست    درست تالی هاًذُ صفر است .55÷4درتمسین -1

 ًادرست    درست  سکِ ّویطِ دٍاحتوال هوکي است اتفاق تیفتذ.تاب یک ّویطِ در پر  -5

 ًادرست    درست               .    ستطیل تاتعذاد لطر ّایص تراتراستتعذاد خط ّای تمارى ه  -3

 ًادرست    درست                                      گرم.888تاصذ گرم یعٌی یک کیلَ گرم 18ٍ -4

 

5 

 

 

 مشخص که. گسیىٍ ی درست را تا عالمت 

 است ؟ یچِ ساعت8:58تعذ از مِید58الف(

 9:15د(                          9:18ج(                    9:88ب(                   8:58الف(    

 

3 

 

 هتر است؟ یلیهثلث چٌذ ه يیا طیهتر است.ه یساًت18اال ضالع  یضلع هثلث هتَاض کیب(طَل 

 هتر یلیه18هتر         د( یلیه388هتر         ج( یلیه188هتر              ب( یلیه38الف (    
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 تر   اطالعات هٌاسة تر است ؟ كیدل صیًوا یترا ٌِیج(کذام گس

 الف ٍج ی ٌِید(گس       یاِ لیج(ًوَداره         یا رُیب(ًوَدار دا           یالف(ًوَدار ستًَ    

 

 ست؟یًثاضذ چ یتکرار صیکِ رلن ّا یعذدچْار رلو يیٍکَچک تر یعذد چْار رلو يید(اختالف تسرگ تر 5

 8999د(                8645ج(                     8876ب(                     8853الف(    

 

 َر عثارت را تٍ جًاب درست آن يصل که. 6

 5                               54ساعت                                                   

 ضة                                    15همذار رتع                                                                                

 8         ذاد لطر ّای لَزی                  تع                                        

                                                    1534  ×8                               
1

4
 

 

  را تا کلمٍ  یا عذد مىاسة کامل کىیذ.جاَای خالی  7

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



8 

 

 تٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

 ّستٌذ؟ ییچِ عذد ّا8تر79 نیتمس یهاًذّ یالف(خارج لسوت  ٍتال

 ضَد؟هثال تسى یٍاحذ کی ی(در چِ صَرت عذد کسرهساٍب

 ساعت است در هاُ هْر چٌذ ساعت است؟ 54ضثاًِ رٍز  کی(ج

 هتر است؟ یلیهترچٌذ ه یلیه5هترٍ یساًت88هتر3ٍ(د

 

  تٍ سًاالت زیر تا دقت ي کامل پاسخ دَیذ. 9

 دارد؟ ِیآى را هطخص کي چٌذ زاٍ یّا ِیٍزاٍ استَاًِ رارسن کردُ کی ی الف(گستردُ

 

 

 

هتر است هساحت  یساًت کیضذُ کِ طَل ّر ضلع آى ّا لیتطک ییهرتع ّا هکعة از کی ی(گستردّب

 هتر هرتع است ؟ یهکعة چٌذ ساًت يیا یدُ گستر

 

 

 

 اهکاى دارد-افتذ ی)حتوااتفاق هیاز جولِ ّا یکیریز یاز جولِ ّا کیّر  ی(تا تَجِ تِ احتواالت ٍجلَج

 ذ؟یسی( راتٌَفتذیهوکي است اتفاق ت ریغ-فتذیاتفاق ت

 . اٍردیت ایگاٍ تَلِ سگ تذً کی_

 .اپسرتاضذیًَزاداًساى دختر _

 تخن هرغ دٍ زردُ داضتِ تاضذ.  کی_

 

 

 

 

1 الف(______کیلَهتریعٌی5888کِ کیلَ هتر تراتر تا______دستِ ی صذتایی. 

ب(حاصل ضرب ّرعذدی در عذد ____تراتر تا خَد آى عذد. 

ج(ًصف _____تَهاى تراتر تا588ریال. 

د(هحیط _____تراتراست تا اًذازُ ی عرض+اًذازُ ی طَل (×5 



 ذیسیعذد هٌاسة راتٌَ   هماتل تِ طَر دلخَاُ در    نیتمس یاس(تاتَجِ تِ اجد

   . ذیدّ حیعول کرد خَد تَض ی درتارُ
  
   

 .ذیرا حل کٌ ریز یهسلِ ّا- 18

ساعت ٍسِ  4ر اآهَزگ کی یآهَزض تیاست اگرهذت فعال مِیدل15:38آهَزگار کیضرٍع تِ  کار  ساعت

 است؟ یساعت چِ کار اٍ چ اىیساعت پاذ رتع تاض

 

 

 

 وِیٍدر ً َُیتاغچِ درخت ه يیاز ا یویهتراست.در 6ًهترٍعرض18تِ طَل  لیچِ تِ ضکل هستطغتا کی- 11

جات کاضتِ ضذُ  یفیآى ص ی ِیکطت کاَّ ٍدر تم ریضذُ ز یکار یکاضتِ اًذ  لسوت سثس یآى سثس گریذی

 است. هساحت کِ کاَّ کاضتِ ضذُ لذراست؟

 

 

 

 

  تراتر سي پسرش تاضذ.سي ّر کذام چٌذ سال است؟9سال است اگر سي پذر 58 یهجوَع سي پذر ٍپسر 15

 تافذ؟ یهاُ چٌذ رج از فرش را ه کیتافذ .اٍ در  یرج از فرش را ه 58 ذیهادر اه 13

 

 

 

 

 

 

 



  

 تسلط کن تسلط هتوسط تسلط خوة تسلط کبهل هعیبر هبی ارزشیبثی

     درستی کبهل کرده است جبهبی خبلی هسبئل را 

     جوالت درست ، نبدرست را هشخص کرده است

     ثه سواالت عینی درست پبسخ داده است

     پی ثرده است احتوبل ثه هفهوم 

حل هسئله ثه کبر ثرده  یهنبست ثرا یراهجرد هب

 است

    

 :هعلن  ثبزخورد توصیفی

 

 

 

 

 خود سنجی:

 آى چِ از ایي آزهَى یاد گرفتن: -1

 

 آى چِ تایذ تیاهَزم:  -5

 

 آًچِ تایذ اًجام تذّن :  - 3    

 

 

 ارزیاتی ٍالذیي:

 

   

 


