
 

 

 

 كدام است؟«  نه ميليارد و نوزده هزار و نه» عدد  -1 

    9000019009ب:                                               9019000009الف: 

    9019091009د:                                                  9000190009ج:

 شود چه مقدار از عدد كم شده است؟ 3در عدد زير  5اگر رقم   -2

322350150203     

 20000203د:                               20000000ج:               2ب:            2000000الف:

 بخش پذير است؟ 15و هم بر  3ک از اعداد زير هم بر كدام ي -3

 920د:                      025ج:                     010ب:                    230الف: 

 مقسوم عليه كدام عددمی تواند باشد؟ باشد،05باقی مانده ی تقسيمی صفر است.اگر مقسوم  -2

 19د:                        29ج:                    23ب:                   31الف: 

 ريال باشد سهم هر دختر چند ريال است؟1300000دختر دارد. اگر مجموع دارايی او پس از مرگش  2و  رپس 3پدری  -5

 ريال320000ريال       د:  200000ريال           ج:320000ريال       ب: 200000الف: 

 اندازه ی بزرگ ترين زاويه ی اين مثلث چند درجه است؟ می باشد. 3و2و1نسبت زاويای مثلثی مثل  -3

 120د:                      90ج:                       30ب:                      30الف: 

 شاخه گل از همان نوع چندتومان است؟ 12قيمت  تومان است.250شاخه گل  5قيمت  -5

 300د:                 3000ج:                      1250ب:                    50الف: 

 تعداد مردان چند نفر است؟ نفر باشد، 15اگر تعداد زنان اداره  كاركنان اداره ای مرد هستند، 55% -0

 25د:                             20ج:                             30ب:                             5الف:

 چند درصد قيمت رنگ نشده است؟ شكل روبرو قسمت رنگ شده، در -9

 %55د:                            %00ج:                           %25ب:                        %20الف: 

 

    

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



 

 

 

 

 كدام يک از شكلهای زير خط تقارن دارد؟ -10 

 ج: متوازی االضالع                      د: نيم دايره         الف:مثلث مختلف االضالع       ب:ذوزنقه قائم الزاويه 

 نسبت خط تقارن های مثلث متساوی الساقين به مثلث متساوی االضالع كدام است؟ -  -11
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 كدام عبارت صحيح است؟     - 12

 الف: تعدا خط تقارن های مربع و لوزی برابرند.                          ب:متوازی االضالع و مثلث خط تقارن ندارند.

  .دارند.                                د: در مستطيل و متوازی االضالع طول قطرها با هم برابرندج: تمام چهار ضلعی ها فقط دو قطر 

 او چه مدت در راه بوده است؟ از منزل خارج می شود و ساعت هشت و پنج دقيقه به مدرسه می رسد. 5 2′0اردشير ساعت  -13

 1′5د:                               1′5ج:                                4′5ب:                    1  4′5الف:

مدت خواب شبانه ی او چه  شب می خوابد. 9  3′6   1′′5از خواب بيدار می شود و ساعت  3  4′8  ′′2سامان هر روز صبح ساعت  -12

 قدر است؟                              

  9  1′1   4′′7د:                    5  3′5   4′′3ج:                          13  2′4   1′′7ب:                   12  2′3  1′′5الف: 

 بين كسرهای زير كدام كسر از همه بزرگتر است؟ -15
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 چند كسر كوچكتر از واحد می توان نوشت؟ (3و2و1با اعداد ) -13

 د:يک كسر                  ج:چهار كسر                        ب:سه كسر                      الف: دو كسر               

 كدام يک از عبارت های زير صحيح است ؟ -15
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 متر مساحت اين زمين چند هكتار است؟50متر و عرض 200زمينی است به شكل مستطيل به طول  -10



 

 

 

 1000د :                                100ج:                                     10ب:                                    1الف: 

ارتفاع آن چند  سانتی متر مربع باشد.20سانتی متر است . اگر مساحت آن  0آن و قاعده ی كوچک  12قاعده ی بزرگ ذوزنقه ای  - -19

 سانتی متر است؟

 0د:                                     3ج:                                          2ب:                                         2الف: 

 سانتی متر چه قدر است؟ 2،3،0عاد مساحت گسترده مكعب مستطيل به اب -20

 سانتی متر مربع 200سانتی متر مربع                                 ب:192الف:

 سانتی متر مربع302سانتی متر مربع                                    د:102ج:

 قدر است؟ متر مربع باشد،مساحت آن چه152زمينی داريم به شكل مربع،اگر محيط اين زمين  -21

 1239د:                    1029ج:                      23ب:               152الف:

 كدام است؟ 999/0و  01/1حاصل تفريق عدد  -22

 011/0د:                          011/1ج:                   0011/0ب:                      9101/0الف: 

وزن آب داخل ليوان كدام  كيلوگرم باشد.152/1اگر وزن ليوان پر از آب  كيلوگرم است.301/0وزن يک ليوان خالی  -23

 گزينه است؟

 كيلوگرم  51/5گرم                        د: 551گرم                 ج: 1/55گرم                  ب: 5510الف: 

 ست؟حاصل كدام ا را سه بار در خودش ضرب كنيم، 2/1اگر عدد  -22

 520/1د:                         0/152ج:                         22/1ب:                         3/3الف: 

 يک هكتار برابر است با مساحت مربعی كه هر ضلع آن : -25

 سانتی متر باشد 1000د:       كيلومتر باشد         1/0متر باشد                        ج:10الف: يک كيلومتر باشد            ب: 

 متر و ........................ 5متر باشد يعنی طول آن برابر است با  012/5اگر طول طنابی  -23

 ميلی متر        2ميلی متر                   د: 120ميلی متر                        ج: 12سانتی متر              ب: 12الف:

 ت زمين های زراعتی را با چه واحدهايی اندازه گيری می كنند؟مساح معموالً -25



 

 

 

 الف:متر                          ب:مترمربع                     ج:هكتار                          د: كيلومتر مربع 

 كيلومتر مساحت اين زمين چند هكتار است؟ 2زمينی است به شكل مربع به ضلع  -20

 2000د:                   200ج:                          2ب:              0002/0الف: 

 می توان نوشت كدام مورد است؟ 9و0و1و5كوچک ترين و بزرگ ترين عدد چهار رقمی كه با رقم های  -29

                                             9150 -1059ج:                        9510 -1059ب:                                            9150-1590الف: 

 9510-9501د:

 واحد كم شود مجموع رقم های عدد حاصل كدام است؟ 950اگر از عدد مقابل  - -30

1000001  

 32د:                          32ج:                      33ب:               31الف: 

 كدام يک از كسرهای زير از بقيه بزرگتر است؟ -31
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 ی از اين ماه باقی می ماند؟رچه كس در پايان روز هفدهم مهرماه، -32
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كدام يک بين دو كسر  -33
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 كدام يک از شكلهای زير خط تقارن ندارد؟ -32

 الف: مربع                         ب: لوزی                       ج: متوازی االضالع                        د:دايره

 نقطه ی تقارن يک پاره خط ، پاره خط را به ..............قسمت مساوی تقسيم می كند. -35

 د:هيچكدام                                      2ج:                                     3ب:                          2الف: 


