به نام یکتای بی همتا
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ردیف

1

نام و نام خانوادگی :

عنوان سئوال

با توجه به عدد  758019430562پاسخ پرسش های زیر را بنویس.
الف ) رقم های طبقه ی میلیون را بنویس.
ب ) اگر رقم  3عدد باال را در  100صرب کنید ؛ ارزش آن چه تغییری پیدا می کند؟
ج ) حروف عدد باال را در پایین بنویس.
----------------------------------------------------------------------------

2

عدد  63 / 895را در جدول ارزش مکانی بگذار.
با توجه به جدولِ باال  ،ارزشِ کدام رقم از همه کمتر است؟

3

4

5

جمع و تفریق کسرهای زیر را انجام بده .

حاصل ضربها و تقسیم های زیر را بنویس .

6

7

8

در شکل زیر  ،اندازه ی زاویه خواسته شده را بنویس.

9

مقدار کدام بیشتر است ؟ داخل خط بسته بگذار.
 875سی سی

10

عدد  8 / 705را به حروف بنویس.

 2 / 5لیتر

 1000سانتی متر مکعب

 404میلی لیتر

________________________________

الف ) عدد  8 / 705بین کدام دو عدد صحیح است ؟ ________ و _________
ب ) عدد  8 / 705به کدام عدد صحیح نزدیک تر است ؟ ___________
ج ) گستره ی عدد  8/705را بنویس______________________________________ .
11

به همین ترتیب  ،ادامه بده و بنویس.
________ و _______ و ________ و  20/50و  20/45و 20 /40
________ و _______ و ________ و  0/ 91و  0/905و ./9

12

13

14

جمع و تفریق عددهای مرکب زیر را انجام بده .
49

02

-5

49

57

+2

38

23

4

22

1

5

با توجه به محور  ،در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

با توجه به شکل های زیر  ،در کدام شکل ؛ نیم خط (( ب س ))  ،نیمساز زاویه ی (( ب )) است ؟ _____________
چرا ؟ __________________________________________________________________________

15

ذوزنقه ای رسم کن که
الف – خط تقارن داشته باشد .
ب  -مساحت ذوزنقه ای را که کشیده ای ؛ محاسبه کن و بنویس.

16

17

محاسبه کن و بنویس ( .توجه  :هر خانه ی باالیی ؛ حاصل جمع دو خانه ی پایینی است).

نیما  12کتاب بیشتر از هادی دارد ؛
اگر نسبت کتاب های نیما به کتاب های هادی  5به  3باشد ؛
نیما و هادی  ،هر کدام چند کتاب دارند؟
راهنمایی  :به اختالف نسبت ها توجه کن و سپس از تناسب استفاده کن.

18

چهارده نفر از دانش آموزان کالس بیست نفره ای ؛ در اردیبهشت  ،در مصرف برق در منزل  ،صرفه جویی کرده اند ؛
حساب کنید ؛ چند درصد از دانش آموزان آن کالس در مصرف برق در منزل  ،صرفه جویی کرده اند ؟

19

شعاع میدان شهدای  7پوشپَر سردشت  ،پنجاه متر است .شهرداری می خواهد  ،دور این میدان را سنگ نما بزند.
اگر هزینه ی هر متر سنگ نما کاری  200هزار تومان باشد ؛ هزینه کل سنگ نما کاری دور این میدان ؛ چقدر می شود ؟

آرزوی آموزگارت همیشه موفّق بودنت است.

طراحی و تدوین  :هادی صفاجو
بازخورد آموزگار :

راهبر آموزشی مجتمع شهید عزیزی

