
 "به نام خداوند مهربان"                                           

  دبستان آزاده             ۱۴۰۰ بهشتی اردریاضی :                   آزمون ینام ونام خانوادگ

 رتهای زیررامشخص کنید. یانادرست بودن عبا درست ۱
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 ( ۰۷۴/۰- ۰/ ۷۴وگرم برابراست با.........تن.)کیل ۷۴۰د(

 کنید. صحیح راانتخاب پاسخ ازمیان گزینه های داده شده  ۳
 یده می شود؟ لی د کک استوانه ازباالبه چه شالف(ی 
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 تومان خریده است.۳۰۰۰۰ت ه قیمتخفیف ب رصدد۲۵رابای پدرسامان مغازه داراست.اوکاالی  ۶
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فروش  بدون تخفیف برای  ضافه کند مبلغ نهاییدرصد سودا۱۰ی کاال مت اولیه گربه قی ب(ا

 چقدر است؟ 
 
 

 د.     نیکل  م جدول روبروراکا ۷

 عدد    روش تقریب  ۱۰۰ازریب کمترتق ۱/۰کمترازتقریب  

 ۸۱/۵۴۶۷ کردن قطع   
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 ام اززاویه ها چنددرجه است؟ دکباشد حساب کنید هر  ۳به ۲تمم اویه ی مزاگرنسبت دو  ۸
 
 

 نموداردایره ای جدول مقابل رارسم کنید.  ۹

 رنگ      سفید   آبی   سبز  قرمز 

 مقدار    ۱۰  ۳   ۵   ۲  

  درصد     

 پاسخ دهید. به سواالت زیر   ۱۰
 کعب است؟ دسی متر مکعب چند میلی متر م ۳الف(

 
 ست؟ راسانتی متر مکعب چند لیت  ۱۶۵۰(ب

 حت قسمت رنگی رابه دست آورید. مسا ۱۱

 
 متمم اند.اندازه ی زاویه های خواسته شده رابنویسید.   ۲و ۱درشکل زیر ،زاویه های  ۱۲
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