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 :نام و نام خانوادگی

 بارم سواالت ردیف

  (ره)    امام خمینی                    .     ملتی که بی سواد باشد توسری خور است                                                                  

 . هشخص کٌیذرکر دلیلدرستی یا ًادرستی گسارُ ّای زیر را تا  1

 . است20 تِ 5 هثل ًسثت 2 تِ 5/0ًسثت  (ب.      است11 تِ 6  هثل ًسثت دٍ عذد 88 به 42ًسثت دٍ عذد  (الف

 

1 

 .هستقین ٍ ٍارًٍِ تَدى رٍاتط زیر را هشخص کٌیذ 2

 راتطِ تیي هصرف سَخت ٍ پاکی َّا( ب.                      راتطِ ی تیي تعذاد کارگراى ٍ دستوسدشاى (الف

 

1 

24عکاسی هی خَاّذ یک عکس هستطیلی 3  1 عرض عکس چقذر هی شَد؟ .  شَد105 راتسرگ کٌذ تا طَل آى 30

4 

 ًَع تستِ (گرم)ٍزى (تَهاى)قیوت

 کَچک 100 3500

 تسرگ 150 5000

 :در یک فرٍشگاُ قیوت یک کاال تِ شرح زیر است

تا سِ کیلَگرم هادُ اٍلیِ چٌذ تستِ ی کَچک ٍ  (الف

ّر کذام  )چٌذ تستِ ی تسرگ هی تَاى داشت؟

 (جذاگاًِ

 تا سِ کیلَ گرم هادُ اٍلیِ قیوت ّر ًَع تستِ تٌذی چقذر توام هی شَد؟ کذام تِ صرفِ تر است؟ (ب

 

1 
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 . رٍز رًگ هی زًٌذ12 کارگر یک ساختواى را در 4 6

  کارگر ایي ساختواى را در چٌذ رٍز رًگ هی زًٌذ؟3 (الف

  رٍز اًجام شَد چٌذ کارگر الزم است؟8اگر تخَاّین کار در  (ب

 

75/0 

75/0 

 رٍزُ توام شَد، ّرشة چٌذ 15اگر تخَاّین .  رٍزُ توام هی شَد20اگر از کتاتی ّر شة سِ صفحِ هطالعِ شَد،  7

 صفحِ تایذ هطالعِ شَد؟

 

1 

8 

 

 . ًفر قثَل شذُ اًذ11 ًفری 25در یک کالس 

 تیشتر شَد حذاقل چٌذ ًفر تایذ قثَل شًَذ؟ 50اگر تخَاّین درصذ قثَلی از ( چٌذ درصذ قثَل شذُ اًذ؟     ب (الف

 

5/0 

5/0 

9 

  ًفر5سِ ًفر از ًفر 200یک ًفر از  دٍ تراتر یک دّن از یک دّن کوتر از ًصف ٍ تیش از یک چْارم

  %200   %60      %5/0   %30   %1 

  .در جذٍل زیر درصذّا را تِ تَصیف هرتَط تِ خَد ٍصل کٌیذ

25/1 

 هوالجمیل
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 .موفق باشید

 

 

 

  

 

درصذ تخفیف  10% درصذ ٍ ّر کتاب ّن تا ارائِ ی تي  20%  ّر تي کتاب 95در ًوایشگاُ کتاب تجٌَرد در آررهاُ  10

 (حساب کٌیذ )ّر کتاب در هجوَع چقذر تخفیف داشت؟. داشت

25/1 

11 
 درصذ  % 5/37  

 1110
 کسری  

 اعشاری   015/0

 .جذٍل زیر را کاهل کٌیذ

 

 

5/1 

4یک هستطیل تِ اتعاد 12  ٍاحذ اضافِ شَد هساحت ّای هستطیل را در 2/0 ٍ تِ عرض آى 1/0اگر تِ طَل آى .  دارین7

 .ّر دٍ حالت حساب کٌیذ ٍ درصذ تغییر هساحت را تِ دست آٍریذ

5/1 

  کیلَهتر؟16 هایل تیشتر است یا 10 ( است؟                             بهتر فَت چٌذ 8 (الف 13

 گرم، چٌذ پًَذ یا چٌذ اًٍس است؟ 680ٍزى یک اًگشتر حذٍد ( اًٍس چٌذ کیلَگرم است؟          د50 پًَذ 6ٍ (ج

 (گرم است 28 گرم ٍ ّر اًٍس 453هتر، ّر پًَذ  1610 ساًتی هتر، ّر هایل 31ّر فَت  )

75/0 

75/0 

1 

1 

 

F/ تا تَجِ تِ فرهَل 14 C 1 8 32 

  درجِ ی ساًتی گراد هعادل چٌذ درجِ ی فارًْایت است؟35 (الف

 درجِ ی فارًْایت چٌذ درجِ ی ساًتی گراد است؟ 86 (ب

75/0 

25/1 
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