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آزمون نوبت اول  -شماره 1

تهیه و تنظیم :مدیریت گروه آموزشی ساغر  -فرقدان

الف) جمله درست را با «√» و نادرست را با «×» مشخّص کنید.

 )1هر عدد صحیح از قرینهاش بزرگتر است.

درست ⃝

نادرست ⃝

است.

درست ⃝

نادرست ⃝

درست ⃝

نادرست ⃝

 )2نمایش کسری  8/96بهصورت

896
10

 )3در چهارضلعیها ،مربع هم محور تقارن و هم مرکز تقارن دارد.
ب) در هر یک از پرسشهای زیر گزینهی صحیح را مشخّص کنید.

 )1کدامیک از اعداد زیر را داخل □ قرار دهیم تا باقیماندهی تقسیم (□ ÷  )9647مساوی یک شود؟
⃝ 10 )1

⃝ 9 )2

⃝ 3 )3

⃝ 2 )4

 )2حاصلضرب دو کسر کوچکتر از واحد ،کدام عبارت زیر میباشد؟
 )1کسر بزرگتر از واحد است⃝ .

 )2کسر برابر واحد است⃝ .

 )3کسر کوچکتر از واحد است⃝ .

 )4نمیتوان مشخص کرد⃝ .

 )3اگر شکلی  180درجه حول یک نقطه بچرخد و روی خودش منطبق شود ،در آن صورت شکل:
 )1از مبدأ مختصات میگذرد⃝ .

 )2تقارن محوری دارد⃝ .

 )3تقارن مرکزی دارد⃝ .

 )4محور تقارن دارد⃝ .

پ) هر یک از جملههای زیر را با عدد یا کلمهی مناسب کامل کنید.

 )1اگر در عدد  96/635رقم  3به  7تبدیل شود ،مثل این است که عدد .............................................. ،بیشتر شده است.
 )2بزرگترین عدد صحیح منفی دو رقمی ،عدد  ..........................................میباشد.
 )3صفحهی مختصات از دو محور  ......................................و  ....................................است.
ت) به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 -1اگر چهار دههزارتایی 8 ،صدتایی و  5دهتایی را به من اضافه کنید ،بزرگترین عدد ششرقمی فرد بهدست میآید.
 )1به رقم.................................................................. :

 )2به حروف.......................................................... ............................................................ :

 -2الگوی مقابل را در نظر بگیرید.
الف) شکل مناسبی برای آن رسم کنید.
ب) پانزدهمین عدد الگو را بهدست آورید.

 -3دو عدد بین  30و  40بنویسید ،بهطوری که بر  5 ،3 ،2و  9بخشپذیر نباشد.

5 , 9 , 13 , 17 , ...

 -4در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
 8میلیمتر =  ......................متر (الف

 5/39متر =  ......................دسیمتر (ب
 -5شکلی رسم کنید که محور تقارن نداشته باشد ،ولی مرکز تقارن داشته باشد.

 -6مساحت مستطیل

9
8

مترمربع و طول آن

11
32

متر است .عرض مستطیل را بهدست آورید؟

 -7آقای انصاری هر ماه  300000تومان اجاره خانه میدهد و  50000تومان نیز برای آب ،برق و گاز میپردازد .اگر حقوق او
یک میلیون تومان باشد ،چه کسری از آن باقی میماند؟

 -8حاصل عبارت زیر را بهدست آورید و پاسخ را در صورت امکان ساده کنید.
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 -9تقسیم زیر را تا  2رقم اعشار در خارجقسمت حساب کرده و باقیماندهی تقسیم را مشخّص کنید.
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وبسایت آموزشی ساغر
کانال تلگرام (ویژه دوره دوم دبستان)
کانال تلگرام (ویژه دوره اول متوسطه)
صفحه اینستاگرام ساغر
شماره تماس با مدیریت گروه (فرقدان)

تهیهوتنظیم:مدیریتگروهآموزشیساغر–فرقدان
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