
آزمونک 

1 برای شکل زیر یک کسر بزرگ تر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید؟

............. = کسر بزرگ تر از واحد

............. = عدد مخلوط

2 1( کدام  یک از کسرهای زیر بین دو کسر  و   قرار می گیرد؟ )پاسخ درست 

را با راه حل انتخاب کنید(

الف(              ب(  ج(              د( 

2( کدام یک از کسرهای زیر از  بزرگ تر است؟

الف(          ب(  ج(              د( 

را به عدد مخلوط  3 الف( عدد مخلوط  را به کسر بزرگ تر از واحد و کسر 

تبدیل کنید.

و  و  را روی یک محور نشان دهید. ب( کسرهای 

0

کسرهای بزرگ تر از واحد

5



4 کسر را به سه روش خواسته شده به عدد مخلوط تبدیل کنید.

 روش جمع )1

 روش تقسیم )2

 روش رسم شکل )3

5 با توجه به رابطه ی درستی تقسیم زیر کسر بزرگ تر از واحد و عدد مخلوط آن را بنویسید.

)17 × 13( + 5 = 226

5 > 13

نظر آموزگار: 

 



آزمونک 

1    شکل زیر را طوری رنگ آمیزی کنید که نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن باشد.

2    کدام  یک از شکل های زیر، مرکز تقارن دارند؟

)1()2()3()4(

3    قرینه ی شکل های زیر را نسبت به نقطه ی مشخص شده رسم کنید.

          

4    در شکل های زیر مرکز تقارن را مشخص کنید.

5    الف( قرینه ی شکل را نسبت به نقطه ی داده شده رسم کنید.

ب( سپس مساحت کل شکل ها را به دست آورید.

ج( آیا مساحت دو شکل نسبت به هم تغییر کرده است؟

15

تقارن مرکزی



نظر آموزگار: 

 



آزمونک 

1 دمای شهر تهران در 4 روز مختلف 11، 14، 10 و 13 درجه بوده است. نمودار خط 

شکسته ی دمای هوای تهران را رسم کنید.

2    جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

الف( در نمودار  ، هر قسمت نسبت یکی از داده ها را به کل داده ها نمایش می دهد.

ب( از نمودار  برای نمایش موضوعاتی استفاده می شود که در آن ها تغییرات داده ها 

اهمیت دارد.

3    با توجه به جدول داده های زیر نمودار ستونی آن را رسم کنید.

26

جمع آوری و نمایش داده ها



4    با توجه به نمودار دایره ای زیر جدول داده شده را کامل کنید.

در یک باشگاه ورزشی 25 نفر شرکت کرده اند که هر یک به ورزش های فوتبال، والیبال و 
بسکتبال عالقه مند هستند، تعداد دانش  آموزان در هر یک از این رشته ها چند نفر است؟

رشته ی  فوتبال  

رشته ی  والیبال  
 24%
والیبال

 40%
بسکتبال  46%

فوتبال رشته  ی بسکتبال       

 
5    دانش آموزی 200 صفحه از کتاب داستانی را در 4 روز مطالعه کرد.

با توجه به جدول داده ها، نمودار دایره ای او را کامل کنید.
 

         

نظر آموزگار: 

 




