
آزمونک 

1 گزینه ی درست را انتخاب کنید. )راه حل نوشته شود (

حاصل کدام یک از عبارت های زیر برابر است؟

الف(          ب(           ج(         د( 

مترمربع است. اگر ارتفاع آن 0/1 متر باشد، قاعده ی آن  2 مساحت متوازی االضالعی

چند متر است؟

3 حاصل تقسیم را به دو روش حل کنید. 

 : مخرج مشترک → روش اول

: معکوس کسر → روش دوم

را از راه رسم شکل به دست آورید. 4 الف( حاصل تقسیم  

ب( ثلث عدد  را به دست آورید.

7

تقسیم کسرها



5 جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.  

متر است، مساحت این مربع  متر مربع است. الف( محیط مربعی 

ب( معکوس کسر از خود کسر  است.

ج( ربع عدد 21 به عدد  نزدیک تر است.

نظر آموزگار: 

 



آزمونک 

1 خارج قسمت و باقی مانده ی تقسیم  را تا دو رقم اعشار محاسبه کنید.

 
2 حاصل تقسیم  را از دو روش به  دست آورید.

→ تبدیل به کسر )الف

→ از راه کسرهای مساوی )ب

 
3 خارج قسمت یک تقسیم اعشاری 3/2 و باقی مانده ی آن 0/93 است. اگر مقدار مقسوم  

و مقسوم علیه آن را در 2 ضرب کنیم: 
الف( خارج قسمت و باقی مانده ی جدید چه اعدادی خواهند بود؟

ب( حاصل ضرب خارج قسمت جدید را در باقی مانده ی جدید به دست آورید.

 
4 حاصل عبارت زیر کدام است؟ )نوشتن راه حل الزامی است(

ب( 12     ج( 24          د( 30 الف( 11  
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تقسیم یک عدد اعشاری بر 
عدد اعشاری



5 در یک شهرک 20000 نفر زندگی می کنند، برای پیشگیری از بیماری کرونا به هر نفر 

0/15 سی سی واکسن تزریق می شود.
الف( برای این جمعیت به چند سی سی واکسن    نیاز داریم؟

ب( اگر مایع واکسن در شیشه هایی با گنجایش 150 سی سی باشد، تعیین کنید چند شیشه 

برای واکسن زدن جمعیت این شهرک الزم است؟

نظر آموزگار: 

 



آزمونک 

1 در صفحه ی مختصات زیر، قرینه ی مثلث را نسبت به خط تقارن داده شده رسم کنید   
و قرینه  ی نقاط »ن« و »م« را بنویسید.

م قرینه    

م
ن

د ن قرینه       

 
2 در شکل زیر، خط مشخص شده، خط تقارن است. جاهای خالی را پر کنید.

 

 
3 قرینه ی نقطه ی الف را یک بار نسبت به محور عمودی و بار دیگر نسبت به محور افقی 

رسم کنید، مختصات هر سه نقطه را بنویسید.

 مختصات نقطه ی الف

 قرینه ی نقطه ی الف نسبت به محور افقی
محور افقی

محور عمودی

الف

 قرینه ی نقطه  الف نسبت به محور عمودی  
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تقارن و مختصات 



4  نقاط را روی محور مختصات نمایش دهید. شکل به دست آمده چه نام 

دارد؟ مختصات مرکز تقارن این شکل را بنویسید.

 
5 قرینه ی نقطه  را نسبت به نقطه ی  رسم کنید و مختصات نقطه ی قرینه را بنویسید.

نظر آموزگار: 

 




