
( یلا عت همسب )

زیشرت مولع لا ناک : عبنم . مهن هیاپ - مولع سرد یبایشزرا .......................: یگداوناخ مان و مان

94/12/: خیرات هقیقد 45: نامز - : ناتسریبد کالس:.................... مان

اسد دریب مارگلت لا ناک

؟ تسا تسردان هداس نیشام کی دروم رد هنیزگ مادک -1

0/5

. دوش راک رد ییوج هفرص بجوم دناوت یم ب) دوش کرحم یورین رد ییوج هفرص بجوم دناوت یم ( فلا

دنک. یم ناسآ ار اهراک هشیمه د) . دوش تقو رد ییوج هفرص بجوم دناوت یم ج)

مسر ؟اب دنک یم کمک ام هب ورین رثا تعرس و تفاسم شیازفا قیرط زا ریز یاه نیشام زا کی مادک -2

1 . لکش

یتسد خرچ د) یرب زلف ی چیق ج) تسدربنا ب) ربنا ( فلا

تسا .... کرحم یورین زا مواقم یورین ، دهد یم ورین شیازفا هک ینیشامرد -3

0/5 . دشاب یم کی ...زا یکیناکم تیزمو

رتشیب - رتشیب د) رتمک – رتمک ج) رتمک – رتشیب ب) رتشیب – رتمک ( فلا

1 . لیلد رکذ ؟اب دنک یم لمع ریز یاه مرها زا کی مادک هیبش ، تباث ی هرقرق -4

موس عون مرها د) مود عون مرها ج) مود تلا ،ح لوا عون مرها ب) لوا تلا ،ح لوا عون مرها ( فلا

؟ دنک یم کمک ام هب ورین شیازفا اب طقف ورین لا قتنا رب عالهو ریز یاه نیشام زا کی مادک -5

0/5

راد بیش حطس د) موس عون مرها ج) کرحتم ی هرقرق ب) تباث ی هرقرق ( فلا

یفرصم یورین شیازفا زا یریگولج یارب شور مادک اه، هلپ هار تخاس و یحارط ماگنه -6

1 . لیلد رکذ ؟اب تسا رتهب

. مینک دایز ار هلپ ره عافترا و مک اهار هلپ دادعت ( فلا

. مینک مک ار هلپ هار لوط و دایز ار هلپ هار ی هیواز ب)

. مینک دایز ار پهل هار لوط و مک ار هلپ هار ی هیواز ج)

. مینک هیبعت نامتخاس جراخ رد یرارطضا یاه هلپ د)



هار........هب زاو ........C هدند خرچ تکرح تهج ، دوش دراو Aی هدند خرچ هب کرحم یورین یتقو لکش 7-رد

1 دنک. یم کمک ام

. لیلد رکذ اب

ورین رثا تعرس شیازفا - درگتعاس داپ ب) ورین شیازفا - درگتعاس داپ ( فلا

A ورین رثا تعرس شیازفا - درگتعاس د) ورین شیازفا - درگتعاس ج)

هنادند 20 گرزب خرچ و هنادند 10 کچوک خرچ و دوش دراو کچوک خرچ هب ورین رگا هدند خرچ 8-رد

رود دادعت ، دشاب هتشاد

. لیلد رکذ .اب دوش یم ............ ورین رثا .........و گرزب خرچ

1/5

فصن - فصن د) رباربود - رباربود ج) رباربود – فصن ب) فصن - ربارب )ود فلا

1 . لیلد ؟اب تسا تسرد BوAی هطقن راشف دروم رد هلمج مادک ، لکش هب هجوت 9-اب

. تسا رفص ربارب راشف د) A=B(ج B<A(ب A<B( فلا

؟ تسا هدش هدافتسا تاعیامراشف یاه یگ یوژ زا کی مادک زا کیلوردیه زمرت 10-رد

تاهج ی همه ورد ناسکی روط هب ار راشف تاعیام ب) . دراد یگتسب عافترا هب تاعیام راشف ( فلا

0/5 . دننک یم لقتنم

فرظ نآ ی هدعاق حطس هب فرظ کی عیام راشف د) . دوش یم رتشیب بآ راشف ، میورب بآ قمع هب هچ ره ج)

. دراد ن یگتسب

؟ تسین رنگو ی هیرظن دهاوش زا بلطم مادک -11

یاه لا چخی راثآ دوجو اهد) سونایقا رتسب شرتسگ ج) یسانش گنس هباشت ب) نارادناج لیسف هباشت ( فلا

0/5 یمیدق

؟ دوش یمن داجیا هدنوش کیدزن یاه هقرو ی هیشاح رد ریز یاه هدیدپ زا کی مادک -12

ناشفشتآ ناروف د) دیدج ی هتسوپ داجیا ج) لسگ ب) یگدروخ نیچ ( فلا

0/5

. لیلد رکذ ؟اب دراد رارق نیمز تمسق مادک رد نیمز ناوج شخب -13

هرک ریمخ د)ردباالی اه هراق ریز ج) اه سونایقا ریز ب) هرک گنس )رد فلا

. تسا هدمآ دوجو هب ناریا و ناتسبرع ی هقرو .............. رثا رد سرگاز یاههوک هتشر -14

ناشفشتآ د) دروخرب د) زغل دادتما تکرح ب) ندش رود ( فلا

0/5

: دینک ریسفت -15

A



یزلف یطوق مینک درس ار نآ عیرس و میهد ترارح ار تسا نآ نورد آب یرادقم هک یزلف یطوق کی رگا ( فلا

3 . دوش یم هلا چم

هن. نآ نهپ هبل اب اما درک، هکت ار تشوگ ناوت یم وقاچ زیت هبل ب)اب

. دنناد یم هرک ریمخ یتفرمه یاه نایرج ار هرک گنس یاه هقرو تکرح تلع نادنمشناد ج)

تبسن داد. رارق نیمز یور فلتخم حوطس زا ناوت یم ار مرگولیک 10 مرج هب ریز لکش ایهب هبعج -16

2 هب راشف نیرتشیب

10cm ؟ تسا ردقچ ، دنک یم دراو نیمز حطس هب بعکم هکراشف نیرتمک

5cm

؟ تسا ردقچ نآ یکیناکم تیزم . تسا ل داعت لا حرد لکش قباطم ریز مرها ( فلا -17

2

1/4 3/5 ؟ تسا ردقچ درگتعاس یورین رواتشگ ، دشاب مرگولیک 150 هنزو مرج رگا ب)

؟ تسا ردقچ کرحم یورین ، هدش هداد ی هرقرق )رد فلا -18

؟ تسا ردقچ مواقم یورین ییاجباج ، دوش اجباج رتم 3 کرحم یورین رگا ب)

20Cm


