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  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست  .شود گيري كميت گفته مي به هر چيز قابل اندازه   1

  ����  نادرست ���� درست  . باشد يك كميت مي» نسبت مساحت به محيط مستطيل«عبارت    2

 برابر شود و كميت ديگر kاگر در تناسبي، يك كميت    3
k

  . باشد برابر شود، اين تناسب يك تناسب مستقيم مي1

  ����   نادرست ���� درست

  ���� نادرست ���� درست  .رابطه بين سرعت هواپيماي در حال حركت و زمان رسيدن به مقصد از نوع تناسب معكوس است   4

  . باشد  دو كميت نرخ مينسبت اين.  كيلوگرم لوبيا الزم است1 كيلوگرم رشته 8براي طبخ يك آش به ازاي استفاده هر    5

  ����   نادرست ���� درست  

Aي   رابطهk و عدد حقيقي B و Aاگر بين دو كميت    6 B k=   ���� نادرست ���� درست  .  وجود داشته باشد رابطه ضربي است+

  ����  نادرست ���� درست  . شوند گيري به دو دسته انگليسي و غيرانگليسي تقسيم مي واحدهاي اندازه   7

  ����  نادرست ���� درست  .گيري جرم است نچ واحد اندازهاي   8

  ���� نادرست ���� درست  . متر است  سانتي62/7سه اينچ معادل    9

  ���� نادرست ���� درست   . گرم يك كيلوگرم است100   10

  ���� نادرست ����  درست  .گيري انگليسي اونس، پوند و تن واحدهاي جرم هستند در واحد اندازه   11

  ����  نادرست���� درست       . گرم طالست145س طال معادل  اون5   12

C15دماي شهر تهران    13
F59يعني �

  ����  نادرست���� درست   .  است�

  ����  نادرست���� درست  .  درجه فارنهايت استSIگيري دما در سيستم  واحد اندازه   14

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

  . شود گفته مي................................ گيري باشد  ر چيزي كه قابل اندازهبه ه   15

  . شود گفته مي................................ اي كه بين دو كميت وجود دارد  به رابطه   16

ي بين سرعت يك اتومبيل  طهو راب.................... ي بين مسافت طي شده و ميزان سوخت مصرفي در يك خودرو از نوع  رابطه   17

  . است.............................. و زمان رسيدن به مقصد از نوع 

  . نامند مي...................................... نسبت در كميت متناسب با واحدهاي مختلف را    18

   . است...................... سي است و در سيستم انگلي .............................. SIواحد طول در سيستم    19

   . هستند.............................. و ....................... گيري جرم در سيستم انگليسي  برخي واحدهاي اندازه 20

  . گرم است...................... هر اونس  21

  . درجه فارنهايت است..................... گراد  هر درجه سانتي 22
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  . متر است سانتي................... يك اينچ معادل  23

  . اونس است....................... يك پوند  24

  . پوند است.......................... يك تن  25

  .متر است.................. يك يارد  26

  .  فوت است............................يارد و همچنين يك متر ................. يك متر  27

  . كيلومتر است...................... يك مايل  28

  . به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

گيره  10اگر اين طول برابر .  برابر گيره كوچك است5/2گيره بزرگ . گيري نماييم خواهيم طولي را اندازه با دو گيره مي 29

  بزرگ است؟كوچك باشد همان طول چند تا گيره 

  .  را در نظر بگيريد42 به 11نسبت عدد  30

   … به 17نسبت اين دو عدد برابر است با نسبت ) ب.            دو نسبت به دلخواه برابر با اين نسبت بنويسيد) الف

كش بزرگ  كش بزرگ باشد و خط  برابر خط11گيري نماييم اگر اين ميز  كش متفاوت ميزي را اندازه خواهيم با دو خط مي 31

  كش كوچك است؟ كش كوچك باشد اين ميز چند برابر خط  برابر خط5/1

 عدد 50شويم اين تانكر با  نماييم و متوجه مي  پر ميAخواهيم تانكري را پر از آب نماييم يك بار اين تانكر را با ظرف  مي 32

 باشد، اين B برابر ظرف A ، 5جم ظرف  پر نماييم اگر حBخواهيم با ظرف  سپس همان تانكر را مي. شود  پر ميAاز ظرف 

  شود؟  پر از آب ميB تانكر با چند ظرف 

12×يك عكس به ابعاد  33  در نظر 8شود اگر خواسته شود بدون به هم خوردن نسبت عكس، طول عكس را   چاپ مي 8

  بايست در نظر گرفت؟ بگيرند براي اين منظور عرض را چقدر مي

  متر و چند اينچ است؟ چند سانتي متر 4 34

  متر است؟  فوت چند اينچ و چند سانتي14 35

.  اينچ از خود بر جاي گذاشت5 فوت و 8 اينچ ، 11 فوت و 6حسن در مسابقات پرش شركت كرد و به ترتيب ركوردهاي  36

  حسن در مجموع چند اينچ و چند متر پريده است؟ 

   است همين فاصله چند مايل است؟km100ي بين دو نقطه به كمك نقشه  فاصله 37

   اونس چند گرم است؟ 11 38

39 gr150چند پوند است؟   

  يارد خريداري نموده اندازه اين سيم بر حسب متر چقدر است؟ 10علي يك سيم به طول  40

  اين فاصله بر حسب كيلومتر چقدر است؟.  مايل دريايي است40ي بين دو بندر  فاصله 41

   گرمي چند اونس است؟35يك سكه  42

   پوند چند كيلوگرم است؟ 10 43
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   فنجان گردوي خرد شده چند گرم است؟ 3 44

  گراد است؟ نتيي فارنهايت معادل چند درجه سا  درجه400 45

  ي فارنهايت است؟  گراد معادل چند درجه ي سانتي  درجه38 46

  . تومان نوشته شده است مقادير خواسته شده را محاسبه نماييد 240000 كيلو آجيل 6در يك مغازه آجيل فروشي قيمت  47
  .نسبت قيمت آجيل به وزن آن) الف
  گر چيست؟   اين عدد بياننرخ آجيل را به دست آوريد و) ب
  . توان خريداري نمود  تومان چه مقدار آجيل مي1مشخص نماييد با ) ج

  

  . نمودار زير منحني ميزان مصرف يك خودرو به ازاي مسافت طي شده است 48

   كيلومتر 180ميزان مصرف سوخت اين خودرو به ازاي پيمايش ) الف

  .نرخ مصرف بنزين اين خودرو) ب

 
  

 دور زده 6 دور زده و دونده دوم 3اگر پس از مدتي دونده اول . نمايند همزمان با يكديگر شروع به حركت ميدو دونده  49

    . ي اول چند دور زده است  دور زده است دونده18باشد هنگامي كه دونده دوم 

 cm14فاصله دو نقطه در نقشه كه . باشد كيلومتر مي 680معادل  cm8شويم كه  گيري متوجه مي اي با اندازه بر روي نقشه 50

  باشد؟ است، معادل چند كيلومتر مي

شود حال  روز تخليه مي 30 كاميون همزمان كار نمايند در مدت 16ايست كه اگر  ميزان سنگ موجود در يك كارخانه به گونه 51

  شود؟ كاميون ديگر اضافه بشود سنگ موجود در اين كارخانه در چه مدتي خالي مي 4اگر 

 نقاش ديگر به كارگران اضافه 6شود در صورتي كه پس از دو روز   روز نقاشي مي12 نقاش در مدت 2يك ديوار توسط  52

  كشد تا كار انجام بشود؟ شود چند روز طول مي

 زمان ، مشاهده نمايد كه با اضافه كردن كارگرخواهد ميمدير كارگاه . شود روز ساخته مي 20 كارگر در طي 2 ميزي توسط 53

  .جدول زير را كامل نماييد و سپس نمودار آن را رسم كنيد. نمايد  چه تغييري ميميزساخت اين 

 زمان انجام كار تعداد كارگران
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20 
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  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

اگر نسبت اضالع . ايم ايم و روي قسمت تاخورده را، مطابق شكل مقابل هاشور زده دو گوشه از يك تكّه كاغذ مستطيلي را تا زده 54

 ؟ باشد، نسبت مساحت قسمت هاشور خورده به مساحت تكّه كاغذ چقدر است1 به 2تكّه كاغذ 

1 (
1

3
  2 (

1

4
 

3 (
1

5
 4 (

1

8
   

  

 بسته آرد به اندازة يك بسته آرد 7باقي ماندة هر . گذارد كند و مقداري آرد باقي مي  نان درست مي6يك نانوا از هر بسته آرد  55

  تواند بپزد؟  چند نان مي بسته آرد حداكثر62او با . كامل است
1 (372   2 (414   3 (434   4 (496   

  

56 
3چه كسري از شكل زير را بايد رنگ كنيم تا 

4
  آن رنگ نخورده باقي بماند؟ 

1 (
1

8
  2 (

1

4
  

3 (
3

8
  4 (

3

4
  

   

زند اگر اين دو   ساعت رنگ مي4كند و پريسا همان ديوار را در   ساعت رنگ مي6 متر مربع را در 3پرستو ديواري به مساحت  57
   متر مربع را در چند دقيقه رنگ خواهند زد؟2با هم كار كنند، 

1 (5/37   2 (36   3 (96   4 (75   
  

هاي خالي و پر مساوي   ليوان پر، تعداد ليوان18پس از خالي شدن . باشد  مي5 به 8الي برروي ميز هاي پر به خ نسبت تعداد ليوان 58
  چند ليوان روي ميز است؟. شود مي

1 (60   2 (72   3 (96   4 (156   
  

طار  باشد و مجموع سرعت اين دو ق3 به 2اگر سرعت قطار اولي به دومي . كنند دو قطار در يك زمان به طرف هم حركت مي 59
   كيلومتر در ساعت برسد، سرعت قطار اول چند كيلومتر بر ساعت است؟230
1 (92   2 (138   3 (345   4 (153   

  

متر بلندي داشت ربع آن سوخته است و از شمع دومي خمس آن سوخته، اما بلندي هر   سانتي20دو شمع داريم، شمع اولي كه  60
  متر بوده است؟   طول شمع دوم چند سانتي. دو، يك اندازه شده است

1 (25/19   2 (20   3 (25   4 (75/18   

اگر براي تهيه مقداري .  كيلوگرم سنگ آهك مورد نياز است30 كيلوگرم خاك رس، 40براي تهيه سيمان به ازاي هر  61
     كيلوگرم خاك رس الزم باشد چه مقدار سنگ آهك الزم است؟ 90سيمان، 
1 (5/76  2 (5/71   3 (5/67   4 (57 
  

   ونس معادل چند كيلوگرم است؟ ا30 62
1 (750  2 (868  3 (849  4 (784 

  

   اينچ معادل چند متر است؟48 63
1 (21/1  2 (8/1  3 (8/0  4 (95/0   
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   مايل برابر چند متر است؟ 8 64
1(12400  2(12780  3(11890  4 (12880  

  

   فوت چند اينچ است؟ 48 65

1 (650   2 (576   3 (487   4 (530  
  

   مسافت چند مايل است؟اين.  كيلومتر است22مسافت بين دو شهر  66

1 (5/14  2 (64/13  3 (73/12  4 (85/11  
  

C28دماي شهر تهران  67
  اين دما چند درجه فارنهايت است؟. است�

1(/82 4  2(/48 3  3(/89 7  4 (/93 2  
  

F95ي هواي لندن  در سايت هواشناسي درجه 68
  گراد است؟  ي سانتي دماي شهر لندن چند درجه.  قيد شده است�

1 (36  2 (33   3 (34   4 (35  
  

  اي چند گرم است؟   فنجان شكر قهوه6 69

1(1000  2( 1100  3 (1200  4 (1300  
  

  ليتر است؟ خوري وانيل چند ميلي  قاشق چاي2 70

1 (12  2 (10  3 (11   4 (8  

   پوندي چند گرم است؟50يك قالب كره 71

1(22670  2 (23400  3( 21000  4 (25400  

   گرم توت فرنگي خرد شده چند پوند است؟750 72

1 (53/1  2( 71/1  3 (65/1   4 (43/2 
  

 روز كار را تمام 8اهد در كند اگر همان كارگر بخو  روز رنگ مي10 متر مربع را در طي 250كارگري ديواري به مساحت  73

    بكند چه ميزان بايد در هر روز ديوار را رنگ نمايد؟ 

1 (25/31  2 (75/42  3 (5/23  4 (5/30  

 نفر همزمان بخواهند اين فرش را ببافند چه مقدار طول 10شود اگر   روز بافته مي25يك فرش توسط چهار نفر در طي  74

 كشد تا اين فرش بافته شود؟ مي

1 (9  2 (10  3 (11  4 (13  

 كدام يك از موارد زير بيانگر يك تناسب مستقيم است؟ 75

      .ها  رابطه بين سن افراد و وزن آن)1

  .فت طي شده توسط آن در سرعت ثابترابطه بين زمان طي شده توسط يك دونده ماراتون با مسا) 2

  . رابطه بين ميزان سوخت باقي مانده در باك بنزين و مسافت طي شده) 3

  .آموزان و شماره تلفن آنها طه بين نمره دانشراب) 4

 شير در چه زماني اين استخر را پر 7محاسبه نماييد . كنند  ساعت استخري را پر از آب مي6سه شير در مدت زمان  76

  كنند؟  مي

1 (
3

9
   2 (

4

17
  3 (

7

18
  4 (

18

7
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  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست  .شود به يك صدم از هر چيزي در رياضيات درصد گفته مي   1

  ����  نادرست ���� درست  . قسمت از هر چيزي35 يعني %35   2

1 يك عدد يعني %25   3

4
  ���� نادرست ���� درست  .آ ن عدد 

4   3

4
  ���� نادرست ���� درست  . باشد  آن مقدار مي%80يك مقدار برابر 

  ���� نادرست ���� درست   .                                                    تومان است18000تومان برابر 60000 از %3   5

  ����  نادرست���� درست      .  تومان است48000برابر 40000 عدد 120%   6

  ����  نادرست���� درست  .  افزايش يافته است14%اين به آن معناست كه قيمت آن . درصد شده است140قيمت يك كاال    7

  .  پر نماييدجاهاي خالي را) ب

  . شود گفته مي......................... به دو صدم هر مقداري  8

9 2

5
  . درصد........................... يعني 

  . شود تومان مي............ .................. تخفيف برابر %20 توماني با 90000قيمت يك كاالي  10

  .  است...............................  از يك ميليون برابر 10% 11

  . شود درصد آن مي........................................ نصف نصف عددي برابر  12

  . به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  ن كاال با احتساب تخفيف چقدر است؟ تخفيف داشته باشد قيمت اي30%تومان است اگر اين كاال  230000قيمت كااليي  13

 افزايش 11%است اگر تصميم گرفته شده باشد تا ده سال آينده جمعيت كشور 80000000جمعيت ايران در حال حاضر  14

  د؟شو يابد، جمعيت ايران پس از ده سال چقدر مي

  قيمت اصلي اين شلوار چقدر است؟.  است تومان85000 تخفيف برابر 20%قيمت يك شلوار با  15

ن اضافه كرد اگر قيمت اين آديگر به ميزان تخفيف  10 %فروشد و سپس ميتخفيف  20%فروشگاهي يك جنس را ابتدا با  16

مان باشد قيمت نهايي آن براي مصرف كننده چقدر است؟ سپس اين رقم را با احتساب تو150000جنس بدون تخفيف 

   دو عدد چه تفاوتي با هم دارند؟تخفيف به دست آوريد اين %30

افزايش يابد  20% تومان بوده اگر ارزش سهام اين كارخانه ساالنه 900000000 ، 93ارزش سهام يك كارخانه در سال  17

   چقدر است؟95 كارخانه در سال زش اينار

 ميليون تن 1اگر اين كارخانه به توليد .  درصد رشد داشته است124ميزان توليد يك كارخانه آهن در طول سه سال  18

  ه آهن سه سال قبل چقدر بوده است؟درسال دست يافته باشد ميزان توليد اين كارخان

 .درصد تغييرات را به دست آوريد.  افزايش يافته است60000 تومان به 45000قيمت يك بسته شكالت در طي يك سال از  19
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