
 

 

 

 

کٌیذ.طحیح ٍغلظ تَدى جوالت راهشخض   
  ص              غ          الف( عوَدهٌظف پارُ خظ راتِ دٍقسوت هساٍی تقسین هی کٌذ.      

5       ص                            هی تاشذ.                                   3  غ
2 عذد    3 2

 ب(هعکَس5

هی تاشذ.3کِ، رقن یکاًشاى تخشپذیزاست 3ج( اعذادی تز       ص                         غ  
  غ            ص   د(فاطلِ ی ًقغِ اسخظ ،عَل پارُ خغی است کِ اسًقغِ تِ خظ عوَدهی شَد.

1 

 درجاّای خالی عذدیاکلوات هٌاسة تٌَیسیذ.
 الف( دررٍش ...................... هیشاى خغا کن تزاست.

تاشذ.عذد پٌجن............ هی  1،4،9،16درالگَی  ؟ ٍ ب(  
درجِ تاشذ،دٍساٍیِ ی .......... هی گَیٌذ.180ج(تِ ّزدٍساٍیِ کِ هجوَع آى ّا  

 د(ّزکیلَهتزهزتع ...................... ّکتاراست.

2 

 گشیٌِ ی درست رااًتخاب کٌیذ.

کذام عذدهی تاشذ؟  3
 7 ، 5

21 کَچک تزیي هخزج هشتزک دٍکسز -  1 

49د(                    14ج(                      42ب(                21الف(  
درجِ کذام است؟ 40ساٍیِ ی  تونه -2  

درج130ِدرجِ           د(140درجِ           ج( 50درجِ                  ب( 80الف(  
تِ ......... است.9هثل ، 5تِ 3ًسثت  -3  

  90د(                       30ج(                    15ب(                         25الف( 

  کذام هی تاشذ؟ 5عذد  در پزتاب تاس احتوال آهذى  -4

              13 د(                        
1
2 ج(                    1

6 ب(                   2
6 الف(   

 

3 

.جذٍل سیزراکاهل کٌیذ  
تاتقزیة  عذد

 کن تزاس
هقذارتقزیة تِ رٍش 

 قغع کزدى
هقذارتقزیة تِ 
 رٍش گزدکزدى

456/3  01/0    

1398 10   
 

 
 

4 

5/3/98تاریخ آزهوى:                           بسوه تعالی                         نام ونام خانوادگی:...................                  

دقیقه75استاى آذربایجاى شرقی    هدّت آزهوى: ورشپراداره ی آهوزش و   سواالت اهتحانی درس: ریاضی     

13ساعت آزهوى:         (            97-98شهرستاى تبریس)سال تحصیلی                               ایه ی: ششنپ  

بعدازظهرشیفت :                 10تعدادسوال:                    2ن:.............                            تعداد صفحه :نام هعلّ  



 هختظات ًقاط دادُ شذُ را:   2 6  4 
 الف(رٍی هحَرهختظات هشخض کٌیذ. 4 ، 4 ، 2 

 ب( شکل حاطل ،چِ شکلی است؟
 

          

          
          

          
          

          

          
          

 
 
  
 

5 

تقسین سیزراتایک رقن اعشاردرخارج قسوت تِ دست آٍریذٍتاقی هاًذُ ٍخارج قسوت راهشخّض 
 کٌیذ.                                                  

                                                                                                                      17/0     27/3  

 

6 

سال تاشذ،سيّ ّزکذام  10هی تاشذ،اگزاختالف سيّ آى ّا2تِ  3ًسثت سيّ رضاتِ هزتضی 
 چقذراست؟

 

7 

تَهاى 24000سَدهی فزٍشذ، کتاتی کِ قیوت رٍی جلذآى 30خَدراتا%کتاب فزٍشی کتاب ّای 
 است.

 الف(تزای خزیذایي کتاب چٌذتَهاى تایذتپزداسین؟
 

 ب(فزٍشٌذُ اسفزٍش ایي کتاب چٌذتَهاى سَدهی تزد؟
 

8 

 ّزیک اسعولیات ّای سیزراتاتَجِ تِ اٍلَیت ّااًجام دّیذ.
)الف12÷9+3-(3+4; )                                              

)ب 4+5×14+3÷2;                                                                   

9 

 برای ّریک ازاعذادهشخض شذُ رٍی هحَر،عذداعشاری بٌَیسیذ.

 

 

 0 1 2 3    4             4                      
 

10 

 موفق باشیدوسرفراز



 بسوِ تعالی             ریسبارم ریاضی ششن شیفت بعذازظْر5 خرداد98 

صد(               غالف( ص                 ب( غ                 ج( -1  

100د(            کولج(ه             25ب(گردکردى        الف(  -2  

(  
1
6

)ب-4(              15)ب-3(             درج50ِ)ب -2(               21) الف -ا - 3 

         45/3ــ  46/3   -4   

1390ــ  1400         

  هثلث هتساٍی الساقیي   -5

  0009/0ٍباقی هاًذُ   23/19  خارج قسوت     -6

  20ٍهرتضی  30رضا  -7

 

 

 

8-  

 

 

 

 9- 75/0ــ  6/1ــ  5/2ــ  75/3     - 01                      42ب(             6الف(  

التماس دعا.                 نظرهمکاران عزیز محترم می باشد  
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