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. دیهد بسانم خساپ وساالت وهب کهدر لماک ار لودج سپس ، دینک مسر ار مراهچ لکش یزر یوگلا هب هجوت ١-اب

(١) لکش (2) لکش (3) لکش (۴) لکش

اب2×١٠ تسا ربارب مهد لکش اریز مهد، لکش دوش؟ یم هتخاس اب2٠یادهر لکش مادک فلا)

دنوش. یمن هتخاس یعیبط ددع کی 2رد ددع برض وزا تسین جوز یددع 25 نوچ ریخ، یموشد؟ هتخاس هریاد اب25 یلکش ب)ایآ

١5ما لکش 2٠ما،3٠=2×١5 لکش دراد؟١٠ات=3٠-۴٠،۴٠=2×2٠ ١5ما لکش رتزا شیب هریاد ات دنچ 2٠ما لکش ج)

هریاداه دادعت =2× لکش ی هرامش . دیسیونب هریاداهار دادعت لکشاهو ی هرامش نیب ی هطبار د)

. دینک صخشم ار مجالتریز زا کی ره یتسردان ای یتسرد . تسه طسو ،رفن هسردم هرفنی ردصف2٩ یلع -2

تسرد . دنراد رارق یلع زا دعب و١۴رفن یلع زا لبق ب)١۴رفن تسردان . تسا فص مهد راهچ رفن یلع فلا)

ت سرد . تسا فص مهدزناپ رفن یلع د) تسردان . دنراد رارق یلع زا دعب و١5رفن یلع زا لبق ج)١۴رفن

. دیهد خساپ وساالتزری 3-هب

(۸×2)-١=١5 متشه ؟ تسا درف ددع نیمدنچ ب)١5 (25×2)-١=۴٩. دیسیونب ار درف ددع نیمجنپ و تسیب فلا)

۶2 دوش یم ییاتود هی تسد 3١ نوچ ، تسا ۶2 جوز ددع نیم ؟یسوکی تسا جوز ددع نیمدنچ ج)۶2

١٠٠×2=2٠٠. دیسیونب ار جوز ددع نیمدص د)

. دینک لصو هدمآ پچ تمس نوتس رد هک شیاه  برضم زا یکی ،هب تسار تمس نوتس اررد ددع ۴-ره

اه برضم دادعا

. دیهد خساپ وساالتریز وهب دیریگب رظن 23٠٠۷٠۴٠٠٠5اررد ددع -5

وپجن رازه لهچ و نویلیم تفه و درایلیم وهس تسیب . دیسیونب فورح ارهب ددع افل)نیا

درایلیم ناگهد ؟ تسیچ 2 مقر یناکم شزرا ب)

نویلیم ناکی دراد؟ رارق یهاگیاج هچ مقر،رد نیرت  گرزب ج)

یمدیآ؟23٠٠۷٠۴٠٠٠5٠ تسد هب یددع ،هچ مینک برض اررد١٠ ددع نیا د)رگا

٩-3-2-٠-١-۷-5 . دیهد خساپ وساالتریز هبورورهب یاه ددع هب هجوت ۶-اب

٩۷532١٠. دیسیونب دوش، یم هتخاس دادعا نیا ارهکاب یمقر ۷ جوز ددع نیر گرزت فلا)ب

لکش۴32١...١2 ی هرامش

هریاداه2۴۸۶۴2 دادعت

لکشاه2×2١×22×23×2۴×١2 ی هرامش هریاداهو دادعت نیب ی هطبار
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١٠235. دیسیونب دوش، یم هتخاس دادعا نیا ارهکاب یمقر 5 درف ددع نیر کت چوک ب)

کی و تسین زاجم ماقرا رارکت ). دینک لصو پچ تمس نوتس رد طبترم ترابع ارهب تسار تمس نوتس یاه  ترابع زا کی ۷-ره

(. تسا یفاضا دروم

١٠2 یذپررب5 شخب یمقر راهچ جوز ددع نیرت گر زب

٩۸۷5 رب2 ریذپ  شخب یمقر عددسه نیرت  کچوک

٩۸5 رب5 ریذپ  شخب یم قر هس ددع نیرت  گرزب

٩۸۷٠

. دیسیونب ار هدش هتساوخ ددع دروم ره ۸-رد

۸٩١23۴٠. دشاب ریذپ  شخب رب2 هک توافتم یاهمقر اب یمقر ۷ ددع فلا)کی

٩۸۷5. دشابن ریذپ  شخب رب2و3 رب5هک ریذپ  شخب یمقر ۴ ددع نیرت  گرزب ب)

٩۸۷٠. دشاب ریذپ  شخب رب2و3 رب5هک ریذپ  شخب یمقر ۴ ددع نیرت گرز ج)ب

١٠23. دشابن ریذپ  شخب رب5و2 رب3هک ریذپ  شخب یمقر ۴ ددع نیرت  کچوک د)

١23٠. دشاب ریذپ  شخب رب5و2 رب3هک ریذپ  شخب یمقر ۴ ددع نیرت  کچوک ه)

:2-۶-٠-١ ماقرا ٩-اب

2۶١٠. دشاب ریذپ  شخب رب2 هک دیزاسب یمقر ۴ یددع فلا)

١2۶٠. دشاب ریذپ  شخب رب3 هک دیزاسب یمقر ۴ یددع ب)

١2٠. دشاب ریذپ  شخب رب۶ هک دیزاسب یمقر 3 یددع ج)

"3٠:'١2و١١ار یاه  تعاس ، میریگب رظن رد دحاو کی ار هقیقد وره تبثم ار رهظزادعب و دشاب أدبم رهظ ١2 تعاس ١٠-گار

+3٠ دوش یم سپ زا١2 دعب هقیقد 3٠ ینعی ١2:3٠' تع .اس دیسی ونب عالتمدرا ددع تروص هب

-۶٠ دوش یم سپ زا١2 )لبق هقیقد ۶٠) تعاس ١ ینعی ١١ تعاس

و شیازفا هجرد ۴ رهظ عقوم رد سپس ، شهاک هجرد ١ دعب دوب. رفص ریز هجرد 2 امد حبص لیاوا ،رد ناتسمز زور کی ١١-رد

. دینک باسح ار زور نیا رهظزادعب رد اوه یامد . تشاد شهاک هجرد 2 رهظزادعب رد

-2 -3 +١ -١

. تسا هدرک عاالم ریز تروص هب یناتسمز زور کی اررد فلتخم رهش دنچ یاوه یامد یسانشاوه -١2

زیربت ؟ تسا هدوب رهش نیرتدرس زور نیا رد رهش مادک فلا)

زاوها ؟ تسا هدوب رهش نیرت مرگ زور نیا رد رهش مادک ب)

هجرد ؟١۶ تسا هدوب )هچردق نیرت مرگ و نیرتدرس رهش( ود نیا یامد الف ج)تخا

هجرد ؟١١ تسا هدوب رتدرس نارهت یاوه زا هجرد دنچ زیربت یاوه د)

دنچ رهش ود نیا یاوه یامد نیگنایم . تسا رتدرس هجر ۶د لیبدرا یاوه یامد و رفص باالی هجرد ٩ ناگرگ یاوه یامد -١3

؟ تسا هجرد

لیبدرا یامد =+3 ، ناگرگ یامد =+٩ (٩+3)÷2= هجرد ۶

رهشنارهتزاوهادهشمزیربت

امد۴+٩+۷-3-
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(۶+5+۴+3+2+١)+(-۴-3-2-١)=١١ ؟ تسا ردقچ (۴-ات۶+) حیحص دادعا عومجم -١۴

دیس. یونب بسانم ددع هدش، هتساوخ دراوم هب هجوت ١5-اب

5۴. دشاب پریذ شخب رب3 5٠و۶٠هک نیب یددع ب) 5١٠. دشاب ریذپ  شخب رب5 رب2ومه فلا)مه

3٠. دشاب ریذپ  شخب 3وبهدورب5 برضم هک یدد د)ع 3۷١. دشابن ریذپ  شخب 5،3،2و٩ دادعا زا کی چیه هکبه یددع ج)

. دیهد خساپ وساالت هب ریز یوگلا هب هجوت ١۶-اب

( لکش ی هرامش ×2)+١. دیسیونب برمعاهار دادعت لکشاهو ی هرامش نیب یلک ی هطبار فلا)

؟3۷=١+(2×١۸) تسا هدش لیکشت عبرم دنچ زا مهدجه ب)شلک

١ لباب و هاگولگ زا رتدرس هجر ٩د ناجیر ال .رگا تسا یراسزا مکرت هجر ۶د هاگول وگ رفص باالی هجر ی5د راس یاوه یامد -١۷

. دیهد خساپ هبسواالتریز دراوم نیا هب هجوت ،اب دشاب لباب زا رتدرس هجرد ۷ هدلب و هدوب ناجیر مرگرتزاال هجرد

هدلب ؟ تسا رهش مادک هب طوبرم اوه نیرتدرس ب) هجرد ؟2١ تسا ی راس زا رتدرس هجرد دنچ فلا)هدلب

هجرد ؟۶ تسا هدلب مرگرتزا هجرد دنچ نا د)الجیر هجرد ؟١5 تسا ردقچ ناجیر ابال رهش نیرت مرگ الف ج)تخا

؟١- تسا ردقچ هاگولگ یامد و) هجرد ؟١۴ تسا لباب مرگرتزا هجرد دنچ یراس ه)

کدین) باسح ینهذ ؟( دنراد هلصاف ردقچ درایلیم ١ ددع اب ریز یاهددع زا مادک ١۸-ره

-3١،-32،-33،-3۴. دیسیونب رتزا35- کچوک حیحص ددع راهچ -١٩

-۶،-5،-۴،-3،-2،-١+،١،٠،+2،+3. دیسیونب ۴+و۷-ار نیب دوجوم حیحص یاهددع -2٠

. دینک لماک ار ریز یاه هلمج -2١

. تسا رت گرزب یفنم ددع ره زا تبثم ددع ب)ره . دنتسه رت کچوک رفص زا یفنم دادعا همهی افل)

. تسا رفص) )٠ ددع ؛ حیحصدادعا روحم أدبم د) . تسا رت کچوک ددع ١١١-زا ددع ج)

. دینک بترم گرزب هب کچوک ارزا ریز یاهددع -22

: دیریگب رظن 2۴-و2۴+ررد ددع 23-ود

ددع ۴۷. دیسیونب دراد؟ دوجو حیحص ددع دنچ ددع، ود نیا فلا)نیب

ددع 23. دیسیونب ؟ دنتسه تبثم دادعا نیا زا ددع دنچ ب)

ددع 23. دیسیونب ؟ دنتسه یفنم دادعا نیا زا ددع دنچ ج)

رفص دراد؟ رارق ددع ود نیا طسو رد یددع د)هچ

. دیهد خساپ وساالتریز ،هب دشاب یم مهدجه رفن ارهز و طسو رفن همطاف ، هرفن ۴3 فص کی 2۴-رد

نویلیم 2٠٠: نویلیم نویلیم۸٠٠ ۴٠: نویلیم و۴٠ درایلیم رازه١ و۴٠٠ درایلیم رازه:2 و۴٠٠ درایلیم 3
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22 ؟رفن دشاب یم فص مدنچ رفن همطاف فلا)

؟3رفن تسا رفن دنچ ارهز و همطاف نیب ی هلصاف ب)

؟2۴رفن تسا رفن دنچ رخآ رفن اب ارهز ی هلصاف ج)

؟ دشاب هتشادن یرارکت یاه مقر هک یروط ،هب تسا رب۶ ریذپ  شخب یمقر شش ددع نیرت  گرزب ریز یاهددع زا کی مادک -25

٩۸۷۶5۴ ٩۸۷۶53 ٩۸۷۶52

متسیب لکش میهد همادا بیترت نیمه ارهب ثلثم لکشاهاب نتخاس رگا هدرکمیا هدافتسا ثلثم (١)زا۴ لکش نتخاس یارب -2۶

دش؟ دهاوخ هتخاس  کچوک ثلثم دنچ اب

لکش ی هطبار =( لکش ی هرامش ×۴)+( لکش ی هرامش -١)

(2٠×۴)+(2١-٠)=۸٩٩=١٩+٠

-[-(-١١)-(+١3)]-(-۶+۸)=١۶ . دیروآ تسد ارهب لباقم ترابع لصاح -2۷

هجرد ١١ درکرهش یاوه یامد زور نیمه رد رگا . تسا هدوب رفص باالی هجرد 2 نارهت یامد ، یناتسمز درس زور کی 2۸-در

؟ تسا هجرد دنچ زور نیا رد ناهفصا و درکرهش یامد دشاب درکرهش مرگرتزا هجرد ۷ ناهفصا یاوه یامد و نارهت درسرتزا

نارهت یامد =-2

درکرهش یامد =-2-١-=١١3

ناهفصا یامد =-١3+۷=-۶

. دینک صخشم لیلد رکذ اراب مجالتریز زا کی ره یتسردان ای یتسرد -2٩

مقر هک تسا پریذ شخب رب2 یددع ، تسردان . تسا ریذپ  شخب (۶)رب2 شیاه مقر عمج نوچ تسا ریذپ  شخب ١23رب2 ددع افل)

. دشاب ۶،۴،2،٠و۸ شناکی

عومجم هک تسا ریذپ  شخب 3 یرب ددع ، تسردان . تسا ریذپ  شخب 3 رب شناکی مقر نوچ تسا ریذپ  شخب 3 ۷۶رب ددع ب)

. دشاب ریذپ  شخب رب3 شماقرا

٩ رب شماقرا عومجم نوچ ، تسرد . تسا ١٠۸ ددع ، یرارکت یاه مقر نودب ٩ رب ریذپ  شخب یمقر 3 ددع نیرت  کچوک ج)

. تسا ریذپ  شخب

حبص ؟۴ دهد یم ناشن (۶-)ار یتعاس ،هچ دشاب نامز أدبم حبص ١٠ تعاس 3٠-رگا

یبایشزرا تسیل کچ

تسیل بوخکچ لوبقبوخیلیخ هبتالشلباق زاین

یمدناد. ار یددع یاهوگلا

. دسانش یم ار حیحص دادعا

یمدناد. ار یریذپ  شخب

یمدناد. ار براضم و یسیونددع

یجنسد وخ تسیل کچ

تسیل بوخکچ لوبقبوخیلیخ هبتالشلباق زاین
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یمنادم. ار یددع یاهو گلا

. مسانش یم ار حیحص دادعا

مناد. یم ار یریذپ  شخب

مناد. یم ار براضم و یسیون ددع
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