
 

وند بخشنده مهربان  هب انم خدا

 نهایی عددنویسی و یادآوری ضرب و تقسیمآزمون 

   دقیقِ 90:  آزهَىزهاى                 :                                 خاًَادگی ًام ٍ ًام  
                                        

 

 

ٍاحد کوتر از هقسَم علیِ هی باشد.اگر خارج قسوت کَچکتریي  3خارج قسوت تقسیوی، ًصف هقسَم علیِ ٍ باقی هاًدُ آى -1

 ؟  عدد سِ رقوی بدٍى تکرار ارقام باشد،هقسَم را بدست آٍرید

    

 حاصل را بدست آٍرید.  -2

  12÷4+[5×2÷5×(1443-10)+4-2×3÷6]= 

 

 گل بکارد، پس از ّشت رٍز در کل چٌد گل کاشتِ است؟ 128هحود ّر رٍز دٍ برابر رٍز قبل گل هی کارد. اگر در رٍز چْارم -3

    

 با استفادُ از فاکتَرگیری، هربع)       ( را بدست آٍرید. -4

  15×4×5×       - 15×4×3 =45×16  

برابر سي حاال را دارد. اختالف سي رضا ٍ علی االى چقدر  9سال بعد،  72برابر سي حاال را دارد. رضا ّن  7سال بعد،  42علی  -5

 است؟

 

 هجوَع عبارت رٍبِ رٍ را بدست آٍرید.    -6

   61462463+…+89  

 سال بعد چقدر خَاّد بَد؟ 25سال هی باشد. هجوَع سي آًْا  200سال بعد ،  15ًفر،  10هجوَع سي  -7

   

 حاصل را بدست آٍرید.   -8

   7×6-3×[ 2+(4-(6-(3-(12÷2-5)))) ] 

 

ًفر در علَم،   23ًفر در ریاضی ،  35ًفرُ تقسن شدُ اًد. در گرٍُ اٍل،  50ًفر حضَر دارًد کِ بِ دٍ گرٍُ  100در یک کالس  -9

ًفر ّر دٍ درس را تجدید شدُ اًد.       8ًفر در علَم ،  16ًفر در ریاضی ،  29تجدید شدُ اًد. در گرٍُ دٍم ، ًفر ّر دٍ درس را 17

 در هجوَع دٍ گرٍُ در کل کالس: 

 الف( چٌد ًفر ّر دٍ درس را قبَل شدُ اًد؟   

 ( چٌد ًفر فقط یک تجدید دارًد؟ب   

 

23/3/1396تاریخ آزهَى:                                       



 

 

 ( را بدست آٍرید. با استفادُ از فاکتَرگیری، هربع)        -10

      ×15 ×3 +      ×36  = 9×15×6 

 

              3سال هی باشد. هجوَع سي  60سال بعد  2ًفر از آًْا  2سال بَدُ است. هجوَع سي  102سال پیش  3ًفر  5هجوَع سي  -11

 ًفر هابقی االى چٌد سال است؟

 

 .  آٍرید بدست را حاصل -12

  ( 1+3+5+...+99 ) – ( 102+104+106+...+120) 

 

   پلِ 8. باز ّن آید هی پاییي پلِ 6ٍ رفتِ باال پلِ  8پلِ پاییي هی آید. دٍبارُ  5 پلِ باال رفتِ ٍ سپس 8حسیي در یک راُ پلِ ،  -13

 اٍ االى در ٍسط راُ پلِ ایستادُ است. .آید هی پاییي پلِ 3 سپس ٍ رفتِ باالپلِ  11در ًْایت  .آید هی پاییي پلِ 7 ٍ رفتِ باال

 ایي راُ پلِ چٌد پلِ دارد؟ 

 

 .  آٍرید بدست را حاصل -14

  40÷4×2+[ (6-142-3) +( (4-3) ×2÷2×3) +15÷5+ 3×2÷6] 

 

 خرداد سال بعد چٌد رٍز است؟  )پارسال سال کبیسِ بَدُ است( 15آباى اهسال تا  13الف( بیي  -15

 خرداد سال بعد چٌد شٌبِ است؟ 15آباى اهسال چْارشٌبِ باشد،  15ب( اگر        

 

 .آٍرید بدست را)       ( هربع فاکتَرگیری، از استفادُ با -16

  25×      ×     ×3 - 27×2×      =      ×21   

 

 

 

                                              

  

!!!خسته نباشی پهلوون  


