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 جوع ٍ تفریق ّای دادُ ضدُ را تدست آٍرید . -1

2/7                 7/10                   6/9                     4/8                        2/6                          7/4  

5/3 -     2/5   -   5/2  -    6/2  +   3/7 +      8/1 + 

 

 
 را در رٍی هحَر ًطاى دّید .   حاصل جوع ّای زیر -2

                                                                                                                  ; ...............3/2 + 2/1     

         

                                                                                                                 ................. ;4/1  + 9/1 

 

 
 حاصل جوع ٍ تفریق ّا را تِ طَر ذٌّی تدست آٍرید . -3

 

   ; ............9/0  +2          =...........6/0  +4/1            =...........4/0 – 8/1            =............7/0     +8/0 

 

 
 تِ کوک هحَر پیدا کٌید .را  ریز تفریق ّایحاصل  -4

                                                                                                         ; ......... 1/1 – 4/3 

                      

                                                                                                                                                   =.......4/2 – 1/3 

 
    کیلَ گرم تَد ًَزاد دٍم چقدر از ًَزاد اٍّل سٌگیي تر تَدُ است 1/4کیلَ گرم ٍ ًَزاد دیگر  3/3یک ًَزاد ٌّگام تَلّد  -5

 

 
 هتر است حساب کٌید قد کدام تیطتر است چقدر ؟ 8/1هتر ٍ قدّ اهیي  6/1ارتفاع ) تلٌدی ( یک دیَار تاغچِ  -6

 

 
 هتر را تِ ّن جَش دادین طَل ایي تیر آّي چٌد هتر هی ضَد ؟ 4/1ٍ  7/2دٍ تیر آّي تِ طَل ّای  -7

 
 حاصل عثارت ّای زیر را تِ دست آٍرید . -8

           ;...................7/5 – 3/2- 9/8                                                =................8/4 – 4/2  +9/3 

 



تا     14 -9
1
7

تا   14واحد . چگونه  2می شود    
1
7

 ترسید ؟ تَضیح دّید . 2را حساب هی کٌید تا تِ عدد    

 

  

 
 جاّای خالی را کاهل کٌید   -10

      1/0برابر است با ............. تا  6/3   -(الف

    1/0و ................تا  3برابر است با  6/3 -ب(

 کمتر است  4به اندازه ی ............. از  6/3  -ج( 

 
 >  =  <  ( قرار دهید .در        عالهت هٌاسة )  -11

 

3/4            3/5                           9/6             1/7                            3/2                4/2  

 
 ضرب کٌید                           -12

              457                                                589                                                          639  

                       34                          ×                      76×          48× 

 

 

 
 ّریک از هفاّین دادُ ضدُ را تا رسن ضکل ًطاى دّید . -13

 ًصف                                ثلث                                        رتع                                    خوس 

 

  

 
 ّریک از اعداد دادُ ضدُ را تِ حرٍف ٍ رقن تٌَیسید . -14
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