
 

 

 

 http://irmath.com 3 از 1 صفحه  سایت ریاضیات ایرانسواالت بیشتر از  دانلود نمونه

 ساعت-- هذت زهاى پاسخگَیی: در سایت ریاضیات ایراى ُتْیِ ضذ ضطن  پایِ ریاضی ًوًَِ سَال: 

 سَال 18:  تعذاد سَاالت http://irmath.com فتن تقریةّفصل 

 irmath-p6-ch7-001کذ فایل:  irmath@کاًال تلگرام  خاًن جسًٍی :تطراح سَاال

 تخص اٍل:درستی ٍ ًادرستی عثارت ّای زیر را هطخص کٌیذ.

  ًادرست     درست  .  هی تاضذ 60تراترتا10تاتقریة کوتر از159عذدقطع ضذُ  (1

  ًادرست     درست   .هی تاضذ 4تراتر تا1تاتقریة کوتر از 157/4گرد ضذُ عذد (2

                ًادرست     درست .هیلی هتر است1/0دقت اًذازُ گیری هترخیاطی کِ فقط ساًتی هتر ضوار دارد  (3

 . در تقریة تِ رٍش قطع کردى ّویطِ اختالف ّرعذد تا هقذار تقریثی آى کَچکتر از هقذار رقن تقریة است (4

  ًادرست     درست          

 

 جاّای خالی را کاهل کٌیذ. تخص دٍم:

 است. ............ قریة اعذاد تِ رٍش قطع کردى دقت تقریةدر ت (5

 در تقریة اعذاد تِ رٍش گرد کردى سرعت تقریة زدى...............است. (6

 (تقریة هٌاسة ترای اًذازُ گیری تة تیوار ...............درجِ ساًتی گراد هی تاضذ.7

 تراتر............. هی ضَد. 6+3×4حاصل عثارت (8

 ٌیذ.یٌِ صحیح را اًتخاب کتخص سَم:گس

 تا تقریة کوتر از یک کذام است؟ 723/1(گرد ضذُ عذد9

 1/2د(                       1ج(                     8/1ب(                 2الف(
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  (قطع ضذُ کسر10

 
 تا تقریة کوتر از یک کذام است؟ 

 1/4د(                     4/3ج(                       4ب(                3الف(

 6×12÷9+14÷7/0حاصل عثارت هقاتل کذام گسیٌِ است؟                       ; (11

 18د(                   88ج(                   28ب(                   10الف(

 تراتر است تا:12+8÷2+3×4(پاسخ عثارت12

 9د(                     28ج(                  16ب(                  15الف(

 

 تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ. تخص چْارم:

ٍ تِ رٍش قطع کردى تقریة تسًیذ ٍ هقذار اختالفص تاعذد  1/0را تا تقریة کوتر از56/7934عذد (13

 ٍاقعی را تِ دست آٍریذ.

 

 

 تقریة تسًیذ.تِ رٍش خَاستِ ضذُ  1/0زیر را تا تقریة کوتر از ی(هقذار ّریک از کسرّا14

          )تا رٍش قطع کردى(  
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           )تا رٍش گرد کردى(  
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ا تقریة تاًذازُ ّا را  ساًتی هتر است.3/14ٍ6/9ٍ3طَل ٍ عرض ٍ ارتفاع یک جعثِ تِ ترتیة (15

 ساًتی هتر گرد کٌیذ ٍ حجن را تِ دست آٍریذ. 1کوتر از 

 

 

 (عثارت ّای زیر را اتتذا تا تقریة هٌاسة پیذا کٌیذ سپس حاصل را تِ دست آٍریذ.16

                                                                                ;6/13- 9/12+5/27 
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 عولیات حاصل عثارت زیر را تِ دست آٍریذ.تا رعایت ترتیة اًجام  (17

                                                                 (;5/4- 4/6)×5/0-14 

 

 

 1000 کَچکتریي ٍ تسرگتریي عذدّایی را کِ تقریة آى ّا تِ رٍش گرد کردى ٍ تا تقریة کوتر از (18

 تٌَیسیذ. ضَد، هی 5000 دعذ


