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۲۳
۲

عرض آن است.

عرض مستطیل چند درصد محیط آن است؟
2

آیا مساحت ّ
مربع با طول ضلع آن متناسب است؟ توضیح دهید.

3

فاطمه برای تهیه ی نوعی شیرینی  ۳ ،لیوان آرد  ۳ ،لیوان آب  ،لیوان گالب و  ۲لیوان شکر استفاده می

۱

۱

۳

۳

کند .فاطمه  ۶لیوان آرد شیرینی در خانه دارد ،چه مقدار از بقیه موارد باید تهیه کند؟

4

می شود ؟

5
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۳
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 7 0 0 0تومان را به نسبت و و  ۲را بین فاطمه و مریم و مهرناز تقسیم کردیم  .سهم هر کدام چند تومان

آیا جدول زیر یک جدول تناسب است؟

7

۶

۸

۹

۱۲

6

نسبت دو عدد طبیعی

7

کسرهای زیر را بصورت درصد بنویسید.

۱۱

است .اگر مجموع آن ها  ۵۴باشد  ،آن دو عدد را پیدا کنید.

۳
=
۸
۳
=
۱۶
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برای خرید فایل ورد (قابل ویرایش) و پاسخنامه تشریحی کد ۱۶۶۱
کلیک کنیدwww.riazisheshom.ir
8

در یک مدرسه  ۳7۵نفر درس می خوانند ۱0۵ .نفر از دانش آموز مدرسه کالس ششمی هستند .چند درصد
دانش آموزان در ششم هستند؟

9

یک کتاب فروش کتابی را با  ۲۵درصد تخفیف می فروشد .اگر قیمت پشت جلد کتاب  ۱70000تومان باشد
خریدار چند تومان باید بپردازد؟

10

رضا یک دفتر را با  ۱۲درصد تخفیف  ۱۹۸00تومان خریده است .او چند تومان تخفیف گرفته است؟

11

قیمت یک دفتر در سال جدید  ۲⁄۱برابر شده است .چند درصد به قیمت آن اضافه شده است؟

12

کاالیی با تخفیف  ۱۲درصد می فروشیم حاال می خواهیم  ۲۵درصد دیگر تخفیف بدهیم .اگر قیمت اصلی کاال
 ۱7۵0تومان بوده باشد .چند تومان باید کاال را بفروشیم؟

13

یک فروشگاه یخچال فریز را با  ۲0درصد تخفیف می فروشد .اگر بخواهد دوباره به قیمت اصلی بفروشد چند
درصد باید قیمت را افزایش دهد؟

14

نسبت قد لیال به قد مهسا  ۶به  ۵و نسبت قد مهسا به قد فاطمه  7به  ۸می باشد اگر مجموع قد مهسا و
فاطمه  ۳00سانتی متر باشد .قد لیال چند سانتی متر است؟

15

محمد یک آپارتمان را به تنهایی  11روز وعلی همان آپارتمان را به تنهایی  ۸روز رنگ آمیزی می کند .اگر هر
دو نفر با هم کار بکنند در چه مدت آپارتمان را رنگ آمیزی می کنند؟ (راهنمایی :مثال اگر جواب  ۳⁄7روز
شد باید  ۴روز را جواب اصلی بگیرید)
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نسبت  ۲۵متر مربع به  ۲هکتار را بدست آورید.

17

محمد و علی و رضا یک ساختمان  ۸۴متری را نقاشی کرده اند محمد  ۲برابر رضا و علی  ۴برابر رضا را رنگ
آمیزی کرده است؟ رضا چند متر مربع رنگ آمیزی کرده است؟

18

در زمان تولد سارا مادرش  ۲۴سال داشت اکنون نسبت سن سارا به مادرش  ۱به  ۵می باشد .سن هر کدام را
پیدا کنید.

19

 ۱۲کارگر با روزی  ۶ساعت کار کردن دو روز طول می کشد تا یک آپارتمان  80متری را رنگ آمیزی کنند.
شش کارگر با روزی  ۸ساعت کار چقدر طول می کشد تا همان آپارتمان را نقاشی کنند؟

20

به  ۱0گرم آلیاژ آهن و مس به نسبت  ۱به  ۳چند گرم آهن اضافه کنیم تا آلیاژ به نسبت  ۴به  ۵تغییر یابد؟
آزمون نمونه دولتی
۶ )۱

)۲

۳⁄۵ )۳

۲⁄۵
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عددها و الگوها کسرها اعداد اعشارى تقارن و مختصات اندازه گيرى
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