تسوِ تعالی
ردیف

سَاالت پایِ ضطن

اهتیاس

1

قیوت  7کیلَ پزتقال ٍ  4کیلَ سیة  38333تَهاى است .اگز قیوت یک کیلَ سیة ٍ یک کیلَ پزتقال رٍی ّن
 6533تَهاى تاضذ  ،قیوت ّز کیلَ پزتقال چقذر است؟

3

 2تعذادی سیة را در  6کیسِ تِ طَر هساٍی تقسین کزدین ،اگزّویي تعذاد سیة را در  5کیسِ تِ طَر هساٍی
تقسین کٌین در ّز کیسِ  2سیة تیطتز قزار خَاّذ گزفت .تعذاد سیة ّا را حساب کٌیذ

2

 3سّزا در یک هساتقِ دٍ ضزکت کزدُ است  .تعذاد افزادی کِ سٍدتز اس سّزا تِ خط پایاى رسیذُ اًذ ًصف کساًی
است کِ تعذ اس سّزا تِ خط پایاى رسیذُ اًذ .اگز در ایي هساتقًِ 1333فز ضزکت کزدُ تاضٌذ سّزا ًفز چٌذم
ضذُ است؟

3

 4عذد  3را تا استفادُ اس فقط رقن ّای ( 2 ٍ1تِ تعذاد السم) در سیز ًَضتِ این:
ٍ ( 1+2;3سِ صَرت)
2+1 ;3ٍ 1+1+1;3
الف) حاال ضوا توام صَرتّای هوکي عذد  4را تا استفادُ اس فقط رقن ّای ( 2ٍ1تِ تعذاد السم) تٌَیسیذ.
ب) ّوِ حالتْای ًَضتي عذد  6را تِ صَرت تاال تٌَیسیذ.

4

ً 5ذا چْار ًَار کاغذی ّن طَل داضت .اٍ طَری قسوتی اس دٍ تا اس ًَارّا را رٍی ّن گذاضت ٍ چسثاًذ کِ 13
ساًتیهتز اس ّز ًَار تِ ًَار دیگز چسثیذُ تَد ٍ ًَاری تِ طَل  53ساًتیهتز تِ دست آٍردً .ذا هیخَاّذ تا دٍ
ًَار دیگز ًَاری تِ طَل  56ساًتیهتز تساسد .چٌذ ساًتیهتز اس ّز ًَار تایذ تِ ًَار دیگز تچسثذ؟

2

 6در هزتع سیز دٍ ضلع هزتع تِ  3قسوت هساٍی تا ّن تقسین ضذُ است:
الف ) هساحت ٍ هحیط هثلثّای خاکستزی را تا یکذیگز هقایسِ کٌیذ.
ب )اگز ضلع هزتع یک هتز تاضذ هساحت قسوت ّای خاکستزیزا تِ دست آٍریذ.

3

 7علی هیگَیذ اگز ّز کسی تِ هي سِ عذد صحیح تذّذ  ،هي هیتَاًن دٍ تا اس آى عذد ّا را طَری اًتخاب کٌن

3

کِ هجوَع آًْا تز  2تخص پذیز تاضذ .ضوا گفتِ علی را چطَر ثاتت هیکٌیذ.

 8هیٌا،هزین ٍ هًَا در رٍسّای پٌج ضٌثِ ٍ جوعِ کلَچِ پختٌذ .هیٌا  24کلَچِ،هزین  33کلَچِ ٍ هًَا  42کلَچِ
پختٌذ .یکی اس آىّا در رٍس جوعِ  2تزاتز پٌج ضٌثِ ،یکی  4تزاتز پٌج ضٌثِ ٍ یکی  6تزاتز پٌج ضٌثِ کلَچِ
پخت.کذام یک در رٍس پٌج ضٌثِ تیطتز کلَچِ پختِ است؟

4

 9تا تَجِ تِ الگَیی کِ در ضکل سیز هی تیٌیذ تعذاد هزتعّای کَچک را در ضکل ضطن ٍ تیستن پیذا کٌیذ.

4

اگز تخَاّین ّز کذام اس اضکال را تا چَب کثزیت تساسین ،تعذاد چَب کثزیتّا را در ضکل ضطن ٍ تیستن پیذا
کٌیذ (ّز ضلع هزتع کَچک یک چَب کثزیت است).

 13ضادی ٍ ضایستْذر سیز سهیي خاًِی هادر تشرگطاى تعذادی سکِ قذیوی پیذا کزدًذ:ضادی  9سکِی دٍ تَهاًی
ٍ ضایستِ  8سکِی پٌج تَهاًی .آىّا تعذ اس اجاسُ اس هادرتشرگ ،تصوین گزفتٌذ سکِّایطاى را طَری تقسین
کٌٌذ کِ ّز دٍ تِ یک اًذاسُ پَل داضتِ تاضٌذ .آیا ایي کار اهکاى پذیز است؟

4

اگز ضایستِ  9سکِ ی پٌج تَهاًی پیذا هیکزد ،آیا تاس ّن ایي کار اهکاى پذیز هیضذ؟
( در ّز یک اس سَاالت تاال اگز جَاب ًِ است ،چزا ؟ ٍاگز جَاب تلِ استّ ،وِ حالتّای هوکي را تٌَیسیذ).

 11آرش تعذاد سیادی ًَار هستطیلی در چْار طزح کِ طَل ًَارّای ّز طزح در سیز آى ًَضتِ ضذُ است ،در دست

3

دارد .اٍ  4تا اس ًَارّا را هاًٌذ ضکل سیز کٌار ّن قزار دادُ ٍ ًَاری تِ طَل  23ساًتی هتز درست کزدُ است.

آرش هیخَاّذ ًَاری تِ طَل  22ساًتی هتز درست کٌذ.
الف) آیا هی تَاًذ فقط تا یک ًَع ًَار آى را تساسد؟
ب) تا دٍ ًَع ًَار چطَر؟
(در سؤال ّای تاال اگز جَاب ًِ است  ،چزا؟ ٍ اگز جَاب تلِ است ّوِ حالت ّا را تٌَیسیذ)

 12هزتعی تِ ضلع ٍ 13احذ را اس ٍسط تا تشًیذ ٍ ضکل جذیذ را دٍتارُ اس ٍسط تا تشًیذ تا یک هزتع  4الیِ تَجَد -
آیذ (ضکلّای سیز را تثیٌیذ) .سپس اس یک گَضِ اس ایي هزتع ،هزتعی تِ ضلع یک ٍاحذ اس توام الیِّا جذا
کٌیذ .ضکل حاصل را تاسکٌیذ .هحیط ضکل (ضکلّای) جذیذ چِ اعذادی هیتَاًذ تاضذ؟ هسالِ چٌذ حالت دارد
حالتْای هختلف را تزرسی کٌیذ ٍ ضکلْای تِدست آهذُ را پس اس تزش رسن کٌیذ.

4

