ثسوِ تعبلی
ردیف

سَاالت پبیِ پٌجن

اهتیبس

1

تعذادی سیت را در  6کیسِ ثِ طَر هسبٍی تمسین کزدین ،اگزّویي تعذاد سیت را در  5کیسِ ثِ طَر هسبٍی
تمسین کٌین در ّز کیسِ  2سیت ثیشتز لزار خَاّذ گزفت .تعذاد سیت ّب را حسبة کٌیذ.

2
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در شکل سیز دٍ تزاسٍ  ،تعذادی جعجِ ٍ تعذادی پزتمبل ٍ ٍسًِّبی  52 ٍ 222،122گزهی هیثیٌیذٍ.سى ّز
جعجِ را حسبة کٌیذ.
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3

ًذا چْبر ًَار کبغذی ّن طَل داشت .اٍ طَری لسوتی اس دٍ تب اس ًَارّب را رٍی ّن گذاشت ٍ چسجبًذ کِ 12
سبًتی هتز اس ّز ًَار ثِ ًَار دیگز چسجیذُ ثَد ٍ ًَاری ثِ طَل  52سبًتی هتز ثِ دست آٍردً .ذا هی خَاّذ ثب
دٍ ًَار دیگز ًَاری ثِ طَل  56سبًتی هتز ثسبسد ،چٌذ سبًتی هتز اس ّز ًَار ثبیذ ثِ ًَار دیگز ثچسجذ.

داًشآهَسی در یک اهتحبى تستی کِ  52سؤال داشت شزکت کزد .اگز اٍ ثِ سؤالی پبسخ درست ثذّذ  3اهتیبس

2

4
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هیگیزد ٍ اگز ثِ سئَالی پبسخ غلط ثذّذ عالٍُ ثز ایي کِ  3اهتیبس ًویگیزد ،یک اهتیبس اس اٍ کن هیشَد .ایي
داًشآهَس ثِ توبم سؤاالت پبسخ دادُ ٍ ًوزُ اٍ  66شذُ است .ایي داًشآهَس ثِ چٌذ سئَال پبسخ درست دادُ
است؟

هیٌب،هزین ٍ هًَب در رٍسّبی پٌج شٌجِ ٍ جوعِ کلَچِ پختٌذ .هیٌب  24کلَچِ،هزین  32کلَچِ ٍ هًَب 42
کلَچِ پختٌذ .یکی اس آىّب در رٍس جوعِ  2ثزاثز پٌجشٌجِ ،یکی  4ثزاثز پٌج شٌجِ ٍ یکی  6ثزاثز پٌجشٌجِ
کلَچِ پخت.کذام یک در رٍس پٌج شٌجِ ثیشتز کلَچِ پختِ است؟
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علی هیگَیذ اگز ّز کسی ثِ هي سِ عذد صحیح ثذّذ  ،هي هیتَاًن دٍ تب اس آى عذد ّب را طَری اًتخبة کٌن
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کِ هجوَع آًْب ثز  2ثخش پذیز ثبشذ .شوب گفتِ علی را چطَر ثبثت هیکٌیذ.
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اًذاسُ ضلعّبی هزثع ّبی ثشرگّ 4ستٌذ.
7
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الف ) شکل هزثع چْبرم را طجك الگَیی کِ در سِ هزثع لجلی ٍجَد دارد ،ثکشیذ.
ة ) هسبحت لسوتی کِ در هزحلِی چْبرم خبکستزی شذُ است را ثْذست آٍریذ.

ثب تَجِ ثِ الگَیی کِ در شکل سیز هی ثیٌیذ تعذاد هزثعّبی کَچکزا در شکل ششن ٍ ثیستن پیذا کٌیذ.
4
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اگز ثخَاّین ّز کذام اس اشکبل را ثب چَة کجزیت ثسبسین ،تعذاد چَة کجزیتّب را در شکل ششن ٍ ثیستن پیذا
کٌیذ (ّز ضلع هزثع کَچک یک چَة کجزیت است).
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شبدی ٍ شبیستْذر سیز سهیي خبًِ ی هبدر ثشرگشبى تعذادی سکِ لذیوی پیذا کزدًذ:شبدی  9سکِی دٍ
تَهبًی ٍ شبیستِ  8سکِ ی پٌج تَهبًی .آىّب ثعذ اس اجبسُ اس هبدرثشرگ ،تصوین گزفتٌذ سکِّبیشبى را طَری
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تمسین کٌٌذ کِ ّز دٍ ثِ یک اًذاسُ پَل داشتِ ثبشٌذ .آیب ایي کبر اهکبى پذیز است؟
اگز شبیستِ  9سکِ ی پٌج تَهبًی پیذا هیکزد ،آیب ثبس ّن ایي کبر اهکبى پذیز هیشذ؟
( در ّز یک اس سَاالت ثبال اگز جَاة ًِ است ثگَئیذ چزا ؟ ٍ اگز جَاة ثلِ استّ ،وِ حبلتّبی هوکي را
ثٌَیسیذ).

ّوبى طَر کِ هیثیٌیذ هسبحت ّز یک اس اشکبل سیز ثب ّن ثزاثز ٍ ّوِ ٍ 3احذ هزثع است .اهب ثب لزار دادى ایي
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سِ هزثع هی تَاى اشکبلی سبخت کِ هحیطّبی هختلفی داشتِ ثبشٌذ .در سیز ثعضی اس ایي اشکبل را هیثیٌیذ.
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اکٌَى شوب ثب چْبرهزثع یک ثبر شکلی ثب کوتزیي هحیط ٍ یک ثبر شکلی ثب ثیشتزیي هحیط ارائِ دّیذ.
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فزساى ثزای ًشبى دادى هیشاى ثخبرشذى آة در ظزفّبی هختلف ،دٍ شیشِی الغز ٍ چبق را اس آة پز کزد .اٍ
هیشاى آثی کِ ّز رٍس در ظزف ثبلی هبًذُ است ثِ دلت اًذاسُ گزفتِ ٍ اطالعبتش را در جذٍل سیز هشخص
کزدُ است.
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الف) آة کذام ظزف سٍدتز ثخبر هیشَد؟ چزا؟
ة )در رٍسّبی ًْن ٍ پبًشدّن چمذر آة در ّز دٍ ظزف ٍجَد دارد؟
ج ) ثعذ اس چٌذ رٍس آة ّز دٍ ظزف توبم خَاّذ شذ؟

