تسوِ تعالی
ردیف

سؤاالت پایِ چْارم

اهتیاس

تِ ضکل سیز تَجِ کٌیذّ .واى طَر کِ در ایي ضکل هیتیٌیذ ،ضوارُ سَهیي خاًِ هطکی  9است.
3

1
الف) خاًِ هطکی تعذی را هطخص کٌیذ.
ب) ضوارُ ایي خاًِ هطکی چیست؟
ج) ضوارُ دّویي خاًِ هطکی چیست؟( تذٍى رسن ضکل)
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ٍسى یک آب پزتقال پاکتی پز  2کیلَ گزم است .پس اس خَردى ًیوی اس آب پزتقال ٍسى آى  1111گزم خَاّذ
ضذٍ .سى پاکت را حساب کٌیذ.

2

3

هزین تِ سّزُ هیگَیذ اگز سِ تا اس سیةّایت را تِ هي تذّی تعذاد سیةّایواى تا ّن تزاتز هیضَد .سّزُ چٌذ
سیة تیطتز اس هزین دارد؟

2
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ًذا چْار ًَار کاغذی ّن طَل داضت .اٍ طَری قسوتی اس دٍ تا اس ًَارّا را رٍی ّن گذاضت ٍ چسثاًذ کِ 11
ساًتی هتز اس ّز ًَار تِ ًَار دیگز چسثیذُ تَد ٍ ًَاری تِ طَل  51ساًتی هتز تِ دست آٍردً .ذاهیخَاّذ تا دٍ
ًَار دیگز ًَاری تِ طَل  56ساًتی هتز تساسد ،چٌذ ساًتی هتز اس ّز ًَار تایذ تِ ًَار دیگز تچسثذ؟

2
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علی  8عذد سیة ٍ پزتقال ٍ هَس تِ قیوت  2311تَهاًخزیذُ است .اگز قیوت ّز سیة 211تَهاىّ،ز پزتقال
 311تَهاى ٍ ّز هَس  411تَهاى تاضذ ،تیطتزیي تعذاد هَس کِ علی تَاًستِ تخزد چٌذتا است؟

3

علی هیگَیذ اگز ّز کسی تِ هي سِ عذد صحیح تذّذ هي هیتَاًن دٍ تای آًْا را جوع کٌن ٍ یک عذد سٍج تِ-
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دست آٍرم ضوا گفتِ علی را چطَر ثاتت هیکٌیذ.
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ّواى طَر کِ هیتیٌیذ هساحت ّز یک اس اضکال سیز تا ّن تزاتز ٍ ّوِ ٍ 3احذ هزتع است .اها تا قزار دادى ایي
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سِ هزتع هی تَاى اضکالی ساخت کِ هحیطّای هختلفی داضتِ تاضٌذ .در سیز تعضی اس ایي اضکال را هیتیٌیذ.

اکٌَى ضوا تا چْارهزتع یک تار ضکلی تا کوتزیي هحیط ٍ یک تار ضکلی تا تیطتزیي هحیط ارائِ دّیذ.

3
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کیارش ،کیاًا ٍ کاهیاب تاتَجّاییثاسیویکٌٌذکْزٍیْزکذاهیکعذداس  1تا ًَ 8ضتْطذُ است .آىّا هیخَاٌّذ
تَجّا را طَری تیي خَد تقسین کٌٌذ کِ هجوَع اعذاد رٍی تَجّا تزای ّز سِ ًفز هساٍی تاضذ .راُ حل
پیطٌْادی خَد را تزای آىّا تٌَیسیذ (دقت کٌیذ کِ هْن ًیست ّز کذام چٌذتا تَج دارًذ ،تلکِ هْن هجوَع
اعذاد رٍی تَج ّاست).
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آرش تعذاد سیادی ًَار هستطیلی در چْار طزح کْطَل ًَارّای ّز طزح در سیز آى ًَضتِ ضذُ است ،در دست
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دارد .اٍ  4تا اس ًَارّا را هاًٌذ ضکل سیز کٌار ّن قزار دادُ ٍ ًَاری تِ طَل  21ساًتی 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 حالتْا را تٌَیسیذ)
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فزساى تزای ًطاى دادى هیشاى تخار ضذى آب در ظزف ّای هختلف ،دٍ ضیطِی الغز ٍ چاق را اس آب پز کزد .اٍ

11

هیشاى آتی کِ ّز رٍس در ظزف تاقی هاًذُ است تِ دقت اًذاسُ گزفتِ ٍ اطالعاتص را در جذٍل سیزهطخص کزدُ
است.
الف) آب کذام ظزف سٍدتز تخارهی ضَد؟چزا؟
ب)در رٍسّای ًْن ٍ پاًشدّن چقذر آب در ّز دٍ ظزف ٍجَد دارد؟
ج) تعذ اس چٌذ رٍس آب ّز دٍ ظزف توام خَاّذ ضذ؟
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