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1

احمد برای تأمین برق یک دستگاه برقی از یک قطعه سیم  11متری ،چهار قطعه سیم به طول های  1/141متر 37 ،
سانتی متر 7/5 ،متر  1713 ،میلی متر برید .چند متر از سیم باقی مانده است ؟
4/777)1

2

7

4/427)2

4/727)7

4/247)4

1

زهرا از دوست خود پرسید  2از  1/5متر چند میلی متر از دو پنجم آن بیشتر است .دوستش در پاسخ گفت؟
 5)1میلی متر بیشتر است.

 111)2میلی متر بیشتر است.

 11)7میلی متر بیشتر است.

 51)4میلی متر بیشتر است.

یک خیاط قیچی دارد که طول هر تیغه ی آن  3سانتی متر است .اگر این خیاط بخواهد یک متر پارچه را برش بزند ،حداقل
چند بار باید قیچی را باز کند؟
17)1

4

مساحت آپارتمان « محسن اینا »  ............................ 111/5 ،است.
)1سانتی متر مربع

5

14)2

15)7

11)4

)2دسی متر مربع

)7مترمربع

)4کیلومتر مربع

کدام جمله نادرست است ؟
)1برای بیان مساحت یک زمین کشاورزی  ،واحد « هکتار » مناسب است .
)2برای بیان مساحت یک فرش  ،واحد « متر مربع » مناسب است .
)7برای بیان مساحت یک نان لواش  ،واحد « سانتی متر مربع » مناسب است .
)4برای بیان مساحت یک صفحه از جمله ،واحد « میلی متر مربع » مناسب است .

1

هر سانتی متر مکعب حدودًا چند قطره می شود ؟
 7)1قطره

3

برای عوض کردن آب درون یک تنگ ماهی  ،حدودًا چه قدر آب نیاز داریم ؟
 2)1سی سی

1

2)2لیتر

2)7مترمکعب

2)4تانکرآب

من حجمی هستم با پنج گوشه و پنج وجه  ،نام من چیست ؟
)1استوانه

9

 71)2قطره

 711)7قطره

 7111)4قطره

)2مخروط

)7منشور

)4هرم قاعده مربع

قطر دایره ی بزرگ  41سانتی متر و شعاع دایره ی کوچک در شکل زیر  11سانتی متر می باشد مساحت قسمت
هاشور خورده در شکل به کدام مورد نزدیک تر است ؟
 1111)1سانتی متر مربع
 1147)2سانتی متر مربع
 942)7سانتی متر مربع
 431)4سانتی متر مربع

 11درباغ فین کاشان چند نوع حوضچه با مساحت های مختلف به شکل دایره از کوچک تا بزرگ وجود دارد اگر شعاع
یکی از حوضچه ها  41سانتی متر و شعاع بزرگترین حوضچه  1متر باشد ،مساحت حوضچه کوچک چه نسبتی با
مساحت بزرگترین حوضچه دارد ؟
1/11)1

1/111)2

1/11)7

1/111)4

 11اگر شعاع چرخ دوچرخه هایی که در میدان صادقیه برای کاهش استفاده از اتومبیل قرار داده شده  1/7متر
باشد.برای طی کردن  711متر راه تا مدرسه ی فردوس چرخ جلوی آن چند دور می زند ؟( عدد پی را  7فرض کنید)

411)1دور

 111)2دور

211)7دور

111)4دور

 12دایره ای داریم به قطر  11سانتی متر  ،در این دایره مثلث قائم الزاویه ای رسم کردیم که رأس زاویه ی قائمه ی آن مرکز
دایره و دو ضلع زاویه ی قائمه دو شعاع دایره باشند در این صورت مساحت مثلث حاصل کدام گزینه خواهد بود؟
41)1

72)2

21)7

71)4

 17نسبت مساحت دایره ی کوچک به دایره ی بزرگ چقدر است ؟
1

)1

1
1

)2

4
1

)7

11
1

)4

2

 14رضا مقداری سیم داشت که ثلث آن  24میلی متر بود .آن را طوری خم کرد که شکل یک لوزی ایجاد شه و از آن  12میلی
متر اضافه ماند  .اندازه ی ضلع لوزی ساخته شده ی رضا برحسب متر کدام مورد زیر است ؟
 11)1متر

 1/115)2متر

 1/15)7متر

 1/111)4متر

 15در ظرف آبی به شکل مکعب  ،سنگی انداخته ایم که ارتفاع آب را از  1سانتی متر به  12سانتی متر رسانده است و
ظرف آب به طور کامل پر شده است حجم سنگ  ،چند سانتی متر مکعب است ؟
 144)1سانتی متر مکعب
11521)2سانتی متر مکعب
 531)7سانتی متر مکعب
 321)4سانتی متر مکعب
 11طول و عرض و عمق (ارتفاع) یک استخر به ترتیب  7 ،5 ، 1متر است می خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ
کنند اگر برای هر متر مربع  1/7کیلوگرم رنگ الزم باشد ،برای رنگ کردن استخر  ،چقدر رنگ الزم است ؟

 27/3)1کیلوگرم

 75/4)2کیلوگرم

 41/3)7کیلوگرم

 43/4)4کیلوگرم

