
 

 

 ًوًَِ سَاالت سیبضی فصل اٍل سیبضی ّفتن 

 ساّجشد سسن ضکل

هتش ثِ  5/0هتش ثِ طشف ثبال حشکت هی کٌذ اهب ٌّگبم ضت  2هتشی قشاس داسد ّش سٍص  8حلضًٍی پبییي دسخت  1

 سٍص طَل هی کطذ تب ثِ ثبالی دسخت ثشسذ ؟ چٌذ سوت پبییي لیض هی خَسد 
 

هتش ٍتب ّش 5/0اگش لجِ ی فشش تب ّش طَل اتبق هتش سا دس ٍسط اتبق اًذاختِ این  2قطشفشش دایشُ ای ضکل ثِ  2

 هتش فبصلِ داضتِ ثبضذ هسبحت ایي اتبق هستطیل ضکل چٌذ هتش هشثع است ؟ 1عشض اتبق 
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 لیتشآة  ثِ آى اضبفِ کٌین پش هی ضَد .گٌجبیص ظشف چقذس است ؟  60آة داسد .اگش  ظشفی  

 

 َسبصیگساّجشد ال

سا ًطبى داد؟ 3ثب اًگطتبى یک دست ثِ چٌذ صَست هی تَاى عذد  4  

 تَهبى سا دسست کشد ؟ 450تَهبًی ثِ چٌذ صَست هی تَاى  100ٍ 50ثب سکِ ّبی  5

 

عذد ًبهطخص  کیسَم  شُیدادُ ضذُ است .کِ دٍتب اص آى ّب کبهل ّستٌذ ٍدس دا شُیسِ دا شیص یدس ضکل ّب 6

  . ذیسیاست  آى عذد سا ثٌَ

 

 

 

 ساّجشد حزف حبلت ّبی ًب هطلَة

ثضسگتشیي فشصًذ هحسي چٌذ هی ثبضذ سي  19ٍ حبصل جوع سي آى ّب  72هحسي سِ فشصًذ داسد کِ حبصل ضشة سي آى ّب  7

 سبل است ؟
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 ًوًَِ سَاالت سیبضی فصل اٍل سیبضی ّفتن

 دسجِ  ثبضذصاٍیِ کَچکتش چٌذ دسجِ است ؟ 34دٍ صاٍیِ هکول اًذ اگش تفبضل آى ّب  8

 ثخص پزیش ثبضٌذ .)ّشدٍ(. 5ٍ  2چٌذ عذد سِ  سقوی هی تَاى ًَضت کِ ثِ  5ٍ 0ٍ  3ثب سقن ّبی  9

 هجبص()تکشاس اسقبم 

 ساّجشد الگَ یبثی

7،  ................ ، ........  ،.....،               سِ عذد ثعذی الگَ ی صیش ساثٌَیسیذ. 10
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 دّن داسای چٌذ پبسُ خط  )ضلع ( هی ثبضذ ؟ص یب ضکل 11

 
 

     

 .کبهل کٌیذ 12

1 ، 1  ،2 ،  3،  5 ، 8 ، 13 ،   ،   ،    

6  ،   11  ،   21  ،    41   ،   ،       ،          

 ٍآصهبیصساّجشد حذس 

 پب ٍجَد داسد .دسایي هیذاى چٌذ است ٍجَد داسد ؟ 76سش ٍ 26دس یک هیذاى است سَاسی  13

 

 دسجِ است ّش یک اص صاٍیِ ّب چٌذ دسجِ ّستٌذ ؟ 32تفبضل دٍ صاٍیِ هتون  14

 

9   ثِ جبی دایشُ چِ عذدی هی تَاى قشاس داد ؟ 15  ( )  8  53    

 

 ساّجشد صیش هسئلِ

 ثب تَجِ ثِ ضکل هسبحت قسوت سًگی ساثِ دست آٍسیذ . 16
 

 

 

  
 

 

 سانتیمتر 20

                            (2      )                            (1              )                               (3     ) 



 

 

ًفش کَدک داخل آسبًسَس ثبضٌذ چٌذ ًفش 10ًفش ثضسگسبل است اگش 9ًفش کَدک یب  15ظشفیت یک آسبًسَس  17

 ثضسگسبل هی تَاًٌذ ٍاسد آسبًسَس ضًَذ ؟

 چٌذ دسجِ اسست؟ 3دسجِ است .اًذاصُ صاٍیِ  47ثشاثش ثب  1دس ضکل صیش صاٍیِ  18

 
 ساّجشدحل هسئلِ ی سبدُ تش

     حبصل عجبست صیش ساثِ سبرُ تشیي حبلت هوکي ثِ دست آٍسیذ . 19
 

   101 103 105 107 399
...

103 105 107 109 401
       

 ثبس دس خَدش ضشة هی کٌین سقن یکبى حبصل چقذس است ؟ 1393سا  6عذد  20

 

 چٌذ هشثع ٍجَد داسد ؟ 6×6دس یک صفحِ ضطشًجی  21

 

 ساّجشد سٍضْبی ًوبدیي 

 ضذ آى عذد چیست ؟ 22جوع کشدین حبصل  7ثشاثش عذدی ساثب  3 22

 

 تَهبى ثذّکبس ضذ قیوت ّش ضبخِ گل سا حسبة کٌیذ . 500تَهبى داد ٍ 15000ضبخِ گل خشیذ .  5سبسا  23

 

تَهبى کن هی آٍسد ٍاگش 800تَهبًی ثخشد 1200ایوبى هی خَاّذ ثشای دٍستبًص خَدکبس ثخشداگش خَدکبس 24

 تعذاد دٍستبى اٍ چٌذ ًفشًذ ؟تَهبًی ثخشد دیگش پَلی ثشایص ثبقی ًوی هبًذ 1000

 
 

 
ثب هطبلعِ ی کتبة پبسخ هسئلِ ّب ساثٌَیسیذ ٍدس صَست داضتي اضکبل پبسخ سا دس فبیل فصل اٍل سیبضی ّفتن اص  

فصل اٍل سیبضی ّفتن  ٍ توشیي )آهَصش                                         دس یبفت ًوبییذ. www.naderi20.irآدسس 

)94-93 


