
تاسوِ تعالی

 ریاضیدرس:          پایِ ششن             5 فظلاهتحاى 

25/11/99 تاریخ:   اهام علی)ع(: هذرسِ  ًام ٍ ًام خاًَادگی:

سَاالت

طحیح یا غلط تَدى هطالة زیر را هشخض کٌیذ.

غهتر هرتع تراتر است تا یک ّکتار.         ص  1000 (1

غدرجِ.  ص  150درجِ تراتر است تا  30زاٍیِ  هتون (2

 تٌاسة، ٍاحذّا را تِ ّن تثذیل کٌیذ. ّا تِ کوک جذٍل

 جذٍل سَم -5  جذٍل دٍم -4                                  جذٍل اٍل -3

هتر 1 دسی هتر  ........کیلَهتر هرتع   1 هتر هرتع  .....................  کیلَ هتر  ........  هتر 1000

هتر 10 دسی هتر 100کیلَهتر هرتع 15هتر هرتع 15000000کیلَ هتر  1/0هتر 100  
کیلَگرم خرها تذست آیذ، 500 کیلَهتر هرتع زیر کشت خرها است. اگر ساالًِ از ّر ّکتار آى 2در ارًٍذکٌار، زهیٌی تِ هساحت  -6

ی حاطل از ایي زهیي چقذر است؟ تَهاى طادر شَد، درآهذ ساالًِ 6000ٍ ّر کیلَ خرها تِ قیوت 

حَضی تِ شکل زیر دارین. ترای پر شذى آى، چٌذ لیتر آب الزم دارین؟ -7

خَاّین تذًِ خارجی ٍ سقف آى را رًگ کاری کٌین. تا تَجِ تِ شکل زیر، هساحت سطح هٌثع آتی تِ شکل استَاًِ دارین، هی -8

 رًگ شذُ چقذر است؟

هحیط ٍ هساحت شکل زیر را تذست آٍریذ. -9

فرهَل هحیط;  

 ;

فرهَل هساحت; 

 ;

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



  ّای زیر را تذست آٍریذ. هتون ٍ هکول زاٍیِ

 

  هکول:                   هتون:                                  55زاٍیِ  -10

  هکول:                    هتون:                                 42زاٍیِ  -11

  هکول:                   هتون:                                  69زاٍیِ  -12

  هکول:                   هتون:                                  71زاٍیِ  -13

  هکول:                   هتون:                                  83زاٍیِ  -14

 ّای خَاستِ شذُ را تٌَیسیذ. در شکل ّای زیر، اًذازُ زاٍیِ

 
 شکل دٍم -16                     شکل اٍل                                                  -15

      
  ;1زاٍیِ 

  ;2زاٍیِ 

  ;3زاٍیِ 
 

  

  ;1زاٍیِ 

  ;2زاٍیِ 

 ;3زاٍیِ 
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 پاسخنامه

 هتر هرتع تراتر است تا یک ّکتار. 10000گفتِ شذُ کِ  91طفحِ در فعالیت  -غلط  -1

 درجِ تاشذ، هتون ّن ّستٌذ. 90ّا  ای کِ هجوَع آى گفتِ شذُ دٍ زاٍیِ 103در طفحِ  -غلط  -2

 (91) شکل ص  -کیلَهتر  1 -3

 (92کاردرکالس ص  3)سَال  -هتر هرتع  1000000 -4

 (89)کاردرکالس ص  -دسی هتر  10 -5

 93طفحِ  3ٌذ سَال هاً -6

 کیلَهتر هرتع 1 ّکتار 100

 کیلَهتر هرتع 2 ؟    ّکتار 

  

 ّکتار       1 کیلَگرم 500

 ّکتار   200 ؟    کیلَگرم 

  

 کیلَ گرم          1 تَهاى  6000

 کیلَگرم 100000 ؟       تَهاى 

 97طفحِ  2هاًٌذ سَال  -7

 

 

 

 101طفحِ  3هاًٌذ سَال  -8

 

 

 

 

  

 ّکتار ; 200

 کیلَگرم ; 100000

 تَهاى ; 600000000

 طَل ; حجن حَع× عرع × ارتفاع 

 ; حجن حَع    7×      5×      4هتر هکعة ;    140

 لیتر;  140×  1000;  لیتر 140000

 هساحت هستطیل + هساحت دایرُ ; هساحت سطح رًگ شذُ

 شعاع( ; هساحت سطح رًگ شذُ× شعاع × هحیط دایرُ( + )عذد پی × )عرع 

 شعاع( ; هساحت سطح رًگ شذُ× شعاع × ( + )عذد پی 2× شعاع × عذد پی × )عرع  

 ( ; هساحت سطح رًگ شذُ  3×       3×      14/3( + ) 2×    3×      14/3×     6هتر هرتع ; ) 3/141
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 100توریي طفحِ  1هاًٌذ سَال  -9

 

 

 

 

 

 180 - 55; 125هکول:                    90 - 55; 35هتون:       -10

 180 - 42;  138هکول:                     90- 42; 48هتون:       -11

 180 - 69;  111هکول:                     90- 69; 21هتون:       -12

 180 - 71;  109هکول:                     90- 71; 19هتون:       -13

 180 – 83;  97هکول:                      90 - 83; 7ون:      هت -14

 

15-  

 90 - 70;  20است یعٌی  70; هتون زاٍیِ 1زاٍیِ 

 درجِ 70یعٌی ;  70; هتقاتل تِ رأس تا زاٍیِ 2زاٍیِ 

 180 – 70;  110است یعٌی  2; هکول زاٍیِ 3زاٍیِ 

 

16-  

 هحیط دایرُ کَچک + هحیط ًین دایرُ تسرگ ; فرهَل هحیط                      
 

            2/94 (     ;14/3  ×15 ( +     )2 ÷14/3  ×15  ×2; ) 
 

 هساحت ًین دایرُ تسرگ ; فرهَل هساحت
 

                                    25/353  ;2  ÷14/3  ×15  ×15 ; 
 

 103کار در کالس طفحِ  1هاًٌذ سَال 

 

 درجِ 180ّای داخلی هثلث ; درجِ زیرا هجوَع زاٍیِ 50; 1زاٍیِ 

 درجِ 50است یعٌی ;  1; هتقاتل تِ رأس تا زاٍیِ 2زاٍیِ 

 درجِ 180ّای داخلی هثلث ; درجِ زیرا هجوَع زاٍیِ 50;3زاٍیِ 

 105طفحِ  3هاًٌذ سَال 

 105طفحِ  3هاًٌذ سَال 
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