سَاالت ریاضی فصل همایسِ ٍ اًذاسُ گیزی سطح
گزد آٍرًذُ اػظن گلی سٍارُ آهَسگارپایِ ضطن دتستاى ضْیذ تاٌّزهٌطمِ سٍارُ
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1

جاّای خالی را کاهل کٌیذ .
الف)  157ساًتی هتز هزتغ  -------------دسی هتز هزتغ
ب)  2هتز هزتغ -----------ساًتی هتز هزتغ
ج)  610هتز هزتغ ّ ---------کتار
د)  925هیلی هتز هزتغ  --------دسی هتز هزتغ

2

تزای ّزیک اس اًذاسُ ّای سیز یک هثال تیاى کٌیذ .
الف) 605ساًتی هتز هزتغ ( )-------------------
ب)  190هتز هزتغ( )---------------
ج) 15دسی هتز هزتغ ( )----------

3

تزای اًذاسُ گیزی ّز یک  ،کذام ٍاحذ سطح هٌاسثتز است؟
الف) هساحت یک استاى ( )----------ب) هساحت تزگِ کاغذ ()---------
ج) هساحت یک اتاق ()---------

4

د) هساحت یک تاؽ ()---------

هساحت یک سهیي کطاٍرسیّ 4کتار است  .اگز تخَاّین آى را تیي ً 9فز تمسین کٌین ،تِ ّز ًفز
چٌذ هتز هزتغ هی رسذ ؟

5

هساحت یک خاًِ  120هتز هزتؼی تزاتز تا  --------ساًتی هتز هزتغ است .

6

ػلی هساحت اتاق خَاب  ،پذیزایی ٍ آضپشخاًِ هٌشلطاى را تا ٍاحذ ّای هختف اًذاسُ گیزی کزدُ ٍ
رٍی یک کاغذ ًَضت ٍلی فزاهَش کزد ٍاحذ اًذاسُ گیزی را جلَی آًْا تٌَیسذ .اٍ را تزای یافتي
ٍاحذ ّای اًذاسُ گیزی کوک کٌیذ .
الف)اتاق خَاب  -------- 1200 :ب) آضپشخاًِ--------- 150000
ج) پذیزایی --------- 73 :

7

کف یک سالي را تا سزاهیک ّایی تِ اتؼاد 12× 12پَضاًذُ این ٍ  36سزاهیک هصزف ضذُ است .
اگز تخَاّین ّویي سالي را تا سزاهیک ّایی تِ اتؼاد 4× 4تپَضاًین ،چٌذ سزاهیک السم دارین ؟

8

جاّای خالی را تا اػذاد هٌاسة پز کٌیذ .

الف) 16780هتز هزتغ  ----------------دسی هتز هزتغ
ب)  541000000ساًتی هتز هزتغ  --------------هتز هزتغ
9

جاّای خالی را تا ٍاحذ هٌاسة پز کٌیذ .
الف) 47600دسی هتز هزتغ ------------- 4760000،است .
ب)  375000ساًتی هتز هزتغ  ------------- 37/ 5،است .

10

هساحت ضکل هماتل را ٍاحذ ّای سطح دادُ ضذُ تِ دست آٍریذ ٍ سپس هطخص کٌیذ کذام ٍاحذ
سطح تزای اًذاسُ گیزی هساحت ایي ضکل هٌاسة تز است ؟
الف)

11

ب)

در جاّا ی خالی ٍاحذ هٌاسة تٌَیسیذ.
الف)هساحت یک فزش  ---------- 900است .
ب) هساحت تختِ کالس  ---------- 65000هی تاضذ .

12

هی خَاّین سهیي یک هسجذ تِ هساحت  480هتز هزتغ را تا فزش ّایی تِ اتؼاد 4هتز در  3هتز
فزش کٌین.ا گز ایي فزش ّا را ٍاحذ سطح فزض کٌین ،هساحت ایي هسجذ تز حسة ایي فزش ّا
چٌذ ٍاحذ سطح است ؟

13

اگز طَل یک هیش  125/ 5دسی هتز ٍ ػزض آى  72ساًتی هتز تاضذ  ،هساحت ایي هیش چٌذ هتز
هزتغ است ؟

14

ضْزداری هی خَاّذ یک سهیي هستطیل ضکل تِ اضالع 24هتز در  4هتز را گل کاری کٌذ .اگز
تخَاّذ سهیي را تِ ضص هزتغ هساٍی تمسین کٌذ  ،اتؼاد ایي هزتغ ّا چِ لذر تایذ تاضذ ؟

15

هیشی هستطیل ضکل تِ اتؼاد  7/ 5هتز در  4هتز دارین  .هی خَاّین ٍسط هیش را هٌثّت کاری کٌین.
اگز هساحت حاضیِ ی هیش  21هتز هزتّغ تاضذ ،چٌذ هستطیل تِ اتؼاد  1× 1/ 5هتز هی تَاى هٌثّت کاری کزد؟

16

در دُ هتز هزتغ چٌذ کاضی هزتغ ضکل تِ اتؼاد 25ساًتی هتز جای هی گیزد ؟
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17

14

هی خَاّین اتالی هستطیل ضکل تِ هساحت  25هتز هزتغ را تا هَساییک ّای هزتغ ضکل تِ ضلغ
هتز فزش کٌین  ،چٌذ هَساییک تزای ایي اتاق السم است ؟
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18

استخزی تِ ضکل هتَاسی االضالع تِ هساحت 96هتز هزتغ دارین  .اگز تخَاّین ایي استخز را تا
هَساییک ّایی تِ اتؼاد  4در  4هتز فزش کٌین ٍ ،ایي هَساییک ّا را تِ ػٌَاى ٍاحذ سطح در ًظز
تگیزین ،هساحت ایي استخز تز ایي هَساییک ّا چِ لذر هی ضَد ؟

19

تزای ًصة ضیطِ ی پٌجزُ ای هستطیل ضکل  ،ضیطِ ای تِ طَل  1/4هتز ٍ ػزض  0/ 75هتز السم است .
الف) هساحت ایي ضیطِ چٌذ ساًتی هتز هزتغ است ؟
ب) اگز تخَاّین  5پٌجزُ را تا ّویي اتؼاد ضیطِ تیٌذاسین  ،تِ چٌذ ساًتی هتز هزتغ ضیطِ ًیاس دارین ؟

20

 0/ 45هتز هزتغ تزاتز  -----------هیلی هتز هزتغ است .
الف) 45

21

ج) 450000

ب) 4500

25

طَل یک سهیي فَتثال  105هتزٍ ػزض آى

د) 4500000

طَلص است  .هساحت ایي سهیي فَتثال را تِ دست آٍریذ.

22

هشرػِ ای است تِ ضکل هستطیل تِ ػزض  ٍ 200طَل  800هتز  .هساحت ایي هشرػِ را تِ دست آٍریذ.

23

در حیاط هستطیل ضکل یک خاًِ تِ اتؼاد 10هتز در  15هتز  ،یک تاغچِ ی هثلث ضکل ساختِ این.
اگز تزای هَساییک کزدى حیاط تِ 3000هَساییک هزتؼی ضکل تِ ضلغ  20ساًتی هتز ًیاس داضتِ
تاضین ،هساحت ایي تاغچِ چِ لذر است ؟

24

یک استخز تِ طَل 12هتز ٍ ػزض  8هتز ٍ ػوك  2هتز دارین  .اگز تخَاّین ایي استخز را تاکاضی
ّایی تِ اتؼاد  16ساًتی هتز تپَضاًین ،چِ تؼذاد کاضی ًیاسد ارین ؟
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