سَاالت ریاضی پایِ ششن
1

هَضَع :حجن

طزاح :اػظن گلی سٍارُ

کارتٌی تِ شکل هکؼة هستطیل دارین کِ حجن آى 7200ساًتی هتز هکؼة است .در ایي کارتي
حذاکثز چٌذ تستِ چای تِ اتؼاد  12 ٍ 8 ٍ 5ساًتی هتز جا هی گیزد.؟

2

درٍى کارتٌی تِ حجن  12960ساًتی هتز هکؼة چٌذ تستِ پَدر هاشیي لثاسشَیی تِ اتؼاد 12 - 20
ٍ  4/ 5جا هی گیزد ؟

3

حجن هخشى آب آشاهیذًی تِ شکل هکؼة هستطیل 140هتز هکؼة است  .اگز طَل ایي هخشى7
هتزٍ ػزض آى  5هتز تاشذ  ،ارتفاع آى را حساب کٌیذ .

4

اًثاری دارین تِ شکل هکؼة هستطیل کِ حجن آى 240هتز هکؼة است  .اگز طَل ٍ ػزض ایي اًثار
تِ تزتیة  8 ٍ 10هتز تاشذ  ،ارتفاع آى را تِ دست آٍریذ.

5

در یک جؼثِ تِ حجن  420ساًتی هتز چٌذ لَطی کثزیت تِ اتؼاد 2 ٍ 3 ٍ 5ساًتی هتز جا هی گیزد ؟

6

اًثاری است تِ اتؼاد  6 ٍ 5 ٍ 9هتز  .هی خَاٌّذ درٍى آى کارتي ّایی تِ حجن 15هتز هکؼثی جا
دٌّذ  ،در ایي اًثار چٌذ کارتي جا هی گیزد ؟

7

اتؼاد یک لَطی کثزیت  1 ٍ 3 ٍ 4ساًتی هتز است  .در یک جؼثِ هکؼة هستطیل شکل تِ اتؼاد 30
ٍ  10 ٍ 8ساًتی هتز چٌذتا اس ایي لَطی ّا جا هی گیزد ؟

8

45

استخزی دارین تِ شکل هکؼة هستطیل کِ اتؼاد آى تِ تزتیة 4 ٍ 5 ٍ 7هتز هی تاشذ ،کِ آى آب
دارد .حجن ایي استخز چٌذ هتز هکؼة است .درٍى ایي استخز چٌذ هتز هکؼة آب دارد ؟

9

در کارتٌی تِ اتؼاد  30 ٍ 40 ٍ 60ساًتی هتز  40جؼثِ دستوال کاغذی تِ اتؼاد  8 ٍ 10 ٍ 20ساًتی
هتز لزار دادُ این .ایي کارتي تا چٌذ جؼثِ دستوال کاغذی دیگز پز هی شَد ؟

10

کارتٌی است تِ اتؼاد 0/ 3هتز .درٍى آى چٌذ ػذد صاتَى تِ اتؼاد 10 ٍ 6 ٍ 3ساًتی هتز جای هی
گیزد ؟

11

45

حجن َّا ا سگاس ًیتزٍصى تشکیل شذُ است  .در َّای یک اتاق تِ اتؼاد 3 ٍ 5 ٍ 3هتز چِ همذار

ًیتزٍصى ٍجَد دارد ؟

12

هٌثغ آتی دارین تِ اتؼاد  4 ٍ 5 ٍ 6هتز.
الف) حجن ایي هٌثغ چٌذ هتز هکؼة است ؟
ب) گٌجایش ایي هٌثغ چٌذ لیتز است ؟

13

یک استخز دارین تِ طَل 12هتز ٍ ػزض  8هتزٍ ػوك  2هتز  .اگز تخَاّین ایي استخز را تاکاشی
ّایی تِ اتؼاد  16سا ًتی در  16ساًتی هتز تپَشاًین ،چِ تؼاد کاشی ًیاس است ؟

14

15

35

اگز َّای اتالی تِ اتؼاد 2/ 7در  3/ 1در  5هتز اکسیضى تاشذ  ،چٌذ هتز هکؼة اکسیضى در َّای اتاق ٍجَد دارد ؟

25

حجن یک پارچ  1200ساًتی هتز هکؼة است  .در صَرتی کِ پارچ آب ًذاشتِ تاشذ  ،تایذ چٌذ
لیتز دیگز آب تِ پارچ اضافِ کٌین تا کاهال پز شَد ؟

16
17

هی خَاّین تا همَا هکؼثی تِ ضلغ  5دسی هتز تساسین چٌذ ساًتی هتز هزتغ همَا ًیاس دا رین؟
23

حجن یک شیشِ ًَشاتِ  1/ 5لیتز است .اگز ػزفاى آى ر اخَردُ تاشذ  ،چٌذ سی سی ًَشاتِ تالی
هاًذُ است؟

19

حجن هکؼة هستطیلی  84هتز هکؼة است .اگز طَل ٍ ػزض آى تِ تزتیة  3 ٍ 7هتز تاشذ  ،ارتفاع
را تِ دست آٍریذ ؟

20

حجن آجزی تِ اتؼاد  3/ 4دسی هتز ٍ  10ساًتی هتز ٍ  40هیلی هتز چٌذ دسی هتز است ؟

21

تا تَجِ تِ هَضَع ٍ ػذد ًَشتِ شذُ ٍ ،احذ هٌاسة را اًتخاب ًواییذ .
الف) حجن یک گاٍصٌذٍق  ----------- 250000است .
ب) حجن یک استخز ---------- 240است .

22

تِ کوک جذٍل تٌاسة تثذیل ٍاحذ ّای سیز را اًجام دّیذ .
الف)  / 0270هتز هکؼة  -------دسی هتز هکؼة
ب) 35/ 1هیلی هتز هکؼة  ---------ساًتی هتز هکؼة

23

تزای ّز کذام اس هَارد سیز یک هثال تشًیذ.
الف)  607/ 1دسی هتز هکؼة -----------------
ب) 840ساًتی هتز هکؼة ----------------
ج)  6/ 3هتز هکؼة --------------------

24

یک کارتي را تا هی تَاًین تا 12جؼثِ کَچک تز پز کٌین  .اگز حجن جؼثِ کَچک را ًصف کٌین ،چِ
تؼذ اد جؼثِ درٍى ایي کارتي جا هی گیزد ؟

25

اتالی دارین کِ تا  12کاشی تِ اتؼاد  40× 50ساًتی هتز پَشیذُ شذُ است  .اگز ارتفاع ایي اتاق2/ 5
هتز تاشذ  ،چٌذ هتز هکؼة َّا در ایي اتاق جا هی گیزد؟

26

25

آب یک پارچ را درٍى لیَاى ّایی تِ حجن 250سی سی ریختِ این  4 .لیَاى ٍ یک لیَاى پز شذُ
است  .اگز آب ایي پارچ را در ظزف ّایی تِ حجن 100سی سی تزیشین  ،چٌذ ظزف پز خَاّذ شذ ،

27

هساحت کل یک هکؼة  54ساًتی هتز هزتغ است  .حجن هکؼة را تِ دست آٍریذ .

