ببسوِ تعبلی

سَاالت ریبضی پبیِ ی ّفتن – هبحث حل هسئلِ

-1کطبٍرزی در هسرعِ اش تعذادی هرغ ٍ گبٍ پرٍرش هی دّذ.اٍ تعذاد دقیق هرغ ّب ٍ گبٍّبیص را بِ
خبطر ًذارد ،اهب برایص هْن است کِ بذاًذ حیَاًبت اٍ رٍی ّن چٌذ تب ّستٌذ ٍ چٌذ پب دارًذ .اٍ بِ
خبطر دارد کِ هرغ ّب ٍ گبٍّبیص  19سر ٍ  66پب دارًذ .اٍ چٌذ هرغ ٍ چٌذ گبٍ دارد ؟

 -2آسبًسَری در رفت ٍ برگطت ّبی هختلف از طبقِ ی اٍل بِ طبقِ ی پٌجن ٍ سپس طبقِ ی دٍم
هی رٍد سپس بِ طبقِ ی چْبرم ٍ بعذ بِ طبقِ ی سَم هی رٍد.اگر فبصلِ ی ّر دٍ طبقِ از یکذیگر 3
هتر ببضذ در هجوَع طَل هسیری کِ آسبًسَر پیوَدُ چقذر است؟
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بچِ ّبی یک هذرسِ بِ اردٍ رفتِ اًذ ٍ
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بچِ ّبیی کِ در هذرسِ هبًذُ اًذ در حیبط هطغَل

ببزی ّستٌذ ٍ فقط ً 7فر در کالسطبى هبًذُ اًذ.ایي هذرسِ چٌذ داًص آهَز دارد؟

-4تَپی پس از زهیي خَردى تب ًصف ارتفبع قبلی خَد ببال هی رٍد.ایي تَپ را از ارتفبع  16هتری رّب
کردُ این.تَپ پس از سِ ببر زهیي خَردى چِ هسیری را طی کردُ است؟

-5درآهذ هبّبًِ یک خبًَادُ  72777تَهبى هی ببضذ کِ
هسکي هی ضَد.پس اًذاز سبالًِ ایي خبًَادُ چقذر است؟
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آى هصرف خَراک ٍ
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آى صرف

-6هجوَع پَل سِ ًفر  3777تَهبى است.اگر اٍلی دٍ برابر دٍهی ٍ دٍهی سِ برابر سَهی پَل داضتِ
ببضٌذ ً .فر دٍم چقذر پَل دارد؟
-7یک تَپ ّرگبُ بِ زهیي هی افتذ
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ارتفبعی را کِ از آى جب افتبدُ  ،ببال هی رٍد .اگر ایي تَپ را از

ارتفبع  54هتری رّب کٌین ٍ پس از هذتی در ارتفبع  2هتری آى را بگیرین  ،در ایي هذت تَپ چٌذ ببر
بِ زهیي برخَرد کردُ است؟

-8هرین ًصف پَل خَد را بِ برادرش داد ٍ
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بقیِ پَل را خرج کرد  ،جَری کِ  427ریبل برایص ببقی

بوبًذ .پَل اٍ چقذر بَدُ است؟

-9حبصل
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1+ + + +777+را تعییي کٌیذ.

-17بِ چٌذ حبلت هی تَاى  6دفتر  177برگ را بیي ً 3فر طَری پخص کرد کِ ّرکذام حذاقل  1دفتر
داضتِ ببضٌذ؟

-11تعذادی اسکٌبس 1777تَهبًی ٍ  577تَهبًی ٍ  277تَهبًی ٍ  177تَهبًی دارین  .بِ چٌذ طریق
هی تَاًین بب ترکیبی از آى ّب  2777تَهبى پَل جذا کٌین؟
هَفق ببضیذ .

ّبدی زادُ 

