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ًبم ٍ ًبم خبًَادگٖ:

درحل مسئلههبی اینبرگه نببید از مبشینحسبة یبرایبنه استفبده کنید!

زٗبضٖ ّفتن

هْس 9۵

 .3دز شکل شٗس  ۵۵زدٗف دازٗن کِ دز ّس زدٗف ۵۵ ،داٗسٓ زٗصِ
زٗص کش٘دُ شدُاست .اٗي شکل« ،شکل شوبزٓ ً »۵بم دازد.

 .1دز ّس هَزد ،حبصل زا ذٌّٖ ٍ ثدٍى اٌٗکِ ضسة چٌد زقن
دز چٌد زقن اًجبم دّ٘د ،حسبة کٌ٘دٗ .عٌٖ غ٘س اش جَاة،
ّ٘چچ٘صٕ زٍٕ کبغر ًٌَٗس٘د!
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9999 87

الف) ثدٍى کش٘دى شکل ثگَٗ٘د کِ اگس دٍ ستَى ثِ شکل
شوبزٓ  ۵اضبفِ کٌ٘ن ،چٌد داٗسُ اضبفِ هٖشَد.

.2

حبصلضسة شٗس ثِ شوب دادُ شدُ .اسن عدد ثِدست آهدُ «الف»

است.

الف ۰۱۰۴۶۱۰۱

ة) ثدٍى کش٘دى شکل ثگَٗ٘د کِ اگس سِ زدٗف ثِ شکل

= 1234 × 8885

حبال ثگَٗ٘د کِ ّس کدام اش ضسةّبٕ پبٗ٘ي چقدر از «الف» بیشتر
یب کمتر ّستٌد.
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شوبزٓ  ۵اضبفِ کٌ٘ن ،چٌد داٗسُ اضبفِ هٖشَد.

پ) ٗک زدٗف ثِ شکل شوبزٓ  ۵اضبفِ هٖکٌ٘ن .شکلٖ جدٗد
ثِ دست هٖآٗد .حبال ٗک ستَى ثِ اٗي شکلِ جدٗد اضبفِ
هٖکٌ٘ن .طٖ اٗي دٍ کبز ،دز هجوَع چٌد داٗسُ ثِ شکل اصلٖ
اضبفِ شدُ است؟

 .4تعدادٕ آدمِ صَزتٖپَش دز  ۴زدٗفِ  ۵۵۷تبٖٗ اٗستبدُاًد.
ًبزًجٖپَشّب ّن دز  ۸زدٗفِ  ۵۲۷تبٖٗ اٗستبدُاًد.
اگس ّوگٖ زا دز  ۴زدٗف جب ثدّ٘ن ،دز ّس زدٗف چٌد ًفس ثبٗد
ثبٗستٌد؟ ثسإ حل اٗي هسئلِ اجبشُ ًدازٗد تعداد کل آدمّب زا
حسبة کٌ٘د!

 .5اٗي آقبٕ خَشخٌدُ ،ثسإ جلَ شدى اش هبش٘يّبٕ دٗگس
حسکبت هبزپ٘چ هٖکٌد!
ّؤ هبزپ٘چّبٕ اٍ ً٘نداٗسُ
ّستٌد .دز شکل شٗس ،هس٘س
اٍ زا زسن کسدُاٗن (خطّبٕ
پسزًگ) .عددّب ،طَل قطس
داٗسُّب ّستٌد .عدد پٖ زا
حتوبً  ۷/۵۴دز ًظس ثگ٘سٗد.
زٍشٖ پ٘دا کٌ٘د کِ ثتَاى ّس هسئلِإ هبًٌد اٗي هسئلِ زا دز
کوتس اش  ۲دق٘قِ حل کسد .سپس ثب اٗي زٍش ،طَل هس٘س زا
ث٘بث٘د.

 .6دز شکل شٗس ،پبزُخطٖ ثِ طَل  ۲22ثِ دٍ قسوت هسبٍٕ
تقس٘ن کسدُاٗن ٍ ،ثعد زٍٕ ّسٗک اش آى قسوتّب ً٘نداٗسُإ
قساز دادُاٗن.

الف) طول مسیر خمیده (همبنی که از نیمدایرههب درست
شده است) چقدر است؟
* * *
اٗي ثبزّ ،وبى پبزُخط زا ثِ  ۴قسوت هسبٍٕ تقس٘ن کسدُاٗن.

ة) طول مسیر خمیده چقدر است؟
* * *
دز اٗي شکلّ ،وبى پبزُخط زا ثِ  ۲2قسوت هسبٍٕ تقس٘ن
کسدُاٗن.

ج) طول مسیر خمیده چقدر است؟
* * *
حبالّ ،وبى پبزُخط زا ثِ  ۵22قسوت هسبٍٕ تقس٘ن کسدُاٗن.

د) طول مسیر خمیده چقدر است؟
* * *
دز آخسٗي ثبزّ ،وبى پبزُخط زا ثِ  ۲22قسوت هسبٍٕ تقس٘ن
کسدُاٗن.

ه) طول مسیر خمیده چقدر است؟
* * *
هقبٗسٔ پبسخّبٕ الف ،ة ،ج ،د ُ ،ثبعث تعجت شوب ًوٖشَد؟
اگس تعجت کسدٗد ،ثگَٗ٘د کِ ثب هص٘جت ٍازدُ چِ کٌ٘ن!

