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 1توریي در هٌسل ضوارُ  بِ ًام خدا

 ریاضی پٌجن )هساحت(

 

 درضکل زیر هساحت قسوت رًگی ؟ 1

ضلع یک هربع یک هتر است .اگر بِ اًدازُ ی ضلع یک هیلی هتر اضافِ کٌین .هساحت آى چٌد هیلی هتر هربع  2

 ضَد؟ اضافِ هی

ربع هساحت ّرهثلث  3
1

2
  هساحت هربع است .چِ کسری از ضکل رًگ ضدُ است ؟  

 

اگر خطَط عوَد بر ّن بر اساس  4
13

100
 هتر هدرج ضدُ باضد.هساحت هثلث )آ پ د(چقدر است ؟    د 

  

  پ    ر      آ 

 آٍرید .ی از ضکل رًگی است ؟هقدارآى را بِ دست رچِ کس 5

 10 

 10                                                                هساحت ضکل هقابل چٌد ساًتی هتر است ؟ 6

       25  40 

              20                      

               15           

40 

 افسایص یافتِ هساحت چٌد برابر ضدُ است ؟ %200ضلع هربعی  7

 هساحت کدام یک از بقیِ بیطتر است ؟ 8

 ساًتی هتر هربع 180000ّکتار          د(07/0هترهربع         ج( 179کیلَهتر هربع       ب(004/0 الف(

 هتر هی ضَد؟ساًتی هتر هربع است .اگر ضلع آى را سِ برابر کٌین هحیط آى چٌد ساًتی 64هساحت هربعی  9



 

  با تَجِ بِ ضکل هقابل قسوت ّاضَر خَردُ چٌد ساًتی هتر هربع است ؟ 10
1

4
 

16 

کف اتاقی بِ طَل    11
1

3
ساًتی هتر 25هتر را هی خَاّین با هَزاییک ّای هربع ضکل بِ ضلع 6هتر ٍ بِ عرض   8 

 فرش کٌین برای ایي کار بِ چٌد هتر هَزاییک ًیاز دارین ؟

هتر باضد 40هتر ٍ قطر کَچک لَزی 120هساحت یک هربع با هساحت  یک لَزی برابر است .اگر هحیط هربع  12

 .قطر بسرگ لَزی چٌد هتر است ؟

برابر هساحت هثلث )الف م د(است .اًدازُ ی )م د(چٌد ساًتی هتر 3هتر است .هساحت آى 48هحیط هربعی  13

 الف                                                                              هربع است ؟                          

 د     م   

اگر هحَر ّا بر اساس  14
3

10
 هتر هدرج ضدُ باضد .هساحت هربع چٌد ساًتی هتر هربع است ؟

 هتر ًیاز دارین ؟4/0ضلعهی خَاّین کف اتاقی را بِ ضکل زیر هَزاییک کٌین بِ چٌد هَزاییک بِ  15

  16 

              6                         16    

                                    6      

در ضکل هقابل هساحت هربع  16
4

3
برابر هساحت ّطت ضلعی است .ًسبت هساحت یک هثلث بِ هساحت هربع 

 چیست ؟

 از ًَازش دستی است کِ خَابن کٌدسَزش ضالقی کِ بیدارم کٌد بْتر  


