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  ؟نیستکدام یک از اعداد زیر جزو اعداد مربعی  -7
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  .می باشد......................... برابر با ) 9، 11، 12، 20، 18(میانگین اعداد  -9
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  .دوست دارید پیدا کنیدبه هر روشی که موع زاویه هاي داخلی شکل مقابل را مج -15
  
  

  .مساحت قسمت رنگی شکل زیر را حساب کنید -16
  
  
  

  باشد عدد سوم چند بوده است؟  28اگر مجموع عدد اول و دوم . شده است 16معدل سه عدد  -17
  
  

  محط این دایره چند سانتی متر است؟.. باز کرده و دایره اي رسم نمود سانتی متر 3کیانا دهانه ي پرگارش را به اندازه ي  -18
  
  

تومانی چند تومان باید پرداخت  30000براي خریدم یک کاالي . تخفیف به فروش می رساند 20%فروشگاهی اجناسش را با  -19
  کنیم؟

  
  

  .رده است، طول این روز را محاسبه کنیدغروب ک 5   33'    22"طلوع و ساعت  6   45'    24"امروز خورشید ساعت  -20
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