
 

  سواالت امدادي 
  

  )نفر اول – مششي  پايه(
  

 دقيقه 10:گويي زمان پاسخ مدت

  
)مكعب واحد  64در اين مكعب . متر است سانتي 4طول هر يال يك جعبه مكعب شكل بدون در  -1 )´ ´1 1 گيرد و  جا مي 1

´كوچك(هاي واحد  چند تا از اين مكعب. كند جعبه را كامالً پر مي ´1 1     هاي جعبه در تماس هستند؟  با ديواره) 1



 

  سواالت امدادي 
  

  )نفر دوم – مششي  پايه(
  

 دقيقه 10:گويي زمان پاسخ مدت

  
  
  
  
  
   :دهد تر از صفر را به شكل زير نمايش مي اند كه وارون جانبي هر عدد صحيح بزرگ اي را طراحي كرده دانشمندان آينه -2
  

  
  . شود است و برعكس آن نوشته مي لياصدر اين آينه وارون جانبي هر عدد، عددي است كه ارقامش مشابه ارقام عدد 

سپس . دنام مي xآن را . كند اش را حساب مي و وارون جانبي دهد و حاصل جمع را جلوي آينه قرار مي دانشمندي عدد
x كند و آن را  اش جمع مي را با وارون جانبيy مقدار. نامد ميy  چند است؟    

بـه عـدد   . منتظر دريافت عددي از نفـر اول بـاش  
واحد اضافه كن و  200دست آمده از مرحله قبل  به

 !قرار بده با آن را برابر



 

  سواالت امدادي 
  

  )سومنفر  – مششي  پايه(
  

 دقيقه 10:گويي زمان پاسخ مدت

  
  
  
  
  

  : شود در هر دقيقه فرآيند زير تكرار مي. روي تخته كالسي نوشته شده است 23عدد  -3

به . شود شود و به جاي عدد پاك شده نوشته مي جمع مي 12 ضرب ارقام آن با عدد شود، حاصل عدد نوشته شده پاك مي

´دقيقه عدد  1نوان مثال بعد از ع + =2 3 12 اين  ي ساعت چه عددي روي تخته بعد از . روي تخته نوشته خواهد شد 18

     كالس نوشته خواهد شد؟

خـارج قسـمت   . منتظر دريافـت عـددي از نفـر دوم بـاش    
پيـدا   303تقسيم عدد به دست آمده از مرحله قبل را بـر  

كن و آن را  !قرار بده 



 

  سواالت امدادي 
  

  )چهارمنفر  – مششي  پايه(
  

 دقيقه 10:گويي زمان پاسخ مدت

  
  
  
  
  

پرش از ارتفاع، چتر بازي پس از رها شدن از هواپيما،  يدر يك حركت نمايش -4 كيلومتر بر  100مسير را با سرعت  %

اگر . پيمايد كيلومتر بر ساعت مي 20كرده و بقيه مسير را با سرعت  سپس چتر خود را باز. آيد ساعت به حالت سقوط پايين مي

1/زمان اين سقوط       ساعت باشد، او از ارتفاع چند كيلومتري سقوط كرده است؟  09

. منتظر دريافت عـددي از نفـر سـوم بـاش    
عدد به دست آمده از مرحله قبل را برابر بـا  

قرار بده! 



 

  سواالت امدادي 
  

  )پنجمنفر  – مششي  پايه(
  

 دقيقه 10:گويي زمان پاسخ مدت

  
  
  
  

متر  سانتي 12به ترتيب  فنرگرمي بياويزيم، طول  400ي  گرمي و بار ديگر وزنه ي يك بار وزنه سبك، فنرياگر به انتهاي  - 5

ل طو. شود متر مي سانتي 54گرمي بياويزيم، طول فنر  600ي  هوزنبه انتهاي فنر، همچنين اگر اين بار . شود متر مي سانتي 26و 

  . ي فنر را حساب كنيد اوليه

  . منتظر دريافت عددي از نفر چهارم باش
ي قبـل را   دست آمده از مرحله برابر عدد به 8 

 !قرار بده برابر با
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