
 

 

 ف معمولی در مقابل یک تکلیف اصیلیک نمونه تکلی

 

 تکلیف معمولی

 نشان داده شده چقدر است؟ ریکه در ز یاسطح استوانه سوال اول:

 

 

 

 

 متر مربع 13الف( 

 متر مربع 18ب( 

 متر مربع 60ج( 

 متر مربع 87د( 

نوشابه چقدر  یمتر است. حجم قوط یسانت 10متر و ارتفاع  یسانت 5قطر  یدارازیر نوشابه  یقوط سوال دوم:

 است؟

 

 

 متر مکعب 78.50الف( 

 متر مکعب 157ب( 

r=3M 

h=10M 

20 ft 

15 ft 

: مریم بابائیکاری از  



 متر مکعب 196ج( 

 متر مکعب 392.20د( 

 حجم مخروط چقدر است؟ سوال سوم:

 

 

 مکعب متر 7410الف( 

 متر مکعب 1570ب( 

 متر مکعب 942ج( 

 متر مکعب 300د( 

 چقدر است؟ در مقابسه با حجم قدیم دیجد حجم. استهدو برابر شد یهرم مثلث هیمساحت پا سوال چهارم:

 الف( یک چهارم آن

 ب( نصف آن

 ج( دو برابر آن

 د( چهار برابر آن

 

 تکلیف اصیل

 بسته بندی!

 از یمشتر 24000. به طور متوسط ساالنه دیفروشگاه بزرگ هست کیدر  دیخر یایهدا یشما مسئول بسته بند

 کیشود. در طول  یبسته بند شانیدهایخواهند خریم انیدرصد از مشتر 15. حدود خرندلباس می فروشگاه شما

 د.رسانیکاله به فروش م 160جفت شلوار و  480، راهنیپ 750، کاپشن 165فروشگاه به طور معمول  نی، اماه

عرض و  متر کیدارد. هر رول  نهیسنت هز 26 مترهر  یبرا یاست و کاغذ بسته بند کسانیها همه جعبه متیق

 طول دارد. متر کصدی

d=5 cm 

h=10 cm 

 آبمیوه رضوی



 یزیبرنامه ر نهساال یبسته بند یهانهیهز یبرا دیخواهیم یعی، شما به طور طبیبسته بند مسئولبه عنوان  

 ،شلوار بسته بندی یبراحداقل کاغذ را  یاجعبه نوع. چه هم داشته باشید و در صورت امکان پس انداز دیکن

 دارد؟ ازی، کت و کاله نراهنیپ

 

 :شما ی فهیوظ

 :دیکن هیتوص دیخر ندهیبه نما یگزارش کتب کی در

 چقدر باشد، کت و کاله سفارش داده شوندراهنی، پشلوار یجداگانه برا دیکه با ییهااندازه جعبه ،. 

 ازیمورد ن یکاغذ بسته بند تعداد رول، 

 کاله، کت وراهنی، پسال فروش شلوار کی یبرا یبسته بند کاغذ یبیتقر نهیهز. 

 

 

 :دیریدر نظر بگ دیکه با یسواالت

های متفاوت از طریق تا زدن؟ مسلماً های تا شده در آن جا شودتا لباس بزرگ باشد دیجعبه چقدر با .1

 گیرد، ایجادخوردگی داخلش قرار میبدون بهم لباس که  ایجعبه و اندازه در شکلرا  یراتییتغتوان می

 کرد.

 

بت به نس کمترین مقدار دور ریخت کاغذ را دارند و ،یبسته بنداشکال  بعضی ازکه  داشته باشیددر نظر  .2

اشند. داشته ب اجیاحت یشتریبه کاغذ ب های سادهبسته بندی نیا دیشا هرچند که هستندآسان تر  هیبق

ا بممکن است  هک یعاتیجعبه در مقابل ضا کی برای ازیدر مورد مقدار کاغذ مورد نقانون یا تعمیمی  ایآ

 وجود دارد؟ بزرگتر کامال از بین رود، بسته بندی جعبه  انتخاب

 

در  هایبسته بندر اساس کند. ب یکاغذ بسته بند یرا بدون اتالف مقدار یاتواند بستهیکس نم چیه .3

 محاسبه کنید.را  ازیرول مورد ندر  هدر رفته ایو کاغذ استفاده نشده  یکاغذ اضاف نهی، هزیواقع یایدن

 

 

 



 :شودیقضاوت م ریز یارهایکار شما بر اساس مع

 اتییاضیر یدگیچیپ •

 و استدالل اتییاضیر یهاروش •

 کار بودن اثربخش •

 هاشگزار تیفیک •

ردقت در کا •



 


