
 سیغت ؽٙاعی ؽیٕی- فیشیه ریاضی

 ا٘ٛاع چٙذ ضّعی ٞا 

 ا٘ٛاع پَٛ

تاتّٛٞای رإٞٙایی را٘ٙذٌی 

 تزاعاط اؽىاَ ٞٙذعی

 
 

 ٞا  تّٛرا٘ٛاع 

 ا٘ٛاع عٛخت

 ا٘ٛاع تاتزی

  ٞا عذعی ا٘ٛاع

 ٞا آیٙٝ ا٘ٛاع

 ٌزٔا ٞذایت ٘ظز اس ٔٛاد ا٘ٛاع

 اِىتزیغیتٝ جزیاٖ ٞذایت ٘ظز اس ٔٛاد ا٘ٛاع

 ٚ ٘افّشاتا٘ٛاع فّشات 

 آِیاصٞا ا٘ٛاع

 ٔادٜ ٔختّف ٞای حاِت ا٘ٛاع

 ٔخّٛعٟا ا٘ٛاع

 ٞا ٔحَّٛ ا٘ٛاع

 ا٘ٛاع پان وٙٙذٜ ٞاٞا  حالَ ا٘ٛاع

 ا٘ٛاع ضذعفٛ٘ی وٙٙذٜ ٞا

 آٞٙزتاا٘ٛاع 

 ا٘ٛاع اٞزْ

 ا٘ٛاع ٔاؽیٗ ٞا

 ا٘ٛاع صذا

 ٞا ا٘ٛاع ٍٔظ

 ٞا ا٘ٛاع  پؾٝ

 ا٘ٛاع س٘ثٛرٞا

 ٞا ا٘ٛاع جیزجیزن

 ٞا ا٘ٛاع پزٚا٘ٝ

 ٞا ا٘ٛاع ٔٛرچٝ

 ٞا ا٘ٛاع عٙجاله

 ا٘ٛاع س٘ثٛرٞا

 پز٘ذٜ ا٘ٛاع حؾزات

 ٞا ا٘ٛاع عٙىثٛت

 خاوی ٞای ا٘ٛاع وزْ

 ا٘ٛاع تزي ٞا

 ا٘ٛاع ریؾٝ ٞا 

 ا٘ٛاع عَّٛ ٞا

 ٔختّف جا٘ٛراٖ در ا٘ٛاع د٘ذاٖ

 ٞا صذف ٚ ٞا پٛعتٝ ٔجٕٛعٝ

 تٙذپا یه پای ٔذَ

  ٘احیٝ یه ٞای عًٙ اس ای ٔجٕٛعٝ

  عاختٕا٘ی ٞای عًٙ اس ای ٔجٕٛعٝ

  ٘احیٝ یه ٞای فغیُ اس ای ٔجٕٛعٝ

  ٘احیٝ یه ٞای وا٘ی اس ای ٔجٕٛعٝ

  ٘احیٝ یه ٞای ٌّغًٙ اس ای ٔجٕٛعٝ

  ٘احیٝ یه ٞای خشٜ اس ای ٔجٕٛعٝ

  تّٛرٞا اس ای ٔجٕٛعٝ

 ٞا تزي اس ای ٔجٕٛعٝ

  چٛب اس ای ٔجٕٛعٝ

  دا٘ٝ اس ای ٔجٕٛعٝ

 صذف اس ای ٔجٕٛعٝ

 پز اس ای ٔجٕٛعٝ
 

ی
پزٚصٜ عثمٝ تٙذ

 



 درتارٜ ی چٙذ ظّعی ٞای ٔٙتظٓ

 سیاضی داوان مطًُس 

 اعذادسيمی

 ضشب تٍ سيش مصشیان تاستان

 پًل دسدویا        

 تخص پزیشی

 چشتکٍ

 

 درتارٜ ی عذعی ٞا 

  رٚس ٚ ؽة ایجاد عُّ

  فصَٛ ایجاد عُّ

 ٌزفتٍیخٛرؽیذ یا ٔاٜ عُّ

 ؟ دارد فاصّٝ چمذر سٔیٗ اس ٔاٜ

 فاصّٝ چمذر سٔیٗ اس خٛرؽیذ

 ؟ دارد

 فاصّٝ چمذر سٔیٗ اس عیارٜ یه

 ؟ دارد

 فاصّٝ چمذر سٔیٗ اس عتارٜ یه

 ؟ دارد

  آیٙذٜ در فضا تٝ ٔغافزت

 تّغىٛج ٔختّف ا٘ٛاع

 ٔختّف فّشات در ٌزٔایی ٞذایت

درتارٜ ی  

 وزیغتاَ ٞا 

 عٙاصز

 ٔختّف

 عالئٓ چٍٛ٘ٝ

 لزاردادی

 تٝ را خٛد

 دعت

 ؟ آٚرد٘ذ

 

 ؽیٕیایی تغییزات

 تاثیز تحت چٍٛ٘ٝ

 ٌیزد ٔی لزار ٌزٔا

 ؟

 ؽیٕیایی تغییزات

 تاثیز تحت چٍٛ٘ٝ

 ٌیزد ٔی لزار ٘ٛر

 ؟

 ٔحیظ رعٛتت

  عزعت تز چٍٛ٘ٝ

 ٔی اثز تثخیز

 ؟ ٌذارد

گاصَای مختلف 

مًجًد دسًَا ي 

کاستشدَای آوان 

 دسصوذگی تطش

 تاسان َای اسیذی

 

 پٛعذ؟ ٔی چٍٛ٘ٝ د٘ذاٖ

 ؟ وٙذ ٔی پیذا اِتیاْ چٍٛ٘ٝ پٛعت

  ٔختّف جا٘ٛراٖ در خٖٛ ٌزدػ

 اعزاف ٔحیظ اس اوغیضٖ چٍٍٛ٘ی وغة

  تذٖ

 ٔختّف جا٘ٛراٖ در چٍٍٛ٘ی ؽٙٛایی

 ٔختّف جا٘ٛراٖ در چٍٍٛ٘ی تیٙایی

 ؟ جٛ٘ذ ٔی را غذایؾاٖ چٍٛ٘ٝ ٟٔزٌاٖ تی

 ٔادرؽاٖ ٌیاٜ اس ای فاصّٝ چٝ تا ٞا دا٘ٝ

 ؟ ؽٛ٘ذ ٔی پزاوٙذٜ

 تٝ الذاْ عزعتی چٝ تا خٛار ٌٛؽت ٌیاٞاٖ

 ؟ وٙٙذ ٔی ؽىار

 چؾٓ رً٘ ٚ ٔٛ رً٘ ارتثاط

 در ٞا دا٘ٝ تعذاد وٙٙذ٠ تعییٗ عأّی چٝ

 ؟ اعت عیة یه

 ٞایی تاوتزی ٘ٛع چٝ ٔختّف خاوٟای در

 ؟ وٙٙذ ٔی س٘ذٌی

 ٔی س٘ذٌی ٔا تذٖ رٚی ٞایی تاوتزی ٘ٛع چٝ

 ؟ وٙٙذ

 ؟ اعت چٍٛ٘ٝ پزٚا٘ٝ یه س٘ذٌی چزخٝ

؟ اعت چٍٛ٘ٝ ٍٔظ یه س٘ذٌی چزخٝ  

؟ وٙذ ٔی عٕز چمذر ٍٔظ یه  

 ٞای ٍٔظ ِٚذ ٚ ساد ٔیشاٖ تز عٛأّی چٝ

 ؽفیزٌی ٔزحّٝ تٝ آٟ٘ا رعیذٖ ٚ خاٍ٘ی

؟ اعت ٔٛثز   

 ٔی س٘ذٌی ال٘ٝ یه در ٔٛرچٝ تعذاد چٝ

؟ وٙٙذ  

 اس ٔغافتی چٝ تا غذا وغة تزای ٞا ٔٛرچٝ

؟ ؽٛ٘ذ ٔی دٚر خٛد ال٘ٝ  

 دٚر خٛد وٙذٚی اس ٔغافتی تاچٝ س٘ثٛرٞا

 ؟ ؽٛ٘ذ ٔی

 ضثاَت َا يتفايت َای تیه ديصیستان يخضوذگان

 فًایذ ماَی َا تشای اوسان

 پًضص تذن ماَی َا اص چیست؟

  اوًاع ماَی َا

 

 

 

 
 

ك
تحمی

                                                                   
 

  

 



 ٔذَ 
 

  ؽٕغی ی ٔٙظٛٔٝ ٔذَ

  تخار ٞای تٛرتیٗ ٔذَ

  عادٜ ٞای ٔاؽیٗ ٔذَ

  اٞزْ ٚ ٌاٜ ٔذَ تىیٝ

   ٞٛاپیٕا یه اس ٔذِی

  ٔاٜ ٞای ٔذِی اس ٞالَ

 ، ٞا تزج)  فّىی ٞای صٛرت

 ( ٞا ٔٙظٛٔٝ
 

 ّٔىِٟٛای اس ٔذِی

 ٔختّف

 ٞای اتٓ اس ٔذِی

 ٔختّف

 تّٛرٞای اس ٔذِی

 ٔختّف

ٔذِی اس ٘یزٚٞای 

تیٗ ّٔىِٛی ٚ 

  اتٕی

 ا٘غاٖ لّةٔذَ 

 خٖٛ ٔذَ ٌزدػ

 عصثی دعتٍأٜذَ 

 ا٘غاٖ ٔذَ چؾٓ

 ٔذَ دعتٍاٜ ٌٛارػ

 ٌٛػٔذَ 

 مذل تشش گیاَان 

 پًستش صوجیشٌ غزایی

 مًالط اوذام َای تذن

ٔذَ
 

 گشامپاصل چیىی تاو

 پی یاب 

ومایص صايیٍ َای دس مثلث متسايی 

یا دس متسايی  االضالع تشاتشوذ ي

 لساقیه صايیٍ َای کىاس ساقیه تشاتشوذ.ا

 وًاس مًتیًع

 تًپًلًطی

ضکلُای َىذسی تا   ومایص مساحت

دیگش ضکلُا ) مساحت ريصوقٍ تا 

 مساحت متًاصی االضالع (

 

 

 

 ؟ کىىذ می کاس چگًوٍ آَىشتاَا

 ؟ ضًوذ می ساختٍ چگًوٍ آَىشتاَا

 کىذ می جزب سا چیضَایی آَىشتاچٍ

 ؟

 ومایص وحًٌ کاس قطة وما

 ومایص يیظگی َای مخلًط

ومایص عملکشد پشیسکًج ، رسٌ تیه 

 ، کًسٌ آفتاتی ي...

 ومایص تًلیذ آَه ستا 

 

 

 کٍ داسد اَمیت مًضًع ایه آیا 

 کاضتٍ جُتی چٍ اص َا داوٍ

 ؟ ضًوذ

 ومایص وفًر پزیشی خاک 

 ومایص سسًب گزاسی خاک

 

ؼ
ٕ٘ای

 



صذای اوسان تا اص میان لًلٍ تا چٍ چٍ 

 مسافتی مىتقل می ضًد؟ 

کذام ضکل یخ صيدتش آب می 

 ضًد؟)کشيی، استًاوٍ ، مکعة(

 

 ٌزْ ٚلتی فّشات ی ٕٞٝ آیا

 ا٘ذاسٜ یه تٝ ؽٛ٘ذ ٔی

 ؟ ؽٛ٘ذ ٔی ٔٙثغظ

 یه اتعاد رٚی  ٞٛا دٔای آیا

 ؟ ٌذارد ٔی اثز تادوٙه

 یه پزٚاس تز تاثیزی دٔا آیا

 ؟ دارد ٌزْ ٞٛای تاِٗ

 ؽٛ٘ذ ٔی ٌزْ ٚلتی ٔایعات

 ؟ ؽٛ٘ذ ٔی ٔٙثغظ  چمذر

 ٕ٘ه آب آیا

 آب اس سٚدتز

 تٝ خاِص

 ٔی جٛػ

 ؟ آیذ

 تز دٔا آیا

 ا٘حالَ

 ٔٛثز پذیزی

 ؟ اعت

 

 پذیزی ا٘حالَآیا 

 ٔختّف ٔٛاد

 یىغاٖ اعت ؟

 ٔایعات ٕٞٝ آیا

 ٔی تثخیز ٚلتی

 ٔی خٙه ؽٛ٘ذ

 ؟ وٙٙذ

آیا جامذات مختلف 

صًت سا تٍ یک 

اوذاصٌ اص خًد عثًس 

 می دَىذ؟

 ٔٛثز ٌیاٞاٖ رؽذ تز دٔا آیا

 ؟ اعت

 تٝ رٚیؼ تزای ٌیاٜ آیا

 ؟ دارد ٘یاس ٞٓ تاریىی

 تٟتز رٍ٘ی ٘ٛر در ٌیاٞاٖآیا 

 ؟ وٙٙذ ٔی رؽذ

 ٌیاٞاٖ رؽذ تز  ٘ٛر آیا جٟت

 ؟ ٌذارد ٔی اثز

 ٔحزن تٛا٘ذ ٔی دٚد آیا

 سار تٛتٝ ٌیاٞاٖ در س٘ی جٛا٘ٝ

 ؟ ؽٛد

ٔمذار  ٔختّف آیا ٌیاٞاٖ

 وٙٙذ ٔی ٔصزف آب یىغاٖ 

 ؟

 ٔمذار چٝ فزٍ٘ی ٌٛجٝ ٌیاٜ

 ؟ وٙذ ٔی تحُٕ را ؽٛری

 ٌیاٞا٘ی تشرٌتز ٞای دا٘ٝ آیا

 ؟ وٙٙذ ٔی تِٛیذ تشرٌتز

 ٘خٛد ٞای دا٘ٝ ٕٞٝ آیا

 غالف یه در ٔٛجٛد فزٍ٘ی

 ؟ دار٘ذ یىغا٘ی ا٘ذاس٠

 سٚرٔٙذی ٚ ٔٛ رً٘ تیٗ آیا

 ؟ دارد ٚجٛد ارتثاعی فزد

ٔخٕزٞا اثز  فعاِیت تز آیا دٔا

 دارد ؟ 

 رؽذ تز وٛد ٔختّف آیا ا٘ٛاع

 ٌیاٜ ٔٛثز اعت ؟

 وٛدٞای اس وٕپٛعت آیا

 ؟ اعت تٟتز ؽیٕیایی

ٌیاٞاٖ تاثیز  رؽذ تز آٞٗ آیا 

 دارد ؟

 عزعت تز دا٘ٝ ا٘ذاس٠ آیا

 ؟ اعت ٔٛثز آٖ س٘ی جٛا٘ٝ

 عزعت تز ٘ٛر درصذ آیا

 اعت ٔٛثز ٞا دا٘ٝ س٘ی جٛا٘ٝ

 ؟

 تز ٔزوش جا٘ة ٘یزٚی آیا

 ٞا دا٘ٝ س٘ی جٛا٘ٝ عزعت

 ؟ اعت ٔٛثز

 رعیذٌی عزعت تز ٘ٛر آیا

 ؟ اعت ٔٛثز عیة

 وپه سٚدتز ؽذٜ تزؽتٝ ٘اٖ

 ؟ عفیذ ٘اٖ یا س٘ذ ٔی

 عزیعتز یخچاَ درٖٚ پزتماَ

 ؟ آٖ تیزٖٚ یا پٛعذ ٔی

 ٚ رٚؽٙایی تٝ خاوی وزْ آیا

ص
مای

آص
 



طشاحی يساخت یک پل کٍ تیطتشیه 

 يصن سا تحمل می کىذ.

 

کاغز تا چٍ مذل تاخًسدگی تیطتشیه 

 يصن سا تحمل می کىذ؟

 

ساخت یک مًضک کاغزی تا تا صمان 

 پشياص طًالوی

 
 

 اجاق خٛرؽیذی

ساخت آب پاش چمه تُتشاص 

 ومًوٍ َای فعلی

یک دستگاٌ تصفیٍ آب تا 

 خًسضیذیاوشطی 

 اتذاع فه جذیذ تشای تجضیٍ آب 

طشاحی ي ساخت یک تشوامٍ 

 تشای يیشيع یاتیکامپیًتشی 

طشاحی ي ساخت یک تشوامٍ 

کامپیًتشی تشای رخیشٌ آدسع 

 ي ضماسٌ تلفه افشاد

ایا ضکل چت تشسيی فشيد 

 آمذن آن تاثیش داسد؟

پطٍ کص الکتشيویکی دست 

 ساص

ساخت 

دماسىج دست 

ساص ي ثثت 

یشی اوذاصٌ گ

دما تٍ يسیلٍ 

 آن

  

اتذاع فه جذیذ تشای کاضت 

 َىذياوٍ دس مىاطق خطک

 

طشاحی ي ساخت یک تشوامٍ 

کامپیًتشی تشای َذایت خًدکاس 

 یک سيتات صوذٌ یاب

 

 

 عاخت دعتٍاٜ ٔٛػ یاب

عاخت یه داْ تزای حؾزات 

 پز٘ذٜ

 

ساخت یک تلٍ کاسآمذ تشای 

 سًسک حمام

 

 

 

طشاحی 

ي 

 ساخت

 

 

 آٔٛسی دتیز خا٘ٝ پضٚٞؼ ٞای دا٘ؼ 

 ٔغتمز در ادارٜ وُ ؽٟزعتاٟ٘ای تٟزاٖ 

 


