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 ضَد؟ کذام گسٌِٗ حاصل هٖ ،ضذُ را سادُ کٌ٘ن ٍارد ًوَدار زٗر ضَد ٍ ػثارت خارج  xاگر ػذد  -1

 

 
 1) 1 x 2) 7x 3) 1x 4) 7 x 
,,,..., در الگَٕ هقاتل خولٔ دّن چِ ػذدٕ است؟                         -2 8327  

 1) 38 2) 42 3) 45 4) 47 

)c)baترٗي هقذار هوکي ػثارت  تسرگ ،تاضٌذ 22تر از  اػذاد اٍل کَچک a ،b  ٍcاگر  -3 ٖتاضذ؟ چقذر ه 

 1) 7 2) 8 3) 9 4) 17 
سال  5سي اکرم ٍ هرٗن است  م .م سي هرٗن ٍ اکرم است ٍ سي خَاّرضاى سَسي کِ ب. م .م .پذرضاى ک سي خَاّرًذ. ٍ سَسي اکرم هرٗن، -4

 ؟ّا چقذراست آىپذر  سي تاضذ، 322سي هرٗن ٍ اکرم  ضرب اگر حاصل است.

 1) 33 2) 43 3) 63 4) 73 

درخِ  125سازد. اٗي هتحرک اتتذا ٖ هّاٖٗ تا هرکس داٗرُ  ِٗزاٍکٌذ ٍ ٖ هرٍٕ هح٘ط داٗرُ حرکت  Aهتحرکٖ از ًقطِ  -5
           Bکٌذ ٍ در ًقطِ درخِ در خْت هٌفٖ حرکت هٖ 65درخِ در خْت هثثت ٍ تؼذ  92در خْت هٌفٖ ٍ سپس 

 رسذ؟هٖ Bزٗر تِ ًقطٔ  ِٗزاٍّإ ٗک از زاٍِٗتا کذام ،  حرکت کٌذ Aاٗستذ. اگر دٍتارُ از ًقطِ هٖ
 

 1) 83 2) 183 3) 133 4) 283 
6- a  ٍb 146طث٘ؼٖ ّستٌذ ٍ  دٍ ػذدba ٍ73)b,a(هقذار  کوترٗي تاضذ.ٖ هba کذام است؟ 

 1) 73  2) 146 3) 219 4) 292 

 تاضذ؟ ػذد صح٘ح هتفاٍت غ٘ر هثثت، کذام گسٌِٗ زٗر هٖ 5ترٗي هدوَع  تسرگ -7

 -23 (4 -15 (3 -13 (2 صفر (1 

آهَز داًص 27پرسذ، اگر اٗي کالس هٖ سؤالآهَزاى کالس ًفر از داًص  12ٗا  8در ٗک هذرسِ، هؼلن در ّر خلسِ تا تَخِ تِ هَضَع درس از  -8
 پرس٘ذُ ضذُ است؟ سؤالآهَزاى کالس تِ تؼذاد تراتر داضتِ تاضذ، حذاقل پس از چٌذ خلسِ، از ّؤ داًص

 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 

ٍ ٘اًگ٘ي هطْذ از هدهإ َّإ تْراى سِ درخِ  اگر از هطْذ سردتر است. درخِ 12تاالٕ صفر ٍ دهإ اردت٘ل  درخِ 4ضْر هطْذ دهإ َّإ  -9
 است؟ ضْر چقذر٘اًگ٘ي َّإ سِ ه ٘ل سردتر تاضذ،اردت

 1) 2- 2) 3- 3) 4- 4) 5- 

 است؟ ًادرستکذام گسٌِٗ  -12
 يب مسبيی آن عدد َستىد. تر کًچك ی يك عدد طبيعي،َب شمبرودٌَمٍ  (1 
 از يك، حداقل يك شمبرودٌ ايل دارد. تر بسرگَر عدد طبيعي  (2 
 ويست. ايل ضرة دي عدد طبيعي وًشتٍ شًد، صًرت بٍَر عددی کٍ  (3 

 پبيبن است. يبتعداد عددَبی ايل  (4 
                                                         کٌذ؟            صَرت کالهٖ، درست ت٘اى هٖ تِکذام گسٌِٗ ػثارت خثرٕ هقاتل را  -11  312 x- 

 سٍ تب بيشتر از دي برابر عددی، مىُبی يك (2 دي برابر عددی مىُبی يك بعاليٌ سٍ (1 

ٍ تب بيشتر از دي برابر يك ياحد (3   دي بعاليٌ سٍ يك ياحد کمتر از ضرة عددی در (4 کمتر از عددی س
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ػلٖ تا آى  چْار تراتر فاصلٔ خاًِ Aّوِ تر رٍٕ ٗک خط راست قرار دارًذ. فاصلِ خأً هْذٕ تا درخت  A  ٍB ّٕا درختخاًِ ػلٖ ٍ هْذٕ ٍ  -12

تاضذ. فاصلِ ت٘ي دٍ درخت، چِ کسرٕ از فاصلٔ خأً  هٖ B، ًِ تراتر فاصلِ خاًِ ػلٖ تا درخت Bتاضذ ٍ فاصلٔ خاًِ هْذٕ تا درخت  درخت هٖ
 تاضذ؟هٖ ًفراٗي دٍ 

 

 
 1) 

13
1

 2) 
10
1

 3) 
36
5

 4) 
5
1

 

 آهذُ است؟صَرت ػثارت خثرٕ در کذام گسٌِٗ  هساحت رٍزًقِ تِ تا تَخِ تِ ضکل هقاتل، -13

 

1) yx 44  2) yx 88  

3) yx 64  4) )yx( 324  

 است؟ 22 حاصل کذام ػثارت ػذد -14

 1)   31525318  2)   31525318  3) 31525318  4)  31525318  

 ًَزدّن چِ اػذادٕ است؟ ضکل ت٘ستن ٍ ّإ س٘اُ در هدوَع داٗرُ ّإ هقاتل اختالف ٍ تَخِ تِ ضکل تا -15

 

 

 383 ي صفر (4 383 ي 1 (3 39 ي 1 (2 39 ي صفر (1 

اگر تِ  هاًذ ٍّ٘چ هذادٕ تاقٖ ًوٖ تذّذ، هذاد 5 دٍستاًص ت٘ي دٍستاًص تقس٘ن کٌذ. اگر تِ ّرٗک از خَاّذ هرٗن تؼذادٕ هذاد دارد کِ هٖ -16
 تا است؟ تؼذاد هذادّإ هرٗن چٌذ هاًذ.تاقٖ هٖ هذاد 16تذّذ، هذاد 3ّا ّرٗک از آى

 1) 8 2) 13 3) 43 4) 45 

ّا را اًتخاب ٍ ضْرتاًَ دٍ هثلث دٗگر را  هثلثٖ تا زاٍِٗ قائوِ، هثلثٖ تا زاٍِٗ تاز. ضْرزاد ٗکٖ از آى ّإ تٌذ، سِ هثلث دارٗن: هثلثٖ تا زاٍِٗ -17
ّن قرار دّذ ٍ هثلث ضْرزاد را تِ دست آٍرد.  ، کٌارکردُ استتَاًذ دٍ هثلثٖ را کِ اًتخاب  اًتخاب کردُ است. هؼلَم ضذُ کِ ضْرتاًَ هٖ

 ضْرزاد کذام هثلث را ترداضتِ است؟
 اطالعبت مسئلٍ کبفي ويست (4 مثلثي بب زاييٍ ببز (3 الساييٍ مثلث قبئم (2 َبی تىد مثلث بب زاييٍ (1 

اگر -18  cba , ٍ  dba , تاضذ، حاصل
 

    babaa  کذام است؟ ,,,,

 1) a 2) b 3) c 4) d 

 هوکي ت٘ي اٗي اػذاد چِ ػذدٕ است؟ تاضذ، کوترٗي هقذار -32هتفاٍت، ػذد صح٘ح هٌفٖ  4اگر هدوَع  -19

 1) 1- 2) 3- 3) 26- 4) 29- 

 ، چٌذرقوٖ است؟ًذاضتِ تاضذ  ارقام تکرارٕ تاضذ ٍ 3ضوارًذٓ اٍل  دارإ ترٗي ػذدٕ کِ تسرگ -22

 رقمي  11 (4 رقمي 13 (3 رقمي 9 (2 رقمي 8 (1 
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 چٌذ درخِ است؟ a,b,c,dدر ضکل هقاتل ه٘اًگ٘ي چْار زاٍِٗ  -21

 

1) 83 2) 73 

3) 55 4) 45 

 تَاى ٗک سطح را کاهالً پَضاًذ؟ّإ زٗر هٖ ٗک از ضکل ّإ هٌتظن ّوٌْطت ٍ تا کوک کذام ضلؼٖ ّطت تا -22

 السبقيه ذيزوقٍ متسبيی (4 ضلعي مىتظم شش (3 مستطيل (2 مربع (1 

543الساٍِٗ تا اتؼادٗک هثلث قائناگر  -23 هح٘ط  ت٘ي ًرٍد، ضکل قثل از دٍراى اثر کِ تؼذ از ّر طَرٕ درخِ دّ٘ن تِ 92 حَل رأس قائوِ دٍراى را ,,

 تار دٍراى کذام است؟ 4ضکل حاصل تؼذ از 

 1) 23 2) 24 3) 28 4) 48 

دٍ ضوارًذُ اٍل  ٗک ػذد طث٘ؼٖ دٍرقوٖ تاضذ کِ در تدسِٗ آى، Aکٌ٘ن. اگر ّإ اٍل استفادُ هٖسِ تار از ضوارًذُ 12داً٘ن در تدسِٗ ػذد هٖ -24
 کذام است؟ Aحاصل خوغ کوترٗي ٍ ت٘طترٗي هقذار هوکي ترإ ػذد  هتفاٍت را پٌح تار استفادُ کردُ تاض٘ن،

 1) 139 2) 115 3) 128 4) 144 

اگر اٗي  گرداًذ.سِ پلِ رٍٕ آى تاال ترٍد، ٗک پلِ اٍ را تِ ػقة  ترهٖدق٘قا إ ٍخَد دارد کِ ّرگاُ کسٖ  پلِ در سرزه٘ي ػداٗة ت٘ي دٍ طثقِ، راُ -25
 ترإ رفتي تِ طثقِ تاال تاٗذ از چٌذ پلِ تاال ترٍٗن؟ پلِ داضتِ تاضذ، 14پلِ،  راُ

 1) 15 2) 18 3) 23 4) 21 

اٗن. در اٗي ضکل ّوِ  هرتغ ّوٌْطت تقس٘ن کردُ 16هتر را هاًٌذ ضکل رٍترٍ تِ  ساًتٖ 4ضلغ هرتؼٖ تِ  -26
 تاضذ؟ ّا در کذام گسٌِٗ درست هٖ ّإ هاٗل در داخل ّر هرتغ کَچک ً٘س تاّن تراترًذ. هقاٗسِ هح٘ط خط پارُ

 

1) CDAB  2) ABCD  

3) BCDA  4) BADC  

تاضذ،  -7ػذد، تراتر تا  15ضرب اٗي تاضذ. اگر حاصلػذد صح٘ح دارٗن کِ تؼذاد اػذاد صح٘ح هثثت، دٍ تراتر تؼذاد اػذاد صح٘ح هٌفٖ هٖ 15 -27
 ػذد درست است؟ 15کذام گسٌِٗ درتارُ حاصل خوغ اٗي 

 َميشٍ فرد است (4 َميشٍ زيج است (3 َميشٍ مىفي است (2 َميشٍ مثبت است (1 

ّاٗن  کالسٖ تؼذاد ّن تراتر 4ّاٖٗ کِ تؼذ از رتثِ هي قرار دارًذ  کالسٖ تؼذاد ّن»چٌ٘ي گفت:  اش در کالس تِ هادرش اٗي فاطوِ ترإ رتثِ رٗاضٖ -28
 تَاًذ تاضذ؟ گسٌِٗ زٗر هٖتؼذاد داًص آهَزاى کالس، کذام « است کِ قثل از رتثِ هي قرار دارًذ.

 1) 29 2) 33 3) 31      4) 32 

ٗک ًت٘دِ دٍراى را ًطاى  ضذُ است. کذام ترإ ضکل رٍترٍ در ًظر گرفتِ Tدرخِ حَل ًقطِ  182دٍراى  -29
 دّذ؟ هٖ

 

 1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

اگر در پاٗاى ٗک  ترت٘ة کِ ّررٍز دٍ تراتر رٍز قثل ّسٌِٗ کٌذ. اٗي تِاحوذ تصو٘ن دارد تِ هذت ٗک ّفتِ، ّررٍز هثلغٖ را صرف اهَر خ٘رِٗ کٌذ،  -32
 چقذر است؟ چْارم ّسٌِٗ کردُ است، هدوَع پَلٖ را کِ در رٍزّإ سَم ٍ تَهاى را ّسٌِٗ کردُ تاضذ، 32385ّفتِ اٍ هثلغ 

 1) 1524 2) 3348 3) 3363 4) 6123 
 


