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  -ًام ّ ًام خاًْادگی                 ریاضی ضطن   پیص آسهْى تیشُْضاى          دتستاى ضاُذ دختزاى گزگاى   ردیف
 سارا   خاللی:تِیَ ّ تٌطین

                              2، 2، 10، 37، 144،      ?در سزی اعذاد هقاتل، عذد تعذی کذام است؟                         -1
   571-د                    175 -ج                                715-ب                       153-الف 

هتز عقة تثزین فاصلَ ی ضخص تا قزیٌَ اش چٌذ  2اگزآیٌَ را .هتزی یک ایٌَ ایستادٍ است  1ضخصی در فاصلَ  2
هتز است؟ 

 هتز 5 -هتز                         د 4 -ج                    هتز        3 -هتز                   ب 6 -الف

تخص پذیز تاضذ ،کذام است؟ ( 2،  15، 10)رقوی کَ تز  3تشرگتزیي عذد  3
  960 -د                                     900 -ج                  910 -ب                          940 -الف

چَ ساعتی اس ضثاًَ رّس خْاُذ تْد؟  ،درصذ اس سهاى گزدش سهیي تَ دّر خْدش  25 4
 5  57َ  120ً -د                       5  59َ  60ً -ج          5    58َ   121ً -ب          5   59َ  61ً -الف

ی تشرگ ُاضْر  چَ کسزی اس دایزٍ.در ضکل سیز قطز دایزٍ ی کْچک ًصف ضعاع دایزٍ ی تشرگ است  5
(. است 8قطز دایزٍ ی تشرگ ) خْردٍ است ؟ 

 -الف
3

4
 -ب                         

31

41
 -ج                                         

15

16
 -د               

2

8
 

هدوْع هیاًگیي ّ کْچک تزیي عذد چٌذ است؟  .است  70عذد هتْالی  5هدوْع  6
 30   -د                                29 -ج                              26 -ب                               27-الف

دّ هتز ، تزاتز تا چٌذ ساًتی هتز است؟   3/  4دّ پٌدن اس  7
 136 -د                             1/ 36 -ج                                272 -ب                2/ 74 -الف

عذد دّ ،چٌذ تا  8
2

9
است؟   

 تا 4 -تا                                        د 6 -تا             ج 9 -تا                         ب 8 -الف

خلْط آى کذام گشیٌَ است؟  م، کسز ّ عذد ّ(   4×  6+ )  3ّ  3<  6تا تْخَ تَ راتطَ ی   9

 -الف
19

5
 ،35

4
-ب                           

23

4
 ،54

-ج                  3
27

6
   ،46

3
-د                       

33

6
 56

3 

تْهاى ضذٍ است قیوت اّلیَ کتاب چقذر تْدٍ است؟  1360درصذ تخفیف  16قیوت کتاتی تعذ اس  10
                                                 102 -د                               1020 -ج                       1500 -ب           240 -الف
 

 54ّ هدوْع پاُایطاى  19در یک تاغ ّحص تعذادی ضیز ّ هیوْى ًگَ داری هی ضًْذ اگز هدوْع سزُای آًِا  11
تاضذ پاُای هیوْى ُا تَ ضیزُا کذام است؟ 

-الف
19

54
 -ب                              

11

16
-ج                    

5

8
 -د                              

8

27
 

ًفز هسافز داضت در یک ایستگاٍ یک سْم اس آًِا پیادٍ ضذًذ ّ تَ اًذاسٍ ی  یک پٌدن تاقی هاًذٍ سْار  45اتْهثیلی  12
ضذًذ اکٌْى تعذاد هسافزاى اتْتْص چٌذ ًفز است؟ 

 35 -د                                42 -ج                        48-ب                 36 -الف

ًفز تقسین کٌین تَ ُز یک چَ کسزی اس توام ٌُذّاًَ هی رسذ؟  7اگز تخْاُین ًصف ٌُذّاًَ ای را تیي  13
 یک چِاردُن -ضص ُفتن                  د -یک ُطتن                         ج -یک ُفتن              ب -الف

کذام گشیٌَ ًطاًگز عذد سیصذّپٌح ّ ُدذٍ صذم هی تاضذ؟  14
 35/ 018 -د                     305/ 18 -ج              30/  518 -ب                       35/  18-الف

کذام عذد هعادل ُفت چِارم است؟  15
 1/  34 -د                      1/  75  -ج                          1/  5 -ب                       1/  25 -الف

کذام گشسیٌَ است؟   2+  0/ 75  –1+  3حاصل عثارت  16
 5/  25 -د                         4-ج                4/  57 -ب                                4/  75-الف
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دّر سدٍ  است طْل راٍ چٌذ  1000چزخِای آى هتز است تعذاس پیوْدى هسیزی  0/  4ضعاع چزخ دّچزخَ ای  17
هتز تْدٍ است ؟ 

 4000 -د                           25120 -ج                     2512 -ب                     25/ 12 -الف

کذام کسز سادٍ ضذًی است؟  18

                                                                                    الف
 

رقوی است؟  2رقوی چٌذ تزاتز تشرگتزیي عذد  6تشرگتزیي عذد  19

                                 1111 -د           10001  -ج                  10101 -ب                  10000 الف

 
 

20 

    است؟تزاتز کذام گشیٌَ حاصل کسز هزکة 

   5-د          -ج                       3 -ب                  -الف

: حاصل عثارت هقاتل تزاتز است تا 21

 8-د                                   9-ج                     1-ب                       7-الف

 
: هساحت آى تزاتز است تا. هتز تاضذ  4/1هحیط ایي هستطیل اگز . هی تاضذ 3تَ  4ًسثت طْل تَ عزض هستطیلی  22

هتز هزتع        2/1: بهتز هزتع                            12/0 :الف

 هتز هزتع     0/  28-هتز هزتع                          د  0/  7 -ج      

23 

در هزتع هقاتل تَ ضلع ّاحذ هساحت تزگ تزاتز کذام گشیٌَ است؟  

 0/  75 -د               0/  57 -ج                 0/  50 -ب            0/  25 -الف

......... اگز در هثلثی دّ ساّیَ آى هتون تاضٌذ هثلث  24

حتوا هتساّی الساقیي است   -حتوأ هتساّی االضالع است          ب -الف

 صحیح است ب ّ ج -د×                  حتوأ قائن الشاّیَ است -ج

کذام است؟  345/42÷  9/0= خارج قسوت  25

 47/  005 -د                     48/  5 -ج               47/  15 -ب                  47/ 0 5-الف
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ًقطَ هتوایش قزار دُین چٌذ پارٍ خط تَ دست هی آیذ؟  20اکز رّی خطی  26

 19-د           20 -ج                 190  -ب          200 -الف

27 

ضکل هقاتل کذام خاصیت خوع را ًطاى هی دُذ ؟ 

 خوع تا قزیٌَ -تْسیع پذیزی     د -قزیٌَ هدوْع        ج -خوع تا صفز      ب -الف  

 
 

کذام . ایي عذد را کاهل گْیٌذ( 1+2+3=6. )تَ ؼیز اس خْدش تزاتز خْدش هی ضْد 6هدوْع عاهل ُای عذد  
اعذاد سیز کاهل است؟ یک اس 

 40-د           32 -ج          28-ب         24-الف

تَ دست آهذٍ آى عذد کذام است؟  27عذد . عذدی را سَ تزاتز کزدٍ این اس  29

 270 -د              90 -ج             45 -ب            30 0الف

 

کذام یک اس راتطَ ُای سیز صحیح است؟ .قسوت هساّی تقسین ضذٍ است 3تَ  ABدر ضکل هقاتل پارٍ خط  -26 30

 

 -د                ac-ج        -ب               3ad    =    abالف

31 
هدوْع سي کًٌْی هادر ّ دختز چقذر . سي هادرش هی ضْد سَ سال دیگز سي اّ . سال است 4سي سُزا 

 است؟

 40-د                  49-ج             50 -ب        56 -الف

32 
تَ صْرت درصذ تزاتز کذام گشیٌَ است ؟ کسز 

 42/  5% -د×           37/  5% -ج          32/  5%-ب%               24-الف

هدوْع هدذّر آى دّ عذد تزاتز کذام گشیٌَ است؟ . هی تاضذ  7ّ تفاضل آًِا  30حاصل ضزب دّ عذد  33

 169 -د        140-ج         109 -ب      70 -الف

34 

ًسثت ساّیَ . هی تاضٌذ BÐ  ّCÐًیوساس ُای دّ ساّیَ  OB  ّOCدر ضکل هقاتل اگز  

:  تزاتز است تا

  -د           -ج                    -ب                  -الف
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هتز راٍ را طی کٌذ؟  157تچزخذ تا  ایي چزخ چٌذ دّر تایذ. هتز است 5/0ضعاع چزخ دّچزخَ ای  35

 دّر 50 -دّر                          د 40 -دّر                      ج 30 -دّر                     ب 20-الف

هدوْع ایي . خْاُذ ضذ 132ّ  130ّ  128سَ عذد فزد هتْالی را اگز دّ تَ دّ تا ُن خوع کٌین حاصل خوع ُا  36
است؟ سَ عذد کذام 

  195-د                                      258 -ج                                 260-ب                300-الف

37 

 :حاصل کسز هزکة هقاتل تزاتز است تا

 صفز -د                    1 -پٌح چِارم                                ج -چِار پٌدن                       ب -الف

عذد تشرگتز کذام است ؟ . است  99هدوْع دّ عذد اّل  38

  97 -د                          91 -ج                               89-ب                      79 -الف

تکار رفتَ است؟  5چٌذ تار رقن  100تا  1تزای ًْضتي اعذاد  39

  18 -د                            20 -ج                      19 -ب                 10-الف

رّس اًدام هی دُذ اگز ُز دّ کارگز تا ُن  20رّس ّ کارگز دیگز ُواى کار را در  30یک کارگز کاری را در  40
کار کٌٌذ آى کار چٌذ رّسٍ توام هی ضْد ؟ 

 16د                                 12 -ج                              10 -ب                9 -الف

هدوْع سي آًِا کذام است ؟ .سال تاضذ  25است اگز اختالف سي آًِا  8تَ  3ًسثت سي علی تَ پذرش  41

 65 -د                           60 -ج            55 -ب                               45 -الف

42 

 : سادٍ ضذٍ کسز هقاتل تزاتز است تا 

 یک دُن -یک پٌدن                              د -ج                          5 -ب               10 -الف

تْهاى داد هقذار تخفیف کذام است ؟  72تْهاًی هثلػ  90ضخصی تَ خای یک کاالی  43

 18% -د                            12%  -ج                     15%  -ب                  20% -الف

است ضخاهت یک تزگ ایي کتاب چٌذ هیکزّى است ؟  ۵cmصفحَ ای 1000ضخاهت یک کتاب  44

  100 -د                       10 -ج                       0/  1 -ب                       0/  0 1 -الف

چٌذ پارٍ خط حاصل هی ضْد ؟ . ًقطَ تگذارین 10خط اگز رّی یک  45

 45-د                         40 -ج                     35-ب                      30-الف

هکول کذاهیک اس ساّیَ ُای سیز تیطتزیي هقذار را دارد ؟  46
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 ًین صفحَ  -تٌذ                  د -راست                               ج -تاس                         ب -الف

. است......... تاضذ ایي هثلث  70◦ّ  40◦اگز اًذاسٍ دّ ساّیَ اس هثلثی  47

 ؼیز هطخص -هتساّی الساقیي     د -ج             هتساّی االضالع -ب                  قائن الشاّیَ -الف

ساًتی هتز اًذاسٍ پارٍ خطی کَ ّسط کْچکتزیي ضلع را تَ ّسط تشرگتزیي  10ّ  8ّ  6در هثلثی تَ اضالع  48
ضلع ّصل هی کٌذ کذام است ؟ 

 2/  5 -د                        5 -ج                    3 -ب                        4 -الف

هتون ساّیَ کْچکتز کذام است؟ . است 32◦تفاضل دّ ساّیَ هکول  49

 58 -د                           32 -ج                    16 -ب                          74 -الف

اگز عقزتَ ساعت ضوار دّسْم دّر تشًذ عقزتَ دقیقَ ضوار چٌذ دّر خْاُذ سد؟  50

 8 -د                            6 -ج                                  4 -ب                                 2 -الف

خظ تقارى کذام ضکل کوتز است؟  51

 هکعة -استْاًَ                          د -ًین دایزٍ                    ج -دایزٍ                             ب -الف

هی تاضذ عذد چِارم کذام است؟  19ّ هیاًگیي سَ عذد اى  18چِار عذد هیاًگیي  52

 18-د                         5/17 -ج                              16 -ب                        15-الف

هی تاضذ رتع آى عذد کذام است؟  60سَ پٌدن عذدی  53

 35-د                       20-ج                 25 -ب                    30-الف

: ًقطَ اًتخاب کزدین تعذاد پارٍ خط ُای تَ دست آهذٍ تزاتز است تا 6رّی یک خط  54

 20 -د                            14 -ج                      12-ب                            15-الف

تَ رّش گزد کزدى کذام گشیٌَ است؟  1م تز اس تا تقزیة ک 399/    6هقذار تقزیثی عذد  55

                                                399-ج                300-ب×                                         400-الف
 390-د

At  .خط راست هی تاضذ XYدر ضکل سیز  56 Az   48◦تاضذ ّ اگز  =zAy  ،تاضذ
 :تاتزاتز است  xAt= ? آًگاٍ 

                           132-ب                       130-الف
               136 -د                        138 -ج

 ضکل هقاتل کذام خاصیت خوع را ًطاى هی دُذ؟ 57
خوع تا قزیٌَ -د    تْسیع پذیزی            -قزیٌَ هدوْع            ج-خوع تا صفز                 ب-الف  

 
 
 

 

 هدوْع هدذّر آى دّ عذد تزاتز کذام گشیٌَ است؟. هی تاضذ 7ّ تفاضل آًِا  30حاصل ضزب دّ عذد  58

  169-د                                               140-ج                        109-ب                70-الف
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ًسثت ساّیَ . هی تاضٌذ B  ّCًیوساس ُای دّ ساّیَ  OB  ّOCدر ضکل هقاتل اگز  59

  :تزاتز است تا

 یکذُن -یک پٌدن                        د -دّ یکن             ج -یک دّم           ب -الف

 هتز راٍ را طی کٌذ؟ 157ایي چزخ چٌذ دّر تایذ تچزخذ تا . هتز است 5/0ضعاع چزخ دّچزخَ ای  60

 دّر 50 -دّر                                  د 40 -دّر                    ج 30 -ب             دّر   20 -الف

هدوْع ایي . خْاُذ ضذ 132ّ  130ّ  128سَ عذد فزد هتْالی را اگز دّ تَ دّ تا ُن خوع کٌین حاصل خوع ُا  - 61
 سَ عذد کذام است؟

 سَ عذد فزد  -195 -د                                     258 -ج                260 -ب                390 -الف

چٌذ تا هستطیل را هداّر ُن تزسین کٌین تا ضکل هزتع ضْد؟ . ساًتی هتز است 24هحیط هستطیلی  62

 10-د                                       7 -ج            ×                       5 -ب                        6 -الف

  :حاصل کسز هزکة هقاتل تزاتز است تا 63

                  -ب                              -الف

 صفز-د                          1-ج      

: تزاتز است تا 1/  0 1+  1/  0 2+  1/  0 3+ ... 1/  5حااصل  عثارت  64
  55/ 25 -ب                5/  0 1 -الف

                     65/  25 -د               62/  75 -ج

ُن چٌیي اهزّس دهای . درخَ سیز صفز خْاُذ رسیذ  7درخَ سزدتز هی ضْد ّ تَ  12فزدا دهای ُْای تِزاى  65
 هیاًگیي دهای ُْای اهزّس تِزاى ّ کزج چٌذ درخَ است؟.تْددرخَ سزدتز اس تِزاى  5ُْای کزج 

  2/  5 -د                              -7/  2-ج               -3 --ب                            5-الف

حاصل عثارت رّتزّ کذام است؟                                   66

                               0/  999 -ب                            0/ 99/-الف

  0/  0ا  -د                                0/  00 1-ج

صفحَ دارد اگز تَ طْر تصادفی یکی اس صفحات ایي کتاب را تاس کٌین احتوال ایي کَ ضوارٍ ی  120کتاتی  67
پذیز تاضذ کذام است؟ تخص  8ّ یا تز  6صفحَ تز 

 ُفت تیست ّ چِارم -د    ُفت تیستن              -ج           یک سْم -ب یک چِارم             -الف

در پزتاب یک سکَ  ّ دّ تاص را ُن سهاى پزتاب کٌین  تعذاد کل پیطاهذ ُا ؟   68

 14 -د                              12 -ج             72 -ب              36 -الف
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 د ج ب الف ضوارٍ د ج ب الف ضوارٍ

1     35     

2     36     

3     37     

4     38     

5     39     

6     40     

7     41     

8     42     

9     43     

10     44     

11     45     

12     46     

13     47     

14     48     

15     49     

16     50     

17     51     

18     52     

19     53     

20     54     

21     55     

22     56     

23     57     

24     58     

25     59     

26     60     

27     61     

28     62     

29     63     

30     64     

31     65     

32     66     

33     67     

34     68     

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 کلیذ سْاالت

 

 

 د ج ب الف ضوارٍ د ج ب الف ضوارٍ

 ×    35 ٭    1

2 ×    36    × 

3    × 37    × 

4   ×  38    × 

5   ×  39   ×  

6  ×   40   ×  

7  ×   41  ×   

8  ×   42  ×   

9   ×  43 ×    

10  ×   44    × 

11  ×   45    × 

12 ×    46   ×  

13    × 47   ×  

14  ×   48 ×    

15  ×   49  ×   

16 ×    50    × 

17  ×   51  ×   

18   ×  52 ×    

19   ×  53  ×   

20    × 54  ×   

21   ×  55 ×    

22 ×    56   ×  

23   ×  57    × 

24   ×  58    × 

25 ×    59  ×   

26  ×   60    × 

27    × 61    × 

28  ×   62  ×   

29   ×  63    × 

30    × 64   ×  

31  ×   65    × 

32   ×  66    × 

33  ×   67 ×    

34   ×  68  ×   

 


