
 
 

 

 

 

 

 

 

 چهار برابر سیزدهمین عدد فرد کدام گزینه است؟ .1

 112 د(                                          100 ج(                                        25 ب(                                   26 الف(

  ؟صفحه دارد از چند رقم باید استفاده کرد 98برای شماره گذاری کتابی که  .2

 98د(                                           198 ج(                                     187 ب(                                 118 الف(

 نفر وسط چندمین نفر است؟ .نفراست 25تعداد افراد داخل صف  .3

 14 د(                                             13 ج(                                       12 ب(                                    24 الف(

 .است یک عدد زوج ................... حاصل جمع یک عدد فرد و .4

 د( صحیح                                     مرکب    ج(                                ب( زوج                                  فرد        الف(

 ؟مجموعه اعداد طبیعی را با چه عالمت اختصاری نشان می دهند .5

 Nد(                                                 Aج(                                         Qب(                                      Wالف( 

 1و3و5و7و9و .....                                    ؟          ششمین عدد را بدست آورید در الگوی مقابل سی و .6

 76د(                                               71 ج(                                      36 ب(                                     31الف(

 ؟مضرب چند عدد طبیعی است 36عدد  .7

 36د(                                              11 ج(                                      10 ب(                                       9الف( 

 کدام گزینه است؟  5سیزدهمین مضرب  .8

 5 د(                                             12ج(                                       65ب(                                      13الف( 

 463بخش پذیر باشد؟            6ذاریم که بر رقم آخر عدد مقابل را چند بگ .9

 9 د(                                               6 ج(                                        4ب(                                         2 الف(

 

 1401/ 9 /7تاریخ آزمون: 
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 ( کدام گزینه است؟2×-12ی ) قرینه قرینه .10

 +24 د(                                       +12 ج(                                     -24ب(                                  -12الف( 

 است؟ 132عدد  ،3چندمین مضرب  .11

 44 د(                                         33 ج(                                       22 ب(                                    11 الف(

 حاصل عبارت   .12
15
4

÷
3
4

  کدام گزینه است؟ 

 4د(                                           15ج(                                          5ب(                                        3الف( 

 آورید؟را بدست  12و  32ک .م.م دو عدد  .13

 12د(                                            96 ج(                                      36ب(                                   384 الف(

4حاصل عبارت   .14 3
6

+ 2 2
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 کدام گزینه است؟   =

6الف(  5
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 ب(                                     
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54

6ج(                                   6 13
18

 7د(                                      

ساده شده عبارت  .15
12×35×24
36×28×8

  کدام گزینه است؟ 
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 ...... رسانیم در این صورتمی +4درجه به  +18از  را به کمک دستگاهی دمای مایعی .16

 درجه سرد کردیم  14ب( مایع را          درجه گرم کردیم                 14مایع را  الف(

 درجه سرد کردیم 13مایع را  د(            درجه گرم کردیم                  12مایع را  ج(

 کدام گزینه است؟1-2+3-4+5-6+.........+100-99حاصل عبارت  .17

 -2550 د(                                        -50 ج(                    +         2500ب(                           +          50 الف(

دراین جنگل چند کانگورو و چند  است. 120ها روی همشیر وجود دارد. تعداد پاهای آن کانگورو و 40در جنگلی  .18

 پا دارد( 4پا و هر شیر 2)هر کانگورو  ؟شیر وجو دارد

 کانگورو 20شیر و  20ب(                                    کانگورو     28شیر  12 الف(

 کانگورو 26شیر 14د(                                       کانگورو      10شیر  30 ج(

 



 

 

 

 معکوس کدام عدد با خود عدد برابر است؟ .19

 9/0د(                                               1 ج(                                        1/2 ب(                                 4/0 الف(

 ..... اختالف دو عدد زوج متوالی )پشت سر هم( برابر است با .20

 2د(                                 صفر          ج(                                            4 ب(                                      1 الف(

 .است در این صورت این عدد حتما ............ .نصف عددی از خودش بزرگتر است .21

 1د(                                   ج( منفی                                   صفر             ب(                       مثبت          الف(

 این عدد چند است؟ .واحد کمتر است 12اش عددی از قرینه .22

 +6د(                                             -6 ج(                            صفر            ب(                                 -12 الف(

 کدام گزینه است؟(  -5ی قرینه) یسه برابر قرینه .23

 -15د(                                             -5ج(                                +       15ب(                                 +    5 الف(

 های زیر است؟کدام یک از گزینه -3+ را در نظر بگیرید. قرینه آن بر روی محور نسبت به 6عدد  .24

 -12 د(                                         -11ج(                                       -10 ب(                                    -9 الف(

 کدام گزینه است؟ بزرگترین عدد .است 96عدد صحیح )فرد( متوالی  6مجموع  .25

 18 د(                                            19ج(                                        20ب(                                     21 الف(


