
 
 

 

 

 

 

 

 

 برابر است با ..........  120ثلث عدد  .1

1)30                                      2) 40                                        3 )54                                       4 )60 

 ؟ د جدید چه مقدار تغییر خواهد کردپنج واحد کم کنیم عد 9از رقم  75965328اگر در عدد   .2

1 )5                                         2) 500000                              3 )5000000                          4 )400000 

 ریالی است؟  40000ریال چند چک پول   2000000000محاسبه کنید   .3

1 )5000                                2 )500000                             3) 50000                               4)40000 

میلیون تومان است چند تومان باید پرداخت   3متر مربعی که قیمت هر متر مربع آن   90برای خرید یک آپارتمان   .4

 کنیم؟ 

 240000( 4                       81000000 (3                          2700000( 2میلیون تومان                 27 (1

 کدام است ؟   198765432های یکان و میلیون در عدد  اختالف طبقه  .5

1 )198                                   2 )345                                    3) 234                                    4)432 

 ؟ در کدام عدد بیشتر است 7انی رقم  ارزش مک .6

1 )39721645                      2 )782956                            3) 17061542                       4 )5557555 

   3471                             ؟ بخش پذیر شود  6رقم آخر عدد مقابل را چه رقمی بگذاریم که بر   .7

1 )3                                        2) 6                                         3 )9                                          4 )0 

 ؟ دقیقه چند ثانیه است 42ساعت و  3 .8

 ثانیه  3600( 4               ثانیه         13320 (3         ثانیه                 2520( 2               ثانیه        10800( 1

 یکی می شود ؟  5چهار تا ده میلیون و شش تا صدهزار و هشت تا یک هزار و نه تا صدتایی و  .9

1) 468905                           2 )34260                              3 )450898                             4) 40608905 

 1401/   7/    18تاریخ آزمون:   

 

 

 ریاضی



 

 

 
   :.............. می شود  5هزار برابر شود ارزش مکانی رقم   35714اگر عدد  .10

 ( صدگان هزار  4                   ( یکان هزار          3                        یکان میلیون (2              ( صدگان هزار         1

 تومان برابر است با ..............ریال  45000000خمس .11

 ریال      90000( 4                     ریال    45000( 3              ریال 90000000 (2         ریال         9000000( 1

 کدام گزینه است ؟  30405060گسترده عدد  .12

1) 6+50+400+3000                                             2  )60+400+3000+500000    

3) 400000+5000+60  +30000000                  4  )400000+30000+6 +50000000 

   .صد وسی هزار و سه یک عدد ............. رقمی است عدد شصت میلیون و سی  .13

1)7                                         2 )5                                         3) 8                                           4 )10 

 تپد؟ یک سال چند بار می   تپد قلب هر نوجوان دربار می   60قلب هر نوجوان در دقیقه به طور طبیعی   .14

1) 3600513                         2) 525600                            3 )131400                               4)1401 

 ؟ متر استبرگ کاغذ به طور تقریبی چند سانتی   100ضخامت    .متر ضخامت داردسانتی   5  ، تایی   500بسته کاغذ    هر  .15

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

اگر عدد ورودی    .شودبه آن اضافه می   4برابر و سپس عدد    5عدد ورودی داده شده را ابتدا    ختیار داریم.ماشینی در ا .16

 ؟ ، عدد خروجی کدام استباشد 278

1 )1392                                2 )1393                                3) 1394                                   4 )283 

 ؟)بدون تکرار ارقام (  چند عدد چهار رقمی می توان نوشت 8 و  5و   3و  9های  با رقم  .17

1 )12                                     2 )36                                     3 )18                                        4) 24 

 عدد بزرگتر کدام گزینه است؟  . است 40و اختالف آنها   120مجموع دو عدد   .18

1 )40                                      2 )60                                      3) 80                                        4 )100 

 شود؟ چند می  5تقسیم کنیم ارزش رقم  100را بر 153000اگر عدد  .19

 ( دهگان4                  ( یکان هزار             3            ( صدگان هزار          2                              صدگان (1

 ؟ماندکم کنیم چند ثانیه باقی می   نیم دقیقه ثانیه را از یک و 40اگر  .20

1 )45                                    2)50                                       3 )23                                         4 )46 


