
 
 

 

 

 

 

 

 

 را بدست آورید؟ 960نصف ثلث ربع  .1

1 )96                                     2 )36                                        3) 40                                       4 )42 

 ؟ثانیه چند ثانیه است 30دقیقه و 22 ساعت و 14 .2

1) 1320                                2 )50400                                3) 51720                               4) 51750 

 .و حاصل را بدست آوریدجمع کنید  300درصد عدد  40را با  400درصد عدد  30 .3

1 )120                                  2) 240                                      3 )250                                   4 )360  

 ؟ت و سومین عدد فرد را بدست آوریدویسد .4

1) 203                                  2) 406                                      3) 405                                   4 )306 

 اعداد مربعی نیست؟ ءکدام گزینه جز .5

1 )121                                  2) 64                                        3) 340                                   4) 196 

 ؟است 315چندمین عدد فرد  .6

1 )157                                  2 )156                                     3) 158                                   4) 159 

 بدست آورید؟ 3را با سیزدهمین مضرب  4حاصل جمع بیست و هفتمین مضرب  .7

1) 147                                  2) 108                                      3) 39                                     4) 321 

، کدام گزینه تعداد افراد باشد 20ل صف عددی زوج و کمتر از . اگر تعداد افراد داخاست 8علی نفر  ،در صف کالس .8

 تواند باشد؟بعد از علی نمی

1) 2                                       2) 4                                           3) 5                                        4 )10 

 ؟، طول این صف چند نفر استصف باشداگر او نفر وسط در  .باشدنفر نهم در صف می محمد .9

1 )18                                    2 )19                                         3) 17                                     4 )16 

 ؟پنجم پولی چند درصد آن است سه .10

 ( هیچکدام4            درصد                35 (3                  درصد             40( 2                          درصد 60 (1

 1401/ 7/  18تاریخ آزمون:  

 

 

 ریاضی



 

 

 

 ؟نیست 3اعداد زیر مضرب  دام یک ازک .11

1 )432                                 2 )405                                     3) 1003                                 4)222 

 حاصل کدام عبارت فرد است؟ .12

1) 47×39+57                                                   2) 35×28-6800 

3) 59 ×59+59                                                  4) 57-58×57 

 حاصل کدام است؟ .کنیمکم می 3را از کوچکترین مضرب چهار رقمی عدد  3بزرگترین مضرب دو رقمی عدد  .13

1) 926                                 2 )9987                                  3) 903                                    4 )9843 

 توان ساخت؟می 3د سه رقمی مضرب عد چند 7و3و2با ارقام  .14

1) 9                                      2 )6                                          3 )4                                         4 )5 

 کدام عدد اعشاری زیر کمتر از نصف است؟ .15

1) 51/0                               2) 50/0                                   3) 52/0                                  4) 12/0 

  1،4،9،16،25.....،            ؟مقابل کدام گزینه استاختالف عدد دهم و چهاردهم در الگوی  .16

1 )100                                 2) 96                                       3 )196                                    4 )210 

 .است ام، نفر............نفر وسط صف .نفر ایستادند 39یک صف  در .17

1 )20                                    2 )16                                       3) 19                                      4)23 

  2،5،8،11،14، .....               ؟استصدمین عدد کدام  ،با توجه به الگو .18

1 )300                                 2) 299                                     3) 301                                   4 )103  

  کدام است؟ بخش پذیر باشد 10بزرگترین عدد چهار رقمی که بر  .19

1) 9998                              2) 9990                                   3 )9999                                4 )99990 

 ؟است 561عدد  ،3چندمین مضرب  .20

1) 186                                 2 )185                                     3) 187                                   4) 561 

 ؟بخش پذیر است 5و هم بر  2ه هم برکدام گزین .21

 ( تعداد روزهای سال  2                تعداد روزهای هفته                         (1

 تعداد ماههای سال     (4                                     تعدادروزهای مهر ماه (3

 

 



 
 

        

 از چند رقم باید استفاده کرد؟ ،صفحه دارد 120گذاری کتابی که برای شماره .22

1) 240                               2) 252                                   3) 360                                  4) 180 

نفر  او از انتهای صف ،. اگر نفر سیزدهم از صف بیرون برودبتدای صف نفر هشتم استلیرضا از انفره ع 14درصفی  .23

 چندم است؟

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

 حاصل کدام گزینه است؟ .ایمجمع کرده 140برابر نصف عدد  3را با  60برابر خمس عدد  چهار .24

1) 12                                   2 )70                                       3) 258                                    4 )210 

 ؟مضرب چند عدد طبیعی مختلف است 36عدد  .25

1) 8                                      2) 12                                       3 )24                                      4) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وریآها را به وجود میآیند، بلکه تو خودت آنفرصت ها شانسی به دست نمی


