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ی سواالت باشید.پس با دقت پاسخگودارد.منفی  دانش آموزان عزیز:آزمون نمره  

 با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزانمان



/

حاصل ضرب دو عدد طبیعی  و اختالف آن ها  است. مجموع آن ها کدام است؟ - 1406

11131415

با سکه هاي  و  تومانی به چند حالت می توان  تومان را ساخت؟ - 250100550

4567

ام الگوي زیر کدام است؟ عدد  - 346

7, 11, 15, 19, ⋯

179173183187

امیرعلی با یک تکه سیم، مستطیلی به طول  و عرض  سانتی متر ساخته است. اگر او با این سیم یک مربع بسازد، مساحت مربع چقدر است؟ - 453

481632

عدد بعدي در الگوي عددي زیر کدام است؟ - 5

1 , 4 , 7 , 10 , 13 , ⋯

15171618

متین در صف، نفر وسط است و  نفر جلوتر از او هستند. تعداد نفرات این صف چقدر است؟ - 6354

354355708709

بزرگ ترین عدد سه رقمی با ارقام غیر تکراري که بر بخش پذیر است، چند تا از بزرگ ترین عدد سه  رقمی کوچک تر است؟ - 76

11131517

میوه فروشی در یک روز  کیلو سیب به قیمت  هزار تومان،  کیلو پرتقال به قیمت  هزار تومان و  کیلو نارنگی به قیمت هزار تومان خرید - 8

کرده است. سیب را به قیمت  تومان، پرتقال را  تومان و نارنگی را  تومان فروخته است. او در این روز چقدر سود کرده است؟

 هزار تومان هزار تومان هزار تومان هزار تومان

50340230

350030002500

90100105110

اگر پارسا با  بار پرتاب تاس  امتیاز به دست آورد، حداقل چند بار  آورده است؟ - 96346

3456

سن سعید  سال و علی کوچک تر از سعید است، سن صابر برادر سعید،  سال می باشد. اگر علی از صابر بزرگ تر باشد، سن علی کدام یک از - 10
اعداد زیر می تواند باشد؟

3835

41374038

در مزرعه اي در مجموع    خروس و گوسفند داریم و مجموع تعداد پاهاي آن ها    تاست. اختالف تعداد خروس ها و گوسفند ها چند تاست؟ - 112470

2345

یک مستطیل با طول  و عرض  واحد در نظر بگیرید. اگر طول را  درصد و عرض آن را  درصد اضافه کنیم، مساحت آن چند درصد بیش تر - 12
می شود؟

1082025

2254550 1



/

تماشاگران ردیف اول یک مسابقۀ ورزشی دور یک مستطیل به طول و عرض  و  متر قرار دارند. اگر فاصلۀ تماشاگران از یکدیگر نیم متر باشد، - 13
چنانچه هر ضلع از مستطیل را که تماشاگران در آن قرار دارند، یک متر از زمین مسابقه دور کنیم، چه تعداد به تماشاگران ردیف اول اضافه خواهد شد؟

فاصله ها را از مرکز صندلی تا مرکز صندلی بعدي در نظر می گیریم.

2816

12141618

هنگام تولد فرهاد پدرش  ساله بود، اکنون مجموع سن آن ها  سال است. فرهاد چند ساله است؟ - 143361

10141215

می خواهیم از بین  نفر به نام هاي وحید، فرهاد، آرش، بهروز و ایرج،  نفر را براي تهیۀ روزنامه دیواري انتخاب کنیم. به چند صورت می توان این دو - 15
نفر را انتخاب کرد؟
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