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7و35 رقم صفر،4با  .1  توان نوشت؟   ،بدون تكرار ارقام مي3700تر از   چند عدد چهاررقمي كوچك,

1( 4  2( 5  3( 8  4 (6  
 1200 نـوع دوم كيلـويي    ي  تومـان و ميـوه  700ها كيلويي  نوع اول ميوه. فروشي رفت زهرا براي خريد دو نوع ميوه به ميوه     .2

 ماند؟  كيلوگرم بخرد، چند تومان براي او باقي مي2باشد و از هر نوع ميوه   تومان پول داشته5300اگر زهرا . تومان است

1( 1600  2( 1500  3( 1700  4 (1800  
7589ها يكي از ارقام  توانيد بنويسيد كه رقم يكان آن      چند عدد دو رقمي مي     .3 ارقـام  هـا يكـي از     و رقـم دهگـان آن  ,,,

12364   باشد؟,,,,

1( 18  2( 22  3( 20  4 (16  
ماند اگر قيمـت هـر         تومان باقي  500 عدد مداد خريد و برايش       10 جلد دفتر و     3 تومان پول داشت او با اين پول         4000 علي   .4

  تومان باشد، قيمت هر عدد مداد چند تومان است؟ 500جلد دفتر 

1( 200  2( 250  3( 150  4 (100  
 350اگـر قيمـت هـر دفترچـه         . كن بخرد    دفترچه بخرد و با باقي پولش پاك       10خواهد    او مي .  تومان پول دارد   5000احمد    .5

 تواند بخرد؟ كن مي  تومان باشد، او حداكثر چند پاك75كن  تومان و قيمت هر پاك

1( 19  2( 20  3( 18  4 (21  
  باشد؟ 7 يا 5ها  توان نوشت كه دهگان آن چند عدد طبيعي دو رقمي زوج مي .6

1( 9  2( 8  3( 10  4 (11  
 سن امير كدام است؟  .  سال است63 سال داشت و حاال مجموع سن امير و پدرش برابر 27هنگام تولد امير، پدرش  .7

1( 16  2( 45  3( 21  4 (18  
ـ  22را  باز كرده و با آن مستطيلي به طـول               متر درآورديم، سپس آن    12يك طناب را به شكل مربعي به ضلع          .8 ر درسـت    مت

 :عرض مستطيل برابر است با. كنيم مي

1( 4  2( 1  3( 2  4 (6  
 است؟ ي كيف چند تومان بوده قيمت اوليه.  تومان خريداري كرديم3000تخفيف به قيمت % 25يك كيف را با  .9

1(4000  2(2500  3(3500  4(4500   
8پدري   .10

4و33 پول خود را بين سه فرزندش به نسبت          3  تومان باشد، سهم كسي كه      5600اگر پول او    . است   تقسيم كرده  ,
  ترين پول را گرفته چند تومان است؟    بيش

1(680  2(840  3(560  4(720   
 تر كدام است؟ عدد كوچك.  است/0480ها   است و مجموع آن3/3 به 3/0هم   عدد به2نسبت  .11

1(0020/  2(040/  3(0040/  4(020/   
سـي   گنجايش منبع چند سـي . مانده است  ليتر باقي720 درصد آن را خالي كرديم و 55اي پر از نفت وجود دارد كه       بشكه .12

  است؟ 
1(16000  2(1600  3(1400  4(1600000    

5كشاورزي   .13
7 از زمين خود را جو و        1

كسري از اين زمين را غير        چه.  از آن را گندم و مابقي را محصولي ديگر كاشته است           2
 از گندم و جو كاشته است؟ 

1(35
22  2(35

18  3(45
18  4(45

22   

  راهبرد حل مسئله
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   تواند بخرد؟  توماني مي50او با كل پولش حداكثر چند دفتر .  توماني خريد300 دفتر 10پولش % 30با زهرا  .14

1 (300  2 (200  3 (500  4 (400  
  متر باشد، ضلع سوم مثلث چندمتر است؟   23/56 و 23/24ترتيب  اگر دو ضلع آن به.  متر است46/94محيط مثلثي  .15

1( 16  2( 18  3( 14   4 (12  
ترتيـب     بـه  BوAي زواياي      باشد، اندازه  Bي زاويه      دو برابر اندازه   Aي    ي زاويه   اگر اندازه .  مكمل هم هستند   AوBدو زاويه    .16

 كدام است؟ 

1( 30 و60    2 (40 و80  
3(60 و 120    4(50 و 100  
 متـر   144اگر مساحت مربع    . تر است    واحد بيش  4  عرض مستطيلي با ضلع مربعي برابر است و طول مستطيل از عرض آن               .17

 قدر است؟  مربع باشد، اختالف مساحت اين دو شكل چه

1( 50  2(  3( 48  4(28   
7محمد .18

7 از پول خود را براي كتاب و         1
پول محمد از ابتدا    .  تومان براي او باقي ماند     400 دفتر خرج كرد و      5 را براي خريد     4

 است؟ چند تومان بوده

1(2000  2( 1500  3( 3000  4( 1400   
 حاصل جمع مقابل كدام است؟  .19
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1(504
227  2(252

121  3(20  4 (18  

2شود و هر بار پس از زمين خوردن            متري رها مي   56 توپي از ارتفاع     .20
اي   اين توپ در لحظه   . رود   ارتفاع قبلي خود باال مي     1

 است؟  هخورد، چند متر را پيمود كه براي چهارمين بار به زمين مي

  متر157)4  متر100)3  متر154)2  متر 105)1
 متر اضافه آمده براي هر پيراهن چند متر پارچه مـصرف شـده              3 پيراهن دوخته شده و      5 متري،   28ي    از يك توپ پارچه    .21

   است؟
1 (8  2 (5  3 (3  4 (4  
طيل با ضلع مربع چنـد  اختالف طول مست.   متر برابر است 7 متر با مساحت مستطيلي به عرض        14مساحت مربعي به ضلع      .22

  متر است؟ 
1(12  2(14  3(16  4 (18  
قيمـت  . كيلويي  تومان مخلوط كنيم4000 كيلوگرم چاي با قيمت  10 تومان را با     2000 كيلوگرم چاي با قيمت كيلويي       50اگر   .23

 شود؟  هر كيلوگرم چاي جديد تقريباً كيلويي چند تومان مي

1(2500  2(3000  3(2300  4(2000   
ي پول خود چنـد       او با بقيه  .  تومان است، بخرد   300 دفترچه كه قيمت هر كدام       7خواهد    مان پول دارد و مي     تو 2700سامان   .24

 تواند بخرد؟   توماني مي60مداد 

1( 8  2( 9  3(10  4(11   
 ها كدام است؟  مجموع آن.  است143ضرب دو عدد فرد متوالي  حاصل .25

1(26  2(24   3(28   4(32  
26. 5

9 از 3
  است، خود آن عدد كدام است؟ 20 عددي برابر 4

1( 40  2(65   3( 70  4(75  
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3 سال پيش سن مجيد      4 .27
هنگام تولد مجيـد پـدر او چنـد     . شود   ساله مي  20چهار سال بعد مجيد     . است   سن پدرش بوده   1

 ساله بوده است؟  

1(25  2(24  3(26  4(28   
7علي   .28

7او اگر بخواهد    .  پولش را به خواهرش و نصف مابقي آن را به برادرش داد            1
 پولش را باقي بگذارد، با چه كـسري از          1

  تواند كتاب بخرد؟ پول خود مي

1(7
3  2(7

4  3( 7
2  4(7

1  

5اگر حسين  . پول حسين نصف پول احمد است      .29
 پول خود را به احمد بدهد، نسبت پول احمـد بـه  پـول حـسين كـدام      3

 است؟  

1(5  2(5/6  3(8    4(5/1  
   باشد، ربع مساحت آن چند واحد مربع است؟  4اگر نسبت طول به عرض آن . واحد است160محيط مستطيلي  .30

1(128  2(1024  3(512   4(256  
چنـد درصـد از     . دختراني كه انگشتر دارند، النگو هـم دارنـد        % 40از دختران انگشتر دارند و      % 60اي دخترانه     در مدرسه  .31

 دختران هم انگشتر و هم النگو دارند؟ 

1(18  2(24  3(36  4(48  
  است؟  شده خط ساخته شكل پنجم در الگوي زير از چند پاره .32

  
  
  

1 (20  2(12  3(18  4 (16  
 تر كدام است؟  ي كوچك مكمل زاويه.  درجه است40ي متمم  اختالف دو زاويه .33

1(120  2(110  3(155  4(145  
ها    و رقم صدگان آن    4 و   3ها يكي از اعداد      و رقم دهگان آن      2 يا   1ها    توان نوشت كه رقم يكان آن        چند عدد سه رقمي مي     .34

  باشد؟ 6 و 5

1( 12  2(5  3(4  4(8   
 متر از دور آن را درخت بكاريم، مساحت زمين جديد           1ي    اگر بخواهيم به فاصله   . متر داريم 4يك زمين مربع شكل به طول        .35

  شود؟    مي3 و  عرض 8چند برابر مساحت مستطيلي به طول 
1( 2  2(2

5  3(5
7  4(2

3   
 متـر   2اي شـكل بـه شـعاع          با اين مقدار سيم چند كالف دايره      . ايم   متر را سيم كشيده    12دور باغي به شكل مربع و ضلع         .36

)~(توان ساخت؟ مي 3    

1(2  2(3   3(4   4(5  
ايم، با قيمت اوليه كتاني، حداكثر چند كـاله ورزشـي بـه                تومان خريده  13000تخفيف به قيمت    % 35 را با    يك عدد كتاني   .37

 توان خريد؟    تومان مي3500قيمت 

1(8  2(7   3(5   4(6  
 برابر عرض آن باشد مساحت آن چند واحد مربـع از مـساحت مثلثـي بـه                  3 است اگر طول آن      40محيط مستطيلي برابر     .38

 تر است؟   بيش10اع  و ارتف6قاعده 

1(30  2(75   3(45    4(65  
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 متـر   5/0 متر را توسط روميزي طوري بپوشانيم كـه از هـر طـرف آن                5 متر و عرض     7خواهيم سطح يك ميز به طول         مي .39
 آويزان باشد، مساحت روميزي چقدر است؟  

1(35  2(50   3(48   4(37  
 متر است، به طرف باال پرتـاب كنـيم و تـوپ             5/2ي آن     بقه طبقه كه ارتفاع هر ط     3اگر توپي را از روي بام يك ساختمان          .40

5ي     متر باال برود و پس از زمين خوردن هر بار به اندازه            5نسبت به بام ساختمان     
 بـار  3ي قبلي باال بيايـد، پـس از         دفعه 1

 است؟  زمين خوردن توپ چند متر به سمت پايين حركت كرده

1( 18  2( 16   3( 5/16  4(5/15  
رود ولي سپس سـرخورده و         متر باال مي   2كند    او هر باركه به سمت باال حركت مي       . خواهد از درختي باال برود      اي مي   مورچه .41

 بار به سـمت بـاال حركـت كنـد، ارتفـاع درخـت         4اگر او در كل براي باال رفتن از درخت          . آيد  متر به پايين مي      سانتي 75
 چندمتر است؟  

1(5  2(75/3   3(75/5   4(3  
 متر تـا    5/0 متر را طوري فرش كنيم كه از هر سمت           30خواهيم با استفاده از يك فرش اتاقي مستطيل شكل به محيط              مي .42

  باشد، مساحت فرش مورد نياز چند متر مربع است؟ 5/1اگر نسبت طول به عرض اتاق . ديوار فاصله داشته باشد

1(48  2(30   3(38   4(40  
اگر آسانسور هر طبقه را     . ايستد   طبقه يك بار مي    3ر باال رفتن تا طبقه آخر برج پس از هر           آسانسوري در يك برج در مسي      .43

 بار ايستادن به نوك برج برسد، در كـل چـه            4 ثانيه متوقف باشد و پس از        18 ثانيه باال برود و در هر بار ايستادن نيز           4در  
 است؟  مدت در راه بوده

   ثانيه102 )4   ثانيه30قه و دقي1)3  ثانيه 75)2   ثانيه25دقيقه و 1)1
  را نشان داد؟  3توان عدد   انگشت يك دست به چند حالت مي5با .44

1( 8  2(10   3(12   4(6  
هـا كـدام      اخـتالف آن  . ترين حالت ممكن باشـد      ها بيش    و حاصل جمع آن    72ها    ضرب آن   دو عدد طبيعي بيابيد كه حاصل      .45

 است؟

1( 1  2(6  3(14  4(71   
متـر    سـانتي 800توان يك مـستطيل   مترمربع به چند حالت مي       سانتي 200متر مربع و       سانتي 100هايي به مساحت      با كاشي  .46

  باشد؟  بار استفاده شده1مربعي را طوري پوشاند كه از هر نوع كاشي حداقل 

1(2  2( 5  3( 3   4(4   
 ضرب دو عدد بعدي الگوي زير كدام است؟    حاصل .47

1514111271038 ,,,,,,, 
1( 306  2(272   3(252   4(304  
 شود؟ خط ساخته مي شكل پنجم الگوي زير با چند پاره .48

  
 

1( 44  2(48  3(60  4(56  
ي اين پاركينـگ،       تا است درباره   63هاي موجود     تعداد چرخ . ها است   ها و اتومبيل    در يك پاركينگ كه مخصوص سه چرخه       .49

  كدام گزينه درست است؟

  .وجود دارد ماشين 13حداكثر  )2    . ماشين وجود دارد1حداقل  )1
   .اي وجود ندارد سه چرخه )4  . سه چرخه وجود دارد1حداقل  )3
  به ترتيب چه عددهايي بايد قرار بگيرد؟  و به جاي  .50

8448
14484



 

1(3612,  2(3412 ,  3(3611,  4 (3411,  




