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  هاي نسبتاً دشوار سؤال
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6بيش ازسوال به  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  ضرب ممكن كدام است؟ ترين حاصل بيش. باشد مي 15مجموع دو عدد طبيعي  - 1
  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 66اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 87%(

1( 56  2( 65  3( 54  4( 50  

5كشاورزي - 2
7زمين مستطيل شكل خود را خيار، 1

5را هويج، آن 2
چند هكتار را هويج . هكتار است، گوجه فرنگي كاشته است 8را هندوانه و باقي را كه  آن 2

  ؟كاشته است
  )نفر 9052شركت كنندگان  ،8/9/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 37 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 87%(

1( 20  2( 10  3( 50  4( 70  
مينـا كـدام سـؤال  زيـر را     . داد» خير«مينا سؤالي پرسيد و شيما جواب . شيما عددي سه رقمي را روي كارت نوشت و از مينا خواست عدد را حدس بزند - 3

  ؟ تري حذف شود پرسيده باشد تا تعداد حاالت نامطلوب بيش
  )نفر 8890شركت كنندگان  ،22/1/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 26 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 87%(

  است؟ 500تر از  ظر بزرگ عدد موردن )2  نظر فرد است؟ عدد مورد) 1
  نظر شامل صفر و يك است؟ ارقام عدد مورد )4  است؟ 800تر از  نظر كوچك عدد مورد )3

يـك از سـؤاالت زيـر را     سهيل كـدام . بود» بله«سهيل سؤالي پرسيد كه جواب آن . و رقمي انتخاب كرد و قرار شد سهيل عدد را حدس بزندسينا عددي د - 4
  ؟ تر شده باشد تري حذف و به جواب نزديك پرسيده باشد تا تعداد حاالت نامطلوب بيش

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93 آزمون)(اند سخ صحيح دادهبه آن پا% 10 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 87%(
  است؟ 50تر از  نظر بزرگ آيا عدد مورد )2   نظر فرد است؟ عدد مورد )1
  است؟ 90تر از  نظر بزرگ آيا عدد مورد )4  است؟ 3و  2نظر  ارقام عدد مورد )3

روپـايي در روز اول   18اگر او با . تر بزند ر روز نسبت به روز قبل يك روپايي بيشو ه كندگيرد از اول مهر شروع  علي براي تمرين روپايي زدن تصميم مي - 5
  ؟شروع كند، در روز پاياني ماه مهر چند روپايي خواهد زد

1( 49  2( 48  3( 47  4( 46 

  )نفر 8030ن ، شركت كنندگا25/7/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 86%(
. ي يك متر آويزان باشـد  خواهيم روميزي براي اين ميز بدوزيم كه از هر طرف ميز به فاصله مي .متر داريم 8متر و عرض  12ميز مستطيل شكلي به طول  - 6

  ؟ براي اين روميزي، چند مترمربع پارچه نياز داريم
  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92آزمون )(اند صحيح داده به آن پاسخ% 61 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 85%(

1 (130  2( 112  3 (99  4( 140  
  ؟اند چند هكتار را برنج كاشته. اند فرنگي كاشته ي زمين است، گوجه هكتار كه بقيه 10مانده را گندم و   باقي  نصف زميني را برنج، ثلث بخش - 7

  )نفر 8890،  شركت كنندگان 22/1/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 57مااند ا كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 84%(

1( 10    2( 15    

3( 20    4( 30  

  ؟ ها چندتاست عدد باشد، حداكثر تعداد سگ 42 ها اگر تعداد كل پاهاي آن. در باغي تعدادي مرغ و تعدادي سگ وجود دارند - 8

  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83%(

1( 7     2( 8    

3( 9     4( 10  

 راهبرد حل مسئله رياضي هفتم1فصل
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تر ببريم تـا باغچـه    متر عقب 2ها را  اگر بخواهيم هر رديف نرده. ايم دور تا دور آن را نرده كشيده. متر است 10اي مربع شكل داريم كه هر ضلع آن  باغچه - 9

  ؟ ، بايد چند متر ديگر نرده تهيه كنيم)متر فاصله داشته باشند 2ي باغچه  ها از لبه دهيعني نر(تر شود،  بزرگ

  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83%(

1( 16     2( 8    

3( 40    4( 56  

  ؟ شود، كدام است مساحت مربعي كه با همين طناب ساخته مي. ايم ساخته 8رض و ع 10با طنابي، مستطيلي به طول  -10

  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 51 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83%(

1 (36    2( 81    

3(4
81    4( 9  

تومان و هر  1000اگر هر دفتر را . تومان خريد 500خودكار را به قيمت هر عدد  30تومان  و  800فتر را به قيمت هر عدد د 40يك لوازم تحرير فروشي  -11

  ؟ تومان بفروشد، در مجموع چند تومان سود كرده است 700خودكار را 

  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 66 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83%(

1 (8000    2( 6000    

3( 12000     4( 14000  

  ؟تا باشد، تعداد گاوها چندتا است 50اگر تعداد پاها . مرغ و گاو وجود دارد 20در يك مزرعه در مجموع  -12

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 74 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 82%(
1( 7    2( 5    

3( 15    4( 13 

  ؟ عدد اوليه كدام است. حاصل شد 42جمع كرديم، عدد  2را با عدد  وقتي آن .دست آورديم دست آمده را به ضرب كرده و سپس ثلث حاصل به 2عددي را در  - 13

  )نفر 7779شركت كنندگان  ،10/8/92آزمون )(اند هبه آن پاسخ صحيح داد% 62 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 82%(

1 (60    2( 30    

3 (120    4( 75  

  ؟ پول فرزند سوم چند تومان است. تومان پول داشت كه تمام پولش را بين سه فرزند خود به نسبت زير تقسيم كرده است 2000مادري  -14
  )نفر 8103، شركت كنندگان 24/8/92آزمون )(اند ح دادهبه آن پاسخ صحي% 64 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%(

  %5/24: فرزند سوم  %5/25: فرزند دوم  %50: فرزند اول
1 (510    2( 900    
3 (490    4( 380  

3اگر. كيلوگرم محصول برداشت شده است 1500از يك زمين  -15
ان و هر كيلوگرم پرتقال را توم 200آن سيب و بقيه پرتقال باشد و هر كيلوگرم سيب را  5

  ؟ تومان بفروشيم، در آمد كشاورزان اين زمين چند تومان است 150
  )نفر 9052، شركت كنندگان 8/9/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 57 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%(

1 (270000    2( 210000    
3 (190000    4( 160000  
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باشد،  مانده كيلومتر تا مقصد باقي 300كيلومتر باشد و هنوز  2700ي دو شهر  اگر فاصله. كند كيلومتر رانندگي مي 120طور متوسط  ساعت بهماهان در هر  -16
  ؟تاكنون چند ساعت رانندگي كرده است

  )نفر 8890ركت كنندگان ،  ش22/1/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 61 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%(
1( 5/22    2( 25    
3( 20    4( 22  

ي طول و عرض عـددي طبيعـي    اندازه(مترمربع است؟  ترين مساحت ممكن، چند سانتي متر دارند، بيش سانتي 24هايي كه محيطي برابر  در بين مستطيل -17
  .)است

 )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند دهبه آن پاسخ صحيح دا% 42 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 79%(

1( 32    2( 35    
3 (36    4 (27  

  ؟ ترين نفر چند سال است سن بزرگ. است 105ها  ضرب سن آن حاصلها اعداد طبيعي باشد،  اگر سن آن. سال است 15مجموع سن سه نفر  -18
  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92 آزمون)(اند ح دادهبه آن پاسخ صحي% 57 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 79%(

1 (7    2( 5    
3 (35    4( 10  

تومان خرج كند، ثلث پول تلوزيوني كه  10000ماه كالً  7انداز كند و در اين  ماه پس 7او حساب كرد كه اگر . گيرد تومان حقوق مي 100000علي هر ماه  -19
  ؟ مان استكل پول تلوزيون چند تو. خواهد بخرد را دارد مي

  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 54 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 79%(
1 (690000    2( 2070000    
3( 150000     4( 270000  

  ؟ باً چند برابر زمين احمد استزمين علي تقري. مترمربع است 1016142مترمربع و مساحت زمين احمد  197241721مساحت زمين علي  -20
  )نفر 7779،شركت كنندگان 10/8/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 79%(

1( 10     2( 100    
3 (20    4( 200  

پانصد هزار تومان اسكناس هزار توماني به علي بدهيم، ممكن  اگر. شمارد، ممكن است تا دو اسكناس كم يا زياد شمرده شود از هر صد اسكناسي كه علي مي -21
   .تومان محاسبه كند. . . تا . . . ها را   است علي آن

  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 43 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 78%(
  500000تا  490000 )2     600000تا  400000 )1
  550000تا  500000 )4     510000تا  490000 )3

   )عرض >طول ( ؟ترين مساحت ممكن براي اين مستطيل چند مترمربع است بيش و طول و عرض اعداد طبيعي باشند  متر باشد 20اگر محيط مستطيلي  -22
  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 36 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 77%(

1( 21    2( 24    
3( 25    4( 36  

  ؟ اختالف دو زاويه چند درجه است. تر است درجه بيش 20برابر ديگري  3يكي از . ديگرند دو زاويه مكمل يك -23
  )نفر 6554ركت كنندگان ، ش26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 77%(

1(140    2(120    
3(100     4(80  

  ؟ عدد اوليه كدام است. حاصل شد 28واحد از مجموع كم كرديم، عدد  2كه  پس از آن. ثلث عددي را با نصف آن جمع كرديم -24
  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48 اند اما به اين سؤال پاسخ دادهكنندگان  شركت 76%(

1( 30  2( 36  3( 25  4( 28  
تومـاني حـداقل يـك     2000و  1000تومان ساخت به شرطي كـه از هـر اسـكناس    10000توان  توماني به چند حالت مي 2000و  1000هاي  با اسكناس -25

  ؟ ه شوداسكناس استفاد
  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 76%(

1( 4  2( 6  3( 5  4( 7  
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  هاي  دشوار سؤال
  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  م دانشانتظار داري
  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

   ؟چند جفت عدد متفاوت وجود دارد كه اين حالت را دارند. باشد مي 12مجموع دو عدد طبيعي متمايز -26
  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75%(

1 (5    2( 6    
3 ( 7    4( 8  

  ؟ در الگوي زير، نهمين عدد كدام است -27
  )نفر 8890شركت كنندگان  ،22/1/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 39 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 74%(

...,,,,,, 853211  
1( 34     2( 55    
3( 12    4( 21  

  ؟وجود دارد 5ها رقم  داريم كه در آن 100تا  1از بين اعداد طبيعي چند عدد  -28
  )نفر 9497گان ، شركت كنند9/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 18 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73%(

1( 10    2( 15    
3( 19    4( 20  

  ؟ها كدام است سال باشد، اختالف سن آن 40ها  اگر مجموع سن آن. برابر سن برادرش است 4سن محراب  -29
1( 24  2( 26  3( 32  4( 20 

  )نفر 8030گان ، شركت كنند25/7/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 52اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73%(
توان تا هر سقفي  از خودپرداز  مي(؟ از اين دستگاه گرفت توان نميكدام مبلغ را . هاي دو هزار توماني و پنج هزارتوماني دارد خودپرداز بانكي، فقط اسكناس -30

  .)پول گرفت
  )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 35 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 71%(

    تومان 3911000 )2    تومان 495000) 1
  تومان 3251100 )4    تومان 4150000 )3

  ؟ليوان آب در سطل بريزيم، سطل گنجايش چند استكان آب ديگر را دارد 12اگر . ليوان آب پر كرد 15استكان يا با  20توان با  يك سطل را مي -31
  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29 اند اما پاسخ داده كنندگان به اين سؤال شركت 69%(

1( 3    2( 6    
3( 5    4( 4  

 نفر دو نيا كهي درصورت ،كندي زيآم رنگ روزه 4 را آن حسن و روزه 12 را ساختمان نياي عل اگر. كنندي زيآم رنگ راي ساختمان خواهند يم حسن وي عل -32
 كشد؟ يم طول روز چند ساختماني زيآم رنگ ،ندكن كار هم با

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 27 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 67%(
    روز مين و 3) 2    روز 8) 1
  روز مين و 2) 4    روز 3) 3

را با انگشتان يك دست نشان  3توان عدد  مي كهرا  هايي و تعداد حالت نگشتان يك دست نشان داد بارا با ا 2توان عدد  كه مي هايي اگر تعداد حالت  -33
 هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه نشان دهيم، كدام      داد با 

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 66%(
1(  2(  3(  4(پذير است هر سه گزينه امكان.  

 براي ساختن دهمين عضو اين الگو چند مربع سفيد كوچك الزم است؟. ايم الگويي مطابق شكل زير درست كرده -34

  )نفر 10844، شركت كنندگان 10/11/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44 اند اما به اين سؤال پاسخ دادهكنندگان  شركت 64%(
1( 76    
2( 80  
3( 84     
4( 92   

 راهبرد حل مسئله رياضي هفتم1فصل
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5زمين مستطيل شكلي داريم كه -35
3را خيار، آن 1

4را خربزه، آن 1
ايم، مساحت كل  هكتار است، هويج كاشته 13را كه  ايم و باقي آن وجه فرنگي كاشتهرا گ آن 1

   ؟زمين چند هكتار است
  )نفر 7779شركت كنندگان  ،10/8/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 64%(

1 (40    2( 60    

3 (50    4( 30  

   ؟ها چند درجه است هاي آن اختالف مكمل. است B ،40و  A ي اختالف دو زاويه -36
  )نفر 10481شركت كنندگان  ،22/9/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 39 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 64%(

1(140   2(40  3(120  4(70  
 بـا  تـوپ  برخـورد  چند از پس د،يايب باال اش قبلي ارتفاع نصف تا توپ ن،يزم به توپ برخورد هراز  پس و ميكن رها نيزمي متر 64 ي فاصله از راي توپ اگر -37
  ؟شود يم متر يسانت 20 از تر كم نيزم باتوپ  ي فاصلهترين  براي اولين بار بيش ن،يزم

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 61%(
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

 ترين مقدار حاصل جمع آن دو كدام است؟ باشد، كم 72ضرب دو عدد طبيعي برابر  اگر حاصل -38

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42 اند اما هكنندگان به اين سؤال پاسخ داد شركت 61%(
1 (17  2 (18  3 (16  4(20  

  ؟دهيم، يكان عدد حاصل كدام است ها عالمت ضرب قرار مي نويسيم و بين آن بار مي 26را  3عدد  -39
  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93آزمون )(اند هبه آن پاسخ صحيح داد% 21اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1( 3  2( 9  3( 7  4( 1 

1024عبارت حاصل -40
1

8
1

4
1

2
11   است؟ دامك ...

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1(1024
2047    2(2024

2047   3  (2  4 (3  

  ؟از طول آن كم كنيم، مساحت آن چند متر مربع خواهد بود% 30از عرض آن و % 20اگر . متر است 150متر و طول آن  120عرض مستطيلي  -41
  )نفر 10481شركت كنندگان  ،22/9/92 مونآز)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1( 10080  2( 18000  3( 19500  4( 10760  
   ؟ها كدام است  ترين مقدار ممكن براي مجموع آن كم. است 1600ضرب دو عدد طبيعي متفاوت  حاصل -42

  )نفر 10951ت كنندگان ، شرك23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(
1( 82  2( 80  3( 90  4( 68  

  ؟شود كاسته شود، از مساحت آن چند درصد كاسته مي% 10و از طول آن % 15اگر از عرض مستطيلي  -43
  )نفر 10312، شركت كنندگان 11/11/92 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 27 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 58%(

1( 80  2( 65  3( 5/76  4( 5/23  

1ساعت 12اي داراي نشتي است، به شكلي كه هر  بشكه -44
ليتر باشـد،   128بشكه آب درون ي  اگر حجم اوليه. كند حجم آب داخل آن به بيرون نشت مي 8

 ؟ماند  بعد از گذشت يك روز، چند ليتر آب در بشكه باقي مي

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28 اند اما سخ دادهكنندگان به اين سؤال پا شركت 53%(
1( 106    2( 92    

3( 98     4 (112  
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ي كاشـ  متر يسانت 50 ضلع به شكلي مربعي ها يكاش با را استخر نيا سطح تمام ميبخواه اگر. است متر 2 و 6 ،10 بيترت به ياستخر عمق و عرض طول، -45
  م؟يدار اجياحتي كاش ندچ به م،يكن

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 12 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 52%(
1 (240    2 (248    

3 (480    4 (496  

 ؟عدد بعدي الگوي زير كدام است -46

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93 آزمون)(اند پاسخ صحيح داده به آن% 32 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 50%(
...,,,,, 12282502610  

1( 184    2( 168    

3( 172    4( 170  

 هفتم ي مرحله در رهيت قسمت مساحتو در هر مرحله نصف قسمت سفيد را تيره كنيم،  باشد، متر يسانت 16 بزرگ مربع ضلع هر طول اگر ر،يز در الگوي -47
  بود؟ خواهد ترمربعم يسانت چند

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 24 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 48%(
  

  

  

  

1 (254    2 (252    

3 (255    4 (248  

4993033023013 عبارت حاصل -48    :برابر است با ///.../
  )نفر 12361، شركت كنندگان 10/11/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28 اند اما دهكنندگان به اين سؤال پاسخ دا شركت 48%(

1( 400    2( 5/375    

3( 5/350    4( 5/325  
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  تردشوار هاي  سؤال
  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  باشد، كدام است؟ 7در پرتاب سه تاس متفاوت، تعداد حاالتي كه مجموع سه عدد رو شده برابر  -49
  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21 اند اما اسخ دادهكنندگان به اين سؤال پ شركت 47%(

1  (10  2  (11  3   (13  4  (15  
  ؟ي پنجم برابر كدام گزينه است با توجه به الگوي زير مساحت دايره -50

1(49  
2(18  
3(81  
4(121 

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 26اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 46%(
افراد اين كشور با . طوري كه دست چپ رقم دهگان و دست راست رقم يكان است كنند؛ به افراد يك كشور براي نمايش اعداد از انگشتان دست استفاده مي -51

  ؟توانند نمايش دهند چند عدد را ميحداكثر اين روش 
  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 7 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 45%(

1( 36  2( 25  3( 24  4( 35  
 ).گرفتن متوالي اعداد طبيعي درست شده استاين عدد از كنار هم قرار (ام عدد زير كدام است؟ 93رقم  -52

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 20 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 44%(
.. .12 3 4 5 6 7 8 910111213 14  

1( 5  2( 7  3( 1  4( 4  
)شود؟ كم كنيم، چند درصد از مساحت آن كاسته مي متر بوده است، سانتي 100درصد از شعاع يك دايره كه  10اگر  -53 / )  3 14 

  )نفر 10844، شركت كنندگان 5/10/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 20 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 43%(
1( 81  2( 20  3( 19  4( 80  

  ؟تر است بزرگ) -7(يك از اعداد زير، از  كدام -54
  )نفر 11214، شركت كنندگان 7/9/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 42%(

1( 8-  2( 6-  3( 9-  4( 10-  
 20اگر . دباش مترمربع مخصوص گاوداري مي 40000درصد دامداري به مساحت  20درصد مساحت به دامداري اختصاص يافته است و  40در يك مزرعه  -55

  .)متر مربع يك هكتار است 10000هر ( ؟درصد مزرعه به كشاورزي اختصاص يافته باشد، مساحت قسمت كشاورزي چند هكتار است
  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 13 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 34%(

   5 )4  نيم )3  10 )2  يك )1
متر اضافه كنيم و آن را به دور  3اگر به اين طناب . ها هزار كيلومتر احتياج داريم زمين، قطعاً به طنابي به طول ده ي براي پيچيدن يك طناب به دور كره -56
)گيرد؟ زمين محيط كنيم، اين طناب به طور تقريبي چه مقدار از سطح زمين فاصله مي ي كره ~ ) 3 

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 8 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 30%(

  
    متر سانتي 1)  2    متر ميلي 2)  1
    متر سانتي 50)  4    متر سانتي 5)   3

 ؟در الگوي زير، اولين عدد سطر هفتادم از سمت راست كدام است -57
  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 9 اند اما دگان به اين سؤال پاسخ دادهكنن شركت 29%(

1514131211
10987

654
32

1

,,,,

,,,

,,

,

  

1( 2485  2( 465  3( 2415  4( 403  
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