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                  پـودمـان جمموعه سواالت چهارگزينه اي عمومي و پايه6
                   »نسبت و تناسب«

1 ریاضی )1(

  

نسبت هاي مستقيم و معكوس

 1 8 کارگر با روزی 6 ساعت کار، کاری را در مدت 12 روز به پایان می رسانند. اگر 2 نفر از کارگران برای انجام کار دیگری 
در نظر گرفته شوند، بقیه کارگران باید روزی چند ساعت کار کنند تا کار در همان مدت 12 روز به پایان برسد؟

)سراسری 1401( 

 7/8 )4  8 )3  5/8 )2    9 )1
 2 مجموع سن علی و خواهر دوقلویش از سن پدرشان 10 سال کمتر است. چند سال دیگر سن علی نصف سن پدرش خواهد شد؟       )سراسری 1400(

12 )4  10 )3  8 )2  5)1
 3 مصرف بنزین یک خودرو به طور میانگین به ازای هر 45 کیلومتر، 3 لیتر است. اگر قیمت هر لیتر بنزین 3000 تومان باشد، هزینه سفر 

)سراسری 1400( از تهران به مشهد )به مسافت 900 کیلومتر( چند هزار تومان است؟ 
18 )4  36 )3  180 )2  360 )1

 4 برای آن که استخری خالی، پر از آب شود، الزم است 8 شیر آب هم اندازه به مدت 9 ساعت باز باشند. بعد از گذشت 3 ساعت، 2 شیر 

)سراسري 99( آب به علت خرابی بسته می شود، 6 شیر آب باقی مانده چند ساعت باز باشند تا استخر پر از آب شود؟ 

10 )4  9 )3  8 )2  6 )1

 5 8 کارگر، می توانند کاری را در مدت 20 روز به پایان برسانند. بعد از گذشت 5 روز از شروع کار، برای آن که کار زودتر تمام شود، 4 

)سراسري 98( کارگر دیگر به تعداد کارگران اضافه کردند. کار چند روزه تمام می شود؟ 

16 )4  15 )3  12 )2  10 )1

 6 5 کارگر، نقاشی یک ساختمان را چنانچه با یکدیگر کار نمایند، در 20 روز انجام می دهند. کارفرما برای سریعتر تمام شدن کار 3 کارگر 

دیگر به آنها اضافه می نماید، در این صورت چند روز زودتر کار تمام می شود؟    
5 )4  7/5 )3  15 )2  12/5 )1

 7 6 کارگر می توانند کاری را در 24 روز تمام کنند، اگر پس از 5 روز از کاراین افراد کارفرما جهت زودتر تمام شدن کار تصمیم بگیرد 13 

کارگر دیگر اضافه نماید در این صورت کل کار چند روزه انجام می شود؟  
11 )4  8 )3  10 )2  6 )1

 8 8 نفر کارگر چنانچه با هم کار نمایند می توانند در 30 روز دیواری را بچینند. کارفرما می خواهد کار در زمان زودتری انجام بشود پس 

6 کارگر دیگر را اضافه می نماید. در این صورت چقدر طول می کشد تا کار تمام بشود؟  

7
120

 )4  
15
25

 )3  
41
5

 )2  
120
7

 )1

 9 سه دکتر در یک کلینیک چشم پزشکی در 5 روز می توانند 20 مریض را جراحی کنند. چنانچه پس از 2 روز از کار این جراحان 1 جراح 

دیگر به آنها اضافه بشود چند روز دیگر طول می کشد تا تمام مریضان جراحی شوند؟  
9
5

 )4  
5
9

 )3  
9
4

 )2  
4
9

 )1

 10 به هر چیز قابل اندازه گیری چه گفته می شود؟  

4( مستقیم 3( رابطه  2( کمیت  1( نرخ 

است. اگر بخواهیم عرض نقشه 90 بشود طول آن چقدر باید بشود؟   30 50×  11 یک نقشه دارای ابعاد 

160 )4  100 )3  200 )2  150 )1



7                   پـودمـان  رياضي 1 
                   »نسبت و تناسب«

1 ریاضی )1(

  

نسبت هاي مستقيم و معكوس

 1 8 کارگر با روزی 6 ساعت کار، کاری را در مدت 12 روز به پایان می رسانند. اگر 2 نفر از کارگران برای انجام کار دیگری 
در نظر گرفته شوند، بقیه کارگران باید روزی چند ساعت کار کنند تا کار در همان مدت 12 روز به پایان برسد؟

)سراسری 1401( 

 7/8 )4  8 )3  5/8 )2    9 )1
 2 مجموع سن علی و خواهر دوقلویش از سن پدرشان 10 سال کمتر است. چند سال دیگر سن علی نصف سن پدرش خواهد شد؟       )سراسری 1400(

12 )4  10 )3  8 )2  5)1
 3 مصرف بنزین یک خودرو به طور میانگین به ازای هر 45 کیلومتر، 3 لیتر است. اگر قیمت هر لیتر بنزین 3000 تومان باشد، هزینه سفر 

)سراسری 1400( از تهران به مشهد )به مسافت 900 کیلومتر( چند هزار تومان است؟ 
18 )4  36 )3  180 )2  360 )1

 4 برای آن که استخری خالی، پر از آب شود، الزم است 8 شیر آب هم اندازه به مدت 9 ساعت باز باشند. بعد از گذشت 3 ساعت، 2 شیر 

)سراسري 99( آب به علت خرابی بسته می شود، 6 شیر آب باقی مانده چند ساعت باز باشند تا استخر پر از آب شود؟ 

10 )4  9 )3  8 )2  6 )1

 5 8 کارگر، می توانند کاری را در مدت 20 روز به پایان برسانند. بعد از گذشت 5 روز از شروع کار، برای آن که کار زودتر تمام شود، 4 

)سراسري 98( کارگر دیگر به تعداد کارگران اضافه کردند. کار چند روزه تمام می شود؟ 

16 )4  15 )3  12 )2  10 )1

 6 5 کارگر، نقاشی یک ساختمان را چنانچه با یکدیگر کار نمایند، در 20 روز انجام می دهند. کارفرما برای سریعتر تمام شدن کار 3 کارگر 

دیگر به آنها اضافه می نماید، در این صورت چند روز زودتر کار تمام می شود؟    
5 )4  7/5 )3  15 )2  12/5 )1

 7 6 کارگر می توانند کاری را در 24 روز تمام کنند، اگر پس از 5 روز از کاراین افراد کارفرما جهت زودتر تمام شدن کار تصمیم بگیرد 13 

کارگر دیگر اضافه نماید در این صورت کل کار چند روزه انجام می شود؟  
11 )4  8 )3  10 )2  6 )1

 8 8 نفر کارگر چنانچه با هم کار نمایند می توانند در 30 روز دیواری را بچینند. کارفرما می خواهد کار در زمان زودتری انجام بشود پس 

6 کارگر دیگر را اضافه می نماید. در این صورت چقدر طول می کشد تا کار تمام بشود؟  

7
120

 )4  
15
25

 )3  
41
5

 )2  
120
7

 )1

 9 سه دکتر در یک کلینیک چشم پزشکی در 5 روز می توانند 20 مریض را جراحی کنند. چنانچه پس از 2 روز از کار این جراحان 1 جراح 

دیگر به آنها اضافه بشود چند روز دیگر طول می کشد تا تمام مریضان جراحی شوند؟  
9
5

 )4  
5
9

 )3  
9
4

 )2  
4
9

 )1

 10 به هر چیز قابل اندازه گیری چه گفته می شود؟  

4( مستقیم 3( رابطه  2( کمیت  1( نرخ 

است. اگر بخواهیم عرض نقشه 90 بشود طول آن چقدر باید بشود؟   30 50×  11 یک نقشه دارای ابعاد 

160 )4  100 )3  200 )2  150 )1

12 است اگر بخواهیم آن را بزرگتر نماییم به گونه ای که طول آن 24 بشود عرض آن چقدر خواهد شد؟   16×  12 عکسی به ابعاد 

18 )4  16 )3  14 )2  20 )1
 13 کدام یک از گزینه های زیر مثالی از نرخ نمی باشد؟  

2( مسافت طی شده و میزان بنزین مصرفی 1( قیمت برنج با وزن آن  
4( سرعت حرکت یک ماشین و مسافت طی شده آن 3( مساحت یک مربع با ضلع آن  

 14 نوع رابطه بین کمیت های »تعداد نقاشان و روزهای انجام کار« و »مسافت طی شده و سرعت ماشین« به ترتیب از چه نوعی است؟  

4( معکوس ، مستقیم 3( معکوس ، معکوس  2( مستقیم ، معکوس  1( مستقیم ، مستقیم 
 15 جدول زیر، رابطه میان کدام دو کمیت می تواند باشد؟  

1( رابطه بین سرعت یک جسم با مسافت طی شده 
2( وزن آجیل با قیمت آن

3( میزان تالش با موفقیت دانش آموز

x

y

1 2 3 4
20 10 6 7 5/

4( تعداد کارگران با روزهای انجام کار 
 16 نمودار شکل رو به رو به کدام نسبت رو به رو می تواند باشد؟  

1( رابطه بین محیط یک مربع با طول آن

2( رابطه وزن شیرینی با قیمت آن
3( رابطه بین میزان بنزین داخل باک با مسافت طی شده

4( رابطه بین میزان تالش با موفقیت در آزمون

کمیت 2

کمیت 1

2میان دو کمیت برقرار باشد آنگاه ضریب تبدیل x به y کدام است؟   3x y=  17 اگر رابطه 

2 )4  
2
3

 )3  
3
2

 )2  
1
2

 )1

 18 در یک نقشه مقیاس 1 به 20000 است اگر فاصله ای در واقعیت 1500 متر باشد این فاصله در نقشه چقدر است؟  
7/5 )4  3 )3  6/5 )2  4 )1

 19 اگر حاصل ضرب دو کمیت برابر 2 شود چه رابطه ای میان آنها برقرار است؟  

4( مستقیم 3( معکوس  2( ضربی  1( جمعی 

به ترتیب بیانگر کدام رابطه است؟   y
k

x
= و  y ux= 2 و  y x k� �  20 روابط 

2( جمعی ، ضربی ، معکوس 1( جمعی ، ضربی، ضربی  
4( ضربی ، جمعی ، معکوس 3( جمعی ، معکوس ، ضربی  

 21 با توجه به شکل زیر ضریب تبدیل y به x تقریباً کدام گزینه است؟  

0/3 )2  0/01 )1
0/1 )4  0/03 )3

y

x0 3

90

180

6
 22 در یک مسابقه دو میدانی هنگامی که دونده اول پیست را 6 دور زده ، دونده دوم همین پیست را 3 دور زده اگر دونده اول، 18 دور این 
پیست را زده باشد، دونده دوم چند دور این پیست را دویده است؟  

10 )4  16 )3  8 )2  9 )1

 23 جدول داده شده در رو به رو بیانگر کدام نوع نسبت است؟  

2( جمعی 1( ضربی 

A BSÃµ¨ SÃµ¨

9 3
12 6
15 9

4( معکوس  3( مستقیم 
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 24 رابطه بین سن مریم با خواهرش از کدام نوع نسبت است؟  

4( معکوس 3( مستقیم  2( جمعی  1( ضربی 
 25 دو کمیت A و B داریم. چنانچه با افزایش یک واحد کمیت A کمیت B نیز یک واحد افزایش یابد رابطه بین دو کمیت کدام است؟  

4( معکوس 3( مستقیم  2( جمعی  1( ضربی 
20است اگر آن را به کمک دستگاه فتوکپی بزرگ نماییم به گونه ای که طول ان 112/5 بشود عرض جدید چقدر است؟  45×  26 عکسی دارای ابعاد 

40 )4  70 )3  45 )2  50 )1
 27 خودرویی به ازای پیمایش 100 کیلومتر 8 لیتر بنزین مصرف می نماید، نرخ مسافت به بنزین چقدر است؟

12/5 )4  11/2 )3  0/7 )2  0/8 )1

 28 یک برنامه نویس پروژه ای را 6 روزه برنامه نویسی می کند. همکار وی همان کار را 3 روزه انجام می دهد. اگر هر دو با هم کار کنند آن 
کار چند روزه انجام می شود؟

15 )4  4 )3  2 )2  3 )1
 29 3 کارگر کاری را در 24 روز انجام می دهند، 8 کارگر همان کار را در چند روز انجام می دهند؟
15 )4  9 )3  7 )2  8 )1

 30 30 کارگر کاری را روزی 8 ساعت کار در روز 25 روزه تمام می کنند. 20 کارگر اگر همان کار را روزی 15 ساعت انجام دهند چند روزه 

تمام می کنند؟
25 )4  17 )3  18 )2  20 )1

 31 دو نفر کاری را در 16 روز انجام می دهند. حال اگر سه نفر دیگر به تعداد آنها اضافه بشود این کار را چند روزه انجام خواهند داد؟

35
4

 )4  
18
4

 )3  
32
5

 )2  
30
5

 )1

واحدهای اندازه گيری انگليسی : طول
 32 در یک مسابقه اتومبیل رانی؛ وقتی اتومبیل برنده مسابقه، مسافت 60 مایلی را طی می کند و برنده می شود، آخرین اتومبیل، مسافت 59 مایل 
)سراسري 98( و 1600 یارد و 2 فوت را طی کرده است. مسافت باقیمانده که باید اتومبیل آخر طی کند تا به خط پایان برسد، چند اینچ است؟ 

8604 )4  5736 )3  4302 )2  2868 )1
 33 ثابت فنر )K(، کمیتی است که از تقسیم نیروی وارد بر فنر، بر میزان کشیده شدن فنر به دست می آید. اگر واحد اندازه گیری نیرو را با 

)سراسري 98( و میزان کشیده شدن فنر را با سانتی متر اندازه گیری کنیم. K با چه واحدی اندازه گیری می شود؟   oT¶ ³o¬¼ ± Ã¨

(¾ÃºIY)

×
2

100 2×
³o¬¼ ± Ã¨

¾ÃºIY( )
 )2  100 2×

×oT¶ ÂTºIw ³o¬¼ ± Ã¨

¾ÃºIY( )

 )1

³o¬¼ ± Ã¨

¾ÃºIY100 2× ( )
 )4   

oT¶ ³o¬¼ ± Ã¨

¾ÃºIY

×

×100 2( )
 )3

 34 70 مایل و 143 یارد معادل چند اینچ است؟   

4200500 )4  6254000 )3  4440348 )2  9430258 )1

 35 مقدار عطف یک کتاب برابر 2 سانتی متر است. این واحد به ترتیب چند اینچ، چند فوت و چند یارد است؟   

0 2/ yd  ،185pt  ،0 6/ inc  )2  0 195/ yd  ،0 05/ pt  ،0 78/ inc  )1

0 195/ yd  ،0 065/ pt  ،0 4/ inc  )4  0 02/ yd  ،0 065/ pt  ،0 78/ inc  )3

 36 مسافت بین دو شهر 12 کیلومتر است. این مسافت به مایل چقدر است؟  

7/44 )4  7/2 )3  6/9 )2  6/44 )1
 37 مجموع 300 فوت و 100 اینچ چند سانتی متر است؟  

9750 )4  9554 )3  9400 )2  9200 )1



9  رياضي 1 
 38 فاصله دو شهر 80 کیلومتر است. این فاصله برحسب مایل و فوت به ترتیب تقریباً کدام است؟  

21120 ، 48 )4  20112 ، 40 )3  20115 ، 48 )2  21120 ، 40 )1
 39 فاصله دو شهر 20 مایل است. این فاصله برحسب کیلومتر چقدر است؟  

40 )4  28 )3  32 )2  18 )1
 40 شکل زیر بر روی یک نقشه کشیده شده است. فاصله خط AC برحسب کیلومتر چقدر است؟  

200km  )1
210km  )2
120km  )3A B C

120mil 18km

 180km  )4
 41 48 اینچ معادل چند متر است؟

  0/95 )4  0/8 )3  1/8 )2  1/21 )1
 42 8 مایل برابر چند متر است؟ 

12880 )4  11890 )3  12780 )2     12400)1
 43 48 فوت چند اینچ است؟ 

530)4  487 )3   576 )2  650 )1
 44 مسافت بین دو شهر 22 کیلومتر است. این مسافت چند مایل است؟

11/85 )4  12/73 )3  13/64 )2  14/5 )1
 45 2 قاشق چای خوری وانیل چند میلی لیتر است؟

8 )4   11 )3  10)2  12 )1
21 اینچ معادل چند سانتی متر است؟ 46 

4( 64 سانتی متر 3( 53/34 سانتی متر  2( 63/5 سانتی متر  1( 70 سانتی متر 
 واحدهای اندازه گيری انگليسی : جرم و دما	

 47 دمای شهر اهواز10 درجه سانتی گراد است. این دما تقریباً چند درجه سانتی گراد افزایش یابد تا 60 درجه فارنهایت شود؟  
3/5  )4  5/6 )3  6/3 )2  4/2 )1

 48 دمای شهر اصفهان 40 درجه سانتی گراد است. این دما چند درجه فارنهایت است؟  
115 )4  95 )3  100 )2  104 )1

 49 50 درجه سانتی گراد چند درجه فارنهایت است؟  

120 )4  122 )3  72 )2  100 )1

�است. این دما تقریباً چند درجه سانتی گراد است؟   �210 F  50 دمای یک جسم 
88 )4  150 )3  99 )2  200 )1

30 اونس معادل چند کیلوگرم است؟  51 
784 )4  849 )3  868 )2  75 )1

28Cاست. این دما چند درجه فارنهایت است؟ دمای شهر تهران  52 
93/2 )4  89/7)3  48/2 )2  82/4)1

95F قید شده است. دمای شهر لندن چند درجه ی سانتی گراد است؟   53 در سایت هواشناسی درجه ی هوای لندن 
35 )4   34 )3   33 )2  36 )1

 54 6 فنجان شکر قهوه ای چند گرم است؟ 
1300 )4  1200 )3  1100 )2  1000)1

 55 یک قالب کره50 پوندی چند گرم است؟
25400 )4  21000 )3  23400 )2  22670)1

750 گرم توت فرنگی خرد شده چند پوند است؟ 56 
2/43 )4   1/65 )3  1/71 )2  1/53 )1

یک درجه سانتیگراد معادل چند درجه فارنهایت می باشد؟ 57 
32/8)4  31/2 )3  33/8 )2  32 )1
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              »درصد و کاربردهای آن«

2 ریاضی )1(

  

محاسبة ذهنی درصد ، درصدهای بيشتر از 100 و کمتر از 1

 58 فروشنده ای کاالیی را با 20% سود به قیمت 120.000 تومان و بار دیگر کاالیی را با 20% ضرر به قیمت 120.000 تومان فروخت. در مورد 
)سراسري 99( سود یا زیان فروشنده در این دو معامله، کدام گزینه درست است؟ 

2( 10.000 تومان ضرر کرده است. 1( 10.000 تومان سود کرده است.  

4( 30.000 تومان ضرر کرده است. 3( نه سود و نه ضرر کرده است.  

 مساحت قسمت »ب« است. مساحت قسمت »ب« 
4
3

 59 در مربّع مقابل، مساحت قسمت »الف«، 60% مساحت قسمت »ب« و مساحت قسمت »د«، 
چند درصد مساحت قسمت »ج« است؟ )خطوط داخل مربّع، موازي االضالع هستند.(  

 %25 )1
  %80 )2
 %125 )3
%133 )4

الف ب

ج د

1 کیلوگرم زعفران فروش دارد. پس از فروش 70 % 
4

 60 پدر علي زعفران فروشي دارد. در مغازه او 15 کیلوگرم زعفران وجود دارد، او روزانه 

زعفران ها اگر ثلث باقي مانده را در یک روز و باقي مانده را با همان روش قبلي به فروش برساند؛ پس از چند روز تمام زعفران ها فروخته 

مي شود؟  
  54 )4   55 )3  56 )2  57 )1

 61 اگر ابتدا %20 طول یک نوار 40 متري و سپس %10 دیگر نوار را ببریم، چند سانتي متر باقي مي ماند؟ 

3200 )4  3/2 )3  82/8 )2   2880  )1
 62 علي کاري را در 16 روز انجام مي دهد اگر احمد 20 درصد کندتر از علي کار کند، در این صورت احمد این کار را در چند روز مي تواند 

انجام دهد؟ 
19 )4  16 )3  18 )2   20 )1

 63 مسئله ي زیر به چهار دانش آموز داده شده است: 
 »هنگام برش نوعي کاغذ %0/3 آن تبدیل به کناره هاي دورریز مي شود. سي کیلوگرم کاغذ دورریز از چه مقدار کاغذ به وجود مي آید« کدام 

درست است؟
2( نیما 30 را در 1000 ضرب و بعد به 3 تقسیم مي کند.  1( سینا 0/3 را در 30 ضرب و سپس در 100 ضرب مي کند. 

4( پويا 30 را بر 100 تقسيم و بعد در 0/3 ضرب مي كند. 3( آرش 0/3 را در 1000 ضرب و بعد به 30 تقسيم مي كند 

فاصله دو شهر از نصف چهل و یک و نیم درصد هفتصد کیلومتر، 1250 متر کمتر است. این فاصله چند کیلومتر است ؟ 64 

415/25 )4  290/5 )3  144 )2  127 )1
 65 قیمت یک کتاب 100 تومان است. فروشنده به قیمت این کتاب % 20 اضافه کرده است. سپس موقع فروش %20 به خریدار تخفیف داده 

است، قیمت فروش در پایان چقدر بوده است؟ 
90 )4   96 )3   95 )2   100 )1

جمعیت شهري هر سال %20 افزایش مي یابد. اگر در حال حاضر جمعّیت این شهر 5000 نفر باشد، در پایان سال سوم، جمعّیت این شهر  66 

چقدر مي شود؟
4( 8740 نفر  3( 8700 نفر    2( 8640 نفر   1( 8600 نفر  
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