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  ويندگان جوانپآموزشگاه علمي     پيشگفتار

 ب      

 

دبير رياضي : عادل آخكندي

 معذرت ....
 ! كه مادر من سخت ترين معادالت استچرا  معذرت ميخوام فيثاغورس ...

 ! چرا كه مادر من راز جاذبه است معذرت ميخوام نيوتن ...

 ! چرا كه مادر من اولين چراغ زندگي من است معذرت ميخوام اديسون ...

 ! چرا كه اين مادر من است كه شهر فاضله قلب من است معذرت ميخوام افالطون ...

 ! همه راه ها به عشق مادر من ختم ميشودمعذرت ميخوام روميو... چرا كه 

   ت !چرا كه مادرم عشق من اس معذرت ميخوام ژوليت ...

  
نش دا ترشي) را بكيَمزداه اي: اِنگاِرش نيچنهم مي(در قد ياضير اي اتياضير

 دگاهي. دكننديم في) تعرريي(تغ يو ساختارها و فضا و دگرگون تهايكم يبررس
از اصول و  يكه در آن با استدالل منطق دانديم يرا دانش ياضير يگريد

در فلسفه  زين يگريد يهادگاهي(د ميرسيم يديو جد قيدق جيبه نتا هافيتعر
 رود،يبه شمار نم يعياز علوم طب اتياضير نكهياست). با اشده انيب اتياضير
و  رنديگيسرچشمه م كيزيف ژهيوبه يعيطب يهااز دانش شتريب پژوهنديم دانانياضيكه ر ياژهيو يساختارها يول

حل مسائل خود به  يبرا يعيكه علوم طب يطوربه كنند،يم دايگونه گسترش پو محض عتيجدا از طب ييدر فضا
  كنند. يو بررس سهيتا جوابشان را با آن مقا گردنديبازم ياضير
  

(و  ياضيصرفاً ر ليگاه به دال دانانياضير يدارد ول هيتك اتياضيبه ر اريبس ياقتصاد و پزشك ،يمهندس ،يعيطب علوم
  .پردازنديساختارها م يبرخ يو بررس في) به تعرينه كاربرد
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  گان جوانپويندآموزشگاه علمي زمون هاي ورودي مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي                آويژه           

      1 

 

دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل اول 1
,1,2,3,4چند درصد از عضوهاي مجموعه ي  -1 … .   مربع عددهاي طبيعي اند؟ 10000,

 50%د)                              10%ج)                           5%ب)                         1% الف)

 

  

,1,2از اعضاي مجموعة  به ازاي چند  -2 … . ,100   مربع كامل است؟ ،   

 50د)                                  54ج)                             55 ب)                         100الف) 

 

  

1اگر  -3 1  ،2 2,3  ،3 4و  4,5,6 ــد، آن گاه مجموعة  7,8,9,10 با چه  10، ....... باش
  عددي شروع مي شود؟

1د)                                  5ج)                             46 ب)                         45الف) 
5 

 

  

21380مجموعة  -4 2 , 21380 4 , 21380 6 , … . ,   چند عضو دارد؟ 21381

 21381د)                             21380ج)                        21379 ب)                    21378الف) 
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      2 

 

دبير رياضي : عادل آخكندي

2،  ,2اگر  -5 ,   كدام است؟ ، در اين صورت كم ترين مقدار  و  1,2

 1د)                                  صفر ج)                            3ب)                          2 الف)

 

  

,اگر  -6 2 , 2,   ؟نيستكدام گزينه  ، مقدار  4

 8د)                                  8ج)                             4ب)                          4 الف)

 

  

,2اگر  -7 ⊆   ؟نيستكدام مقدار  ،  2,4

 10د)                                  8ج)                                7 ب)                         6الف) 

 

  

عضــو  3،  اســت. مجموعة  ، هشــت برابر تعداد زير مجموعه هاي مجموعة  تعداد زير مجموعه هاي مجموعة  -8
  تا مي باشد. كدام گزينه درست است؟ 64دارد و تعداد زير مجموعه هايش  بيش تر از 

                         كم تر دارد. دو عضو از  ب)                                           يك عضو دارد. الف) 

 .تهي است  د)                              زير مجموعه است. 8داراي  ج) 

 

  

,1,2مجموعة  -9 … ضوهاي آن برابر با   9, ضوي دارد كه جمع ع سه ع شد و عدد 15چند زير مجموعة  ضو آن  4با ع
  باشد؟

  5د)                                  2ج)                                3 ب)                         4الف) 
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      3 

 

دبير رياضي : عادل آخكندي

ضوهاي آن  6يك مجموعة   -10 ست كه جمع ع ضوي ا ست. همه ي زير مجموعه هاي  40ع را در نظر بگيريد و  ا
  ؟حاصل جمع اعضاي هر كدام را روي تخته سياه يادداشت كنيد. جمع اعداد يادداشت شده ، چند خواهد شد

 3100 د)                           2560ج)                         1280ب)                      1100الف) 

 

  

,1,2در چند زير مجموعه  -11 …   است؟ 11مجموع كوچك ترين و بزرگ ترين عضو برابر  10,

 352د)                              341 ج)                           328ب)                         320الف) 

 

  

,1,2,3از مجموعة  -12 …   بخش پذير باشد؟ 7تاي آن ها بر  2حداقل چند عدد انتخاب كنيم تا مجموع حداقل  12,

 6د)                                  9ج)                               7ب)                              8 الف)

 

  

ــر  -13 1اگ 0,2   ،2 1,3   ،3 4و   0,2,4 ــاصــــل   1,3,5 ــد، ح ــاشــــن و .... ب
12⋂ 18 ⋃ 20⋂   كدام است؟ 25

,0,2,4ب)               ∅الف)  … ,1,3,5 ج)                12, … ,1,3,5د)                 13, … ,25 

 

  

⊇دو مجموعه ي غير تهي باشند و  و  اگر  -14   ، آن گاه كدام گزينه درست است؟ ⋂

⋂ب)                 ⋃ الف)   ⊇د)                   ⋃ج)                 ∅
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دبير رياضي : عادل آخكندي

و  ⋂،  ⋂،  ،  ،  عضو دارند. اگر تعداد اعضاي مجموعه هاي  24روي هم  و  ،  سه مجموعة  -15
⋂باشند، تعداد اعضاي  5و  3،	7	،13	، 	12،12به ترتيب  ⋂   ؟كدام است ⋂

 4د)                                    3ج)                                  2 ب)                            1الف) 

 

  

16- 1,2,3   چند حالت متمايز دارد؟ باشد،مجموعة   4,5

 16د)                                    8 ج)                                 4ب)                             2الف) 

 

  

را در نظر بگيريد. چند تا از مجموعه هاي زير ، برابر مجموعة اعضايي است كه دست كم  و  ،  سه مجموعة  -17
  عضو دو تا از اين سه مجموعه است؟

∪الف)  ∪ ⋂ ∪ ب)                             ⋂ ∪ ∪ ⋂ ⋂              

∩ج)  ∪ ∩ ∪ ∪د)                           ⋂ ∩ ∪ ∩ ∪ 

 

 

صحيح عدد  اگر  -18 |xباشد و مجموعة  19و  10بين  3مجموعة مضرب هاي  3x ∈ A  باشد،مجموعة
  كدام است؟ 

,12ب)             4,5,6الف)  15, ,4 ج)              18 5,  12,15,18د)            6

 

 

X|مجموعة  -19 ∈ 	,   چند زير مجموعه دارد؟ 3

 16د)                                    8 ج)                                 4ب)                             2الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

2كداميك از گزينه هاي زير عضو مجموعة   -20 2 2 |a, b   مي باشد؟ ∋

127 الف) 511 1025ب)                                1 129 1           

63ج)   1023 257د)                                  1 5113 1 

 

 

|مجموعة   -21
20
1
2
∈ , xϵ  عضوي است؟ 15داراي چند زيرمجموعه  

 16 د)                                   15ج)                                  215ب)                             214الف) 

 

  

∋اگر  -22 | , 1حاصل باشد،  2 ∪ 3   چند عضو دارد؟ 20

 3د)                                    صفرج)                                  2ب)                             1 الف)

 

  

  ؟باشد كدام است 3يك تاس را دو بار پرتاب مي كنيم ، احتمال اينكه اختالفات دو عدد ظاهر شده برابر  -23

1الف) 
1ب)                             6

1ج)                                  12
1د)                                    8

9 

 

  

  ؟مي باشد 9در پرتاب دو تاس با هم با كدام احتمال مجموع دو عدد رو شده بيشتر از  -24

1 الف)
1ب)                             6

1ج)                                  4
1د)                                    8

9 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  ؟يسترا به هوا پرتاب مي كنيم، با چه احتمالي عدد تاس اول بزرگتر از عدد تاس دوم ن سدو تا -25

7 الف)
5ب)                             12

1ج)                                  12
1د)                                    2

3  

  

  ؟مي باشد 5.با كدام احتمال اين عدد نيست 3در پرتاب يك تاس عدد رو شده مضرب  -26

1الف) 
1ب)                             6

1ج)                                  5
1د)                                    4

3  

  

  

پرتاب دو تاس داريم كه هر دو داراي دو وجه قرمز،دو وجه آبي و دو وجه ســـفيد هســـتند.اگر هر دو تاس را با هم  -27
  كنيم چقدر احتمال دارد كه دو تاس همرنگ باشند؟

1الف) 
1ب)                             6

1 ج)                                 108
1د)                                    3

12  

  

  

  است؟ 5تاس كمتر از  در پرتاب دو سكه و يك تاس با هم ، با كدام احتمال الاقل يكي از سكه ها رو  و عدد -29

1 الف)
1ب)                             2

2ج)                                  3
4د)                                    3

3  

  

  

ـــادف با جاي 1,2,3,4,5,6,7از بين اعداد  -30 گذاري انتخاب مي كنيم. با كدام احتمال مجموع اين دو  دو عدد به تص
  ؟عدد فرد است

21الف) 
35ب)                             49

24 ج)                                 49
26د)                                    49

49  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  داشته باشيم كدام است ؟ 3احتمال آنكه دقيقا يك رقم تخاب مي كنيم.يك عدد به تصادف ان 99تا  1از بين اعداد  -31

1الف) 
2 ب)                            11

3ج)                                  11
2د)                                    11

9  

  

  

توپ سفيد و چند توپ آبي وجود دارد. اگر شما يك توپ به دلخواه از جعبه برداريد  30توپ قرمز ،  2در يك جعبه  -32

9احتمال آبي بودنش 
  است.چند توپ آبي در جعبه است؟ 11

  335د)                                 200ج)                                225 ب)                            450الف) 

  

  

  تا جمعه خواهيم داشت ؟ 5روزه ، 30با چه احتمالي در يك ماه  -33

1الف) 
2 ب)                            7

3ج)                                  7
  صفرد)                                    7

  

  

,اگر  -34 , , , ,و  , ,و  ,   ؟كدام است ∪آنگاه  ,

1الف) 
2 ب)                            2

5ج)                                  3
3د)                                    6

4  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل دوم 2
8چه تعداد از اعداد زير بين دو عدد گوياي  -1

7 و 13
  قرار دارد؟ 11

179الف) 
111ب)               286

5ج)                176
129د)                   8

208  

  4 د)                                3ج)                                2ب)                             1الف) 

  

  

7، كسر  به ازاي كدام مقدار  -2
1بين دو عدد گوياي  1

3و  6
  قرار دارد؟ 8

  25 د)                                31ج)                                18ب)                             16الف) 

  

  

  ؟بزرگ تر است  باشد ، كدام كسر حتما از  سه عدد طبيعي باشند و  و  ،  اگر  -3

  د)                               ج)                              ب)                          الف) 

  

  

فاصــله هر دو عدد و عدد متوالي  13	و  و  bو  12	شــده اند.اين اعداد از كوچك به بزرگ (از چپ به راســت ) مرتب  -4
  كدام است؟ يكسان است. مقدار 

5الف) 
7ب)                             12

4 ج)                                 18
5د)                                    9

6  

  

www.9Ghalam.ir

http://www.9Ghalam.ir


  

  گان جوانپويندآموزشگاه علمي زمون هاي ورودي مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي                آويژه           

      9 

 

دبير رياضي : عادل آخكندي

αدو عدد گويا باشند به طوريكه  βو  αاگر  -5 1 √3 2 √3   آنگاه حاصل  27√

 2   ؟كدام است 2

  8د)                                 5 ج)                               4ب)                             2الف) 

  

  

1حاصل عبارت  -6
2

1
3

1
4 ⋯

1 1
2

2
3

3
4 ⋯

  ؟كدام است  1

1الف) 
  1 د)                               ج)                              1ب)                          2

  

  

سر   -7 1ك 2 3 4 ⋯ 154
1 2 3 4 ⋯ سر اعداد فرد را قرينه   308 سر اعداد زوج و در مخرج ك صورت ك ست. اگر در  مفروض ا
  ؟كنيم. حاصل كسر جديد كدام است

1الف) 
1ب)                             3

1ج)                                  2
1 د)                                   2

3  

  

  

  

13حاصل عبارت  -8 13
13 12 12

13 11 11
13 ⋯ 2 2

13 1 1
  ؟كدام است  13

  84د)                                91ج)                               98 ب)                           105الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

7، عدد  به ازاي چند عدد صحيح   -9 20
  ؟عدد صحيح مي باشد   2

  بي	شمارد)                                8ج)                               6ب)                            4الف) 

  

  

2، بيشتر شود عبارت  هر چه مقدار   -10
2   ؟به چه عددي نزديكتر مي شود   1

1الف) 
1 ب)                            3

1ج)                                  2
3د)                                    4

2  

  

  

3حاصل عبارت  -11
1 4

5
4 9

7
9 16 ⋯

19
81   ؟كدام است  100

1الف) 
99 ب)                         100

1ج)                              100
98د)                                99

99  

  

  

3مقدار عبارت  -12
1

3
1 2

3
1 2 3 ⋯

3
1 2 3 ⋯   ؟كدام است  100

4الف)  101
4ب)                          95 95

5ج)                              101 101
5 د)                               95 95

101  

  

  

1حاصل عبارت  -13
5

1
3

1
25

1
9

1
125

1
27   ؟كدام است  ⋯

1الف) 
1ب)                          2

1ج)                              4
1 د)                               2

4  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

1حاصل عبارت  -14
2

2
3

3
4

1
4

4
9

9
16

1
8

8
27

27
64   ؟كدام است  ⋯

  3د)                                6 ج)                              9ب)                            12الف) 

  

  

شورخورده  -15 سطح ها سبت  شكل بيانگر ن شكل هاي زير الگويي براي كشيدن مارپيچ مي بينيد. عدد كنار هر  ه ب در 
شيدن اين مارپيچ ها طبق الگو ادامه دهيم  ست. اگر ك شكل ا سياه رنگ در آن  سطح 
ستم برابر كدام يك از اعداد زير  شكل بي سياه در  سطح  شورخورده به  سطح ها سبت  ن

  ؟است 

125الف) 
119ب)                39

125ج)                  41
119 د)                     41

39  

  

  

5اگر كسر   -16
  ؟ساده شدني به عددي صحيح باشد. آنگاه كداميك لزوما صحيح است  3

 بخش پذير است 3بر   ب)                          بخش پذير است 5بر  الف) 

    است 5مضربي از   3د)                              است 3مضربي از  5	) ج

  

  

1محمد يك بطري آبميوه داشت. او    -17
3آب ميوة درون بطري را در ليوان و سپس   3

آبميوة باقيمانده در بطري را در  4
  پارچ ريخت. چه كسري از آبميوة اوليه در بطري ماده است ؟

1الف) 
2ب)                          4

11ج)                              3
1 د)                               12

6  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  ؟كدام است 55√، حاصل  1/81اگر   -18

  13د)                                12ج)                               11ب)                            10 الف)

  

  

0/24حاصل  -19 0/0024   ؟كدام است …0/00024

3الف) 
5ب)                          11

8 ج)                             22
17د)                                33

66  

  

  

5√اگر معادلة   -20 √5 2   عددي است : را حل كنيم،مقدار  2

  گنگ د)                                گويا ج)                              مركب ب)                           اول الف)

  

  

	دو عدد گنگ باشند چه تعداد از عبارت هاي  βو  αاگر  -21 	, β	, 2 3	,
1
  مي تواند گويا باشد؟  2

  3د)                                 1ج)                                4 ب)                            2الف) 

  

  

  ؟عددي گنگ باشد، كداميك از گزاره هاي زير لزوما درست است  فرض كنيد  -22

4و  3دست كم يكي از  الف) 3دست كم يكي از  ب)گنگ است               1  گنگ است                 6و  1

3حد اكثر يكي از د) گويا است                   5و 2و  3دست كم يكي از  ج)   گنگ است                 4و  1
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  متناظر با چه عددي روي محور است؟ در محور رو به رو نقطة  -23

3 ب)                  2√الف)  1د)               2√3ج)                2√ √3  

  

  

|حاصل جمع تمام اعضاي مجموعة    -24 ∈ , 1 2 2   كدام است؟ 25

  19د)                              15ج)                              12 ب)                         10الف) 

  

  

∋اگر     -25 | 1 x گاه مجموعة   1 4⋃آن
1 ⋂3

كدام مجموعه   1 با 
  برابر است ؟

∋الف)  |1 x ∋ ب)                             5 |0 x 5, 2                       

∋ج)  |0 x 5, ∋د)                      3 |1 x 5, 2  

  

  

  در كدام گزينه آمده است ؟ "قدرمطلق تفاضل مجذورات دو عدد حقيقي "نماد رياضي  -26

| الف) 2 |ب)            |2 2| | a|ج)                |2 |د)                    2| | | | 2  

  

  

0اگر  -27 a 1، حاصل  1   كدام است؟ 1

  2د)                              2 ج)                             2ب)                          2الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

,اگر  -28 شده ي عبارت  0 ساده  2، آن گاه  ست  2 كدام يك از عبارت هاي زير در
  است؟

√yج)     √ ب)   √yالف)    √د)      2

  

 

|و  0اگر  -29 | | ـــل عبارت  | |، آن گاه حاص | | | | | كدام  3
  است؟

2د)                              ج)                              ب)                           الف) 5  

  

  

عبارت  -30
| | | |
  چند مقدار متمايز دارد؟ و  ازاي عدد هاي حقيقي و نا صفر به 

  2د)                                 3 ج)                                 4ب)                             5الف) 

  

  

|اگر  -31 1| | |باشد،  |2   با كدام عبارت برابر است؟ |3

|الف)  |ب)                       |4 | ج)                       |2 |د)                       | 5|  

  

  

|مجموع جواب هاي معادله ي  -32 3| 7   كدام است؟ 5

  14د)                                12 ج)                                10ب)                             9الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

9اگر  -33 | ∈ 	, | | |3و  15√ ∈ 	, √
3 شد، مجموعة  3 چند عضو  با

  دارد؟

  2 د)                               3ج)                                 1ب)                             بي شمار الف)

  

  

∋اگر  -34 |	, | | 1,4و  2 , شيم  2 شته با ⋂و دا كدام مي  ، آن گاه  2
  ) تعداد اعضاي مجموعة  تواند باشد؟ ( 

1 ج)                                3ب)                                   2 الف)
1د)                                4

2  

  

 

∋مجموعة   -35 | ∋و  3 | 4 1  و  0

 ∈ | 2 	و  2 ∈ || |   مفروض هستند. كدام گزينه درست است ؟  2

Bالف)  ⊆ A ⊆ D ⊆ C                               (بB ⊆ C ⊆ A ⊆ D          

B ج) ⊆ A ⊆ C ⊆ D                                (دB ⊆ C ⊆ D ⊆ A  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل سوم 3
  است ؟ درستناكدام گزينه  -1

                  مستطيل ، متوازي االضالعي است كه قطرهاي آن با هم برابرند. الف)

                  مربع ، يك لوزي است كه قطرهاي آن با هم برابرند. )ب

                  لوزي ، متوازي االضالعي است كه قطرهاي آن منصف يكديگرند. ج)

     لوزي ، يك چهارضلعي  است كه قطرهاي آن عمود منصف يكديگرند. )د

  

               

  مضرب كدام عدد است ؟ با توجه به شكل داده شده مقدار  -2

  8د)                      6 ج)                      5ب)                      7الف) 

  

  

  

ـــكل زير  -3   چند درجه  ، مقدار  و  2در ش
  است؟

  36د)                33ج)                       30 ب)                  27الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

طوري قرار گرفته كه  از مستطيل  روي ضلع  در شكل رو به رو نقطة  -4
يه  ند. اگر   2و   1دو زاو ية   6و   12با هم برابر جه   1زاو ند در چ

  است؟

  °75 د)                      °60ج)                       °45ب)                  °30الف) 

  

  

  چند درجه است؟ در شكل رو به رو ، زاوية   -5

  95د)                       65 ج)                       80ب)                     70الف) 

  

  

  چند درجه است؟ باشد، اندازة  °135و  °120و  ∥اگر در شكل زير  -6

  110د)                     105 ج)                    100ب)                   85الف) 

  

  

  

  چند درجه است؟ در شكل مقابل اندازة  -7

  118د)                116ج)                   114 ب)               112الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

ــكل زير، مجموع اندازه هاي دو زاوية  -8 ــد ، آن گاه مجموع اندازه  110،  و  اگر در ش باش
  چند درجه است؟ 1و  هاي دو زاوية 

  °80د)                       °70 ج)                      °60ب)                   °50الف) 

  

  

شند، آن گاه اندازة كوچك ترين زاوية داخلي  2و  3و  4اگر اندازه هاي زاويه هاي خارجي مثلثي با اعداد  -9 سب با متنا
  اين مثلث چند درجه است؟

  20 د)                               30ج)                                 40ب)                           50الف) 

  

  

  

چند  زاوية  °20و  °30اســت. اگر  و  نيم ســاز زاوية  در شــكل مقابل  -10
  درجه است؟

  °20د)                    °50 ج)                   °40ب)                   °30الف) 

  

  

  

 متساوي االضالع است. مقدار  مربع و مثلث  در شكل زير، چهار ضلعي  -11
  كدام است؟

  15 د)                   22/5ج)                      30ب)                   45الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  كدام است؟ . مقدار  متساوي االضالع و هم نهشت اند  و  در شكل زير مثلث هاي  -12

  °10د)               °40ج)                  °20ب)             °30 الف)

  

  

  چند درجه است؟ α، زاوية  °65و  °50و  و  در شكل مقابل  -13

  130 د)                125ج)                120ب)                115الف) 

  

  كدام جمله صحيح است؟ -14

  هر دو مستطيل دلخواه متشابهند.                            ب)                    هر دو پنج ضلعي دلخواه متشابهند. الف)

  هر دو لوزي دلخواه متشابهند.د)                             هر دو مربع دلخواه متشابهند.    ج)

  

3√نسبت تشابه دو مربع  -15
  واحد مربع باشد، قطر مربع كوچك تر برابراست با: 96 تراست. اگر مساحت مربع بزرگ  3

  4د)                                10ج)                                 6ب)                           8 الف)

  

  

  كدام است؟ ، در اين صورت نسبت  1در شكل مقابل  -16

  د)                     ج)                   ب)                  الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  چقدر است؟ است.  و  در شكل  -17

2 الف)
2ب)                       9

3ج)                          3
4د)                      10

5  

  

  

  خورده كدام است؟جه به شكل زير مساحت مربع هاشور با تو -18

  2√4د)                    4 ج)                  2√2ب)                    2الف) 

  

  

( وســط دو ضــلع قائم) ، دو عمود بر وتر مثلث وارد  و  مطابق شــكل، از دو نقطة  در مثلث قائم الزاويه  -19
  چه قدر است؟ ، طول  8و  6مي كنيم. اگر 

100 الف)
32ب)                 3

9ج)                    3
  10د)                  20

  

  

  كدام است؟ مي باشد. مساحت مثلث  وسط  قائم الزاوية متساوي الساقين است و  مثلث  -20

  40 د)                               48ج)                                 24ب)                           20الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

ــتطيل  -21 ــلع  نقطة  در مس ــت به طوريكه  CDبر روي ض ــد، اگر  عمود بر قطر  واقع اس مي باش
  است؟ چند برابر  باشد آن گاه  3

  9 د)                               8ج)                                 6ب)                           4الف) 

  

  

  كدام است؟ باشد  40است ، اگر  ربع قاعدة  قاعدة  در ذوزنقة  -22

  32 د)                   28ج)                       36ب)                   27الف) 

  

  

  

  از قاعدة كوچك تر كدام است؟ متقاطع اند، فاصله  دو ساق در  9و  6و قاعده ها  2در ذوزنقه اي به ارتفاع  -23

2ب)                          4 الف)
1ج)                              3

1د)                                2
3  

  

  

  

ــلع بزرگ تر از مثلث اول  80و  60دو زاويه از مثلثي با دو زاويه از مثلث ديگر برابر و اندازه آن ها  -24  12درجه اند، ض
  واحد است مساحت مثلث اول چند برابر مساحت مثلث دوم است؟ 8واحد و ضلع بزرگ تر از مثلث دوم 

  2/5د)                        2/25 ج)                          1/75ب)                     1/52الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  در شكل مقابل مساحت مثلث بزرگ تر كدام است؟ -25

  88/5د)                        87/5 ج)                          78/5ب)                     77/5الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  فصل چهارمسواالت  4
310اندازة مساحت مربعي  -1 310 310   مي باشد. محيط اين مربع چه قدر است؟ 310

4الف)  8 ب)                    35 2د)                        65ج)                           35 35  

  

  

  دقيقا چند رقم صفر در سمت راست خود دارد؟ 5020و  2050حاصل ضرب دو عدد  -2

  140د)                        90 ج)                          71ب)                     70الف) 

  

  

4را به صورت  84عدد  -3   باشد؟ نمي تواند كدام عدد از گزينه هاي زير  نوشته ايم مقدار  4

  3 د)                         2ج)                           صفر ب)                     4الف) 

  

  

2اگر  -4 3 2و  73   برابر است با : ، حاصل  79

  710د)                                78ج)                                 76ب)                           74 الف)

  

  

3مكعب ، مربع وارون  -5
3چند برابر وارون مكعب  2

  است ؟ 5

2 الف)
5

6
5ب)                           

2
6

3ج)                                 
5

4
5د)                                

3
4
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دبير رياضي : عادل آخكندي

21000حاصل عبارت  -6 2999 2998 ⋯ 2101   به صورت عدد تواندار كدام است ؟  2100

  2999د)                              21000ج)                               2100ب)                          2100الف) 

  

  

3اگر   -7 3 32 32 33 33 ⋯ 310   كدام است؟ 311حاصل   310

  35د)                              3 ج)                              1ب)                          صفرالف) 

  

  

41384خارج قسمت تقسيم  -8 41385 41386   برابر است با : 340بر   41387

  41385د)                              41384ج)                               22766 ب)                         22764الف) 

  

  

  عدد طبيعي متمايز (مختلف) بزرگتر از يك نوشت ؟ 5به صورت حاصل ضرب  نمي توانكدام عدد زير را  -9

  314 د)                             215ج)                               65ب)                          503الف) 

  

  

را روي تخته نوشـته اسـت و سـپس تعدادي از اين عدد ها را انتخاب مي  54تا   50، از  5داريوش همة توان هاي  -10
شده ، كدام گزينه مي تواند  –و   هاي كند و با عالمت شته  صل عبارت نو سد حا سر هم مي نوي شت  آنها را پ

  باشد؟

  5492د)                              481 ج)                              715ب)                          330الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  مربع كامل باشد. كداميك از جمالت زير درست است؟ اعداد اولند ، اگر   و  -11

             هر دو مساوي يك هستند.  و  ب)                    هر دو مربع كامل اند.  و  الف)

          مربع كامل اند.  2 د) )                هر دو مساوي هم هستند.  و  ج)

  

              

  مربع كامل باشد ؟  وجود دارد كه  مثل  1393چند عدد طبيعي كوچك تر از  -12

  733د)                              715 ج)                              696ب)                          37الف) 

  

  

1حاصل عبارت   -13
4

1
42

1
43 ⋯

1
4

1
42

1
43 ⋯

1
4

1
42

1
43 ⋯

  كدام است؟ 

31ب)                          1الف) 
1ج)                               9

9
1
1 د)                             3

3
1
9  

  

  

,		0اگر  -14 0		,   باشد آنگاه چند تا از عبارت هاي زير منفي است ؟ 0

2 	, 	 3		, 2 		,
3 3

6 2  

  3كمتر از د)                         3بيشتر از  ج)                         3حداكثر  ب)                   3حداقل   الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

,اعداد  -15 , , , , ـــده اند. اگر  , ـــته ش ـــفر متوالي اند كه از كوچك به بزرگ نوش ـــحيح غير ص اعداد ص
يك مربع كامل باشـــد. كوچكترين مقدار ممكن  يك مكعب كامل و  

  كدام است؟ براي 

  1429د)                              1327ج)                               1323 ب)                         1525الف) 

  

  

  باشد چند است؟ 21386در مجموع پنج عدد طبيعي كه ضرب آن ها  2بيش ترين تعداد عامل  -16

  280 د)                             278ج)                               277ب)                          276الف) 

  

  

1حاصل عبارت   -17 1
2 1 2

3 1 1
  يك عدد طبيعي است برابر است با : كه در آن  2

2ب)                          1 الف)
1ج)                               3

3د)                              2
2  

  

  

  

0/5حاصل عبارت   -18 3 0/125 4

0/25 2 0/0625 4   كدام است ؟ 216

  47د)                              87 ج)                              48ب)                          88الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

8اگر   -19 2 43مقدار    10 6 23 7 2 8 2   كدام است ؟ 10

  121د)                              19ج)                               11 ب)                         361الف) 

  

  

80 بطوريكه بزرگترين عدد اول  -20   باشد كدام است؟ 8150

  17د)                              13 ج)                              19ب)                          23الف) 

  

  

,25555 كدام ترتيبب براي  اعداد  -21 62222,   درست است؟ 33333

25555الف)  	 62222 33333ب)                           33333	 	 62222 25555                   

62222ج)  	 33333 33333 د)                             25555	 	25555 	 62222  

  

  

  برسيم ؟ 2712را به چه تواني برسانيم تا به عدد  99 عدد  -22

  18د)                              25ج)                               4ب)                          2 الف)

  

  

2صحيح باشند كه   ,اگر  -23 1 2 3 2   برابر است با : ، مقدار  3

  2د)                              1ج)                               1ب)                          3 الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

3تعداد زير مجموعه هاي يك مجموعة  -24 واحد بيش تر از تعداد زير مجموعه هاي يك مجموعه  56عضـــوي  3
  كدام است؟ عضوي است مقدار  3

  4د)                              3ج)                               2ب)                          1 الف)

  

  

0/2جواب معادلة  اگر  -25 2 0/2 2 ⋯ 0/2 2 6252 3

	25تا	
صحيح   سمت  شد آن گاه ق  2با

  كدام است؟

  4د)                              3ج)                               2ب)                          1 الف)

  

  

83اگر  -26 1 61

201 46 3 151
125
  كدام است؟ √مقدار  8

  1د)                              2 ج)                              3ب)                          4الف) 

  

  

2اگر  -27
3 4

2
  كدام است؟ 2باشد، حاصل  5

13الف) 
16ب)                          16

4ج)                              13
13√ د)                               13√

4  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  

2معادلة  -28 6   در مجموعة اعداد حقيقي چند جواب دارد؟ 8

   4 د)                             3 ج)                              2ب)                          1الف) 

  

  

54اگر  -29   آن گاه .......... 252و  1

a الف) 5b                    (بb 5a                     (جa bد)                     5 5  

  

  

0/0001اگر  -30 0/3 52 2 9   چقدر است؟ باشد، حاصل  100

  6 د)                             6ج)                               4 ب)                         4الف) 

 

  

2اگر  -31 4و  9 2حاصل  27
2   كدام است؟ 4

  2 د)                             2ج)                               1 ب)                         1الف) 

 

  

  چه تعداد از اعداد زير به صورت نماد علمي نوشته شده اند؟ -32

12 105	,1/9999 10 4		,			9/83 210			,			0/999 10 8 

   3 د)                             2ج)                               1 ب)                         صفرالف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

0…000اگر  -33 144
	تا		صفر			 	

12و   000…0
	تا		صفر			 	

 به صورت نماد علمي كدام است؟  باشد. حاصل    

12الف)  10 2 1/2ب)        	3 10 2 1/2 ج)     	1 10 2 1/2 د)     	3 10 2 2	   

  

  

1كدام ادعا دربارة عدد  -34 √8 2
1 √2

1
  ؟نيست درست 

             ب ) اين عدد كوچكتر از يك است.                    ظاهرا اين عدد گنگ است . الف)

  اين عدد صحيح نيستد)                              اين عدد  نامنفي است. ج)

  

  

  

 اعدادي طبيعي باشند،آنگاه كداميك از گزينه هاي زير ، همواره عددي گنگ است؟ و  اگر  -35

√الف)  2 √ ب)                	2 2 0/04ج)              	1 √  د)             6
4 8

16 	   

  

  

 بزرگترين عدد كدام است؟ -36

	2√ الف)
23√ب)                              	3√

3√ج)                          2
23√2 د)                            23√2

3   
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 بزرگترين عدد كدام است؟ -36

	2√ الف)
23√ب)                              	3√

3√ج)                          2
23√2 د)                            23√2

3   

  

  

2000در رابطة    چند عدد طبيعي مانند  -37 1   صدق مي كند؟  2005

  3د)                         2ج)                           5 ب)                    4الف) 

  

  

1فرض كنيد    -38 2 3 4 5   ، كدام نامساوي درست است؟  6√

1 الف) a 2 ب)          2 a 3ج)             3 a 4د)                  4 a 5  

  

  

  

√معادلة  -39   چند جواب مثبت دارد؟ √

   صفر د)                             3ج)                               2 ب)                         1الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

3حاصل     -40 4 2 4 2، كدام است؟  2 , ∈  

| ب)                     الف)  |y2ج)                            | |2 د)                      | |  

  

  

7اگر  -41   ، كدام گزينه صحيح است؟  …7√7

2الف)  4ج)             2 ب)              49 4 د)                 99 343  

  

  

48√حاصل   -42 √6 √14 √7 2√6 √3   كدام است؟ 2√

   1 د)                             3 ج)                              2ب)                          3الف) 

  

  

6863√2حاصل   -43 3√4323 4√2503
√10243   كدام است؟ 14583√5

   23√98 د)                        23√84ج)                        23√49 ب)                      23√42الف) 

  

  

0/253حاصل   -44 1
4

3 5   كدام است؟ 0/2163

3ج)                        3ب)                       3 الف) 3 د)                        2√ √2   
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دبير رياضي : عادل آخكندي

√حاصل عبارت   -45 5 3 √ 3 5 √ 3   كدام است؟ 3

axالف)  √ |a| ب)              √ | √ج)                   |    1 د)                  √

  

  

33√2ساده شدة كسر   -46
√12 √273

√23
  كدام است؟ 163√

   103√6 د)                  43√ج)                   23√4ب)               153√ الف)

  

  

4حاصل عبارت راديكالي   -47
√44

√2   كدام است؟ 2√

	2√ج)                        2ب)                       2√2الف) 
   صفر د)                        2

  

  

  

24حاصل   -48
  كدام است؟ 63√

1 د)                  66√3ج)                   66√2ب)               63√2 الف)
6 √66   
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دبير رياضي : عادل آخكندي

ساده شدة عبارت    -49
7 2

24 3
3 7

16
  كدام است؟ 3

 الف)
2

24 √252 ب)         2
2

24 √252 ج)           23
2

24 √42  د)         23
2

12 √42 23   

  

  

2مقدار عبارت   -50 0/08 2 2 2
25

2
  كدام است؟  50√

23الف)  8√2
35 ب)                    10 4√2

98 ج)                          15 5√2
90د)                         25 2√2

15  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل پنجم 5
1حاصل عبارت  -1

2
2 3 2

2 3
2 ,كدام است؟ 4 0 

  2د)                         2ج)                          2 ب)                       2الف) 

  

  

نشان  و مساحت ناحية خاكستري را با  ، مساحت ناحية سفيد را با  در شكل مقابل مساحت ناحية سياه را با  -2
  برقرار است؟ و  ،  مي دهيم. چه رابطه اي بين 

  د)         ج)          ب)      الف) 

  

  

  

2ند و مثبت باش و  ،  اگر  -3 2و  6 2و  4 2باشد، آن گاه حاصل  9 2   برابر است با: 2

  72د)                         6ج)                          36 ب)                       216الف) 

  

  

  چند تا از عبارت هاي زير چند جمله اي هستند؟ -4

 5	, √ , √3 2 1	, 3 2 1, 2 2 1 

 4د)                          3 ج)                           2ب)                          1الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

3پنجمين جملة دنبالة  -5 5 	, 2 3 	و	 2 	, 	, شش   7 برابر با ,	 صل جمع اين  ست. حا ا
  جمله كدام است؟

 28 د)                        21ج)                          14ب)                        8الف) 

 

  

1اگر  -6
2 3و   2 2باشد، مقدار عددي عبارت  3 √ 3 √   چند است؟ 4

 17د)                         1ج)                          5 ب)                       15الف) 

 

  

,	5اگر چنان چه داشته باشيم  -7 3	,  در آن صورت حاصل عددي عبارت 7

 3 2 5 2 7   چه قدر است؟ 2

 73د)                         72ج)                          71 ب)                       70الف) 

 

  

شكل را به -8 ساحت و عدد محيط  شكل زير ، مجموع عدد م شان مي دهيم. اگر  صورت  در  و  ،  ن
  كدام است؟ باشند، حاصل  1سه عدد طبيعي بزرگ تر از  

 20د)                         18ج)                          16ب)                        14 الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

و بقية  ساخته شده است 3و حوض دايره اي شكل به شعاع  2و  	3در وسط زمين مستطيل شكلي به ابعاد  -9
2، به صورت  زمين، چمن كاري شده است. مساحت ناحية چمن كاري شده بر حسب   مي باشد. مقدار  6

  برابر كدام گزينه است؟

2 الف) 2ب)                        9 2ج)                          9 2د)                         3 3 

 

  

2اگر  -10 2 1   كدام است؟ 5باشد، حاصل  0

29الف)  29 ب)                       12 2ج)                          12 24د)                         1 1 

 

  

  كدام عبارت يك اتحاد است؟ -11

2الف)  2ب)             2 4 2 ج)            0 3د)               1 2 2 

 

  

  چه مقدار از موارد زير اتحاد هستند؟ -12

1 2 2 2 1	, 2 3 2 4	,	 
3 1 2 1 6 2 1	, 3 	, 2 1 0 

 2د)                           3ج)                            4 ب)                         1الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

صــفر مي شــود. كدام  3عدد هايي صــحيح اند، به ازاي  و  كه در آن  5عبارت  -13
  باشد؟ مقدار  نمي تواندگزينه 

 9د)                           15ج)                            12ب)                          10 الف)

 

  

شود. عدد بزرگ تر  -14 صل برابر ثلث عدد بزرگ تر مي  ضافه كنيم، حا ضل دو عدد كامل متوالي، يك واحد ا اگر به تفا
 كدام است؟

 49د)                           36 ج)                           25ب)                          16الف) 

 

  

1گر ا -15 2
4، آن گاه حاصل  25 1

  كدام است؟ 4
 537د)                           539ج)                            529ب)                          527 الف)

  

2اگر  -16 2 ، حاصل  2
2 2

3 2   ، برابر كدام است؟ 0 با شرط 2

2ب)                          1 الف)
2ج)                            3

2د)                           3
2  

  

باشد و مجموع مربع عدد دوم با حاصل ضرب  60اگر مربع عدد اول با حاصل ضرب آن دو عدد برابر  دو عدد داريم، -17
  ؟باشد ، مجموع دو عدد برابر است با  21آن دو عدد برابر 

  3∓د)                           9∓ ج)                           9ب)                          3الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

7حاصل عبارت  -18 4√3   كدام است؟ 3√

2ج)                            2√ب)                          2 الف) 2د)                           3√ √3  

  

  

√عددي منفي باشد، حاصل  و  اگر  -19 2 2 2 √ 2 2   كدام است؟ 2

  صفرد)                           2ج)                            2ب)                          2 الف)

  

  

  عددي منفي است. عبارت زير برابر كدام گزينه است؟ مي دانيم  -20

2 1 2 4a2 4a 1 2 2 1 2 
  2د)                            ج)                           2ب)                          الف) 

 

  

√حاصل عبارت  -21 ,	كدام است؟  √2 0  

 2د)                           ج)                            2 ب)                         2الف) 

 

  

2اگر  -22 2 1
4

2 2 2 3 2باشد، حاصل عبارت  0 3   چه قدر مي شود؟4

  7د)                           صفر ج)                           9 ب)                         3الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

1با فرض آن كه  -23
2 2، حاصل عبارت  5 2 1

2   كدام است؟ 2

 13د)                           19ج)                            25ب)                          11 الف)

 

  

1392√فرض كنيد  -24 1392√در اين صورت عبارت  1390√   برابر كدام گزينه مي باشد؟ 1390√

 2د)                           2ج)                            2ب)                          2 الف)

 

  

6كسر  -25

√2503
√163

√2503
√163

  برابر كدام گزينه است؟ 

43√د)                           23√ج)                            2√ب)                          43√ الف)

3 

 

  

  حاصل عبارت روبه رو كدام است؟ -26

511 511 512 512 ⋯ 51390 51390

5700 510 5690 1  

1الف) 
5 ج)                           51379ب)                          51379

52780د)                           2

2 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

1حاصل عبارت  -27 2 4 7به ازاي  2 √13 7   كدام است؟ 13√

7ب)                          2الف)  7ج)                            13√  4 د)                          13√

 

  

1حاصل عبارت  -28 1
22 1 1

32 1 1
42 … 1 1

  كدام است؟ 20012

2001الف) 
1001 ج)                           1ب)                          1001

 1د)                           2001

 

  

4كدام يك از عبارت هاي جبري زير يكي از عوامل تجزيه  -29   است؟ 4

2الف)  2 2 ب)               2 2 2ج)                  2 2 2د)                4 2 

 

  

2در تجزيه عبارت  -30 1 2 2 2   ؟نداردكدام عامل وجود  1

 1د)                     ج)                 ب)                    الف) 

 

  

2پس از اين كه عبارت  -31 3 1 1 چه  به صورت چند جمله اي استاندارد نوشته شود، ضريب  2
  عددي است؟

 1 د)      صفر                         ج)                          1ب)                           2الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

4در تجزية عبارت  -32 1 2 3   چه تعداد چند جمله اي درجة يك متفاوت وجود دارد؟ 2

 ندارد. چند جمله اي درجة يكد)                    3ج)                  2 ب)                   1الف) 

 

  

ــت آمده از جاي گذاري  -33 1كدام گزينه درباره عدد به دس
1 در عبارت   به جاي 5 2 1 2  

  درست است؟

      است. 126و  125بين ب)                   است.   125و  124بين  الف)

 است. 126و  125بين د)                             است. 125و  124بين  ج)

 

  

  به جاي نقطه چين كدام گزينه بايد قرار گيرد؟ -34
3 9 ⋯ 3 2 2 6 5 4  

 9د)                                    6 ج)                               3ب)                              الف) 

 

  

3اگر  -35 3 باشد، حاصل  2
2 1
2   كدام است؟ 1

1الف) 
1 ب)                            1

1ج)                                1
1 د)                                  1

1 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

2در خالصه شدة عبارت  -36 3 3 3 1 2 3
2

  كدام است؟ ، ضريب  2

 57 د)                                   56ج)                                54ب)                              51الف) 

 

  

  كدام است؟ دو عدد هستند، به طوري كه عبارت زير يك اتحاد شده است. مقدار  و   -37

1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
 7د)                                    1 ج)                               1ب)                              7الف) 

 

  

1اگر  -38 3 حاصل عبارت جبري،  5 1
  كدام است؟ 3

 22د)                                    23ج)                                110 ب)                             125الف) 

 

  

3عبارت  -39 3 2 3 3√به ازاي  3√3   برابر است با: 1

1الف)  1ب)                 3√3 3√3د)                        1 ج)                               3√ 1 

 

  

3دو عدد طبيعي باشند به طوري كه  و  اگر  -40 2 2 2  و 100

 3 2 2 2   كدام است؟ ، آن گاه حاصل  25

  3د)                                    10ج)                                4 ب)                             6الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

ستند، كدام يك از گزينه هاي زير در مورد عبارت  و   -41 صحيح متوالي ه 2دو عدد  2 ست  2 در
  است؟

       0,1,3,5,6,9مجموعه رقم هاي يكان آن ها در مجموعه  الف)

                    همواره مربع كامل است.            ب)

                                    ، عددي اول است.          و  به ازاي مقاديري از  ج)

  همواره عددي مركب است.د) 

  

  

  ، آن گاه: 0دو عدد حقيقي باشند به طوري كه  و  اگر  -42

1 الف) 1د)                    0ج)                      ب)                   1 1  

  

  

2اگر  -43 2   آن گاه كدام گزينه درست است؟ 0

,0 الف) ,0يا  0 0                         

,0ب)  ,0يا  0 0                                 

                                                            يا   ج) 

   0يا    0د)  

2جواب دستگاه نامعادالت  -44 1 2 3 4 2 17
2 2 4 6 2 1 3							

  شامل چند عدد صحيح است؟ 

  4 د)                                   5ج)                                3ب)                              6الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

2با فرض آن كه نقطة  -45
2در ربع سوم باشند، نقطة  1   در كدام ناحيه قرار دارد؟ 5

  ناحية چهارم د)                ناحية سوم           ج)             ناحية دوم            ب)           ناحية اول            الف)

  

2نقطة  -46 1	,   در ربع اول و زير نيم ساز ربع اول قرار دارد. كدام گزينه درست است؟ 5

1الف) 
2 1ب)                     2

2 2 ج)                     5   5د)                          5
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل ششم 6
تومان پس انداز كنند،  400تومان و رضا روزي  250تومان بيشتر از پول رضا است. اگر علي روزي  3000پول علي  - 1

  آن گاه پس از چند روز تعداد پول آن ها مساوي مي شود؟

  18د)                                    12ج)                                20 ب)                             15الف) 

  

  

ســاعت به طور كامل مي ســوزاند. اگر نمودار  3و  4ســانتي متر به ترتيب در مدت  20و  15دو شــمع به طول هاي  -2
  ن، شمع ها هم طول خواهند بود؟سوختن دو شمع به صورت شكل مقابل باشد، چند ساعت قبل از تمام شد

15الف) 
12ب)                             4

14ج)                                5
12 د)                                  3

7  

  

  

  

 

شكل زير، نمودار خط  -3 صحيح  به معادلة  در  ست. كدام يك از گزينه هاي زير  شده ا شان داده  ن
  است؟

1 ب)                   1الف)  0ج)               0   1د)                 1
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دبير رياضي : عادل آخكندي

هاي  -4 طه  ,	1نق ,	2و   1 طة   5 ند. نق كه   ,	5مفروض ا خاب شـــده اســـت  طوري انت
  كدام است؟ حداقل باشد، مقدار  

  3 د)                          4ج)                          5ب)                         2الف) 

  

  

4مختصات نقطه اي از خط  -5   كه طول و عرض آن عكس يكديگر باشند، كدام است؟ 4

الف) 
3
1
3

ب)                         
3
1
2

ج)                          
1
3
3

 د)                          
1
2
2

  

  

  

  نمودار خط به كدام صورت خواهد بود؟  0و  0اگر  0در معادلة خط  -6

7نقطه  -7
2، ......... خط  4 2و ............ خط  2 3   قرار دارد؟ 24

  زير –زير د)                   باالي     -باالي  ج)              باالي             –زير  ب)                     زير -باالي الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

:1دو خط  -8 3 :2و  21 11 30 39 35را در صفحه رسم كرده ايم. نقطه  0
91 

  نسبت به اين دو خط چه موقعيتي دارد؟

  پايين هر دو خطد)              2و باالي  1پايين  )ج             2و پايين  1باالي  ب)         باالي هر دو خطالف) 

  

  

xبه طول هاي   و   دو نقطة  -9 xو   1 4روي خط   2 ـــاوير   3 روي   و   واقع اند. اگر تص
  چقدر است؟ باشند، مساحت ذوزنقه   و  ها xمحور 

  4د)                           5ج)                          2ب)                         3 الف)

  

  

2فاصلة مبدا مختصات از نقطة ثابت دسته خطوط  -10 3 7 2 4   كدام است؟ 0

  5√د)                           2√ ج)                         2ب)                         5الف) 

  

  

شكل زير باشد چه مدت طول مي كشد تا او  -11  600اگر نمودار رابطة بين زمان و فاصلة دونده از مبدا خط راست به 
  متر را بدود؟

  ثانيه 140د)      دقيقه  2 ج)      ثانيه     100ب)         دقيقه  1/5الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

شكل رو به رو ، خط  -12 8با معادلة  1مطابق  4 ست. معادلة  2، خط  1 برابر كدام گزينه  2را قطع كرده ا
  است؟

3الف) 13ب)       1 3 ج)         1 9 13د)             1 9 1  

  

  

سوم كه روي خط  -13 صات نقطه اي از ربع  صات برابر  2مخت صلة آن تا مبدا مخت شد  5√2واقع بوده و فا با
  كدام است؟

,	4الف)  ,	2 ب)                    2 ,	2ج)                      4 ,	4د)                       4 2  

  

  

كه از نقطة  -14 ,	2عرض از مبدا خطي  گذرنده بر دو نقطة   3 ,	1عبور مي كند و موازي خط  ,	1و   4 5 
  رسم شود، كدام است؟

  4د)                           3ج)                          2 ب)                        4الف) 

  

  

1معادلة خطي كه از نقطة  -15
مي كند، با كدام يك از خط  4ها در نقطه اي به عرض  گذشته و محور  2

  هاي زير موازي است؟

1 الف)
2

1
2ب)               4 6ج)                4 1د)                5

3 2  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

1در نقطة  1بر خط  2خط به معادلة  -16
كدام  عمود است. مقدار  2

  است؟

 14د)                           13ج)                          12ب)                         11 الف)

 

  

صورت  1معادلة خط  -17 3به  4 شد. اگر خط  5 ,	1در نقطة  2مي با شد،  1بر خط  2 عمود با
  كدام است؟ 2و  1حاصل ضرب عرض از مبدا هاي دو خط 

5الف) 
5ب)                             3

25ج)                                6
25 د)                                  4

6 

 

 

2دو خط به معادله هاي  -18 4و  1392 6 213 در صفحه مختصات هستند. كدام يك  1434
  از خطوط زير با اين دو خط تشكيل مثلث مي دهند؟

8الف)  1390 5 8 ب)                               16 1434 7 12     

2013ج)  9 6 2013د)                               1392 10 5 1392 

 

 

  

2فاصلة نقطة  به ازاي كدام مقادير  -19
  واحد است؟ 2برابر  از خط به معادلة  3

  2و    4د)                            0و   4ج)                                1و  6ب)                          1و  5 الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

2عبارت  -20 3   كدام است؟ مبهم است.  1

 5 د)                          13ج)                          3ب)                         2الف) 

 

  

22عددهاي صحيح باشند، تعداد جواب هاي معادلة  و  اگر  -21 32   برابر است با: 55

 3د)                           2ج)                          1 ب)                        صفر الف)

 

 

  

  برابر چيست؟ باشد، مقدار  نداشتهاگر دستگاه زير جواب  -22

3 2
3 1392 

9الف) 
9 ب)                            2

3ج)                                2
3د)                                   2

2 

 

 

4اگر دو ضلع غير متقاطع از يك مربع بر روي دو خط  -23 3و  7 واقع باشند، آن گاه  2
........  

  باشد. 3بايد مخالف  باشد و  4مي تواند  n الف)

1مي تواند  nب) 
  هر مقداري مي تواند باشد.                      باشد در اين صورت  4

1مي تواند  nج)   
  باشد.                      3بايد مخالف  باشد و  4

 هر مقداري مي تواند باشد. باشد  و  4مي تواند  nد)  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

,	3كه از نقطة  1خط  -24 2مي گذرد و با خط  2 5
3 موازي اســت. نيم ســاز ناحية دوم و چهارم را در  2

  كدام نقطه قطع مي كند؟

7الف) 
3 	 ,

7
9 ب)                     	3

4 	 ,
9
9ج)                          	4

4 	 , 	
9
7د)                   	4

3 	 , 	
7
3	 

 

  

2از نقطة تالقي دو خط  -25 3و  4 را رســـم مي كنيم. اگر اين خط  ، خط  1
  كدام است؟ قطع كند، مقدار  3محور عرض ها را در نقطة 

 4 د)                          3ج)                          2ب)                         1الف) 

 

  

1با مختصات  يكديگر را در نقطة  2و  1در شكل روبه رو دو خط با شيب هاي  -26
قطع كرده اند. مساحت  12

  كدام است؟ 

  72د)                       60ج)                   48ب)                         36 الف)

  

  

5خط  -27
ست 2 شكل مقابل را قطع كرده ا شور  مربع  ساحت ناحية ها ، م

  خورده كدام است؟

  1/25د)                    1/225ج)              2/875 ب)             2/75الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

اگر فاصــلة افقي و عمودي هر دو نقطه كنار هم، يك واحد باشــد، مســاحت قســمت هاشــور  -28
  خورده چقدر است؟

5الف) 
1 ب)                       12

7 ج)                             4
5د)                              12

9  

  

 

14را در ربع اول صــفحه مختصــات طوري در نظر مي گيريم كه  نقاط  -29 ، اين نقاط روي هم 26
  سطحي را در صفحة مختصات مشخص مي كنند. مساحت اين سطح چقدر است؟

  286د)                           240 ج)                         480ب)                         338الف) 

  

  

  

صــندلي چيده شــده اســت. به طوري كه تعداد صــندلي ها در هر رديف با هم برابر اســت و تعداد  8در يك ســالن  -30
       ســه صــندلي كم كنيم به هر ســتون يك صــندلي اضــافه  3صــندلي ها در هر ســتون با هم برابر اســت. اگر از هر رديف 

  كدام است؟ و صندلي اضافه مي شود صندلي كم كنيم ، به هر ستون د 5مي شود و اگر از هر رديف 

  80د)                           60 ج)                         50ب)                         40الف) 

  

مزرعه داري قصــد دارد گوســفندان، گربه ها و بســته بندي ســيب زميني خود را وزن كند. او متوجه مي شــود كه  -31
سيب زميني است. مجموع وزن يك گوسفند و دو گربه به مجموع وزن خودش و يك  گوسفند روي چهار برابر وزن يك 

  اندازة سه بسته سيب زميني است و يك گوسفند هم وزن چهار گربه است. مزرعه دار چند برابر گربه اش وزن دارد؟

  7د)                           6ج)                          5ب)                         4 الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل هفتم 7
  گويا مي باشد؟ كدام يك از عبارات زير نسبت به  -1

3الف)  2 5
√ 3 ب)                            5 3 7

√ ج)                             5
3 √

2 2د)                         7
3√ 7  

  
 

عبارت  -2
2 2 1
2   است؟ نشدهيك از مقادير زير تعريف  به ازاي كدام 3

1الف) 
2√ ج)                         2ب)                         2

  1د)                           2

  

 

7معكوس يكديگر باشند، حاصل عبارت  و  اگر  -3
5

7 4
  كدام است؟ 5

  1 د)                            5ج)                            3ب)                         4الف) 

  
 

حاصل عبارت  -4
2 3 2 3 2 2

2به ازاي  2 2 2و  1   كدام است؟ 1

2الف)  2 ب)                        1   1د)                             1ج)                            1

  

 

2اگر  -5 2 3
3و  4 3 9

1 و 8 1   كدام است؟ باشد، مقدار  1

1الف) 
1 ب)                            2

3ج)                                2
3د)                                   2

2 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

حاصل عبارت -6
3 1

2 3 2
3

3 2   كدام است؟ 2

 الف)
2 2

2ب)                             2
2 ج)                                2

3 1
1د)                                   1

2 1  

  
 

  برابر است با: ، حاصل  صدق كنند در  و  ،  ،  اگر عددهاي طبيعي  -7

  د)                                    ج)                               ب)                             الف) 

  
 

1از تساوي  -8 2
3 2 6 2
3 3 2  0,1,2 نتيجه مي شود. 2

  2د)            6ج)           0ب)           3 الف)

  

 

حاصل عبارت  -9
1 xy

2 3
1 xy

2 3
1 9 2

4 2 9 2

2 2 3 10 2

2   كدام است؟ 2

  2د)                             5 ج)                           ب)                         1الف) 

  

 

	اگر  -10 . . 0 		 3آن گاه حاصل  0 3   كدام است؟ 3

 1د)                                   1 ج)                               ب)                             الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

2باشد، حاصل  0اگر  -11 1√
2 2   برابر است با: 2

  1د)                                   1ج)                                1 ب)                            1الف) 

  

 

حاصل عبارت  -12
1 1

1   برابر است با: 1

   د)                                  1ج)                                ب)                             الف) 

  

 

1حاصل عبارت  -13
2

1
2

1 ,	0كدام است؟  1 0 

1ج)                             ب)                        الف)  1د)                             1 1  
  
 

  كدام است؟ ، حاصل  و  2اگر  -14

1 الف) 1ب)                         2 1ج)                            2 1د)                          2 2  

  
 

حاصل عبارت  -15
1 1

1 1 1   كدام است؟  2

 1د)                                   1ج)                                2ب)                             2 الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

حاصل عبارت  -16
1

2
2 1

1 1 3
3

2   كدام است؟ 2

2الف)    1 د)                            2ج)                            ب)                         2

  

 

4خالصه شده ي عبارت  -17 2 1 2 1
2

2 2 1 2 3   كدام است؟ 0/5

2ج)                            1ب)                         2 الف) 1د)                             2 2  
  
 

2باقي مانده ي تقسيم  به ازاي كدام مقدار  -18 3   صفر مي شود؟ 1بر  1

  1د)                             3 ج)                           3ب)                         1الف) 

  

 

5اگر چند جمله اي  -19 4 3 2 2بر  1 ـــد، مقدار  1  بخش پذير باش
  كدام است؟

  1د)                             1ج)                            2ب)                         3 الف)

  

 

3 چند جمله اي  -20 2بر  1   چند است؟ 2بخش پذير است.  3

25ب)                         8 الف)
  3د)                             1ج)                            3
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دبير رياضي : عادل آخكندي

4در تقسيم  -21 2   مجموع ضرايب خارج قسمت كدام است؟ 3بر دو جمله اي  5

  36 د)                            32ج)                            30ب)                         24الف) 

  

 

ـــيم اين جمله اي بر  يك چند جمله اي داريم كه در آن فقط متغير  -22 ـــت، اگر باقي مانده ي تقس به كار رفته اس

2 1باشد، باقي مانده ي تقسيم اين چند جمله اي بر  برابر  1
  كدام است؟ 2

1د)                             2ج)                            2ب)                          الف)
2 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  سواالت فصل هشتم 8
  باشد، حجم آن كدام است؟16اگر مساحت كره اي  -1

8الف) 
10ب)                             3

16ج)                                3
32 د)                                  3

3  

  
 

متر است.اگر بخواهيم قسمت بيروني اين ورزشگاه را رنگ كنيم و هر قوطي  40ورزشگاهي به شكل نيم كره به شعاع  -2
3/14 متر مربع كافي باشد، حداقل چند قوطي براي رنگ آميزي الزم است؟ 80رنگ آميزي  ررنگ، براب 	 

  252د)                             250ج)                            126 ب)                        125الف) 

  

 

  ه اي لحاظ شده است حجم كره برابر كدام است؟ردر درون ك 48و ارتفاع  18استوانه اي به شعاع قاعدة  -3

  36000 د)                            27000ج)                            18000ب)                         9000الف) 

  

  

 

شعاع كره چند  -4 شد،  ساحت كره با صف م ستوانه ن ساحت جانبي ا ست. اگر م شده ا ستوانه اي داخل يك كره محاط  ا
  برابر شعاع استوانه است؟

  2√ د)                            3√2ج)                            3ب)                         3√الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

  كدام است؟ حجم حاصل ار دوران سطح هاشور خوردة زير حول محور  -5

  180 د)                    256ج)                    36ب)                 216الف) 

  

  

  

است، حجم هرم چند واحد مكعب  2√3در يك هرم منتظم مربعي وجوه جانبي مثلث هاي متساوي االضالع به ضلع  -6
  است؟

  36د)                         24ج)                            18 ب)                        12الف) 

  
 

شان  در هرم  -7 ساحت وجه هاي  ، همه زاويه هايي كه راه ست قائمه اند. م ا
  ، حجم هرم كدام است؟  6و 4و 3به ترتيب برابر است با        ، ، 

  8د)                             6ج)                            5ب)                         4 الف)

  

 

  چند برابر حجم مكعب است؟ وسط يال مكعب است. حجم هرم  در شكل مقابل،  -8

1الف) 
1 ب)                        16

1ج)                           12
1د)                              9

8  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 تا يال  وسط يال  ، فاصلة نقطة  4در چهار وجهي منتظم مقابل اگر  -9
  كدام است؟

  10√د)                        3√2ج)                          2√2    ب)                   6√الف) 

  
 

  باشد، چه قدر است؟ 4و ضلع مربع باالي آن  8و ضلع مربع پاييني آن  12حجم هرم ناقصي كه ارتفاع آن  -10

  324د)                       384ج)                         448 ب)                        512الف) 

  

  

 

شعاع  -11 را روي يك ميز كنار هم قرار مي دهيم. به طوري كه مركزهاي آن ها راس هاي مربعي  10چهار كره به 
كره قرار مي دهيم. مركز اين كره نسبت به سطح ميز  4را روي اين  10باشد. كرة ديگري به شعاع  20به ضلع 

  چند سانتي متر ارتفاع دارد؟

10 الف) √2 10ج)                            30ب)                         1 √3   3√10د)                             1

  

 

شعاع قاعدة مخر -12 شعاع كره به  4وط حجم يك كره با حجم يك مخروط برابر است. اگر نسبت 
باشد، آن گاه نسبت  3

  ارتفاع مخروط به شعاع كره كدام است؟

8الف) 
16ب)                             9

32ج)                                9
64 د)                                  9

9  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

شكل هم حجم بريده ايم مخروط در چه  3مخروطي به ارتفاع  -13 سه  ستند به  صفحه كه موازي قاعده اش ه را با دو 
  ارتفاع هايي بريده شده است؟

3 ب)                       2و1الف)  3و183√ 33√د)                        63√و33√ج)                            93√

33√2و3

3  
  
 

ترانه مي خواهد يك كاله قيفي شعبده بازي در باز بسازد و توي آن را پر از خرده خرده كاغذ رنگي كند تا برداشتن  -14
ــعاع  ــحال كند او براي اين كار از مقوا يك قطاع دايره اي به ش ــانتي متر و زاوية  50آن برادر زاده اي كوچك را خوش س

ــانتي متر مي برد و آن را به شــكل مخروط در باز ج 2/6° مع مي كند. مقدار كاغذ رنگي هاي داخل كاله تقريبا چند س
  3مكعب است؟ 

  36000 د)          75000ج)          4500ب)        108000الف) 

  

 

  است؟ πواحد چند برابر  3حجم بزرگ ترين مخروط محاط در داخل مكعب به طول يال  -15

  3/25د)                             2/75ج)                            2/25 ب)                        1/75الف) 

  

 

  بزرگ ترين استوانه ممكن را قرار مي دهيم، حجم استوانه چقدر است؟ 3√2داخل يك مكعب به قطر  -16

  2π√3د)                             3ج)                            2 ب)                        3√الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

ست، اگر حجم مخروط  -17 شكل مقابل، ارتفاع مخروط با قطر قاعده برابر ا 128در 
ستوانه كدام  3 سطح جانبي ا شد،  با

  است؟

  64π د)                    60ج)                         56ب)                       52الف) 

  

  

 

ستطيل،  -18 ست. ارتفاع حجم در داخل يك مكعب م سبيده ا مخروطي را قرار مي دهيم كه به زير آن يك نيم كره چ
  دروني به اندازة ارتفاع مكعب مستطيل است. حجم فضاي بين دو جسم چقدر است؟

24الف)  5π
9ب)                   3 9π

24 ج)                  3 7π
12د)                  3 π

3  
  
  

 

واحد مكعب باشد،  750مي باشد. اگر حجم اين مكعب مستطيل  3،  2، 1ابعاد مكعب مستطيلي متناسب با اعداد  -19
  سطح كل آن كدام است؟

  550 د)                            545ج)                            525ب)                         510الف) 

  

 

  چه كسري از مساحت كل مكعب مستطيل است؟ در شكل روبرو مساحت مثلث  -20

5√الف) 
5√ ب)                    2

5√ج)                   20
6√د)                    10

20  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

سانتي متر تشكيل شده است. اگر ارتفاع  3و1از دو قسمت استوانه اي شكل به شعاع هاي  مخزني مطابق شكل  -21
  مي شود. ارتفاع مخزن چند سانتي متر است؟ 28باشد و مخزن را وارونه كنيم، ارتفاع آب  20آب داخل مخزن 

  32د)                             31ج)                            30ب)                         29 الف)

  

  

  

  
 

  دوران مي دهيم. حجم شكل حاصل كدام است؟ را حول خط  در شكل زير، ذوزنقة  -22

  15πد)                        12ج)                       16ب)                         20 الف)

  

  

  

  
 

  كدام است؟ حجم حاصل از دوران ناحية سايه زده شده حول پاره خط  -23

  72πد)                             96ج)                            108ب)                         144 الف)
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دبير رياضي : عادل آخكندي

، اگر ســـطح  3را در نظر مي گيريم به طوري كه  و ربع دايرة  مثلث قائم الزاوية  -24
  دوران دهيم، آن گاه حجم جسم حاصل كدام است؟ سايه خورده را حول 

  2/5πد)                      6ج)                       9 ب)                  3الف) 

  

  

 

:بر خط  در شــكل زير ربع دايره در نقطه  -25 مماس اســت حجم حاصــل از دوران قســمت رنگي  2√
  حول محور عرض ها كدام است؟

2 ف)ال
3 √2 2ب)          1

3 √2 2ج)                    2
3 2 2د)                 2√

3 √2 1  

  

  

  

  

 

اســت.  2مثلث قائم الزاويه متســاوي الســاقين و  مربع،  ربع دايره،  در شــكل مقابل  -26
≅كدام است؟  حجم حاصل از دوران شكل حول  3  

  28د)                             24ج)                            56ب)                         48 الف)
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