
 لصو مه هب ود هب ود ،دنتسین طخ کی یور اهنآ زا ییاتهس چیه هک ار هطقن ۲۰ رگا -۵١
 ؟دیآیم دوجو هب طخ هراپ دنچ ،مینک

۱( ۱۹۰   ۲( ۱۸۰   ۳( ۱۶۰   ۴( ۲۰۰ 

۱ ترابع لصاح -۵٢ ÷ ۲ × ۲ ×  ؟تسا دنچ ۲
۱( ۱۸   ۲( ۱   ۳( ۲   ۴( ۱۲ 

 شدوخ زا رتکچوک یعیبط دادعا عومجم تروص هب ار ۴ ددع ناوتیم شور دنچ هب -۵٣
 ؟تشون

۱( ۴   ۲( ۳   ۳( ۲   ۴( ۱ 

 هرهم دنچ ،یکیرات رد .دراد دوجو یبآ و زمرق ،دیفس یاهگنر هب هرهم ۱۰ یاهبعج  نورد -۵۴
 ؟دشاب هتشاد دوجو گنرمه هرهم ۳ لقادح اهنآ نیب رد هک میروایب نوریب هبعج زا

۱( ۳   ۲( ۵   ۳( ۷   ۴( ۹ 

 
 

۱ ترابع لصاح -۵۵ + ۲ + ۳ + ۴ +⋯+  ؟تسا ردقچ ۱۰۰
۱( ۱۰۰×۱۰۱

۲   ۲( ۹۹×۱۰۰
۲  ۳( ۱۰۱×۱۰۲

۲  ۴( ۹۸×۹۹
۲ 

 

 یور شدلوت نشج نیرخآ رد هک تسا ییاهعمش دادعت اب ربارب انوم نس هک مینادیم -۵٦
 ،دشاب هدرک توف شدلوت یاهکیک یور عمش ۶۶ هب ًاعومجم وا رگا .تسا هداد رارق کیک
 ؟دراد نس لاس دنچ نونکا

۱( ۹   ۲( ۱۱   ۳( ۱۰   ۴( ۱۲ 
 

 
 ؟دوشیم ۴۸ یعیبط ددع ۲ برض تلاح دنچ هب ۵٧
۱( ۵   ۲( ۶   ۳( ۷   ۴( ۸ 

 

 

 

 



 مھن ھیاپ ١هرامش نومزآ 

 ).دنتسه کرتشم هطقن کی رد(.دناسرمه A هطقن رد DJ و BE، CF طخهراپ هس ریز لکش رد -۵٨
𝑩𝑨'𝑫 رگا = 𝑫𝑨'𝑭 و ۱۲۴ =  ؟تسا ردقچ EAF هیواز هزادنا ،دشاب ۱۰۸

 ١( ۲۵   ۲( ۵۲   ۳( ۴۲   ۴( ۲۴ 
 
 
 
 
 

 ؟تسا ربارب '𝑷 اب هراومه هیواز مادک لباقم لکش هب هجوت اب -۵٩

 ١( Q   ٢( N   
 ۳( 𝑻𝑷'𝑺   ۴( X  
 
 
 
 

 .دیبایب ار X رادقم لباقم لکش هب هجوت اب -٦٠

 

 ١( ۳۰   ٢( ۳۵ 
 ۳( ۴۰   ۴( ۴۵ 
 

 

 

 ؟تخادنا دیلک یهقلح کی لخاد ار اهدیلک نیا ناوتیم قیرط دنچ هب توافتم دیلک هس اب -٦١

 ١( ۰   ٢( ۱   ٣( ۲   ٤( ۳ 
 

 …و	۷	و	۵	و	۳	و	۱ ؟تسا دنچ وربور ترابع ددع نیمدص -٦۲

 ١( ۳۰۰   ٢( ۱۰۰   ٣( ۲۰۰  ٤( ۱۹۹ 
 

 ؟تفگ ناوتیم هچ ریز یاهاعدا دروم رد -٦۳



 مھن ھیاپ ١هرامش نومزآ 

 میسقت یهاوخلد ددع ره هب ار یواست فرط ود ناوتیم ،یربج ترابع ره رد :لوا یاعدا
 .درک

 برض یهاوخلد ددع ره رد هب ار یواست فرط ود ناوتیم ،یربج ترابع ره رد :مود یاعدا
 .درک
 .تسا تسرد مود یاعدا طقف )٢  .تسا تسرد لوا یاعدا طقف )١ 
 .دنتسه طلغ اعدا ود ره )٤   .دنتسه تسرد اعدا ودره )٣ 
 

𝒙#۱ هلداعم خساپ - -٦۴ 
۲ − 𝒙#۱

۳ = ۱
 ؟تسا ریز یاههنیزگ زا کی مادک ۶

 ٤ )٤   ٣ )٣   ٢ )٢   ١ )١ 
 

 .تسا مادک ددع نیرتکچوک .تسا هدش ۹۹ ربارب یلاوتم حیحص ددع ۳ عومجم -٦۵

 ١( ۳۰   ٢( ۳۱   ٣( ۳۲   ٤( ۳۳ 
 
 

 ؟دنتسین لوا ریز دادعا زا کی مادک -٦۶

 ۱( ۴۳   ٢( ۹۷   ٣( ۶۷   ٤( ۹۱ 
 

.𝒙 هلداعم -۶٧ 𝒙 − ۳𝒙 =  ؟تسا فلتخم باوج دنچ یاراد ۰

 .درادن باوج الصا )۴   ۳ )۳   ۲ )۲   ۱ )١ 
 

  


