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 بارم سواالت ردیف

 81گ مجموعا عدد موتور سیکلت و اتومبیل است. اگر تعداد چرخ های موجود در این پارکین 81یک پارکینگ شامل  1

 در این پارکینگ چند عدد اتومبیل و چند عدد موتورسیکلت وجود دارد؟عدد باشد. 
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8متری سطح زمین رها می شود و هر بار پس از برخورد با زمین به اندازه  81توپی از ارتفاع  2
8

ارتفاع قبلی اش باال می آید.  

 این توپ از ابتدای مسیر تا لحظه ای که برای بار سوم به زمین برخورد می کند، چه مسافتی را طی خواهد کرد؟

1 

طوریکه واهیم اطراف آن را نرده بکشیم بمی خمتر داریم.  81و  02ه طول و عرض فرض کنید یک زمین مستطیل شکل ب 3

 تیاج است؟متر باشد. برای این کار به چند متر نرده اح 8/8فاصله نرده تا لبه زمین از هر طرف 

1 

هزارتومان را پرداخت  02تومانی به چند طریق می توان هزینه یک کاال به مبلغ  هزار 8تومانی و  هزار 0با اسکناس های  4

 کرد؟ همه حالت های ممکن را بنویسید.
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8دانش آموزی  1
0

8پول خود را برای خرید کتاب و  
1

 02باقی مانده پولش را برای خرید کیف داده است. اگر درنهایت  

 هزارتومان برای باقی مانده باشد، قیمت کتاب و قیمت کیف را بدست آورید.
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متر را در نظر بگیرید. شخصی می خواهد به تنهایی یک گاری را از پایین جاده تا باالی  02یک جاده سرباالیی به طول  6

متر به سمت پایین سر می خورد. پس از  0متر باال می برد ولی گاری  8گاری را  ،هل دادن جاده هل دهد. او در هر بار

 سید؟چند بار هل دادن گاری به باالی جاده خواهد ر
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 1 و حاصل جمع آن ها کمترین مقدار ممکن باشد. 08دو عدد طبیعی را بدست آورید که حاصل ضرب آن ها  7

 رقمی می توان نوشت به طوریکه:چند عدد سه  7و  8و  0با اقام  8

 الف( تکرار ارقام مجاز باشد.

 .نباشدب ( تکرار ارقام مجاز 

1 

 در هر یک از الگوهای زیر سه عدد بعدی را مشخص کنید. 9
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  و    
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1
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و   و  81  و  88  و   82   و  1 .… …. 
 

1 

درجه کمتر باشد، اندازه هر کدام از آن ها را  82یکدیگرند. اگر یک از زاویه های از چهاربرابر دیگری  متممدو زاویه  11

 بدست آورید.
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 چه عددی باید قرار بگیرد. به کمک حدس و آزمایش مشخص کنید در جای خالی 11

1 + 0 × … . =   08 

1 

صفحه از کتاب  72 هنوزصفحه ای را می خواهد. پس از چند روز مطالعه،  082صفحه از یک کتاب  02مهدی روزانه  12

 باقی می ماند؟ نشدهخوانده 

1 

زهرا از پدرش می خواهد تا اتاقش را رنگ کند. طول و عرض و ارتفاع این اتاق به  13

8متر است. این اتاق دارای یک درب به ابعاد  8و  8و  1ترتیب  × و یک پنجره  0

0بعاد به ا × هزارتومان باشد. پدر  8است. اگر هزینه رنگ کردن هر متر مربع   0

زهرا برای این کار باید چقدر پرداخت کند. ) دقت کنید فقط دیوار ها و سقف اتاق 

  رنگ می شود. (

2 

هزار تومان می فروشد. او چه تعداد از این کاال  821هزارتومان می خرد و به قیمت  822یک فروشنده کاالیی را به قیمت  14

 هزار تومان سود ببرد؟ 70را باید خرید و فروش کند تا 

1 
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 1 درصد خودش را اضافه کنیم. به مساحت آن چند درصد اضافه می شود؟ 7اگر به طول هر ضلع مربع  11

 1 می شود. آن عدد را بدست آورید. 82واحد اضافه کنیم، حاصل چهار واحد کمتر از عدد  80اگر به سه برابر عددی  16

 حاصل عبارت های زیر را بدست آورید. 17
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(82 − 8)(82 − 0)(82 − 0) … … … (82 − 81)(82 − 89)(82 − 12) = 
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 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر سایر نمونه سواالتو  پاسخ نامه تشریحی این آزمونبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی -مدیر وب سایت درس در خانه 

 موفق و پیروز باشید
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