
بِ تَپی را از باالی یک برج رّا هی کٌین ایي تَب ّر با کِ بِ زهیي هی خَرد ًصف ارتفاع قبلی خَد باال هی رٍد ٍ بؼذ از ایٌکِ چْار بار 

 هتر بلٌذ هی ضَد. ارتفاع برج را بیابیذ؟ 6زهیي خَرد 
 زاٍیِ بیي دٍ ػقربِ ساػت ضوار ٍ دقیقِ ضوار را بیابیذ؟ 14:21در ساػت  2
ساًتی هتر است . قاػذُ ی آى چِ هقذار صحیحی باضذ تا هحیطص بیص تریي هقذار  5هثلث هتساٍی الساقیٌی دارین کِ اًذازُ ی ساق آى  3

 هوکي باضذ؟
4 

هساٍی حاصل ػبارت  Aدرصذ ػذد 31
   (    )  (   )

(  )(  )(  ) (   )
 درصذ آى را حساب کٌیذ. 71است   

 را بیابیذ. Bباضذ   هقذار -32هساٍی  Bًسبت بِ ًقطِ ی  21اگر قریٌِ ًقطِ ی  5
  حاصل ػبارت زیررا بذست آٍریذ. 6

                                                                                                                                              
 هقذار ػبارت هقابل را بیابیذ؟ 7

* , (       )-      , (        )-   +                                     
ثاًیِ طَل بکطذ حذاکثر چٌذ دقیقِ طَل هی کطذ  31باضذ . اگر اهتحاى کردى ّر رهس یک قفل رهسی دارای یک رهس سِ رقوی فرد هی  8

 تا قفل باز ضَد؟
+ است . ّریک از 56+ ٍ هجوَع اٍلی ٍ سَهی 16ٍ هجوَع دٍهی ٍ سَهی هساٍی   -42سِ ػذد صحیح دارین کِ هجوَع اٍلی ٍ دٍهی  9

 اػذاد رابیابیذ.
ضَد    -6ک بِ بسرگ ٍ از چپ بِ راست پطت سرّن ًَضتین . اگر هجوَع سِ تا از آى ّا از سوت چپ ّفت ػذد صحیح هتَالی را از کَچ 11

 هجوَع سِ ػذد آخر را بیابیذ.
 جذٍل هقابل را در ًظر بگیریذ. 11

                 1 
                                                                                                                             1-        1 

                1        1-        1 

 1-       1        1-       1 

    1        1-       1        1-        1 

 را بیابیذ؟ 1379سطرّا از سطر اٍل تا سطر حاصل جوغ 
 هقذار ػبارت زیررا بیابیذ. 12

                                                                                       .  (  (  (   ) ))/   

 هی کٌیذ(بار در خَدش ضرب کٌین رقن یکاى حاصل چیست؟ ) ازچِ راّبردی استفادُ  47را  572اگر ػذد  13
  7ٍ  5ٍ  4ٍ  3ٍ  1ٍ  1با ارقام  14

 الف( چٌذ ػذد سِ رقوی هی تَاى ًَضت ؟

 ب( چٌذ ػذد سِ رقوی بذٍى تکرار ارقام هی تَاى ًَضت ؟

 ج( چٌذ ػذد سِ رقوی فرد هی تَاى ًَضت؟

 د(چٌذ ػذد سِ رقوی فرد بذٍى تکرار ارقام هی تَاى ًَضت؟

است . هیاًگیي سِ ػذد را  -51ٍ هجوَع اٍلی ٍ سَهی  -56ٍ هجوَع دٍهی ٍ سَهی  -31اٍلی ٍ دٍهی سِ ػذد صحیح دارین کِ هجوَع  15

 بیابیذ؟
ٍاحذ بیص تر از کَچک تریي ػذد باضذ ، بسرگ تریي  2ٍ یکی از اػذاد  -7هی باضذ اگر کَچک تریي ػذد  -1هیاًگیي سِ ػذد صحیح  16

 ػذد چِ قذر بیص تر از کَچک تریي ػذد است ؟

 
 سادُ کٌیذ؟ 17
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ریاضی ّفتن دبیرستاى دٍرُ اٍل  

 1



  

 ام ّر الگَ را بیابیذ. nجولِ  18

 )ب                                                                              7ٍ  14ٍ  21... ٍ                                        
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 )ج                                                                                                3ٍ  11ٍ  19ٍ  27.... ٍ                                                                                                                                        

 حاصل ػبارت ّای زیررا بذست آٍریذ؟ 19

 )الف                                                       
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 )ح                                                                                         

 ػبارت ّای زیررا سادُ کٌیذ؟ 21

 )الف                                        

 (       )   (      )  )ب                                                                                                                      

                                                                                                         

 
(        )  )ج          

 )د                                                                                                                                       

                                                                                                                               ُ( 
 + ٍ 3ٍ  0ٍ  -2ّای  xرا بِ ازای       هقذار ػذدی ػبارت  21

 
 بذست آٍریذ؟   

 بذست آٍریذ.     هقذار ػذدی ػبارت زیررا بِ ازای  22

                                                                                                                                (   )      
   هقذار ػذدی ػبارت زیر را بِ ازای   23

 

 
 بذست آٍریذ.     ٍ        ٍ  

 (       )   (        )                                                                                                                  
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 هؼادلِ ّای زیررا حل کٌیذ؟
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 هسائل زیررا با استفادُ از هؼادلِ حل کٌیذ. 
 برابر هی ضَد آى ػذد چیست ؟ 3ٍاحذ از ػذدی کن کٌین  8اگر  25

 
 ضذُ است آى سِ ػذد را بیابیذ؟ 72هجوَع سِ ػذد هتَالی هساٍی  26



 
 ضذُ است آى ػذد را بیابیذ؟ 4بؼالٍُ  هساٍی ًصف ّواى ػذد 5ثلث ػذدی بؼالٍُ ربغ ّواى ػذد بؼالٍُ  27
 سال است پس از چٌذ سال سي پذر سِ برابر سٌِ فرزًذش خَاّذ ضذ؟ 5سال ٍ سي فرزًذش  35سي پذری  28
 جَاب هؼادلِ ی زیر است ؟    آیا  29

                               
   

 
 
 

 
   

 4711تَهاى کن هی آٍرد . اگر دفتر  311تَهاًی بخرد  4511بخرد اگر دفتر  رضا هی خَاست برای خَد  ٍ ّریک از دٍستاًص دفتر 31

 تَهاى کن هی آٍرد تؼذاد دٍستاى اٍ چٌذ ًفر است؟ 1711تَهاًی بخرد 
  

 


