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  نمودار ......................... تغییرات داده ها را بهتر نمایش می دهد.  1

  میله ای الف( 

  دایره ای ب( 

 

   خط شکسته ج(

   تصویری د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام گزینه با چوب خط مساوی است؟  2

  نمودار الف( 

  میانگین ب( 

   احتمال ج( 

 

   فراوانی د(

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام احتمال صفر است؟  3

  در تابستان برف بیاید الف( 

  گل بخورد 10تیم بارسلونا  ب( 

 

   عدد اول زوج دو رقمی داشته باشیم ج(

   بیاید 6در پرتاب تاس عدد  د( 

   - تشریحی:جواب   

     

   نقطه ای که طول آن منفی و عرض آن مثبت است، در کدام ناحیه قرار می گیرد؟  4

 
  دوم الف(

  اول ب( 

   چهارم ج( 

   سوم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   دو بردار مساوی چه ویژگی هایی دارند؟  5

  هم اندازه الف( 

  هم جهت ب( 

   راستاهم  ج( 

 

   هر سه گزینه د(

   - جواب تشریحی:  

     

   نام دیگر محور عمودی کدام است؟  6

  عرض الف( 

  Y ب( 

   طول ج( 

 

   گزینه الف و ب د(

   - جواب تشریحی:  

     

   بین کدام دو عدد طبیعی قرار دارد؟ 27جذر عدد   7



 
  6و  5 الف(

  5و  4 ب( 

   7و  6 ج( 

   4و  3 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟  8

  مکعب هر عدد منفی برابر عددی منفی است الف( 

  است 10برابر  100جذر عدد  ب( 

 

   است -6عدد  -36جذر عدد  ج(

   است 16عدد  -4مجذور  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   اگر بین عبارت ها ضرب باشد و توان ها برابر و پایه ها متفاوت باشد .............  9

  توان ها را با هم جمع می کنیم الف( 

 

  پایه ها را در هم ضرب می کنیم ب(

   توان ها را در هم ضرب می کنیم ج( 

   پایه ها را با هم جمع می کنیم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   یک منشور شش پهلو دارای .......... یال است.  10

  6 الف( 

  12 ب( 

 

   18 ج(

   24 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   برای به دست آوردن گنجایش یک مخزن ............ آن را به دست می آوریم.  11

  مساحت کل الف( 

 

  حجم ب(

   مساحت جانبی ج( 

   محیط د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   فرمول مساحت جانبی منشور چیست؟  12

 
  محیط قاعده ضرب در ارتفاع الف(

  مساحت قاعده ضرب در ارتفاع ب( 

   طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع ج( 

   شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   است؟کدام گزینه زیر نادرست   13

  حاصل ضرب دو عدد اول هیچ گاه عدد اول نیست الف( 

  است 5خود  5تنها مضرب اول عدد  ب( 

   دارای سه شمارنده اول است 30عدد  ج( 

 

   همه اعداد اول فرد هستند د(

   - جواب تشریحی:  

     

   در کدام گزینه همه اعداد اول هستند؟  14

  37و  21و  13 الف( 



 

  71و  79و  19 ب(

   47و  33و  17 ج( 

   61و  51و  11 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   چه اعدادی دیده می شود؟ 210در تجزیه عدد   15

  7و  5و  2 الف( 

  7و  5و  3 ب( 

   9و  5و  7و  2 ج( 

 

   7و  5و  3و  2 د(

   - جواب تشریحی:  

     

   درجه داشته باشد ......... می گوییم. 180که زاویه بیشتر از به چند ضلعی   16

 
  مقعر الف(

  محدب ب( 

   منتظم ج( 

   مکعب د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   واحد کم کردیم. حاصل برابر خود همان عدد شد. آن عدد را به دست آورید. 5از شش برابر عددی   17

  6 الف( 

 

  1 ب(

   5 ج( 

   2 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   باشد. میانگین دمای هوا کدام است؟ 11و حداکثر آن  -3اگر حداقل دمای شهر اراک   18

  8 الف( 

  6 ب( 

 

   4 ج(

   2 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   برابر چند است؟ aضریب عددی   19

  0 الف( 

 

  1 ب(

   -1 ج( 

   10 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   در کدام راهبرد حل مسئله باید تمام حالت های ممکن نوشته شود؟  20

  رسم شکل الف( 

  روش نمادین ب( 

   حدس و آزمایش ج( 

 

   حذف حالت های نامطلوب د(

   - جواب تشریحی:  

     

 


