
 

 

 

 ۀ جواب معادل -1
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 چند است؟  

   1 )-5    2 )35   3) −
1
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 سه آ(-)آزمون آال؟آن عدد چند است .است 𝟑𝟓برابر با ثلث مجموع همان عدد با  𝟐𝟓تفاضل عددی از  -2

   1) −7/5   2 )9   3 )10   4 )11 

 ؟علی االن چند سال دارد .سال از سن فعلی او بیشتر است 𝟑 ،سال بعد علی 27 نصف سن   -3

   1 )21     2 )23   3 )25   4 )27 

ما و ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما گر  » بایست تعداد اعضای گروه را که در معماییم ،علی برای عضویت در یک گروه خاص -4

 باشد؟میتعداد اعضای گروه چند نفر  .پیدا کند، مطرح شده است «ما جملگی صد می شویم ،تو هم با ما شوی

   1 )18     2 )24   3 )36   4 )72 

مجموعه  ،اگر در پایان روز پنجشنبه .کندمی رابرب 𝟐هر روز تولد خود را نسبت به روز قبل  ،یک تولیدی پوشاک از روز شنبه -5

 ت؟شنبه چند واحد بوده اسولید روز سه تد،احد رسیده باشو 157500روز به  6تولید این 

   1 )16000   2 )18000  3 )20000  4 )24000 

 ،برابر مجموع دو عدد کوچکتر مساوی باشد ۹مجموع سه عدد بزرگتر با  برابر 5اگر  .گیریمپنج عدد زوج متوالی را در نظر می -6

 ؟بزرگترین عدد کدام است

   1 )30   2 )32    3 )34   4 )36 

𝟒𝐱 به ابعاداز مستطیلی  -7 + 𝟗𝐱و  𝟐 + عرض مستطیل  .است 66مانده برابر مساحت شکل باقیایم،برداشته 𝟔𝐱لع مربعی با ض 𝟑

 ؟اولیه کدام است

   1 )10    2 )18   3 )21   4 )30 

 

𝟏 در شکل زیر مساحت مربع از -۹
𝟑
 (1401انسانی داخل ؟)مساحت ذوزنقه کدام است .واحد مربع بیشتر است 𝟑مساحت مثلث به اندازه  

   1 )5    2 )5/5  

    3 )6/5   4 )7 

 

 

𝟐 ،اگر حقوق هر کارمند .داردارمند ک 7معاون و  2 ،دیرم 𝟏یک شرکت خصوصی که  -10
𝟑
𝟑،قوق هر معاون و حقوق معاونح 

𝟓
حقوق  

 سه آ(-آزمون آال) ؟چند میلیون تومان است هر معاونحقوق  ،میلیون تومان باشد 𝟕𝟓 ،اگر مجموع حقوق ماهانه این افراد .مدیر است

   1 )7/5   2 )8   3 )9   4 )12 

 

 

8- در شکل زیر، طول تمام پارهخطها یکسان است. اگر عدد محیط، ربع عدد مساحت باشد، طول هر پارهخط چند واحد است ؟ 

  9/4 )2   9/2 )1   

 9/8 )4   9/6 )3   



 

 

 

 




