
 

 

 تير 22ي آمادگي براي آزمون  هاي ويژه تمرين

 1صفحه 
 

 151تا  7هاي  صفحه

 3د بعـد از  كـن بفروشـ   پـاك  5گـر او در هـر سـاعت    ا. برد تومان سود مي 10كن  اي از فروش هر پاك فروشنده -1

 سود خواهد برد؟  چند تومانساعت 

1 (15  2 (150 

3 (1500  4 (200 

 )بدون تكرار ارقام( توان ساخت؟ چند عدد چهار رقمي مي 7و  5، 0، 4 ارقامبا  -2

1 (12  2 (16 

3 (18  4 (21 

هـاي دهگـان و صـدگان     رقم مجموعو  8و رقم هزارگان آن  2دارد كه رقم يكان آن چند عدد چهار رقمي وجود  -3

 باشد؟ 5آن 

1 (2  2 (4 

3 (5  4 (6 

 ؟است نادرستكدام گزينه  -4

 گرم 800كيلوگرم و  5گرم يعني  5800 )2 .كيلوگرم است 6گرم،  6000 )1

 متر سانتي 20متر و  7متر يعني  سانتي 720) 4 .متر است 9كيلومتر برابر با  9000 )3

علـي  . علي هم نصف مـدادهايش را بـه دوسـتش داد   . ها را به برادرش علي داد مداد داشت، او نصف آن 16زهرا  -5

  ؟چند مداد به دوستش داده است

1( 8  2 (4 

3( 6  4 (10 

 دهد؟ ي مشخص شده روي محور را نشان مي كدام گزينه عدد مربوط به نقطه -6

1 (1
3

1) 2   3از عدد واحد بعد 
2

  2واحد بعد از عدد 

3( 1
3

2 )4  3واحد مانده به عدد 
3

  3واحد مانده به عدد 



 

 

 تير 22ي آمادگي براي آزمون  هاي ويژه تمرين

 2صفحه 
 

2واحد و 5(دهد؟  را نشان مي داخل پرانتزتر از عدد  كدام گزينه عددي بزرگ         -7
4

 )                                                                                واحد 

2واحد و  4) 1
4

2واحد و  5) 2  واحد
5

 واحد

3واحد و  5) 3
4

1واحد و  3) 4  واحد
2

 واحد

 ؟                                               مي شود استكاناستكان چند دست  42.دارداستكان  6هر دست استكان،  -8
1 (7  2 (5 
3 (8  4 (4 

 ؟ ي زير چه اعدادي بايد قرار گيرد در مربع و دايره -9
1 (3 ،6  2 (6 ،2 
3 (5 ،3   4 (4 ،3 

ي رنگـي آن درسـت    هاي مساوي تقسيم شده و هـم كسـر مربـوط بـه ناحيـه      در كدام گزينه هم شكل به قسمت  -10
 نوشته شده است؟ 

1 (  2 ( 

3(   4 ( 

8 6 ( ) (5 6)× = × + ×

3
4
→

1
4
→

1
2
→

2
6
→



 

 

 تير 22ي آمادگي براي آزمون  هاي ويژه تمرين

 1صفحه 
 

 پاسخ تشريحي  رياضي

  )  درسيكتاب  138و  9ي ها صفحه( -»2«ي زينهگ -1

5 55 10 15+ +→ → 

 .برد ميتومان سود  150پس در سه ساعت، . برد تومان سود مي 10فروشد كه از هر كدام  كن مي پاك 15در سه ساعت، 

150  =10  ×15 

  )  كتاب درسي 40و  31،  30ي ها  صفحه( -»3«ي گزينه -2

4057 4075 4705 4750 4507 4570

5047 5074 5407 5470 5704 5740

7045 7054 7405 7450 7504 7540

− − − − −

− − − − −

− − − − −

 

بايد توجه كرد كه اولين رقم . توان نوشت مي 7و  5، 0، 4اي هستند كه با اعداد  تمام اعداد چهار رقمي اعداد نوشته شده

 .تواند صفر باشد نميسمت چپ 

  )  كتاب درسي 41و  31 يها  صفحه( -»4«ي گزينه -3

8دنبال عددهايي به شكل   .پس عددها به شكل زير هستند. شود 5هستيم كه جمع دو مربع برابر  2

 .عدد با اين خاصيت داريم 6 بنابراين

  )  كتاب درسي  39ي  صفحه( -»3«ي گزينه -4

 .نادرست است» 3«ي  ي گزينه پس جمله. متر است 9000كيلومتر برابر  9يعني . متر است 1000دانيم هر كيلومتر  مي

 » )  كتاب درسي 74ي  صفحه( -»2«ي گزينه  -5

16:  عليتعداد مدادهاي  2 8÷ = 

8: تعداد مدادهاي دوست علي  2 4÷ = 

  )  كتاب درسي 51و  50ي   ها صفحه( -»4«ي گزينه  -6

8052 8142 8232
8502 8412 8322



 

 

 تير 22ي آمادگي براي آزمون  هاي ويژه تمرين

 2صفحه 
 

1. قرار دارد 3و  2عالمت روي محور بين دو عدد . قسمت مساوي تقسيم شده است 3هر واحد محور به 
3

واحد بعد از عدد 

2كه معادل است با  2
3

 .3واحد مانده به عدد  

  )كتاب درسي 57 و 56 يها  صفحه( -» 3«ي  گزينه -7

3واحد و  5
4

2واحد و  5 >واحد  
4

 واحد 

2. تري داشته باشد تر است كه صورت بزرگ كسري بزرگ، اگر مخرج دوكسر مساوي باشد 3
4 4
< →  

 .تري داشته باشد تر است كه صورت بزرگ كسري بزرگ

  )  كتاب درسي 74و  63 يها  صفحه( -»1«ي گزينه -8

 .تا 42شود  تايي مي 6ي  دسته 7

 42÷  6=  7يا 

  )كتاب درسي 71ي  صفحه( -» 1«ي  گزينه -9

8 6 (3 6) (5 6)× = × + × 

  )كتاب درسي 59و  54هاي   صفحه( -» 2«ي  گزينه -10

در . اند های مساوی تقسيم نشده ها به قسمت شکل» ٤«و » ۳«های  در گزينه

نيز کسر صحيح به صورت » ۱«ی  گزينه
2
4

.باشد می 


