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آموزگار-سواالتراح ط محمد رضا طیبی میبدی  
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8931-8931سال تحصیلی    

 

 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره زمان هر سوال زمان کلی

دقیقه 32 ثانیه 07   1 الگوهای عددی 37 1 37 

 

 

 

 الگوهای عددی

 (را نشان می دهد؟-7کدام ساعت) صبح مبدأ زمان باشد، 11اگر ساعت -1

 بعد از ظهر 4د(   صبح 4ج(   بعد از ظهر 6ب(   صبح 6الف(

 و است؟چندمین عدد این الگ 0/77عدد برسیم. 0/77به الگوی عددی زیر را ادامه می دهیم تا -2

 10د(   7ج(   8ب(   7الف(

 بزرگتر است؟ عدد کدام یک از گزینه های زیر، نجاه و سومینپ-3

  1-3-7-27-81-243 -.......ب(   1-2-3-4-5-6-.........الف(

 3000-3001-3002-3003-3004-..........د(   210-215-220-225-230-.........ج(

 صحیح می باشد؟ کدام گزینه،-4

   می باشد. -70دو رقمی  منفی صحیح عدد زرگترینب ب(  ن عدد صحیح منفی است.کوچک تری -1عددالف(

 .باشد می -777 رقمی سه منفی صحیح عدد ترین کوچک د( می باشد. -8بزرگترین عدد صحیح زوج یک رقمی منفیج(

 + کدام گزینه است؟2نسبت به مبدأ  -13قرینه عدد -5

 -15د(    -17ج(    +15ب(   +17الف(

 

(ریاضی)1شماره -مروریآزمون های   

....73/4-72/5-71/6-70/7  
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 است؟ کدام رقمی یک صحیح اعداد تمام موعمج -6

 10د(    45 ج(    20 ب(   صفر الف(

 16 , 7 , 4 , 1        زدهمین عدد الگوی مقابل چند خواهد بود؟ یا-7

 111د(    131ج(    121ب(   1021لف(ا

 مای اردکان چقدر است؟د است. یبدمدرجه گرم تر از  15 ردکاناو  هریزمدرجه سرد تر از  5 یبدمدرجه زیر صفر و 8 هریزمدمای -8

 +2د(    +4ج(    -6ب(    -2الف(

 چند عدد صحیح وجود دارد؟ -8و +5بین -7

 عدد7د(   عدد10ج(   عدد12ب(   عدد11الف(

 در این صورت این عدد حتما.............. است. از خود عدد بزرگتر است. نصف عددی،-10

 منفید(    مثبتج(   بدون عالمتب(    صفرالف(

 چقدر است؟ -3+ و 6اصله بین دو عدد ف-11

 11د(    10ج(    7ب(    8الف(

درجه به حرارت اتاق 3اگر به طور متوسط هر ساعت، درجه ی سانتی گراد است.-8صبح  7ساعت  درجه حرارت اتاقی،-12

 :بعد از ظهر درجه ی حرارت اتاق برابر است با 3ساعت  اضافه شود،

 +13د(    -10ج(    7ب(    10الف(

 چند می شود؟ 3رقمی بخش پذیر بر  3گترین عدد بزربا  3مضرب  ی و سومینسجموع م-13

 1778د(    1078ج(    7760ب(    1010الف(

 کدام گزینه درست است؟ با توجه به این موضوع، درجه باشد،-10فتتدرجه و دمای هوای -1ارچ زاگر دمای هوای شهر -14

 .ستا فتتسردتر از  ارچزد(     .است ارچز تر گرم فتت ج( .است فتت از گرم تر ارچز ب( .یستن ارچزسردتر از  فتتالف(

 

 واحد به سمت راست حرکت می کند، 10 مورچه ابتدا ایستاده است. -4مورچه ای روی محور اعداد صحیح روی عدد-15

 د؟مورچه به چه عددی می رس واحد به سمت راست می رود. 6واحد به چپ می رود و بار دیگر  20سپس 

 -12د(                       -10ج(    -8ب(    +8الف(

 د؟ر شما او چند عدد می تواند بنویسنظ+ را بنویسد. به 2و  -10علم کالس از یاسین می خواهد تمام اعداد بین م-16

 ی نهایتبد(    7ج(    11ب(    12الف(
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 بخش پذیر خواهند بود؟ 6از اعداد زیر بر قرار دهیم. کدامیک  3ش( عدد گر به جای حرف )ا-17

 5241223ش 166د(       205577ش7777ج(            70121ش214ب(  67874ش1875الف(

 حاصل مضرب چه عددی است؟را در الگوی اعداد زوج قرار می دهیم. عدد  75/7024576عدد  )رقم(بیشترین ارزش مکانی-18

 5د(    4ج(    3ب(    2الف(

 عدد چند رقمی خواهد بود؟باشد. این  4باشد و مرتبه یکان میلیاردش  7گر بزرگترین رقم یک عددی ا-17

 ن حدس زدنمی توا د(   11ج(    10ب(      7الف(

 نانوایی نفره سه و بیست صف در او. بگیرد نان عدد دوازده شام برای بایست می او و دارد مهمان امشب محسنی آقای -20

 از و باشند داشته قرار نفر 5 وسط نفر و محسنی آقای بین اگر. است مانده باقی نان عدد 41 کند می اعالم نانوا. است ایستاده

 ؟بگیرد تواند می نان عدد چند محسنی آقای ،ممکن حالت بهترین در بردارد نان عدد 7 کسی هر ترتیب به اول نفر

 7د(   6ج(    5ب(    4الف(

 

 

 

انجام محاسباتمحل   


