
10ضزب  ٕ اػذاد داخل خذٍل ضزب ّوِ فزض وٌ٘ذ حاصل -1 × 𝑛  وِ 𝑚تشرگسزٗي ػذد .  تاضذ𝑛 تزاتز 10
𝑚 ٕػذد 

 عث٘ؼٖ تاضذ، چٌذ اسر؟

 40 (                          20ُ (                        د11 (ج                        10 (ب                        2 (الف
 

زز  االضالع تِ ضلغ ٍاحذ ًشدٗه هساحر اٗي داٗزُ تِ هساحر چٌذ هثلث هسسإٍ. إ تِ ضؼاع ٍاحذ در ًظز تگ٘زٗذ داٗزُ -2

 اسر؟

 10 (                            9ُ (                        د8 (                        ج7 (                       ب6 (الف

 
ٕ  ٕ اٍل ّن تِ اًسْإ ه٘لِ ٍ اتسذإ ه٘لِ. اًذ  هسز تِ ّو٘ي ززز٘ة تِ ّن لَال ضذ4ُ ٍ 7، 3، 5ّإ  چْار ه٘لِ تِ عَل -3

ّإ  ٕ لَالٕ ت٘ي ه٘لِ ّا تسَاًٌذ آساداًِ در ٗه صفحِ حَل لَالّاٗطاى تچزخٌذ، فاصلِ اگز ه٘لِ. چْارم لَال ضذُ اسر

 زَاًذ تاضذ؟ هسزٕ زا لَالٕ هماتل چٌذ هسز ه4ٖهسزٕ ٍ 5

  هسز11 ٍ 2ّز همذار ت٘ي  ( هسز                                     ب8 ٍ 3ّز همذار ت٘ي  (الف

  هسز11 ٍ 3ّز همذار ت٘ي  ( هسز                                       د8 ٍ 2ّز همذار ت٘ي  (ج

  هسز11 ٍ 8 هسز ٍ ّز همذار ت٘ي 3 ٍ 2ّز همذار ت٘ي  (ُ

ٕ   لوز اسر ٍ ّز س٘ار122ُ س٘ارُ ٍ 9اًذ وِ دارإ ٗه سسارُ،  إ در وْىطاى راُ ض٘زٕ وطف وزدُ داًطوٌذاى، هٌظَهِ -4 

1.98دّذ وِ خزم سسارُ تزاتز  زحم٘ماذ ًطاى هٖ. آى دسر ون ٗه لوز دارد × 1030  𝑘𝑔ُّا   اسر ٍ هدوَع خزم س٘ار

 ه٘اًگ٘ي خزم اخزام اٗي هٌظَهِ چمذر اسر؟. تزاتز خزم سسارُ ٍ هدوَع خزم لوزّإ ّز س٘ارُ تزاتز خزم آى س٘ارُ اسر

1.5 (الف × 1028  𝑘𝑔4.5 (                                           ب × 1028  𝑘𝑔 

6.6 (ج × 1028  𝑘𝑔5.94 (                                             د × 1028  𝑘𝑔 

 .اعالػاذ هَخَد واهل ً٘سر (ُ

خس اس اػالم . آهَس دارد  داًص50ّز والس . آهَساى دٍ والس الف ٍ ب گزفسِ ضذُ اسر إ اس داًص  ًوز100ُٗه اهسحاى  -5 

آهَس در   چٌذ داًصحذاوثز. ًساٗح، هطخص ضذ وِ ه٘اًگ٘ي ًوزاذ والس الف اس ه٘اًگ٘ي ًوزاذ والس ب ت٘طسز اسر

 آهَساى والس الف ت٘طسز اسر؟ ٕ داًص ٕ آًْا اس ّوِ والس ب ّسسٌذ وِ ًوزُ

 50 (                           د49 (                          ج25 (                           ب1 (الف

 .آهَساى والس الف ت٘طسز تاضذ ٕ داًص اش اس ّوِ آهَسٕ اس والس ب، ًوزُ  داًصًذارداهىاى  (ُ

 

 

 

خَاّذ اس سِ ضْز زثزٗش، هطْذ همذس ٍ ٗشد دٗذى وٌذ ٍ تِ ضْز اصفْاى تاسگزدد  وٌذ ٍ هٖ ضخصٖ در اصفْاى سًذگٖ هٖ -6

. ٍساٗل ًملِ٘ ت٘ي اٗي سِ ضْز ازَتَس، لغار ٍ َّاخ٘وا اسر. تِ عَرٕ وِ در ّز ٗه اس اٗي سِ ضْز ٗه ضة تواًذ

اگز اٗي ضخص سفز خَد را در رٍس ضٌثِ آغاس وٌذ، تِ . ازَتَس ٍ لغار ّز رٍس ٍ َّاخ٘وا زٌْا در رٍسّإ سٍج هَخَد اسر

 (.زَاًذ تِ اٗي سِ ضْز سفز وٌذ زَخِ وٌ٘ذ وِ اٗي ضخص تِ ّز ززز٘ثٖ هٖ)زَاًذ اٗي سفز را اًدام دّذ؟   چٌذ حالر هٖ

 216 (                        120ُ (                       د108 (                         ج72 (                   ب36 (الف

 



 

ٕ  اس آى رٍستِ تؼذ، تزًاهِ. ٕ زًَل زَح٘ذ تاسدٗذ وزدُ اسر هٌْذس ًاظز زًَل زَح٘ذ در اٍل٘ي ضٌثِ تؼذ اس آغاس وار اس خزٍصُ -7

ضٌثِ، اس خزٍصُ هدذداً تاسدٗذ وزدُ ٍ در اداهِ ّز تار  فزدإ ّواى رٍس، ٗؼٌٖ ٗه: تاسدٗذ ٍٕ اس زًَل تِ اٗي ضىل تَدُ اسر

 صذه٘ي تاسدٗذ در چِ رٍسٕ اس ّفسِ اًدام ضذُ اسر؟. ٕ ت٘ي تاسدٗذّا اضافِ وزدُ اسر ٗه رٍس تِ فاصلِ

 چْارضٌثِ (ضٌثِ                    ُ سِ( دٍضٌثِ                    د (ضٌثِ                   ج ٗه( ضٌثِ               ب (الف

 

 
  تاضذ؟9800ضزب ارلاهص  رلوٖ ٍخَد دارد وِ حاصل 8چٌذ ػذد  -8

 120960 (                    10080ُ (                      د8400 (                     ج5040 (            ب1680 (الف

 

 

  ًذاضسِ تاضذ چٌذ زاسر؟3 ٍ 2 وِ ػاهل اٍلٖ تِ غ٘ز اس 10000 ٍ 5000زؼذاد اػذاد عث٘ؼٖ ت٘ي  -9

 833 (                          20ُ (                           د14 (                           ج9 (                 ب6 (الف

 
 

 ّإ سٗز لشٍهاً درسر اسر؟ ٗه اس گشارُ وذام.  ػذدٕ گٌگ تاضذ𝑎 فزض وٌ٘ذ  -10

𝑎3 ٍ 𝑎4دسر ون ٗىٖ اس  (الف − 𝑎3دسر ون ٗىٖ اس  (ب.               گٌگ اسر1 − 1 ٍ 𝑎6گٌگ اسر . 

𝑎2 ٍ 𝑎3 (د.                   گَٗا اسر𝑎2 ، 𝑎3 ٍ 𝑎5دسر ون ٗىٖ اس  (ج −  . گٌگ ّسسٌذ1

𝑎3حذاوثز ٗىٖ اس  (ُ + 1 ٍ 𝑎4گٌگ اسر . 

 

 

 

 

 

 

اگز اٗي ظزف را تِ آراهٖ عَرٕ وح وٌ٘ن وِ ٗه . اٗن هسز را زا ًصفِ خز اس آب وزدُ  ساًس6ٖ ظزفٖ هىؼة ضىل تِ ضلغ  -11

 رٗشد؟ هسز هىؼة آب ت٘زٍى هٖ  درخِ تساسد، چٌذ ساًس60ٖٕ  ضلغ وف رٍٕ سه٘ي تالٖ تواًذ ٍ وف آى تا سه٘ي ساٍِٗ

108 (الف − 216 (                       ب3 36 − 108 (                       ج3 12 − 9 3 

216 (د −  .رٗشد اصالً آتٖ ت٘زٍى ًوٖ (                          3ُ 18

𝑦3ٕ   هؼادلِ -12  − 2𝑥2 =  ٕ اػذاد صح٘ح چٌذ خَاب دارد؟  در هدوَػ1388ِ

 ًْاٗر تٖ (                       3ُ (                      د2 (                     ج1 (                    ب0 (الف

 
13-  𝑓(𝑥, 𝑦)ًِماط   زاتؼٖ دٍهسغ٘زُ اسر ٍ ضىل رٍتزٍ هدوَػ ٕ(𝑥, 𝑦)ِدر صفحِ اسر و  

      𝑓 𝑥, 𝑦 = ,𝑥)ٕ ًماط  هدوَػِ . 0 𝑦) ِو 𝑓 1 − 𝑥, 2𝑦 =   وذام گشٌِٗ اسر؟0

 

 

 ( ج(                                         ب                                              (الف

 

 

 

 ( ُ                                               (د

 

 



= 𝑓 𝑥 فزض وٌ٘ذ همذار زاتغ  -14 −𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ٍٕحم٘مٖ  اگز اٗي زاتغ دٍ رٗطِ.  تاضذ2 ّوَارُ ووسز ٗا هسا ٕ

  چمذر اسر؟حذاوثزّإ آى  ٕ رٗطِ داضسِ تاضذ، فاصلِ

 2 2 (                     2ُ  (                     د8 (                      ج4 (                    ب2 (الف

زز تاضذ ٍ اگز ززز٘ة ارلام آى را تزػىس وٌ٘ن،   چٌذ ػذد چْاررلوٖ ٍخَد دارد وِ ّز رلن آى اس رلن سور چدص وَچه -15 

  ضَد؟6174زفاضل اٗي دٍ ػذد 

 21 (                      12ُ (                   د10 (                      ج8 (                   ب1 (الف

 

 

 

 

 

,𝑥) چٌذ سٍج هززة  -16 𝑦) 2 ٍخَد دارد وِ 101 اس اػذاد عث٘ؼٖ وَچىسز اس𝑥 + 7𝑦 تز 𝑥 + 𝑦خذٗز تاضذ؟  تخص 

 200 (                  116ُ (                    د100 (                    ج78 (                   ب50 (الف

 

 

ٕ دٍ   تِ اًذاس𝐶ُ را ّن اس عزف 𝐴𝐶ضلغ . دّ٘ن  اداهِ ه𝑃ٖٕ خَدش زا   تِ اًذاس𝐵ُ را اس عزف 𝐴𝐵𝐶 اس هثلث 𝐴𝐵 ضلغ  -17

 𝐴𝐵𝐶 چٌذ تزاتز هساحر هثلث 𝑀𝐵𝐶 تاضذ، هساحر هثلث 𝑃𝑄 ٍسظ 𝑀اگز . دّ٘ن  اهسذاد ه𝑄ٖٕ  تزاتز خَدش زا ًمغِ

 اسر؟

 2 (                 1.75ُ (                      د1.5 (                ج1.25 (                    ب1 (الف

 

 

 تٌَٗس٘ن، ّ٘چ رلوٖ اس رلن سور چح 𝑎 واّطٖ اسر در صَرزٖ وِ اگز آى را در هثٌإ 𝑎گَٗ٘ن ٗه ػذد در هثٌإ   هٖ -18

  واّطٖ تاضذ؟4 ٍ ّن در هثٌإ 2 ٍخَد دارد وِ ّن در هثٌإ 1024چٌذ ػذد عث٘ؼٖ وَچىسز اس . خَد تشرگسز ًثاضذ

 55 (                    40ُ (                       د35 (                   ج30 (                 ب10 (الف

 

 

𝑛وٌ٘ن ٍ تِ خإ آى ػذد  اٗي ػذد را خان هٖ. س٘اُ ًَضسِ ضذُ اسر  رٍٕ زخس𝑛ِ فزض وٌ٘ذ ػذد عث٘ؼٖ  -19 + 2𝑏 − 2𝑎 

𝑛 وَچىسزٗي ػذدٕ اسر وِ 𝑏خذٗز اسر ٍ   تخص2𝑎 تز 𝑛 تشرگسزٗي ػذدٕ اسر وِ 𝑎ًَٗس٘ن وِ در آى  را هٖ < 2𝑏 . 

  تار اًدام اٗي وار چِ ػذدٕ رٍٕ زخسِ خَاّذ تَد؟113 ًَضسِ ضذُ تاضذ، تؼذ اس 42اگز در اتسذا ػذد 

7 (الف × 2117 (                   ب2116 − 9 (                      ج184 × 2117 

2113 (د + 42ُ                    ) 2118 − 184 

 

 

 را ، تذٍى زىزار ، در خذٍل سٗز تٌَٗس٘ن تِ عَرٕ وِ ّز ػذد ّن اس ػذد سور راسسص ٍ ّن اس 10 زا 1خَاّ٘ن اػذاد   هٖ -20

 اٗي وار تِ چٌذ عزٗك هوىي اسر؟. ػذد خاٌٗ٘ص وَچىسز تاضذ

   36 (                   ج35 (                  ب34 (الف

 45 (                     44ُ (د

 

 

اًذ تِ ّواى ززز٘ة  ّإ فزد لزار گزفسِ دّذ وِ ًفزازٖ وِ در هىاى فزهاًذُ دسسَر هٖ. اًذ  سزتاس اٗسساد257ُ در ٗه سسَى  -21

اس صف خارج ضًَذ، ًفزاذ دٗگز تا حفظ ززز٘ة خإ آًْا را خز وٌٌذ ٍ در ًْاٗر ًفزاذ اس صف خارج ضذُ تِ ّواى ززز٘ة 

 اٗي دسسَر را زىزار وٌذ، سزتاسٕ وِ درًْاٗر ًفز اٍل صف ضذُ، در ٕ دٗگز هززثِ 41اگز فزهاًذُ . تِ اًسْإ صف تزًٍذ

 اتسذا ًفز چٌذم تَدُ اسر؟

 255 (                   253ُ (                   د128 (                  ج16 (                    ب1 (الف

 

 



 

 

ٍٕ . إ داخل هثلث اسر هَرچِ.  ٍزز آى اسر𝐴𝐵السال٘ي تاضذ وِ  ٕ هسسإٍ الشاٍِٗ  ٗه هثلث لائن𝐴𝐵𝐶 فزض وٌ٘ذ  -22

رٍد زا خاٖٗ   ه𝐵ٖٕ  سدس تِ سور ًمغِ. اش زا آى ًمغِ ًصف ضَد رٍد زا خاٖٗ وِ فاصلِ  ه𝐴ٖٕ  اتسذا تِ سور ًمغِ

 هزحلِ اًدام اٗي وار هَرچِ تِ وذام 20تؼذ اس . وٌذ اش زا آى ًمغِ ًصف ضَد ٍ اٗي دٍ حزور را هسٌاٍتاً زىزار هٖ وِ فاصلِ

 زز اسر؟ ًمغِ ًشدٗه

 .ٕ هَرچِ دارد تسسگٖ تِ هىاى اٍلِ٘ (                𝐴𝐵ٍُسظ ٍزز  (                د𝐶 (                ج𝐵 (               ب𝐴 (الف

 
 

𝑎 تا ضزط 𝑎 را ت٘ات٘ذ وِ تزإ ّز ػذد هثثر 𝑘 تشرگسزٗي ػذد حم٘مٖ  -23 −
1

𝑎
≥  :، داضسِ تاض٘ن 1

      𝑎3 −
1

𝑎3
≥ 𝑘(𝑎 −

1

𝑎
).  

 5 (                   3ُ 4 (                 د4 (              ج3  (              ب2 (الف

 
 

 6...  ٍ 3، 2، 1ٕ خٌح ساخر وِ ضزاٗة آى، تا ززز٘ثٖ دلخَاُ، اػذاد  إ اس درخِ زَاى ٗه چٌذخولِ  تِ چٌذ صَرذ هٖ -24

1إ  ػالٍُ تز چٌذخولِ تاضذ ٍ تِ + 𝑥 + 𝑥2إ  إ تز چٌذخولِ خذٗز تَدى ٗه چٌذخولِ تخص)خذٗز تاضذ؟   تخص

1 + 𝑥 + 𝑥2ِ1إ   ٗؼٌٖ آى را تسَاى تِ صَرذ ضزب چٌذخول + 𝑥 + 𝑥2ِإ دٗگز ًَضر  ٍ ٗه چٌذخول.) 

 .اٖٗ ٍخَد ًذارد چٌ٘ي چٌذخولِ (                    360ُ (             د120 (               ج48 (             ب1 (الف

 
 

خس اس آى زَج را تِ اًذاسٓ . سً٘ن  زَج را ػالهر هٖ تاالززٗي ًمغٔ. هسز رٍٕ سغح سه٘ي لزار دارد  ساًس20ٖ زَخٖ تِ ضؼاع  -25

25𝜋ٖ25هسز تِ سور ضزق ٍ سدس تِ اًذاسٓ   ساًس𝜋ٖدر ًْاٗر ارزفاع ػالهر اس . غلغاً٘ن هسز تِ سور ضوال هٖ  ساًس

 هسز اسر؟ سغح سه٘ي چٌذ ساًسٖ

20 (الف − 20 (                  ج20 (                  ب2 10 + 20 (                  د2 5 + 10 2ُ                ) 30 

 
ٕ هزتؼٖ ضىل زطى٘ل ضذُ اسر وِ تاٗذ در ٗه ردٗف در وٌار ّن لزار تگ٘زًذ زا   لغؼ10ِسادُ اس  (خاسل) ٗه خَرچ٘ي  -28

ّإ سَم ٍ ّطسن تِ درسسٖ خز ضذُ اسر ٍ اس اٗي تِ تؼذ در ّز هزحلِ  فزض وٌ٘ذ هىاى. زصَٗزٕ هطخص را درسر وٌٌذ

تِ چٌذ . گذارٕ ضذُ تاضذ إ را سز خاٗص لزار دّ٘ن وِ دسر ون ٗىٖ اس لغؼاذ هداٍرش لثالً خإ زٌْا هداسٗن لغؼِ

 هاًذُ را سز خاٗطاى گذاضر؟ ٕ تالٖ  لغؼ8ِزَاى  رٍش هخسلف هٖ

 10080 (               5040ُ (                د4200 (              ج3360 (             ب1680 (الف

 
 

𝐴𝐵𝐶𝐷 ،𝐷𝐴 𝐵 در چْارضلؼٖ هحذب  -29 = 110° ،𝐵𝐶 𝐷 = 125° ٍ 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 =   چمذر اسر؟𝐴𝐶عَل لغز . 6

 .اعالػاذ وافٖ ً٘سر (                  6.5ُ (                      د6 (                  ج5.5 (                  ب5 (الف

 

 
دٗگز را در دٍ ًمغِ لغغ وٌٌذ، ّ٘چ سِ زاٖٗ اس ٗه  زَاى لزار داد تِ عَرٕ وِ ّز دٍ زا ّن  حذاوثز چٌذ داٗزُ در فضا هٖ -30

 ًمغِ ػثَر ًىٌٌذ ٍ ّ٘چ دٍ زاٖٗ در ٗه صفحِ لزار ًذاضسِ تاضٌذ؟

 تٖ ًْاٗر (                   12ُ (                      د6 (                      ج4 (                 ب3 (الف

 

 




