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سواالت تک ستاره: بخش اول

شاخه گل چند تومان است؟12قیمت .تومان است250شاخه گل 5قیمت )1

تومان600)4تومان          3000)3تومان         1250)2تومان                     50)1

متر باشد،مساحت مربع 40اگر محیط مستطیل .محیط مستطیلی با محیط مربعی برابر است)2
کدام است؟

متر مربع1600)4متر مربع            340)3متر مربع              10)2مترمربع           100)1

تومان بیشتر داشته باشد،زهرا چند 126اگر مریم .تومان است726مجموع پول مریم و زهرا )3
تومان دارد؟

تومان365)4تومان           425)3تومان               600)2تومان                300)1

و خط بر یک خط عمود باشند ،آن دو خط نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟هرگاه د)4

.همدیگر را نصف می کنند)4متقاطع هستند     )3باهم موازیند       )2برهم عمودند        )1

در متوازي االضالع اگر ضلع ها بر هم عمود باشند شکل حاصل چه نام دارد؟)5

ذوزنقه)4مربع                )3مستطیل         )2لوزي             )1

3ثلث )6
پولی ، چند درصد از آن پول است؟5

1(50            %2(80               %3(70             %4(20%

1در داخل جاي خالی کدام یک را باید قرار داد تا تساوي برقرار شود؟)7
44       =-7

1(3
412(11

43(10
44(1
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9(4
1.لیتر است120گنجایش ظرفی 5
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و به روش گرد کردن ، کدام است؟10با تقریب کمتر از 097/8عدد )14

10)94)83)2صفر          )1

2د مقدار تقریبی عد)15
و به روش گرد کردن کدام است؟001/0با تقریب کمتر از 3
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کدام است؟2اندازه ي زاویه ي .متمم یکدیگرند3و 1در شکل زیر دو زاویه )16

درجه60)2درجه          45)1

درجه120)4درجه           90)3
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3و 1موارد )2504)1203)402)1

با استفاده از دوقطعه شکل مقابل کدام شکل زیر را می توان ساخت؟)18
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در این مخزن چند لیتر آب .متر1و 2و 3مخزنی است به شکل مکعب مستطیل به ابعاد )20
جاي میگیرد؟

لیتر6000)4لیتر  600)3لیتر60)2لیتر                    6)1

1مجموع ثلث )21
1و ربع 2

کدام گزینه است؟3

1(5
122(13(1

44(1
22

1کدام کسر زیر بین )22
1و 2

قرار دارد؟3

1(13
172(4

153(5
134(3

12

1حسین روز اول )23
1،روز دوم 6

2و روز سوم 6
1اگر .از کتابی را خواند6

دیگر از کتاب را 6
این کتاب چند صفحه دارد؟.صفحه از آن باقی خواهد ماند18بخواند 
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است؟5

1(1
2)3برابر                         2)2برابر                4
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3خارج قسمت تقسیم )25
تا سه رقم بعد از اعشار کدام است؟7

1(143/12(548/03(428/04(333/0

ستارهدوسواالت : دومبخش 
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و روش گرد کردن و قطع کردن با تقریب کمتر از در کدام مورد زیر پاسخ تقریبی از د)32
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2از 8

عددي ،چند درصد از آن عدد است؟5

1(8 %2(5                       %3(16                    %4(5/4%

تخفیف چند % 35قیمت این کتاب با .تومان می باشد4500تخفیف % 25قیمت کتابی با )36
تومان است؟

1(28102(35003(36004(3900

سال گذشته 4اگر مجموع سن آنها در .برابر سن برادرش می باشد3امسال سن عارفه )37
سال بوده باشد،اکنون عارفه چند ساله است؟44
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تعداد کلّ .هر کیسه حداقّل یک سکّه دارد.کیسه تعداد متفاوتی سکّه قرار دارد7در )38
سکه هاي این کیسه ها ،حداقل چند عدد است؟

1(72(143(214(49
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اخت؟با کدام شکل زیر نمی توان یک مکعب س)38
1                                    (2                          (3(4(

جرم .گرم است70گرم و زمانی که نیمه پر است 120جرم یک جعبه میخ وقتی پر است )39
جعبه ي خالی چند گرم است؟
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پس از آن .را زیر هم نوشت و سپس آنها را باهم جمع کرد763861بار عدد 100مسعود )41
باقی مانده کدام یک از اعداد زیر است؟.تقسیم کرد9را بر عدد به دست آمده

1(62(13(44(0

اگر ضلع کوچک مربع .سانتی متر مربع است16در شکل زیر مساحت مربع متوسط )42
متر مربع باشد،محیط سانتی84کوچک نصف صلع مربع متوسط باشد و مساحت کل شکل 

کلّ شکل چند سانتی متر است؟

1(402(483(504(56
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به جاي عالمت      کدام یک از اعداد زیر می تواند باشد؟)43
1(442(513(614(81

سود سالیانه پرداخت می 19%بانکی در یک طرح تولیدي به کلّیه ي سرمایه گذاران)44
میلیون تومان پس انداز کنید،در پایان دوسال دوم چقدر پول دریافت 2اگر شما .کند

خواهید کرد؟

تومان           2190000)2تومان                 238000)1

انتوم2760000)4تومان             2822200)3

عدد بعدي چند است؟.تعدادي عدد را پشت سرهم نوشته ایم)45

1و2و2و1و1و2و3و3و2و1و1و2و3و4و4و3و ....... 

1(12 (23 (34 (4
چه کسري از .ان استیوزپلنگ ایرانی یکی از عجیب ترین و کمیاب ترین حیوانات جه)46

دندان هاي این یوزپلنگ نمی تواند خراب باشد؟

1)2صفر                       )1
23(14(1

21

با داشتن کدام یک از حالت هاي زیر می توان بی شمار مثلث قائم الزاویه رسم کرد؟)47

دو ضلع زاویه ي قائمه)2وتر          )1

وتر و یک ضلع)4وتر و یک زاویه ي تند               )3

هر.گرم است460مثقال حدوداًبرابر 100گرم و هر 2قیراط حدوداً برابر 10هر )48

یک مثقال حدوداً چند قیراط است؟
1(2/92(8/103(234(46

1
1
2
4
7
13

24
44
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اگر جدول زیر را کامل کنیم،حاصل جمع همه ي عددهایی که در خانه هاي خالی )49
خواهیم نوشت چقدر خواهد شد؟

1(32(5/3

3(44(5/4

با چرخاندن در صفحه، بر کدام یک از شکل هاي داده شده در گزینه ها را می توانیم)50
شکل روبرو منطبق کنیم؟

1(2(3(4(

او از پایین شکل شروع کرده و دو .مسعود می خواهد خانه هاي جدول زیر را کامل کند)51
عدد داخل دو خانه ي کنار هم را پهلوي هم قرار می دهد تا تبدیل به یک عدد شود و سپس 

ددي که با عالمت         مشخص شده است چند رقم ع.آن را در خانه ي باالیی می نویسد
دارد؟

رقم21)2رقم                 11)1

رقم43)4رقم               32)3

حمید و برادر کوچکش قرار گذاشتند هر یک با تعدادي آجر مکعب شکل هم اندازه )52
را بر روي پس از اتمام کار مساحت زمینی که حمید مکعب خود .،مکعب توپر بزرگی بسازند

برابر مساحت زمینی شد که برادر کوچکش مکعب خود را بر روي آن 16آن ساخته بود 
حمید چند برابر برادر کوچکش آجر حمع کرده بود؟.ساخته بود

برابر256)4برابر                 64)3برابر                     16)2برابر                4)1

متر چند میلی متر مربع است؟02/1ه ضلع مساحت زمینی مربع شکل ب)53

1(104042(1040403(10404004(10404000

7921899053121
187929901853199021531
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66(1

5
عدد سوم کدام است؟.است300برابر مجموع دو عدد از آن سه عدد 5.است15عدد 3مجموع 

1(102(153(204(25

اگر .روز تمام می کند21کارگر دیگري همان کار را در .روزه انجام می دهد28کارگري کاري را )67
این دو باهم کار کنند کار چند روزه تمام خواهد شد؟

روزه15)5روزه           14)4روزه         13)2روزه         12)1

ساعت و اگر هر سه 4ساعت، دومی استخر را در 12اولی استخر را در .شیر است3استخري داراي )68
شیر سومی استخر را در چند ساعت پر می .می کنندساعت پر2باز باشند استخر را در شیر باهم

کند؟

ساعت6)4ساعت5)3ساعت4)2ساعت 3)1

اگر قیمتی که پرداختیم .درصدي فروختیم15درصدي و یک تخفیف 10کاالیی را با دو تخفیف )69
چند تومان بوده است؟تومان باشد،قیمت اولیه ي کاال8262

تومان12000)4تومان13500)3تومان14000)2تومان        15000)1

درجه را طی کند،عقربه ي ساعت شمار 240اگر عقربه ي دقیقه دقیقه شمار یک ساعت دیواري )70
چند درجه را طی می کند؟

درجه37)4درجه35)3درجه23)2درجه20)1

تومان و مهرناز و مهرناز روي هم 600تومان،مهیار و مهناز روي هم 500و مهیار روي هم مهرناز )71
میانگین پول این سه نفر چند تومان است؟.تومان دارند700

تومان900)4تومان        800)3تومان       600)2تومان         300)1

1و4و9و16و 25و 36و .... با توجه به رابطه ي اعداد عدد بعدي کدام است؟          72

1(402(413(474(49
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تمام اعداد دورقمی را جداگانه بر روي کاغذ هاي هم اندازه می نویسیم و آنها را خوب )73
حاصلضرب این .سپس دو برگه ي کاغذ را به صورت تصادفی بیرون می آوریم.به هم میزنیم

.کمتر است.... دو عدد حتما از 

1(88992(82973(97024(9703

این قطره از هر طرف .بر یک تکّه ي کاغذ افتاده استمطابق شکل زیر دوقطره جوهر)74
سپس تا را باز .تا می زنیم) الف(روي خط این تکه ي کاغذ را یکبار از .کاغذ دیده می شود

5این کار را به ترتیب .دوباره تارا باز می کنیم.تا می زنیم) ب (می کنیم و این بار از روي خط 
هر بار پس از تا کردن یک لکّه در قسمت .جوهر خشک نشده است.بار دیگر تکرار می کنیم

درجه باشد در پایان چند لکه 45)ب (و)الف (اگر زاویه ي بین دو خط .دیگر به وجود می آید
جوهر بر روي کاغذ وجود خواهد داشت؟

1(62(83(104(16

حداقل چند مستطیل از نوع زیر را باید کنار هم قرار داد تا یک مربع تشکیل شود؟)75

تا15)4تا12)3تا10)2تا6)1

چند سی حجم این مکعب مستطیل .میلی متر است4و 3و 2ابعاد یک مکعب مستطیل )76
سی است؟

1(24/02(024/03(4/24(24

دندختر باشو دوماحتمال اینکه در یک خانواده ي سه فرزندي فرزند اول)77

کدام است؟

1(
1
4

2(1
2

3(1
8

4(1
3

الفب

س10

س6
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درجه باشد در پایان چند لکه 45)ب (و)الف (اگر زاویه ي بین دو خط .دیگر به وجود می آید
جوهر بر روي کاغذ وجود خواهد داشت؟

1(62(83(104(16

حداقل چند مستطیل از نوع زیر را باید کنار هم قرار داد تا یک مربع تشکیل شود؟)75

تا15)4تا12)3تا10)2تا6)1

چند سی حجم این مکعب مستطیل .میلی متر است4و 3و 2ابعاد یک مکعب مستطیل )76
سی است؟

1(24/02(024/03(4/24(24

دندختر باشو دوماحتمال اینکه در یک خانواده ي سه فرزندي فرزند اول)77

کدام است؟

1(
1
4

2(1
2

3(1
8

4(1
3

الفب

س10

س6
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مسعود و ماهان در ابتدا و انتهاي قطر میدان دایره شکلی ایستاده اند که محیط آن )78
متر در دقیقه باشد و 60متر در دقیقه و سرعت ماهان 45اگر سرعت مسعود .متر است210

هر دو در یک لحظه بر روي محیط دایره در یک جهت حرکت کنند،پس از چند دقیقه به هم 
ند؟می رس

1(22(43(74(14

8از 75/0)79
؟متر می شود، برابر با چند دسی متر است5/1یک پاره خط که طول آن 9

1(12(103(1004(1000

متر سانتی5مثلّثی به محیط سانتی متر 1قطعه چوب کبریت به طول 5می خواهیم با )80
شکستن چوب کبریت ها (به چند طریق می توان این مثلّث ها را رسم کرد؟.کنیمدرست

.)مجاز نیست

.امکان پذیر نیست)4طریق1)3طریق2)2طریق3)1

**پایان**
تست طبقه بندي بوده که درجه ي سختی هر طبقه با 80مجموعه ي فراروي شما شامل 

ره مشخص شده است که در این بین،سواالت چهار ستاره داراي اهمیت بیشتري تعداد ستا
.می باشد

براي دریافت نمونه سواالت امتحانی،آزمون هاي علمی تیزهوشان و مدارس نمونه ،پیک هاي 
.بهاري و آدینه می توانید با وب سایت هاي زیر مراجعه نمایید

:بانک سواالت ششم به نشانی )1

COM.BLOGFA.32bIGBEST.WWW

:سایت مثل مدرسه به نشانی )2
IR.LIKESCHOOL.WWW

14صفحه 
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