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  هاي نسبتاً دشوار سؤال
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6بيش ازسوال به  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

AA},,,{اگر - 1 654321  و},{A 631 هاي زير همواره صحيح است؟ يك از گزينه باشد، كدام  
 )نفر 23822، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 52 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75%(

1( { , } A 24 5    2( A 26  
3( { } A 23     4(A A1 2  

آمـوزاني را كـه در    و دانش Bاند با  آموزاني را كه در درس علوم تجديد شده ، دانش Aاند با  آموزاني را كه در درس رياضي تجديد شده در يك كالس دانش - 2
اند؟ اعداد نوشته شده روي نمودار، تعداد  ها به صورت زير باشند، چند نفر هر سه درس را تجديد شده اگر مجموعه. دهند نشان مي Cبا اند  درس فارسي تجديد شده

  .دهد رات موجود در هر مجموعه را نشان ميفن
 )نفر 29435شركت كنندگان ، 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 51 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75%(

1( 2  
2( 4  
3( 5  
4( 6  

A)) ي كدام شكل در حالت كلي مجموعه - 3 B C) C) (A B C)     دهد؟ را نشان مي    
 )نفر 34794، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 57 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75%(

  
  
1 (  2 (  3(  4 (  
  

 تر است؟ هاي زير از بقيه بيش يك از پيشامد احتمال كدام - 4
   )نفر 34794، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75%(

  . كه فرزند دوم دختر باشد مطلوب است احتمال آن. اي يك فرزند پسر دارد خانواده )1
  .پذير باشد بخش 34كه اين عدد بر  مطلوب است احتمال آن. كنيم ي اعداد زوج طبيعي دورقمي، عددي را انتخاب مي از مجموعه  )2
  . كه اين فرزند در روز شنبه به دنيا بيايد مطلوب است احتمال آن. ي آينده صاحب فرزند خواهد شد اي در هفته مطمئنيم خانواده  )3
  .پذير باشد بخش 10كه اين عدد بر  مطلوب است احتمال آن. كنيم يعي دورقمي مضرب يازده، عددي را انتخاب ميي اعداد طب از مجموعه )4

  .)مجموعه هستند Cو  A ،B(كدام گزينه همواره صحيح است؟  - 5
  )نفر 7779، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 45 اند اما هكنندگان به اين سؤال پاسخ داد شركت 74%(

xاگر )1 A  وA B  ،باشدx Bاگر )2  .استA B  وB C  ،باشدA Cاست.  
xاگر )3 A  وA B ،باشدx Bاگر )4  .استA B  وB C  ،باشدA Cاست.  

6 - A ي اعداد زوج و  مجموعهB رتدر اين صو. است 9هاي طبيعي عدد  عليه ي مقسوم مجموعه :  
  )نفر 23822، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 51 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 74%(

1( B A  2( A B    3( A B A   4( A B B  
كه امتياز حاصل از اين پرتاب چهـل باشـد، كـدام     احتمال آن. خورد كنيم و مطمئنيم تير به صفحه مي ي زير پرتاب مي صورت اتفاقي به صفحه تيري را به - 7

  ).مركز هستند هاي هم مشخص است كه اشكال روي هدف، دايره(است؟ 
 )نفر 36841، شركت كنندگان 4/10/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 58 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 74%(

1( 1
3  

2( 1
6  

3( 1
9  

4( 1
4   

 ها مجموعه رياضي نهم1فصل
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 ي اجتماع دو مجموعه - 8        B , , A , ,  1 1 1    چند عضو دارد؟ 1
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 39 اند اما ن سؤال پاسخ دادهكنندگان به اي شركت 73%(

1( 2  2( 5  3( 3  4( 4  
  كه فرزندهاي سوم و چهارم اين خانواده هر دو دختر باشند، كدام است؟ احتمال آن. دو فرزند نخست يك خانواده پسر هستند - 9

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 39 اند اما خ دادهكنندگان به اين سؤال پاس شركت 73%(

1( 1
4  2( 1

2  3( 3
4  4( 2

3  
  خورده در شكل زير است؟ ي بخش هاشور دهنده هاي زير، نشان كدام يك از گزينه -10

 )نفر 34794، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 55 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73%(

1( ((A C) (B C)) (A B C)       
2( (A B C) (A B) (A C)       
3 ((B C) A  
4( ((A C) (A B)) (B C)      

11- A ــه ــداد اول،  مجموع ــه Bي اع ــوچكتر از   مجموع ــداد طبيعــي ك ــه Cو  10ي اع ــداد طبيعــي زوج اســت  مجموع ــه. ي اع ــارت مجموع  ي حاصــل از عب
   A B A C .  . . .  

  )نفر 29345ركت كنندگان ، ش8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(
  .يك عضو دارد )2    .تهي است و عضوي ندارد )1
  . شمار عضو دارد بي )4    . سه عضو دارد )3

B ي باشد، مجموعه 20تر از  ي اعداد اول دورقمي كوچك مجموعه Bو  20ي اعداد طبيعي دورقمي كوچكتر از  مجموعه Aاگر  -12 A  كدام است؟  
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 51 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده ركتش 72%(

  B )2  }10و  12و  14و  16و  18و  20{ )1
3(      4( }20  15و{  

  باشد، كدام است؟ 7رقام اين عدد احتمال اين كه مجموع ا. است 100تر از  كوچك nعدد طبيعي و تصادفي  -13
  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 32 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(

1( 5
99  2 (7

99  3 (8
99  4 (10

99  
} طبيعي اعداد -14 , , ... , }21 22 با كدام احتمال عدد . كشيم ها بيرون مي طور تصادفي يك كارت از بين آن نويسيم و به هايي يكسان مي را بر روي كارت 41

  است؟ 3شده، مضرب  نوشته 
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند ادهبه آن پاسخ صحيح د% 53 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 71%(

 1 (1
3   2 (1

4   3 (2
5   4 (2

7  
  ي زير است؟  ها عضو چند تا از مجموعه 49عدد  -15

 )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29 اند اما هكنندگان به اين سؤال پاسخ داد شركت 71%(

A  )الف {x | x N, x }   2 50  ب( B {x | x N, x }   2 2 50  
C )ج {x | x N, x }   2 50  د( D {x | x N, x }    50    
  هر چهار تا) 4  سه تا) 3  دو تا) 2  يكي )1

ي  ي مجموعه دهنده عه نشاندر نمودار ون زير كدام مجمو -16   A B A B A     است؟   
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(

1( }7  ،5 ،2 ،1{   
   }4و  0{ )2
  }1و  2و  5و  3و  7{ )3
  }1 و 2و  5و  0و  4و  3و  7{ )4

A},,...,{اگر -17 10211 ،},...,,{A 11322 ،},...,,{A 12433  8543ي تعدادي مجموعه باشند، مجموعه... و A...AAA    چنـد عضـو دارد؟ 
  .آيند دست مي طبق الگوي فوق به 8Aتا4Aهاي مجموعه

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34 اند اما ن به اين سؤال پاسخ دادهكنندگا شركت 70%(
1( 3  2 (4  3 (5  4 (6  

0
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Aي دو مجموعه - 18 { ,x} Bو 2 { ,x y} 4 حاصل. با هم برابرند 
y

x كدام است؟   

  )نفر 23822، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38 اند اما اين سؤال پاسخ داده كنندگان به شركت 69%(

1(
1
2  2( 2-  3(1

2  4 (2  

ها  ي تيم اشد، كدام است؟ در اين مسابقات همهب Bبا تيم  Aكه نخستين بازي تيم  شود، احتمال آن برگزار مي Dو  A ،B ،Cدر مسابقاتي كه بين چهار تيم  -19
  . بايد با هم بازي كنند

  )نفر 37134، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 69%(

1( 1
3  2( 1

4  3( 1
2  4( 2

3  

  كه مجموع اعداد رو شده برابر هفت باشد، كدام است؟  احتمال اين. اندازيم تاسي را دوبار مي -20
  )نفر 37134، شركت كنندگان 6/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 53 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 69%(

1 (7
36  2 (5

36  3 (1
6  4 (2

7  

  مشخص شده است؟  نادرستاعضاي كدام مجموعه  -21
 )نفر 23822كت كنندگان ، شر24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 32 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 68%(

1(    x W | x ,    2 1 1 2 2  2(    x N | x , , , ...  2 1 2 3    

3(    x Z | x x , , , ...    3 2 1 3 2 1  4(    x Z | x x ..., , , , ...    2 2 1 1  
  باشد كدام است؟  10در پرتاب دو تاس احتمال اينكه مجموع دو عدد رو شده كمتر از  -22

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44 اند اما خ دادهكنندگان به اين سؤال پاس شركت 68%(

1( 22
36  2( 5

36  3( 5
6  4( 1

9   

  ظهر نگذشته باشد و تاس عددي فرد را نشان دهد، كدام است؟  12كه ساعت از  تمال آناح. ايم روز تاسي را پرتاب كرده در ساعتي از شبانه -23
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 68%(

1( 1
4    2( 1

6   

3( 1
3    4( 1

2  

 كه تير به قسمت رنگي برخورد كند، كدام است؟ احتمال آن. كند كنيم و مطمئنيم تير به صفحه برخورد مي ي زير پرتاب مي تيري را به صفحه -24  3  
  )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 50 اند اما هكنندگان به اين سؤال پاسخ داد شركت 68%(

1( 1
3  

2( 2
3   

3( 1
9  

4( 2
9  

Aبه صورت Aي  اگر مجموعه - 25 {x | x }   2 2    ي اعداد اول است، كدام گزينه درست است؟ عضو مجموعه xدر آن  باشد كه 18
  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 37 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 68%(

1( A17  2( A7  3( A15  4 (A11  
 اگر -26  E a,b, a,b است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه باشد كدام   

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 67%(

1(  a E  2(  a E   3(  a,b E   4(  a,b E  
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  هاي  دشوار سؤال
  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 4ا ي(3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  
  با كدام گزينه مطابقت دارد؟ زيرقسمت هاشورخورده در نمودار ون  -27

  )نفر 23822، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 35 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 65%(
1()DCB(A    
2 (DCB   
3 (D)CBA(   
4 ()DB()CB(     

Aپذيرنـد،   بخـش  9باشد كه بـر   80ي اعداد طبيعي كمتر از  مجموعه Bپذيرند و  بخش 5باشد كه بر  32ي اعداد طبيعي كمتر از  مجموعه Aاگر  -28 B 
  همواره كدام است؟ 

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 37 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 65%(

1( A    2( B   
3( A B    4(   

 ي دو مجموعه -29 A , y, , x   3 5 2 و  7 B , ,x 3    ؟نيستكدام يك از مقادير زير ممكن  yو  xبراي . با هم برابرند 3
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 65%(

1( y , x  5 5    2( y , x  5 7  
3( y , x 3 5    4( y , x  3 5  

   ؟ضرب دو عدد رو شده عددي اول باشد، كدام است كه حاصل زمان دو تاس، احتمال آن در پرتاب هم -30
  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 40 اند اما ندگان به اين سؤال پاسخ دادهكن شركت 65%(

1 (1
9  2 (7

36  3 (1
6  4( 1

4  

ي  مجموعه -31












 51
3

x,Nx|
x

x
A كدام است؟  

 )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 54 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 64%(

1 ({ , , , }
5 3 72 3 2 5  2 ({ , , , }

3 4 72 2 3 5  3 ({ , , , }
5 6 32 3 5 2  4 ({ , , , }

7 3 52 5 4 3  

  باشد، كدام است؟  5كه اين عدد مضرب  احتمال آن. كنيم ، عددي را به تصادف انتخاب مي17دد ي مضارب طبيعي دورقمي ع از مجموعه -32
  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 63%(

1 )2  صفر )1
5  3( 1

17  4( 5
17  

A},,,{ اگر -33 4321 و },,,{B 6543 و BAXBA   ي  باشد، چند جواب براي مجموعهX  وجود دارد؟  
  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 22 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 63%(

1( 4   2 (12   3 (8   4 (16   
  هاي زرد و آبي رو بيايند، كدام است؟ كه سكه ي زرد، آبي و قرمز احتمال آن سكهدر پرتاب سه  -34

 )رنف 34794، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 63%(

1( 1
4  2( 3

8  3( 1
2  4( 1

6  

 ها مجموعه رياضي نهم1فصل
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  ؟نيستهاي زير لزوماً صحيح  يك از عبارت كدام -35

 )نفر 23822، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 30 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 61%(

Aباشد،  5عدد  طبيعي ي ها عليه ي مقسوم مجموعه Bو  25عدد  طبيعي ي ها عليه ي مقسوم مجموعه Aاگر  )1 B B خواهد بود.  

ي مقسـوم   داد اعضـاي مجموعـه  نيز از تع C طبيعي عدد هاي عليه ي مقسوم باشد، تعداد اعضاي مجموعه D عدد بزرگتر از C عدد اگر )2

  . خواهد بود بيشتر Dعدد  طبيعي هاي  عليه

  .كمتر است رقمي يكي اعداد طبيعي فرد  از تعداد اعضاي مجموعه رقمي يكي اعداد طبيعي زوج  تعداد اعضاي مجموعه )3

  . ، دو زيرمجموعه دارد2پذير بر  ي اعداد اول بخش مجموعه )4

 ي عهي حاصل از اشتراك مجمو مجموعه -36 A x | x N 2 ل، چند زيرمجموعه دارد؟  با مجموعهي اعداد او  

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 30 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1( 1      2( 4     

  2 )4      صفر )3

. آموز خواهد رسـاند  آموز بورسيه داشت كه در سال آينده اين تعداد را به صدهزار دانش هزار دانش ، شصت ذشتهكانون فرهنگي آموزش در سال تحصيلي گ -37

با فـرض ايـن كـه از جمـع     . ناميم مي Bي كانون در سال آينده را  آموزان بورسيه ي دانش و مجموعه Aي كانون در سال گذشته را  آموزان بورسيه ي دانش مجموعه

Bي  التحصيل شده باشند، مجموعه هزار نفر فارغ ي سال گذشته بيست موز بورسيهآ هزار دانش شصت A   كنـيم كسـي كـه     فـرض مـي  (حداقل چند عضـو دارد؟

 ).شود شود، ديگر بورسيه نمي التحصيل مي فارغ

  )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(دان به آن پاسخ صحيح داده% 33 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1( 20000    2( 40000   

3( 60000     4( 80000   

   ؟تر از عدد تاس سياه باشد، كدام است كه عدد تاس سفيد زوج و كوچك احتمال آن. شوند زمان پرتاب مي يك تاس سفيد و يك تاس سياه هم -38

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده %29 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1 (1
4    2 (1

6  

3 (1
9    4( 1

12  

پذير  كه عدد حاصل از مجموع اين سه عدد بر عدد سه بخش ل آناحتما. كنيم رقمي، سه عدد متوالي را به تصادف انتخاب مي ي اعداد طبيعي سه از مجموعه -39

  باشد، كدام است؟

 )نفر 34794، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 27 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 60%(

1( 1    2( 2
3  

3( 1
  صفر )4    3
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 عددي طبيعي و nاگر  -40 nA n , n, n  2 2 2 2 A ي باشد، مجموعه 2 A A1 2 3  ي چند عضو كمتر از مجموعه A A A1 2 3  دارد؟ 

   )نفر 29345نندگان ، شركت ك8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 39 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59%(

1( 5    2( 4    

3( 3    4( 8  

  ؟نيستهيچ عضوي عددي زوج  ،در كدام مجموعه -41

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 58%(

1(  A x | x , x    2 1 5 8  2(  B x | x , x    22 1 5 8  

3(  C x | x , x    3 1 5 8  4(  D x | x , x    33 1 5 8  

A)ي مجموعه -42 B) ي عضو، مجموعه 5داراي(A B) ي داراي دو عضو و مجموعه (A B) نيز داراي دو عضو است. (B A)  د عضـو چنـ 

  دارد؟

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 57%(

 1 (4     2 (3  

 3 (2     4 (1  

  ست؟تر ا بيش Aدر اين صورت احتمال وقوع كدام . ناميم مي Aها را  هاي تاس زمان دو تاس، مجموع شماره در پرتاب هم -43

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 56%(

1 (A  6    2 (A  7    

3 (A  8    4 (A  9  
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  تردشوار هاي  سؤال
  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .ال پاسخ دهندسو4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

44- A ،B ،C  وD چهار مجموعه هستند و داريم:A B C D   .ي مجموعه    A B D A C D     همواره كدام است؟   
  )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 55%(

1( A     2(  B    
3( A C    4( D  

  است؟  نادرستدهد، كدام گزينه در حالت كلي  را نسبت به هم نشان مي Cو  A ،Bي  با توجه به نمودار ون زير كه وضعيت سه مجموعه -45
 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند يح دادهبه آن پاسخ صح% 32 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 55%(

1( B C B    
2(  A B C B   
3( C A B   
4(  C A B A   

1اعداد -46 2 9, , ... با كدام احتمال، مجموع اعداد اين . آوريم ها بيرون مي زمان دو كارت از بين آن به تصادف و هم. بر روي نُه كارت يكسان نوشته شده است ,
   ؟دو كارت برابر يازده است

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 37 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 55%(

1 (1
12    2 (1

9    

3 (1
8    4( 1

6  

 اگر -47      x y , x y  2 2 x باشد، حاصل 12 y كدام است؟   
 )نفر 23822گان ، شركت كنند24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 18 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 53%(

1( 9    2( 6     
3( 12     4( 27-   

 عددي طبيعي و nاگر  -48 nA n,n ,n  1 A ي باشد، مجموعه 2 A A2 6 4  چند عضو دارد؟   
 )نفر 23822، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 52%(

1( 4    2( 7    
3( 5    4( 128  

  كه عدد تاس در بار دوم مضربي طبيعي از عدد بار اول باشد، كدام است؟ احتمال اين. اندازيم يك تاس را دو بار پشت سر هم مي -49
  )نفر 37134، شركت كنندگان 6/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 17 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 47%(

1 (7
18    2 (5

18    

3 (1
6    4 (1  

خورد، به  كنيم و مطمئنيم به هدف مي كه تيري كه به سوي مربع پرتاب مي احتمال آن. ايم متر رسم كرده 1ي ممكن را درون مربعي به ضلع  بزرگترين دايره -50
  اصابت نكند، كدام است؟دايره 

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 45%(

1( 
4    2( 

1 4    

3( 
1 3    4( 

1 2  

 ها مجموعه رياضي نهم1فصل
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  ؟ دهد نميي اعداد فرد دو رقمي را نشان  هاي زير، مجموعه يك از مجموعه كدام -51

 )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 42%(

1(  A k | k ,k N    2 1 5 50  

2(  B k | k ,k Z    2 1 5 50  

3(  C k | k ,k N    4 1 3 25  

4(  D k | k ,k W    2 3 3 49  

   ؟است 699تر از  شده، زوج و بزرگ  با چه احتمالي عدد انتخاب. كنيم رقمي به تصادف انتخاب مي يك عدد طبيعي سه -52

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 22 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 42%(

1 (1
3    2 (2

3    

3 (1
6    4( 1

4  

هر سه خط دفاعي، مياني و حمله تنها يكي از بازيكنان توانايي بازي در . بان هستند ها سه بازيكن فقط دروازه آن بينبازيكن دارد كه از  23يك تيم فوتبال  -53

اگر اين تيم در مجموع شـانزده  . كنند و سه بازيكن هم فقط بازيكن دو خط مياني و خط دفاعي هستند دو بازيكن فقط در دو خط حمله و مياني بازي مي. را دارد

قط توانايي بازي در دو خط حمله و دفاع را داشته باشد، اين تيم چند بازيكن داشته باشد كه بتوانند در خطوط دفاعي و مياني بازي كنند و هيچ بازيكني نباشد كه ف

  توانند در خط حمله بازي كنند؟  بازيكن دارد كه مي

  )نفر 29345، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 9 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 37%(

1 (4    2 (5    

3 (6    4 (7  

نفر فقط رنگ سفيد  23نفر فقط رنگ زرد و  15نفر فقط رنگ سبز،  12نفر،  90هاي سبز، زرد و سفيد از جمع  بررسي آماري در مورد عالقه به رنگدر يك  -54

نفر  18هاي زرد و سفيد و  نفر حداقل رنگ 19هاي سبز و زرد،  نفر حداقل رنگ 14دانيم  اند، ولي مي دانيم چند نفر هر سه رنگ را انتخاب كرده نمي. را انتخاب كردند

  اند؟ اند، دقيقاً چند نفر هر سه رنگ را انتخاب كرده اي نداشته نفر به هيچ كدام از اين سه رنگ عالقه 7اگر بدانيم . اند هاي سبز و سفيد را انتخاب كرده حداقل رنگ

 )نفر 23822، شركت كنندگان 24/7/94زمون آ)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 9 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 35%(

1( 9    2( 10     

3( 8     4( 14   

  رقمي عددي اول باشد، كدام است؟ كه رقم هزارگان يك عدد ده احتمال آن -55

  )نفر 35110، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 19 اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 33%(

1( 44
110    2( 55

110    

3( 63
110    4 (77

110  

  




