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 -1سؤالهای آموزش قرآن و هديههای آسمانی :پاسخ سؤالهاي زير را از ميان جوابهاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و
شمارهي آن را در پاسخنامه از رديف  1تا  10عالمت بزنيد.
 -1در كدام گزينه حروف ناخوانا وجود ندارد؟

ٰ )3
اولئِك

 )2اُوتوا الك ِٰتب

 )1تَرَي المُـؤمِنينَ

 )4ذواتآ افنان

 -2كدام عبارت قرآنی با داستان « رطب خورده ،منع رطب كی كند» ارتباط معنايی دارد؟

 )1فاعْ ت ِبروا يا اُولِي ْاْلبْصار

 )2لِم تقولون ما ْل ت ْفعلون

 )3و هُو مع ُكم ايْن ما ُك ْن ُت ْم

ئ ِبما كسب رهين
ُ )4ك ُّل ام ِْر ٍ

 -3در كدام گزينه معنی كلمهها به ترتيب درستی نوشته شده است؟
« ا ْنفقوا ،تعْ ملون ،آمِنوا ،يسْ توي »
 )1انفاق كردند ،عمل میكنيد ،ايمان آوريد ،مساوي است
 )2انفاق كنيد ،عمل كرديد ،ايمان آوردند ،مساوي نيست
 )3انفاق كردند ،عمل كرديد ،ايمان آوريد ،مساوي نيست
 )4انفاق كنيد ،عمل میكنيد ،ايمان آوردند ،مساوي است

 -4كدام گزينه تكميل كننده و ادامهی معنی آيهی « اِذا رأ ْي ُت ُم الرَّ بيع فا ْكثِروُ ا ِذ ْكر ال ُّن ُ
شور » میباشد؟
« هر گاه بهار را ديديد»............................ ،
 )1بسيار از دنيا ياد كنيد.

 )2بسيار از جوانی ياد كنيد.

 )3بسيار از قيامت ياد كنيد.

 )4بسيار از بهشت ياد كنيد.

 -5دو نعمتی كه به فرمودهی پيامبر اكرم (ص) ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است كدامند؟
 )1پدر و مادر

 )2عقل و خرد

 )3سالمتی و امنيت

 )4سالمتی و انديشه

 -6كدام يك از موارد زير مفهوم تبرّی را نمیرساند؟
 )1حضرت ابراهيم وقتی فهميد سرپرست او از بتپرستی دست برنمیدارد از او بيزاري جست.
 )2صفوان همهي شتران خود را فروخت تا به هارون كرايه ندهد.
 )3مردم در روز سيزده آبان بيزاري خود را از دولتهاي زورگو و ستمگر اعالم میكنند.
 )4محمد رسول خدا و يارانش با يكديگر مهربان و نيك رفتارند.
 -7جملهی زير با كدام كلمهها كامل میشود؟
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« حجاب ،همانند  ..........يكی از واجبات دين است و رعايت آن انسان را به  ...........میرساند».
 )1روزه ،بهشت

 )2نماز ،خوشبختی

 )4حج ،بهشت

 )3نماز ،بهشت

 -8كدام گزينه صحيح نمیباشد؟
 )1مسلمانان در عيد فطر به عنوان زكات پولی به نيازمندان میدهند.
 )2احمد ابن موسی فرزند امام موسی كاظم بودند كه براي ديدار برادرشان به خراسان میرفتند.
 )3پيامبر اكرم (ص) میفرمايند « :سفر كنيد تا سالم بمانيد» .
 31 )4شهريور  1331ارتش صدام به كشور ما حمله كرد.
 -9معنی كلمات مشخص شده در كدام گزينه به ترتيب درستی آمده است؟
للا ف ُي ْقت ْل ا ْو ي ْغلِبْ فس ْوف ُن ْؤتي ِه اجْ رً ا عظيمًا »
بيل ِ
« و منْ يُقا ِت ْل في س ِ
 )1كشته شود ،پيروز شود ،پاداش بزرگی

 )2در راه خدا ،پيروز شود ،پاداش بزرگی

 )3در راه خدا ،كشته شود ،پيروز شود

 )4در راه خدا ،كشته شود ،پاداش بزرگی

 -11روزهی كدام مسافر صحيح میباشد؟
 )1مسافري كه بعد از ظهر به مسافرت برود.

 )2مسافري كه پيش از ظهر به مسافرت برود.

 )3مسافري كه بعد از ظهر به محل سكونتش برسد.

 )4مسافري كه نمازهاي چهار ركعتی را دو ركعت بخواند.

 -2سؤالهای فارسی (مهارتهای خواندن و نوشتن) :پاسخ سؤالهاي زير را از ميان جوابهاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و
شمارهي آن را در پاسخنامه از رديف  11تا  30عالمت بزنيد.

 -11بيت زير با كدام گزينه ،ارتباط معنايی كمتری دارد؟
(( سيمرغ و عقاب و باز و شاهين

ذكر تو كند در آشيانها

))

 )1بی يـاد تـو نيــست هيــــچ مــرغی

در سـبزه و بـــاغ و بوســـتانها

 )2ز بهر نيــــايش ،ســـرو تـن بشــست

يكی پاك جاي پرستــش بجسـت

 )3هرگل و برگی كه هست ،ياد خدا میكند

بلبل و قمري چه خواند؟ ياد خداوندگار

 )4هر آنچه در زمين و آسمانهاست ،تسبيح گوي خداوند بزرگ است.
-12كتابهای دانش نامهی عاليی و امثال و حكم ،به ترتيب اثر كدام شخصيت میباشند؟
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 )1قيصرامين پور ـ ابو علی سينا

 )2محمد تقی بهار ـ علی اكبر دهخدا

 )3احمد جـام ـ ابو عـلی سينا

 )4ابو علی سينا ـ علی اكبـر دهخدا

 -13با توجه به معنای جفت واژهها ،تعداد غلطهای اماليی در كدام گزينه بيشتراست؟
)1گذاف :الف

مصرّ :پافشاري

 )2تسلّط :چيره شدن

سعب :دشوار

 )3مرحم :دوا

الفاذ :كالم

 )4سحاب :ابر

عقاب :مجازات

ماعده :سفره
تراوت :شادابی
عامرانه :دستوري
خان :سفره

 -14درعبارت « شهيد ،مثل يك نمرهی بيست ،داخل دفتر قلب من و تو میماند » .چه آرايهای به كار رفته وچند
بار تكرار شده است؟
 )1تشبيه ـ يك بار

 )3تشبيه ـ دوبار

 )2كنايه ـ دو بار

 )4كنايه ـ يك بار

 -15تعداد جمله ،در كدام گزينه كمتر است؟
 )1اي مادر عزيزكه جانم فداي تو

قربان مهربانی و لطف و صفاي تو

 )2به دست آهن تفته كردن خمير

به از دســت بر سينه ،پيــش امير

 )3رهی پيـشم آور كه فرجـام كار

تو خشــنود باشی و من رستــگار

 )4اي حكيم! امروز فالن مرد را ديدم كه سخن تو میگفت.
 -16دركدام گزينه تمام واژهها با هم ،همخانواده نيستند؟
 )1عدل ـ عادل ـ معدّل ـ تعـديل

 )2سليم ـ سالم ـ تسليم ـ سالمت

 )3مدرسه ـ درس ـ تدريس ـ مدرّس

 )4علوم ـ عامل ـ معلوم ـ معلّم

 -17كدام گزينه صحيح نمیباشد؟
 )1در خالصهنويسی بايد مطالب مهم ،اصلی و جزئيّات متن ذكر شود.
 )2مقايسه ،بيان تفاوتها و يا شباهتهاي ميان دو يا چند چيز است.
 )3در گزارشنويسی به توضيح ويژگیها و جزئيات شنيدهها و ديدهها بايد پرداخت.
 )4مقدمهي خوب نوشتن ،استفاده از تمامی حواس پنجگانه است.
 -18در كدام گزينه آرايهی به كار رفته ،متفاوت است؟
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 )1وطن ما به جاي مادر ماست

 )2زهر هجري چشيدهام كه مپرس

 )3فرو ريخت چون رود ،خون از برش

 )4آن شاخ كه سر بركشد و ميوه نيارد

 -19در كدام گزينه معانی واژههای زير ،به ترتيب از راست به چپ صحيح بيان شده است؟
( برزن ــ حشر ــ حك ـ پرخاش)
 )1كوي ـ متحيّر ـ خراشيد ـ جنگ كردن

 )2كوچه ـ گروه ـ تراشيدن ـ ستيزهجويی

 )3محله ـ شايسته ـ مشاجره ـ تندخويی

 )4كوي ـ حيلهگري ـ محكم ـ دعوا

 -21مصراع دوم كدام يك از گزينههای زير ،كلمات متضاد ندارد؟ ( فقط مصراعهای اول آورده شدهاند )
 )1گر رسد دشمنی براي وطن

 )2دست در دامن موال زد ،در

 )3فجر تا سينهي آفاق ،شكافت

 )4اي نام تو روييده به گلدان لبم

 -21در كدام گزينه تمام كلمات ،جمع نيستند؟
 )1ورثه ـ جادوان ـ حكّام

 )2قصص ـ مكارم ـ راستگويان

 )3ملل ـ جاودان ـ بازوان

 )4اساطيرـ ورثه ـ مكارم

 -22با توجه به درس « هفت خان رستم » كدام گزينه صحيح نمیباشد؟
 )1مبارزه با جادوگر (خان سوم)

 )2مبارزه با شير (خان اول)

 ) 3مبارزه با اوالد (خان پنجم)

 )4گذشتن از بيابان (خان دوم)

 -23زمان افعال مشخص شدهی جمله زير در كدام گزينه به ترتيب ،صحيح است؟
« سـعدي» می گويد « وقتـی به جهــل جوانی ،بانگ بر مــادر زدم ،دل آزرده به كنـجی نشـست و گريـان همی گفت :مگرخردي
فراموش كردي كه درشتی میكنی؟ »
 )1ماضی ـ آينده

 )2مضارع ـ ماضی

 )3ماضی ـ مضارع

 )4آينده ـ ماضی

 -24در كدام بيت ،هر دو قافيه به صورت صفت آمده است؟
همه از خاك پـاك ايـرانيم
 )1ما كه اطفـال اين دبستانيم
چون عمل در تو نيست نادانی
 )2علم چندان كه بيشتر خوانی
كريم خطابخـش پـوزشپذير
 )3خداوند بخشندهي دستگير
گاه بحرش نام شد ،گاهی سحاب
 )4گه درختش نام شد ،گاه آفتاب
 -25شعر « ای مادر عزيز » توسط چه كسی و در چه قالبی سروده شده است؟
 )1قيصر امين پور ـ مثنوي

 )2سلمان هراتی ـ قصيده
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 )4ابوالقاسم حالت ـ غزل

 )3سعدي ـ غزل

 -26در كدام گزينه كلمهای كه زير آن خط كشيده شده است ،نهاد نيست؟
 )1شيخ خنديد و بگفتش اي سليم

 )2تا شام ،نيفتاد صداي تبر از گوش

 )3گشاده اسـت بر مـا ،در راسـتی

 )4دهقان چو تنور خود از اين هيمه بر فروخت

 -27دربيت زير ،كلمههای مشخص شده به ترتيب دارای چه نقشی میباشند؟
(( درد عشقی كشيدهام كه مپرس
 )2مفعول ـ متمم

 )1مفعول ـ مغعول

زهر هجري چشيدهام كه مپرس
 )3مضافٌ اليه ـ صفت

))

 )4مفعول ـ نهاد

 -28فكر اوليهای كه به ذهن نويسنده میرسد و كل فضای داستان را در برمیگيرد ،چه ناميده میشود؟
 )2زاويهي ديد داستان

 )1هدف داستان

 )4موضوع داستان

 )3شخصيت پردازي

 -29در جاهای خالی عبارت زير ،عالئم نگارشی كدام گزينه ،به ترتيب ،مناسب میباشند؟
باري......توانگر گفت درويش را كه  ......چرا خدمت نكنی تا از مشقت كاركردن برهی......
 ،( )2ـ  :ـ ).

 ،( )1ـ  ،ـ ؟ )

( )4؟ـ  :ـ ).

 ،( )3ـ  :ـ ؟)

 -31در كدام يك از گزينههای زير هر دو آرايهی كنايه وجان بخشی به كار رفتهاند؟
 )1ازين پس نهاد از برخاك ،سر

چنين گفت :كاي داور دادگر!

 )2كلماتی چو دُر آويزهي گوش

مسجد كوفه هنوزش مدهوش

 )3به سختی دهد مرد آزاده تن

كه پايان تن پروري بندگی است

 )4آن قصه شنيديدكه در باغ ،يكی روز

از جور تبر ،زار بناليد سپيدار

 -3سؤالهای مطالعات اجتماعی :پاسخ سؤالهاي زير را از ميان جوابهاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و شمارهي آن را در
پاسخنامه از رديف  31تا  40عالمت بزنيد.
 -31كداميك از موارد زير در گروه خطّ توليد نمیباشد؟
 )1خيّاط

 )2برش كار

 )3عمده فروشان

 )4اتوكار

 -32درشمال غرب ايران كدام مناطق قبالً در قلمروی ايران بودهاند؟
 )1بخارا ،عشق آباد ،سمرقند

 )2هرات ،كابل ،قندهار
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 )4كابل ،سمرقند ،داغستان

 )3ارّان ،گرجستان ،داغستان

 -33مفهوم شعر زير مربوط به كدام يك ازتوصيههای دوستی میباشد؟
در پريشان حالی و درماندگی

(( دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

))

 )1وفاداري به دوست

 )2عيبجويی نكردن از دوست

 )3عذرخواهی در برابر كار اشتباه

 )4احساس همدردي در برابر مسائل و مشكالت

 -34كدام گروه از رودهای زير به خليج فارس میريزند؟
 )1رود جراحی ،رودكارون ،رود مند

 )2رود سرباز ،رود مند ،رود گرگان

 )3رود هراز ،رود چالوس ،رود گرگان

 )4رود كارون ،رود گرگان ،رود هراز

 -35كدام شهر ايران جزء اهداف حمال ت زمينی ارتش عراق نبوده است؟
 )1دزفول

 )2همدان

 )3مريوان

 )4ايالم

 -36دركدام يك از استانهای زير هر سه محصول پسته ،خرما و مركّبات بعمل میآيد؟
 )1بوشهر

 )2فارس

 )3خوزستان

 )4كرمان

 -37باتوجه به مفاهيم زير ،گزينهی صحيح را انتخاب كنيد.
 )1انرژي بسيار زيادي توسط آب توليد میشود ـ انرژي گاز غيرقابل تجديد است.
 )2انرژي نفت ارزان است ـ انرژي گاز موجب آلودگی محيط زيست میشود.
 )3هزينههاي تحقيقات و وسايل نصب انرژي باد گران است ـ انرژي خورشيدي آلودگی ندارد.
 )4زبالههاي انرژي اتمی براي محيط زيست خطرناك است ـ انرژي آب جاري تمام میشود.
 -38كدام يك ،از داليل تبديل سرزمينهای اسالمی به كانون علمی جهان است؟
 )1دانش و فنون گذشتهي كشورها و فرهنگهاي مختلف آنها
 )2دانش و فنون گذشتهي كشورها و گسترش آنها در پرتوي دين اسالم
 )3گسترش دين اسالم در بين ملتها و داد و ستد با آنها
 )4گسترش دين اسالم در بين ملتهاي مختلف و آداب و رسوم آنها
 -39دوستان فرهاد از او خواستند با هم به ترقّهبازی بروند ،فرهاد هم با عجله آماده شد تا با آنها به ترقّهبازی
برود .به نظرشما فرهاد درمرحلهی اوّل بايد چه تصميمی میگرفت؟
 )1خوب فكر میكرد.

 )2با ديگران مشورت میكرد.

 )3نتيجهي كارش را پيشبينی میكرد.

 )4بهترين راه را انتخاب میكرد.

 -41با توجه به خطّ زمان ،ابن سينا در چه زمانی زندگی میكردهاند؟ ( ابن سينا  371-428هجری )
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 )1نيمهي دوم قرن سوم ،نيمهي دوّم قرن چهارم

 )2نيمهي دوم قرن چهارم ،نيمهي اوّل قرن پنجم

 )3نيمهي دوّم قرن سوّم ،نيمهي اوّل قرن چهارم

 )4نيمهي دوّم قرن چهارم ،نيمهي دوّم قرن پنجم

 -4سؤالهای علوم تجربی :پاسخ سؤالهاي زير را از ميان جوابهاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و شمارهي آن را در پاسخنامه از
رديف  41تا  00عالمت بزنيد.
 -41مقداری شكر را در يك ليوان میريزيم و آن را در آب حل میكنيم سپس باز هم كمی شكر به آب اضافه كرده و
حل میكنيم .در ادامه اين كار را آن قدر تكرار میكنيم كه شكر ديگر در آب حل نمیشود .بنابراين در گزارش خود
چنين مینويسيم « شكر در آبی كه به حالت اشباع رسيده است ديگر حل نمیشود » اين گفته يك  ..............است .

 )1مسئله

 )2فرضيه

 )3آزمايش

 )4نظريه

 -42افزايش كدام مواد به خمير كاغذ به ترتيب باعث صافی ،ماتی و ضد رطوبت شدن كاغذ میشود؟
 )1نشاسته ،گچ ،چسب

 )2نشاسته ،گچ ،پالستيك

 )3گچ ،نشاسته ،پالستيك

 )4گچ ،نشاسته ،چسب

 -43چنان چه جرم حجمی ( چگالی ) آب ،مس ،يــخ ،آلومينيوم ،روغــن ،چــوب پنبه ،جيــوه ،و آهــن به ترتيب
 7/8 ،13/6 ،1/22 ،1/8 ،2/7 ،1/92 ، 8/9 ،1گرم بر سانتی متر مكعب باشد در تصوير ارائه شده به ترتيب
 H ،G ،F ،E ،D ،C ،B ،Aكدام مواد هستند؟
 )1يخ ،چوب پنبه ،روغن ،آب ،آلومينيوم ،آهن ،مس ،جيوه
 )2چوب پنبه ،يخ ،روغن ،آب ،آلومينيوم ،مس ،آهن ،جيوه
 )3چوب پنبه ،روغن ،يخ ،آب ،آلومينيوم ،آهن ،مس ،جيوه
 )4چوب پنبه ،يخ ،آب ،روغن ،آلومينيوم ،آهن ،مس ،جيوه
 -44با گذشت زمان ،برای يك ظرف ماست در خارج از يخچال كدام حالت ممكن است رخ دهد؟
 )1كاهش ( پی اچ )

 )2افزايش ( پی اچ )

 )3ابتدا كاهش و سپس افزايش ( پی اچ )

 )4ابتدا افزايش و سپس كاهش ( پی اچ )

 -45پوستهی زمين در كدام يك از شهرهای ايران نازکتر است؟
 )1يزد

 )2تبريز

 )3انزلی

 )4مشهد
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 -46با توجه به تغييرات سرعت امواج لرزهای در بخشهای مختلف زمين كدام گزينه میتواند از سمت راست شبيهساز
مناسبی برای تغييرات سرعت امواج لرزهای در اليههای مختلف زمين بر اساس حالت مواد تشكيل دهنده باشد؟

)1

شيشه

پالستيك

آهن

ژله

آب

)2

شيشه

ژله

آهن

آب

پالستيك

)3

آهن

آب

ژله

شيشه

پالستيك

)4

آهن

ژله

پالستيك

شيشه

آب

 -47كدام شكل هندسی در معماری ساختمان ،میتواند شدت و بزرگی زلزله را كاهش دهد؟

 -48با توجه به وقوع زمين لرزه در منطقهی ورزقان استان آذربايجان شرقی در سال  1391كدام گزينه به ترتيب
بيانگر خسارات بهداشتی ،ساختمانی و اجتماعی ناشی از زمين لرزهی ذكر شده میباشد؟
 )1آلودگی مواد غذايی ـ ريزش آوار ـ كمبود دارو
 )2آلودگی مواد غذايی ـ شكستن سدها ـ شيوع بيماري واگير
 )3آلودگی آبها ـ شكستن سدها ـ آتشسوزي
 )4آلودگی آبها ـ ريزشآوار ـ ركود اقتصادي
 -49يك جعبه به جرم  3كيلوگرم روی سطح يك ميز كامالً مسطح به شكل افقی قرار گرفته است .با وارد كردن نيروهايی
مطابق شكل زير به طور همزمان ،جسم به كدام جهت حركت میكند؟ ( اعداد بر حسب نيوتن می باشد )

 )1با نيروي  340نيوتن به سمت جنوب غربی
 )2با نيروي  290نيوتن به سمت شمال شرقی
 )3با نيروي  130نيوتن به سمت غرب
 )4با نيروي  30نيوتن به سمت شرق
 -51چرا هواپيما در آغاز حركت خود مسافتی را روی باند فرودگاه با سرعت زياد طی میكند؟
 )1با افزايش سرعت هواپيما ،اختالف فشار پايين و باالي بال كاهش يافته و نيروي باالبري كافی براي بلند شدن هواپيما ايجاد میشود.
 )2با افزايش سرعت هواپيما ،اختالف فشار پايين و باالي بال افزايش يافته و نيروي باالبري كافی براي بلند شدن هواپيما ايجاد میگردد.
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 )3حركت روي باند باعث افزايش سرعت موتور هواپيما شده و هواپيما به سمت باال حركت میكند.
 )4با افزايش سرعت ،نيروي اصطكاك كاهش يافته و هواپيما میتواند پرواز كند.
 -51در مجموعهی چرخ دندههای زير اگر چرخ دندهی شماره  3در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخد تمام
چرخ دندههايی كه در جهت خالف عقربههای ساعت میچرخد را مشخص كنيد.
0 ، 3 ، 2 ، 3 )1

3 ، 3 ، 2 ، 4 )2

3 ، 0 ، 4 ، 3 )3

0 ، 4 ، 1 ، 3 )4

 -52مقدار انرژی الكتريكی مصرف شده در المپ روشن در مقايسه با ميزان انرژی توليد شده چقدر است؟
 )1در المپ رشتهاي با نور زرد انرژي الكتريكی مصرف شده بيشتر است.
 )2مقدار انرژي الكتريكی مصرف شده بيشتر از ميزان انرژي نور توليد شده است.
 )3مقدار انرژي الكتريكی مصرف شده برابر با ميزان انرژي نور توليد شده است.
 )4مقدار انرژي الكتريكی مصرف شده كمتر از ميزان انرژي نور توليد شده است.
 -53توپ بسكتبال را از سطح زمين به سمت باال پرتاب میكنيم ،نمودار انرژی پتانسيل توپ بر حسب ارتفاع در
كدام گزينه درست نمايش داده شده است؟
پتانسيل

)1

پتانسيل

)2
ارتفاع

پتانسيل

پتانسيل

)3
ارتفاع

)4
ارتفاع

ارتفاع

 -54كدام گزينه در عمل غذاسازی گياهان استفاده نمیشود؟
 )1آب

 )2اكسيژن

 )3كربن دي اكسيد

 )4سبزينه

 -55در كدام گزينه به ترتيب ميوهی نشاستهدار ،ميوهی روغندار ،دانهی نشاستهدار ،دانهی روغندار و ساقهی
نشاستهدار نشان داده شده است؟
 )1موز ،نارگيل ،گندم ،جو ،سيب زمينی

 )2موز ،زيتون ،جو ،كنجد ،سيب زمينی

 )3انبه ،زيتون ،سيب زمينی ،كنجد ،ريواس

 )4انبه ،نارگيل ،سيب زمينی ،زيتون ،ريواس

 -56در كدام گزينه ،نوع زندگی ،انگلی نيست؟
 )1كرم اسكاريس و انسان

 )2پشه و اسب

 )3باكتري روده و انسان

 )4كنه و سگ
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 -57در يك محيط128 ،باكتری وجود دارد .اين تعداد باكتری بعد از چند بار تقسيمشدن از  2باكتری اوليه به دست میآيد؟

1 )2

0 )1

3 )4

8 )3

 -58عامل بيماریهای سل ،وبا ،روماتيسم قلبی ،سالك و آنفلوانزا به ترتيب كدامها هستند؟
 )1ويروس ،باكتري ،باكتري ،قارچ ،ويروس

 )2باكتري ،باكتري ،باكتري ،قارچ ،ويروس

 )3باكتري ،ويروس ،ويروس ،قارچ ،باكتري

 )4ويروس ،ويروس ،باكتري ،قارچ ،ويروس

 -59كدام يك ازسنگهای زير،كاربرد عايقی دارند؟
 )2توف آتشفشانی

 )1گرانيت

 )4پوكهي معدنی

 )3سنگ پا

 -61كدام يك از نيروهای ذكر شده ،غيرتماسی نمیباشد؟
 )1نيروي مقاومت هوا

 )3نيروي مغناطيسی

 )2نيروي گرانش

 )4وزن

 -5سؤالهای رياضيات :پاسخ سؤالهاي زير را از ميان جوابهاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و شمارهي آن را در پاسخنامه از رديف
 01تا  80عالمت بزنيد.
 -61حاصل عبارت داده شده در كدام گزينه آمده است؟
145

237

139

192

234

125

?= )(237 × 145 × 139) × (125 × 192 × 234
)1
)3

139

)2

145
234

)4

139

237
192

392
392

 -62كدام گزينه میتواند جواب مناسبی برای شكل روبرو باشد؟
3

3 × )1

)2

4

)3

÷3

3
4

)4

3
4

×3

÷3
3
4

 -63خارج قسمت و باقیماندهی تقسيم  2/58÷ 1/3تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ،به ترتيب در كدام گزينه
آمده است؟
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 1/89 )2و 6/660
 18/9 )4و 6/660

 1/89و 6/60
)1
 18/9 )3و 6/60

 -64اگر يك چند ضلعی منتظم دارای 21قطر باشد ،اندازهی يك زاويهی آن چند درجه است؟
22 )2
131 )4

26
)1
144 )3

 -65دوزاويهی مجاور ،مكمل هم میباشند ،اگر زاويهی كوچكتر خمس زاويهی بزرگتر باشد ،نصف مكمل زاويهی
بزرگتر چقدر خواهد بود؟
06 )2

11 )1
41 )4
36 )3
 -66حاصل عبارت زير با تقريب كمتر از  1/1به روش گرد كردن كدام است؟

5−
= 4 × 0/2 + (1/5 − 0/02) × 10
18 )2

13/2 )1
12/2 )3

10 )4

 -67در يك مثلث قائم الزاويهی متساوی الساقين ،ارتفاع وارد بر وتر  9سانتی متر است .مساحت مثلث چقدر میباشد؟

91 )2

30 )1
22 )3

46/1 )4

 -68با توجه به الگوی داده شده ،شكل شمارهی  131از چند مربع تشكيل میشود؟

.......
206 )1
398 )3

128 )2
131 )4

 -69مجموع سه عدد   ×24میباشد .اگر نسبت عدد اول به دوم  2به  3باشد و نسبت عدد دوم به سوم  5به
 8باشد نسبت عدد سوم به اول كدام است؟
)1
)3

5
12

5

)2

24

)4

12

24
5

5
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 ن
19 
 -71اگر نقطهی   نسبت به مركز به مختصات  
9 
 م

7 
قرينه شود ،نقطهی   بدست میآيد .حاصل (؟= م ـ ن )
11

كدام گزينه میباشد؟
0 )2

3 )1
2 )3

 )4صفر

 -71محيط و مساحت يك مثلث متساوی االضالع با هم برابر است .اگر مساحت اين مثلث

2
5

باشد اندازهی ارتفاع

2

اين مثلث كدام است؟

)1
)3

4

2

)2

5

10

0 )4

5

 -72چه كسری از شكل زير را بايد رنگ كنيم تا
)1
)3

4

3

3
4

آن رنگ نخورده باقی بماند؟

1

)2

8

)4

8

3

1
4

4

 -73در مثلث قائمالزاويهی (آ ب ج ) ،نسبت ( آ ن ) به ( ن ج ) 2 ،به  3است .اندازهی ارتفاع ( ن د ) چقدر میباشد؟

( آ ج=  ، 15ب ج=  ، 12آب = .)9

آ

ن

1/4 )1

2/2 )2

0

)3

4/1 )4
ب

3×4×4×4×4-2×4×4×4

 -74حاصل عبارت

4×4×4

كدام گزينه است؟
16 )2

4 )1
12 )4

1 )3
3

 -75پول علی و محمد مساوی میباشد ،اگر علی پولش را به محمد بدهد ،محمد چند برابر علی پول دارد؟
5

)1

8

)2

5

4 )3

)4

5

1
4

8

 -76اگر وزن يك جعبه پس از تقريب ( قطع كردن يا گرد كردن ) برابر  121كيلوگرم باشد ،چند عدد طبيعی
برای بيان وزن اين جعبه وجود دارد؟
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16 )2

8 )1
 )4بيشمار

166 )3

 -77علی كاری را در  16روز انجام میدهد اگر احمد  21درصد كندتر از علی كار كند ،در اين صورت احمد اين كار
را در چند روز میتواند انجام دهد؟
19 )2

26 )1
18 )4

10 )3

 -78اندازهی زاويهی ( م ) چند درجه است؟ ( نقطه ( ن ) مركز دايره میباشد) .
36 )1
46

26 )2
16 )4

ن

)3

 -79كدام جمله صحيح نيست؟
 )1صفر از قرينهي همهي اعداد صحيح مثبت بزرگتر است.
 )2همهي اعداد منفي بزرگ ،از همهي اعداد مثبت كوچك ،كمتر مي-
باشند.
 )3درمقايسهي دو عد صحيح كسري كوچكتر از واحد با عالمت منفي و
با مخرج برابر ،كسري بزرگتر است كه صورتش كمتر باشد.
 )4كسرها با عالمت منفي ،اگر بزرگتر از واحد باشند ،ممكن است
از صفر بيشتر شوند.
 -81با توجه به شكل زير به چند مكعب ديگر نياز داريم تا يك مكعب كامل ،ساخته شود؟
22 )1
9 )4

14 )2

23 )3
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