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اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
 اداره سنجش

االت  آزمون ورودیؤس  یدفترهچ

رس  اّول ی متوّسطه نموهن دولتی مدا

تحصیلی
9395-96  سال 

د.ت فرمایید؛ زیرا آزمون نمره منفی داراالت دقّؤدر پاسخ به س

د.را در پاسخنامه با مداد سیاه پر کنیآن یانتخاب کنید و شمارههای پیشنهاد شده ترین پاسخ را از میان گزینهدرست

 82/3/59:    تاریخ آزمون      
دقیقه 111  :  دت پاسخگوییمّ

 21  :  االت     ؤتعداد س

ها و مؤسّسات، موجب پیگرد قانونی استهرگونه تکثیر و استفاده از سؤاالت این آزمون از سوی افراد، دستگاه

الؤتعداد س نام درس

01 های آسمانقرآن و هدیه

01 و نوشتن(خواندنهایفارسی )مهارت

01 مطالعات اجتماعی

01 علوم تجربی

01 ریاضیات

نام و نام خانوادگی:

tasشماره کارت )داوطلبی(:
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اهی آسمانردس قرآن و هدهی یاهسؤال

ها در زندگی، اشاره کرده است؟  مفهوم سخن کدام امام بزرگوار، به اهمّیّت برنامه ریزی و استفاده از فرصت -1

  )ع(امام علی( 4          امام سجاد)ع( (3  امام رضا )ع((  2   امام حسین)ع(( 1

کدام عبارت قرآنی ارتباط دارد؟ا ب «مزد آن گرفت، جان برادر که کار کرد  نابرده رنج گنج مُیسّر نمی شود» بیت: -2

عیوَ اَن لَیْسَ لِلْاِنْسانِ اِلّاماسَ (2    .. وَ نَظْمِ اَمْرِکُمْ. اوصیکُمْ (1

ٌجوُهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَوُ (3
 
 فَسَوْفَ نُؤتیهِ اَجْراً عَظیماً (4      ة

؟کدام دو امام بزرگوار اشاره دارداست به ترتیب به نام )س( معصومهی حضرتنامهی زیرکه بخشی از زیارتجمله-3

سالم بر تو ای دختر امام، سالم بر تو ای خواهر امام * *
 )ع(وامام حسین)ع(امام علی  (2    )ع(وامام رضا)ع(ظمامام موسی کا( 1

)ع(وامام حسین)ع(امام حسن( 4    )ع(وامام رضا)ع(زین العابدینامام  (3

مربوط به کدام یک از آداب زندگی است؟ «النَّجْوی مِنَ الشَّیْطانْا اِنَّمَ» ی مجادلهسوره 11ی آیه-4

کردن دیگراندوری ازمسخره( 2    سکوت بـه هنگام صحبت دیگران ( 1

با صدای بلنـد صحبت نکردن (4    درگوشی بایکدیگرصحبت نکردن( 3 

هایی شاداب و مسرور است؛ و به رحمت پروردگارش امیددوار  در آن روز صورت» ی قیامتاز سوره 23 و 22 اتمفهوم آی -5

 ارتباط دارد؟ تربیشبا کدام عبارت قرآنی « است

وَ ال اَنْتُمْ عابِدونَ ما اَعْبُدُ( 2    ,خَیراً یَرَه ةٌ رَّالَ  ذَفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْق(  1

اَنَا عابـِدٌ ما عَبَـدْتُمْ وَ ال(4    ,شَرّاً یَرَه ةٌ رَّذَوَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ  ( 3 

است؟شکسته هاآن صورتی، نماز چه جمعی بروند، دریک مسافرت دسته به دارند خانواده، قصد اتّفاق به سهیلی آقای -6

روز باشد. 11کیلومتر و اقامت بیش از21تر از کممسافت (2  روز بـاشد. 11کیلومتـر و اقـامت  21مسافت بیش از  ( 1

روزباشد. 11ترازبیشکیلومترواقامت 22مسافت بیش از   (4     روزباشد. 11ترازکمکیلومترواقامت22مسافت بیش از  (3 

 ، کدام گزینه است؟به ترتیب «مُحْسِنینَ  -تَعْمَلونَ» معنای واژه های قرآنی  -7

نیکوکاران  - کنیدمیعمل (2     افراد باتقوا - کردندعمل( 1

نیکوکاران  -دانیـد می( 4     افراد باتقوا -دانند می (3

کند؟به کدام یک از آداب تالوت قرآن اشاره می «ال یَمَسُّهُ اِلّا الْمُطَهَّرونَ » ی واقعهاز سوره 77ی ی شریفهآیه -8

درک معنای آیات و روایات قـرآنی(  2   آیات قرآن خواندن شمرده و تیب، آرامبه تر( 1

زدن به قرآن با وضو و پاکیزگیدست( 4   گـوش فـرادادن بـه هنگام تالوت قـرآن(  3

ٌا اطمَأنَنتُم فَاَقیمُوا الصَّلوفَاِذَ» قرآنی عبارت در -7
 
ٌاِنَّ الصَّلو ة

 
 تدا  چندد  حروف ناخوانا تعداد «اکِتبًا مَوقوتً نینَؤمِالمُکانَتْ عَلَی ة

 باشد؟می

حرف 11( 4  حرف 12(  3   حرف13(  2  حرف14( 1

 شود؟کامل می های زیراز کلمه با کدام کلمه «یا اولِی الْاَبصارِ»........... عبارت قرآنی -11

واَنْفِقوا (4  فَاعْتَبِروا(  3   فَاَقیموا( 2  اَطیعُوا وَ( 1
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نوشتن( افرسی)مهارت اهی خواندن و ردس  اهیسؤال

)زمستان، مرغزار، آسمان، ........(               :ی مناسب عبارت است از، گزینهروروبه با توجّه به واژگان درون کمانک -11  

بوستان(  4   بازوان( 3    آداب(2  درختان (1

است به........« کتاب» یمانند رابطه« احکام»به « حکم»ی ی کلمهرابطه -12
کاتب( 4   کتب( 3    کتابت( 2  مکتوب( 1

دارای چند جمله است؟عبارت زیر  -13
«فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد.رنج بیهوده بردند و سعی بی ،دوکس»

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

منظور بیت زیر است؟ کدام گزینه بیانگر مفهوم و -14
«شاخ معنی ای، بی بار و بر  زان ز  خبرای بی ،تو به صورت رفته ای» 

ان باطن است.ـظاهر هم (2   ند.کمی درک باطن دور به ظاهرما را از توجّه(  1

 ظاهر و باطن یکی است.( 4   کـافـی می بـاشد. چیـزهـا  صـورت  در  دقّت  (3 
های ادبدی بده کدار رفتده     یک از آرایه کدام «فرو ریخت چون رود، خون از برش  بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش» در بیت:  -15

است؟

تشبیه -مبالغه( 4  مبالغه -کنایه (3  مناظره-شخصیّت بخشی (2  کنایه-مناظره( 1

 ی متفاوت را مشخص کنید؟گزینه -16
تجمع -مجموع  –جامعه  (4 اعمـال -علـوم  -عـامل( 3 محفوظ -حفاظت -حافظ (2 متعادل -تعدیل -معتدل( 1

  کدام است؟ «نوش دارو، بعد مرگ سهراب» ترین برداشت از ضرب المثل مناسب -17

نوشیدن دارو شفا بخش است.(  2    خواهد شد.دارو سبب بهبودی  (1

انجام هرکار در زمان مناسب( 4    انجام هر کار در زمان ممکن (3

 ی متفاوت کدام است؟  های زیر، گزینهدر ترکیب -18
آتشگر گیتی (4  جور تَبَر( 3   ی انسانمیوه (2  شاخ بی بَر (1

به ترتیب معنای مناسب انتخاب کنید.، حیات(  ، فرجام )ادبار برای واژگان -17

زندگی -پایان-تیره بختی(  2  آغـاز-روزگار -زندگی(  1

زندگی-روزگار -انجام( 4  بختیتیره -سرانجام-آغاز( 3

گردد؟بیت زیر با کلمات کدام گزینه، کامل می -21
«نکوکن، که نه سودی ست ز .........  کردار  ی ناکرده و بیهوده چه.........از گفته» 

گفتار -حاصل (4  گفتار -نالی (3   هاغم -حاصل(  2  حاصل -نالی(  1

 بیان کدام ویژگی است؟ «ی او همیشه باز استدر خانه»عبارت :   -21

 خانهگستردگی و بزرگی( 2     توجّهی به بازماندن دربی (1

داشتن خانهـد نـقفل و بن (4     بخشش و مهمان نـوازی(  3

، به ترتیب عبارت است از :          «کاربیاموز   نیاکاننیز از  تو» های مشخص شده در مصراع نقش دستوری کلمه -22

متمّم، مفعول نهاد،( 4  فعل نهاد، متمّم،(3  متمّم مفعول، نهاد،( 2 متمّم متمّم، مفعول،(  1

 به ترتیب کدامند؟ «آن خشت بُوَد که پُر توان زد الف از سخن چو دُر توان زد» :در بیت قافیهکلمه های  -23
زدتوان  –زد توان  (4  توان –توان(  3   پُر -دُر ( 2  توان -دُر(  1
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شده است؟شعر زیر در کدام قالب سروده  -24
 می برد شام یتیمان عـرب  ناشناسی که به تاریکی شب

خفت در خـوابـگه پیغمبـر  آغوش خطرکه همبازیعشق

قطعه( 4   مثنوی( 3    غزل( 2  قصیده( 1

قسمت مشخص شده در مصراع زیر، بیانگر کدام یک از انواع جمله است؟ -25
«، جنبشِ بادِ رَبیع خیز و غنیمت شمار» 

خبری( 4 عاطفی( 3 پرسشی(  2 امری(1

کدام گزینه است؟ در نوشتن داستان« ی دیدزاویه»منظور از عنصر  -26

رسد.ای که به ذهن نویسنده میفکر اوّلیّه( 2  د.ـوینـگیــانی را مـرداستـر در هـاضـراد حـاف(  1

ل می گردد.ـان را شامـداستـ فضای  کلّ (4  گزیند.برمیداستانبیانبراینویسنده  کهایشیوه(  3 

 با توجّه به معنای جمله، کدام یک از عبارات زیر، غلط امالیی دارد؟ -27
چون بر خوان بنشیند، دهـن، فراخ باز نکند. (2  کنی؟مگر خُردی فراموش کردی که درشتی می(  1

نهایت بُوَد.فوایدآن، بیوخاموشیصواب ( 4  هر که بر معصیت مُصر بود، از خدای تعالی نترسد.(  3 

 کدام گزینه دارای واژگان متضاد است؟ -28
خدای عَزَّ و جَلّ، کردار زشت و نیکوی شما را می بیند. (2 چشم وگوش و دست ازحرام و مال مردمان، دوردارید.( 1

عَزَّ و جَلّ های خدای استو خوی نیک، بزرگ تر عطا( 4  راست گفتن را پیشه گیـریـد که روی را روشنی دارد.(  3 

را مشخص کنید؟ نادرستی ینهگز -27

است.سلجوقیان ی خواجه نظام الملک توسی وزیرحاصل تجربیات چند ساله سیاست نامه (1

ساده و روان فارسی است. نثر ازآثار اسکندر بن کیکاووسعنصرالمعالی ینامه، نوشتهقابوس( 2 

.می باشد ه و هشت بابـدّین سعدی شیرازی در یک مقدّمـح الـمصلی ان، نوشتهـگلست( 3 

 ده سروده است.ـالب قصیـرا در ق ،موالنا جالل الدّین کتاب با ارزش خود، مثنوی معنوی (4 

 است؟ نرفتهدر کدام مصراع منادا به کار  -31

ایمخداوند مایی و ما بنده(  2    اریـاران بهـهمچو ب ای وطن، ( 1

خداوندا به فریاد دلم رس( 4    هرگز نکونام، نمیرد سعدیا، مرد( 3 

مطالعات اجتماعی ردس اهیسؤال
 

خواهد همه از او راضی باشند. او.......... پذیرد و میهای دیگران را میی خواستهآموزی است که همهعلی دانش -31

فردی خیرخواه و باتجربه است. (2   کند.از نظر دیگران به خوبی استفاده می( 1

بـاشد.فردی از خـود راضی می( 4  کند.می اش دردسر ایجادخانواده و برای خود( 3

 ؟شودنمیهای زیر به روش زراعت کشت یک از فعّالیّتکدام  -32

ایکاشت قارچ گلخانه(4 کاشت نهال درختان( 3  کاشت حبوبات وغلّات(  2 محصوالت جالیزی(  1

 انرژی نو غیرقابل تجدید است؟ گزینهکدام -33
هسته ای( 4   آب( 3   نفت(  2   خورشید( 1
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ختلف بازدید کردند. پس از سفر ماز شهرهای  ،ان آمده بودرکانادا به ای کشوری حیدری همراه دوستشان که از خانواده -34

 کددام شما به عنوان یک ایرانی متنوّع است. بسیارمردم ایران بودکه چرا لباس موضوع مشغول شدهاین ست آنان بهوذهن د

دانید؟می تنوّع لباس، مهم را در عامل

اقوام مختلف -دین –کیفیّت لباس -هوا  و تنوّع آب(  2   مختلفاقوام -شغل –دین  -هوا و تنوّع آب( 1

تنوّع آب و هوا -شغل  -رنگ لباس -اقوام مختلف  (4   شغل –دین -قیمت لباس -اقـوام مختلف (3 

 ی گذران اوقات فراغت شده است؟چه عاملی باعث تغییر تدریجی در شیوه-35

گذشت زمان(4  برنامه ریزی( 3 تغییرآداب و رسوم (2   وهوا آب(  1

هجری وفدات یافدت.این دانشدمند بدزر  در چده قرندی        313هجری متولّد شد و در سال  251زکریای رازی در سال  -36

زیسته است؟می

ی اوّل قرن سومی اوّل قرن دوم و نیمهنیمه(  2  ی اوّل قرن چهارمی دوم قرن سوم و نیمهنیمه(  1

ی اوّل قرن سومی دوم قرن دوم و نیمهنیمه( 4   چهارمقرن  اولی ی اوّل قرن سوم و نیمهنیمه( 3 

 پادشاهان صفویّه مخارج حکومت خود و درباریان را چگونه تأمین می کردند؟-37

خودشخصی هایزمین درآمد( 2    باکشورهای دیگر تجارت(  1

انـا دشمنـب  دنـجنگی راه  از ( 4    مالیات از والیـات  گرفتن( 3 

ترین مرز دریایی را کدام کشور دارد؟اطراف خلیج فارس، طوالنیکشورهای بین  -38

امارات (4   عراق(  3   ایران(  2   کویت(  1

 های زیر بوده است؟ترین نفوذ و دخالت استعمارگران در کدام دورهبیش -37
صفویّه قاجاریّه و(4  زندیّه قاجاریّه و (3 قاجاریّه و پهلوی( 2   زندیّه و پهلوی( 1

روی خطّ زمان ترتیب درست وقایع زیر کدام گزینه است؟ -41

 ی صلحپذیرش قطعنامه -آزادی خرّمشهر - آغاز جنگ ایران و عراق -پیروزی انقالب اسالمی(  1

آغاز جنگ ایران و عراق -آزادی خرّمشهر - ی صلحپذیرش قطعنامه - پیروزی انقالب اسالمی(  2

پیروزی انقالب اسالمی -آزادی خرّمشهر - ی صلحقطعنامه پذیرش -آغاز جنگ ایران و عراق (3

 ی صلحپذیرش قطعنامه -پیروزی انقالب اسالمی - آزادی خرّمشهر - آغاز جنگ ایران و عراق( 4

علوم تجربی ردس اهیسؤال

؟نیستهای زیر فرضیه کدام یک از جمله -41

 کند.جلوگیری میوجود رطوبت در هوا، از چسبیدن بادکنک به دیوار ( 1

 تـر بـاشد، بـادکنک کمتر به دیـوار مـی چسبـد.هـرچـه جـریـان بـاد بیش (2

 ی کافی باردار نشده است.بادکنک به اندازهکنم من فکـرمی (3

؟ر استدر چسبیدن آن به دیوار مؤثّبادکنک را باآن مالش می دهیم،  کهاینوع پارچه آیا (4

گردد. مورس روشی برای های بسیار دور برمیهای مورس به سالی ارسال و دریافت سگینالبه وسیلهی پیام مخابره -42

شود. اگر بلند استاندارد به نام خط و نقطه استفاده می و کوتاههاینشانه رشته یک از آن در که است اطّالعات و پیامانتقال

 کدام گزینه است؟ 7ه نظر شما کد عددهای زیر نشانگر کد اعداد باشند، بنقطه و خط

1) 2  ) 3  ) 4 )
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511 

211

011

611

911

411

311

گیری ...................... آب اکسیژنه است.هدف، اندازه« تأثیر آب اکسیژنه بر روی موادّ مختلف»در آزمایش  -43

میزان رنگ بـری( 4  از بین بردن بوی تند( 3  میزان و مقدار (2  غلظت(  1

 کدام یک از موارد زیر طبیعی است؟ -44
شیشه( 4   آلومینیم(  3   طال(  2   آهن(  1

 باشد؟ی زیر، کدام نمودار با عبور امواج زلزله درست میبا توجّه به جمله -45

«ای است.ی قارهی اقیانوسی بیشتر از پوستهتراکم پوسته» 
زمان عبور                    (  2   عبورزمان                    (  1

پوسته        پوسته  پوسته        پوسته  

ای       اقیانوسیقاره    ای       اقیانوسیقاره  

زمان عبور                                  (4   زمان عبور                                                           (3 

پوسته        پوسته  پوسته        پوسته  

ای       اقیانوسیقاره  ای       اقیانوسی  قاره  

؟باشدنمیکدام جمله در رابطه با زمین لرزه صحیح  -46

 گویند.است، مرکزسطحی زمین لرزه میکانون، درسطح زمین واقع شدهای که مستقیماً در باالیبه نقطه( 1

تری دارند.ر است، تخریب بیشتها بیشهایی که عمق کانونی آنزهزمین لر (2

  باشد.های سنگ کره میشکستن ورقه  علّت آزاد شدن انرژی، (3

 گویند.ر عمق زمین، کانون میبه محلّ آزادشدن انرژی د( 4

گیرند؟ها در یک طبقه یا دسته قرار میاگر به هریک از نیروهای زیر یک شماره بدهیم، کدام شماره -47

(6)هل دادن و کشیدن  (5)نیروی الکتریکی        (4)مغناطیسی         (3)گرانشی         (2)اصطکاک         (1)مقاومت هوا

(3) و (5) و (6)(4 (2) و (4) و (3)  (3  (6) و (2) و (1) ( 2 (4) و (3) و( 1)   (1

کند؟تر میها، ساختمان را در برابر زلزله مقاومبا توجّه به نمودار زیر کدام ستون -48

مکعب مستطیل(  2  مکعب(  1

کند)واحد نیرو(حداکثر نیرویی که تحمل می    استوانه (4                      منشور( 3

های ستونقاعده  

مربع       مستطیل        دایره     مثلث     
 

؟دنشونمیریزیم، بنفش ها میهای زیر، هنگامی که محلول ید روی آنکدام یک از خوراکی -47

 ماکارونی( 4  پودرقند( 3   بیسکویت(  2  سیب زمینی(  1
بندی گردند، کدام دستهها منتقل میها و بعضی از طریق باکتریها از طریق ویروسکه بعضی از بیماریبه این توجّه با -51

است؟صحیح 

سل کزاز، ،سرخک( 4 سل کزاز، آنفلونزا، (3 هاری سرخک، فلج اطفال،(2 آبله مرغان حصبه، وبا،( 1

 برای پاکیزه نگه داشتن هوای شهر، کدام راه در دراز مدّت مؤثّرتر است؟ -51

هاکاهش تعداد اتومبیل( 4 کاهش رشد جمعیّت (3  افزایش چمن کاری (2  آموزش مردم(  1
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در شکل مقابل معیّن کنید، حدّاکثر انرژی جنبشی در چه نقطه یا نقاطی است؟  -52

551( 4 5و1( 3 3( 2  4و2(  1

 4          3              2

گیرد و از کند و دیگری را به همان شکلی که هست، در دست میعلی دو تکّه کاغذ هم اندازه دارد، یکی را مچاله می -53

سازد.کند، زهرا نیز یک تکّه سنگ و یک بر  پهن را در یک ارتفاع ثابت رها میارتفاع ثابتی رها می

 ، کدام جمله صحیح است؟ باالبا توجّه به توضیحات 
 رسد.تر از سنگ به زمین میزود برگ( 1

 رسد.صاف به زمین می کاغذ از زودتر مچاله کاغذ( 2

نیروی مقاومت هوا بر کاغذ صاف، کمتر از کاغذ مچاله شده است. (3

ی وارد بر آن بیشتر است.تر باشد، نیروی جاذبههرچه جسمی سبک (4

گراد بیشتر شده است، احتمال روی دادن کدام مورد در بدن سانتیی درجه 37د و دمای بدن او از ب دارتوقتی فردی  -54

وی قطعی است؟

درد استـخـوان و مفـاصـل و ورم کـردن مفـاصـل(2   هـای قلـباحتمـال گـرفتـگی یکی از رگ( 1

 خونای سفید ـهولـها و گلبروبـجنگ بین میک( 4  قلب یا اعضای داخلی مانندکلیه از رفتن یکی از بین( 3
باشد. یا هنگام عبور از یک خیابان شلوغ دستتان به آرنج سایر افراد  کرده برخورد دستتان به دیوار تاکنون شاید-55

اید.اید و برگشت آن به سوی خود را دیدهو احساس درد نموده اید یا شاید توپی را به دیوار زده کرده است برخورد

 ؟کندمیننیرو را مطرح متن باال کدام ویژگی 

.دارای مقدار)بزرگی(یا اندازه استنیرو(  2 شوند.غیرتماسی تقسیم می و ی تماسیستهد نیروهای به دو (1

هت است.ـرو دارای جـنی( 4 شود. رـرکنند تا نیرو ظاهـم اثر هـد دو جسم بـایـدّاقـل بـح( 3 

ی درون رود، حال اگر آب روی جیوهظرفی محتوی جیوه است، قطعه فلزی روی جیوه انداخته، کمی در جیوه فرو می -56

شود؟ ظرف بریزیم، در وضع مکانی فلز چه تغییری حاصل می

 شود.روی مایع شناور می (4  رود.پایین می (3  آید.باال می( 2 کند.تغییری نمی( 1

فرض شود، چند درصد حجم یخ  8/1 شناور است. اگر چگالی)جرم حجمی(یخ نسبت به آب دریاکوه یخی در دریا  -57

گیرد؟بیرون از آب قرار می

1 )01   2) 41   3 )21   4 )11

ی به دست ماده PH ایم، کدام گزینه در رابطه باباشد.آن ماده را با کمی آب مخلوط کردهای پنج میماده PHاندازه ی  -58

باشد؟می آمده صحیح

است.کردهماده به سمت درجه بازی حرکتPH  (2 تر شده است.ویـدی قـاده، اسیـم( 1

 3)PH   به طعم تـرشـی مـاده اضافـه گـردیـده است. (4 است. 5ماده عددی کمتر از

کنند؟کند، کدام دو نیرو اثر هم را خنثی میهنگامی که هواپیما در یک ارتفاع ثابت حرکت می  -57

نیروی باال بری و نیروی رانش(  2   مقاومت هوا نیروی رانش و نیروی (1

نیـروی وزنو  نیروی باال بری( 4   نیروی مقاومت هوا و نیروی وزن (3

 شباهت بیشتری دارد؟ ،انرژی لوستر آویزان از سقفانرژی کدام یک از موارد زیر با  -61

بـرفـی که در قلّه ی کـوه است.(  2    هواپیمای در حـال پرواز(  1

شود.میکه برمیخ کوبیدهچکشی (4    تله کابین در حال حرکت (3
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 ردس ریاضیات یاهسؤال

 چندمین عدد این الگو است؟ 88/1 عدد برسیم. 88/1دهیم تا به الگوی عددی زیر را ادامه می -61
111 ،83/5  ،03/6  ،03/7  ،13/3

1 )7   2 )0    3  )9   4 )11 

مکعب را داخل  مترسانتی4 به حجم آهنی جسم یک دارد. آب وجود مستطیل، مقداری یک ظرف به شکل مکعب در -62

باشد؟متر مربع میسانتیچند  ظرف ی اینقاعده ی مساحتاندازه آید.می باال مترسانتی 1 یآب به اندازه و اندازیمآب می

1  )2   2) 4    3 ) 6   4) 0 

هزار تومان بیشتر از پیراهن و  41هزار تومان است. اگر قیمت شلوار  481قیمت یک کاپشن و یک شلوار و پیراهن  -63

است؟ تومان هزار شلوار بیشتر باشد، قیمت کاپشن چند هزار تومان از 71قیمت کاپشن 

1 )331   2  )371    3 )221   4 )201

متر طول دارد. اگر فردی،  811کیلومتر و  4مسیری  -46
3
مسیر وابتدای ی از نیمه 1

24
از ربع انتهای مسیر را با دوچرخه 5

 طی کند، چند کیلومتر از این مسیر را با دوچرخه پیموده است؟

1  )5/1   2  )05/1    3  )6/2   4 )15/1

کند؟حاصل کدام عبارت با بقیه فرق می -65

1  )
4−

1
4

1
4 × 

3
5

 2 )((4 −
1
4
) ÷ (

1
4

×
3
5

  3  )4 −
1
4

÷
1
4

×
3
5

 4) ( 4 −
1
4
) ×  4 ×

5
3

علی  -66
3
4
را نیز پرسش  12ها پاسخ غلط داده و ی پرسشدرصد از بقیه 21آزمونی را درست پاسخ داد و به هایاز پرسش  

نزده است. تعداد کل پرسش های این آزمون را به دست آورید.

1 )01   2  )61    3  )71   4) 91 

کیلومتر است و منزل احسان و ایمان بین این دو شهر قرار دارد؛ به طوری که منزل  121تا)ب( ی دو شهر )الف(فاصله -67

ی بین کیلومتری شهر )ب( می باشد. فاصله 4/35ی ایمان در فاصلهکیلومتری شهر )الف( و منزل  6/54یاحسان در فاصله

 ی دوشهر است؟ی احسان و ایمان چند درصد فاصلهخانه

درصد45( 4  درصد15( 3   درصد25 (2  درصد 75(  1

 باشد؟ 8/76را چگونه تقریب بزنیم تا حاصل کمتر از  86/76عدد -68

به روش گرد کردن 1/1کمتر از (2    به روش قطع کردن 1/1کمتر از (  1

به روش قطع کردن 1کمتر از ( 4    به روش گرد کردن 1کمتر از (  3

)ب م ز( چند  یزاویه االضالع هستند. متمم)ب ج م ( متساوی و )الف ز ب( هایمثلث و مربّع )الف ب ج د( ضلعیچهار -67

ز درجه است؟ 

ب     الف      

م       

                                                                            

حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟ -71























111
51

0
4

4
2

2
1

21
1

3
1

2
1

...

...

×([6/13 
3
5

÷)-25/2]

1  )15   2 )75

3  )65   4 )31

1 )
1

111
   2  )1

صفر( 4   15/1(  3

ج        د                      
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 32دو شمع داریم، ربع شمع اوّل و خمس شمع دوم سوخته و طول دو شمع برابر شده است. اگر شمع اوّل در ابتدا  -71

متر بوده است؟ی شمع دوم چندسانتیباشد، طول اوّلیّه متر طول داشتهسانتی

1  )41   2 )32    3 ) 24   4 )31 

 گل زرد را برداشته و در 12می باشد.اگر 7به  6گلدان قرار دارد، مانند  زرد که در دوهایهای قرمز به گلنسبت گل -72

باشد؟میعدد چنددو گلدان  هایگلشود.مجموع تماممی برابرهای دو گلدان با هم گل دهیم، تعداد قرمز قرار هایگلدان گل

1  )61   2  )121    3  )131   4 )141

باشد؟رو میکدام عبارت مربوط به شکل روبه -73

×××
OO 
OO

OO 
OO

OO 
OO

×××
OO 
OO

OO 
OO

OO 
OO

OO 
OO

 

ورق دارد؟متر است.این کتاب چندسانتی3ضخامت این کتاب بدون جلدهای آن متر است.میلی 2/7ورق از کتابی برابر  61ضخامت-74

1  )271   2 )251    3  )03    4 )101 
کند؟چه تغییری می ی اعدادبقیهترین عدد را حذف کنیم، میانگین ترین و بزر باشد. اگر کوچکمی 17 عدد متوالی، 17میانگین -75

شود.کم میچهارواحد از میانگین(  2    کند.میپیداعدد میانگین افزایش( 1

 شود.واحد از میانگین کم می 30( 4    کند.نمی یرـدد میانگین تغییـع( 3

ت؟آوریم،شکل حاصل کدام اس)ج( به دست ی و سپس نسبت به نقطهکل مقابل را ابتدا نسبت به خط )ل(ی شاگر قرینه-76
ل

ج    (4  (  3   (  2    (  1

است؟ مربعمتررو مساحت قسمت رنگی چند سانتیدر شکل روبه -77

1  )61   2  )151

3  )111   4 )96 

78-  
3
7
چند گربه واردباغ شدند؟ داشتند. )پا و گوش و دم( تا 187تعداد گربه هایی که وارد باغ شدند روی هم  

 گوش و یک دم دارد( 2پا و  4)هرگربه 

1  )27   2  )63    3 )69    4 )01

)شکل ظاهری نباید تغییر کند(ی)آ(کدام است؟کردیم، مختصات رأس جدید نقطه برابر 16شکل مقابل را  مساحت -77

1  )








12
21

 2 )








16
18

3  )








12
16

 4 )








24
41

ی من خاصیّت جالبی دارد و آن این است که اگر شماره پالک خانه -81
1
7
آن را در   

1
13
آن ضرب کنیم همان عدد به دست  

 آید؟ام را با هم جمع کنم چه عددی به دست میی پالک خانههای شمارهآید. اگر من رقممی

1  )11   2  )11    3  )12    4 )14 
توفيق رفيق راهتان باد

آ 

1  )
4
7

÷ 72  )
16
16

÷
7

16

3  )
4
7

÷
1
4

  4 )
16
20

÷
7

16

توفيق رفيق راهتان باد
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