
سوا�ت قرآن و هديه های آسمان

معنى عبارت قرآنى «َو ُهَو َمَعُكم اَْيَن ما ُكنُتْم» كدام عبارت است؟ - 1
2) و خدا با شماست هر جا كه باشيد. 1) بهترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست.  

4) و او كسى است كه هرگاه اراده كند، شىء را موجود مى كند.  3) و يك ديگر را با لقب ناپسند صدا نزنيد.  
معنى كلمه ى «ُتؤِمنون» كدام گزينه است؟ - 2

4) ايمان نمى آوريد 3) ايمان مى آوريد  2) ايمان آوردند  1) ايمان مى آورند 
«خداوند آفريننده ى همه چيز است.» معنى كدام عبارت قرآنى مى باشد؟ - 3

ماوات (سوره ى ابراهيم 32) َّذى َخَلَق السَّ 2) اهللاُ ال 1) اهللاُ خالُِق ُكلِّ َشىٍء (سوره ى زمر 62) 
زاُق (سوره ى ذاريات 58) 4) اهللاُ ُهَو الرَّ 3) اهللاُ ال اِلَه اِّال ُهَو الَحىُّ (سوره ى بقره 255) 

«لَِم َتقولوَن ما ال َتفَعلوَن» چرا سخنى مى گوييد كه به آن عمل نمى كنيد، با كدام عبارت زير هم خوانى دارد؟ - 4
2) حذر كن، ز آنچه دشمن گويد، آن ُكن. 1) ُرطب خورده، منع رطب ِكى كند. 

4) بحر آفريد و بَّر و درختان و آدمى. 3) نصيحت از دشمن پذيرفتن، خطاست. 
در عبارت قرآنى «َفآِمنوا بِاِهللا َو َرسولِه و الّنوِر الَّذى اَْنَزلنا» تعداد حروف ناخوانا چندتاست؟ - 5

4) 8 حرف 3) 7 حرف  2) 6 حرف  1) 5 حرف 
خداوند در قرآن كدام يك از پيامبران را پدر مؤمنان و خداپرستان ناميده است؟ - 6

4) حضرت ابراهيم (ع) 3) حضرت عيسى (ع)   2) حضرت موسى (ع)   1) حضرت محمد (ص) 
خداوند در سوره ى زلزال در مورد انجام كار نيك چه فرموده است؟ - 7

ٍة َخْيراً يََره,» 2) «فََمْن يَْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ ٍة َشّراً يََره,»  1) «َو َمْن يَْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
4) «َو قولوا لِلنّاِس ُحْسنًا» 3) «لَُكْم دينُُكْم َولَِى ديِن»  

تولّى به چه معناست؟ - 8
1) يعنى بايد مؤمنان را كه دوستان خدا هستند، دوست بداريم.

2) يعنى كافران ستمكار را كه دشمنان خدا هستند، دشمن بداريم. 
3) يعنى كافران كه دشمن خداوند هستند، از آن ها بيزارى بجوييم. 

4) يعنى از مؤمنان و كافران دلجويى نماييم و با آنان مهربان باشيم. 
بهترين راه هدايت مردم چيست؟ - 9

2) معرفى احكام و عبادات اسالمى 1) معرفى قيامت و ياد خدا  
4) معرفى عدالت خداوند 3) معرفى الگوهاى برتر و انسان هاى نمونه 

در زمان حاضر چه كسانى به عنوان جانشينان امام زمان (ع) شناخته مى شوند؟ - 10
4) سادات 3) ولى فقيه  2) چهار نفر از عالمان دينى  1) مراجع تقليد دينى 

پرسش های چهارگزينه ای آزمون چهارمحال و بختياری
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يكى از واجبات دين كه همانند نماز است و رعايت آن انسان را به بهشت مى رساند، كدام است؟ - 11
4) امر به معروف 3) حجاب  2) ادب و خوش اخالقى  1) جهاد 

بيت «نابرده رنج، گنج ميّسر نمى شود / مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد» با كدام عبارت زير همخوانى دارد؟ - 12
2) فََسْوَف نُْؤتيِه اَْجراً َعظيمًا 1) َو نَْظمِ اَْمِرُكمْ  

4) قُوِّ َعلى ِخْدَمتَِك َجواِرحى 3) َو اَن لَيَس لِْالِنْساِن اِّال ما َسعى  
امام على (ع) درباره ى ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند؟ - 13

1) فرصت ها مانند ابر به سرعت مى گذرند؛ از فرصت ها به خوبى استفاده كنيد. 
2) فرصت ها مانند تّكه هاى ابر در آسمان هستند. 

3) فرصت ها مانند آب روان در جويبارها مى گذرند. 
4) فرصت ها را غنيمت بشماريد. 

مسلمانانى كه براى زيارت خانه ى خدا به مّكه مى روند، پيش از ورود به مكه و مسجد الحرام چه كارى را انجام مى دهند؟ - 14
1) لباس احرام مى پوشند و هنگام ورود به مسجدالحرام، با لباس عادى وارد مسجدالحرام مى شوند. 

2) لباس احرام مى پوشند و با لباسى يكسان، وارد مسجد الحرام مى شوند. 
3) با لباس عادى وارد مّكه و هنگام ورود به مسجدالحرام، لباس احرام مى پوشند. 

4) دور خانه ى خدا، هفت دور طواف مى كنند و به سمت كعبه نماز مى خوانند. 
چرا دختر امام موسى كاظم (ع) يعنى حضرت فاطمه (س)، به معصومه مشهور بوده است؟- 15

1) به خاطر اين كه ايشان در نوجوانى با بسيارى از احكام و مسائل دينى آشنا بودند. 
2) به خاطر اين كه ايشان يكى از زنان دانشمند و پرهيزكار در زمان خود بودند. 

3) به خاطر دورى ايشان از كارهاى زشت و گناهان. 
4) به خاطر اين كه ايشان در اين مسير طوالنى و دشوار بيمار شدند و در شهر قم از دنيا رفتند. 

سوا�ت زبان و ادبيات فار$

معنى واژه هاى «رايت، زينهار و ربيع» به ترتيب كدام است؟ - 16
2) علم، زنهار، قدرت 1) شكوه، آگاه باش، هنگام بهار 

4) نافرمانى، روشن، بهار 3) پرچم، آگاه باش، بهار  
مفهوم بيان شده در بيت زير به كدام گزينه نزديك تر است؟ - 17

ــر خمي ــردن  ك ــه  تفت ــن  آه دســت،  ــه  ــر» «ب امي ــش  پي ــينه،  س ــر  ب دســت  از  ــه  ِ ب
4) پرهيز از سخن نابه جا 3) احترام گذاشتن به امير  2) قناعت داشتن  1) پرخورى كردن 

در كدام گزينه غلط اماليى پيدا نمى كنيد؟ - 18
1) نكته ى بسيار ضريف و جالبى در كالم خدا وجود دارد. 

2) به هر حال، امروز مهفل ما را روشن كرد. 
3) حكما و علما مى گفتند كه ما را از علم خويش بحره دارى و دريق نكردى. 

4) چون زوال ملك و مال سالطين گذشته شنود، دل از مال دنيا بردارد. 
در جمله ى «گداى نيك انجام بِه از پادشاه بدفرجام» گزاره كدام است؟ - 19

4) گداى نيك انجام بِه 3) بِه از پادشاه بدفرجام  2) پادشاه بدفرجام  1) گداى نيك انجام 
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در بيت زير كدام آرايه ى ادبى وجود دارد؟- 20

ــاحل رود ارس ــذرى بر س ــا گر بگ بوسه زن بر خاك آن وادى و مشكين كن نفس»«اى صب
4) جان بخشى 3) تمثيل (ضرب المثل)   2) تشبيه  1) تضاد 

دشوارترين شكل يا چهره ى زبان فارسى كدام است؟ - 21
4) اشاره 3) خط  2) صدا  1) آوا 

تنها در يك گزينه هر دو تركيب مانند هم نيستند؛ آن كدام است؟ - 22
2) ميراث نيكان / خداوند خورشيد 1) صبح روشن / معلم صبور  

4) عمر گران مايه / تن پاك 3) ساختمان بلند / مداد او  
در كدام گزينه «را» به جاى «به» استفاده شده است؟ - 23

1) بزرگمهر حكيم، برادران را وصيت كرد. 
2) مردمان، راستگويان را دوست دارند. 

3) راست گفتن پيشه گيريد كه روى را روشن دارد. 
4) و نيكوكارى كنيد كه خداى عّزوجّل كه شما را آفريد و براى نيكى آفريد. 

كدام يك مفرد ندارد؟ - 24
4) منابع 3) طوايف  2) الوان  1) يزدان 

مترادف در كدام گزينه درست نوشته شده است؟ - 25
4) شتا و صيف 3) فراز و فرود  2) معيشت و زندگانى  1) نظم و نثر 

كدام كتاب اثر «محمدبن على ظهيرى سمرقندى» مى باشد؟ - 26
4) اسرارنامه 3) مرزبان نامه  2) ديوان شمس  1) سندبادنامه 

در كدام گزينه عالئم نگارشى به درستى رعايت شده است؟ - 27
1) بار سوم رخش به تنگ مى آيد.

2) افالطون چون اين سخن بشنيد، سر فرو برد و بگريست و دل تنگ شد.
3) مهمان، محمد را نزد خود صدا زد و گفت: جوان برخيز و نزديك تر بيا.

4) شيخ لبخندى زد و گفت (همه ى ما! جز اندكى نمى دانيم)
كدام گزينه نادرست است؟- 28

1) خالصه نويسى: بيان مطالب مهم و اصلى متن
2) خاطره نويسى: يادداشت رويدادهاى روزانه و نوشتن خاطره

3) مقايسه: فقط بيان تفاوت هاى ميان دو چيز
4) گزارش نويسى: توضيح و بيان جزئيات شنيده ها و ديده ها

در كدام گزينه تضاد وجود دارد؟ - 29
َدر زد،  ــوال  م ــن  دام در  ــت  دس  (1
2) دهقان چو تنور خود ازين هيمه برافروخت
ــيار ــبز در نظر هوش ــان س ــرگ درخت 3) ب
ــت من ــار جهانى به دس ــود اختي ــر بُ 4) گ

ــذر مگ ــا  م از  و  ــذر  بگ ــى  عل ــه  ك
ــت دگربار ــپيدار و چنين گف ــت س بگريس
ــت كردگار ــت، معرف هر ورقش دفترى س
ــو ــاى ت ــه پ ــان را ب ــام جه ــم تم مى ريخت

كدام دسته از كلمات زير همگى مخّفف هستند؟ - 30
4) جايگه، كزين، او 3) سپه، گر، اگر  2) كاين، دى، شه  1) جزء، رو، سيه 
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سوا�ت مطالعات اجتماعى

اگر انسان برخالف عقيده ى خويش همه ى خواسته هاى ديگران را قبول كند، چه اتفاقى ممكن است بيفتد؟ - 31
2) خوشحال كردن فرد پيشنهاد دهنده 1) رضايت و خشنودى خدا   

4) ايجاد دردسر براى خود و خانواده اش 3) احساس آرامش و رضايت خاطر خود فرد 
كدام يك از محصوالت زير سردسيرى و هسته دار است؟ - 32

4) پرتقال 3) هلو  2) پسته  1) خرما 
چرا اصفهان به نصف جهان مشهور شد؟ - 33

2) به علّت وجود زاينده رود و آب و هواى اين شهر 1) چون نصف مساحت ايران را اشغال كرده است.  
4) به علّت وجود بناهاى تاريخى و زيباى آن 3) چون پرجمعيت ترين شهر گردشگرى جهان است.  

كدام يك از عوامل زير، عامل اصلى تفاوت پوشاك مردم ايران است؟ - 34
4) تنوع زبانى 3) تنوع فرهنگى  2) تنوع مذهب  1) تنوع آب و هوايى 

كدام يك از كشورهاى زير، محصور در خشكى است؟ - 35
4) جمهورى آذربايجان 3) تركمنستان  2) افغانستان  1) پاكستان 

چه چيز موجب رشد شهر ها و شهرنشينى در اروپا شد؟ - 36
در  فنون  و  علوم  ترجمه   (4 3) اكتشافات جغرافيايى  2) تجارت و بازرگانى  1) صنعت چاپ 

اروپا
كدام شهر ايران جزء اهداف حمالت زمينى ارتش عراق نبوده است؟ - 37

4) بوشهر 3) ايالم  2) دزفول  1) مريوان 
چرا در دوره ى اسالمى به دانشمندان حكيم مى گفتند؟ - 38

2) چون هميشه مطالب جديدى را مطرح مى كردند.  1) چون پزشك بودند.   
4) چون مسلمان بودند.  3) چون علوم مختلف را مى دانستند.  

توجه بيگانگان به كشور ما از چه زمانى آغاز شد؟ - 39
2) از زمان كشف نفت در ايران 1) از زمان تأسيس حكومت پهلوى 

4) از زمان ملى شدن صنعت نفت در ايران 3) از زمان پيشرفت علوم و فنون در اروپا 
تفاوت انرژى هسته اى با ساير انرژى هاى نو چيست؟ - 40

2) هزينه هاى تحقيقات و وسايل نصب آن ارزان است.  1) ذخيره ى آن تمام مى شود و غيرقابل تجديد است.  
4) انرژى بسيار زيادى توليد مى كند و آلودگى ندارد.  3) تمام نمى شود و قابل تجديد است.  

سوا�ت علوم تجر.-

مواد طبيعى مانند  و مواد مصنوعى مانند  مى باشند. - 41
4) سنگ - پارچه ى پشمى 3) كاغذ - چوب  2) بنزين - پالستيك  1) چوب - طال 

كدام يك از ويژگى هاى فلزها نمى باشد؟ - 42
2) رساناى جريان برق هستند.  1) تبديل به ورقه شدن  

4) رساناى گرما نيستند.  3) دارا بودن سطح درخشان و بّراق 

سوا�ت مطالعات اجتماعى

سوا�ت علوم تجر.-
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كدام يك از نيروهاى زير، غيرتماسى هستند؟ - 43

4) گزينه هاى (1) و (3) 3) نيروى مغناطيسى  2) نيروى اصطكاك  1) نيروى الكتريكى 
44 -.  طراحى بال هاى هواپيما به گونه اى است كه در هنگام حركت

2) سرعت هواى پايين بال، بيش تر از باالى بال مى باشد.  1) سرعت هواى باالى بال، بيش تر از پايين بال مى باشد.  
4) سرعت هواى دو طرف بال، ارتباطى با طرح بال ندارد.  3) سرعت هوا در دو طرف بال، مساوى مى باشد.  

وقتى آب از باالى آبشار سرازير مى شود، كدام انرژى ها به هم تبديل مى شوند؟ - 45
4) ذخيره اى به ذخيره اى 3) حركتى به حركتى  2) ذخيره اى به حركتى  1) حركتى به ذخيره اى 

كدام جمله در رابطه با استفاده از ميكروسكوپ صحيح نمى باشد؟ - 46
1) در ابتدا صفحه ى ميكروسكوپ در پايين ترين وضعيت قرار مى گيرد. 

2) ميكروسكوپ داراى عدسى هاى چشمى و شيئى مى باشد. 
3) در ابتدا از عدسى شيئى با بزرگ نمايى زياد استفاده مى شود. 

4) ميزان نور ميكروسكوپ قابل تنظيم مى باشد. 
منشأ بيش تر آتش فشان ها و زمين لرزه ها مربوط به كدام قسمت زمين مى باشد؟ - 47

4) گوشته ى زيرين 3) هسته ى داخلى  2) خميركره  1) سنگ كره 
روش تهيه ى كاغذ از ماده ى اوليه (تنه ى درخت) در مقايسه با بازيافت كاغذهاى باطله چه تفاوتى دارد؟ - 48

2) انرژى الكتريكى بيش ترى مصرف مى شود.  1) قيمت تمام شده ى آن كم تر است.  
4) مقدار مصرف آب كم تر است.  3) آلودگى هوا كم تر است.   

سرعت انتشار امواج لرزه اى در كدام اليه از همه بيش تر است؟ - 49
4) هسته ى خارجى 3) خمير كره  2) هسته ى داخلى  1) گوشته 

چرا بعضى گياهان، حشرات و حتى جانوران كوچك را شكار مى كنند؟ - 50
1) چون فقط از حشرات تغذيه مى كنند.  

2) چون اين گياهان نمى توانند فتوسنتز كنند. 
3) چون همه ى مواّد مورد نياز خود را نمى توانند درست كنند.  

4) چون نسبت به حشرات و جانوران حساس هستند. 
چرا تنوع گياهان در جنگل هاى كاج كم است؟ - 51

1) به علت ترشح نوعى ماده از ريشه ى درختان كاج در خاك
2) به علت از بين بردن گياهان ديگر توسط انسان ها

3) چون گياهان ديگر، مناسب آن جا نيستند. 
4) چون آب و هواى جنگل هاى كاج، مناسب رشد ديگر گياهان نيست. 

در عمل فتوسنتز كدام نوع تبديل انرژى صورت مى گيرد؟ - 52
4) شيميايى به شيميايى 3) نورانى به شيميايى  2) شيميايى به نورانى  1) شيميايى به گرمايى 

نيروى اصطكاك در كدام جهت به جسم وارد مى شود؟ - 53

 (4   (3   (2   (1
مخمرها مربوط به كدام گروه زير مى باشند؟ - 54

4) جلبك ها 3) قارچ هاى تك سلولى  2) قارچ هاى پُرسلولى  1) باكترى ها 
كدام گزينه صحيح نمى باشد؟ - 55

1) ويروس آنفلوآنزا در سلول هاى شش ها، ساكن مى شود.  
2) عامل بيمارى سل، ويروس مى باشد. 

3) بعضى از باكترى هاى روده، ويتامين توليد مى كنند.  
4) با ورود واكسن، گلبول هاى سفيد عليه آن پادتن مى سازند. 
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سوا�ت رياضيات

 انتقال داده ايم و قرينه ى آن نسبت به مركز تقارن موجود - 56 
   

1
3  را به اندازه ى مختصات  

 
  

3
3 نقطه ى «آ» به مختصات 

 گرديده است. مختصات مركز تقارن كدام گزينه است؟  
 
  

4
4

 
 
  

5
1  (4   

 
  

4
2  (3   

 
  

3
3  (2   

 
  

1
5  (1

در جاى خالى چند عدد مى تواند قرار گيرد تا اين عدد با تقريب كم تر از 0/1 به شيوه ى گرد كردن، 24 شود؟  - 57
/23 

4) 5 عدد 3) 50 عدد  2) 10 عدد  1) 99 عدد 
كدام يك از گزينه هاى زير عبارت را تكميل مى كند؟ - 58

15
4  (2  3210  (1

/0 35  (4  37  (3

10 مساوى باشد؟ - 59
24 2 وجود دارد كه با كسر 

4 1 و 
3 چند كسر بين 

4) بى شمار كسر 3) 11 كسر  2) 5 كسر  1) 3 كسر 
8 محور اعداد، به طرف اعداد منفى رها كرده ايم. در حركت اول، آونگ 16 واحد حركت كرد. - 60 آونگى را از روى نقطه ى 

12 مسير قبلى را طى كند، در حركت پنجم، روى چه عددى قرار مى گيرد؟  اگر در هر حركت خود 
2  (4 3) صفر   3  (2  3  (1

كدام يك از نمودارهاى زير با درصد، ارتباط بيش ترى دارد؟ - 61
4) نمودار دايره اى 3) نمودار خط شكسته  2) نمودار تصويرى  1) نمودار ستونى 

در جاى خالى عبارت روبه رو، كدام كسر مى تواند قرار بگيرد؟ - 62

33
36  (2   28

29  (1

28
36  (4   33

29  (3
نموده ايم. - 63 رسم  وتر  ميانى  نقطه ى  به  نسبت  را  سانتى متر   16 وتر  طول  به  متساوى الساقينى،  قائم الزاويه ى  مثلث  قرينه ى 

مساحت شكل حاصل كدام است؟ 
4) 8 سانتى متر مربع 3) 128 سانتى متر مربع  2) 32 سانتى متر مربع  1) 64 سانتى متر مربع 

عبارت روبه رو، گسترده ى كدام گزينه است؟ - 64

17 3
4 20  (2   1 32 24 5  (1

13 1
5 4  (4   13 5

5 4  (3

سوا�ت رياضيات

     
/
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حاصل عبارت روبه رو كدام گزينه است؟ - 65

2) صفر   1
100  (1

/1 15  (4   1 (3

2 دستمزد روزانه ى سرپرست بخش و دستمزد روزانه ى كارگر، - 66
3 در يك كارخانه ى توليدى، دستمزد روزانه ى سركارگر، 

3 سركارگر مى باشد. اگر اختالف دستمزد سرپرست و كارگر 21600 تومان باشد، مجموع دستمزد اين 3 نفر چند تومان 
5

است؟ 
76400 (4  74400 (3  75600 (2  36000 (1

12 باقى مانده ى آن عدد جمع كرديم، حاصل جمع 63000 شد. آن عدد كدام است؟ - 67 4 از نصف عددى را با 
16

111200 (4  116600 (3  112000 (2  126000 (1
حجم كدام يك از گزينه هاى زير مى تواند با عدد 1250000 ميلى متر مكعب برابر باشد؟ - 68

4) يك جعبه كبريت 3) يك جعبه دستمال كاغذى  2) يك كارتن كتاب  1) يك يخچال كوچك خانگى 

12 از حجم باقى مانده ى اين - 69 50 درصد از حجم يك منبع ذخيره ى آب را از آب پر كرده ايم. كارگرى در هر 15 دقيقه، 

1 از حجم منبع آب خالى مى ماند؟ 
32 مخزن را با آب پر مى كند. بعد از چند دقيقه، 

4) 90 دقيقه 3) 75 دقيقه  2) 60 دقيقه  1) 45 دقيقه 
جرم جواد كه در كالس ششم درس مى خواند، تقريبًا 46/74 كيلوگرم است. جرم او با واحد گرم با چه تقريبى بيان شده - 70

است؟
4) با تقريب كم تر از 10 3) با تقريب كم تر از 1  2) با تقريب كم تر از 0/1  1) با تقريب كم تر از 0/01 

2 و 100 تومان از - 71
3 12 و 600 تومان از باقى مانده ى آن، يك كتاب و همچنين  2 از پولش يك كيف خريد و با 

4 زهرا با 
باقى مانده ى پول را براى خريد يك دفتر داد و در آخر 400 تومان برايش باقى ماند. پول زهرا چقدر بوده است؟

4) 10650 تومان 3) 8160 تومان  2) 13200 تومان  1) 9600 تومان 
يك چندضلعى منتظم داراى 20 قطر مى باشد. اندازه ى هر كدام از زواياى اين شكل هندسى چند درجه است؟ - 72

4) 140 درجه 3) 135 درجه  2) 130 درجه  1) 120 درجه 
ابعاد يك مكعب را با واحد دسى متر اندازه گيرى نموده و حجم آن را محاسبه كرده ايم. اگر 50 درصد ابعاد اين مكعب را - 73

افزايش دهيم و با واحد سانتى متر مكعب، حجم آن را محاسبه كنيم، عدد به دست آمده چند برابر عدد حجم اوليه است؟ 
4) 3375 برابر 3) 337/5 برابر  2) 3365 برابر  1) 3/764 برابر 

شكل روبه رو نمايش كدام يك از عبارت هاى زير است؟ - 74
10 2

14 6  (2   15 27  (1

18 1221 7  (4   3 1
7 3  (3

اتومبيلى با سرعت اوليه ى 120 كيلومتر بر ساعت، فاصله ى شوشتر - انديمشك را در زمان يك ساعت طى مى كند. اگر در - 75

[ / ( / )] ( )
  

  
   

1 1 1
3 2 3 202 25 3 1 65 1 2 4 50
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هر 15 دقيقه اين اتومبيل، 30 كيلومتر از سرعت خود را كاهش دهد، فاصله ى اين دو شهر چند كيلومتر است؟ 
4) 85 كيلومتر 3) 80 كيلومتر  2) 75 كيلومتر  1) 70 كيلومتر 

با توجه به شكل، اندازه ى زاويه ى «3» در كدام گزينه آمده است؟ (م ن، نيمساز زاويه ى «ج م ز» است.) - 76
1) 80 درجه
2) 60 درجه
3) 70 درجه
4) 85 درجه

%15 تخفيف خريده ايم. اگر قيمت دفتر، 25 درصد قيمت كتاب باشد و 25200 - 77 %20 تخفيف و دفترى را با  كتابى را با 
تومان پرداخت كرده باشيم، مجموع قيمت كتاب و دفتر قبل از تخفيف، چقدر بوده است؟ 

4) 30882 تومان 3) 30000 تومان  2) 29882 تومان  1) 25882 تومان 
بر روى يك نيم خط تعداد 10 نقطه گذاشته ايم. چند پاره خط بر روى آن تشكيل مى شود؟ - 78

110 (4  55 (3  90 (2  45 (1

2 شعاع چرخ بزرگ باشد و چرخ بزرگ فاصله ى 2826 مترى خانه تا مدرسه را در - 79
3 اگر شعاع چرخ كوچك دوچرخه اى 

1000 دور طى كند، محيط چرخ كوچك چقدر است؟ 
4) 1/684 متر 3) 1/884 متر  2) 1/774 متر  1) 2/884 متر 

1 ضرب كنيم، - 80
3 خارج قسمت تقسيم اعشارى 2/2 و باقى مانده ى آن 0/93 است. اگر مقدار مقسوم و مقسوم عليه را در 

حاصل ضرب خارج قسمت و باقى مانده ى تقسيم جديد كدام گزينه است؟ 
2/046 (4  0/681 (3  0/682 (2   0/753 (1

ز ن

ج
3

م

ه

0
120 0

50
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يحى آزمون چهارمحال و بختياری پاسخ های ت45

۲- گزينه ی 
۳- گزينه ی 

۱- گزينه ی ۳
گزينه ى (1): خداوند آفريننده ى همه چيز است. 

گزينه ى (2): خدا كسى است كه آفريد آسمان و زمين را. 
گزينه ى (3): اهللا، خدايى نيست جز او، كه زنده است. 

گزينه ى (4): خداست كه روزى دهنده است.
۱- گزينه ی 
۲- گزينه ی 
۴- گزينه ی 
۲- گزينه ی 
۱- گزينه ی 
۳- گزينه ی 
۱- گزينه ی 
۳- گزينه ی 

۳- گزينه ی ۱۲
گزينه ى (1): رعايت نظم در كارهايتان  (نادرست است) 

گزينه ى (2): پاداش بزرگى به او خواهيم داد.  (نادرست است)
گزينه ى (3): براى انسان جز آنچه تالش كرده (هيچ نصيب و بهره اى) نيست.  (درست است)
گزينه ى (4): خدايا! به اعضاى بدنم، براى خدمت در راه خودت توانايى بده.  (نادرست است)

۱- گزينه ی ۱۳
۲- گزينه ی 
۳- گزينه ی 
۳- گزينه ی 

معناى درست كلمه هاى رايت، زينهار و ربيع به ترتيب عبارت اند از: پرچم، آگاه باش و بهار 
۲- گزينه ی ۱۷

حكايت سعدى مفهوم قناعت داشتن را توصيه مى كند. سعدى مى گويد: اگر به دسترنج خودت قانع باشى نياز نيست در مقابل ديگران 
تعظيم كنى.

۴- گزينه ی ۱۸
كلمه هاى ضريف، مهفل، بحره و دريق در گزينه هاى ديگر نادرست اند و درست آن ها عبارتند از: ظريف، محفل، بهره و دريغ

۳- گزينه ی ۱۹
اگر فعل را با «چه كسى؟» سؤالى كنيم، جواب آن گداى نيك انجام است (چه كسى بهتر است؟ گداى نيك انجام) كه نهاد جمله است 

و «به از پادشاه بدفرجام» گزاره است. 
۴- گزينه ی ۲۰

- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی

- گزينه ی- گزينه ی۳۳

- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی

- گزينه ی- گزينه ی۱۲۱۲

- گزينه ی- گزينه ی۱۳۱۳
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی

- گزينه ی- گزينه ی۱۷۱۷

- گزينه ی- گزينه ی۱۸۱۸

- گزينه ی- گزينه ی۱۹۱۹

- گزينه ی- گزينه ی۲۰۲۰
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در بيت آرايه ى جان بخشى به كار رفته است. زيرا شاعر، باد صبا را جاندار فرض كرده است و به او مى گويد: اگر به وادى و سرزمين 
دوست رسيدى، آن جا را ببوس. 

۳- گزينه ی ۲۱
براى يادگيرى آوا و صدا نيازى به مدرسه نيست اما براى يادگيرى خط بايد به مدرسه رفت. 

۳- گزينه ی ۲۲
تركيب ساختمان بلند، تركيب وصفى يا موصوف و صفت است اما تركيب مداد او، تركيب مضاف و مضاف اليه يا تركيب اضافى است. 

تركيب هاى گزينه ى (1)، وصفى هستند، گزينه ى (2)، اضافى و گزينه ى (4) وصفى هستند. 
۱- گزينه ی ۲۳

ــت،  ــت، اما در متن هاى كهن و قديمى گاهى به جاى حرف اضافه ى «از - به - براى» به كار رفته اس ــانه ى مفعول اس حرف «را» نش
مانند: برادران را وصيت كرد  به برادران وصيت كرد.

۱- گزينه ی ۲۴
كلمه ى يزدان به معناى خداوند، مفرد است. كلمه هاى الوان، طوايف و منابع جمع مكّسر هستند و مفرد آن ها به ترتيب عبارت است 

از: لون، طايفه و منبع 
۲- گزينه ی ۲۵

ــتا و  صيف»، مخالف و  ــاى «نظم و نثر»، «فراز و فرود» و «ش ــتند. اما كلمه ه ــت و زندگانى مترادف و هم معنى هس ــاى معيش كلمه ه
متضادند. 

۱- گزينه ی ۲۶
كتاب سندبادنامه اثر محمدبن على ظهيرى سمرقندى است. 

۳- گزينه ی ۲۷
در گزينه ى (1)، پس از بار سوم، عالمت « ، » مى آيد. در گزينه ى (2)، بين دو جمله ى «سر فرو برد» و «بگريست» نيز بايد عالمت 

« ، »آورده شود. در گزينه ى (4)، پس از گفت، عالمت « : » مى آيد و جمله بايد بين« » (گيومه) آورده شود. 
۳- گزينه ی ۲۸

زيرا مقايسه براى بيان تفاوت ها و شباهت هاى ميان دو چيز به كار مى رود، نه فقط تفاوت ها. 
۱- گزينه ی ۲۹

آرايه ى تضاد يا طباق يعنى به كار بردن دو كلمه ى مخالف و متضاد در كالم. مانند: بگذر و مگذر 
۲- گزينه ی ۳۰

كلمه ى كاين مخّفف كه اين، دى مخّفف ديروز و شه مخّفف شاه است. 
۴- گزينه ی ۳۱

اگر انسان بر خالف عقيده ى خودش همه ى خواسته هاى ديگران را قبول كند ممكن است خود و خانواده اش را به دردسر بيندازد.
۳- گزينه ی ۳۲

هلو از ميوه هاى سردسيرى و هسته دار است.
۴- گزينه ی ۳۳

شهر اصفهان به دليل داشتن بناهاى تاريخى و زيبا و صنايع  دستى شهرت جهانى دارد.
۱- گزينه ی ۳۴

پوشاك مردم در نواحى مختلف آب  و  هوايى از نظر شكل، جنس و رنگ با هم فرق مى كند.
۲- گزينه ی ۳۵

كشور افغانستان به هيچ دريا و اقيانوسى راه ندارد.
۲- گزينه ی ۳۶

- گزينه ی- گزينه ی۲۱۲۱

- گزينه ی- گزينه ی۲۲۲۲

- گزينه ی- گزينه ی۲۳۲۳

- گزينه ی- گزينه ی۲۴۲۴

- گزينه ی- گزينه ی۲۵۲۵

- گزينه ی- گزينه ی۲۶۲۶

- گزينه ی- گزينه ی۲۷۲۷

- گزينه ی- گزينه ی۲۸۲۸

- گزينه ی- گزينه ی۲۹۲۹

- گزينه ی- گزينه ی۳۰۳۰

- گزينه ی- گزينه ی۳۱۳۱

- گزينه ی- گزينه ی۳۲۳۲

- گزينه ی- گزينه ی۳۳۳۳

- گزينه ی- گزينه ی۳۴۳۴

- گزينه ی- گزينه ی۳۵۳۵

- گزينه ی- گزينه ی۳۶۳۶
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تجارت موجب رشد شهرها و شهرنشينى در اروپا شد و شكل زندگى آن ها را تغيير داد.

۴- گزينه ی ۳۷
شهر بوشهر در استان بوشهر جزء اهداف حمالت زمينى عراق نبوده است.

۳- گزينه ی ۳۸
در دوره ى اسالمى چون دانشمندان در چند علم استاد بودند به آن ها حكيم مى گفتند.

۲- گزينه ی ۳۹
از زمان كشف و استخراج  نفت در ايران توجه بيگانگان به منابع كشور ما جلب شد.

۱- گزينه ی ۴۰
انرژى هسته اى روزى تمام مى شود و معادن آن پايان پذير هستند و قابل تجديد نيست.

۴- گزينه ی ۴۱
مواد طبيعى موادى هستند كه در طبيعت يافت مى شوند و بدون آن كه تغييرات زيادى در آن ها بدهيم مى توان از آن ها استفاده كرد. 

  مانند: خاك، شن، ماسه، طال، چوب و
 مواد مصنوعى موادى هستند كه از مواد طبيعى به دست مى آيند. مانند: كاغذ، پالستيك، بنزين، قاشق، دارو، پارچه ى پشمى و

۴- گزينه ی ۴۲
ــاناى الكتريسيته و گرما هستند و داراى سطح براق و درخشنده و  ــت. فلزات رس تمام فلزات جامدند، به جز جيوه كه يك فلز مايع اس

جالپذير مى باشند. با هيدروژن تركيب نمى شوند و چكش خوارند يعنى خاصيت ورقه شدن و مفتول شدن دارند.
۴- گزينه ی ۴۳

ــش، مقاومت هوا، اصطكاك و  ــى و نيروهاى تكيه گاه، باالبرى، ران ــى جزء نيروهاى غيرتماس ــى و گرانش نيروهاى الكتريكى، مغناطيس
كشسانى فنر جزء نيروهاى تماسى هستند.

۱- گزينه ی ۴۴
ــند ولى اين خم در باال و زير بال بيش تر است. بال ها را به گونه اى طراحى  ــوند كه خميده باش ــاخته مى ش بال هاى هواپيما به نحوى س
مى كنند كه وقتى هواپيما در حال حركت است هواى باالى بال داراى سرعت بيش ترى نسبت به هواى پايين بال مى شود و همين امر 

سبب اختالف فشار در دو سوى بال خواهد شد.
۲- گزينه ی ۴۵

ــطح زمين داراى انرژى ذخيره اى (پتانسيل گرانشى) مى باشد و به محض فرود  ــار قرار دارد به علت ارتفاع از س آبى كه در باالى آبش
آمدن اين انرژى به انرژى حركتى (جنبشى) تبديل خواهد شد.

۳- گزينه ی ۴۶
در ابتدا عدسى شيئى با بزرگ نمايى كم را در مسير نور قرار مى دهند و سپس براى وضوح بيش تر از عدسى هاى شيئى با بزرگ نمايى 

متوسط و زياد استفاده مى كنند.
۲- گزينه ی ۴۷

خميركره حالت خميرى دارد و ضخامت اين اليه در حدود 250 كيلومتر است. منشأ بيش تر زمين لرزه ها و آتشفشان ها مربوط به اين 
اليه مى باشد. در اين بخش دما و فشار به صورتى است كه مواد به نقطه ى ذوب خود نزديك هستند.

۲- گزينه ی ۴۸
همان طور كه در شكل هاى موجود در كتاب نشان داده شده است براى توليد يك تن كاغذ از ماده ى اوليه (تنه ى درخت) بايد 1400 
ــاعت برق مصرف شود. در صورتى كه براى توليد همين مقدار كاغذ از بازيافت كاغذهاى باطله 840 كيلووات ساعت برق  كيلووات س

مصرف مى شود.
۲- گزينه ی ۴۹

هسته ى داخلى حالت جامد دارد و گوشته  نيز حالت سنگى و جامد دارد اما به دليل فشار اليه هاى بااليى، هسته ى داخلى داراى تراكم 
ــرعت امواج لرزه اى در آن بيش تر از گوشته است. خميركره حالت خميرى دارد و سرعت امواج لرزه اى  ــت، بنابراين س بيش ترى اس

- گزينه ی- گزينه ی۳۷۳۷

- گزينه ی- گزينه ی۳۸۳۸

- گزينه ی- گزينه ی۳۹۳۹

- گزينه ی- گزينه ی۴۰۴۰

- گزينه ی- گزينه ی۴۱۴۱

- گزينه ی- گزينه ی۴۲۴۲

- گزينه ی- گزينه ی۴۳۴۳

- گزينه ی- گزينه ی۴۴۴۴

- گزينه ی- گزينه ی۴۵۴۵

- گزينه ی- گزينه ی۴۶۴۶

- گزينه ی- گزينه ی۴۷۴۷

- گزينه ی- گزينه ی۴۸۴۸

- گزينه ی- گزينه ی۴۹۴۹
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در آن بيش تر از هسته ى خارجى است كه حالت مايع دارد.
۳- گزينه ی ۵۰

ــود ندارد، بنابراين گياهان  ــد كه در خاك آن  ها مواد معدنى به مقدار الزم وج ــد مى  كنن ــت  خوار در مرداب  ها رش برخى گياهان گوش
نمى  توانند همه  ى مواد غذايى مورد نياز خود را از طريق فتوسنتز بسازند. از اين رو حشرات و حتى جانوران كوچك را شكار مى  كنند.

۱- گزينه ی ۵۱
ــح مى  كند كه مانع از رشد بسيارى از گياهان مى  شوند، به همين دليل تنوع گياهى  ــه  ى خود در خاك ترش درخت كاج موادى از ريش

در جنگل  هاى كاج كم است.
۳- گزينه ی ۵۲

گياه براى فتوسنتز به نور نياز دارد كه يا از طريق نور خورشيد و يا به صورت مصنوعى (المپ و ) تأمين مى شود. كلروفيل موجود 
در گياه نور خورشيد را جذب كرده و آن را به انرژى شيميايى تبديل مى كند و در گياه ذخيره مى شود.

۱- گزينه ی ۵۳
نيروى اصطكاك همواره در خالف جهت حركت جسم وارد مى شود. با توجه به اين كه جسم به سمت پايين حركت مى كند پس جهت 

نيروى اصطكاك رو به باالست.
۳- گزينه ی ۵۴

ــكل و گاز  ــواد قندى را به ال ــوند و قادرند م ــت مى  ش ــه جا ياف ــت در هم ــند و در طبيع ــلولى مى  باش ــاى تك  س ــا از قارچ  ه مخمره
كربن   دى  اكسيد و تركيبات معطر تبديل كنند.

۲- گزينه ی ۵۵
عامل بيمارى  هايى مانند طاعون، مخملك، اسهال خونى، ديفترى، حصبه، وبا، تب مالت و سل باكترى  ها مى  باشند.

۳- گزينه ی ۵۶
راه  حل اول: رسم شكل:

راه حل دوم: ابتدا به مختصات نقطه ى آ، مؤلفه هاى انتقال را مى افزاييم. 
      

                

3 1 4
3 3 0

براى اين كه مختصات نقطه ى مركز تقارن را به دست آوريم بايد مختصات نقطه و مختصات نقطه قرينه را جمع و بر دو تقسيم كنيم 
تا مختصات نقطه ى تقارن به دست آيد. 

RI~Th¶

·nI£U q¨o¶
,

                         
 

4 4 44 4 42
0 4 0 4 222

۴- گزينه ی ۵۷
0/ گرد شده و به عدد 24 تبديل شود.  در جاى خالى اعداد 99، 98، 97، 96 و 95 را مى  توان جاى داد تا عدد، با تقريب كم  تر از 1

۱- گزينه ی ۵۸
ابتدا حاصل صورت  ها و مخرج  ها را به دست مى  آوريم: 

     
/

/


 


32 0 21 15 5
15 4 13
24 5

- گزينه ی- گزينه ی۵۰۵۰

- گزينه ی- گزينه ی۵۱۵۱

- گزينه ی- گزينه ی۵۲۵۲

- گزينه ی- گزينه ی۵۳۵۳

- گزينه ی- گزينه ی۵۴۵۴

- گزينه ی- گزينه ی۵۵۵۵

- گزينه ی- گزينه ی۵۶۵۶

- گزينه ی- گزينه ی۵۷۵۷

- گزينه ی- گزينه ی۵۸۵۸
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/  

1

103 132 0 25 5 

1
2

1

132

15

1
3

24
6

 

2

1

1

4 1
5 2

     
     

          
/


          

1511 15 13 115 1 115 1 115100 11 13 1 100 2 100 2 100
2 2



50

2  

1
15 32 21 50 10

۴- گزينه ی ۵۹
كسرهاى مساوى و هم  مخرج آن  ها را كه داراى مخرج 24 باشند را نوشته و كسرهاى ميان آن  ها را مى  نويسيم.

  30 و
72  ، 20

48 10 و بين دو كسر خواسته شده باشد مثل 
24 بى شمار كسر مى توان نوشت كه برابر 

 
 

   

1 8 2 6
3 8 4 6

8 9 10 11 12
24 24 24 24 24

۱- گزينه ی ۶۰
) مى  رسيم.  )8 ) به عقب برگرديم به  )8 اگر 16 واحد از 

) مرحله ى اول (رفت) ) ( )   8 16 8
)   مرحله ى دوم (برگشت) )     1 16 8 8 8 02
) مرحله ى سوم (رفت) )     1 8 4 0 4 42
) مرحله ى چهارم (برگشت ) ( )      1 4 2 4 2 22
) مرحله ى پنجم (رفت) ) ( )      1 2 1 2 1 32

۴- گزينه ی ۶۱
نمودار دايره  اى جهت نمايش قسمتى از كل (يا درصدى از كل) مى  باشد. 

۳- گزينه ی ۶۲
ــده سپس از حاصل يكى كم شده است تا صورت كسر جديد  ــر دو برابر ش ــويم كه صورت هر كس با دقت در صورت  ها متوجه مى  ش

پديد آيد و مخرج  ها از مجموع دو مخرج قبلى پديد آمده است. 

۳- گزينه ی ۶۳

- گزينه ی- گزينه ی۵۹۵۹

- گزينه ی- گزينه ی۶۰۶۰

- گزينه ی- گزينه ی۶۱۶۱

- گزينه ی- گزينه ی۶۲۶۲

- گزينه ی- گزينه ی۶۳۶۳
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ــكل مربع را به وجود مى  آورد و چون طول وتر 16 سانتى  متر است  ــبت به نقطه  ى ميانى وتر، ش ــيم قرينه  ى مثلث قائم  الزاويه نس ترس
بدين معناست كه قطر مربع نيز 16 سانتى  متر است. بنابراين مساحت شكل برابر است با: 

16 16 
8

1

1282

۳- گزينه ی ۶۴
ــخص خواهد شد كه با حاصل عبارت گزينه  ى (3)  ــپس جمع مى  كنيم كه در اين صورت مش ــت آورده س حاصل هر پرانتز را به دس

برابر است. 
 : گزينه ى (3)  513 13 135 4 4 4

): عبارت سؤال 2 1) ( 12 4) ( ) (   3 3 115 5 4)

        1 3 3 10 12 3 25 5 12 2 2 3 32 5 20 20 20 20 4
۲- گزينه ی ۶۵

2/ كم كنيم برابر با صفر مى  شود.  25 اگر حاصل پرانتز داخل كروشه را از عدد 
از آن جايى كه هر عددى در صفر ضرب شود، حاصل ضرب نيز صفر خواهد بود، گزينه ى (2) صحيح است. 

[ / ( / 32 25 3 1 65

/

)] ( )
  

 
   

 

0

2 25 1 1 1
2 3 20 01 2 4 50

2 4 8 100

183 163 5 10



 



9
10

5
1

1
2

16
/ 9 2 254

8
4

۳- گزينه ی ۶۶
با توجه به متن مسأله، نسبت دستمزد سركارگر به سرپرست بخش 2 به 3 و دستمزد روزانه  ى كارگر به سركارگر 3 به 5 است. 

SwoQow

o¬nI¨ow

o¬nI¨

o¬nI¨ow

  
 

3 5 15 3 2 6
2 5 10 5 2 10   

o¬nI¨ow

o¬nI¨

SwoQow

SwoQow » o¬nI¨ SLvº ý°TiH

10 24000
6 14400
15 36000
9 21600

  24000 14400 36000 مجموع 74400
۲- گزينه ی ۶۷

1 آن عدد:
8 4 از نصف عددى يعنى 

16
1
2
4

16
 

18

1 1
2 8

- گزينه ی- گزينه ی۶۴۶۴

- گزينه ی- گزينه ی۶۵۶۵

- گزينه ی- گزينه ی۶۶۶۶

- گزينه ی- گزينه ی۶۷۶۷
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 8 1 7
8 8 8             باقى مانده  1 7 7

2 8 16 نصف باقى مانده 

  1 7 2 7 9
8 16 16 16 حاصل جمع آن ها 

9 63000
16 112000

7000

7000

۳- گزينه ی ۶۸
اگر واحد ميلى  متر مكعب را به سانتى  متر مكعب تبديل كنيم مشخص مى شود كه اين حجم براى يك جعبه دستمال كاغذى مناسب  تر 

است. 
 1250000 1000 1250 سانتى متر مكعب 

۲- گزينه ی ۶۹
براى درك بهتر شكل رسم مى  كنيم: 

) ظرف در 15 دقيقه پر مى شود. 1 1
2 2)

1
4

نصف قسمت خالى در 15 دقيقه پر مى شود يعنى 

  1 1 2 1 3
2 4 4 4 پر است. 

 4 3 1
4 4 4 خالى است. 

 1 1 1
2 4 8 1 ظرف را پر مى كند. 

8 15 دقيقه ى بار دوم، 

  3 1 6 1 7
4 8 8 8 پر است. 

 8 7 1
8 8 8 هنوز خالى است. 

 1 1 1
2 8 16 1 ظرف را پر مى كند. 

16 15 دقيقه ى بار سوم، 

  7 1 14 1 15
8 16 16 16 پر شده است. 

 16 15 1
16 16 16 خالى است. 

 1 1 1
2 16 32 1 ظرف را پر مى كند. 

32 15 دقيقه ى بار چهارم، 

 1 15 31
32 16 32 پر است. 

 32 31 1
32 32 32 خالى است. 

- گزينه ی- گزينه ی۶۸۶۸

- گزينه ی- گزينه ی۶۹۶۹
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 4 15 دقيقه60
۴- گزينه ی ۷۰

جرم جواد را به گرم تبديل مى  كنيم.
/ كيلوگرم  46 74 1000 گرم 46740

چون يكان صفر است بدين معنا است كه با تقريب كم تر از 10 بيان شده است. 
۲- گزينه ی ۷۱

ابتدا مبلغ  هاى 600 ، 100 و 400 تومان را در محاسبات به حساب نمى  آوريم. 
  4 2 2 1

4 4 4 2 باقى مانده ى پول 

 1 1 1
2 2 4          خريد كتاب  1 2 3

4 4 4 خريد كيف و كتاب 

 4 3 1
4 4 4               باقى مانده  

1

2

2 1 1
3 4 6 خريد دفتر 

       

 

1 1 1 6 3 2 11 600 400 100 11002 4 6 12 12
12 11 1
12 12 12

                  1 1100
12 13200

۳- گزينه ی ۷۲
از فرمول تعداد قطرهاى چندضلعى  ها، تعداد ضلع  هاى آن را مى  يابيم. 

Ì°òH jHk÷U Ì°òH jHk÷U
IÀoõ¤ jHk÷U

( ) 


3
2

( )( )
(

   
  

3 403 20 8 32
  
) 

5
8 40 كه با قرار دادن عدد 8 در جاى خالى تساوى درست است.  

Ì°òH jHk÷U
´ÊT¹¶ Â÷±ò k¹a pH ¾Ä»Hp ¦Ä Áï½pHkºH

Ì°òH jHk÷U

2( )


 180

( 8 2)

3
6

180


1

45

4

1358

۴- گزينه ی ۷۳
بهتر است براى ابعاد مكعب عددى مثل 2 دسى  متر مكعب فرض كنيم.

oT¶ïÂwj oT¶ïÂTºIw2 20

50
100



5

20 oT¶ïÂTºIw) kÄk  Ì°òH Áï½pHkºH
oT¶ïÂTº

]
Iw

(


   


1 20 10 3010

K÷§¶ oT¶ïÂwj) ¾Ã²»H ´\e

(K÷§¶ oT¶ïÂTºIw) kÄk  ] ´\e

(

  

  


 




30 30 30 27000 270002 2 2 88 3375 برابر

۲- گزينه ی ۷۴

- گزينه ی- گزينه ی۷۰۷۰

- گزينه ی- گزينه ی۷۱۷۱

- گزينه ی- گزينه ی۷۲۷۲

- گزينه ی- گزينه ی۷۳۷۳

- گزينه ی- گزينه ی۷۴۷۴
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15 مى  باشد كه در گزينه موجود نمى  باشد. ولى حاصل  1
21 3 15 است. پس عبارت مناسب آن 

21 چون سهم هر سه رنگ از كل شكل 

عبارت گزينه  ى (2) معادل آن مى  باشد. 
۲- گزينه ی ۷۵

ــرعت اتومبيل در ابتداى حركت، 120 كيلومتر بر ساعت است. بنابراين در 15 دقيقه  ى اول 30 كيلومتر طى  ــؤال س با توجه به متن س
مى  كند. 

¾£Ã¤j

oT¶¼±Ã¨

60 15
120 30

4

4

در 15 دقيقه ى دوم سرعتش 90 كيلومتر بر ساعت است.  

¾£Ã¤j

oT¶¼±Ã¨
 

60 15120 30 90 90 225

4

4

در 15 دقيقه ى سوم سرعتش 60 كيلومتر بر ساعت است.  

¾£Ã¤j

oT¶¼±Ã¨
 

60 1590 30 60 60 15

4

4

در 15 دقيقه ى چهارم سرعتش 30 كيلومتر بر ساعت است.  

¾£Ã¤j

oT¶¼±Ã¨ /
 

60 1560 30 30 30 7 5

4

4   

 

/ /   7 5 15 22 5 30 75

فاصله ى دو شهر برابر خواهد بود با: كيلومتر 

۲- گزينه ی ۷۶
زاويه  هاى ج، ن، ز چون كمان برابر دارند با هم مساويند. در مثلث م ن س داريم: 

  0120 50 170
  0180 170 10  : « ³1 » و هم زاويه ى « ³2 هم زاويه ى «

 50 10 60 ³2 برابر است  زاويه ى 3 زاويه ى خارجى است و با مجموع دو زاويه ى ج و 

؟- گزينه ی ۷۷
براى اين  كه قيمت دفتر 25 درصد قيمت كتاب باشد بايد عدد مناسب فرضى مثل 400 و 100 را در نظر بگيريم.  (؟) 
400 قيمت كتاب
100 قيمت دفتر

 20 400 80100                   تخفيف  400 80 قيمت كتاب بعد از تخفيف 320

 15 100 15100                   تخفيف  100 15 85 قيمت دفتر بعد از تخفيف 

 320 85 405 پرداختى بعد از تخفيف 

- گزينه ی- گزينه ی۷۵۷۵

- گزينه ی- گزينه ی۷۶۷۶

- گزينه ی- گزينه ی۷۷۷۷
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 100 400 قيمت اوليه 500
 

405 25200 25200 500 31100500 40 
 

گزينه ها نادرست اند و جواب به دست آمده در گزينه ها نيست. 
۳- گزينه ی ۷۸

وقتى بر روى يك نيم  خط تعداد 10 نقطه بگذاريم در نهايت 11 نقطه خواهيم داشت بنابراين: 

¾õ£º jHk÷U  ¾±ÅIÎ jHk÷U
ôiï½nIQ jHk÷U

  11 10
2 

5

1

552

۳- گزينه ی ۷۹
اگر مسافت طى  شده  ى چرخ را بر تعداد دور چرخيدن چرخ تقسيم كنيم، محيط چرخ به دست مى  آيد:

/ 2826 1000 2 826 محيط چرخ بزرگ 
2 شعاع چرخ بزرگ است محيط آن ها نيز همين نسبت را دارد. 

3 چون شعاع چرخ كوچك 

/ /
/

  
2 2 826 2 1 8843 2 826 3


 

۲- گزينه ی ۸۰
1 ضرب مى  شود. 

3 ــمت تغيير نمى  كند ولى باقى  مانده در همان  1 ضرب كنيم خارج قس
3 ــوم  عليه تقسيمى را در  ــوم و مقس هرگاه مقس

1 ضرب مى  كنيم تا باقى  مانده  ى تقسيم جديد به دست آيد. 
3 0/ را در  93 بنابراين 

/   9310 93 3 /  

31

1

1 31 0 31100 3 100 باقى مانده ى تقسيم جديد 

 
Sμv¤ ZnIi kÄk  ´Ãv£U Áï½kºI¶ïÂ¤IM]

/ / / 2 2 0 31 0 682

- گزينه ی- گزينه ی۷۸۷۸

- گزينه ی- گزينه ی۷۹۷۹

- گزينه ی- گزينه ی۸۰۸۰


