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چھ عددي قرار دھیم تا تساوي زیر برقرار  بھ جاي      -2
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 مجموع زاویھ ھاي مشخص شده در شكل چند درجھ است؟ -4

 درجھ                          72درجھ                   ب)  36الف) 

 درجھ 180د)                    درجھ 108ج)

 



گر ھستند. اگر مجموع زاویھ ي بزرگتر دو زاویھ متمم یكدی -5
درجھ باشد مكمل  130با پنج برابر زاویھ ي كوچك تر مساوي 

 زاویھ ي بزرگ تر ، چقدر است ؟

 درجھ 90درجھ                             ب)  80الف) 

 درجھ 110د)                               درجھ 100ج) 

 

 

درجھ است.  C  ،15زاویھ ي  ABCدر مثلث قائم الزاویھ ي  -6
است در  BCرا طوري رسم كرده ایم كھ طول آن ربع  ADپاره خط 

 این صورت :

 است. ABCارتفاع مثلث  AD)الف

 قائم الزاویھ است. ABDب) مثلث 

 درجھ است. 75برابر  DACج)زاویھ ي 

 د)ھمھ ي موارد

 6000000با چند تا از عملیات ھاي زیر بھ  5997997عدد  -7
 ل مي شود؟تبدی

 10) گرد كردن با تقریب كم تر از 1

 100)گرد كردن با تقریب كمتر از 2

 1000)گرد كردن با تقریب كمتر از 3

 100000)گرد كردن با تقریب كمتر از 4

 1000000)گرد كردن با تقریب كمتر از 5

                         2ب)                    1الف) 
 4د)                            3ج)



دریك كتاب فروشي قیمت دو كتاب با ھم مساوي بود قیمت  -8
 15كاھش یافت و قیمت كتاب دیگر    %  5یكي از كتاب ھا %

 600افزایش یافت.بعد از این تغییرات اختالف قیمت دو كتاب 
 تومان شد. اكنون قیمت كتاب ارزان تر چھ قدر است؟

تومان                        3000ج)         تومان   2850تومان       ب)  150الف) 
 تومان 3450د) 

 

دارد او ھمھ ي مكعب ھا را  cm1مكعب با ابعاد  42محمد  -9
است  cm18براي ساختن یك  مكعب مستطیل كھ محیط قاعده ي آن 

 استفاده مي كند ارتفاع این مكعب مستطیل برابر است با

                        5cmب)                        6cmالف)  
 2cmد)                                3cmج)

 

 

 

 كدام گزینھ نادرست است؟ -10

 96دسي متر مربع              ب) 7200=ھكتار 0072/0الف)  

 ھكتار          9600=كیلومتر مربع

             عمیلي متر مرب 81 =سانتي متر مربع  81/0ج)

 مربع سانتي متر 4400 =مربع دسي متر  44/0د)

4�چھ عددي بگذاریم تا نقطھ ي  Oبھ جاي  -11 − 𝑂𝑂  
𝑂𝑂 − 6 در ناحیھ  �

 سوم قرار گیرد؟

                        3ب)                        5الف)  
 4د)                             2ج)



 4و  2،1طول شعاع چرخ ھاي (آ) ، (ب) و (ج) بھ ترتیب  -12
 ول شعاع چرخي كھ بھ چرخ (ب) وصل شده است. ط

دور بچرخد ،چرخ (ج) چند  200مي باشد . اگر چرخ (آ)  1نیز 
 دور مي چرخد؟

      100ب)                        200الف)  

 25د)                             50ج) 

در یك اداره نسبت كارمندان مرد بھ زن  -13
2
3
بھ  

3
5
است. اگر  

نفر باشد این اداره چند كارمند  95كل كارمندان این اداره 

مرد استخدام كند تا نسبت كارمندان مرد بھ كارمندان زن ، 
2
5
 

بھ 
1
4
 شود؟ 

                        35ب)                        22الف) 
 72د)                             30ج)

تساوي الساقین رو بھ رو بھ ضلع درمثلث قائم الزاویھ ي م -14
سانتي متر ، مساحت قسمت رنگ شده چند سانتي متر مربع  10

 است؟

     5/78ب)                      5/21الف)  

 25/39د)                        75/10ج) 

نسبت بھ خطي موازي با  �45�قرینھ ي نقطھ اي بھ مختصات  -15

 باشد، كدام نقطھ است ؟ 3محور عمودي كھ طول آن برابر 

                            �15� ب)                        �25�الف) 

 �55� د)                             �65� ج)



 .نمی باشدکدام مورد از تفاوت ھای سلول گیاھی و جانوری  -16

الف) سلول گیاھی کلروپالست دارد در حالی کھ سلول جانوری 
 فاقد آن است.

واکوئول در سلول ھای جانوری کوچک است در حالی کھ سلول ب) 
 گیاھی دارای واکوئول بزرگ می باشد.

ج) سلول گیاھی اشکال متنوع دارند در حالی کھ سلول جانوری 
 شکل منظمی دارد

 د) سلول گیاھی عالوه بر غشاء یک دیواره سلولی سخت دارد

کثیر می مخمرھا از طریق .......................... ت -17
 شوند.

الف) تقسیم دو تایی           ب) جوانھ زدن               
 ج)قطعھ قطعھ شدن         د) ھاگ زایی

در میکروسکوپ ھای امروزی تمرکز نور در زیر نمونھ بھ  -18
 عھده کدام قسمت می باشد.

الف) صفحھ چرخان            ب) المپ                    ج) 
 د) کندانسور      عدسی چشمی      

نوعی جلبک سبز کھ کلروپالست مارپیچی دارد و شکل استوانھ  -19
 ای دارد چھ نام دارد. 

الف)اسپیروژیر                  ب) قارچ                    
 ج) آمیب                        د) پارامسی

 اندام اصلی غذاسازی در گیاھان چھ نام دارد. -20

ب) برگ                                       الف) ساقھ   
 ج) ریشھ                         د) آوند

 در كدام گزینھ تمام كلمات ھم خانواده ھستند؟

 الف)محفوظ،حفظ،محافظت

 ب)اختالف،مختلف،خالفت



 ج)عمل،عامل ،علما

 د)شاھد،شھید،مشھور

 "مفعول" دركدام گزینھ،درست مشخّص شده است؟ -21

 ،قّصھ حضرت یوسف (ع) را مي خوانیم.قرآن درالف)

 .مي نویسدب)پدرم،ھر روز خاطره خود را 

 توّجھ مي كنند. زلزلھ زدگانج)دانش آموزان ،بھ 

 را طراوت ببخش. روح و جسم خودد)فرزندم، با ورزش، 

 با توّجھ بھ جملھ زیر، كدام گزینھ "نھاد" است؟ -22

 گاه كرد"."استاد بھ برق چشمان بّچھ ھا، با دّقت ن

الف)بّچھ ھا                                   ب)با دّقت                             
 ج)استاد                        د)چشمان

 است؟ نادرست درگروه كلمات زیر امالي چند كلمھ -23

 نزركردم" –مشّقت كار  -ذوال ملك -ذّلت خدمت -"در دام بیافتي

                         3ب)                    2الف) 
 5د)                     4ج)

 دركدام گزینھ، تركیب وصفي وجود دارد؟ -24

 الف) تشبیھات لطیف                       ب) دیده انسان

 ج) منزل عشق                               د) صداي اذان

 ت؟دام گزینھ نادرست اسكنوع جملھ در مقابل  -25

 الف)برخیز و نگاھي بھ ستارگان انداز (امري)

 ب) بھ بھ چھ گلستان زیبایي (عاطفي)

 ج)كتاب ھا را كجا قرار دادي (خبري)



 د)چگونھ بھ مسافرت رفتي (پرسشي)

مترادف كلمات "پیشھ،حجره،صالح" بھ ترتیب در كدام گزینھ  -26
 آمده است؟

 الف) بخشش،اتاق،درستي

 ب)كار،اتاق ،آشتي كردن

 مقابل،غرفھ، نیك شدنج)

 د)حرفھ،خانھ ، درستي

براي نشان دادن "شك و تردید" یا "ریشخند" از كدام عالمت  -27
 نگارشي استفاده مي شود؟

الف) دو نقطھ                   ب) عالمت سوال                         
 ج) نقطھ                           د) ویرگول

 اب لغت در زبان فارسي كیست؟مفّصل ترین كت خالق -28

الف) محّمد معین       ب) علي اكبر دھخدا          ج) محّمد 
 تقي بھار                       د) سّید جعفر شھیدي

چھ تعداد از كلمات زیر مي توانند بدون نشانھ،جمع بستھ  -29
 شوند؟

 "مرحلھ،بنده،فرزند،معّلم ، موجود،عضو، موّرخ"

                                 3ب)                            2الف)  
 4د)                                1ج)

 ؟ یک پرسش مناسب چھ ویژگی دارد -30

 الف) بھ کمک مشاھده می توان بھ آن پاسخ داد

ب) با خواندن آن پرسش ،می توان روش پاسخگویی بھ آن را 
 پیدا کرد

 حتما" بتوان آزمایش انجام دادج) برای پاسخ  بھ آن 



د) در آن از جمالت و عبارت ھای واضح و دقیق استفاده شده 
 باشد

 نگین و مھسا دو سوال طرح کرده اند : -31

نگین: (دانش آموزان مدرسھ ، کدام نوع خوراکی بوفھ را 
 بیشتر می خرند؟)

مھسا: (بھترین راه  ھا برای جلوگیری از مبتال شدن بھ 
 قلبی چیست؟)بیماری ھای 

 برای پاسخ دادن بھ این سواالت چھ روشی مناسب تر است؟32-

ب)      الف) نگین: نظرسنجی     مھسا: مشاھده         
نگین : نظرسنجی       مھسا: مطالعھ کتاب و مراجعھ بھ 

 اینترنت

د)      ج)  نگین: مشاھده        مھسا : نظرسنجی       
 بھ اینترنت    مھسا: مشاھدهنگین:مطالعھ کتاب و مراجعھ 

دریک طبقھ بندی  کلمات زیردر یک گروه قرار گرفتھ اند،   -33
 بھ چھ ویژگی مشترکی توجھ شده است؟

 ( سرسبز ،  پیرمرد ، پرکار )

         الف) کلمات دو بخشی               ب) معنی متضاد   
 د)  تعداد نقطھ            ج) ھم معنی   

 ؟ نیستھ صحیح کدام گزین -34

الف )  برای جواب دادن بھ پرسش ھایی کھ با "چرا " شروع می 
 شوند ، باید دلیل آورد.

ب) پاسخ بھ پرسش ھایی کھ با کلمھ " آیا " شروع می شود ،  
 بلھ  یا خیر است.

 ج) یک پرسش خوب ، باید با کلمھ ی " چگونھ"  شروع  شود.

 د.د) یک پرسش خوب نباید مبھم و پیچیده باش



كارت ھایي داریم كھ در یك طرف آن ھا یك شكل و در طرف  35-
دیگر آن ھا یك عدد نوشتھ شده است چیدمان اولیھ آن ھا بھ 

صورت زیر است: تعداد دلخواھي از كارت ھا را انتخاب كرده و 
آن ھا را بر مي گردانیم سپس چیدمان را بر ھم زده و چیدمان 

اكنون روي چند كارت عدد فرد نوشتھ  جدیدي درست مي كنیم .
 شده است؟   

      2ب)                              1الف)

  4د)                                 3ج)

 

یك صد ضلعي محدب ، حداكثر چند زاویھ تند مي تواند  -36
 داشتھ باشد ؟ 

                  3ج)                   9ب)                  99الف) 
  2د) 

 

سكھ ي یك رنگ و یك شكل در اختیار داریم . یكي از  37 -37
 سكھ ھا تقلبي است . با یك ترازوي دو كفھ اي و بدون 

استفاده از سنگ ترازو حداقل با چند بار وزن كردن مي توان 
 معلوم كرد سكھ ي تقلبي سبك تر است یا سنگین تر ؟ 

                 5ج)                  3ب)                  2الف) 
  6د) 

 

بھ چند روش مي توان با داشتن چھار دایره با شعاع ھاي  -38
 مختلف ، شكل ھایي رسم كرد كھ دایره ھا ھمدیگر را قطع 

 نكنند ؟ 

                16ج)                  12ب)                  8الف) 
  24د) 



 

نفره ایستاده اند . نفر اول صف  10صف ،  10نفر در  100 -39
 از یك خبر جدید آگاه مي شود اگر انتقال این خبر از ھر 

كسي بھ یكي از افراد كناري اش یك دقیقھ زمان ببرد ، پس از 
 چند دقیقھ ھمھ ي افراد صف از این خبر آگاه مي شوند ؟ 

                   دقیقھ 18دقیقھ                 ب)  17الف) 
 دقیقھ   20دقیقھ                   د)  19ج) 

 

ُام  1393حاصل جمع كلیھ ي سطرھا از سطر اول تا خود سطر  -40
 برابر است با : 

  695ب)                       697الف) 

 د) صفر                       1393ج) 

 

 

 

 

 

 

 

 


