
قرآن و هديه های آسمان

الَة كانَْت َعَلى الُمؤمنيَن ِكتابًا َموقوتًا» به كدام حكم واجب تأكيد شده است؟ - 1 در اين آيه «ِانَّ الصَّ
4) حج 3) نماز  2) روزه  1) جهاد 

اين شعر بيانگر مفهوم كدام يك از پيام هاى قرآنى زير است: «به جز كشته ى خويشتن ندروى»- 2
2) «ُكلُّ اّمِرى بِما َكَسَب َرهيٌن» 1) «َو فى أنُفِسُكم أفال تُبِصرون»  
4) «فَاْعتَبِروا يا اُولى األبصار» 3) «َو ُهَو َمَعُكم اَْيَن ما ُكنتُم»  

بان» كدام گزينه است؟ - 3 معنى آيه ى «َفِبأىِّ آالِء ربُِّكما ُتَكِذّ
2) پس ميان برادرانتان اصالح كنيد.  1) پس قطعًا تذّكر براى مؤمنان سودمند است.  

4) پس به خدا ايمان بياوريد.  3) پس كدامين نعمت خدا را تكذيب مى كنيد؟  
ترجمه ى آيه ى 16 سوره ى حديد كه تأثير آن فضيل سارق را به فضيل عارف تبديل كرد؛ كدام است؟ - 4

1) آيا زمان آن نرسيده كه دل هاى مؤمنان به ياد خدا، خاشع گردد؟ 
2) و چون آيات او برايشان تالوت شود، ايمانشان بيش تر مى شود. 

3) مؤمنان كسانى هستند كه چون ياد خدا شود، دل هايشان خاشع مى شود. 
4) و به خوبى ها امر مى كنند و از زشتى ها نهى مى كنند. 

مالك برترى انسان ها در قرآن چيست؟ - 5
4) تقوا 3) جنسيت  2) ثروت  1) طايفه 

سوره ى كافرون به دنبال چه ماجرايى بر پيامبر اكرم (ص) نازل شد؟- 6
2) جشن ساليانه ى بت پرستان 1) پيشنهاد سران قريش به پيامبر اكرم (ص) 

4) شكنجه شدن بالل به دست مشركان 3) خوابيدن امام على (ع) در بستر پيامبر 
وقتى حضرت ابراهيم (ع) فهميد سرپرست او دشمن خداست، از او بيزارى جست. اين عمل حضرت ابراهيم (ع) به كدام يك از وظايف دينى ما - 7

اشاره مى كند؟
4) مولى 3) تولى  2) تبرى  1) دوستى 

كدام يك از موارد زير از اهداف قيام امام حسين (ع) نبود؟- 8
4) امر به معروف 3) شهادت در راه خدا  2) نهى از منكر  1) اصالح اّمت پيامبر (ص)  

چرا خداوند در قرآن پيشوايان دينى را ستايش مى كند؟ - 9
2) به دليل رفتارهاى پسنديده و صفات نيك 1) به دليل رفتارهاى پسنديده و خويشاوندى با پيامبر (ص)  

4) به خاطر خويشاوندى با پيامبر (ص) و صفات نيك 3) به خاطر خويشاوندى با پيامبر (ص) و اداره ى امور جامعه 
با توجه به سخن رسول اكرم (ص) ارزش كدام دو نعمت در نزد مردم ناشناخته است؟ - 10

4) سالمتى و امنيّت 3) سالمتى و تندرستى  2) توانمندى و امنيّت  1) تندرستى و عافيت 
با توجه به احكام محرم و نامحرم، كدام يك از موارد زير حرام است؟ - 11

1) پوشيدن هرگونه لباسى كه توجه نامحرم را جلب كند؛ هم براى مردان هم براى زنان
2) پوشيدن هرگونه لباسى كه توجه نامحرم را جلب كند؛ قبل از رسيدن به سن تكليف

3) پوشيدن هرگونه لباسى كه توجه نامحرم را جلب كند؛ فقط براى زنان
4) پوشيدن هرگونه لباسى كه توجه نامحرم را جلب كند؛ فقط براى مردان
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در چه وضعيتى مسافر بايد نمازهاى روزانه ى خود را شكسته بخواند؟ - 12
1) مسافت بيش تر از 22 كيلومتر و ماندن بيش تر از ده روز در سفر

2) مسافت كم تر از 22 كيلومتر و ماندن كم تر از ده روز در سفر
3) مسافت بيش تر از 22 كيلومتر و ماندن كم تر از ده روز در سفر
4) مسافت كم تر از 22 كيلومتر و ماندن بيش تر از ده روز در سفر

حضرت على (ع) مسلمانان را براى رسيدن به موفقيت به چه چيزى سفارش نموده است؟ - 13
4) تفّكر و توّكل 3) تمرين و ممارست  2) رعايت نظم  1) پشتكار و مداومت 

روز شهادت حسين فهميده را روز ……… ناميده اند. - 14
4) مبارزه با استكبار 3) بسيج دانش آموزى  2) نوجوان  1) دانش آموز 

با توجه به سخن پيامبر اكرم (ص)، باالترين نيكى در راه خدا چيست؟ - 15
4) شهادت 3) احسان  2) انفاق  1) جهاد  

�فار

قالب شعر زير چيست؟ - 16
خوانى بيش تر  ــه  ك ــدان  ــن چ علم   »
ـــه دانــشــمــنــد ــق بــــود، ن ــّق ــح ـــه م ن

ــى ــادان ن نيست  ــو  ت در  عــمــل  چـــون 
چــنــد» ــى  ــاب ــت ك او  ـــر  ب چـــارپـــايـــى 

4) غزل 3) مثنوى  2) قطعه  1) قصيده 
در مصرع «درياقلى! به وسعت درياست ناِم تو» ركن اول تشبيه كدام كلمه است؟- 17

4) نام 3) وسعت  2) دريا  1) درياقلى 
كدام كلمات با بقيه متفاوت است؟ - 18

4) بيخ و بن 3) تأخير و درنگ  2) صيف و شتا  1) چست و چاالك 
هم خانواده ى «عجله» كدام است؟ - 19

4) جاعل 3) معالجه  2) جعل  1) تعجيل 
معناى كدام كلمه نادرست است؟ - 20

4) قالب: چيره 3) خوان: سفره  2) غريب: بيگانه  1) ثواب: كار خوب 
كدام يك از كلمات زير جمع است؟ - 21

4) انبان 3) اوراق  2) جنگل  1) يزدان 
تركيب اضافى كدام عبارت است؟ - 22

4) كلبه ى چوبى 3) كلبه ى گدايى  2) مرد هيزم شكن  1) تيشه ى هيزم شكن 
با توجه به مصراع «ناچيزى تو كرد بدين گونه تو را خار» گزينه ى صحيح كدام است؟ - 23

2) بى ثمرى تو، تو را تبديل به هيزم كرد.  1) بى ثمرى تو، تو را بى ارزش كرد. 
4) بى ارزشى تو، تو را بى ارزش كرد.  3) بى ارزشى تو، تو را تبديل به هيزم كرد. 

با توجه به مصرع «چو رستم بديدش برانگيخت اسب» كدام گزينه نادرست است؟ - 24
4) اسب: مفعول 3) اسب: متّمم  2) رستم: فاعل  1) رستم: نهاد 

كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ - 25
4) مصّفى 3) مصطفى  2) تعالى  1) حتى 

�فار
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3 “ آزمون اصفهان 

متن زير داراى چند جمله است؟ - 26
«حكيمى را پرسيدند كه دوست بهتر است يا برادر؟ گفت: برادر نيز، دوست به»

4) شش 3) پنج  2) چهار  1) سه 
كدام گزينه قافيه ى ابيات زير نيست؟ - 27

دبستانيم ـــن  اي اطـــفـــال  كـــه  ـــا  «م
ــم ــي ــن هـــمـــه بــــا هــــم بـــــــرادر وط

ــم ــي ــران اي ــــاك  پ ــــاك  خ از  ــه  ــم ه
جانيم» ــا  ب جــســم  ــو  چ ــم  ه ــان  مــهــرب

4) جانيم 3) وطنيم  2) ايرانيم  1) دبستانيم 
در متن زير از كدام مهارت نويسندگى استفاده شده است؟ - 28

«دو برادر يكى خدمت سلطان كردى و ديگرى به زور بازو نان خوردى»
4) شرح حال 3) گزارش  2) مقايسه  1) توصيف 

در عبارت «سرد و گرم چشيده و در ميان كارها بوده» از كدام آرايه ى ادبى استفاده شده است؟ - 29
4) تشبيه 3) مبالغه  2) توصيف  1) كنايه 

ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز مى دهد بر باد» با كدام گزينه در تضاد است؟- 30
2) زخم زبان از زخم شمشير بدتر است.  1) سخنان نيش دار به قيمت جان انسان است. 

4) زبان خوش مار را از سوراخ بيرون مى كشد.  3) زبان در دهان پاسبان سر است. 

مطالعات اجتماعى

سعيد مى خواهد در يك كالس ورزشى ثبت نام كند، براى آن كه او درست تصميم بگيرد، چه مراحلى را بايد طى كند؟ - 31
1) اطالعاتى را جمع آورى و درباره ى موضوع خوب فكر كرده و در كالس ثبت نام كند. 

2) خوب فكر كرده، نتايج انتخاب هاى خود را پيش بينى و بهترين راه را انتخاب نمايد.
3) درباره ى موضوع پرس و جو و مشورت كرده و سپس كالس ورزشى را برگزيند. 

4) تحت فشارهاى روانى قرار نگرفته و در كالسى كه تمايل دارد شركت كند. 
كدام يك از موارد زير مربوط به مرحله ى «داشت» در كشاورزى است؟ - 32

4) چيدن علف هاى هرز 3) خرمن كوبى  2) بذرپاشى  1) آرد كردن گندم 
با توجه به موضوع انرژى، كدام گزينه غلط است؟ - 33

1) بيش تر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقاياى جانوران به وجود آمده است. 
2) تنها انرژى هايى كه در ايران استفاده مى شود، نفت و گاز نيست. 

3) بيش ترين انرژى مورد نياز ما از گروه سوخت هاى فسيلى و غيرفسيلى تأمين مى شود. 
4) در كشور ما 15 درصد برق با انرژى الكتريكى، برق آبى نيست. 

چه عاملى از عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ى اسالمى نيست؟ - 34
4) تعاليم اسالم 3) صنعت چاپ  2) كاغذسازى  1) تجارت 

درباره ى «اوقات فراغت» صحيح ترين عبارت كدام است؟- 35
1) وقتى از انجام كار، فرصت پيدا شد به فعاليت دلخواه بپردازد. 

2) روزهاى تعطيل كه فرصت خوبى براى استراحت و بازى است. 
3) هنگامى كه مشغول فعاليت هاى ورزشى و تفريحى هستيم. 
4) زمانى كه بيكار باشيم و تكليفى براى انجام نداشته باشيم. 

مطالعات اجتماعى
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در مورد وضعيت مكانى تأسيسات يا اماكن زير، كدام عبارت درست است؟ - 36
2) كارخانه هاى كشتى سازى اطراف چابهار در خليج فارس 1) جزاير تفريحى كيش و قشم در درياى عمان 

4) انبار نفت جهان در كف درياى خزر 3) صيد ماهى خاويار در درياى خزر 
كدام پديده ى طبيعى درباره ى مرز بين ايران و كشورهاى همسايه صحيح است؟ - 37

4) ارتفاعات آرارات با تركيه 3) رود اترك با ارمنستان  2) تنگه ى هرمز با قطر  1) اروندرود با عربستان 
كشورهاى عراق و عربستان همسايه هاى كدام همسايه ى ايران هستند؟ - 38

4) امارات 3) عمان  2) بحرين  1) كويت 
علومى كه در دوره ى تحوالت علمى اروپا، منجر به شناخت سرزمين ها و راه هاى دريايى و تجارت شد، چه بودند؟ - 39

4) مهندسى و رياضيات 3) جغرافيا و ستاره شناسى  2) ستاره شناسى و پزشكى  1) زمين شناسى و شيمى 
چه دليلى از علل حمله ى نظامى عراق به ايران نيست؟ - 40

2) حمايت از مبارزه ى مردم فلسطين و مظلومان جهان 1) به خطر افتادن منابع كشورهاى استعمارگر در ايران 
4) تصرف خوزستان و مالكيت خرمشهر و اروندرود 3) آمادگى كافى ارتش و سپاه براى دفاع از ميهن اسالمى 

علوم تجر()

وقتى با نى در آب فوت مى كنيم، حباب هايى تشكيل مى شوند و به سطح آب مى آيند. به نظر شما چرا اين حباب ها در آب - 41
به طرف باال حركت مى كنند؟

2) فشار آب حباب ها را باال مى برد.  1) حباب ها از آب سبك تر هستند. 
4) چون در آب با شدت فوت مى كنيم. 3) حباب ها به دليل فشار باال مى روند. 

مى دانيم براى توليد هر 1000 كيلوگرم كاغذ بايد 17 اصله درخت را قطع كنيم. حال، اگر كاغذ را بازيافت كنيم، به جاى - 42
هر 4 درخت، يك درخت قطع مى شود. اگر تعداد دانش آموزان پايه ى ششم ابتدايى يك ميليون نفر باشد و هر دانش آموز 
به طور متوسط در سال 15 كيلوگرم كاغذ مصرف كند، در صورتى كه كاغذها را بازيافت كنيم، تقريبًا چند درخت قطع 

مى شود؟ 
3750000 (4  15000000 (3  63750 (2  255000 (1

زمين شناسان براى مطالعه ى خصوصيات فيزيكى و تركيبات احتمالى گوشته ى فوقانى و پوسته ى زمين از چه روشى استفاده - 43
مى كنند؟ 

2) امواج لرزه اى - حفارى هاى عميق 1) امواج لرزه اى - مواد مذاب آتش فشانى 
4) مواد مذاب آتش فشانى - حفارى هاى عميق 3) امواج لرزه اى - چشمه هاى آب گرم 

كدام يك از پديده هاى زمين شناسى تغيير شيميايى است؟ - 44
2) شكستن ورقه هاى سنگ كره 1) جدا شدن خشكى ها از هم و تشكيل قاره ها 

4) تشكيل توف آتش فشانى 3) تشكيل چشمه هاى آب گرم معدنى 
وجود خاكسترهاى آتش فشانى، چه فايده اى براى محيط زيست دارد؟ - 45

4) توسعه ى گردشگرى 3) توسعه ى كشاورزى  2) تشكيل مصالح ساختمانى  1) تشكيل درياچه 
مادرى كودكش را در بغل گرفته است، نيروى واكنش وزن كودك كدام است؟ - 46

2) نيرويى كه كودك به زمين وارد مى كند.  1) نيرويى كه زمين به مادر وارد مى كند.  
4) نيرويى كه مادر به كودك وارد مى كند.  3) نيرويى كه كودك به مادر وارد مى كند. 

يك خرگوش بر روى تپه اى رو به باال در حركت است. در كدام شكل، جهت نيروى اصطكاك مربوط به حركت خرگوش - 47

علوم تجر()
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5 “ آزمون اصفهان 

درست نشان داده شده است؟

 (2    (1

 (4    (3
با توجه به نمودار، چه رابطه اى بين مقدار فشردگى فنر با مقدار جابه جايى آن پس از رها شدن وجود دارد؟ - 48

1) هر چه فشردگى فنر كم تر باشد، مقدار جابه جايى بيش تر است. 
2) هر چه فشردگى فنر بيش تر باشد، مقدار جابه جايى كم تر است. 

3) هر چه فشردگى فنر بيش تر باشد، مقدار جابه جايى بيش تر مى شود.
4) مقدار فشردگى فنر با جابه جايى فنر ارتباط منطقى وجود ندارد. 

با توجه به تصوير و اطالعات جدول زير، انرژى ذخيره اى كدام نقطه از قطار شهربازى كم تر است؟- 49
4) د 3) الف  2) ب  1) ج 

د

سرعت قطارانرژى جنبشىانرژى ذخيره اى
(متر بر ثانيه)

ارتفاع قطار 
نقطه(متر)

الف0005000010/0006 
ب0007940012/603
ج00010880014/750
د0007940012/603

سلول هاى - 50 داده ايم.  قرار  ميكروسكوپ  زير  در  را  آن  و  برداشته ايم  نازك  بسيار  اليه اى  (تره)  گياه  برگ  روى  قسمت  از 
نگهدارنده روزنه اين قسمت از برگ، به چه شكلى مشاهده مى شوند؟ 

4) نامنظم 3) گرد  2) چندضلعى  1) بيضى 
آيا ايجاد مزارع و باغ هاى بزرگ در محلى كه قبًال جنگل بوده است، از نظر زيست محيطى مناسب است؟ - 51

1) بله؛ چون جاى درختان جنگلى، گياهان ديگرى كاشته مى شود.
2) بله؛ چون خاك جنگل حاصل خيز است و امكان ايجاد مزارع بزرگ در آن وجود دارد. 

3) خير؛ چون با حذف گياهان متنوع جنگل و حذف زنجيره ى غذايى، محيط آسيب مى بيند. 
4) خير؛ چون به اين طريق مواد غذايى مورد نياز انسان توليد نمى شود. 

4
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غذايى - 52 شبكه ى  از  جانداران  اين  از  يك  هر  اگر  كنيد  پيش بينى  مى كنيد.  مشاهده  را  ساده  غذايى  شبكه ى  يك  زير،  در 
برداشته شوند، چه اتفاقى ممكن است بيفتد؟ 

1) با حذف روباه، تعداد ملخ ها و گياه ذرت كاهش مى يابد.
2) با حذف ملخ، موش هاى بيش ترى از گياه ذرت استفاده مى كنند.

3) با حذف پرنده، موش ها كاهش و ملخ ها افزايش خواهند يافت.
4) با حذف موش، ملخ ها و روباه كم تر مى شوند.

نقشه ى مفهومى زير عمل غذاسازى در گياهان را نشان مى دهد. با توجه به نقشه ى مفهومى به جاى عالمت سؤال، كدام - 53
گزينه قرار مى گيرد؟ 

1) غذا
2) بخار آب
3) اكسيژن

4) مواد معدنى

محسن و برادرش براى به حركت درآوردن قايق بر روى آب، يك آرميچر به عقب قايق وصل مى كنند و قايق را در حوض - 54
پر آب مى اندازند. ولى مى بينند كه قايق به دور خود مى چرخد و در يك مسير مستقيم حركت نمى كند. براى رفع اين 

مشكل شما چه راه حل عملى به آن ها پيشنهاد مى كنيد؟ 
2) در جلوى قايق يك جسم هم وزن آرميچر قرار دهند.  1) آرميچر را به جلوى قايق وصل كنند.  

4) آرميچر را در وسط قايق نصب كنند.  3) عالوه بر آرميچر، يك بادبان براى قايق بسازند.  
براى باال بردن مقاومت بدن به هنگام سرماخوردگى، چه فعاليت هايى مناسب است؟ - 55

1) مصرف آنتى بيوتيك به همراه غذاهاى پروتئين و ويتامين دار
2) واكسن زدن، استراحت كافى و مصرف غذاهاى متنوع
3) ورزش كردن و خوردن غذاهاى پروتئين و ويتامين دار

4) استراحت و خوردن غذاهاى پروتئين و ويتامين دار

ريا/.

/ با خارج قسمت كدام تقسيم برابر است؟ - 56 /0 0006 0 07 خارج قسمت تقسيم 
/ /0 06 0 7  (4  / 0 006 7  (3  / 0 6 70 (2  /6 0 70 (1

6 قرار دارد؟- 57
5 7 و 

6 كدام عدد مخلوط بين دو كسر 
2411120  (4  6130  (3  11160  (2  5160  (1

چه مدت طول مى كشد تا عقربه ى دقيقه شمار ساعت، 540 درجه بچرخد؟ - 58
4) 540 دقيقه 3) 90 دقيقه  2) 75 دقيقه  1) 60 دقيقه 

يك چرخ براى طى نمودن 188/4 سانتى متر 5 دور مى زند. مساحت اين چرخ چند سانتى متر مربع مى باشد؟ - 59
452/16 (4  113/04 (3  18/84 (2  37/68 (1

4 طول مداد زرد مى باشد. اگر اختالف طول اين دو مداد 8 سانتى متر - 60
8 5 طول مداد آبى برابر با 

6 در يك جعبه ى مدادرنگى 

ريا/.
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7 “ آزمون اصفهان 

باشد، اندازه ى هر يك از اين دو مداد، چند سانتى متر است؟ 
4) 20 و 12 3) 14 و 6  2) 18 و 10  1) 28 و 20 

حاصل عبارت زير كدام است؟ - 61

213  (2  1 (1
415  (4  13  (3

معدل هشت درس مهران در نوبت اول 17/45 شده است. اگر در نوبت دوم در 4 درس و در هر درس 1/5 نمره پيشرفت - 62
كرده باشد، معدل نوبت دوم او چند خواهد شد؟ 

18/95 (4  17/63 (3  18/2 (2  18 (1
/ تا 2 رقم اعشار در خارج قسمت، باقيمانده ى اصلى تقسيم چه عددى است؟- 63 /27 5 1 3 در تقسيم 

0/005 (4  0/05 (3  0/5 (2  5 (1
در مربع روبه رو، مثلث (ج م د) متساوى االضالع مى باشد، زاويه ى (ب م ج) چند درجه مى باشد؟ - 64

75 (1
50 (2
65 (3
80 (4

دو دونده روى يك خط به طرف يك ديگر حركت مى كنند. دونده ى اول در هر ثانيه 5 متر و دونده ى دوم در هر ثانيه 3 متر - 65
مى دود. اگر فاصله ى آن ها از يك ديگر 200 متر باشد، هنگامى كه به هم مى رسند دونده ى اول چند متر طى كرده است؟ 

80 (4  125 (3  75 (2  120 (1
%60 چاى داخلى مخلوط شده است. اگر در اين جعبه 0/95 كيلوگرم چاى باشد، - 66 %40 چاى خارجى و  در يك جعبه ى چاى 

چند گرم از اين چاى، خارجى مى باشد؟ 
350 (4  400 (3  380 (2  570 (1

در شكل زير اگر چهار خط (الف و ب و ج و د) موازى باشند، كدام عبارت صحيح است؟ - 67
1) زاويه ى (م) با مجموع دو زاويه ى 1 و 2 برابر است. 

2) زاويه ى (م) از مجموع زاويه ى 1 و 2 كم تر است. 
3) زاويه ى (م) از مجموع زاويه ى 1 و 2 بيش تر است. 
4) زاويه ى (م) دو برابر مجموع زاويه ى 1 و 2 است. 

حاصل عبارت زير كدام است؟- 68
/ / (( / ) )   3 5 0 2 1 01 2

/1 25  (4  /3 71 (3  /0 5  (2  314  (1
در شكل زير (ج م) و (ب م) نيمساز هستند. اندازه ى زاويه ى (م) چند درجه است؟- 69

95 (1
100 (2
105 (3
115 (4

( )
( )
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يك تاس را 30 بار انداختيم و 11 بار عدد 3 آمد. اختالف تعداد حالت هاى پيش بينى شده (احتمال رياضى) با حالت هاى - 70
موجود در شرايط (تجربى) چقدر است؟ 

6 (4  11 (3  5 (2  30 (1
در جعبه اى به شكل مكعب مستطيل كه از باال نمايش داده شده است، 5 رديف آجر و در هر رديف 7 آجر مانند شكل - 71

 3 و   5  ،12 ترتيب  به  آجر  هر  ارتفاع  و  عرض  طول،  اگر  مى باشد.  خالى  فضاى  تيره رنگ  قسمت هاى  و  است  گرفته  قرار 
سانتى متر باشد، حجم جعبه چند سانتى متر مكعب است؟ 

3388 (1
2420 (2
7260 (3
6300 (4

در يك كيسه 14 مهره ى قرمز و تعدادى مهره ى زرد وجود دارد. احتمال آمدن مهره ى زرد در يك بار درآوردن مهره - 72
0/44 مى باشد. تعداد مهره هاى زرد چقدر است؟ 

13 (4  11 (3  9 (2  7 (1
كدام دسته از اعداد، نمايش سه نقطه از محور اعداد است، به طورى كه يكى از آن ها وسط دو نقطه ى ديگر مى باشد؟ - 73

, ,1 1 1
6 4 2  (4  , ,13 7 3

10 10 10  (3  , ,1 1 1
5 4 3  (2  , ,2 13 9

5 20 10  (1
مقدار تقريبى چند عدد حداكثر تا 2 رقم اعشار با تقريب كم تر از 0/1 و با روش گرد كردن برابر با 17 مى باشد؟ - 74

10 (4  12 (3  8 (2  20 (1
نقطه ى مشخص شده بر روى محور، نمايش تقريبى كدام كسر مى باشد؟ - 75

3042
3015  (4  713

52  (3  176
254  (2  147

301 (1
براى چرخنده ى روبه رو در 5 بار چرخاندِن صفحه، اختالف احتمال رياضى اين كه عقربه روى رنگ سبز يا سفيد بايستد، - 76

چقدر است؟ 
2
6  (2  16  (1
8
6  (4  56  (3

0/ اين قطعات خراب باشد و ميزان درآمد روزانه ى - 77 5% يك كارخانه ى قطعه سازى، روزانه 4000 قطعه توليد مى كند. اگر 
%20 تخفيف 1592000 تومان باشد، قيمت اصلى هر قطعه قبل از تخفيف  اين كارخانه از فروش قطعات سالم با احتساب 

چند تومان است؟ 
800 (4  1990 (3  500 (2  3980 (1

اگر شكل  را دور نقطه ى (م) به اندازه ى نيم دور در جهت حركت عقربه هاى ساعت بچرخانيم، كدام شكل به - 78
دست مى آيد؟ 

 (4   (3   (2   (1
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9 “ آزمون اصفهان 

در صفحه ى مختصات زير اگر قرينه ى مثلث را نسبت به خط (الف ب) رسم كنيم، كدام مختصات مربوط به قرينه ى نقطه ى (د) - 79
مى باشد؟

 
 
  

6
3  (2   

 
  

7
4  (1

 
 
  

7
3  (4   

 
  

8
3  (3

1 به 2 مى باشد. اگر - 80
2 1 و نسبت كتاب هاى علمى به داستانى 

3 1 به 
2 در يك كتابخانه نسبت كتاب هاى مذهبى به علمى 

مجموع كتاب هاى اين كتابخانه 1820 جلد باشد، تعداد كتاب هاى علمى چند جلد است؟ 
910 (4  364 (3  455 (2  280 (1

Saeed
Math-Home.ir



10

يحى آزمون اصفهان پاسخ های ت12

قطعًا نماز براى مؤمنان حكمى واجب است كه در زمان هاى معين انجام مى شود. - گزينه ی ۱  ۳
۲- گزينه ی - گزينه ی ۲

گزينه ى (1): و آيا در وجود خودتان دقت نمى كنيد؟ 
گزينه ى (2): هر شخصى به نتيجه ى عمل خود مى رسد.  معنى آيه به مفهوم شعر نزديك تر مى باشد. 

گزينه ى (3): و خدا با شماست هر جا كه باشيد. 
گزينه ى (4): اى صاحبان خرد و بينش از سرنوشت گذشتگان عبرت بگيريد.

۳- گزينه ی ۳
۱- گزينه ی ۴
ان اكرمكم عنداهللا اتقاكم «بهترين شما نزد خدا باتقواترين شماست.»- گزينه ی ۵  ۴
۱- گزينه ی ۶
تبرى يعنى كافران ستمكار را كه دشمنان خدا هستند دشمن بداريم و از آن ها بيزارى بجوييم. - گزينه ی ۷  ۲
امام حسين هدف قيام خود را اصالح امت جدش (پيامبر) و امر به معروف و نهى از منكر فرمود. - گزينه ی ۸  ۳
۲- گزينه ی ۹
۴- گزينه ی ۱۰
پوشيدن هر گونه لباسى كه توجه نامحرم را جلب كند، چه براى مردان و چه براى زنان حرام است. - گزينه ی ۱۱  ۱
۳- گزينه ی ۱۲

گزينه ى (1): اگر مسافر مسافت بيش از 22 كيلومتر را طى كند و بيش تر از ده روز در مقصد بماند، نمازش كامل است. 
گزينه ى (2): اگر مسافر مسافت كم تر از 22 كيلومتر را طى كند حتى اگر كم تر از ده روز در مقصد بماند، نمازش كامل است. 

گزينه ى (3): اگر مسافر مسافت بيش از 22 كيلومتر را طى كند و كم تر از ده روز در مقصد بماند، نمازش شكسته است. 
گزينه ى (4): اگر مسافر مسافت كم تر از 22 كيلومتر را طى كند و بيش تر از ده  روز در مقصد بماند، نمازش كامل است. 

امام على (ع) مى فرمايند: شما را به رعايت نظم در انجام كارهايتان سفارش مى كنم. - گزينه ی ۱۳  ۲
۳ - گزينه ی ۱۴
۴ - گزينه ی ۱۵
شعر زير در قالب مثنوى سروده شده است. زيرا در قالب مثنوى هر دو مصراع (يك بيت) داراى قافيه ى مشترك - گزينه ی ۱۶  ۳

هستند. قافيه ى بيت اول (خوانى و نادانى) و قافيه ى بيت دوم (دانشمند و چند) است. 
منظور از ركن اول تشبيه، «مشبه» است. مشبه به بخشى مى گويند كه آن را به كسى يا چيز ديگرى شبيه مى كنيم. - گزينه ی ۱۷  ۴

شاعر «نام درياقلى را» به دريا شبيه كرده است به خاطر عظمت و بزرگ بودن. 
ــتان) مخالف و متضادند. اما كلمه هاى: چست و چاالك، تأخير و درنگ و - گزينه ی ۱۸ ــتان) و شتا (زمس كلمه هاى صيف (تابس  ۲

بيخ و بن مترادف و هم معنى هستند. 
ــه ى (ع ج ل) هستند. كلمه هاى: جعل و جاعل از - گزينه ی ۱۹ ــت و هر دو از ريش كلمه ى تعجيل هم خانواده ى كلمه ى عجله اس  ۱

ريشه ى (ج ع ل) هستند و كلمه ى معالجه از ريشه ى (ع ل ج) است. 
كلمه ى «قالب» به معنى ظرف است و كلمه ى «غالب» به معنى چيره است. - گزينه ی ۲۰  ۴
كلمه ى «اوراق» جمع مكسر «ورق» است. كلمه هاى ديگر مفرد هستند. - گزينه ی ۲۱  ۳

- گزينه ی- گزينه ی۱۱

- گزينه ی- گزينه ی۳۳
- گزينه ی- گزينه ی۴۴
- گزينه ی- گزينه ی۵۵
- گزينه ی- گزينه ی۶۶
- گزينه ی- گزينه ی۷۷
- گزينه ی- گزينه ی۸۸
- گزينه ی- گزينه ی۹۹
- گزينه ی- گزينه ی۱۰۱۰
- گزينه ی- گزينه ی۱۱۱۱
- گزينه ی- گزينه ی۱۲۱۲

- گزينه ی- گزينه ی۱۳۱۳
- گزينه ی- گزينه ی۱۴۱۴
- گزينه ی- گزينه ی۱۵۱۵
- گزينه ی- گزينه ی۱۶۱۶

- گزينه ی- گزينه ی۱۷۱۷

- گزينه ی- گزينه ی۱۸۱۸

- گزينه ی- گزينه ی۱۹۱۹

- گزينه ی- گزينه ی۲۰۲۰
- گزينه ی- گزينه ی۲۱۲۱
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كلبه ى گدايى تركيب اضافى يا مضاف و مضاف اليه است. اما تركيب هاى: كلبه ى چوبى، تيشه ى هيزم شكن و مرد - گزينه ی ۲۲  ۳
هيزم شكن تركيب وصفى يا موصوف و صفت هستند. 

ــازيم و جمله با معنى باشد، تركيب، وصفى است در غير اين صورت  ــره (ــِـ) را برداريم و ويرگول بگذاريم و جمله بس اگر صداى كس
تركيب، اضافى است.

اين تشبيه، هيزم شكن است. (وصفى) 
اين مرد، هيزم شكن است. (وصفى)

اين كلبه، چوبى است. (وصفى)
اين كلبه، گدايى است. (اضافى)

ناچيزى تو كرد بدين گونه تو را خار يعنى بى ارزشى تو، تو را تبديل به هيزم كرد. - گزينه ی ۲۳  ۳
كلمه ى خار به معنى (تيغ گل) است و كلمه ى خوار به معنى (بى ارزش) است. 

رستم نهاد فاعلى و فاعل جمله است. چه كسى برانگيخت؟ (رستم) و اسب نيز مفعول جمله است. رستم چه چيزى - گزينه ی ۲۴  ۳
را برانگيخت؟ (اسب)

ــته - گزينه ی ۲۵ ــا كلمه هاى: حّتى، مصطفى و تعالى به همين صورت نوش ــت. ام ــكل مصفا نوش كلمه ى مصّفى را مى توان به ش  ۴
مى شوند و حرف (ى) الف خوانده مى شود. 

متن زير شش جمله است كه در ظاهر داراى 2 فعل است: پرسيدند و گفت و 4 فعل حذف شده است: - گزينه ی ۲۶  ۴
حكيمى را پرسيدند كه دوست بهتر (است) يا برادر (بهتر است)؟ گفت: برادر نيز (خوب است)، دوست بهتر است. 

6  5  4  3  2  1  
ــرا در قالب قصيده، قافيه هاى مصراع اول و مصراع هاى زوج - گزينه ی ۲۷ ــت. زي كلمه ى وطنيم با كلمه هاى ديگر هم قافيه نيس  ۳

مشتركند؛ مانند كلمه هاى: دبستانيم، ايرانيم و جانيم
ــاه را مى كرد و ديگرى با تالش و كوشش - گزينه ی ۲۸ ــده اند كه يكى از آن ها خدمت پادش ــه ش در متن دو برادر با هم مقايس  ۲

خود، روزى مى خورد. 
«سرد و گرم چشيده» كنايه از با تجربه بودن است. - گزينه ی ۲۹  ۱
ــت و گزافه جان خود را به خطر - گزينه ی ۳۰ ــخنان نادرس ــتند و مى گويند: گاهى با گفتن س همه ى گزينه ها با هم، هم معنى هس  ۴

مى اندازيم اما در گزينه ى (4) مى گويد: با سخنان خوش و قشنگ حتى مار را مى توانى از النه اش بيرون بياورى. 
مراحل كار او (1- خوب فكر كردن 2- پيش بينى نتايج انتخاب ها 3- انتخاب بهترين راه) مى باشند.- گزينه ی   ۲
چيدن علف هاى هرز مربوط به مزحله ى «داشت» و نگه دارى در كشاورزى مى باشد.- گزينه ی   ۴
در كشور ما 85 درصد برق (انرژى الكتريكى) برق حرارتى و 15 درصد برق آبى است.- گزينه ی   ۴
صنعت چاپ از عوامل مربوط به گسترش علوم و فنون در دوره ى اسالمى نيست.- گزينه ی   ۳
زمانى كه پس از انجام كار يا تكاليف درسى فرصت پيدا مى كنيم تا به فعاليت هاى دلخواه خود بپردازيم را اوقات - گزينه ی   ۱

فراغت مى گويند.
صيد ماهيان خاويارى در درياى خزر درست مى باشد.- گزينه ی ۳۶  ۲

ارتفاعات آرارات بخشى از مرز ايران و تركيه را تشكيل مى دهند.- گزينه ی   ۴
كشور كويت بين دو كشور عراق و عربستان قرار دارد.- گزينه ی   ۱
ــيار مورد عالقه ى اروپاييان بود جغرافيا و ستاره شناسى (نجوم) بود كه به شناخت سرزمين ها - گزينه ی  از بين علومى كه بس  ۳

و راه هاى دريايى و تجارت كمك مى كرد.
در زمان حمله ى عراق به ايران ارتش و سپاه آمادگى كافى براى دفاع از ايران را نداشتند.- گزينه ی ۴۰  ۲

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

- گزينه ی- گزينه ی۳۶۳۶
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی
- گزينه ی- گزينه ی

- گزينه ی- گزينه ی۴۰۴۰
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ــم روى مايع شناور - گزينه ی ۴۱ ــد جس ــم از چگالى مايع داخل ظرف كم تر باش همان طور كه مى دانيم هر چه چگالى يك جس  ۱
مى شود و هر چه چگالى يك جسم از چگالى مايع داخل ظرف بيش تر باشد جسم به ته ظرف مى رود و اگر چگالى ها با هم برابر باشد 
ــود. با توجه به توضيحات داده شده چون چگالى حباب از آب كم تر است (حباب از آب سبك تر است)  ــم در مايع غوطه ور مى ش جس

حباب به طرف باال حركت مى كند تا به سطح آب برسد. 
۲ - گزينه ی ۴۲


 

·Hp¼¶AïyºHj jHk÷U ÂÎo~¶ müI¨ ·HqÃ¶

1000000 15 كل كاغذ مصرفى براى 1 ميليون دانش آموز (كيلوگرم)15000000
با توجه به اين كه براى توليد هر 1000 كيلوگرم بايد 17 اصله درخت قطع شود داريم: 

  


Sinj ¾±ÅH³o¬¼±Ã¨

1000 17 15000000 17 25500015000000 1000
تعداد درخت هايى كه بايد قطع شود. 

اما چون در صورت سؤال ذكر شده است كه كاغذها را بازيافت مى كنند و به ازاى هر 4 درخت، يك درخت قطع مى شود داريم: 

  


Sinj SÎIÄpIM ÁHoM Sinj

4 1 255000 1 63750255000 4
تعداد درخت هايى كه اگر بازيافت انجام شود بايد قطع شوند. 

ــتقيم زمين را مورد مطالعه قرار مى دهند. در روش مستقيم چاه هاى - گزينه ی ۴۳ ــان به دو روش مستقيم و غيرمس زمين شناس  ۳
ــتقيم چشمه هاى آب گرم را  ــان بيرون مى ريزد را مطالعه مى كنند. در روش غيرمس عميق حفر مى كنند و يا مواد مذابى كه از آتشفش

مطالعه مى كنند يا از امواجى كه در اثر زمين لرزه (امواج لرزه اى) ايجاد مى شود استفاده مى كنند. 
توف هاى آتشفشانى، پوكه ى معدنى، گرانيت و سنگ پا از جمله سنگ هاى آتشفشانى هستند. توف هاى آتشفشانى - گزينه ی ۴۴  ۴

ــند و به عنوان مصالح و نماى ساختمان به كار مى رود  ــترهاى آتشفشانى به دست مى آيند و فاقد بلور مى باش ــوب گذارى خاكس از رس
مانند توف هاى سبز رشته كوه البرز. 

ــده در گزينه ها جزء فوايد آتشفشانى هستند اما وجود خاكسترهاى آتشفشانى به حاصلخيزى - گزينه ی ۴۵ همه ى موارد ذكر ش  ۳
خاك و همچنين توسعه ى كشاورزى كمك مى كند. 

هنگامى كه كودك در بغل مادر خود قرار گرفته است، دست هاى مادر به عنوان يك تكيه گاه عمل مى كند و نيروى - گزينه ی ۴۶  ۴
وزن كودك به دست هاى مادر وارد مى شود كه عكس العمل اين نيرو، نيرويى است كه مادر به كودك وارد مى كند. 

ــه خالف جهت حركت جسم است و چون خرگوش به طرف - گزينه ی ۴۷ همان طور كه مى دانيم جهت نيروى اصطكاك هميش  ۲
باال حركت مى كند پس نيروى اصطكاك به طرف پايين خواهد بود. 

با توجه به نمودار نشان داده شده، داريم: - گزينه ی ۴۸  ۳
مقدار جابه جايىمقدار فشردگى

4 سانتى متر1 سانتى متر
20 سانتى متر2 سانتى متر
45 سانتى متر3 سانتى متر
80 سانتى متر4 سانتى متر

پس هرچه فشردگى فنر بيش تر باشد، مقدار جابه جايى بيش تر مى شود.
هر چه جسم از سطح زمين باالتر باشد انرژى ذخيره اى آن بيش تر است، هر چه جسم پايين بيايد انرژى ذخيره اى - گزينه ی ۴۹  ۱

آن كم تر شده و انرژى جنبشى آن بيش تر مى شود. نقطه ى (ج) پايين ترين نقطه است و انرژى جنبشى آن نيز بيش ترين مقدار است. 
اگر اليه اى نازك از گياه تره را زير ميكروسكوپ مشاهده كنيم، شكل خاصى را در سلول هاى آن مالحظه نمى كنيم - گزينه ی ۵۰  ۴

چون سلول هاى نگهدارنده ى روزنه در گياه تره شكل خاصى ندارد و نامنظم هستند. 

- 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

- گزينه ی- گزينه ی۵۰۵۰
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13 “ آزمون اصفهان 

ــد زيرا تنوع گياهان در باغ ها و مزارع - گزينه ی ۵۱ ــبى به جاى جنگل ها باش هرگز ايجاد باغ ها و مزارع نمى تواند جايگزين مناس  ۳
نسبت به جنگل ها بسيار كم است. تنوع گياهى در جنگل ها به مراتب از باغ ها و مزارع بيش تر است. 

ــت موش بخورد، پس با اين ترتيب تعداد موش ها كم مى شود و چون - گزينه ی ۵۲ ــود روباه مجبور اس وقتى پرنده حذف مى ش  ۳
فقط ملخ ها مى توانند از گياه ذرت استفاده كنند تعداد ملخ ها افزايش مى يابد. 

ــود دارد پس باعث - گزينه ی ۵۳ ــود و در عين حال نور نيز وج ــيد مى ش ــه به اين كه روزنه باعث ورود كربن دى اكس ــا توج ب  ۱
غذاسازى مى شود. همچنين شكل نشان مى دهد كه از عالمت سؤال (؟) ماده هاى پروتئين، چربى و نشاسته (در بدن موجودات زنده) 

ساخته شده است. پس عالمت سؤال همان غذا مى باشد. 
ــت يعنى نيروى افقى مانند - گزينه ی ۵۴ ــده اس هنگامى كه آرميچر در عقب قايق بوده يك نيروى افقى باعث چرخش قايق ش  ۴

ــط اهرم  ــط قايق قرار دهيم اين نيروى كوچك افقى به وس اتفاقى كه در اهرم ها مى افتد قايق را كمى چرخانده. اگر آرميچر را در وس
خيالى ما وارد شده و نمى تواند آن را بچرخاند.

درباره ى گزينه ى (1): اين حالت با حالت اصل سؤال هيچ فرقى ندارد. 
درباره ى گزينه ى (2): چرخش قايق به خاطر سنگينى آرميچر نيست. اگر آرميچر سنگين بود قايق كج مى شد زير آب مى رفت. 

ــيب - گزينه ی ۵۵ ــم آنتى بيوتيك ويروس را ضعيف مى كند، پس براى آن كه ويروس به بينى و حلق آس ــور كه مى داني همان ط  ۱
نرساند پس گزينه ى (1) صحيح است. 

ــمت تغيير نمى كند ولى - گزينه ی ۵۶ ــود خارج قس ــيمى در عددى به غير از صفر ضرب ش ــوم عليه تقس ــوم و مقس هرگاه مقس  ۲
/ برابر است گزينه ى  /0 0006 0 07 باقى مانده در همان عدد ضرب مى شود. بنابراين تنها گزينه اى كه خارج قسمتش با خارج تقسيم 

(2) مى باشد. 
/

/

/

 

0 07
0 0006

1000 1000
70

0 6

در گزينه ها عددهاى مخلوط كسرهاى بزرگ تر از واحد را مشخص كرده اند، پس گزينه ها را بررسى مى كنيم. - گزينه ی ۵۷  ۲




6 115 5
7 116 6

گزينه ى (1):  
, ,



 

1 5 11 1 16 60 5

1 1 11 1 16 12 5
گزينه ى (2): 

, ,
 

 

 

 

10 12
10 12

1 11 11 1 16 60 5

10 11 121 1 160 60 60
گزينه ى (3):

- 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
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, , 

 
  

 

5 6
5 6

1 6 11 1 16 30 5

5 6 61 1 130 30 30
گزينه ى (4): 

 

 

1 1 241 1 116 5 120

1 24 11 11 16 120 5

2411120 بزرگ تر از قسمت صحيح دو عدد مخلوط ديگر است بنابراين گزينه ى (4) از دو  چون قسمت صحيح عدد مخلوط 
عدد ديگر بزرگ تر است و در ميان آن ها قرار نمى گيرد.

عقربه ى دقيقه شمار در هر دقيقه 6 درجه حركت مى كند. - گزينه ی ۵۸  3

 

¾£Ã¤j

¾ nj]





90
1 90
6 540

90

با تقسيم مسافت طى شده بر تعداد دور چرخ، محيط چرخ به دست مى آيد.- گزينه ی ۵۹  3
 مسافت طى شده   تعداد دور چرخ  محيط چرخ 

foa ôÃd¶/ / 188 4 5 37 68
foa ôÃd¶ 3/14 foaoõ¤ 

oõ¤/ / 37 68 3 14 12
Ì ÷{I 12 2 6

{ {ÌI÷ ÌI÷ foa SeIv¶/  3 14
ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw/ /  6 6 3 14 113 04

راه حل اول: ابتدا كسرها را هم مخرج مى كنيم.- گزينه ی ۶۰  4

ÂMA jHk¶

 jnp jHk¶

 

 
 




5 40
6 48

4 24
8

40 24 16
48 4

4
8

8
48        

jnp

ÂMA

IÀï·A Áï½pHkºH ý°TiH





2
40 20
24 12
16 8

2
راه حل دوم:




5
6 5 8
4
8

2 1

6 
3

4
5

3     
jnp

ÂMA

ý°TiH





4
5 20
3 12
2 8

4 حاصل عبارت زير را به دست مى آوريم:- گزينه ی ۶۱  3

- گزينه ی- گزينه ی۵۸۵۸

- گزينه ی- گزينه ی۵۹۵۹

- گزينه ی- گزينه ی۶۰۶۰

- گزينه ی- گزينه ی۶۱۶۱
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Rn¼Å ®ÅIe

Zoh¶ ®ÅIe





      


   


2
2

72 2 4 2 2 1 73 1 2 2 2 3 73 6 6 6 3 3
2 2 5 7 715 5 5 5 5

5
7

©nqM ov¨ ®ÅIe

1  




167 119 2

5
33

9


8

3

3
2

1

( )
( )




   



  

  

1

1

8
3

2 23 17 1 3 61 19 2 2 15
8 5 13 3

8 5 3 13 3 3



راه حل اول: اگر معدل را در تعداد درس ها ضرب كنيم جمع نمرات به دست مى آيد.- گزينه ی ۶۲  2
³»j SM¼º RHoμº Ì¼μ\¶ ³»j SM¼º Ïk÷¶

RHoμº Íμ

½k  ¾ÎIòH RHoμº Ì¼ ¶

]

{ μ\/

/ /
/ / / /

   
 

  


17 45 8 139 6 139 6 6 145 6 145 6 8 18 24 1 5 6
راه حل دوم:

³»j SM¼º Ïk÷¶½k ï¾ÎIòH RHoμº Ì¼μ\¶ j¼ ïÂ¶ ¾ÎIòH Ïk÷¶ ¾M » tnj oÀ ¾{ M{

/ / / / /     1 5 4 6 6 8 0 75 0 75 17 45 18 2
هرگاه مقسوم و مقسوم عليه تقسيمى در عددى به غير از صفر ضرب شود خارج قسمت تغيير نمى كند ولى - گزينه ی ۶۳  4

باقى مانده در همان عدد ضرب مى شود. مقسوم و مقسوم عليه را در ده ضرب مى كنيم تا مقسوم عليه از حالت اعشارى خارج شود.

/
/

/
/

/

 









10 10
1 3

27 5

13
275 00 21 1526

15
13
2 0
1 3

70
65

0 05   
Â±ÅH ½kºI¶ïÂ¤IM / / 0 05 10 0 005

در انتهاى كار براى پيداكردن باقى مانده ى اصلى، باقى مانده ى تقسيم را بر عددى كه مقسوم و مقسوم عليه ضرب شده بود 
تقسيم مى كنيم.

- گزينه ی- گزينه ی۶۲۶۲

- گزينه ی- گزينه ی۶۳۶۳
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ــت و ضلع (ج - گزينه ی ۶۴ ــاوى االضالع و چهارضلعى (الف ب ج د) مربع اس از آن جايى كه مثلث (م ج د) مثلث متس  1
ــكل با هم مساوى و در نتيجه مثلث (ج م ب) متساوى الساقين  ــت، ضلع هاى مشخص شده در ش ــترك اس د) بين آن ها مش

خواهد بود.

 90 60 زاويه ى ج 30  
 180 30 مجموع دو زاويه ى ب و م 150  
 150 2 75 زاويه ى ب م ج   

ــافت طى شده ى آن ها را در هر ثانيه با هم جمع كنيم - گزينه ی ۶۵ ــمت هم ديگر مى دوند بايد مس وقتى دو دونده به س  3
تا متوجه شويم آن ها در هر ثانيه چند متر به هم نزديك مى شوند:

 5 3 8 متر در هر ثانيه به هم نزديك مى شوند.
 200 8 25 ثانيه 

   25 5 125 دونده ى اول طى كرده است - متر 
2 - گزينه ی ۶۶

/ كيلوگرم  0 95 1000 950 گرم  هر كيلوگرم 1000 گرم است. 
  40 38000950 380100 100 چاى خارجى     گرم 

1 - گزينه ی ۶۷
اگر خطى موازى خطوط رسم كنيم كه از م بگذرد و زاويه ى م را به دو قسمت 1 و 2 تقسيم 

كنيم متوجه مى شويم زاويه ى م با مجموع دو زاويه  ى 1 و 2 برابر است.
ــان  زيرا خطى كه خطوط موازى را قطع مى كند همه ى خطوط را با يك زاويه ى ثابت و يكس

قطع مى كند (زاويه هاى تند با هم مساوى و زاويه هاى باز با هم مساويند.)
ابتدا حاصل پرانتز و بعد حاصل ضرب را در عبارت به دست مى آوريم.- گزينه ی ۶۸  3

/ / (( / ) )

/ /

/

   



3 5 0 2 1 01 2

0 7 3 01
3 71

 



مجموع زاويه هاى داخلى چهارضلعى ها 360 درجه است.- گزينه ی ۶۹  1
 115 75 190 مجموع دو زاويه ى داده شده 
 360 190 170 مجموع دو زاويه ى ديگر (زاويه ى ب و ج)  
 170 2 85 نصف مجموع دو زاويه ى ب و ج (يعنى ج و ب روى هم در مثلث) 

 180 85 95 مجموع زاويه هاى داخلى مثلث 180 درجه است. بنابراين زاويه ى م 

1 است.- گزينه ی ۷۰
6 11 مى باشد و پيش بينى احتمال 

30 وضعيت ُرخ داده به صورت تجربى   ۴

   11 1 11 5 6
30 6 30 30 30 بنابراين 

( ) 11 5 6 يا 

الفب

دج

م
؟

60

60 60

- گزينه ی- گزينه ی۶۴۶۴

- گزينه ی- گزينه ی۶۵۶۵

- گزينه ی- گزينه ی۶۶۶۶

1
2

1

2

الف

ب

ج

د

م

- گزينه ی- گزينه ی۶۷۶۷

- گزينه ی- گزينه ی۶۸۶۸

1

1

م

ب

ج

115 75

؟

- گزينه ی- گزينه ی۶۹۶۹

- گزينه ی- گزينه ی۷۰۷۰
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17 “ آزمون اصفهان 

 )- گزينه ی ۷۱  5 12 5 22 اگر به شكل جعبه توجه شود طول جعبه معادل يك طول و دو تا عرض يك آجر است (يعنى،  ۳
ارتفاع جعبه نيز از 5 رديف (طبقه) آجر كه ارتفاع هر آجر 3 سانتى متر است تشكيل شده است (يعنى 

(  3 5 15
 ارتفاع × عرض× طول حجم مكعب مستطيل (جعبه) 

  22 22 15 7260

ــت مى توان فهميد كه  احتمال خارج - گزينه ی ۷۲ 44 اس
100 ــى احتمال در آوردن مهره ى زرد  وقت  ۳

56 است.
100 كردن مهره ى قرمز 

q¶o¤ Áï½o¿¶

IÀï½o¿¶ ®¨

jnp ÁIÀï½o¿¶ jHk÷U

( ) 




 

56 14
100

100 44 56
100 100

25

100
4

4
25 14 11

13 درست وسط - گزينه ی ۷۳
20 اگر در هر گزينه مخرج ها را يكسان كنيم متوجه خواهيم شد كه تنها در گزينه ى يك است كه   ۱

دو كسر ديگر قرار گرفته است.  
, ,

, ,

 

 

4 2
4 2

2 13 9
5 20 10

8 13 18
20 20 20

5 5

ده عدد با تقريب كمتر از 0/1 و به روش گرد كردن برابر 17 مى باشند كه شامل اعداد روبه رو مى باشند.- گزينه ی ۷۴  ۴
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

17 00 16 95
17 01 16 96
17 02 16 97
17 03 16 98
17 04 16 99

از ميان گزينه ها، 3 و 4 قابل قبول نمى باشند زيرا كسر بزرگ تر از واحد هستند اما گزينه ى 2 تقريبًا برابر با 0/7 - گزينه ی ۷۵  ۲
مى باشد.

/ /176 0 692 0 7254 

1 است.- گزينه ی ۷۶
6 2 و سبز 

6 سهم رنگ سفيد   ۱

 2 1 1
6 6 6

روزانه 99/5 درصد قطعات اين كارخانه ى قطعه ساز سالم مى باشد.- گزينه ی ۷۷  ۲
/ / 100 0 5 99 5

100 100 100
´²Iw ÁIÀï¾÷õ¤ jHk÷U

®¨ ÁIÀï¾÷õ¤ jHk÷U

/99 5 3980
100 4000

5

5

12

1255

- گزينه ی- گزينه ی۷۱۷۱

- گزينه ی- گزينه ی۷۲۷۲

- گزينه ی- گزينه ی۷۳۷۳

- گزينه ی- گزينه ی۷۴۷۴

- گزينه ی- گزينه ی۷۵۷۵

- گزينه ی- گزينه ی۷۶۷۶

- گزينه ی- گزينه ی۷۷۷۷
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18

´²Iw RI÷õ¤ ®¨þÃÿhU pH k÷M SμÃ¤

´²Iw RI÷õ¤ ®¨ ¾Ã²»H SμÃ¤

þÃÿhU pH ®L¤ ¾÷õ¤ oÀ Â±ÅH SμÃ¤ 

80 1592000
100 1990000

1990000 3980 500
۳ - گزينه ی ۷۸

نيم دور يعنى 180 درجه 

۴ - گزينه ی ۷۹
راه حل اول: رسم شكل  

د
س

س

ش

ش

د
ب

الف

 
 
  

7
3

 مى باشد و بايد نسبت به نيم ساز ناحيه ى اول قرينه شود، كافيست جاى مؤلفه هاى  
 
  

3
7 راه حل دوم: از آن جايى كه مختصات نقطه ى د، 

 مى باشد.  
 
  

7
3 طول و عرض را جابه جا كنيم تا مختصات نقطه ى قرينه ى آن به دست آيد. بنابراين مختتصات نقطه ى قرينه  

بهتر است با ضرب نسبت ها در مخرج مشتركشان، نسبت ها را از حالت كسرى خارج كنيم.- گزينه ی ۸۰  ۱

ÂLÀm¶
1
2
6

Âμ±ø


3

3

1
3
6 

2
2

·ITwHj

Âμ±ø




2

2
12 24
3 6

Âμ±ø
1
2
6

·ITwHj



 

3
2 6 12

ÂLÀm¶

Âμ±ø

·ITwHj





9 3
6 2
24 8

3

3

ÂLÀm¶

Âμ±ø



3

3
3 9
2 6

IÀïSLvº Ì¼μ\¶  3 2 8 13 Âμ±ø

Ì¼μ\¶ 





2 280
13 1820

140

140

- گزينه ی- گزينه ی۷۸۷۸

. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . .

. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . .

- گزينه ی- گزينه ی۷۹۷۹

- گزينه ی- گزينه ی۸۰۸۰
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