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  پارچه با است پنبه )4  پشم با است نخ) 3

  ..... است با...... رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ   .10

  پیه سوز ـ چراغ برق )2  شمشیر ـ بمب اتمی )1

  گاري ـ اتومبیل )4  نقاشی ـ فیلم برداري )3

  زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟  .11

  درجه 140 )2  درجه 150 )1

  درجه 125 )4  درجه 130 )3

  :ي رابطه مثل یخ با بخار ي رابطه .12

  آرد با است گندم )2  نان با است خمیر )1

  برف با است باران )4  کشمش با است غوره )3

  :ي رابطه مثل ارشاد با گمراه ي رابطه .13

  تدریس با است معلم )2  تنبیه با است تنبل )1

  تأدیب با است مجرم )4  تشویق با است زرنگ )3

  متر تقسیم کرد؟ 7متر و  2به اندازه هاي  هایی طناببه  توان میمتري را به چند طریق  23یک قطعه طناب   .14

1( 1  2( 2 3( 3  4( 4  

  اگر روز دوم یک ماه سه شنبه باشد کدام روزهاي دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟  .15

  بیست و یکم و بیست و هشتم )2  بیست و دوم و بیست و نهم )1

  ام سیبیست و دوم و  )4  ام سیبیست و سوم و  )3

  ؟شود مییره چند درصد افزوده اگر شعاع دایره اي بیست درصد افزایش یابد مساحت دا  .16

  درصد 56 )4  درصد 44 )3 درصد 20 )2  درصد 4 )1

  گذارند؟ روز چند دانه تخم می 9مرغ در مدت  9دانه تخم بگذارند  3روز  3مرغ در  3اگر   .17

1( 9  2( 18 3( 36  4( 27  

 یـک  هـر  بـه  بخواهد اگر و آورد می کم ریال یک بدهد، ریال 4 خود دوستان از یک هر به بخواهد جمشید اگر .18

  دارد؟ ریال چند جمشید آورد، می زیاد ریال 4 بدهد ریال سه

1( 11  2( 19  3( 5  4( 3  
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  میانگین اولین پانزده عدد درست مثبت کدام است؟  .19

  هیچ کدام )4  16 )3 75 )2  8 )1

  تیر ماه چهارشنبه باشد، پنجم مرداد ماه همان سال کدام روز هفته است؟ 23اگر   .20

  جمعه )4  دوشنبه )3 چهارشنبه )2  سه شنبه )1

این روز و روز بعد آن در ایـن مـاه چنـد بـار تکـرار      . اگر یکی از روزهاي هفته مصادف با روز اول یک ماه باشد  .21

  ؟شود می

  چهار بار )2  پنج بار )1

  تعیین کرد توان نمی )4  چهار یا پنج بار )3

  سال دیگر سن او چقدر خواهد بود؟ cدر . بوده است  bپیشسال  a سن شخصی در .22

1( a+b-c  2( abc  3( a+b+c  4( a-b+c  

  است؟ 6و  5کدامیک از اعداد زیر مجموع مجذورات اعداد  .23

1( 11  2( 61  3( 22  4 (121 

  است؟ چقدر x مقدار. است 70 برابر 68 و x، 82 مقادیر معدل .24

1( 50  2( 60  3( 75  4( 84  

بـا  . روز مأموریت داده شده اسـت  20اتومبیل یک شرکت راهسازي در مدت  9لیتر بنزین براي مصرف  5400  .25

دریـافتی تغییـر    بنـزین در صورتی که مقدار  شود میروز از مدت مأموریت کم  2اتومبیل دیگر  3افزوده شدن 

  :روزانه هر اتومبیل بنزینسهمیه . نکند

  کم شده است )2  زیاد شده است )1

  قابل تعیین نیست )4  تغییر نکرده است )3

  در ادامه رشته عددي زیر چه عددي باید نوشت؟  .26

 ...،5،11،8،31،11 

1( 51  2( 53 3( 17  4( 34  

فرهـاد دانـش آمـوز ایـن     . سـاله اسـت   12فرهـاد  . سـال دارنـد   14همه دانش آموزان این دبیرستان بیش از   .27

  : اگر جمله اول و دوم درست باشند جمله سوم . دبیرستان است

  .حتماً درست است )2  .تحتماً درست نیس )1

  . ممکن است درست نباشد )4  .ممکن است درست باشد )3
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  :مثل  ،دسته گل به گل  .28

  پوست است به بدن )2  کلید است به در )1

  زنجیر است به حلقه )4  هوا است به بالون )3

  توان ساخت؟ شش و صفر چند عدد سه رقمی می با استفاده از اعداد پنج و .29

1 (2  2 (3  3 (4  4 (6   

ـ    . تومان است 600تخفیف %  25قیمت یک ساعت دیواري با  .30 وده قیمت ساعت قبل از تخفیـف چنـد تومـان ب

  است؟ 

1( 800  2( 2400  3( 750  4( 1500  

حـداکثر چنـد قـوطی    . سانتی متر است 50و  80و  40بعدهاي داخلی یک صندوق به شکل مکعب مستطیل،   .31

  گذاشت؟ توان میداخل آن  رسانتیمت 20مکعب شکل به بعد 

1( 20  2( 80  3( 16  4( 160   

 بـا و همـین فاصـله را    کند میکیلومتر در ساعت فاصله بین دو شهر را طی  60موتورسواري با سرعت متوسط   .32

سرعت متوسط او براي تمام مسیر رفت و برگشـت عبـارت   . کیلومتر در ساعت برمی گردد 40متوسط  سرعت

  :است از 

  کیلومتر در ساعت 50 )2  کیلومتر در ساعت 53 )1

  کیلومتر در ساعت 52 )4  کیلومتر در ساعت 48 )3

  کدام ترکیب مناسبت کمتري با سه ترکیب دیگر دارد؟  .33

  فاصل و معزول )2  جاذب و مجذوب )1

  ناقل و منقول )4  قادر و مقدور )3

  کدام کلمه مناسبت کمتري با سه کلمه دیگر دارد؟  .34

  هواپیما )4  کشتی )3  اتوبوس )2  ارابه )1

  سه واژه دیگر متفاوت است؟ اکدام واژه ب  .35

  بد )4  جد )3  سد )2  حد )1

  . بود.. ............. و کلمات بازي خالی، تو هاي وعده از پر شرکت ریاست داوطلب سخنرانی .36

  بیهوده هاي کوشش )2  گرانبها پندهاي )1

  سطحی مطالب )4  حکیمانه هاي گفته )3
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  دارد؟کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار   .37

  تبرید )4  برودت  )3  برید )2  برد )1

  ؟گیرد نمیکدام گزینه به نحوي در ردیف بقیه قرار  .38

  زغال )4  منقل )3  سیخ )2  کباب )1

  .شود... ............ باید شود، قانون خالف اعمال مرتکب کس هر .39

  تبعید )4  زندانی )3  مجازات )2  توقیف )1

  ؟دهد میعقربه ساعت شمار چند درجه تغییر مکان نشان  ،ساعت و دوازده دقیقه 2در مدت   .40

  هیچ کدام )4  °732 )3 °72 )2  °66 )1

  قابل قسمت است؟ 9و  6وجود دارد که بر  95و  50چند عدد بین   .41

1( 1  2( 2 3( 3  4( 4  

افـزایش  . گیـرد و بیست درصد سود بازرگانی تعلـق مـی   به یک نوع کاال نسبت به هشتاد درصد قیمت آن صد  .42

  قیمت با محاسبۀ سود بازرگانی چند درصد است؟

1( 96  2( 76 3( 196  4( 176  

  .کند می کنترل را. ............. مقدار. ............ اندازه  .43

  فشار -حجم )4  حرارت -اطاق )3  سرعت -اتومبیل )2  نور -روزنه )1

تعـداد دانـش   . باشـد مـی  210نمره هاي آنها و مجموع  14معدل نمرة امتحان یک درس چند نفر دانش آموز   .44

  آموزان چند نفر است؟

  هیچ کدام )4  20 )3 15 )2  30 )1

نسبت سن زهره به سوسن   .45
�

�
. سال از مریم کـوچکتر اسـت   15سن مریم دو برابر سن سوسن و زهره . است 1 

  سن سوسن کدامست؟

  هیچ کدام )4  سال 25 )3 سال 20 )2  سال 24 )1

حـداقل سـن خـواهر    . اسـت  5بـه   6باشند، رادر و خواهر که هر دو دانش آموز دبیرستان مینسبت سن یک ب  .46

  کدام است؟

  سال 20 )4  سال 15 )3 سال 10 )2  سال 5 )1
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  چیست؟ سؤال مورد کلمات متضاد

  شکیبا .47

  متعصب )4  تندخو )3  زودرنج )2  تاب بی )1

  بدرقه .48

  تعارف )4  تهنیت )3  استقبال )2  آمد خوش )1

  کالن .49

  ریز )4  کوتاه )3  ظریف )2  نازك )1

  رام .50

  آشفته )4  خشن )3  باك بی )2  سرکش )1

  منصوب .51

  معذور )4  مغضوب )3  معزول )2  مطرود )1

  سرشت نیک .52

  اندیشه بد )4  نهاد بد )3  بدکیش )2  بدفرجام )1

  شاداب .53

  ترشرو )4  پژمرده )3  بیمار )2  کامل )1

  توزیع .54

  ترکیب )4  بندي دسته )3  پیوستگی )2  گردآوري )1

  شیفته .55

  بیزار )4  قرار بی )3  دلسرد )2  نومید )1

  کدر .56

  صاف )4  زالل )3  شفاف )2  درخشان )1

  ممانعت .57

  ترغیب )4  تسریع )3  تجویز )2  تسهیل )1

  نزار .58

  فربه )4  چاالك )3  استوار )2  قهرمان )1
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  محروم .59

  سرافراز )4  سزاوار )3  مند بهره )2  ثروتمند )1

  پارسایی .60

  ریا )4  طمع )3  کفر )2  فسق )1

  سترون .61

  پربار )4  زاینده )3  فزاینده )2  سرشار )1

  طرد .62

  پشتیبانی )4  پیوند )3  جذب )2  جلب )1

  مباح .63

  مکروه )4  حرام )3  زشت )2  مذموم )1

  کدامیک از واژه هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  .64

  امرار )4  ابراز )3 ابزار )2  اصرار )1

قرار داد تا سطح مسـتطیل را   18و به عرض  60در یک مستطیل به طول  توان میکه  هایی مربعحداقل تعداد   .65

  بپوشاند، چند عدد است؟

1( 30  2( 60 3( 120  4( 20  

  ......است به ..... لباس به کمد مثل   .66

  بازیگر ـ سناریو  )2  پا ـ قالی )1

  ـ کفشواکس  )4  جوهر ـ قلم )3

  درجه بدست آید؟ 60درجه چند لیتر آب خالص افزوده شود، تا الکل  80لیتر الکل  150به   .67

1( 50  2( 45 3( 55  4( 60  

  :ي رابطه مثل جنگل با شیر ي رابطه .68

  ایستگاه با است اتوبوس )2  پادگان با است سرباز )1

  بندر با است کشتی )4  آسمان با است هواپیما )3

  :ي رابطه مثل محاط با محیط ي رابطه .69

  کوچک با است بزرگ )2  مظروف با است ظرف )1

  زمین با است آسمان )4  خالی با است خأل )3
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  :ي رابطه مثل عفو با انتقام ي رابطه .70

  لذت با است الم )2  محبت با است کینه )1

  گذشت با است تالفی )4  جبران با است قصاص )3

آن عـدد  . باشـد  مـی قابل قسمت  3و  7یک عدد دو رقمی عوض شود، عدد حاصل فقط بر  هاي رقماگر ترتیب   .71

  کدام است؟

1( 21  2( 12  3( 42  4( 24   

» 6به استثناي خود عـدد  « هایش علیه، زیرا برابر است با مجموع مقسوم شود مییک عدد کامل نامیده  6عدد   .72

  کدامیک از عددهاي زیر عدد کامل است؟

1( 12  2( 28  3( 36  4( 16   

کـدام یـک از عـددهاي زیـر     . باشـد  میعده دانش آموزان دختر سه برابر عده دانش آموزان پسر دریک کالس   .73

  عده دانش آموزان این کالس را نشان دهد؟ تواند نمی

1( 24  2( 32  3( 26  4( 36  

  ؟یابد مییش مساحت مربع محاطی آن چند درصد افزا. شعاع دایره اي یک دهم افزایش یافته است  .74

1( 79  2( 21  3( 19  4( 81  

  نوشت؟ توان میچه عددي  "؟"به جاي عالمت   .75

1( 5
�

����
  2( 5

�

�����
  3( 5

�

����
  4( 5

�

�����
  

  ... را متفکري انسان هر اخیر قرن ربع در پزشکی دانش سریع پیشرفت .76

  دارد می وا تحسین به )2  اندازد می فکر به )1

  سازد می مأیوس )4  کند می تردید دچار )3

  ... را آینده توان نمی که است مخاطره و آشوب پر سان آن کنیم می زندگی آن در که عصري .77

  ساخت نو از )2  کرد بینی پیش )1

  دید خطر در )4  سپرد دیگران به )3

را  هـا  بـازي برده شده به کل  هاي بازيکدام کسر نسبت . بازد میمسابقه  10و در  برد میمسابقه  2یک تیم در   .78

  ؟دهد مینشان 

1( �

�
   2( �

�
  3( �

�
  4( �

�
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مسابقه باقیمانده دیگر، باید در چنـد بـازي برنـده باشـد تـا       27در . برد میبازي را  26مسابقه  43یک تیم در   .79

  برد را به دست آورد؟% 60رکورد 

  تعیین کرد توان نمی )4  16 )3  26 )2  2 )1

  :مثل  ،کردن به توپپرتاب   .80

  جواب است به سوال )2  کشتن است به فشنگ )1

  دسته است به چاقو )4  شلیک کردن است به گلوله )3

  16 و 14 و 17 و 15 و 18 و ؟   .81

1( 16  2( 22  3( 15  4( 21  

  5 و 8 و 13 و و؟ 29   .82

1( 20  2( 21  3( 14  4 (6  

  3511 و 3314 و 3117 و 2920 و ؟   .83

1( 2822  2 (2722  3( 2723  4( 2823  

  6 و 7 و 10 و 15 و 22 و ؟   .84

1( 29  2( 23  3( 31  4( 25  

  0 و 1 و 3 و 4 و 12 و 13 و ؟   .85

1( 15  2( 52  3( 14  4( 39  

  2 و 34 و 5 و 67 و 8 و 910 و ؟   .86

1( 911  2( 11  3( 1812  4( 942  

   2) 8(4 و 3) 18( و 6 و 4)؟( 8   .87

1( 5  2( 10  3( 28  4( 32  

  11 و 28 و 99 و 232 و ؟   .88

1( 891  2( 385  3( 896  4( 402 

؟ و   .89
2

8
و 9 

1

2
و  9 

5

8
و 9 

3

4
 9  

1 (
ا

4
 9  2 (

1

8
 9  3(  

7

8
 8  4 (

3

4
 8  
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  256و  16و  4و  2؟ و    .90

1 (
ا

2
  2( �2   3 (1  4 (2  

 الزحمـه  حـق تومان چـه مقـدار    sدریک معامله به ارزش . گیرد می الزحمه حقمعامله  هر دردرصد  rیک دالل   .91

  ؟گیرد می

1( 
��

���
  2( 100rs  3( 

�

���
  4( r.s 

سود فروختـه شـود،    درصد 10اگر این یخچال با . سود فروخته شده است% 30تومان با  2730یک یخچال به   .92

  قیمت آن چقدر است؟

  تومان 2400 )4  تومان 2210 )3  تومان 2310 )2  تومان 2100 )1

مبلـغ خریـد   . درصد از قیمت خرید آن کمتـر اسـت   5این مبلغ . ان استتوم 570قیمت یک دوربین عکاسی   .93

  چند تومان است؟

  تومان 595 )4  تومان 585 )3 تومان 575 )2  تومان 600 )1

کدامیک از کسرهاي زیر از   .94
�

�
  کمتر است؟ 

1( 
��

��
  2( �

��
 3( ��

��
  4( ��

��
  

  کند، در آن سال چند روز کار کرده است؟اگر شخصی در یکسال کبیسه فقط ماه آخر هر فصل را کار  .95

1( 120  2( 122  3( 119  4( 121  

96.  
�

�
  بقیه ظرف در مدت چند دقیقه پر خواهد شد؟ شود مییک ظرف در مدت یک ساعت پر  

  دقیقه 105 )4  دقیقه 75 )3 دقیقه  80 )2  دقیقه 56 )1

  چه عددي باید نوشت؟ xبه جاي   .97

)36، x ،8 ( ،)27،18،6 ( ،)18 ،12 ،4(  

1( 27  2( 20 3( 16  4( 24  

سه برابر پنج درصد از چهار خمس کدامیک از اعداد برابر   .98
�

��
  است؟ 

  اعداد کسري )2  اعداد صحیح )1

  همه اعداد بغیر از اعداد منفی )4  اعداد حقیقی )3

  قرار داد؟ ؟کدامیک از اعداد زیر را باید در جاي 9784+5=9000+ ؟+9در تساوي  .99

1( 784  2( 78  3( 775  4( 780  
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عکس یک عدد با   .100
�

�
  آن برابر است آن عدد کدام است؟  

  4 )4 2± )3 ـ2 )2  2 )1

  آن عدد کدام است؟. است 27مجموع سه برابر یک عدد و نصف سه ربع آن   .101

1( ��

�
  2( ��

�
 3( 8  4( 27  

سـاعت خـالی    4ساعت و هـر دو مجـرا بـا هـم آن را در      6یک مخزن بنزین، دو مجرا دارد، اولی مخزن را در   .102

در صورتی که  .کنند می
�

�
  ؟شود میمخزن خالی و فقط مجراي دوم باز باشد مخزن در چند ساعت خالی  

 )4  ساعت 4 )3 ساعت 8 )2  ساعت 12 )1
�

�
  ساعت 3

بـه جـاي آن، کـدام عـدد را بایـد      . ص یکی از عددهاي مجموعه زیر غلط استبا در نظر گرفتن یک ترتیب خا  .103

  گذاشت؟

8،5،6،7،6،7،8،7،8  

1( 7  2( 9 3( 6  4( 5  

  است؟ 5مساوي  13باقیمانده تقسیم کدامیک از اعداد زیر بر  .104

1( 86  2( 122  3( 66  4( 62  

کدام یک از کسرهاي زیر برابر  .105
2

3
  است؟ 2 

1(  
32

3
  2 (

20

15
  3(  

32

12
  4( 

20

3
  

متر مربع و اندازه عرض آن  60مساحت یک مستطیل   .106
�

��
  قطر مستطیل کدامست؟. باشد میطولش  

  تعیین کرد توان نمی )4  13 )3 5 )2  12 )1

درصد از  35  .107
��

�
  ؟است مکدا aدو برابر عدد  

1( a  2( 
�

�
 3( a49%  4( a 43% 

108.  
��

��
  یک مقدار چند درصد نصف آن است؟ 

  تعیین کرد توان نمی )4  65/94 )3 57/93 )2  5/187 )1

=  9 اگر .109
2�

5
باشد مقدار 

2�

9
  چقدر است؟ 

1(  
1

2
 22  2 (

1

2
 2  3(  

1

5
 16  4( 5  
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هشت درصد از سه ربع کدام کسر زیر برابر با   .110
�

�
  است؟  

1( ��

�
  2( �

��
 3( ��

�
  4( �

��
  

111.  
�

�
وزن گلوله اي با  

�

�
  نسبت وزن گلوله اول به دوم کدام است؟. وزن گلوله دیگر است 

1( 
��

�
  2( 

�

��
 3( 

�

��
  4( 

��

�
  

  باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟ 26اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی   .112

1( 336  2( 210 3( 840  4( 1680  

  ؟شود میزیر نوشته  هاي صورتعدد چهل میلیون و چهل هزار و چهل به کدامیک از  .113

1( 40040040  2( 40004040  3( 40400040  4( 40404040  

  :خارج قسمت برابر است با  .تقسیم شود   ��بر عدد    ���� داگر عد  .114

1( ab  2( 101 3( 110   4( 11  

  ؟شود میروزي، کدام روزهاي هفته پنج بار تکرار  31ماههاي  در  .115

  .فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول ماه باشند )1

  .فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دوم ماه باشند )2

  . و سوم ماه باشند مفقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دو )3

  .تعیین کرد توان نمی )4

  کدامست؟) 237(5رقم یکان عدد   .116

1( 3  2( 1 3( 7  4( 9  

  بزرگترین عدد کدام است؟. باشد می 464رقمی برابر  3مجموع چهار عدد   .117

1( 164  2( 264 3( 146  4( 116  

 تـر  بـزرگ کمتر باشد عدد  تر کوچکسه واحد از سه برابر عدد  تر بزرگاگر عدد . است 57حاصل جمع دو عدد  .118

  چقدر است؟

1( 20  2( 42   3( 15  4( 37  

حـداکثر چنـد ریـال ممکـن     . ریالی پرداخت شده است 200ریالی یک اسکناس  5بلیط  + x 25 خریدبراي   .119

  است پس داده شود؟

  ریال  5 )4  ریال 50 )3 ریال 70 )2  ریال 75 )1
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 ؟چقدر است ها چرختفاوت بین دو شعاع . واحد از محیط چرخ دیگر بیشتر است 2محیط یک چرخ   .120

1( 2  2( 
�

�
 3( 

�

�
  4( 

�

�
  

  آن عدد کدام است؟. شود میواحد بیش از خود آن عدد  17واحد اضافه کنیم،  5برابر عددي  2اگر به  .121

1( 6  2( 11  3( 22  4( 12  

. بـوده اسـت   تـر  بـزرگ سال سن داشته و از سه برابر سن فرزنـدش یـک سـال     34شش سال پیش پدر احمد  .122

  اکنون احمد چند ساله است؟

1( 11  2( 17  3( 16  4( 13  

برابر با  pعدد   .123
�

�
  کدامست؟ qمقدار . باشد می qو  12، 10معدل عددهاي  

��ـ  22 )1

�
�+ p2  3( 11ـ  22 )2  

�
��ـ  22 )4  

�
 

  ؟دهد میعدد زوجی باشد، کدامیک از عبارات زیر حاصلضرب دو عدد فرد را نشان  nاگر   .124

1( 1 +2)1+n (  2( 1 +n2  ـn2 

3(    n+n2  4( n2  +n2  

تومان باشد، قیمت یـک   420ساعت مچی  7اگر قیمت . دوربین است 2چی معادل قیمت ساعت مقیمت سه  .125

  دوربین چند تومان است؟

1 (60  2 (90  3 (120  4 (180   

مقدار عددي  .126
���

���
 = aبه ازاي  

2

3
و 

5

7
 b= چقدر است؟  

1(  
14

15
+  2 (29 +  3 (

14

15
 -  4 (29-  

الـوار بـه چنـد قطعـه     . برش به فاصله هاي مساوي داده شـده باشـد   6متري،  12اگر در طول یک الوار چوبی   .127

  ؟شود میتقسیم 

1( 6  2( 8 3( 7  4( 5  

  در ادامه رشته اعداد زیر چه عددي باید نوشت؟  .128

35،41،41،48،48،56،56  

1( 65  2( 64 3( 62  4( 61  

  ؟رشته اعداد زیر چه عددي باید نوشت ادامهدر   .129

72، 18، 6، 3  
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1( 144  2( 216 3( 360  4( 288  

برابر سن فعلی او شود سـن کنـونی احمـد     5/1سال دیگر سن محمود  7اگر . احمد دو برابر محمود سن دارد .130

  چند سال است؟) yحسب  بر(

1 (y2  2 (y4  3( 
�

4
  4 (y  

ثانیـه یـک دور    15ثانیـه و دیگـري در    20در باغ بازي کودکان دو چرخ و فلک نصب شده است که اولـی در    .131

  ؟چرخد میبار چرخش چرخ فلک دوم، چرخ فلک اولی چند دور  30در مدت  چرخد می

  دور 5/22 )2  دور 20 )1

  دور 45 )4  دور 40 )3

132.  
�

�
  چند درصد گنجایش شبکه بنزین ندارد؟. شودنصف آن خالی می. یک بشکه پر از بنزین است 

  درصد 3/33 )2  درصد 6/66 )1

  هیچ کدام )4  درصد 50 )3

  محمد چند ساله است؟. سال قبل اوست 6سن کنونی محمد سه برابر سن  .133

1( 9  2( 18  3( 27  4( 36  

  آن عدد کدام است؟. شود واحد به آن افزوده می 504ضرب کنیم، 8اگر عددي را در   .134

1 (63  2 (80  3 (56  4 (72   

اگر   .135
�

�
 =

� ـ �

���
  کدام است؟ b+a2باشد مقدار   

1( 9  2( 
�

�
   

3( 
�

��
  تعیین کرد توان نمی )4   

با ثابت ماندن حجـم و  . نشان دهیم hو  R، Aمساحت قاعده و ارتفاع را به ترتیب با  ،اگر در یک استوانه، شعاع  .136

  :آنگاه ،) R (نصف شدن شعاع 

1( A  وh  2  شوند میدو برابر( A  نصف وh  شود میچهار برابر  

3( A  نصف وh  4  شود میدو برابر( A  یک چهارم وh  شود میچهار برابر  

  صد متر تقریباً چند یارد است؟. درصد یک متر است 44/91یک یارد تقریباً   .137

1( 100  2( 90 3( 105  4( 110  
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  : رابطه مثل روز با دقیقه رابطه  .138

  سال با است هفته )2  سال با است ماه )1

   ملوان با است کشتی )4  نیرو با است هواپیما )3

  : رابطه مثل گازوئیل با اتومبیل رابطه .139

  سوخت با است آتش )2  غدا با است انسان )1

   ملوان با است کشتی )4  نیرو با است هواپیما )3

  : رابطه مثل انگشت با ناخن رابطه .140

  تن با است سر )2  گوش با است گوشواره )1

   گوشت با است استخوان )4  سر با است مو )3

  : رابطه مثل کفش با دوز پینه رابطه .141

  دارو با است پزشک )2  کتاب با است صحاف )1

   ماشین با است راننده )4  چرم با است کفاش )3

  : رابطه مثل ده با شهر رابطه .142

  کلبه با است آپارتمان )2  توحش با است تمدن )1

   تئاتر با است سینما )4  چرم با است پالستیک )3

  : رابطه مثل پود با تار رابطه .143

  برگ با است گل )2  پی با است رگ )1

  رگ با است خون )4  افقی با است عمودي )3

  : رابطه مثل سوختی با مرهم رابطه .144

  تسلی با است اشک )2  نان با است کره )1

  اندوه با است همدردي )4  حسرت با است غم )3

درصد از نواري به طول  75ثلث   .145
�

�
در ایـن صـورت سـهم    . کنـیم  میتقسیم  3و  1متر را بین دو نفر به نسبت  

  بیشتر چند سانتی متر است؟

1( 20  2( 25  3( 27  4( 30  
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قیمـت اصـلی کـاله    . باشد میریال  420ریال تخفیف مجدد  140درصد تخفیف و  20قیمت یک کاله پس از   .146

  ؟کدامست

  ریال 672 )2  ریال 560 )1

  ریال  700 )4  ریال 840 )3

  چه عددي باید نوشت؟ Xبه جاي   .147

)X  ،5 ( ،)5/4 ،8( ،)15 ،
�

�
2(  

1( 
�

�
 6  2( �

�
 8 3(  

�

�
7  4(  

�

�
5  

  چیست؟ سؤال مورد کلمات متضاد

    اندوه .148

  رویی خوش )4  خوشحالی )3  خوشبختی )2  خلقی خوش) 1

   باك بی .149

  دلیر )4  رادمرد )3  ترسو )2  ناتوان )1

   رفاه .150

  دلیري )4   افسردگی )3  آسودگی )2  مشقت )1

  فرجام .151

  پاداش )4  آغاز )3  انجام )2  کیفر )1

   ستبر .152

  سنگین )4  پهن )3  سبک )2  نازك )1

  قریب .153

  دور )4  عجیب )3  آشنا )2  مأنوس )1

  واقف .154

  ناالیق )4  قابل )3  آگاه )2  اطالع بی )1

  تأیید .155

  تکمیل) 4  تصویب )3  تردید )2  تضعیف )1
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جـواب  )) ؟((آن را بیابیـد و سـپس بـه جـاي عالمـت       ابتـدا . در رشته عددي زیر یک نظم منطقی وجود دارد  .156

  .درست را انتخاب کنید

?،1،7،19،61  

1( 247  2( 67 3( 103  4( 187  

  کدامست؟ Qبه ضلع مربع  pنسبت قطر مربع  .است Qبرابر مساحت مربع  p ،8مساحت مربع   .157

1( 4  2( √2 3( √22  4( 2  

ایـن کـار چنـد     .شود میدو نفر کارگر به این عده افزوده . کنند میروز تمام  20نفر کارگر، کاري را در مدت  8  .158

  ؟رسد میروز زودتر به پایان 

  روز 2 )4  روز 5 )3 روز 4 )2  روز 16 )1

  مبلغ مخارج فروش کدامست؟ ،تومان باشد 27295درصد مخارج فروش  3 اگر قیمت یک اتومبیل با  .159

  تومان 1295 )2  تومان 795 )1

  هیچ کدام )3  تومان 9/818 )3

  قابل قسمت باشند؟ 6و  4وجود دارد که بر  60چند عدد کوچکتر از   .160

  عدد 2 )4  عدد 3 )3 عدد 5 )2  عدد 4 )1

  :ي رابطه مثل ریل با ترن ي رابطه .161

    اسب با است کالسکه )2  لوکوموتیو با است واگن )1

  جاده با است اتومبیل )4  آب با است قایقران )3

  :ي رابطه مثل غریق با نجات ي رابطه .162

  پرستار با است بهبودي )2  زخم با است مرهم) 1

  معجزه با است شفا )4  بیمار با است درمان) 3

  :ي رابطه مثل اقیانوس با جزیره ي رابطه .163

  نهایت بی با است صفر )2  محیط با است مرکز) 1

  فضا با است زمین )4  سطح با است نقطه) 3

  :ي رابطه مثل ساختمان با معمار ي رابطه .164

  مدرسه با است مدیر )2  تجارت با است تاجر )1

  کارگاه با است کارگر )4  لباس با است طراح )3
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  :ي رابطه مثل پختن با تنور ي رابطه .165

  کشت با است مزرعه )2  ورزش با است میدان )1

  گردش با است باغ )4  خوابیدن با است اطاق )3

قیمـت فـروش آن   % 20این رادیو به چه قیمتی فروخته شـود تـا   . ریال است 720ارزش یک رادیوي کوچک   .166

  سود باشد؟

  ریال 865 )4  ریال 920 )3 ریال 864 )2  ریال 900 )1

چنـد درصـد    .باشند میتهرانی  ،درصد دانشجویان ایرانی 5دانشجویان ایرانی و درصد  18در یک مدرسه عالی   .167

  ؟باشند میتهرانی  ،دانشجویان

  درصد 13 )4  درصد 23 )3 درصد 5 )2  درصد 9/0 )1

شود می Bوارد منبع  Aلیتر آب منبع  120ه وسیله یک مجرا ب. ددار  Bلیتر آب بیشتر از منبع A، 780منبع   .168

  دارد؟  Bچند لیتر آب بیشتر از منبع  Aمنبع 

  لیتر 720 )4  لیتر 900 )3 لیتر 540 )2  لیتر 660 )1

معادل  چند درصد دو برابر قیمت یک کاال  .169
�

�
  قیمت آن است؟ 3 

  درصد 25/81 )4  درصد 325 )3 درصد 25/16 )2  درصد 5/162 )1

  یکی است؟)) کردگار (( ساختار کدام کلمه با کلمۀ   .170

  سازگار )4  خواستگار )3  پرهیزگار )2  زگارآمو )1

  کدام مصدر با بقیه به نحوي متفاوت است؟  .171

  تغافل )4  تغابن )3  تمارض )2  تجاهل )1

طـول مسـتطیل کـدام     باشد میواحد زیادتر از طول  210متر و مساحت آن از نظر عددي  6عرض مستطیلی   .172

  است؟

  هیچکدام )4  متر 42 )3 متر 35 )2  متر 30 )1

  در ادامه این رشته چه عددي باید نوشت؟  .173

... ،61 ،76 ،86 ،91  

1( 46  2( 41 3( 51  4( 36  
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نسبت پـول فرهـاد بـه    . ثلث مجموع این سه نفر پول دارد 2برابر سوسن و سوسن نصف زهره و فرهاد  5مریم   .174

  پول سوسن کدام است؟

1( �

�
  2( 

�

�
 3(  

��

�
  4( 

�

��
  

  :نند رابطۀ رابطه ستون با سقف ما  .175

  درخت است با ریشه  )2  تیر آهن است با سیمان )1

  بدن است با پا )4  دیرك است با چادر )3

  .دارند یکدیگر با.. .............. آشنایی معموالً دارد، وجود طبیعی موانع آنها بین که دهکده دو اهالی .176

  خصوصی )4  عمیق )3  اتفاقی )2  سطحی )1

  .بماند مصون آنها عواقب از تواند می خطاها.. ............... با که بود کرده تصور غلط به .177

  از جلوگیري )4  گرفتن نادیده )3  تشخیص )2  اصالح )1

  .رسد می نظر به بعید. ................ فردي ي بوسیله هم آن دقیق، و ظریف کاري چنین دادم انجام .178

  حقیر )4  فرومایه )3  کودن )2  خشن )1

  .زند می هم بر را نیلگون دریاي...  ها قایقران زدن پارو موزون آهنگ .179

  تالطم )4  آب )3  امواج )2  خاموشی )1

کدام عدد نزدیکتر به   .180
�

�
  است؟ 

1( 
�

�
  2( 

��/�

��
 3(  

�

�
  4( 

�

��
  

  را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟ ها پاسخکدامیک از   .181

  گویا )4  شنوا )3 جویا  )2  بینا )1

کیلوگرمی برابر با  pچند دوازدهم یک وزنه   .182
�

�
  آن است؟% 83 

1( 5  2( 10 3( 12  4( 16  

  ؟شود می 5برابر  5000چند درصد   .183

1( 01/0  2( 1/0 3( 1  4( 100  

 وسرمایه دو شریک به نسبت ا  .184
�

�
کـل مبلـغ سـود    . تومـان اسـت   900سود نفر دوم در یک معامله . باشد می 1 

  ؟شود میکل مبلغ سود چند تومان . چند تومان است

1( 720  2( 3600 3( 1620  4( 4500  
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درصـد از پسـران در یـک     50درصـد از دختـران و    40نفر دانشـجوي دختـر،    50نفر دانشجوي پسر و  70از   .185

  ؟اند کردهچند درصد از دانشجویان در این مسابقه شرکت  تقریباً. اند کردهمسابقه علمی شرکت 

1( 40  2( 42  3( 45  4( 46  

نفر به مسافرین کشتی اضـافه   30روز تعداد  5نفر مسافر موجود است بعد از  60روزه  35دریک کشتی آذوقه   .186

  ؟شود میبقیه آذوقه چندروزه تمام . شود می

1( 20  2( 22
�

�
 3( 18  4( 20

�

�
   

 بعد انجام علی   .187
�

�
براي انجام بقیه کار چنـد روز الزم   دهد میروز دیگر کار کند نصف کار را انجام  4کاري، اگر 

  است؟

1( 24  2( 18 3( 12  4( 36   

دریک اتاق تاریک تعدادي جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگ جوراب از اتاق بیرون بیـاوریم تـا     .188

  داشته باشیم؟حتماً یک جفت جوراب یک رنگ 

  .امکان ندارد )4  4 )3 3 )2  2 )1

  ؟شود میاضافه  داندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درص% 10الع مربعی ضاگر به طول ا  .189

1( 21%  2( 20% 3( 11%  4( 10%  

نسـبت  . ایـم  آوردهمربـع ممکـن را در    تـرین  بزرگسانتی متر است،  6از یک قطعه فلز دایره شکل که قطرش   .190

  :برابر است با  تقریباًمساحت دایره به مربع 

1( �

�
  2( �

�
  3( �

�
  تعیین کرد   توان نمی )4  

قطعه متساوي مفروض شده است و هر روز مساحت آماده شده براي احداث، دو برابـر مسـاحت    31زمینی به   .191

یـک قطعـه زمـین آمـاده شـده      تمام زمین آماده شده باشـد، در چـه روزي   ) روز 5(اگر پس از . روز قبل است

  است؟

  هیچکدام  )4  روز سوم )3  روز دوم )2  روز اول )1

  ساختار کدام کلمه، با دیگران ناهماهنگ است؟  .192

  زرده )4  نَرده )3  پرده )2  برده )1

نـرخ تخفیـف کـدام    . فروخته شده است ریال 7500این میز . است ریال 9000میز تحریر  یک قیمتبرچسب   .193

  است؟

1( 15%  2( 18%  3( 20%  4( 16
�

�
%  
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  .است..... ........مانند نسبت » نانوا«به » نوا«نسبت واژه   .194

  دهخدا به کدخدا )2  نوا به بینوا )1

  صدا به بیصدا )4  خدا به ناخدا )3

قیمت کاال قبل از تخفیف کـدام  . باشد می ریال 30600قیمت یک کاال % 10و % 15پس از دو تخفیف متوالی   .195

  است؟

  هیچکدام )4  ریال 23409 )3  ریال 40800 )2  ریال 40000 )1

  کدام کلمه با سه کلمه دیگر هیچگونه مناسبتی ندارد؟  .196

  باغبان )4  پاسبان )3  دربان )2  انبان )1

  ؟نماید میبه عللی با سه گزینه دیگر فرق  ها گزینهکدامیک از   .197

  راکد )4  اردك )3  کارد )2  ادراك )1

  )م به معنی دریاستی(واژه با سه واژة دیگر متفاوت است؟ کدام   .198

  دم  )4  بم )3  یم )2  نم )1

  کدام کلمه به علتی با بقیه متفاوت است؟  .199

  تاراج )4  دزدي )3  چپاول )2  غارت )1

  تیر باشد اول مهر چه روزي است؟ 7اگر امروز جمعه   .200

  سه شنبه  )4  دوشنبه )3 یکشنبه  )2  شنبه )1
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

1  4  

2  1  

3  4  

4  1  

5  1  

6  3  

7  3  

8  2  

9  2  

10  1  

11  3  

12  3  

13  4  

14  2  

15  3  

16  3  

17  4  

18  2  

19  1  

20  1  

21  1  

22  3  

23  2  

24  2  

25  2  

26  1  

27  1  

28  4  

29  3  

30  1  

31  3  

32  3  

33  2  

34  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

35  4  

36  4  

37  2  

38  1  

39  2  

40  1  

41  3  

42  1  

43  4  

44  2  

45  2  

46  3  

47  1  

48  2  

49  4  

50  1  

51  2  

52  3  

53  3  

54  1  

55  4  

56  2  

57  2  

58  4  

59  2  

60  1  

61  3  

62  1  

63  3  

64  2  

65  1  

66  3  

67  1  

68  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

69  1  

70  4  

71  2  

72  2  

73  3  

74  2  

75  4  

76  2  

77  1  

78  2  

79  3  

80  3  

81  1  

82  1  

83  3  

84  3  

85  4  

86  2  

87  4  

88  1  

89  2  

90  2  

91  1  

92  2  

93  1  

94  3  

95  2  

96  2  

97  4  

98  3  

99  4  

100  3  

101  3  

102  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

103  2  

104  2  

105  3  

106  3  

107  1  

108  1  

109  4  

110  1  

111  2  

112  4  

113  1  

114  2  

115  3  

116  3  

117  1  

118  2  

119  2  

120  2  

121  4  

122  2  

123  2  

124  2  

125  2  

126  4  

127  3  

128  1  

129  3  

130  1  

131  2  

132  1  

133  1  

134  4  

135  4  

136  4  

137  4  

138  1  

139  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

140  3  

141  1  

142  2  

143  3  

144  2  

145  2  

146  4  

147  3  

148  3  

149  2  

150  1  

151  3  

152  1  

153  4  

154  1  

155  1  

156  1  

157  1  

158  2  

159  1  

160  1  

161  4  

162  3  

163  3  

164  3  

165  2  

166  1  

167  1  

168  2  

169  1  

170  3  

171  3  

172  3  

173  2  

174  3  

175  3  

176  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

177  3  

178  2  

179  1  

180  2  

181  2  

182  2  

183  2  

184  3  

185  4  

186  1  

187  3  

188  2  

189  1  

190  1  

191  1  

192  4  

193  4  

194  3  

195  1  

196  1  

197  1  

198  4  

199  3  

200  3  

 

www.saednews.com


	gozainesh_mosahebeh_www.baroot.com.pdf
	1.pdf
	www.e-soal.ir(nemune soal banki).pdf
	icdl(1).pdf
	نمونه سوالات فناوری اطلاعات و کامپیوتر.pdf
	1-computer275.pdf







