
 

روز چنـد جیـره    8نفـر در   9براي مصـرف  . روز داده شده است 6نفر در مدت  8جیره غذایی براي مصرف  16  238

  غذایی الزم است؟

10 )ب  24 )الف
�

�
هیچکدام  )د  13 تقریباً )ج   

کیلو آب لیمو و از نـوع دیگـر لیمـو بـه قیمـت       30کیلو،  60، ازهر ریال 60از یک نوع لیمو به قیمت کیلویی   .239

 خرید کدام نوع لیمو با صرفه تر است؟ آید میکیلو آب لیمو به دست  45، کیلو 60، از هر ریال 75یی کیلو

 نوع دوم )ب  نوع اول )الف

 )د  هر دو نوع به نسبت مساوي )ج
�

�
نوع اول و  

�

�
 نوع دوم  

  به جاي عالمت ؟ چه عددي باید قرار داد؟  ،9+?+6000=6+6893در تساوي   .240

 899 )د  893 )ج  890 )ب  89 )الف

جـواد از اعضـاء هیئـت مـدیره     . باشـد  نمی» میتا«عضو شرکت » الندا«هیچیک از اعضاء هیئت مدیره شرکت   .241

دا«و عضو شرکت » میتا«شرکت   :اگر جمله اول درست باشد جمله دوم . است» ال

  . هیچکدام درست نیست )الف

  .همواره درست است )ب

    .است نتیجه قطعی از جمله اول )ج

  .اشکالی از نظر درستی آن وجود ندارد )د

یـک اتومبیـل کـه از طـرف     . انـد  شدهدر امتداد شمال به جنوب و شرق به غرب کشیده  ها خیاباندریک شهر   .242

در چهارراه اول به طرف چـپ و در د چهـارراه بعـد بـه طـرف راسـت حرکـت         کند میشرق به غرب حرکت 

  دام جهت است؟مسیر حرکت اتومبیل به ک. کند می

 غرب )د  شرق )ج  جنوب )ب  شمال )الف

:بنابراین. است خودنویس دوقیمت دو کتاب و چهار خودنویس معادل با قیمت سه کتاب و   .243

.قیمت یک کتاب و یک خودنویس برابر است )الف

  .خودنویس استیک قیمت یک کتاب بیشتر از قیمت  )ب

  .است کمترخودنویس یک قیمت یک کتاب از قیمت  )ج

 .شود نمیرابطه بین قیمت یک کتاب و یک خودنویس تعیین  )د

ا هفتـه بـه   باگر تعداد روزهایی که یک کارمند از تعطیالت رسمی و مرخصی در یک سال استفاده کرده است   .244

  تعداد روزها کدام است؟. واحد از تعداد روزهاي ذکر شده کمتر است 78حساب آید، 

 99 )د  92 )ج  91 )ب  85 )الف



	2حاصل جمع دو عدد ،زیر هاي جوابکدام یک از   .245
�

�
3و  

�

�
 ؟دهد نمیرا نشان  

 )الف
�

�
×  )ب 5
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�
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�

) + (2+3( )ج
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�
×  )د  ) 2

�

�
× 2   +

�

�
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 ؟شود میاگر یک متر به شعاع زمین افزوده شود، به محیط دایره استوایی چقدر اضافه   .246

 متر 7 از کمتر )ب  لومترکی 6تقریباً  )الف

 کیلو متر 12 )د  کیلو متر 6280 )ج

به جاي آن کدام عدد را باید  باشد نمیبا در نظر گرفتن یک ترتیب ویژه، یکی از عددهاي مجموعه زیر درست   .247

 گذاشت؟

15, 13,14,12,13,11,13,10

 10)د  14 )ج  12 )ب  11 )الف

همـوار   زمینیک تپه، چندین راه پله و در هر طبقه یک توقفگاه در  باالي دربراي رسیدن به یک نقطه مرتفع   .248

پله و هر طبقـه بـاالتر دو پلـه کمتـر از طبقـه قبـل از آن        13و راه پله دوم  15راه پله اول . ساخته شده است

قه وجود داشته است؟ 5اگر در آخرین راه پله . دارد   پله باشد، چند ط

ن کرد تعیی توان نمی )د  6 )ج  7 )ب  10 )الف

بـه چنـد صـورت     باشـند  مـی یک مجسمه، یک گلدان و یک ساعت را که از لحاظ حجم تقریباً به یـک انـدازه     .249

  در کنار هم و روي یک کمد براي زینت اتاق قرار داد؟ بدو دو توان میمختلف 

 8 )د  2 )ج  4 )ب  6 )الف

 مبلغ پرداختی کدام است؟ پرداخت است کمتر ریال 150یک پیراهن، خریدار مبلغ  قیمت از% 20با تخفیف   .250

ریال 1500 )بریال 750 )الف

ریال 600 )دریال 2000 )ج

  نوشته شده است؟ 5چند دفعه عدد  ،1برگ ماشین شده از  100در شماره گذاري   .251

 11 )د  19 )ج  20 )ب  10 )الف

گنجایش مخـزن  . شود میوارد آسیاب  گندمکیلوگرم  36ثانیه  15از دریچه انتهایی یک مخزن آسیاب در هر   .252

  ؟شود میدقیقه چند کیلوگرم گندم وارد آسیاب  20در مدت . تن گندم است 4/2

 1440 )د  720 )ج  2880 )ب  2400 )الف



 

کیلـومتر در سـاعت در    40کیلومتر در ساعت و دومی با سـرعت   30دو اتومبیل در یک مسیر، اولی با سرعت   .253

کیلومتر بـا یکـدیگر فاصـله داشـته      15اگر در ابتداي حرکت . کنند میرکت طرف یک مقصد حلحظه به یک 

 ؟رسد میباشند، پس از چه مدت اتومبیل دوم به اتومبیل اول 

	 )الف
�

�
	1 )ج   1 )ب  

�

�
	1 )د  

�

�
 

	7در حیاط یک خانه یک تیر که چراغ به آن نصب شده است به فاصله   .254
�

�
ان قـرار  متر از دیوار شمالی ساختم 

  قرار داد؟ این چراغ متر از 5متر از دیوار و  3به فاصله  توان میچند چراغ . دارد

 هیچ )د  4 )ج  2 )ب  1 )الف

 5 و 4و  3ایـن مبلـغ بـین آنهـا بـه نسـبت       . سه نفر از یک مبلغ باید ثلث و ربع و خمس سهم داشته باشـند   .255

  :در این صورت . تقسیم شده است

  . دت شده استسهم هر سه نفر ز )الف

ست )ب   . سهم هر سه نفر کمتر شده 

  .سهم هیچکدام تغییر نکرده است )ج

. سهم نفرهاي اول و دوم تعویض و سهم نف سوم زیادتر شده است )د

ر ساعت از شهر  90با سرعت متوسط  ، اولیدو اتومبیل  .256 ر  صـبح و   8 سـاعت  در Bبـه طـرف شـهر     Aکیلوم

دقیقـه حرکـت    30و  7 سـاعت  در Aبه طرف شهر  Bکیلومتر در ساعت از شه  60دیگري با سرعت متوسط 

ورتی که مسافت بین دو شـهر  . دهند میهر دو بدون توقف به پیمودن راه ادامه . کنند می کیلـومتر   480ر 

  ؟گذرند میساعتی دو اتومبیل از مقابل هم  چه در. باشد

ه  20و  3 )ب  ظهر از بعد 3 )الف  ظهر از بعددقی

  دقیقه  30و  11 )د  11 )ج

و 12 از بیشترزبان خارجه نمره  امتحان دردانش آموزان یک کالس % 60  257
�

�
دانش آمـوزان در امتحـان علـوم    

 :نتیجه گرفت که  توان میسوسن دانش آموز این کالس است بنابراین . اند آورده 5/13اجتماعی نمره بیشتر از 

. گرفته است 12تر از سوسن در زبان خارجه نمره بیش )الف

. گرفته است 5/13سوسن در علوم اجتماعی نمره بیشتر از  )ب

 . باشدگرفته  5/13و در علوم اجتماعی بیشتر از  12سوسن ممکن است در زبان خارجه بیشتر از  )ج

 .باشدگرفته  5/13و در علوم اجتماعی بیشتر از  12سوسن ممکن نیست در زبان خارجه بیشتر از  )د



، ایـن  رسـاند  مـی ن را بـه باغچـه   آو مجرایی که آب  کند میساعت پر  4فواره اي یک حوض خالی را در مدت   .258

 ؟شود میه و مجرا با هم باز باشند حوض پس از چه مدت پر اراگر فو. نماید میساعت خالی  6حوض را در 

 هیچگاه )د  ساعت 5 )ج  ساعت 24 )ب  ساعت 12 )الف

ی، قیمت یک متر پارچه پشم  .259
�

�
درصد به قیمـت   15در افزایش قیمت، . قیمت یک متر پارچه ابریشمی است 

درصد تفاوت دو قیمت، پـس از افـزایش،   . پشمی افزوده شده است پارچه درصد به قیمت 5پارچه ابریشمی و 

 نسبت به قیمت قدیمی پارچه ابریشمی کدام است؟

	33 )ب  10 )الف
�

�
 تعیین کرد توان نمی )د  45 )ج  

 ریـال  40تـا   35و هـر قـوطی را از    خـرد  میریال  5/32تا  25اغذیه فروشی چند قوطی کمپوت را هر قوطی   .260

  چند ریال است؟. قوطی ممکن است به دست آورد 20 فروش ازبیشترین سودي که . فروشد می

 ریال 200 )د  ریال 175 )ج  ریال 150 )ب  ریال 300 )الف

ا سه برابر ظرفیت بشکه مساو Aدو برابر ظرفیت بشکه   .261 مساوي با دو برابـر   و Cو پنج برابر ظرفیت بشکه  Bي 

 :بنابراین . دارد را Cدو برابر ظرفیت بشکه  Dو بشکه  Bظرفیت بشکه 

 ،Aظرفیت بشکه  )الف
�

�
. است Cظرفیت بشکه   

 ،Bظرفیت بشکه  )ب
�

�
است Dظرفیت بشکه   

 ،Dظرفیت بشکه  )ج
�

��
. است  Aکه ظرفیت بش  

�� ،Cظرفیت بشکه  )د

�
 .است Aظرفیت بشکه   

  کدام یک از واژه هاي زیر به نوعی با سه واژه دیگر تفاوت دارد؟  .262

افطار  )د  امسال )ج  ارسال )ب  احسان )الف

در و سه خانه کـه هـر یـک دو     باشد می 37تا  9همه فرد و از  ها خانهدریک قسمت از کوچه اي، شماره پالك   .263

حداکثر چند خانه در این کوچه وجود دارد که یک رقـم پـالك   . مکرر شماره گذاري شده است شماره بادارد، 

باشد؟ 7آن 

 4 )د  7 )ج  6 )ب  3 )الف

اندازه ارتفاع یک مکعب مستطیل   .264
�

�
به کدام یک از بعدهاي آن اگر یـک واحـد اضـافه شـود،     . عرض آن است 

 ؟آید میمستطیل پدید کمترین تغییر در حجم مکعب 

 یک از سه جوابهر  )د  ارتفاع )ج  عرض )ب  طول )الف





 .درست نیست 3و  2 ،1هیچکدام از جوابهاي  )د

. دست کت و شلوار و یک شـلوار دارنـد   2 یک هر. باشند میدو نفر که از لحاظ اندازه هاي بدنی به هم نزدیک   .271

  از لباس هم استفاده کنند؟ توانند می هر کدام به چند طریق

 3 )د  6 )ج  12 )ب  24 )الف

  کدام واژه از لحاظ مفهوم با سه واژه دیگر متفاوت است؟  .272

 رذایل )د  جراید )ج  فضایل )ب  حماید )الف

اگر هوشـنگ  . هوشنگ نیمی از پولش را به برادرش محسن داد و به این ترتیب موجودي محسن سه برابر شد  .273

 موجودي او در ابتدا چقدر بوده است؟. کمتر از محسن داشته باشد ریال 120 حاال

  ریال 960 )ب  ریال 480 )الف

  ریال 600 )د  ریال 360 )ج

	5در یک اداره عده کارمندان دفت امور فنی   .274
�

�
عـده کارمنـدان   . برابر عده کارمندان دفتر برنامه ریزي اسـت   

 اشد؟ب تواند میاین دو قسمت چند نفر 

 24 )د  23 )ج  32 )ب  54 )الف

در یک امتحان کتبی زبان خارجه   .275
�

�
ک کـالس مـردود و      دانش از   آمـوزان ی

�

�
از قبـول شـدگان در امتحـان     

ان زبان خارجه قبول . اند شدهشفاهی مردود   ؟اند شدهچه نسبتی از دانش آموزان کالس د امت

� )الف

��
 )ب 

�

�
 )ج 

�

��
 )د 

�

�

در یک فروشگاه   .276
�

�
کارکنان، فروشنده زن و  

�

�
، حـداقل  باشـند  میآنها فروشنده مرد و بقیه کارمند امور اداري   

 باشد؟ تواند میتعداد کارکنان این فروشگاه چند نفر 

نفر 34 )د  نفر 15 )ج  نفر 17 )ب  نفر 30 )الف

پاسخ دیگر از جهتی دریک طبقه قرار گیرند؟ پاسخ زیر باید حذف شود، تا سه چهار ازکدام یک   .277

 قمر ـ رقم )ب  دور ـ رود )الف

  روز ـ زور )د  موش ـ شوم )ج

پاسخ زیر باید حذف شود، تا سه پاسخ دیگر از جهتی دریک طبقه قرار گیرند؟  چهار ازکدام یک   .278

 شرط و مشروط )ب  شهره و مشهور )الف

  شرع و مشروع )د  شرح و مشروح )ج


