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 ریاضی

شود  18اختالف کوچکترین و بزرگترین عدد چهار رقمی فرد غیر تکراری که مجموع ارقام هر یک از آنها برابر با  -1

 کدام است؟

1)8712            2 )8721          3 )8522   4 )8531 

 کدام است؟ 2543860در عدد  4مرتبه رقم  -2

 ( دهگان هزار4( دهگان میلیون  3صدگان هزار      ( 2(دهگان         1

 در الگوی مقابل، عدد بعدی کدام است؟ -3

،...4،11،32،95،  

1)188         2 )189        3 )284      4 )285 

مطالعه غیر درسی کرده است. او در مجموع چه مدت مطالعه غیر درسی  ’’52:’1:37علی سه روز متوالی، هر روز  -4

 ت؟انجام داده اس

1)3:53’:36’’          2 )4:51’:36’’    3 )3:51’:36’’    4 )4: 53’:36’’ 

محمد در دو روز متوالی  -5
1

5
و  2 

1

4
ساعت به مادرش کمک کرده است. او در مجموع چقدر به مادرش کمک کرده  3 

 است؟

1) 
2

9
6           2 )

9

20
        3 )

2

9
 5       4 )

2

9
 6 

6- 
2

5
 کدام است؟ است. آن عدد 600خمس عددی  

1)48          2 )1500     3 )3000    4 )7500 

 کدام یک از کسرهای زیر بزرگتر است؟ -7

1) 
18

54
             2 )

21

65
          3 )

29

90
        4 )

15

42
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 علوم

مهسا با چند نفر از دوستان خود می خواهند تاثیر مواد معدنی موجود در خاک را بر میزان رشد گیاه شمعدانی  -1

 را مورد آزمایش قرار دهند . آنها در این کاوشگری باید کدام یک از عوامل زیر را تغییر دهند ؟

 الف( نوع گیاه           ب( نوع خاک         ج( میزان نور دهی         د( میزان آبیاری گیاه 

 ؟ نمی باشددر زمان فرود آمدن دو فرفره از یک ارتفاع یکسان چه عاملی تاثیر گذار  -2

 فرفره ها تا زمین  الف( طول دم فرفره       ب( طول بال فرفره     ج( جنس کاغذ فرفره            د( فاصله      

 زرد شدن برگ درختان در پاییز یک تغییر ........... است و مشابه تغییر اتفاق افتاده در ........  است . -3

 خرد شدن سنگ ها در اثر ضربه  –رسیدن میوه ها               ب( شیمیایی  –الف(فیزیکی 

 شدن سنگ ها در اثر ضربه خرد  –رسیدن میوه ها              د( فیزیکی  –ج( شیمیایی 

 در کدام گزینه حالت ماد عوض می شود ؟ -4

 الف( زنگ زدن آهن         ب(سوختن نان         ج( بریدن چوب          د( تشکیل باران 

 ؟  نمی کندنور از کدام گزینه عبور  -5

 د(تلق شفافالف( منشور       ب( ذره بین        ج(آینه داندانپزشکی                 

 اولین و آخرین رنگ رنگین کمان ) ازباال( به ترتیب از راست به چپ کدام رنگ ها هستند ؟  -6

 آبی  –نارنجی       د( زرد  –بنفش      ج( سبز  –قرمز       ب( قرمز  –الف (بنفش 

 عدسی های به کار رفته در همه ی میکروسکوپ ها در کدام ویژگی مشترک هستند  ؟ -7

 الف(ضخامت       ب( اندازه        ج( نوع       د( تعداد         
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 فارسی

 «چاره ما ساز که بی یاوریم       گر تو برانی به که روی آوریم» کدام گزینه در بیت زیر وجود ندارد؟     _1

 الف(جمله پرسشی                      ب(جمله امری       

 و صفت ج(مضاف و مضاف الیه              د( موصوف

 در کدام گزینه نهاد در اول جمله قرار نگرفته است؟_2

 الف(بادِسرد،آرام بر صحرا گذشت

 ب(سبزه زاران،رفته رفته،زرد گشت

 ج(پُر کند بوی خوش گل،باغ را

 د(باغ و بُستان،ناگهان در خواب شد

صدای شبنمِ صبحگاهی  تنند.آیا تو /   عنکبوت ها،بین زمین و آسمان،تار می》درعبارت زیر،کدام آرایه ادبی وجود ندارد؟_3

 را،هنگامی که سرزَده به     

 《خانه ی برگ،وارد می شود،می شنوی؟  

 الف(تشبیه              ب(کنایه       

 ج(جان بخشی          د(تضاد   

 اشاره شده است؟ "بهار"و    "زمستان"در کدام یک از بیت های زیر به دو فصل _4

 الف(بحرآفرید وبرّ و درختان و آدمی/خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد  

 یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد/ب(فضل خدای را که تواند شمار کرد

 شاخِ برهنه،پیرهن نو بهار کرد/ج(ابر،آب داد بیخِ درختان مُرده را 

 اخسار کرد هر بلبلی که زمزمه بر ش/د(توحید گوی او نه بنی آدمند و بس

 از................ است؟ "زیباترین قصه ها_"5

 الف(مهدی آذریزدی             ب(مهدی مراد حاصل  

 ج(سیاوش کسرایی             د( هوشنگ مرادی  
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 نادرست است؟معنی کدام واژه که در داخل پرانتز نوشته شده، _6

 الف(زدانش دل پیر برنا بود)بُرنا:جوان(

 ب(ازیرا ندارد برِ کس شکوه)برِ:نزد(

 ج(خردرهنمای و خرد دلگشای)دلگشا:خوشایند(

 د(به دانش گرای و بدو شو بلند )گرای:فکر کن(

 اجتماعی

 به جا است ؟ ریز یاز ترس ها کیکدام  .1

ی(ترس از برق گرفتگد کانیج(ترس از دست دادن نزد  والیالف( ترس از ه  ب( ترس از آمپول   

 است؟ یارتباط کالم کی ریز یاز رفتار ها کیکدام  .2

 الف( حالت اخم با چهره ب(صحبت کردن آهسته         ج(بوق زدن   ( تکان دادن سرد

 توان انجام داد؟ یم نیفرد غمگ کیبا  یهمدل یکدام مورد را برا.  3

 (صحبت دوستانهد          او ی( گوش دادن به حرف هاج         دادن به او         دی( امب               ( همه مواردالف

 هدیه

 ساخته شد چه نام داشت ؟ ارانشیو  امبریکه توسط پ یمسجد نیاول_1

 ( مسجد الحرامد                    ( مسجد قباج                  ی( مسجد النبب                         (مسجد کوفه الف

 ؟ ستیواجب ن اتینماز آ خواندن ریاز موارد ز کیدر کدام  -2

 ترسناک ( رعدوبرقد                 یسوز ( آتشج                  یدگرفتگی(خورشب                    (زلزلهالف

 نمازگزاران ساکت هستند؟ هیو بق خواندند یامام جماعت م در نماز جماعت کدام ذکر را فقط _۳

 ( تشهدد              ( رکوعج            وسوره ( حمدب               االحرام رهی( تکبالف


