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ریاضی

 )1یک باغچه مستطیل شکل به طول  13و عرض  9متر است .اگر به فاصله  3متر از لبه باغچه دور تا دور آن را نرده بکشیم ،چند متر نرده
احتیاج داریم؟
63 )1

22 )2

22 )6

22 )2

 )3در شکل زیر به نحوی تعدادی سکه را قرار می دهیم که در هر مربع یا یک سکه باشد و یا با مربعی که سکه در آن قرار داده شده ،یک
ضلع مشترک داشته باشد .حداقل چند سکه در این مستطیل می توان قرار داد؟
3 )2

2 )1

7 )6

8 )2

 )2در یک مزرعه  32حیوان وجود دارد که تعدادی از آنها مرغ و بقیه گوسفند هستند .تعداد کل پاها  96عدد است .در این مزرعه چند
گوسفند وجود دارد؟
16 )1

12 )2

11 )6

11 )2

 )2روی  5کارت اعداد  3و  1و  9و -1و  -3نوشته شده است .بدون نگاه کردن به کارت ها ،حداقل چند کارت باید برداریم تا مطمئن باشیم
حاصلضرب اعداد کارت ها منفی نیست؟
2 )1

6 )2

2 )6

]]6  2[(2)  3(6)  2[6  5  1
])[7  3(2  (6)  15)  3(2  6

 )5حاصل عبارت روبرو برابر با کدام گزینه است؟
13 )1

18 )2

2)2

21 )6

26 )2

 )9میانگین  29نمرهی فرد متوالی که از  0شروع و به  68ختم میشود کدام است؟
22 )1

23 )2

27 )6

28 )2

 )8اگر  A=1+2+5+…+00و  B=5+6+11+…+120باشد .حاصل  2A-3Bکدام است؟
-22 )1

-23 )2

برای انجام محاسبات از این فضا استفاده کنید

-28 )6

-32 )2
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 )6علی چهار عبارت را محاسبه کرده و یکی از آنها را اشتباه بدست آورده است .آن عبارت کدام است؟

((((2  5)  7)  9))  1 )1

11  (10  (9  (8  (7  6))))  3 )2

1 2  3  4  ...  9 10  5 )6

1  (((2  3)  4)  5)  11 )2

 )0کدام عبارت درست نیست؟
 )1مجموع عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی هستند

 )2به قرینهی عددهای طبیعی عددهای صحیح نامثبت میگوییم

 )6قرینهی قرینهی هر عدد با خود آن عدد برابر است

 )2نام دیگر عددهای حسابی ،عددهای صحیح نامنفی است

 )19سه جعبه در مجموع حاوی  25گوی است  .اگر گوی های جعبه اول را در جعبه دوم بریزیم ،تعداد گوی های جعبه دوم 5 ،تا بیشتر از تعداد
گویهای جعبه سوم میشود؛ اگر گویهای جعبه دوم را در جعبه سوم بریزیم ،تعداد گویهای جعبه سوم دو برابر تعداد گویهای جعبه اول
میشود .تعداد گویهای جعبه دوم کدام است؟
11 )1

18 )6

12 )2

3a  3 b
a 1
 )11اگر  باشد معکوس قرینه عبارت
5a  2b
b 7

19
)1
18

19
)2
18

a  ab
 )13عمل * چنین تعریف میشود:
b4
3 )1

3
)2
2

21 )2

برابر است با؟



18
)6
19

18
)2
19

 a * b حاصل  (2 *1) * 3برابر با کدام گزینه است؟



1 )6

 )2صفر

 )12حاصل عبارت ) x(x  y)  y(x  y)  (x  yبه ازای  x  y  5کدام گزینه است؟
21 )1

22 )2

61 )6

62 )2

 )12مجموع پنج عدد متوالی  59است ،کوچکترین عدد کدام است؟
8 )1

9 )2

برای انجام محاسبات از این فضا استفاده کنید

11 )6

11 )2
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2x  7 2

11  x 3

 )15جواب معادله روبرو کدام است؟

43
)6
8

1
)2
8

1
)1
4

تاریخ آزمون 09/90/32 :

 )2هیچ کدام

 )19در شکل زیر نقطه  Cوسط پارهخط  ، AEنقطه  Dوسط پارهخط  CEو نقطه  Bوسط پارهخط  ACاست .کدام گزینه را باید در مربع قرار دهیم

AD
تا عبارت  AB  AE
3
2
)1
3

کامل شود؟

3
)6
4

2 )2

1
)2
2

 )18مثلثهای  ABCو  CDEمتساویاالضالع و مساویاند .اگر  ACD  60باشد ،اندازه  ABDچقدر است؟
o

22 )1

61 )2

62 )6

21 )2

 )16در شکل روبرو چند ششضلعی محدب و چند ششضلعی مقعر را میتوان تشخیص داد؟

 2 )1محدب –  2مقعر

 6 )2محدب –  2مقعر

 6 )6محدب –  2مقعر

 )10در شکل زیر چهارضلعی ،مربع و ششضلعی ،منتظم است .شکل را با چه زاویهای حول نقطه  Oدوران دهیم تا
مربع شماره  1جای مربع شماره  3قرار گیرد؟
 31 )1درجه  -ساعتگرد

 121 )2درجه  -پادساعتگرد

 91 )6درجه -ساعتگرد

 221 )2درجه  -پادساعتگرد

 )39در شکل داده شده  Mو  Nوسط ضلعهای مربعاند و  . ABM  CNBکدام مورد درباره اجزای متناظر آنها
نادرست است؟

BCN  MAB )1

BC  AB )2

B  B )6

BMA  CBN )2

برای انجام محاسبات از این فضا استفاده کنید

 2 )2محدب –  2مقعر
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علومتجربی

 )1نادرستی یک فرضیه با انجام یک آزمایش اثبات میشود

 )2نظریه ممکن است درست یا نادرست باشد ،اما فرضیه همواره درست است

 )6بهترین راه اثبات درستی یا نادرستی یک فرضیه ،استفاده از نظریات قبلی است

 )2با انجام یک آزمایش ،درستی فرضیه اثبات میشود

 )33کدام یک عنصر میباشد؟
 )1متان

 )2آب

 )6گوگرد

 )2کربندیاکسید

 )32کدامیک از گزینههای زیر نمیتواند نماد شیمیایی یک عنصر باشد؟
Ge )1

F )2

J )6

SB )2

 )32کدام اتم سنگینتر است؟

(11p,11n),11e )1

(10p,10n),10e )2

(11p,13n),11e )6

(12p,10n),14e )2

 )35اتمی دارای  11الکترون است .اگر عدد جرمی این اتم  32باشد .تعداد نوترونهای آن کدام است؟
11 )1

11 )2

12 )6

62 )2

 )39کدام گزینه صحیح نیست؟
 )1تمام فلزات چکشخوارند و محکم هستند

 )2تمام نافلزات به غیرر از کرین ،نارسانا هستند

 )6تمام فلزات رسانای جریان الکتریسیته هستند

 )2کربندیاکسید از  2اتم اکسیژن و یک اتم کربن ساخته شده است

 )38کدام اندازهگیری دقت بیشتری از بقیه دارد؟

1376 / 2cm )1

0 / 26cm )2

140mm )6

 )2هر سه دقت برابر است

 )36قطعهای به جرم  389گرم و حجم کل  159سانتیمتر مکعب در اختیار داریم ،متوجه شدیم در قسمتی از داخل آن حفرهای به حجم 59
سانتیمتر مکعب وجود دارد که با چشم دیده نمیشود .چگالی فلز استفاده شده در این قطعه چند گرم بر سانتیمتر مکعب است؟
27)1

271 )2

برای انجام محاسبات از این فضا استفاده کنید

2/7)6

2/2 )2
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 )30اگر یک لیوان حاوی  59گرم ماکارونی خام  699کیلوژول انرژی شیمیایی داشته باشد ،یک بسته  1999گرمی ماکارونی خام چند کیلوژول
انرژی شیمیایی خواهد داشت؟
2111 )1

8111 )2

13111 )6

62111 )2

 )29انرژی جنبشی کدام جسم بیشتر است؟
 )1فردی به جرم  21کیلوگرم که با سرعت  2متر بر ثانیه میدود

 )2فردی به جرم  61کیلوگرم که با سرعت  1متر بر ثانیه میدود

 )6فردی به جرم  21کیلوگرم که با سرعت  1/2متر بر ثانیه میدود

 )2فردی به جرم  21کیلوگرم که خسته شده و ایستاده است

 )21علی و پارسا دو جعبهی  19کیلوگرمی را در دست گرفته و در مسیرهای  1و  3به باالی سطح شیبدار
میآورند .اندازه کار نیروی وزن کدام جعبه بیشتر بوده است؟

 )1جعبهی علی

 )2جعبه پارسا

 )6هر دو با هم برابر است

 )2بستگی به نیروی وارده دارد

 )23کدام گزینه مواد تشکیل دهنده بتن است؟
 )1خاکرس ،ماسه ،آب

 )2آهک ،خاک ،آب

 )6خاکرس ،ماسه  ،آهک ،آب

 )2آهک،خاک ،ماسه ،آب

 )22چهمقدار از سطح کره زمین را آب تشکیل داده است؟
 72 )1درصد

 82 )2درصد

 )6بیش از  72درصد

 )2بیش از  82درصد

 )22کدام قسمت در سلولهای گیاهی و جانوری مشترک است؟
 )1دیواره سلولی

 )2واکوئل

 )6میتوکندری

 )2کلروپالست

 )25پروتئینها در دستگاه گوارش به چه چیزی تجزیه میشود؟
 )1چربی

 )2آمینواسید

برای انجام محاسبات از این فضا استفاده کنید

 )6کربوهیدرات

 )2همه موارد

