
 

 

 
 سنجش ورودي اپهي هفتم

 استعداداهي ردخشان  اولدمارس دوره 
 1398-99رسارس كشور ردسال تحصيلي 

 نام و نام خانوادگي :
 يكدفترچه شماره 

 صبح 9:00ساعت برگزاري:   30/03/1398 تاريخ برگزاري آزمون: 
  

 است دفترچه دو بر مشتمل آزمون نیا. 

 سوال در آن قرار دارد. 60سوال و در مجموع  20شده است که هر بخش شامل  لیاز سه بخش تشک کی شماره دفترچه 

 شده است. پاسخ به سواالت در نظر گرفته یزمان برا قهیدق 60کل آن  یو برا قهیدق 20 بخش هر یبرا افتهی اختصاص زمان کیدفترچه  در 

 نید.کنیم زمان هر بخش را فقط صرف پاسخ دادن به سواالت آن بخش بکپیشنهاد می

 مورد را سواالت به پاسخ دقت و سرعت ،بخش نیا. است قهیدق 20 آن به یدهاست که زمان پاسخ سوال 40بخش و  کی شامل دوم دفترچه 

 .ردیبگ نظر در را زمانیت محدود شودیم شنهادیپ لذا. دهدیم قرار یبررس

 اسخپ كي رفتن نیب از به منجر بخش هر سواالت به طغل پاسخ سه که معنا نيا به. دارد يمنف نمره غلط يهاپاسخ يبرا آزمون 

 .شد خواهد بخش آن در حیصح

 پاسخ بیش از یک گزینه برای هرسوال به معنای پاسخ نادرست است.ترین پاسخ را انتخاب کنید. برای هریک از سواالت، مناسب 

 .استفاده از هر وسیله محاسباتی مثل ماشین حساب ممنوع است 
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 مکي بخش

 دقیقه 20زمان:                  20تعداد سوال: 

    

 کند؟يم لیصورت تکم نيرا به بهتر ريجمله ز عبارت،کدام  -1

 غرق شدند. هاآن از یتعداد متاسفانه شد،................... پسرها توسط روشانخ رودخانه ریمس در خطر عالمت که علتنیابه 

 گرفته دهیناد -4 ییشناسا -3 یریگیپ -2       یبررس بدون -1

 

 

قرار  يمال قهیاو را در مض يرضروریلوازم غ دي...... او بر خر اماکند؛  تيريکه درآمد خود را مد کرديم يسع کوشا -2

 داد.

 کوشش -4 کنترل -3   پیگیری -2   اصرار -1

 

 

 فلز مثل رابطه ؟ و مس رابطه -3

 جاتهیادو و فلفل-4 خودکار و مداد -3 چوب و یخانگلوازم -2 نیماش و موتور -1

 
 

  و ؟ نیماش رابطهمثل  بادبانو  قيقا رابطه -4

 جاده -4 سرعت -3 (کی)الست چرخ -2 موتور -1
 
 

  و  ؟ هاهکلم رابطه دود مثل و آتشرابطه   -5

 نامهلغت -4 )اصوات( آواها -3 هجمل -2 حروف -1
 
 

 دارد؟ ييارتباط معنا نهيبا کدام گز " انداز دجله در و کنيم يخوب تو " عبارت -6

 شتریب دردسرش بود توانگر که هر       بود هرکس قسمت روزگار دردسر  -1

 باز میآر باز تو از میبرد آنچه        مباز را خود حق کار یباز ستین  -2

 کرد کار برادر جان تگرف آن مزد          شودینم سریم گنج رنج نابرده  -3

 باز کرد بدو یاو رو یکین            کرد آغاز عمل یکین به هرکه  -4
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انتخاب کدام گزينه سبب ايجاد يك متن هماهنگ . است شده داده نامرتب شکل به جمله چند 10تا  7از سوال 

 شود؟مي

7-  

 یهاخیمثل  ،بیاز تخر یانواع خاص توانیو نم تسین ریپذمعتقدند که بازگشت به گذشته امکان دانشمنداناز  یاریالف( بس

 را بازگرداند.  یقطب یشدهذوب

هزاران سال  دیصدها و شا ،که توسط انسان به جو واردشده یاخانهگل یگسترده از گازها زانیم نیبردن ا نیاز ب ی( در واقع براب

 زمان الزم است.

 .است آمده وجود به مختلف یکشورها در یجهان شیگرما با مقابله مورد در یادیز یهاینگران ریاخ یهاسال در خوشبختانه( ج

 .است الزم یادیز زمان کار نیا یبرا اگرچه ،بخشد بهبود زین را زخم نیا تواندیم ارهیس نیا که دارند اعتقاد یاعده اما( د
 

 ج الف د ب -4 ب. د الف ج -3 الف ب د ج -2 ب د ج الف -1

8-   

 است.  نادرستادعا  نیا ی( ولالف

 .است ماندهیبرجا یسعد از که است یمشهور شعر قطعه آدمیبن شعر( ب

 قیتعلبا خط نس ورکیویتاالر سازمان ملل متحد در ن یشعر بر سردر ورود نیشده که اگزارش یسیو انگل یاز منابع فارس یج( در برخ 

 است. نقش بسته ،طالکوب

 واقع شده است. یادیدارد مورد توجه ز که یادوستانهمضمون انسان لیدل بهقطعه شعر  نید( ا 
 

 ج الف د ب -4 ب د الف ج -3 الف. ج د ب -2 الف د ب ج -1

9-  

 .شودیم گفته یاهیگ یهاتل ای نبکا آن به که است گز یهادرختچه هاگونهنیازا یکیالف( 

 وجود دارد.  یاهیگ یهاانواع گونه ییایمکان جغراف نیب( در ا

 جوار استان کرمان است. مو ه رانیا یجنوب شرق لوت در ری( کوج

 .شوندیباال بوده ظاهر م نیرزمیکه سطح آب ز یعموماً در مناطق نبکاها( د
 

 د الف ب ج -4 ب د الف ج -3 الف د ب ج -2 ب د ج الف -1

10-  

 .شودیبدن م ایمنی و محافظتیدستگاه  تیبلکه باعث تقو کند؛یکمک م یتنها به سالمت جسماننه ورزش رونی( ازاالف

 یهایماریها نقش محافظت از بدن از بسلول نیا. شوندیم شناخته خون دیسف یهاگلبول نام به بدن یمنیا ستگاهد یهاسلول( ب

 را دارند.  یعفون

 .دهدیم شیافزا را خون دیسف یهاگلبول زانیم ورزش، قهیدق 30 روزانه دهدیدانشمندان نشان م ریاخ قاتی( تحقج

 

 الف ب ج -4 ب ج الف -3 ج الف ب -2 الف ج ب -1
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شکل، نتیجه حاصل از متن  تريندقیقاي را انتخاب کنید که به ، گزينه14تا  11با توجه به اطالعات در متن سواالت 

 باشد.

 

 مشخص يالگو كي اساس بر ديبا سطرها. دارد سطر چهارده غزل. است شعر يهاقالب از خاص نوع كي غزل -11

 عاشقانه سبك به هاغزل از ياریبس. دارد رتيمغا اول سطر تهش با غزل كي آخر سطر شش اوقات يگاه. باشد هیقافهم

 :ديبا که است نيا غزل، كي يالزمه. هستند

 دهد نشان را سطرها نیب در تضاد کی -2 باشد عاشقانه سبک به -1

 باشد هیقافهم سطرها یخاص سبک به -4 باشد داشته سطر چهارده از کمتر -3

 

. در تابستان تعداد يابدمي شيآن احتماالً افزا متیق دارند، را ييکاال ديخر قصد مردم از ياديز تعداد که يزمان -12

ها به سمت مقصدشان از خانواده يادي. تعداد زکنديم دایپ شيافزا گريد يهابا زمان سهيها در کشور ما در مقامسافرت

 دیکن ينیبشیپ دیتوانيم شما ،شدهقطار را انتخاب کنند. بر اساس اطالعات داده اي مایهواپ ديشا يو برخ کننديم يرانندگ

 :که

 کندیم دایپ شیافزا زمستان در خودرو متیق -2 کندیم دایپ شیدر تابستان افزا خودرو متیق -1

 کندینم دایپ رییتغ یفصل چیه در خودرو متیق -4 کندیم دایپ کاهش تابستان در خودرو متیق -3

 

 ابیکم اریبس شوند،يم هیها در آن تخله که زبالهدفن زبال يهااست. مکان يضرور اریبس يخانگ يهازباله افتيباز -13

جهت  ،شهرها يروش برا كي افتي. بازشوديم يباعث آلودگ اهايو در هاانوسیها در اقبازمانده هیتخل نیاند. همچنشده

  .کنديم کمك يعیطب منابع از حفاظت به افتيباز نيا براست؛ و عالوه  افتيفروش محصوالت قابل باز قياز طر ييدرآمدزا

 :که است نيا متن نيا از سندهينو هدف

 کند فیداستان تعر کی -2 ستیچ افتیباز دهدیم حیتوض -1

 میکن افتیباز چگونه دهدیم حیتوض -4 افتیباز تیاهم یبرا لیدل هیارا -3

 

ژه وا كي ي. لغت سونامنام دارد يسونام، شوديم جاديا نیزم يهاهيال حرکت اي زلزله قيکه از طر يمیعظ يهاموج  -14

ب اثرات مخر هاموج نيا که شوديآن استفاده م دنینام ياسم برا نيا از لیدل نيبندرگاه است. به ا يهاموج يبه معن يژاپن

 ست؟یچ باال متن يبرا عنوان نيبهتر. گذارنديم ژاپن يساحل يشهرهامردم در  يزندگبر 

 یسونام واژه لغوی شهیر -2 ژاپن یعیطب حوادث -1

 ژاپن در بندرگاه یهاموج -4 یسونام مخرب اثرات -3
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 .دیده پاسخ آن درباره شده دهیپرس سواالتبه  و دیمطالعه کنبه دقت  را ريز متن

 

 .بستگی دارد یانوسیاق و یو ارتباط خشک ، عرض جغرافیاییمثل ارتفاع یطیمح و گوناگون دهیچیپعوامل  بهمنطقه  کی یوهواآب

در  یانکسی یوهواآب قاًیبه وجود آمده بود، دق کسانیاز ارتفاع  یشده بود و اگر خشک لیتشک یکاز خش کامالً نیجالب است که اگر زم

ابش ت یعامل بحرانکه باعت تغییر  نیزم هموارنبودن لی. به دلثابت باشد ییایعرض جغراف وجود داشت؛ به شرط آن کهسراسر جهان 

. ستا ییوهواآبمناطق ایجاد کامل مسئول  طوربه ی،دیخورش یهااشعه شتفاوت تاب ن،یبنابرا شود، این امر ممکن نیست.می دیخورش

 یمنطقهاستوا و قطب،  یمنطقه نیو ب یاحاره یمنطقه ،ییاستوا یمنطقهمنجمد وجود دارد، در  هدر قطب شمال و جنوب، منطق

استوا، به سمت  نی. باال و پائکندیم افتیواحد گرما را در نیشتریمنطقه ب نیا نیعمود است، بنابرا باًیتقر دی. در استوا خورشمعتدل

 هستند. ترلیما هااشعه ش،یمدارهادر  نیزم تیبسته به موقع ها،قطب

 

 ................. است. پاراگراف نيا يعنوان برا نيبهتر  -15

 یدیتابش خورش -4 ارتفاع راتیتأث -3 ییوهواآبمناطق  -2 وهواآبعوامل  -1

 

 ..................... يعني« تدلمع»پاراگراف  نيدر ا  -16

 انهیم -4 ازاندازهشیب -3 تیمحدود -2 زیناچ -1

 

 .نديآيماول در اثر ................ به وجود  يدرجهدر  ييوهواآب يکمربندها  -17

 یخشک حجم به انوسیاق نسبت -4 یجهان تابش -3 یاقارهارتفاع  -2 دیخورش یهیزاو -1

 

  .شونديم میرمستقیغ ......................  زيادي میزانبه دیخورش يهااشعه  -18

 استوا از باالتر ارتفاعات در -2 استوا در -1

 چرخدیمدر محورش  نیزم کهیهنگام -4 چرخدیمدر مدارش  نیزم کهیهنگام -3

 

 منطقه ................... است. كي يوهواآبعامل  نيترمهم يطورکلبه  -19

 ییایجغرافعرض  -4 یانوسیاق انیجر -3 یدیخورش جذب -2 ارتفاع -1

 

 .شونديمشامل.................  گذارنديممحل خاص اثر  كي وهواآبکه بر  يامل محلعو  -20

 خاک طیشرا -4 باد طیشرا -3 ارتفاع -2 یفصل تنوع -1
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 بخش دوم

 قهیدق 20: زمان                 20تعداد سوال: 

 

 زير کدام است؟ مجموعه درعدد بعدي  -21

?     3    6     3    12    7     42      35 

1- 10 2- 6 3- 4 4- 0 

 

 4همسرانشان که هرکدام از خانواده نیز  ها به همراهنيك مرد و همسر اوست، دو پسر آ يك مهماني متشکل از -22

 فرزند دارند، چند نفر در اين مهماني حضور دارند؟

1- 8 2- 12 3- 14 4- 16 

 

برادر دوقلوي خود زندگي کرده باشد و سالگي فوت کرده است. اگر وي دو برابر  42در سن  1393خانمي در سال   -23

 از فوت برادرش، ازدواج کرده باشد. او در چه سالي ازدواج کرده است؟ دو سالپس از 

1- 1374                  2- 1372                   3- 1362                     4- 1352                

 

ها کوتاه شود است، کمترين میزاني که بايد از مجموع پايهمتر سانتي 22و  5/20، 20، 21يك میز داراي چهار پايه   -24

 متر است؟میلي نداندازه شوند چتا هم

1- 5/3 2- 35 3- 5/2 4- 25 

 

ي حقوق ماهیانه او به يك تازگبهکرد. دهد دريافت ميکارگري هر روز پنجاه هزار تومان به ازاي کاري که انجام مي   -25

وپنج روز راي هر ساعت( افزايش پیدا کرده است. اگر او هر ماه بیستصد هزار تومان )شش هزارتومان بمیلیون و هشت

 کند؟سرکار باشد، روزانه چند ساعت کار مي

1- 14 2- 12 3- 10 4- 8 

 

 ، چند مثلث کوچك و بزرگ تشکیل خواهد شد؟را رسم کنیداگر دو قطر مربع   -26

1- 4 2- 6 3- 8 4- 10 

 

 درصد از چه عددي است؟ 10معادل  2000پنج درصد از  -27

1- 10000 2- 1000 3- 4000 4- 40000 

 

 2:35رسد در آينه ساعت شود، با توجه به جهتي که قرار گرفته به نظر ميهاي يك ساعت در آينه ديده ميعقربه -28

 است، ساعت چند است؟

1- 10:25 2- 11:35 3- 2:35 4- 10:35 
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 =  جايگزين دو عالمت سوال شود؟                 تواندميعدد  کدام -29

 

1- 2/11 2- 4 3- 64 4- 10 

 

 کدام است؟        روبرو کسرحاصل   -30

 

1- 50/57 2- 12/71 3- 1 4- 36/57 
 

ار ددهد، میانگین تعداد کاالهاي عیبدار در يك هفته توسط يك فروشگاه را نشان ميجدول زير تعداد کاالي عیب -31

 در طول يك روز چقدر است؟

 روز تعداد

 شنبه 87

 شنبهیک 91

 دوشنبه 108

 شنبهسه 98

 چهارشنبه 121

 شنبهپنچ 101

1- 101 2- 110 3- 126 4- 162 

 

متر ايجاد شده است، فضاي سانتي 3اي دايره به شعاع متر مربع، حفرهسانتي 90در وسط يك مربع به مساحت   -32

 (.فرض کنید 3برابر را مانده چه قدر است؟ )عدد پي باقي

1- 81 2- 9 3- 27 4- 63 

 

 کند؟دريافت کرد، او چه مبلغي بايد پرداخت  50/186درصد تخفیف براي قبض  20خانم کوثري   -33

1- 20/149 2- 30/37 3- 2/149 4- 50/166 

 

چد و دو قدم ديگر نیز به بپیاگر يك قدم به سمت جلو برود، بعدا کامال به راست   محمد رو به شمال ايستاده است،  -34

 رود و سپس دوباره کامال به راست بپیچد،  حال در مسیر ................. است.جلو 

 جنوب -4 شمال -3 غرب -2 شرق -1

 

 توان گفت:تر از حسام باشد، ميوسالسناست، اگر سبحان، کم 1362حسام و  1360طاها متولد   -35

 تر از سبحان استتر از حسام و مسنوسالسنطاها کم -2 تر از سبحان استوسالسنتر از حسام و کمطاها مسن -1

 تر از سبحان استتر از طاها و مسنوسالسنحسام کم -4 تر از سبحان استتر از طاها و مسنحسام مسن -3

 

 ؟

 8 ؟

5/12  

6 – 7 × 2 + 4  

3 – 6 × 1  +9  
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 به معني "دونا بال"و  "آب گرم"به معني  "تانا نتا"، "آب بسیار سرد"به معني  "تانا دونا مکا"در يك زبان،   -36

 است. کدام کلمه به معني سرد است؟ "بسیار خوب"

 نتا -4 مکا -3 دونا -2 تانا -1

 

از روابط زير  يكباشد، کدام "ج"هم بیشتر از  "د"و  "د"بیشتر از  "ب"باشد،  "ب و ج"بیشتر از  "الف"اگر    -37

 درست است؟

 "د"کمتر از  "الف" -4 "ج"کمتر از  "ب" -3 "ب"بیشتر از  "ج" -2 "ب"کمتر از  "د" -1

 

 شود؟اي مناسب بسازيم، کلمه وسط جمله با کدام حرف شروع مياگر با کلمات زير بخواهیم جمله  -38

 غذا   میل    بدنشان        برخياز       از  تر کنند      بیشمردم     نیاز     مي

 

 ن -4 م -3 ب -2 الف -1

 

 ؟استجمله کدام  حرف سوم از کلمه پنجماگر با کلمات زير بخواهیم بهترين جمله را بسازيم،  -39

 نیروي     رمز      پیشرفت        ماهر           کشور    انساني    است

 

 ز -4 ن -3 ش -2 ب -1

 

 ؟شودع ميبا کدام حرف شرو "داغتماس بدن با جسم يا بخار  آسیب ناشي از"کلمه به معناي -40

 

 ت -4 ل -3 ز -2 آ -1
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 بخش سوم

 دقیقه 20زمان:                  20تعداد سوال: 

 

 است. ...................................با     مثل            با               رابطه   -41

 

1-  2-  3-  4-  
 
 

 است.  .......................................با        مثل         با       رابطه      -42

 

 
1-  2-  3-  4-  

 

 شود؟ها با کدام گزينه کامل ميشکل ، زنجیره48تا  43از سواالت 

43-  

 

 
 

1-  2-  3-  4-  
 
 
 
 
 

? 
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44-  

  

 

 
1-  2-  3-  4-   

 

45-   
 

 1-  2-  3-  4-  

46-   

 
 1-  2-  3-  4-  

47-   

 

 1-  2-  3-  4-  

  

 

? 

? 

? 

? 
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48-  
 

 1-  2-  3-  4-  

 

  . آن را مشخص کنید.با بقیه تفاوت داردها يکي از شکل 50و  49در سواالت 

49-  

 
1-  2-  3-  4-   

 

50-  
 

1-  2-  3-  4-   
 

 

در سمت چپ يك مکعب الگو و بازشده نشان داده شده است. يکي از چهار گزينه  55تا  51در سواالت 

 دهد، گزينه مربوط به آن را مشخص کنید.شده آن را نشان ميحالت تاشده و جمع

51-  

  
1-  2-  3-  4-  
 

 

 

 

? 
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52-  

 
 

1-  2-  3-  4-  

53-   

 
 

1-  2-  3-  4-  

54-   

  1-  2-  3-  4-  

55-   

  1-  2-  3-  4-  
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که در تصوير مشخص  يهايدر سمت چپ ابتدا يك برگ کاغذ سفید چندبار به شیوه 60تا  56ز سوال ا

 اهدهمش برگهبازکردن کامل  در زمان. کدام گزينه کرديمايجاد آن  در هاييسوراخ سپس د.تا شگرديده، 

 ؟شدخواهد 

56-

1-  2-  3-  4-

57-

1-  2-3-4-

58-

1-  2-3-4-

59-

1- 2-3-4-

60-

1- 2-3-4-
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رسه()قدسگذار كبير جمهوري اسالمي اريان، حضرت امام خمينيبنيان

اه داشته باشيم. انشاءاّلله رد رشايط بهتر زمينه كافي رباي رشد همه هنرآرفيني و اختراعات و پيشرفتما رد رشايط جنگ و محارصه توانسته ايم آن
.اهستاه و حقيقتمي سازيم. مبارزه علمي رباي جواانن زنده ركدن روح جستجو و كشف واقعيت و تحقيقات را رد همه امور رفاهم استعداد 

العالي()دمظلهاي رهبر معظم انقالب اسالمي، حضرت آيت ا... خامنه

ايد بگذاريم استعدادي ضايع بشود و باين نيست هك ما با همه استعداداه هب يك شيوه ربخورد  كنيم. هن؛ استعداداه باالرخه متفاوت است. ن  عدالت هب معناي
رباي رپورش استعداداه بايد تدبيري بينديشيم. رد اين رتديدي نيست. اما مالك بايد استعداداه باشد، الغير؛ عدالت اين است.

sedaye moshaveran



 

 

 
 سنجش ورودي اپهي هفتم

 استعداداهي ردخشان  اولدمارس دوره 
 1398-99رسارس كشور ردسال تحصيلي 

 نام و نام خانوادگي :
 دودفترچه شماره 

  30/03/1398 تاريخ برگزاري آزمون: 
  

  دقيقه است. 20دهي به آن،  سوال و زمان پاسخ 40دفترچه شماره دو شامل 

 نیب از به منجر ،بخش هر سواالت به غلط پاسخ سه که معنا نيا به. دارد يمنف نمره طغل يهاپاسخ يبرا آزمون 

 .شد خواهد بخش آن در حیصح پاسخ کي رفتن

 .پاسخ بيش از يك گزينه براي هرسوال به معناي پاسخ نادرست است 
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 بخش يكم

 دقیقه 20زمان:             40سوال:  دتعدا

 توجه مهم:

 مراقب شودمي پيشنهاد گيرد.مورد سنجش قرار مي آزمون در شما عيسر لکردعم بخش اين در

 را التسوا کليه به دادن پاسخ براي کافي زمان بتوانيد تا باشيد؛ لسوا هر براي شدهصرف زمان

 .باشيد داشته

 

 است؟ گرفته قرار 3 عدد از بعد 2 عدد مرتبه چند اند،شده دهیچ راست به چپ از که ريز اعداد مجموعه در -61

2 3 8 2 6 2 3 9 2 3 7 2 3 5 

1- 2 2- 3 3- 4 4- 5 

 

 ساخته شده است؟ يكيبا حروف کلمه تار ريز کلماتکلمه از  چند -62

 وانیح -کتاب -يکار -ياري -يسر -يار -ارک -ترک -يعال

 

 .دیپاسخ دهرا  67 ات 63دقت سواالت بهاز کتاب فارسي کالس پنجم انتخاب شده است.  ريز متن

 

 لرزه و نهاد در يزار و هيگر ازموده،ین يکشت محنت و بود دهيند ايدر هرگز غالم، و نشست يکشت در يغالم با يپادشاه

 يمیحك. ندانستندآزرده گشت. چاره  حال، نيا از ملک و گرفتينم آرام کردند، مالطفت که چندان افتاد؛ اندامش بر

 لطف و کرم باشد. تيگردانم. گفت: غا خامش ،يقيطر به را او من ،يده فرمان: تگف را ملک بود، يکشت آن در

 انسك در دست دو به. آوردند يکشت يسو و گرفتند اشجامه خورد؛ غوطه چند، يبار. انداختند ايدر در غالم تا بفرمود

 .افتي آرام و بنشست ياگوشه به برآمد، چون. ختيآو يکشت
 

 آمده است؟ "،"يرگول در متن حاضر چند عالمت و  -63

 

 

 سه سطر آخر متن چند بار آمده است؟در  "گ" حرف -64

 

  چند بار آمده است؟ "ش" حرف باال متن کل در -65

1- 2 2- 3 3- 4 4- 5 

1- 7 2- 8 3- 9 4- 10 

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

1- 10 2- 12 3- 14 4- 18 
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 به پايان رسیده است؟ "ي"در کل متن باال چند کلمه با حرف  -66

 

 است؟ ده است، چند تاآم سطر دوم متن ي که تنها يكبار درحروف تعداد -67

 

 هرکد  زین و هارنگ به مربوطکد  ريشده است. در جدول ز يکدگذار جنسبراساس رنگ و نوع  اجناس يفروشگاه در

در نظر  92 پ توانيم را زرد زیم کد نيبنابرا .است 92 ،زیو م "پ"مثال کد رنگ زرد عنوانارائه شده است. به جنس

 .دیپاسخ ده 77تا  68به سواالت  ريبراساس جدول ز .گرفت

 جنس کد

 

 رنگ کد

 اهيس ح يصندل 64

 يآب ب المپ 34

 ياقهوه ذ فرش 29

 سبز ج تابلو 52

 يخاکستر الف راهنيپ 46

 قرمز خ زيم 92

 زرد پ گلدان 73

 ................ است. يبه معنا 73 الف -68

 يالمپ خاکستر -4 يالمپ آب -3 يگلدان خاکستر -2 يگلدان آب -1

 

 ................ است. يبه معنا 64 ذ -69

 يآب راهنيپ -4 ياقهوه راهنيپ -3 ياقهوه يصندل -2 يآب يصندل -1

 

 کد .................. است. يدارا قرمز المپ -70

 34خ  -4 43ج  -3 43ح  -2 34ح  -1

 

 ................ است. يبه معنا 92 خ -71

 يخاکستر زيم -4 فرش قرمز -3 يخاکستر زيم -2 قرمز زيم -1

 

 .است..................  کد يدارا زرد راهنیپ -72

 46ب  -4 64پ  -3 46ب  -2 46پ  -1

 

 کد .................. است. يدارا ياقهوه فرش  -73

 29ذ  -4 29د  -3 29ف  -2 29ق  -1

 

 

 

1- 10 2- 12 3- 14 4- 18 

1- 3 2- 4 3- 5 4- 6 
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 ................ است. يمعنابه  52 ب  -74

 زرد راهنيپ -4 ابلو بزرگت -3 يآب راهنيپ -2 يتابلو آب -1

 

 ................ است. يبه معنا 37الف   -75

 کد اشتباه -4 گلدان زرد -3 گلدان سبز -2 يگلدان خاکستر -1

 

 کد .................. است. يدارا قرمز تابلو -76

 52خ  -4 52ح  -3 52چ  -2 52ج  -1

 

 کد اشتباه کدام است؟  -77

 46 خ -4 64 ج -3 52 ح -2 25الف  -1

 

 ايگزينه است الزم. است شدهنوشته هم مقابل مشابه عدد دو هاگزينه از يک هر در ،83 تا 78 سواالت از يک هر در

 .است شده نوشته بیضي داخل هاگزينه شماره. هستند متفاوت باهم بیضي طرف دو اعداد که کنید انتخاب را

78-  

9967925  1 9967925  3369839251 2 3369839251  

798341859       3 798431859  25172 4 25172  

79-  

7191988772 1 7191988772  59154751425 2 59154751425  

49799     3 49799  959324783548  4 959234783548  

80-  
833868 1 833868  3727158 2 3727158  

734652767     3 734452767  93696244358  4 93696244358  

81-  

647646725 1 647464725  615182399 2 615182399  

4465     3 4465  69953767  4 69953767  

82-  
33947633224 1 33947633224  37687263 2 37678263  

5751    3 5751  916832598  4 916832598  

83-  
351958558159 1 351958558159  44386788922 2 44386798922  

99862231151   3 99862231151  3632234  4 3632234  
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 .دهید پاسخ را 94 تا 84 سواالت ،زير شكل به توجه با

 

ون
ست

 

 سطر

 

 دارد؟ وجود ستون چند و سطر چند باال شكل در -84

 ستون 21سطر و  19 -4 سطر 20ستون و  18 -3 ستون 19سطر و  21 -2 ستون 18سطر و  20 -1

 

 وجود دارد؟ سطر پنجم از باال چند  شكل در -85

1- 2 2- 3 3- 4 4- 1 

 

 است؟ کدامو سطر چهارم از باال، مجموع تعداد شكل  در -86

1- 3 2- 4 3- 5 4- 6 

 

 است؟ صورت به هاشكل هیکل باال از سطر کدام در -87

 هشتم -4 هفتم -3 ششم -2 پنجم -1
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 آمده است؟ بعد از  سطر دهم از باال، چند شكل  در -88

 3 -4 2 -3 1 -2 صفر -1

 

 آمده است؟ چند شكل  ن،يیرم از پاسطر چها در -89

 3 -4 2 -3 1 -2 صفر -1

 

 شود؟يم شروع شكل کدام با راست سمت از وسط، سطر -90

1- 2-  3-  4-  

 

 وجود دارد؟ هم  سرپشت شكل سهفقط  باال از سطر کدام در -91

 دوازدهم -4 چهاردهم -3 شانزدهم -2 هجدهم -1

 

 آمده است؟ اصله پس از بالف در ستون آخر از راست چند شكل  -92

 3 -4 2 -3 1 -2 صفر -1

 

 دارد؟ قرار شكل کدام،وسط ستون يانتها در -93

1- 2-  3-  4-  

 وجود دارد؟  و  در سطري که در شكل باال عبارت سطر مقابل آن نوشته شده است، در مجموع چند شكل  -94

1- 3 2- 4 3- 5 4- 6 
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اي شده است. الزم است گزينهدو عبارت مشابه مقابل هم نوشته، ها گزينه يک ازهر، در 100تا  95در هر يک از سواالت 

 ها داخل بیضي نوشته شده است.متفاوت هستند. شماره گزينه باهمرا انتخاب کنید که عبارت دو طرف بیضي 

 

95-  

 ديحم يهاينقاش شگاهينما
 

 حميد هاينقاشي نمايشگاه

 عيتود و يسپاسگزار مراسم
 

 عيتود و يسپاسگزار مراسم

 ريتوان شرکت المللنيب امور
 

 ريتوان شرکت المللنيب امور

 يفرهنگ امروز رايانه در
 

 يو فرهنگ امروز رايانه

 

 

96-  

 يتجار و يادار يهاسازمان
 

 يتجار و يادار يهاسازمان

 حشرات و انيعنکبوت ان،يآبز
 

 تحشرا و انيعنکبوت ان،يآبز

 دورزا يهاکارخانه انتقال
 

 دودزا يهاکارخانه الانتق

 شهر سبز يفضا توسعه
 

 شهر سبز يفضا توسعه

 

 
97-   

 گاريس به ادياعت ظراتم
 

 گاريس به ادياعت مظرات

 تيترب و ميتعل ياعتال
 

 تيترب و ميتعل ياعتال

 ديعقا و ميمفاع در زبان ريتاث
 

 ديعقا و ميمفاع در زبان ريتاث

 خودکار يخودروها ديخر
 

 ودکارخ يخوردوها ديخر

 

 
98-  

 بوستان يتجار کرزم
 

 بوستان يتجار مکرز

 ارسباران يسنت غزاخوري
 

 ارسباران يسنت غزاخوري

 ييابتدا دوره يدرس يهاکتاب
 

 ييابتدا دوره يدرس يهاابيک

 يپزشک گوناگون يهاتخصص
 

 يپزشک گوناگون يهاتخصص

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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99-  

 قند چغندر درب
 

 قند چغندر بذر

 دروخو لياتومب عيصنا
 

 خودرو لياتومب عيصنا

 روستا يهايتعاون مجتمع
 

 روستا يهايتعاون مجتمع

 يفارس يهامعادل و استالحات
 

 يفارس يهامعادل و استالحات

 

 

100-  

 هاي لبنيرارودهف
 

 هاي لبنيفراروده

 ديفلورا يمحتو يدنيآشام آب
 

 ديفلورا يمحتو يدنيآشام آب

 رساال شرکت ساالنه اساسنامه
 

 رساال شرکت ساالنه ساسنامها

  شرکت توليدي و سادراتي
 

 شرکت توليدي و صادراتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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