
 

 

 1صفحه

 

 3آزمون شبیه سازی تیزهوشان شماره  *استعداد تحلیلی*سواالت  

آنها را مطابق شکل به هم  تعدادی بمب در صفحه قرار داده شده و بوسیله تعدادی فتیله با جنس های مختلف، -1 

روشن شدن یک سر فتیله ، فتیله به طور کامل بسوزد، روی  مدت زمانی که طول می کشد تا پس از  متصل می کنیم.

 آن نوشته شده است.

 * اولین بمبی است که منفجر می شود.چه مدت پس از آن تمام فتیله ها می سوزند؟

 5/10د(    5/9ج(   8ب(   7الف (   

بر روی یک چرخ قرار دارد.وقتی چرخ با سرعت ثابت روی زمین مسطحی حرکت می کند، نقطه ی  Aچراغی در نقطه  -2

 شبیه کدام یک ازشکل های زیر دیده می شود؟  Aروشن 

 

 

 

 

 

3-A  وB  وC  وD .بازی دزد و پلیس انجام می دهند. دزد همیشه دروغگواست و پلیس همیشه راستگو A  : می گویدB  .دزد استB  :می گوید

A .دزد استC  :می گویدA و B  .هر دو دزدندD  می گوید: حداقل خودم یاA دزد هستیم. چند دزد در این بازی وجود دارد؟ 

 معلوم کردد( نمی توان    3ج(    2ب(    1الف ( 

 در شکل زیر ، یک آجر در صورتی می افتد که هیچ آجری یا نصف آجری در زیر آن نباشد. -4

 پایدار بمانند؟ حداکثر چند آجر می توان برداشت ، به طوری که آجرهای تیره  

 ) حق برداشتن آجرهای تیره را نداریم(

 7د(                8ج(                 9ب(                    10الف ( 

  چوب کبریت شکلی شبیه  خاک انداز ساخته ایم که داخل آن یک سکه قرار دارد. 4با  -5

 خارج از خاک انداز قرار می گیرد؟ هحداقل با حرکت دادن چند چوب کبریت ، سک

 4د(   3ج(   2ب(    1الف ( 

 ؟درصورتی که شکل زیر را تا کنیم کدام مکعب بدست می آید -6

 
 از میخ های زیر که در دیوار فرورفته اند و یکسان هستند، کدام سنگینی بیشتری را تحمل می کنند؟ -7
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 محل محاسبات



 

 

 2صفحه

 

آدمهای  نوع آدم وجوددارد. درستکار باهوش، درستکار احمق،تبهکار با هوش و تبهکار احمق. 4درسرزمین عجایب   -8

 هب. های تبهکار احمق همیشه راستگو هستندو آدمهای درستکار احمق و تبهکار با هوش همواره دروغگودرستکار باهوش و آدم 

یک نفر از آنها بر می خوریم. اوجمله ای می گوید که با استفاده از آن می توانین مطمئن شویم او دقیقاً از کدام نوع است.این 

 جمله کدام است؟

 ار احمق هستم.ب( من درستک   الف ( من احمق هستم. 

 د( من تبهکار هستم. ج( من درستکار با هوش هستم.          

 Cتندتر از او مسابقه را تمام کرد. Bثانیه به خط پایان رسید و  4/6در  Aدوست در یک مسابقه دومیدانی شرکت کردند.  5 -9

 دوید. نفرات اول و آخر به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ Bثانیه سریعتر از  E 3/0به خط پایان رسید. Dو بعد از  Aپیش از 

 Cو  Bد(                        Aو  Eج(                   Cو  Eب(               Aو  Bالف ( 

 با توجه به شکل های داده شده، کدام شکل به جای عالمت سوال قرار می گیرد؟ -10

 
 کدام شکل به جای عالمت سوال قرار می گیرد؟با توجه به شکل های داده شده،  -11

 
 با توجه به شکل های داده شده، شکل بعدی کدام است؟                   -12

 د(          ج(         ب(       الف ( 

هستند.اگر بعضی قزمیت ها فضایی هستند.هیچ فضایی ، زمینی نیست. همه حیوانات زمینی هستند.بعضی حیوانات قزمیت  -13

 جمله باال درست باشند. کدام نتیجه را می توان گرفت؟ 4هر 

 الف ( همه ی زمینی ها ، فضایی هستند.                                ب( همه ی حیوانات فضایی هستند.

 ت هستند.ج( هیچ قزمیتی ، زمینی نیست.                                            ج( بعضی زمینی ها ، قزمی

ر عضو باشگاه در دو کمیته آن عضویت دارد.هر دوکمیته یک عضو مشترک دارند.این هکمیته دارد. 6یک باشگاه ورزشی -14

 باشگاه چند عضو دارد؟

 15د(    8ج(    11ب(                  12الف ( 

و عبارت « صبح زود» یعنی « ژاون الزا » و عبارت « هوای لطیف صبح» یعنی « الزا کاسی تاکو» دریک زبان خارجی عبارت  -15

 می دهد؟« لطیف» است. کدام واژه معنی « هوای گرم» یعنی « وازل تاکو 

 د( الزا  ج( وازل  ب( کاسی  الف ( تاکو

 محل محاسبات



 

 

 3صفحه

 

 3آزمون شبیه سازی تیزهوشان شماره  *سواالت پیام های آسمانی و قرآن* 

 ))وکیل(( در عبارت قرآنی )) و کفی باهلل وکیالً(( چه معنایی دارد؟کلمه  -16

 د(یاور  ج(آگاه  ب(مدافع و پشتیبان  الف(دوست 

 نجیکُم مِن عذابٍ الیم(( کدام گزینه است؟ه کامل و درست عبارت قرآنی ))تُترجم -17

 سختدهد شما را از عذابی ب(نجات می  کند شما را به عذابی سختالف(منتقل می 

 دهد شما را از عذابی دردآورد(نجات می  ج(منتقل می کند شمار را به عذابی دردآور 

 ترجمه کامل و درست عبارت )) اَن اَنذِر قومکَ(( کدام است؟ -18

 ب(که بشارت بده قومت را   الف(اینکه هشدار بده قومت را 

 د(که هشدار بده نزدیکانت را   ج(اینکه بشارت بده دوستانت را 

 حجابی کدام است؟ بدترین اثر از آثار مهم -19

 د(هر سه مورد      ج(کم ارزش شدن زن در جامعه ب(دورشدن انسان از خدا     الف(ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن 

 کدام مورد از فواید کارکردن است؟ -20

 د(هر سه مورد                    ج(توانا شدن برای انفاق  های بزرگ است     الف( بی نیاز شدن از دیگران                ب(جز عبادت 

 ت؟سدر کدام مورد وضو داشتن واجب ا-21

 الف(هنگام تالوت قرآن    ب(هنگام زیارت قبور مسلمانان     ج(هنگام زیارت حرم امامان      د(هنگام دست زدن به آیات قرآن 

 ؟دباشنمیطالت نماز کدام یک از موارد زیر از مب -22

 الف(گریه کردن برای آمرزش گناهان          ب(حرف زدن بین نماز          ج(روی برگرداندن از قبله            د(خوردن و آشامیدن 

 های الهی چیست؟نکته مهم و کلیدی در دست یافتن به وعده-23

 د(توکل   ج(استقامت  ب(آرامش  الف(عدم ترس 

 3آزمون شبیه سازی تیزهوشان شماره  *سواالت ادبیات فارسی* 

 مترادف واژه های ))آفریننده،خجستگی،شکافنده،آلودگی((به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟-24

 الف(تا لحظه های پیش دلم گور سرد بود/اینک به یُمن یاد شما جان گرفته است

 اوج مر او را به سوی خاک فرو کاست ب(بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز/وز

 ج(به چشم بصیرت به خود در نگر/تو را تا در آیینه زنگار نیست

 د(نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است/شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار

 الف(د،الف،ب،ج                ب(ج،الف،ب،د               ج(ج،د،الف،ب             د(د،ب،الف،ج

 رت زیر به ترتیب کدام فعل ها آمده است؟در عبا-25

 ))سعدی در گلستان آورده است :هر که با بدان نشیند ،اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند ،به طریقت ایشان متهم گردد.((

 ب(ماضی نقلی،ماضی ساده،مضارع التزامی،مضارع اخباری  الف(ماضی بعید،مضارع ساده،مضارع التزامی،مضارع ساده

 د(ماضی بعید،مضارع اخباری،مضارع اخباری،مضارع التزامی ی نقلی،مضارع التزامی،مضارع التزامی،مضارع اخباریج(ماض

 ))به اندازة بود باید نمود/خجالت نبرد آنکه ننمود و بود((  مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-26
 اعتماد به نفس و پرهیز از خجالتب(داشتن    الف(نشان دادن لیاقت ها و شایستگی ها در امور

 د(داشتن صداقت و پرهیز از خودنمایی های دروغین   ج(انجام کارها به درستی و رعایت شرم و حیا
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 نادرست معنا شده اند؟در میان واژگان زیر چند واژه -27

 سوی/داعیه:انگیزه/تَف:گرما/آزرم:شرم و حیا/عترت:خاندان/آالیش:ناپاکی/مُراد:مقصود/تقال:التماس/زی:به 

 مالزم:همراه/اقتباس:گرفتن/پُردل:شجاع/پوپک:هُدهُد/خلل:تباهی/جزر:پایین آمدن آب دریا/خفقان:دل مردگی

 خبیر:باخبر/رشید:دلیر/عطا:اِنعام/فَرط:شدت

 د(سه             ب(یک                                ج(دو                                               0الف(

 صحیح نمی باشد؟نام نویسندگان چند اثر ،-28

سبک شناسی:محمد تقی بهار/حیدر بابایه سالم:ادیب المالک فراهانی/نفحات االنس :عطار نیشابوری/حس ششم:عبدالرضا رضایی نیا/وحشی 

 التواریخ:خواجه رشید الدین فضل اهلل بافقی:ناظر و منظور/حق الیقین:شیخ محمود شبستری/روح االرواح:ابوالقاسم قشیری/جامع

 الف(ه                               ب(دو                                    ج(سه                                   د(چهار

 در میان گروه کلمات زیر ،چند نادرستی امالیی مشاهده می شود؟-29

سختی،موهبت متعدد،طعن متقدم،استراق سمع،حجو و نکوهش،عشوه و کرشمه،بحت و شگفتی،رنج و  گل های نقض کامکار/هوش و زکاوت،مضیقه و

 مهنت،صلة رحم/تضرع و زاری،تواضع و خضوع،

 الف(دو                    ب(سه                                 ج(چهار                     د(پنج

 چند واژة مرکب وجود دارد؟در متن زیر به ترتیب چند واژة مشتق و -30

ی ))شیخ شیرازی در سخن اعتدال را رعایت می کرد ،آن طور که خواننده مجذوب  مضمون دل پذیر او می شود.او در همة عمر عاشقی بوده که با ب

شان مرهم نهاده و دالن جهان هم زبانی نشان داده است .وی زبان گویای مشتاقان محبت است که با نوش داروی سخن خود برخستگی خاطر ای

 احوال عشاق را با قلمی سحر آمیز بر دفتر ایام نقش بسته است.

 الف(شش،دو                    ب(شش،سه                    ج(هفت،سه                     د(هفت،چهار

 ست/به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست(())به حالوت بخورم زهر،که شاهد ساقی ا     بی ارتباط است؟کدام گزینه با مفهوم بیت زیر -31

 الف(زهر نزدیک خردمندان اگرچه قاتل است/چون زدست دوست می گیری شفای عاجل است

 ب(زهر از کف یار سیم بر بتوان خورد/تلخی سخنش همچو شکر بتوان خورد

 ج(زهر ارچنان که دوست دهد نوشدارو است/درد ارچنان که یار فرستد دوای ماست

 شدارو که غیر دوست دهد/زهر باشد،به خاک ریز و مچشد(نو

 دیده نمی شود؟در کدام گزینه آرایه ادبی مشترک با بقیة گزینه ها -32

 الف(فروتن بود هوشمند گزین/نهد شاخ پر میوه سر بر زمین

 ب(قناعت توانگر کند مرد را/خبر کن حریص جهانگرد را

 ر او اختیارج(بر آنان که شد سر حق آشکار/نکردند باطل ب

 د(مکن خیره بر زیر دستان ستم/که دستی است باالی دست تو هم

 کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر در تضاد است؟-33

 ))برترین و استوارترین ستایش آن است که بر زبان و خامة دشمن روان می شود،زیرا ستایشی است پیراسته از هر آالیش((

 دوستی نماید مقصود وی جز این نیست که دشمنی قوی گرددالف(دشمنی ضعیف که در طاعت آید و 

 ب(هر که با دشمنان صلح کند سر آزار دوستان دارد

 ج(نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست و لیکن شنیدن رواست تا برخالف آن کار کنی که عین صواب است

 د(گفته اند که بر دوستی دوستان اعتماد نیست،تا به تملق دشمنان چه رسد.
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 عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟ در-34

))آری،میهن شکوهمند ما،خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان،کانون روشنی و راستی،کشور مردان گرد،یالن پر دل ،دلیران و شیران و 

 پهلوانانی نامدار،سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان بر می افرازیم((

 ب(چهار                             ج(پنج                            د(شش                         الف(سه         

 نیست؟رابطة واژگانی کدام گزینه همانند رابطة ))فروتنی و خاکساری((-35

 و خصوصیتالف(ستایش و نیایش           ب(درک و دریافت           ج(حماسی و پهلوانی             د(ویژگی 

 نقش دستوری کلمة قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-36

 الف(ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت/با درد صبر کن که دوا می فرستمت

 ب(حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست/بشتاب هان!که اسب و قبا می فرستمت

 متج(حیف است طایری چون تو در خاکدان غم/زین جا به آشیان وفا می فرست

 د(ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل/می گویمت دعا و ثنا می فرستمت

 کدام گزینه با مفهوم بیت زیر تناسب بیشتری دارد؟-37

 ))نام نیکو گر بماند زآدمی/به کزو ماند سرای زرنگار((

 الف(بزرگش نخوانند اهل خرد/که نام بزرگان به زشتی برد

 نام نیکت پایدارب(نام نیک رفتگان ضایع مکن/تا بماند 

 ج(زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر/گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند

 د(در دهر نام نیک بنه نی سرای نیک/آری ز نام نیک نکوتر نشانه چیست

 تعداد ترکیب های اضافی در چهار عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟-38

 رید و به او گوش پنهان و دهانی متناسب اندامش بخشیدالف(دو حدقه چونان ماه تابان آف

 ب(به مورچه و کوچکی آن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشة انسان درک نمی شود

 ج(از شگفتی های آفرینش خالق بی همتا ،اسرار پیچیدة حکیمانه در آفریدن خفاشان است

 که اندامشان نیرومند شود و بال ها قدرت پرواز پیدا کنند. د(فرزندان از مادرانشان جدا نمی شوند تا هنگامی

 2/5/3/3د(               2/4/3/2ج(                            3/4/3/4ب(             2/4/3/4الف(

 3آزمون شبیه سازی تیزهوشان شماره  *سواالت مطالعات اجتماعی* 

 ها چه نوع آب و هوایی دارند؟اسرزمین های مجاور دریدر آسیا  -39

 اید(قاره   ج(خشک   ب(گرم  الف(معتدل 

 

 اصلی آئین بودایی کجاست؟ خاستگاه -40

 د(کره و تایلند   ج(چین  ب(پاکستان   الف(هند 

 کدام شهر بود؟ امویانمرکز خالفت  -41

 (یثربد   ج(شام   ب(کوفه   الف(مکه 

 ؟نیستکدام مورد از عناصر اصلی ارتباط  -42

 د(پیام  ج(گیرنده  ب(ارسال کننده پیام  الف( بازخورد 
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 شود؟ها دولت در اصطالح چه نامیده میدرآمدها و هزینهپیش بینی  -43

 د(عوارض  ج(مالیات   ب(بودجه  الف(الیحه 

 کدام مجلس به طور رسمی حکومت را به رضاخان واگذار کرد؟ -44

 د(مجلس شورا  ج(مجلس موسان  ب(مجلس شورای ملی  الف(مجلس سنا 

 چه کسی بود؟ 1332مرداد سال  28ماندهی ارتش در جریان کودتای فر-45

 د(سیدضیاءالدین طباطبایی  ج(سرلشکر زاهد  ب(ارتشبد نصیری  الف(دکتر مصدق 

 کند؟و کیفیت زندگی کشورها را با یکدیگر مقایسه می کدام عامل وضعیت  -46

 د(همه موارد  ج(سواد و آموزشی ب(درآمد و رفاه و امید به زندگی        الف(شاخص توسعه انسانی 

 گیری شاخص توسعه انسانی نشان دهنده چیست؟ضریب یک در اندازه -47

 د(توسعه فاقد کیفیت  ج(توسعه ناقص  کامل یک به توسعهنزدب(  الف(توسعه انسانی کامل 

 شود؟ها در زمستان از کدام عامل ناشی میطول سایه بلندی -48

 الف(دوری خورشید از زمین      ب(تمایل زاویه تابش آفتاب          ج(نزدیکی خورشید به زمین           د(مدار گردش انتقالی 

 هجری سال کبیسه باشد، کبیسه بعدی چه سالی خواهد بود؟ 1434اگر سال  -49

 1436د(   1439ج(  1437ب(  1438الف( 

 ترین روز سال در نیمکره شمالی چه روزی است؟کوتاه -50

 د(اول مهر   ج( اول فروردین  ب(اول تیر  الف( اول دی 

 شود؟زمین چند تا میها در کرهدرجه باشد تعداد قاچ 15اگر هر قاچ  -51

 180د(    28ج(   24ب(   360الف( 

 شود؟اختالف ساعت در کره زمین از چه عاملی ناشی می -52

 خطوط فرضید(  هاج(تعداد قاچ  یب(حرکت وضع  حرکت انتقالیالف( 

 ؟شودنمیکدام گزینه از مهمترین عناصر هویت یک ملت محسوب  -53

 د(زبان فارسی  ج(فرهنگ   ب(مکان  الف(زمان 

 3آزمون شبیه سازی تیزهوشان شماره  *علوم تجربی*سواالت  

 

 با افزایش ترشحات کدام غده ، نیاز بدن به اکسیژن باال می رود؟ -54

 د( آدرنالین  ج( غدد جنسی  ب( تیروئید   الف( هیپوفیز

 ترشحات کدام غده در بدن باعث افزایش سرعت تقسیم سلولی در غضروف ها می شود ؟ -55

 د( هیپوفیز ج( تیروئید                      ب( لوزالمعده                   الف( فوق کلیه             

 حشرات در کدام مرحله از زندگی خود آسیب بیش تری به محصوالت کشاورزی وارد می کنند؟ -56

 د( حشره بالغ  ب( جفت گیری              ج( شفیره                        الف( تخم                   

 کدام عمل در تمام سلول های زندهء گیاه سبز رخ می دهد؟ -57

 ج( تخمیر                         د( ترکیب  ب( تنفس                    الف( فتوسنتز              

 سواالت زیست
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 کدام عامل باعث بسته شدن روزنه های گیاه می شود ؟ -58

 د( افزایش جریان هوا ج( افزایش شدت نور       ب( سرد شدن خاک  الف( افزایش دمای هوا

 اتالف انرژی در هنگام حرکت کدام جانور بیش تر است؟  -59

 د( ماهی  ج( کانگورو                      ب( گوسفند                    الف( مارمولک               

 کدام گیاه فاقد کامبیوم است؟ -60

 ج( بید                           د( چمن ب(کاج                      الف( چنار                     

 

 متر میشود  7متر بر ثانیه وارد یک پیچ نیم دایره ای به شعاع  10خودرویی با تندی  -61

 متر بر ثانیه از پیچ خارج میشود مقدار سرعت متوسط و شتاب  12و دو ثانیه بعد با تندی  

 (π= 3ثانیه به ترتیب کدام است؟ ) 2متوسط این خودرو در این 

                 1𝒎
𝒔𝟐

7 و   
𝒎

𝒔
د(                   11

𝒎

𝒔𝟐
7    و  

𝒎

𝒔
ج(               1

𝒎

𝒔𝟐
11 و  

𝒎

𝒔
11        ب(  

𝒎

𝒔𝟐
و    11

𝒎

𝒔
  الف(  

 در شکل روبرو یکی از اهرم های بدن را نشان میدهد که با ماهیچه ی جلوی بازو کار میکند. -62

 نیوتن متر باشدنیرویی که ماهیچه ی جلو بازو برای 50اگر گشتاوری که وزنه حول آرنج ایجاد میکند 

 تر است؟نگه داشتن این وزنه وارد میکند به کدام عدد نزدیک 

نیوتن  1800د(   نیوتن 700ج(  نیوتن 50ب(       نیوتن 8(الف       

روی بدنه ی یک بطری پر از آب دو سوراخ کوچک در ارتفاع های مختلف ایجاد کرده ایم و روی سوراخ ها را با چسب -63

آب بیرون میریزد و سپس خروج آب نواری به خوبی بسته ایم.در بطری را محکم میبندیم و سوارخ پایینی را باز میکنیم.مقداری 

 متوقف میشود.اکنون اگرسوراخ باالیی را هم باز کنیم کدام گزینه اتفاقات پیش رو را درست تر توضیح داده است؟

 (از سوراخ باالیی حباب های هوا وارد میشود و از سوراخ پایینی آب بیرون میریزد.الف

 پایینی حباب های هوا وارد میشود ب(از سوراخ باالیی آب بیرون میریزد و از سوراخ 

 ج(برای سوراخ پایینی اتفاقی نمی افتد ولی از سوراخ باالیی حباب های هوا وارد میشود 

 د(برای سوراخ پایینی اتفاقی نمی افتد ولی از سوراخ باالیی به نوبت کمی هوا وارد میشود و کمی آب خارج میشود

بریده ایم وآن ها را روی یک سطح افقی قرار داده ایم.کدام گزینه درباره ی  سه شکل مثلث دایره مربع را از یک مقوا -64

 فشاری که این سه تکه مقوا در زیر خود ایجاد کرده اند درست تر است؟

 (اگر مساحت آن ها با هم مساوی باشد فشار موجود در زیر هر سه شکل با هم برابر استالف

 وجود در زیر تکه مقوای دایره ای حتما از بقیه بیشتر است ب(اگر محیط آن ها با هم مساوی باشد فشار م

 ج(اگر محیط آن ها با هم مساوی باشد فشار موجود در زیر تکه مقوای مربعی حتما از بقیه کمتر است

 د(به مساحت یا محیط تکه مقوا ها ربطی ندارد حتما فشار موجود در زیر هر سه شکل با هم برابر است

به جسم باالیی هر دو جسم با شتاب غیر صفر یکسان روی سطح افقی حرکت میکنند کدام گزینه    Tاعمال نیروی افقیدر شکل زیر با  -65

 درست است؟f2 و اصطکاک جسم پایینی با زمین f1   اصطکاک بین دو جسم Tدرباره ی مقایسه ی اندازه ی نیروهای 

 

  T >f1 = f2           4 )T= f1 =f2ج(           T> f1 > f2ب(                  T=f1>f2(الف  

 فیزیکسواالت 
 محل محاسبات
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یک شیر آب را تا آخر باز میکنیم)سرعت خروج آب ثابت است(و ظرفی را زیر شیر آب قرار میدهیم.در کف ظرف یک  -66

گزینه شکل ظرف را فشار سنج قرار دارد و نمودار فشار سنج بر حسب زمان مانند شکل زیر است با توجه به شکل نمودار کدام 

 درست تر نشان میدهد؟)مقطع تمام ظرف ها در تمام ارتفاع دایره است(

                                   

 

 

 

 سوختن متان  نیست: محصوالتکدام گاز از  - 67

 2Oد(   O2Hج(   2COب(   COالف( 

68- -2X :نماد یون پایدار عنصری متعلق به دوره سوم جدول تناوبی است. عدد اتمی آن کدام گزینه می تواند باشد 
 33د(   34ج(   16ب(   17الف( 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. -69
 الف(در هر واحد سازنده)تکپار( از سلولز یک اتم اکسیژن وجود دارد. 

 دهد.کلرید مذاب و آهن مذاب به ترتیب تغییرات فیزیکی و شیمیایی رخ میب(با عبور جریان الکتریسیته از سدیم  

 یون( بستگی دارد نه به تعداد آنها. –ج(دمای جوش یک محصول به نوع ذرات حل شونده )مولکول  

𝑵𝑶𝟑د(در یون نیترات ) 
 (N8و N7) ( است.24های واالنس باربر با )(، تعداد الکترون−

 شود.ی نارس به رسیده از گاز ........................ استفاده میهابرای تبدیل میوه -70

 4H2Cد(   2H2Cج(    4CHب(  2NOالف( 

 3آزمون شبیه سازی تیزهوشان شماره  *سواالت ریاضی* 

 شود؟دیرتر حذف می 4000از کدام عدد در غربال اراتستن برای یافتن اعداد اول کوچکتر -71

 3715د(    3802ج(  3839ب(   3131الف( 

یک عدد صحیح مثبت باشد که در رابطه  nیک عدد اول و  Pاگر  -72
n p

p n





 کدام است؟ nکند. صدق می 28

 56د(    28ج(   27ب(     29الف( 

 مقسوم علیه دارند؟ 5وجود دارد که دقیقاً   410چند عدد طبیعی کوچکتر از  -73

 8د(    7ج(   4ب(     3الف( 

                                                حاصل عبارت مقابل کدام است؟   -74
( ) ( )

?

( ) ( )

x y

x y

x x
y y

x y
y x

 



 

1 1

1 1
  

الف( 
x

y
)ج(     yxب(      )yxy    )د( ) yx

y
  

29999999حاصل عبارت  -75  کدام است؟ 20000000

 10000000001د(  100000001ج(   100000000000001ب(   10000001الف( 

)حاصل  -76 ) ( ) 20 222 1 2  برابر است با: 1

 شیمیسواالت 

 محل محاسبات

 محل محاسبات

 محل محاسبات
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2ب(    1الف( 3ج(     2 2 3د(    2 2 2  

 عضوی دارد؟ 10زیرمجموعه دو عضوی است؟ این مجموعه چند زیرمجموعه  66ای دارای مجموعه -77

122د(    66ج(      122ب(  1024الف(  66  

A...حاصل  -78    
  

5 5 5
4 6 6 8 28 30

 کدام گزینه است؟ 

الف( 
28
30

ب(   
10
24

ج(      
13
24

د(     
7
30

  

ACحاصل  ABCDاالضالع در متوازی -79 BD کدام است؟ 

 د( صفر   DC2ج(     BD2ب(   BC2الف( 

)کمترین مقدار عبارت  -80 )x x4 کدام است؟ 

 -2د(    ج( صفر    -4ب(  4الف( 

abcاگر  -81  باشد حاصل عبارت  2
c

ab





2
1

 کدام است؟ 

د(     cج(      bب(   aالف( 
abc

1
  

aاگر  -82 ab b  2 210 )باشد حاصل  0 )
a b

a b





 کدام است؟ 2

الف( 
2
3

ب(   
3
2

ج(      
3
4

د(     
4
3

  

واحد کم  2مانده ماند اما باقیافزاییم. خارج قسمت ثابت میواحد به مقسوم علیه می 4واحد به مقسوم و  90در تقسیمی  -83

 تقسیم کدام گزینه است؟ شود. خارج قسمتمی

 25د(    29ج(     27ب(    23الف( 

 کدام است؟ CDFباشد. اندازه زاویه می BE||DFو  AB||CDدر شکل مقابل  -84

 درجه 60ب(   درجه 50الف( 

 درجه 80د(   درجه 70ج( 

)حاصل  -85 ) ( ) ( ) ...       48 45 42 54  کدام است؟ 57

 111د(    162ج(    171ب(    9الف(    

|های نامعادله مجموعه جواب -86 |x x  2 1  کدام است؟ 8

xالف(   xب(   7   7 xج(   3  3 xد(    7 3 7   

ABداریم  ABCدر مثلث  -87 AC  وÂ  MBCˆکنیم که را در داخل مثلث چنان اختیار می M. نقطه 80 10  و

ˆMCB   : AMBباشد. در این صورت مثلث  30

 ب( متساوی الساقین است الف( متساوی االضالع است

 د( قائم الزاویه متساوی الساقین است.              ج( قائم الزاویه است

𝒙√)حاصل عبارت  -88  +
𝟏

√𝒙
)
𝟐
−

𝒙𝟐+𝟏

𝒙
 کدام است؟ 

 1 د(   2ج(    -1ب(   -2الف ( 
 محل محاسبات
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 نسبت حجم دو کره که محاط و محیط بر یک مکعب هستند، برابر است با :  -89

الف ( 
2√3

3√2
3√ب(     

2
3√د(    3√3ج(    

9
 

 سانتی متر محاط شده است.حجم مخروط چقدر است؟ 3سانتی متر ، یک مخروط به شعاع قاعده  5در کره ای به شعاع  -90

 27πد(    26πج(    24πب(   21πالف ( 

 

 

 

 


