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 صحيح است. 1گزينة  -1

 ي سمت چپ متحرك است. فقط دايره دايره هاي سمت راست و وسط ثابت هستند و ،4تا  2در موارد 

 صحيح است. 2گزينة  -2

 ي يكديگرند دوران يافته 4و3و1موارد 

  صحيح است. 1گزينة  -3

 چنين نيست. 1همگي داراي خط تقارن هستند ولي گزينه  4 تا 2موارد 

 صحيح است. 3گزينة  -4

 فقط در يك جهت هستند. 3راست وچپ خط بزرگ قرار دارندولي در گزينه  خطوط تشكيل دهنده ي شكل، ،3بجز گزينه  همه ي موارد،در 

 صحيح است. 3گزينة  -5

 داراي حداقل يك خط تقارن مي باشند. ،3ي اشكال بجز شكل  همه

 صحيح است. 1گزينة  -6

 ثابت يكي جلو، ثابت، يكي جلو، سطر اول:
 يكي جلو ،ثابت يكي جلو، بت،ثا سطر دوم:

 ثابت يكي جلو، ثابت، سطر سوم: يكي جلو،
 

 صحيح است. 2گزينة  -7

 يكي جلو سطر اول:
 ميان يكي در تا در ميان، 2 سطر دوم:
 ميا تا در دو يكي در ميان، سطر سوم:

 
 

 .چپ صفحه وارد كنيدپاسخ صحيح پرسش هاي زير را از ميان جواب هاي پيشنهاد شده انتخاب و شماره آن را در پاسخ برگ  ارايه شده در سمت 



 

 

 
 صحيح است. 3گزينة  -8

 يكي جلو سطر اول:
 يكي جلو ثابت، يكي جلو، يكي جلو، سطر دوم:
 جلويكي  سطر سوم:

 

 صحيح است. 4گزينة  -9

 يكي جلو سطر اول:
 يكي جلو ثابت، يكي جلو، ثابت، سطر دوم:
 يكي عقب سطرسوم:

 

 صحيح است. 1گزينة  -10

 دايره ي سياه در هر ستونيك واحد به پايين منتقل مي شود.
 

 

 صحيح است. 3گزينة  -11

 ثواب: پاداش 

 صحيح است. 4گزينة  -12

:كاربرد درسـت و به جاي اين دو واژه قرار دارديكي از غلط هاي بسـيار رايج اماليي، در  توجه. 

 گذاشتن و گزاردن
 ....گزار و گذار، نمازگزار، خدمت گذار، بنيان مانند: قانون 
  ت.اسـ گذاشـتن و گزاردن نادرست اسـت و درسـت آن ها همان  وگذاردن گزاشـتننخست بايد دانست كه نوشتن اين دو فعل به صورت  

 نگذاشت
 به معني قرار دادن چيزي به طور عيني و مشـهود در جايي اسـت؛ 

  .نيز به معني پي انداختن، وضع كردن و بنياد نهادن چيزي است  و مجازاً
 ".او كتاب را در قـفـسـه گذاشـت"عيني و مشهود: 

 مجازاً: مانند 



 

 

 گذار قانون
 زي را تاسيس مي كند، ياكه كسي اسـت كـــه قانون را وضع مي كند يا بنيان گذار كه چي

 گذاري نام
  ت.كه وضع كردن نام براي چيزي اس

 گزاردن
 :توان در دو معني كلي به شـرح زير خالصه كرد را نيز مي

 ."انجام دادن"، "ادا كردن"، "جا آوردن به"به معناي  1-
 گزار وام نا براين، ب"ادا كردن وام"، يا وام گزاردن يعني "ادا كردن نماز"مثالً نماز گزاردن يعني  

 صحيح است. 2گزينة  -13

 .يكي از معايب دنياي تكنولورژي دوري شخص از اجتماعات واقعي و فضاي گرم خانواده است

  صحيح است. 3گزينة   -14

 ديابت

 صحيح است. 2گزينة  -15

 شرافت

  صحيح است. 4گزينة  -16

 دين كيش،

  صحيح است. 1گزينة  -17

  صحيح است. 3گزينة  -18

  صحيح است. 1گزينة  - 19

  صحيح است. 3گزينة  -20

 هفتم راست گو و بقيه دروغ گو هستند.نفر 

 

 

  



 

 

 

 
 صحيح است. 2گزينة  -21

 صحيح است. 3گزينة  -22

 صحيح است. 4گزينة  -23

 صحيح است. 1گزينة  -24

 صحيح است. 1گزينة  -25

 صحيح است. 2گزينة  -26

 صحيح است. 2گزينة  -27

 صحيح است. 2گزينة  -28 

 صحيح است. 3گزينة  -29 

 صحيح است. 3گزينة  -30

 

 
 
 
 
 
 

 پرواز كن تا آرزو      زنجير را باور نكن  

 يا حق!

 .صفحه وارد كنيد پاسخ صحيح پرسش هاي زير را از ميان جواب هاي پيشنهاد شده انتخاب و شماره آن را در پاسخ برگ  ارايه شده در سمت چپ


