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 صحيح است. 2گسينة  -1

 صحيح است. 1گسينة  -2

اًد.يزهييرادرثرگرفتِترسطحمرُّب،ثيشّبيشَر،يعٌيآةدريبّبٍاقيبًَسآة

 صحيح است. 2گسينة  -3

 صحيح است. 2گسينة  -4

هَقعثرداشتيچوداى،جْتٍاردمردىًيرٍثِسوتثبالاست.

 صحيح است. 2گسينة  -5

هَرددرستثيبىشدُاست.اصالحهَاردًبدرست:3هَردًبدرست2ٍ

ّبراپَللپَشبًدُاست.هبّيثعضياز*ثدى

.مٌدثِحرمتآىمولهي*لغسًدُثَدىرٍيثدىهبّي،

 صحيح است. 1گسينة  -6

ثبشد.هبستدارايپرٍتئييحيَاًيهي

 صحيح است. 4گسينة  -7

شَد.َّيدرات)قٌد(استٍهَجتافسايشاًرشيثدىهيًبىدارايمرث

 صحيح است. 3گسينة  -8

گَيٌد.ثِتجديلهَادهبيعثِجبهد،اًجوبدهي

 صحيح است. 3گسينة  -9

شًَد.پر،مركپر،شبُپرّستٌدٍشبُپر،ثبعثپرٍازپرًدگبىهيپرّبيپرًدگبىدارايپرّبيپَشش

 صحيح است. 4گسينة  -11

گَيٌد.اقيبًَسهيدريبّبيثسيبرثسره،ثِ



 دقيقه 20                     10                                علوم  

 .چپ صفحه وارد کنيذپاسخ صحيح پرسش های زير را از ميان جواب های پيشنهاد شذه انتخاب و شماره آن را در پاسخ برگ  ارايه شذه در سمت 



 

 





 است. صحيح 3گسينة  -11

تَاًددرقسوترًگيقرارگيرد.هي2ثبتَجِثِشنلرسنشدُدرپبسخسؤالقجل،تٌْبعدد

 صحيح است. 2گسينة  -12

11ترييعددفرددٍرقوي;مَچل






 صحيح است. 3گسينة  -13

999صَرت:ثبشد،درايي999فرضمٌينعددسِرقوي 987 12 

خَاّدثَد.12پسعدددٍرقوي،

999 12 1011 

:توجه رقوي سِ عدد 999دٍ هي999ٍ ّن صَرت آى در مِ ثبشٌد هسئلِ پبسخ 998تَاًٌد 11 1009 ٍ

997 10 1007 ٌِخَاّدثَد.3ّبًيستٍپبسخّوبىگسيٌِخَاّدشدمِدرثييگسي 

 صحيح است. 3گسينة  -14

ّبيمَچكلمٌين،سپستعدادهثلثخطتقبرىشنلرارسنهي

شكوبرين.ركردديگكرشكنلّبيثسرهًصفشنلراهكيٍلَزي

ّبيمَچلدريلركردّوييهقدارخَاّدثَد.تعدادهثلثّن

16عدداست،پسدرملشنل:11رىخطتقب 16 32 

عدداست،پكس3ّبيثسرهدريلرردخطتقبرىتعدادلَزي

3دردٍرردخطتقبرى: 3 6  

 دقيقه 25                     10                            رياضي  

 .پاسخ صحيح پرسش های زير را از ميان جواب های پيشنهاد شذه انتخاب و شماره آن را در پاسخ برگ  ارايه شذه در سمت چپ صفحه وارد کنيذ

  قرارگيرد.1دردايرُثبيدعدد

 هثلثمَچل

 لَزيثسره

 خطتقبرى

3 11 33

33 33

  

 



 

 



 شَد.ايجبدهيلَزيًيسدرٍسطشنل3اهبٍقتيدٍهثلثدرمٌبرّنّستٌد،

 
6ثٌبثراييدرملدارين: 3 9 ّبيثسره:تعدادلَزي

 ّبيثسرهتعدادلَزي در نتيجه:

32 9 23


 


      

 ّبيمَچلتعدادهثلث

 صحيح است. 3گسينة  -15

گيرين.پسخَاّينرادرًظرهي191،پسعددثعداز902ٍ191فردثدٍىتنرارثييترييعددچَىهسئلِگفتِمَچل

داشت:

199.دّگبًشازينبًشثيشتراست

199.رقنتنراريداردٍفردّنًيست

199،تراست.ّنرقنتنراريًداردٍّندّگبًشازينبًشمنّنفرداست

 است.199پسجَاةهسئلِ

 صحيح است. 2گسينة  -16

هترسبًتي20هتر;هيلي200

130هترسبًتيقدّشلَاررضب: 20 110 

 صحيح است. 3گسينة  -17

/هترثراثرثب4091داًينّرّسارهتريلميلَهتراستثٌبثراييهي
4071

4 071
1000
هترخَاّدثَد.91يبچْبرميلَهترٍ

 تبلَزي3 تبلَزي3 تبلَزي3



 

 



 صحيح است. 3گسينة  -18

9 2 7

9 2 18

 

 


ّبراحسبةمرد.آىتَاىتفبٍتترازعدداٍلاستًٍويّبيالفٍة،عدددٍمثسرهرديفدر

?

?

3 6

2 7

 

 


 صحيح است. 2گسينة  -19

 صحيح است. 3گسينة  -21

رٍزاست.9ّرّفتِ

7صفحِ 8 56 

56ّبيمتبةهصطفي:صفحِتعدادصفحِ 13 69 



















 

  یا راهی خواهیم ساختیا راهی خواهیم یافت. هر جا اراده ای هست راه حلی نیز وجود دارد ، 

 یا حق!


