
 «ترین تا روترینزیر»دهد که روی هم انباشته شده اند. اگر شمارۀ مدادها را از شکل زیر تعدادی مداد را نشان می .1

 مرتب کنیم، سومین و پنجمین مداد به ترتیب شمارۀ چند است؟

 

 2و  7( 4   2و  3( 3   5و  3( 2   5و  7( 1

 4پاسخ: 

کند. رأس هر ساعت، قطاری از هر شهر به مقصد ام متصل میدو خط راه آهن موازی، شهر متروپلیس را به گوت .2

ساعت در راه است. فرض کنید شما اکنون  3کند. در هر یک از دو جهت، هر قطار شهر دیگر ایستگاه را ترک می

در قطاری هستید که در حال ترک کردن شهر متروپلیس به مقصر گوتام است. تا زمانیکه به مقصد برسید، چند قطار 

 کنید؟ر مسیر مخالف مالقات میرا د

1 )6   2 )8   3 )3   4 )2 

 1پاسخ: 

متر به طور ناگهانی خالی سانتی 19ای به قطر متر را درون یک قوطی استوانهسانتی 10ای به قطر هزار حلقۀ دایره .3

 دارند؟ها تقریباً در چند نقطه تقاطع کنیم، حلقهکنیم. وقتی از باال به درون این قوطی نگاه میمی

 هزار 2( 4  ( ده هزار3  ( صد هزار2  ( یک میلیون1

 4پاسخ: 

ت شوند، در یک لیسنامه دیده میایم. سپس آنها را به ترتیبی که در لغترا به حروف نوشته 1000 تا  1همۀ اعداد  .4

 ؟درست استکدام یک از جمالت زیر کنیم. مرتب می
 است. bاز تر به انتهای لیست نزدیک aباشد،  bهای بیشتر از تعداد رقم aهای الف( اگر تعداد رقم

 رقمی است. دو( ابتدای این لیست عددی ب

 هیچکدام( 4  ( الف و ب3  ( فقط ب2  الف( فقط 1

 2پاسخ: 



 را دو عکس پشت سر همکدام گزینه . ساخته شود مورد نظر داستانرا به طور منطقی مرتب کنید تا تصاویر زیر  .5

 دهد؟نشان می

 

 6و  5( 4  5و  4( 3  4و  3( 2  2و  1( 1

عهده  است!( بهمسعود، مهران و جواد در یک بانک، وظیفۀ مدیریت، صندوقدار و نگهبانی را )نه به ترتیبی که آمده .6

 نیم:دادارند. می

 نگهبان که تنها فرزند خانواده است، کمترین درآمد را دارد. -

 جواد که با خواهر مسعود ازدواج کرده است بیشتر از مدیر درآمد دارد. -

 کدام گزینه درست است؟

 مسعود = مدیر ، مهران = نگهبان ، جواد = صندوقدار( 1

 ( مسعود = صندوقدار ، مهران = نگهبان ، جواد = مدیر2

 مسعود = صندوقدار ، مهران = مدیر ، جواد = نگهبان( 3

 ( مسعود = نگهبان ، مهران = مدیر ، جواد = صندوقدار4

-ریزیم تا کلمۀ جدیدی ساخته شود. کلمۀ جدید در کدام گروه قرار میرا به هم می« ترانه»ترتیب حروف کلمۀ  .7

 گیرد؟

 د( سبزیجات  ج( پرنده  ب( آواز  الف( شهر

 

 



 اند. ای به شکل زیر نشسته، پوپک، ترانه، ثریا و جمیله دور میز دایرهآرزو، بهاره .8

 
 با توجه به نکات زیر، جمیله روی کدام صندلی نشسته است؟

 .ترانه درست مقابل آرزو نشسته است 

 .ثریا دقیقاً سمت راست پوپک نشسته است 

 اند.آرزو، بهاره و پوپک هیچ یک کنار همدیگر ننشسته 

  نشسته است. 1بهاره روی صندلی 

 6( 4  5( 3  4یا  3( 2  2( 1

 دانیم:دو چیز می .9

 ها، نول هستند.همۀ نئون 

 .هیچ نولی، کازو نیست 

 های زیر درست است؟چند تا از نتیجه گیری

 ها، نئون هستند.بعضی از نول 

 .بعضی کازوها، نئون هستند 

 کازو نیست، هیچ نئونی. 

 نیست، نئون کازویی هیچ. 

1 )1  1 )2  3 )3  4 )4 

 

 

 



 سازیم:با یک نوار کاغذی مستطیلی مطابق دستور زیر یک کاردستی می .10

 گیریم.: دو طرف یک کاغذ مستطیلی را با دو دست می1

 

 چرخانیم!چرخانیم ولی طرف دیگر را نمی: یک طرف آن را می2

 

 گویند.می« نوار موبیوس»ست و به آن چسبانیم. شکل حاصل این ا: حاال دو طرف این نوار را به هم می3

 

 کنیم. دهیم و آن را باز میحاال با یک تیغ از وسط، این نوار موبیوس را برش می

 

 حاصل این کاردستی برابر با کدام گزینه است؟

 د( دو نوار موبیوس ج( یک نوار موبیوس ب( دو حلقۀ معمولی  الف( یک حلقۀ معمولی

 ات مانند رابطۀ اسلحه با ....... است.رابطۀ ........ با ارتباط .11

 ارتش-( تلویزیون4  تفنگ –( صحبت کردن 3  جنگیدن-( تلفن2  چاقو –اینترنت ( 1

 ربطۀ ...... با غم و اندوه مانند رابطۀ خندیدن با ...... است. .12

 دندان –( اشک 4  حماقت-( دردناک3  کمدی-( اشک2 خوشحالی -( گریستن1

 مانند رابطۀ معادله با ...... است. رابطۀ ....... با هندسه .13

 جبر -( مربع 4  تقارن –( مربع 3  جبر-( ریاضی2  تقارن –ریاضی ( 1

 رابطۀ ..... با خیلی مانند رابطۀ بعضی با ...... است. .14

 بیشتر -زیاد ( 4  بیشتر –همه ( 3  هیچی –( زیاد 2  هیچی –همه ( 1

 تر است؟به کدام گزینه نزدیک« ناز این شاخه به آن شاخه پرید»معنی ضرب المثل  .15



 ( هر لحظه سخن را به سویی گرداندن2 ( بین مردم اختالف انداختن1

 ( با افراد مختلفی درگیر شدن4 ( سخنان نسنجیده و ناروا گفتن3

 بیت زیر کدام گزینه است؟ اولمصرع  .16

 شمایید کعبه هم خواجه و هم خانه و هم ............................................................            

 صورت معشوق ببینیدگر صورت بی( 1

 به هر طرف که بگردید رو بگردانید( 2

 نروم کعبه چو آمد سوی من جانب کعبه( 3

 تویی مقصود از باال و پستم( 4

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ .17

 مرغ دل یک آسمان پرواز در بالش خوش است( 1

 دراز است ای بشر آگاه باشراه برگشتن ( 2

 مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش( 3

 ما را بشر نوری که ملک سازد جسم( 4

 جمالت زیر را به طور منطقی مرتب کنید: .18

های ای است که اگر با مهارت پرتاب شود، دوباره به سمت دستست و شکل آن به گونهتر انوع دیگر سبکالف( 

  گردد.ه بازمیکنندپرتاب

 .گردد، غافلگیرتان نکنددوم اینکه بومرنگ را درست پرت کنید تا وقتی به سمت شما برمیب( 

 .کنداند؛ نوع اول، بسیار سنگین است و مستقیماً به هدف برخورد میها دو نوعبومرنگج( 

دو اصل ساده در بازی بومرنگ وجود دارد: اول اینکه بومرنگ را در باد شدید پرت نکنید، چون معلوم نیست به د( 

 .رودکدام سمت می

 ب-ج-الف-( د4  ب-د-الف-( ج3  ج-الف-ب-( د2  الف-د-ب-ج( 1

 را پاسخ دهید. 20و  19وانید و بر اساس آن، سؤاالت * متن زیر را بخ

 جز نور، گرمای اند و بهای هستند که برای کارکردن نیازمند انرژی زیادیهای پرمصرف رشتهجانوران خونگرم مثل المپ

سو خواهند شد؛ جانداران خونسرد نور و کمها نرسد، کمدهند ولی اگر برق کافی به آناضافی و ناخواسته زیادی هم به هدر می

 .کننداند که با توان مصرفی اندک، همچنان روشنایی تولید میمصرفهای کمنیز مثل المپ

های درسی اشتباه از آب درآمد! جانوران خونگرم به در میان سطور کتاب های مخفیترین آموزهبه این ترتیب، یکی از مهم

وساز باالیی که دارند، لزوما برتر از جانوران خونسرد نیستند. خونسرد بودن در اغلب مواقع بسیار کارآمدتر از خاطر سوخت

یاز های نبل وجود دارد. اما مزیتهای مختلف این دو رویکرد متقاوساز خونگرم است. بده بستانی دائمی میان مزیتسوخت

 دائمی به انرژی زیاد برای زنده ماندن چیست؟



 اند؟چرا برخی جانوران خونگرم شده

وساز باال برای جانوران، توانایی تأمین انرژی برای نیازهای ویژه است. مثال سرعت رشد جانوران یکی ترین مزیت سوختمهم

ر رسد؛ سن بلوغ دپشت یکی به سن بلوغ میبه زندگی است. از هر هزار نوزاد الک از عوامل مهم در افزایش نرخ بقا و امید

پشتی را باید پنجاه سال از دست خطرات محیطی و پشت دریایی پنجاه سالگی است. تصور کنید الکهای الکبرخی گونه

ای نوزادان ویلدبیست )گاوسان گله درصد 80تا  50ها جان سالم به در ببرد، تا توانایی تولیدمثل بیابد. در عوض شکارچی

 .توانند تولیدمثل کنندرسند و میآفریقایی( طی یک سال و نیم تا دو سال و نیم به بلوغ می

 بیشتر است؟ زیر از جانوارنیک کدام  نرخ بقا در .19

 ها( موش4 ها( ماهی3  مارها (2 هاپروانه( 1

 کدام گزینه نادرست است؟ .20

 میرند.می نسردجانوران خو ،دمای کمدر ( 1

 جانوران خونگرم مزیت مهمی نسبت به جانوران خونگرم دارند.( 2

 ( جانوران خونگرم از جانوران خونسرد برتر نیستند.3

 میرند.، قبل از بلوغ میجانوران خونسردنوزادان بیشتر ( 4

 


