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  کدام ترکیب مناسبت کمتري با سه ترکیب دیگر دارد؟ .1

  سائل و مسئول )ب  قاضی و مغضوب )الف

  حاصل و محصول )د  قاصد و مقصود )ج

  کدام ترکیب مناسبت کمتري با سه ترکیب دیگر دارد؟  .2

  فاصل و معزول )ب  جاذب و مجذوب )الف

  ناقل و منقول )د  قادر و مقدور )ج

  با سه کلمه دیگر هیچگونه مناسبتی ندارد؟ کدام کلمه  .3

  نمکدان )د  گلدان )ج   خندان )ب  قنددان )الف

  کدام کلمه با سه کلمه دیگر هیچگونه مناسبتی ندارد؟  .4

  باغبان )د  پاسبان )ج  دربان )ب  انبان )الف

  کدام کلمه مناسبت کمتري با سه کلمه دیگر دارد؟  .5

  پیماهوا )د  کشتی )ج  اتوبوس )ب  ارابه )الف

  سه واژه دیگر متفاوت است؟ اکدام واژه ب  .6

  بد )د  جد )ج  سد )ب  حد )الف

  ؟نماید میبه عللی با سه گزینه دیگر فرق  ها گزینهکدامیک از   .7

  راکد )د  اردك )ج  کارد )ب  ادراك )الف

  کدام ترکیب با سه ترکیب دیگر فرق دارد؟  .8

  توالي دوست )ب  تمناي دل )الف

  ي خاطرتسال )د  تماشاي دل )ج

  کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟  .9

  تبرید )د  برودت  )ج  برید )ب  برد )الف

  سه واژة دیگر تفاوت بسیار دارد؟ اکدام واژة زیر ب  .10

  بریر )د  دلبر )ج  عنبر )ب  سیمبر )الف

  ساختار کدام کلمه با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟  .11

  زرده )د   نَرده )ج  پرده  )ب  برده )الف
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  کدام پاسخ را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟  .12

  نارگیل  )د  نارنگی )ج  نارنج )ب  گردو )الف

  )م به معنی دریاستی(کدام واژه با سه واژة دیگر متفاوت است؟   .13

  دم  )د  بم )ج  یم )ب  نم )الف

  یکی است؟)) کردگار (( ساختار کدام کلمه با کلمۀ   .14

  سازگار )د  خواستگار )ج  پرهیزگار )ب  آموزگار )الف

  ؟گیرد نمیکدام گزینه به نحوي در ردیف بقیه قرار  .15

  زغال )د  منقل )ج  سیخ )ب  کباب )الف

  کدام مصدر با بقیه به نحوي متفاوت است؟  .16

  تغافل )د  تغابن )ج  تمارض )ب  تجاهل )الف

  اوت است؟کدام کلمه به علتی با بقیه متف  .17

  تاراج )د  دزدي )ج  چپاول )ب  غارت )الف

  کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟  .18

  جویان )د  حیران )ج  گریان )ب  خندان )الف

  کدام گزینه به نحوي با بقیه فرق دارد؟  .19

  فیروزه اي  )د  زرد )ج  خاکستري )ب  قهوه اي )الف

  کدامیک در ردیف بقیه نیست؟  .20

  اهم  )د  شدت جریان )ج  نسیلاختالف پتا )ب  توان )الف

  کدامیک از کلمات زیر در ردیف بقیه نیست؟  .21

  محاوره )د  منازعه )ج  مجادله )ب  مباحثه )الف

  هماهنگی ندارد؟)) فصل بهار (( کدام گزینه با   .22

  سبزه )د  گل نرگس )ج  گل سرخ )ب  گل الله )الف

  کدام کلمه در ردیف بقیه نیست؟ .23

  جهد )د  جد )ج  سعی )ب  تالش )الف

  ؟گیرد نمیکدام واژه در ردیف بقیه قرار  .24

  آذرخش )د  تندر )ج  برق )ب  صاعقه )الف
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  کدام کلمه در ردیف بقیه نیست؟  .25

  مس )د  نقره )ج  برنز )ب  طال )الف

  شامل سه تاي دیگر شود؟ تواند میکدامیک   .26

  درخت )د  کبوته )ج  اقاقیا )ب  زبان گنجشک )الف

  نفعال نیست؟کدام کلمه از باب ا  .27

  انقباض  )د  انجماد )ج  انکسار )ب  انتقاد )الف

  زیر از ترکیب دو اسم تشکیل یافته است؟ هاي اسمکدامیک از   .28

  چهلچشمه )د  سنگالخ )ج  شهرستان )ب  کاهگل )الف

  یکسان نیست؟) )ررداک((از لحاظ ساختار کدام کلمه با کلمۀ   .29

  پندار )د  ساختار )ج  دیدار )ب  رفتار )الف

  کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟  .30

  شستن )د  گفتن )ج نشستن )ب  نوشتن )الف

  تیر باشد اول مهر چه روزي است؟ 7اگر امروز جمعه   .31

  سه شنبه  )د  دوشنبه )ج یکشنبه  )ب  شنبه )الف

  است نصف عدد بزرگتر کدامست؟ 63مجموع سه عدد فرد متوالی   .32

  11 )د  12 )ج 5/11 )ب  23 )الف

  ؟بارد میدقیقه چند تن برف  mساعت ببارد در  hتن برف در مدت  tاگر   .33

��	��	) الف

�
�� )ب  	

��
�� )ج 

��	�
��	�� )د  

�
 

افزایش قیمت نیم تن از این کاال چنـد ریـال   . ریال است 96، قیمت یک نوع کاال کیلویی درصد 20با افزایش   .34

  است؟

   ریال 9600 )ب  ریال 10000 )الف

  ریال  16000 )د  ریال 8000 )ج

اگـر جملـه سـوم   . احمـد ایرانـی اسـت   . احمد ساکن این کوي است. بعضی از ساکنان این کوي ایرانی هستند  .35

  :این نتیجه گیري .دنتیجه گیري از جمله هاي اول و دوم باش

  بدیهی است )ب  منطقی است )الف

  ممکن است درست باشد  )د  نادرست است )ج
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   ؟عددي بعدي در مجموعه اعداد زیر کدام است  .36
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  قرار دارد؟)) ؟((کدام عدد را باید به جاي عالمت . اند شدهعددهاي زیر با نظم خاصی مرتب   .37

  2،4،3،9،4،16،5؟،

  30 )د  15 )ج 25 )ب  20 )الف

اگر قیمـت یـک رادیـو و یـک اجـاق   . قیمت چهار رادیوي ترانزیستوري معادل با سه اجاق کوچک برقی است  .38

  تومان باشد، قیمت یک اجاق چقدر خواهد بود؟ 210

  تومان 105 )ب  تومان 120 )الف

  تومان 110 )د  تومان 90 )ج

  :در این صورت. استیک سوم مجموع دو عدد مثبت مساوي تفاضل آنه  .39

  .برابر عدد کوچکتر است 2عدد بزرگتر  )الف

  .برابر عدد کوچکتر است 3عدد بزرگتر  )ب

  .برابر عدد کوچکتر است 4عدد بزرگتر  )ج

  .برابر عدد کوچکتر است 5/1عدد بزرگتر  )د

  ؟شود میر صد کوچکتدرقطر دیگر چند . برابر شود و مساحت لوزي تغییر نکند 5/1اگر یک قطر لوزي   .40

 )ب  50 )الف
�

�
 )ج 66

�

�
  200 )د  33

طـول مسـتطیل کـدام    باشد میواحد زیادتر از طول  210متر و مساحت آن از نظر عددي  6عرض مستطیلی   .41

  است؟

  هیچکدام )د  متر 42 )ج متر 35 )ب  متر 30 )الف

ایـن کـار چنـد    .دشو میاین عده افزوده دو نفر کارگر به . کنند میروز تمام  20نفر کارگر، کاري را در مدت  8  .42

  ؟رسد میروز زودتر به پایان 

  روز 2 )د  روز 5 )ج روز 4 )ب  روز 16 )الف

جـواب   )) ؟((آن را بیابیـد و سـپس بـه جـاي عالمـت    ابتـدا . در رشته عددي زیر یک نظم منطقی وجود دارد  .43

  .درست را انتخاب کنید

  ?،1،7،19،61  

  187 )د  103 )ج 67 )ب  247 )الف
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  آن عدد کدام است؟. است 27مجموع سه برابر یک عدد و نصف سه ربع آن   .44

�� )الف

�
�� )ب  

�
  27 )د  8 )ج 

درصد از نواري به طول  75ثلث   .45
�

�
در ایـن صـورت سـهم   . کنـیم  میتقسیم  3و  1متر را بین دو نفر به نسبت  

  بیشتر چند سانتی متر است؟

  30 )د  27 )ج  25 )ب  20 )الف

  در ادامه رشته عددي زیر چه عددي باید نوشت؟  .46

 ...،5،11،8،31،11 

  34 )د  17 )ج 53 )ب  51 )الف

قیمـت اصـلی کـاله   . باشد میریال  420ریال تخفیف مجدد  140درصد تخفیف و  20قیمت یک کاله پس از   .47

  ؟کدامست

  ریال 672 )ب  ریال 560 )الف

  ریال  700 )د  ریال 840 )ج

سـاعت خـالی    4ساعت و هـر دو مجـرا بـا هـم آن را در    6ین، دو مجرا دارد، اولی مخزن را در یک مخزن بنز  .48

در صورتی که  .دکنن می
�

�
  ؟شود میمخزن خالی و فقط مجراي دوم باز باشد مخزن در چند ساعت خالی  

 )د  ساعت 4 )ج ساعت 8 )ب  ساعت 12 )الف
�

�
  ساعت 3

بـا   . روز مأموریت داده شده اسـت  20مبیل یک شرکت راهسازي در مدت اتو 9لیتر بنزین براي مصرف  5400  .49

دریـافتی تغییـر    بنـزین در صورتی که مقدار  شود میروز از مدت مأموریت کم  2اتومبیل دیگر  3افزوده شدن 

  :روزانه هر اتومبیل بنزینسهمیه . نکند

  کم شده است )ب  زیاد شده است )الف

  نیست قابل تعیین )د  تغییر نکرده است )ج

با ثابت ماندن حجـم و   . نشان دهیم hو  R، Aمساحت قاعده و ارتفاع را به ترتیب با  ،اگر در یک استوانه، شعاع  .50

  :آنگاه ،) R (نصف شدن شعاع 

  شود میچهار برابر  hنصف و  A )ب  شوند میدو برابر  hو  A )الف

  شود یمچهار برابر  hیک چهارم و  A )د  شود میدو برابر  hنصف و  A )ج
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ثانیـه یـک دور    15ثانیـه و دیگـري در    20در باغ بازي کودکان دو چرخ و فلک نصب شده است که اولـی در     .51

  ؟چرخد میبار چرخش چرخ فلک دوم، چرخ فلک اولی چند دور  30در مدت  چرخد می

  دور 5/22 )ب  دور 20 )الف

  دور 45 )د  دور 40 )ج

الـوار بـه چنـد قطعـه   . رش به فاصله هاي مساوي داده شـده باشـد   ب 6متري،  12اگر در طول یک الوار چوبی   .52

  ؟شود میتقسیم 

  5 )د  7 )ج 8 )ب  6 )الف

بـه جـاي آن، کـدام عـدد را بایـد   . با در نظر گرفتن یک ترتیب خاص یکی از عددهاي مجموعه زیر غلط است  .53

  گذاشت؟

8،5،6،7،6،7،8،7،8  

  5 )د  6 )ج 9 )ب  7 )الف

حـداکثر چنـد ریـال ممکـن   . ریالی پرداخت شده است 200ریالی یک اسکناس  5یط بل +	x 25 خریدبراي   .54

  است پس داده شود؟

  ریال  5 )د  ریال 50 )ج ریال 70 )ب  ریال 75 )الف

  ؟شود میروزي، کدام روزهاي هفته پنج بار تکرار  31ماههاي  در  .55

  .فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول ماه باشند )الف

  .روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دوم ماه باشندفقط  )ب

  . و سوم ماه باشند مفقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دو )ج

  .تعیین کرد توان نمی )د

  تیر ماه چهارشنبه باشد، پنجم مرداد ماه همان سال کدام روز هفته است؟ 23اگر   .56

  جمعه )د  دوشنبه )ج چهارشنبه )ب  سه شنبه )الف

این روز و روز بعد آن در ایـن مـاه چنـد بـار تکـرار   . اگر یکی از روزهاي هفته مصادف با روز اول یک ماه باشد  .57

  ؟شود می

  چهار بار )ب  پنج بار )الف

  تعیین کرد توان نمی )د  چهار یا پنج بار )ج

عکس یک عدد با   .58
�

�
  آن برابر است آن عدد کدام است؟  

  4 )د 2± )ج ـ2 )ب  2 )الف
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هشت درصد از سه ربع کدام کسر زیر برابر با   .59
�

�
  است؟  

�� )الف

�
� )ب  

��
�� )ج 

�
� )د  

��
  

سه برابر پنج درصد از چهار خمس کدامیک از اعداد برابر   .60
�

��
  است؟ 

  اعداد کسري )ب  اعداد صحیح )الف

  همه اعداد بغیر از اعداد منفی )د  اعداد حقیقی )ج

61.  
�

�
وزن گلوله اي با  

�

�
  نسبت وزن گلوله اول به دوم کدام است؟. وزن گلوله دیگر است 

�� )الف

�
� )ب  

��
� )ج 

��
�� )د  

�
  

متر مربع و اندازه عرض آن  60مساحت یک مستطیل   .62
�

��
  قطر مستطیل کدامست؟. باشد میطولش  

  تعیین کرد توان نمی )د  13 )ج 5 )ب  12 )الف

درصد از  35  .63
��

�
  ؟است مکدا aدو برابر عدد  

 )ب  a )الف
�

�
 a 43% )د  a49% )ج 

64.  
��

��
  یک مقدار چند درصد نصف آن است؟ 

  تعیین کرد توان نمی )د  65/94 )ج 57/93 )ب  5/187 )الف

  باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟ 26اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی   .65

  1680 )د  840 )ج 210 )ب  336 )الف

  کدامست؟) 237(5رقم یکان عدد   .66

  9 )د  7 )ج 1 )ب  3 )الف

  :خارج قسمت برابر است با  .تقسیم شود   ��بر عدد    ���� داگر عد  .67

  11 )د   110 )ج 101 )ب  ab )الف

  بزرگترین عدد کدام است؟. باشد می 464رقمی برابر  3مجموع چهار عدد   .68

  116 )د  146 )ج 264 )ب  164 )الف

 ؟چقدر است ها چرختفاوت بین دو شعاع . واحد از محیط چرخ دیگر بیشتر است 2محیط یک چرخ   .69

� )ب  2 )الف
�

� )ج 
�

� )د  
�

  

برابر با  pعدد   .70
�

�
  کدامست؟ qمقدار . باشد می qو  12، 10معدل عددهاي  

��ـ  22 )الف

�
�+ 11 )ج  p2ـ  22 )ب  

�
��ـ  22 )د  

�
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  گذارند؟ روز چند دانه تخم می 9مرغ در مدت  9دانه تخم بگذارند  3روز  3مرغ در  3اگر   .71

  27 )د  36 )ج 18 )ب  9 )الف

  میانگین اولین پانزده عدد درست مثبت کدام است؟  .72

  هیچ کدام )د  16 )ج 75 )ب  8 )الف

  ؟دهد میب دو عدد فرد را نشان عدد زوجی باشد، کدامیک از عبارات زیر حاصلضر nاگر   .73

 n2ـ  n2+ 1 )ب  ) n+1(2+ 1 )الف

  n2  +n2 )د  n+n2    )ج

  در ادامه رشته اعداد زیر چه عددي باید نوشت؟  .74

35،41،41،48،48،56،56  

  61 )د  62 )ج 64 )ب  65 )الف

  ؟رشته اعداد زیر چه عددي باید نوشت ادامهدر   .75

72، 18، 6، 3  

  288 )د  360 )ج 216 )ب  144 )الف

76.  
�

�
  چند درصد گنجایش شبکه بنزین ندارد؟. شودنصف آن خالی می. یک بشکه پر از بنزین است 

  درصد 3/33 )ب  درصد 6/66 )الف

  هیچ کدام )د  درصد 50 )ج

اگر   .77
�

�
 =

�	ـ	�

���
  کدام است؟ b+a2باشد مقدار   

 )ب  9 )الف
�

�
   

 )ج
�

��
  تعیین کرد توان نمی )د   

  چه عددي باید نوشت؟ xبه جاي   .78

)36، x ،8 ( ،)27،18،6 ( ،)18 ،12 ،4(  

  24 )د  16 )ج 20 )ب  27 )الف

  صد متر تقریباً چند یارد است؟. درصد یک متر است 44/91یک یارد تقریباً   .79

  110 )د  105 )ج 90 )ب  100 )الف
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  چه عددي باید نوشت؟ Xبه جاي   .80

)X  ،5 ( ،)5/4 ،8( ،)15 ،
�

�
2(  

 )الف
�

�
� )ب  6 

�
�	 )ج 8 

�
�	 )د  7

�
5  

  کدامست؟ Qبه ضلع مربع  pنسبت قطر مربع  .است Qبرابر مساحت مربع  p ،8مساحت مربع   .81

  2 )د  22√ )ج 2√ )ب  4 )الف

  مبلغ مخارج فروش کدامست؟ ،تومان باشد 27295درصد مخارج فروش  3اگر قیمت یک اتومبیل با   .82

  تومان 1295 )ب  تومان 795 )الف

  هیچ کدام )ج  تومان 9/818 )ج

کدامیک از کسرهاي زیر از   .83
�

�
  کمتر است؟ 

�� )الف

��
� )ب  

��
�� )ج 

��
�� )د  

��
  

84.  
�

�
  بقیه ظرف در مدت چند دقیقه پر خواهد شد؟ شود مییک ظرف در مدت یک ساعت پر  

  دقیقه 105 )د  قهدقی 75 )ج دقیقه  80 )ب  دقیقه 56 )الف

  در ادامه این رشته چه عددي باید نوشت؟  .85

... ،61 ،76 ،86 ،91  

  36 )د  51 )ج 41 )ب  46 )الف

چند درصد به مساحت مثلث افـزوده شـده   . درصد افزایش یافته است 7درصد و قاعده آن  5ارتفاع یک مثلث   .86

  است؟

  35/12 )د  5/17 )ج 35 )ب  12 )الف

درصد اتومبیـل پیکـان    48درصد اتومبیل فورد دارند و  25یک شرکت اتومبیل پیکان و سی درصد کارمندان   .87

  و فورد ندارند چند درصد از کارمندان هر دو نوع اتومبیل پیکان و فورد دارند؟

  52 )د  45 )ج 3 )ب  هیچ )الف

شود می Bوارد منبع  Aلیتر آب منبع  120ه وسیله یک مجرا ب. ددار  Bلیتر آب بیشتر از منبع A، 780منبع   .88

  دارد؟  Bچند لیتر آب بیشتر از منبع  Aمنبع 

  لیتر 720 )د  لیتر 900 )ج لیتر 540 )ب  لیتر 660 )الف
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قیمـت فـروش آن   % 20این رادیو به چه قیمتی فروخته شـود تـا   . ریال است 720ارزش یک رادیوي کوچک   .89

  سود باشد؟

  ریال 865 )د  ریال 920 )ج ریال 864 )ب  ریال 900 )الف

مبلـغ خریـد   . درصد از قیمت خرید آن کمتـر اسـت    5این مبلغ . تومان است 570قیمت یک دوربین عکاسی   .90

  چند تومان است؟

  تومان 595 )د  تومان 585 )ج تومان 575 )ب  تومان 600 )الف

  ؟شود میاگر شعاع دایره اي بیست درصد افزایش یابد مساحت دایره چند درصد افزوده   .91

  درصد 56 )د  درصد 44 )ج درصد 20 )ب  صددر 4 )الف

چنـد درصـد    .دباشن میتهرانی  ،درصد دانشجویان ایرانی 5درصد دانشجویان ایرانی و  18در یک مدرسه عالی   .92

  ؟باشند میتهرانی  ،دانشجویان

  درصد 13 )د  درصد 23 )ج درصد 5 )ب  درصد 9/0 )الف

معادل  چند درصد دو برابر قیمت یک کاال  .93
�

�
  قیمت آن است؟ 3 

  درصد 25/81 )د  درصد 325 )ج درصد 25/16 )ب  درصد 5/162 )الف

  سطح مکعب کدام است؟ .متر است 4/3 ،قطر کره اي که بر یک مکعب محیط شده است  .94

  متر مربع 4 )د  متر مربع 16 )ج متر مربع  8 )ب  متر مربع 24 )الف

  بل قسمت باشند؟قا 6و  4وجود دارد که بر  60چند عدد کوچکتر از   .95

  عدد 2 )د  عدد 3 )ج عدد 5 )ب  عدد 4 )الف

  :دو ثلث یک عدد از سه ربع آن بیشتر است، آن عدد  .96

  منفی است )ب  مثبت است )الف

  وجود ندارد )د  کسري است )ج

  ریالی دارد؟ 2حامد چند سکه . برابر آن است 4ریال کمتر از  12دو برابر و نیم پول حامد   .97

  هیچکدام )د  6 )ج 4 )ب  8 )الف

متر مربع و اندازه عرض آن  60مساحت یک مستطیل   .98
�

��
  قطر مستطیل کدام است؟. باشد میطولش   

  تعیین کرد توان نمی )د  13 )ج 5 )ب  12 )الف

  قابل قسمت است؟ 3کدامیک از آنها بر . است 27عدد متوالی  3مجموع   .99

  عدد کوچکتر )ب  عدد بزرگتر )الف
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  هر سه  )د  عدد میانه )ج

  در ادامه رشته اعداد زیر چه عددي باید نوشت؟  .100

 ...،�
�	

   ،
�

�
   ،

�

�
   ،

�

�
  

 )الف
�

��
 )ب  

�

�
 )ج 

�

�
 )د  

�

�
  

  درصد تخفیف کدامست؟. باشد میدرصد  15درصد و  10دو تخفیف متوالی یک کاال   .101

  درصد 5/23 )ب  درصد 25 )الف

  امهیچ کد )د  درصد 24 )ج

سانتی متر به شعاع افزوده شده باشند، چند درصد بـه مسـاحتش    3سانتی متر،  10اگر در یک دایره به شعاع   .102

  ؟شود میافزوده 

  درصد 31 )د  درصد 51 )ج درصد 69 )ب  درصد 9 )الف

نفر کارگر و کارمنـد دارد کـه    420یک کارخانه   .103
�

�
. آنهـا مـرد هسـتند    

�

�
      فتـر را تشـکیل   از زنهـا کارمنـدان د    

  ؟کنند میچند نفر کارگر در این کارخانه کار . دهندمی

   315 )د  390 )ج 300 )ب  345 )الف

2تعداد یک هشتم در عدد   .104
�

�
  کدام است؟ 

  22 )د  19 )ج 14 )ب  11 )الف

  است؟ 5/4برابر با  45000چند درصد   .105

  00001/0 )د  0001/0 )ج 001/0 )ب  01/0 )الف

  روز دوم یک ماه سه شنبه باشد کدام روزهاي دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟ اگر  .106

  بیست و یکم و بیست و هشتم )ب  بیست و دوم و بیست و نهم )الف

  ام سیبیست و دوم و  )د  ام سیبیست و سوم و  )ج

بعد چـه رابطـه اي بـین سـن   سال  6. سال بیشتر بوده است 2برابر سن فرزندش  4سال قبل، از  4سن پدري   .107

  پدر و فرزند وجود دارد؟

  سن پدر چهار برابر سن پسر است )الف

  سن پدر از چهار برابر سن پسر کمتر است )ب

  سن پدر از چهار برابر سن پسر بیشتر است )ج

  تعیین کرد توان نمی )د
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پـس از   . رودمـی   قـه جلـو   دقی 2، هر سـاعت   دهد میدقیقه وقت را درست نشان  24و  8ساعتی که در ساعت   .108

  دقیقه چه ساعتی است؟ 18ساعت و  5گذشت 

  ثانیه  36دقیقه و  52و  1 )الف

  دقیقه  42و  13 )ب

  دقیقه 42 و 13دقیقه یا  42و  1 )ج

  ثانیه  36دقیقه و  52و  13ثانیه یا  36دقیقه و  52و  1 )د

ریال کمتـر    300از  ها بستهیمت هیچ کدام از اگر ق. باشد می 2،  5،  7قیمت سه نوع کاغذ به نسبت عددهاي   .109

  چند ریال است؟ تر مرغوبهاي کاغذ نباشد، حداقل قیمت بسته

  ریال300 )ب  ریال1050 )الف

  ریال 600 )د  ریال750 )ج

  نوشت؟ توان میبا رقمهاي سه و شش و صفر چند عدد فرد سه رقمی   .110

  1 )د  3 )ج 2 )ب  4 )الف

≥ ≥10اگر   .111 x 6   4و≤	y≤   کدام است؟  xـy باشد کمترین مقدار  2  

   1 )د  3 )ج 4 )ب  6 )الف

112.  
�

�
  کدامست؟ 360درصد از  

   90 )د  9/0 )ج  0/9 )ب  09/0 )الف

  ؟دهد میاز یک دایره چند درصد مساحت آن را نشان  24°مساحت قطاع   .113

6 )الف
�

�
� )ج  12 )ب  

�
  24 )د  13 

  ؟دهد میعقربه ساعت شمار چند درجه تغییر مکان نشان  ،یقهساعت و دوازده دق 2در مدت   .114

  هیچ کدام )د  732° )ج 72° )ب  66° )الف

  ؟کنند میروز چند تخم  12مرغ در  12تخم بکنند،  2روز  5/1مرغ در  2اگر   .115

  48 )د  18 )ج 144 )ب  96 )الف

  متر تقسیم کرد؟ 7متر و  2ندازه هاي به ا هایی طناببه  توان میمتري را به چند طریق  23یک قطعه طناب   .116

  4 )د  3 )ج 2 )ب  1 )الف
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وزن . گرم می با شد 80کیلو و  54وزن فرهاد با این ترازو،  دهد میگرم نشان  1040یک ترازو هر کیلوگرم را   .117

  فرهاد کدام است؟

  گرم 200کیلو و  50 )ب  گرم 40کیلو و  54 )الف

  کیلوگرم 50 )د  کیلوگرم 52 )ج

  ویه بین دو عقربه ساعت در ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟زا   .118

  درجه 140 )ب  درجه 150 )الف

  درجه 125 )د  درجه 130 )ج

کیلوگرمی برابر با  pچند دوازدهم یک وزنه   .119
�

�
  آن است؟% 83 

  16 )د  12 )ج 10 )ب  5 )الف

  قابل قسمت است؟ 9و  6وجود دارد که بر  95و  50چند عدد بین   .120

  4 )د  3 )ج 2 )ب  1 )لفا

کدام عدد نزدیکتر به   .121
�

�
  است؟ 

� )الف
�

 )ب  
��/�

��
	 )ج 

�

�
 )د  

�

��
  

نسبت پـول فرهـاد بـه   . ثلث مجموع این سه نفر پول دارد 2برابر سوسن و سوسن نصف زهره و فرهاد  5مریم   .122

  پول سوسن کدام است؟

 )الف
�

�
 )ب  

�

�
	 )ج 

��

�
 )د  

�

��
  

افـزایش   . گیـرد و بیست درصد سود بازرگانی تعلـق مـی    به یک نوع کاال نسبت به هشتاد درصد قیمت آن صد  .123

  قیمت با محاسبۀ سود بازرگانی چند درصد است؟

  176 )د  196 )ج 76 )ب  96 )الف

داد دانـش   تعـ . باشـد مـی  210و مجموع نمره هاي آنها  14معدل نمرة امتحان یک درس چند نفر دانش آموز   .124

  آموزان چند نفر است؟

  هیچ کدام )د  20 )ج 15 )ب  30 )الف

نسبت سن زهره به سوسن   .125
�

�
. سال از مریم کـوچکتر اسـت    15سن مریم دو برابر سن سوسن و زهره . است 1 

  سن سوسن کدامست؟

  هیچ کدام )د  سال 25 )ج سال 20 )ب  سال 24 )الف
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حـداقل سـن خـواهر   . اسـت  5بـه    6باشند، و دانش آموز دبیرستان مینسبت سن یک برادر و خواهر که هر د  .126

  کدام است؟

  سال 20 )د  سال 15 )ج سال 10 )ب  سال 5 )الف

  کدامیک از واژه هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  .127

  امرار )د  ابراز )ج ابزار )ب  اصرار )الف

قرار داد تا سطح مسـتطیل را    18و به عرض  60در یک مستطیل به طول  توان میکه  هایی مربعحداقل تعداد   .128

  بپوشاند، چند عدد است؟

  20 )د  120 )ج 60 )ب  30 )الف

  :رابطه ستون با سقف مانند رابطۀ   .129

  درخت است با ریشه  )ب  تیر آهن است با سیمان )الف

  بدن است با پا )د  دیرك است با چادر )ج

  خ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟را باید حذف کرد تا سه پاس ها پاسخکدامیک از   .130

  گویا )د  شنوا )ج جویا  )ب  بینا )الف

  ؟شود می 5برابر  5000چند درصد   .131

  100 )د  1 )ج 1/0 )ب  01/0 )الف

. رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ   .132   ...است با....

  پیه سوز ـ چراغ برق )ب  شمشیر ـ بمب اتمی )الف

  گاري ـ اتومبیل )د  ردارينقاشی ـ فیلم ب )ج

  درجۀ الکل حاصل کدام است؟. لیتر آب اضافه شده است 5درجه  20لیتر الکل  15به   .133

� )ب  15 )الف
�
 )ج 13 

�

�
   20 )د  16 

  در ادامه رشته زیر چه عددي باید نوشت؟  .134

 ...،9 ،18  ،6  ،12  ،4  ،8  

  24 )د  27 )ج 22 )ب  19 )الف

  سه واژة دیگر تفاوت بسیار دارد؟کدام واژه با   .135

  سپاردن )د  گذاشتن )ج گزاردن  )ب  نهادن )الف
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. و زاویه بین قطر و یک ضلع دو برابر زاویه بین همـین قطـر و ضـلع دیگـر اسـت    dاندازه قطر یک مستطیل   .136

  مساحت مستطیل کدام است؟ 

�√�� )الف

�
�√�� )ج �d 3√ )ب  

�
�√�� )د  

�
  

  : مثل  ،دگمه به زیپ  .137

  لباس است به پارچه )ب  نخ است به سوزن )الف

  ویتامین است به بهداشت )د  روغن نباتی است به کره )ج

وزن یک سیب   .138
�

�
وزن خودش به عالوه  

�

�
  وزن این سیب بر حسب واحد وزن کدام است؟. واحد وزن است  

� )الف
�
 )ب  4 

�

�
 )ج 2 

�

�
   4 )د  1

  گیرد؟با توجه به اعمال جمع مقابل به جاي عالمت سؤال چه عددي قرار می  .139

□    ○  25 

�△

?
 

�□

��
 

�○

△△
  

  8 )د  6 )ج 4 )ب  2 )الف

. لباس به کمد مثل   .140   ....است به ...

  بازیگر ـ سناریو  )ب  پا ـ قالی )الف

  واکس ـ کفش )د  جوهر ـ قلم )ج

  درجه بدست آید؟ 60درجه چند لیتر آب خالص افزوده شود، تا الکل  80لیتر الکل  150به   .141

  60 )د  55 )ج 45 )ب  50 )الف

  :ضخامت لوله برابر است با . سانتیمتر است 94/1سانتیمتر و قطر داخلی آن  84/2قطر خارجی یک لوله   .142

  میلی متر 9 )ب  میلی متر 5/4 )الف

  میلی متر 9/0 )د  میلی متر 45/0 )ج

نوشت که در هیچ کدام از آنهـا رقـم تکـراري وجـود    توان میچند عدد سه رقمی  9،  5، 3ز ترکیب رقمهاي ا  .143

  نداشته باشد؟ 

   8 )د  6 )ج 4 )ب  3 )الف

رابطـه زیـر برقـرار    کـدام  b و a، بـین   باشد bبرابر مساحت مربع به ضلع  a   ،5/2اگر مساحت مربع به ضلع   .144

  است؟

   b 5/0=a )ب  b 5/0 =a )الف
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  b  .√10=a2 )د  b 25=a10 )ج

  در ادامۀ رشته زیر چه عددي باید نوشت؟  .145

 ... ،47  ،20  ،11  ،8  

  50 )د  56 )ج 74 )ب  128 )الف

  سطح مکعب کدامست؟. متر است 4/3قطر کره اي که بر یک مکعب محیط شده است،   .146

  متر مربع 8 )ب  متر مربع 22 )الف

  عمتر مرب 4 )د  متر مربع 16 )ج

  ؟گیرد میدر ادامۀ رشته زیر چه عددي قرار   .147

 ... ،
�

��	
  ،

�

��
  ،

�

�	
  ،

�

�	
  ،

�

�
  

 )الف
�

��
 )ب  

�

��
 )ج 

�

��
 )د  

�

��
  

  نوشت؟ توان میچه عددي )) ؟((به جاي عالمت   .148

  989796، 48،  12؟ ، 

  صفر )د  1 )ج 3 )ب  4 )الف

هفت هشتم چه عددي مساوي   .149
�

�
  است ؟ 

 )الف
��

��
 )ب  

�

��
 )ج 2 

�

��
 )د  

�

�
 4  

  سانتی متر مربع است حجم این مکعب چند سانتی متر مکعب است؟ 150تمام سطح یک مکعب   .150

  تعیین کرد توان نمی )د  125 )ج 150 )ب  25 )الف

  عددي باید نوشت؟چه در ادامه رشته زیر،   .151

 ... ،4 ،2 ،√2  ،�

√�
�  ،�

√�
  

  64 )د  32 )ج 8 )ب  16 )الف

 وسرمایه دو شریک به نسبت ا  .152
�

�
کـل مبلـغ سـود   . تومـان اسـت    900سود نفر دوم در یک معامله . باشد می 1 

  ؟شود میکل مبلغ سود چند تومان . چند تومان است

  4500 )د  1620 )ج 3600 )ب  720 )الف

  ...است به ... مداد به کاغذ مثل   .153

  خیابان ـ کوچه )ب  مداد تراش -دمدا )الف

  ـ بوم) رنگ(قلم مو  )د  صفحه -بکتا )ج
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  .جواب درست را انتخاب کنید)) ؟((به جاي عالمت   .154

  1،  3،  8،  19؟ ، 

  39 )د  40 )ج 41) ب  42 )الف

  :در این صورت  ،عدد زوج باشد یک n2  + n3= pاگر   .155

  زوج است nحتماً  )ب  فرد است nحتماً  )الف

  فرد است n3زوج و  n2) د  فرد یا زوج است n )ج

  در ادامه رشته اعداد زیر چه عددي باید نوشت؟  .156

  1، 2، 6، 7، 21؟ ، 

  42 )د  35 )ج 63 )ب  22 )الف

  :اگر حمیده کوچکتر از محمود باشد. اند شدهخورشیدي متولد  1325و حمید در سال  1320محمود در سال   .157

  .مید استحمیده بزرگتر از ح )الف

  .حمیده کوچکتر از حمید است )ب

  .حمید با حمیده هم سن است )ج

  .ممکن است صحیح باشد 3،  2، 1هر سه مورد  )د

اگر جمله هاي اول و . شهرام از مهرام کوچکتر است. مهرام از بهرام بزرگتر است. شهرام از بهرام کوچکتر است  .158

  :دوم درست باشد، جمله سوم

  .رست استبه طور قطع د )الف

  .به طور قطع نادرست است )ب

  .ممکن است درست نباشد )ج

  .ممکن نیست درست باشد )د

159.  
�

�
با  کند میطی  اتومبیلمسافتی که یک  

�

�	
ثلث مسافتی کـه   . برابر است پیماید میمسافتی که اتومبیل دیگر  

  م برابر است؟ با چه مسافت طی شده اي به وسیله اتومبیل دو کند میاتومبیل اول طی 

� )الف
�

� )ب  
�

� )ج 
�

� )د  
�

  

نفـر و هـر سـال دو برابـر سـال قبـل داوطلـب    16در یک مرکز آموزش شبانه روزي در سال اول آغاز به کار   .160

  در سال ششم چند داوطلب در این مرکز پذیرفته شده است؟. پذیرفته شده است

  112 )د  512 )ج 256 )ب  96 )الف
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  خرید؟ توان میریال چند موز  80تومان باشد با  dموز  aمت اگر قی  .161

�� )الف

�
� )ب  

��
�� )ج 

�
   )د  

�

��
  

نسـبت ارزش کـاال بـه    ،فروشـد  میدرصد سود نسبت به قیمت آن  25ریال با  800یک فروشنده کاالیی را به   .162

  قیمت فروش چقدر است؟

� )الف
�

� )ب  
�

� )ج 
�

� )د  
�

  

درصـد از پسـران در یـک    50درصـد از دختـران و    40نفر دانشـجوي دختـر،    50نفر دانشجوي پسر و  70از   .163

  ؟اند کردهتقریباً چند درصد از دانشجویان در این مسابقه شرکت . اند کردهمسابقه علمی شرکت 

  46 )د  45 )ج  42 )ب  40 )الف

یک قطعه چوب مکعب شکل   .164
�

��
قطعه دیگري از همین چوب که هر بعدش . وزن داردکیلوگرم  5/4× 

�

�
ایـن    

  چند گرم وزن دارد؟ ،قطعه باشد

   450 )د  375 )ج 250 )ب  225 )الف

 18اگر ارتفاع جعبـه   . دسی متر مکعب حجم دارد 8/1، باشد مییک جعبه مکعب مستطیل که قاعدة آن مربع   .165

  تی متر است؟سانتی متر باشد، یک ضلع قاعده برابر با چند سان

�√ )ب  10 )الف

�
�√	�� )ج  

�
��√	�� )د  

�
  

  :درصد کاهش یابد، مساحت مستطیل  20درصد افزایش و عرض آن  20اگر طول یک مستطیل   .166

  .یابد میدرصد افزایش  20 )الف

  .یابد میدرصد کاهش  40 )ب

  .کند نمیتغییر  )ج

  .یابد میدرصد کاهش  4 )د

کیلـومتر کنـدتر از    15بازگشت با سـرعت    در. کند میساعت طی  4سافت بین دو شهر را در مدت اتومبیلی م  .167

  فاصله بین دو شهر چند کیلومتر است؟. رسددقیقه دیرتر به مقصد می 40و  کند میموقع رفتن حرکت 

  70 )د  60 )ج 240 )ب  420 )الف

  دسیمتر قرار داد؟ aشکل به ضلع  در جعبه مکعب توان میسانتیمتر را  5/1چند مکعب به ضلع   .168

 )الف
27��

8000
 )ب  

������

��
 )ج 

���

��
 )د  

����

�
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ایـن چـرخ چنـد متـر مسـافت را   . چرخـد  میدقیقه چرخ یک دور  2دسیمتر است و در هر  3 خشعاع یک چر  .169

  ؟کند میدریک ساعت طی 

   90π )د  18π )ج 9π )ب  180π )الف

170.  
�

�
لیتر دیگر آب در این منبع بریزیم،  200اگر . منبع آبی پر است  

�

�
گنجـایش منبـع چنـد   . شود میمنبع پر  

  لیتر است؟

   720 )د  960 )ج 920 )ب  880 )الف

قیمـت اصـلی   . فروخـت  ریال 1920درصد سود به مبلغ  20درصد تخفیف خرید و با  20شخصی کاالیی را با   .171

  کاال چقدر بوده است؟

   1960 )د  1920 )ج 2000 )ب  1980 )الف

 ،Aشیر آب   .172
�

�
، Bساعت و شیر آب  4 در رااستخري  

�

�
اگـر هـر دو شـیر بـاز   . کنـد مـی   ساعت پر  3آن را در   

  ؟شود میباشند استخر در چند ساعت پر 

2 )الف
�

�
   7 )د  4 )ج 3 )ب  

نفر به مسافرین کشتی اضـافه    30روز تعداد  5 نفر مسافر موجود است بعد از 60روزه  35دریک کشتی آذوقه   .173

  ؟شود میبقیه آذوقه چندروزه تمام . شود می

22 )ب  20 )الف
�

�
20 )د  18 )ج 

�

�
   

دو راننده اتومبیل با یکدیگر قرار گذاشتند که تا مسافتی در جاده بروند و به جاي خود بازگردنـد اولـی موقـع     .174

دومـی در رفـت و   . کرد میساعت حرکت  کیلومتر در 120رعت متوسط و در بازگشت با س 30رفتن با سرعت 

  کدامیک مسابقه را برده است؟. کرد میکیلومتر در ساعت حرکت  60برگشت با سرعت متوسط 

  دومی )ب  اولی )الف

  .بستگی به طول جاده دارد )د  .مساوي هستند )ج

و مجمـوع آراي    230اي نفـرات اول و دوم،   ، مجمـوع آر انـد شـده   براي نمایندگی مدرسه اي سه نفر داوطلـب     .175

از دانـش آمـوزان   % 5اگـر در روز رأي گیـري   . است 250و مجموع آراي اول و سوم،  280نفرات دوم و سوم، 

  غایب باشند آن مدرسه چند شاگرد دارد؟

   420 )د  400 )ج 380 )ب  360 )الف

  چقدر بوده است؟ فروخته شد قیمت خرید آن ریال 544به مبلغ  ضرر% 15جنسی با   .176

   640 )د  630 )ج 620 )ب  610 )الف



 لی آزمون جامع استخدامیسئواالت هوش و استعداد تحصی

 

20 

اگر نجار و شـاگردش بـاهم کـار کننـد   . سازد میسه روز یک صندلی  نجاري روزي یک صندلی و شاگردش در  .177

  ؟سازند میصندلی را چند روزه  12

   6 )د  8 )ج 9 )ب  12 )الف

، دفعـه   ریـال  200عه اول نصف پولش به عالوه دف. محمود تمام پولش را در سه مرحله به ترتیب زیر خرج کرد  .178

، محمود چند ریـال پـول   ریال 200، و دفعه سوم نصف باقی مانده به عالوه ریال 200دوم نصف بقیه به عالوه 

  داشت؟

   3600 )د  3200 )ج 2800 )ب  2400 )الف

	علی بعد انجام   .179
�

�
راي انجام بقیه کار چنـد روز الزم   ب دهد میروز دیگر کار کند نصف کار را انجام  4کاري، اگر 

  است؟

   36 )د  12 )ج 18 )ب  24 )الف

دریک اتاق تاریک تعدادي جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگ جوراب از اتاق بیرون بیـاوریم تـا     .180

  حتماً یک جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟

  .امکان ندارد )د  4 )ج 3 )ب  2 )الف

  ؟شود میاضافه  داندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درص% 10ع مربعی الضاگر به طول ا  .181

  %10 )د  %11 )ج %20 )ب  %21 )الف

حداقل چند مهره از کیسه بیرون بیاوریم تا حتماً دو مهره یک رنـگ   . در یک کیسه، سه رنگ مهره وجود دارد  .182

  باشیم؟ هداشت

  .امکان ندارد )د  6 )ج 4 )ب  3 )الف

ضایعات   .183
�

�
محصول این مزرعه ضـایع شـود،   % 7 هرسال اگر باشد میکیلو  63سال  سه درمحصول یک مزرعه   

  کل محصول ساالنه چند کیلو است؟

   420 )د  500 )ج 480 )ب  630 )الف

 6کار را باالخره منصور و ناصر آن  و برند میروزه به پایان  8روزه و منصور همان کار را  4ناصر و رضا کاري را   .184

  ؟رساند میکدامیک از این سه نفر آن کار را درکوتاهترین مدت به پایان . دهند میروزه انجام 

  رضا )ب  ناصر )الف

  . کافی نیست ها دادهبراي تعیین جواب  )د  منصور )ج
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  سود فروخته شود نسبت فروش به خرید کدام است؟% 20اگر جنسی با   .185

� )الف
�

� )ب  
�

� )ج 
�

� )د  
�
   

  ریال بود، محسن چقدر پول داشته است؟  4770بیشتر داشت، جمع پول او % 6 اش فعلیاگر محسن از پول   .186

   4600 )د  4500 )ج 4400 )ب  4200 )الف

این ماده را با چند لیتر ماده بدون اسید بایـد مخلـوط    از لیتر 60است، % 3نسبت اسید دریک ماده شیمیایی   .187

  شود؟% 1مخلوط  کرد تا نسبت اسید

   150 )د  120 )ج 100 )ب  80 )الف

  ؟شوند میدو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار برهم منطبق  یساعت چه در 5و  4بین ساعت   .188

4 )الف
�

��
4 )ب  

�

��
4 )ج 

��

��
4 )د  

��

��
   

کبـوتري بـا سـرعت   . دباشن میحرکت  حال دربه طرف یکدیگر  ساعت درکیلومتر  45دو قطار با سرعت ثابت   .189

و بالفاصـله از روي قطـار    نشـیند  میاز روي یکی از دو قطار پریده روي دیگري  ساعت درکیلومتر  60متوسط 

    دو قطـار بـه یکـدیگر ادامـه    رسـیدن  تـا به همین ترتیـب عمـل را   . نشیند میدوم بلند شده و روي قطار اول 

 90فاصله دو قطـار   (بوتر چند کیلومتر پرواز کرده است؟ دو قطار به یکدیگر ک رسیدن تاتعیین کنید . دهدمی

  ).کیلومتر است

  گفت توان نمی )د  150 )ج 60 )ب  105 )الف

گنجایش این سالن چنـد   . صندلی وجود دارد 17 باشد میدر هر ردیف یک سالن سینما که به شکل مستطیل   .190

  باشد؟ تواند مینفر 

   510 )د  370 )ج 350 )ب  520 )الف

 30سود در نظر گرفته بود ولی به علت زدگی پارچه مجبور شـد آن را متـري   % 10زي در فروش پارچه اي بزا  .191

خرید ضرر کرد، پارچه را متري چند ریال خریـده   % 5کمتر از قیمت تعیین شده قبلی بفروشد در نتیجه  ریال

  بود؟

   150 )د  180 )ج 200 )ب  125 )الف

 ریـال  6000حـال اگـر جنسـی را بـه   . فروخـت  ریـال  2400ه بود بـه   خرید ریال 2000شخصی جنسی را به   .192

  بفروشد به چند ریال خریده بود؟

   2800 )د  5000 )ج 5200 )ب  5400 )الف
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باشـد    Aعرض مستطیل % B ،80اگر عرض مستطیل . برابر است Bبا مساحت مستطیل  Aمساحت مستطیل   .193

  است؟ Aچند درصد طول مستطیل  Bطول مستطیل 

  %130 )د  %125 )ج %122 )ب  %120 )الف

بفروشد، براي آنکـه    هایش اتیکتکمتر از % 20قیمت آنها را  خواهد می هایش جنسمغازه داري با حراج کردن   .194

  را چند درصد باید باال ببرد؟ ها اتیکتاجناس خود را به قیمت قبلی بفروشد قیمت 

  % 20 )د  %24 )ج %21 )ب  %25 )الف

و شـیري کـه در تـه ایـن منبـع    کنـد  می ساعت پر 12آن را در  Bساعت و پمپ  10در  منبع آبی را Aپمپ   .195

و شـیر مصـرف هـر سـه    Bو  A هـاي پمـپ   ساعت منبع را تخلیه کنـد اگـر    20در  تواند میتعبیه شده است 

  ؟شود میهمزمان باز باشند پس از چند ساعت منبع پر 

7 )ج 8 )ب  12 )الف
�

�
6 )د  

�

�
  

  مجموعه کسرهاي زیر به ترتیب صعودي مرتب شده است؟کدامیک از   .196

 )الف
�

�
   ،

�

�
  ،

�

��
   ،

�

��
 )ب  

�

�
   ،

�

�
  ،

�

��
   ،

�

�
   

 )ج
�

�
  ،

�

�
   ،

�

��
  ،

�

��
  هیچکدام )د  

دیواري سه دست رنگ الزم دارد، نصف رنگ موجود براي بار اول و   .197
�

�
بـاقی بـراي بـار سـوم    آن براي بار دوم و 

     امتـر مربـع ر    چنـد  لیتـر  12بـا   . دیوار در دست آخر یک لیتـر کفایـت کنـد   10m2 ياگر برا. شود میمصرف 

  توان سه دست رنگ زد؟می

   15 )د  20 )ج 25 )ب  30 )الف

در ساعت  کیلومتر 40پیماید، همان راه را با سرعت بکیلومتر در ساعت مسافتی را  60اگر اتومبیلی با سرعت   .198

  برگردد، سرعت متوسط اتومبیل چند کیلومتر در ساعت است؟

   45 )د  48 )ج 50 )ب  55 )الف

ثانیه آخرین واگن قطار از تونـل    36اگر بعد از  کند میمتري عبور  500متر از یک تونل  200قطاري به طول   .199

  خارج شود سرعت قطار چند کیلومتر در ساعت است؟

   48 )د  50 )ج 65 )ب  70 )الف

 تـر  نزدیکبه مفهوم کدامیک از چهار عبارت زیر » غبار اگر به فلک رسد همچنان خسیس باشد«معنی عبارت   .200

  است؟

  .از کوزه همان برون تراود که در اوست )الف

  .توانگري به هنر است نه به مال )ب



 لی آزمون جامع استخدامیسئواالت هوش و استعداد تحصی

 

23 

  .تواضع سر رفعت افرازدت )ج

  .اصل بد نیکو نگردد ز آنکه بنیادش بد است )د

عـده   . هر یک از کارمندان یک اداره باید حـداقل یـک روز در مـاه پـس از وقـت مقـرر در اداره حضـور یابنـد     .201

پس از وقـت اداري در اداره    توانند نمینفر است و در هیچیک از روزهاي یک ماه بیش از سه نفر  68کارمندان 

  باشند چند روز است؟ توانند میحداکثر روزهایی که سه نفر با هم . باشند

   18 )د  12 )ج 19 )ب  13 )الف

کدامیک از کسرهاي زیر بین دو کسر   .202
�

�
و  

�/�

�
  واقع است؟ 

 )الف
�

�
 )ب  

��

��
 )ج 

��

��
 )د  

��

��
   

3	در تساوي   .203
�

�
�	=

�����

�
  :برابر است با  bمقدار   

 - a )الف
�

�
  a )ب  

�

�
  a )ج 

�

�
 - a )د  

�

�
   

. ماهه دوم سـال قـرار دارد    6روز از تعطیالت رسمی در  9مهر ماه یک سال شمسی، روز پنجشنبه است و  اول  .204

مؤسسه که روزهاي پنجشـنبه    یک با روزهاي پنجشنبه و جمعه باشد، براي فروز از این تعطیالت مصاد 4اگر 

  در شش ماهه دوم سال چند روز تعطیلی وجود دارد؟. و جمعه هر هفته تعطیل است

   55 )د  61 )ج 58 )ب  57 )الف

نفـر هـر    12نفر زبان آلمـانی،    15نفر زبان انگلیسی،  18. نفر است 27دریک کالس که عده دانش آموزان آن   .205

  ؟کنند میچند نفر زبان فرانسه تحصیل . کنند میدو زبان انگلیسی و بقیه زبان فرانسه تحصیل 

  هیچکدام )د  3 )ج 9 )ب  6 )الف

  :در این صورت . یره با مساحت یک مربع برابر استمساحت یک دا  .206

  .محیط هر دو شکل با هم برابر است )الف

  .محیط مربع بیشتر است )ب

  .محیط دایره بیشتر است )ج

  .مقایسه دو محیط بستگی به اندازه شعاع دایره دارد )د

. یک از افراد دیگر معرفی کنـد  الزم است خود را به هر هر نفر. زوج زن و مرد شرکت دارند 24دریک مهمانی   .207

  ؟شود میجمعاً چند معرفی انجام 

48 )ج 48 )ب  24 )الف × 24 )د  47 × 23   
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در یک ایستگاه نصف مسافران اتوبـوس   . باشد می B سه و نیم برابر مسافران اتوبوس Aتعداد مسافران اتوبوس   .208

B  سوار اتوبوسA در اتوبوس ، چه نسبتی از تمام مسافران دو اتوبوس شوند میA ؟باشند می  

� )الف
�

 )ب  
�

�
 )ج 

�

�
 )د  

�

�
   

اگر عرض مستطیل نصـف   . درصد کم شده است 25مساحت یک مستطیل بعلت تغییر اندازه طول و عرض آن   .209

  :شده باشد 

  . طول مستطیل ثابت مانده است )الف

  . برابر شده است 5/1طول مستطیل  )ب

		طول مستطیل  )ج
�

�		
  . استشده بر برا

  .تعیین کرد توان نمیتغییر طول مستطیل را  )د

دقیقـه بـراي    55کار کنـد و در ایـن میـان    ظهر از بعددقیقه  30 و 4دقیقه تا  15 و 5شخصی اگر از ساعت   .210

کـه    صـورتی  در. دهـد  میروزه انجام  8دقیقه براي استراحت وقت صرف کند، عملی را که  20خوردن ناهار و 

  ؟دهد میکار را چند روزه انجام % 20عت کار کند، سا 4روزي 

   10 )د  8 )ج 4 )ب  2 )الف

حـداقل چنـد نفـر بایـد بـا   . درصد آراء الزم اسـت  70براي تصویب لوایح، حداقل . عضو دارد 9شوراي شهري   .211

  الیحه اي موافق باشند تا به تصویب برسد؟

  نفر 8 )د  نفر 5 )ج نفر 6 )ب  نفر 7 )الف

. گانه تاسها عددهاي یک تا شش نوشته شـده اسـت    6روي وجه هاي . اندازیم میرا در آن واحد با هم دو تاس   .212

  ، حتماً ده باشد کدام است؟دهند میاحتمال اینکه مجموع دو عددي که تاسها نشان 

� )الف

��
� )ب  

��
� )ج 

��
� )د  

�
   

براي انجام یک سفر رفت و برگشت به شرط آنکـه رفـت   . کنند میاتوبوس رفت و آمد  هد Bو  Aمیان دو شهر   .213

  چند امکان وجود دارد؟. با یک اتوبوس و برگشت با اتوبوس دیگري انجام شود

   9 )د  90 )ج 10 )ب  5 )الف

صبح بیدار شـود زنـگ    9 خواهد میشخصی که . افتد میساعت، نیم ساعت جلو  12داري در هر ساعت شماطه  .214

شـب سـاعت را بـا سـاعت دقیـق تنظـیم   دقیقـه    30و  8و ساعت  گذارد میدقیقه  30 و 9آن را روي ساعت 

  وقتی این شخص بر اثر زنگ ساعت بیدار شود، جمعاً چند ساعت خوابیده است؟. خوابد میو  کند می

11 )ب  ساعت و نیم 12 )الف
�

�
  ساعت

  دقیقه 5/57 )د  دقیقه 5/2ساعت و  1 )ج
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اگـر هیچیـک از ایـن   . است 3به  4و کالس دوم به سوم،  7به  9ول به دوم، نسبت به تعداد شاگردان کالس ا  .215

  د، حداقل تعداد دانش آموزان کالس دوم چند نفر است؟نشاگرد نداشته باش 20کالسها کمتر از 

  نفر  36 )د  نفر 49 )ج نفر 28 )ب  نفر 21 )الف

  ب چند سانتیمتر مکعب است؟سانتیمتر باشد، حجم این مکع 48اگر مجموع طول یالهاي یک مکعب   .216

  سانتیمتر مکعب 96 )ب  سانتیمتر مکعب 512 )الف

  تعیین کرد توان نمی )د  سانتیمتر مکعب 64 )ج

  براي جمع یک عدد زوج و فرد با یکدیگر کدامیک از عبارتهاي زیر حتماً درست است؟  .217

  .همیشه حاصل جمع یک عدد فرد است )الف

  .تگاهی حاصل جمع یک عدد زوج اس )ب

  .همیشه حاصل جمع یک عدد اول است )ج

  .قابل قسمت است 7یا  5یا  3همیشه حاصل جمع بر  )د

  :مربع یک کسر   .218

  .حتماً از کسر اصلی کوچکتر است )الف

  .حتماً از کسر اصلی بزرگتر است )ب

  .حتماً از واحد کمتر است )ج

  .باشد نمیالزامی  3و  2،  1هیچکدام از سه جواب  )د

  ؟باشد نمیمیک از عددهاي زیر مربع کامل کدا  .219

   1600 )د  16 )ج 6/1 )ب  16/0 )الف

کدامیک از جوابهاي زیر، برابر   .220
�

�
  ؟باشد نمیدرصد  4 

 )الف
��

���
0/0466 )ب  

�

�
  

0/46 )ج
�

�
0/046 )د  

�

�
   

ریـال    800 از بیشـتر آنهـا   هیچیـک از   . ریـال اسـت    750نفر کارمند یک فروشـگاه    7معدل دریافتی یک روز   .221

  باشد؟ تواند میکمترین مبلغ دریافتی یک نفر، چند ریال . کنند نمیدریافت 

  ریال 900 )د  ریال 450 )ج ریال 700 )ب  ریال 750 )الف

یک چهارم   .222
�

�
  یک مقدار از ثلث نصف آن چقدر بیشتر است؟  

 )الف
�

��
 )ب  

�

�
  تعیین کرد توان نمی )د  هیچ )ج 
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از یک قطعه زمین مثلث شکل، قطعه ذوزنقه شکلی چنان مفروض شده است که سه طـرف دو قطعـه بـا هـم     .223

طرف دیگر زمـین ذوزنقـه شـکل، از کـدام   . باشد میمشترك و مساحت قسمت باقیمانده ثلث مساحت ذوزنقه 

  ؟گذرد مینقطه ارتفاع وارد بر قاعده مشترك دو زمین 

 )ب  از وسط )الف
�

�
  از رأس 

 )ج
�

�
 )د  از رأس  

�

�
  از قاعده  

سـرعت متوسـط سـواري   . کنند میبه طرف هم حرکت  شهر دویک اتومبیل سواري و یک اتوبوس همزمان از   .224

سـرعت متوسـط اتوبـوس   . کند میدقیقه توقف  10کیلومتر،  70کیلومتر در ساعت است و پس از طی هر  70

  ؟گذرند می هم کناراین دو در کدام نقطه از مسیر از . پیماید میاست و بدون توقف راه  ساعت درکیلومتر  60

  .در محلی که اتوبوس مسافت بیشتري را طی کرده باشد )الف

  .در محلی که اتومبیل مسافت بیشتري را طی کرده باشد )ب

  در وسط راه  )ج

  .بستگی به فاصله بین دو شهر دارد )د

  محلول حاصل چند درصد اسید دارد؟. یتر آب افزوده شده استل 4درجه مقدار  60لیتر اسید نیتریک  5به   .225

33 )ب  25 )الف
�

�
   48 )د  40 )ج  

  ؟شود میشروع و یا به آن ختم  2وجود دارد که با رقم  300و  100چند عدد بین   .226

   150 )د  100 )ج 110 )ب  20 )الف

  است؟ xبرابر با نصف  rباشد، چند یک دهم  r=5xاگر   .227

   5 )د  3 )ج 2 )ب  1 )الف

کدامیک از کسرهاي زیر از   .228
�

�
  بیشتر است؟ 

 )الف
��

��
 )ب  

��

��
 )ج 

��

��
 )د  

��

���
   

. مانـد مـی   مداد بـاقی    2 بار هر. اگر مدادهاي فرامرز به دسته هاي سه تائی، چهارتائی و پنج تائی تقسیم شوند  .229

  فرامرز چند مداد دارد؟

   122 )د  42 )ج 32 )ب  62 )الف

  زیر منطقی است؟ هاي گیريدرست باشد، کدامیک از نتیجه » اند شدهتمام انسانها متولد «اگر عبارت   .230

  .انسان هستند ها شدهتمام زائیده  )الف

  .یک انسان است xزائیده شده باشد، آنگاه  xاگر  )ب

  .انسان نیست xزائیده نشده باشد، آنگاه  xاگر  )ج
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  .زائیده نشده است xآنگاه انسان نباشد،  xاگر  )د

تومان و قیمت یک  70قیمت یک پیراهن . تومان خریداري شده است 810تعدادي پیراهن و کراوات به مبلغ   .231

بـه    هـا پیـراهن   اگر حداکثر تعداد ممکن پیراهن خریداري شده باشـد، نسـبت تعـداد   . تومان است 30کراوات 

  کدام است؟ ها کراوات

 )الف
�

�
 )ب  

�

�
 )ج 

�

�
 )د  

�

�
   

اولین کارتی است که از ایـن    4کارت شماره . شماره گذاري و مرتب شده است 40تا  1یک مجموعه کارت از   .232

شـماره آخـرین کـارت برداشـته   . و سپس هر هفتمین کارت بیرون آورده شده است شود میمجموعه برداشته 

  شده کدام است؟

   32 )د  39 )ج 35 )ب  40 )الف

 ایـن  در ،63و سـه ربـع یعنـی    شـش  وو همچنـین سـی    18محاسبه قراردادي، دوازده و نـیم یعنـی   در یک   .233

  و ثلث کدام است؟ 42و ربع به اضافه  56محاسبه حاصل جمع 

98 )ب  126 )الف
�

��
112 )ج 

�

�
  هیچکدام )د  

آن عـدد   . باشـد مـی   قابل قسمت  3و  7یک عدد دو رقمی عوض شود، عدد حاصل فقط بر  هاي رقماگر ترتیب   .234

  کدام است؟

   24 )د  42 )ج  12 )ب  21 )الف

» 6به استثناي خود عـدد   « هایش علیه، زیرا برابر است با مجموع مقسوم شود مییک عدد کامل نامیده  6عدد   .235

  کدامیک از عددهاي زیر عدد کامل است؟

   16 )د  36 )ج  28 )ب  12 )الف

چهار نوع کمپوت سیب، زردآلو، هلو و گیالس به همـین ترتیـب در    یک قفسه یک فروشگاه مواد غذایی در در  .236

قوطی دریک ردیف باشد،  57یکسان و  ها قوطیدر صورتی که اندازه تمام . پهلوي یکدیگر قرار داده شده است

  قوطی پنجاه و چهارم از چه نوع کمپوتی است؟

  گیالس )د  هلو )ج  زردآلو )ب  سیب )الف

و بـراي جعبـه دوم    ریال 200صد عدد  یک هربراي جعبه اول، . عبه گچ تحریر خریدنوشت افزار فروشی دو ج  .237

چنـد    ریـال  200نوشت افزار فروش به طور متوسـط در ازاء هـر    .پرداخت ریال 200هر یک صد و پنجاه عدد 

  ).تعداد گچها در دو جعبه برابر است(عدد گچ خریده است؟ 

  5/127 )د  5/122 )ج  120 )ب  125 )الف



 لی آزمون جامع استخدامیسئواالت هوش و استعداد تحصی

 

28 

روز چنـد جیـره    8نفـر در    9براي مصـرف   . روز داده شده است 6نفر در مدت  8جیره غذایی براي مصرف  16  238

  غذایی الزم است؟

10 )ب  24 )الف
�

�
  هیچکدام  )د  13 تقریباً )ج   

کیلو آب لیمو و از نـوع دیگـر لیمـو بـه قیمـت    30کیلو،  60، ازهر ریال 60از یک نوع لیمو به قیمت کیلویی   .239

  خرید کدام نوع لیمو با صرفه تر است؟ آید میکیلو آب لیمو به دست  45، کیلو 60، از هر ریال 75یی کیلو

  نوع دوم )ب  نوع اول )الف

 )د  هر دو نوع به نسبت مساوي )ج
�

�
نوع اول و  

�

�
  نوع دوم  

  به جاي عالمت ؟ چه عددي باید قرار داد؟  ،9+?+6000=6+6893در تساوي   .240

   899 )د  893 )ج  890 )ب  89 )الف

جـواد از اعضـاء هیئـت مـدیره   . باشـد  نمی» میتا«عضو شرکت » الندا«هیچیک از اعضاء هیئت مدیره شرکت   .241

  :اگر جمله اول درست باشد جمله دوم . است» الندا«و عضو شرکت » میتا«شرکت 

  . هیچکدام درست نیست )الف

  .همواره درست است )ب

    .است نتیجه قطعی از جمله اول )ج

  .اشکالی از نظر درستی آن وجود ندارد )د

یـک اتومبیـل کـه از طـرف   . انـد  شدهدر امتداد شمال به جنوب و شرق به غرب کشیده  ها خیاباندریک شهر   .242

در چهارراه اول به طرف چـپ و در دو چهـارراه بعـد بـه طـرف راسـت حرکـت    کند میشرق به غرب حرکت 

  دام جهت است؟مسیر حرکت اتومبیل به ک. کند می

  غرب )د  شرق )ج  جنوب )ب  شمال )الف

  :بنابراین . است خودنویس دوقیمت دو کتاب و چهار خودنویس معادل با قیمت سه کتاب و   .243

  .قیمت یک کتاب و یک خودنویس برابر است )الف

  .خودنویس استیک قیمت یک کتاب بیشتر از قیمت  )ب

  .است کمترخودنویس یک قیمت یک کتاب از قیمت  )ج

  .شود نمیرابطه بین قیمت یک کتاب و یک خودنویس تعیین  )د

ا هفتـه بـه   باگر تعداد روزهایی که یک کارمند از تعطیالت رسمی و مرخصی در یک سال استفاده کرده است   .244

  تعداد روزها کدام است؟. واحد از تعداد روزهاي ذکر شده کمتر است 78حساب آید، 

   99 )د  92 )ج  91 )ب  85 )الف
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	2حاصل جمع دو عدد ،زیر هاي جوابکدام یک از   .245
�

�
3و  

�

�
  ؟دهد نمیرا نشان  

 )الف
�

�
×  )ب  5

�

�
  +

�

�
  

) + (2+3( )ج
�

�
×  )د  ) 2

�

�
× 2   +

�

�
× 3   

  ؟شود میاگر یک متر به شعاع زمین افزوده شود، به محیط دایره استوایی چقدر اضافه   .246

  متر 7 از کمتر )ب  لومترکی 6تقریباً  )الف

  کیلو متر 12 )د  کیلو متر 6280 )ج

به جاي آن کدام عدد را باید  باشد نمیبا در نظر گرفتن یک ترتیب ویژه، یکی از عددهاي مجموعه زیر درست   .247

  گذاشت؟

15, 13,14,12,13,11,13,10  

  10)د  14 )ج  12 )ب  11 )الف

همـوار    زمینیک تپه، چندین راه پله و در هر طبقه یک توقفگاه در  باالي دربراي رسیدن به یک نقطه مرتفع   .248

پله و هر طبقـه بـاالتر دو پلـه کمتـر از طبقـه قبـل از آن    13و راه پله دوم  15راه پله اول . ساخته شده است

  پله باشد، چند طبقه وجود داشته است؟ 5اگر در آخرین راه پله . دارد

  ن کرد تعیی توان نمی )د  6 )ج  7 )ب  10 )الف

بـه چنـد صـورت    باشـند مـی   یک مجسمه، یک گلدان و یک ساعت را که از لحاظ حجم تقریباً به یـک انـدازه     .249

  در کنار هم و روي یک کمد براي زینت اتاق قرار داد؟ بدو دو توان میمختلف 

   8 )د  2 )ج  4 )ب  6 )الف

  مبلغ پرداختی کدام است؟. پرداخته است کمتر ریال 150یک پیراهن، خریدار مبلغ  قیمت از% 20با تخفیف   .250

  ریال 1500 )ب  ریال 750 )الف

  ریال 600 )د  ریال 2000 )ج

  نوشته شده است؟ 5چند دفعه عدد  ،1برگ ماشین شده از  100در شماره گذاري   .251

   11 )د  19 )ج  20 )ب  10 )الف

گنجایش مخـزن   . شود میوارد آسیاب  گندمکیلوگرم  36ثانیه  15از دریچه انتهایی یک مخزن آسیاب در هر   .252

  ؟شود میدقیقه چند کیلوگرم گندم وارد آسیاب  20در مدت . تن گندم است 4/2

   1440 )د  720 )ج  2880 )ب  2400 )الف



 لی آزمون جامع استخدامیسئواالت هوش و استعداد تحصی

 

30 

کیلـومتر در سـاعت در    40کیلومتر در ساعت و دومی با سـرعت    30دو اتومبیل در یک مسیر، اولی با سرعت   .253

کیلومتر بـا یکـدیگر فاصـله داشـته    15اگر در ابتداي حرکت . کنند میرکت طرف یک مقصد حلحظه به یک 

  ؟رسد میباشند، پس از چه مدت اتومبیل دوم به اتومبیل اول 

	 )الف
�

�
	1 )ج   1 )ب  

�

�
	1 )د  

�

�
   

	7در حیاط یک خانه یک تیر که چراغ به آن نصب شده است به فاصله   .254
�

�
ان قـرار   متر از دیوار شمالی ساختم 

  قرار داد؟ این چراغ متر از 5متر از دیوار و  3به فاصله  توان میچند چراغ . دارد

  هیچ )د  4 )ج  2 )ب  1 )الف

 5 و 4و  3ایـن مبلـغ بـین آنهـا بـه نسـبت   . سه نفر از یک مبلغ باید ثلث و ربع و خمس سهم داشته باشـند   .255

  :در این صورت . تقسیم شده است

  . ادتر شده استسهم هر سه نفر زی )الف

  . سهم هر سه نفر کمتر شده است )ب

  .سهم هیچکدام تغییر نکرده است )ج

  . سهم نفرهاي اول و دوم تعویض و سهم نفر سوم زیادتر شده است )د

صـبح و    8 سـاعت  در Bبـه طـرف شـهر    Aکیلومتر در ساعت از شهر  90با سرعت متوسط  ، اولیدو اتومبیل  .256

دقیقـه حرکـت    30و  7 سـاعت  در Aبه طرف شهر  Bکیلومتر در ساعت از شهر  60دیگري با سرعت متوسط 

کیلـومتر    480در صورتی که مسافت بین دو شـهر   . دهند میهر دو بدون توقف به پیمودن راه ادامه . کنند می

  ؟گذرند میساعتی دو اتومبیل از مقابل هم  چه در. باشد

  ظهر از بعددقیقه  20و  3 )ب  ظهر از بعد 3 )الف

  دقیقه  30و  11 )د  11 )ج

و  12 از بیشترزبان خارجه نمره  امتحان دردانش آموزان یک کالس % 60  257
�

�
دانش آمـوزان در امتحـان علـوم     

  :نتیجه گرفت که  توان میسوسن دانش آموز این کالس است بنابراین . اند آورده 5/13اجتماعی نمره بیشتر از 

  . گرفته است 12تر از سوسن در زبان خارجه نمره بیش )الف

  . گرفته است 5/13سوسن در علوم اجتماعی نمره بیشتر از  )ب

  . باشدگرفته  5/13و در علوم اجتماعی بیشتر از  12سوسن ممکن است در زبان خارجه بیشتر از  )ج

  .باشدگرفته  5/13و در علوم اجتماعی بیشتر از  12سوسن ممکن نیست در زبان خارجه بیشتر از  )د
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، ایـن   رسـاند مـی   ن را بـه باغچـه   آو مجرایی که آب  کند میساعت پر  4فواره اي یک حوض خالی را در مدت   .258

  ؟شود میه و مجرا با هم باز باشند حوض پس از چه مدت پر اراگر فو. نماید میساعت خالی  6حوض را در 

  هیچگاه )د  ساعت 5 )ج  ساعت 24 )ب  ساعت 12 )الف

ی، قیمت یک متر پارچه پشم  .259
�

�
درصد به قیمـت    15در افزایش قیمت، . قیمت یک متر پارچه ابریشمی است  

درصد تفاوت دو قیمت، پـس از افـزایش،   . پشمی افزوده شده است پارچه درصد به قیمت 5پارچه ابریشمی و 

  نسبت به قیمت قدیمی پارچه ابریشمی کدام است؟

	33 )ب  10 )الف
�

�
  تعیین کرد توان نمی )د  45 )ج  

 ریـال  40تـا    35و هـر قـوطی را از    خـرد  میریال  5/32تا  25اغذیه فروشی چند قوطی کمپوت را هر قوطی   .260

  چند ریال است؟. قوطی ممکن است به دست آورد 20 فروش ازبیشترین سودي که . فروشد می

   ریال 200 )د  ریال 175 )ج  ریال 150 )ب  ریال 300 )الف

مساوي با دو برابـر    و Cو پنج برابر ظرفیت بشکه  Bي با سه برابر ظرفیت بشکه مساو Aدو برابر ظرفیت بشکه   .261

  :بنابراین . دارد را Cدو برابر ظرفیت بشکه  Dو بشکه  Bظرفیت بشکه 

 ،Aظرفیت بشکه  )الف
�

�
  . است Cظرفیت بشکه   

 ،Bظرفیت بشکه  )ب
�

�
 .است Dظرفیت بشکه   

 ،Dظرفیت بشکه  )ج
�

��
  . است  Aکه ظرفیت بش  

�� ،Cظرفیت بشکه  )د

�
  .است Aظرفیت بشکه   

  کدام یک از واژه هاي زیر به نوعی با سه واژه دیگر تفاوت دارد؟  .262

  افطار  )د  امسال )ج  ارسال )ب  احسان )الف

در و سه خانه کـه هـر یـک دو    باشد می 37تا  9همه فرد و از  ها خانهدریک قسمت از کوچه اي، شماره پالك   .263

حداکثر چند خانه در این کوچه وجود دارد که یک رقـم پـالك   . مکرر شماره گذاري شده است شماره بادارد، 

  باشد؟ 7آن 

   4 )د  7 )ج  6 )ب  3 )الف

اندازه ارتفاع یک مکعب مستطیل   .264
�

�
به کدام یک از بعدهاي آن اگر یـک واحـد اضـافه شـود،   . عرض آن است  

  ؟آید میمستطیل پدید کمترین تغییر در حجم مکعب 

  یک از سه جوابهر  )د  ارتفاع )ج  عرض )ب  طول )الف
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اتومبیلی از یک جایگاه با سرعت متوسـط   . کیلومتر است 57یک جاده  کنار درفاصله دو جایگاه فروش بنزین   .265

  دقیقه چه فاصله اي با جایگاه دیگر دارد؟ 20پس از . کند میحرکت  ساعت درکیلومتر  57

  کیلومتر 32 )ب  لومترکی 25 )الف

  کیلومتر 82 )د  کیلومتر 82یا  32 )ج

. سـانتیمتر درسـت شـده اسـت    372پنج مربع متساوي پهلوي یکدیگر قرار داده شده تا مستطیلی به محـیط     .266

  کدام است؟ ها مربعمساحت هر یک از 

  سانتی متر مربع  961 )ب  سانتی متر مربع 31 )الف

  سانتی متر مربع  124 )د  سانتی متر مربع 901 )ج

. دست نـویس در نـیم سـاعت ماشـین کنـد    يمتن معمولی را از رو یک هر صفحه تواند مییک ماشین نویس   .267

. دقیقه دوباره ماشین کنـد  10ماشین نویس دیگري قادر است همان متن را فقط از روي متن ماشین شده در 

اگـر بخـواهیم از   . گیـرد  میحقوق  ریال 250و ماشین نویس دوم ساعتی  ریال 100ساعتی اول ماشین نویس 

حـداقل پـولی کـه بایـد   . ، دو نسخه ماشین کنـیم شود میصفحه ماشین شده  120 که یک متن دست نویس

  بپردازیم چقدر است؟

  ریال 10000 )ب  ریال 12000 )الف

  ریال 6000 )د  ریال 11000 )ج

نسـبت   . ایـم  آوردهمربـع ممکـن را در    تـرین  بزرگسانتی متر است،  6از یک قطعه فلز دایره شکل که قطرش   .268

  :برابر است با  تقریباًمساحت دایره به مربع 

� )الف
�

� )ب  
�

� )ج  
�

  تعیین کرد   توان نمی )د  

قطعه متساوي مفروض شده است و هر روز مساحت آماده شده براي احداث، دو برابـر مسـاحت    31زمینی به   .269

تمام زمین آماده شده باشـد، در چـه روزي یـک قطعـه زمـین آمـاده شـده   ) وزر 5(اگر پس از . روز قبل است

  است؟

  هیچکدام  )د  روز سوم )ج  روز دوم )ب  روز اول )الف

 اگـر . مهدي افـراد ایـن هنـگ اسـت   . مهدي مازندرانی نیست. باشند نمیهیچیک از افراد این هنگ مازندرانی   .270

  :اول و دوم درست باشد  جمله

  . یرممکن است درست باشدجمله سوم غ )الف

  . جمله سوم غیرممکن است درست نباشد )ب

  . جمله سوم ممکن است درست باشد )ج
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  .درست نیست 3و  2 ،1هیچکدام از جوابهاي  )د

. دست کت و شلوار و یک شـلوار دارنـد    2 یک هر. باشند میدو نفر که از لحاظ اندازه هاي بدنی به هم نزدیک   .271

  از لباس هم استفاده کنند؟ توانند می هر کدام به چند طریق

   3 )د  6 )ج  12 )ب  24 )الف

  کدام واژه از لحاظ مفهوم با سه واژه دیگر متفاوت است؟  .272

  رذایل )د  جراید )ج  فضایل )ب  حماید )الف

اگر هوشـنگ   . هوشنگ نیمی از پولش را به برادرش محسن داد و به این ترتیب موجودي محسن سه برابر شد  .273

  موجودي او در ابتدا چقدر بوده است؟. کمتر از محسن داشته باشد ریال 120 حاال

  ریال 960 )ب  ریال 480 )الف

  ریال 600 )د  ریال 360 )ج

	5در یک اداره عده کارمندان دفتر امور فنی   .274
�

�
عـده کارمنـدان   . برابر عده کارمندان دفتر برنامه ریزي اسـت   

  اشد؟ب تواند میاین دو قسمت چند نفر 

   24 )د  23 )ج  32 )ب  54 )الف

در یک امتحان کتبی زبان خارجه   .275
�

�
آمـوزان یـک کـالس مـردود و    دانش از  

�

�
از قبـول شـدگان در امتحـان    

  ؟اند شدهچه نسبتی از دانش آموزان کالس در امتحان زبان خارجه قبول . اند شدهشفاهی مردود 

� )الف

��
 )ب  

�

�
 )ج  

�

��
 )د  

�

�
   

در یک فروشگاه   .276
�

�
کارکنان، فروشنده زن و  

�

�
، حـداقل   باشـند  میآنها فروشنده مرد و بقیه کارمند امور اداري   

  باشد؟ تواند میتعداد کارکنان این فروشگاه چند نفر 

  نفر 34 )د  نفر 15 )ج  نفر 17 )ب  نفر 30 )الف

  پاسخ دیگر از جهتی دریک طبقه قرار گیرند؟  پاسخ زیر باید حذف شود، تا سه چهار ازکدام یک   .277

  قمر ـ رقم )ب  دور ـ رود )الف

  روز ـ زور )د  موش ـ شوم )ج

  پاسخ زیر باید حذف شود، تا سه پاسخ دیگر از جهتی دریک طبقه قرار گیرند؟  چهار ازکدام یک   .278

  شرط و مشروط )ب  شهره و مشهور )الف

  شرع و مشروع )د  شرح و مشروح )ج
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نفـر    5000نفر کمتر و جمعیت دهکده محمودآباد پایین نزدیک بـه    8000معیت دهکده محمودآباد باال، از ج  .279

  زیر قطعی است؟ هاي گیريکدام یک از نتیجه . است

  . جمعیت محمودآباد باال از جمعیت محمودآباد پایین بیشتر است )الف

  . تجمعیت محمودآباد باال از جمعیت محمودآباد پایین کمتر اس )ب

  . نفر است 13000جمعیت دو دهکده نزدیک به  )ج

  . نفر کمتر است 13000جمعیت دو دهکده از  )د

و » دریـاي سـیاه   «یعنـی   » نـارا بـارتم   «و » پرنده کوچک سیاه«یعنی » نارا کادت تادي«در یک زبان خارجی   .280

  کدام واژه به معنی پرنده است؟» کلبه کوچک«یعنی » ساتوشی کادت«

  کادت )ب  تادي )الف

  تعیین کرد   توان نمی )د  نارا )ج

اکنـون در آسـمان ایـن شـهر خورشـید   . شود نمیآسمان این شهر ساحلی معموالً ابري است و خورشید دیده   .281

  .اگر جمله اول و دوم درست باشد. آسمان ابري است. شود نمیدیده 

  . جمله سوم ممکن است درست یا نادرست باشد )الف

  .مله سوم درست باشدغیرممکن است ج )ب

  . غیرممکن است جمله سوم درست نباشد )ج

  .درست نیست 3و  2و  1هیچکدام از جوابهاي  )د

خیابانی کـه از خانـه پـروین بـه   . خانه بابک در شمال آن است وکیلومتري غرب دانشکده  12خانه پروین در   .282

دانشـکده بـه خانـه بابـک   راه انه پـروین را از   کیلومتر کوتاهتر از مسافتی است که خ 6خانه بابک امتداد دارد 

  خانه بابک در چند کیلومتري شمال دانشکده قرار دارد؟. دهد میارتباط 

  هیچکدام )د  2√ )ج  9 )ب  6 )الف

  فرق دارد؟ ها ترکیبپاسخ رابطه دو کلمه با دیگر  کدام در  .283

  رستم زال )ب  ابوعلی سینا )الف

  کلیم عمران )د  مالک اشتر )ج

ارتفاع مثلث کـدام   . سانتی متر است 6سانتیمتر، برابر با مساحت دایره به شعاع  6مساحت یک مثلث به قاعده   .284

  است؟

   4π )د  12π )ج  8π )ب  6π )الف
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سانتی متر اضافه شده و در نتیجه مساحت شـکل    3سانتی متر کم و به پهلوي دیگر آن  3از یک پهلوي مربع   .285

  مساحت مربع اول کدام است؟. ه استسانتی متر مربع شد 40حاصل 

  سانتی متر مربع 34 )ب  سانتی متر مربع 31 )الف

  سانتی متر مربع 49 )د  سانتی متر مربع 37 )ج

فرهـاد دانـش آمـوز ایـن   . سـاله اسـت    12فرهـاد   . سـال دارنـد    14همه دانش آموزان این دبیرستان بیش از   .286

  : جمله سوم اگر جمله اول و دوم درست باشند . دبیرستان است

  .حتماً درست است )ب  .تحتماً درست نیس )الف

  . ممکن است درست نباشد )د  .ممکن است درست باشد )ج

. هسـتند » رودن«هـا   »دراس«همـه   . باشـند مـی   » پازیت«ها »تازاك«بعضی . هستند» تازاك«ها »رودن«همه   .287

   :نتیجه گرفت که  توان میبنابراین . نیستند» پازیت«ها »رودن«بعضی 

  . ها پازیت هستندهمه رودن )الف

  .باشد نمیهیچ تازاکی دراس  )ب

  . ممکن است بعضی دراسها پازیت باشند )ج

  .همه دراسها پازیت هستند )د

متر به سه قسمت چنان تقسیم شده است که طول مجموع دو قطعه، به انـدازه یـک    27یک تیرآهن به طول   .288

  طول قطعه بزرگتر کدام است؟. تربع قطعه بزرگتر، از طول آن بیشتر اس

  تعیین کرد   توان نمی )د  18 )ج  15 )ب  12 )الف

  :مثل  ،دسته گل به گل  .289

  پوست است به بدن )ب  کلید است به در )الف

  زنجیر است به حلقه )د  هوا است به بالون )ج

  :شبیه رابطه » مقطع«به » مطلع«رابطه   .290

  به غروب صبح است )ب  شاعر است به نویسنده )الف

  دبستان است به دبیرستان )د  خورشید است به ماه )ج

. سانتی متر قـرار دارد  30، مکالئوم هاي مربع شکل به بعد متر 4/5و عرض  10/8یک قالی به طول  اطراف در  .291

  تعداد مکالئوم ها کدام است؟

   88 )د  86 )ج  90 )ب  94 )الف
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حداکثر چنـد قـوطی   . سانتی متر است 50و  80و  40، بعد هاي داخلی یک صندوق به شکل مکعب مستطیل  .292

  گذاشت؟ توان میداخل آن  رسانتیمت 20مکعب شکل به بعد 

   160 )د  16 )ج  80) ب  20 )الف

 bدرصـد از نمـره اي بیشـتر از    42و  aدرصد از شرکت کنندگان نمـره بیشـتر از    54دریک آزمایش تستی،   .293

  ؟اند گرفته bو کمتر از  aنمره اي بیشتر از چند درصد از شرکت کنندگان . اند آورده

   12 )د  4 )ج  48 )ب  46 )الف

در روي صفحه متحرك گرامافون یک صفحه ضبط آواز به شعاع   .294
�

�
چند درصد از سـطح   . آن قرار گرفته است  

  صفحه متحرك باقیمانده است؟

   26 )د  84 )ج  60 )ب  40 )الف

نمـره منفـی    1هر جواب غلـط    براي ونمره مثبت  4 درستهر جواب  پرسش، براي 25در یک امتحان شامل   .295

به چند سـوال، درسـت پاسـخ   . نمره را به دست آورده است% 70دانش آموزي در این آزمایش . شود میمنظور 

  .»پاسخ داده است ها پرسشدانش آموز مورد نظر به تمام «داده است؟ 

  هیچکدام )د  18 )ج  19 )ب  17 )الف

ریال و فروش هر قرقره  aیک دوجین قرقره قیمت خرید   .296
�

�
  ریال است سود فروش یک قرقره کدام است؟ 

 )الف
�

��
 )ب  ریال 

�

��
  ریال 

 )ج
�

��
 )د  ریال 

�

��
  ریال 

297.  
�

�
نصـف ظـرف پـر   . سـطل پـر از آب بـه آن افـزوده شـود    3اگـر   . یک ظرف استوانه اي شکل پر از آب است  

  .گیرد میلیتر آب  2/4پر  سطل هریش ظرف چند لیتر است؟ گنجا. شود می

  هیچکدام )د  2/25 )ج  6/75 )ب  18 )الف

واحد کم شود و بخواهیم میانگین تغییر نکند، به هـر    4آنها هر یک  تاي دواگر از . است 56میانگین پنج عدد   .298

  یک از سه عدد دیگر چند واحد باید اضافه شود؟

2 )ب  8 )الف
�

�
 )ج  

�

�
   4 )د  

24یک مقواي  گوشه چهاراز   .299 × مقوا یک جعبه سرباز سـاخته    بقیه بابریده شده و  5به ضلع  هایی مربع ،18

  حجم جعبه کدام است؟. شده است

   910 )د  950 )ج  560 )ب  2160 )الف
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11شروع و  9کالسهاي صبح یک آموزشگاه ساعت   .300
��

��
درس و بـین   ر هر صبح چهـار جلسـه   د. دیاب میپایان  

  مدت یک جلسه درس چند دقیقه است؟. باشد میدقیقه فاصله  5هر دو جلسه 

37 )الف
�

�
38 )ب  

�

�
   40 )د  39 )ج  

  :مثل  ،ولرم به داغ  .301

  زمستان است به تابستان )ب  پشت دستی به سیلی )الف

  تلنگر است به انگشت )د  سکندري است به لغزش )ج

  گران ناهماهنگ است؟ساختار کدام کلمه، با دی  .302

  زرده )د  نَرده )ج  پرده )ب  برده )الف

نـرخ تخفیـف کـدام   . فروخته شده است ریال 7500این میز . است ریال 9000میز تحریر  یک قیمتبرچسب   .303

  است؟

16 )د  %20 )ج  %18 )ب  %15 )الف
�

�
%  

. قطر عرض مستطیل قـرار دارد  آن دو نیم دایره به هاي عرضطرف  دو دریک قطعه زمین مستطیل شکل که   .304

  طول و عرض مستطیل کدام است؟. باشد می �60+200به محیط 

  60و  100 )ب  60و  200 )الف

  تعیین کرد توان نمی )د  30و  100 )ج

براي آنکه این کاال به قیمت قبل از تخفیف فروختـه شـود چنـد   . تخفیف داده شده است% 25قیمت یک کاال   .305

  ن افزوده گردد؟درصد باید به قیمت آ

33 )ج  20 )ب  25 )الف
�

�
  هیچکدام  )د  

 بـا و همـین فاصـله را    کند میکیلومتر در ساعت فاصله بین دو شهر را طی  60موتورسواري با سرعت متوسط   .306

سرعت متوسط او براي تمام مسیر رفت و برگشـت عبـارت   . کیلومتر در ساعت برمی گردد 40متوسط  سرعت

  :است از 

  کیلومتر در ساعت 50 )ب  یلومتر در ساعتک 53 )الف

  کیلومتر در ساعت 52 )د  کیلومتر در ساعت 48 )ج

  :مثل  ،زندانی به زندان  .307

  اقیانوس است به ساحل )ب  ساعت است به وقت )الف

  پلیس است به کارآگاه )د  ببر است به باغ وحش )ج
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بـا ده دقیقـه   . کیلومتر در ساعت حرکت کنـد  40 سرعتاگر با . یک ترن که بین دو شهر رفت و برگشت دارد  .308

فاصـله   . رسـد مـی   دقیقه تأخیر به مقصـد    16با . کیلومتر در ساعت طی مسافت کند 30تأخیر و اگر با سرعت 

  بین دو شهر کدام است؟

  کیلومتر 12 )ب  کیلومتر 720 )الف

  هیچکدام )د  کیلومتر 24 )ج

  کدام یک آن روي سکه حق است؟  .309

  ایمان )د  اهریمن )ج  لیفتک )ب  باطل )الف

وزن قطعه دیگر از همان آلیاژ به شکل مکعب که ضلعش . گرم است 200وزن یک قطعه آلیاژ به شکل مکعب   .310

  برابر قطعه اول باشد، چند کیلوگرم است؟ 6

  72/0 )د  2/43 )ج  2/1 )ب  1200 )الف

×1/2حداکثر تعداد آجرهاي درست که براي فرش کردن یک قطعه زمین   .311 ، کـدام   رودمـی   متر به کار  1/5

  ).سانتی متر باشد 30و  20و  10با فرض اینکه ابعاد آجرهاي سیمانی (است؟ 

   180 )د  60 )ج  90 )ب  30 )الف

-21x باشد،  9x-15=yاگر   .312
�

�
  :برابر است با �

  هیچکدام  )د  5/17 )ج  70)ب  35 )الف

313.  
�

�
ران دانشجوي یـک دانشـکده در سـلف سـرویس دانشـکده غـذا   از نصف عده پسران دانشجو و ثلث از دخت  

  ؟خورند نمیچه کسري از تمام دانشجویان این دانشکده در سلف سرویس غذا . خورند می

 )الف
�

�
 )ب  

�

�
 )ج  

�

�
  هیچکدام  )د  

گازوئیل از یک تانک عقربه نشان دهنده ظرفیت از لیتر  60بعد از تخلیه   .314
�

�
بـه    

�

��
گنجـایش   . کنـد مـی   ر تغییـ  

  تانک کدام است؟

  لیتر 1400 )د  لیتر 1280 )ج  لیتر 1240 )ب  لیتر 1200 )الف

زیـادتر از شـعاع حبـاب داخلـی    درصد 20بیرونی  بدو حباب بلوري یک چراغ، به شکل نیم کره و شعاع حبا  .315

  مساحت سطح حباب خارجی چند درصد بیشتر از مساحت حباب داخلی است؟. است

   156 )د  56 )ج  144 )ب  44 )الف

. مانند نسبت » نانوا«به » نوا«نسبت واژه   .316   .است...

  دهخدا به کدخدا )ب  نوا به بینوا )الف
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  صدا به بیصدا )د  خدا به ناخدا )ج

66برابر با  Rسه چهارم مساحت دایره به شعاع   .317
�

�
و به عـرض شـعاع    aدرصد مساحت یک مستطیل به طول  

  .ت طول مستطیل به عرض آن کدام استنسب. دایره میباشد

� )الف
�

 )ب  
�

��
 π	 )ج  

�

�
  تعیین کرد توان نمی )د  

کـدام یـک از   . عدد از تعداد مهره هـاي سـفید بیشـتر اسـت    81 ،تعداد مهره هاي سیاه ردریک کیسه سه براب  .318

  جوابهاي داده شده ممکن است تعداد مهره هاي سفید باشد؟

   28 )د  48 )ج  53 )ب  29 )الف

  عالمت ؟ چه عددي باید نوشت؟جاي به   .319

27 , (21) , 39                19,(16) , 42                     36 , (?), 24 

   11 )د  14 )ج  16 )ب  15 )الف

320.  
�

�
ه یـ چند درصـد از کارمنـدان بـه بق   . باشند میکارمندان یک اداره مترجم و یک سوم بقیه، کارمند متخصص  

  ها اشتغال دارند؟کار

26 )الف
�

�
73 )ب  

�

�
   60 )د  40 )ج  

 ازمتـر    12یک دیـوار و    از متر 5یک لوستر شامل چند چراغ، طوري از سقف یک سالن آویزان شده است که   .321

  فاصله این لوستر از محل برخورد دو دیوار کدام است؟. مجاور آن فاصله دارد دیوار

  متر 13 )د  ترم 5/8 )ج  متر  7 )ب  متر 17 )الف

نسبت قیمـت فـروش بـه قیمـت   . درصد فروخته شده است 20تومان پس از تخفیف  720یک رادیو به مبلغ   .322

  اصلی کدام است؟

� )الف
�

� )ب  
�

� )ج  
�

  هیچکدام )د  

 هالزحمـ حـق   تومان چـه مقـدار    sدریک معامله به ارزش . گیرد می الزحمه حقمعامله  هر دردرصد  rیک دالل   .323

  ؟گیرد می

�� )الف

���
� )ج  100rs )ب  

���
 r.s )د  

سود فروختـه شـود،    درصد 10اگر این یخچال با . سود فروخته شده است% 30تومان با  2730یک یخچال به   .324

  قیمت آن چقدر است؟

  تومان 2400 )د  تومان 2210 )ج  تومان 2310 )ب  تومان 2100 )الف
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قیمت کاال قبل از تخفیف کـدام   . باشد می ریال 30600قیمت یک کاال % 10و % 15پس از دو تخفیف متوالی   .325

  است؟

  هیچکدام )د  ریال 23409 )ج  ریال 40800 )ب  ریال 40000 )الف

، چند درصد نسبت به ارزش کاال سود بـرده   برد میقیمت فروش آن سود % 20فروشنده اي در فروش یک کاال   .326

  است؟

  هیچکدام )د  40 )ج  25 )ب  20 )الف

  :مثل  ،پرتاب کردن به توپ  .327

  جواب است به سوال )ب  کشتن است به فشنگ )الف

  دسته است به چاقو )د  شلیک کردن است به گلوله )ج

. را نشان دهد 15و  60عددي بین  qو  3 ،6عددي بین  pاگر   .328
�

�
  بین کدام دو عدد زیر است؟ 

2و  20 )ب  5و  10 )الف
�

�
  

2و  10 )ج
�

�
  5و  20 )د  

کـدام یـک از عـددهاي زیـر   . باشـد  میعده دانش آموزان دختر سه برابر عده دانش آموزان پسر دریک کالس   .329

  عده دانش آموزان این کالس را نشان دهد؟ تواند نمی

  36 )د  26 )ج  32 )ب  24 )الف

ر چنـد بـازي برنـده باشـد تـا   مسابقه باقیمانده دیگر، باید د 27در . برد میبازي را  26مسابقه  43یک تیم در   .330

  برد را به دست آورد؟% 60رکورد 

  تعیین کرد توان نمی )د  16 )ج  26 )ب  2 )الف

. کشـد مـی   روز طول  36روز و به وسیله گروه دیگر  24اتمام کار ساختمانی به وسیله یک گروه کارگران ماهر   .331

  ؟دشو میاگر هر دو گروه با هم کار کنند این کار در چند روز تمام 

   12 )د  140 )ج  30 )ب  4/14 )الف

S=16±، با فرمول پیماید میمسافتی که یک جسم در سقوط آزاد   .332 فـوت و    حسب برمسافت  Sکه در آن  2

t  پـنجم طـی    ثانیـه  درآزاد  سـقوط  درمسافتی را که یـک جسـم   . ثانیه است، بیان شده است حسب برزمان

  ، کدام است؟کند می

  فوت 80 )د  فوت 144 )ج  فوت 256 )ب  فوت 400 )الف
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لیتـر    15د تـا   رباید ممزوج ک ریال 55را با سرکه به ارزش هر لیتر  ریال 65چند لیتر سرکه به ارزش هر لیتر   .333

  به دست آید؟ ریال 915سرکه به ارزش 

  7 )د  8 )ج  9 )ب  10 )الف

  ؟یابد می مساحت مربع محاطی آن چند درصد افزایش. شعاع دایره اي یک دهم افزایش یافته است  .334

  81 )د  19 )ج  21 )ب  79 )الف

  نوشت؟ توان میچه عددي  "؟"به جاي عالمت   .335

5 )الف
�

����
5 )ب  

�

�����
5 )ج  

�

����
5 )د  

�

�����
  

واقعی انـدازه اي   مساحت . متر به کار رفته است 20/1سانتیمتر براي نشان دادن  2در نقشه یک ساختمان هر   .336

7که در نقشه 
�

�
  سانتیمتر مربع است، کدام است؟ 

  متر مربع 27 )ب  متر مربع 5/4 )الف

  متر مربع 4/5 )د  متر مربع 7/2 )ج

سود حاصـل از   . ریال خریداري و هر سه مداد به یک تومان فروخته شده است 35یک نوع مداد هر دوجین به   .337

5فروش 
�

�
  ؟دوجین چند ریال است 

17 )الف
�

�
27 )ب  

�

�
28 )ج  

�

�
  35 )د  

براي موکت کردن یک راهرو بـه طـول   . قیمت دارد ریال 2000متري  ،سانتیمتر 72یک نوع موکت به عرض   .338

  چه مبلغی باید پرداخت؟ ،20/1متر و به عرض  7/3

12333 )ج  ریال 8880 )ب  ریال 14800 )الف
�

�
  هیچکدام )د  

را  هـا بـازي   برده شده به کل  هاي بازيکدام کسر نسبت . بازد میمسابقه  10و در  برد میقه مساب 2یک تیم در   .339

  ؟دهد مینشان 

� )الف
�
� )ب   

�
� )ج  

�
� )د  

�
   

  کدام است؟» نود و سه هزار و هفتصد و نه«و » یک صد و پنج هزار و هشتاد و چهار«اختالف بین دو عدد،   .340

  56294 )د  11375 )ج  12131 )ب  37215 )الف

  



 لی آزمون جامع استخدامیسئواالت هوش و استعداد تحصی

 

42 

  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  الف  1

  ب  2

  ب  3

  الف  4

  الف  5

  د  6

  الف  7

  ج  8

  ب  9

  الف  10

  د  11

  الف  12

  د  13

  ج  14

  الف  15

  ج  16

  ج  17

  ج  18

  ج  19

  د  20

  ج  21

  ج  22

  الف  23

  ج  24

  ب  25

  د  26

  الف  27

  الف  28

  د  29

  ب  30

  ج  31

  ب  32

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  ج  33

  ج  34

  د  35

  الف  36

  ب  37

  الف  38

  الف  39

  ج  40

  ج  41

  ب  42

  الف  43

  ج  44

  ب  45

  الف  46

  د  47

  ب  48

  ب  49

  د  50

  ب  51

  ج  52

  ب  53

  ب  54

  ج  55

  الف  56

  الف  57

  ج  58

  الف  59

  ج  60

  ب  61

  ج  62

  الف  63

  الف  64

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  د  65

  ج  66

  ب  67

  الف  68

  ب  69

  ب  70

  د  71

  الف  72

  ب  73

  الف  74

  ج  75

  الف  76

  د  77

  د  78

  د  79

  ج  80

  الف  81

  الف  82

  ج  83

  ب  84

  ب  85

  د  86

  ب  87

  ب  88

  الف  89

  الف  90

  ج  91

  الف  92

  الف  93

  الف  94

  الف  95

  ب  96
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

  ب  97

  ج  98

  ج  99

  الف  100

  ب  101

  ب  102

  ج  103

  د  104

  الف  105

  ج  106

  ب  107

  ج  108

  الف  109

  د  110

  ج  111

  ج  112

  الف  113

  الف  114

  الف  115

  ب  116

  ج  117

  ج  118

  ب  119

  ج  120

  ب  121

  ج  122

  الف  123

  ب  124

  ب  125

  ج  126

  ب  127

  الف  128

  ج  129

  ب  130

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  ب  131
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