
1سؤاالت آزمون ورودی تیزهوشان سراسر کشور سال تحصیلی 95-96

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و  های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال :استعداد تحلیلیهای  سؤال -الف
 عالمت بزنید. 11تا  1ی آن را در پاسخنامه از ردیف  شماره

 ها را انتخاب کنید. تر با دیگر گزینه ی ناهماهنگ گزینه« 6»تا « 1»های  * در سؤال
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 ی مناسب تر را برای پر کردن جای خالی انتخاب کنید. با توجّه به تصاویر داده شده، گزینه« 11»تا « 7»های  * در سؤال
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تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(
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 کنید. ی همانند تصویر داده شده را انتخاب ها، گزینه با توجّه به جایگاه نقطه نسبت به شکل« 11»تا « 11»های  *در سؤال
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های پیشنهاد شده انتخاب  های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال های قرآن، تعلیمات دینی و اخالق: سؤال -ب
 عالمت بزنید. 23تا  16ی آن را در پاسخنامه از ردیف  کنید و شماره

 دارد؟ کمتریهای زیر تناسب  یک از بیت با کدام« کَ جَوارِحیدمَتِعَلی خِ قَوَّ»عبارت ـ 16
 سستی کژی زاید و کاستی / ز( ز نیرو بُود مرد را راستی1
 ( مزن بر سر ناتوان دست زور / که روز دراُفتی به پایش چو مور2
 حالی و درماندگی ( دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان3
 بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا( ای شکم خیره، به نانی 4

 ؟متفاوت استها  با دیگر گزینه« انتخاب دوست»ی  ی زیر درباره مفهوم کدام گزینه -17
 گه بگویم که تو کیستی ( تو اوّل بگو با کیان زیستی / من آن1
 السّالم( علیه -( هرکس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است )امام کاظم 2
 نشینِ تو از تو بِه باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید.( هم3
 السّالم( علیه -( با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی )امام علی 4

 دارد؟ کمتریهای زیر، کدام آیه یا حدیث با عبارت فارسی مقابل آن ارتباط  در گزینه -18
 تفاوت رفتار پیامبران الهی با یکدیگر - ما ءالِهَةُ اِلَّا اهللُ لَفَسَدَتالُو کانَ فیهِ( 1
 پرستان ی بت با عقیده -السّالم  علیه - ابراهیمعدم همراهی  -( لَکُم دینُکُم وَلِیَ دینِ 2
 های پوسیده زنده شدن استخوان -( اِذَا رَأَیتُمُ الرَّبیع فَاکثِروُا ذِکرَ النُّشورِ 3
 در برابر یزید -السّالم  علیه -قیام امام حسین  -عَلَی الکُفّارِ  اءُدُ رَسولُ اهللِ وَ الَّذینَ مَعَهُ اَشِدّ( مُحَم4َّ

 ؟اشاره نشده است« قرآن»در کدام گزینه، به کتاب آسمانی  -19
 ( وَ اَنزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمِیزان1َ
 ینلِلمُتَّقِ ةًمَوعِظَوَ  ( هذا بَیانُ لِلنّاسِ وَ هُدی2ً
 اَنزَلنا ذّی( فَامِنوا بِاهللِ وَ رَسولِهِ وَ النّورِ ال3
 شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ بَأسٌ فیه( وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ 4

 ؟دارد کمتریی معنایدر داستان زیر ارتباط  -صلوات اهلل علیه و آله  -یک از آیات و روایات زیر، با رفتار پیامبر اکرم  کدام -21
و سپس جوابِ او را  ای چند خاموش ماند کرد. آن حضرت لحظه -صلوات اهلل علیه و آله  -مردی یهودی پرسشی از رسول خدا 

برای بزرگداشت مقام حکمت و دانش؛ »حضرت فرمود: « دانستی، چرا در آن مکث کردی؟ چیزی را که می»فرمود. یهودی گفت: 
 «درست گفتن هنر است، نه زود گفتن.

 ی مرحوم مهدی آذر یزدی، جلد هشتم( های خوب، نوشته های خوب برای بچّه فته از: قصّه)برگر
  ( لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفعَلون1
 ( قُل هَل یستَوِی الَّذینَ یعلَمُونَ وَ الَّذین ال یعلَمُون2
 ( وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا3ً
 اللِّسانِ ( اَحَبَّ االَعمالِ اِلَی اهللِ حِفظ4ُ

 کند؟ بیان می تر کاملرا « عدالت در قیامت»های قرآنی زیر، مفهوم  رتایک از عب کدام -21
 کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت زی( اَلیَومَ تُج2 الجَنَّة( ال یَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ 1
 عَلی نَفسِه ماً فَاِنَّما یَکسِبُهُث( وَ مَن یَکسِب ا4ِ ( هَل جَزاءُ االِحسانِ اِلّا االِحسان3ُ

های قرآنی زیر  یک از عبارت ، با کدام«خرّمشهر را خدا آزاد کرد»که  -رحمت اهلل علیه  -این جملة امام خمینی  -22
 دارد؟ کمتریتناسب 

 

 ه( وَ اَیّدَکُم بِنَصر2ِ  ( اِنّا فَتحنا لَکَ فَتحاً مُبِینا1ً
 ونَ فی سبیلِ اهللِ بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم( تُجاهِد4 ( وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ االَرض3ِ
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یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

 

های پیشنهاد شده انتخاب  های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال های قرآن، تعلیمات دینی و اخالق: سؤال -ب
 عالمت بزنید. 23تا  16ی آن را در پاسخنامه از ردیف  کنید و شماره

 دارد؟ کمتریهای زیر تناسب  یک از بیت با کدام« کَ جَوارِحیدمَتِعَلی خِ قَوَّ»عبارت ـ 16
 سستی کژی زاید و کاستی / ز( ز نیرو بُود مرد را راستی1
 ( مزن بر سر ناتوان دست زور / که روز دراُفتی به پایش چو مور2
 حالی و درماندگی ( دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان3
 بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا( ای شکم خیره، به نانی 4

 ؟متفاوت استها  با دیگر گزینه« انتخاب دوست»ی  ی زیر درباره مفهوم کدام گزینه -17
 گه بگویم که تو کیستی ( تو اوّل بگو با کیان زیستی / من آن1
 السّالم( علیه -( هرکس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است )امام کاظم 2
 نشینِ تو از تو بِه باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید.( هم3
 السّالم( علیه -( با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی )امام علی 4

 دارد؟ کمتریهای زیر، کدام آیه یا حدیث با عبارت فارسی مقابل آن ارتباط  در گزینه -18
 تفاوت رفتار پیامبران الهی با یکدیگر - ما ءالِهَةُ اِلَّا اهللُ لَفَسَدَتالُو کانَ فیهِ( 1
 پرستان ی بت با عقیده -السّالم  علیه - ابراهیمعدم همراهی  -( لَکُم دینُکُم وَلِیَ دینِ 2
 های پوسیده زنده شدن استخوان -( اِذَا رَأَیتُمُ الرَّبیع فَاکثِروُا ذِکرَ النُّشورِ 3
 در برابر یزید -السّالم  علیه -قیام امام حسین  -عَلَی الکُفّارِ  اءُدُ رَسولُ اهللِ وَ الَّذینَ مَعَهُ اَشِدّ( مُحَم4َّ

 ؟اشاره نشده است« قرآن»در کدام گزینه، به کتاب آسمانی  -19
 ( وَ اَنزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمِیزان1َ
 ینلِلمُتَّقِ ةًمَوعِظَوَ  ( هذا بَیانُ لِلنّاسِ وَ هُدی2ً
 اَنزَلنا ذّی( فَامِنوا بِاهللِ وَ رَسولِهِ وَ النّورِ ال3
 شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ بَأسٌ فیه( وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ 4

 ؟دارد کمتریی معنایدر داستان زیر ارتباط  -صلوات اهلل علیه و آله  -یک از آیات و روایات زیر، با رفتار پیامبر اکرم  کدام -21
و سپس جوابِ او را  ای چند خاموش ماند کرد. آن حضرت لحظه -صلوات اهلل علیه و آله  -مردی یهودی پرسشی از رسول خدا 

برای بزرگداشت مقام حکمت و دانش؛ »حضرت فرمود: « دانستی، چرا در آن مکث کردی؟ چیزی را که می»فرمود. یهودی گفت: 
 «درست گفتن هنر است، نه زود گفتن.

 ی مرحوم مهدی آذر یزدی، جلد هشتم( های خوب، نوشته های خوب برای بچّه فته از: قصّه)برگر
  ( لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفعَلون1
 ( قُل هَل یستَوِی الَّذینَ یعلَمُونَ وَ الَّذین ال یعلَمُون2
 ( وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا3ً
 اللِّسانِ ( اَحَبَّ االَعمالِ اِلَی اهللِ حِفظ4ُ

 کند؟ بیان می تر کاملرا « عدالت در قیامت»های قرآنی زیر، مفهوم  رتایک از عب کدام -21
 کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت زی( اَلیَومَ تُج2 الجَنَّة( ال یَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ 1
 عَلی نَفسِه ماً فَاِنَّما یَکسِبُهُث( وَ مَن یَکسِب ا4ِ ( هَل جَزاءُ االِحسانِ اِلّا االِحسان3ُ

های قرآنی زیر  یک از عبارت ، با کدام«خرّمشهر را خدا آزاد کرد»که  -رحمت اهلل علیه  -این جملة امام خمینی  -22
 دارد؟ کمتریتناسب 

 

 ه( وَ اَیّدَکُم بِنَصر2ِ  ( اِنّا فَتحنا لَکَ فَتحاً مُبِینا1ً
 ونَ فی سبیلِ اهللِ بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم( تُجاهِد4 ( وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ االَرض3ِ



مجموعه کتاب های پویش )پاسخ ها: مسعود بیگدلی و حسن ربانی( 4

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

 تری دارد؟ های قرآنی زیر ارتباط نزدیک داستان زیر، با کدام یک از عبارت -23
« شود. شغلش این بود؛ ننگی محسوب نمی»پاسخ شنید: « تو پسر زنی هستی که آشپز بود.»مرد مسیحی گفت:  

دهی راست است، خداوند  ها که به مادرم می اگر این نسبت»شنید: پاسخ « مادرت سیاه و بدزبان بود.»مسیحی گفت: 
ی این  مرد مسیحی، با مشاهده« او را بیامرزد و از گناهش درگذرد؛ و اگر دروغ است، از گناه تو بگذرد که دروغ بستی.

 بعدها مسلمان شد. -السّالم  علیه -همه صبر و بزرگواری از حضرت امام باقر 
 لد اوّل، با اندکی و یرایش(جاهلل مرتضی مطهّری،  ی شهید آیت ن راستان، نوشته)برگرفته از: داستا

 «اِنَّما النَّجوی مِنَ الشَّیطانِ« »اِنَّ اَکرَمَکُم عَندَ اهللِ اَتقاکُم( »1
 «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اهللِ اَتقاکُم» -« وَال تَلمِزُوا اَنفُسَکُم وَ ال تَنابَزُوا بِاالَلقابِ( »2
 «وَ ال تَلمِزُوا اَنفُسَکُم وَ ال تَنابَزُوا بِاالَلقابِ» -« یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا ال یَسخَر قَومُ مِن قَومِ»  (3
 «اِنَّمَا النَّجوی مِنَ الشَّیطان» -« الَّذینَ امَنُوا ال یَسخَر قَومٌ مِن قَوم یُّهَا یا اَ( »4

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و  های زیر را از میان جواب یح سؤالپاسخ صح :زبان و ادبیات فارسیهای  سؤال -ج
 عالمت بزنید. 33تا  24ی آن را در پاسخنامه از ردیف  شماره

 دارد؟ کمتریروی آن مشابهت  المثل روبه مفهوم کدام بیت با ضرب -24
 خرابآباد، به از صد شهر  هیک د پرور / از خرمنِ صد گیاه، بهتر ( یک دسته گلِ دماغ1
 دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز می ( مگو آنچه گر بر مال اوفتد / وجودی از آن در بال اوفتد2
 دارو بعد از مرگ سهراب نوش ( آ از پی مرگِ تشنه جُستن / هم کار آید، ولی به شستن3
 شکر نعمت، نعمتت افزون کند ( گر به هر مویی زبانی باشَدَت / شکرِ یک نعمت نگویی از هزار4

 است؟ تر نزدیکمفهوم کدام بیت به شعر زیر -21
 شهید»مصطفی گفت:   

 ی بیست مثل یک نمره
 «ماند. داخل دفتر قلب من و تو می

 انتظار همّت تو دین و میهن است. ( دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو / چشم1
 ی توی تو و این دل سرا ام که هست / این خانه خانه رود  از سینه ( مهرت برون نمی2
 ریختم تمام جهان را به پای تو ( گر بود اختیار جهانی به دست من / می3
 تن و تانک با تن است به های شهر / میدان جنگ تن ( فردا اگر درنگ کنی کوچه4

 ؟نیست« الیه مضاف»شود که  ای دیده می «قافیه»در کدام بیت از شعر سعدی،  -26
 زار ی هر مرغ ه گردون رسید، ناله( باد بهاری وزید از طرف مرغزار / باز ب1
 زار ی موزون مرغ، بوی خوش الله شمار، جنبش باد ربیع / ناله  ( خیز و غنیمت2
 کند / بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار ( هر گل و برگی که هست، یاد خدا می3
 ست، معرفت کردگاری( برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتر4

 ؟شود دیده نمیهای زیر  یک از بیت رایه در هیچکدام آ -27
 وطن ما به جای مادر ماست / مادر خویش را نگهبانیم -
 تنم را فرش کردم تا بتازد / دلم را نذر کردم تا بیاید -
 ایم یک زنده به ایم / به نیروی تو یک خداوند مایی و ما بنده -
 ی بسیار باغ، سحر، هیمهتا شام نیفتاد صدای تبر از گوش / شد توده در آن  -
 گشاده است بر ما، در راستی / چه کوبیم خیره، درِ کاستی -
 بخشی ( شخصیّت4 ( کنایه3 ( تشبیه2 ( تضاد1

های زیر، مصراع اول بیتی از شعرهای حفظی کتاب درسی آمده است. بیت کامل را به خاطر  در هر یک از گزینه -28
 ؟ندارد« مفعول»کدام گزینه  آورید و مشخّص کنید مصراع دوم بیت، در

 ( شکر داریم کز طفولیّت2 ( هر آن کو که گردد به گرد دروغ1
 ایم ( در خاک طلب بذر دعا کاشته4  ( آب ار چه همه زالل خیزد3

 ؟شود دیده نمیهای کدام گزینه  در واژه« بزازی»و « پیشه»ی  نسبت معنایی جفت واژه -29
 «ادبار»و « طالع( »2  «نخجیر»و « چراخور( »1
 «سرا کاروان»و « عمارت( »4  «فعل»و « واژه( »3

اند. این سه  مترادف« وابثه و ثابت، حادث»ترتیب با  به« پابرجا، رویداد و پاداش»ی کتاب درسی  نامه ی واژه بر پایه -31
ها، مترادف سه  هی گزین ی کتاب درسی، در همه نامه ی واژه هستند. بر پایه« ث»ی مترادف، دارای حرف مشترک  واژه
 ی ... گزینه به جزرا دارند، « حرف مشترک مشخص شده»ی ذکر شده  واژه

 «ص» ( درستی، بینایی، پافشاری 2 «غ» ( بیکاری، پیروزی، بیهوشی 1
 «ذ» ( بهانه، مواظب، نیکو 4 «ح» برنده  ( برتری دادن، ابر، رشک3

 ت بخوانید.ای از سعدی برگزیده شده است، به دقّ های زیر را که از قصیده بیت
 

 ای پادشاه وقت! چو وقتت فر ا رسد / نوبت به دیگری بگذاری و بُگذری -1
 پروری سفْاز نَهنر کجا رسی  اند / تو بی مردان به سعی و رنج به جایی رسیده -2
 هر علم را که کار نبندی چه فایده / چشم از برای آن بُوَد آخر که بنگری -3
 رود / بیدار باش تا پی او راه نسپری آن راه دوزخ است که ابلیس می -4

 پاسخ دهید. «11»تا « 11»های  * با توجّه به متن باال، به سؤال
 ؟شود یده نمیدیک از موارد زیر  در این چهار بیت، کدام -31

 ی امری ( جمله4 «مفید»ی  خانواده ( هم3 ( مبالغه2 جمله ( شبه1
 است؟ تر نزدیکاز نظر مفهومی به کدام بیت « پروری، بندگی است به سختی دهد مرد آزاده، تن / که پایان تن»بیت  -32

 4( بیت 4 3( بیت 3 2( بیت 2 1( بیت 1
 ؟در کدام بیت تکرار شده است« / چون عمل در تو نیست، نادانی علم، چندان که بیشتر خوانی»مفهوم بیت  -33

 4( بیت 4 3( بیت 3 2( بیت 2 1( بیت 1
 

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و  های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال :مطالعات اجتماعیهای  سؤال -د
 عالمت بزنید. 41تا  34ی آن را در پاسخنامه از ردیف  شماره

شود. در مراحل تولید این کاال، کدام  در نظر گرفت که تولید و مصرف می« کاال»عنوان یک  توان به را می« قبر» -34
 مفهوم اقتصادی زیر کاربرد ندارد؟

 ( خط تولید برق2  ( تولید انبوه برق1
 فروشی برق تولیدشده ( عمده4  ی تولید برق ( بودجه3

ی پس  اروپا در دوره»و « ی اسالمی های اوّلیه جهان اسالم در قرن»مشترک  کدام رویداد تاریخی زیر، از رویدادهای -31
 ؟نیست« از عصر تاریکی

 شناسی ( گسترش کاربرد ستاره2  ( پیشرفت فنّ چاپ1
 ( رونق تجارت و بازرگانی4  ( رواج جریان ترجمه3

، ها وجود داشت. در این صورت های وسیعی در محل فعلی آن فارس و دریای عمان، دشت تصور کنید به جای خلیج -36
 با شرایط کنونی در جنوب ایران داشت؟ بیشتریموضوعات موجود در کدام گزینه شباهت 

 وضعیت گردشگری -( پوشاک محلّی مردم 1
 محصوالت کشاورزی قابل کشت -های رایج در میان مردم  ( شغل2
 وضعیت گردشگری -های رایج در میان مردم  ( شغل3
 محصوالت کشاورزی قابل کشت -مردم ( پوشاک محلّی 4



5سؤاالت آزمون ورودی تیزهوشان سراسر کشور سال تحصیلی 95-96

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

 ؟شود دیده نمیهای کدام گزینه  در واژه« بزازی»و « پیشه»ی  نسبت معنایی جفت واژه -29
 «ادبار»و « طالع( »2  «نخجیر»و « چراخور( »1
 «سرا کاروان»و « عمارت( »4  «فعل»و « واژه( »3

اند. این سه  مترادف« وابثه و ثابت، حادث»ترتیب با  به« پابرجا، رویداد و پاداش»ی کتاب درسی  نامه ی واژه بر پایه -31
ها، مترادف سه  هی گزین ی کتاب درسی، در همه نامه ی واژه هستند. بر پایه« ث»ی مترادف، دارای حرف مشترک  واژه
 ی ... گزینه به جزرا دارند، « حرف مشترک مشخص شده»ی ذکر شده  واژه

 «ص» ( درستی، بینایی، پافشاری 2 «غ» ( بیکاری، پیروزی، بیهوشی 1
 «ذ» ( بهانه، مواظب، نیکو 4 «ح» برنده  ( برتری دادن، ابر، رشک3

 ت بخوانید.ای از سعدی برگزیده شده است، به دقّ های زیر را که از قصیده بیت
 

 ای پادشاه وقت! چو وقتت فر ا رسد / نوبت به دیگری بگذاری و بُگذری -1
 پروری سفْاز نَهنر کجا رسی  اند / تو بی مردان به سعی و رنج به جایی رسیده -2
 هر علم را که کار نبندی چه فایده / چشم از برای آن بُوَد آخر که بنگری -3
 رود / بیدار باش تا پی او راه نسپری آن راه دوزخ است که ابلیس می -4

 پاسخ دهید. «11»تا « 11»های  * با توجّه به متن باال، به سؤال
 ؟شود یده نمیدیک از موارد زیر  در این چهار بیت، کدام -31

 ی امری ( جمله4 «مفید»ی  خانواده ( هم3 ( مبالغه2 جمله ( شبه1
 است؟ تر نزدیکاز نظر مفهومی به کدام بیت « پروری، بندگی است به سختی دهد مرد آزاده، تن / که پایان تن»بیت  -32

 4( بیت 4 3( بیت 3 2( بیت 2 1( بیت 1
 ؟در کدام بیت تکرار شده است« / چون عمل در تو نیست، نادانی علم، چندان که بیشتر خوانی»مفهوم بیت  -33

 4( بیت 4 3( بیت 3 2( بیت 2 1( بیت 1
 

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و  های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال :مطالعات اجتماعیهای  سؤال -د
 عالمت بزنید. 41تا  34ی آن را در پاسخنامه از ردیف  شماره

شود. در مراحل تولید این کاال، کدام  در نظر گرفت که تولید و مصرف می« کاال»عنوان یک  توان به را می« قبر» -34
 مفهوم اقتصادی زیر کاربرد ندارد؟

 ( خط تولید برق2  ( تولید انبوه برق1
 فروشی برق تولیدشده ( عمده4  ی تولید برق ( بودجه3

ی پس  اروپا در دوره»و « ی اسالمی های اوّلیه جهان اسالم در قرن»مشترک  کدام رویداد تاریخی زیر، از رویدادهای -31
 ؟نیست« از عصر تاریکی

 شناسی ( گسترش کاربرد ستاره2  ( پیشرفت فنّ چاپ1
 ( رونق تجارت و بازرگانی4  ( رواج جریان ترجمه3

، ها وجود داشت. در این صورت های وسیعی در محل فعلی آن فارس و دریای عمان، دشت تصور کنید به جای خلیج -36
 با شرایط کنونی در جنوب ایران داشت؟ بیشتریموضوعات موجود در کدام گزینه شباهت 

 وضعیت گردشگری -( پوشاک محلّی مردم 1
 محصوالت کشاورزی قابل کشت -های رایج در میان مردم  ( شغل2
 وضعیت گردشگری -های رایج در میان مردم  ( شغل3
 محصوالت کشاورزی قابل کشت -مردم ( پوشاک محلّی 4



مجموعه کتاب های پویش )پاسخ ها: مسعود بیگدلی و حسن ربانی( 6

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

ی  رابطه شبیه« ی صفویّه گسترش تجارت در دوره»با « ی صفویّه ها در دوره امنیّت راه»ی موجود میان  نوع رابطه -37
 موجود در کدام گزینه است؟

 آب شرایط آب و هوایی مناطق کم -ای  ( استفاده از روش کشت گلخانه1
 به وجود آمدن نفت در زیر دریاها -و جانوران در کف دریا ( انباشته شدن بقایای گیاهان 2
 های فسیلی محدود بودن منابع سوخت -های نو و تجدیدپذیر  ( جایگزین کردن انرژی3
 اهپپشتیبانی نیروهای مردمی از ارتش و س -( آزادسازی خرّمشهر از دست اشغالگران 4

 پاسخ دهید.« 41»تا « 38»های  اید، به سؤال فویّه آموختهی ص ی شهر اصفهان در دوره * با توجّه با آنچه درباره
 ی صفویّه است؟ کدام گزینه، از دالیل انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت در دوره -38

 ( حضور دانشمندان و هنرمندان مشهور در اصفهان2 ( رفت و آمد جهانگردان و گردشگران به اصفهان1
 ( رونق تجارت و بازرگانی در اصفهان4 اصفهان ی مرزهای شرقی و غربی ایران از ( دور3

ی صفویّه، آثار معماری با کاربردهای گوناگون وجود داشته است. آثار معماری دارای کدام کاربرد، در  در اصفهان دوره -39
 قرار داشته است؟« میدان نقش جهان»محلی غیر از 

 ( سیاسی4 ( اقتصادی3 ( آموزشی2 ( دفاعی1
دان در شهر نتوسط هنرم بیشترییک از رویدادهای تاریخی زیر، آثار هنری  ل پس از وقوع کدامدر طول پنج سا -41

 وجود آمده است؟ اصفهان به
 عبّاس اوّل ( آغاز پادشاهی شاه2  ی صفویّه ( تأسیس سلسله1
 ی صفویّه ( سقوط سلسله4 عبّاس اوّل ( انتقال پایتخت توسّط شاه3

 
ی  های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره های زیر را از میان جواب خ صحیح سؤالپاس :تفکر و پژوهشهای  سؤال -هـ

 عالمت بزنید. 41تا  41آن را در پاسخنامه از ردیف 

  ؟ها متفاوت است در کدام گزینه با دیگر گزینه« جمع»و چگونگی حضور او در « فرد»نقش هر ـ 41
 ضر در نماز عید فطرنمازگزاران حا( 2 میهمانان حاضر در جشن ازدواج( 1
 بهمن 22راهپیمایان حاضر در مراسم ( 4 ورزشکاران حاضر در مسابقات المپیک( 3

 است؟ تر نزدیکدر کدام گزینه « فکر»به مفهوم « ی انتخاب روش بازی فکر کرد مجید درباره»ی  در جمله« فکر»مفهوم  -42
 کنید. تر از آن است که فکر می ها عجیب لفیندنبار د (2 گنجد. ارزش کار و تالش معلمان در فکر ما نمی( 1
 منصوره فکر کرد که آیا باید به دیدن طاهره برود یا نه؟(4 توانست فکرش را روی کار متمرکز کند. اسماعیل نمی( 3

 ؟گیرد نمیها در یک دسته قرار  العات با دیگر روشآوری اطّ های جمع یک از روش کدامـ 43
 ( پرسش نامه4 نجی( نظر س3 ( مصاحبه2 مشاهد( 1

 تر است؟ به کدام گزینه شبیه« ی اسماعیل هنگام دیدن پدرش در بستر بیماری گریه»ـ 44
 ی همکالسی سارا هنگام بازی در نقش دخترک کبریت فروش گریه( 1
 ی مادر سعید هنگام تماشای یک فیلم سینمایی غمناک ( گریه2
 اش ی دوست علی هنگام پیروزی تیم مورد عالقه ( گریه3
 ی نوزاد مریم هنگام احساس گرسنگی ( گریه4

شود در آینده منابع  بینی می هستند و پیش« باد»و « خورشید»به « نفت»منابع تامین انرژی، در حال تغییر از ـ 41
ی طبیعی مورد نیاز در تولید بسیاری  شود که نفت را، به عنوان یک ماده اما هنوز گفته می ؛دیگری جایگزین نفت شود

ی آن جلوگیری کرد، دلیل علمی و ضرورت این  رویه مواد مصنوعی، باید برای آیندگان باقی گذاشت و از مصرف بیاز 
 تر است؟ توصیه، به دالیل و ضرورت کدام رفتار محیط زیستی زیر شبیه

 های طبیعی برای تولید کاغذ ( قطع نکردن درختان جنگل2 ( کاهش میزان استخراج مس از معادن مس1
 ( عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی4 ی ماهی از دریا رویه ( جلوگیری از صید بی3

ی آن  های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال :علوم تجربیهای  سؤال -و
 عالمت بزنید. 11تا  46را در پاسخنامه از ردیف 

موتور الکتریکی )که  نامیم مثالً می« ل معکوس یکدیگرمبدّ»ها برعکس هم است،  ل انرژی در آندو وسیله را که تبدیـ 46
کند(  کند( و ژنراتور )که انرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل می انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می

 معکوس یکدیگر هستند؟ل معکوس یکدیگر هستند. موجودات ذکر شده در کدام گزینه مبدّل مبدّ
 باتری -( مارماهی 2  کولر -ی ز( بخاری گا1
 برگ سبز  -تاب  ( کرم شب4  سلول خورشیدی -( شمع 3

افقی در خالف جهت حرکت هواپیما  یک هواپیما در ارتفاع ثابت و با سرعت ثابت در حرکت است. اگر ناگهان بادِـ 47
 کند؟ دّت زمان کوتاهی پس از برخورد باد به آن درست توصیف میبوزد، کدام گزینه وضعیت حرکت هواپیما را در م

 شود. ( سرعت هواپیما کم و ارتفاع آن زیاد می1
 شود. ( سرعت هواپیما کم و ارتفاع آن هم کم می2
 کند. ( سرعت و ارتفاع هواپیما تغییر نمی3
 کند. شود، ولی ارتفاع آن تغییری نمی ( سرعت هواپیما کم می4

 شود؟ در آب ذخیره می بیشتریی آب، انرژی  بخش از چرخهدر کدام ـ 48
 جریان آب در رودها( 2  بارش باران (1
 ریختن آب بر روی توربین( 4  تبخیر شدن آب (3

اثرات »کنند. اگر  تقسیم می« هاثرات ثانویّ»و « اثرات اوّلیه»ی  ـ معموالً اثرات ناشی از فعالیّت آتشفشان را به دو دسته49
هایی باشند  آن« اثرات ثانویّه»دهند و کوتاه مدت هستند و  هایی باشند که بالفاصله بعد از آتشفشان رخ می آن« اولیه

ی یک  های اولیه ی غیرمستقیم آتشفشان هستند، کدام گزینه اثرات و زیان آیند و نتیجه که در بلندمدّت به وجود می
 شوند؟ آتشفشان محسوب می

 خاکستر ریزش -ی انتشار گازهای سمّ( 1
 ریزش باران اسیدی -تشکیل دریاچه ( 2
 ریزش باران اسیدی -ریزش خاکستر  (3
 ایجاد زمین لرزه -تشکیل معادن مصالح ساختمانی ( 4

ها  ی شیمیایی به کار رفته در آن ها در نوع مادّه اچ مختلفی وجود دارند که تفاوت آن.در آزمایشگاه، کاغذهای پی -11
دهند. در جدول  های مختلف رنگ متفاوتی را به کاغذ می .نام دارند. پی.اچ« شناساگر»تلف که است. موادّ شیمیایی مخ

 های مختلف ارائه شده است. .ها در پی.اچ آن زیر برخی از این مواد رنگ
 

 پی.اچ  یک دو سه چهار پنج شش هفت
 شناساگر                      

 الف قرمز ینارنج زرد زرد زرد زرد زرد
 ب زرد سبز سبز آبی آبی یآب آبی
 ج قرمز قرمز قرمز قرمز بنفش بنفش آبی

 د قرمز قرمز بنفش بنفش بنفش صورتی صورتی
 

کنیم. در نتیجه،  اند را به یک اسید آغشته می که هرکدام از یکی از شناساگرهای جدول باال ساخته شده  سه کاغذ پی.اچ
 پی.اچ این اسید چند است؟ شود. تغییر رنگ به زرد و سبز و بنفش مشاهده می

 پنج( 4 چهار (3 سه( 2 یک (1
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یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.
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که شهرداری برای  دهد در صورتی ی یک شهر نشان می ی بین چند جاندار را در محل انباشت زباله شکل زیر رابطه -11
ن های این محل را از بین ببرد، کدام گزینه در مورد وضعیت دیگر جاندارا موش فشود نص مبارزه با آلودگی موفق 

 صحیح است؟

 

 راهنما:
BA جاندار :A جاندار :B خورد. را می 
BAی بین جاندار  : رابطهA  وB.دوستی )همیاری( است ، 

B   Aی بین جاندار  : رابطهA  وB هاری و سگ است.  مانند میکروب 
 یابد. تعداد مبتالیان به بیماری ماالریا مانند بیماری طاعون کاهش می (1
 یابد. ها کاهش می مانند تعداد میوه ها تعداد شته( 2
 یابد. ها افزایش می تعداد مبتالیان به بیماری ماالریا بر خالف تعداد گنجشک (3
 یابد. ها مانند عامل بیماری طاعون کاهش می تعداد مورچه( 4

شود. برای  ه میماهه واکسن زد 6ی زمانی  برای ایمن شدن نسبت به یک بیماری ویروسی خاص در سه نوبت با فاصله -12
گیری شده است، کدام گزینه  یک فرد واکسیناسیون انجام شده و در فواصل زمانی مختلف، میزان پادتن خون او اندازه

 دهد؟ میزان پادتن خون تولید شده علیه این ویروس در بدن او را به درستی نشان می
 است.« تن خوندمیزان پا»و محور عمودی « زمان»محور افقی 

 ی میزان پادتن الزم برای مقابله با ویروس است. دهنده روی نمودار، نشانخط افقی 
 ند از:ا های مشخص شده روی نمودار افقی عبارت زمان

 دو روز بعد از نوبت دوم واکسیناسیون( 2                              دو روز بعد از نوبت اول واکسیناسیون (1
 شش ماه بعد از واکسیناسیون( 4                           وندو روز بعد از نوبت سوم واکسیناسی (3
 ( یک سال بعد از واکسیناسیون1

1) 

 

2) 

 
 

3) 

 

4) 

 
 

 متن زیر را با دقّت بخوانید.
 های زیر در منابع معتبر جستجو کرده است: علی برای پاسخ گفتن به سؤال

 چه زمانی در طول روز برای خوردن میوه مناسب است؟
 قدار میوه در هر وعده مناسب است میل شود؟چه م

 ی اطّالعاتی که او به دست آورده به صورت زیر است: خالصه
شود براساس نوع میوه و میزان قند موجود در  ی پوست گرفته و بدون هسته، یک واحد میوه محسوب می ی تازه گرم میوه 111

ها و  ی ویتامین تواند تامین کننده ن میزان مصرف میوه، میکیلوکالری انرژی دارد. ای 01تا  55آن، این مقدار میوه، 
 5تا  2تواند بین  کند. هر فرد براساس رژیم غذایی که دارد، می ها باشد که بدن را در مقابل سرطان محافظت می اکسیدان آنتی

 واحد میوه در طول روز مصرف کند.
 

شود.  ی مری وارد معده می ی کوچکی درآمده است، از لوله هی خوردنی که به صورت گلول پس از جویدن، غذا یا هر مادّه
ی غذایی تبدیل  شود و در مدّت معینی محتویات معده به شیره ی معده که اسیدی است، ترشّح می در معده، شیره

 ی غذایی متفاوت است که مختصر آن در جدول زیر آمده است. شود. زمان گوارش در معده برای هر نوع ماده می
 مدّت زمان ی خوراکی مادّه

 

 بالفاصله آب
 دقیقه 31تا  11 میوه و سبزیجات

 ساعت 1تا  2 لبنیات
 ساعت 3تا  1 نان ، برنج و حبوبات
 ساعت 1تا  1 انواع ماهی و گوشت

خوردن میوه همراه غذا، به نسبت خوردن میوه به تنهایی، زمان 
شود و  ر نفح میکند، در نتیجه معده دچا تر می گوارش را طوالنی

دهد. پس از این  به همین سبب بدن انرژی زیادی را از دست می
ی فرایند گوارش  ی غذایی وارد روده شده و بقیه مرحله، شیره

  شود. در آنجا دنبال می
 

نی مدّت شود، مصرف طوال خوریم مقدار زیادی فیبر وارد دستگاه گوارش ما می ها سرشار از فیبر هستند. وقتی میوه می میوه
 های قلبی، دیابت و یبوست کاهش یابد. های مختلف، از جمله بیماری شود خطر بیماری فیبر باعث می

 
 پاسخ دهید. « 11»تا « 11»های  با توجه به متن باال، به سؤال

 دست آورده است، بهترین زمان خوردن میوه چه هنگامی است؟ العاتی که علی بهطبق اطّ -13
 از خوردن ناهار یا شام( بالفاصله بعد 1
 ی غذایی   ( همراه با خوردن هر وعده2
 ( حداقل نیم ساعت قبل از خوردن ناهار یا شام3
 ( خوردن میوه همیشه مفید است و زمان خاصی ندارد.  4

 ؟شود نمیدست آورده، برداشت  کدام گزینه از اطالعاتی که علی به -14
 کند.   ا زیاد می( ترشح اسید معده، زمان گوارش مواد غذایی ر1
 های سرطان شود.  تواند باعث پیشگیری از بیماری ( خوردن میوه می2
 شود.   ( در فرایند گوارش، غذا پس از جویده شدن به ترتیب وارد مری، معده و روده می3
 گرم میوه در طول روز میل کند.   022تا  222میانگین، بین  ر( مناسب است هر فرد به طو4

 شود؟ وه همراه غذا پیشنهاد میخوردن کدام می -11
 ( کیوی4 ( موز3 ( خیار2 ( گالبی  1
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 چه زمانی در طول روز برای خوردن میوه مناسب است؟
 قدار میوه در هر وعده مناسب است میل شود؟چه م
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 ی غذایی متفاوت است که مختصر آن در جدول زیر آمده است. شود. زمان گوارش در معده برای هر نوع ماده می
 مدّت زمان ی خوراکی مادّه

 

 بالفاصله آب
 دقیقه 31تا  11 میوه و سبزیجات

 ساعت 1تا  2 لبنیات
 ساعت 3تا  1 نان ، برنج و حبوبات
 ساعت 1تا  1 انواع ماهی و گوشت

خوردن میوه همراه غذا، به نسبت خوردن میوه به تنهایی، زمان 
شود و  ر نفح میکند، در نتیجه معده دچا تر می گوارش را طوالنی

دهد. پس از این  به همین سبب بدن انرژی زیادی را از دست می
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 ( کیوی4 ( موز3 ( خیار2 ( گالبی  1



مجموعه کتاب های پویش )پاسخ ها: مسعود بیگدلی و حسن ربانی( 10

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

ی آن را در  های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره های زیر را از میان جواب پاسخ صحیح سؤال :ریاضیهای  سؤال -ز
 عالمت بزنید. 71تا  16پاسخنامه از ردیف 

کند. اگر عدد ساعت  یک بار به ساعت دیجیتال خود نگاه می علی روی مبدأ مختصات قرار دارد و هر پنج دقیقه، -16
کند؛ و اگر عدد دقیقه زوج  زوج باشد، یک واحد به سمت راست و اگر فرد باشد، یک واحد به سمت چپ حرکت می

کند. او اولین بار ساعت خود را در  باشد، یک واحد به سمت باال و اگر فرد باشد، یک واحد به سمت پایین حرکت می
 روی کدام نقطه قرار دارد؟  7:11کند. در ساعت  )ساعت صفر( نگاه می« 11:11»اعت س
 (9و  2( )4 (12و  2( )3 (9و  1( )2 (9و  -1( )1

کدام « ب»ی  به نقطه« اَ»ی  برابر است. برای رسیدن از نقطه« ب»تا « اَ»ی  ی دو نقطه در هر سه شکل زیر، فاصله -17
 است؟ کوتاهترمسیر 

  
 

 ( مسیر وسط 2  مسیر راست (1
 ( طول هر سه مسیر برابر است4  ( مسیر چپ3

نوشته شده است. قورباغه از روی هر  -1و  -2، 2، 1ه، یکی از اعداد رود. روی هر پلّ کان باال میای از یک پلّ قورباغه -18
د )اگر عدد مثبت باشد، به سمت جه ه نوشته شده، باال یا پایین میی عددی که روی آن پلّ پله، با یک جهش به اندازه

ی شروع قرار دارد، مجموع اعدادی  هه باالتر از پلّجهد.( وقتی قورباغه صد پلّ باال و اگر منفی باشد، به سمت پایین می
 ها بوده است چقدر است؟  که روی آن

 ( صفر 4 51( 3 111( 2 211( 1
تر،  ی مکعب مستطیل کوچک بینیم. طول ضلع قاعده می ی مربع در شکل مقابل، دو مکعب مستطیل تودرتو با قاعده -19

ریزیم.  تر است. مقداری آب در فضای بین این دو مکعب مستطیل می ی مکعب مستطیل بزرگ % طول ضلع قاعده71
 کند؟ اگر مکعب مستطیل کوچک را از مکعب مستطیل بزرگ خارج کنیم ارتفاع آب چه تغییر می

 شود. درصد ارتفاع کنونی می 01( 1

 

 شود.  ( اندکی کمتر از نصف ارتفاع کنونی می2

 شود. درصد ارتفاع کنونی می 31( 3

 شود. ( اندکی بیش از نصف ارتفاع کنونی می4

ها  غیر از اینکه اندازه ماستنام سرزمین آدم کوچولوهاست. در این سرزمین همه چیز مثل دنیای  «پوت لی لی» -61
پوت سفر کنیم چند  لی % قد یک آدم معمولی است. اگر به سرزمین لی4پوتی حدودا  یل تر است. قد یک آدم لی کوچک

 ی غذایی عادی سیرمان کند؟ پوتی باید بخوریم تا مانند یک وعده لی ی غذای لی وعده
 وعده 15111( حدوداً 4 وعده 011( حدوداً 3 وعده 05( حدوداً 2 وعده 25( حدوداً 1

ها چسباند؟ )الزم است  توان به یکی از آن ها را می ک داریم. حداکثر چه تعداد از آنمکعب به طول ضلع ی تعدادی -61
 (.ها با هم سطح مشترک داشته باشند برای چسباندن، مانند شکل مقابل مکعب

1 )11 
2 )12 
3 )14 
4 )10 

 

عدد باشد، حداکثر  271ها  هتعدادی صندلی سه پایه و صندلی چهارپایه در یک انباری قرار دارد. اگر تعداد کل پای -62
 چند صندلی در انباری وجود دارد؟

 صندلی   99( 4 صندلی 01( 3 صندلی  91( 2 صندلی 92( 1
افتد. اثر بعضی از تاها به بیرون و بعضی به داخل است. اگر  کنیم. روی نقشه اثر تاها می ی تاشده را باز می یک نقشه -63

تواند  های زیر می یک از شکل چین نشان دهیم کدام ط تاهای به داخل را با خطچین و خ خط تاهای به بیرون را با نقطه
 شکل خط تاهای نقشه را نشان دهد؟

1) 

 

2) 

 
 

3) 

 

4) 

 
ی  ی چوب از سمت چپ و به اندازه ی یک دوازدهم قطعه یک قطعه چوب به طول یک متر را در نظر بگیرید، به اندازه -64

1
1ریم. بار دوم برای قطعه چوب باقیمانده نیز بُ زنیم و سپس می آن از سمت راست چوب را عالمت می 6

از سمت 12

1چپ و 
کنیم طول قطعه چوب باقیمانده، تقریباً چه  ریم. بار سوم نیز همین کار را تکرار میبُ از سمت راست را می6

 سری از طول اولیه است؟ک
1( حدود 1

3( حدود2   4
3( حدود3 4

 4( حدود4 7

ی شبکه یک عدد قرار دارد. هر عدد میانگین عدد باال، پایین، چپ و راست  ی مربعی، روی هر نقطه در یک شبکه -61
دهد. تفاضل عددهای روی دو  قابل، قسمتی از این شبکه و بعضی از عددهای آن را نشان میخودش است. شکل م

 ی مشخص شده چه قدر است؟؟ نقطه
1 )3

4 

2 )3
2 

3 )3   
4 )4  

است را در نظر بگیرید، چه تعداد از  11ز های متفاوتی که ابعاد آن، اعداد صحیح مثبت کمتر ا مستطیل  ی مکعّب همه -66
 ؟کند عبور می 2در  2ی مربّعی  ها از حفره این مکعّب

1 )11 2 )20 3 )22 4 )39 
گرد کنیم، کدام دسته از  1/1ی عددهای این الگو را با تقریب کمتر از  الگوی عددی زیر را در نظر بگیرید. اگر همه -67

, ؟شود اعداد زیر ساخته می , , , ....1 2 3 4
2 3 4 5  

 5/1و  0/1و  8/1 و 9/1و  1( 1
 5/1و  0/1و  0/1و  8/1و  9/1( 2
  5/1و  8/1و  9/1و  1( 3
 5/1و  0/1و  0/1و  8/1و  9/1و  1( 4



11سؤاالت آزمون ورودی تیزهوشان سراسر کشور سال تحصیلی 95-96

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

عدد باشد، حداکثر  271ها  هتعدادی صندلی سه پایه و صندلی چهارپایه در یک انباری قرار دارد. اگر تعداد کل پای -62
 چند صندلی در انباری وجود دارد؟

 صندلی   99( 4 صندلی 01( 3 صندلی  91( 2 صندلی 92( 1
افتد. اثر بعضی از تاها به بیرون و بعضی به داخل است. اگر  کنیم. روی نقشه اثر تاها می ی تاشده را باز می یک نقشه -63

تواند  های زیر می یک از شکل چین نشان دهیم کدام ط تاهای به داخل را با خطچین و خ خط تاهای به بیرون را با نقطه
 شکل خط تاهای نقشه را نشان دهد؟

1) 

 

2) 

 
 

3) 

 

4) 

 
ی  ی چوب از سمت چپ و به اندازه ی یک دوازدهم قطعه یک قطعه چوب به طول یک متر را در نظر بگیرید، به اندازه -64

1
1ریم. بار دوم برای قطعه چوب باقیمانده نیز بُ زنیم و سپس می آن از سمت راست چوب را عالمت می 6

از سمت 12

1چپ و 
کنیم طول قطعه چوب باقیمانده، تقریباً چه  ریم. بار سوم نیز همین کار را تکرار میبُ از سمت راست را می6

 سری از طول اولیه است؟ک
1( حدود 1

3( حدود2   4
3( حدود3 4

 4( حدود4 7

ی شبکه یک عدد قرار دارد. هر عدد میانگین عدد باال، پایین، چپ و راست  ی مربعی، روی هر نقطه در یک شبکه -61
دهد. تفاضل عددهای روی دو  قابل، قسمتی از این شبکه و بعضی از عددهای آن را نشان میخودش است. شکل م

 ی مشخص شده چه قدر است؟؟ نقطه
1 )3

4 

2 )3
2 

3 )3   
4 )4  

است را در نظر بگیرید، چه تعداد از  11ز های متفاوتی که ابعاد آن، اعداد صحیح مثبت کمتر ا مستطیل  ی مکعّب همه -66
 ؟کند عبور می 2در  2ی مربّعی  ها از حفره این مکعّب

1 )11 2 )20 3 )22 4 )39 
گرد کنیم، کدام دسته از  1/1ی عددهای این الگو را با تقریب کمتر از  الگوی عددی زیر را در نظر بگیرید. اگر همه -67

, ؟شود اعداد زیر ساخته می , , , ....1 2 3 4
2 3 4 5  

 5/1و  0/1و  8/1 و 9/1و  1( 1
 5/1و  0/1و  0/1و  8/1و  9/1( 2
  5/1و  8/1و  9/1و  1( 3
 5/1و  0/1و  0/1و  8/1و  9/1و  1( 4



مجموعه کتاب های پویش )پاسخ ها: مسعود بیگدلی و حسن ربانی( 12

تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

 متن زیر را با دقّت بخوانید:

ها با  وف و جادهدهد )شهرها با حر ی بین شهری یک کشور را نشان می ی پنج شهر و  دوازده جاده رو، نقشه شکل روبه
ی گردشگری بود، متوجّه شد که  دانان این کشور، وقتی مشغول پژوهش درباره اند( یکی از ریاضی گذاری شده اعداد نام

به « الف»توان از شهر  های جالبی گشت و گذار کرد. برای مثال به چندین راه متفاوت می توان به شیوه در کشورش می
  کنیم. ها اشاره می نرسید که به چهارتای آ« هـ»شهر 

 
 رسیم. می« هـ»به شهر « 11»ی  رویم سپس با جاده می« د»به شهر « 0»ی  با جاده« الف»راه اول: از شهر  -

 رسیم. می« هـ»به شهر « 9»ی  رویم سپس با جاده می« ج»به شهر « 3»ی  با جاده« الف»راه دوم: از شهر  -

 رسیم. می« هـ»به شهر « 12»ی  رویم سپس با جاده می« د»شهر  به« 0»ی  با جاده« الف»راه سوم: از شهر  -

به « 2»ی  رویم. سپس با جاده می« الف»به شهر « 5»ی  رویم سپس با جاده می« د»به شهر « 4»ی  با جاده« الف»راه چهارم: از شهر  -
 رسیم. می« هـ»به شهر « 0»ی  رویم. سپس با جاده می« ب»شهر 

توان بین این دو شهر  بین دو شهر، یعنی دستورالعملی که مشخّص کند چطور می« رتروش مساف»در نظر بگیرید 
 مسافرت کرد. به شرط آنکه در این دستورالعمل نام هیچ شهری دوبار تکرار نشود.

ست، نی« روش مسافرت»هستند اما راه چهارم یک « هـ»و « الف»بین شهر « روش مسافرت»برای مثال: راه اول، دوم و سوم، هر سه 
  در آن دوبار آمده است. « الف»زیرا نام شهر 

 پاسخ دهید.« 77»تا « 66»های  باتوجه به متن باال، به سؤال
 ؟وجود دارد« هـ»و « الف»بین « روش مسافرت»چند  -68

1 )9 2 )11 3 )11 4 )12 
و « الف»بین « روش مسافرت» ی جدید بسازیم تا تعدادا  ، جادهسته ها ای بین آن خواهیم بین دو شهری که جاده می -69

 ؟چقدر خواهد شد« هـ»و « الف»بین « روش مسافرت»پس از ساخت این جاده تعداد  .مقدار ممکن شود بیشترین« هـ»
1 )13 2 )14 3 )10 4 )19 

بین « روش مسافرت»ی جدید بسازیم تا تعداد  ، یک جادهنیستها  ای بین آن خواهیم بین دو شهری که جاده می -71
 ؟مقدار ممکن شود این جاده باید بین کدام دو شهر ایجاد شود بیشترین« هـ»و  «الف»
 «د»و « ج»( 4 «هـ»و « الف»( 3 «ج»و « ب»( 2 «د»و « ب»( 1
 

  

  

  
  »1«ي  گزينه -1

  پيرو اين روند نيست. 1ي  اصلي، گزينه  هاي داخلي و شكل با توجه به روند شكل
  

1 2 3  
شـود،    جاي مربع و مثلث عوض مي 2به  1ترتيب از  به 3تا  1در طي مسير 

  هم جاي دايره و مثلث 3به  2در 
  »3«ي  گزينه -2

2، هر سـه  4و  2، 1در موارد 
هاسـت ولـي در    شـكل از عـرض مسـتطيل    8

 2، 1ها در مـوارد   ي مثلث چنين نيست. يا به عبارت ديگر قاعده 3ي  گزينه
  .استنسبت به طول  3ي  نسبت به عرض است ولي در گزينه 4و 
  »1«ي  گزينه -3

  روي هم هستند. ههاي رنگ شده، روب در هر شكل بخش
هـا داراي خـط متقـارن     ز شـكل نيـ  3و  2، 1توان گفت در مـوارد   البته مي

  چنين نيست. 4هستند ولي در گزينه، 
  »2«ي  گزينه -4

  روند حركت خطوط موازي.
  4گزينه   1گزينه   3گزينه 

  »1«ي  گزينه -5
هـاي سـاعت در نظـر بگيـريم،      خطوط موازي را در جهت حركت عقربهاگر 

  خواهد بود.نصحيح  1ي  زينهخطوط گ

  
  

  »3«ي  گزينه -6
  شوند. حاصل مي 1ي  از گردش گزينه 4و  2، 1موارد 

  »4«ي  گزينه -7
  ها هستند. هاي رنگي در نوك شكل مثلث -1
  دهد. مثلث بزرگ جهات اصلي را نشان مي -2
  »2«ي  گزينه -8

  كند. ي مشكي در جهات اصلي حركت مي دايره

باال لايراست پا��ن مچپ

  
  »4«ي  گزينه -9
  هاي داخل شكل ها و مربع توجه به جهت حركت دايره با

غربـي   جنـوب  غربـي   شمال شرقي  ها از راست به چپ: شمال دايره
 شرقي جنوب  
غربـي   شـمال شـرقي   شمال شرقي  راست به چپ: جنوب ازها  مربع
 غربي جنوب  

  

  »2«ي  گزينه -10
  گيريم. هاي داخلي كمك مي همانند سؤال باال از شكل

  شرق جنوب  غرب  ها از راست به چپ: شمال  مثلث
  

  شمال شرق  جنوب  ها از راست به چپ: غرب  دايره
  »1«ي  گزينه -11

هـا در انتهـاي پيكـان از طرفـي هـر       ها در نوك پيكان هستند و مربع مثلث
  شود. شكل يكبار قرينه مي

  
  »1«ي  گزينه -12

  همانند سؤال باال

  
  »4«ي  گزينه -13

ي  رو با زاويه هها از راست به چپ: دايره از رأس بر روي ضلع روب شكل
45 جا مي شود. جابه  

  
  »4«ي  گزينه -14

  در اين گزينه نقطه شامل هر سه دايره است (مانند الگو)
  »4«ي  گزينه -15

طبق الگوي ارائه شده نقطه فقط بايد در دو مثلث و يك دايره در اين سؤال 
  .4قرار بگيرد همانند گزينه 

  
  »3«ي  گزينه -16

ــو علــي خــدمتك جــوارحي: توانمنــدي جســم و روح  در راه حــدمت بــه قَ
  همنوعان مورد تأكيد قرار گرفته است.

  به دوستي تأكيد دارد. 3گزينه 
  »2«ي  گزينه -17

ر انسان تأكيـد شـده   ب ها بر تأثير دوست  در ساير گزينه »2«ي  به جز گزينه
  است.

  »1«ي  گزينه -18
اشاره به يگانگي خداوند دارد كه همه پيـامبران الهـي بـه    » 1«ي  گزينهآيه 

  آن اعتقاد دارند.
  »4«ي  گزينه -19
  اشاره به فرو فرستادن آهن و مشخصات آن دارد.  » 4«ي  ي گزينه آيه

  قرآن به كتاب و بيان و نور اسم برده شده است. ازها  در ديگر گزينه
  »2«ي  گزينه -20

  ارتباط كمتري با مفهوم داستان آورده شده دارد.» 2«ي  ي گزينه معني آيه
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یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

پاسخ های آزمون ورودی تیزهوشان سراسر کشور سال تحصیلی 95-96
  

  

  
  »1«ي  گزينه -1

  پيرو اين روند نيست. 1ي  اصلي، گزينه  هاي داخلي و شكل با توجه به روند شكل
  

1 2 3  
شـود،    جاي مربع و مثلث عوض مي 2به  1ترتيب از  به 3تا  1در طي مسير 

  هم جاي دايره و مثلث 3به  2در 
  »3«ي  گزينه -2

2، هر سـه  4و  2، 1در موارد 
هاسـت ولـي در    شـكل از عـرض مسـتطيل    8

 2، 1ها در مـوارد   ي مثلث چنين نيست. يا به عبارت ديگر قاعده 3ي  گزينه
  .استنسبت به طول  3ي  نسبت به عرض است ولي در گزينه 4و 
  »1«ي  گزينه -3

  روي هم هستند. ههاي رنگ شده، روب در هر شكل بخش
هـا داراي خـط متقـارن     ز شـكل نيـ  3و  2، 1توان گفت در مـوارد   البته مي

  چنين نيست. 4هستند ولي در گزينه، 
  »2«ي  گزينه -4

  روند حركت خطوط موازي.
  4گزينه   1گزينه   3گزينه 

  »1«ي  گزينه -5
هـاي سـاعت در نظـر بگيـريم،      خطوط موازي را در جهت حركت عقربهاگر 

  خواهد بود.نصحيح  1ي  زينهخطوط گ

  
  

  »3«ي  گزينه -6
  شوند. حاصل مي 1ي  از گردش گزينه 4و  2، 1موارد 

  »4«ي  گزينه -7
  ها هستند. هاي رنگي در نوك شكل مثلث -1
  دهد. مثلث بزرگ جهات اصلي را نشان مي -2
  »2«ي  گزينه -8

  كند. ي مشكي در جهات اصلي حركت مي دايره

باال لايراست پا��ن مچپ

  
  »4«ي  گزينه -9
  هاي داخل شكل ها و مربع توجه به جهت حركت دايره با

غربـي   جنـوب  غربـي   شمال شرقي  ها از راست به چپ: شمال دايره
 شرقي جنوب  
غربـي   شـمال شـرقي   شمال شرقي  راست به چپ: جنوب ازها  مربع
 غربي جنوب  

  

  »2«ي  گزينه -10
  گيريم. هاي داخلي كمك مي همانند سؤال باال از شكل

  شرق جنوب  غرب  ها از راست به چپ: شمال  مثلث
  

  شمال شرق  جنوب  ها از راست به چپ: غرب  دايره
  »1«ي  گزينه -11

هـا در انتهـاي پيكـان از طرفـي هـر       ها در نوك پيكان هستند و مربع مثلث
  شود. شكل يكبار قرينه مي

  
  »1«ي  گزينه -12

  همانند سؤال باال

  
  »4«ي  گزينه -13

ي  رو با زاويه هها از راست به چپ: دايره از رأس بر روي ضلع روب شكل
45 جا مي شود. جابه  

  
  »4«ي  گزينه -14

  در اين گزينه نقطه شامل هر سه دايره است (مانند الگو)
  »4«ي  گزينه -15

طبق الگوي ارائه شده نقطه فقط بايد در دو مثلث و يك دايره در اين سؤال 
  .4قرار بگيرد همانند گزينه 

  
  »3«ي  گزينه -16

ــو علــي خــدمتك جــوارحي: توانمنــدي جســم و روح  در راه حــدمت بــه قَ
  همنوعان مورد تأكيد قرار گرفته است.

  به دوستي تأكيد دارد. 3گزينه 
  »2«ي  گزينه -17

ر انسان تأكيـد شـده   ب ها بر تأثير دوست  در ساير گزينه »2«ي  به جز گزينه
  است.

  »1«ي  گزينه -18
اشاره به يگانگي خداوند دارد كه همه پيـامبران الهـي بـه    » 1«ي  گزينهآيه 

  آن اعتقاد دارند.
  »4«ي  گزينه -19
  اشاره به فرو فرستادن آهن و مشخصات آن دارد.  » 4«ي  ي گزينه آيه

  قرآن به كتاب و بيان و نور اسم برده شده است. ازها  در ديگر گزينه
  »2«ي  گزينه -20

  ارتباط كمتري با مفهوم داستان آورده شده دارد.» 2«ي  ي گزينه معني آيه
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یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

  »2«ي  گزينه -21
دسـت  اسـت،  معني آيه: در قيامت هر كـس بـه آنچـه در دنيـا انجـام داده      

  دارد.» عدالت در روز قيامت«اشاره به كه يابد.  مي
  »4«ي  گزينه -22

به  4 ي ها است ولي گزينه ها اشاره به امداد خداوند در پيروزي ي گزينه همه
  كند. جهاد در راه خداوند با جان و مال تأكيد مي

  »2«ي  گزينه -23
جويي از ديگران و با لقب زشت ديگران را صدا زدن و نيـز مـالك    عدم عيب

  ك برتري است.نژاد و زبان و رنگ نيست بلكه تقوا مال يبرتر

  
  »4«ي  گزينه -24

شعر بر عدم توانايي در شكر و سپاسگزاري كامل نسبت به درگاه حق تأكيد 
  .داردتأكيد المثل بر افزون شدن نعمت  كه ضرب دارد در حالي

  »2«ي  گزينه -25
مانـد كـه    مفهوم بيت براين اشـاره دارد كـه قلـب شـهيد بـه دختـري مـي       

رود از  مهـرت بـرون نمـي   ( 2ي  كه با گزينه ماند هاي شهيد در آن مي خوبي
  د.نمهر و محبت در دل تأكيد دار يهر دو به ماندگار...) ام  سينه

  »1«ي  گزينه -26
ي  قافيه با كلمه وصفي است. بقيه كلمات همتركيب (مرغ الغر) يك ار ز  رغم

  .قبلي خود يك تركيب اضافي هستند
  »4«ي  گزينه -27

  شود (وطن ما مانند مادر ماست) يديده م تشبيهدر بيت اول 
  از آماده و مهيا بودن است. كنايهدر بيت دوم دل را فرش كردن  -
  .ستا تضاددر بيت سوم بين شام و سحر و در بيت چهارم بين راستي و كاستي  - 

  شود. بخشي در بين اشعار ديده نمي پس شخصيت
  »3«ي  گزينه -28

  ستمكاره مفعول است. فروغ  ): ستمكاره خوانيمش و بي1گزينه (
  الوطن مفعول است. حب الوطن همي خوانيم  ): بيت دوم: درس حب2گزينه (
  مفعول ندارد. خيز  ): بيت سوم: از خوردن پر مالل3گزينه (
  مفعول است.» تو« . طلبم را مي) بيت دوم: باران اجابت تو 4گزينه (

  »1«ي  گزينه -29
  در متن سؤال آمده بزازي نوعي حرفه است.

  : ادبار نوعي طالع است.2گزينه 
  : فعل نوعي واژه است.3گزينه 
  : كاروانسرا نوعي عمارت و بنا است.4گزينه 

  ولي چراخور نوعي نخجير است.
  »4«ي  گزينه -30
  درست غلبه، غش  ،: فارغ1ي  هاي گزينه دف واژهمترا

  درست صواب، بصر، اصرار  :2ي  هاي گزينه مترادف واژه
  درست : ترجيح، سحاب، حسود 3هاي گزينه  مترادف واژه

  »2«ي  گزينه -31
  پادشاه وقت در بيت اول) شبه جمله: اي 1
  فايده در بيت سوم»: مفيد«خانواده  ) هم3
  ي امر: بيدار باش در بيت چهارم ) جمله4

  شود. مبالغه ديده نمي» 2«گزينه در پس 
  »2«ي  گزينه -32

بـا بيـت سـؤال    » انـد  مردان به سعي و رنج بـه جـايي رسـيده   «مفهوم بيت 
  تر است. نزديك

  »3«ي  گزينه -33
  تكرار شده است. (عمل به علم) 3ل در بيت مفهوم بيت سؤا

  
  »4«ي  گزينه -43

فروشي در اين صنعت زياد قابـل توجـه نيسـت يعنـي كـاالي بـرق از        عمده
  رسد.  كننده نمي فروش به دست مصرف عمده
  »1«ي  گزينه -35

 شناسي و رونق تجارت و بازرگاني عوامل پيشرفت هر ترجمه و كاربرد ستاره
  اروپا) بوده است.دو (جهان اسالم و 

  »4«ي  گزينه -36
پوشاك محلي مردم به دليل آب و هواي جنوب و محصوالت كشاورزي نيـز  

  به دليل آب و هواي موجود در منطقه شباهت بيشتري به هم دارند.
  »4«ي  گزينه -37
  ي موجود از نوع علت و معلولي است.  رابطه

  علت   ها در دوره صفويه  امنيت راه
  معلول رونق تجارت در اين دوره 

  علت انباشته شدن گياهان و جانوران در كف دريا 
  معلول به وجود آمدن نفت 

  »3«ي  گزينه -38
  تي شد.موقعيت كالني اصفهان عامل انتخاب اصفهان به پايتخ

  »1«ي  گزينه -39
با ايجاد بناي مسجد به امر آموزش پرداخته شد. بازارها محل رونق اقتصـاد  

  قاپو مركز سياسي ايران بود. و كاخ عالي -شد 
  »3«ي  گزينه -40

  وجود آمد. پس از انتقال پايتخت، آثار با شكوهي در اصفهان به

  
  »1«ي  گزينه -41
  »4«ي  گزينه -42
  »1«ي  گزينه -43
  »4«ي  گزينه -44
  »2«ي  گزينه -45

  
  »4«ي  گزينه -46

  ها: بررسي گزينه
  اي به گرمايي ذخيره بخاري گازي  -1

  الكتريكي به حركتي كولر 
  الكتريكي اي  ذخيره مارماهي  -2

  الكتريكي اي  ذخيره باتري 
  اي به گرمايي و نوراني ذخيره شمع  -3

  نوراني به الكتريكي سلول خورشيدي 
  نوراني اي  ذخيره كرم شب تاب  -4

  اي ذخيره نوراني   بزبرگ س
  

  

  »1«ي  گزينه -47
  سرعت ثابت و ارتفاع ثابت يعني:

  نيروي رانش = مقاومت هوا
  نيروي باالبري = نيروي وزن

ي هواپيما سرعت باد در بـاالي   با توجه به حالت دماغه با وزيدن بادي ناگهاني و
  .ين خواهد بود. لذا هواپيما افزايش سرعت خواهد داشتيهواپيما بيشتر از پا

  »3«ي  گزينه -48
هنگام تبخير آب به دليل افزايش ارتفاع، ميزان انرژي پتانسيل گرانشـي آن  

  رو به افزايش خواهد بود.
  »1«ي  گزينه -49

  باران اسيدي (ثانويه)، تشكيل درياچه (ثانويه) :2در گزينه 
  باران اسيدي (ثانويه)  :3در گزينه 
  دن (ثانويه)ا: تشكيل مع4در گزينه 

  »2«ي  گزينه -50
  است كه هر سه رنگ را داريم. 3برابر با  pHدر 
  »3«ي  گزينه -51

يابد. لذا بـا   ها افزايش مي ها توسط برگه ها، شكار گنجشك با كم شدن موش
يابد و به همين دليل بيماري  ها افزايش مي هشپها تعداد  كم شدن گنجشك

  يابد. ماالريا نيز افزايش مي
  »2«ي  گزينه -52

يابـد تـا    پادتن ترشح شده در بدن افزايش مي با عمل واكسيناسيون، ميزان
ايمني بدن باال رود و بدن توانايي انجام دفاع در برابر عامل بيگانه را داشـته  

ي رو به افزايش است تا اينكـه بـدن آشـنايي     نوبت اول با فاصله 3در باشد. 
ن تكنـد و از آن پـس ميـزان ترشـح پـاد      كامل با عامل بيماري را پيـدا مـي  

  كاهش خواهد يافت.
  »3«ي  گزينه -53

با توجه به اينكه خوردن ميوه به همـراه غـذا نسـبت بـه خـوردن ميـوه بـه        
ند، پس خوردن ميوه همـراه غـذا يـا    ك تر مي تنهايي زمان گوارش را طوالني

  تواند مناسب باشد. بعد از آن نمي
  »1«ي  گزينه -54

  كند. تر مي خوردن ميوه همراه غذا است كه زمان گوارش را طوالني
  »4«ي  گزينه -55

كنـد   تـر مـي   ي اسيدي است و عمـل گـوارش غـذا را سـاده     كيوي يك ميوه
  بخشد.) (تسهيل مي

  
  »2«ي  گزينه -56

  

»4«ي  ينهگز -57
  .ها هم برابر خواهد بود چون (آ تا ب) در هر سه شكل برابر است طول منحني

  ت و چپسمثال براي را

/ / 2 3 14 6 28  
ب

آ

2
2

 
1
2
 2 / /

/
/ /

  

  

3 14 3 14
6 28

1 3 14 3 14
  

ب آ
1

1
2 

  »2«ي  گزينه -58
  ه باالتر رسيده باشد.پلّ 100با حالت زير ممكن است به 

1

1
1

2

2

شروع   پلًّهي
  

  كند. ها هم عبور نمي ي يكي از روي منفي هپلّ 3و  تايي 2ه پلّ 48يعني 
  »4«ي  گزينه -59

  رويم. ها پيش مي با اعداد فرضي براي مكعب مستطيل
   10 10 10   حجم بزرگ 1000
   7 7 10   حجم كوچك 490

حجم باقيمانده  1000 490 510  
/   10 10 510 5 1  

10
10

10
10

7 7

  
  

  »1«ي  گزينه -60
 4 1

100   نسبت قد 25

برابر با  ها آني  وعده 25است. يعني تقريباً  25به  1پس نسبت تغذيه هم 
  ي ماست. يك وعده

  »3«ي  گزينه -61
×  مكعب از باال4 ×

××  
  

×  ينيمكعب از پا4و ×
××  

  مكعب سمت راست2
××

  
  مكعب سمت چپ2

××
  

× يكي وجه جلو
  

×  تو يكي وجه پش

  تا 14جموعاً م
  »2«ي  گزينه -62

حداكثر:  275 8 267  
3

267 89  

 89 2 91
  »3«ي  گزينه -63

  پاسخ است. 3اش مطمئناً رو به بيرون است.پس گزينه  هر تاي داخل قرينه
  

ب�رون
داخل

  

ب�رون

  داخل
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  »1«ي  گزينه -47
  سرعت ثابت و ارتفاع ثابت يعني:

  نيروي رانش = مقاومت هوا
  نيروي باالبري = نيروي وزن

ي هواپيما سرعت باد در بـاالي   با توجه به حالت دماغه با وزيدن بادي ناگهاني و
  .ين خواهد بود. لذا هواپيما افزايش سرعت خواهد داشتيهواپيما بيشتر از پا

  »3«ي  گزينه -48
هنگام تبخير آب به دليل افزايش ارتفاع، ميزان انرژي پتانسيل گرانشـي آن  

  رو به افزايش خواهد بود.
  »1«ي  گزينه -49

  باران اسيدي (ثانويه)، تشكيل درياچه (ثانويه) :2در گزينه 
  باران اسيدي (ثانويه)  :3در گزينه 
  دن (ثانويه)ا: تشكيل مع4در گزينه 

  »2«ي  گزينه -50
  است كه هر سه رنگ را داريم. 3برابر با  pHدر 
  »3«ي  گزينه -51

يابد. لذا بـا   ها افزايش مي ها توسط برگه ها، شكار گنجشك با كم شدن موش
يابد و به همين دليل بيماري  ها افزايش مي هشپها تعداد  كم شدن گنجشك

  يابد. ماالريا نيز افزايش مي
  »2«ي  گزينه -52

يابـد تـا    پادتن ترشح شده در بدن افزايش مي با عمل واكسيناسيون، ميزان
ايمني بدن باال رود و بدن توانايي انجام دفاع در برابر عامل بيگانه را داشـته  

ي رو به افزايش است تا اينكـه بـدن آشـنايي     نوبت اول با فاصله 3در باشد. 
ن تكنـد و از آن پـس ميـزان ترشـح پـاد      كامل با عامل بيماري را پيـدا مـي  

  كاهش خواهد يافت.
  »3«ي  گزينه -53

با توجه به اينكه خوردن ميوه به همـراه غـذا نسـبت بـه خـوردن ميـوه بـه        
ند، پس خوردن ميوه همـراه غـذا يـا    ك تر مي تنهايي زمان گوارش را طوالني

  تواند مناسب باشد. بعد از آن نمي
  »1«ي  گزينه -54

  كند. تر مي خوردن ميوه همراه غذا است كه زمان گوارش را طوالني
  »4«ي  گزينه -55

كنـد   تـر مـي   ي اسيدي است و عمـل گـوارش غـذا را سـاده     كيوي يك ميوه
  بخشد.) (تسهيل مي

  
  »2«ي  گزينه -56

  

»4«ي  ينهگز -57
  .ها هم برابر خواهد بود چون (آ تا ب) در هر سه شكل برابر است طول منحني

  ت و چپسمثال براي را

/ / 2 3 14 6 28  
ب

آ

2
2

 
1
2
 2 / /

/
/ /

  

  

3 14 3 14
6 28

1 3 14 3 14
  

ب آ
1

1
2 

  »2«ي  گزينه -58
  ه باالتر رسيده باشد.پلّ 100با حالت زير ممكن است به 

1

1
1

2

2

شروع   پلًّهي
  

  كند. ها هم عبور نمي ي يكي از روي منفي هپلّ 3و  تايي 2ه پلّ 48يعني 
  »4«ي  گزينه -59

  رويم. ها پيش مي با اعداد فرضي براي مكعب مستطيل
   10 10 10   حجم بزرگ 1000
   7 7 10   حجم كوچك 490

حجم باقيمانده  1000 490 510  
/   10 10 510 5 1  

10
10

10
10

7 7

  
  

  »1«ي  گزينه -60
 4 1

100   نسبت قد 25

برابر با  ها آني  وعده 25است. يعني تقريباً  25به  1پس نسبت تغذيه هم 
  ي ماست. يك وعده

  »3«ي  گزينه -61
×  مكعب از باال4 ×

××  
  

×  ينيمكعب از پا4و ×
××  

  مكعب سمت راست2
××

  
  مكعب سمت چپ2

××
  

× يكي وجه جلو
  

×  تو يكي وجه پش

  تا 14جموعاً م
  »2«ي  گزينه -62

حداكثر:  275 8 267  
3

267 89  

 89 2 91
  »3«ي  گزينه -63

  پاسخ است. 3اش مطمئناً رو به بيرون است.پس گزينه  هر تاي داخل قرينه
  

ب�رون
داخل

  

ب�رون

  داخل
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تیزهوشان
 کتاب های 

موعه
مج

یکی از شروط موفقیت در هر آزمونی، آشنایی و مطالعه ی آزمون های برگزار شده ی قبلی است.
کتاب 1+31 استان پویش مجموعه این آزمون ها را جهت موفقیت در آزمون نمونه دولتی در اختیار شما قرار می دهد.

این کتاب را در نمایشگاه با تخفیف ویژه تهیه کنید. )سالن 7C ، غرفه 25(

  »3«ي  گزينه -64
  

  برش بار اول:  1 1 3 1
12 6 12 4  

  ي بار اول: باقيمانده 4 1 3
4 4 4  

  برش بار دوم:

1
6


2

3 

1
1

4 8

1
12



4

3




   





1
1 1 2 1 3
8 16 16 16

1
4 16

  

  ها تا بار دوم: مجموع برش
  1 3 4 3 7

4 16 16 16  
  باقيمانده پس از برش دوم:

 16 7 9
16 16 16  

1
6


2

9 

3
3

16 32

1
12



4

9

 
 
 
      
 
 
 
  

3
3 3 6 3 9
32 64 64 64

3
16 64

   

 ها: مجموع برش  1 3 9 37
4 16 64 64  

باقيمانده:  64 37 27 3
64 64 64 7  

  »1«ي  گزينه -65
  به شكل زير باشد. تواند ميشبكه 

3 8

6

4

159

7

6

4 3
2 1

84

  
  

( )    24 8 4 12   
 8  
 4  

    6 1 5 7 19 344 4 4  

 3 34 44 4   

  »2«ي  گزينه -66
2اي  براي اينكه از حفره مربعي بتـوان مكعـب مسـتطيلي را عبـور داد      2

)بايد ابعـاد آن بـه شـكل     a) 2 )يـا   1 a) 2  9تـا   1از  aباشـد و   2
)متغير است.  a) 1 1  


   


18
27 27 2 25

9
  تا   





9
9  

9  

aتا  2 1 
aتا   2 2  
aتا  1 1    

  »1«ي  گزينه -67
0/با تقريب كمتر از  1    /1 0 52    

/ /2 0 66 0 73   

/ /3 0 75 0 84   

/ /9 0 9 0 910  

/ 19 0 95 120   

  »4«ي  گزينه -68
  




   





6 2 4 12

  


3 3 2 62  
  الف به د سه مسير

 د به هـ  
  


1 1 2 22    
الف به ج  
ج به هـ  

  


2 2 2 42    
الف به ب  
 ب به هـ  

  

  »3«ي  گزينه -69
سخ سؤال قبل اگر به (د تا هـ) يك مسير اضافه كنيم بيشترين با توجه به پا

  تعداد مسير را خواهيم داشت.
 ياختالف جديد و قديم      3 3 9 9 6   الف تا د جديد  3

   

 12 3 15


  

  مسير جديد        مسيرهاي قبلي
  

  »1«ي  گزينه -70
  ها: بررسي گزينه

  و د) بين (ب  :1گزينه 

مسير جديد  10    
    

3 1 2 6
2 1 2 4

1حالت 
2حالت 





  

  بين (ب و ج) :2گزينه 

مسير جديد  6    
    

1 1 2 2
2 1 2 4

1حالت 
2حالت 





  

  بين (الف و هـ) :3گزينه 
يك مسير جديد   1 1 1  

  : بين (ج و د)4گزينه 

مسير جديد  8    
    

3 1 2 6
1 1 2 2

1حالت 
2حالت 





  

  

گرد

گرد

گرد

گرد


