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ي ، گزينه»251«ي  برگ، در سؤال شماره در پاسخ: هستيد» ي عادي دفترچه«گويي به سؤاالت  اگر داوطلب پاسخ: توجه
.را پر كنيد» 1«

»2«ي  گزينه» 251«ي  برگ، در سؤال شماره هستيد، در پاسخ »يشرفتهپي  دفترچه«گويي به سواالت  اگر داوطلب پاسخ
.را پر كنيد

.پاسخ دهيد دفترچه يكتوانيد به سواالت  بين اين دو دفترچه، فقط ميشما از 

دقيقه 10 :گويي زمان پاسخ136تا  109ي  ها صفحه – تشريحي رياضي

29مقدار عدد - 1 7
16

)نمره 2( .دست آوريد بهبا روش گرد كردن و  1/0تر از  با تقريب كمرا /

1ه آيديننسبت پول ايليا ب - 2
2به2

چند تومانپول آيدين  ،تومان باشد 2000ها  اگر اختالف پول آن. است6

)نمره 2( ؟است

؟بايد بپردازيمچند تومان درصد ماليات اضافه شود،  8اگر به قيمت آن . تومان است 2500قيمت يك دفتر  - 3

)نمره 1(

تومان به مشتري 15000تومان باشد و اين غذا به مبلغ  6000يك غذا  ي تهيه ي اگر هزينه ،رستوران در يك - 4

عدد از اين 5گيرد، سود خالص اين رستوران از  مي به ماليات تعلق از مبلغ پول هر غذا درصد  7داده شود كه 

)نمره2( ؟است چند تومان ها غذا

دست با دو روش قطع كردن و گرد كردن بهرا عدد داده شده  ةدتقريب زده شمقدار در هر مورد اختالف  - 5

)نمره 3( .آوريد

01/0تر از  با تقريب كم 457/36 عدد )الف

1000تر از  با تقريب كم 785211) ب

10تر از  تقريب كم اب 78/567) پ
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دقيقه 5: گويي زمان پاسخ  97تا  83هاي   صفحه –تشريحي علوم

)نمره 2(. سب پر كنيدي خالي را با كلمات مناهاجا - 6

.شود باعث كاهش آلودگي هوا مي.......... فتوسنتز با توليد گاز ) الف

.شود شروع مي........ غذايي با   ي ااول زنجيره  ي حلقه) ب

.باشند غذايي مي ي در زنجيره......... گروه  وها جز قارچ) ج

.بيماري هاري است......... سگ ) د

درست           نادرست                                         )نمره 2( .ارات را مشخص كنيدنادرستي عب يادرستي  - 7

     .گياهان گوشت خوار قادر به فتوسنتز نيستند) 1
     .توانند با هم در ارتباط باشند غذايي مي ي چند زنجيره) 2
   .بيند كروكوديل سود و پرنده زيان مي ،كوچك ي بين كروكوديل و پرنده ي رابطه در) 3
     . شوند ل دفاعي بدن محسوب مياو دسجزو  مخاط بيني و پوست هر دو) 4

)نمره 2(. به سؤاالت زير پاسخ دهيد - 8

شته و مورچه ـ مگس و( برند؟ در كدام رابطه هر دو جاندار سود مياز ميان روابط مختلف بين جانداران، ) الف

)اسب

)دليل 2(بين رفت؟  شير بومي ايراني از اچر )ب

)ساقهـ  برگ( ؟بيا كدام قسمت آن استمحلّ اصلي غذاسازي در لو) پ

)نمره 2(. مفاهيم زير را تعريف كنيد - 9

:ميكروب

:بيگانه خوار

)نمره 2( .هاي واگير را تعريف كنيد و دو بيماري واگير را نام ببريد بيماري - 10
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دقيقه 5: گويي زمان پاسخ  91تا  74ي  ها صفحه –قرآن موزش آ

؟استترجمه شده  نادرستكدام عبارت قرآني  - 1
1 (لَمونَ وعتَوِي الَّذينَ يسلْ يلَمونَ الَّذينَ ال قُلْ هعكنند و كساني كه عمل بگو آيا مساوي هستند كساني كه عمل مي: ي

!؟كنند نمي

.خدا بسيار دلسوز و مهربان به بندگان استو  :وف بِالْعبادئُهللاُ رو ا) 2

3 (حونَاُ وفْلالْم مه كهمان رستگاران هستند ،شانو اي :ولئ.

4( بِ والْغَي معال ةِ والْخَبيرُ الشَّهاد كيمالْح وداناي پنهان و آشكار و او با حكمت و آگاه است :ه.

؟تناسب مفهومي دارد »فَاعتَبِرُوا يا أُولي الْأَبصارِ« بيت كدام گزينه با پيام قرآني - 2
ارسالن بيني لبال تن به مرو آ تاكنون در گ/ بر گردون  تهرفرفعت ارسالن ديدي ز  لباسر  )1
؟يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد/  ؟فضل خداي را كه تواند شمار كرد )2
آيد در ركوع است بنفشه كه دوتا مي/ طيور  ،در نمازند درختان و به تسبيح )3
ويياول آن به كه عيب خود گ/ ي  رتر نگ در خود، آن بِه كه نيك )4

ارتباط دارد؟ يقرآن عبارتبا كدام  ،»نكه بر زانو زني دست تغاب/ كن، ز آنچه دشمن گويد آن كن  حذر«بيت  - 3
  »عدوكُم أَولياء ي وال تَتَّخذوا عدو«) 2  »ما ال تَفْعلونَ لم تَقولونَ«) 1

3 (»دونَ ف وبيلِ اهللا يتُجاهسو كُمبِأَموال  كُماهللاُ خَ« )4  »أَنْفُس ولونَبيرٌ بِما تَعم«

؟بخشد ، خداوند به چه كساني درجات بااليي مي»ي مجادله سوره 11«ي  با توجه به آيه - 4
1( »يو روفعرونَ بِالْمنْكَرِ أْمنِ الْمونَ عنْه2  »ي (»نُونَ بِاهللاِ وؤْمرِ يخĤْومِ الالْي«

3 (»و نوا والَّذينَ آم لُوا الصمعحات4  »ال( » ذينَالَّو و نْكُمنوا ماالَّذينَ  آملْموتُوا الْع«

؟است نادرستكدام گزينه  - 5
هاي فارسي و انگليسي ترجمه را به زبانآسماني اب ز مترجمين قرآن كريم است كه اين كتاده يكي ارزطاهره صفا) 1

.كرده است
.بشر ياد كرده است از اهميت و فوايد آهن در زندگي ،خداوند در قرآن )2
.شده است نام بردهبود كه در قرآن از او  ستيز ظلمذوالقرنين پادشاهي دانا، مهربان و  )3
.ي حديد آمده است در سوره ،پردازد كاربرد آهن مي ي داستان ذوالقرنين كه به مسئله) 4
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دقيقه 5: گويي زمان پاسخ91تا  74ي  ها صفحه – هاي آسمان هديه

؟داردنارتباط  ها ساير گزينهبا گزينه  كدامعبارت   - 6
.كنيم الشهدا حركت مي در خط سيد) 1
.كنيم شويم و براي حل مشكالت جهان اسالم همفكري مي مشكالت يكديگر باخبر مي ، ازدر اين مراسم) 2
.ايم ي امام امت را با دل و جان پذيرفته گونه نداي حسين ما) 3
.كنيم ياري مي تا خون در رگ داريم، اسالم را) 4

؟شود كامل مي عبارتسخن زير از كيست و با كدام  - 7
».باالترين نيكي است........ ديگري است و  كار نيكباالتر از هر كار نيك، «

ـ مبارزه با دشمنان اسالم) ص(پيامبر اسالم ) 2  ـ مبارزه با دشمنان اسالم   )ع(امام علي  )1
ـ شهادت در راه خدا) ص(پيامبر اسالم ) 4  ـ شهادت در راه خدا   )ع(امام علي  )3

؟نيستدر ارتباط  ،»ا ما سعىنْ لَيس للْإِنْسانِ إِلّاَ و« ي آيهبا  عبارت كدام گزينه - 8
.ين كرد و بعد از چند ماه خطش خوب شدركمال با صبر و حوصله تم )1
.موفق كساني هستند كه راهي را  خواهند ساخت افراد) 2
.مان فاصله زياد است كه با ابزار مناسب به آن خواهيم رسيد قهبين خود و عال) 3
.سرانجام بهترين حالت را تصوير كرداستاد نقاشي يك تابلو را صد بار كشيد تا ) 4

؟آمده استگزينه   در كدام» ا عظيمامنْ يقاتلْ في سبيلِ اللّه فَيقْتَلْ أَو يغْلب فَسوف نُؤْتيه أَجرً و« ي معني آيه - 9
.بهشت است اوو پاداش  تشهيد اس قطعاً ،هركس در راه خدا كشته شود )1
.پاداش بزرگي به او خواهيم داد ،كشته شود يا پيروز گردد ؛هر كس در راه خدا بجنگد) 2
.زرگي به او خواهيم دادبپاداش  ،دشمنان مبارزه كندبا هر كس در راه خدا ) 3
.پاداش او بهشت است شته شود يا پيروز گردد،ك ؛هر كس در راه خدا بجنگد) 4

؟ترين ارتباط را دارد كدام گزينه بيش باي زير  جمله  - 10
».هاجر هفت بار بين دو كوه صفا و مروه دويد«

.دهند كات به نيازمندان ميزمسلمانان در روز عيد فطر، پولي را به عنوان ) 1
.فندي را به فرمان خدا قرباني كرداولين كسي است كه در مكه، گوس) ع(حضرت ابراهيم ) 2
.زمزم جاري شد ي زمين جوشيد و چشمه ناگهان آب از) 3
.ي كعبه را تجديد بنا كرد خانه فرزندش اسماعيل،كمك  هب) ع(حضرت ابراهيم  )4



7

ششم دبستانششم دبستان  --»»ارديبهشتارديبهشت  1414آزمون آزمون ««

دقيقه 10: زمان پاسخگويي  89تا  67هاي   صفحه: نگارش/  105تا  83هاي   صفحه: فارسي

؟نيست، كدام گزينه با نظرات عنصرالمعالي كيكاووس هماهنگ »دوستي« با توجه به متن درس  - 11
.توان با مردمي و احسان زنده نگه داشت دوستي را مي) 1

.باشند ها تا زنده هستند، به دوستي نيازمند مي انسان) 2

.برادر باشد دوست باشد، بهتر از آن است كه بي انسان اگر بي) 3

.ن كساني را كه دوستي مختصري دارند، به دوست يكدل تبديل كردتوا با نيكي و سازگاري مي) 4

؟بيان شده است نادرست ،در كدام گزينه، معني يك و يا چند كلمه - 12
نظري بلند: رايي قوي  دلسوز ـ: ناچار ـ مشفق: ناگزير) 1

عارفان: هماهنگ ـ شبروان: مناطق ـ متّفق: واليت) 2

ناراحت: تن ـ خيرهرو به نيستي رف: دوستي ـ زوال: وال) 3

الف: شنونده ـ گزاف: نحيف ـ مستمع: زار) 4

؟آمده است نادرست ،زير آثارچه تعداد از ي  نويسنده - 13

پروين: به قول پرستو( )شهريار: حيدربابا) (اي نظامي گنجه: نامه ياستس) (سوعنصرالمعالي كيكاو: نامه قابوس(

)واعظ كاشفي: انوار سهيلي) (آذريزديدي مه: هاي خوب هاي خوب براي بچه قصه) ( اعتصامي
يك) 4  دو ) 3  سه ) 2  چهار) 1

؟نداردكدام بيت شخصيت بخشي  - 14
تر از دويست گفتا چنار، عمر من افزون/ اي؟  پرسيد از چنار كه تو چند روزه) 1

اي است زمين در دهان برف گويي كه لقمه/ برف  نشان  انس  هرگز كسي نديد بدين) 2

ها به تن است ما را چه زخم ،جور تو ببين ز/ ره شكوه گفت پيرهني  ز به سوزني) 3

رساند بدنش را راز نازكي آزا/ ي پيرهنش را نگر برگ گل سرخ ك) 4

؟دارد كمتريغلط اماليي كدام گزينه   - 15
ـ افالتون زـ طعام ـ سالطين ـ بزّا ي حود سورهـ  احوال) 1

وشحلي ـ قنچه ـ مدهاگويي ـ ج ـ حكايتكهن ـ معجزات ) 2

ـ مشغّت فضيلت ـ محنتتسلّي ـ   ـ سپاسگزارفروق ـ  بي) 3

ـ هيمه ـ باغچه ـ صيف و شتا مذلّتآزماي ـ حاظران ـ   دروغ) 4
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؟دارد تفاوتها  با ساير گزينه ، در كدام گزينه» كه«مفهوم حرف معني و  - 16
.ي بسيار دارد فايده ،قصه خواندن و شنيدن كهبدان ) 1
؟نالي كهكه از دست  ،و شعلها خنديد بر) 2
.ملول گردد ،مستمع كهچنان نكند ) 3
.كه جماعت، اليق چه نوع سخن است ددان كهبايد ) 4

؟وجود دارد هر دو ،ي مخفف كلمه وجمله  در كدام گزينه، شبه - 17
اي مرحبا از بر يار آمده/ خرم باد صبا  نفساي ) 1
به زبان صدانالد بكوه  /سعدي به كوه  ي رسد نالهبگر ) 2
افسوس كه آن دگر ندارد/ دارد هنر و هزار دولت ) 3
؟)اميد(م يا رجا ور) ترس(خوف با قدم /  ؟ اي يا خالف از در صلح آمده) 4

؟شود نميتركيب » خواني«ا ي» خوان«ي وجود دارد كه با  ا در كدام گزينه، كلمه - 18
موسيقي ـ  قصه ـ نغمه) 1
فاتحه ـ هشاهنام ـ الاليي) 2
ذهن ـ غزل ـ شعر) 3
نظم ـ ظفحا ـ كتاب) 4

؟تناسب مفهومي داردزير با بيت  كدام گزينهبيت  - 19
»گفتار زست  كردار نكو كن، كه نه سودي/ ؟ي ناكرده و بيهوده چه حاصل از گفته«

عسل بي لكنرند، وهمچو زنب/ عمل  اي برادر عالمان بي) 1
د گريستيباببيچارگان بر،  به/ بيچارگي است  سخن گفتنِ كژ ز) 2
اين نقش ماند از قلمت، يادگار عمر/ ي جهان  حافظ سخن بگوي كه بر صفحه) 3
طلبم بارانِ اجابت تو را مي/ ام  طلب، بذر دعا كاشته در خاك) 4

؟نداردبيت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي  - 20
»پيش امير ،سينه به از دست بر/ ه دست آهن تفته كردن خمير ب«

تو را بازوي زورآزماستكه گر / مخواه وي مردم زنان خود، از با) 1
منت حاتم طايي نبرد/ خوردهر كه نان از عمل خويش ) 2
بهتر از نان دهخدا و بره/ رنج خويش و تره  سركه از دست) 3
مكوب اين آهن سرد ههودبيبه / د رنوميد برگ ،)كه آمدي( كĤمدياز اين در ) 4
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دقيقه 5: گويي زمان پاسخ114تا  87هاي   صفحه –مطالعات اجتماعي 

؟است نادرستي ويژگي درياهاي ايران  هاي زير درباره كدام يك از گزينه - 21
اين دريا ماهيان خاوياري يافت ريزند؛ در هايي هستند كه به درياي خزر ميداز جمله روو گرگان  زاررودهاي ه )1
.شود مي
.تر است فارس كم تر است؛ اما عمق اين دريا از خليج عمان از خليج فارس بيش شوري آب درياي) 2
.داشته است... هاي گوناگوني مانند درياي قزوين، درياي گرگان و  نام ،درياي خزر در طول تاريخ) 3
.فارس با كشورهاي عربستان و امارات همسايه است طريق خليج ايران از )4

؟درست آمده استاز راست به چپ  قدرتمند شدن اروپاييانيع مربوط به در كدام گزينه ترتيب وقا - 22
رشد شهر و شهرنشيني  هاي صنعتي ـ افزايش كارگاه) 1
ي آمريكا سفر كردن اروپاييان به شرق آسيا ـ كشف قاره) 2
ي آفريقا زدن قاره سفر كردن اروپاييان به شرق آسيا ـ دور) 3
پزشكي جهان اسالمهاي  ي كتاب ه اروپا ـ ترجمهانتقال علوم و فنون مسلمانان ب) 4

؟كشورهاي پاكستان و تركيه آمده است  ويژگي ترتيب بهدر كدام گزينه  - 23
ايرماق از رودهاي كشور تركيه است كه ـ رود قزلي هفت ميوه رواج دارد  سفره در برخي شهرهاي پاكستان چيدن) 1

.ريزد به درياي مديترانه مي
ايرماق از رودهاي كشور تركيه است كه به درياي رود قزلگذارند ـ  هاي نوروزي آجيل مي فرهدر پاكستان روي س) 2

.ريزد مديترانه مي
آرارات از جمله مرزهاي طبيعي است كه ميانرشته كوه گذارند ـ  هاي نوروزي آجيل مي در پاكستان روي سفره) 3

.كشور تركيه و ايران قرار دارد
آرارات از جمله مرزهاي طبيعي است كه رشته كوهي هفت ميوه رواج دارد ـ  تان چيدن سفرههاي پاكس در برخي شهر) 4

.ميان كشور تركيه و ايران قرار دارد
؟تر است ي قاجار نزديك تأسيس سلسلهزمان به از نظر زماني با استعمار هاي زير  يك از شخصيت مبارزات كدام - 24

سيد حسن مدرس) 2  خان جنگلي ميرزا كوچك) 1
رئيس علي دلواري) 4  خان فراهاني ميرزا تقي) 3

؟است نادرست هاي زير يك از كشور اطالعات مربوط به كدام - 25
.در اين كشور قرار دارد) ع( ابيطالبعلي بن حضرت  و) ع(  حرم حضرت ابوالفضل: عراق) 1
.باشد ميكه دين مردم آن مسيحي است ي ايران  تنها كشور همسايه: ارمنستان) 2
.تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان از همسايگان شمالي اين كشور هستند: غانستاناف) 3
.پايتخت اين كشور مكّه است و در جنوب غربي ايران قرار دارد: عربستان سعودي) 4
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دقيقه 15: گويي زمان پاسخ              97تا  83هاي   صفحه –علوم

؟فتوسنتز به چه معناست - 26

ساختن غذا به كمك نور) 4  كلروفيل  ي ذخيره) 3  ساختن نور )2  تركيب نور) 1

؟شوند آب و انرژي نور خورشيد، به ترتيب از راست به چپ، توسط كدام قسمت گياه جذب مي - 27

ريشه، كلروفيل) 4  آوند، كلروفيل) 3  ها ريشه، روزنه) 2  ها  آوند، روزنه) 1

گي كرده و ضايعات پوستي بوجودها وجود دارند كه بر روي پوست بدن انسان رشد و زند نوعي از قارچ - 28

؟با انسان چگونه است  اين نوع قارچ ي رابطه. آورند مي

.برند هر دو سود مي) 1

.بيند ميديگري نه سود نه زيان و يكي سود مي برد ) 2

.بيند ميزيان  يو ديگرمي برد يكي سود ) 3

.بينند هر دو زيان مي) 4

....... . هاي كاج كم است، زيرا تنوع گياهي در جنگل - 29

.شود گياهان ميبسياري از انواع كند كه مانع رشد  موادي ترشح مي ،كاج درختان ي ريشه) 1

.به ساير درختان دارند ي نسبت درختان كاج رشد سريعتر) 2

.دنكن از رشد گياهان ديگر جلوگيري مي ،در فضا اين مواد هاي خود و انتشار درختان كاج با ترشح موادي از برگ) 3

.شود درختان كاج با جذب مقدار زياد آب، مانع از رسيدن آب به ساير گياهان مي ي ريشه) 4

ها درخت به نظر شما كدام .هاي شهر، درختكاري كند ميدانو  ها ي خيابان خواهد در همه شهرداري شهري مي - 30

؟ند تر براي اين كار مناسب

ا گلهاي فراوان گرمسيريدرختان زيبا ب) 2  رد سيريسدرختان سايه گستر و تنومند ) 1

.تري نياز داشته باشند كه آب بيشدرختاني ) 4  درختان بومي و سازگار با آن منطقه ) 3
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دار نشاسته ي دار و ساقه غنرو ي دانه ،دار روغن ي ميوه ،از راست به چپترتيب  به ،كدام دسته از گياهان زير - 31

؟باشند مي

نيشكر نارگيل ـ برنج ـ ) 2  ت ـ سيب زمينيآفتابگردان ـ ذر ي تخمه) 1

زميني سيبآفتابگردان ـ  ي تخمهنارگيل ـ  )4   گندم ـ نارگيل ـ موز )3

؟شود يد براي شناسايي كدام ماده استفاده ميمحلول از  - 32

كربن دي اكسيد) 4   روغن )3  نشاسته )2  وفيلركل) 1

.را شكار كند.......... رخي تواند ب به شكل تله در آمده است كه مي.......... در گياهان شكارچي،  - 33

ها ساقه ـ مصرف كننده) 2  ها  ساقه ـ توليد كننده) 1

ها برگ ـ مصرف كننده) 4  ها برگ ـ توليد كننده) 3

؟باشد ي غذايي زير، كدام گزينه صحيح مي با توجه به زنجيره - 34

گندم ملخ  گنجشك  مار  جغد 

.يابد ها كاهش مي ت گنجشكها، جمعي با مرگ تعداد زيادي از جغد) 1

.يابد ت مارها كاهش ميها، جمعي با مرگ تعداد زيادي از جغد) 2

.يابد ها كاهش مي ت ملخها، جمعي با مرگ تعداد زيادي از گنجشك) 3

.يابد ت مارها افزايش ميها، جمعي تعداد زيادي از گنجشك با مرگ) 4

به هم شبيه است؟ ،روابط زير كدام نوع از - 35

كركس و شير) الف

هاي دهان مارماهي انگل ي ميگوي تميز كننده) ب

ي كنه مكيدن خون انسان به وسيله) پ

مورچه و شته) ت

ب و پ) 4  الف و ت) 3  ب و ت) 2  الف و پ ) 1
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شوند؟ هاي انتقال ميكروب سرما خوردگي محسوب مي ه موارد زير، از را چند مورد از - 36

و بيني هاندو سپس تماس دست با دست دادن با فرد سرما خورده ) الف

بيمار با فرد سالمفرد روبوسي كردن ) ب

با فرد بيمار) مانند حوله و ظروف غذا خوري(استفاده از وسايل مشترك ) ج

صفر) 4  يك) 3  دو) 2  سه ) 1

نقش پادتن در بدن انسان چيست؟ - 37

ها ميكروبفعال كردن ) 2    ها كشتن ميكروب) 1

ها ميكروب ي وسيله هخورده شدن ب) 4  ها غير فعال كردن ميكروب) 3

است؟شده هاي مفيد پوست نشان داده  شكل باكتري ،دركدام گزينه - 38

1 (2 (

3( 4 (

هاي دفاعي بدن در مقابله با ميكروب اولين و دومين سد تواند ميكدام گزينه  ،ترتيب از راست به چپ به - 39

؟باشد ،زا بيماري

هاي سفيد پوست ـ گويچه) 2    راه تنفسـ  شش) 1

ـ پوست مخاط بيني) 4  ششسفيد ـ   هاي گويچه) 3

؟باشد صحيح مي ،هاي زير يك از گزينه كدام - 40

.شود يفاضالب استفاده م ي ها براي تصفيه از انواع خاصي از باكتري) 1

.كنند ها را غيرفعال مي هاي سفيد با ترشح پادتن ميكروب ي گويچه همه) 2

.ها هستند ها گروهي از باكتري ميكروب) 3

.كند اگر ميكروبي از سد اول دفاعي بدن ما عبور كند، قطعاً ما را بيمار مي) 4
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دقيقه 25 :گويي زمان پاسخ136تا  109هاي   صفحه –رياضي 
ي جدول تناسب است؟ ل زير نشان دهندهكدام جدو - 41

1 (

2 1
1 11 12 42 (

15 12
5 33 (

/4 0 5
8 14 (

9 3
15 3

استفاده شده 5/0و  3و  5 هاي نسبت به ترتيب از راست به چپ آب و شكر و گالب به در يك نوع شربت، - 42
؟تر است از جرم آب بيشند گرم گرم باشد، جرم كل شربت چ 210گر جرم شكر ا. است
1( 595  2( 350  3( 560  4 (245

1نسبت پول فرهاد به وحيد - 43
چندفرهاد  ،تومان پول داشته باشند 176000اگر آن دو روي هم . است 5به 3

پول دارد؟ تومان
1( 9000  2 (11000  3( 165000  4 (12000

؟كدام گزينه است 6000درصد عدد  30درصد از  4 - 44
1( 60  2( 72  3( 58  4( 80

با توجه به نمودار، .است نتايج امتحان رياضي نوبت اول به صورت زير ،آموز دارد دانش 20در يك كالس كه  - 45
؟نداين آزمون غايب بود آموزان در دانش صدچند در

1( 10  
2 (20  
3( 30  
4 (15  

؟باشد 4رقمي انتخاب كنيم، چند درصد احتمال دارد كه رقم يكان آن  2اگر يك عدد  - 46
1( 9   
2( 10   
3( 45  
4 (86

درصد از جمعيت 25سال  50اگر در طي اين  .سال پيش است 50جمعيت جهان در رو مربوط به   نمودار رو به - 47
چند درصد جمعيت جهاناكنون  همجايي ديگري نداشته باشيم،  و هيچ جابهآسيا به اروپا سفر كرده باشند  ي هقار

سال صورت نگرفته 50با فرض اينكه هيچ مرگ و مير و هيچ تولدي در اين ( ؟دهد اروپا تشكيل مي ي هرا قار
).باشد
1( 31  2( 30  
3( 28  4 (12  

64%
17%

1%

12%
6%

آسيا آفريقا اروپا آمريكا اقيانوسيه

خوب خ�ل�
لاير
اض� امتحان الايرز
اب�

داهنشآموزان تعداد

قبولخوب قابل

10

6

2
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تومان را در حساب 12000اگر شخصي مبلغ  .دهد درصد سود به سپرده داران خود مي 10هر سال  ،يك بانك - 48
؟شود چقدر مياو  بدون آنكه مبلغي از حساب خود برداشت كند، پول ،سال 2گذارد، پس از خود ب

1 (14400   2 (14520  3 (14300  4 (14200  
درصد تخفيف 30قيمت اين كاال با . تومان است 2600نسبت به قيمت خريد درصد سود  30قيمت كااليي با  - 49

است؟ چند توماننسبت به قيمت خريد 
1 (600  2 (2000  3 (1400  4 (1800

چند توماناصل پول . شود تومان مي 2750 ،مقدار پولي را به اصل آن پول اضافه كنيم 35%و  25%اگر اختالف  - 50
است؟

1 (2000  2 (2500  3 (2600  4 (2700 
درصد تخفيف 20روز يك بار اين پالتو  15اگر هر  .تومان قيمت دارد 000/100يك پالتو در يك فروشگاه  - 51

تواند اين پالتو را بخرد و چقدر برايش باقي از چند ماه مي بعد ،تومان پول دارد 55000ين كه نگ ،بخورد
).روز فرض كنيد 30يك ماه را ( ؟ماند مي

تومان 3800 –يك ماه  )1
تومان 5000 –يك ماه و نيم  )2
تومان 3800 –يك ماه و نيم  )3
تومان 5000 –يك ماه ) 4

نسبت به قيمت تخفيف 10% با سپسبعد از افزايش چند درصد ماليات و  ،ن بودتوما 40000قيمت كااليي كه  - 52
؟مقدار ماليات چند درصد بوده است. تومان فروخته شد 38880 قيمت با ،افزايش ماليات بعد ازكاال 
1( 10  2( 8  3( 4  4( 5  

17مقدار تقريبي كسر - 53
؟رد كردن كدام استبه روش گ 01/0تر از  با تقريب كم3

1( 65/5  2( 66/5  3( 67/5  4( 68/5
؟يكسان نيستهاي زير به روش قطع كردن با بقيه  يك از تقريب با كدام 038/670عدد  حاصل - 54

1( 1/0  2( 1  3( 01/0  4 (10
؟دست آيد به 260توان گرد كرد تا عدد  هايي مي را با چه تقريب 259/ 99941عدد  - 55

10و  01/0 )2    01/0و  001/0 )1
0001/0و  1/0 )14و  001/0 )3






