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 های او خواهد بود.برادرِ مینو مسلماً دایی بچه ؛«1» یهگزین -1

 ملقّب  ملغّب / بیهقی یغبیه؛ «2» یهگزین -2

 وقت است که بازآیی آمدتو به جان تنهایی / دل بی غمداد از  خوبانای پادشه ؛ «2» یهگزین -3

 ؛«3» یهگزین -4

 پردازد.عوامل مؤثر در نوع آب و هوای مناطق مختلف میبهترین عنوان برای این پاراگراف، عوامل آب و هواست؛ چرا که متن به؛ «1» یهگزین -5

 یعنی میانه، میانگین، وسط. ،«معتدل»؛ «4» یهگزین -6

 شوند.تابش خورشید ایجاد می یهاول در اثر زاوی یهکمربندهای آب و هوایی در درج؛ «1» یهگزین -7

 به نوعی مترادف هستند. مباحثه، مجادله، منازعه، مخاصمه؛ «2» یهگزین -8

 ؛ «2» یهگزین -9

 اند.تغییر نکردهحروف فرد با حرف بعدی در الفبا جایگزین شده و حروف زوج ؛ «3» یهگزین -10

 

 ؛ «4» یهگزین -11

 پس: است. ز ضرب یک عدد در خودش ساخته نشدهیعنی ا ،این عدد فرد است. مربع کامل هم نیست :343عدد  (1)

گیرد.د در دستگاه قرار میدمج   343 3 346  

346 ، ولی زوج است:مربع کامل نیست 346 345  

345 شود که عدد بیشترین مقدار ممکن شود:میجای ارقام به نحوی عوض  543  

 ، ولی مربع کامل نیست:زوج است: این عدد  214( عدد 2)

 کنیم:ارقام را عوض میکنیم و جای از عدد یکی کم می 214 213 321  

(3) 169   مربع کامل است: عدد فرد است واین 169 961  

 مجموع: (4)  961 321 543 1825  

 ؛ «3» یهگزین -12

    3 9 18 30  

 ایم تا این الگو ایجاد شود:کرده اگر به الگو دقّت کنید، اعداد مثلثی را سه برابر  23 243   سوم الگوعدد بیست و 8282
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 کنیم:مربع بزرگ را دو قسمت می ؛ «4» یهگزین -13

  

  55 7 6 2  

 :ض استفاده کنیدتوانید برای حل چنین سؤاالتی از مثال نقمی؛ «2» یهگزین -14

 
 

   
70 135 35 1    «1» یه:گزین 352

 
   
540 5 40 45 153 3  «3» یه:گزین 3

     
4030 40 30 10 52 2  «4» یه:گزین 2

 همواره داریم:« 2» یهاما در گزین


 
40

104  

 زوج هر عددی زوج 

  است. پس:  -2عدد  ،-1تر ازصحیح کوچکترین عدد بزرگو  -19، عدد -20تر ازترین عدد صحیح بزرگکوچک؛ «4» یهگزین -15

 :مجموع دو مقدار   2 19 21  

  ؛ «1» یهگزین -16

 36نقاط داخلی: 

 19نقاط محیطی: 

/  1936 1 44 52  
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 ؛ «2» یهگزین -17

 

, , , , , , ( ) , ( ) , ( )     1 2 3 4 5 6 1 2 4 3 1 2 3  هامثلث 4

 

 

 در نظر بگیرید.در چنین سؤاالتی مسیر زیر را ؛ «1» یهگزین -18

   

 .2؛ یعنی Cو  Bشود مجموع می Dهم همین کار را انجام دهید. حاال  Cرا کنار آن بنویسید. برای  Bبه  Aتعداد مسیرهای رسیدن از 

      

بزرگ بر  یهباید عقرب صفحه باشد،که زاویه نیمصفحه و دو مرحله قائمه است. برای اینمرحله نیم دوترتیب دو عقربه به یهزاوی؛ «2» یهگزین -19

 قرار گیرد. 8روی 

 ؛ «4» یهگزین -20

 دست آمده است.به 10شده و عدد  جمع با 

 دست آمده است.به 24جمع شده و عدد  با 

 واحد بیشتر است. )اختالف( 14 از گیریمپس نتیجه می

   20 14  )عدد بزرگ( 172

   20 14  )عدد کوچک( 32

  10  

    3 10 7 

      7 17 3 27 

 ت.بخش درونی مماس داخلی شکل بیرونی اس« 2» یهجز گزینها، بهدر تمامی گزینه؛ «2» یهگزین -21

 چرخد.ساعتگرد می 90پادساعتگرد و شکل درونی 90شکل بیرونی؛ «2» یهگزین -22
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 ؛ «4» یهگزین -23

 شکل اول از بیرون به داخل مثلث دایره مربع 

 شکل دوم از بیرون به داخل مثلث مربع دایره 

 شکل سوم از بیرون به داخل مثلث دایره مربع 

                                                                                                                                          

 مثلث( باشد. دایره بیرون به داخل باید )مربع ازبعدی  شود. پس در شکلجا میشکل درونی در هر مرحله جابه اول: یهمرحل

 مثلثمربعدایرهمثلث مربع مربع است.و های دایره، مثلث رنگ در هر مرحله یکی از شکلبخش سیاه دوم: یهمرحل

 صحیح است.« 4» یهشود. بنابراین گزینجا میکل جابهشرنگ در هر مرحله یک محل قرارگیری بخش سیاه سوم: یهمرحل

 ؛ «4» یهگزین -24

 ؛ «3» یهگزین -25

 ؛ «2» یهگزین -26

  

 ؛ «2» یهگزین -27

 ؛ «4» یهگزین -28

 ؛ «2» یهگزین -29

  

 ؛ «1» یهگزین -30

  

 ؛ «1» یهگزین -31

 ترتیب:تعداد ارقام زوج به؛ «4» یهگزین -32

 رقم 6«: 4» یهرقم / گزین 7«: 3» یهرقم / گزین 9«: 2» یهرقم / گزین 7«: 1» یهگزین
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 ها:بررسی سایر گزینه؛ «1» یهگزین -33

 های پر از شادی و نشاطزوربه امید  /پر از شادی و نشاط  هایروزبه امید «: 2» یهگزین

 از شادی و نشاط پراز شادی و نشاط / به امید روزهای  پزبه امید روزهای «: 3» یهگزین

 و نشاط شادیو نشاط / به امید روزهای پر از  شاذیبه امید روزهای پر از «: 4» یهگزین

 ( 1( با )1رکیب )( ت1( توانایی )1( جمله )1( از )1( دارند )1( خاصی )1( لغات )2( برخی )1( فارسی )1( لغات )2بین )؛ «1» یهگزین -34

 16: اًمجموع ( 1( جدید )1ساخت )

 11 :مجموعاً (1جدید )( 1( ساخت )1( دیگر )2( ترکیب )2( توانایی )1( ویژگی )1( لغات )1( لغات )1بین )؛ «2» یهگزین -35

 بین، ساخت؛ «1» یهگزین -36

 ؛ «1» یهگزین -37

  

 ؛ «2» یهگزین -38

  

 ؛ «3» یهگزین -39
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 ؛ «4» یهگزین -40

  

 ؛ «2» یهگزین -41

 ؛ «3» یهگزین -42

   

 ؛ «2» یهگزین -43

 ؛ «3» یهگزین -44

 ؛ «1» یهگزین -45

 نقطه( 5آسمان تیره )«: 1» یهگزین

 نقطه( 6تُن ماهی جنوب )«: 2» یهگزین

 نقطه( 6شیاد و دروغگو )«: 3» یهگزین

 نقطه( 12اخالق )میزبان خوش«: 4» یهگزین

 ؛ «2» یهگزین -46
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 آغاز، پیشروی، ارزیابی، انتخاب؛ «1» یهگزین -47

 ؛ «3» یهگزین -48

 ای نشده است.شارهعالقمند به چای است، امهراد که به این مهیار برای مهراد چای آورده ولیدر متن سؤال گفته شده، ؛ «4» یهگزین -49

 ؛ «4» یهگزین -50

 گردش، نکشیده، پوشی، نداشتم، نداشت، شکر، کفشی، چشم، شلغم ؛«1» یهگزین -51

 ت، بریاندلتنگ، نداشت، نعمت، بریان، خوان، وان، نیسزمان، ننالیده، آسمان، نکشیده، عریان، مانده، نداشتم،  ؛«3» یهگزین -52

 ننالیده، دلتنگ، تعالی، شلغم  ؛«2» یهگزین -53

 ؛«3» یهگزین -54

 در مرغ، بریان، مردم، سیر« ر» ؛«4» یهگزین -55

 است –مرغ  -دستگاه  -وان  -است  -بر  -تره  -برگ  -از  -متر ک -یر س -ه ب -کلمه: مرغ  13  ؛«4» یهگزین -56

 ؛«3» یهگزین -57

 ننالیده، نکشیده، وقتی، نداشتم، دلتنگ، نداشت، کفشی، چشم، نیست، پخته  ؛«3» یهگزین -58

 تن: دلتنگ، ای: پای، لی: ننالیده ؛«4» یهگزین -59

 رگ: برگ  ؛«3» یهگزین -60
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