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 فارسی

 فضل و فیض هر دو به معنای بخشش هستند.. 2ی گزینه -1

 ارض             عرض. 3ی گزینه -2

 آسمان. 1ی گزینه -3

 سعدی. 4ی گزینه -4

 جمع عضو :جمع ادب          اعضا  :جمع خُلق         آداب  :اخالق . 2ی گزینه -5

 جمع دقیقه               :دقایق                    

 نترسیم. 4ی گزینه -6

 .1ی گزینه -7

 .3ی گزینه -8

 .4ی گزینه -9

 گزیده گوی  ـهای امری: کم گوی جمله. 2ی گزینه -10

 غنیمت شمار ـخیز  ـدان  ،جهان، جمله، فروغ نور حق                                         

 ریاضی

 .3ی گزینه -11

 تایی و یک تک دایره است.2ردیف  17شکل هجدهم دارای  .3ی گزینه -12
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 .4ی گزینه -13

پذیر است و مجموع بخش 2، زوج است پس بر  38214رقم یکان عدد . 2ی گزینه -14

 باشد.نیز می 3پذیر است، پس مضرب بخش 3بر  18است و چون  18های آن رقم

 پذیر است.بخش 2و هم بر  5هم بر . 1ی گزینه -15

 .4ی گزینه -16

 نه منفی.عدد صفر نه مثبت است و . 2ی گزینه -17

 -7 .3ی گزینه -18

  .3ی گزینه -19

)               . 4ی گزینه -20 )  
1 1 5

3 1 2 8
4 6 6

  

 شود.مجموع سه عدد فرد، عددی فرد می .4ی گزینه -21

 شوند.تا اضافه می 4تا  4. 2ی گزینه -22

عدد بعد از عدد اوّل 33                                         135 3 132 132 4 33 

 پس سی و چهارمین عدد است.

)تا 37      .                                                       3ی گزینه -23 )  284 97 5 

 4شود. پس در اینجا می 45ها فرض کنیم، مجموع رقم 9رقم را  5اگر هر . 1ی گزینه -24

. است 8ها هستند و یکی از رقم 9ها، تا از رقم   99998 99989 99899 98999 89999 

پذیر بخش 4پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر بخش 4عددی بر  .4 یگزینه -25
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  87715454132ترین عدد ممکن: بزرگ. 2ی گزینه -26

 .مبدأ است ، چهل و سه دقیقه )واحد( قبل از 6:  47ساعت . 1ی گزینه -27

 .4ی گزینه -28

 م:را تعیین کنی 15و  12در واقع باید سومین مضرب مشترک  .3ی گزینه -29
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 علوم تجربی

  شروع کاوش با مشاهده است. .3ی گزینه -31

 شناسیم، خطرناک است.چشیدن موادّی که نمی. 4ی گزینه -32

 الماس. 1ی گزینه -33

 آید.دست میوزنی، کاغذ با کیفیت و مرغوبی بهاز چوب درختان برگ س. 3ی گزینه -34

اصله درخت باید قطع شود، پس  3برگی،  500جلد کتاب  200برای  .1ی گزینه -35

 اصله درخت باید قطع شود. 30برگی،  500جلد کتاب  2000برای 

 تر است.کیفیتپالستیک بازیافتی از پالستیک نو، بی. 4ی گزینه -36

 .3ی گزینه -37
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 .3ی گزینه -38

 .نیستی چیپس چوب از مراحل بازیافت هتهیّ. 1ی گزینه -39

 آهن. 2ی گزینه -40

 .1ی گزینه -41

 .3ی گزینه -42

 کار رفته است و حتماً باید بازیافت شود.در باتری موادّ سمّی به. 2ی گزینه -43

 کند.ها درنهایت استحکام کاغذ را کم میاستفاده از سفیدکننده. 4ی گزینه -44

 .1ی گزینه -45

 دهد.آب ژاول به مرور زمان خاصیت خود را از دست می. 3ی گزینه -46

 شود که بـرای ی آب اکـسیژنه، آب و اکـسیژن حـاصل مـیبـا تـجزیه. 4ی گزینه -47

 زیست مفید است.محیط

گردد و کار خمیرسازی بخار آب جوش باعث نرم شدن چیپس چوب می. 1ی گزینه -48

 کند.میتر را راحت
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