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آزمون شبیه ساز شمارة 1

* با توجه به متن زیر به سؤاالت 16 تا 18 پاسخ دهید.
زهرا و زهره یک پسرعموی مشترک به نام احمد دارند. آنها می خواهند برای تولد احمد کادو بگیرند. برای این کار از 

گر مادر حسن خواهر پدر احمد باشد، آنگاه: نوۀ پدربزرگ زهره یعنی حسن کمک می گیرند. ا

 حسن با زهره و زهرا چه نسبتی دارد؟161
۲( پسردایی شان است. ۱( پسرعمویشان است.  
۴( پسرعمه شان است. ۳( پسرخاله شان است.  

گر پدربزرگ زهره یک دختر و دو پسر داشته باشد، نسبت زهره و زهرا چیست؟171  ا
۱( خواهر یکدیگرند.

۲( دخترعموی یکدیگرند.
۳( دخترعمو و دخترعمۀ یکدیگرند.
۴( دختردایی و دخترعمۀ یکدیگرند.

 کدام گزینه درست است؟181
۱( مادر حسن، خالۀ احمد است. 

۲( مادر احمد، خواهر مادر حسن است.
۳( زهرا برادرزادۀ مادر حسن است.

۴( زهره خواهرزادۀ مادر حسن است.

 کلمات زیر از متن هایی استخراج شده اند. کلمات به اتفاقاتی متوالی اشاره دارند. حال مشخص کنید در کدام متن، 191
ترتیب الفبایی و ترتیب اتفاقات آن کلمات یکسان است.

»ورشکستگی، سرمایه گذاری، تالش، حمایت«
۱( عماد از حمایت دیگران استقبال می کرد و همیشه تالش داشت سرمایه گذاری های بیشتری انجام دهد. این روحیۀ او از آموخته های 

کار قبلی اش ناشی می شد که ورشکسته شده بود.
گر حمایتی پشتش نبود نمی توانست تالشش را از سر بگیرد و خودش را از ورشکستگی نجات دهد. بنابراین توانست با  ۲( عماد ا

حمایت دیگران و تالش خودش مجدداً سرمایه گذاری کند.
۳( ورشکستگی عماد باعث شد سرمایه گذاری هایش از بین برود و دیگر تالش و حمایت دیگران هم کارساز نبود.

۴( سرمایه گذاری های عماد پس از تالش و حمایت دیگران به ثمر ننشسته بود و در نهایت ورشکسته شد.

* در هر یک از سؤاالت زیر، کدام گزینه جای خالی یا جاهای خالی را به درستی پر می کند؟

 پادشاه هیچ توجهی به شرایط آن روزگار نداشت و در عوض هزینه های .......... و .......... می کرد.201
۲( زیاد، منطقی ۱( گزاف، اجباری  

۴( گزاف، غیراجباری ۳( هنگفت، منطقی  

کنون نظریات او .......... نیستند.211  تنها بخشی از نظرات نیوتون رد شده بود و ا
۲( اصالً درست ۱( کامالً مردود  

۴( اصالً نادرست ۳( اصالً مردود  
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آزمون شبیه ساز شمارة 2

گزینه ها می تواند آن حجم 91 از  نمودیم. کدام یک  برای آن رسم  را  زیر  نگاه کرده و تصویر  باال  از  را   حجمی سه بعدی 
)المپیاد هوش( سه بعدی باشد؟ 

 )۲    )۱

 )۴    )۳

 تصویر در آب شکل داده شده کدام است؟101

 )۲    )۱

 )۴    )۳

 در کدام گزینه اجزای شکل الگو دقیقاً موجود است؟111

 )۲    )۱

 )۴    )۳

 با کنار هم قرار دادن 4 مربع و 4 مستطیل، شکل زیر را ساختیم. در تصویر ایجادشده چند چهارضلعی مختلف قابل 121
شمارش است؟

۱6 )۱
۱7 )۲
۱8 )۳
۱5 )۴
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 در کدام گزینه حروف به هم ریختۀ دو واژه، معادل »گروه مسافر« را می توان یافت؟331
۲( ن گ و ف ب ا ک ق ه ۱( س ل ف ه ا ک ا گ ف  

۴( ن ه ا ل و ف ر ا ا ک ق ۳( ل ر ا ک ق ه ن ق ف  

 با توجه به الگوی زیر، )؟( کدام است؟341
»؟، جت، تخ، پج، ک ، ش، خ، ت، الف«  

۴( جا ۳( صا  ۲( حا  ۱( ابا 

 با توجه به الگوی موجود، )؟( کدام است؟351
۱۴ )۱
۲۴ )۲
۳6 )۳
80 )۴

 با توجه به معنا، ترکیب  کدام است؟361

» تزاز: جنبش، حرکت، نوسان«
۴( عح  ۳( عه   ۲( اه   ۱( اح  

 واژه ای پنج حرفی را به صورت یکی درمیان درون شکل زیر قرار دادیم. شمارۀ حرف الفبای حرف وسط این واژه کدام است؟371
۱ )۱

۱5 )۲
۴ )۳

۱۲ )۴

 در شش کلمه تغییری یکسان ایجاد کرده و آنها را در شش خانۀ جدول زیر قرار داده ایم. با توجه به آن کدام گزینه 381
می تواند به جای )؟( استفاده شود؟

۱( جا
۲( ور
۳( کار

۴( نوره

 با توجه به رابطۀ اعداد، )؟( کدام است؟391
»39 ،27 ،66 ،93 ،159 ، ?«  

۲96 )۲   ۲۴۳ )۱
۲67 )۴   ۲5۲ )۳

 در بین عددهای زیر، کدام عدد با بقیه متفاوت است؟401
»437 ،963 ،271 ،426 ،178 ،220«  

۲7۱ )۲   ۲۲0 )۱
۴۳7 )۴   96۳ )۳
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آزمون شبیه ساز شمارة 4

* با توجه به متن زیر به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.
»در دانشکدۀ نفت آبادان در کنار تحصیل علم، دانشجویان را با حقایق اسالم آشنا و به مبارزه با حکومت شاه تشویق 
می کرد. پس از پایان دانشکده، در دورۀ سربازی، به جرم انتشار اعالمیۀ رهبر محبوب خود، امام خمینی که در آن زمان در 
کشور عراق در تبعید به سر می برد، دستگیر شد و به زندان افتاد. در دورۀ زندان هم زمان با تحمل انواع شکنجه به دفاع از 

اسالم و گسترش مطالعات خویش ادامه داد.«

 چند واژه در متن موجود است که هم دارای حرف »ر« باشد و هم حرف »ی«؟ )کلمات تکراری را محاسبه نمی کنیم.(131
۴( پنج ۳( دو  ۲( چهار  ۱( سه 

را 141 تکراری  )واژه های  باشد؟   الفبا  حروف  به ترتیب  آن  حروف  که  دارد  وجود  دوحرفی  حداقل  کلمۀ  چند  متن  در   
نمی کنیم.( محاسبه 

۴( ده ۳( نُه  ۲( هشت  ۱( هفت 

 در پرسش زیر، کلمه ای با توجه به حروف الفبا تغییر یافته و به کلمۀ مقابلش تبدیل شده است. مشخص کنید که کلمۀ 151
بعدی با همان الگو چگونه تغییر می یابد؟

»دلمه« : »رنوا« :::::::::: »تله« : »؟«
۴( چنا ۳( بکم  ۲( جنا  ۱( جناح 

 می خواهیم با استفاده از حروف دو کلمۀ »گوشواره« و »سازمان« کلمه ای جدید بسازیم. کدام گزینه را نمی توان ساخت؟161
۴( سشوار ۳( گلستان  ۲( گراز  ۱( گناه 

 فرض کنید هر دسته از کلمات زیر به ترتیب حروف الفبا در یکی از زبان ها است. در این صورت کدام مجموعه از چپ 171
به راست به ترتیب حروف الفبا در زبان فارسی است؟

۲( عبور، عامه، عالی، عاشورا ۱( ساالنه، سال، ساطع، ساطور  
۴( ربا، رجال، راهی، رایزن ۳( خاتم، خاطر، خبیر، ختام  

 در ستون )1( ترکیبی از حروف انگلیسی را بدون توجه به معنا و در ستون 181
)2( نمادهایی را که به هر یک از این حروف اختصاص داده شده است مشاهده 
می کنید. با این توضیح که ترتیب نمادهای ستون )2( مطابق حروف ستون )1( 

نیست، نماد مناسب برای حرف E کدام است؟
 )۱
 )۲
 )۳
 )۴

 در عدد زیر چندتا رقم 3 داریم که بالفاصله بعد از آن رقمی فرد آمده باشد و پس از آن رقم فرد، رقمی زوج آمده 191
باشد؛ ضمن اینکه مجموع رقم3 با دو رقم بعد از خود، کمتر از 10 باشد؟

»5431221343613727314413123321234 «  
۴( 5تا ۳( ۲تا  ۲( ۳تا  ۱( ۴تا 

ستون 1ستون 2

→→ALONE

→→AFLO

→→PHONE

→→KAT

→→FLATE
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 علی از حسین بزرگ تر و از مهرداد کوچک تر است. حسین از نقی بزرگ تر و نقی از تقی بزرگ تر است. رامین از محسن 201
بزرگ تر و از تقی کوچک تر است. مجید از محسن کوچک تر و از غالم بزرگ تر است. سوسن از غالم کوچک تر و مهشید از 

گر این نفرات را از کوچک به بزرگ بچینیم، نفر وسطی کدام است؟ سوسن کوچک تر است. ا
۴( نقی ۳( رامین  ۲( محسن  ۱( تقی 

* در هر یک از دو سؤال زیر، حداقل اطالعات موردنیاز برای محاسبه را از بین گزینه های پیشنهادی انتخاب کنید.

 آدرین متولد چه سالی است؟211
الف( او هر سال 7 شهریور تولد خود را جشن می گیرد.
کنون 6 شهریور 1400 می باشد و فردا تولد اوست. ب( ا

۲( فقط »ب« ۱( فقط »الف«  
۴( اطالعات مسئله کافی نیست. ۳( »الف« و »ب« با هم  

 دیروز چه روزی از هفته بود؟221
الف( امروز سه روز قبل از آخرین روز بهمن ماه است.

ب( اول اسفند، پنج شنبه است.
۲( فقط »ب« ۱( فقط »الف«  

۴( اطالعات مسئله کافی نیست. ۳( »الف« و »ب« با هم  
به  توجه  با  است.  داده شده  نمایش  ورودی  زنجیرۀ  اعداد روی یک  ماشین  پردازش  نتیجۀ سه مرحله  زیر  * در جدول 

پردازش صورت گرفته به سه سؤال بعدی پاسخ دهید.

 مجموع اعداد ستون H پس از اتمام مرحلۀ چهارم کدام است؟231
۲۱6۴ )۴  ۲۱5۲ )۳  ۲۱۳6 )۲  ۲۱۲8 )۱

 این ماشین برای تکمیل عملکرد خود در کل به چند مرحله نیاز خواهد داشت؟241
۲( شش مرحله ۱( پنج مرحله  
۴( چهار مرحله ۳( هفت مرحله  

 در صورتی که زنجیرۀ زیر را به ماشین بدهیم، در مرحلۀ دوم، کدام عدد در ستون D قرار خواهد گرفت؟251
»64 65 66 67 68 69 70 71 72, , , , , , , , «  

70 )۴  68 )۳  67 )۲  7۱ )۱

 کدام عدد در الگوی زیر قرار می گیرد؟261
»103 107 111 115 119 123, , , , , ,…«  

669 )۴  9۴۲ )۳  859 )۲  7۱۳ )۱
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 کدام یک از سطح شیب دارهای زیر برای انتقال یک جعبه مناسب تر است؟561

 )۲    )۱

 )۴    )۳

 در تصویر مقابل دو نوع پیچ می بینیم. ارتفاع هر دو پیچ یکسان است. جهت رزوه های 571
پیچ »الف« به شکلی است که باید پیچ را در جهت عقربه های ساعت چرخاند تا بسته شود.

از طرفی جهت رزوه های پیچ »ب« دقیقاً برعکس پیچ »الف« است. هر دو پیچ را روی تختۀ زیر قرار داده و چرخاندیم.

گر از زیر تخته جهت بسته شدن پیچ ها را مشاهده کنیم، کدام گزینه جهت های مشاهده شده را به درستی نمایش  حال ا
می دهد؟

 )۲    )۱

 )۴    )۳

 با توجه به تصویر روبه رو، در صورتی که چرخ »1« در جهت عقربه های ساعت بچرخد، 581
چرخ های »2« و »3« به ترتیب در کدام جهت ها خواهند چرخید؟

۱( ساعتگرد، ساعتگرد
۲( پادساعتگرد، پادساعتگرد

۳( ساعتگرد، پادساعتگرد
۴( پادساعتگرد، ساعتگرد

گر دیروز فردا شود، پس فردا جمعه خواهد بود. امروز چه روزی از هفته است؟591  ا
۲( پنجشنبه ۱( جمعه  
۴( سه شنبه ۳( چهارشنبه  
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261 

 )۲    )۱

 )۴    )۳

* در هر یک از سؤاالت زیر )؟( کدام است؟

271 

 )۴   )۳   )۲   )۱

281 

 )۴   )۳   )۲   )۱

291 

 )۴   )۳   )۲   )۱
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* در هر یک از سؤال های زیر، )؟( کدام است؟

481 
66 )۲   65 )۱
68 )۴   67 )۳

491 
9۳۴5 )۲   686۴ )۱
8۳۴5 )۴   6۳95 )۳

 با توجه به الگوی موجود در »...157621315762131576213157621315« رقم سمت چپ نهصدمین رقم سمت 501
راست هفتصدمین رقم سمت راست رقم 3 که در الگو مشخص شده کدام است؟

7 )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  5 )۱
* در هر یک از سؤال های زیر، عدد متفاوت را مشخص کنید. 

511 
۳568 )۴  78۱۲ )۳  ۴65۴ )۲  ۳۴56 )۱

521 
955۴ )۴  7865 )۳  89۲7 )۲  6850 )۱

13 آن پر است. گنجایش مخزن چند متر مکعب است؟531 کنون  35 ظرفی پر بود. 640 لیتر آن را خالی کردیم و ا  

1 8/  )۴  2 4/  )۳  3 2/  )۲  1 6/  )۱

ک گذاری شده اند.541  در خیابانی خانه ها به شکل زیر پال

ک بیستمین خانه در ضلع غربی این خیابان کدام است؟ ک های این خیابان الگوی خاصی دارند، حال پال با توجه به اینکه پال
۴( ج ۱۱۴ ۳( چ ۱۱۴  ۲( ج ۱۱6  ۱( چ ۱۱6 

 مجموع سن علی و حسین 40 سال است و علی و محسن 50 سال. از طرفی مجموع سن حسین و محسن 36 سال 551
است. حال بزرگ ترین و کوچک ترین شخص بین این سه نفر به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ 

۴( محسن، علی ۳( حسین، علی  ۲( علی، محسن  ۱( علی، حسین 

 درون کیسه ای مهره هایی به رنگ آبی، بنفش و سبز داریم. درون کیسه حداقل چند مهره باید وجود داشته باشد تا 561
مطمئن شویم دست کم 4 مهرۀ هم رنگ داریم؟

۱۲ )۴  ۱0 )۳  ۴ )۲  5 )۱
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