سدیف

تِ ًام خذاًٍذ تخطٌذُ ی هْشتاى

1

الوپیاد علوی پایِ سَم
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

3

ب) سٍصُ

ج)صذقِ

الف) 4تاس دس اراى4 -تاس دس اقاهِ

ب) 6تاس دس اراى –  6تاس دس اقاهِ

ج)6تاس دس اراى –  4تاس دس اقاهِ

د) 4تاس دس اراى –  6تاس دس اقاهِ

کلوِ اَضْذ یعٌی چِ؟
ب) ضْادت

د) هْشتاى

ج) سحین

کذام یک اص هَاسد صیشدس اراى تِ هعٌی ضتافتي تِ سَی ًواص است؟
الف) اَهللُ اکثٓش

5

د) صکات

اهلل اکثش دس اراى ٍ اقاهِ چٌذ تاس گفتِ هی ضَد؟

الف) تخطٌذُ
4

صهاى آصهَى60:دقیقِ

عشاح  :صّشا سحواى ًژاد

ستَى دیي ٍ سفاسش خذا چِ ًاهیذُ هی ضَد؟
الف) ًواص

2

هذسسِ ضاّذ ضْیذ تْطتی

تاسیخ آصهَى 92/11/5:

ج) قَذٕ قاهٓتِ الصَّالُٓ

ب)حٓیَّ عٓلَی الصَّالِٓ

د) حٓیَّ عٓلَی الْفَالحِ

دس قیام ًواص چِ رکشی گفتِ ٍ خَاًذُ هی ضَد؟
الف) تِحَٕٓلِ اهللِ ٍٓ قََُّتِِ ی اَقَمٔ ٍٓ اَقْعٔذ

ج) الْحٓوٕذٔهلل

ب) سٔثٕحاىَ اهللِ

د) سٓوِعٓ اهللُ لِوٓيْ حٓوِذُٓ

ّذیِ ّای آسواًی
6

تا خَاًذى ایي خولِ تِ یاد کذام ٍیژگی اص حضشت هحوّذ (ظ)هی افتی؟ (هي کسی سا داسم کِ ّویطِ ٍ ّوِ خا تا هي است).
الف) خذا پشست

7

ب)اهیي

ج)حضشت اتشاّین(ع)
ج) تاسَعا -کشتال

ب) عاضَسا -تغذاد

د)تاسَعا -هذیٌِ

کاسّای خَب ٍ ضایستِ ای کِ خذاًٍذ تِ ها دستَس دادُ است ٬چِ هی گَیٌذ؟
الف) ٍاخة

10

ب) حضشت ًَح(ع)

د)حضشت هَسی(ع)

سٍص ضْادت اهام حسیي (ع) ٍ سشصهیي ضْادت ایطاى چِ ًام داضت؟
الف) عاضَسا-کشتال

9

ج) ضداع

پیاهثشی کِ تِ ارى خذاًٍذ آتص تش اٍ گلستاى ضذ کِ تَد؟
الف) حضشت هحوّذ(ظ)

8

د) هْشتاى

ب) حشام

ج) عثادت

د)ّیچ کذام صحیح ًیست

دس هاُ .............خذاًٍذ پاداش ّای فشاٍاًی تِ تٌذگاًص هی دّذ.
الف) هحشم

ب) صفش

ج) سخة

د)سهضاى

11

ایي سخي اص کیست؟ (تْطت صیش پای هادساى است)
الف)حضشت علی (ع)

12

ب) حضشت هحوّذ(ظ)

ج)اهام حسیي(ع)

هعٌی ایي آیِ کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش است؟ ( ٍٓ قُلْ لَْٔوا قََٕالً کَشیواً )
الف) ای هَهٌاى سٍصُ گشفتي تش ضوا ٍاخة ضذ.

ب) صثَس تاضیذ کِ خذاًٍذ تا صاتشاى است.

ج)تا پذس ٍ هادس خَد تِ ًیکی سخي تگَ.
13

د)ای فشصًذم ًواص سا تِ پا داس.

سٍص تَلذ حضشت صیٌة چِ ًام داسد؟
الف) سٍص هادس

14

د)اهام حسي(ع)

ب) سٍص هعلن

د)سٍص پشستاس

ج)سٍص دختش

ًواصی کِ دس پایاى هاُ هثاسک سهضاى خَاًذُ هی ضَد کذام است؟
ب) ًواص خوعِ

الف) ًواص آیات

د)ًواص عیذ فغش

ج)ًواصخواعت

هغالعات اختواعی
15

دسست تشیي خولِ سا دستاسُ ی تَاًایی اهسال خَد پیذا کٌیذ ٍ عالهت تضًیذ.
ب) هی تَاًن دس فعالیت ّای گشٍّی تا دٍستاًن ّوکاسی کٌن.

الف) هی تَاًن غزا تخَسم .
ج) خَاًذى ٍ ًَضتي کلوات سا یاد هی گیشم.
16

د) کفطن سا خَدم هی پَضن.

خولِ ّای صیش سا تخَاًیذ ٍ سپس تِ تشتیة صهاًی خولِ ّا سا پیذا کٌیذ ٍ عالهت تضًیذ.
(ّفتِ تعذ هی خَاّن تِ گشدش تشٍم .اهشٍص اتاقن سا تویض کشدم  .سِ سٍص پیص تا هادس تِ تاصاس سفتن ) .
الف) گزضتِ٬حال٬آیٌذُ

17

ب) حال٬گزضتِ ٬آیٌذُ

کذام خولِ دسست ًیست؟
الف) ّوِ ی اًساى ّا ًیاص تِ هحثّت داسًذ.

ب) ّوِ ی اًساى ّا تِ آب ٍ غزا ٍ َّا ًیاصهٌذًذ.

ج)تَاًایی ّوِ ی اًساًْا هثل ّن است.
18

ب)کطاٍسص

ج)لثاس ٍ خَساک

ب)تْیِ هسکي

د)پَل دادى

کذام یک اص هَاسد صیش خض هٌاتع عثیعی است؟
الف) خاک

21

ج)داهپشٍس

د)تاغذاس

هْوتشیي ًقص خاًَادُ کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش است؟
الف)تشتیت فشصًذاى

20

د) ّوِ ی اًساى ّا سا خذا آفشیذُ است.

کذام یک اص ضغل ّای صیش خذهاتی است؟
الف)هیَُ فشٍضی

19

ج)آیٌذُ٬گزضتِ٬حال

د)آیٌذُ٬حال٬گزضتِ

ب) ًفت

ج) فلضات

ًفت هادُ ی اٍلّیِ ی کذام یک اص هَاسد صیش است؟

د)ّوِ ی هَاسد صحیح است.

الف) دستوال کاغزی
22

ب)هذاد

د)کوذ

ج)الستیک دٍچشخِ

کذام خولِ دسست ًیست؟
الف)تایذ هْاست ّای صًذگی سا دس فشصًذاى تقَیت کٌین.
ج) تقسین کاس تاعث هی ضَد کِ یک ًفش خستِ ًطَد.

ب)ّوکاسی دس کاسّا تِ ًفع کسی ًیست.
د) کاس ّا صهاًی ًتیدِ خَب خَاّذ داضت کِ ّوکاسی تاضذ.

فاسسی
23

کذام گضیٌِ هٌاسة تشای خای خالی است؟
الف) ضشکت کشدین.

24

ب)دادین.

ب) خَاٌّذ سفت.
ب) خَش آٍاص
ب)خسیس

د) خَش سًگ

ج) خطک

د)خَاد

ج) اسشاف کاس

ب) خاًِ

د) کَدک

ج) خظ کص

ّن هعٌی کلوات ( صحشا -کطتضاس – خَیطاى ) تِ تشتیة کذام گضیٌِ است؟
ب) دضت – هحلّ کطت  -فاهیل

ج) تیاتاى – هحلّ کطت -خاًَادُ

د) تیاتاى –هحلّ کطت -خاًَادُ

کذام کلوِ هٌاسة خای خالی است؟

( تاصاس -اراى  -...................... -ظلن )

الف)غزا
31

ج)خَاّن سفت.

کذام کلوِ ّن تا (ّا) ٍ ّن تا (اى) خوع تستِ هی ضَد؟

الف)تیاتاى -خٌگل  -دٍستاى
30

د)خَاّین سفت.

هخالف کلوِ تخطٌذُ کذام گضیٌِ است؟

الف)صٌذلی
29

ج) تَ

کذام کلوِ اص خاًَادُ خَش ًیست؟

الف)هْشتاى
28

د)ضوا

پذسم فشدا تِ هسافشت . ..............

الف)خَش صتاى
27

ج)سفتین.

ب) اٍ

الف) خَاّذ سفت.
26

د) تشگضاس ضذ.

 ......اص دیذى هادسش خَضحال ضذ.
الف) ها

25

فشدای آى سٍص تا دٍستاًن تِ هحلّ هساتقِ ...........

ب)ظْش

ج) ظاّش

د) سضا

دس هتي صیش چٌذ غلظ اهالیی ٍخَد داسد؟
صْام تا اضتیاق دس هذسسِ صثت ًام کشدٍ ٬لی تِ علت آقاص خٌگ تْویلی ٍ اضقال ضْش ًتَاًست تِ هذسسِ تشٍد.
الف)7

32

کذام گضیٌِ تا تقیِ فشق داسد؟

ب) 4

ج)2

د)6

ب) کَدکاى اهشٍص ٬آیٌذُ ساصاى فشدا

الف) ٌَّص دٍقَست ٍ ًیوص تاقیست.
ج)ّش چِ کٌی ٬تِ خَد کٌی.

د)قغشُ قغشُ خوع گشدد ٍاًگْی دسیا ضَد.

 33ضعش ًقّاش دًیا اص کیست؟
الف)ًاصش کطاٍسص
34

ج) پشٍیي اعتصاهی

ب) ًسشیي صوصاهی

د)هحوذ سضا سٌگشی

استثاط کلوات دس کذام گضیٌِ ًادسست است؟
ب) تٌّا – آخش  -سیواى

الف) ًقّاضی -قلن هَ ـ تَم ًقّاضی

د)گچ – تختِ  -تیواسستاى

ج)دًذاى پضضک -آیٌِ – دًذاى
علَم
35

َّای داخل اتاق چِ حالتی داسد؟
الف)خاهذ

36

ب) هایع

ج)گاص

هَاد ّویطِ . ...............................
الف)تِ یک حالت تاقی ًوی هاًٌذ.
ج)تِ یک حالت ّستٌذ.

37

د) ّیچ کذام

ب)دس هحیظ سشد تغییش ضکل هی دٌّذ.
د) ثاتت ّستٌذ ٍ تغییش ًوی کٌٌذ.

خشم تذى اًساى دس کذام دٍساى کوتش است؟
الف)ًَصادی

ج) خَاًی

ب)ًَخَاًی

د)پیشی

 38خشم ّش هادُّ تِ چِ چیضی تستگی داسد؟
الف) ضکل
39

کذام یک اص آب ّای صیش تشای آضاهیذى هٌاسة است؟
الف)آب دسیا

40

ب)آب سٍد خاًِ
ب) ّویطِ

ج) اغلة اٍقات

د) گاّی

تشای آى کِ گل ٍ الی آب سا تگیشین ................................
الف) کلش هی صًین .

ب) دسٍى سغل هی سیضین.

ج)تِ آساهی اص ضي ٍ هاسِ عثَس هی دّین.
42

ج) آب چاُ

د) آب لَلِ کطی

دس َّا .....................هقذاسی تخاس آب ٍخَد داسد.
الف) تِ ًذست

41

ب)هَاد تطکیل دٌّذُ ی آى

ج) اًذاصُ

د)سًگ

د)تا فَاسُ تِ َّا هی پاضین.

اص دسیا چِ استفادُ ای هی کٌین؟
الف)صیذ هاّی

ب) کطتیشاًی

ج) تِ دست آٍسدى ًفت ٍ ًوک

د)ّوِ هَاسد

43

آب تاساى تِ کدا هی سٍد؟
ب) قسوتی اص آى دس صهیي فشٍ هی سٍد.

الف)قسوتی اص آى تخاس هی ضَد.
ج) تش سٍی صهیي خاسی هی ضَد.
44

د) ّش سِ هَسد

ٌّگاهی کِ َّا ...................هی ضَد قغشات آب تِ صهیي هی افتذ.
ب) گشم

الف)سشد

د)خطک

ج) هشعَب

سیاضی
45

ایي ضکل سا تا چٌذ الگَ هی تَاى چٌذ تا چٌذ تا ضوشد؟
الف) یک الگَ

46

ب)دٍ الگَ

چِ عذدی تایذ تٌَیسین.
ج)43

ب)23

 8-13-19-......-.....-......د)53

ب)5

د)20

ج)9

ب) 5

د)4

ج)8

ب) 5تا

ج) 4تا

د)3تا

هدوَع تضسگتشیي عذد سِ سقوی ٍ کَچکتشیي عذد  4سقوی کذام است؟
الف) 10999

54

ج)4تا

پاسچِ فشٍضی یک تَج پاسچِ  30هتشی سا تِ  5قسوت هساٍی تقسین کشد  .اٍ هدثَس ضذ تا قیچی چٌذ تشش تِ پاسچِ تضًذ؟
الف)6تا

53

ب)5تا

د)3تا

هسعَد داسای  4خَاّش است ٍ ّش خَاّش اٍ یک تشادس داسد .آى ّا دس کل چٌذ خَاّش ٍ تشادس ّستٌذ؟
الف) 9

52

ب) 22

د)18

هشین دختش خَب ٍ تا ایواًی است اٍ دس  4ضثاًِ سٍص چٌذ ًَتت ًواص هی خَاًذ؟
الف) 4

51

ج) 20

اگش الگَی صیش سا اداهِ دّین تِ خای
الف) 18

50

ج)

چٌذ عذد سِ سقوی هی تَاى ًَضت کِ سقن صذگاى  ٍ 8سقن دّگاى6یا  ٍ 5سقن یکاى 4یا  0تاضذ.
الف)6تا

49

ب)

د)

ساعت 4تعذ اص ظْش است ،دٍ ساعت تعذ ساعت چٌذ است؟
الف)24

48

ج)سِ الگَ

کذام ضکل خظ تقاسى تیطتشی داسد؟
الف)

47

د)چْاس الگَ

ب) 1010

کذام یک اص ساُ ّای صیش عَالًی تش است؟

ج)1999

د)1000

الف)8010هتش
55

ب) 9کیلَهتش
ب)9850سیال

کتاب خاًِ ی کالسی  45کتاب داسد.
کتاب خاًِ علوی است؟
الف ) 5

57

2
4

1

=

ب)

2

د)6549سیال

ایي کتاب ّا داستاًی است ٍ تقیِ علوی تَد .چٌذ خلذ اص ایي کتاب ّای ایي

9

ج) 40
3

=

6

3

ج)

8

د)44
5
9

=

1

د)

9

2
7

=

3
14

فاعوِ ٍ هعصَهِ خَاّش ّستٌذ .فاعوِ 3سالِ ٍ سي هعصَهِ پٌح تشاتش سي فاعوِ هی تاضذ .آى ّا سٍی ّن چٌذ سال سي داسًذ؟
ج)18

ب)15

د)12

؟;()3×7(+)18÷3(+)24÷8

حاصل عثاست هقاتل چِ عذدی است؟
الف) 32

60

ج) 6540سیال

ب) 34

الف) 8
59

1

عذد ّای کسشی کذام گضیٌِ تا ّن تشاتشًذ؟
الف)

58

ج) 4300هتش

کوتشیي هقذاس پَل دس کذام گضیٌِ ًَضتِ ضذُ است؟
الف)9856سیال

56

د)8کیلَهتش ٍ 150هتش

ب)30

د)24

ج)27

دس کذام ضکل فقظ دٍ خظ هَاصی ٍخَد داسد؟
الف)

ب)

ج)

د)

صحثت دس گَضی هي تا هاهاى ٍ تاتا :
اص قاعع تَدى تا هي ًتشسیذ٬هي قاععیت سا تشخیح هی دّن .صیشا تِ هي اخاصُ هی دّذ تذاًن کدا ایستادُ ام.
تعذاد سَاالت 60 :

تعذاد خَاب ّای صحیح:
ستثِ دس آهَصضگاُ:

تعذاد خَاب ّای اضتثاُ:
ستثِ دس کالس:

