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 1 )متوسطه دوره اول(آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی  

 را در برگه پاسخنامه وارد کنید.( درست)لطفا جواب  ایسواالت چند گزینه

 (نمره 3) بود؟ خواهد درست یگزاره یک «دارد الف حرف تا ........ مجموع در جمله این» یجمله هایک از گزینهبا کدام .1

 ( هیچ کدام5 ( دو 4 ( پنج 3 ( یک 2 ( چهار 1

. هرگراه یزرزی بهترر تمرکرز کنرد کند به او کمک خواهد کرردپویا هنگام درس خواندن تمرینی دارد که فکر می .2

کند تا ذهنش به یززی بره می شروع به شمردن عددها از یک تا صدکند، او حواس او را از درس خواندن پرت می

ای پرت کرده بود را رها کند. بعد از مدتی او دید که ایرن کرار فایردهجز اعداد فکر نکند و یززی که حواسش را 

شدند. او تصمزم گرفت که در ایرن مواعرا از شدند و باعث تمرکز نمیندارد، یون اعداد به شکل خودکار گفته می

ی ی جدیردی را در پرهرا شرزوهصد تا یک را )یعنی برعکس( بشمارد. او با عادت کردن بره هریرک از ایرن شرزوه

کرد تا به عدد یک برسرد. یعنری برا خرود گرفت. آخرین شزوه این بود که از عدد هزار هفت تا هفت تا کم میمی

 (نمره 3) گوید یه عددی است؟سه، ... . بزست و سومزن عددی که در این شزوه او می نود و گفت: هزار، نهصد ومی

1 )353  2 )338    3 )348    4 )348    5 )345 

 مزرز دیگرر طررف در هاآن روبروی مردها و طرف یک هازن. اندنشسته ی مستطزل شکلشوهر سر مززیهار زن و  .3

سرعزد کنرار  کتایون و روبروی احمرد اسرت. رش نشسته است. لزلی پزششوه روبروی زن هر که جوری اند،نشسته

وی سرعزد نزسرت. زن احمد است، امّا بغل دست هوشنگ نزست. مهری بزن کتایون و کزمزا نشسته است ولری روبرر

 (نمره 5) هوشنگ کزست؟

 ( بغل دستی کتایون5 ( مهری 4 ( کتایون  3 ( لیلی 2 ( کیمیا 1

 (نمره 3) است؟ کدام درست یگزاره این. است درست یکی فقط زیر هایاز گزاره .4

 .انددرست زیر هایگزاره ی( همه1

 .نیستند درست 5 تا 1 هاییک از گزاره( هیچ2

 .است درست باال هایاز گزاره( فقط یکی 3

 .انددرست باال هایگزاره ی( همه4

 .نیست درست باال هاییک از گزاره( هیچ5

 ترربرزرگ درصرد ینرد مسرتطزل ایرن مسراحت. کردیم تردرصد بزرگ 22هم طول و هم عرض یک مستطزل را  .5

 (نمره 4) شود؟می

1 )28  2 )48  3 )4    4 )488    5 )44  

اند و هنوز کسی غزرر اند و سر وعت به جشن رسزدهداود و سعزد و منویهر به یک جشن دعوت شدهعلی و آرش و  .6

منویهر نزز هر یرک بره شناسد، داود و سعزد و می نفره، آرش تنها یک نفر را 5از ایشان نزامده است. در این جما 

 (نمره 5) نفر از این جما آشنا هستند. علی با یند نفر از این جما آشنا است؟ 4و  3 ،2ترتزب با 

 1( 5    2( 4    3( 3    4( 2 ( صفر  1

 خرورد نران کره ایدر دوازده دعزقه شروع به خوردن کرد.و از دور نان شک به سراغ نان شزرمال گرد رفت موشمو .7

 طرول دیگرر یدعزقره ینرد خوردمی و دادمی ادامه سرعت همزن با اگر. برساند 8 به 12از  را دایره شعاع توانست

 (نمره 5) برساند؟ 7 به 8 از را نان شعاع تا کشزدمی

1 )8    2 )7    3 )5    4 )14/3 5 )23/8 

ینزن در این شهرک هرر دخترر هم در شهرک مهاجران هر پسر دست کم یک خواهر و دست کم یک برادر دارد. .8

 (نمره 4) است؟ تا یند خانواده یک فرزندان تعداد تریندر این شهرک کم دست کم دو خواهر دارد.

1 )2  2 )3  3 )4    4 )5    5 )8 
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 2 )متوسطه دوره اول(   آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی 

 گزینره کردام بره گنردم تعداد این. است شده خمزر و آرد ،گندم یبرای پختن یک نان سنگک ساده تعدادی دانه .9

 (نمره 4) است؟ نزدیکتر

1 )1888  2 )18888    3 )188    4 )188888  5 )78888 

 نوشرته دسرتورهای طبر  برار ینرد موریه یک اگر. اندشده کشزده واحد و مقزاس یک با همگی 5 تا 1 هایشکل .12

 (نمره 5) را خواهد ساخت؟ 5تا  1 شکلهای از یک کدام او پای ردّ کند، حرکت( ترتزب همزن با) 6 تا 1 یشده

 یک واحد برو جلو  - 1دستور

 راست به بچرخ درجه نود – 2دستور

 یهار واحد برو جلو - 3دستور

 نود درجه بچرخ به راست - 4دستور

 شش واحد برو جلو - 5دستور

 نود درجه بچرخ به راست - 6دستور

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 

 

 )لطفا جواب آخر را در برگه پاسخنامه وارد کنید.(پاسخ کوتاه سواالت 

سرال از  4بود و پردر  32ها پارسال مجموع سنّ سه فرزند آناست.  125مجموع سنّ پدر و مادر و سه فرزندشان  .11

 (نمره 3) دارد؟ سال یند اکنون پدر بود، ترمادر خانواده بزرگ

 کم ب عدد یآموزان عدد الف را با عدد ب جما کنند ولی حسن اشتباه کرد و از عدد الف به اندازهعرار بود دانش .12

 ب عردد مقردار. آوردند دست به بقزّه که بود درستی جواب سوم یک عدد این. آورد دست به را 66 حاصل و کرد

 (نمره 3) یزست؟

 مترسرانتی 62 یانردازه به خاطر همزن به و است بلند آن در رفته کار به یالّاکلنگ دیدند که لولهیک پس از ساخت  .13

 (نمره 4) ست؟ا شده جاجابه سانتزمتر یند( لوله وسط یعنی) الّاکلنگ گاهتکزه جای اکنون. کردند ترکوتاه را آن

 32 برا برابر مستطزل دو این هایمحزط مجموع اگر. کردیم تبدیل تریک مربّا را با یک برش به دو مستطزل کویک .14

 (نمره 4) است؟ بوده یقدر نخست مربّا ضلا باشد،

 خرورده هاشرور ضرلعی ینرد مساحت باشد، یک هم به نزدیک هایعمودی نقطه و افقی یاگر در شکل زیر فاصله .15

 (نمره 3) است؟ یقدر

 

 جرایی در را آن سرسس و کرردیم ورایم و آن را در رنرگ غوطرهسراخته 3در  2در  2یروبی مستطزل یک مکعّب  .16

 دسرت بره ترمکعّرب یکسران کرویکدوازده را بریدیم و مستطزل ن مکعّب ای سسس. شود خشک رنگ تا گذاشتزم

 (نمره 4) تنها دو طرف آن رنگی است؟یند مکعّب کویک داریم که  اکنون. آوردیم
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 3 )متوسطه دوره اول(آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی  

 را 9 و 17 ،5 عردد سره جای بزنزدمی شکل در که ینان. اندنوشته 3در  3را در یک جدول  21تا  5عددهای فرد  .17

 وسرطی یخانره در باشرد، یکسران مقداری ستون هر عددهای مجموع نزز و سطر هر عددهای مجموع اگر. دانزممی

 (نمره 4) اند؟نوشته عددی یه پایزن ردیف
 

 

 

 عررض و طرول. داشت مستطزل 5 و کویک مربّا 6 بزرگ، مربّا یک او. داشت کاغذی هاییپارسا مربّا و مستطزل .18

 یزرد هرم کنرار را کاغرذها این او. بود کویک مربّا ضلا و بزرگ مربّا ضلا برابر ترتزب همگی به او هایمستطزل

 ینرد یمستطزل بزرگ برابر بود با ضلا مربّا بزرگ به عالوه این طول. ساخت بزرگتر مستطزل یک و( برش بدون)

 (نمره 5) کویک؟ مربّا ضلا تا

اگر شعاع هرر  به کمک شش کمان ربا دایره )ربا یعنی یک یهارم( یک گلدان مانند شکل زیر ساخته شده است. .11

 (نمره 4) است؟ یقدر گلدان این مساحت باشد، 3 برابر هایک از ربا دایره

 
 
 
 

 (نمره 4) یزست؟ 7 بر 35263422176 عدد تقسزم یباعزمانده .22

کنرد و ها دست کم یک نفر زندگی میخانه کنار هم هستند. در هر یک از این خانه 9در یک سمت کویه درست  .21

 (نمره 5) کنند؟می زندگی خانه 9 این در نفر یند حدّاکثر. است نفر شش حدّاکثر هم کنار یجمعزّت هر دو خانه

آموزان کالس یهار تا تاس معمولی داشتند. )تاس معمولی یک مکعّب است کره روی هرر یرک از از دانش هر یک .22

مربّا روبرو در  دو روی شده نوشته عدد دو مجموع ینزن هم. است شده نوشته 6 تا 1 عددهای از یکی آن هایامرب

 هرر سسس. شکل زیر ساخت شبزه زییز خود هایآموزان با تاساست.( هر یک از دانش 7یک تاس معمولی برابر 

. کررد پزردا( پشرت و روبررو پهلرو، دو زیرر، برا،، از) دیردمری خرود شکل روی که را عددهایی مجموع آموزدانش

 (نمره 4) ؟بود یند آموزان دانش عدد ترینبزرگ

 

به  HTAM، عدد یهار رعمی 4نزست( در عدد  4های آن یک از رعم)که هزچ MATHدر ضرب عدد یهار رعمی  .23

 (نمره 4) است؟یند  H. رعم دست آمده است
𝐌𝐀𝐓𝐇 
×       𝟒 
________ 
𝐇𝐓𝐀𝐌 

 8تواند درخت را ببرد و بزندازد. هم ینزن او در یک روز می 5تواند در یک روز شکنی عوی است. او میکمال هززم .24

توانرد ببررد و نرد درخرت را میز یدرخت بریده شده را تکّه تکّه کرده به هززم تبدیل کند. آعا کمال در یرک رو

 (نمره 4) د ایرادی ندارد.(تکّه کند؟ )اگر کمی از زمان باعی بمان تکّه

ارتفاعی برر ضرلا  Aمتر هستند. از راس  9و  8 ،7به ترتزب برابر  ABCاز مثلّث  CAو  BCو  AB هایطول ضلا .25

BC ینقطه در تا ایمکشزده H  با آن برخورد کند. طولCH  (نمره 4)یند متر است؟ 
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