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آید و درازی شب و زیرا مایل بودن محور قطب ها باعث می شود که فصل های مختلف به وجود -کتاب « 12 »صفحه  صحیح است .ج گزینه   -26

 روز نامساوی شود.

 زیرا در اعماق خیلی زیاد اقیانوس ها زندگی و تنفس سخت و نا ممکن است-کتاب « 21 »صفحه  صحیح است . بگزینه  -27

و زیست بوم زیرا زیست بوم جنگل های بارانی استوایی در آب و هوای گرم و مرطوب قرار دارد -می باشد « 5 »درس  صحیح است . الفگزینه  -28

 تایگا دارای آب و هوای سرد و مرطوب دارد

 زیرا نزدیک ترین الیه به سطح زمین می باشد -کتاب « 24 »صفحه  صحیح است . دگزینه  -29

آب سالم و امکانات درمانی و پزشکی بستگی  –زیرا طول عمر و امید به زندگی به غذای کافی  -کتاب « 54 »صفحه  صححیح است . بگزینه  -31

 دارد

 زیرا در دویست سال گذشته بهبود بهداشت باعث کاهش مرگ و میر کودکان شده است. -کتاب«  44 »صفحه  صحیح است . جگزینه  -31

 زیرا استعمار مربوط به کشورهای خارجی می باشد. -کتاب « 55 »صفحه  صحیح است . بگزینه  -32

زیرا علت شکست شاه اسماعیل در جنگ با عثمانی و به خصوص در جنگ چالدران نداشتن سالح  -کتاب«  59 »صفحه  صحیح است . جگزینه  -33

 های آتشین مانند توپ و تفنگ بود
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 کتاب « 6 »صفحه  صحیح است . بگزینه  -34

مرطوب کره ی زمین واقع شده و زمین آن همیشه رطوبت زیرا این زیست بوم در منطقه ی سرد و  -کتاب « 33 »صفحه  صحیح است . دگزینه  -35

 دارد.

 فارسی و نگارش
 

فعل دادند درمعنی به داده اند تغییر می یابد ودر ساماندهی بیت ضمیر )ت(نقش متممی می گیرد  و مرتب شده بیت )از  صحیح است . دگزینه  -36

 می باشد 4آغاز به تو یک زبان ودو گوش داده اند( بنابراین جواب گزینه 

است زیرا سردرپیش داشتن کنایه از نگاه به پایین می باشد  فعل درپیش دارد فعل پیشوندی مرکب می  4جواب گزینه  صحیح است . دگزینه  -37

 باشد ومعنای کنایه ای دارد ودر پیش نمی تواند نقش مسندی بپذیرد 

جواب است زیرا) هر(همواره بااسم به کارمی رود و نمی تواند مانند گزینه های دیگربدون اسم به کار برود  1گزینه  صححیح اسحت . الفگزینه  -38

 وضمیر باشد 

به کارگیری واژه )توسح((درجمله هایی که نهادآنهامشخ  است روا نیست  1اسحت زیرا در گزینه ی  4جواب گزینه  صححیح اسحت . دگزینه  -39

حذف فعل اول اشتباه است زیرا فعل دوم با آن  3ت کلمه ای فارسی است و نمی تواند با نشانه عربی جمع بسته شود ودر گزینه پیشنهادا 2گزینه ی 

 مطابقت ندارد

حرف اضافه برای یک متمم به کاررفته است حرف) به و در( حرف اضافه هستند  2است زیرا دراین بیت  3جواب گزینه  صحیح است . جگزینه  -41

 متمم  2حرف اضافه داریم و  3م شیر( متمم می باشد بنابراین و) کا

خداوند رهنما(در گزینه های دیگر تنها یک ترکیب وصفی -ترکیب وصفی داریم )خداوند روزی ده2در گزینه ی یک  صحیح است .الف گزینه   -41

 رخ زیبا(-هرکه–داریم .که عبارت اند از:)گردان سپهر وصفی مقلوب 

به آگاه 3به کوته نظری انسان ها گزینه ی 2به رحیم بودن خداوند اشاره دارد گزینه ی  1است .گزینه  4جواب گزینه  یح است .صحح دگزینه  -42

 به قدرت خداوند در آفرینش پدیده ها اشاره دارد 4کردن انسان ها و گزینه ی

خود به نام احیاء علوم دین که به عربی بوده خالصه وبا موضوع امام محمد غزالی کتاب کیمیای سعادت رااز کتاب دیگر  صحیح است . جگزینه  -43

 دینی و اخالقی به زبان فارسی نوشته است

با توجه به ترجمه آیه که ))خداوند را نام های نیکواسححت پس خداوند را با نام های نیکو بخوانید (( بنابراین جواب  صحححیح اسححت . الفگزینه  -44

 است 1گزینه 

کلمات روان و رفتار ازمصدر رفتن می باشند وهم خانواده فارسی هستند.سعدی و سعادت ازریشه سعد هستند  4درگزینه  صحیح است . دگزینه  -45

 وهم خانواده عربی می باشند

وانی انسان ها در که به صفات خداوند اشاره می کند وبیت مقابل آن نات 4در تمام گزینه ها قرابت وجود دارد جزگزینه  صحیح است . دگزینه  -46

 شناخت خداوند را نشان می دهد

 اندرزی  می افزاید  اشاره می کند که حفظ آرامش و نرم گفتاری بر تاثیر کالم 3درمقدمه ی درس  صحیح است . الفگزینه  -47

 علوم تجربی

 

 برج جداسازی می شود. کتاب شکل برج تقطیر اشاره شده است. قیر درقسمت پایین 32درصفحۀ  صحیح است . الفگزینه  -48

 کتاب درسی فرمول سولفوریک اسید ذکر شده است. کربن درساختار این اسید وجود ندارد. 4صفحۀ  صحیح است . جگزینه  -49

واکنش پذیری مس کمتر ازآهن بوده پس واکنش جانشینی صورت نمی گیرد، طال بااکسیژن ترکیب نمی شود درصفحۀ  صحیح است . بگزینه  -51

 رسی اشاره شده است.کتاب د3

 پیوندکوواالنسی یگانه است(4کتاب درسی)متان دارای  24صفحۀ 11شکل  صحیح است . دگزینه  -51

 می باشد( 11به 3گزاره های دوم وچهارم صحیح است وبقیه غل() گزاره آخرنسبت  صحیح است . بگزینه  -52

یک مولکول آب نشان  23الکترون است ودرصفحۀ 8ژن رسم شده که دارای کتاب مدل بوربرای اتم اکسی5درصفحۀ  صحیح است . الفگزینه  -53

 الکترون درمجموع به اشتراک گذاشته شده است.4داده شده که 

 درصد(41پاسخ سوال است) 11به   4تامربوط به هیدروژن ها( نسبت 2تامربوط به اکسیژن و8الکترون وجود دارد)11دریک مولکول آب 

 نگام برخورد دوورقۀ سنگ کره)نزدیک شونده( پوسته جدید ایجاد نمی شود واین پدیده مربوط به دورشونده است.ه صحیح است . بگزینه  -54
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 کتاب درسی ذکرشده است.(6عبارت های دوم ، سوم ، پنجم صحیح هستند.)درفصل صحیح است . جگزینه  -55

          صحیح است جگزینه  -56 ,
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   نیروخالص 

جسم جرم
 نیروی کشش نخ = نیروی خال  -نیروی وزن      = شتاب    

 صحیح است . دگزینه  -57
 تغییرات سرعت 

مدت  زمان
=  
نیروی خال 

جرم جسم
                       

𝟏𝟓−𝟓 

𝟒
  =  

𝟐𝟎    

𝒙
            x = 8  kg                                 

 متربرثانیه 21سرعت اتومبیل برحسب متربرثانیه می شود صحیح است .  ج گزینه -58

 مترراطی کرده است. 211ثانیه 11اتومبیل درمدت 

 متربرثانیه است.5اختالف سرعت اتومبیل با موتورسوار 

 ثانیه(41کنیم )جواب تقسیم می 5مترطی شده را براختالف سرعت دومتحرک یعنی 211

 درحرکت یکنواخت روی خ( راست سرعت ثابت است بنابراین متحرک بدون شتاب است. صحیح است .الف گزینه   -59

نیروی عمودی سححطح زیادتر می  𝐅 𝟐ازآنجا که جسححم سححاکن اسححت نیروهای وارد برجسححم متوازن اسححت. باافزایش  صحححیح اسححت . بگزینه  -61

 مانده پس نیروی اصطکاک ایستایی تغییری نمی کند.ثابت  𝐅 𝟏شود.نیروی 

 صحیح است . جگزینه  -61
تندی متوس(

 اندازه سرعت متوس(
=  

مسافت

 اندازه جابجایی
=

𝟔𝟓𝒌𝒎

 𝟏𝟑𝒌𝒎
 = 5 

 ریاضی
 

 نیستند در گزینه ی ب مجموعه ی تهی مشخ  می شود.ولی در بقیه ی گزینه ها اعضاء به طور دقیق مشخ  صحیح است . بگزینه  -62

 گزینه ی الف درست است.برای بقیه ی گزینه ها می توان مثال نقض آورد. صحیح است . الفگزینه  -63

 زیرمجموعه خواهد بود. 8( پس دارای 1و4و9این مجموعه سه عضو دارد) صحیح است .ج گزینه   -64

 قابل قبول نیست. 6نویسیم.حالت جفت است می  6همه ی حالت هایی که یکی از تاس ها  صحیح است . بگزینه  -65

 است که عددی گویاست. 4برابر  8√و 2√حاصل ضرب                        صحیح است . جگزینه  -66

است و اگر هم عالمت نباشند جواب  -2است.اگر هردو منفی باشند جواب  2اگر این دو عدد هردومثبت باشند جواب  صححیح است . بگزینه  -67

 د.صفر خواهد بو

 در اشتراک این دو مجموعه وجود دارند که عدد صحیح هستند. 7و6و5و4اعداد صحیح است .  ج گزینه -68

 این سوال حذف شده است. -69

هم که اصال  4در گزینه ی الف شکل می تواند ذوزنقه متساوی الساقین باشد.در گزینه ی ب می تواند لوزی باشد.گزینه  صحیح است . جگزینه  -71

 نیست.درست 

 نیست. 4است که مضرب  6باشد محیطش  5/1اگر طول ضلع مربع  صحیح است . جگزینه  -71

 این قضیه در مورد نیمساز زاویه ی راس درست است نه در مورد همه ی نیمسازها صحیح است . جگزینه  -72

 و مورب برابرند.دوزاویه مورد نظربنا بر خاصیت خطوط موازی ( د  )در گزینه ی صحیح است .د گزینه  -73

 عضو دارد. 6تعدادپیشامدها برابر است با تعداد زیرمجموعه های فضای نمونه.در پرتاب یک تاس فضای نمونه  صحیح است . جگزینه  -74

 پیشامد داریم 64پس 

=â+b̂           صحیح است . جگزینه  -75
180-90

2
=45

°
→x̂=135 

 

 زبان انگلیسی
 

در اصطالح کمک  withبه معنی عصبانی درست میباشد و angry)مشکالت بزرگ( big problemsبا توجه به مفهوم  صحیح است . بگزینه  -76

 کردن در درس به کار می رود در نتیجه بقیه گزینه ها غل( می باشد.           

 دآن باقی می ماند و با توجه به این گزینه   ‘از آخر اسم مالک حذف می شود و فق( s‘هر وقت مالک ما جمع باشحد  صححیح اسحت . دگزینه  -77

 درست می باشد.

  here isکه غیرقابل شمارش است از  breadبرای   باستفاده شود . گزینه  whatباید از   Howجای الفگزینه ی  صحیح است . جگزینه  -78

 می باشد. How is it going?=How are youاصطالح دباید استفاده شود.گزینه 
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صحبت کردن با مسئول پذیرش . گزینه  بباشد . گزینه  به معنی اعالم ورود به هتل و فرودگاه و غیره می  Check inصحیح است . الف گزینه -79

 درست می باشد. الفرزرو هتل و با توجه به مفهوم عبارت گزینه  دتسویه حساب کردن . گزینه  ج

به معنی تغییر سححال می باشححد. در نتیجه  at the turn ofیعنی تالوت کردن و اصححطالح  reciteفق(  Quranبرای  صحححیح اسححت .ج گزینه   -81

 درست میباشد.                         جگزینه 


