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قرآن 

چيست؟ » اَنابوا« ي قرآني ي صحيح واژهترجمه -1
بازگشتندد)   كنيدتوبهج)   زدند        نداب)   بازگرديد )الف

شده در كدام عبارت، صحيح است؟ي قرآني مشخصي واژهترجمه -2
يد از)كن( دوري الطّاغوتَ  اِجتَـَنـبُوا ب)  چنين)   ( اين نَجزِی الـُمحِسنینَ  کَٰذلِکَ  )الف
مـٰٰوِت َو االَرِض  فاِطرِ د)   گرديد)       ( بازمي  تُرَجـعونَ ثُمَّ اِلٰی َربُِّکم ج)  )پديدآورد(  السَّ

است؟ مخالف شده،مشخص هايواژه از يككدام با »َو التُِطعِ الکــِٰفریَن َو الـُمنـِٰفقینَ « درعبارت » التُِطع«ي واژه -3
الَهویٰ  التَتَِّبعِ َو ب)           َدهُ َوع هُ لّ لا الیُخلُِف  )الف

بَیَن الّناِس ِبالَحقِّ  احُکمفَـد)      ما یوحٰی اِلَیکَ  اتَِّبع وَ  ج)

صحيح است؟ ،ي كدام تركيب قرآنيترجمه -4
ِخذوهُ  ب).انددهندهبشارت هاآن قطعاً:  لَُهُم البُرشیٰ  )الف : پس او را بگيريد. فَـاتـَّ
داند.كند،ميمي: آنچه را درزمين داخلاالَرِض یَعلَُم مایَلُِج ِفید) كرد.: و برخدا توكل هِ َعلَی اللّ َو تَوَکَّل ج) 

؟نيستصحيح  ،ي كدام تركيب قرآنيترجمه -5
دهبندگانم را بشارتپس :  فَبَرشِّ ِعبادِ ب) راكنند آن: كه عبادت اَن یَعبُدوها )الف
: آيادر وجودخدا ترديداست؟  َشکٌّ هِ اَ ِفی اللّ د) كنو خدا را عبادت: بگ َه اَعبُدُ ِل اللّ قُ ج) 

در كدام عبارت قرآني، متفاوت است؟» ما « ي ترجمه -6
ّ تَعَملونَ ج) ُه ِبغاِفلٍ َو َما اللّ  ب)              َو مایَخُرُج ِمنها )الف ءِ  د)    َع َو مایَنزُِل ِمَن السَّ

؟نيستهاي زير، در وصف حضرت ابراهيم(ع) ينهيك از گزكدام -7
نـُٰه ِبـاِسحـَٰق ب)     ِعباِدنَا الـُمؤِمنینَ اِنَُّه ِمن )الف َعبِدهِ نَزََّل الُفرقاَن َعلیٰ د)   َوبـٰرَکنا َعلَیـهِ ج) بَرشَّ

؟ندارندهاي قرآني كدام گزينه،باهم ارتباط مفهومي تركيب -8
ّ یُرشِکوَن تَعـٰلَی اللّ ب) اُولـِٰئَک ُهُم الـُمفلِحونَ  –لَُهم َعذاٌب َشدیٌد  )الف ُهوَ آل اِلـَٰه اِّال  –ُه َع

یطـَٰن لَُکم َعُدوٌّ  –ِه فَیُِضلََّک َعن َسبیِل اللّ ج)  ً اِنَّ اللّ  –َوُهَوالرَّحیُم الَغفوُر د) اِنَّ الشَّ َحکی ً َه کاَن َعلی

  هاي آسمانيپيام

؟نيستر صحيح كدام يك از جمالت زي  -9
شود از آن استفاده كرد.آيد، حرام است اما ميدست مالي كه از قاچاق به )الف
مال حرام  زياد نخواهد شد و اگر هم زياد شود بركت ندارد.ب) 
انسان در هر شغلي ممكن است ، گرفتار مال حرام شود.ج) 
شود.وجود مال حرام در زندگي مانع استجابت دعا ميد) 

.  . . . . . . . جزه موارد زير از ثمرات كارو تالش است ب همه -10
مشاركت در كارهاي خيرب) بي نيازي از ديگران )الف
جلو گيري از مصرف گراييد) حل مشكالت اجتماعيج) 

با توجه به سخن علي (ع) چه چيزي دوزخيان را به دوزخ كشيده است ؟ -11
غيبت كردند)   روزه نگرفتنج)   دن        نماز نخوانب)   دروغ گفتن )الف
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 ؟به جزتعلق دارد  يگانهاست كه به فرهنگ ب يياز الگو ها يد،از آثار تقل يرز يها ينهگز يهمه  -12
  يگانگيكوركورانه واز خود ب يها يدنباله  رو ب)  و طرز تفكر افراد جامعه يقهسل ييرتغ )الف
  در جامعه يمورد توجه قرار گرفتن و تنوع طلب د)  افراد يدر پوشش و روش زندگ ييرتغج) 

 ؟كنديم ينه يمومنان را از چه كار »آَمنوا ال تَتَِّخذوا ِبطانًَة ِمْن دونِکُْم... ینَ الَّذ یَُّهااَ  ای« يعبارت قرآن -13
  ) نبرد و جنگ  با دشمنان  ب  خود  ينانهم د يربا غ يالف) دوست

  مسلمانان     يانم يي) جدا د    يكديگر) عدم اهانت به مقدسات ج
 ؟يستناستجابت دعا  يطاز شرا ينه(ص) وامامان(ع)  كدام گز يامبرپ يثبا توجه به احاد -14

  ب) پرداخت حق النّاس     الف) كسب رزق حالل 
  ) صدقه دادن قبل از دعاد     يج) آرامش روح

  در اين حالت شخص فراموش مي كند كه هيچ قدرتي باالتر  « به كدام يك از آفات زبان اشاره دارد؟ قابل معبارت  -15
  »از قدرت خداوند نيست و تا او نخواهد هيچ سود و ضرري به كسي نخواهد رسيد

  ناسزا گوييد)   غيبت  ج)   تهمتب)   دروغ گويي )الف
  »خود راهدرمي دهند.افراد اهميتي به وقت خود و ديگران نمي دهند و ساعت هاوروزهاي زيادي از عمر  اين« عبارت -16

 به كدام يك از عوامل هدر دادن عمر اشاره دارد ؟  
    بي توجهي به اولويت هاب)     امروز وفردا كردن )الف
  بي حالي وتنبليد)     معاشرت با افراد بي نظمج) 

ــ« ارتباط دارد؟ يبا كدام عبارت قرآنقابل م يثحد  -17 ــلمان يبتكه غ يكس   يباطل م يشرا بكند وضــو و روزه ها يمس
 »....شود  يبد  بوتر از مردار به محشر حاضر م يامتشود و در روز ق

  » یمٌ اللُّه لَُکْم َواللُّه َغفوٌر رَح یَغِفرَ اَالتُِحبّوَن اَْن ...«الف) 
َ  یَغتَْب َو ال ..«. )ب   ».. یتًامَ  یهِ لَحَم اَخ یَاْکَُل اََحُدکُم اَن  یُِحبُّ بَعُضُکم بَعًضا ا
  »... یَستَوفونَ الّناِس  یاِذَا  اکتالوا َعلَ  ینَ اَلَّذ ینَ لِلُمطَّفف یٌل وَ «) ج
  »... یـِباِت اَخَرَج لِِعباِدِه َو الطَّ  یاللِّه اَلّت یَنةَ قُل َمن َحرََّم ز«) د

 كدام عبارت قرآ ني، اشاره به معرفي جانشين پيامبر از طرف خداوند دارد ؟ -18
  »...یَِئَس الَِّذیَن کََفُروا ِمن ِدیِنُکم... « ب)        »بلِّغ ما اُنزَِل إِلَیَک ِمن َربَِّک... « ...  )الف
    »... ُه یَعِصُمَک ِمَن الّناِس ...و اللّ « د)            »الکاِفریَن  َه َال یَهِدی الَقومَ اللّ  ...إِنَّ « ج) 

              عربي

 است؟ درست عبارت كدام ترجمه -19
ً ـطَعاٌم کَثیٌر لِلعشاِء َعلَی الِعنَدنا «  )الف   .با هم آنها را خورديمغذاي بسياري براي شام بر روي سفره بود ؛  »ئَِدِة ؛ نَأکُلُُه َمعا
  اين دختران تكاليفشان را مي نويسند آيا شما نيز نوشته ايد؟   »هاتاِن الِبنتاِن تَکتُباِن واِجبَُه ؛ أَ أَنت تَکتُباِن أَیضاً ؟« ب) 
َمةً  فَشاَهَدت یَِئَست ما« ج)    پرسيد. او از و ديد كبوتري را پس نشد نااميد »   َسأَلَتها وَ  َح

هاتِی «د)    .امروز ما چيزي نمي خوريم اي مادرانمان   » اَلْیَوم نَحُن ماأَکَلنا َشیئَاً یا أُمَّ
 كدام كلمه با بقيه متفاوت است؟ -20

  راِبع د)      خاِمس ج)  عاِرشَةِ ب)     ثَالثَةِ  )الف
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 است؟ درستمفهوم كدام گزينه  -21
    اَلطّباُخ ُهَو الّذي یَطبُُخ الُخبَز. )الف
  ّداُد ُهَو الّذي یَصَنُع األَبواَب الَخَشِبیََّة.اَلحَ ب) 
ِطیُّ ُهَو الَِّذي یَحَفُظ األَمَن يف الِبالِد.ج)              اَلرشُّ
  اَلـُمَدرُِّس ُهَو الّذي یَعَمُل يف الـُمستَوَصِف.د) 

 ؟نيست مناسب عبارت زير براي پرسشي كلمه كدام -22
  »ِم َمَع زَُمالئِِهم يف الـَملَعِب َغداً.الّالِعبوَن یَلَعُبوَن کُرََة الَقدَ « 

ذا ب)  َمتی )الف   َمند)   أَینَ  ج)    لِ
 ترجمه شده است؟ درست عبارت قرآني كدام -23

واِت َو َمن يف األَرِض  )الف   برايش هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمين است سجده مي كنند. »     یَسُجُد لَُه َمن يف السَّ
َُهم الیَعلَمونَ  َوعَد اللّ اَال إِنَّ ب)  َ   .به راستي وعده خدا حق است ولي بيشترشان عمل نمي كنند      » ِه َحقٌّ َولِکن أَک
  ما ستم نكردند ولي به خودشان ستم كردند.  آنها به »                  ما ظَلَمناُهم َولِکن ظَلَموا أَنُفَسُهمج) 
  خداوند مثال ها را براي مردم مي زند و خدا بر هر چيزي داناست. »    ُه ِبُکلِّ َشٍئ َعلیمٌ اللّ  ُه األَمثاَل لِلّناِس وَ یِرضُب اللّ د) 

 به ترتيب درست ترجمه شده اند؟» ماأََحبَّ ــ ال أُِحبُّ « در كدام گزينه افعال  -24
  دوست ندارم ــ دوست نداشتمب)   دوست نداشتم ــ دوست نداشت )الف
  دوست ندارد ــ دوست نداشتمد)   دارمدوست نداشت ــ دوست نج) 

 ؟نيست مفهوم كدام عبارت عربي با ضرب المثل يا شعر روبروي آن هماهنگ -25
  »تن آدمي شريف است به جان آدميت     نه همين لباس زيباست نشان آدميت.«   ِزیَنُة الباِطِن َخیٌر ِمن ِزیَنِة الظّاِهِر: )الف
ً: ِعنَدما یَعتَِمُد اإلِنسانُ ب)  ّ  »كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.«      َعلی َغیرِه ال یَفَعُل َشیئاً ُمِه

  »دو صد گفته چون نيم كردار نيست.« .      ال َخیَر يف قَوٍل إِّال َمَع الِفعلِ ج) 
  »ه نيك و بد كني.هر چه كني به خود كني         گر هم «   اَلـُمسلُِم َمن َسلَِم الّناُس ِمن لِسانِه َو یَِده.د) 

 است؟ متفاوت بقيه با » تَْذَهبانِ  « معناي جمله كدام در -26
      أَنت تَذَهباِن إِلَی الْـُمْختََربِ . )الف
  أَیُّها الطّالِباِن َمتٰی تَْذَهباِن إِلَی الـَملَْعِب؟ب) 
وِق؟ج)                            أَیَّتُها الَْمرأَتاِن َهل تَْذَهباِن إِلَی السُّ
  .هاتاِن الُْمَدرَِّستاِن تَْذَهباِن إِلَی الَْمدرََسةِ د) 

 كند؟ مي كامل را زير عبارت خالي جاهاي ترتيب به گزينه كدام كلمات -27
 ». . . . . . .   طَعاماً يف الَْیوِم الّتايل َو أُْخُتها طََبَخْت  . . . . . . . ٰهِذه الَْمرأَُة « 

  بَْعَد أُسبوعٍ – تَطْبُخُ ب)                   َل یَوَمینِ قَبْ  –َسوَف تَطْبُُخ  )الف
  بَْعَد َشهرٍ  –تَطْبُِخیَن د)                           قَبَل أُسبُوعٍ  –طَبََخْت  ج)

 است؟ نرفته در كدام گزينه فعل درست به كار -28
َّ تَکالیَفُکم؟ )الف ُ َ ب)   یا إِْخَوتِی َهْل کَتَبْ َ إِلی الَْمَدرََسِة؟یا أََخواتِی َمتی ت ْ   ْذَه
ْفرَِة.د)                                     اَْألُْختاِن تَسَمعاِن کَالَم اْألُمِّ ) ج   اَْإلِْخواُن َذَهبوا إِلی السَّ
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     ادبيات فارسي

 گزينة...به جزمعني لغات مشخص شده در همة گزينه ها صحيح است -29
  خانواده را فرو بريزد.(ديوار)ار حصهر كس به آساني نمي تواند  )الف
  دل بدان خواهد باخت.(بي گمان) دانم هر كس ايران را به درستي بشناسد،مي ،هر آينهب) 
  پرچم ايران اسالمي رابرخواهندافراشت.(ميدان) ها،عرصه نوجوانان ايراني درهمة ج) 
   تنبلي بود.(ترس) ستي وروحية اسراي ايراني ،روحية مبارزه با س رژيم بعث، مخوفدر اردوگاه هاي  د)

 در كدام يك از عبارات زير غلط اماليي ديده مي شود؟ -30
  به اندازة يك كتاب حرف داشت بنويسد. اگر به لحاظ كاغذ در مضيغه نبوديم، )الف
  دل سپاري رهبر و مردم به توحيد اين دو را به هم پيوند زد و دوگانگي از ميان برخاست.ب) 
 جنگ نرم را آغاز كرده اند تا غوغايي بيافرينند. اين ابزارها، از راه امروزه دشمنان،ج) 
    تنباكو تحريم شد.شاه به تنگنا افتاد و توطئة انگليس شكست خورد. د)

 كدام گزينه از نظر نگارشي درست است؟   -31
    او تمام امورات تحصيلي را خودش پيگيري مي كند. )الف
  س بيان كرد.دانش آموز نتيجة آزمايشات علوم را در كالب) 
    .نخبگان با ديدگاني باز، همة امور را پي مي گيرندج) 
  گلي كه بوي خوشي داشت را بوييدم.د) 

 گزينة... به جزدر همة گزينه ها هستة گروه اسمي درست مشخص شده  -32
  عامل پيوند رهبري و ملّت نخستينب)    ورود امام خميني (ره) سالگردسي و پنجمين  )الف
  شناخت انديشه ها راهبهترين د)   فرزانة انقالب اسالمي ربنيان گذاج) 

 گزينة... به جزاطالعات تمام گزينه ها صحيح است  -33
  سمعاني در كتاب روح االرواح با نثر شيوا و ساده به شرح و توضيح نام هاي خدا پرداخته است. )الف

  يوة بوستان سعدي نوشته است.ش كتاب پريشان را به ،ميرزا حبيب اهللا شيرازي متخلص به قاآنيب)  
  هاتف اصفهاني در سرودن غزل از سعدي و حافظ پيروي مي كرده و ترجيع بند عرفاني او معروف است.ج) 
  ازخمسة نظامي سرود. جامي شاعر و نويسندة قرن نهم هجري، هفت اورنگ را به تقليدد) 

 گزينة....به جزدر همة عبارات، آراية كنايه وجود دارد  -34
 يك روز سر در گريبان ،گوشه اي نشسته بودم كه مأمور صليب سرخ رد شد. )الف
  محمد تقي فاصلة آشپزخانه تا مكتب خانه را يك نفس طي مي كرد.ب) 
  او كلمات سخت و آسان را با هجي كردن حروفشان به راحتي مي خواند.ج) 
  ميهن ما از گستاخي ها و بي رحمي هاي دشمن،خون دل ها خورده است.د) 

  گزينة... به جزآرايه هاي مشخص شده ابيات در همة گزينه ها به درستي بيان شده  -35
  تضاد)-با لب خشك و دل سوخته و ديدة تر/ غرقة بحر بال بود در آن بر تشنه(جناس )الف
  )تضاد-ستاره اي بدرخشيد وماه مجلس شد/دل رميدة ما را انيس و مونس شد(مراعات نظيرب) 
  تشبيه)-ور و ما همه چشم/اي وطن اي تو جان وما همه تن(تشخيصاي وطن اي تو نج) 
  كنايه)-نوجواني به جواني مغرور /رخش پندار همي راند ز دور(تشبيهد) 
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 گزينة... به جزمفهوم همة گزينه ها درست نوشته شده  -36
  گندم از گندم برويد جو زجو(بازتاب رفتار و كردار انسان) )الف
  ا باشيد(نزديك بودن صلح و آزادي)براي چيدن زيتون مهيب) 
  دانش دست و پا شكسته اي داشت(مهارت داشتن)ج) 
  در عقيدتش خلل بود(ضعيف بودن ايمان)د) 

 را نشان مي دهد؟» صفت مبهم،هسته،صفت بياني«كدام گزينه ،تركيب  -37
    آخرين دورة بازي هاب)     هرسخن ارزشمند )الف
  چه پرسش دقيقيد)     چند كتاب تاريخج) 

 . . . . . . .  گزينة به جزدر همة گزينه ها درست مشخص شده  ينهادگروه  -38
  رخسارة فلسطين پرفروغ و تابان مي شود(رخسارة فلسطين) )الف
  هر چند تو را در آن ضررهاست(تو )ب) 
  بدين بوم و بر زنده يك تن مباد( يك تن)ج) 
  گشت حيران آن مبارز زين عمل(آن مبارز)د) 

 به عبارت زير نقش دستوري واژه هاي مشخص شده به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ با توجه -39
  »انقالب اسالمي را در خود جاي داده است هايآرماناست كه  ايگنجينهانقالب است و آيينة  ،ادبيات انقالب«

    نهاد-نهاد-مسندب)      مفعول-مسند-مضاف اليه )الف
  نهاد-مسند-مسندد)     مفعول-مسند-مسندج) 

 مفهوم شعر زير در كدام گزينه آمده است؟ -40
  »ماه/روشني اش را / در سراسر آسمان /مي پراكند/ ولكه هاي سياهش را براي خودش نگه مي دارد«
    دوستي و محبتب)      دور شدن از بدي ها )الف
  روشن كردن راه زندگيد)     ايثار و از خودگذشتگيج) 

 گزينة... به جزات صحيح است مفهوم نوشته شده براي همة ابي -41
  برد عباس جوان ره چو سوي آب فرات/ماند بر ياد حسين تا صف محشر تشنه(وفاداري) )الف
  گفت من تيغ از پي حق مي زنم/بندة حقم نه مأمور تنم(بندگي محض خداوند)ب) 
 (پيروزي حق بر باطل) صبح صادق قدرت كاذب شكست/رشته هاي دام اهريمن گسست ج)

  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست/عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست( شاد زيستن)د) 
   ؟نيست ، كدام گزينه صحيحبا توجه به عبارت زير  -42

  »تو دعوي دانايي مي كردي،اكنون كه به ناداني خود معترف شدي تو را بياموزم«
    در عبارت آراية تضاد وجود دارد. )الف
  مفعول است.-قش كلمة (تو) در عبارت به ترتيب نهادنب) 
    در عبارت واژه اي هم خانوادة (مدعي)ديده مي شود.ج) 
  در عبارت دو وابستة پسين در نقش مضاف اليه به كار رفته است.د) 
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  مطالعات اجتماعي

 ي انتخاب وزير كدام است؟آخرين مرحله -43
  ييد ايشان توسط رهبرتأب)   رأي اعتماد به ايشان توسط مجلس )الف
  رأي اعتماد به ايشان توسط شوراي نگهباند)   تأييد ايشان توسط رئيس جمهورج) 

 ؟شودنميهاي تعاوني محسوب يك از موارد زير جزء اهداف شركتكدام -44
  توزيع برابر منافع حاصله ب)  رفع مشكالت اقتصادي اعضاء              )الف
  ايجاد رفاه اعضاءد)   عضو 7رسميت يافتن با حداقل ج) 

 شود؟هايي كه برنده شدن اهميت دارد؛ كدام عامل تشويق ميجابجايي محيط واقعي با محيط بازي، در بازي -45
    سرگرميب)   ها بر اساس رده سنيخريد بازي )الف
  خشونت گراييد)     هويت گراييج) 

 ار شود؛ چه نوع اتحادي بود؟دانست ميان ساكنان مدينه برقراتحادي كه پيامبر (ص) الزم مي -46
  دينيد)   نظاميج)   فرهنگيب)   سياسي )الف

 هاي زير نژادپرست بودند؟يك از حكومتكدام -47
  سلجوقياند)   عباسيانج)     امويان ب)  تيموريان )الف

 ؟نداشتندقرار  هواييوكدام نواحي آبي جغرافياييعباسيان، عمدتاً در محدودهي خالفتاسالمي در دورههايسرزمين -48
  معتدل اقيانوسيد)   يقارهج)   گرمب)   ايمعتدل مديترانه )الف

 در كدام گزينه نام حكومت با توجه به توضيح مقابل آن، به درستي ذكر شده است؟ -49
    هاي اروپاييايلخانان: برقراري روابط با دولت )الف
  امويان: حضور خاندان ايراني برمكيان در دستگاه خالفتب) 
    صفاريان: اهميت نقش وزيران در دستگاه حكومت ج)
  غزنويان: اوج شكوفايي بناهاي زيبا و معماريد) 

 چيست؟ »ببرهاي اقتصادي آسيا «  هدف اقتصادي -50
  توزيعد)    توليد   ج)  صادراتب)   واردات )الف

 را كدام نواحي در بر گرفته است؟ » جنوب غربي آسيا« ياضالع مثلث منطقه -51
  المندبباب -ي هرمزتنگه -ي بسفرتنگه ب)  ي داردانلتنگه -كانال سوئز -هاي پاميروهك )الف
  ي داردانلتنگه -درياي عمان -هاي پاميركوهد)   المندبباب -هاي پاميركوه -ي بسفرتنگهج) 

 هاي گنبدي شكل در مناطق شمالي اروپا كدام است؟علت وجود قله -52
    زمين لرزهب)     آتشفشان )الف
  فرسايشد)     مواد مذابج) 

  رياضي 

  دهد؟  چه عددي را نشان مي Mي قسمت برابر تقسيم شده است . نقطه 4به  ABبه رو پاره خط روي محور رو -53

 )الف
3
5

ب)     
4
5

ج)   
13
20

د)   
2
5

  
 

A BM
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 عدد اول درست است ؟   4عددي اول شده است. كدام گزينه در مورد اين  ،عدد اول 4مجموع  -54
     عدد فرد است . 4حاصل ضرب اين  )الف
  حاصل جمع دوتا از اين اعداد ، حتما مركب است .  ب)
     تواند عددي اول شود .مجموع سه تا از اين اعداد مي ج)
   تما زوج است .  ضرب هر سه تا از اين اعداد ححاصل د)

  ي خارجي آن است . اين چندضلعي، چند محور تقارن دارد؟  برابر زاويه 7ي داخلي ضلعي منتظم هر زاويه nدر يك  -55
  18د)   16ج)   14ب)   12 )الف

 ؟نيستكدام جمله درست  -56
  كاري كرد . توان با آن كاشيضلعي مقعر وجود دارد كه مي 6نوعي  )الف
  كاري كرد .توان كاشيبا هر لوزي مي ب)
  كاري كرد . توان با آن كاشيضلعي وجود دارد كه مي 5نوعي  ج)
   كاري كرد .توان با هر كدام به تنهائي كاشينوع چند ضلعي منتظم وجود دارد كه مي 2فقط  د)

 جمله دارد ؟   2هاي زير فقط ي كدام يك از عبارتساده شده -57
)الف  x y x y        (ب  x x 3 2 2 3    
ج)  a  22 د)     1  x y y x   

؟ نيست كدام عبارت درست   -58 ab  0  
 )الف a a  3 ب)     3   a b b a  2 2    
ج)  b a a b        (دa a 2 2  

ممكن است   بردارهاي زير را رسم كنيم. كدام بردار   aاي خارج از بردار يك بردار است . اگر از نقطه  aفرض كنيد   -59
  ؟  باشدن aموازي بردار 
𝑎  ج)  a3ب)    a2 )الف + 𝚤   (دa a2   

 رو چقدر است ؟   بهمحيط شكل رو  -60
16 )الف 80     
16ب)  48    
16 ج) 4 5     
16د)  3 12  

شكل رو -61 سه رأس مثلث  اي ميرو دايرهبهدر  ست . مركز اين دايره حتما    ABC بينيد كه از  شته ا روي كدام خط   گذ
  قرار دارد؟   
     Aي نيمساز زاويه ب)  ABخط عمود منصف پاره )الف

   BCارتفاع وارد بر  د)   BCي وارد بر ميانهج) 
 است ؟ 10كدام يك از اعداد زير بزرگ تر از   -62

3 )الف 4ب)    11 7ج)   7 4د)   2 6  

25
6

3

C

A

B
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    دار كدام است ؟رو به صورت عددي توانبهحاصل عبارت رو-63
        

23
10 413 9

27
   

  83د)   69ج)   63ب)    59 )الف

                                                    به رو چند است ؟در تساوي رو  xمقدار  -64
a a

a
x   


2 2 3 2 2

32
  

11 )الف
6

11ب)    
3

6ج)   
11

3د)   
11

  

چه عددي را  Bي قطع كند. نقطه Bي ايم تا محور را در نقطهكماني زده AMو شــعاع  Aرو به مركز روبهل در شــك  -65
  دهد؟  نشان مي
3ب)    27 )الف 17    
10ج)  4د)   17 10  

aكمترين مقدار براي كسر  .قرار دهيم متفاوتيو  رقميح يكاعداد صحينيم تواجاي حروف ميبه -66 b
c d



  كدام است؟    
  15د)   16ج)   18ب)     17)الف

  علوم تجربي

 ،تمام مواد داده شده مخلوط ناهمگن محسوب مي شوند؟  دركدام گزينه  -67
    نفت -آب گل آلود-فوالد  )الف
  شكر در آب -آب دريا -شربت پادزيست ب) 
    كات كبود در آب -شربت معده  -هوا ج) 
  آب گل آلود -موزائيك   -هواي غبارآلودد) 

 هم شبيه تر هستند ؟   سوختن گلوكز در سلول هاي بدن و سوختن پارافين شمع ، از چه جهت به -68
    نوع واكنش دهنده هاب)     سرعت انجام واكنش ها )الف
  مقدار انرژي بدست آمدهد)     فراورده واكنشج) 

 در چند مورد از يونهاي مثبت حاصل از ايزوتوپ هاي هيدروژن ، هر سه ذرة اصليِ اتم ، وجود دارد؟ -69
   هيچكدام د)  3ج)   2ب)   1 )الف

 م شماره ها ،نشان دهندة آكسون هستند ؟در شكل مقابل كدا -70
    3-1 )الف
    4-1ب) 
    3-2ج) 
  4-2د) 

ــانتي گراد حدود  20در دماي  -71 ــديم كلريد را در  50درجه س ميلي ليتر آب ريخته و مخلوط را به   120گرم نمك س
ض      صورت ا صورت پذيرد. چند گرم از اين نمك را به  افه در ته ظرف آزمايش  اندازه كافي هم مي زنيم تا حداكثر انحالل 

 مشاهده مي كنيم ؟
  5/9د)   4/4ج)   5/7ب)   9 )الف

3

M

BAO

1
4C
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 اليه هاي اصلي تشكيل دهنده چشم به ترتيب از داخل به خارج كدامند؟ -72
    صلبيه -مشيميه  -شبكيهب)     مشيميه -شبكيه -صلبيه )الف
  شبكيه -مشيميه  -صلبيهد)     مشيميه -صلبيه –شبكيه ج) 

 از جمالت زير درست است؟   چه تعداد -73
 هاست. ژن در نقص علت به جواني قند بيماري  
 شوند. مي ديده تقسيم حال در هاي ياخته در هاتن فام  
  ندارد. بستگي جانداران پيكر اندازه به هاتن تعداد فام 
  كنندمي تعيين را جنسيت انسان كه اندجنسي تن، دوفام تن، فام 46 از. 
 ه دليل وجود يك ژن استبيشتر صفات ارثي، ب. 

  2د)   3ج)   4ب)   5 )الف
 عناصر فلزي مانند آلومينيوم و آهن بيشتر از كدام سنگها استخراج مي شوند؟ -74

  آذرين بيروني             ب)     رسوبي )الف
  دگرگونيد)     آذرين دروني             ج) 

 ؟نيستكدام گزينه زير جزء وظايف استخوان  -75
    كنترل قند بدنب)     از اندام هامحافظت  )الف
  ها براي حركت بدن  تكيه گاه ماهيچه د)     شكل دادن به بدنج) 

 احتمالِ زنده ماندن جنينِ كدام جاندار، در طول دوران جنيني نسبت به بقيه كمتر است؟ -76
  روباهد)   مرغج)    مار ماهي ب)  موش )الف

ضعيت قرار گرفتن      -77 شان دهنده و شكل زير ن ست كه قطب هاي هم نام آنها  كدام  آهنرباي حلقه اي داخل يك ميله ا
 اند .روبه روي هم قرار گرفته

ج)     د)    ب)    ــف  )ال
  
  

  گذرد اگر آمپري مي 5اهمي قرار دارد و در اين حالت از مدار جريان   20در يك مدار ساده تنها يك مقاومت  -78
  اهمي قرار دهيم جريان گذرنده از مدار چند آمپر تغيير 25اومت  اهمي را برداريم و به جاي آن يك مق  20مقاومت 

 مي كند ؟ 
 1د)   5/1ج)    5/0ب)   2 )الف

 است ؟    نشدهها درست نوشته در كدام گزينه ،كاربرد كاني -79
    بيرونيت : لنت ترمزب)     ژيپس : تهيه گچ )الف
  فلوئوريت :  خميردندان   د)     تالك : پودر بچهج) 

  دارد؟يب كدام كاني، سيليسيم وجود ترك در -80
    كوارتزب)     هاليت )الف
  هماتيتد)     فيروزهج) 
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  زبان انگليسي 

  بچه هاي عزيز ، با توجه به تصوير، گفتگوي بين رضاو منشي دكتر  را كدام گزينه  بدرستي تكميل مي كند ؟!
81- Receptionist: Are you a . . . . . . . ? 
    Reza: Yes, I have a  . . . . . .  .  

a) doctor-measles   
b) dentist- toothache   
c) patient- sore throat      
d) doctor- sore throat      

  بنظر شما كدام گزينه مي تواند جدول زير را از چپ به راست كامل مي كند؟! -82
German  Gaz  Yazd  Hot 

        

a) province- souvenir- nationality- weather            
b) weather- city- souvenir-country 
c) souvenir- province- weather- country                 
d) weather- province- souvenir- nationality 

  دانش آموزان خوبم،آيا مي توانيد  به حميدكمك كنيد تا متن زير را بدرستي بازنويسي كند! -83
Hello, I’m Hamid. I work on a big farm in my village , near Tabriz. There are        
a long river and a lot of . . . . . here, so it . . . . . and rains a lot in winter.  
In spring, I. . . . . my farm by a tractor. My family and I . . . . animals, too.  

a) trees- winds- plow- ride  
b) mountains- snows- plow- raise 
c) hills- cloudy- raise- ride  
d) mountains- sunny- raise- plow 

84- Teacher: What’s your job in your village?     Hamid: We . . . . . . .  
a) work in farms  
b) like plowing  
c) go fishing  
d) work in the fields  

  بچه هاي باهوش آيا پاسخ سوال علي را مي دانيد؟-85
Ali: What’s             in English?   You: It’s . . . . . . . .   

a) population b) products  
c) martyrs d) locations 

 گزينه مناسب كامل كنيد.دانش آموزان عزيز مكالمه سارا و سيما را با انتخاب -86
Are you good at. . . . . . . tea?          
 No, I’m not. I can. . . . . . . a cake  

a) having- cooking   
b) drinking- having  
c) cooking- make   
d) making- bake 

  محصوالت
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  خ مناسب تكميل كنيد.بچه ها با توجه به متن مريم ، گفتگو بين او و معلم زبانش را با انتخاب پاس
Hello everyone, My name is Maryam. I live in Mobarekeh. It is in the south of  
Isfahan, It is not near Isfahan. There are a lot of 
factories  كارخانه)( in Mobarekeh. 
 It is famous for Mobarekeh Steel Complex(مجتمع فوالد). 
Many people are farmers and others(سايرين) work in the 
factories. It is very cold in winter, but it is hot in 
summer. There is a big river here, so  most people go fishing and swimming on 
the weekends. 
 
87- Teacher: Is Mobarekeh. . . . . . . Isfahan? 
Maryam: Yes, it is. 

a)  far from  b) near  
c) north of     d) center of 

88- Teacher:  Where is Isfahan ? 
Maryam: It’s in the . . . . . . . of Mobarekeh. 

a) South  b) north    
c) east    d) west 

89- Teacher: What do people do as a hobby? 
     Maryam: They. . . . . . . . 

a) work in the factories b) work on farms  
c) stay at home  d) go fishing 

90- Teacher: Is Isfahan famous for Mobarekeh Steel Complex? 
      Maryam: . . . . . . . . 

a) Yes, it is  b) Yes, it’s famous for farms, too. 
c) No, it isn’t.  d) No, it’s famous for farms    




