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 مرحله اول -  ، پايه هفتم١٣٩٨ - ٩٩آزمون صباسنجش، متوسطه اول، سال تحصيلي    ١

 قرآن

  كدام است؟ » به ترتيب ِعباد- یَعِقلُون  –اَلیم  - لََعلَّ معناي كلمات «  -١

    بندگان -انديشه كردند  -دردناك  - نبايد ب)   بندگان - انديشيدمي – دانا – تا الف)

  بندگي –كرديد  انديشه – سخت  – تا د)  بندگان - انديشندمي - ناكدرد – اميد است  ج)

عاءِ  َربِّیاِنَّ براي عبارت قرآني « -٢  تر است؟ » كدام ترجمه صحيحلَسمیُع الدُّ

  پروردگارم شنواي دعاي من است. ب)  است . قطعا پروردگارم شنواي دعا )الف

  قطعا پروردگارم شنواي دعاي من است.د)     قطعا پروردگار شنواي دعاست. ج)

 در كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟  ما  معناي كلمه -٣

واِت َواالَرِض َوما َخلََق  ب)  مواِت َواالَرِض ِه ما ِفی السَّ اَال اِنَّ لِلّ  )الف   السَّ

  ُه ذلَِک اِّال بِالَحقِّ ما َخلََق اللّ د)     َهل َعلِمتُم ما فََعلتُم بِیُوُسف ج)

 به چه معناست؟  » قالُوا یا اَبانا تركيب « -٤

  گفتند : اي پدر ماد)   پدر ماگفتند: اي مي ج)  گفتند : اي برادر ما ب)  اي پدران ما : گفتند )الف

  شود؟ صورت جمع معني نميكدام تركيب به  -٥

  هاُعبُُدوا اللّ د)   ال یَشُکُرون ج)  قاَل یا قَومِ  ب)  اَجَر املُحِسنین) الف

  » چيست؟ اِنَّ ِفی اخِتالِف اللَّیِل َوالنَّهارِ » در عبارت « اختالفمنظور از واژه « -٦

  كشمكشد)   يبايزي ج)  پيدايش ب)  آمد و رفت  )الف

 با عبارت قرآني خود هماهنگ است؟ معادل فارسي كدام گزينه ها  -٧

  كن بر او.   : پس عبادت كن وتوكّل فَاعبُدُه َوتََوکَّل َعلَیهِ  ب)  : قطعا آمد براي شما حق از پروردگارتان قَد جاءَکُُم الَحقُّ ِمن َربُِّکم )الف

  .هستند سارهاو چشمهتقوا در بهشت : قطعا افراد باَجنّاٍت َوُعیُونٍ فیاملُتَّقینَ اِنَّ د)   تي؟ن يوسف هسيا تو هما: آَءاِنََّک َالَنَت یُوُسف ج)

  پيام هاي آسمان

 » به كداميك از موارد زير اشاره دارد؟ لَنئ َشکَرتُم ِالَزیَدنَّکم« ي شريفهآيه -٨

    كنيم.ا را زياد ميهمت اگر شكرگزاري كنيد نع ب)    كجا باشيد او با شماست.هر )الف

  ياري خواستن از خداد)     خدا بهترين نگهدارنده است. ج)

 مندي از ياري خداوند است؟ هاي بهرهراه كداميك از موارد زير -٩

  نمازد)   صبر و تقوا ج)  تقوا ب)  صبر )الف

 » به چه كساني اشاره دارد؟ ذوقوا َعذاب الحریق وَ آيه « -١٠

 بدكاراند)   كارانفران و بداك ج)  كافران ب)  مومنان )الف

 شويم؟ ز در اين دنيا فقير و تهيدست نميچه كارهايي موجب نجات از مرگ بد و هرگ -١١

    خوش اخالقي و نيكي به پدر و مادر ب)    خوش اخالقيصدقه و  )الف

  صدقه و نيكي به پدر و مادرد)     و صدقه نيكي به پدر و مادر ج)

 منظور از عزت نفس چيست؟  -١٢

  احترام به ديگراند)   احساس با ارزش بودن ج)  برتر دانستن خود ب)  ديگرانمحبت به  )الف

 » به كداميك از موارد زير اشاره دارد؟ للعاملین ةما ارسلناک اال رحمآيه « -١٣

    هاالگويي نيكو براي انسان ب)    رحمتي براي تمام جهانيان )الف

   دلسوزر نسبت به مومنان بسيا د)    داراي اخالق بسيار نيكو ج)

 » مشهور به كدام فداكاري حضرت علي (ع) است؟ املبیت  ةلیلماجراي « -١٤

  حضور ايشان در جنگ خندق ب)  شكست يهوديان در جنگ خيبر )الف

  خواندن آيات سوره توبه در ميان مشركاند)   خوابيدن حضرت علي(ع) در بستر پيامبر ج)

 لي (ع) است؟ ت عحضرهاي بارز كدام يك از موارد زير جزء ويژگي -١٥

  راستگوييد)   محبت و بزرگواري ج)  طلبيعدالت  ب)  امانتداري )الف



 ٢  مرحله اول -  م، پايه هفت١٣٩٨ - ٩٩ول، سال تحصيلي  آزمون صباسنجش، متوسطه ا

 عربي

  » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  ، َجبَلة، نِسیان ، آفَ  ةَفریضَ ي صحيح براي كلمات « اسم اشاره -١٦

  هِذِه ، هذا ، تِلَک ، ذلِکَ د)    ، هذاذا ، ذلِکَ تِلَک ، ه ج)  هِذِه ، ذلَِک ، هذا ، ذلِکَ  ب)  ذلَِک ، ذلَِک ، هِذِه ، هذا )الف

 » به ترتيب كدام گزينه است؟  ةٌ هِذِه َوردَ » و مثناي عبارت « هذاِن ُمجاهدانمفرد عبارت « -١٧

  ، هاتاِن ورَدتانِ  جاِهدٌ هذا مُ د)   َوردانِ  ، هذاِن ةٌ هِذِه ِمجاِهدَ  ج)  هاتاِن ُمجاِهدتاِن ، هذا َوردٌ  ب)   ، هذاِن َورَدتانِ ةٌ هِذِه ُمجاِهدَ  )الف

 است؟  درست كدام گزينه از نظر معنا و قواعد نگارش -١٨

ُت ، ِفی املَکتَبَ هات ج)  هؤالِء الِبنتاِن ، ناِجحاتٌ  ب)  اولئَک الرَّجاُل ، مؤِمنونَ  )الف   هذاِن اَلَولداِن ، جالِسونَ د)   ةِ اِن العالِ

 ؟ غلط استجمع كدام گزينه  -١٩

  َولَد : اَوالد د)  تِلَک : هؤالءِ  ج)  : مؤِمناتة ُمؤِمنَ  ب)  رَُجل : رِجال )الف

 ». . . . . . . ناِجٌح ِفی الَعَمِل .«  ؟ نامناسب استي مقابل كدام گزينه براي جاي خالي جمله -٠٢

  علیٌّ  د)  اَلطَّبیُب  ج)  تِلَک الِبنتُ  ب)  هَذا املَُعلِّمُ  )الف

  » كدام است؟  ةٌ کاتِبَ . . . . . . . ؟ةُ ن . . . . . . . املَرأ مَ ي مناسب براي جاي خالي عبارت « گزينه -٢١

  هذا، هِذه د)  هِذِه، ِهیَ  ج)  ، ذلِکَ هِذهِ  ب)  ُهَو، هِذهِ  )الف

 ؟ پاسخ در كدام گزينه درست مي باشدپرسش و  -٢٢

؟ اَملَُعلُِّم َو الطُّّالُب. )الف فِّ   تی.؟ لُِمَدرِّسَ ةِ لَِمن هِذِه الَحقیبَ  ب)  ماذا ِفی الصَّ

یّاَر  ج)   .ةٌ ؟ ال، اَنَا ُمَعلِّمَ ةٌ ما اَنِت طالِبَ  د)  حقائُب املُساِفریَن. ؟ةِ َمن ِفی السَّ

 ي كلمات پرسشي هستند؟ در كدام گزينه همه -٢٣

  ، ِمنماذا، ما ُهَو، ما ِهیَ  د)  ، ُهوَ ، ماذاأَ  َهل، ج)  ما، اِالّ  ،لَِمن، أَ  ب)  ، ما، َهلَمن، لَِمن )الف

 صحيح است؟  كدام ترجمه -٢٤

ُدارا )الف ِ     اين مردان جلوي در هستند .اولئَک الرَّجاُل اَماَم الباِب .  ب)  بر او الزم است با مردم مدارا كند .النّاس .  ةِ َعلَیَک 

  راست است .كتابخانه سمت َعلَی الیَساِر.  ةُ اَملَکتَبَ  د)  ها كجا هستند ؟ اطراف ميز .پسر. ةاملِنَضدَ  َحوَل  اَیَن االَوالُد ؟ ج)

 باشند؟ ي اعداد، فرد ميدركدام گزينه همه -٢٥

انیةثَالثَ  د)  ، اِثنانة، َسبعَ ةتِسعَ  ج)    ة، َعَرشَ ةواحد، ثَالثَ  ب)  ة، تِسعَ ة، َسبعَ ةَخمسَ  )الف َ   ، اََحَد َعَرشَ ة، 

  مطالعات اجتماعي

 دهد؟ مي هاي طبيعي را نشاندهرافيا محل دقيق پديكدام يك از وسايل مطالعه جغ -٢٦

   مدل د)  عكس   ج)  نقشه ب)  كره جغرافيا )الف

 بيمه كنند. . . . . . . . كارمندان و كارگران خود را در مقابل يها وظيفه دارند، همهها و كارفرمايان و سازمانها، شركتصاحبان بنگاه -٢٧

  هايبيمارد)   حوادث ناشي ازكار ج)  آتش سوزي ب)  تصادفات )الف

متر بر روي زمين باـشد، فاـصله اين دو نقطه   ٢٥٠٠مترـسانتي  اـساس مقياس خطي هرباـشد، اگر برمي  مترـسانتي٦روي يك نقـشه   قطه بره دو نفاـصل -٢٨

 ين چند كيلومتر است؟ روي زم

  كيلومتر٢٥د)   كيلومتر٦ ج)             كيلومتر٥/١٢ ب)  كيلومتر١٥ )الف

سـتفاده هاي آب گرم آن منطقه ااز چشـمه  ها قصـد دارندآن  اند،يالت نوروزي انتخاب كردهتعط  برايهاي كوه سـهند را  اش دامنهمريم وخانواده -٢٩

 دارد؟  هاي كدام رشته كوه قرارتعطيالت انتخاب كرده در دامنهاي م بركنند. شهري كه خانواده مري

  آذربايجاند)   البرز    ج)  زاگرس ب)  خراسان )الف

 حقوق با بقيه متفاوت است؟  كدام يك اززير ا توجه به تصاويرب -٣٠

 )الــف ب)   ج)    د)   

  

  

 زير است؟  موارد احمدي با هدف ساختن مدرسه براي دانش آموزان نواحي محروم كشور، بيانگر كدام يك از ةهاي مالي خانوادكمك -٣١

  همدرديد)   همدلي ج)  همزباني ب)  همياري )الف



 مرحله اول -  ، پايه هفتم١٣٩٨ - ٩٩آزمون صباسنجش، متوسطه اول، سال تحصيلي    ٣

 ؟ نيست شوراي نگهبان صحيح كدام گزينه در ارتباط با -٢٣

  قانون اساسي و احكام دينتطبيق قوانين عادي با  ب)  صالحيت نامزدهاي انتخاباتيبررسي و  )الف

  فقيه به مجلس شوراي اسالمي نفر ٦معرفي د)   .شودبرگزار مي كه دركشورنظارت بر انتخاباتي  ج)

 از ميان عوامل توليد كدام يك با بقيه متفاوت است؟  -٣٣

  ماشين آالتد)   ابزاركار ج)  هكارخان ب)  مهندسان )الف

 ؟ نيستبودن »  كدام مورد بيانگر« شكرگزار -٤٣

  تبذيراسراف و د)   دانستن را هانعمت  قدر ج)  هاندادن نعمت  هدر ب)  هانعمت استفاده درست از  )الف

 شود؟ هايي خطرناك ميبيماري موجب آلودگي خاك و هاكدام نوع از زباله -٣٥

  هاي نوشابهبطريد)   مصرف بارظروف يك ج)  باتري ب)  نايلون )الف

    ادبيات فارسي

 ؟ نيستنشانه مفعول  «را»در كدام گزينه  -٦٣

  گرفته بودممصحف را در برد)   حكيمي را ديدند  ج)  پدر را گفتم  ب)  زر را از زرگر خريدند  )الف

 معناي كدام واژه به درستي نوشته نشده است؟  -٣٧

  ركعتيدوگانه : نماز دو د)   شكوه : عظمت   ج)  رياله و زامويه : ن  ب)  دانايياستعداد :   )الف

 خانواده هستند؟ ها، همدر كدام گزينه همه واژه -٣٨

  فروغ - مغفرت - غفراند)   تأسيس -اساس -مؤسس  ج)  كسب  -كتب  –كتاب   ب)  موافق - افق -آفاق   )الف

 .»افتن و تحليل كردن هستند . اين هم امتياز ديگري استا اهل فكر كردن ، دريوانان و نوجوانان مج« عبارت زير چند جمله است ؟       -٣٩

  شش جملهد)   پنج جمله  ج)  سه جمله  ب)  دو جمله  )الف

 ؟ نيامده استنام كدام نويسنده درست  -٠٤

  يبدرگبار كلمات : طاهره اد)   : مولوي مثنوي معنوي  ج)  : قيصر امين پور تنفس صبح  ب)  كوير : دكتر شريعتي  )الف

 با بقيه فرق دارد؟ ظر پيام و  نوع جمله كدام مصراع از ن -٤١

  در كتابي بهار معنا شدد)   آسمان مثل يك تبسم شد  ج)  اي خنديددرختي شكوفه بر  ب)  مثل يك شاخه گل جوانه بزن  )الف

تا برگـش « در عبارت زير   -٤٢ ال ديگر به روـس بز را  ـس رـس تتم، درختان ـس مآ هاي خويش را بهديدم كه دـس ته بودند و دعا ميـس » كردند ان برافراـش

 جمله ها از نظر ارزش ادبي و زباني به ترتيب عبارتند از:

  ادبي -ادبي -ادبي -زبانيد)   زباني -زباني -ادبي -ادبي  ج)  ادبي -ادبي -زباني -ادبي  ب)  ادبي -ادبي -زباني -زباني  )الف

 اماليي وجود دارد؟ در كدام گزينه غلط  -٤٣

  يك هيئت جهاني به كشور آمد د)  به هق هق افتاده بود  ج)  دست و پايش از تغال افتاد  ب)  نموداز او سپاسگزاري   )الف

 است؟  نادرستآرايه مقابل كدام بيت  -٤٤

  )تشخيص(باز هم در كالس غوغا شد /زنگ تفريح را كه زنجره زد   ب)  )(تشبيهاردگركمعرفتدفتريستهر ورقش/رسبز در نظر هوشيا درختانبرگ )الف

  كوته ز درت درازدستي  (كنايه )  /اي هست كن اساس هستي د)   بي نام تو نامه كي كنم باز (  تضاد ) /اي نام تو بهترين سرآغاز   ج)

  ؟ نداردكدام گزينه نياز به ويرايش  -٥٤

   هركي وارد شد ، حرفي زد د)  پدرش آن را صدا زد  ج)  ها به پارك رفتيممن و بچه  ب)  گذاشتمدفترهام را در كيفم   )الف

 كدام جمله نياز به ويرايش دارد؟  -٤٦

  آن آمد و تنها رفت د)   اين خودكار يادگاري است   ج)  آن كتاب را به او دادند     ب)  او دستيار معلم است   )الف

   :شيده شده يكسان است به جز نقش دستوري كلماتي كه زير آن خط ك -٤٧

  زد زنجرهزنگ تفريح را كه د)   اي فضل تو حاجت روا خدااي   ج)  خنديد ايشكوفهبر درختي   ب)  زند لبخندبر تو مي زندگي  )الف

  علوم تجربي

ن نميتل -٤٨ ود مادر او بعدويزيون منزل علي روـش ي حدس مي  ـش تاز بررـس يم تلويزيون يا فيوز آن اـس مادر علي در اين حالت كدام  زند ايراد از ـس

 مرحله از حل مسئله به روش علمي را انجام داده است ؟ 

   فرضيه سازي د)   مشاهده ج)  نتيجه گيري ب)  آزمايش )الف



 ٤  مرحله اول -  م، پايه هفت١٣٩٨ - ٩٩ول، سال تحصيلي  آزمون صباسنجش، متوسطه ا

 با يك خط كش كه بر حسب سانتي متر مدرج شده است طولي را اندازه گرفته ايم كدام اندازه مناسب نوشته شده است ؟  -٤٩

  متردسي  ٥٠٠٠د)   متر      سانتي٠٠٥/٠ ج)  متر       سانتي  ٣/٥ ب)        مترسانتي ٢١/٥ )الف

 باشد ؟ مصرف دوباره ميي روش . كدام عبارت نشان دهندهطبيعي سه راه پيشنهاد شده استبراي محافظت از منابع  -٥٠

  هنگام خريد ناناي ي پارچهاستفاده از كيسه ب)  كي وفلزي و ذوب مجدد آنيآوري مواد پالستجمع )الف

  استفاده از زنبيل براي خريد ميوهد)   فرنگيهاي رب گوجهساختن جامدادي از قوطي ج)

  لكول كربن دي اكسيد برابر چند است ؟ وبا توجه به جدول تعداد الكترون هاي يك م -٥١

  ١٢ ب)   ١٤ )الف

  ٢٢د)    ٢٠ ج)

 .است. . . . . . .  دهندكه هدف از انجام اين مرحله. . . . . . . و سنگ آهك گرما مي به همراه ، سنگ معدن آهن راي ذوب آهندر كارخانه -٥٢

  جداسازي ناخالصي - نيكلد)   افزايش استحكام - نيكل ج)  جداسازي اكسيژن   - كربن ب)  آهنافزايش استحكام  -كربن  )الف

  شود ؟ هاي ماده بيشتر ميهاي زير جنبش مولكولر حا لتتغييدر كدام  -٥٣

  ميعان –انجماد د)   تبخير –ذوب  ج)  انجماد –ذوب  ب)  ميعان –ذوب  )الف

 شود ؟ معموال از كدام آلياژ استفاده ميچنگال و برخي لوازم پزشكي كه بايد در برابر اكسيد شدن مقاوم باشد  براي ساختن كارد و -٥٤

  روي و مسد)   و كروم و آهن   نيكل  ج)  كربن و نيكل ب)  نآهن وكرب )الف

 گيرد ؟ ي الف و ب و پ كدام گزينه قرار ميدر جدول زير به جا -٥٥

  كش الستيكي –اي ليوان شيشه –قوطي آلو مينيوم  )الف

 مغز مداد  –بشقاب سراميكي  –قوطي آلومينيوم  ب)

 كش الستيكي  –ليوان شيشه اي  –بشقاب چيني  ج)

 قوطي آلومينيومي –كش الستيكي  –ليوان شيشه اي د) 

   ٧٢به  سطح آب . اندازيما درون استوانه مدرج داراي آب ميمتر مكعب رگرم بر سانتي ٦/١٥رم با چگالي  گكيلو ٢٣٤/٠جسمي به جرم  -٥٦

 ليتر بوده است ؟ وليه درون استوانه مدرج چند ميليرسد حجم آب اليتر ميميلي

   ٦٧د)  ٥٧ج)  ٧٥ب)  ١٥)الف

 دهد ؟ مي تري نشاني آب نسبت به دما را به شكل درست، چگالكدام نمودار -٥٧

  د)   ج)   ب)   )الف

  

  

ا وقتي گلوله و شــود . اگر جنس گلوله از مس باشــد حلقه از چه جنســي باشــد تمي در يك مدل گلوله و حلقه در حالت عادي گلوله از حلقه رد -٥٨

 ؟  نشوددهيم ، گلوله از حلقه رد حلقه را حرارت مي

  گزينه هاي الف و جد)   مونييآلوم ج)  آهني ب)  مسي )الف

 ؟  نيستكدام عامل در مقدار آب رود در يك حوضه آبريز مؤثر  -٥٩

  شكل بستر رود د)  شرايط آب و هوايي محيط ج)  وسعت حوضه ب)  جنس زمين )الف

 شود ؟ وشته شده چند عنصر نافلز ديده ميدر ميان مواردي كه نام آنها ن -٦٠

 فسفر » –الكل  –شكر  –كاغذ  –هيدروژن  –كربن  –مس  –روي  –نقره  –پالستيك  –آب  –« گوگرد 

   ٦د)  ٥ج)  ٤ب)  ٨)الف

 د دارد ؟ در بين جمالت زير چند جمله صحيح وجو -٦١

   .هاي قسمتي از سنگ كره دليل تشكيل درياچه اروميه مي باشد*شكستگي

  اصلي ترين دليل ايجاد آبتاز ، جريانات دريايي است .*

  .شوديل جزر گفته مبه باال آمدن آب و حركت آب به سمت ساح*

  هاي كوهستاني است .اي از يخچالچال علم كوه در استان فارس نمونهيخ*

   ٤د)  ٣ج)  ٢ب)  ١)الف

  وترون ن تعداد  تعدادپروتون  نوع اتم 

  ٦  ٦  كربن 

  ٨  ٨  اكسيژن 

  خاصيت   

  نام جسم

  شفاف بودن   پذيريانعطاف  رسانايي  چكش خوار

  -  -  +  +  الف 

  +  -  -  -  ب

  -  +  -  -  پ

 چگالي

 دما

 چگالي

 دما

 چگالي

 دما

 چگالي

 دما



 مرحله اول -  ، پايه هفتم١٣٩٨ - ٩٩آزمون صباسنجش، متوسطه اول، سال تحصيلي    ٥

  رياضي

,                                                                                          ؟ تا از اعداد روبرو صحيح هستندد چن -٦٢ , , , ,  
١ ٢٤ 7 ٢٥ 0 ٤ ١٣9٤
٤ 8 ١0 ٣

  

   ٥د)  ٣ج)  ٤ب)  ٢)الف

                                                                حاصل عبارت مقابل كدام است؟                                      -٦٣    
٣ ٣ ٣ ٣ ٣
٢ ٤ 8 ١6 ١0٢٤

   

١0٢٣)الف
١0٢٤

٣069 ب)   
١0٢٤

٣069 ج)  
٣07٢

١0٢٣د)   
٣07٢

  

يام يك الگوي عددي از رابطه nاگر جمله ي  -٦٤ n ٤  ه دست آيد. جمله ي شانزدهم آن چند است؟ ب 7

  -٥٧د)   -٣٦ ج)  -٦٤ ب)  -٧١ )الف

١برابر پولش فقط ٢است. اگر با تومان  ٣٥٠٠پول علي  -٦٥
٣

 يمت خريد يك لباس را بتواند بپردازد، قيمت آن لباس چند تومان است؟ ق  

  ٢١٠٠٠د)   ١٨٠٠٠ ج)  ١٠٥٠٠ ب)  ٧٠٠٠ )الف

xس و دو زاويه متقابل به رأ yو xاگر    -٦٦ y   به ترتيب برابر است با : yو xي زوايايباشد اندازه  7٢

  ١٢و ١٢د)   ٣٠و ٤٠ ج)  ٣٦و ٣٦ ب)  ٤٠و ٣٢ )الف

                                                                                         حاصل عبارت مقابل در كدام گزينه آمده است؟  -٦٧    ?     ٢ ٣ ٢ ٣ ١  

  -١٢د)   -٣٦ ج)  ١٨ ب)  ٣٤ )الف

سـانتي متر باال بيايد، در  ٢٠٠ي سـوم فعهآيد. اگر پس از به زمين خوردن در دفعه قبل باال مين خوردن يك سـوم ديك توپ پس از هربار زمي -٦٨

 ابتدا از چه ارتفاعي رها شده است؟ 

  سانتي متر ٥٤٠٠د)   متر ٣٠ ج)  سانتي متر ١٨٠ ب)  متر ٣ )الف

aمقدار عددي عبارت روبرو به ازاي  -٦٩  كدام گزينه است؟  ٢                                                                            a a

a

  

 

٢ ٣ ٣ 6
٢ ٢

  

  ٢د)   ٣ ج)  -٣ ب)  -٢ )الف

 برابر است با : ١ نسبت به ١١ قرينه ي -٧٠

  -٨د)   -٩ ج)  -١٠ ب)  -١١ )الف

                                                                                                        عبارت روبرو كدام است؟  يساده شده -٧١ a a  ٢ 7 ٤ 8  

a)الف ٢ aب)   ١ ٢ aج)   ١٥ ٢ aد)    ١ ٢ ١   

xجواب معادله  -٧٢ x x x     ٢ ٣ ١0 ٢٢ 77  كدام است ؟  

  ٠د)     ٣ ج)  ٢ ب)  ١ )الف

 است ؟  » ٥ا بيشتر از حاصل تقسيم يك عدد برت ٩ «كدام عبارت جبري معادل عبارت كالمي -٧٣

x9)الف
٥

xب)   
9
٥

x ج)   
9

٥
xد)  

 ٥
9

   

       توان نوشت؟  . در جاي خالي كدام گزينه را مي قسمت مساوي تقسيم شده است ٤به   AEپاره خط -٧٤ AE BC AC BC       

   DE ب)   BA)الف

  CEد)   AD ج)

 ؟ ي ميانگين اين سه شهر كدام است درجه زير صفر است . قرينه ١٢،  Cدماي شهر. قرينه يگديگر است Bو  Aدماي دو شهر -٧٥

  -١٢د)   -٤ ج)  ١٢ ب)  ٤ )الف
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