
  

  تم شه پايه

  مرحله اول
  

  

  سوال ٨٠تعداد : 

  دقيقه ٩٠مان : ز

  آزمون نمره منفي دارد.

  
  تا شماره   از شماره   تعداد سؤال  نام درس   ردیف 

  ۷  ۱  ۷  قرآن   ۱

  ۱۵  ۸  ۸  های آسمان پیام  ۲

  ۲۵  ۱۶  ۱۰  عربی   ۳

  ۳۵  ۲۶  ۱۰  مطالعات اجتماعی   ۴

  ۴۷  ۳۶  ۱۲  فارسی و نگارش   ۵

  ۶۱  ۴۸  ۱۴  علوم تجربی   ۶

  ۷۵  ۶۲  ۱۴  ریاضی   ۷

  ۸۰  ۷۶  ۵  زبان انگلیسی  ۸
  

  ١٣٩٨آذر ماه 



 مرحله اول -  م، پايه هشت١٣٩٨  -  ٩٩، متوسطه اول، سال تحصيلي جامعآزمون   ١

  قرآن

      » عبارت است از : . . . . . . . .اَن اَشکَُر نِعَمتَکَ ترجمه صحيح عبارت قرآنيِ «  -١

  كه شكر كردم نعمت تو راد)     يرا شكر كن خود نعمت  وت ج)  كه نعمتت را شكر كنم ب)  كني نعمت خودت را تا شكر) الف

  كدام فعل، ترجمه صحيح دارد ؟  -٢

رَ  د)  : رستگار شد   اَفلَحَ  ج)  رويانيم: مي اَنبَتنا ب)  دانم: مي اَعَمُل  )الف   : قدرت يافت  قَدَّ

    هاي زير، گزينه درست را تشخيص دهيد:در  ترجمه -٣

  : خشكيبَحر د)  : پيروي كنيد          اَطیعوا ج)  : در، داخل َمعَ  ب)  دكننمي: عرضه  ُمعرِضونَ  الف)

َب  – نَوم – َولَد – َمصیر – لَغو هاي صحيح فارسي واژگان « كدام گزينه، معادل -٤   بر دارد؟ » را در کَذَّ

  كرد انكار – خواب – فرزند - بازگشت  – بيهوده ب)  دانكاركر - روز -فرزند  - راه - سخن بيهوده الف)

  يكرد انكار - خواب - مثل و مانند - بازگشت  - بيهوده د)  دانكاركردن - خواب -پسر  - بازگشتن - تباه ج)

  معادل فارسي كدام يك از عبارات قرآني زير، درست است ؟  -٥

  : مگر تقوا پيشه كنيد اَ ال تَتَّقونَ  ب)  بخشيديپدر و مادرم به  و من به:   اَنَعمَت َعلَیَّ َو َعلٰی والَِدیَّ  )الف

ّ یُرشِکونَ د)   دهد: شب را پوشش تان قرار مي َجَعَل لَُکُم الَّیَل لِباساً  ج)   دهند  ا برتر است از آنچه شريك قرار مي: خد تَعالَی اللُه َع

ترجمه:  «»   ِمن کُلِّ َزوجٍ ِکریمٍ و «   »دهنده بود  ترجمه : كه براي جهانيان هشدار « » لِیَکوَن لِلٰعلَمیَن نَذیراً اين عبارات قرآني «    ي غلطهاترجمه -٦

  باشد ؟ هاي زير ميمربوط به كدام واژگان در گزينه » از هر تعداد ارزشمندي

  كِريمٍ -لِيَكونَ د)   كُلّ -نَذيراً  ج)                 كِريمٍ -عالَمينَ  ب)              زَوجٍ -لِيَكونَ  )الف

  را تشخيص دهيد: خطاگزينه  -٧

  .كندرا هدايت مي شما يعني : »یَهدیُکم« ب)  .» ترجمه نشودِمن«» ، بهتر است رِ الطّی ِمنَ  ربََعةً « اَ عبارت در )الف

        .كنيد يعني : پس اطاعتم فَاعبُدونِ  د)  .» ترجمه شودَل حرف « الزم نيست  ،» اِنَّ فی ذٰلَِک َألیَةً  « عبارت در ج)

  هاي آسمانيپيام

  است.. . . . . . .   آفرينش شگفت انگيز خداوند ،با توجه به سخن موالي متقيان حضرت علي (ع) دليل  -٨

  تنوع و زيبايي هاي زندگي دنيوي ب)   نشان دادن قدرت و توانايي خالق      الف)

  و رفاه انسان در اين جهانآسايش  د)    انديشه درباره آفرينش      ج)

  : . . . . . . . هاي خداوند بلند مرتبه است به معناي صفت «غفّار» كه از نام -٩

  پرده پوش اسرارد)   آمرزشگر ج)  بسيار آمرزنده ب)  بسيار بخشنده )الف

  ايد گزينه درست را انتخاب فرماييد:با توجه به مفاهيمي كه آموخته -١٠

  پيامبر (ص) شده است .گذشت و » توصيه به عفوَولیَعفوا َو لْیَصَفحوا « در عبارت قرآني )الف

  نمايد.جسارت ايشان را كمتر مي پذيرند،كه اشتباهات خود را نميپوشي از رفتار كسانيچشم ب)

  شود.تاده ميهاي بهشتي به دست خود خداوند ذخيره و سپس فرسنعمت  ج)

  خداوند دارد. »، اشاره به صفت آمُرزندگيِه ال تَقنَطوا ِمن رَحَمِة اللّ آيه «د) 

  خطاست؟  كدام يك از عبارات زير -١١

  هاي روزافزون الهي دارد.» اشاره به نعمت لُنَّ یَوَمِئٍذ َعِن النَّعیمِ ثمَّ لَتُسئَ « آيه » درنَعیمواژه « )الف

  ) رساندن آيات به امامان بعد از ايشان بود.ع( ن آيات توسط عليترين دليل نوشتمهم ب)

  ، به سطح فهم و دانش بشر بستگي دارد.قرآنگيري از ميزان و اندازه بهره ج)

  بود. (ص) اكرم آموزگار قرآن رسول ورد علت و زمان نزول آيات، اولينبا توجه به شناخت در مد) 

  بود. . . . . . . .  و . . . . . . . در حديث گرانقدر ثقلين پيامبر(ص) اشاره به دو چيز گرانبها كه در ميان امت باقي گذاشتند، فرمودند. آن دو چيز:  -١٢

    عترت پيامبر(ص)  -كتاب خدا   ب)     اخالق نيك     -عمل به قرآن  )الف

  احاديث و روش پيامبر(ص) -قرآن د)   پيروي از روش صالحين    -محبت اهل بيت(ع)  ج)

  

  



 ٢  مرحله اول -  تم، پايه هش١٣٩٨  -  ٩٩ل، سال تحصيلي ، متوسطه اوجامعآزمون 

  كدام گزينه بيانگر كامل شدن دين اسالم است؟  -١٣

  آخرين آيات بر پيامبر (ص)نزول  ب)  آخرين سفر حج پيامبر خدا (ص) )الف

  تجمّع در محل غدير و اقامه آخرين نماز جماعت د)   تعيين جانشين پس از رسول خدا (ص) ج)

  .  . . . . . . . دليل شايستگي علي (ع) براي رهبري مسلمانان:  -١٤

  چون پيامبر (ص) خود پسري براي جانشيني آينده نداشتند. )الف

  »پسرعمو و داماد «زيرا ايشان نسبت نزديك با رسول خدا (ص) داشتند.  ب)

  چون پس از نزول آيات بر پيامبر (ص)، ايشان حافظ و كاتب آيات قرآن بودند. ج)

  زيرا ايشان آگاه ترين مردم به احكام الهي و آيات قرآن بودند.د) 

  كدام گزينه در مورد احكام نماز خواندن درست است؟  -١٥

  گزار پيش از نماز خواندن نداند لباس يا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است.اگر نماز )الف

  باشد اشكال ندارد. از آن همراه نمازگزار كه فقط بخش كوچكي اي حيوان حرام گوشت باشد به شرطيكه از اجز نماز خواندن با لباسي ب)

  كند.را باطل مي ت و نماز خواندن در اين مكان آنمكان غصبي يعني مكاني كه پاك و طاهر نيس ج)

  كند.نماز شخص را باطل مي و مردان فقط در حال نماز حرام است استفاده طال براي د) 

  عربي

 حديث است را انتخاب نماييد.ي صحيح از عبارات گهربار قرآن يا اي كه داراي ترجمهگزينه -١٦

  : سالمتي جامعه در مدارا كردن است. ترجمه  »َسالَمُة الَْعیِْش ِفی الُْمداراِة.« )الف

ا یَْشُکُر لِنَْفِسِه .« ب) َّ   .گزاردكند، قطعاً فقط براي او سپاس مي هركس سپاسگزاري و:  ترجمه  »َو َمن یَْشُکر فَإِ

ً ، فَکَ « ج)   گويا او نادان است. كس دانشي را از دست دهد ، پس: هر ترجمه  »أَنَُّه جاِهٌل.َمْن کَتََم ِعلْ

  ترجمه : هيچ خيري در گفتار نيست مگر همراه انجام دادن باشد.    »ال َخیَر فی قَْوٍل إِّال َمَع الِْفْعِل.«د) 

ْهلَِة.»  ْألَحادیِث َو ا اْآلیاِت أنِت تَْفَهمیَن َمعنَی گزينه صـحيح درباره كلمات مشـخص شـده به ترتيب كدام اسـت؟ «  -٧١ کُلَّ  واِحٍد ِمنّا «  -الســَّ

 »اْآلَخرینَ إلَی  حاَجةٍ بِ 
  سالم مذكر جمع – مونث  مفرد – مكسر جمع –جمع مونث سالم  ب)  مثني  -جمع مكسر -جمع مونث سالم   -جمع مكسر  )الف

  مثني  -مفرد مذكر  -جمع مكسر -جمع مونث سالم د)   مكسر جمع -  مونث  مفرد –جمع مذكر سالم  -مفرد مونث  ج)

 ؟ نيست مرتبط در كدام گزينه يك واژه با ديگر واژگان -٨١

  ُه –أنِت  –ُهنَّ  –أنا  ب)    ٰهُؤالءِ  –َهرََب  –اولِٰئَک  –ٰهذا  )الف

ذا  ج)   ما َغَسلْتُ –َسوَف أَرِْجُع  –َغرَِق  –یَنَْفُع د)     کَمْ  –َمْن  –کَیَْف  –لِ

 »  َجیِّداً یا ُمَمرُِّض، أنَت تَْعَمُل » و « قاِطعٌ الَْعْقُل ُحساٌم « است؟  ارت را درست ترجمه نمودههاي مشخّص شده در اين دو عبكدام گزينه واژه -١٩

    بسيار –بُّران  ب)    كوشا – بُرنده )الف

  جدّي – بُّراند)     خوب    – بُرنده ج)

 كدام گزينه درست است؟  -٢٠

بْنا )الف بینَ   / نوشيديم:  َرشِ   بازي مي كند:  َسوَف یَلَْعُب /    : بازي نكرد ما لَِعَب  ب)  خواهند نوشيد:  َستَْرشَ

  معادل سوم شخص در فارسي هستند. « یَْفَرُح » و « فَرَِحْت »د)   در فارسي هستند . معادل دوم شخص:  «تَْفَرحیَن»  و  «فَرَِحتا» ج)

 اي كه ترجمه صحيح عبارت را در بر دارد انتخاب نماييد:ينهگز -٢١

  نظر خودش را گفت.   ترجمه : هر يك از آندو،  « کُلٌّ ِمنُه یَقوُل َرأیَُه» )الف

  داري؟پرسيد كدام شغل را دوست مي: سپس ترجمه   « فََسأََل أَیَّ ِمْهنٍَة تُِحبُّ  » ب)

  .خواهدمادر بزرگم كمك مي ترجمه : پدربزرگم كمكي نخواست و  » َجّدي ما طَلََب ِمنّا ُمساَعَدًة َو َجدَّ تَطلُُب الَْمساَعَدةَ « ج)

ضیَِة َو أَقِدُر َعلَی قِراَءِة النُّصوِص «د)  نَِة الْ ِت السَّ   بنويسم.      هاي ساده راتوانم متنو ميآورمرا به ياد ميگذشتهساللغاتمامتترجمه :  »  البَسیطَةِ أَذْکُُر کُلَّ کَلِ

  ؟  باشددرست نميهاي مشخص شده، كدام توضيح براي واژه -٢٢

ت :  )الف ُح َمعانِی الَْکلِ ِم الِْبالِد : ب)    الُْمْعَجمیَْرشَ   الزِّراَعة َعَمٌل ُمِهمٌّ لِتََقدُّ

    اْألْربِعاء یَوُم الْخاِمس ِفی اْألُْسبوِع : د)     تِْسَعةَعَدُد أیّاِم اْألُْسبوِع :  ج)



 مرحله اول -  م، پايه هشت١٣٩٨  -  ٩٩، متوسطه اول، سال تحصيلي جامعآزمون   ٣

 را در بر دارد انتخاب نماييد:   متضاد و مترادف صحيحاي كه گزينه -٣٢

  سوء  ُحْسن   – قَبْیح َجمیل  ب)    أَب = والَِدة  – َغدأَْمِس  )الف

  َحدیَقةبُستان  –بارِد  حاّر د)     َخلْف = َوراء   –  کَثیر =  بعید ج)

   أنَا  «  -  »الی الَْمکتَبَِة َقبَْل َخْمَسِة أیّامٍ . . . . . . .  ٰذلَِک الرَُّجُل كدام افعال به ترتيب براي جاهاي خالي در اين دو عبارت مناسب هستند؟ «  -٢٤

ْهِر الْقاِدمِ . . . . . . .   » إلَی بِالدی ِفی الشَّ

     َسْوَف أَرِْجعُ   -ذََهبَْت  د)   َسأَرِْجعُ   -یَْذَهُب  ج)  رِْجعُ َسْوَف نَ   -ما ذََهَب  ب)    َسأَرِْجعُ   -ذََهَب   )الف

 كدام گزينه تمام موارد خود را درست معرفي نموده است؟   -٢٥

       نَْرشُ  -َستَصیرُ –ُرجوع  –ما طَرَقَْت  -قَِبلْتُم  -َغَضب  –تَنَْفُع  : هستند فعلتمام اين واژگان  )الف

  « أَنِت تَْفَحصیَن الَْمرَضی »/    « أَ أَنَت تَْجَمُع األْخشاَب أْم أُْختَُک تَْجَمُع ؟ » د: ندار مطابقت فعل و ضميراين عبارات  ب)

باحِ  ( َسیَطْبُُخ ). . . . . .  الَْخبّاُز ،« اند: متناسب جاي خالياين فعلها  ج)   » ِفی الُْمختََربِ ( تَجلُِس ). . .  . . . . الطّالِباُت،« /     »الُْخبَْز ِفی الصَّ

        » کَْم کِتاباً فی حقیبَتَِک؟؟ الثّامن« /    » یا َسیَِّدُة، ماذا تَْفَعلیَن ؟أنظُُر إلی صورَةٍ  «دارند:  پاسخ صحيحاين پرسش ها  د) 

  مطالعات اجتماعي

 آيد؟ ميسسات خيريه به شمار ، از مؤهاي زيركدام يك از سازمان -٢٦

  انجمن حمايت از حقوق كودكان  ب)    انجمن اوليا و مربيان آموزشي  )الف

  انجمن حفاظت از محيط زيست د)     انجمن علمي جراحان ايران  ج)

 كدام يك از موارد زير از اركان حكومت جمهوري اسالمي نيست؟  -٢٧

  دولت د)   مجمع تشخيص مصلحت   ج)  مجلس شوراي اسالمي  ب)  قوه قضائيه  )الف

 شوند؟ محسوب نميجمهوري اسالمي ايران  » شهروندان« كدام دسته جزء  -٢٨

  سفيران خارجي ساكن در ايران ب)    سفيران ايراني ساكن در خارج )الف

  عشاير ساكن در ايراند)     اتباع ايراني ساكن در خارج ج)

تائيد صـالحيت داوطلبان رياسـت جمهوري و مراسـم «  و  »تائيد صـالحيت وزرا و نظارت بر فعاليت هاي دولت  كدام دو نهاد زير به ترتيب در « -٢٩

 حضور موثر دارند؟  » تحليف

  رئيس قوه قضائيه –رهبري  ب)    شوراي نگهبان –قوه قضائيه  )الف

  شوراي نگهبان –د) نمايندگان مجلس     نمايندگان –هيات دولت  ج)

 دهند؟ ي نوجواني را تشكيل ميسني دورهكدام گروه  -٣٠

  سال ١٧تا  ١٢د)   سال ١٦تا  ١٠  ج)  سال ١٨تا  ١٢  ب)  سال ١٨تا  ١٠  )الف

 كدام مورد بيانگر اختالفات كيفري نيست؟  -٣١

   افترا و تهمت زدن به ديگران  د)  فريب ديگران  ج)  قدرت نمايي  ب)  غصب كردن مال ديگران  )الف

 خدمات دولت الكترونيك است؟ كدام مورد از  -٣٢

  دريافت صورت حساب بانكي  ب)  آموزش از طريق ويدئو كنفرانس  )الف

  كنترل ترافيكد)     رزرو بليت هواپيما  ج)

 انصار و مهاجرين درباره ي جانشيني پيامبر اكرم(ص) در كدام محل به گفت و گو پرداختند؟  -٣٣

  كعبهد)   سقيفه بني ساعده  ج)  حديبيه  ب)  شعب ابي طالب   )الف

 كدام مورد از اهداف پيامبر(ص) براي تاسيس مسجد در مدينه نيست؟  -٣٤

    اجراي مراسم مذهبي  ب)    فراگيري علم و دانش  )الف

   كمك به نيازمندان  د)  تصميم گيري درباره امور سياسي و نظامي  ج)

 اين شهر بود؟ كدام اقدام پيامبر(ص) پس از ورود به مدينه اعالم تاسيس حكومت اسالمي در  -٣٥

    پيمان نامه سياسي  ب)    تاسيس مسجد  )الف

  واقعه غدير خمد)     پيمان نامه برادري ميان مسلمانان  ج)
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  ادبيات فارسي

 در سنجاقك نيست؟  »ك«دركدام گزينه مانند كاربرد  » ك«كاربرد  -٣٦

  موشكد)   ماهك ج)  صورتك ب)  عقربك )الف

 نادرست است ؟ دركدام گزينه توضيح درمورد نماد  -٣٧

  پرستيشب  خفاش :د)   زيبايي وتظاهر  :طاووس  ج)  كوشيسخت  :مورچه  ب)  حرص وطمع ملخ : )الف

 كدام آرايه را نداريم ؟ » وگويي تازه كرددل خود گفت باوضويي دست ورويي تازه كرد      با« دربيت -٣٨

  مراعات النظيرد)   تشخيص ج)  تكرار ب)  جناس )الف

 ها متفاوت است ؟ » در كدام گزينه با ديگر گزينه را« نوع حرف  -٣٩

    را ي او مپيچ سرازگفته ب)  تر زشادمانيغم تو خوش گفتم مرا )الف

  را چشم ادب نگر پدر باد)     را در آن ضررهاست  چند تو هر ج)

خانواده  دادو ـستدها . روزگار . نامه رـسان .. مردم   . عبارات . آداب مـستمعان . .  احوال  جهان . ابزار. اندام . .آنان رادان. آبادان.« درگروه كلمات  -٤٠

  چند كلمه جمع وجود دارد ؟  »حقوق . اسارت  .

  سيزده كلمهد)   دوازده كلمه ج)  يازده كلمه ب)  ده كلمه )الف

 معني كنايه اي دركدام گزينه نادرست است ؟  -٤١

  كردنبه احواالت خود نظر  : دامن جيب نظرتا كنم از ب)  محتاج بودن كنايه از : در تو بالين نه ام بركه ني )الف

  هم بودن با همراهي و : دست پدر كه يك شب دست در تاد)   خيلي نزديك بودن تر :رگ گردن به من نزديك از ج)

 چند تركيب داريم؟ » ميهنت آبادان باد و گزندميهن ؛ تن وجانت بي خداي بزرگ پشت و پناه تو و«  درعبارت -٤٢

  هشت تركيب د)   هفت تركيب  ج)  شش تركيب  ب)  پنج تركيب  )الف

 ها نيست؟ در كدام گزينه مانند ديگر گزينه رابطه بين كلمات -٤٣

  طوس توس ود)   رازي راضي و ج)  حياط حيات و ب)  توفانو  طوفان )الف

 نقش كلمات مشخص شده چيست ؟  »نگار اين همه نقش و پديداركجا گردد  از    بهارفصل  داند كه دررا كس نمي ستيرا« دربيت  -٤٤

  نهاد - قيد –مضاف اليه  –متمم  ب)  نهاد - مسند – مضاف اليه –مفعول  )الف

  نهاد - مسند –مضاف اليه  -قيد د)     نهاد - مسند –مضاف اليه  –متمم  ج)

 شود؟ ديده نميخانواده در كدام گزينه كلمات هم -٤٥

    پي مصطفي در محال است سعدي كه راه صفا    توان رفت جز )الف

    يارا ده روز مهرگردون افسانه است و افسون     نيكي بجاي ياران فرصت شمار ب)

    خداوند بخشنده دستگير    كريم خطابخش پوزش پذير ج)

  است گفتم كه سوخت جانم از آتش نهانم       گفت آنكه سوخت او را كي ناله يا فغان د) 

 درست است ؟ نانگارشي  نظر كدام گزينه از -٤٦

  اي داريد شكي نيست ينكه شما اخالق پسنديدها در ب)  پروين اعتصامي شاعر معروف ايراني است  )الف

  است  صفات خوبي برخوردار اين ماشين چاپ ازد)   من زباناً چندين بار به شما توصيه كرده بودم ج)

 كند؟ مقابل خداوند اشاره مي ها درمدهوشي انسان كدام بيت به درماندگي و -٤٧

  فصل بهار      ازكجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار داند كه درراستي را كس نمي )الف

  هاي نغز كامكار ن شود كز خاك تاريك نژند      چون برآيد اين همه گلها حيراعقل ب)

  نشان است ه پرسي آن كوي بيگفتا نشان چ      كه پرسم جانا نشان كويت    گفتم كه از  ج)

  ي هستي به كارصفحه اين همه صورت برد بر      كه بي تقليد غيركيست آن صورتگر ماهرد) 

  علوم تجربي

  زيركداميك خالص است؟  بين مواد از -٤٨

    كربن دي اكسيد ب)    گالب )الف

  هواي پاكد)     روغن زيتون ج)
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  اختالف دركدام مورد است؟  ،نفت خام اجزاي ديگر جداسازي بنزين از اساس پااليش و -٤٩

  جرمد)   چگالي ج)  اندازه ذرات ب)  نقطه جوش )الف

  نخواهد شد؟ باعث شيري شدن رنگ آن  كدام واكنش به آب آهك ، حاصل از شدن گاز وارد -٥٠

  تجزيه آب اكسيژنهد)   سوختن شمع ج)  اكسيژن با گلوكز ب)  ويتامين ث جوش شيرين با )الف

  است.. . . . . . .  مثل نقش نقش خاك باغچه درسوختن قند، -٥١

    روشن شدن شمع كبريت در ب)    سوختن زغال نفت در )الف

  شهري سوختن گاز اكسيژن فراوان درد)     سلول گلوكز دراكسايش آنزيم در ج)

  يكسانند؟ كدام مورد  هاي يك عنصر درايزوتوپ -٥٢

  جرم د)  چگالي ج)  تعداد پروتون ب)  تعداد نوترون )الف

𝑨𝟐𝟓ذرات زير اتمي  با تعداد𝐗𝟐 هاي يونالكترون تعداد و باشدمي٥/١ها برابرها به پروتوننوترون نسبت تعدادX درعنصر -٥٣
  برابراست. 𝟓𝟑

  كدام است؟ X عنصر نماد 

𝑿𝟖𝟎 )الف
𝑿𝟖𝟎ب)  𝟐𝟎𝟎

𝑿𝟒𝟎ج)  𝟏𝟐𝟎
𝑿𝟕𝟖د)   𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟗𝟔  

  يك واكنش گرماده است. . . . . . . .   برخالف باشد. و. . . . . . . يك تغيير شيميايي مي  دي كرومات همانندونيم  آم  يآزمايش كوه آتشفشان بوسيله -٥٤

  پختن غذا –حل شدن شكر درآب  ب)  ذوب شدن يخ –حل شدن قرص جوشان درآب  )الف

  سوختن شمع  –محلول كات كبود  ميخ آهني درد)   حل شدن شكر درآب  -آب تبخير شدن  ج)

  كدام مقايسه درست است؟  -٥٥

  باشد.مي بازو دو سر و ماهيچه پشت بازو سه سر ماهيچه جلو ب)  باشد.مي سه سر ولي ماهيچه جلو بازو سر ران چهار ماهيچه جلو )الف

  باشد.مي دو سه سر ماهيچه پشت ران هر ماهيچه پشت بازو ود)   باشد.  سر مي چهارران سه سر و ماهيچه پشت ران  ماهيچه جلو ج)

  علمي درست است؟  نظر از هاي زيرازگزاره چه تعداد -٥٦

  برد.به اندام واكنش دهنده مي و كندعصبي دريافت مي مراكز * عصب حسي پيام را از

  كنترل اعمال غيرارادي است. مركز و دارد نخاع قرارباالي  النخاع است كه دربصل بخشي از *ساقة مغز

  اند.كرده تقويت را مخچة خود تمرين زياد، كنند بامي افرادي كه ژيمناستيك كار *بندبازان و

  بيرون قرار دارد. در بخش سفيد و مركز نخاع برعكس مخ، بخش خاكستري رنگ در *در

  باشد. جفت آن مغزي مي ٣١جفت آن نخاعي و١٢كه  باشدجفت عصب مي٤٣اه عصبي مركزي شامل *دستگ

   ٤د)  ٣ج)  ٢ب)  ١)الف

  نشده است؟ درست بيان  كدام اندام حسي زير، مركز -٥٧

    هاي مخجلوي نيم كره بيني در ب)    مخ گوش درگيجگاهي قشر )الف

  مخ سري قشربخش پس چشم درد)   مخ بخش خاكستري جلوي قشر پوست در ج)

  روي استخوان است؟  هورمون كدام غده بر روي كلسيم استخوان، مخالف اثر هورمون رشد بر اثر -٥٨

  پانكراسد)   تخمدان ج)  پاراتيروئيد ب)  تيروئيد )الف

  و مقاومت استخوان در مقابل ضربه به ترتيب:استحكام استخوان در مقابل فشار  علت -٥٩

  سلولهاي استخواني -معدني مواد ب)    هاي پروتئينيرشته -مواد معدني )الف

  معدني مواد -هاي پروتئينيرشتهد)     مواد معدني -هاي استخوانيسلول ج)

  غلط است؟ نظر علمي  هاي زير ازتعبار از مورد چند -٦٠

  هاي ارادي است.هاي غير ارادي ، كمتر از پاسخ* سرعت انعكاس  

  اي به آسه است.جسم ياخته از اي ودارينه به جسم ياخته يك نورون حركتي از انتقال پيام در * مسير  

  هاي پشتيبان وجود داردكه داراي فعاليت عصبي هستند.  ها ياختهنورون بافت عصبي عالوه بر * در  

  برد.باال مي فشارخون را ،ر به داخل خونجذب سديم بيشت هاي غده فوق كليه باهورمون * يكي از  

  است. سيار كم است به همين دليل ماندگاري تنظيم هورموني  نسبت به تنظيم عصبي كمترب هاترشح هورمون * مقدار  

   ١د)  ٢ج)  ٣ب)  ٤)الف
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 دارد؟  نقشي چه كبد در هورمون اين كند؟ مي ترشح هورموني چه لوزالمعده قندخون كاهش با -٦١

  گليكوژن به گلوكز تبديل انسولين، ب)  گليكوژن به گلوكز تبديل گلوكاگون، )الف

  گلوكز به گليكوژن انسولين،تبديلد)   گلوكز به گليكوژن تبديل گلوكاگون، ج)

  رياضي

  ؟ نيستكدام گزينه درست  -٦٢

  .عددي گوياست  مجموع دو عدد صحيح، ب)  هر عدد طبيعي عددي گويا است.  )الف

  .شمار عدد گويا وجود داردصحيح بي دو عدد بين هرد)     .صفر عددي گويا نيست  ج)

٦٣- a  تر است؟ حاصل كدام گزينه از همه بزرگ .صفر است  و -١يك عدد گويا بين  

  𝑎د)   a٣ ج)  𝑎 ب)  a )الف

    ؟                                                                         در كدام گزينه آمده است روبروحاصل عبارت  -٦٤         ٢٢ ٣ ٤ ٤ ٣ ١٦ ٢   

  ٢٨د)   -٨ ج)  -٢٨ ب)  -٢٤ )الف

                                                                                                             ست؟ اچند  روبرو حاصل عبارت  -٦٥

 )الف
١٥
٤9

 ب)   
١٥
٤9
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د)   صفرج)
١٣٢
٤9

  

  ؟ كدام گزينه درست است -٦٦

    باشد. ٣١هيچ عدد اولي نداريم كه مضرب  )الف

  عددي مركب است. عددي كه به صورت ضرب دو عدد طبيعي نوشته شود هر ب)

  شود.رقمي هرگز عددي اول نمي عدد اول دو مجموع چهار ج)

  حاصل ضربشان هم زوج است. اگر مجموع دو عدد اول زوج شود،د) 

  خط خط خورده را مجدداً چندمين عددي است كه خط مي خورد؟(اعداد ٢٧عدد  ٤٠٠تا در روش غربال براي تعيين اعداد اول از يك  -٦٧

  نمي زنيم.) 

  و پنجمين صدد)   دويست و چهارمين ج)  پنجميندويست و  ب)  چهارمين )الف

 اول هستند؟   ٣٠داريم كه نسبت به  ٣٠چند عدد كمتر از  -٦٨

   ١٠د)  ٩ج)  ٧ب)  ٨)الف

  چند تا خواهد بود؟  𝒃𝒂 ي هاتعداد شمارنده هر دو اعدادي طبيعي باشند. a,bعددي اول باشد و  𝒂𝒃اگر  -٦٩

  دارد. aبستگي به مقدار د)   چهارتاج)  دوتاب)  يكي )الف

 ؟ هاي زير درست استكدام يك از عبارت -٧٠

  حداقل دو محور تقارن هم دارد. كه مركز تقارن داشته باشدهر چند ضلعي  )الف

  هيچ چهار ضلعي وجود ندارد كه فقط يك محور تقارن داشته باشد. ب)

  ي قطرها محور تقارن هستند.همه زوج باشد، nضلعي منتظم اگر  nدر يك  ج)

  درجه است. ٤٥ي بين دو محور تقارن متوالي در يك مربع زاويهد) 

  چند درجه است؟  𝒙ي در اينصورت زاويه موازيند. a,bرو دو خط به  در شكل رو -٧١

  درجه ٣٢ ب)  درجه ٧٦  )الف

  درجه ٤٦د)   درجه ٨٤ ج)

  چند درجه است؟  𝒙ي ي زاويهاندازه به رو در پنج ضلعي منتظم رو -٧٢

    ١٠٨ب)  ١٢٠)الف

  ١١٥د)   ١١٠ج)
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  كاشي كاري كرد؟  به تنهاييها م از آنتوان با هر كدانوع چند ضلعي منتظم داريم كه مي چند -٧٣

  دوتاد)   سه تا ج)  چهارتا ب)  پنج تا )الف

  كدام جمله درست است؟  -٧٤

  هر چهار ضلعي كه اضالع برابر دارد مربع است. ب)  در مستطيل هر قطر نيمساز دوتا از زاويه هاست. )الف

  است هر لوزي كه زوايايش برابر باشند مربع د)   در هر متوازي االضالع قطرها برابرند. ج)

  باشد،براي تشخيص اول يا مركب بودن آن حداكثر چند تا تقسيم الزم است؟ ١٢٠تا١٠٠اگر يك عدد طبيعي بين  -٧٥

  دوتاد)   سه تا ج)  چهارتا ب)  پنج تا )الف

  زبان انگليسي

76- Mehri is my cousin. She’s one of my . . . . . . . . 

الف(  uncles    )ب daughters   ج) aunts  ) د relatives 

77- Can you start . . . . . . .this Tuesday ? I’m not sure I’ll let you . . . . . . . . 

الف(  in-now  )ب on-know  ج) at-know )د  in-know  

78- In which word oo has long sound? 

الف(  afternoon  )ب good  ج) foot  )د look 

79- Our class mate is good at  . . . . . . . photos. 
 He can ………..beautiful photos. 

الف(  taking-taking  )ب take-take ج) taking-take  د) take-taking 

80- Mahdi has sore throat.He has . . . . . . . . 
 Please give him some   . . . . . . . ,doctor. 

الف(  pain-rest  )ب headache-advices  ج) patient-rest   د) health problems-advice 
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