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 قرآن

  » میزان –بَأس  –َغد  –َعدن -بَیع« هاي صحيح فارسي واژگان را در بر دارد؟ كدام گزينه، معادل -1
  معيار –سختي  –فردا  –جاودان  –خريد و فروش  ب)  ترازو -يكسان  –فردا  –جاودان  –فروش  )الف
   ترازو -سختي  –قطعاً  –نيستي  –خريد  د)  معيار -نااميدي  –قطعاً  –نيستي  –خريد و فروش  ج)

  »ن باشندبهتر از ايشا. . . . : شايد كه  َعسٰی اَن یَکونوا َخیراً «باشد؟ ميداده شدهعبارتكنندهگزينه تكميلترجمه، كدامبهبا توجه -2
   ِمنُهم د)  َعلَیِهم ج)  اِلیهِ  ب)  ِمنهُ  )الف

کرِ  –لَِیقوَم الّناُس ِبالِقسِط « شود؟ در هر عبارتي به ترتيب چگونه ترجمه مي» لِ«حرف  -3   » لِلذِّ
   براي -تا  د)  قطعاً -تا  ج)  براي -قطعاً  ب)  تا -براي  )الف

  را تشخيص دهيد: خطاها، گزينة در اين ترجمه -4
  : اگر بخواهيملَو نَشآءُ  ب)  كنيدنمي: پس چرا سپاسگزاري فَلَوال تَشُکُرونَ  )الف
   دانستند: اگر مياِن کُنتُم تَعلَمونَ  د)    : با داليل روشنِبالبَیِّٰنِت  ج)

  »مرويانيمي: . . . . شما . . . . آنرا . . . . ما الزّارعونَ نَحنُ تَزَرعونَُه اَمَءاَنُتم« شود؟ميتكميلگزينهآيات با كدامايندر ترجمةخاليجاي -5
   آنگاه -رويانيد مي –اگر  د)  يا -رويانيد مي –آيا  ج)  آنگاه -برويانيد  - اگر ب)  يا -رويانديد  –آيا  )الف

  به ترتيب چه تعداد كلمه به كار رفته است؟»  لََجَعلٰنهُ  –اََفَرَءیُتم « در عبارات  -6
   4 - 3 د)  3 - 2 ج)  3 - 3 ب)  4 - 4 )الف

  آمده است؟ نادرستبراي كدام فعل، ترجمة  -7
   : ياد دادَعلَّمَ  د)  : مساوي استیَستَوی ج)  كند: مناجات ميجینتُ  ب)  : تمام شدقُِضیَْت  )الف

  را تشخيص دهيد: خطاهاي زير، گزينة از ميان ترجمه -8
   : فراموش كردندنَسوا د)  شدند : پس پراكندهفَانتَِرشوا ج)  : و ياد كنيداذکُُرواَو  ب)  : طلب كنيداِبتَغوا )الف

لوٰ « ترجمة صحيح عبارت قرآني  -9   چنين است: . . . . . . . . » ةِ اِذا نوِدَی لِلصَّ
    دهيم براي نمازهنگامي كه ندا مي ب)    وقتي كه ندا داده شد براي نماز )الف
  دهد نماز رازماني كه ندا مي د)  وقتي كه ندا داده شديم به سوي نماز ج)

  چيست؟» لِلّسآئِِل َو املَحروم« در عبارت » سائِل« منظور از كلمة  -10
  » ج«و » الف«د)   كنندهج) درخواست  كنندة علمب) پرسش  نيازمند )الف

 هاي آسمانپيام

  ؟نبودهاي زير جزء مشكالت بزرگ امامان معصوم عليهم السالم براي اجراي دستورات الهي و هدايت مردم يك از گزينهكدام -11
    دل بستن مردم به دنياي زود گذر ب)  ترس مردم از حاكمان زمان خود )الف
   بي اطّالع بودن اكثر مردم از قوانين دين راستين د)  تحت فشار قرار گرفتن ائمه عليهم السالم توسط حاكمان ظالم ج)

  »خداوند از نظرها پنهان شدند؟چرا امام مهدي(عج) به دستور « ؟ نيستكدام گزينه، پاسخ مناسبي براي پرسش زير  -12
    شد.تر ميزيرا اوضاع جامعه روز به روز براي امامان عليهم السالم سخت )الف
    رسيدند، جان ايشان نيز در خطر بود.ها به شهادت مياز آنجا كه امامان يكي پس از ديگري توسط حكومت ب)
  ايشان را داشته باشد.زيرا جامعه در موقعيتي مناسب نبود كه شايستگي درك حضور  ج)
   چون ايشان خواهان بدست گرفتن حكومت زمان خويش نبودند. د)

  هاي زير، عبارت صحيح را انتخاب فرمائيد:از ميان گزينه -13
  امام ارجاع داده شوند.شاگردانبهمردممعصوم(ع) نبايستامامبهدسترسيعدمدر زمان ب)  مردم قرارگرفت.و رهبري،بر عهدةهدايتخدا(ص) وظيفهرسولاز رحلتپس )الف
   مردم را ندارد.هدايتبرايالزماظهار نظر كند، شايستگيدينيدربارة مسائليهر كس د)  نمود.خود مراجعهزمانحاكم يا پادشاهبهتوانميو اختالفحلّ مشكلمعموالً براي ج)

  را در ارتباط با احكام زير تشخيص دهيد: خطاگزينة  -14
  شوند.آلود و آب باران، آب مضاف ناميده ميخيلي گلهايها، آبچشمههايآب ب)  است و با همان وضو بگيريم، وضو باطل است.نجسآبيكهكنيماگر فراموش )الف
   انع از عضو وضوست. از شرايط صحت و درستي وضو، برطرف كردن م د)  وضو گرفت.تواندر اختيار داريم، نميتشنگيرفعبرايكه فقطكمبا آب ج)
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كند) تي را بيان مياند، با عبارت داخل پرانتز ( كه معيارها و حدود دوسهاي زير كه مصرع يا بخشي از رواياتاز گزينهكدام يك  -51
  ؟نيستهماهنگ 
  مصرع: دوستي با مردم دانا نكوست (اهل فكر و انديشه بودن) ب)  روايت: . . . . حق برادرت را ضايع مكن (احترام به دوست) )الف
  روايت: . . . . به طور مطلق به او اعتماد نكن (نداشتن توقع بيجا از دوست) د)  مصرع: . . . . پس به هر دستي نبايد داد دست( اهل گناه نبودن) ج)

  عبارت صحيح را مشخص كنيد: -16
    شود.از) غيرعمد كم يا زياد شود، نماز باطل نمياگر واجبات نماز ( بجز اركان نم )الف
  داريم)كنيم (يعني او را از هر بدي و زشتي منزّه ميدر نماز خداوند را حمد مي ب)
  ها و كماالت و زيبائي هايش.تسبيح خداوند يعني ستايش خوبي ج)
   زيباترين شكل شكرگزاري از خداوند، تالوت روزانة قرآن و تدبر در آن است. د)

  ها، حكم صحيح از نماز را تشخيص دهيد:در اين گزينه -17
  اگر روي برگرداندن از قبله سهوي باشد نماز باطل است. ب)  شود.اگر وضوي نمازگزار باطل شود، نماز باطل نمي )الف
    است.نشدهباطلبخورد،نمازگزار نمازشهمبهطور غيرعمديبهنمازخواندناگر صورت د)  گردد.در صورتي كه انسان سهواً در نماز خود بلند بخندد نماز باطل مي ج)

  كدام عبارت در موضوع دوست و همنشين درست بيان شده است؟  -18
  تر است.پيدا كردن دوست از حفظ دوستي مشكل ب)  پذيرد.ميو زود انجامبسيار سريعنوجوانيدر دوراناز دوستاثرپذيري )الف
   سازد.دوست واقعي هرگونه خواستة ما را برآورده نمي د)  خوداست.دوستبهشديدو عالقةالعادهفوقشيفتگيپايدار، هايالزمةدوستي ج)

دام كندكرفيقي كه ما را در گرفتن تصميمات درست كمك كرده است و خطر قرارگرفتن در مسيرهاي نادرست را از ما دور مي -19
  معيار دوستي را رعايت كرده است؟

  اهل گناه نيست. د)  اهل فكر و انديشه است. ج)  اهل صداقت و راستگويي است. ب)  دوستانش است.خيرخواه  )الف
  در مورد غسل يا تيمم است؟ اشتباهكدام گزينه نشانگر عبارتي  -20 

  دست راست بر پشت دست چپ است.آخرين مرحلة تيمم، كشيدن كف ب)  سر و گردن است. مرحله در غسل، شستن تمام دومين )الف
   كشيم.صورت ميوآنها را تا پائينگذاريمميپيشانيها را بااليدستدر تيمم د)  كند.خواب رفتن( چشم نبيند و گوش نشوند) تيمم را باطل مي ج)

  ادبيات فارسي

  ؟نرفته استدر كدام گزينه، مضارع مستمر، به كار  -21
  خوانند.ند درس ميها دارب) بچه  كند.مادري دارم كه هميشه برايم دعا مي )الف

  رويم. د) داريم به مهماني مي    كني؟ج) داري براي خودت كار مي
  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »نزوي، انعام، سرير، داعيهم «هاي: معني واژه -22

    تنها، غذا، صنعت، علّت ب)    خلوت، چهارپايان، تخت، دعوا )الف
   زنداني، نعمت، سرعت، ادعا د)  نشين، بخشش، اورنگ، انگيزهگوشه ج)

  ؟شودديده نميگزينه، آرايه تلميح در كدام  -23
  چو تو را نوح است كشتيبان، ز توفان غم مخور  اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بر كند )الف
  نه همه مستمعي، فهم كند اين اسرار  اندكوه و دريا و درختان، همه در تسبيح ب)
  جهان سر به سر، زير دست من است    ستمن ا نشستنداني كه ايران  ج)
   پي نيكان گرفت و مردم شد    سگ اصحاب كهف، روزي چند د)

  است؟ درستكدام گزينه، از جهت (نگارش در زبان فارسي)  -24
  رشتةتحرير درآورد.يك عمر زندگي پرمشقّت خود را بهپدرم، خاطرات ب)  اختراعات ارزشمندي توسط دانشمندان جوان ايراني انجام گرفت. )الف
   سهراب با رستم رويارو شد و او را بر زمين زد. د)  خوبيت ندارد، در هر كاري دخالت كنيم. ج)

  آمده است؟ نادرستنام نويسندة كدام يك از آثار زير،  -25
   نظامي عروضي -چهار مقاله د)  عطّار نيشابوري -تذكره االوليا ج)  عنصرالمعالي-قابوس نامه ب)  سعدالدين وراويني–مرزبان نامه )الف

  هستند؟ جمعها تمام واژهدر كدام گزينه،  -26
   ستارگان، بدبينان، دوستان، سپاهيان د)  بدبينان، خندان، بامدادان، كندوان ج)  كندوان، پاييزان، ستارگان، بهاران ب)  دوستان، گيالن، سپاهان، پاييزان )الف
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  ؟نيستكدام گزينه، پرسش انكاري  -27
    پياده نديدي كه جنگ آورد؟ ب)  فضل خدا را كه تواند شمار كرد؟ )الف
   كجا به كوي حقيقت، گذر تواني كرد؟ د)  چو بفروختي، از كه خواهي خريد؟ ج)

  ، با بقيه تفاوت دارد؟هاوابستهو  هستههاي اسمي زير، از نظر قرار گرفتن كدام يك از گروه -28
   تيم قدرتمند مدرسه ما د)  هاي خوب روزگاركلّية آدم ج)  كدام پنجرة باز اتاق ب)  آموز زرنگ كالسسه دانش )الف

  هاي مشخص شده در بيت زير، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟نقش واژه -29
  »، غم مخورپاياننيست، كان را نيست  راهيهيچ   يد، بس بعمقصداست و  خطرناكگر چه منزل، بس « 

   مسند، نهاد، مسند، نهاد د)  مسند، مفعول، نهاد، نهاد ج)  مسند، نهاد، نهاد، نهاد ب)  مسند، مسند، مفعول، نهاد )الف
  وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند در بين گروه كلمه -30
  »استراغ سمع، مهضر استاد، سنع حق تعالي، مقرّبان آسمان، قحطي عزيم، همدم نيكو خصال  گان،هاي وي ستارهانواع نباتات، قنديل« 

   سه مورد د)  چهار مورد ج)  شش مورد ب)  پنج مورد )الف

  عربي

  .»األمطارُ هادئًة فجأًَة نََزلَْت  البحرِ  میاه ْت کانَ «           است؟  روبروهاي مشخص شده در عبارت ي واژهكدام گزينه ترجمه -13
   هاآب –ها باران د)  هاباران –ها آب ج)  باران -ها آب ب)  باران -آب  )الف

  اند؟هاي متضاد، در كنار هم قرار گرفتهدر كدام گزينه واژه -32
  راِسب، ناِجح –شقاوة َسعاَدة، د)   فَرَِح، َحزِنَ  –ِعندما، لاَّم  ج)    جاَء، اَتیٰ  –قَبیح، َجمیل  ب)  ناَم، رَقَدَ  -َحرْب، ُصلح  )الف

  ؟نداردمفهومي در كدام گزينه تمام واژه ها، با يكديگر ارتباط  -33
   لِسان، َسّن، جار د)  ع، َمّمرمشاةرَصیف، شارِ  ج)  ُمْستَشفٰی، َمرَضی، فَحْص  ب)  ةطائِرَة، َسیّارَة، َسفینَ  )الف

  كدام توضيح درست است؟ -34
    الَفَرج: جامَعٌة من الزُّمالء فی الَعَمِل. ب)    الفریق: اجتامُع الّناِس لَِفرٍح. )الف
نوات األولی ِمن حیاة االِنساِن. د)    البُکاء: َجریاُن الّدموع ِمن الُحزِْن. ج)    الِکَرب: السَّ

  است؟ نادرستكدام گزينه  -35
   اعالم ←هم وزن اجالس  د)  مفعول ←وزن مرفوع  ج)  ،ص،مت ←تَصادم اصليحروف ب)  سازنده ←ع معناي صان )الف

  ها در يك زمان هستند؟ي فعلدر كدام گزينه همه -36
عُ  د)  اَنَْقَذ، یُضیُع، تََعلَّمَ  ج)  اِْحَرتََق، اَصاَب، اُنْظُروا ب)  تََخرََّج، اِْستَلََم، ال تَرِْجعی )الف    ال تَرقُدوا، اُْسُکتی، تَُشجِّ

  است؟ درستكدام گزينه از نظر قواعد مطابقت اسم، فعل و ضمير  -37
هداء.عاِمالِن بنَْحُن  )الف     یا َولَُد َمریَم! اِبَْحثی َعِن الَحقیَقِة. ب)    َوصیَّة الشُّ
. ج) باُب! د)    یا اََخواتی! اِقْبَال کَالَم الَْحقِّ   ال تَْرتَکا الَعَمَل اَیُّها الشَّ

  درست است؟كدام پرسش و پاسخ  -38
  داء الفریَضِة الّدینیّة؟ ِألَنّی ُمؤمَنةٌ لاِمذا َذَهبَْت ِألَ  ب)  ماذا َستَصیریَن ِفی املُْستَقبَل؟ َسأَصیُر طبیاً. )الف
؟اَْمس ج) ؟ اُِحبُّ کُتباً مفیَدًة. کتاٍب  اَیُّ  د)    َمتی تَرِجُع اِلیَّ     تُِحبُّ

 .». . . . . . . الطّالُِب َو َصدیُقُه ِمْن هناکَ « كدام فعل مناسب جاي خالي عبارت روبرو است؟  -39
  تَْخرُجانِ  د)  یَْخُرجُ  ج)  تَْخُرجُ  ب)  یَْخرُجانِ  )الف

وِء.« براي جاي خالي فعل نهي و امر مناسب كدام است؟  -40   »یا اَوالُد . . . . ُعیوَب اَْصِدقائکُم و یا بناُت . . . . ِمن َجلَساِت السُّ
  اِکِْشفوا، ال تَهِربْنَ د)   اُْهُربَْن، ال تَْکِشْفنَ ج)   اُْهُربْنَ  -ال تَْکشفوا ب)   اُْهُربْنَ  -ال تَْکِشْفَن  )الف

  زبان انگليسي 

41.Our new classmate isn’t funny. He’s very . . . . . . . . . 
a) patient b) serious c) quiet d) clever 
 

42.I have a question but the door . . . . . . the teachers . . . office is not open. 
a) s – ‘s b) ‘s – ‘ c) of – ‘s d) of – ‘ 
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43.The . . . . . firefighter is . . . . . the children’s . . . . . . . . . 
a) kind – saves – life b) kind – saving – life c) brave – saves – lives d) brave – saving – lives 
 

44.Zahra is a . . . . . sister.She helps her sister . . . . . her lessons. 
a) helpful – with b) helpful – in c) kind – at d) kind – to 
 

45.A:” I want to send a postcard.Where can I buy an . . . . . and a . . . . . ?” 
    B: “From a(n) . . . . . . . ” 

a) stamp- envelope - fire station b) stamp – envelope - police office  
c)  envelope – stamp –post office d) envelope – stamp – ATM 
 

46.These women are . . . . . . They give money to poor people. 
a) shy b) generous c) rude d) upset 
 

47.Look!The plane . . . . . . at the airport. 
a) lands b) land c) to land d) is landing 
 

48. My new classmate doesn’t . . . . . . . . to school after 7:30. 
a) never come b) come c) never comes d) comes 
 

49. A: “Do you know professor Hessabi ?” B:”Yes,I think everybody . . . . . him.” 
a) likes b) know c) like d) to know 
 

50. Every summer my family and I . . . . .to the north of Iran.We . . . . .in a village 
. . . . . .the sea. 

a) stay – travel – near b) near – stay – travel c)   go – around – near d) travel – stay – near 
  اجتماعيمطالعات 

  ؟باشدنمييك از موارد زير، از عوامل مؤثر بر آب و هواي جهان كدام -51
   فشار هوا و جريان باد د)  دوري و نزديكي به دريا ج)  طول جغرافيايي ب)  ارتفاع از سطح زمين )الف

  هاي مخروطي و سوزني برگ معروف است؟كدام زيست بوم به داشتن جنگل -52
    زيست بوم ساوان ب)    برگهاي پهنجنگلبومزيست )الف
   زيست بوم تايگا د)    استواييبارانيهايجنگلبومزيست ج)

  در زمان نخست وزيري چه كسي بسته شده است؟ 1919قرارداد  -53
   وثوق الدوله د)  قوام السلطنه ج)  مصدق ب)  عين الدوله )الف

  است؟ها تعداد قمرها بيشتر در كدام سياره -54
   هاي جامدسياره د)  هاي سنگيسياره ج)  هاي درونيسياره ب)  هاي گازيسياره )الف

  ؟نداشتي صفوي كدام رشته رونق چنداني توجهي پادشاهان در دورهبه سبب كم -55
   معماري د)  كاريكتاب آرايي و خاتم ج)  شعر و شاعري ب)  نگارش وقايع تاريخي )الف

  ترتيب كدام است؟هاي صفويان به پايتخت -56
    تهران -قزوين  –اصفهان  ب)    قزوين -تهران  –اصفهان  )الف
   تهران -اصفهان  –قزوين  د)    اصفهان -قزوين  –تبريز  ج)

  توان طول غربي را نشان دهيم؟با كدام يك از عالئم زير مي -57
    E د)  W ج)  N ب)  S )الف

  چه بود؟ آبان) 13(  1343علت تبعيد امام خميني در سال  -58
    1342سخنراني امام در عاشوراي سال  ب)  لتي و واليتياهاي ايمخالفت با تصويب نامه انجمن )الف
   مخالفت صريح امام با اصول شش گانه د)  مخالفت امام خميني با اليحه كاپيتوالسيون ج)
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  مرداد صحيح است. 28ورد نتايج كودتاي ي . . . . . . . . . در مها به جز گزينهي گزينههاي زير، همهاز ميان گزينه -59
    نفوذ و سلطه كشور انگلستان بر ايران به تدريج افزايش يافت. )الف
  منابع نفت ايران در اختيار بيگانگان قرار گرفت. ب)
    واگذار شد.هاي نفتي بيگانهشركتبهنفتوفروشامور اكتشاف،استخراج ج)
  ايجادشد.درجامعهوخفقانترسضايكشورفوامنيتاطالعاتسازمانبا تأسيسد) 

صبح باشد در شهر ب چه  11غربي قرار دارد. اگر در شهر الف ساعت 045شـرقي قرار دارد و شهر ب در  030شـهر الف در  -60
  ساعتي است؟

   صبح 6ساعت  د)  شب 11ساعت  ج)  صبح 4ساعت  ب)  بعدازظهر 4ساعت  )الف

  علوم تجربي

  ؟نيستهاي زير به قانون اول نيوتن مربوط يك از فعاليتكدام -16
  وجود قايق شناور ساكن روي آب ب)  پائين آمدن چترباز با سرعت ثابت )الف
   پارو زدن قايق و حركت قايق د)  تكاندن قالي براي جدا كردن خاك آن ج)

  شود؟ي مورد نظر تجزيه ميد زير، مادهمذاب كدام يك از موايته از حالت با عبور جريان الكتريس -62
   الكل طبي د)  شكر ج)  نمك خوراكي ب)  مس )الف

  هاي زير در مورد جسمي كه روي خط مستقيم داراي حركت يكنواخت است درست است؟يك از گزينهكدام -63
    جايي در بازه زماني مشخص با هم يكسان است.همواره مسافت و جابه )الف
  تندي متوسط با سرعت متحرك در هر لحظه ممكن است متفاوت باشد. ب)
      تواند شتاب داشته باشد.حركت مي ج)
   اي از اين حركت است.حركت زمين به دور خورشيد نمونه د)

  هاست؟يك از انواع حركت ورقهشناسي غرب و جنوب غربي كشور ما، از پيامدهاي كدامهاي زمينپديده -64
    ي اقيانوسيدور شدن دو ورقه ب)    ايي قارهك شدن دو ورقهنزدي )الف
  ي اقيانوسينزديك شدن دو ورقهد)   ايي اقيانوسي به قارهنزديك شدن ورقه ج)

  كند؟ افزايش نيرو و تغيير جهت نيرو ) به ما كمك مي –طريق ( انتقال نيرو  3هاي زير از كدام يك از ماشين -65
   درب بازكن د)  جاروي دستي ج)  قرقره متحرك ب)  پيچ گوشتي )الف

  شود؟( از راست به چپ )تر جاري مييك سريعها نقطه جوش باالتري دارد و كداميك از هيدروكربنبه ترتيب كدام -66
C)الف H C H5 12 7 C ب)     14 H C H17 36 20 42    
C ج) H C H20 42 15 C د)    32 H C H6 14 10 22   

  يك از جمالت زير درست است؟كدام -67
  هاي طبيعي بستگي دارد.ي حيات جانداران به رعايت توازن در چرخهادامه )الف
  اكسيد را در هواكره تغيير دهد.ديتواند مقدار كربنهرگونه تغييري در چرخه مي ب)
  شوند.ها سال تشكيل ميطبيعي) در طي ميليونهاي فسيلي (زغال سنگ، نفت خام و گاز سوخت ج)
   كنند. به هواكره وارد مي CO2،هاي فسيلي همگي داراي كربن و اكسيژن هستند كه در اثر سوختنسوخت د)

mشود و اين جسم بر اثر اين نيروها با شتاب ثابتچند نيرو وارد مي kg5به جسمي به جرم  -68
s22  به حركت خود در راستاي گفته

  چقدر است؟ F2و  F1مقدار نيروي .كندشده حركت مي
F,)الف N F N 1 25 5     
F,ب) N F N 1 210 10   

F,ج) N F N 1 215 5    
F,د) N F N 1 25 15   

 راستاي حركت
 

m=5kg   
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ام پس آب و هواي ام. (الف) امروز فسيل زغال سنگ يافتهاي ناشناخته شدهها وارد منطقهي فسيلدو روز اسـت كه براي مطالعه «  -69
ام پس معادن سنگ نمك در اين منطقه اين منطقه در گذشته گرم و خشك بوده است.(ب) چون در اين منطقه فسيل زغال سنگ يافته

  » شوند.و استراحت كردن جانداران در اين منطقه فراوان است اين آثار هم فسيل محسوب ميفراوان است. (ج) آثار خزيدن 
  است؟ نادرستشناس نوشته شده است؛ كدام عبارت يا عبارات متن باال توسط يك زمين

  نادرست است. »ج«و  »ب«جمالت  ب)  نادرست است. »ج«و  »الف«جمالت  )الف
   نادرست است. »ج«ي فقط جمله د)  نادرست است. »ب«و  »الف«جمالت  ج)

ك آن را از محلول نم تر از خودپذيري پايينتواندفلزات با واكنشپذير ميپذيري يكســـاني ندارند، هر فلز واكنشفلزها واكنش -70
پــذيراســـت؟زير انجـام واكنشكـدام زير بـاشـــد صـــورتجـدا كنـد. در بين فلزات، در صـــورتي كـه ســـرعـت واكنش فلزات بـه     

Mg Zn Fe Cu    
Fe )الف ZnSo 4     (ب Mg FeSo 4    
Zn ج) MgSo 4    (د Cu MgSo 4  

  قرقره متحرك مانند اهرمي است كه طول بازوي مقاوم آن . . . . . . . . طول بازوي محرك است. -71

1)الف
2

   برابر 4 د)  2 ج)  برابر ب)   

قسمت مساوي تقسيم كنيم  4است. اگر اين ميز را به  cm210پايه اسـت كه مسـاحت هر كدام   4داراي  kg4ميزي به جرم  -72
  ها در حالت اول به فشار هر پايه در حالت دوم چقدر است؟نسبت فشار پايه

1 )الف
4

  4/0 د)  1 ج)  4 ب)  

  رياضي

  است؟ نادرستكدام گزينه  -37

 )الف 4 13 )ب)  5 )     (ج( )Q Q    (د x x  5 2
3

   

,اگر -47 ,A C C B A B    باشند، كدام گزينه حاصل عبارت[( ) ]A C B A   ؟باشدنمي  
Cج)  C ب)   A )الف A  (دB C   

  ت؟استه باشند،چقدر ال اينكه دقيقاً دو فرزند پسر داشفرزند پسر دارند.احتم 2دانيم حداكثر اي داراي سه فرزند است.ميخانواده -75
3)الف

1ب)  8
2ج)  2

3د)  7
7   

)اگر  -76 ) , ( )b a   2 332 5 2 aباشند، حاصل عبارت 5 b2 كدام گزينه است؟  
))الف )3 2 5ب)  5 )ج)  2 )3 5 2د)  2 5   

  است؟ نادرستكدام گزينه  -77
  الساقين كه يك زاويه برابر دارند، متشابهند.دو مثلث متساوي ب)    دو مربع همواره متشابهند. )الف
   دو مثلث متساوي االضالع همواره متشابهند. د)  ند.دو مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين همواره متشابه ج)

nاگر  -78  1   باشد، كدام گزينه درست است؟0
n )الف n nب)  2 n0 nج)  3 n2 nد)  4 n 3   

b,اگر -79 a   5 1013 10 2   كدام است؟ نماد علميبا  abباشند، حاصل 10
ب)     260000)الف 526 10    
/ج)  52 6 /د)    10  62 6 10   

aاگر -80 13 )باشد، حاصل عبارت 81 )a a 1   كدام گزينه است؟23
1)الف

2 ب)  2
12 ج)  3

   60د)  25
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, اگر داشته باشيم -81  c a b    5 aباشند، حاصل عبارت 6 b ab c  2 2   كدام گزينه است؟22
   25 د)  -29 ج)  -3 ب)  11 )الف

pي عبارتدر تجزيه -82 p 2 4   كدام عامل وجود دارد؟12
p )الف  pب)     3 2    
pج)  pد)    3 2   

pي زير كدام است؟                                                                        ي جواب دستگاه نامعادلهمجموعه -83
p p
 

  

10 5 0
2 4

       
 

  ب)   )الف
   

  د)     ج)
  

xyكدام نقطه روي خط -84  3 1
2

  قرار دارد؟ 

)الف 
 
 

0
3

 ب)     
 
 

2
0

 ج)   
  

4
1

 د)   
  

1
4

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 دانش آموز عزيز! *

  نيد!يادداشت كرو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره
ي آزمون خود نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشتن اين دو كد، و مراجعه به سامانهشما مي

  را مشاهده كنيد! 
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