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 قرآن

  به ترتيب كدام است ؟» اِلَیَک  –اَقیموا « ترجمه واژه هاي  -1
     به شما –د) بايستيد    به شما –ج) به پا داريد   به تو –ب) بايستيد    به تو –به پا داريد  )الف

  كدام ترجمه درست است ؟ -2
  : آنچه كه به آن سفارش كرديم  ماَوّصی ِبهِ ب)    : به شما وحي كرديم اَوَحینا اِلَیکَ  )الف
َع لَُکمج)       : كه دين را به پا مي داريد      اَن اَقیموا الّدیند)     : برايتان مقرر كرد َرشَ

  فته كه به صورت نوك زباني تلفظ مي شود؟ردر كدام كلمه، حرفي بكار  -3
     ُحسُن الثَّوابد)    قَوماً ُمرسِفینَ ج)    َساَلتُُهمب)    الًفیها ُسبُ  )الف

   است ؟ نادرستكدام ترجمه  -4
     : نزد ِعندَ د)   : بابركت  ُمباَرکج)     : هشدار دهنده ُمنِذر ب)    : ميميرد یُمیُت  )الف

  به چه معنا است ؟» ساَء ما یَحکُموَن « عبارت  -5
  ب) قضاوت آنها بسيار بد است    كنند چه بد است آن چه كه قضاوت مي )الف

     د) قضاوت حاكمان بد است      ج) چه بد است حكومت آنان 
  بيانگر چيست ؟» ُقل یا اَیَّهاالّناُس اِنّی َرسوهللا اِلَیکُم َجمیعاً « آيه شريفه  -6

  ب) نياز مردم به پيامبر در امور مادي      پيامبر همه مردم مومن و پرهيزكار )الف
     د) پيامبر همه جهانيان در همه زمان ها     ج) نياز مردم به پيامبر در امور علمي 

  كدام يك از واژه ها درست ترجمه شده است ؟ -7
   : انجام مي دادند کانوا یَعَملونَ د)   : خوبي َجزاءج)   : پاداش خالِدین) ب  : برادران اَصحاب )الف

  معناست ؟به چه » َو اَصلََح بالَُهم « عبارت  -8
   د) و گناهانشان را آمرزيد  آينده شان را اصالح كردج)و  هبود بخشيدل وروزشان رابحاب) و   و راهشان را اصالح كرد  )الف

  تبديل مي شود. . . . . كشيده خوانده شود درلحن عربي، فعل به .»کاَن  – قاَل « اگرفتحه دركلمات -9
   د) مثني  ج)  جمع     ب) مفرد   مونث )الف

  به ترتيب  كدام است ؟»  اِسَتقاموا  –قالوا « ترجمه واژه هاي  -10
      ايستادند –د) گفتند    ايستادند –بگوييد  ج)  پايداري كردند –ب) گفتند   پايداري كردند –بگوييد  )الف

 هاي آسمانپيام

  . يكي از بهترين راه ها براي دست يابي به شناخت صفات خدا، مراجعه به .......... اوست -11
   د) قوانين  ج) اوصاف   ب) كالم   علم دانشمندان )الف

  ؟ نيستكدام گزينه از آثار ايمان به خدا  -12
    ب) رهايي از سردرگمي و بي هدفي    آرامش روحي )الف

  د) الگو قرار دادن انسان هاي مومن           ج) هدايت به سوي خدا و صراط مستقيم
  حمد خداوند است ؟كدام يك از عبارت هاي زير بيانگر  -13

   د) خدايا تو جاهل نيستي  ج) خدايا تو ظالم نيستي  ب) خدايا تو منزّهي  خدايا تو بزرگي )الف
  عامل اصلي مشكالتي كه در زندگي براي انسان پيش مي آيد چيست ؟ -14

     د) دوستان ناشايست   ج) روي گرداني از دين الهي  ب) خود انسان و رفتارهايش  اراده خاص خدا )الف
  امام علي (ع) درباره ( ارتباط ايمان و عمل ) چه مي فرمايد ؟ -15

  .دو برادر همانند جسم و روح هستند) ب    .مانند درخت و ميوه هستند )الف
   د) دو دوست همانند عقل و دل هستند.   ج) دو برادر و دو دوست جدايي ناپذيرند.

  ايمان چيست و جايگاه آن كجاست ؟ -16
   قلب  -د) معرفت و شناخت   عقل-ج)معرفت و شناخت  عقل–ب) اعتقاد و باور كامل  قلب–ر كاملاعتماد و باو )الف
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  كليد دست يافتن به وعده هاي بزرگ الهي چيست ؟ -17
   د) همه موارد  ج) مبارزه با خرافات  ب) ايمان و استقامت  تسليم در برابر خدا )الف

  به شمار مي آيد ؟ كدام مورد از بهترين كارهاي امت پيامبراكرم (ص) -18
  د) پرهيز از شايعه پراكني  ج) انتظار فرج  ب) صدقه دادن  مبارزه با  ثروت اندوزي )الف

  ؟ نيستبنا بر حديث امام رضا (ع) كدام مورد از وظايف منتظران واقعي  -19
  د) مهرباني با مومنان   ج) گشاده رويي   ب) زكات دادن  خوش رفتاري )الف

  است ؟ نادرستدر مورد اعتقاد به ظهور منجي ، كدام مورد  -20 
  .ب) تنها به شيعيان اختصاص ندارد  بودائيان نيز به ظهور امام مهدي (عج) اعتقاد دارند. )الف

   (ص) معتقدند.د) ساير مسلمانان به ظهور يكي از فرزندان پيامبر   آسماني وجود دارد.بزرگبخشنجاتو يهود اعتقاد بهمسيحيتج) در تعاليم

 ادبيات فارسي

   اين مصراع با كدام بيت از نظر محتوا و پيام ارتباط دارد؟ "در زندگي مطالعه دل غنيمت است"-21
  پرسيد كرم را مرغ از فروتني  در پيله تا به كي در خويشتن تني  )الف
  ستتو را تادر آيينه زنگار ني  به چشم بصيرت به خود در نگر                     ب)
  كه باري است فرصت دگر بار نيست  غنيمت شمر جز حقيقت مجوي                       ج)
  عمر عزيز است غنيمت شمار  آنچه ندارد عوض اي هوشيار                        د)

   با توجه به آرايه ي كاربرد نماد، گزينه اي را انتخاب كنيد كه نماد تكامل و هدف نهايي در آن باشد. -22
  حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار)ب  تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش )الف
      اينك تو را چه شد كاي مرغ خانگيد)    هم سال هاي من پروانگان شدندج)

  ؟كدام بيت از نظر مفهومي و تلميحي كه دارد با بقيه متفاوت است -23
  نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار  كوه و در يا و درختان همه در تسبيح اند                )الف
  بلبل به غزلخواني و قمري به ترانه  هر كس به زباني صفت حمد تو گويد                      ب)
  ميان بندگي را ببايدت بست  ستودن نداند كس او را چو هست                            ج)
  هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد  توحيد گوي اونه بني آدم اند و بس                          د)

   جملة پرسشي انكاري را انتخاب كنيد. -24
  درختي كه امروز نشاني ميوه آن كجا تواني خورد؟ب)    تا چند منزوي در كنج خلوتي؟ )الف
  خراسان چون فتادي؟ به اميريد)  ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد؟ج)

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ "خوض نمودن، عار، خصال، مصاحبت، سرير "معناي لغات -25
  در امري انديشيدن، ننگ، ويژگي ها، دوستي، اورنگ ب)  دزديده گوش دادن، عيب، خوبي ها، گفتگو، تخت )الف
  بد نامي، خصوصيات، همراهي، ملك كنجكاو،د)  عميق شدن در كاري،بد نام،رفتار، هم نشيني، فرشج)

  در كدام گزينه نشانه ي مفعول است؟ "را " -26
    در ميان جمع هيچ كس را پند مده)ب    نه خود راسود كند نه غير را )الف
  نگاه كن مرغان هوا و حشرات زمين راد)  يست گوشي كه همي نشنود آواي تو راج)ن

  در مورد بيت زير كدام توضيح درست است؟ -27
  »بدان، كم نشين كه صحبت بد                           گر چه پاكي، تو راپليد كند با«

  جمله است 4اين بيت  ب)  تركيب اضافي است. "صحبت بد ")الف
  فعل مضارع التزامي دوم شخص مفرد است. "نشين "د)     مسند هستند. "بد و پاك و پليد " ج)

   شود؟در عبارات زير چند غلط اماليي ديده مي  -28
در محاوراتي به حضـور او / استراق سمع نكند/ مطمئنّم/ در موصم كهنسالي و فرتوتي/ تهت تأ ثير/ گرگ هايي در جامة گوسفندان/  «

  »مصائب و بالها.
      غلط5 )د   غلط 4)ج  غلط 3)ب  غلط 2 )الف
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  در كدام گزينه وابسته پيشين از نوع صفت عالي ديده مي شود؟ -29
  استفاده را ببريدد)ازهرحس بيشترين   كزين برتر انديشه بر نگذردج)  بهترين را انتخاب كرد ب)  بودازگوهراصل بهترگوهرتن )الف

  كدام عبارت صحيح است؟ "نگارشي "از نظر  -30
  .مردي كه مي خواست بميرد را ديدمب)  اين درس توسط معلم تدريس شده است. )الف
   دروغ، اوالً گناه است ثانياً شايسته ي دانش آموز نيست. د)  در ميان شاعره ها تا كنون نظيرش نيست.ج)

 عربي

  در كدام  گزينه ترجمه هر سه واژه صحيح است؟ -31
  : معذرت خواستإعتََذرَ  -: ناتوان شدأعَجز -: همنشينَجلیس ب)  :زشتقَبیح-:عصبانيَغضبان -:بود کَأنَّ  )الف
رَ ج)    :گستاخُجسور -: طالهاَذهاب -: با هوشذَکّید)  :زشتيقُبح -: آرامهادئ -: هشدار دادَحذَّ

  ترجمه كدام جمله صحيح است؟ -32
  »پدرش گفت :در باره اين كار صحبت كن..: « قاَل والِدُه: اِبَحث َعن هذا الَعَمل )الف
  »دانش آموزان كيفهايشان را بردند..:« الطُّالُب یَحِملوَن حقائِبَُهمب)
  »سعيد حساب كرد كه حميد دو مداد خريد..« ی قَلََمینِ َحِسَب َسعیٌد أنَّ حمیداً اِشرتَ ج)
ف.د)   »سپس مدير مدرسه دانش آموز را به كالس برد «ثُمَّ اََخَذ املدیُر املَدرِسِة الطّالُب الی الصَّ

  است؟» صعب:سهل«هاي دركدام گزينه ارتباط ميان واژه ها،همانندارتباط واژه --33
     َعداَوة: ُعدواند)  یَکِذُب: یَصِدُق ج)  إِخوةإِخوان: ب)  لََک: ِعنَدکَ  )الف

  مفهوم كدام جمله بر اساس حقيقت درست است؟ -34
  الِجُرس َمکاٌن یَرقُُد فیِه املَرَضی لِلَعالجب)   الرَصیُف جانُب ِمن الشاِرع لِلُعبور ُمشاة )الف
  الّناس الفطوَر و اَلغداء و اَلعشاءاَملَصَنع مکاٌن فیه یأکُُل د)  املُستَشفی َمکاٌن لَِفحِص املَریضج) 

  »سخن كم گوي تادركارگيرندكه دربسيار،بد بسيارگيرند« مفهوم كدام گزينه با بيت روبرو مرتبط است؟ -35
وءِ َجلیِس الَْوْحَدُةَخیْرٌِمنْ  )الف     اللِّساِن َسالَمُةاإلنسانِ ُسکوُت د)  َمْن کَرُثَکَالُمُه کَرُثََخطَُؤهُ ج)   یَوٌم لَناویَوٌم َعلَیناب)   السُّ

  است؟ نادرستكدام پرسش و پاسخ  -36
  ِبَم َذَهبَْت إلی ُهناَک؟َمَع أبی ب)  َهْل لََک ُمْعَجُم الَعَربیَِّة؟نََعْم،يل )الف
    الّسوقِ  ملاذا تَجَمُع الفّالَحة الفواکَه؟ اِلید)  ِمن أیَن یَعرُِف معنُی لُغات اَلعربیِة؟ اَعرُِف ِمن ُمعَجِم العربِی.ج)

  ؟ندارنددر كدام گزينه تمامي واژه ها با هم ارتباط مفهومي  -37
ء -َمطَرد)  نار -َحطَب -اِحَرتََق ج)  َمصَنع -َصحیفة-أخبارب)  شارع -رَصیف-َمَمرُّ ُمشاة )الف   سحاب -س

  ن ها در كدام گزينه درست امده است؟آ» حروف اصلي«و نيز »خادم، مخدوم« ترجمه - -38
    خدمت شده(خ د م)-ب)خدمت كننده    خدمت(م خ د) -كنندهخدمت  )الف

  خدمت شده(د م خ)-د)خدمتكار    خدمتكار(خ د م) -ج)خدمت شده
  كدام عبارت از نظر رعايت اصول نگارش درست است ؟ -39

  یا طالبة،اُنظُر الی نزول املَطَرب)   أ أنتُم تَغسلوَن مالبسکم أمس )الف
جِر فی اللیلِ  یا اِخوتی!ملاذا تَرقُدوَن تحَت ج)        أنا و زمیلی ما کتبُت واجباتناد)  الشَّ

  است؟ نرفتهدر كدام يك از جمالت زير فعل امر به كار  -40
دق  )الف   اِجَعل ِمن لَُدنَک ُسلطاناً نَصیراب)    رَبِّ اِدخلنی ُمدَخَل الصِّ
       الرّاحمینَ فَاُهللا َخیٌر حافظاً و ُهَو اَرحُم د)    و اُشُکر نِعَمَة هللا کثیراً ج)

 زبان انگليسي 

41- The big room is our …………………… . 
a)teacher’s offices b)teachers’ offices c)teachers’ office d)teachers of office 
 

42- The bus is yellow, but ………… wheels are ……………   
a) it’s/black b) its/black c) their/black d)their/blacks  
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43- I like her ………………….. . She’s so kind.  
a) nationality b) ability c) activity d) personality  
 

44- Cellphone is not ……………… for babies.  
a) possible b) suitable c) problem d) gifts   
 

45- He’s ………………. in …………………… stories. 
a) telling/shopping  b)shopping/telling 
c)interesting/interested d) interested/interesting   
 

46- We’re ………….. here ………… two nights  
a) staying/for b) stay/for c) stay/over d)staying/over 
 

47- A student should ………. his/her ……………. .  
a) does/homework b)do/homework c)does/homeworks d)do/homeworks  
 

48- You can ask good students …….. help you ……….. your lessons  
a) for/in b) for/to  c) to/in d) to/with  
 

49- You cannot ask a …………… person for help. 
a) selfish b) quiet c) brave d) serious 
 

50- He’s very …….. . He puts everything in the right place.  
a) nervous b) neat c) rude d) selfish 

  مطالعات اجتماعي

  خورشيد حدود .......................برابر قطر زمين و جرم آن .......................برابر جرم زمين است . -51
     هزار 109- 330 د)  109-هزار 330 ج)    330-هزار 109ب)  هزار 330-109 )الف

  در باره ي انقالب زمستاني درست است ؟كدام گزينه  -52
  در اول تير خورشيد به مدار راس السرطان عمودي مي تابد واين هنگام طوالني ترين روز در نيمكره ي شمالي است. )الف
  .در اول دي خورشيد به مدار راس الجدي عمودي مي تابد و اين هنگام كوتاه ترين روز در نيمكره ي شمالي است ب)
  .خورشيد به مدار راس السرطان عمودي مي تابد و اين هنگام كوتاه ترين روز در نيمكره ي جنوبي است در اول ديج)
   .در اول دي خورشيد به مدار راس الجدي عمودي مي تابد و در اين هنگام طوالني ترين روز در نيمكره ي شمالي استد)

  بخش خارجي كره ي زمين چه ناميده مي شود؟ -53
     اتمسفرد)   ليتوسفرج)   يدروسفرب)ه  بيوسفر )الف

  تشكيل ابرها و تغييرات آب و هوايي در كدام اليه صورت مي گيرد؟ -54
     ترو پوسفرد)  ترموسفرج)   مزوسفرب)  استراتوسفر )الف

  ؟ متري اين كوه دما چقدر است 5000درجه)سانتي گراد باشد در ارتفاع  -2متري يك كوه   ( 1500اگر دماي هوا در ارتفاع  -55
  +20 د)    -23   ج)  + 23  ب)    -20 )الف

  بطور كلي با تغييرات دما و بارش از يك ناحيه به ناحيه ي ديگر ..............تغيير مي كند. -56
     تنوع زيست بوم هاد)  اكوسيستمج)  پوشش گياهيب)  گونه هاي جانوري )الف

  استراليا از كدام نوع مهاجرت ها مي باشد ؟مهاجرت مردم اروپا براي كسب فرصت هاي بهتر به آمريكا و  -57
  داخلي و اختياري د)  خارجي و اجباريج)  داخلي و اجباريب)  خارجي و اختياري )الف

  ؟نيست كدام گزينه از مالك هاي توسعه ي انساني -58
   سوادد)  اميد به زندگيج)  رضايت از زندگيب)  در آمد و رفاه )الف
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  تاسيس كرد و ................تثبيت نمود و........به اوج قدرت رساند .حكومت صفويان را ........   -59
  شاه عباس -شاه اسماعيل -شاه تهماسبب)  شاه تهماسب -شاه عباس -شاه اسماعيل )الف
  شاه عباس -شيخ صفي الدين-شاه اسماعيل)د  شاه عباس-شاه تهماسب-شاه اسماعيلج)

  ....كه پرسود ترين كاالي صادراتي بود در انحصار ...................قرار داشت.در عصر صفوي صادرات .................. -60
    شاه اسماعيل-ابريشمب)    شاه عباس-غالت )الف
  شاه عباس-ابريشم د)    شاه اسماعيل-غالتج)

 علوم تجربي

  ؟نيستكدام جمله در مورد پالستيك صحيح  -61
  ويژگي ماندگاري پالستيك ها سبب شده، سبك زندگي ما بر اساس مصرف پالستيك طراحي نشود. )الف
  پالستيك هايي كه از نفت تهيه مي شوند، قيمتي ارزان، عمري طوالني و استحكام بااليي دارند.ب) 
  كار مي رود. پالستيك نمونه اي از بسپارهاي مصنوعي است كه در مصالح ساختماني و ساخت قطعات خودرو بهج) 
   .پالستيك ها در محيط زيست به راحتي تجزيه نمي شوند و سوزاندن آنها سبب توليد بخارهاي سمي مي شودد) 

  فراوان ترين عنصر فلز ونافلز سازنده پوسته زمين به ترتيب كدامند؟ -62
      سيلسيم -آهند)   اكسيژن  -آلومينيومج)    سيلسيم -آلومينيومب)   اكسيژن -آهن )الف

  ؟نمي باشد، كدام گزينه صحيح 2H2Cدر تشكيل تركيبي با فرمول شيميايي  -63
  ، هيچ يك از اتم ها الكتروني از دست نمي دهند.HوCدر تشكيل پيوند بين  )الف
  .بار الكتريكي ندارد 2H2Cهر مولكول ب) 
  الكترون با يكديگر به اشتراك گذاشته اند.6در مجموع دو اتم كربن، ج) 
   به علت داشتن پيوند دو گانه داراي نقطه جوش بااليي است2H2Cتركيبد) 

خواص شيميايي مشابه دارد؟  Aبه عنوان ماده اوليه براي توليد آمونياك به كار مي رود. كدام يك از عناصـر زير با عنصر   Aگاز -64
  چرا؟ (نمادها فرضي هستند.)

    د.، زيرا در يك تناوب قرار دارند و هر دو گاز مي باشن9B )الف
  ، آمونياك را مي سازد.A، زيرا به همراه عنصر 1Cب) 
    ، زيرا تعداد الكترون هاي مدار آخر آن ها يكسان است.15Dج) 
   ، زيرا در يك ستون از جدول تناوبي عناصر قرار دارند.14E) د

  چقدر است؟2Fباشد، مقدار نيروي  24m/sدر شكل مقابل اگر شتاب جسم  -65
                                                                                   

    N 240ب)   N 210 )الف
   N 5 د)  N 6ج) 

مولكول گاز كربن دي اكسيد توليد شود، چه تعداد مولكول  90مولكول بخارآب و 180اگر در واكنش سـوختن كامل گاز متان،   -66
   متان مصرف شده است؟  

   مولكول 135د)   مولكول 270ج)    مولكول  180ب)   مولكول 90 )الف
  ، كدام تركيب زير با بقيه متفاوت است؟»ويژگي مواد به نوع ذرات سازنده آنها بستگي دارد«با توجه به جمله  -67

     كربن دي اكسيد) د   آمونياكج)    پتاسيم پرمنگنات) ب  اتيلن گليكول )الف
68- LPG    ــول هاي فوالدي نگهداري مي كنند. با توجه به ــده را در كپس ــكيل ش يا گاز مايع كه به طور عمده از پروپان و بوتان تش

            جدول، در زمستان مقدار كدام گاز در اين كپسول بيش تر است؟ چرا؟
  ربايش بيش تري دارد.تعداد كربن و نيروي  -بوتان )الف
  نيروي ربايش بيش تر و در نتيجه نقطه جوش باالتري دارد. -پروپانب) 
  نيروي ربايش بيش تري دارد و ديرتر مايع مي شود. -بوتانج) 
     تعداد كربن كم تر و نقطه جوش پايين تري دارد. -پروپاند) 

ºCنقطه جوش نام گاز
  پروپان
  بوتان

42-  
5/0-  

60 N 
=30 1F

=?2F 
a
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  چه تعداد از جمالت زير صحيح مي باشد؟ -69
  د جريان الكتريكي در مغز و اعصاب و ماهيچه هاي بدن به ويژه قلب مي گردد.سبب ايجاFe+2* يون   
  * همه بسپارها، درشت مولكول هستند.   
  * برخي از گياهان مي توانند به طور مستقيم نيتروژن هوا را بگيرند.  
  * در مدار آخر سيليسيم، چهار الكترون وجود دارد.    
  * در تشكيل دو مولكول كربن دي اكسيد در مجموع هشت الكترون اشتراكي وجود دارد.   

     5د)    4ج)   3ب)   2 )الف
با اضافه كردن يك بلور سود سوزآور و يك بلور كات كبود به ظرف پتري داراي آب مقطر، رنگ جديدي ايجاد مي شود. با توجه  -70

         به اين آزمايش، كدام گزينه صحيح است؟     
  رسوب تشكيل شده سديم سولفات است كه يك تركيب يوني مي باشد. )الف
  است كه مانند اتيلن گليكول مي تواند خاصيت رسانايي الكتريكي در آب ايجاد كند. 4SO2Naيكي از فراورده ها ب) 
  در فراورده هاي اين واكنش، تعداد يون هاي مس و يون هاي سولفات محلول برابر است.ج) 
     مي باشد. 1+سود سوزآور پس از حل شدن در آب، يون هيدروكسيد توليد مي كند كه اين يون، كاتيوني با بار د) 

  گرانروي كدام هيدروكربن زير بيش تر است؟ -71
      38H18Cد)    16H7Cج)     24H11Cب)    30H14C)الف

باشد، سرعت متوسط  12mمي رسد. اگر محيط قسمت دايره اي  Bبه نقطه  Aمتحركي در مدت دو دقيقه، طبق شـكل، از نقطه   -72
                                                                       )𝝅= 3(است؟  m/sاين متحرك چند 

   به طرف راست -٤١/٠ب)    به طرف راست -21 )الف
  به طرف راست -٢٢د)   به طرف راست -٣٥/٠) ج
 رياضي

مجموعه  -73    2B x x x,   چند عضو دارد؟  9
  3د)   7ج)   5ب)   8 )الف

اگر -74 D 2, 3,4, باشد.Dاز غيرتهي زيرمجموعهAو  5,6   A 2,   چند جواب دارد؟ 3,4
  4د)   3ج)   8ب)   7 )الف

      كدام گزينه نمايش قسمت هاشورخورده است؟ -75
 )الف A B C    (ب C A B     
ج)  C A B    (د A B C   

  ؟نباشنددرپرتاب دوتاس چقدراحتمال دارد هردو عددظاهرشده اول  -76

3ب)     1)الف
4

1ج)   
4

1د)   
12

  

7عدد   -77 73-   صحيح متوالي قراردارد؟ عددبين كدام دو  +
2 )الف 0ب)   1، ، 2ج)  -1 ، 1- 0د)    - ،1    

  چند تا ازعبارت هاي زيردرست است؟ -78
3نمايش اعشاري عدد  *  

  مختوم است 7
  پيشامد تصادفي وجود دارد.  4يك سكه،  درپرتاب *  
  وجود دارد كه گويا وگنگ است عددي *  
xحاصل *   x+ .همواره نامنفي است  

   4د)   3ج)   2ب)   1)الف

A B
30 m 8 m 

A B 

C
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32  عبارت روبرو كدام گزينه است؟ حاصل -79 11 2 2 5 81- ´ + - - =        
  6د)   4ج)   22ب)   8 )الف

  توان استفاده كرد؟دراثبات زير ازكدام حالت هم نهشتي مثلث هامي -80
  ".ازقطرمتوازي االضالع برابراست NوMفاصله دو رأس "

        
    (و ض)ب)    (ض ض ض) )الف
  (و ز)د)   (ض ز ض)ج) 

  مثال نقض آورد؟ تواننميبراي كدام مورد  -81
  محل برخورد ارتفاع هاي مثلث درون آن است.ب)   دريك دايره وترهاي نظير كمان هاي مساوي، برابرند.)الف
   اعداد اول فرداند.ي همه د)  هاي برابر هم نهشت اند. دو مثلث بامساحتج) 

    كدام گزينه است؟  MNباتوجه به اندازه هاي روي شكل طول  مقابلدرشكل  -82
    10ب)   8 )الف
6د)   7ج)  5  

  
  كند؟مقابل كدام مجموعه را مشخص مي محور -83

)الف   x x x, ب)       1    x x x, 1 1    

ج)   x x x, د)       1    x x x, 1 1  

aاگر -84 مقدارعبارت  >1 a    . . . . . با برابراست21
aب)  -a1 )الف a2ج)    -1   -a21د)     -1

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  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! 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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