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 قرآن

  به ترتيب كدام است؟»  ُمعرِض  –اَفلََح « ترجمه واژه هاي  -1
  روي گردان –ب) رستگار شد    روي گردان  –شود رستگار مي )الف

     نيكوكار -شد د) رستگار   يكوكار                         ن -ج) رستگار مي شود 
  كدام ترجمه درست است؟ -2

کوب)    : در نمازتان  فی َصالتِِهم )الف    : تسبيح كرد  براي او یَُسبُِّح لَهُ د)   : از كار بيهوده َعِن  اللَّغوِ ج)   : از زكات ةلِلزَّ
ا یَفَعلونَ « ترجمه  -3 ِ   كدام گزينه است؟» َوُهللا َعلیٌم 

  ب) خداوند به آنچه مي گويند شنوا است .  دادند آگاه است .خداوند به آنچه انجام  )الف
     د) خداوند به آنچه انجام مي دهند آگاه است .  ج) خداوند به آنچه انجام مي دهند دانا است .

  است؟ نادرستمعني كدام گزينه  -4
رَ د)    : فرزند  َولَدج)   : هشدار دهنده نَذیر ب)  : نازل شد قرآن  نَزََّل الُفرقانَ  )الف    : اندازه گيري كرد قَدَّ

امِء ماًء طَهوراً « در ترجمه آيه  -5   »و از آسمان آبي پاك نازل شد «  ؟نشده استكدام كلمه درست معنا » َو اَنَزلنا ِمَن السَّ
امءب)    اَنزَلنا )الف       طَهوراً د)     ماءً  ج)   السَّ

  مي شود؟ كدام يك از حروف زير به صورت غليظ و از ته گلو تلفظ -6
     ظ -د) ع   ع  –ج) ح     ح  –ب) ظ     ث –ح  )الف

  يعني : »   اَطیعونِ «  -7
     د) اطاعت كن  ج) اطاعت مي كنيد    ب) از من اطاعت كنيد   اطاعت كردند )الف

  (سجد ) به چه معنا  است؟»  َفَسَجَد املَالئِکَة « در عبارت   -8
     د) سجده مي كند  ج) سجده مي كنند   ب) سجده كرد  سجده كردند  )الف

  به ترتيب كدام گزينه است؟»  اَلَْربََّو اَلَبحر « ترجمه واژه هاي  -9
     د) قيامت و قبر   ج) قبر و قيامت   ب) خشكي و دريا    دريا و خشكي )الف

  است ؟در سوره نمل از زبان كدام يك از پيامبران الهي »  هذا ِمن َفضِل َربّی « عبارت قرآني  -10
     د) حضرت سليمان(ع)    ج) حضرت عيسي(ع)     ب) حضرت يونس(ع)   حضرت موسي(ع)  )الف

 هاي آسمانپيام

  ؟نيستدر كدام مورد توبه كردن و پشيماني براي بخشيده شدن گناهان كافي  -11
     د) حق النّاس  ج) ترك نماز   ب) بت پرستي   شرك )الف

  به چه مطلبي اشاره دارد؟»  لََدینا َمزیدٌ لَُهم ما یَشائوَن فیها َو « آيه  -12
   د) واليت امام علي (ع)  ج) سختي عذاب جهنم  ب) فريبنده بودن دنيا  وسعت نعمت هاي بهشت )الف

  كدام گزينه است؟» ثُمَّ لَُتسَئلُنَّ یَوَمِئٍذ َعِن النَّعیم« منظور از نعيم درآيه  -13
    ب) نعمت پيامبر(ص)    همه نعمت هاي خدا )الف

      د) نعمت همه پيامبران    ج)نعمت پيامبرواهل بيت پيامبر
  با توجه به سخن حضرت علي(ع) هدف از آفرينش جهان شگفت انگيز چيست؟ -14

   د) رها شدن از نيازهاي مادي  ج) راه يافتن به بهشت جاويد  ب) پي بردن به آگاهي اجزا   درك آينده موجودات )الف
  است؟ نادرستكدام گزينه  -15

  ب) در هر حال و شرايطي انسان بايد گذشت كند .  وقتي بايد گذشت كرد كه عفو موجب اصالح رفتار شود. )الف
   د) در مواردي بايد گذشت كرد كه فرد خطاكار به اشتباهش پي ببرد.  كرد.گذشتتوانرا ندارد ميفرد خاطي قصد تكرار اشتباهكهج) در مواردي

  تأويل قرآن يعني : -16
  ب) ترجمه آيات قرآن   وآشكار كردن معناي آيات قرآنبيان  )الف

   د) تفسير آيات قرآن  ج) بيان مقصود واقعي خداوند از آيات قرآن
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  جهنميان با ............... و ................. به فرصت هاي از دست رفته در دنيا به فكر فرو مي روند. -17
   پشيماني -د)حسرت   گريه زاري –ج) بخشش   طمع  –ب) حسرت    اندوه –اميد  )الف

  شيريني نعمت هاي بهشت آن زماني براي بهشتيان بيشتر مي گردد كه ......... -18
  ب) اين نعمت ها هيچ وقت از آنها گرفته نشود .  لطف خداوند شامل حال تمام انسانها شود. )الف

  پيامبران مورد استفاده قرار دهند .د) نعمت ها را در كنار   .واهند بالفاصله به آنها داده شودج) هر چه بخ
  انسان ها به چه اندازه از قرآن بهره مند مي شوند ؟ به اندازه ...... -19

  د) دانش و فهم و درك خود       ج) دلخواه  ب) توجه و دقت خود    عشق و عالقه خود )الف
  پناه بردن به قرآن و اهل بيت پيامبر(ص) چه نتيجه اي را در پي دارد ؟ -20

    ب) موفقيت در امور دنيا    سعادت و راهيابي به بهشت )الف
     پاك شدن از پليدي هاد)    مقام واالج)به دست آوردن ثروت و

 ادبيات فارسي

  نشانه ي متمم و حرف اضافه است؟ "را"در كدام گزينه -21
  فتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانيب)گ    يكي را به سر نهد تاج بخت )الف
   تيرگي ناخويشتن شناسي را خواهي زدود)د  ادب و انديشه را شير شيرانيبيشه فرهنگ و )ج

   را به ترتيب مشخص كنيد. "فرهيخته ، آزاده ، مشقّت ، ظفر، نژند"معني كلمات  -22
  مودب، رها شده، سخت، پيروز،  ناراحتي)ب  داراي فرهنگ باال، وارسته، رنج، پيروزي،سرد و بي روح )الف
  علم آموخته، نجات يافته، تمرين بسيار، مغلوب شده، غمگيند)  كه آزاد شده، سختي، موفّق، افسردگي ادب آموخته، اسيريج)

  در كلمات و عبارات زير چند غلط اماليي ديده مي شود؟ -23
ل هاي گصرار پيچيدة حكيمانه/ پايه هاي برجش از عاج و بلور/ طوفان توفنده/ حضـور/ قالمي گوسـفندان اربابش را به صحرا برد/ اَ  «

  »نغز/ نستوه/ هر پشت را خورد مي كندمگر پشت ستبر  و ستوار را
  غلط 6 د)   غلط 5 )ج  غلط  4 )ب  غلط 3 )الف

مي زيست.از فقيهان و دانشمندان دوره صفويه و از شاگردان مالصدرا بود.از  11اين عبارت در باره كدام شـاعر اسـت؟ در قرن    -24
   ..... را مي توان نام برد.آثارش تفسير صافي، كتاب وافي و 

     مستورة كردستانيد)   فيض كاشانيج)  ابوالقاسم قشيري )ب  قاآني شيرازي )الف
   كدام گزينه از نظر نگارش ( درست نويسي) صحيح است؟ -25

  خواهشاً به درس گوش دهيد.ب)    .من با دوستان به كالس رفتيم )الف
      حتماً وضع بهتري داشت.گفت؛ اآلن د) اگرمي     .ج) بذار راش بندازم

   ت؟اين عبارت مفهوم كدام گزينه اس »اندنبودهخوار و نوكر و بنده بيگانگانجيرهاجداد و پدرانشاناست كهسرزمين كسانيايران« -26
  نامدار است. ايران كشور مردان گرد، يالن پر دل، و پهلوانانب)  ايران  سرزمين فرّو فروغ و فرزانگي و فرهيختگي بوده است. )الف
  ايران سرزمين آزادگان است.د)    ايران سرزمين آزاد زادگان است. )ج

ــت كه از    "با توجه به عبارت -27 ــته گلي اس ــبيه كني خواهي گفت: دس اگر رنگ هاي پر هاي طاووس را به روييدني هاي زمين تش
  .گزينه صحيح را انتخاب كنيد "شكوفه هاي بهاري فراهم آمده است

  اجزاي اصلي اولين جمله ، از مفعول و متمم و فعل تشكيل شده است.ب)    عبارت پنج جمله است.اين  )الف
  در اين عبارت سه فعل مضارع و دو فعل ماضي ديده مي شود.د)  .مشبه يا ركن اول تشبيه است "دسته گل"ج)

   مهارت هاي انسان است؟بيانگر كداميك از  "مهار عشق و خشم و نفرت و حتّي ترس و شادي در سفر زندگي "-28
   چيرگي براحساسات و هيجاناتد)   ارتباط مؤثّر ج)  تصميم گيري ب)  خود آگاهي )الف

   در كدام گزينه همه كلمه ها هم خانواده هستند؟ -29
  مثل -مثلث -امثال -تمثال -تماثيلب)    عيد -ادعا -موعود -دعوت -دعا )لفا
     توحيد -واحد -وحدت -اتّحاد -متّحد د)   خسارت -مسخّر -تسخير -سخره -)مسخرهج
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  مفهوم كنايه اي همه عبارت ها صحيح است بجز گزينه...... -30
  سر فرود آوردن: تسليم شدنب)  بزرگان نهاده بزرگي ز سر: از ياد بردن و رها كردن بزرگي )الف
   اختيار بودن فرصتماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است: در د)  باري بر دوش نهادن: حمل كردن بار )ج

 عربي

 »آَخرینَ ِبحاجٍة إلی  کُلُّ واحٍد ِمّنا« معناي كلمات مشخص شده به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  -31
  همديگر -د) همه ما  ديگران –ج) هر يك از ما   همديگر -ب) هريك از ما  ديگران -همه ما )الف

   ترجمه كدام گزينه درست است؟ -32
  »از مادرت چه پرسيدي.« ماذا سألَتَک اَالُم) ب  »چيستشغلهدف تو از انتخاب« ِمن إنتخاِب ُشغل؟ما هو هَدٌف  )الف
  »من با قلم سياه مي نويسم «أنا أکتُُب بالَقلَِم اَالَسود:د)  »را فهميديآسانهاييهآتو معني«أنِت تفهمیَن معنُی اَآلیات َسهلَة؟ج) 

  با همه گزينه ها مي توان پرسش ساخت به غير از:» المكتبة صباحاً لاَخذ الكتاب يذهب الطالب إلي «براي عبارت  -33
  متی د)  َمنج)   ملاذاب)   کَیَف  )الف

  كدام جمله مطابق با واقعيت است؟ -34
  مهنُة ُرشطی، فَحُص املرضیب)  َغَضُب الجاهِل فی قولِِه و َغَضُب العاِقِل فی ِفعلِهِ  )الف
ُت العربیَِّة ج)   الُفستاُن ِمن َمالِبِس الرِّجالد)  قَلیلَُة فی الفارسیَّةالکل

  است؟ نرفتهدر كدام گزينه واژه هاي متضاد به كار  -35
     یَکِذُب : یَصِدُق د)  غایَة: نهایَةج)   َذَهَب : رََجعَ ب)   لََک : علیکَ  )الف

  وجواب درست است؟ سوال كدام -36
َّ أیُّتُها البنات؟  )الف ُ ذا َذَهب   کیَف رََجعُت أیُّها الرّجال؟ فی السیّارةب)   لُِمساِعدِة َصدیَقتیلِ
ناج) ریند)  أیَن لََعبتُ أیها الولدان؟فی حدیقِة َجدِّ رین؟نعم، کتََب الت      َهل تلَک االُخُت، کتَبَت الت

فرِة فی االُسبوعِ القادمأنا و اُرسَتی .....................ِمَن «كدام گزينه براي جاي خالي روبرو مناسب است -37   »السَّ
  سوف أرِجعُ د)   سوَف نَرِجعُ ج)   أَرِجعُ ب)  رََجعنا )الف

  است؟ نشدهبه كار برده » دوم شخص جمع« در كدام جمله فعل -38
ا َدرَسُک )الف ُ َّ قرأتُنَّ الُقرانج)   ُهم رَفَعوا َعلََم  ایرانب)   کیَف قرأ ُ   أنتَ فََعلتَ هذا الَعَملد)  ان

  كدام عبارت از جهت قواعد نگارش صحيح است؟ -39
ل قَبَل دقیقةِ ب)   ایِّتها الِنساء ، هل قرأتَم ُدروسی؟ )الف       یا اخی ، تعمُل أالع
   أنا اَجَعُل کُتُبی هناَک َعلی املِنَضَدةِ د)  یا اختی ، هل تَذَهبیَن مَع صدیَقِتِک أمِس ج) 

  است؟ متفاوتبا بقيه » تَرجِع« در كدام گزينه معناي فعل  -40
  ایُّها الطّالب!متی تَرِجُع ِمن املسجد؟ب)   تلَک  الِبنُت تَرِجُع ِمن املَدرِسة )الف
ً ج)    اَیَّتها الطَّبیبة! تَرِجُع ِمن الّسوقِ د)     انَت تَرِجُع ِمن البیِت صباحا

 زبان انگليسي

41- She’s ………………….. her cousin to him. 
a) knowing  b) introducing c) teaching d) helping 
 

42- People in ………………. speak ……………….  
a) British/English  b) French/France c) France/French d) English/England  
 

43- Drawing is one of her …………….. .  
a) stories b) story c) ability d) abilities   
 

44- Asia is a ……………….. , but China is a …………… .  
a) nationality/country b) country/continent c) continent/country d) country/nationality  
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45- Her job is …………………….. .  
a) teacher b) teaches c) teaching d) teach 
 

46- Is he ………………….. ? Yes, he’s ………………. .  
a)Asian/English b)European/British c)African/French d)American/German  
 

47- She’s good at …………….. stories not …………….. in movies. 
a)telling/acting b)acting/telling c)telling/watching d)reading/watching  
 

48- It’s12:00 a.m. . It’s …………………. .  
a) noon b) midday c) midnight d) night  
 

49- They’re talking ……………….. their …………….. activities.  
a) from/day b) from/daily c) about/week d)about/weekly  
 

50- Saturday and ……………….. aren’t the weekdays in many countries.  
a) Friday b) Sunday c) Thursday d) Tuesday 

  مطالعات اجتماعي

  به اموال و دارايي هايي كه وقف مي شود چه مي گويند؟ -51
  موقوفاتد)   واقفج)  تعاون ب)  انفاق )الف

   بر اساس قانون هر شركت تعاوني حد اقل با چند عضو رسميت مي يابدو حق راي در آن چگونه است؟ -52
  عضو و بر اساس مقدار سرمايه حق راي دارند. 5ب)  عضو و بر اساس مقدار سرمايه حق راي دارند. 7 )الف
  عضو و هر عضو يك حق راي دارد. 5د)  عضو و هر عضو يك حق راي دارد. 7)ج

  تنفيذ چه هنگامي انجام مي شود؟ -53
  بعد از تحليف رئيس جمهور در مجلس شوراي اسالمي ب)  قبل از انتخابات رياست جمهوري در شوراي نگهبان )الف
     همزمان با راي اعتماد به وزيران در مجلس شوراي اسالمي)د  رئيس جمهور با حد اكثر آراي مردم انتخاب شدپس از آن كه )ج

   ايف مهم ........است.تنظيم اليحه بودجه يكي از وظ -54
      قوه قضاييه )-د  شوراي نگهبان ج)  مجلس شوراي اسالميب)  دولت )الف

  شود و با چه تغييراتي همراه است؟دوره نوجواني چه گروه سني را شامل مي  -55
  سالگي تغييرات ذهني و اجتماعي 16تا  14 )ب  سالگي تغييرات جسماني، ذهني و اجتماعي 18تا  12 )الف
  سالگي تغييرات جسماني، ذهني و اجتماعي 16تا  14 د)  سالگي تغييرات ذهني و اجتماعي 18تا  12 ج)

   توسط..................به مدت............... انتخاب مي شود.بر طبق قانون اساسي رييس قوه قضاييه  -56
  سال 5وزير دادگستري،  د)  سال 4حقوقدان ها ، ج)   سال 5رهبر،  ب)  سال 4رييس جمهور ،  )الف

   يند؟واگر گيرنده نيز به فرستنده پيامي بفرستد و اورا متوجه كند كه معني پيام را دريافت كرده است، به اين عمل چه مي گ -57
      ارسالد)   بازخوردج)  آموزش ب)  رسانه )الف

  ؟نيست كداميك از گزينه هاي زير جزو اثرات منفي رسانه هاي ارتباط جمعي -58
  كم شدن تماس چهره به چهره افراد ب)    يج مصرف گراييوتر )الف
   نظارت و امنيت د)  بخش زيادي از وقت صرف استفاده از اينترنت مي شود )ج

  نامه سياسي را پيامبر(ص) ميان چه گروه هايي بر قرار كرد و امضاي اين پيمان نامه اعالم چه موضوعي بود؟پيمان  -59
  حكومت اسالمي در مدينه شد.تاسيسمسلمانان و يهوديان مدينه و باعث ب)  مكه شد.مسلمانان و اشراف مكه وباعث تاسيس حكومت اسالمي در)الف
   مسلمانان و اشراف مدينه و باعث تاسيس حكومت اسالمي در مدينه شد.   د)  تاسيس حكومت اسالمي در مكه شد. مسلمانان و يهوديان مكه و باعث)ج

   ؟نيفتاده استكداميك از جنگ هاي زير در زمان حكومت حضرت علي (ع) اتفاق  -60
  جمل د)  نهروان ج)  خندق ب)  صفين )الف
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 علوم تجربي

  روغن و آب)به ترتيب عبارتنداز: -پتاسيم نيترات و آب -آب ليمو -نوع مخلوط هاي (هواي پاك -61
  مخلوط ناهمگن -مخلوط همگن -سوسپانسيون -محلول گازدر گازب)   تعليقه -محلول جامددرمايع -مخلوط ناهمگن -مخلوط همگن )الف
   مخلوط ناهمگن -تعليقه -سوسپانسيون -محلول گاز درگازد)   مخلوط ناهمگن -محلول جامددرمايع -سوسپانسيون -مخلوط ناهمگنج) 

  براي جداسازي مواد زائد خون ومخلوط آب والكل به ترتيب از ............ و ............ استفاده مي شود. -62
  □قيف جداكننده -دستگاه دياليزب)   دستگاه تصفيه آب -دستگاه سانتريفيوژ )الف
     اه تقطيردستگ -دستگاه دياليزد)      دستگاه تقطير -دستگاه سانتريفيوژج) 

                                                                 با توجه به جدول، كدام گزينه صحيح است؟ -63
ر سبك تر از محلول سيدر شرايط يكسان، محلول سير شده سديم كلريد  )الف

  شده شكر است.
نمك در ته  gr 4سديم كلريد در آب و هم زدن،  gr 42پس از ريختن ب) 

  ظرف ته نشين مي شود.
  مي توان مقداري نمك در محلول سير شده شكر در آب حل نمود.ج) 
   .آب حل نمودCC 200شكر در  gr 400كلسيم سولفات و يا gr 0/8، مي توان 20ºCدر دماي د) 

  در كدام گزينه به ترتيب مصرف اكسيژن وتوليد اكسيژن داريم؟ -64
  تجزيه آمونيم دي كرومات -سوختن شمع) ب  واكنش قرص جوشان در آب -آزمايش كوه آتشفشان )الف
     تجزيه آب اكسيژنه -سوختن حبه قندد)   تجزيه آب اكسيژنه -واكنش سركه وپوسته تخم مرغ) ج

  ؟نيستكدام جمله صحيح  -65
  گاز حاصل از واكنش قرص جوشان در آب مي تواند شعله شمع را خاموش كند. )الف
  وقتي يك ماده دچارتغيير شيميايي يا فيزيكي مي شود،انرژي شيميايي آن تغييرمي كند.ب)
  بر اثروارد شدن گاز كربن مونواكسيدبه محلول آب آهك،مخلوط شيري رنگي توليد مي شود.ج) 
   مناسب به طورغير مستقيم به يكديگرمتصل شوند،مي توانند انرژي الكتريكي توليد كنند درشرايطCuوFeاگر فلزهاي د) 

  چند گزينه در مورد ذرات سازنده تركيب سديم كلريد درست است؟ -66
    * سديم به يون مثبت تبديل مي شود.  
  * تعدادالكترون هاي يون كلريد ازالكترون هاي اتم كلر كمتر است.  
  هاي يون سديم واتم سديم برابر است.* تعداد پروتون   
  * تعداد يونهاي كلريد ويون هاي سديم باهم برابرند.  

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  كدام واكنش از نظر سطح انرژي واكنش دهنده ها و فراورده ها با بقيه متفاوت است؟ -67

    آزمايش كوه آتشفشان) ب    آزمايش قرص جوشان در آب  )الف
   آزمايش سوختن سيم ظرف شويي) د    آزمايش تجزيه آب اكسيژنه ج)

𝑪𝒂𝟐𝟎در مورد دو ايزوتوپ  -68
𝑪𝒂𝟐𝟎و  𝟒𝟎

  به ترتيب، شدت واكنش با آب .............. و چگالي .......... مي باشد. 𝟒𝟐
	)الف 𝐶𝑎 هر دو يكسان -هر دو يكسان) ب    هر دو يكسان -بيش تر  

    بيش تر 𝐶𝑎 -هر دو يكسان) د    بيش تر 𝐶𝑎 -بيش تر𝐶𝑎)ج 
مي باشد. عدد جرمي و تعداد الكترون هاي اين ذره 110نوترون اسـت ومجموع الكترون ها وپروتون هاي آن   81داراي X+2ذره  -69

  به ترتيب كدام است؟(از راست به چپ)
  58 -137د)   58 -135ج)   54 -137ب)    56 -136 )الف

  كدام يك بدون اراده و تفكر، بسيار سريع واغلب براي حفاظت از بدن صورت مي گيرد؟ -70
      تنظيم قند خوند)    فشار خونج)    ريزش اشكب)   ضربان قلب )الف

 20ºCآب  100mlانحالل پذيري در  نام ماده
  سديم كلريد
  كلسيم   سولفات

  شكر

 gr38  
 gr36/0  

 gr205  
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  كدام گزينه جزء بخش محيطي دستگاه عصبي به شمار مي آيد؟ -۷۱
   نخاع د)  عصب حسيج)   ساقه مغزب)    مخ )الف

  صحيح است؟ دارينه هاو  نخاعرتيب در مورد كدام گزينه به ت -72
    نداشتن فعاليت عصبي -بخش مركزي خاكستري رنگ )الف
  تفاوت در جهت جريان عصبي نسبت به جسم ياخته اي -امتداد از بصل النخاع تا پاهاب) 
  جزيي از تار عصبي و متصل به جسم ياخته اي  -بخش بيروني سفيد رنگ) ج
   وجود جريان الكتريكي ضعيف در آن -بخش مركزي سفيد رنگ )د

 رياضي

حاصل عبارت  -73       25 3 9 2 3   برابراست با  .... 3
  -22د)    22 ج)  23ب)   -23 )الف

  اختالف بزرگترين عدد اول دورقمي وكوچكترين عددمركب يك رقمي مضرب كدام عدد اول زيراست؟ -74
  ١٩د)   ١٧ج)   ١٣ب)   31 )الف

               حاصل عبارت مقابل گزينه است؟ -75


  
 

12 2
34 12 2
3

  

13 )الف
3

  -3د)   3ج)     -5ب)  
  هاي آن راخط مي زنيم كدام است؟ كنيم آخرين عددي كه مضربغربال مي را 1396 تا 1اعداد - -76

   1396 د)  37ج)   41ب)   31 )الف

xيجمله -77 y24- با كدام جمله متشابه است؟  
x )الف y1

4
xب)   y2   (جx y2 xد)   +24 y 24-   

  ازعبارت هاي زيردرست است؟چند تا  -78
 منتطم محورتقارن آن است. ضلعي6هاي سه تا ازقطر*  
 درجه است. 180مجموع زاويه هاي خارجي يك سه ضلعي منتظم *  
 درجه است. 108هرزاويه داخلي پنج ضلعي منتطم *  
 متوازي االضالع مركز تقارن دارد.*  

   4د)   3ج)   2ب)  1 )الف
مقابل  درشكل -79 a b اندازه زاويهA چند درجه است؟      

  
   

    125ب)   110 )الف
    105د)  120ج) 

  گزينه صحيح را انتخاب كنيد. -80
 )الف a b c ab c       (ب x y x y xy   

2 2 2    
aج)  a a2´ د)     =  ab a b a b 2 3 3 43 2 6  

  گردد؟ميحول مركزتقارن برخودشكل منطبق  درجه90منتظم زير با دوران  چندضلعيكدام  -81
  هشت ضلعيد)   هفت ضلعي) ج  شش ضلعيب)    پنج ضلعي )الف

a 

b
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+مقدارعددي عبارت -82
-

2

2
a a6
a a6

=به ازاي 
1a 2

  ؟كدام گزينه است 

1ج)   1ب)   -1 )الف 3
1 1د)   -1 1

1 3-  

 عبارتحاصل  -83    0/01 0/02 0/03 ... 0/99   كدام است؟ 1
      505 د)  5050ج)   50/5ب)   50 )الف

2  ؟نيست عدددرالگوي عددي مقابل كدام -84 , 5 , 10 , 17 , 26 , ...    
    50 د)  82ج)     65ب)  120 )الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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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