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 قرآن

  به ترتيب كدام گزينه مي باشد؟ »ُسبات، نَزََّل، َزوج، بَرّ «هاي ترجمه واژه –1
  خشكي –نوع  –نازل كرد  –ب) آرامش   خشكي –گونه  –نازل شد  –آرامش الف) 

 نازل شده –گونه  –خشكي  –د) استراحت   دريا   –همسر –گونه  –ج) استراحت 

  » اِلیکَ هللاُ  احَسنَ کَ  اَحِسنو «  مي باشد؟مقابل كدام گزينه به ترتيب ترجمه كلمات مشخص شده در آيه مباركه  –2
 نيكوساخت -د)نيكي كن   نيكي كن –ج)نيكوساخت   نيكي شد –ب)نيكي كرد   نيكوكرد –نيكوساخت الف) 

  كدام گزينه است؟ »فرستاده-پيشوايان-خبرها«مفهوم كلمات قرآني زير به ترتيب   –3
َ الف)  َ  )ج  رُُسل  –اَُمم  –نَبَاء  ب)  رسول-ةا-نباء ا َ  –نبیاء ا َ  د)  رسول -نباءا َ  -ةا  رُُسل -نباء ا

  مي باشد؟» الّصالحینَ واَدِخلنی ِبرَحَمِتَک فی ِعباِدَک «كدام گزينه كامل كننده ترجمه آيه مباركه  –4
  و وارد كن مرا به كمك ........ خودت درگروه.......شايسته ات.

 حمد –بندگان  د)  بندگان –حمد  ج)  رحمت –بندگان  ب)  بندگان–رحمت الف) 

  ترجمه كدام تركيب قرآني در گزينه هاي زير صحيح است؟ –5
 : كه عبادت مي كنم اَن اَعبُدَ د)   : اي پروردگار من ربِّ  ج)  تا بدانيد : لِیَعلَموا ب)  اطاعت كنيد : اَطیعونِ الف) 

  است؟ نادرستترجمه كدام گزينه  –6
 دانا : علیم د)  بادها : ریح ج)  دانست : َعلِمَ  ب)  آب : ماءالف) 

ِء ماًء طهوراً «     كدام گزينه صحيح ترين ترجمه براي عبارت قرآني زير است؟ –7   »واَنَزلنا ِمَن السَّ
  فرستاده مي شود. واز آسمانها آبي گوارا ب)  از آسمان آبي پاكيزه نازل مي شود.و الف) 

 گوارا فرو فرستاديم. وازآسمان آبي پاك و د)  وازآسمانهاآب گوارا وپاك فروفرستاديم. ج)

  ست؟اترجمه نشدهصحيحگزينهاست. كدامبرپروردگارعالميانجز منآيا پاداش» : العالَمینَ َی اِالّ َعلی َربِّ اِن اَجرِ «مباركه درترجمه آيه –8
 َعلی د)                اِن ج)        اَجری ب)           اِالّالف) 

  هاي آسمانيپيام

  دانستند. يم . . . . . . .را در  يو قحط ياز خشكسال يمشكالت ناش يهمه  قحطي زده ،مردم قوم  –9
 نكردن فرد گناهكار            ) توبهد  يننبودن زم يزو حاصلخ يآبج) بي  خودشان ب) گناهان  به خداوند         يتوجهبيالف) 

  اشاره دارد؟ »هاي بهشتيوسعت نعمت«كدام يك از آيات زير به  –10
نـوَب َجمیًعا...إنَّ َهللا یَـغِفُر «ب)   »...یَغـِفَر ُهللا لَُکم و أَن أال تُِحـبّونَ «...الف)    »الذُّ

  »لَـهـم ما یَشائوَن فیها َولََدینا َمزیدٌ « د)  »ثُـمَّ لَتُسـاَ لُنَّ یَوَمئٍذ َعِن النَّعـیمِ «ج) 
  كند؟آيات زير به كدام يك از صفات خداوند، اشاره مي –11

ِء کَيَْف ُرِفَعْت إِ «...  َ  چگونه كه آسمان به ... و«   ...»إَِىل اْألَْرِض کَْيَف ُسِطَحْت َو *  َو إَِىل الِْجَباِل کَْيَف نُِصَبْت *  َىل السَّ
  »است؟... گشته گسترده چگونه كه زمين به اند؟و شده استوار و برجا پا چگونه كه ها كوه به است؟و شده برافراشته

 د) حكيم  ج) قادر                   خالق                  ب)  ناظم           الف) 

  مي گردد. . . . . . . . باعث ،يكديگر خطاهايگذشت از (ص)سخن پيامبر اكرم  ربنا ب –12
    برخورداري از رحمت خداوند  )ب    خشنودي خداوندالف) 

 يو سرافرازت عز )د    فتن انسانرنگ خدايي گر )ج

  چه درسي مي گيريم؟،با دقت به دنياي پيرامون خويش  –13
 د) انديشيدن  ج) خداشناسي      ب) بخشش             ايمان        الف) 

  ؟نادرست است السالمعليه كدام عبارت در مورد جانشيني علي –14
  موجب نا اميدي منافقان گرديد . السالمعليهب) جانشيني علي   توسط پيامبر انجام گرفت . السالمعليهانتخاب علي الف) 

 جانشين پيامبر بايدآگاه ترين مردم به قرآن و احكام الهي باشد . د)  .ترين فرد براي جانشيني پيامبر بود شايسته السالمعليه ج) علي
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  ؟نيستكداميك از موارد زير از آداب نماز،  –15
 د) پاك بودن لباس نماز گزار  ج) نماز در مسجد          ب) نماز جماعت               نماز اول وقت            الف) 

  در چه صورت نماز باطل مي شود؟ –16
  به اندازه يك انگشت  ،لباسش نجس شده و فراموش كرده پاك كند . ب)  است.نمازخواندهلباسو باهمانداندينمخودش امااست شدهنجسبدنشيا لباسالف) 
 است . روي لباسش ريخته شده ي خون كمتر از  سكه كوچك،) يك قطرهد  وبا آن نماز خوانده است .         از چرم گاو است. ولباسش  كمربندج) 

  . . . . . . كند يكو، اخالقش را نرمضان كه در ماه يكسپاداش  –17
  . از صراط خواهد گذشت يبه آسان يامتدر روز قب)   .              آمرزد يم ،خداوند گناهان گذشته اش راالف) 

 د) ثواب ذكر وتسبيح خداوند را دارد.       .           خواهد بود ينسنگ يامتدر ق يكشن يكارهاج) 

  ؟كردندچه دعايي مي)،ع (علي  حضرت پيامبر اكرم در مورد –18
  غلبه كردن برمشكالت خود )ب    فهميدن دقيق معارف قرانالف) 

 رستگار شدن در دنيا و آخرت با پناه بردن به قران )د    عطا كردن قدرت فهم وحفظ قران )ج

  عربي

  .»ةِ الْعالَميَّ اللُّغاِت َعَربيََّة،ِألَنَّها ِمنَ الْ اللَُّغةَ أُِحبُّ : «نَْفِسهِ يفحميٌد قاَل  است؟آمدهگزينهشده، در كداممشخّصهايواژهفارسييترجمه –19
 جهاني     –داشتدوست–د) در خودش  جهاني–دوست دارم -ج) با خودش  جهانيان-داشتدوست–ب) باخودش  جهانيان-دارمدوست–درخودشالف) 

  به كار رفته است؟ مترادفدركدام گزينه واژه هاي  –20
 يَْصُدُق  -يَْکِذُب د)         يَْفَرحُ  -يَْحزَنُ ج)           ِرشاء –بَيْع ب)           َعرََف  –َعلَِم الف) 

  دارند؟ مفهوميدر كدام گزينه تمامي واژه ها با يكديگر ارتباط  –21
ة  -فََحَص ج)   اَْألََحد -اِثنانِ  –اَلَْخميس ب)   رَسائِل -نَواِفذ -نَّجارالف)   کُرَُة الَْقَدم -رياَضة -الِعبد)    ُمَمرِّض –ِفضَّ

  ترجمه ي كدام عبارت درست است؟ –22
  تواناشدي.سادههايمتن: توبر خواندنبَسيطَةِ الْ ِة النُّصوِص ِقراءَ َعلَی تَْقِدرينَ  ب)  را باال نبردند.مردان، دستهايشان: آنأُولَِئَک الرِّجاُل مارَفَعوا أَيديَُهمالف) 

ْغِل؟ما ُهَو الَْهَدُف  ج)  بازگشت به ضرر توست. آيا فهميدي؟ علَيَْک ِبالرُّجوِع. أَتَْفَهُم؟ د)  چيست؟او از انتخاب شغلهدف ِمن انِْتخاِب الشُّ

  »ار نيستدو صد گفته چون نيم كرد /بزرگي سراسر به گفتار نيست « دارد؟ با كدام حديث ارتباط معنايي بيشتريمقابل بيت  –23
ُ َخطايَا ابْنِ الف)  َ ٌ ِمْن َذَهِبِه.ج)    َعقِل االِْعِرتاُف ِبالَْجهِل.غايَُة الْ ب)   لِسانِِه.آَدَم يفأَکْ َ يف قَْوٍل إِّال َمَع الِْفْعِل.د)   أََدُب الَْمرِء َخ  الَخ

  درست است؟ حقيقتكدام گزينه بر اساس  –24
َنةِ ب)    اَلُْفْستانُ الرِّجالِ َمالِبِس ِمنْ الف)  تاءُ  نَِهايَُة فُصوِل السَّ ُُه يَْنَفُع د)   اَلطَّبّاخُ  ِمْهَنتُُه طَبُْخ الُْخبزِ ج)   اَلشِّ  اَلَْکالمُ    کَث

.ماَذا........؟ أَکْ«گزينه ي مناسب براي جاي خالي عبارت روبرو كدام است؟      –25   »ُتُب واِجبا
 نَْفَعُل د)                تَْفَعُل ج)                فََعلَْت ب)                يَْفَعُل الف) 

  »سُبوعِ الْقاِدِم.الَْجَبِل أَْمِس َو نَحُن ........ ِيف اْألُ ُهَو ...... إِلَی « با افعال كدام گزينه كامل مي شود؟ مقابل عبارت   –26
   َذَهبْنا -يَْذَهُب د)    َذَهبْنا -َذَهَب ج)   َسْوَف نَْذَهُب  -َذَهَب ب)     نَْذَهُب َسْوَف -يَْذَهُب َسْوَف الف) 

  ها متفاوت است؟با ساير گزينه» تَْغِسُل «در كدام گزينه معناي فعل –27
َهداِء.ب)   تَْغِسُل َسيّارَتََک يا أَخي؟َن أَيْ الف)   ماذا تَْغِسُل والَِدتُِک؟ اَلَْفواکَِه.د)   ِبنُت تَْغِسُل َمالِبَسها.َهِذِه الْ ج)    فَاِطَمُة تَْغِسُل قُبوَر الشُّ

  است؟در كدام گزينه ترجمه ي افعال مشخّص شده به ترتيب، معادل سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد در فارسي  –28
َ يا أُختي، ماذا الف)    .نَأْکُُل طَعاماً َو نَحُن  تَطْبُخُ اَلِْبنُت ب)   الُْقرآَن. أَْحَفظُ ؟ تَْحَفظ

فَّ َو أَنَت  َدَخلواُهْم د)   ؟تَْسَمعُ الرَُّجُل: يا َولَدي، َهْل  َسأََل ج)           الَْمْکتَبََة. تَْدُخُل الصَّ

  ادبيات فارسي
  واژگان درست است ؟ در كدام گزينه  امالي –29

  از شگفتي هاي آفرينش خالق بي همتا، اصرار پيچيدة حكيمانه در آفريدن خفّاشان است .الف) 
  ب) خود را بشناس و پروردگار پاك را سپاس بگزار ؛ به پاس آنكه تو را فرزند ايران برگزيد .

  ج) چه جاي طعام خوردن كه سخن گفتن هم نمي داني ! پس برخواست وبرفت.
 هر روز زندگي گذشتة خود را به ياد مي آورم ، تا خود  به غلط  نيوفتم . د)
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  »صفايي به تدريج حاصل كني       تأمل در آيينة دل كني   «      وجود دارد؟مقابل هم خانوادة كدام گزينه در بيت  –30
 د) مصلحت  صفات      ج)  تحمل      ب)  درجه الف) 

  »اسرارالتوحيد به قول پرستو ، جامع التواريخ،«  ، در كدام گزينه درست آمده است؟ روروبهنام نويسندة آثار  –31
  ب) قيصر امين پور ، خواجه رشيد الدين فضل اهللا،ابوالقاسم قشيري  محمود كيانوش ، محمدبن منور ، ابوالقاسم قشيريالف) 

 كيانوش ، محمد حبله رودي ، محمدبن منور د) محمود  ج) قيصر امين پور ، خواجه رشيد الدين فضل اهللا ، محمدبن منور

  ؟نادرست استمترادف واژگان در كدام گزينه  –32
  جوانه با بهت و حيرت به اين آب دلپذير و خنك نگاه كرد.(بهت : نگراني)الف) 

  ب) هر متن به تناسب درون ماية خود ، ويژگي و خصوصيتي دارد.(درون مايه : محتوا )
  هر كس ايران را به درستي بشناسد ، دل بدان خواهد باخت.(هر آينه : به يقين)ج) هر آينه ، مي دانم كه 

 د) هر كس به آساني نمي تواند حصار خانواده را فرو بريزد و وارد فضاي پاك و امن آن بشود.(حصار : ديوار)

  كدام جمله به ويرايش نياز دارد ؟ –33
  ي از زنان شاعر ، مستورة كردستاني است .ب) يك  ناچار شدم موضوع را تلفني به او بگويم .الف) 

 د) كاغذ و قلمي را كه در كيفش داشت ، برداشت .  ج) خواهشاً سكوت را رعايت فرماييد .

  آرايه هاي ادبي همة گزينه ها كامال درست است به جز گزينة ...؟ –34
  است/ مثل نوري در دل آيينه است (تشخيص،تشبيه)كينهوساده وبيب) مهربان  اندر آرد زتخت(تشبيه،كنايه)خاكرا بهبخت/يكيسر بر نهد تاجرا بهيكيالف) 

 آن بيني (تشبيه،ضرب المثل)بيني/آنچه ناديدني استجانكهدل بازكند) چشم  آرايي،تشخيص)زيباست(واجبخند،خندةگلهاست/لختيج)لبخند تو خالصةخوبي

  است؟ نادرستكدام گزينه  –35
  اعداد در متن امال هميشه با حروف نوشته مي شوند. ب)  اثر بايد به ساختار ومحتواي آن توجه كرد. براي درك بهتر هرالف) 

 اجزاي اصلي تشكيل دهندة جمله ، فعل واسم هستند. د)  ظاهر شوند.چند بخش ديگر بايد در جملهكند كهزمان هرفعل تعيين مي ج)

  وت است ؟نقش دستوري واژگان مشخص شده در كدام گزينه متفا –36
  روز كه همه چيز را مي گشايد ، چشمانشان را مي بندد.روشني ب)   چيند.نيرومند و دو دندان پيشين دارد كه گياهان را مي حواسيملخ الف) 

 مورچة كوچك ، همان آفريدگار درخت بزرگ خرماست. آفرينندةد)   ونگار روييده است.سبزرنگ و پرنقش كاكليج) بر فراز گردن طاووس، 

  واژه هاي همة گزينه ها هستة گروه اسمي هستند به جز گزينة ...؟ –37
  »سفر زندگي هم به مهارت هايي نياز دارد كه بدون آنها ، زندگي آينده پرمشقّت خواهد بود .«

 د) پرمشقّت  ج) مهارت         ب) آينده         سفر     الف) 

  هاي جمع در كدام گزينه بيشتر است؟تعداد واژه –38
  ب) ايران سرزميني است كه ما بدان مي نازيم وسر از همگنان برمي افرازيم.  شناساند.ديگرانبهاستشايستهكهسانرا بدانآنتا بتوانبايد شناخترا ميايرانالف) 

 و كينه وحسد مسلمانان نباشد.است كه دردل تو بغضنخواب، اصل ايد) درآداب  دور سازد.خويشاصليتا ما را از هويتاستشدهج) استفادةنابجا از امكانات، ابزاري

  شده است؟ نوشتهادرست مفهوم كلّي كدام بيت ن –39
  چو ايران نباشد تن من مباد / بدين بوم و بر ، زنده يك تن مباد(عشق به ميهن)الف) 

  تعداد دوستان)ب) سر به هم آورده ديدم برگ هاي غنچه را / اجتماع دوستان يكدلم آمد به ياد(زياد بودن 
  ها(شروع كارها با نام خدا)ج) اي نام  نكوي تو سر دفتر ديوان ها/ وي طلعت روي تو زينت عنوان

 د)با چشم ادب نگر پدر را / از گفتة او مپيچ سر را(اطاعت از امر پدر)

  معني و مفهوم كدام عبارت درست است ؟ –40
  است؟)ها ازكجا پديدآمدهمثالاينپرسينميازكجا آمد پديد؟(چگونهتماثيلكايننپرسيب)چون  كند.)خداوند را دركييتواند زيبانمينيافت.(انسانجاللشبشر ماورايالف)

 د) پرستار امرش همه چيز و كس ( همة موجودات مطيع فرمان او هستند. )  ج) مي باش به عمر خود سحرخيز (تا هنگام سحر بيدار باش.)

  يا تعليمي دارد ؟ كدام بيت محتواي اندرزي –41
  گفتم كه روي  خوبت از من چرا نهان است ؟/ گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است.الف) 

  ب) ده روزه مهر گردون ، افسانه است و افسون / نيكي به جاي ياران ، فرصت شمار يارا
  گار؟ج) راستي را كس نمي داند كه در فصل بهار / از كجا گردد پديدار اين همه نقش و ن

 د) نيت من در نماز و در دعا  / ترس بود و وحشت از خشم خدا

  ندارد؟ارتباط معنايي »مبادا گذرشتابان عمر را مسخره بگيريد. « كدام گزينه با جملة  –42
  شمارب)آنچه ندارد عوض اي هوشيار/ عمر عزيز است غنيمت   غافل منشين نه وقت بازي است / وقت هنر است و سرفرازي است الف) 

 د)چو عمرم مدتي با گل گذر كرد / كمال هم نشين در من اثر كرد  ج)بي عوض داني چه باشد در جهان؟/ عمر باشد عمر ،قدر آن بدان
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  مطالعات اجتماعي

ّ تُِحّبوَن...«فرمايد: عمران كه ميي آلسوره 92ي آيه -43   ت؟مطرح شده اسدر مورد كدام گزينه  »لَن تَنالُوا الِربَّ َحّتی تنِفقوا ِم
  د) همياري   ج) همدلي   ب) انفاق  الف) تعاون 

    گيرد؟ي ديگر به صورت متوالي، انجام ميانتخاب مجدد رئيس جمهور، براي چند دوره -44
  د) چهار   ج) سه  ب) دو  الف) يك 

  شود؟مي تصويبو  تنظيمي بودجه به ترتيب توسط چه مرجعي اليحه -45
  رهبر  -د) هيئت دولت   اسالمي شورايمجلس-ج) هيئت دولت  دولتهيئت-اسالميشورايب) مجلس  ر رئيس جمهو-وزيرانالف) هيئت

ــد؛ در مقابل دريافت مبلغي پول مقداري مواد را جابجا كند، به ترتيب با چه  -46 ــده باش  نوانيعاگر نوجواني فريب خورده و مجبور ش
  خواهد داشت؟ حكميشناخته شده و چه 

  پرداخت خسارت  -كار ب) بزه    زندان -الف) مجرم 
   .شودبخشيده ميبار اولاست؛ برايخوردهفريبسنش پايين و ناخواستهد) چون    زندان -فريب خورده  -ج) 

  هاي فرزندان خود نظارت دقيق داشته باشند؟از ديدگاه قانون پدر و مادر تا چه زماني حق دارند؛ بر فعاليت -47
   ها تمام شود.كه دانشگاه آنتا زماني )ب     تا پايان عمر)الف
  گذارند. ها احترام ميشان به آنكه والدينتا زماني) د    اند.كه استقالل نيافتهتا زماني) ج

 كاربردهاي از يك كدام جزء ؛»كندكار اســتادي كه با اســتفاده از وســايل ارتباطي نوين، از راه دور در چند كالس تدريس مي«  -48
   ؟باشدمي ارتباطات و عاتاطال فناوري

   علمي فعاليت) د  الكترونيك دولت خدمات از گيريبهره) ج   آموزش )ب  نظارت ) الف
  ؟شودنمي كدام گزينه جزء اعضاي هيئت دولت محسوب -49

   رئيس جمهور )د  معاونان رئيس جمهور) ج  وزيران) ب  اسالميشورايمجلسنمايندگان) الف
  بعد از همگاني و آشكار شدن دعوت پيامبر (ص) به اسالم، كدام بود؟اولين رويداد تاريخي،  -50

  ب) مهاجرت مسلمانان به حبشه     الف) تحريم اقتصادي مسلمان
  ي اول پيامبر با مردم مدينه د) پيمان نامه  ج) رحلت حضرت ابوطالب و خديجه(سال اندوه)

  گزيدند؟ برميحضرت علي (ع) افراد را بر چه اساسي براي حكومت واليات  -51
  د)تجربه   ج) دالوري و جنگاوري  ب)تعاليم اسالمي  الف) شايستگي و لياقت

  ؟مردم از اين حكومت ناراضي بودند ساساني، دوره به چه دليل در -52
  نظام طبقاتي  )د  هاآنسياسيرقابت وفرماندهانشورش )ج  ها بيماري شيوع و قحطي) ب  خسروپرويزوسيلهبهاسالمنپذيرفتن) الف

 رياضي

)حاصل عبارت  –53 ) ( )     16 16 8   كدام است؟ 2
 -16د)   16ج)   2ب)   صفرالف) 

)حاصل عبارت  مقابل برابر است با:                                                     –54 ) /   
3 2 25
5 5

0  

11الف) 
4

ب)   
11
4

ج)   
1
6

1د)   
6

 

  حاصل كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ –55

2/الف)  ب)   5 
12
2

ج)   
12
2

د)    
12
2

 

  چند تاست؟ 25، چهارده تا است. تعداد اعداد اولِ فرد كم تر از 25تعداد اعداد مركب كمتر از  –56
 10د)   9ج)   8ب)   7الف) 
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  ضلعي منتظم ، خط تقارن آن هم  هستند؟ 6چند تا از قطرهاي  –57
 د) چهار تا  ج) سه تا                               ب) دو تا                              يكي                          الف) 

  درپي به هم وصل كنيم، شكل حاصل دقيقاً چيست؟هاي اضالع يك مربع را پياگر وسط –58
 د) مربع  ج) متوازي االضالع     ب) مستطيل     لوزي الف) 

  چند درجه است؟ xي ي زاويهاندازه ضلعي منتظم است. 5شكل روبرو –59
 درجه 36د)   درجه 30ج)   درجه 40ب)   درجه 72الف) 

  هاي زير درست هستند؟چند تا از تساوي –60

   *( )( ) ( ) ( )a b c d a c d b c d               * ( )a ac a c  2 1             

   *( )b a c bc ab             *  ( )a a b a a b  2 2 4 2 2  
 چهار تاد)   سه تاج)   دو تاب)   يكيالف) 

nاُم يك الگوي عددي  nي جمله –61   است.كدام عدد دراين الگو وجود ندارد؟ 3
 121د)   64ج)   27ب)   1الف) 

  برحسب درجه چند است؟ yبا توجه به زاويه هاي داده شده در شكل زير مقدار  –62
    درجه 25ب)   درجه 15الف) 

 درجه 80د)   درجه 70ج) 

  ؟نيستكدام عدد گويا  –63

7د)   3ج)   0ب)   36الف) 
3

 

  ي اين مثلث كدام است؟ي خارجي مجاور به قاعدهي زاويهاندازه باشد، درجه 40 اگر زاويه ي رأس يك مثلث متساوي الساقين –64
 درجه 140د)   درجه 130ج)   درجه 110ب)   درجه 120الف) 

  آخرين عدد اولي كه مضاربش خط مي خورد چند است؟ ،120تا  1در روش غربال براي يافتن اعداد اول از  –65
 17د)   13ج)   11ب)   7الف) 

xاگر –66  3  وy  )باشد مقدارعددي عبارت 4 )x xy 2   كدام است؟2
 -15د)   33ج)   -33ب)   15الف) 

 علوم تجربي

  كدام ماده  بيشتر است؟ PHمقدار  –67
 ) آب مقطرد  ) آب پرتقال ج  ) شير ب  مايع ظرف شويي الف) 

  دانيد؟پتاسيم نيترات از آب، كدام گزينه را مناسب ميبراي جدا سازي  –68
    تبخير حالل  ب)    استفاده از دستگاه سانتريفيوژ الف) 

 استفاده از قيف جدا كننده د)    استفاده از كاغذ صافي ج)

  در آزمايش انحالل قرص جوشان (ويتامين ث) در آب ، چه تعداد ازموارد ثبت شده زير ، قابل قبول است ؟ –69
  * پس از انحالل ، دماسنج دماي كمتري را نشان مي دهد .  واكنش با تغيير انرژي شيميايي همراه است .* 

  دهد.گاز نشانة يك تغيير شيميايي را نشان مي* مشاهده خروج  كند.* گاز حاصل از انحالل ، آب آهك را شيري رنگ(كدر) مي
 4د)   3ج)   2ب)   1الف) 

  اكسيژن + هيدروكربن →............................                      ؟پذيريدنميكدام گزينه را مقابل با توجه به واكنش شيميايي  –70
  دراين تغيير شيميايي مقداري گرما توليد مي شود . ب)  فرآورده هاي اين واكنش بخار آب وكربن دي اكسيد است .الف) 

 شود.هيدروكربن، دچار تغييرميمولكولو هماكسيژنمولكولهمواكنشد) دراين  رد .در صورت كم بودن اكسيژن ، اين واكنش صورت نمي گيج) 
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دقيقه از روي آهن گداخته عبور داده ايم، حجم هواي باقيمانده بعد از آزمايش،  5ســي هوا را در مدت ســي 30در يك آزمايش  –71
  است؟سي گزارش شده است. درصد گاز اكسيژن در اين هوا چقدر بوده سي 7/23

 %21د)   %63ج)   %17ب)   %79الف) 

عدد و تفاوت نوترونها و پروتونها در اين اتم  يك واحد باشد عدد جرمي و اتمي اين عنصر به  52اگر مجموع ذرات سازنده اتمي  –72
  كدام گزينه است؟ از چپ به راست ترتيب

 18-51 )د  51-18 )ج  17-35 )ب  35-17الف) 

  زو توپ هاي اتم هيدروژن درست است ؟چند گزينه زير در مورد اي –73
  يكسان دارند.* خواص شيميايي  يكسان دارند.* تعداد الكترون  * عدد اتمي متفاوت دارند .  * عدد جرمي يكسان دارند .  

 3د)   4ج)   1ب)   2الف) 

  اند؟كنند، كدام قسمت مغز را با تمرين كردن تقويت كردهافرادي كه در سيرك بندبازي مي –74
 نخاعد)   ساقه مغزج)   مخچهب)   مخالف) 

  باشد؟هاي زير، مورد قبول نمينهيكي از گزي –75
  وجود دارد . در سلولهاي عصبي، جريان الكتريكي،ب)   اند.اي درارتباطماهيچههايها ويا سلولدندريت، با نورونانتهاينورونها، از طريقالف) 

 در سلولهاي عصبي، جهت جريان عصبي از دندريت به آكسون است. د)  ت عصبي ندارند .سلولهاي پشتيبان موجود در بافت عصبي ، فعالي ج)

  »ت؟دهيم، چيسعلت اينكه بوهاي مختلف را احساس و از هم تشخيص مي« ، بهترين پاسخ، كدام است؟مقابلدر پاسخ به سوال  –76
  محل خاص قرار گيري گيرنده هاي بويايي  ب)  حساسيت باالي گيرنده هاي بويايي الف) 

 تنوع گيرنده هاي بويايي د)  دريافت پيام عصبي بويايي درقشر مخ ج) 

  كنترل مي شوند . . . . . . هستند كه توسط . . . . . . عامل اصلي حركت . –77
 اعصاب–ماهيچه ها د)   استخوان ها  –ماهيچه ها ج)   اعصاب  –استخوان ها  ب)  ماهيچه ها  –استخوان ها الف) 

  دهد؟كدام نمودار ترشح هورمون انسولين با مقدار قند خون را بخوبي نشان مي –78
  

  د)   ج)   ب)   الف) 
 

  باعث كاهش كلسيم در خون مي شود . . . . . . غده .باعث افزايش كلسيم در خون و هورمون  . . . . . هورمون غده . –79
  هيپوفيز –پاراتيروئيد  ب)    تيروئيد –هيپوفيز الف) 

 پاراتيروئيد –هيپوفيز د)     پارا تيروئيد –تيروئيد  ج)

كه  شودمي . . . . . ها موجب توليد نوعي .با سـردكردن قسمتي از پوست خرگوش سفيد، كه موهاي آن قسمت را تراشيده اند، ژن  –80
  شود موهاي آن قسمت از پوست به رنگ سياه رشد كند .باعث مي

  ماده معدني د)  كروموزوم  ج)  پروتئين ب)   DNAالف) 

  زبان انگليسي

در كالس زبان انگليسـي ، دبير زبان به شما دو نوع فلش كارت تصويري و نوشتاري داده است و از شما خواسته فلش كارت هاي  -81
 پشت فلش كارت هاي  تصويري بچسبانيد . مشخص كنيد در كدام گروه فلش كارت ها مربوط به تصاوير مي باشند . نوشتاري را در 

a. take a photo – ride a horse – do a puzzle – cook food 
b. draw a picture – ride a bicycle – do a puzzle – make tea  
c. take a photo – ride a horse – play chess – cook food  
d. draw a picture – ride a bicycle– play chess – make tea  

  توجه به گفتگوي بين اين دو دانش آموز ،كدام گزينه صحيح است ؟ -82
       Student1:……………………………………….?         Student2   : No, we’re from China. 

a) Where are you from?  b) Are you Chinese?  
c) Are you from China?  d) Are you from Spain? 
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  از تعدادي گردشگر خارجي سوال زير پرسيده شد. كدام گزينه پاسخ آن ها مي باشد ؟-83                         
A: How do you like it in Iran?     B: ……………………………………………. 

a) Iran is in Asia. b) We’re Iranian. c) Iran is a beautiful country. d) We live in Iran. 
  .A: …………………    B: Every Saturday and Wednesday    با توجه به مكالمه اين دو نفر،كدام گزينه صحيح است؟-84

a) Who is very good at searching the Web?   b) When do you go swimming?  
c) What do you do on Saturdays and Wednesdays?  d) What time are you visiting your relatives? 

  مرتب كنيد : چپ به راستاند، آن ها را از دركدام گزينه كلمات فارسي به درستي به انگليسي برگردانده شده- 85
  غروب خورشيد  يد رفتنبه خر  طلوع خورشيد  سرفه كردن  ظهر

a) sunset – go shopping – sunrise – cough- noon b) sunset – go to library – sunrise – sneeze- midday  
c) sunrise – go shopping – sunset – sneeze-midday d) sunset – go home- sunrise- cough- noon 

    است ؟ حيصح نهيگز نا،كداميمعلم و م نيب يبا توجه به گفتگو -86
Teacher: Mina, please tell me about your abilities? What can you do? 
Mina: Well, I can speak………… and..........some stories but I’m not very good at……….in movies. 

a) France- tell - doing  b) French-tell- acting   
c) Italy -read -doing  d) Persian- run - acting 

  باشد ؟ ينم حيصحگزينه  داده شده كداممكالمه هاي و  ريبا توجه به تصاو-87

  
a) A: What’s wrong?                      B: I have a headache. 
b) A: What’s the problem?             B: He has a stomachache. 
c) A: I have the flu.                      B: Go to the doctor . 
d) A: I have a sore throat.            B: Why don’t you get rest? 

  : بهترين گزينه را انتخاب كنيد و در پاسخنامه عالمت بزنيد ؟باشدصحيح نميبا توجه به مكالمه هاي زير كدام پرسش و پاسخ  -88
        a) A: “Excuse me, what’s  ’   نماز صبح ’ in English ”  ?        B: “That’s ‘morning prayers’ ” . 
        b) A: “Who can recite the Holy Quran?                       B: “Ali and Reza can”. 
        c) A: “How do you say ‘O-O’ in the word ‘football’  ”?   B: “The sound is long in football”.  
        d) A: “I see ’ache’ in many words, what is it”?              B: “It’s for ’pain ’ ”. 

  پاسخ دهيد : 90و  89 با توجه به متن داده شده، به سواالت* 
Hi, my name is Roberto. I’m from Germany. I’m a journalist. I’m good at writing for the newspaper 
and typing the text. On Mondays, I go to the gym from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. and plays 
badminton there. On the weekends my family and I stay at home and watch TV.  
89- He plays badminton ………………… 

  a) every afternoon  b) on Monday evenings 
  c) every Monday morning d) on Monday mornings 

  
90- What do Roberto and his family do on Thursdays and Fridays? 

a) watch TV b) type a text c) write for a newspaper d) go to a gym 
  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

آزمون  نظر پيرامون سواالترا مشاهده كنيد! همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون و اعالم 
 باشد.پذير مياز امشب بر روي همين سامانه امكان

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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