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 قرآن
بوا بـآیـاتِـنـا« ترجمه ي صحیح عبارت قرآنی -1   چیست؟ » کَذَّ

  کنند.میما را تکذیبهايد) آیه  کردند.ها را تکذیبج) آیه  کردند.مارا تکذیبيب)نشانه  کردند.ما را تکذیبهايالف)نشانه  
  در ترجمه ي آیه ي زیرکدام گزینه به صورت نادرست ترجمه شده است؟ -2

  »از آنچه به سوي شما از جانب پروردگارتان نازل شد ، پیروي کردند .« »اِتَِّبعوا مـا اُنِزَل  اِلَیـکُم ِمن َربِّکُم« 
    َربِّکُمد)   اِلَیـکُمج)   ما اُنِزَل  ب)  اِتَِّبعواالف)   

َ « عبارت  قرآنی -3 َّ<   ما را به کدام امر نیک سفارش می کند؟  »ا الـمـُوِمنوَن اِخَوٌة َفاَصلُِحوا بَیـَن اََخَویکُماِ
  برتربینی خود د)پرهیز ازغرور و  ج) پرهیز از مسخره کردن  ب) نیکی کردن به یکدیگر  الف) برقراري صلح وآشتی  

  است؟ » سوگند به« به معنی  »واو« در کدام یک از ترکیب هاي زیرحرف  -4
ُقوا هللاَ الف)      َو الِکتاِب الـُمبیـنِ د)   كَ َو الَّذی اَوَحینا اِلَیج)   َو ُهَو الـَحقُّ ِمن َربِّـِهمب)   َو اتـَّ

  ترجمه ي کدام واژه ي قرآنی صحیح است؟ -5
  : مانع شدید َصّدواد)   : موفقیت َفْوزج)   : هشدار نُُذرب)   : گمراه شد اََضلَّ الف)   

  ؟شودنمیدرکدام یک از ترکیب ها،فعل به صورت مضارع التزامی معنا  -6
  َو لَِنئ َساَلتَـُهـمد)   اِن کُنتُم موِقنینَ ج)   اِن شاَء هللاُ ب)   اَم َحِسَب الَّذینَ الف)   

  چیست؟  »َو ِباالَسحاِر ُهـم یَـستَغِفرونَ  «ترجمه ي صحیح آیه ي شریفه ي -7
  کنید.ب) و شما در سحر استغفار می  د.ردیدر سحر استغفار ک الف) و شما  
    د) و آن ها در سحرها استغفار کردند.  در سحرها استغفار می کنند. هاج) و آن  

  ؟نیستترجمه ي کدام عبارت قرآنی صحیح  -8
  : آنچه سفارش کردیم به آن ما َوّصینا ِبهب)   : مساوي است آنچه حکم می کنند. ساَء ما یَحکُمونَ الف)   
  : بهتر است از آن ها َخیـًرا ِمنـُهنَّ د)   .: که دین را به پا دارید اَقیموا الـّدینَ  اَنج)   

 هاي آسمانپیام
ه یَعلَـُم الـَجهَر و ما یَـخـفی « آیه ي شریفه ي  -9   به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟» اِنـَّ

  د) دانایی  ج) شکر گزاري  ب) توبه پذیري  الف) مهربانی  
  علی (ع) چه چیزي موجب از یاد رفتن ایمان می شود؟ از نظر حضرت -10

  ب) اعتقاد قلبی نداشتن به یک موضوع اساسی  الف) هم نشینـی با انسان هاي هوسران و فاسد  
    د) تفکّر نکردن پیرامون آیات خدا  ج) پاسخ ندادن به سواالت اساسی انسان  

  دو موضوع اساسی مشترك در دعوت پیامبران چیست؟ -11
  عمل صالح –د) معاد    عدالت –ج) معاد   معاد –ب) توحید   عمل صالح –وحید الف) ت  

  صبر حضرت ایوب مصداقی براي کدام ویژگی راهنمایان الهی می باشد؟ -12
  د) پیروي نکردن از عقاید باطل  ج) دوري ار هرگونه گناه و زشتی  ب) تسلیم در برابر امر خداوند  دیگراناذیتدرمقابلالف)استقامت  

  د؟کنمیمورد بیشتر اشارهکداماهمیت وبه ارزش »کردتمنا میبیگانه زخود داشتکرد       وآنچهجم از ما میجامها دل طلبسال« شعر  -13
  رستگاریست د) عمل صالح راه  ج) تفکّر در کتاب خلقت  ب) جایگاه قرآن در زندگی  خاتَـم النَّـبیـیـن الف)  

  (عج) کدام گزینه صحیح است؟در رابطه با حضرت مهدي  -14
  نفر می باشند. 313ب) یاران حضرت مهدي(عج) فقط   الف) بعد از ظهور امام زمان (عج) جهان پایان می یابد.  
  د) اعتقاد به ظهور منجی ، خاص شیعیان است.  دهند. ج) امام زمان(عج) با ظهورشان به جنگ ها پایان می  

  قومش کدام حقیقت را در مورد امام زمان (عج) ثابت می کند ؟سال هدایت  950داستان حضرت نوح و  -15
  ب) هدف از قیام گسترش عدالت است.  امري مـمکن است. ،الف) طوالنی بودن عمر  
  د) تسلیم بودن حضرت در برابر امرخداوند  ج) استقامت و پایداري در مقابل ظالـمان  

  ؟نیستدر مورد خرافه پرستی کدام جمله صحیح  -16
  ترین دلیل خرافه پرستی نداشتن علم وآگاهی است.ب) مهم  داشتند.بود کهگوناگونیمردم اعتقاداتنشاء خیر وبرکتالف) م  
  باشد.خدا میاز دستوراتاز خرافات، اطاعتپیرويد) جایگزین  ج) مشرکان ، پیامبران را عامل بد شانسی خود می دانستند.  

  اشاره دارد ؟مفهوم کدام  آیه  به تسبیح خداوند  -17
ِ َربِّ العالَمینَ الف)    ِi   ُهَو الَغفوُر الَودودُ د)   َولَم یَکُن لَُه کَُفواً اََحدٌ ج)   ُقل ُهَو ُهللا اََحدٌ ب)   اَلَحمُد 
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  اولین دلیل گرفتاري ها و مشکالت برخی جوامع دین دار چیست؟ -18
  دیندستورهايبهنکردند) عمل  دفاع نکردن از دینج)   ب) اصالح نکردن عقاید  دینتعالیمبهنسبتمردمالف) جهل  

 عربی
 ، در کدام گزینه آمده است؟به ترتیب» ِدراَسة، ُمْستَْشَفی، ِسّن، ُجُسور«ترجمه ي صحیح واژه هاي  -19

  ب) تحصیلی، بیمارستان، سال، پل ها  تحصیل، درمانگاه، سال، گستاخ الف)  
  تحصیلی، درمانگاه، دندان، گستاخد)   ج) تحصیل، بیمارستان،دندان، پل ها  

20- ؟نیست واژه هاي کدام گزینه متضاد  
ور، َحِزینج)   َجِمیل، َقِبیحب)   َذِکّی، عالِمالف)       ) یَْسُرتُ، یَکِْشفُ د  َمْرسُ

 کدام گزینه صحیح است؟-21
باحِ الف)    املَساء ←َوْقُت نِهایَِة اللَّیِْل َو ِبدایَِة النَّهاِر ب)   الَغداء ←طَعاٌم نَأْکُلُُه ِفی الصَّ

  املَْخزَن ←َمکاٌن نَْحَفُظ ِفیِه أْشیاَء ُمْختَلَِفًة  د)  کُرَُة املِنَْضَدة ←ِریاَضٌة یَلَْعُب ِفیها أََحَد َعَرشَ الِعباً ج)   
  ترجمه ي کدام عبارت صحیح است؟ -22

داً؟َهْل تَْعرِِفیَن صَ « یا أُمِّیالف)      »آیا دوست محمد را می شناسی؟« : اي مادر »ِدیِقی ُمَحمَّ
  ها)پلیس راهنمایی و رانندگی آمد.از تصادف دو ماشین (ماشینپس بَْعَد تَصاُدِم َسیّاَرتَیِْن یأْتِی ُرشِْطیُّ املُُرور ِ:ب)   
  : دنبال کاري می گردم، آیا کاري داري؟ أَبَْحُث َعْن َعَمٍل، َهْل ِعنَْدَک َعَمٌل؟ج)   
  داناترین مردم کسی است که علمش را به مردم یاد بدهد. أَْعلَُم النّاِس َمْن َجَمَع ِعلَْم النّاِس إِلَی ِعلِْمِه :د)   

  »دورم وین عجب بین که من از وي/تر از من به من استدوست نزدیک« با کدام عبارت،ارتباط مفهومی دارد؟ روبروبیت  -23
  إَِذا َسأَلََک ِعباِدی َعنِّی َفإِنِّی َقِریٌب.ب)   َعداَوُة العاِقِل َخیٌْر ِمْن َصداَقِة الجاِهِل.الف)   
ً َفکَأَنَُّه جاِهٌل.ج)    + ْهُر یَْوماِن، یَْوٌم لََک َو یَْوٌم َعلَیَْک.د)     َمْن کَتََم ِعلْ   الدَّ

  در فارسی است؟ دوم شخص مفرددر کدام گزینه ترجمه ي هر دو فعل، معادل  -24
+، تَْذَهِبینَ الف)    بْنَ د)   کَتَبِْت،یَْقِدُرونَ ج)   تَْجلُِس، اُْخُرجْ ب)    َرَجْعتُ    اِْصنَِعی، تَْرشَ

  ، در کدام گزینه آمده است؟به ترتیب» ما َعرَْفتُْم، اِْسَمْع، ال تَکِْذبُونَ « ترجمه ي افعال -25
  ب) نشناختید، می شنوم، دروغ نمی گویید    گوییدالف) نشناختید، بشنو، دروغ نمی   
  د) نمی شناسید، بشنو، دروغ نمی گویند  ج) نمی شناسید، می شنوم، دروغ نگفتید  

وَرةَ   . . . . . . . . . . . . . أَیَّتَُها الِبنُْت  «کدام فعل امر براي جاي خالی عبارت -26   مناسب است؟.» الصُّ
  اُکْتُْب د)   اُْرُسمیج)   اُْحُصِدیب)   اُْرُسمْ الف)   

  است؟ متفاوتحروف اصلی کدام کلمه با بقیه  -27
   تَْحِریمد)   َمرَْحَمةج)   َمرُْحومب)   َرِحیمالف)   

  ؟نیست در کدام گزینه با توجه به حروف اصلی داده شده، وزن کلمه صحیح -28
  َمْفُعول ← َمْصنُوع(ص.ن.ع)د)   أَْفَعَل  ← أَْخَرَج (خ. ر. ج)ج)   تَْفِعیل ← تََعلََّم(ع. ل. م)ب)   فاِعل ← قاِدر (ق. د.ر)الف) 

 ادبیات فارسی
  امالي واژگان در کدام گزینه همگی درست به کار رفته است؟ -29

  طعن:سرزنش/بصیرت:بینشد)  آر: ننگ/ بستان : باغ ج)  رحلت:کوچ/مهاورات:گفتگوهاب)  خار: ذلیل / حقّه : جعبه الف)  
  درست است؟معناي کدام واژه  -30

لق و خو د)  منزوي : گوشه ج)  هاخصال : ویژگی ب)  معرفت : خودشناسی الف)     طریقت: خُ
  هم خانواده ي کلمات در کدام گزینه درست به کار رفته است؟ -31

  ساعی ،سعید ،مساعی ،سعی ب)  مستمع، سمع، استماع، سمعک )الف  
  صابر صبر، ابصار، بصیرت،  د)    غنائم، غنیمت، غنی، اغنیاج)  

  در کدام گزینه نویسنده ي کتاب ها درست آمده است؟   -32
  چهارمقاله : نظامی گنجوي / اخالق ناصري : خواجه نصیر الدین توسی الف)  
  ابو سعید ابوالخیر کیمیاي سعادت : احمد غزّالی / اسرارالتوحید :) ب  
  سه روز براي دیدن : مرضیه خوبان فرد/ مرزبان نامه : سعد الدین وراوینی ج)  
  قابوس نامه : عنصرالمعالی / حدیقه الحقیقه : سنایی د)  
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  کدام یک از جمالت زیر، ویرایش درستی دارد؟  -33
  است.شدهآموزان کاشتههاي زیبا توسط دانشگلاینب)  شغال شکمو وارد باغ و از انگورهاي آن خورد. الف)  
  .در رفتارهایمان، بزرگی و انسانیت را فراموش نکنیم د)  را بر زمین زد. رستم با سهراب روبرو و او ج)  

  گونه ي پرسش در همه ي گزینه ها مثل هم است به جز :  -34
  امیر خراسان را پرسیدند : توشغلی پست داشتی به امیري خراسان چون افتادي؟   الف)  
  روز نشانی میوه ي آن کجا توانی خورد؟درختی که تو ام ب)  
  که تواند که دهد میوه ي الوان ازچوب یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟ ج)  
  چو بفروختی از که خواهی خرید؟ متاع جوانی به بازار نیست د)  

  در کدام گزینه متفاوت است؟ » ت «نقش ضمیر  -35
  عدد بیرون است.  نعمتت بار خدایا ز ب)  من بده.  یکی را بهگوسفندانتهمهبه غالم گفت : ازاین )الف  
 .تماشا کنیتعالیحقمعرفتاند تا در بستاندادهراهتوگرنه د)  کدام؟عزیزیتچیستعزتت/گامسانزینزنیخار بر پشت ج)  

  کدام گزینه درست است؟ » راین همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوا« ي  بیتدرباره  -36
  فکرت به معناي اندیشه است. )ب  نقش عجب ترکیب اضافی است. )الف  
  کنایه از تعجب کردن است. »نقش بر دیوار بودن«د)   دربیت آرایه تضاد دیده می شود. ج)  

 است؟وابسته پیشین، وابسته پسین کدام  به ترتیب هسته،» همین دو درخت بلند خانه «  در عبارات  -37
  درخت –همین دو  -خانه د)  بلند –همین  -درخت  ج)  بلند –همین  -خانه ب)  همین -دو –درخت  الف)  

  . . . .  . . . . آرایه اشاره شده در همه گزینه ها درست است مگر  -38
  چو در هست حاجت به دیوار نیست / تضاد  مپیچ از راه راست برراه کج الف)  
  تلمیحدربسته تا به کی در محبس تنی /   تا چند منزوي در کنج خلوتی ب)  
  / تشبیه  راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار  سعدیا راست روان گوي سعادت بردند  ج)  
  ایم/ مراعات نظیرنوشته خواهی بخوان و خواه نخوان ما  زندگی مطالعه ي دل غنیمت است در د)  

  . . . . . .  . . به جز . شوداز همه بیت ها دریافت می »اندیش و بد آموز بگریز از یار بد  «مفهوم عبارت  -39
  یار بد بدتر بود از مار بد/تا توانی می گریز از یار بد ب)  تو را پلید کندپاکیگرچه/بدصحبتنشین کهکمبا بدان الف)  
  زهم صحبت بد،جدایی جدایی  /  تدبیاموزمت کیمیاي سعا د)  شیر بجوي  زکامشو خطرکن/شیر در استکامگر بهمهتري ج)  

  .  . . . . جزدارد بهتناسبا هگزینهبا همه »تفکّر کنآیاتاندر ایننظر کنی ؛ پستا در آنتو را فرمودهکهآیات خداستهمهواین« عبارت  -40
  آیات خداست ،فهمی همه هستی  ر کنی و سرّ ثریا دانی  گر تفکّ الف)  
  بست تمیان بندگی را بباید  ستودن نداند کس او را چو هست ب)  
  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  آفرینش همه تنبیه خداوند دل است   )ج  
  هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار    این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود   د)  

  مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  -41
  بلبل و قمري چه خواند یاد خداوندگار  که هست یاد خدا می کند هر گل و برگی الف)  
  نه همه مستمعی فهم کند این اسرار  کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند ب)  
  آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار  خبرت هست که مرغان سحر گویند ج)  
  شاخسار کردهر بلبلی که زمزمه بر   اند و بسآدمتوحید گوي او نه بنی د)  

  . . .  . . . . . . در همه بیت ها، شاعر به ناتوانی انسان اشاره کرده است  به جز -42
  که او برتر از نام و از جایگاه    نیابد بدو نیز اندیشه راه الف)  
  آواي تو را نیست گوشی که همی نشنود  اي نیست نبیند رخ زیباي تو رادیده ب)  
  بست تمیان بندگی را بباید  هست ستودن نداند کس اورا چو ج)  
  نبینی مرنجان دو بیننده را    به بینندگان آفریننده را د)  

 مطالعات اجتماعی
 )برخی سیارات نام نبرده شده است(؟دهدرا نسبت به خورشید نشان می سیاراتگزینه ترتیب صحیح (فاصله)  کدام -43

  ناهید، تیر، زمین، برجیس، کیوان، بهرامب)   تیر، ناهید، کیوان، زمین، بهرام، اورانوسالف)   
  کیوانتیر، مریخ، زمین، مشتري، نپتون، د)   ، کیوان، اورانوس، نپتونبرجیستیر، زمین، ج)   

  است؟  چند B شهر در ساعت باشد، ظهر 12 ساعت A شهر در اگر. دارد قرار غربیدرجه 45 در B وشهر شرقیدرجه 15 در A شهر -44
  16ساعت ) د    14ساعت  )ج  10ساعت  )ب  8ساعت ) الف  
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در ارتباط  با کدام یک از چهار محیط  » . . . آن کس که از آسـمان آبی فرو فرستاد  «فرماید سـوره بقره که می  22این بخش از آیه  -45
  سیاره زمین مطرح شده است؟

 د) هیدروسفر   ج) بیوسفر  ب) اتمسفر    الف) لیتوسفر   
 کند؟ ینه رابطه ارتفاع و دما را در الیه تروپوسفر به طور صحیح بیان میبا توجه به تاثیر ارتفاع بر آب و هوا، کدام گز -46

 
 د)    ج)  ب)  الف)  

  
درجه  10متري  1500 درصـورتی که دما در ارتفاع   مترصـعود کنند.  3500اي با ارتفاع خواهند از قلهیـک گروه کوهنوردي می  -47

 سانتیگراد باشد، دما در قله را محاسبه کنید. 
  درجه   -22د)   درجه  22ج)   درجه -2ب)   درجه 2الف)  

  بیابان هاي گرم وخشک جهان بیشتر در کدام منطقه دیده می شوند؟ -48
    ب) جنوب تایگا    الف) منطقه استوایی  
  توندراد) جنوب   ج) مجاورت مدارهاي راس السرطان وراس الجدي  

  علت اصلی رشد جمعیت جهان در دو قرن اخیر چه بوده است ؟  -49
  د) وسعت سرزمین  ج) افزایش مهاجرت  ب) افزایش زاد و ولد  الف) کاهش مرگ و میر  

  کدام گزینه نادرست است؟  -50
  درصد ساکنان آن است. 20درصد درآمد جهان در دست  80الف) مالکیت   
  اقتصادي کشورها را با تولید ناخالص داخلی ودرآمد سرانه می سنجند.ب) میزان ثروت مادي ورشد   
  ج) کشور ما در گروه کشورهاي با توسعه انسانی باال قرار دارد.  
  د) اکثرکشورهاي با درآمد باال در آمریکاي شمالی و جنوب آسیا به سر می برند.  

  ب ایران را تصرف کرده بود.ي تأسیس سلسله صفوي این کشور جزایر و سواحل جنودر آستانه -51
  د) فرانسه  ج) انگلیس  ب) اسپانیا  لف) پرتغالا  

  طبق کدام عهدنامه، ایالت هاي گرجستان و داغستان و باکو و گنجه از حاکمیت ایران جدا شد؟  -52
  د) عهدنامه مفصل  ج) عهدنامه گلستان  چايب) عهدنامه ترکمان  الف) عهدنامه پاریس  

 ریاضی

}کدام یک از عبارات کالمی زیر توصیف مجموعه    -53 }, , ,3 5 7   می باشد؟ 9
    10و 2فرد بین د) اعدادطبیعی  رقمیفرد یکج) اعداد طبیعی  10تر از ب) اعداد فرد کوچک  الف) چهار عدد فرد متوالی  

  ؟نیستکدام گزینه درست   -54
}الف)    } { }, , , ,− − ⊄1 7 9 1 7   اعداد اول هفت رقمی یک مجموعه تشکیل می دهند.ب )   9

Aج) اگر    B⊄  وx A∈ گاه آنx B∉   (د( ) ⊆−¤ ¥ R  
  کدام تساوي درست است؟ -55

}الف)    } { }| ,x Z x∈ ≤ = −2 2 1 }ب )   1 } { }| , , ,x x N+ ∈ =5 3 8 13 18 L  

}ج )    } { }| ,x x W x∈ − ≤ ≤ =1 1 }د)   1 } { }| ,x Z x∈ = = −4 1 10  

Aاگر  -56 B φ=∩  مجموعه ي ،( ) ( )A B B A−   با کدام مجموعه برابر است؟ ∪−
)الف )   ) ( )A B A B−∪ Aج )         φب )   ∩ B∩   (دA B∪                       

}اگر دو مجموعه -57 }A , ,x= 5 }و 3 }B , ,y= +3 1 xعبارتمقدار عدديگاهباشند، آنمساوي2 y+2 باشد؟میگزینهکدام  
  10د)    8ج)    2ب)    6الف )   

  چه تعداد از عبارت هاي زیر درست می باشد ؟ -58
a a= < ∈′ ′= < + ⊆2 5 4 43 1¤∩¤ ¥ ¤ ¤R  

  4د)    3ج)    2ب)    1الف )   

 دما

 ارتفاع

 دما

 ارتفاع

 دما

 ارتفاع

 دما

 ارتفاع
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  ؟نیستکدام جمله درست   -59
1بیاید   3در پرتاب دو تاس با هم احتمال اینکه عدد هر دو تاس مضرب  الف)  

  است.  9
  عضو است. 4دو سکه مجموعه اي با  ب) فضاي نمونه اي در پرتاب  
  پیشامد تصادفی وجود دارد. 6درپرتاب یک تاس فقط  ج)  
  در پرتاب یک تاس دو پیشامد (تاس عددي زوج بیاید) و(تاس عددي اول بیاید) هم شانس هستند. د)  

  چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است ؟  -60
 مجموعه اعداد گویا را می توان با نوشتن اعضاء نمایش داد .*                 مجموعه تهی زیر مجموعه ي ، همه مجموعه هاست.*

3و  10بین نمایش اعشاري اعداد *
15نمایش اعشاري کسر  *               تفاوتی وجود ندارد. 11

  ، مختوم است . 6
  4د)    3ج)    2ب)    1الف )   

)حاصل  عبارت  -61 )− + − −23 5 2   برابر است با : 5

1+ب)   5الف )    2   -1د)   -5ج)    5
  مجموعه ي مشخص شده روي محور را به کدام صورت می توان نوشت؟ -62

,الف)         , , , , , − − − 
 

1 1 1 1 1 30
3 4 5 2 3 2

}ب)       }x x∈ − ≤ ≤1 3
2 2R  

}ج)    }x x∈ − < <1 3
2 2R              (د{ }x x∈ − < ≤1 3

2 2R  

  است ؟ نادرستکدام  -63
  هاي قبلی را استدالل گویند.استفاده از دانسته الف) دلیل آوردن و  
  تنها یک مثال که خالف آن حکم باشد کافی است.ب) براي رد کردن یک حکم   
  اي درون مثلث است .توان با رسم دو ارتفاع در چند مثلث نتیجه گرفت که محل برخورد دو ارتفاع در هر مثلث نقطهج) می  
  د) محل برخورد عمود منصف هاي دو وتر غیر موازي در دایره ، مرکز دایره می باشد.  

  اند؟همواره با هم متشابهدر کدام گزینه دو شکل  -64
  دلخواهالساقینمتساويد)دو مثلث  ج) دو لوزي دلخواه  ب) دو مربع دلخواه  الف) دو مستطیل دلخواه  

  حاصل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  -65
) الف )   )−− − )ب)              11 )−− − )د)                                11− ج)  13931 )−− 13931  

  کدام نادرست است؟ -66

)الف )   ) ( / )>
2 33 754 )ب)   0 / ) ( / )− −>2 25 60 )ج)   0 / )− <2 0987 10 −د)      0 −>1 23 3  

 علوم تجربی
  رود؟زیر به کار میعنصر کلر در کدام یک از موارد   -67

  باتري اتومبیلب)     الف) تولید کود براي کشاورزي  
    ها و سموم دفع آفاتکشد) تهیه حشره  ج) تهیه مواد منفجره مانند دینامیت  

  است. . . . . . . جهت بردار شتاب همواره در راستاي جهت گیرد.هرگاه برجسمی نیروي خالصی وارد شود، جسم شتاب می -68
  د) حرکت جسم  ج)  نیروي متوازن  ب) نیروي خالص  سرعت جسمالف)   

  شود؟مخلوط جدا می هیدرو کربن از، درابتدا کدامکنیمباشد و بالن را گرمیک بالن تقطیر وجود داشتهاز مواد زیر دروناگر مخلوطی -69
     H   Cد)      H   Cج)        H   C ب)     H   Cالف)    

  .فشار . . . . . . ایجاد کند زیاد، وارد بر سطحِ . . . . . شود .فلزي، پشت یک پیچ، هنگام بستن دو قطعه چوب، باعث میدادن واشر با قرار -70
  يبیشتر -د) فشار   يکمتر - ج) نیروي  يبیشتر - ب) نیروي  يکمتر -الف) فشار   

  در کدام ترکیب شیمیایی، تعداد پیوند کواالنسی بیشتري وجود دارد؟ -71
       H  Cد)             H  Cج)           H  Cب)          CH الف)   

 2  1  1- 
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) حجم 4شود. الکترونی می 8) مدارآخر آن 3شود. آنیون تبدیل می ) به2دهد. )الکترون از دست می1  دقت کنید: روروبهبه موارد  -72
 هنگام تبدیل اتم سدیم  به یون  سدیم کدام موارد باال براي اتم سدیم رخ می دهد؟  شود.کوچکتر می اتم

  4و 2و 1د)   4و 3و 1ج)   4و 3و 2ب)    3و 2و 1الف)   
و مولکول  کدام عامل، د  در این گونه پلیمرها کنند.ا تن، از هیدروکربنی به نام اتن استفاده میبراي ساختن پلیمر مصنوعی به نام پلی -73
  کند؟توالی اتن را در پلیمر به هم متصل میم

  کربن   هاي کربن وب) پیوند کواالنسی بین اتم  هاي کربن و هیدروژنالف) پیوند کواالنسی بین اتم  
  کربن هاي باردار کربن ود) پیوند یونی بین اتم  هاي کربن و هیدروژنج) پیوند یونی بین اتم  

  ؟باشدجسم، داراي شتاب میر، حرکت در چند مورد از جمالت زی -74
 روي عرشه ناو  * هنگام برخاستن هواپیماي جنگی از   * حرکت ماهواره با تندي ثابت به دور کره زمین.

  توپ هنگام برخورد با زمین تدریجی * فشرده شدن   یک جهت مستقیم * حرکت یک قایق با تندي ثابت در
    4د)    3ج)   2ب)    1الف)   

  می باشد، اتم این عنصر در کدام گروه جدول تناوبی       اي با نماد   مربوط به ذرهمدل اتمی زیر  -75
  دارد و داراي چه ویژگی است؟ عناصرقرار

  خاصیت فلزي -ب) هشتم   خاصیت  نافلزي  -الف) هشتم    
  خاصیت فلزي -د) دوم     خاصیت نافلزي –ج) ششم   

  کدام  نقطه از همه بیشتر است؟ در شکل روبرو(ظرف پر از آب) فشار آب، در -76
 Bب)   Aالف)   
  هر سه با هم مساویندد)   C ج)  

وي مسا کنیم و به هر دو کره مقدارهاي متفاوت را مطابق شکل از یک نقطه آویزان میدو کره فلزي سـبک با اندازه  -77
نیروي کره      درسـتی توضـیح می دهد؟(   بهرا العمل این دو کره نیروي عمل و عکس ،کدام گزینه دهیم.بار منفی می

   باشد)نیروي کره کوچک می     بزرگ و 
  است.   Fبیشتر و مخالف نیروي   Fنیروي  ب)  است.  Fبرابر و مخالف  نیروي    Fالف) نیروي   
   .است  Fبیشتر و در جهت نیروي    Fد) نیروي  است.  Fجهت نیروي کمتر و در  F نیروي ج)  

  چند نیوتن بر کیلوگرم است؟، کندتوجه به شکل مقابل، اندازه شتابی را که گاري پیدا میبا  -78
   5/2ب)    400الف)   
  4/0د)    25/0ج)    

ها ایرهدکدام از این نیم اگر شعاع هر رسد.کند وبه نقطه پایان میثانیه مسیري مانند شکل مقابل را طی می 4سواري در مدت دوچرخه -79
  ) =3باشد؟ (چند متر بر ثانیه می سوارسرعت متوسط دوچرخهي اندازه ،شدمتر با  4

  6ب)    12الف) 
   3د)    4ج)   

زنیم تا نمک در آب حل می ریزیم، سپس داخل آن  به تدریج چند  قاشق نمک طعام ریخته و همسی آب مقطر میسی 100داخل یک بشر -80
 دهد؟درستی نمایش می هآزمایش را ب میزان رسانایی الکتریکی آب، از شروع تا پایاننشین شود.کدام نمودار شده و مابقی آن ته

  د)    ج)   ب)   الف)   

 زبان
  هر مکالمه کوتاه پاسخ درست را انتخاب نمایید -81

A: What’s your classmate like?   B:  She’s ------------------------------.  
 a) fifteen         b) fine        c) tall         d) serious 
 
82. A: Is it possible to take an express train to Mashhad?   B:-----------------. 
 a)Yes, please.       b) Yes,  of course! c) Yes, possible.    d)Yes, there is. 
 

2 1 

 



 نهمي ، پایه1394 - 95ي اول متوسطه، سال تحصیلی آزمون پیشرفت تحصیلی آموزش دوره  7

83.  A: What’s the man doing?  B: He’s ----------------------. 
 a) weighing the baggage. b) talking to a receptionist 
 c) exchange money  d) checking in at the hotel. 
 

 دهد.این تصویر مفهوم کدام عبارت را به وضوح نشان می. 84
  a) check the passport b) Pack for a trip 
  c) fill out the form d) do homework 

  باشد؟. کدام گزینه صحیح می85
A: Are the wheels of the car brown?       B: Yes, . . . . . .  
 a) it is b) there are c) they're d) they are 
 

 از چپ به راست  جاهاي شده به ترتیبدادهباشد. به نظر شما کدام ردیف از کلماتموز با  دوست خود میآهاي یک دانشمتن زیر صحبت. 86
  کند.درستی پر میخالی متن را به 

There is an old palace in Esfahan .This is the picture ------ Alighapoo. 
You know, ------- very old. I like to see there. I always talk about it 
at school. My classmates and I ----------- very happy now. Because, 
we are --------------- that place on the weekend. 
 a)of – there’s – am – visit b) off – it's – am  - visiting 
 c) of – its  - are – visiting d) of  - it’s – are – visiting 

 

  نظر شما کدام گزینه می تواند  مکالمه بین این دو نفر را کامل کند؟.. 87
A: Sarah  is interested in math.      B:Yes. I know.------------------------. 
 a) She is a lazy person. b) She is a rude girl. 
 c) She is a clever student. d) She helps me with my English. 
 

 پاسخ دهید. دانش آموز خوب این متن که حرفهاي یک دوست در مورد اصفهان است را به دقت خوانده و به سواالت مربوط به آن. 88
Hi, everybody. I’m Ali Ahmadi . I have an online friend. His name is Paul Kress. He is 
from Germany. He is very kind and a bit quiet. He is also helpful. He helps me with my 
online lessons. This winter, he is traveling to Iran. He wants to visit Esfahan. He says 
this city is clean and old. It is also famous for its great mosques. He is booking a room 
at Azadi hotel. He stays there for a week. 
 

88. Mr. Kress is a little ------------. 
 a) quiet  b) shy  c) helpful d) talkative 

 

89-He stays in Esfahan for ----------. 
 a) winter b) five days c) two nights d) seven days 

 

  کند.دام گزینه مفهوم عبارتی که در متن زیر ان خط کشید شده را  مشخص می. ک90
 a) board a plane b) have a reservation c) buy a ticket d) pay toll 

  
  دانش آموز عزیز! *

  نید!یادداشت کرو روبهپاسخنامه ببینید و در جدولخود را از روييداوطلبی و رمز کارنامهيشماره
آزمون خود ي نتیجه www.natije.irي اینترنتی توانید با داشتن این دو کد، و مراجعه به سامانهشما می

را مشـاهده کنید! همچنین دریافت دفترچه سواالت و کلید آزمون و اعالم نظر پیرامون سواالت آزمون  
 باشد.پذیر میاز امشب بر روي همین سامانه امکان
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 رمز 
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