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 قرآى
 آهذُ اعت؟تِ تزت٘ة در کذام گشٌِٗ  َزوجِ-یاحِرِِهعٌإ کلوات  -1

 ٘ٛع  -آب پان  (4 تاد -ٌٛ٘ٝ  (3 آب پان –٘ٛع  (2 ٌٛ٘ٝ -تادٞا  (1
 عثارات  قزآًٖ سٗز درعت تزخوِ ؽذُ اعت؟ ٍ ّا تزک٘ةاس  ٗک کذام -2

 چمذر ر٤ٚا٘ذ٤ٓ َکم اَىبَجيا: (2 ضة را آرأط٣ ٚ َوانلَّوَم ُشباثًا: (1
رَهُ  (3  وار ت٥ٟٛدٜ :َعِو اللَّغوِ  (4 وٙذ.٣ٔ ٢ز٥ٌ ا٘ذاسٜپس آٖ را  :َفَقدَّ

 در کذام گشٌِٗ آهذُ اعت؟ َوِاهلُلَِعلیٌمِبِهاِیَفَعلَنَِتزخوِ فح٘ح عثارات قزآًٖ  -3

 دا٘ذ.د٥ٞذ خذا ٣ٔآ٘چٝ ا٘داْ ٣ٔ (2 آٌاٜ است. ش٥چ ٕٞٝتٝ  ٚ خذا (1
 ا٘است.دٞٙذ دتٝ آ٘چٝ ا٘داْ ٣ٔ ٚ خذا (4 د٥ٞذ.دا٘است تٝ آ٘چٝ ا٘داْ ٣ٔ ٚ خذا (3

اَرِنَشًَرادر آِٗ  تزخوِ کلوِ  -4  کذام اعت؟ َوَِجَعَلِانلٍَّ

 تطارت داد (4 آفز٤ذ (3 لزارداد (2 فزستاد (1
 ؟اعتفح٘ح  ٌِٗگش  کذامتزخوِ  لـِِ+ِتَعِقلَنَِ ة٘تزکتا تَخِ تِ ًکتِ هعٌاٖٗ تکار رفتِ در  -5

 ا٘ذ٤طٙذتا ٣ٔ (4 تا ت٥ٙذ٤ط٥ذ (3 وٙٙذ ط٤ٝتا ا٘ذ (2 ذ٥ط٤ا٘ذ ٣تا ٔ (1

 

 یآسواً ّایامیپ
 چ٘غت؟ يُظروَنِاََلِاإلبِِلَِکیَفُِخلَِقتِیَِفاَلاَِعفارػ خذاًٍذ در آِٗ  -6

 ا٣ِٟ اس دستٛراتػثادت ٚ اعاػت  (2 دلت در ضٍفت٣ ٞا٢ آفز٤ٙص (1
 ٌزفتٗ رً٘ ٚ ت٢ٛ ا٣ِٟ در س٘ذ٣ٌ (4 ا٥ٔذ تٝ تخطص خذاٚ٘ذ (3

 تزٗذ؟تِ کذام ففت خذا خٖ هٖ« خذاًٍذ اٗي خْاى را تَْ٘دُ ً٘افزٗذُ اعت.»  خولِ اس -7
 ٤ىتا (4 ٘اظٓ (3 حى٥ٓ (2 آٔزس٘ذٜ (1

 کٌذ؟ آِٗ سٗز را کاهل هٖ، گشٌِٗ تِ تزت٘ة  کذام -8
ِِِِِِِِِِِِ«ِِ َاِِنْوِِ...ِِاهللِِا َِتْقَيُط ْمِٰلا ٍِ یَوِِِ...ِِلََعِاَْنُفِس ًُِقُْلِیاِِعباِدَیِاَّلَّ ىََُبََِجیًعاِاِىَّ ِاهلَلَِيْغِفُرِاَّلُّ ِالَْغُفَُرِالرَّحیمُِِۥنَّ ََ ٌُ»ِ

فُوا  (2 اهجَدی -ثاَب  (1  رَْْحَةِ  -اَْْسَ
بّونَ  -َوایلَعفوا  (3  رََْحةِ  -وا یلَصَفحُ اوَ  (4 ُُتِ

 ؟ًت٘دِ عفَ ٍ گذؽت اس خغإ دٗگزاى اس ًظز خ٘اهثز )ؿ( چ٘غت -9

 تخطص ٌٙاٞاٖ (2 خطٙٛد٢ پزٚردٌار (1
 در٤افت ٔحثت ٔزدْ (4 ػش٤ش ٚ سزافزاس٢ (3

 دارد؟ ٕا دًِ٘تاس خغإ فزدٕ کِ تقو٘ن تِ تزک اؽتثاُ ٗا گٌاُ خَد ًذارد، چِ  ٖخَؽ چؾن -10
 افشا٤ص خسارت (4 آرأص ٚ ا٥ٙٔت (3 پط٥ٕا٣٘ ٚ تٛتٝ (2 اصالح رفتار  (1

 ؟ ً٘غت ت٘اى فح٘حسٗز در هَرد تْؾت ٍ تْؾ ّإ خولِاس  ٗک کذام -11
 ٚ تخطص پزٚردٌاراست. ٚ ِغفتٟطت ٘ت٥دٝ اػٕاَ ٥٘ه ا٘ساٖ  (1
 ضٛد.تٟطت٣ ٣ٔ ٢ٞا ٘ؼٕتاس  دٚر ضذٖض٥غاٖ تاػث  ٢ٞا درٚؽتاٚر وزدٖ  (2
 وٙٙذ.فىز ٣ٔ رفتٝ اسدستٞا٢ تٟطت٥اٖ تا ٚرٚد تٝ تٟطت تٝ فزصت (3
 آ٘اٖ است. ٢ٞا تٝخٛاسٔشد ٚ پاداش تٟطت٥اٖ ٘شد خذا، ت٥طتز اس  (4

 کٌ٘ذ؟چِ خ٘اهٖ درٗافت هٖ« ؽذٗن.تا فالى ؽخـ دٍعت ًوٖ کاػٕ اگٌَٗذ: خٌْو٘اى تا حغزت هٖ» اسخولِ  -12
 ٔمصز اص٣ّ تزا٢ خ٣ٕٟٙ ضذٖ، دٚست ٌٙاٞىار است. (2 ضٛد.تاػث ٌٕزا٣ٞ ٚ تثا٣ٞ ٣ٔ ٣ٞزوسدٚست٣ تا  (1
 ٔٙاسث٣ را در ٘ظز ٌزفت.  ٢ٞا ٣ژ٤ٌٚتزا٢ ا٘تخاب دٚست تا٤ذ  (4 ٙذ.وطدٚستاٖ، تار ٌٙاٜ ٤ىذ٤ٍز را تٝ دٚش ٣ٔ (3
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 یاضیر
)(حافل عثارت  -21 53455  در کذام گشٌِٗ آهذُ اعت؟ 
 -30 (4 50 (3 11 (2 صفز (1 

 کذام چٌذضلعٖ، هٌتظن اعت؟ -22
 االضالع ٔتٛاس٢ (4 ٔستغ٥ُ (3 ِٛس٢ (2  ٔزتغ (1 
 

ٕ آى عذد هتٌاظز تا حزکتٖ کِ اتتذا -23
5

1
3  کذام گشٌِٗ اعت؟اعت 3ٍ اًتْإ آى ،  

 1) 
5

2
5  

2) 
5

1
6  

3) 
5

1
  

4) 
5

1
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 عربی

َِمِالسَِّ  ؟کٌذٖ هکذام گشٌِٗ خاّإ خالٖ عثارت دادُ ؽذُ را کاهل  -13 َِمِ.....و......ِبعدِی  بتاخلهیسُِِقَبَلِی

بت  (2                  األَحد  -اجلُُهَعة  (1   عاء         األربِ  –الصَّ
بت  (4 عاء        األربِ  –اجلُُهَعة  (3   اخلَهیس -الصَّ
 :خش تِهٌاعة اعت )َ٘صَزُٚا َِٚذ....(  ضو٘زّا تزإ خإ خالٖ عثارت ٕ ّوِ -14

 ىا (2 ی (1 
 ُهوَ  (4 کِ (3 
   اعت؟ ًاهٌاعة ؟()َنوَِهِ عؤالکذام خاعخ تزإ  -15

 َزٌة       طاِِلٌَة فائ   (2 یَه اکثِبٌَة            (1 
 یَه ْحیَدُة          (4 هِذهِ ِلفاِطَهةَ  (3 
 کذام گشٌِٗ درعت اعت؟ -16

 اإلدَوُة َذَهبجُم إیل الَهصِجِد         (2 هاثاِن األدجاِن َذَهبَا إیل الَهدرََشِة           (1 
 اوئلکَ الرجاُل َعََبوا الشاِرعَ  (4 هؤالِء األَدواُت َدرَجُُتَّ     (3 
 کذام تَض٘ح در هَرد ؽغل دادُ ؽذُ فح٘ح اعت؟ -17

 الُهَهرََّضة: ِددَنُة الَهریض     (2 اِلائع: ََشُح ِعلِم الکیهیاِء      (1 
   الّزاِرع : یطبَُخ اخلُبَ  (4   الُهدرِّس : حفظ األنِو     (3 
 ؟  تا تَخِ تِ تقَٗز کذام عذد در هَرد تعذاد تاسٗکٌاى فح٘ح اعت -18

 

 

 أَحَد َعرَشَ       (2 إثيا َعرَش       (1
ة (3  تِصَعة   (4 َعرَشَ

 ؟ً٘غتدر کذام گشٌِٗ هتزادف  ّا کلوِ -19
ة          (1   أب ، واِِل           (2 أّم ، واِِلَ
 إبو ، َوَِل  (4 بِيت ، َمرأة           (3 

 کذام خولِ درعت اعت؟ ٕ تزخوِ -20
 .دا٣٘ٞا را س٤ادتز ٣ٔتٛ ٔؼٙا٢ وّٕٝنعین لکهاٍت َکثرَیٍة:  أىَت ثَعرُِف  (1 
 .ٞز وس تذ٢ واضت پط٥ٕا٣٘ درٚ وزد َنو َزَرَع الُعدواَن َحَصَد اخلرُساَن : (2 
 .ٚ پزوار است حزف وٓٔٛٔٗ املؤِنُو قلیُل اللََکِم کثرُی الَعَهِل:  (3 
 .ا٘ص اػتزاف تٝ ٘ادا٣٘ استاتتذا٢ د اغیَُة الَعقِل اإلعِِتاُف باجلَهِل : (4 
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هقذار هوکي ؽَد. در اٗي  يٗتز تشرگ حافل عثارت کِٕ عَر تِ ن٘دّٖ هقزار  –در عثارت سٗز در خاّإ خالٖ عالهت + ٗا  -24

)()()(    فَرت ت٘ؾتزٗي هقذار هوکي کذام گشٌِٗ اعت؟                                         28301917     

 1) 22 2) 60 3) 40 4) 94 

  اٍل اعت؟ 32سٗز ًغثت تِ عذد  ّإ گشٌِٗاس  ٗک کذام -25
 1) 12 2) 24 3) 48 4) 77 
 

حافل عثارت هقاتل در کذام گشٌِٗ آهذُ اعت؟                                     -26
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 ؟ًذاردام ؽکل هحَر تقارى دارد اها هزکش تقارى کذ -27
 االضالع ٔتٛاس٢ (4 ٥ٗاِسال ٢ٔتساٚٔثّث  (3 ٔستغ٥ُ (2 دا٤زٜ (1 

 ؟اعت ًادرعتکذام گشٌِٗ  -28
 1) )(
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1
4
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1
4  2) 
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2
2

5

2
2  3) 

7

4
3

7

4
3  4) 

5
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تِ رٍػ غزتال تؾخ٘ـ دّ٘ن کِ اٗي عذد اٍل اعت ٗا ًِ. حذاکثز چٌذ  ن٘خَاّٖ هاعت.  تز تشرگ 60ٍ اس  تز کَچک 100عذدٕ اس  -29
 تقغ٘ن تاٗذ اًدام دّ٘ن؟ 

 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 

3؟        زد٘گٖ هدر خإ خالٖ چِ عذدٕ قزار  -30
5

13
           

 1) 
5

39
 2) 

13

15
- 3) 

5

39
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13
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  ؟اعت ًادرعتکذام گشٌِٗ  -31
 .ا٘ذ ٔزوةآٖ  ٞا٢ ٔضزبػذد٢ اَٚ تاضذ، آٍ٘اٜ ٕٞٝ   aاٌز  (1 

 ٚ خٛدش ٘ذاضتٝ تاضذ، ػذد اَٚ است.٤ه  خش تٝاس ٤ه وٝ ٥ٞچ ضٕار٘ذٜ عث٥ؼ٣  تز تشريٞز ػذد عث٥ؼ٣  (2 

   .ا٘ذ اَٚدٚ ػذد عث٥ؼ٣ ٔتٛا٣ِ ٘سثت تٝ ٞٓ ٞز  (3 

   ٞز ػذد اَٚ فمظ ٤ه ضٕار٘ذٜ اَٚ دارد. (4 

 ؟خَرًذ هٖ، چٌذ عذد تزإ اٍل٘ي تار خظ 5 ّإ هضزب، در هزحلِ حذف 50تا  1در غزتال اعذاد  -32
 ػذدچٟار  (4 سٝ ػذد (3 دٚ ػذد (2 ٤ه ػذد (1 

 ؟ًگزفتِ اعتاس اعذاد سٗز در خإ هٌاعة قزار  ٗک کذام -33
 
 
 

1x 10  x 01  x 12  x 
 

52 / 15

4
 

7

2
1 

5

8
 

 1) 5/2 2) 4

15
 3) 

7

2
1  4) 

5

8
  

 

..........؟                 ؽَد هٖتا تَخِ تِ رٍاتظ هقاتل کذام راتغِ ًت٘دِ  -34
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 1) cb  2) ca  3) b||a 4) c||b||a 
   

d  ٍdدر ؽکل هقاتل دٍ خظ  -35  ًٕذ . هقذار اهَاسx چٌذ اعت؟ 

 

1) 40 2) 50 
3) 55 4) 60 
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 یفارس اتیادب
 ... خش تِّا درعت اعت  ّإ هؾخـ ؽذُ در ّؤ گشٌِٗ هعٌٖ ٍاصُ -36

 ص ٥٘افت )تشر٣ٌ(خٕاِتصز ٔٙتٟا٢  (2 س٢ٛ( ٢ خالِص ٥٘افت )آٖٔاٚراتطز  (1 

 ص )چ٥ست٣(ٔا٥ّٞتفزٚٔا٘ذٜ اس وٙٝ  (4 در آ١ٙ٥٤ دَ و٣ٙ )ا٘ذ٤طٝ( تأُّٔ (3 

 ذُ اعت؟هعٌٖ ؽ ًادرعتکذام ٍاصُ  -37
 ٘اپذ٤ز( ا٤ستٙذ )خست٣ٍ چٖٛ وٜٛ ٣ٔ ٘ستٜٛآسادا٘ذ٤طا٣٘ وٝ استٛار ٚ  (2 ٥٘ست )واف٣( تسٙذٜداضتٗ  ٥ِه دٚست (1 
 )تذوزدار( ٘أٙذ ٞٓ سزس٥ٔٗ ٔا را ا٤زاٖ ٣ٔ را٢ ت٥زٜدضٕٙاٖ  (4 ٘اس٤ٓ )پّٟٛاٖ( وٝ ٔا تذاٖ ٣ٔ ٌُزدا٤ٗ وطٛر ٔزداٖ  (3 

 ًذ؟ااسًظز اهالٖٗ درعت ًَؽتِ ؽذُا ّ در کذام عثارت ّؤ ٍاصُ -38
 .را٤اٖ استخاستٍاٜ تخزداٖ ٚ دا٘ا٤اٖ ٚ رٚضٗآر٢، ٥ٟٔٗ ٔا  (1 

 تد٢ٛ ٚ تپ٢ٛ ٚ ا٤زاٖ خٛد را تطٙاس ٚ پزٚردٌار پان را سپاس تٍذار. (2 

 .س٤زا در ا٤ٗ رٚسٌار ٌزا٣ٔ تز٤ٗ ،ر ٔذارٞاٖ ٚ ٞاٖ! خ٤ٛطتٗ را خا (3 

 وٙذ ٍٔز پطت ستثز ٚ سُتٛار وٝ ٞز پطت را خٛرد ٣ٔ تار٢ تٝ ٌزا٣٘ دٔاٚ٘ذ (4 

 رٍد()تؾذٗذ خشٍ غلظ اهالٖٗ تِ ؽوار ًوٖکذام گشٌِٗ ًادرعتٖ اهالٖٗ ت٘ؾتزٕ دارد؟ -39
 ٔزاسٓ ٔذٞث٣ -آداب خٛاظ ٕ٘اس -ٞااستؼذادٞا ٚ ضؼف (2 تٟزٜ ٚ ٘س٥ة -ٞا٢ ٟٔٓٔٛلؼ٥ت -عزاٚت ٚ ضادات٣ (1 

 ٘ض٥ز ٚ ٔا٘ٙذ -احساسات ٚ ح٥دا٘ات -ضٕارثا٥٘ٝ (4 ٚضغ تٟتز -ػا٣ِتصٛر  -آرٔا٣٘ ٚ ٔٙتم٣ (3 

تِ ستاى عزتٖ ًَؽتِ ؽذُ اعت. هَضَع آى هعزفٖ تزخٖ اس تشرگاى  افل اٗي کتاب»کٌذ؟  هتي هقاتل کذام کتاب را هعزفٖ هٖ -40
 «اعتاد فزٍساًفز اٗي اثز را تِ چاج رعاً٘ذُ اعت. عت.ف ٍ ؽزح افغالحات راٗح ت٘ي عزفا عار

 رٚح االرٚاح (4 رسا١ِ لط٥ز٤ٝ (3 اِتٛار٤خ خٛأغ (2 اسزاراِتٛح٥ذ (1 

 اعت؟ ًادرعتًقؼ دعتَرٕ کذام گشٌِٗ  ،تا تَخِ تِ عثارت سٗز -41
 «خزهؾقت خَاّذ تَد ،آٌٗذُ ّاً٘اس دارد کِ تذٍى آىّاٖٗ ٗادگ٘زٕ رٍػسًذگٖ تِ »

 ٞا: ٔتٕٓآٖ (4 پزٔطمت: ٔسٙذ (3 ٔتٕٓ: ٞارٚش (2 : ٟ٘ادس٘ذ٣ٌ (1 

ٍ را گفت: »عثارت هقاتل چٌذ خولِ اعت؟   -42 ِ دٍلت کِ هزا ّغت ّوِ اس ٍسٗز اعت. اٗيکِ اٗي چ٘غت؟ ٍسٗز گفت: ٗا اه٘ز، اه٘ز ا  «ّو
 ٞفت (4 ضص (3 پٙح (2 چٟار (1 

 اعت؟ ًادرعتدر کذام گشٌِٗ تي هضارع هقذر دادُ ؽذُ،  -43
 چسث٥ذٖ: چسة (4 پ٥ٛستٗ: پ٥ٛ٘ذ (3 افزاختٗ: افزا (2 ضٙاختٗ: ضٙاس (1 

 ؟ًزفتِ اعتکار در کذام گشٌِٗ آراٗٔ تؾثِ٘ تِ -44
 س٤زا تٛ چطٓ ٚ چزاؽ ا٤زا٣٘. ،تٝ خٛدت افتخار وٗ (2 تٛ فزس٘ذ ا٤زاٖ ٚ ت٥ط١ فزًٞٙ ٚ ادب ٞست٣. (1 

 خٛا٘ٝ تا تٟت ٚ ح٥زت تٝ ا٤ٗ آب دِپذ٤ز ٚ خٙه ٍ٘اٜ وزد. (4 ٞا٣٤ دارد. رتس٘ذ٣ٌ ٤ه سفز است ٚ ٥٘اس تٝ ٟٔا (3 

 ؟ ًذاردآراٖٗ  ٍاجکذام گشٌِٗ  -45
 تطٙٝ ِة وطتٝ ضٛد در ِة ضظ اس چٝ ٌٙاٜ؟ (2 ٥چ سز رأپاس ٌفتٝ اٚ  (1 

 ِخت٣ تخٙذ. خٙذ٠ ٌُ س٤ثاست (4 دٚر ٌزدٖٚ ٌز دٚ رٚس٢ تز ٔزاد ٔا ٘زفت (3 

 «تِ ًام خذاٖٗ کِ خاى آفزٗذ/ عخي گفتي اًذر ستاى آفزٗذ»        ت٘ت هقاتل چگًَِ اعت؟  لحي خَاًؼ -46
 داستا٣٘ (4 ستا٤ط٣ (3 تؼ٣ٕ٥ّ (2 حٕاس٣ (1 

 هعٌٖ ؽذُ اعت؟ ًادرعت ،کٌاٖٗ عثارتگشٌِٗ کذام در  -47
 ٔزد ضت ٣ٔ: داآٚرد در ٣ٔ ٢اٚ را اس پاتط٣ٍٙ داضت  (2 : ٘اراحت ضذاس درد فطزدٜ ضذلّثص  (1 

 : ٔٙتظز تٛدضٕزد را ٣ٔ ٞا ِحظٝسٙداله  (4 : اس خا٤ص تىاٖ ٘خٛردخطىص سد٘اٌٟاٖ تز خا٢ خٛد  (3 

 هفَْم دٍ ت٘ت سٗز در کذام گشٌِٗ آهذُ اعت؟ -48
 کِ رٍٕ تِ خاهٔ خَاب/ کي ً٘ک تأهّل اًذر اٗي تاب ّز ؽة»

 «إ عَد کاى رٍس تِ علن تَ چِ افشٍد/ ٍس کزدٓ خَد چِ تزدُ
   تٛخٝ تٝ رفتار د٤ٍزاٖ (2   ٞا صثزوزدٖ تز سخت٣ (1 

  فىز وزدٖ درتار٠ رفتار خٛد (4 تٝ ٔٛلغ خٛات٥ذٖ ٚ ػّٓ آٔٛختٗ (3 
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 ّإ سٗز ارتثاط ت٘ؾتزٕ دارد؟ اس گشٌِٗ ٗک کذاماٗي حذٗث خ٘اهثز تا  -49
 «ّزکظ خَد را تؾٌاعذ، خذإ خَٗؼ را ؽٌاختِ اعت.»

 ارتثاط ٔؤثّز، درست ٚ سٙد٥ذٜ تا د٤ٍزاٖ (2 ٞا٢ خٛد ٞا ٚ ٤ٚژ٣ٌ ٥٘اسٞا، تٛا٘ا٣٤ خٛدآٌا٣ٞ درتار٠ (1 

 خست ٚخ٢ٛ راٜ حُ تزا٢ ر٤ٚار٣٤ٚ تا ٔطىالت (4 ٞا٢ حسّاس س٘ذ٣ٌ تذت٥ز ٔٙاسة در ِحظٝ (3 

 تز ت٘ت سٗز در کذام گشٌِٗ آهذُ اعت؟ هعٌٖ دق٘ق -50
 «هقغفٖهحال اعت ععذٕ کِ راُ ففا/ تَاى رفت خش تز خٖ »

 ا٢ سؼذ٢ ٕٔىٗ است وٝ راٜ ٤ىز٣ٍ٘ ٚ پاو٣ را تا پ٥ز٢ٚ اس پ٥أثز پ٥ٕٛد؟  (1 

 ا٢ سؼذ٢ غ٥ز ٕٔىٗ است وٝ راٜ پاو٣ ٚ صفا را خش تا پ٥ز٢ٚ اس پ٥أثز تتٛاٖ پ٥ٕٛد. (2 

 تٛاٖ تا ٚخٛد پ٥أثز پ٥ٕٛد. ا٢ سؼذ٢ راٜ پاو٣ ٚ صفا را ٣ٕ٘ (3 

 او٣ را تا پ٥ز٢ٚ اس پ٥أثز پ٥ٕٛد.ا٢ سؼذ٢ ٘اضذ٣٘ است وٝ راٜ پ (4 

 تجربی علَم
  سٗز تا ٗک هادُ خالـ خز ؽذُ اعت. ّإ ظزفاس  ٗک کذام -51

  ض٥زواوائ٤ٛه تغز٢  (4 ٤ه الست٥ه پز اس ٞٛا  (3 ٤ه تادوٙه پز اس ٥ّٞٓ  (2  ٕ٘ه آب٤ه ٥ِٛاٖ  (1 

 ؟ؽَد هٖافشاٗؼ دها عثة کاّؼ هقذار حل ؽذى کذام هادُ در آب  -52
 اوس٥ژٖ (4 ضىز (3 پتاس٥ٓ ٥٘تزات      (2 ٕ٘ه خٛراو٣      (1 

. دّذ هٖاس دعتگاُ گَارػ اًغاى را ًؾاى  ّإ تخؼ PHؽکل هقاتل ه٘شاى  -53

 کذام تخؼ اس دعتگاُ گَارػ ها هح٘ظ اع٘ذٕ ت٘ؾتزٕ دارد؟

 

 دٞاٖ (1
 ٔؼذٜ (2

 پا٘ىزاس  (3
 رٚدٜ تار٤ه  (4

 عٌقزّا آهذُ اعت.  ّإ ًؾاًًِام ٍ ًؾاًِ تزخٖ اس  در خذٍل سٗز  -54

 
تِ تزت٘ة اس راعت تِ چح  ّا آى( رعن کٌ٘ن در هذار دٍم F 9(  ٍ فلَئَر )N 7ً٘تزٍصى )  ّإ اتناگز تخَاّ٘ن هذل تَر را تزإ 

 ؟ گ٘زد هٖچٌذ الکتزٍى قزار 
 1) 3 -  5 2) 5-7  3) 7- 9 4) 8 – 8 

 
ٖ تَر تزإ ٗک اتن ًواٗؼ دادُ ؽذُ اعت .ًؾاًِ در ؽکل سٗز هذل اتو -55

ٍ عذد خزهٖ آى در کذام گشٌِٗ  عذد اتوٖؽ٘و٘اٖٗ اٗي اتن تِ ّوزاُ 

 آهذُ  اعت.  درعتٖ تِ

 
1) C
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 2) C
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ایه ياکىش در کدام گسیىٍ  َای فرآيردٌ. دَد میایی زیر سًخته شمع را در حضًر شعلٍ ي گاز اکسیژن وشان معادلٍ شیمی -56

 درستی آمدٌ است؟ ٍب

  اوس٥ذ د٢تخار آب ٚ ٌاس وزتٗ  (2  اوس٥ذ د٢ٕ٘ه ٚ ٌاس وزتٗ  (1 

  اوس٥ذ د٢ٕ٘ه،  تخارآب  ٚ ٌاس وزتٗ  (4   ٕ٘ه ٚ وزتٗ ٔٛ٘ٛوس٥ذ  (3 

 دادُ ؽذُ تز اعاط هتي سٗز فح٘ح اعت؟  ّإ عثارترت اس چٌذ عثا -57

ٍ   اکغ٘ذ دٕ)) گلَکش در تذى هَخَدات سًذُ در حضَر آًشٗن تا اکغ٘ضى َّا تزک٘ة ؽذُ ٍ ضوي آساد کزدى اًزصٕ تِ کزتي 

 .(( ؽَد هٖتخارآب تثذٗل 

  .ٍاکٌؼ عَختي گلَکش، ٗک ٍاکٌؼ گزهادُ اعت 

 ؼ کاتال٘شگز را دارد. آًشٗن در ٍاکٌؼ عَختي گلَکش، ًق 

  آٗذ هٍٖاکٌؼ عَختي گلَکش تِ ؽوار  ّإ فزآٍردُاکغ٘ضى ٗکٖ اس . 
 

 3 (4 2 (3 1 (2 صفز  (1 

   ؟کافٖ هٖ تاؽذ تثذٗل اًزصٕ ؽ٘و٘اٖٗ تِ الکتزٗکٖإ السم تزهَاد  ٍ در کذام گشٌِٗ ٍعاٗل -58
 س٥ٓ ، الٔپ  ، ش٥ِٕٛتزٚ ٔس٣،  آ٣ٙٞت٥غٝ  (2 ، ٥ِٕٛتزش، الٔپ آ٣ٙٞت٥غٝ  (1 

 س٥ٓ ، الٔپ ،ت٥غٝ ٔس٣ ، ٥ِٕٛتزش  (4 ٥ِٕٛتزش ، الٔپ ،ٚ ٔس٣  آ٣ٙٞت٥غٝ  (3 

  ....... ٍ تز عْذُ  ......... اعت. ّا فعال٘ت. تٌظ٘ن اٗي ؽَد هٖتا دخالت دعتگاُ عقثٖ ضزتاى قلة ٍ تٌفظ سٗاد  کٌ٘ن هٍٖقتٖ ٍرسػ  -59
 ٔخچٝ  –اراد٢  (4 لطز ٔخ   -اراد٢  (3 تصُ اِٙخاع  - غ٥زاراد٢ (2 ٘خاع    -  غ٥زاراد٢ (1 

ٖ،  ّٕا گ٘زًذُ -60 َت لف ِ  ّٕا عَل غتٌذ ک  ّٖ ٘امحغاع ٖ تثذٗل  ّٕا خ ٘ام عقث ِ خ ٖ را ت َت ي کٌٌذ هٖف ل. ٗا  در کذام تخؼ گَػ قزار دارًذ؟ ّا عَل
 در ٌٛش داخ٣ّ  دا٤زٜ ٥٘ٓتخص ٔدار٢  (2 تخص حّش٣٘ٚ ٌٛش داخ٣ّ  (1 

   ٌٛش خارخ٣ )پزدٜ ٌٛش( (4   ا٣٘ ٌٛش ٥ٔ (3 

 ؟ دّذ هًٖؾاى  را اس هزاکش عقثٖ ٗک کذامؽکل هقاتل تزؽٖ عزضٖ اس  -61

 
 سالٝ ٔغش   (4 ؟ ٔخچٝ   (3 ٘خاع  (2 ٔخ    ٞا٢ ٥ٕ٘ىزٜ (1 

  
 . ؽَدٖ ه.................. اًدام  ّإ هاّ٘چِحزکات دعتگاُ گَارػ ٍ تاس ٍ تغتِ ؽذى هزدهک چؾن  تَعظ  -62

 صاف  (4 لّث٣  (3 ٔخغظ (2 اسىّت٣  (1 

 .((کٌن هٖهتحزک تِ ّن ٍفل  ّإ هفقلرا در هحل  ّا اعتخَاىهي چ٘غتن؟  )) تافت خًَ٘ذٕ هحکوٖ ّغتن کِ  -63
 س٣ِّٛ  ٢ٞا دستٝ (4 رتاط  (3 سردپ٣ )تا٘ذٖٚ( (2 غضزٚف  (1 

  ً٘غتٌذ. دارُ هضسٗز  ّإ گ٘زًذُاس  ٗک کذامهزتَط تِ  ّإ علَل -64
 چطا٣٤ ٞا٢ ٥ٌز٘ذٜ (4 ت٤ٛا٣٤ ٞا٢ ٥ٌز٘ذٜ (3 ضٙٛا٣٤  ٞا٢ ٥ٌز٘ذٜ (2 ٘ٛر٢ چطٓ  ٞا٢ ٥ٌز٘ذٜ (1 

 ،در ارتثاط ّغتٌذ؟ تا تَخِ تِ ؽکل إ هاّ٘چِ ّإ علَلدٗگز هثل  ّإ علَلٍ  ّا ًَرٍىاس عزٗق کذام تخؼ خَد تا  ّا ًَرٍى -65
 آهذُ اعت؟  درعتٖ تِشٌِٗ هحل ٍ ًام  تخؼ هَرد ًظز در کذام گ

 
 خسٓ س٣ِّٛ   -د  (4 آوسٖٛ  -ب (3 د٘ذر٤ت   ا٘تٟا٢ -ج  (2 ا٘تٟا٢ آوسٖٛ  –اِف  (1 
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 یاجتواع هطالعات
 ؟اعت ًاخغٌذتز اعاط آٗات قزآى کزٗن، تعاٍى ٍ ّوکارٕ در کذام سهٌِ٘  -66

 ٌٙاٜ ٚ ستٕىار٢ (4 ٚ ٣ٟ٘ اس ٔٙىز زٚفٔؼ أزتٝ (3 وارٞا٢ ٥٘ه ٚ پز٥ٞشوار٢ (2 رفغ ٔطىالت ٔؤٔٙاٖ   (1 

  
 ؟     ً٘غتدرعت « ٍقف»کذام خولِ در هَرد  -67

 را ٘ذارد ٞا آٖوس٣ حك تصزّف در  (2 ٤ٌٛٙذ.ضٛد، ٔٛلٛفات ٣ٔٞا٣٤ وٝ ٚلف ٣ٔتٝ أٛاَ ٚ دارا٣٤ (1 

 وٝ ٚالف ٔؼ٥ٗ ٕ٘ٛدٜ است، استفادٜ ضٛدتا اتذ تا٤ذ تٝ ٕٞاٖ صٛرت  (4 استفادٜ وزد ٞا آٖا٢ اس تٛاٖ در ٞز س٣ٔٝٙ٥ٔ (3 

  
 هقام رعوٖ کؾَر ها کذام اعت؟    تزٗي عالٖ -68

 رئ٥س ٔدّس ضٛرا٢ اسال٣ٔ (4 رٞثز  (3 لضائ٥ٝرئ٥س لٜٛ  (2 خٕٟٛر رئ٥س (1 
  

 ، تز عْذٓ چِ کغٖ اعت؟  ؽَد هٖاهضإ قزاردادّاٖٗ کِ ت٘ي اٗزاى ٍ کؾَرّإ دٗگز تغتِ  -69
 خٕٟٛر رئ٥س (2                                                                           رٞثز    (1 

 ضٛرا٢ ٍٟ٘ثاٖ (4 رئ٥س ٔدّس ضٛرا٢ اسال٣ٔ                                       (3 

  
 تاٗ٘ذ عٌذ تَدخِ ٍ ًظارت تز آى ٍظ٘فِ کذام ًْاد اعت؟ -70
 رئ٥س لٜٛ لضائ٥ٝ (4 ٥ٞات دِٚت (3 را٢ اسال٣ٔٔدّس ضٛ (2 رئ٥س خٕٟٛر (1 

  
 ؟ً٘غتکذام خولِ در هَرد دعإٍ )اختالفات( حقَقٖ درعت  -71
داسات تؼ٥٥ٗ ٣ٔ  (1  ط ٝت اػٕا٣ِ است وٝ دادٌاٜ تزا٢ ٔدزْٔ   وٙذٔزتٛط تٝ اػٕا٣ِ است وٝ دادٌاٜ ٔداسات٣ تؼ٥٥ٗ ٣ٕ٘ (2 وٙذٔزٛت

 وٙذ وٝ حمٛق لا٣٘ٛ٘ د٤ٍزاٖ را تذٞٙذافزاد را ّٔشْ ٣ٔ (4 ا٥ِفطاٖ را ا٘داْ دٞٙذوٙذ وٝ تىافزاد را ّٔشْ ٣ٔ (3 

  
 .................. ًام دارد. إ کِ خ٘اهٖ را اس فزعتٌذُ تِ گ٘زًذُ هٌتقل کٌذ،ّز ٍع٘لِ -72

 پ٥اْ (4 رسا٘ٝ (3 تاسخٛرد (2 ارتثاط (1 

  
 اعٖ اعت؟ّإ ارتثکذام هَرد اس اثزات هثثت رعاًِ -73

 ذٞا٤ذٚتاسد٤دوٓ ضذٖ تٕاس چٟزٜ تٝ چٟزٜ افزاد ٚ وٓ ضذٖ  (2 ٞادر ٚلت ٚ ٞش٤ٙٝ خ٣٤ٛ صزفٝ (1 

 ٌزا٣٤تط٤ٛك خأؼٝ تٝ ٔصزف (4 اخالل٣ در وارتزاٖ ٢ٞا ٢تٙذٚتار ٣تتز٤ٚح  (3 

  
 ؟  ً٘غتإ درعت ّإ راٗاًِکذام خولِ در هَرد تاسٕ -74

 ا٢ تٝ تزچسة رد٠ س٣ّٙ تاس٢ ٥٘ش تٛخٝ وٙٙذ.ٞا٢ را٤ا٤ٝ٘ذ تاس٢٘ٛخٛا٘اٖ تا٤ذ ٔٛلغ خز (1 

 .رسا٘ٙذ ٣ٕ٘ا٢ خذاب ٚ ٔف٥ذ٘ذ ٚ ٥ٞچ آس٥ث٣ تٝ رٚح ٚ رٚاٖ ٘ٛخٛا٘اٖ ٞا٢ را٤ا٘ٝتٕاْ تاس٢  (2 

 ٌذار٘ذ.دٞٙذ، اثزات تذ٢ تز رٚح ٚ رٚاٖ ٘ٛخٛا٘اٖ ٣ٔٞا٣٤ وٝ خطٛ٘ت ٚ تزس را ٘طاٖ ٣ٔتاس٢ (3 

 ضٛد.ٔٛخة اختالَ در تحص٥ُ ٣ٔا٢ ٞا٢ را٤ا٘ٝتاس٢ اػت٥اد تٝ (4 

  
 ؟ً٘غتکذام گشٌِٗ در هَرد هَاد هخذّر فح٘ح  -75

 افتذ.٣ٔ ٞا آٖاستفادٜ، فزد تٝ داْ  تار ه٤تدزت١ ٔٛاد ٔخذر خغز٘ان است ٚ حت٣ تا  (1 

 است. «خزْ»، ٔصزف ٚ صادرات ٚ ٚاردات ٔٛاد ٔخذر ذٚفزٚش٤خزٍٟ٘ذار٢ ٚ ٔخف٣ وزدٖ،  (2 

 ضٛ٘ذ.رٚ ٣ٔٞا رٚتٝٔداسات ٤ٗذتز٤ضذوٙٙذ تا  ذٚفزٚش٤خزافزاد٢ وٝ ٔٛاد ٔخذر را در خأؼٝ پخص ٤ا   (3 

 .وٙذ، ٔدزْ ٥٘ستخا ٣ٔوٛدن ٚ ٘ٛخٛا٣٘ وٝ در ٔماتُ در٤افت پَٛ، ٔمذار٢ اس ٔٛاد ٔخذر لاچالچ٥اٖ را خاتٝ (4 

 


