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 قرآن

  درست ترجمه شده است؟ ينهكدام گز -1
   يكس اََحد:د)   درخت خرما نَحل:) ج زراعت كرد ع:َزرْ ب)  رنگ اَلوان:) الف

  هستند؟ يهم معن ينهكلمات كدام گز -2
  اَلیم، َشدیدد)   صالح، َرحَمةج)   ُذریَّة، ءاباءب)   ، َخیراَحسنْ ) الف

  ؟يستن  يحصح يقرآن يبترجمه كدام ترك -3
  كنند.يم يشهكه اند يقوم يبرا لِقوٍم یَعقلوَن:) ب  تو بزرگ بود بر کاَن َعلیَک کَبیراً:) الف
:) د    دشمنان آشكار اً ُمبیناً:َعُدوّ ) ج   شود به منيم يوح یوحی اِلَیَّ

  » لَها . . . . . . اِنّا َجَعلنا ما َعلَی االَرِض  «      آن مناسب است؟ يخال يجا يبرا ينهگز دام،كروبرو يهبا توجه به مفهوم آ -4
  نَهار د)  َعزیزج)   زیَنةً ب)   مَثَرَةً ) الف

  ترجمه شده است؟ يحصح يكدام عبارت قرآن -5
ا اَنَا بََرشٌ ِمثلُکُم:اِ ُقل) الف   شماهستم.مانند يادهندهبشارتفقطبگو،من منَّ
  .يندگويباش بر آنچه م پس صبور َفاصِرب َعلَی ما یَقولوَن:) ب
    كه قطعاً وعده خدا حق است.يستنينجز ا َحٌق: اَال اِنَّ َوعَد هللاِ ) ج
  .را يراه يتاندرست كرد در آن برا و ُبالً:َو َسلََک لَکُم فیها سُ ) د

  در كدام عبارت متفاوت است؟ »الم« ترجمه حرف -6
مواِت ب)   اِذُقلنا لِلَمالئکَةِ الف)    َجَعَل لَکُمد)   ِشفاٌء لِلّناِس ) ج  لَه ما ِفی السَّ

  ؟ترجمه نشده است يحچندكلمه ،صح يرز يدر ترجمه عبارت قرآن -7
  »تو از خاك است؟ ينشآفر ينكهبه ا يكافرشد يا: اَکََفرَت ِبالَّذی َخلََقَک ِمن تُراٍب  «

  د) سه  ج) شش  يكب)   ) دوالف
  »الَّذی اَنزَل َعلَی َعبِده الِکتاَب  اَلَحمُدهللِ «            باشد؟ يرا دارا م روبرو يدو كلمه از كلمات عبارت قرآن يمعنا ينهكدام گز -8

  نازل شد يش،د) ستا  فرستاد ، فرواش) بندهج  خدا يبرا يكه،ب) كسان  ) عبادتش، قرآنالف
  هاي آسمانيپيام

 امام صادق (ع) اشاره دارد؟ يثحد ياييبه آثار دن ينهكدام گز -9
  »مهربان باشد. يشمادر خو را با بستگانش محكم كند و با پدر و يشخو يوندهر كس كه پ« 

  يتنگدست از فقر و ييد) رها  مرگهاييدشوارشدن) آسانج  محبت و يب) بزرگوار  از مرگ بد يي) رهاالف
  حضرت زهرا (س) اشاره دارد؟ هاييژگياز و يكبه كدام »  ِممـّا تُـِحّبونَ لَن تَنالُوا الِربَّ َحّتی تُنِفقوا  «ييهآ -10

  خانواده دادن به خانه و يتد) اهم  يبخشندگ و يثار) اج  يستيب) ساده ز  ) حضور در اجتماعالف
  ؟يستن يحصح يرز يهاينهاز گز يككدام  -11

  متفاوت است. يكديگرمستحب با  واجب و يهاغسل يتنتنها  )ب  .ييمدهانمان را بشو و ينيب داخل گوش و يد) درغسل باالف
  .يمكنرا برطرفغسل، آناز شروعقبليدرا، با يدهچسببدنكه بهيزيچ )د  .يمخداوند، غسل كن يخشنود يبرا يمقصد داشته باش يدابتدا با )ج

  است؟  يحصح ينه،چند گز يردر عبارات ز -12
  . ييماست محل خون را بشو يپاك شدن لباس خون آلود، كاف يبرا * 
  . يمپاك كن يزاست محل آن را با دستمال تم ياگر بدن ما با ادرار آلوده شد، كاف *
  شود. يپاك نم يختنر يلظرف نجس با دو بار آب قل *
  شود.يفرش پاك نم ياموكت  يما نجس شده باشد، با راه رفتن رو ياگر كف پا *
  شود.ير شستن پاك ماست با دو با يسيدهرا كه سگ ل يظرف* 

  چهار مورد د)  سه موردج)   ب) دو مورد  مورد يك )الف
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  باشد؟يآب مانواع از يكاز كداممنبعينا؛آباستماندهيآن باقسوميك،مصرفياز مدت،پسيمدار ياراختدرآبيتريهزار لمنبعيك -13
  د) مضاف  يلج) قل  يب) جار  كر )الف

  »كند. يسپر . . . . . . . را در . يشاست كه جوان يايدهها، نزد خداوند جوان نورسيدهآفر ينترمحبوب« امام صادق (ع) فرمودند: -14
  و طراوت جسم يد) شاداب  يبا مسائل اخالق ييآشنا ج)  ب) اطاعت خداوند  دانش علم و )الف

  .است . . . . . . . . را انجام دهد او نمازش . . . . . . . كه . در نماز فراموش كرده است يعل -15
  باطل – قرائت) د باطل – يام) قج صحيح –ب) ركوع  يحصح - تکبیرة االحرام) الف

  باشد؟يم »(ع)  يحضرت عل يرنظ يب« يشدر ستا يرز ياتاز آ يككدام  -16
  »َفاهلُل َخیرٌحاِفظًا َو ُهو َاَرَحُم الرِّحمینَ «) الف
  »ُهللا َرئوٌف ِبالِعبادِ  َمرضاِت ِهللا وِتغاَء بْ َمن یَرشی نَفَسُه اَوِمَن الّناِس «ب) 
وا  َهللا یَنُرصکُم وَ  . . .«) ج   »یَُثبِّت اَقداَمکُم اِن تَنُرصُ
  »عونی اَسَتِجب لَکُمدْ کُم اقاَل َربُّ  وَ «) د

  حجاب اشاره دارد؟  يدهفا ينتربه مهم ينه،كدام گز يرز ييهبا توجه به آ -17
  »یُبدیَن زیَنَتُهنَّ  ال یَحَفظَن ُفروَجُهنَّ و وَ  . . . . اَبصارِِهم َویحَفظوا ُفروَجُهم ذلَِک اَزکی لَُهم .وا ِمن ضُّ ُقل للمومنیَن یَغُ « 

  است. يجامعه فقط پوشش كاف يسالمت يب) برا    مردان ) حدود پوشش زنان والف
  .يت كنندعفت را رعا يا وگفتار خود ح و در رفتار يدمردان با وزنان) د  افراد هوسران يتاذ ) در امان ماندن از آزار وج

  ؟نداردارتباط  يرز يهاينهاز گز يكبا كدام  »كند  يدور از آنها يدانسان هنگام مواجه شدن با گناهان با « يجمله -18
  يد) شكر زبان  خدا ياريج)   ب) تقوا  ي) شكر واقعالف

  عربي

 آمده است؟ ينهدر كدام گز ير،درست كلمات مشخّص شده در عبارت ز يترجمه  -19
  » َجزیالًــ ُشکْراً  َخلَْقهُ ــ نَِسَی  ِبآلَِهِتـناأ أنَت َفَعلَْت ٰهذا « 

 يلياو ـ خ ينشما ـ آفر يب) با خدا يارـ بس ينششـ آفر يانـم) با خداالف
  ياراو ـ بس ينشـ آفر يانـماند) با خدا يلياو را ـ خ يدمـ آفر يانـمانج) با خدا

  كدام عبارت درست است؟ يترجمه -20
َفِر:) ب  يافريدمن يهودهرا ب اين ما َخلَْقَت ٰهذا باِطالً: )الف   يمسفر را جمع نكرد يهاچمدان ماَجَمْعُت َحقائَِب السَّ
  دستش را باال نبـرد؟ ياآ أ ما َرَفَعْت یََدها؟:) د  شان شدند؟وارد خانه يهمانچند م کَم َضیفاً َدَخَل بَیَتکُم؟:) ج

  درست است؟ يقتمفهوم كدام جمله بر اساس حق -21
   الَْوَجُع کَثیرُُه َقلِیٌل.د)   ایّاُم األُْسبوعِ تِْسَعٌة.ج)   الَْولَُد الّصالُِح، َفْخٌر لِلْوالَِدیِن.ب)   الُْفْستاُن ِمْن َمالِبِس الرِّجاِل.) الف

  ؟ارتباط معنايي دارد يرز يتبا ب عبارتمفهوم كدام  -22
  »آن درود عاقبت كار كه كشت  يهر كس  من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش «
َجِر ِبال ثَـَمٍر.) الف   َخْیُر الّناِس، أنَْفُعُهْم لِلّناِس.ب)   الْعالُِم ِبال َعَمٍل کَالشَّ
  .؛ َحَصَد الُْخْرسانَ َمْن َزَرَع الُْعْدوانَ د)   الُْمْسلُِم، َمْن َسلَِم الّناُس ِمْن لِسانِِه َو یَِدِه.ج) 

  كدام پرسش و پاسخ درست است؟ -23
وِق.الف)  ی.ب)   ِمْن أیَْن أَخْذَت َقمیَصَک؟ أََخْذتَُه ِمن السُّ   ٰماذا اْشَتـَریِْت؟ إِْشَتـَریُْت ِألُمِّ

یَّاَرِة؟ ٰال، أَنَا ٰما َفَتْحُتـُه.ج)    فی الُحدوِد. أیَْن أنُتْم اْآلَن؟ ُهامد)   أ أنَْت َفَتْحَت باَب السَّ
  با فعل درست است؟ يركدام جمله از نظر مطابقت ضم -24

    أَنَا ما َعَبـرنا الّشاِرَع.ب)     ِهَی نَِسَیْت َشْیئاً.) الف
  نَحُن نََرصتَـُه، ِألَنََّک َرشیٌف.د)     أنِت لَِبْسَت َعباَءًة.ج) 

  است؟ ادرستن »َهْل کاَن واِقفاً ِعْنَد والِدِه؟ « سؤال  يكدام پاسخ برا -25
    تِه.ال، کاَن واِقفاً َجْنَب والِدَ ب)     ِه.نََعم، کاَن واِقفاً ِعْنَد والِدِ ) الف
  نََعم، کاَن واِقفاً ِعْنَد والَِدتِِه.د)     ال، ما کاَن واِقفاً ِعنَد والِِدِه.ج) 
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  درست است؟ ينكات جمله ساز يتاز نظر رعا عبارتكدام  -26
. )الف   .ِفی الَْحديَقةِ الْوالُِد َو الْوالَِدُة، جالَِستاِن ب)   ٰهذاِن اْألُّماِن، جالِساِن َعلَی الکُرسیِّ
  هاتاِن الُبستاِن َخلَف الَْمْدَرَسِة.د)   ٰهذاِن الَْبیتاِن الَْجمیالِن، فی َقریٍَة.ج) 

فِّ  . . . . . . . . َصدیَقتـی .«        مناسب است؟  روبروعبارت  يخال يجا يبرا ينهكدام گز -27   »باَب الصَّ
  َت طَرَقْ د)   طَرََقْت ج)   ِت طَرَقْ  ب)  ُت طَرَقْ ) الف

  مترادف به كار رفته است؟ يكلمه ها ينهدر كدام گز -28
    ُحْسن، ُسوءد)   َقِصیر، َصغیرج)   َصِعَد، َرَفعَ ب)   أفَضل، َخیر) الف

  ادبيات فارسي

  . . . .  . . . ينةبه جز گزها درست است ينهگز ةمترادف واژگان در هم -29
  بودم. (عبادت كننده) متعبد يتطفول يامدارم در ا ياد) ب  داشت.(آرام) محزون يماييس يي) در تنهاالف
  .(موافق) دمسازلحظه  يك يشم) نگشت آساد  )يمردان بزرگ است. (خو خصلت) بخشش، ج

  شود؟يم يدهد ييچند غلط امال يردر گروه كلمات ز -30
  »افتخار، پژوهشگر نوآور  يةنجف، ما يةعلم ةو خشنود، حوض يساده، راز ياقاپو، حجره ي، امارت عاليو پاكدامن صالح «

  د) پنج  ج) چهار  ب) سه  ) دوالف
  درست است؟ ياز نظر نگارش ينهكدام گز -31

  .انداختيكرد و برق ميم يزرا تم يز، مادر همه چيمشو يم يكنوروز نزد يد) به عالف
  تخته نوشت. ي) دانش آموزان سرگرم گفتگو شدن، معلّم حاصل كار آنها را روب
  شد و وضو گرفت و نماز خواند. يدار) زهرا صبح زود از خواب بج
  شوند كه همه زالل و تازه هستند.يم يراز كوه سراز ياديز يهاچشمه )د

  است؟درست آمده ينهدر كدام گز يبتبه تر» يما، بهارستان، نيدمج يقصه ها«  يسندةنام نو -32
  ، مهناز بهمني، محمد ناصريانيآشت) عباس اقبالب  يني، محمدحسن حسي، جاميبد) طاهره االف
  ، مهناز بهمنياعتصام ين، پرويمي) نادر ابراهد  يني، محمدحسن حسي، جاميكرمانيمراد) هوشنگج

  درست نوشته شده است؟ ينهها در كدام گزمفرد واژه -33
  د) ظالل: ظلّ  علوم: عالم )ج  ب) مظاهر: ظهور  ) ادبا: ادبالف

  است؟ نادرست ينهمقابل كدام گز يةآرا -34
    )يهخجل(تشب ياسق ينز يندهگو يستن/دل يران) همه عالم تن است و االف
  )يصسرو نباشد به اعتدال محمد (تشخ/ ) ماه فرو ماند از جمال محمدب
    صحبت مردانت از مردان كند (تكرار)/ ) نار خندان باغ را خندان كندج
  )يهبودم (تشب يزناچ يبگفتا من گل/ گفت و شنودم ينا يد) چو گل بشند

  ؟ندارند يازن ييجابه نثر به جابه يلشعر در تبد ي، اجزاينهدر كدام گز -35
    يجا يرگ يو وص ي/  به نزد نبيسرا يگربه د ي) اگر چشم دارالف
  يدرمح يبگذرم / چنان دان كه خاك پ نيزادم و هم برا ين) بر اب
    بر زبانم يستتو مونس روانم/  جز نام تو ن ياد ي) اج
  يريچون حر يكونرم و ن يري/ خميري) گرفتم آن گل و كردم خمد

  متفاوت است؟ ينهزمان فعل در كدام گز -36
    اند.نصف قلبم جا گرفته يها، درست توآدم ينا ة) همالف
  شعر غرق شده بود. يهابا تمام وجود در جاذبه يما) نب
    .يسندنوي(ره) نامه مينيامام خم يدخترانه برا ةمدرس يكآموزان ) دانشج
  است.سروده يهشت سالگ يارا در هفت  يششعرها يناول ياعتصامين) پرود
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با  ييو. گيستمنگريها مها و بوتهو در درختكردم يو صحرا را تماشا م باغ« درست است؟ ينهكدام گزمقابل با توجه به عبارت  -37
  .» يشاوندمو خو يقسرسبز، رف يهاساقه ةدارم و با هم يرينهد يياز آنان آشنا يكهر 

  است.» يستنگر« دوم از مصدر  ة) فعل جملب    عبارت پنج جمله دارد. )الف
  ت اول شخص مفرد هستند.عبار ينا يهافعل ة) همد  چهار بار به كار رفته است. يوستهپ يشخص ير) ضمج

  مشخص شده درست است؟ يهاتمام واژه ينقش دستور ينهدر كدام گز -38
  اش را. (نهاد، مفعول، نهاد)يشهاند مدرسهكرد و يرا آرام م اودل  حرم) الف
  گرداند. (نهاد، مسند، مفعول)يم بر سرگاه و گاه يددويم كنانيهگر كژال) ب
  )يهكند. (مفعول، نهاد، مضاف الينم يينتع ما ةشناسنامرا  يقيحق عمر) ج
  بود. (متمم، متمم، مسند) آشنادل نواز قرآن،  يصدابا  يدسع دل) جان و د

  . . .  . . . ينةبه جز گزها درست است ينهگز ةهم يمفهوم كل -39
  )يسعد يجوان عشق محمد بس است و آل محمد (عشق و  يوجوان يكن ياگر عاشق ي) سعدالف
  شمردن زمان حال) يمتخوش باش و عمر بر باد مكن (غن يحال    مكن يادنامده و گذشته بن ) برب
  )يو دوست يدارم دست (همدل يشانسو يوقت هر دلتنگ  نفرات رزق روحم شده است ي) نام بعضج
  به آرزوها) يدنرمز رس ي،(راز دار آن مرادت زودتر حاصل شود    راز تو چون دل شود ة) گورخاند

  است؟شده يانب يبه درست ينهها در كدام گزاژهمفهوم و -40
    زمستان)(مكن. ياداز او  يچكه گذشت ه يد) از الف
  )(ص)يامبر(سخنان پيشو آب ينها بديرگيدل از ت    يراه جو يغمبرت) به گفتار پب
  حسود) ياست تا به من تنه نزنند.(انسانها يشاند يكتار كوردالن) گفت: چراغ از بهر ج
  )درخت( را خاك يمانو ا يدآن كه جان بخش    پاك را ينجان آفر ين) آفرد

  »آموز يدنبر مردم چشم د           نه ياكه دام هست  يشمند«    ؟شودينم يافتدرمقابل  يتاز مفهوم ب ينهكدام گز -41
  .يربگ يادها را ي) راه مقابله با سختب  روزگار فكر نكن و از آنها نترس. يهايها وگرفتاري) به سختالف
  .ياموزرا ب يشيدنو درست اند يدندرست د )د  ها، به نظر مردم توجه نكن.ي) در مبارزه با گرفتارج

  است؟از قالب قطعه انتخاب شده يتكدام ب -42
  يدبه گلشن رس يار يد،ها برمژده به گل/  يد) منتظران بهار، فصل شكفتن رسالف
  ينمبنگرم صحرا تو ببه صحرا /  ينمتو ب يابنگرم در يا) به درب
  چون تو و عبرت نمودم يدمند/  عالم آزمودم يها) همه گلج
  صداست چو كوه و يكن كار بد و/  يكشت همان بدرو ي) هر چه كند

  مطالعات اجتماعي

  ماست؟ هاييتاز مسئول يكمربوط به كدام »يشهااز نعمت يشكرگزار عبادت خداوند و« -43
    يگرانما نسبت به د يتب) مسئول    ما نزد خداوند يتالف) مسئول
  ما نسبت به خودمان  يتد) مسئول    يعتما نسبت به طب يتج) مسئول

  كنند؟ينظارت م ي،اسالم يو مجلس شورا يجمهور ياستبر انتخابات ر يچه كسان -44
  دولت  يئتد) ه  نگهبان يشورا ي) اعضاج  نظاممصلحتيصب) مجمع تشخ  ) مجلس خبرگانالف

  جام داد؟ان يدبا يچه اقدام يدر ابتدا و قبل از انجام هر كار ،يايدبه وجود ن يمسائل و مشكالت يحيتفر ياردو يكدر  ينكها يبرا -45
  چند نفره يشدن به گروه ها يمب) تقس    افراد يانكار م يم) تقسالف
  اردو وضع شود. يبرا يراترو مق يند) قوان  ) هر شخص حق خود  را اعمال كند.ج

سفر  طي در هاآن .مشهد مقدس رفتند زيارتي – يحيتفر ياستان اصفهان به اردو يليتحص يشرفتبرتر در آزمون پ انزدانش آمو -46
قاشــق، بشــقاب و ... كه با خودشــان برده بودند؛ اســتفاده   ،يوانآن از ل جايمصــرف اســتفاده نكردند؛ به باريك يكياز ظروف پالســت

 اقدام چه بوده است؟ يناز ا آموزان. هدف دانشكردنديم
  از اسراف جلوگيري) د  كنندهمصرف يت) مسئولج  يستز يطب) حفظ مح  گرايياز مصرف يريالف) جلوگ
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  كاربرد دارد؟ ياييجغراف هاينقشه ييهدر ته يرز هاياز عكس يككدام -47
  يد) هواشناس  ايج) ماهواره  يب) معمول  يي) هواالف

  يست؟منطقه ك يكدر  يستز يطو مقررات  مح ينقوان يمسئول اجرا -48
    يانتظام يرويب) ن    يسازمان جهادكشاورز الف)
  يوگردشگريفرهنگيراثمد)سازمان    بانيط) محج

  هستند؟ يفصل يامعموالً موقت  يرانا يزآبر يكدام حوضه يرودها -49
    فارس يجخل يزآبر يب) حوضه    خزر يايدر يزآبر ي) حوضهالف

   يداخل يزآبر يد) حوضه    عمان يايدر يزآبر يج) حوضه
  يست؟چ يرانا يو جنوب يهوموس خاك در مناطق مركز يعلت كم -50

    يب) كمبود بارندگ    آهك در خاك ياوجود نمك  )الف
  يصنعت هاييتد) فعال  درخاكيمعدن ياي) كمبود موادعالج

 ؟شود ينممحسوب  يماديرغ يفرهنگ يراثجزء م ينه،كدام گز -51
  د) آداب و رسوم  ) اعتقاداتج  ب) زبان  يميقد هايالف)كتاب

  كدام است؟ يالممانده از تمدن ا ياثر به جا ترينمهم -52
  يرفتج د)  يلكتپه س ج)  شهر سوخته ب)  يلچغازنب )الف
 رياضي

 چهار مربع كوچك هست تعداد 2در شكل شماره  شوند. مثالًواحد درست مي 1هاي كوچكي به ضـلع  رو از مربعهاي روبهشـكل  -53
  چند تاست؟ 15هاي كوچك در شكل شماره مربع

     150 ب)   120 الف)
  225 د)   200 ج)

  كدام جمله درست است؟-54
    .هستندمستطيلآنعدد محيطهايشمارندهمستطيلو عرضطولاندازه الف)

  .هستندمستطيلآنهاي عدد مساحتشمارندهمستطيلوعرضطولاندازه ب)
    .بخش پذير نيست 5هيچ عدد اولي بر  ج)
  مجموع دو عدداول نمي تواند عددي اول باشد. د)

) دانيممي -55 , )  42a b شمارنده مشترك  تواندنميزير اعداد .كدام يك ازa وb باشد؟  
  102 د)   6 ج)   14 ب)   21 الف)

  درست است؟گزينه كدام  -56

الف) 27 2 2ب)    7 44 2ج)    2 55 د)  2
22 4
3 9

  

  ؟نيستكدام عبارت هميشه درست -57
    دوشكل هم نهشت محيط برابر دارند. الف)

  برابر دارند.دوشكل هم نهشت مساحت  ب)
    شوند.منطبقهندسي برهمتبديلبا يكتوانند هموارهنهشت ميهمدوشكل ج)
  متناظر دو به دو با هم برابرند. يهم نهشت اجزاهندسيدر دوشكل د)

)                            ساده شده عبارت روبه رو برابر كدام گزينه است؟  -58 ) ( ) ?     4 2 8 1b a a b  
12الف) 4b a    (ب 12 4b a      

4ج) 12b a    (د 12 4b a  
  هاي زير منفي است؟عبارتاز يك حاصل كدام  -59

)الف) ) ( )   8 2 198 27 )ب)    410 ) ( )   152 111 7 12    
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)ج) ( )) ( )   3 5 41 160 )د)  0 ) ( )     7 9 2 3 7  
  كدام يك از معادالت زير بيشتر از يك جواب دارد؟ -60

الف) 2 3 7x  (بx 4 x.ج)  16 x 4  (د
2 1
5
x  

)مقدار عددي عبارت جبري  -61 )( ) 1 3n m  به ازاي4m  وn   كدام گزينه است؟ 0
  صفر د)   1 ج)  -1 ب)   7 الف)

  چند درجه است؟مقابل در شكل  xاندازه زاويه  -62
    درجه 35الف) 

  درجه 50ب) 
    درجه 30 ج)
  درجه 40 د)

درجه بيشتر از اين مقدار  10آن روز  درجه زير صفر و حداكثر دماي6هواي شـهركرد  دريك روز سـرد زمسـتاني حداقل دماي    -63
  ميانگين دماي شهركرد در اين روز چند درجه بود؟ بود.

  -2 )د   2 )ج   1 ب)  -1) الف
ــتطيلي داريم به ابعاد  -64 ــانتي متر. 32و  24مس ــتطيل را با مربع س ها ي طول آنه كه اندازهزهاي هم اندامي خواهيم درون اين مس

  عددي طبيعي است بپوشانيم به طوري كه هيچ جاي خالي باقي نماند.حداقل چند مربع نياز داريم؟
  8 د)   16 ج)   48 ب)   12 الف)

  اگر تمام  ايم.حجم روبه رو را ساخته ،متر استي يال هر كدام يك سانتيهايي كوچك كه اندازهبا مكعب -65
  شوند؟چند مكعب اصال رنگي نمي بزنيم،رنگ  هاي اين حجم راسطح

  12 ب)   8 الف)
  27 د)   20 ج)

  چند سانتي متر مربع مقوا الزم داريم؟ سانتي متر بسازيم. 5و4و3خواهيم با مقوا مكعب مستطيلي به ابعاد مي -66
  74 د)   47 ج)   94 ب)  60 الف)

 علوم تجربي

 ير،زيادگيريها از كدام مهارت هستند. آن يوانل يكآب داخل  يدما يريگگروه از دانش آموزان در حال اندازه يك يدفرض كن -67
 ؟كنندينماستفاده 

 اطالعات يآورد) جمع  يساز يه) فرضج  ب) كاربرد ابزار  ) مشاهدهالف
براي  ،يترش يشهاز ظرف شــ يزكند. زهرا نيي نايلوني از زنبيل، اسـتفاده م خريد ميوه، به جاي اسـتفاده از كيسـه   يمادر زهرا برا -68

 اند؟كند. اين دو نفر به ترتيب از كدام روش براي محافظت از منابع طبيعي استفاده نمودهينگهداري حبوبات استفاده م
    دوبارهمصرف -دوباره ب) مصرف    يافتباز -) كاهش مصرفالف
 مصرف دوباره - د) كاهش مصرف    كاهش مصرف - ) بازيافتج

  ، مس، يشهش«  نمودار افزايش حجم مقادير يكساني از چهار نوع ماده ي مختلفمربوط به مقابل نمودار  -69
 تواند مربوط به آب باشد؟اند.كدام ستون مياست كه به يك اندازه گرما دريافت كرده »يدروژنآب و ه

   Bب)    A) الف
  Dد)     C) ج
 

 است؟ يحصح يرچند جمله از عبارات ز -70
 است. يشتراز چوب پنبه ب يمعمول يهوا يچگال*   تر است.ناخن از صابون و چوب پنبه سخت* 
 است. يرچكش خوار، رسانا و انعطاف ناپذ ينيميآلوم يقوط*   است. يشمياز ابر يشترب يفوالد يمرشته س يكاستحكام * 
 شود.يفوالد زنگ نزن م يدبه آهن، سبب تول يكلافزودن كربن و ن* 

  5 د)  4ج)   3ب)    2) الف
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 ؟باشدينم تجديدپذير يمنابع انرژ يها يژگياز و ينه،كدام گز -71
 شوند.ينم يب) باعث گرمايش جهان  توانند به طور مداوم جايگزين شوند.ي) مالف
 هستند. يبردارد) در همه جا قابل بهره    كنند.ي) زمين را آلوده نمج

 شود.يسفت و سخت م ياز مدتكه همراه آب، پس  . . . . . . . . . . . . . . است از . يمخلوط يمان،س -72
 د) ماسه و آهك  ) خاك رس و آهكج  ب) خاك رس و ماسه  ) بتن و ماسهالف

 باشد.يم . . . . . . . . . . . در آب كره مربوط به . يرين،ش يهامقدار آب يشترينب -73
 هايخچالد)   يرينآب ش يهاياچهج) در  هاب) رودخانه  يرزمينيز يهاآب الف)

 ؟شودينمشكل برداشت  ينعبارت از ا كدام، دهد ينشان م ينسطح زم يمختلف رو يرا در حالت ها 2و  1دو گلوله  يرشكل ز -74
  به دست آورد. يجنبش يتواند انرژيكار انجام دهيم، م 2جسم  ي) اگر روالف
  تواند كار انجام دهد.يدارد، م يجنبش يكه انرژ 1 ) جسمب
 شود.يم يلتبد يبه جنبش ،2جسم  يلپتانس يانرژ ،) پس از برخوردج
 تواند آن را تغيير دهد.يكند و ميرا منتقل م ي) كار، انرژد

دارد و ســپس آن را رها  يثانيه در ارتفاع دو متري از ســطح زمين باالي ســرش نگه م 5را به مدت  يكيلوگرم 150وزنه  يدمج -75
 چند ژول است؟دهد، براي نگه داشتن آن  انجام مي يدكندكاري كه مجمي

 د) صفر  750ج)   600ب)    3000) الف

توان ميگرم حبوبات، چند دقيقه 40گرم) و  100پرچرب( يرشـــ يوانليكگرم نـان لواش،   100 بـا انرژي حـاصـــل از خوردن   -76
  كيلوژول در دقيقه) 16پياده روي مصرف انرژي براي كرد؟(آهنگرويپياده

                           10) الف
 100ب) 
                       240) ج

 1600د) 

 شود؟يم يشنهادپ يكدام منبع انرژ يببه ترت ياو سواحل در يهر كدام از مناطق آتشفشان يبرا -77
 امواج   -ييگرما يند) زم باد -ي) برق آبج يبرق آب - يديب) خورش يديخورش -ييگرما ين) زمالف

 بريزيم، تا زودتر خنك شود؟ يوانشير داغ را دركدام ل -78
 يد) كاغذ  ج) پالستيكي  يفلز ب) اي) شيشهالف

 شود؟يم يبندمقابل، عموماً برحسب كدام واحد درجه يشگاهيآزما يلهوس -79
    يترب) ل    متريلي) مالف
 گرميليد) م    يترليليج) م

 ؟شودينممحسوب  يرزميني،ز هايآب يشاز عوامل مهم در افزا ير،ز ينهكدام گز -80
  يرنفوذپذ هايد) سنگ  ياهيج) پوشش گ  كم يبب) ش  ) باران تندالف

  
  
  
  
  

  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

همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون از امشب بر روي همين سامانه بوده را مشاهده كنيد! 
 باشد.پذير ميامكان apt1@isfedu.irو اعالم نظر پيرامون سواالت و كليد از طريق ايميل 
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