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 قرآن
  باشد؟می »موعد، عباد، عیون«ي صحیح کلمات کدام گزینه ترجمه -1

  ب) جایگاه، بندگان، چشمه  هاگاه، عبادت کننده، چشمالف) وعده  
  هاچشمهد) جایگاه، بندگان،   هاگاه، عبادت شده، چشمهج) وعده  

  اند؟چند مورد از آیات زیر، صحیح ترجمه شده -2
  ها و زمین است.:  آگاه باشید قطعاً براي خداست آنچه در آسمان اَآل انَّ للّه ما فی السموت و االَرضِ *  
  از سوي پروردگارتان.   : بگو اي مردم قطعاً آمد براي شما حق اَیها النّاس قَد جآءکُم الحقُّ من ربکُما قُل ی *  
  دانید.و پروردگارت غافل نیست، از آنچه می:  و ما ربک بِغافلٍ عما تَعملونَ *  
  * فاً اَلوانُهختَلی االَرضِ ماَ لَکُم فما ذَر هاي گوناگون است.آورد برایتان در زمین، داراي رنگوآنچه پدید می : و  
  4د)   3ج)   2ب)   1 الف)  

  ترتیب کدام کلمات براي پرکردن جاهاي خالی مناسب است؟به  -3
  * لَیهکَّل عتَو و دهلونَ *                   . . . . . و بر او . . . . . . : پس او را . فَاعبپس آیا . اَفَال تَعق : . . . . .   
  ، اندیشه نکردید.کنمب) عبادت می کنم، توکّل می  کنید.الف) عبادت کن، توکّل کن، اندیشه نمی  
  د) عبادت می کنم، توکّل کردم، اندیشه نکردید.  ج) عبادت کن، توکّل کردم، اندیشه نمی کنید.  

  اضافه کنیم کدام ترکیب صحیح است؟ "نا"و  "النّاس"هاي را به کلمه "لـِ"اگر بخواهیم حرف  -4
  لنا –د) للنّاسِ   لنا  –ج) لنّاسِ   لَنا –ب) للنّاسِ   لَنا –الف) لنّاسِ   

  منظور علی کدام آیه است؟ »شودعلی به دوستش گفت: با خواندن این آیه اضطرابش کم می« -5
  ب) وللّه غَیب السموت واالَرضِ.  الف) ولکنَّ اَکثَرَهم الیشکُرونَ.  
  .نُّ القُلُوبئکرِ اهللاِ تَطمقُ کُلِّ   ج) اَال بِذد) قُلِ اهللاُ خالشَیء.  

 هاي آسمانپیام
  مهم ترین وساده ترین راه براي جلب یاري خداوند ، چیست؟ -6

  د) نیکی به دیگران  ج) تقوا داشتن                ب) نماز خواندن                الف) دعا کردن                   
  چیست؟ ». . اذکُنتُم اَعداء .واذکُروا نعمت اهللاِ علَیکُم «ي ي شریفهدر آیه» نعمت«منظور از  -7

  د) پدر ومادر  ج) امامان                       ب) دین                             پیامبران                    الف)  
  باشد؟به ترتیب کدام معصوم(ع) می» للعالَمینَ ۀًرحم«و » ۀٌحسنَ ةٌاُسو«منظوراز  -8

  حضرت علی علیه السالم – jپیامبر اکرم الف)  
  حضرت فاطمه سالم اهللا علیها – jب) پیامبر اکرم  
  علیهااهللاسالم فاطمه حضرت - السالمعلیه علی ج) حضرت  
  j پیامبر اکرم - jد) پیامبر اکرم  

  باشد؟ي کدام ویژگی ایشان میخوشحالی حضرت فاطمه(س) ازتقسیم کار، بیان کننده -9
  داريدادن به خانهد) اهمیت  حضور در اجتماع ج)  jپیامبرشدید بهعالقهب)   الف) حیا وعفت  

  شود؟ارزش دین چه وقت بیشتر مشخص می -10
  ب) با دفاع از دین به محافظت از آن بپردازیم.  رسیم. الف) با عمل به دستورات دین به رستگاري می  
  ترین دین الهی است.دانیم اسالم آخرین وکاملب د)  پیدا کنیم. توانستیم راه دین راج) بدون پیامبران نمی  
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 عربی
ب « است؟آمده کدام گزینه مشخص شده در ترجمه واژه هاي  -11 نْ  خیرٌ، المرءاَدبِمهذَه«  

  طالها-بهتر-د) مرد  رفتار-بهترین-ج) مرد  طال-بهتر-ب) انسان  طال-بهترین-الف) انسان  
  است؟ غلطجمع کدام کلمه  -12

  د) کَنْز : کُنوز  خت : اخوةج) اُ  ب) حدیقۀ : حدائق  قداماَ ) قَدم :الف  
  در کدام گزینه قرار گرفته است؟ جواب صحیح سواالت زیر -13

»ای ددع ؟  - ام االُسبوع؟ کَمنَ اَنْت نْ اَیِۀ؟ - م قیبماذا فی تلک الح«  
ال -اَنَا اصفهانی  -سبعۀ الف)    ۀ ب)   جوعبنْ اصفه -سم ال -ان اَنت جو  
الی -اَنَا اصفهانی  -ستَّۀ ج)    نْ اصفهان  -ستَّۀ د)   جوم الی -اَنت جو  

  کدام مورد است؟» هوالء الالعبات، فائزات«ترجمه صحیح عبارت  -14
  این دو بازیکن، برنده هستند.ب)   اینان بازیکنانی، برنده هستند.الف)   
  بازیکنان، برنده هستند.این د)   آن بازیکنان، برنده هستند.ج)   

  کدام گزینه صحیح است؟ -15
  .هذان، نسیاند)   .هذان، مسرورتانج)   .هذان، بیتانب)   .هذان، بنتانالف)   

    کدام گزینه است؟» کثیر -داقۀ ص -وحدة «هاي متضاد واژه -16
  قلیل -جهالۀ  -جماعۀ د)   قلیل -عداوة  -جماعۀ ج)   صغیر -عداوة -جماعۀب)   قریب-عداوة-جماعۀالف)   

  هستند؟» جمع سالم«کدام گروه کلمات زیر  -17
نِ  -طالبات ج)   معلمات -بساتین ب)   جالسینَ -طالبات الف)    یسبساتین -العبونَ د)   جال  

 ادبیات فارسی
  ؟نیستکدام گزینه ، ضرب المثل  -18

  خانه نیست . ب) قلب انسان النه ي گنجشک یا مهمان  آزموده را آزمودن خطاست .   الف)   
  د) انسان به آرزو زنده است .  ج) به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید .   

  چند جمله است؟» امروز را به فردا افکندن و به امید آینده نشستن، کار درستی نیست.«عبارت  -19
  جمله نیست. اصالًد)   سهج)   دوب)   یکالف)   

  رفته است؟در کدام گزینه، فعل ربطی(اسنادي) به کار  -20
  ب) پرنده اي روي دیوار نشسته است.  برادرم به مسافرت رفته بود.الف)   
   ها، نشُسته است.د) این میوه    ج) مدادي روي میز است.   

  ).شودجایی در آن دیده نمیدر کدام گزینه، ترتیب عادي اجزاي جمله رعایت شده است؟(جابه -21
  م شدآسمان مثل یک تبسب)   هنوزت نیست پاي برزن و بامالف)   
  د) زندگی بر تو می زند لبخند  ج) نگردد شاخک بی بن، برومند   

  . . . ها بر .اي که بوي خوشایندي از آناي بخشیدم به گونه. تازه . ها .هاي باغچه، به آن. روي گل . با پاشیدن آبِ . -22
  د) ضالل، حیاط، خواست  ج) ذالل، حیاط، خواست    ، خاست  ، حیاتب) ظالل  زالل، حیات، خاست الف)   

  ي خبري تشکیل شده است؟ي امري و یک جملهکدام گزینه از یک جمله -23
  ب) قلب براي همین است دیگر؛ مگرنه؟  عجب هواي دل پذیري! پنجره ها را باز کنید.الف)   
  ام بگذارید؛ این شرط ادب است.ترها احتربه بزرگد)   ج) آزاد با سنگ بر سر گرگ کوبید و او را کشت.   
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  ي افراد با هم معاصرند؟در کدام گزینه، همه -24
  دکتر علی شریعتی  –قیصر امین پور  –ب) نادر ابراهیمی   سعدي   –مولوي  –ام خیالف)   
  پروین اعتصامی  –ت ج) محمد جواد محب- پروین اعتصامی –سعدي  –د) قیصر امین پور   ام خی  

  نهاد کدام گزینه است؟ ،»ي مدرسه گرفتم.دیروز کتاب شاهنامه را از کتاب خانه«ي جملهدر  -25
  د) من  ج) کتاب خانه ي مدرسه   ب) کتاب شاهنامه   دیروز الف)   

ي ، کدام آرایـه »ه را درو می کرد.چرخاند و گوسفندهاي گلّي داس در هوا میهایش را مثل تیغهگرگ دست«در عبارت  -26
  ؟نیستادبی 

  بخشی(تشخیص) تب) شخصی    تشبیه الف)   
  د) مراعات نظیر    ج) تکرار   

  است؟ غلطص شده، ي مشخّدر کدام گزینه، مترادف(معنی) واژه -27
  بین) -ي سفر به شهري رسید.(اثنا : میان اثنااسکندر در الف)   
  کارشکنی هاي دشمنان، پیروز شدیم.(به رغمِ : بر خالف) به رغمِب)   
  ي جنگ)            بینند؟(صالح : وسیلهو پاك دامنی جوانان ما را نمی صالحها چرا ج) این  
  شده بود.(حک : تراشیده) حکاي زیبا، بر روي تخته سنگ، د) جمله  

28- تري به کار رفته است؟م بیشدر کدام گزینه، متم  
  اندیشم. می تر از گذشتهاي روشنمن به آیندهالف)   
  دهم.جاي می را در قلبم مهربانم و دوست اخالقخوش ب) عموي  
  دوید. یک نفس ج) دوستم از خانه تا مدرسه را   
  من از مشهد به برادرم براي تولّدش پیامک فرستادم.د)   

  ات.)؟(براي رساندن منظور، از زبان استفاده شده است نه از ادبینیستکدام جمله، ادبی  -29
  گفتند.نسیم آمین میامیدوار ذرت، در گوشب) نوجوانان   آموزد.میشناسی و ادبحقخویش، به کودکاننسیمالف)   
  را بخورم.در و دیوار شهراصفهانهایمبا چشمخواستمد) می  ج) نوجوانان عزیز، ایمان و پاك دامنی تان را حفظ کنید.  

 مطالعات اجتماعی
  :  ي یک کشور بودن موجب می شود افرادتبعه -30

  نند در آن کشور آزادانه کار کنندب) بتوا  حق حیات داشته باشندالف)   
  د)حقوقی بر مبناي قوانین آن کشور داشته باشند  نه زندگی کننداند در آن کشور آزادج) بتوان  

  شود؟چه عاملی موجب ایجاد مسئولیت هاي مختلف می -31
  هاي مختلفد) نقش    نگرش مثبت       ج)  ب) استعدادهاي مختلف  توانمندي افراد الف)   

  براي نوشتن قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تشکیل شد. . . . . . . پس از پیروزي انقالب اسالمی، . -32
  ب) مجلس خبرگان   مجلس شوراي اسالمیالف)   
   د)مجمع تشخیص مصلحت نظام    ج) شوراي نگهبان     

  ؟باشدنمیکدام گزینه در ارتباط با شوراي نگهبان صحیح  -33
  بررسی و تایید صالحیت نامزدهاي انتخابی الف)   
  ب) تطبیق قوانین مجلس شوراي اسالمی با قانون اساسی و احکام دین   
  ج) شش نفر فقیه از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند   
  د) نظارت بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود  
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خداونـد در روز قیامـت انـدوهش را برطـرف      ،اندوهی را از مومنی بر طرف کنـد هرکس «:  امام رضا (ع) فرمودند -34
  ، این حدیث شریفه در مورد کدام یک از موارد زیر مطرح شده است؟»کندمی

   انسانید) حقوق                   گذشتج)                 ایثارب)   همدلی           الف)   
  دهد؟برچسب مشخصات داشته باشد، حقوق چه کسانی را مد نظر قرار می اینکه کاال باید استاندارد باشد و -35

  ها  د) واسطه  ج)توزیع کنندگان   ب)تولید کنندگان    مصرف کنندگان    الف)   
  دهد؟را به ما نشان می »هاي طبیعیمحل دقیق پدیده«کدام یک از وسایل مطالعه جغرافیا  -36

  مدلد)   ها         ج) عکس     ب) نقشه       کره جغرافیا      الف)   
متـر   2500متر باشد، اگر براساس مقیاس خطی هر سانتیسانتی متر می 6نقشه  یک فاصله شاهین شهر تا اصفهان بر روي -37

  بر روي زمین باشد، فاصله شاهین شهر تا اصفهان چند کیلومتر است؟
  کیلومتر   25د)   کیلومتر          6ج)   کیلومتر          5/12ب)   کیلومتر        15الف)   

  باشد؟هاي کدام یک از نواحی آب و هوایی ایران میاز ویژگی »اختالف زیاد دماي شب و روز« -38
  ب) معتدل و نیمه خشک کوهستانی   معتدل و مرطوب خزري                                الف)   
  ب  د) گرم وشرجی سواحل جنو    ج) گرم وخشک داخلی   

  کدام است؟ ،ها شده استها و تخریب زیستگاهمهمترین عاملی که باعث از بین رفتن برخی از گونه -39
  »ج«و  »الف«د) موارد   ج) تغییرات آب و هوایی   ب) جانوران           ها       انسانالف)   

 ریاضی
خـورد نصـف ارتفـاع قبلـی خـود بـاال       زمین مـی کنیم، هر بار که به توپی را از ارتفاع یک متري سطح زمین رها می -40
       آنرا گرفتیم. اگر مقدار آخرین حرکت رو به بـاال   ،رود،آخرین باري که توپ به زمین خورد و به سمت باال حرکت کردمی

  هاي رو به باال از لحظه رها شدن تا آخرین حرکت کدام گزینه است؟متر باشد، مجموع حرکت
          د)           ج)         ب)            الف)   

÷        حاصل عبارت روبرو برابر است با :  -41   ×  −  −  − ( −  )  =  
  10د)   -5ج)   7ب)   -3الف)   

  ؟نیستپنج ضلعی مقابل منتظم است، کدام رابطه درست  -42
  AC=ADالف)   
BA=CAب)    ˆˆ

1  
12ADCAج)    ˆˆ =  
DAEEد)    ˆˆ 2=  

= مقدار عددي عبارت روبرو به ازاي  -43 = و     − −     : برابر است با     (   −    ) −    −    =  
  -24د)   4ج)   -18ب)   8الف)   

+=10و  AE=18  در شکل زیر -44 CDAC  15و=CE  اندازهBDCB    برابر است با ... +
  7ب)   14الف)   
  6د)   5ج)   

+  و   اضالع قاعده یک منشور چهارپهلو به ترتیب  -45 +   و    −   و    متـر   2اگر ارتفاع این منشـور   .باشدمی   
  ؟کدام گزینه است ،مساحت جانبی آننمایش جبري باشد، 
+ 3الف)    + 6ب)   6 − 2ج)   12 + 3د)   12 12  

C D 

E 

A 

B 
1  
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−             حاصل عبارت روبرو کدام گزینه است؟  -46  +  −   + ⋯+   −    =  
  -51د)   33ج)   -66ب)   51الف)   

  چند پاره خط وجود دارد؟ 15در شکل شماره  -47
  41ب)   44الف)   
  47د)   38ج)   

48- a   ،b  ،c  وd .چهار عدد صحیح روي محور هستند a  سمت چپd  وb   بین آنهاسـت وc  ازb   کـوچکتر و ازa   بزرگتـر
  است. کدام گزینه درست است؟

< ب)    a+c=b+dالف)    <  ج)       <  د)          
  ؟به دست آوردرا   -128-)-100ت  (توان حاصل عبارمیکدام حرکت با  -49
  

  ب)     الف)   
 
  

  د)     ج)   
  

  کنیم؟مستطیل با هم برابرند، از کدام حالت هم نهشتی استفاده میخواهیم ثابت کنیم قطرهاي می -50
  

  ز ض زب)   ض ض ضالف)   
  ز ز زد)   ض ز ضج)   

× −    جواب معادله ي روبرو کدام گزینه است؟ -51  +   +  =    
  +4د)    4و  -2 ج)  +2ب)   -1الف)   

  است حجم این شکل برابر است با :شکل روبرو گسترده ي یک شکل منشوري  -52
  12الف)   
  24ب)   
  36ج)   
  72د)   

  

 علوم تجربی
  کند؟تغییر می کمترها در کدام یک از مواد زیر با افزایش دما، فاصله بین ذره -53

  ب) نیتروژن    اکسیژن الف)  
  د) الکل    ج) آب  

  هاي زیر درست است؟کدام یک از گزینه -54
    یابد.در آلیاژ طال سختی طال افزایش میبا افزایش درصد مس  الف)  
  متر آلومینیوم است. 20متر از فوالد بیشتر از 20باشیم، جرم و فوالد داشتهاز آلومینیومبا قطر یکسانهاییب) اگر سیم  
    ج) استحکام نسبی آلومینیوم از فوالد بیشتر است.  
  تر است.آهن از چدن سختد)   

  »4«  »3«  »2«  »1« 

D 

A  B 

C  

6
3 

4 

28-128- 100 128- 

228- 100- 28- 100 



 6  مي هفتپایهي اول استان اصفهان، ي متوسطهآموزان دورهي مسابقات علمی دانشدوازدهمین دوره

  باشد.می . . . . . . . . ،علت جریان گلف استریم -55
  ب) اختالف دما    سونامی الف)  
  د) جزر و مد    ج) اختالف شوري آب  

  آب شیرین در زمین : يبیشتر ذخیره -56
    ها ذخیره شده است.ب) در آبخوان  صورت آب جاري است.ه ب الف)  
  د) در دریاها است .    باشد.صورت یخ میه ج) ب  

  ، . . . . . . . . . . هستند.هاي سازنده جهانترین ذرهاصلی -57
  د) مولکول ها  ج) اتم ها  ب) نوترون ها  الکترون ها الف)  

  لیتر است؟متر مکعب و چند میلیلیتر بنزین  به ترتیب چند سانتی 5حجم  -58
  5000-5000ب)     5000 -5 الف)  
  5-5د)     5-5000ج)   

  دقیقه چقدر است؟ 6است تعداد ضربان هاي قلب او در ثانیه  8/0زمان بین دو ضربان قلب شخصی در حالت معمولی  -59
   520د)   300ج)   450ب)   75 الف)  

گرم جـرم   300میلی لیتر از مایعی که  200گرم جرم دارد را درون  8/7مکعبی فلزي که ابعاد آن یک سانتی متر است و  -60
  شود؟پیش بینی کنید چه می دارد می اندازیم.

  ایستدایع میب) روي م    فرو می رود الف)  
  بستگی دارد مایع غلظت د) به  ماندمی معلق مایع میان در ج)  

  است؟ غلطکدام گزینه  -61
    .بردگیري را باال میدقت اندازه ،دست آمدههگیري از اعداد بگیري و میانگینتکرار اندازه الف)  
  ها همواره با تقریب همراه هستند.گیريب) اندازه  
  گیري بستگی دارد.اندازه يبه دقت شخص و دقت وسیلهگیري ج) دقت اندازه  
  بینی است.مهم براي پیش يگیري یک مرحلهد) اندازه  

  چند نیوتن است؟ ،مریخ يوزن این پرتقال در سطح کره گرم است. 250جرم پرتقالی  -62
  1000د)   42/0ج)   1ب)   5/2 الف)  

تواند عمـق سـطح ایسـتابی را    کدام منطقه میاز راست به چپ، به ترتیب  از خاك رس فشرده باشد، Cفرض کنید الیه  -63
  منطقه می تواند منطقه اشباع باشد؟نشان دهد و کدام 

    A  وB  ب)    Bو  C الف)  
  Dو Cد)   Bو A  ج)  

  است؟شیشه براي ساختن  ي اصلی الزمزیر، ماده ادومکدام یک از  -64
  د) رس  ج) سیمان  اکسید آهنب)   ماسه الف)  

  در کدام منطقه مسیر رود مستقیم است؟ ،اگر شکل مسیر رود را نشان دهد -65
 Bو  A الف)  
  Cو  A  ب)  
  Dو  B  ج)  
  Dو  Aد)   

A 
B 
C 
D 
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 زبان انگلیسی
  مریم را در دادن پاسخ صحیح یاري کنید. هاي داده شده پاسخ دهد.سوالمریم باید این متن را بخواند و به 

Kimia’s family 
Kimia and Mina are friends. They are twelve 
years old. They’re classmates, too. 
Their birthday is in Tir. 
The picture is Kimia’s family. Kamal is Kimia’s 
brother. He’s ten and he’s a student. His 
birthday is in Esfand. Mahin, their mother is 
thirty. She’s an English teacher. Her birthday 
is in Azar. Mr.Amini, their father is a mechanic. He is thirty five.  
 
66. Kimia is . . . . . . .  years old. 
 a) twelve  b) ten c) thirty               d) thirty five 
 
67. Mahin’s birthday is in . . . . . . . . .  
 a) Tir b) Azar c) Bahman d) Esfand 
 
68. Kimia’s brother is a . . . . . . . . . 
 a) student         b) doctor c) mechanic d) teacher 
 
69. Mina and Kimia are  . . . . . . . . . 
 a) family   b) doctors       c) friends d) teachers 
 
70. Mr.Amini is Kamal’s . . . . . . . . . 
 a) mechanic       b) student          c) friend         d) father 
 

  فقط با حروف زیر کدام یک از اسامی زیر را می تواند بسازد. زهرا* 
71.    a  , b ,  e ,  h ,  i  , l  , m ,  n ,  o 
 a) Anita b) Bahar c) Elham d) Mahsa 
 

  علی در حل این مسئله ریاضی با مشکل مواجه شده است او را در یافتن جواب کمک کنید.* 
72. Twenty plus eight and minus nine is . . . . . . . . . 
 a) twenty one b) twenty       c) nineteen        d) eighteen  
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