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 قرآن
  است؟ متفاوتبا بقیه  در کدام گزینه» ما«معناي کلمه  -1

ِه َما ِف الف)    َال ِإنَّ ِللَّ
َ
ْرِض  یأ

َ
َماَواِت َواْأل ْرِض  ب)  السَّ

َ
َماَواِت َواأل   َوَما َخَلَق الّلُه ِفی الَسّ

ا َفَعْلُتم ِبُیوُسَف د)     الّلُه َذِلَك ِإَالّ ِباْلَحِقّ َما َخَلَق ج)      َهْل َعِلْمُتم َمّ
  است؟ نادرستترجمه کدام گزینه  -2

  = آیا مگرَاالد)   = برَعلیج)   = به ِالیب)   = مگر ِاّال  الف)  
  دارد؟ کمتريکدام ترکیب حروف ناخواناي  -3

  د) فی اختالِف   ِاهتداج) و فمن   ب) َعَلی االرِض   ِذی الّطوِل  الف)  
  ؟شودنمیکدام ترکیب به صورت جمع ترجمه  -4

َة ءاباءی  الف)     َعّما َتْعَملُوَن د)   قال یَقوِم ج)   أجُر المحسنیَن ب)   ِملَّ
  ترجمه کدام گزینه درست است؟ -5

ناد)   = پدارنم َابیج)   = گفت خدا الّله ُقِل ب)   = از آنچه َعّما الف)     = به راستیکهِانَّ
  گیرند؟چند گروه مورد مغفرت قرار می» ِللُمؤِمنیَن َیوَم َیُقوُم الِحساب َو  لواِلَدیَّ  َو  َنا اغِفرلیَربَّ «آیه در  -6

  د) چهار گروه  ج) سه گروه  ب) دو گروه   یک گروه الف)  

 هاي آسمانپیام
  ؟نیست هاي زیرنشانگر کدام یک از گزینه ،هالطف و نعمت هاي خداوند به ما انسان -7

  د) عبادت  ج) مراقبت  ب) محبت  عنایت و توجه  الف)  
  ؟نیستمندي از یاري خدا هاي زیر از شرایط بهرهکدام یک از گزینه -8

  د) نماز  ج) دعا  ب) صبر  یبد اخالق الف)  
  اشاره دارد؟» به معاد و زندگی پس از مرگ«کدام یک از آیات زیر  -9

ُکْم َلِئْن َشَکْرُتْم  الف)   زیَدَنّ
َ
ِذیَن َکَفُرواْ ب)    َأل ی اَلّ یَن  ُهَو َمَعُکمج)   ِإْذ َیَتَوَفّ

َ
اَک د)   ما ُکنُتم أ اَک  َو  َنْعُبُد  ِإَیّ   َنْسَتعیُن  ِإَیّ

 در راه خدا  را شامل می شود .  . . . . . نیست و هر نوع  . . . . . . صدقه دادن  فقط . -10
  استراحتحتی کار،-جانید)   کمک به دیگران  -مالیج)   دیگرانبهیاد دادن-زبانیب)  دیگرانبهکمک–جانی الف)  

  کند؟معرفی می ترکاملکدام جمله  پیامبر رحمت را،  -11
ِحیٌم  الف)     ِإَنّک َلَعلی ُخُلٍق َعِظیٍم ب)     ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف َرّ
ْسَوٌة َحَسَنةٌ  یَلَقْد َکاَن َلُکْم ِف د)   ِللعاَلمیَن  ِاّال َرْحَمةً  َوما َاْرَسْلناَك ج)   

ُ
ِه أ    َرُسوِل الَلّ

  خوشحالی حضرت زهرا(س) از تقسیم کار مربوط به کدام صفت ایشان است ؟ -12
  ساده زیستید)   حیا و عفت  ج)   اجتماعحضور در صحنهب)   (ص)پیامبرشدید بهعالقهالف)  

 عربی
  است؟ نادرستکدام گزینه  -13

  اتطالباٌت ناجح ،د) اولئک  العبٌة ایرانیةٌ  ،ج) هِذِه   ب) هؤالء الرجاُل، معلموَن   مسروراِن ُاّماِن  ،هذاِن  الف)  
  ؟درست می باشدپرسش و پاسخ در کدام گزینه  -14

ازیز ب) َمْن ِهَی؟ ُهَو     .َاْیَن الطفُل ؟ ِعْنَد ُاّمِه  الف)     .کریا الرَّ
  .ِلَمْن هِذِه الحقیبة ؟ هِذِه الحقیبُة ُهناد)   ج) َمْن أنَت ؟ َاَنا مدیرُة المدرسِة.  
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  شود :   به ترتیب می »ُحسْن ، َرخیصة، کثیر، جالس«متضاد کلمات  -15
  د) َاْحَسْن، سوء، غالیة، قلیل  ، قلیل، غالیة، واقف  سوءج)   ب) سوء، غالیة، قلیل، واقف  ، غالیة، قلیل،َوَقَف سوء الف)  

  کدام است؟ »الالعباُت، صابراٌت اولئك «ترجمه صحیح عبارت  -16
  شکیبا هستند.اینها،بازیکنانید)   بازیکنان،شکیبا هستند.اینج)   بازیکنان،شکیبا هستند.آنب)   شکیباهستند.آنها،بازیکنانی الف)  

  است؟ نادرستترجمه کدام عبارت  -17
، باباِن  الف)     افتخار پدرومادراست.:فرزندخوب،باعثالولُد الصالُح،فخٌر للوالدیِن ب)  دارد.کالس، دو در بزرگنی: ا کبیراِن ِلهذا الصفِّ
 ج)   

َ
رِ د)   : نادانی، مرگ زندگان است. حیاءالجهُل موُت األ فکُّ   : او باید فکر کند. َعَلیَك بالتَّ

  گزینه درست کدام است؟ -18
دتاِن، ب)   ذلَك المسابقِة ناِجحاٌت. یهوالء البناُت، ف الف)   یِّ   مجاهدتاِن.هذاِن السَّ
  .زهراُء و مریُم، جالساِن د)   .صدقاُء، َمسروروَن اولئَك األ ج)   

  است؟» منْ انت؟«گزینه، پاسخ کدام  -19
ٌس  الف)     الصفِّ  یهو ناجٌح فد)   انا َرُجٌل ج)   هو مدیُر المدرسِة ب)    انَت ُمَدرِّ

  در پاسخ کدام سوال است ؟ »هی سائقَۀُ السیارةِ«جمله  -20
،  ج) ِلَمن السیارة ؟   ب) َمْن ِهَی ؟   َهْل هَی سائَقٌة ؟ الف)  

َ
اَرِة ساِئَقة؟ د) أ   ِلَسیَّ

 ادبیات فارسی
  به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ »فارغ، دمساز، بصیرت، تأمل«معنی واژه هاي  -21

  جدایی، همدم، آگاهی، اندیشه کردن ب)  آسوده، همدم، چشم، تالش و کوشش الف)  
   آسوده، سازگار، درستی، درنگ کردن د)  سازگار، بینش و آگاهی، فکر کردن راحت، ج)  

  ؟نیستمفهوم کدام گزینه درست  -22
  تجربه اندوخت) و دانش آموخت وباید اندوخت(باید فنتو را توش هنر می الف)  
  پا محکم نهادن(توانا و قدرتمند شدن) دو ب) بباید هر  
  (ناتوان و خسته شد)ج) فتاد از پاي، کرد از عجز فریاد  
  شوند)ها جاري مید) مثل یک چشمه سار، جاري شد(در بهار چشمه  

  به ترتیب از کدام نویسندگان هستند؟ »کویر«و  »هاي مجیدقصه« -23
  نادر ابراهیمی و قیصر امین پور ب)  هوشنگ مرادي کرمانی و دکتر شریعتی الف)  
   پور و محمدجواد محبتقیصر امین  د)  طاهره ایبد و دکتر شریعتی ج)  

  است ؟ نادرستامالي کدام گزینه با توجه به معنی آن  -24
   سالح : درستی د)  آوردناعتراف : بر زبان ج)  هااثنا: میانه ب)  غیرت : آبرو الف)  

  است ؟ نشدهدر کدام گزینه مسند درست مشخص  -25
  شد بر جاي ناگاه سست ز وحشت ب)  دمساز نگشت آسایشم یک لحظه الف)  
   شود پنهاندانه ها چون در زمین  د)    رفته است با عجلهعلی  ج)  

  ؟ندارددر کدام گزینه آرایه ي تشخیص و تشبیه وجود  -26
  هر ورقش دفتري است معرفت کردگار  برگ درختان سبز در نظر هوشیار الف)  
  مثل لبخند باز خواهم شد  غنچه هم گفت گر چه دل تنگم ب)  
  گفت می خواهم آفتاب شوم  شبنم از روي برگ گل برخاست  ج)  
   دست ها بر کرده اند از خاکدان  این درختانند همچون خاکیان د)  
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  آمده است ؟ نادرستهاي هم خانواده در کدام گزینه کلمه -27
   مسعود سعادت، سعید، د)  مشاعره، شعور شاعر، ج)  مقتدر، اقتدار، قادر ب)  متعال، تعالی، تعادل الف)  

  »پنهاناستزپیداییحق اندر وي/دانروي حقجمله فروغجهان«؟استذکر نشدهدرست درکدام گزینهرو روبهمفهوم بیت -28
  به دنیاي گذران اعتماد نکنیم. ب)  تمام دنیا پرتو وجود خداوند است. الف)  
   طبیعت جلو ه اي از حق است.  د)  در پدیده هاي آفرینش با دقت نگاه کنیم. ج)  

  ؟استغلط ، کدام گزینه »روندآزاد زیست کرده و آزاد می /این زندگی، حالل کسانی که همچو سرو « با توجه به بیت -29
  باشد.و خوشحاللتا برایمان ،نبندیممادي دلدنیايب) به  باشد.  میو وارستهآزادههايدراین بیت، سرو نماد انسان الف)  
  د) در این بیت آرایه تکرار و تشبیه وجود دارد  این زندگی باید با حالل همراه باشد. ج)  

  ؟نوشته نشده استها در کدام گزینه به درستی مفرد و جمع واژه -30
   سرارر و اَس د)  اعجاز و معجزه ج)  علم و علوم ب)  عنوان و عناوین الف)  

  گزینه آمده است؟ نقش کلماتی که زیر آن خط کشیده شده در کدام -31
  »را خواند انشاي کوچکشرفت و   غلتید زمینآرام بر  دانه«

   نهاد، قید، مفعول د)  نهاد، متمم، مفعول ج)  نهاد، متمم، نهاد ب)  مفعول، متمم، مفعول الف)  
  آمده است؟ نادرست مفهوم کنایی در کدام گزینه -32

  ندارد)خدا راهدرگاهبهاز زورگوییدرازدستی(کنایهز درتکوته ب)  )رازنردکاز پنهانزنهار باز(کنایهدر مکناینبر کسی الف)  
   ) و شگفتی ان ساییدن(کنایه از تعجبدندان بر دند د)  )و یاري رساندن نرددست گیر(کنایه از کمک ک ج)  

 مطالعات اجتماعی
  د؟نشواز چه زمانی داراي حقوق طبیعی می هاانسان -33

  .از ابتداي خلقت و تولد ب)  .دونشمیزمانی که تبعه یک کشور  الف)  
   .سالگی 18از سن  د)  .دنزمانی که وارد مدرسه می شو ج)  

  بیانگر مسئول بودن در برابر کیست؟» کنم با زبانم دروغ نگویم یا غیبت نکنمتالش می: « این جمله -34
   عالم خلقت د)  محیط زندگی ج)  دیگران ب)  خودم الف)  

  خود را درمقابل . . . . . بیمه کنند.وکارگرانکارمندانيدارند همهها وظیفهوسازمانها وکارفرمایانها، شرکتبنگاهصاحبان -35
  هابیماري د)  حوادث ناشی از کار ج)  سوزيآتش ب)  تصادفات الف)  

  از وظایف کدام نهاد می باشد؟ ،نظارت بر انتخابات کشور -36
   قوه مجریه د)  مجلس شوراي اسالمی ج)  مجلس خبرگان ب)  نگهبانشوراي  الف)  

  هاي کرکس در کدام قسمت ایران قرار دارد؟کوه -37
  شمال غربی د)  شمال شرقی ج)  مرکز ب)  جنوب شرقی الف)  

است، بر روي  سانتیمتر 4اي  این مقیاس خطی وجود داشـته باشـد، فاصله ي دو شهر که بر روي نقشه   کنار نقشـه اگر در  -38
  ؟زمین چند کیلومتر است

  
   1000 د)  800 ج)  600 ب)  400الف)  

ار او این ک . بهبه شدت متاثر شد و سعی کرد که خود را جاي آنها بگذارد ،هاي بیماران کودکان غزهفاطمه با دیدن صحنه -39
  چه می گویند؟

   همزبانی د)  همیاري ج)  همدردي ب)  همدلی الف)  

| | | | | | 
0 1 2 3 4 5 

200 400 600 800 1000 
Km 
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  ؟دیآیعناصر آب و هوا به شمار م ترینماز مه -40
   و ارتفاع ایاز در يدور د)  ارتفاع و دما ج)  دما و بارش ب)  ارتفاع و بارش الف)  

  شود؟دانش و مهارت جزء کدام عوامل تولید محسوب می -41
  نیروي انسانی د)  اقتصاد ج)  منابع طبیعی ب)  سرمایه الف)  

  ؟باشدنمیکدام گزینه صحیح  -42
  اجباري است.وبهداشتیمصرف موادغذاییثبت تاریخ ب)  گویند.به مواد اولیه، مواد خام می الف)  
  کند.بررسی میموسسه استاندارد کیفیت کاالها را  د)  کند.تاسیستولید موادغذاییکارگاهدلخواهتواندبهمیهرکسج)  

 ریاضی
)ي عبارت ساده شده -43 ) ( )7342523 −−−−− axxaxx کدام گزینه است؟  

15 الف)   +− x   (15ب −− x   (1125ج +−− xx   (1125د −+− xx  
  شهر کدام است؟  قرینه میانگین این سه درجه زیر صفر است.C، 12دیگر هستند و دماي شهر قرینه هم B و Aدماي دو شهر  -44

  -12د)   -4ج)   +12ب)   +4الف)   
)حاصل عبارت  -45 )157372148   کدام گزینه است؟ −÷×+−+

  -31د)   31ج)   17ب)   -17الف)   
کدام         متر باشد.آنگاه طول سانتی =       120و =       60اگر  باشد.می       وسط  Nو        وسـط   Mدر شـکل زیر   -46

  متر)سانتی =      150است؟( 
  120د)   90ج)   60ب)    150الف)  

  متمم هر زاویه چند درجه است؟ اختالف مکمل و -47
  درجه 180ب)     درجه90الف)   
  به زاویه بستگی دارد. و توان محاسبه کردنمی د)    درجه 55ج)   

)حاصل عبارت  -48 ) ( )yxyx 21837   کدام گزینه است؟ y=−184و  x=74به ازاي  −−−
  -74د)   174  ج)  185ب)   -285 الف)  

رو را نسـبت به کدام نقطه دوران دهیم تا شکل دوران یافته آن و خود مثلث(بدون این که تبدیل دیگري انجام  مثلث روبه -49
  االضالع دهند؟ دهیم) تشکیل یک متوازي

  هاي ساعتدرجه خالف حرکت عقربه A ،90ي الف) نسبت به نقطه  
  درجه B  ،180ب) نسبت به نقطه   
  درجه C  ،180ج) نسبت به نقطه   
  درجه D  ،180د) نسبت به نقطه   

  رو کدام است؟حاصل عبارت روبه -50
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128
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128
  127د)   128ج)   1

,,,,,L                     عدد بعدي در الگوي عددي زیر چیست؟ -51 64953642531629  
  864د)   981ج)   829ب)    764الف)  

+  )حاصل عبارت  -52  )(  +  )(  +  ) … (  + =   به ازاي (       کدام است؟    −
  -100د)   100 ج)  صفر ب)  1 الف)  
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)حاصل عبارت مقابل در کدام گزینه آمده است؟                                          -53 )( )( )13232 +−−−−  
  -12د)   -36 ج)  -18 ب)  34 الف)  

  ؟دهدنمیبدیل هندسی جهت شکل را تغییر کدام ت -54
  »ب« و »الف«هاي د)گزینه  ج) انتقال  ب) تقارن  الف) دوران  

  چند درجه است؟  با توجه به شکل مقابل اندازه زاویه  -55
  30 ب)  60 الف)  
  50 د)  40 ج)  

  اگر پس از به زمین خوردن در دفعه سـوم  ي قبل باال می آید.یـک توپ پس از هربـار زمین خوردن یـک سـوم دفعه     -56
  است؟در ابتدا از چه ارتفاعی رها شده  سانتیمتر باال بیاید، 200 

  مترسانتی 180 ب)    متر 3الف)   
  مترسانتی 5400د)     متر 30ج)    

)  رو کدام گزینه است؟حاصل عبارت روبه -57 ) ( )2232101181920 −−−−−−−−−−−− LL  
  -184 ب)    43 الف)  
  100 د)    -464 ج)  

 علوم تجربی
  ؟نیستکدام عبارت صحیح  -58

  .علم استسوال کردن و تالش براي یافتن جواب، مهمترین نکته در  الف)  
  .گوگرد، نمک و جوهر نمک، در آب حل می شوند ب)  
  .تبدیل علم به عمل را فناوري می گوییم ج)  
   .فن آوري ها، معایبی هم دارند د)  

  چقدر است؟ حدوداًمعمولی به نظر شما جرم یک توپ فوتبال  -59
   گرم 100کمتر از  د)  گرم 100 -150 ج)  گرم 400 -500 ب)  کیلوگرم 1 -2/1 الف)  

  ماده ي اولیه براي ساخت کارد و چنگال چیست؟ -60
  د) چدن  ج) فوالد زنگ نزن  ب) مس  سنگ معدن آهن الف)  

گیري حاصل اندازه تواندنمیمتر اسـت. کدام عدد  سـانتی  5/0ي متوالی در یک خط کش کمترین فاصـله بین دو درجه  -61
  طول اجسام با این خط کش باشد؟

   میلی متر 27 د)  میلی متر 35 ج)  متر 135/0 ب)  متر 12/0 الف)  
  ؟نیست. کدام جمله درباره ي یخچال ها صحیح 62

  .هر کجا که یخ و برف وجود داشته باشد، یخچال محسوب می شودالف)   
  .هاي زمین یخچال هاي عظیمی وجود دارددر قطبب) 

  .هستندشود که بارش ها عمدتا به صورت برف در جایی یخچال تشکیل میج)   
  .ها یخچال وجود دارددر نقاط بلند و مرتفع سطح خشکید) 

  ؟نیستکدام یک چکش خوار  -36
   گوگرد د)  طال ج)  نقره ب)  مس الف)  
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کنیم. لیتر را از هوا پر می 5در حدود یک پنجم هوا را گاز اکسیژن تشکیل داده است. یک مخزن فلزي دربسته به گنجایش  -64
  موجود در این هوا را از کپسول خارج کنیم، حجم هواي باقی مانده چند لیتر خواهد بود؟اگر بتوانیم اکسیژن 

   5 د)  4 ج)  3 ب)  2 الف)  
از  هاگلوله ،یک حلقه در اختیار داریم. در حالت عاديهمچنین آهن و  و سه گلوله ي فلزي از جنس هاي آلومینیوم، مس -65

  یک اندازه گرم کنیم، احتمال عبور نکردن کدام گلوله از بقیه بیشتر است؟کنند. اگر هر سه گلوله را به حلقه عبور می
  مسی ب)    آلومینیومی الف)  
   تفاوتی ندارند د)    آهنی ج)  

  در بین جمالت زیر، چند عبارت صحیح است؟ -66
  .* گوگرد، طال و نمک را می توان به طور مستقیم از طبیعت به دست آورد

  .نفت خام به دست می آید * شیشه از ماسه و پالستیک از
  .* چوب پنبه از ناخن سخت تر است

  .* استحکام فوالد از پالستیک بیشتر است
   4 د)  3 ج)  2 ب)  1 الف)  

  به ترتیب از راست به چپ چه موادي هستند؟ Dو  A ،B ،Cبا توجه به نحوه ي قرار گیري، ماده ي  -67
  جیوه چوب پنبه، آلیاژ برنج، آب، الف)  
  آلیاژ برنج، آب، چوب پنبه، جیوه ب)  
  چوب پنبه، جیوه، آلیاژ برنج، آب ج)  
   چوب پنبه، آب، آلیاژ برنج، جیوه د)  

  ؟باشدنمیي فوالد زنگ نزن صحیح کدام گزینه درباره -86
  .از آهن، نیکل و کروم به دست می آید الف)  
  .سخت تر و مقاوم تر از آهن است ب)  
  .موجود بین اتم هاي آهن، باعث بهبود خواص آن شده استناخالصی هاي  ج)  
   .مقدار  زیادي از فلزات مختلف به آهن اضافه شده است د)  

  کیلوگرم است) 1000به چند تن سنگ معدن نیاز داریم؟(هر تن برابر  تن فلز آهن، حدوداً 100براي تهیه  -69
   2000 د)  1000 ج)  500 ب)  200 الف)  

  ؟نداردآهک در کدام یک از موارد زیر کاربرد  -70
  ورودي استخرها و گاوداري ها ب)    تهیه سیمان الف)  
   تهیه مغز مداد د)    کوره بلند ذوب آهن ج)  

  براي شکل دادن به کدام ماده باید به آن گرما دهیم؟ -71
   همه ي موارد د)  شیشه ج)  بتن ب)  گل رس الف)  

  کدام جمله صحیح است؟ -72
  .هاي مقاوم برسدهاي سست و  نامقاوم به سنگشود که آب در مسیر خود از سنگآبشار در جایی ایجاد می الف)  
  .دریاچه ها در تامین مواد معدنی براي انسان، اهمیت چندانی ندارند ب)  
  .در زمین هاي شیب دار، رودخانه مسیر مارپیچ را به خود می گیرد ج)  
   .بیشتر آب هاي شیرین در زیر سطح زمین قرار دارندصرف نظر از یخ هاي قطبی،  د)  

A 
B 
C 
D 
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 زبان انگلیسی
  اسم بسازد. به نظر شما کدام گزینه صحیح است؟ 2 زیر،خواهد با استفاده از تمام حروف علیرضا می -73

 a) Mana - Nima b) Mina - Amin  
 c) Mona - Mina d) Amin - Mana  

وانید تنظر نوشتاري(حروف کوچک و بزرگ) اشتباه نوشته است. میکلمات را از از بعضـی  یکی از دوسـتانم در متن زیر   -74
  to meet you, Ali. niceB:     .tamkini Aliis  nameA: Hello, my  آن کلمات را برایش پیدا کنید؟

 

 a) a , c b) a , d c) b , d d) c , d  
  * مریم باید جدول زیر را کامل کند. با انتخاب گزینه مناسب او را راهنمایی کنید.  

75. . . . . . . . is your name? 
 a) Who b) What c) How d) When  
76. My birthday is in . . . . . . . . . 
 a) Mehr b) Day c) Tir d) Aban  
 

وجه ئن شوید او همه را بلد است با تمتحریرش را به انگلیسی یاد گرفته است. براي اینکه مطشـادي به تازگی اسم وسایل   -77
 به تصاویر در انتخاب گزینه صحیح یاریش کنید.

 a) pen , book , ruler , eraser  
 b) eraser , ruler , pen , book 
 c) ruler , eraser , book , pen 
 d) pen , ruler , book , eraser 

  محمد براي گرفتن بالن اسباب بازي از معلم ریاضی خود بایستی معماي داخل بالن را حل کند.   -78
  به نظر شما جواب معما کدام گزینه است؟

  a) ten b) twelve 
  c) fifteen d) sixteen  

  بایستی به سواالت این متن پاسخ دهد.   ،* پریسا براي ارتقاء به مرحله دوم آزمون زبان انگلیسی
  در انتخاب گزینه صحیح او را کمک کنید.

Bita is a student. she's thirteen but her classmate ,Sara ,is fourteen. Sahar and Tina 
are Bita's friends, but they aren't in her class.   
 
79. Who is Bita's classmate? 
 a) Sahar b) Sara c) Tina d) Bita  
80. How old is Sara? 
 a) 11 b) 12 c) 13 d) 14  
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