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 قرآن

ینُٰه ِمَن الَغمِّ « با توجه به عبارت قرآنی  -1  ؟نیست مناسب »لَغمِّ اَ « کلمه براي ترجمه کدام » نَجَّ
  دردد)   ناراحتیج)   اندوهب)   غمالف)   

3َّ ُقل « دقیق ترین ترجمه براي عبارت قرآنی  -2   ؟چیست » إِلَیَّ  یوحیٰ  لکُما أَنَا بََرشٌ ِمثـإِ
  بگو فقط من بشري هستم مثل شما، وحی می شود به من.  الف)   
  ب)  فقط بگو من بشري هستم مثل شما و وحی می شود به من.  
  ج) بگو من بشري هستم مثل شما فقط به من وحی می شود.  
  .شودن وحی مید) بگو من  فقط بشري هستم مانند شما ولی به م  

ِ  كُلـاملُ « عبارت قرآنی براي  رجمه کدام ت -3 ِD   به صورت صحیح آمده است؟»  یَوَمِئٍذ 
  ب) فرمانروایی آن روز براي خداست.  فرشته آن روز در خدمت خداوند است.الف)   
  د) فرمانروایی روزي که براي خداوند است.  ج) فرشته در آن هنگام خدا را دید.  

  ؟استتفاوت مبا بقیه » لـِ«حرف ي ترجمهدر کدام گزینه  -4
ِ َو ب)     َوالعاِقبَُة لِلتَّقویالف)    ِD  مواِت َو االَرِض  َغیُب    السَّ
    إِذ ُقلنا لِلَملِئکَةِ  د)    لَِقوٍم یَعِقلون ج)  

  کدام گزینه است؟»  أَنتُم َو ءاباُؤکُم« ترجمه صحیح عبارت  -5
  د) آنها و پدرانشان  ج) شما و پدرانتان    ب) شما و پدرتان  شما و برادرانتانالف)   

  به ترتیب کدام گزینه است؟ »،ُسبُل كَلـِ َویل ، کذ «هاي  ترجمه صحیح واژه -6
  ب) واي بر ، مانند آن ، راهها    چنین ، راههاعمیق ، اینالف)   
  چنین ، راهد) واي بر ، این    چنین ، راههاج) واي بر ، این  

  با کدام عبارت قرآنی زیرهماهنگ است؟»  .سرچشمه حیات است ،آب« مفهوم  -7
مَس والَقَمر. َو النَّهارَ  ُهَو الَّذی َخلََق الَّیَل  ب)  :زنده ای)َحیٍّ  .(َو َجَعلنا ِمَن املاِء کُلَّ َشیٍء َحیٍّ اََفال یُؤِمنونالف)      َو الشَّ
sِءماًء. َو أَنَزَل د)     َخیٌر َو اَبقی . كََو ِرزُق َربِّـج)      ِمَن السَّ

  ؟نیست »توحید و یگانگی خداوند« پیام کدام آیه، بیانگر -8
ا اِلُهکُم اِلٌه واِحدٌ الف)    َّ3                                              ُقِل ُهللا خالُِق کُلِّ َشیٍء َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر. (الَقّهاُر:مقتدر)ب)     أَ
sِت َفنادی ِفی الظُّ ج)      َوالیَظلُِم  َربَُّك اََحداً.د)   آل اِلَه اِّال اَنَت.اَن لُ

  هاي آسمانپیام
 انجام کارهاي همه ي گزینه هاي زیر، مستحب است به جز گزینه ي ... -9

  ب) به جا آوردن نـمازهاي واجب به صورت جماعت                             انجام غسل جمعه قبل از ظهر روز جمعه                  الف)   
  د) صبرکردن براي شروع و برپایی نـماز جماعت  ج) انجام کارهاي نـماز به ترتیب و بدون فاصله  

  شیوه ي انجام سومین مرحله از غسل چگونه است؟ -10
  ب) شستن کامل سر و گردن، همان مقدار که دیده می شود.  کنیم براي خشنودي خداوند غسل کنیم.       قصد میالف)   
  د) شستن طرف راست بدن، ازباالي شانه تا کف پاي راست.  ج) شستن طرف چپ بدن، ازباالي شانه تا کف پاي چپ.     

  ارکان نـماز به طور کامل کدام اند؟ -11
  کبیرة اإلحرام، رکوع، سجود، سالمب) نیت، قیام، ت  نیت، تکبیرة اإلحرام، رکوع، سجود، سالم     الف)   
  د) نیت،  قیام، تکبیرة اإلحرام،  رکوع، سجود  ج) نیت، قیام، رکوع، سجود، تشهد، سالم   

  ؟نیستکدام جمله صحیح  -12
              .حرام است ب) هرکاري که انسان را به گناه بیندازد،  .حدود پوشش، مخصوص زنان استالف)   
  به تنهایی براي سالمت جامعه کافی نیست. د) حفظ پوشش،  د و پیشرفت نـمی باشد.ج) حفظ حجاب، مانع رش  

  کدام عبارت قرآنی به حفظ حیا در نگاه ، اشاره می کند؟ -13
وا ِمن أبصارِِهمب)        یَـحَفظوا ُفروَجُهمالف)         یَـُغـضُّ
  یَـصنَعونَ ا ـاِنَّ َهللا َخبیٌر ِبـمد)      الیُبـدیَن زینَـتَـُهنَّ ج)   
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  با توجه به فرمایش پیامبر(ص) سومین مرحله درکسب دانش، چیست؟ -14
  د) آموزش آن به دیگران  ج) عمل کردن به آن     ب) به خاطر سپردن     گوش فرا دادن  الف)   

  ؟شودنمیکدام پیام ، برداشت  »اً ـَو ُقل َربِّ زِدنی ِعلم«ي از آیه شریفه -15
  ب) علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر         استعانت از خداوند درعلم آموزي  الف)   
  د) برتري عالـمان برعبادت کنندگان بی علم  ج) ارزش واهمیت علم وعلم آموزي    

  با کدام مفاهیم هماهنگی دارد؟ »ماندخورشید همیشه پشت ابر نمی«ضرب المثل  -16
  زدنو تهمتنکردب) مسخره    حسادت و غرور    الف)   
  د) وفاي به عهد و امانت داري    ج) راستگویی و دروغ گویی  

  سبک شمردن نـماز یعنی چه؟ -17
  ب) بی توجهی به نـماز و به طور کامل نخواندن نـماز  بدون دلیل نـماز اول وقت را به تأخیر انداختنالف)   
  قلب کامل نداشتن در نـماز د) توجه و حضور  ج) بعضی وقت ها خواندن وبعضی وقت ها نخواندن      

  با کدامیک از ویژگی هاي حضرت فاطمه زهرا(س) هماهنگی دارد؟ »َحَسنَِة َفـلَـُه َخیٌر ِمنهاَمن جاَء ِبـالْ «عبارت قرآنی  -18
  ب) توجه به خانواده      ساده زیستی            الف)   
    د) یاوري نیکو    ج) ایثار و بخشندگی      

  عربی
 جمله درست است؟ترجمه ي کدام  -19

َمکْتَبَةِ الف)    نا واِجباتِنا ِفی الْ   : تکالیف را در کتاب خانه نوشتیم. کَتَبْ
هُ ب)      : دوستم را فراموش نمی کنم و به دنبالش می گردم. ما نَسيُت َصديقی َو بََحثُْت َعنْ
َحقيبَةِ ج)      : خواهرانم در باغ را باز کردند.   اََخواتی َفتَْحَن باَب الْ
َک ِفی الْبَحرِ اِ د)    s   : برادران تو ، ماهی ها را در دریا انداختند. ْخَوتَُک َقَذفوا اْألَْس

  با کدام گزینه کامل می شود؟» أَخو نَرجِس مع أَبیه ......... جبلَ دماوند « عبارت  -20
اد)                 َصِعْدتُنَّ ج)            َصِعداب)                َصِعْدتُمالف)    ُ)   َصِعْد

َعيِْش * َسالَمُة  َعباَءةً لَِبَسْت « ترجمه ي واژه هاي مشخّص شده در کدام گزینه آمده است؟ -21 ُمداراِة *  الْ   »الَْحقَّ  اـما َعلِمِفی الْ
  ب) چادر ها ، زندگی ، ندانستید    چادر، زندگی، ندانستندالف)   
  کردندد) چادر، زندگی، عمل نمی  ج) چادر ، زندگانی، عمل نکردند                          

  است؟ نادرست» سوم شخص جمع فارسی«ترجمه ي کدام فعل به صورت  -22
ا ج)                نَظَرَتا ب)              نَظَراالف)    ُ)   نَظَروا د)               نَظَْر

کَالمِ يا «پاسخ سؤال  -23   کدام گزینه است؟» ؟ أُْستاُذ ! َهْل َسَمْحَت يل ِبالْ
کَالمِ  نََعْم، َسَمْحِت الف)    ِک ِبالْ کِ  َسَمْحُت  نََعْم،ب)   يا أُْختي ! لَ کَالمِ  لَ   يا ِبنْتي ! ِبالْ
کَالمِ  لَها ال، َسَمْحنا ج)   کَ  ال، ما َسَمَحْت د)     يا أَخي! ِبالْ کَالمِ  لَ   يا َصديَقتي ! ِبالْ

  در کدام جمله، جمع مکسر و مثنّی به کار رفته است؟   -24
يّاديَن.الف)    ُک ِفی َسفينَِة الصَّ s .ب)   کانَِت اْألَْس ِ ْ. هاُت، ناِجحاٌت ِفی ُمسابََقتَ   َهُؤالِء اْالُمَّ
ِحکَِم. ج)   sُل ِبالنِّيّاِت ِمَن الْ ِم َو اْألَْع ِعلْ ِ ِمَن الُْقراِن.أَْوالُدنا د)   اَلنِّْسياُن آَفُة الْ ْ.   َحِفظوا سورَتَ

  با کدام کلمه کامل می شود؟»  َعَدُد أَيّاِم اْألُْسبوعِ، ......« عبارت  -25
َعةالف)      َخْمَسةد)                 ِستَّةج)                  تِْسَعةب)              َسبْ

  کدام گزینه صحیح است ؟ -26
َجبَِل ؟ الف)    َک َعلَی الْ َك؟ ب)        َشَجرٌَة. -ما َذلِ   َهذا الَْهديَُّة ِألُّمي.                   -ما تِلْ
. -ِمْن أَيَْن أَنَْت ؟ ج)    . -کَيَْف أَنْتُم ؟ د)              أَنَا طَهرانِيَّةٌّ ٍ ْ5   نَْحُن ِبَخ

s  –ماخاَفتا « ترجمه ي افعال  -27   کدام گزینه است ؟»  َصنَْعِت  –َرَجْعتُ
  ساختی                     –برگشتید  –ب) نترسیدند   ساختی         –برگشتند  –سیدند نترالف)   
  ساخت –برگرداندید  –د) نترسیدید   ساختی           –برگشتید  –ج) نترساندید   
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  است ؟ غلط کدام گزینه  -28
  َجّدي! کَيَْف َذَهبَْت ُهناَک؟ ياب)                         ما جاَء َصِديقي ِألَنَُّه کاَن ُمساِفراً.الف)   
َمْزَرَعِة.ج)    َجبَِل .د)       الَْفّالَحتاِن َوَقَفتا ِفی الْ   لَِعبِْت اْألُْخُت َجنَْب َهَذا الْ

  ادبیات فارسی
 است؟ نادرستمعنی چند واژه  در بین واژه هاي زیر، -29

 » : دورافتاده لباس / صحن: میدان /خدشه : نقص / فارغاثنا : میانه ها / عطش : بیماري / تقلّا : بیزاري / گالش : نوعی «
  د) سه واژه  ج) چهار واژه             ب) پنج واژه              شش واژه             الف)   

  کدام واژه ها جمله ي زیر را به درستی کامل می کند ؟ -30
  »ها آماده باشیم.. به آن . . . ما به مستمندان رسید در خدمت . . . و چون . تنبلی نکنیم . . . و در نماز . . . . . بدي کردن به دیگران را کنار«

     گزاري – گذار  – گزاردن  –ب) بگذاریم       گذاري -گزار – گذاردن –بگذاریم الف)   
  گذاري – گذار – گذاردن –د) بگزاریم     گزاري – گزار – گزاردن –ج) بگزاریم   

  » به فیض بخشی  اهل نظر توانی کرد/      ذوق حضور و نظم امور ي بیا که چاره «   ؟نیامده استکدام گزینه در بیت ي  هم خانواده -31
  د) انضباط  ج) حضرت               ب) اوامر            منظومه                         الف)   

  کدام عبارت از نظر نگارشی صحیح تر است؟ -32
  .کنندبازي میدوستانم را دیدم که  ،آمدمبه مدرسه الف)   
  خواست.  کمک از او  و ب) مربی دستیارش را صدا زد  
  کنیم.  تالش می مرحله ي پایانیدوم رسیدیم و براي  ي و به مرحلهرا بردیم اول  ي مرحله ج)  
  .می خواهیم یاور ما باشد و درکارها به ما کمک کند او از د) تمام امیده ما به خداست.  

  معلم و مشوق نیما در شعر و ادب چه کسی بوده است؟ -33
  ب) نصراهللا مردانی          نظام وفا           الف)   

  د) نادر ابراهیمی    ج) اقبال آشتیانی              
  ؟شودمیندیده ي تشبیه، تشخیص آرایه ردودر کدام گزینه ه -34

  دست ها برکرده اند از خاکدان    این درختانند همچون خاکیانالف)   
  گفت می خواهم آفتاب شوم  ب) شبنم از روي برگ گل برخاست  
  باز خواهم شد  مثل لبخند  ج) غنچه هم گفت گرچه دلتنگم  
  باز چشم جوانه اي وا شد  د) با نسیمی که زندگی در اوست  

  رمز و نماد چیست؟» اعتدال محمدماه فرو ماند از جمال محمد(ص)     سرو نباشد به «در بیت » سرو«  -35
  ب) آزادگی    سر سبزيالف)   
  د) بی ثمري    ج) بلند قامتی  

  نقش واژه هاي مشخص شده در عبارت زیر به ترتیب درکدام گزینه آمده است ؟ -36
  »و مدارا نداشت . گذشتقانون تجاوز می کردند  حریمبا شخص خود را می بخشید ولی درباره ي کسانی که به  رفتاري بد «

   متمم، مفعول ،ب) مفعول    مفعول ،نهاد ،نهادالف)   
  نهاد متمم، مفعول،) د      نهاد ، نهاد ،ج) نهاد  

  در کدام گزینه به درستی آمده است؟» بهارستان، کویر، الهی نامه و مثنوي معنوي « نام نویسندگان کتاب هاي -37
  انصاري، مولويهللا اجامی، دکتر شریعتی، خواجه عبدالف)   
  ب) نظامی، اقبال آشتیانی، محمد ناصري، مولوي  
  ج) جامی، دکتر شریعتی، خواجه عبداهللا انصاري، نظامی  
  د) محمدرضا کاتب، اقبال آشتیانی، خواجه عبداهللا انصاري، نظامی  

  آمده است؟ به درستی ب در کدام گزینهبه ترتی »غنچه هم گفت گرچه دل تنگم    مثل لبخند باز خواهم شد «در عبارت زمان فعل ها  -38
  گذشته، حال، آینده) ب    حال گذشته، ،گذشتهالف)   
  گذشته، آینده ،د) حال    حال، حال ،ج) حال  
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  بن فعل در کدام گزینه درست به کار رفته است؟ -39
  بخشید . (بن : بخش)زیارت حضرت معصومه (س) به او آرامش الف)   
  برید.( بن : بر )ب) او سخن همنشین خود را نمی   
  ج) من در آینده بهترین شغل را انتخاب خواهم کرد. ( بن : خواه)    
  د) بچه ها مراحل قبلی را به خوبی گذراندند.( بن : گذراند)  

  »اگر چشم داري به دیگر سراي        به نزد نبی و وصی گیر جاي «             ؟نادرست استکدام گزینه مقابل با توجه به مفهوم  بیت  -40
  ب) منظور از نبی، حضرت محمد (ص) است.  منظور از دیگر سراي، آخرت است.الف)   
  د) منظور از وصی، حضرت علی (ع) است.  ج) چشم داشتن یعنی دلتنگ شدن  

  چه مفهومی را می رساند؟» آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم             گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر « بیت -41
  ب) عهد و وفا    ایثار و فداکاريالف)   
  د) مهربان بودن    ج) تسلیم شدن  

ارتبـاط  » چه بسیار چیزي را شما ناگوار و ناپسند می دانید، در حالی که خیر و صالح شما در آن است «  آیۀ شریفۀکدام بیت با مفهوم  -42
  بیشتري دارد؟

  ب) مرا در دام ها بسیار بستند/ ز بالم کودکان پرها شکستند  هجوم فتنه هاي آسمانی / مرا آموخت علم زندگانیالف)   
  د) مندیش که دام هست یا نه / بر مردم چشم دیدن آموز  رمیدن آموزج) رام تو نمی شود زمانه / رام از چه شدي   

  مطالعات اجتماعی
 گیرد؟هاي کدام نوع مسئولیت قرار میکوشش و تالش به منظور حفظ نظم طبیعت، از زیر مجموعه -43

  ب) مسئولیت فرد نسبت به خداوند متعال  مسئولیت فرد نسبت به محیط زندگی و عالم آفرینشالف)   
  د) مسئولیت فرد نسبت به دیگران و اعضاي جامعه  مسئولیت فرد نسبت به مراقبت از خود ج)  

  شود؟هاي زیر اجباري محسوب میکدام یک از بیمه -44
  ب) بیمه بهداشت و درمان    بیمه بدنه اتومبیلالف)   
  د) بیمه مسئولیت    ج) بیمه وسایل نقلیه موتوري  

  ي مردم  به انجام کار یکسان کشاورزي چه بوده است؟مجبور نبودن همهدر گذشته هاي دور، علت اصلی  -45
  ب) پیدایش مشاغل مختلف     م کار در جامعه  یتقسالف)   

  د) تولید غذاي کافی    م   ج) افزایش سرمایه مرد   
  دهد؟ها  را بهتر نمایش  میي جغرافیا شکل واقعی قارهي مطالعهکدام وسیله -46

  ب) نقشه         کره جغرافیایی  الف)   
  د) نمودارها    هاي جغرافیاییج) عکس  

  ؟شودنمییک از اقدامات زیر، موجب از بین رفتن خاك کدام  -47
  استفاده از کودهاي شیماییب)   از حد مواد غذاییمصرف بیشالف)   
  دفن زباله در خاكد)     کاشت درختانج)   

  است. . . . . . . . بندر چابهار از بنادر مهم و مرکز گردشگري در سواحل -48
  د) تنگه هرمز  ج) خلیج فارس    ب) دریاي عمان    دریاي خزر           الف)   

  کدام گزینه از میراث فرهنگی غیر مادي است؟ -49
  هاي قدیمیبها وکتاب) فرش    مساجد و بناهاي تاریخیالف)   
  د) آداب و رسوم    هاها  وکتیبهج) سکه  

  مربوط به دوره ساسانیان می باشد؟کدام یک از تصاویر زیر  -50

  د)   ج)   ب)   الف)   
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  کدام قوم آریایی نخستین  امپراطوري جهانی را تاسیس کردند؟ -51
  ب) پارس          ماد                       الف)   
  د) ساسان    ج) پارت                  

  به طور چشمگیري افزایش یافت؟شهري هاي ایران باستان، جمعیت یک از حکومتدر زمان کدام -52
  ي اشکانیاندورهب)     ي مادهادورهالف)   
  هخامنشیان يدورهد)     ساسانیان يدورهج)   

  یریاض
 ؟پذیرند، کدام استبر آن بخش 117هم و  91بزرگترین عددي که هم  -53

  9ب)     7الف)   
 17د)     13ج)   

  ؟نیست 144کدام یک از اعداد زیر، شمارنده عدد  -54
  12ب)     72الف)   
 32د)     48ج)   

  پذیر باشد، کدام گزینه درست است؟بخش xبر  yاگر  -55
)الف)    ), ,x y y  =  ]ب)      1 ]( ), ,x y x =1  

ج)   
[ ] ( ), ,

y x
x y x y

× = )د)     2 ) [ ],, x yx y
y x

× =1 

  است؟کدام گزینه  aمقدار  داختیار داریم.در  a3و  a ،a2و ابعاد  162مکعب مستطیل با حجم  -56
 5د)   4ج)   3ب)   2الف)   

  تر است؟کدام عدد بزرگ -57
)الف)    )/ 50 )ب)     2 )/−

60 1  

ج)    
 
 

41
2

−د)      24 

  د است؟نتر شده است، آن عدد چواحد بیش 9برابر همان عدد  4یم، حاصل از نکمیضافه برابر همان عدد را ا 2برابر عددي،  5به  -58
     2ب)     1الف)   
 4د)     3ج)   

  ؟ها استشمارنده آن 8چند عدد دو رقمی وجود دارد که  -59
    12ب)      11الف)   
 9د)     10ج)   

  در انتقال، هر دو تصویر . . . . -60
  ب) مساوي هستند      جهت هستند  الف) هم  
 »ب«و » الف«هاي د) گزینه    ج) در خالف جهت هم هستند  

)حاصل عبارت  -61 ) − + − × + 2 3 6 2   کدام گزینه است؟ 3
    -29ب)      -25الف)   
 30د)     -30ج)   

  برابر است با :  bگاه باشد، آن C=60آید. اگر عدد هر خانه از جمع دو خانه زیرین خود به دست میزیر در جدول  -62
  23الف)   
  24ب)   

  25ج)    
 26د)   

c 

10 

b a 
 

b 7 
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  ؟ستنیکدام عبارت درست  -63
  نهشت هستند.ها برابر باشد، با هم همدو چهارضلعی که اضالع آنالف)   

  الزم است جهت دوران را مشخص کنیم. ،درجه 75در دوران ب)    
  کند.نهشت تقسیم میآن را به دو مثلث هم ،االضالعمتوازيهر قطر ج)    

 ك دارند، ممکن است یک لوزي تشکیل دهند.ري مشتالساقین که قاعدهويادو مثلث متسد)   
  دارد؟اول یک عدد دو رقمی حداکثر چند شمارنده  -64

   2ب)      1الف)   
 4د)      3ج)   

  گزینه است؟ دار کدامحاصل عبارت زیر به صورت عدد توان -65
( ) ( ) ( )+ + × + + + + × + + +7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 82 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5  

   830ب)     930الف)   
 810د)      910ج)   

  ایم. چند مکعب رنگی شده است؟زدهایم و تمام وجوه آن را رنگ ترین مکعب توپر ممکن را ساختهمکعب کوچک، بزرگ 125با  -66
   54ب)      27الف)   
 24د)      98ج)   

 تجربی علوم
بترتیب از راست به ، ویتامینی که در پیشگیري از کم خونی نقش دارد و ماده معدنی که کمبود آن از عوامل کم خونی محسوب می شود -67

  چپ کدامند؟
  آهن  و B ب)    کلسیم   و Cالف)   
  آهن و A د)    کلسیم   و D ج)  

 چند جمله زیر درست است؟ -68
  *به آمینو اسید هایی که بدن ما می تواند بسازد آمینواسید هاي ضروري می گویند.

  *بیشتر پروتئین هاي گیاهی همه آمینو اسید هاي ضروري را دارند.
  *پروتئین هاي جدید درون سلولها بوسیله دستگاه گلژي ساخته می شود.

  سید نیز وجود دارد.*در پر پرندگان آمینو ا
  صفرد)   3ج)   2ب)   1الف)   

  . . . . بافت جزهمه گزینه ها بافت هاي اصلی محسوب می شوند به -69
  عصبی  ب)    ماهیچه اي الف)   
  پوششی د)    ج) استخوانی    

  کدام یک انرژي تابشی بیشتري را جذب می کند؟ -70
  جسم سرد سفید ب)     جسم گرم تیره الف)   
  جسم گرم سفید د)    جسم سرد تیره  ج)  

  کدام مورد، مهم ترین و پاك ترین روش تولید بخشی از برق مصرفی کشور ایران را بر عهده دارد؟ -71
  ب) برق آبی     انرژي باد  الف)   
  د) سوخت فسیلی    اي  ج) انرژي هسته  

  در کدام مثال زیر نیروي ذکر شده کار انجام می دهد؟ -72
  طناب در هنگام تاب بازينیروي کشش الف)   
  نیروي گرانش در حرکت ماهواره به دور زمین ب)  
  آن روي گلوله غلتیدن در هنگام گلوله میز به وارد از طرف نیروي ج)  
  جعبه در هنگام باال رفتن از نردبان یک به شخص دست نیروي د)  
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  زمینی است؟ویژگی ها مربوط به آب هاي زیر  يهدر کدام گزینه، هم -73
 متناسب با محیط ربی رنگ، بی بو، داراي دماي متغی ترکیب شیمیایی ثابت،الف)   
  داراي دماي ثابت ، ترکیب شیمیایی متغیر، بی رنگ، بی بو ب)  
  بی بو، بدون مواد تیره کننده، دماي ثابت، ترکیب شیمیایی ثابت ج)  
  یر، داراي بو ، رنگ ثابتترکیب شیمیایی متغ د)  

  می گویند. . . . . شودهدایت می . . . . به سمت نقاط . . . . هاي سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاطاي که آبمنطقهبه  -74
 حوضه آبریز  -نرم و کم مقاومت -ب) سخت و مقاوم    تند آب -مرتفع -پستالف)   
  تند آب -سخت و مقاوم -د)نرم و کم مقاومت  حوضه آبریز   -پست–ج) مرتفع   

دهیم. در باالي لوله میلوله را حرارتباالي کنیم.میلوله را پر از آبداشتهنگهثابتآزمایشلولهیخ را در تهقطعهتوري یککمک یکبه -75
  کدام نتیجه گیري زیر صحیح تر است؟ آب به جوش می آید در حالی که در ته لوله یخ کامال ذوب نشده است.

  ریان همرفتی برقرار شده است.ج ،در آب درون لولهالف)   
  .آب رساناي خوبی براي گرما نیست ب)  
  .مانع از ذوب یخ شده است ،تبخیر آب ج)  
  مانع از ذوب یخ شده است. ،انبساط آب د)  

  رق کدام گزینه است؟بنسبت درصد انرژي نورانی تولید شده در المپ معمولی به درصد مقدار انرژي تلف شده در خطوط انتقال  -76
  2/1ب)     1الف)   
  2د)     5/1ج)   

  زمان تقریبی پایان یافتن معادن کدام ماده زیر به زمان حال نزدیک تر است؟ -77
  رويب)     طالالف)   
  کرومد)     سربج)   

  نیست؟کدام یک از جمالت زیر مورد قبول  -78
  .می باشد/ متر 15ب)طول یک خودکار سبزحدود   / متر است.001قطر نوك مداد سیاه در حدودالف)   
  است.ثانیه 4حدودمتريیکاز ارتفاعنویسروانیکسقوطزماند)  ./ نیوتن می باشد16معمولی حدود  CDج)وزن یک   

ا و پرو تون هاي این اتم بـه ترتیـب کـدام    باشد تعداد الکترون ه 14می باشد اگر تعداد نوترون هاي آن 36مجموع همه ذرات اتمی  -79
  گزینه است؟

    10 و 12 ب)     12 و 10الف)   
  13 و 9 د)      11 و 11 ج)  

  ویژگی مربوط است به:این » یک سیم فوالدي بدون آنکه پاره شود می تواند وزنه سنگینی را نگه دارد« -80
  ب)چکش خواري      سختی الف)   
  د) انعطاف پذیري    ج)استحکام   
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