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 قرآن

 كدام گزينه با توجه به معني آن صحيح است؟ –1
      : پيامبرَبأنَ د)   : پدرَولدج)   : داناَعلِمَ  ب)   : فروتنخاِشع الف)

  است؟ نادرستترجمه كدام تركيب   –2
 »همتايي در فرمانروايي«: َرشیٌک ِفی املُلِک  ب)     »گفت :پروردگار«: قاَل َربِّ الف) 

 »براي او تسبيح مي كند«: یَُسبُِّح لَه  د)  »بر تو مي خوانيم «: نَتلو َعلیَک ج)  
 ترجمه كدام گزينه صحيح مي باشد؟–3

  و بر پدر ومادرشبر مندادينعمت:كهوالَِدیَّ َوَعلَیَعلَیَّ اَنعمَت اَلَّتیب)   بسيار رويانديم ازهر گياهي: چهکَریم کُلِّ َزوجٍ اَنَبتنا فیها ِمنکَمالف)
   : و كساني كه آنها نيكوكار هستند.َو الَّذیَن ُهم ُمحِسنوَن د)   است. و مهربان عزت با فقط : پروردگارت،لَُهَو الَعزیُز الرَّحیم اِنَّ َربَّکَ ج) 

   ؟معني شده است نادرستدر ترجمه عبارت قرآني زير كدام كلمه –4
 نيكي كن همان طور كه نيكي كند خدا به تو» :  کاَم اَحَسَن ُهللا اِلَیکَ  اَحِسنْ « 

    اَحَسنَ د)   کَامج)   اَحِسنْ ب)   اِلَیکَ  الف)

  ) به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟بَّر، ُمرسلین ، َغنّی، طَیرمعني كلمات ( –5
    نيكي، فرستاد، بي نياز، پرنده ب)  صحرا، پيامبر، نيازمند، پرندگان الف)
  دريا، پيامبران، نعمت، پرندگان د)  نياز، پرندهخشكي،فرستادگان،بي )ج

  شود؟جمه ميصورت پرسشي تره كدام تركيب ب –6
  اَن اَعَمَل د)    اِنّی لَکُمج)    اَ التَتَّقوَن ب)   َعاّم یُرشکونَ  الف)

 است؟ متفاوتدر كدام گزينه »  لـِ  «ترجمه حرف  –7
کوِة  )ب  لَِقومٍ  الف)   لِلعالَمینَ  د)  لَِتعِقلوا  ج)  لِلزَّ

  »هو الَّذي اَرسلَ ..........................«كدام است؟ (باتوجه به مفهوم)    مقابلمناسب ترين گزينه براي تكميل عبارت قرآني –8
مواتد)    الَفساَد فی االَرِض ج)    ِفرَعوَن ِبالحقِّ ) ب  الّریاح بُرشاً الف)     ُملُک السَّ

  هاي آسمانيپيام

  خداوند به همه ي.............. وعده آمرزش داده  است . –9
   د) دروغگويان  ج) گناهكاران  كافرانب)    مشركانالف) 

  ،چيست؟ نتيجه عفو و گذشت سخن پيامبر اكرم (ص )با توجه به  –10
    افراز شدنو سر يزعز) ب    خشنودي خداوند  الف)
   الهي صفت و بوي رنگ از منديبهره )د  الهي بيشتر رحمت از برخورداري )ج

  برنامه كامل و دقيقي كه پيامبر براي هدايت مردم طراحي كرده بودند،چه بود؟ –11
         بيان تـمام معارف قرآن براي همه مردمب)   سفارش و تأكيد به حفظ آيات الهي الف)

      تربيت معلمان ويژه براي فهم وآموزش قرآند)   خواندن دائـمي آيات قرآن براي مردمج)  
  باشد؟عبارت زير نشانگر گناه كداميك از اعضاء بدن مي –12

  »هاي گزنده اي قرار دارد كه خودش آنها را به وجود آورده است. در جهنم همواره در محاصره مارها و عقرب« 
  دست و پا) د   زبان )ج   گوش  )ب  شمچ الف)

   است ؟ نادرستپيامبر(ص)  كدام گزينه در مورد غدير خم و جانشين –13
  .استآگاه ترين مردم به قرآن و احكام الهي ،ب) جانشين پيامبر  موجب نااميدي كامل مشركان و منافقان شد . الف)

     سرپيچي كنند و گمراه شوند. ايعدهبودد) پيامبرنگران    .انجام شد توسط خود پيامبر،  ( ع )ج) انتخاب حضرت علي
   ؟دارداشاره  ،توسط خداوند بايد طي كندگناهان خود، به مراحلي كه انسان براي بخشش عبارت قرآني كدام  –14

نوَب َجمیعاً  إّن هللاَ  ال تَقَنطوا ِمن َرحَمِة هللاِ ...« )ب  ..»َولَیعفوا َولَیصَفحوا اَ التُِحّبوَن أن یَغِفَر ُهللا لَکُم...« الف)   »یَغِفُر الذُّ
 »لَهم  ما یَشائون فیها َو لََدینا َمزید« )د  »َواِنّی لَغّفاُر لـَِمن تاَب َوآمَن و َعِمَل صالحاً ثُمَّ اهَتدی«) ج

  اشاره دارد؟ (ص)به وظيفه پيامبر عبارت قرآني كدام –15
ام اَنَت ُمَذکِّر...« الف)   »ثُمَّ لَُتسَئلُنَّ یَوَمِئٍذ َعِن النَّعیم« )د   »...اَلَیوَم أکَملُت لَکُم دیَنکُم« )ج  »... یَغِفَرُهللا لَکُماَناَال تُِحبونَ «) ب   »َفَذکِّر إنـَّ
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  صحيح است ؟"نمازگزار  " در كدام عبارت، نماز –16
  بخواند.  نمازشرايطو با آنكند را پاكبدنشيا كند كه لباسفراموشب)  .نماز بخواندوضعيتو با همانشدهنجسبدنشاز نماز بفهمد كهقبلالف) 
  .شده استنجس غيرازخون،چيزي اقطره باندازه يكنمازگزار، بهلباسد)   بعد از نـماز بفهمد كه لباس و يا بدنش نجس بوده است. ج )

  جز .......به گرفته شده است  ،»حديث ثقلين«همه عبارات زير از  –17
  )دركنارحوض كوثربه پيامبر،ملحق مي شوند.ب  د.هستنقرآن و اهل بيت دو امانت گرانبها  الف)
     )رستگاري تنها در گرو عمل به قرآن است.د  .هرگز از هم جدا نخواهند شدقرآن و اهل بيت ) ج

  ؟كداميك از عبارت هاي زير صحيح است –18
  نـماز خواند. تواناست، ميگوشتحرامازپوست حيوانكهب) با لباسي  كند.ميباطلرا مازگزاريـماز هر نـن، طالزيورآالت از استفادهالف) 

   مازگزار يعني همان چيزي كه فرد بر آن سجده مي كند .ـد) مكان ن  ماز خواند .ـج) اشكالي ندارد با كف پاي خيس،بر روي فرش نجس ن
  عربي

  » .اْآلَخرينَ  إلَی ِبحاَجةٍ  ِمّنا واِحدٍ  کُلَّ  ِألَنَّ «  آمده است؟درست واژه هاي مشخّص شده در كدام گزينه ي هترجم –19
   د) براي اين كه، از شما، آيندگان  ) براي، از شما، ديگرانج  ب) زيرا، از ما، ديگران  قطعاً ،  از ما،   ديگر الف)

  دركدام گزينه، واژه هاي متضاد به كار رفته است؟ –20
  َمریض، ُمَمرِّضد)   َحِزَن ، َفِرَح ج)   ةوالِدَ اُّم ، ب)   ، َوراَء َخلْفَ الف) 

   ؟دركدام گزينه  تمامي واژه ها با يكديگر ارتباط مفهومي دارند –21
   الُْعيون، َحّداد، َحلْواينّ  ِطبُّ د)   ُمَوظَّف، ُخْبزَخّباز، ج)   َفَحَص ، الِعبَوَجع، ب)   ، ِبالد، أَْمنُرشْطيّ  الف)

  است؟ نادرستي كدام عبارت ترجمه –22
  درآينده چه كاره خواهي شد؟ َتقَبِل؟الُْمسْ  يف َسَتصريُ  ماذاب)   است.كند قطعاً نادانرا پنهاندانشهركس .جاِهٌل  َفکَأَنَّهُ  امً،ِعلْ  کََتمَ  َمنْ الف) 

  من پرستارم به مردم خدمت مي كنم. .الّناَس  أَخِدمُ ُمَمرَِّضٌة.  أنَا د)  به ناداني است.عقل اعترافنهايت .لِ ِبالَْجهْ  اِالْعِرتافُ  الَْعقلِ  غايَةُ  ج)
   ؟پرسش و پاسخ در كدام گزينه درست مي باشد –23

  .مِرسواٌل؟ نَعَ  مْ أَ  َقميٌص  ذاأَهٰ ب)     ران.يِمن ا تُِك؟ ُهمْ أَيَْن أُْرسَ  الف)
  ِة.ِمنَضدَ َت الْ َحقيَبِتَك؟ تَحْ  يف ِکتاباً  کَمْ د)   .نِ امِ الثّ  فِّ الصَّ  نَت؟ يفأَ أَیِّ َصفٍّ  يف ج)

   كدام گزينه بر اساس واقعيت درست است؟ –24
تاِء  َجوُّ يفاَلْ د)   .ساءِ النِّ  َمالِبِس  اَلُْفْستاُن ِمنْ ج)   .راَعةالزِّ  ُتهُ ِمْهنَ  فُ َوظَّ مُ الْ ب)   ة.ُجُمعَ الْ : عاءِ ربِ َل اْألَ َقبْ نيِ مَ وْ يَ الف)    .حارٌّ َفصِل الشِّ

   است؟ ادرستكدام گزينه ن –25
راسَنةِ السَّ ةُ يَ ِبداج)   ةالَْجدَّ  :ِب اْألَ  أُمُّ ب)   َعةٌ َسبْ  :بوعِ اْألُسْ  يّامِ أَ  َعَددُ الف)  ب :ةِ يَّ الدِّ َهب :ِمْثلُهُ  الَْوقُت د)   عيالرَّ   الذَّ

  در فارسي است؟ دوم شخص مفرد، و سوم شخص مفرد در كدام گزينه ترجمة افعال مشخّص شده به ترتيب، معادل –26
َ أَ : الُْمعلِّمُ  َسأََل  ب)   .صوَرةٍ  إِلَی نْظُرُ ؟ أَ  َولَدُ  يا ْفَعُل تَ  ماذاالف)    أُْخِتِك؟ َمعَ  تَْذَهب

  .طََبْخُت طَعاماً أَْمِس؟ نََعم  طََبْخِت يا أُْختي َهل  د)  .ِمْنَضَدةً  أَْصَنعُ  کُرْسّياً؟ ال؛ ْصَنعُ تَ  َهْل  ج)
  دگريز از يار بد      يار بد بدتر بود از مارِ بتاتواني مي         مفهومي بيشتري دارد؟با كدام يك از گزينه ها ارتباط مقابل بيت  –27

  .الُْمداراةِ  يف الَْعْيِش  َسالَمةُ ب)   .يَِدهِ  وَ  لِسانِهِ  ِمنْ  الّناُس  َسلِمَ  َمنْ  لِمُ الُْمسْ  الف)
  .فاِضُل اْألَ  َهلَكَ  راِذُل؛اْألَ  َملَكَ  ذاإِ د)     .الّسوءِ  َجليِس  ِمنْ  َخرْيٌ  الَْوْحَدةُ ج) 

  »لَْوُن الرُّّماِن ......... َو لَْوُن ............ أَبَْيض.«   كند؟را كامل مي روروبهواژه هاي كدام گزينه به ترتيب جاهاي خالي عبارت  –28
  الِْعَنِب َود، سْ أَ د)   َرض ، الَْبْحرِ خْ أَ ج)   حاِب َرق،  السَّ زْ أَ ب)    حاِب َمر، السَّ أَحْ  الف)

  ادبيات فارسي

  گزينة ........... ؟ به جزمعني واژگان مشخص شده در همة گزينه ها درست است  –29
    است.(اطراف)روييدهسبزرنگيال، كاكليجايبهطاووسگردنفراز بر  الف)

  و آزاده هستي . (نجيب) نژادهنيان اب) تو از تبار اير
    است.(احترام)غربزدةو علمماشينيتمدنانساني، رهاورد حرمتو شكوهج) شكستن

  كه براي خود كسب كرده ايد، مي انديشيد.(آبرو) اعتباري د) به احترام و
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  شود؟در كدام گزينه نادرستي اماليي ديده مي –30
    متن به تناسب درون ماية خود ويژگي و خصوصيتي دارد. هرالف) 

  گاه كرد .ب) جوانه با  بحت و حيرت به آب دلپذير و خنك ن
    نازيم.ميكه بداناستخاستگاه بخردان، سرزمينيشكوهمند ما، اينج) ميهن

   .د) اگر حرام  را صد از اين گونه آداب به جا بياوري فايده ندارد
  كدام گزينه به ويرايش نياز دارد ؟ –31

  ب) اين موضوع را تلفني به مدير مدرسه اطالع دادند.   نداريم.را انجام دهيم كه دوستشويم كارهاييمجبور ميگاهيالف) 
   د)آن مرحومة مغفوره ، در زمان حيات فرد بسيار نيكوكاري بود.  ج)معموالً آثار نويسندگان بزرگ چند بار پيش نويس مي شوند .

  . . . گزينة به جزنويسنده آثار در همة گزينه ها درست است  –32
  به قول پرستو: قيصر امين پورب)   جامع التمثيل: خواجه رشيد الدين فضل اهللا الف) 
  : ابوالقاسم قشيري رساله قشيريهد )   فرزند ايران: مير جالل الدين كزازيج ) 

  پاسخ دهيد. 35و  34، 33به سواالت زير، با توجه به متن 
ــم   ــتن را خوار مدار! زيرا در اين روزگار، چش و چراغ ايراني؛ و در جهان، گرامي تريني؛ پس دل از هرگونه آاليش و هان و هان ! خويش

  گمان دربارة خويش پاك ساز و برهان و بدين سخن باور آور كه فرزند ايران و بيشة فرهنگ و ادب را شير شيران هستي.
  ؟ كدام آرايه هاي ادبي  در متن باال به كار رفته است –33

  د ) تشخيص ، تكرار  ج) كنايه ، تشبيه  ب ) مراعات نظير ، ضرب المثل    تشخيص، تشبيهالف) 
   چيست؟» گرامي ترين « نقش دستوري  –34

  د) منادا  ج) متمم  ) مسندب  نهادالف) 
  دريافت نمي شود؟كدام مفهوم از متن باال ،  –35

     د) اعتماد به نفس  ) راستگوييج  ب) عزيز بودن  قدرتمند بودن الف)
  ادبي مقابل كدام گزينه كامالً درست است؟ آرايه هاي –36

  چو ايران نباشد تن من مباد/ بدين بوم و بر زنده يك تن مباد( تشبيه، مراعات نظير ) الف)
  ب) پرستار امرش همه چيز و كس / بني آدم و مرغ و مور و مگس ( كنايه، واج آرايي )

  د بر صفحة هستي به كار (تلميح، تشبيه )ج) كيست آن صورتگر ماهر كه بي تقليد غير/ اين همه صورت بر
   د) نور خورشيد در جهان فاش است / آفت از ضعف چشم خفاش است .(واج آرايي، تشخيص )

  ؟است متفاوتكدام تركيب با بقيه  –37
     د) برگ خزان ديده  ) منتهاي جمالج  ب) درگاه لطف   درازناي تاريخ الف)

   نادرست است ؟نقش دستوري واژه هاي مشخص شده، در كدام گزينه  –38
  انسان درك نمي شود.( مضاف اليه ، متمم)انديشة آن بنگر كه چگونه عظمت خلقت  او با جثة به مورچه و كوچكي  الف)

  بخشيده اي. ( نهاد ، مفعول) طراوتجوانة زيبايي هستي. تو به اين سرزمين بي حاصل ، شادي و   تو ب)
  تيري از تيردان بيرون كشيد . ( متمم ، مفعول) چوبةخود را پند مي داد و در آن ميان فرزندان ج) فرمانروايي 

   بهتري داشتم .( متمم ، نهاد) وضع به من مي گفت چه كنم، االن حتماً كسيد) اگر 
  ؟تنيسكدام كلمه هستة گروه اسمي » و آدابي دارد.اجتماع است و براي خود هنجار و قانونبخشخانواده، كوچكترين«در عبارت  –39

       د) هنجار  ) خودج  ب) اجتماع  خانواده الف)
  مفرد و جمع كلمات در كدام گزينه كامال درست است ؟ –40

   د ) فضل، فضايل  / اصل، اصول  ج) حس، احساس/تصوير،تصاوير  ب ) ادب ، ادبا / طرف، اطراف  سرّ، اسرار / حق، حقوق الف)
  دام بيت ارتباط معنايي كمتري با بقيه دارد ؟ك –41

  ب) نيت من در نماز و در دعا /  ترس بود و وحشت از خشم خدا  رياو بيپاكباشم، دوست،خدا/دوستتوانم بعد از اين، با اينميالف) 
   نام او نور و نشانش روشني د) عادت او نيست خشم و دشمني /    اين خداي مهربان و آشناست /خداستاينج) تازه فهميدم خدايم

   گزينة .....؟ به جزمعني و مفهوم همة گزينه ها درست نوشته شده است  –42
  بزرگان نهاده بزرگي زسر(بزرگان ، بزرگي خود را فراموش كرده اند .) الف)

  )ب) گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است.(گفت : تو خودت مانع هستي و گرنه چهرة من آشكار است.
  ج) چون نپرسي كاين تماثيل از كجا آمد پديد؟(چگونه نمي پرسي كه اين تصويرها از كجا به وجود آمده اند؟)

      (سرم را پايين آوردم و به گلبرگهاي غنچه نگاه كردم .)     د) سر به هم آورده ديدم برگهاي غنچه را
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  مطالعات اجتماعي
   تشبيه كرده است؟ "بدناعضاي "پيامبر اسالم (ص)، چه چيزي را به  –43

  د) مسئوالن جامعه  ج) اعضاي جامعه   ب) مؤسسات اجتماعي  روابط اجتماعي الف)
  وجه مشترك انفاق و وقف، بيشتر در بخشش كدام يك از موارد زير قابل مشاهده است؟ –44

    هاي مختلفد)  توانايي  ج)  وقت  ) علمب  مدرسه الف)
   باشد؟به طور كامل صحيح مي هاي كدام گزينهجمله –45

  گيرد.ي بودجه، توسط مجلس شوراي اسالمي صورت ميتنظيم اليحه -1  
  شود.هاي شهروندي محسوب نميآزادي بيان، جزء مسئوليت -2  
  مهمترين وظيفه دولت فراهم كردن شرايط سواد، آموزش، بهداشت و شغل مناسب است. -3  
  شوند.كنند؛ شهروند ايران محسوب ميزندگي ميايرانياني كه خارج از ايران  -4  

    4و  2) د   4و  1 ج)    3و  2) ب  3و 1الف) 
  علت اصلي فريب خوردن افراد و گرايش به مصرف مواد مخدر چيست؟ -46

  ب) نداشتن مهارت نه گفتن    هاتأثيرمصرف مواد مخدر بر سيستم عصبي آن الف)
  هاي خودها و وسوسهعدم توانايي در كنترل هوسد)  ج) ياد نگرفتن سه قاعده اصلي در هنگام خشم

   جا كند؛ ............. شناخته شده و مجازات .............. دارد.فريب بخورد و مجبور شود مواد جابه ،اگر نوجوان در مقابل مقداري پول –47
  شروطآزادي م -مجرم د)  زندان –ج) مجرم   آزادي مشروط -) فريب خوردهب  زندان  -معتادالف) 

  شود؟ و چه حكمي دارد؟دهد؛ درگير چه نوع دعاوي ميشخصي كه بدون داشتن پروانه وكالت، كار وكالت انجام مي –48
    پرداخت حقوق -د) كيفري  زندان  -ج) حقوقي  پرداخت خسارت -ب) حقوقي  زندان -كيفريالف) 

  ها بهاساس مدل ارتباطي زير كدام شمارهزند؛ بر يك فرد آلماني در جواب لبخند يك فرد ايراني لبخند مي–49
   باشد.) ها از راست به چپ مي(ترتيب شمارهدهند؟ ترتيب فرد آلماني، پيام، فرد ايراني و بازخورد را نشان مي 

      4، 1، 2، 3د)          2، 1، 4، 3) ج    1، 2، 3، 4ب)    4، 3، 2، 1 ف)ال
   ؟باشدنميكدام گزينه صحيح  –50

  انسان دارند.در زندگيمثبت و منفيهايجمعي نقشارتباطهايب) رسانه  دهند.گرايي را در جامعه ترويج ميهاي بازرگاني مصرفآگهيالف) 
  هستند.سودشان دنبالكنند؛بهميخود تبليغكاالهايبرايكهد)معموالً افرادي  ندارند.افراد نقشيدر هويتافراد مؤثرند؛ وليزندگيها در سبكج) رسانه

  هاي پياپي در ميان قبايل مختلف عرب چه بود؟عامل اصلي و ريشه جنگ و خونريزي –51
  د) عدم درك صحيح از اسالم  جوييج) حس انتقام  ايب) تعصب قبيله  بروز كينهالف) 

  معروف شده است؟» عصر جاهليت« دوران پيش از اسالم عربستان، به  ،به علت وجود كدام عامل –52
   د) سياسي   ) اقتصاديج  ب) نظامي  فرهنگي الف)
 رياضي

  حاصل عبارت مقابل كدام است؟  –53  ? 
     

 

1 68 1
3 9

     

9الف)
64

ب)      
9

64
1 ج)  

9
  9د)   

  از كسرهاي زير كدام بزرگ تر است؟  –54
2الف) 

7
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5
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6
2د)   

9
  

?                    برابر است با :مقابل حاصل عبارت –55        2 4 6 8 10 18 20  
  10د)   10ج)   20ب)      0الف)

aمقدار عددي  روبرو، با تكميل جدول با اعداد –56 b c  برابر كدام گزينه است؟  
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  كدام جمله درست است؟ –57
   عددي است اول. حاصل ضرب هر دو عدد اول،ب)   توان دو عدد مركب كه نسبت به هم اول هستند پيدا كرد.نميالف)

  بخش پذير نيست. 31د)هيچ عدد اولي بر     شمارنده اول دارد. يكج)كوچك ترين عدد مركب فقط 
  بزرگ تر است. براي تعيين اول يا مركب بودن آن عدد،حداكثر چند تقسيم بايد انجام دهيم؟100تر واز كوچك 120عددي از  –58

   6د)   5ج)   4ب)  3الف) 
   توان در مربع روبرو قرار داد؟را مي 30تر از كوچكچند عدد طبيعي زوج –59 و 4 2   

  9 د)   7 ج)   8 ب)   6 الف)
  است؟ نادرستكدام عبارت  –60

  است 072اندازه هر زاويه خارجي پنج ضلعي منتظم ب)  ضلعي منتظم سه تا از محورهاي تقارنش ،قطر هستند.6در الف) 
  ضلعي منتظم،مركز تقارن دارد.15د)   چهار ضلعي مقعري وجود دارد كه محور تقارن داشته باشد.ج)  

61– , , ,a b c d است به طوري كهراست خط  چهارنام  a b  وa c   و||a d ، كدام نتيجه درست است؟ 
bالف)  c   (بb c   (جd c   (دd b  

aدر شكل روبرو  –62 b اندازه،xكدام است؟  
  096د)   084ج)   0106ب)    076الف) 

  است؟ نادرستكدام جمله  –63
  .هستندقطرهاي مستطيل با هم برابر  )ب  است.مربعحاصلكنيم شكلوصلدرپي بهممربع را پياضالعاگر وسطالف) 

   قطرهاي مستطيل بر هم عمودند. د)  متوازي االضالعي كه چهارضلع برابر دارد لوزي است. ج)
Aاگر –64 m 2 1 , B n 2 Aباشند،1 B همواره بر ..............بخش پذير است؟)m  وn (اعداد طبيعي هستند  

    7 د)    3 ج)   6 ب)  2الف) 
ساده شده عبارت –65  a a a   22 2 3 1   ؟برابر استبا حاصل كدام عبارت  6

aب)    a4الف)  4 ج)    2 a 2 2 د)     1 a 2 2 1   
,         با توجه به الگوي عددي روبرو ،جمله دهم كدام گزينه است؟–66 , , , ,2 5 1017 26  

   82د)   100ج)   121ب)  101الف) 
 علوم تجربي

  براي جدا كردن خوناب (پالسما) از ياخته هاي خون، كدام دستگاه مناسب است ؟ –67
   ) قيف جداكننده(دكانتور)د  ) دياليزج  ) گريزانه (سانتريفوژ)ب  تقطير الف)

  شد؟ا،  فرآوردة  اين واكنش بتواند نميدر هنگام سوختن شمعي كه درون يك ظرف دربسته قرار داردكدام گزينه  –68
  ) بخار پارافيند  بخار آبج)  ) كربن مونوكسيدب  كربن دي اكسيدالف)

  با توجه به مشخصات ساختار عنصر درون جدول ،اتم كدام گزينه، ايزوتوپ اين عنصر  –69
  يك نماد فرضي است) Aباشد؟(مي

    𝑨𝟖𝟏𝟕) ب    𝑨𝟗𝟏𝟔الف) 
  𝑨𝟗𝟏𝟖د)   𝑨𝟖𝟏𝟖ج) 

  
  با استفاده ازكدام يك از ويژگي هاي زيرمي توان،  تقريباً يك مخلوط  همگن را از مخلوط ناهمگن تشخيص دهيم؟  –70

    ) ته نشين نشدن ذراتد  زالل و شفاف بودنج)  ) خالص بودن مادهب  جامد بودن مخلوطالف) 
𝟑	𝐋𝐢ذره اي  با نماد شيميايي   –71

  داريم ،كدام ويژگي،  در باره اين ذره صحيح مي باشد ؟    𝟕
𝑩𝒆𝟒از نظر خواص شيميايي با اتم  الف)

 مي باشد.  5مجموع تعداد ذرات باردار اين ذره، برابر  ب)  يكسان است 𝟕
       باشدمي روروبهمدل اتمي اين ذره به شكل  د)  به هسته اين ذره يك  پروتون اضافه  شده است. ج)

  

  مشخصات ذره
  تعداد ذرات  نام ذرات
  9  الكترون
  9  نوترون
  8  پروتون

a 
b 
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را روشـــن كند، با يك عدد ليموترش  مطابق شـــكل رو برو  مداري را  LEDبراي ســـاختن يـك  باطري كه بتواند يك المپ   –72
  سازيم ، اما متاسفانه المپ روشن نمي شود به نظر شما احتماالً با انجام كدام كار مي توانيم المپ را روشن كنيم ؟مي

 كنيم.  LEDالمپ معمولي را جايگزين المپ الف) 
 از تعداد بيشتري  ليموترش  استفاده كنيم.ب)
 ميخ ها را به هم متصل كنيم وبه داخل ليمو ترش قرار دهيم .ج)
 به جاي يكي  از ميخ ها ي داخل ليموترش،  ميله مسي قرار دهيم.د)

 شما احتماالً،كدام قسمت ازي ضـربان قلب وتنفس شـخصي،  از حالت طبيعي خارج شده  است .به نظر   داواپايش (كنترل) غير ار –73
  مراكزعصبي اين شخص آسيب ديده است؟

      ) قسمت آهيانه مخد   ) بصل النخاعج  بخش سفيد نخاع ب)  اعصاب حركتي قلب وشش الف)
  كدام يك از گيرنده هاي حسي زير به مواد شيميايي حساس هستند و آن را به يك  پيام عصبي تبديل مي كنند؟ –74

 ياخته هاي چشايي و ياخته هاي بوياييب)  بويايي و گيرنده مخروطي شبكيهياخته هاي الف) 
     ياخته هاي چشايي و ياخته هاي عصبي شبكيهد)  ياخته هاي شنوايي و ياخته هاي چشاييج)

  چه تعداد از جمالت زير صحيح است ؟ –75
 هورموني انجام مي گيرد. وهاي بدن به صورت عصبي تنظيم دستگاه *  
 حركتي را به بخش مركزي منتقل مي كنند.، هم پيام حسي و هم پيام اعصاب حسي *  
 توانايي حل مسئله ، تفكر و حرف زدن در بخش خاكستري قشر مخ واپايش مي شوند. *  
 دارينه(دندريت)به طرف آسه(آكسون )مي باشد. از حسي جهت جريان عصبي در ياخته عصبي *  
 ي) بسيار سريع و ارادي و بدون تفكر مي باشند.پاسخ هاي بازتابي ( انعكاس *  

   1)  د   2)  ج   3)  ب   4الف) 
   يابد.كدام يك از مراحل زير،  به ترتيب در بدن شخص اتفاق مي افتد؟ميخوريم، قند خون افزايشكه كيك يا شيريني ميزماني –76

 كاهش قند خون -كاهش گليكوژن دركبد -ب)كاهش ترشح گلوكاگون  كاهش قند خون-افزايش گليكوژن در كبد –افزايش ترشح انسولين  الف)
  كاهش قند خون   -كاهش گليگوژن دركبد  –د)افزايش ترشح گلوكاگون   افزايش گليكوژن دركبد -افزايش قند خون –ج)كاهش ترشح انسولين 

مختلف اما با قطرهاي يكسان، اندازه  هايهاي با حجمرا در ظرفشدن شمعيزمان خاموشآزمايش، مدتخواهد در يكنگار مي –77 
  ؟نگار باشداز آزمايشتواند تفسير درستيميگزينهنمودار، كدامباتوجه به كند.ميدهد و نمودار زير را رسمرا انجام مياوآزمايش بگيرد.

  ، كمتر مي شود.1نسبت به ظرف  3پس از خاموش شدن شمع، حجم هواي داخل ظرف الف) 
  ،كربن دي اكسيد كمتري توليد مي شود. 1نسبت به ظرف  2شمع ها، در ظرف ) با خاموش شدن ب
  ، اكسيژن بيشتري  باقي مي ماند . 3نسبت به ظرف   2) با توجه به زمان خاموش شدن شمع ها،درظرف شماره  ج
  ، كربن دي اكسيد كمتري توليد مي شود. 3نسبت به ظرف  1)  پس از خاموش شدن شمع ها، درظرف د

درجه سيلسيوس داشته باشيم .در صورتي كه جرم نمك حل شده  20ميلي ليتر محلول آب نمك با دماي  200اگر داخل ظرفي  –78
   گرم باشد .براي اينكه محلول به حالت اشباع برسد، انجام كدام كارصحيح است 38در آب 

 درجه  برسد.10به  ميلي ليتر از محلول را بر مي داريم و آن را سرد مي كنيم  تا دمايش100 الف)
 درجه مي رسانيم. 20ليتررسانده وسپس دماي آن را به ميلي100باگرم كردن محلول ، حجم محلول را به ب)
  درجه سانتي گراد برسد.40لي ليتر از محلول را بر مي داريم وآن را حرارت مي دهيم تا دماي آن  به مي50ج)
  درجه سانتي گراد ثابت نگه مي داريم.20آن را درميلي ليتراز محلول را بر مي داريم  و دماي  100د)

  با توجه به فعاليت هركدام از غده هاي درون ريز،كدام گزينه صحيح مي باشد ؟ –79
    كند.ميرا تنظيمكليهوفوقتيروئيد،غددجنسيهايغدهزيرمغزي(هيپوفيز) فعاليتغدهالف)

  يابد.ميو استخوانها كاهشها بلوغ، رشد ماهيچهجنسي در سنهايهورمونب)با ترشح
    ج)هورمون غده پاراتيروئيد دركليه باعث كاهش بازجذب كلسيم از ادرار مي شود.

  كندها تنظيم ميهورمونكمكخود را بهغده يعني، خون، تركيبيكد)خود تنظيمي
  عامل حركت كدام يك از اندام هاي زير ماهيچه صاف مي باشد؟ –80

  )  استخوان بازود  ) انگشتان دستج  بطن چپ )  ديوارهب  مردمك چشمالف)
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  زبان انگليسي

  . …………………A: Is Ali British?         B: Yes, he’s from                    كدام گزينه صحيح مي باشد؟ -81
a) France b)England c)Spain d) Iran    

  كند.كدام گزينه مكالمه زير را كامل مي -82
Mina: When do you study English?      Shirin: ………………….. . 

a) In nights b) On the mornings c) At the evenings d) In the afternoons  
  به نظر شما كدام گزينه درست مي باشد؟ -83

Parsa: Is he good at …………… the bicycle?      Reza: Yes, he is. 
a) doing  b) playing 
c) reading  d) riding     

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. -84
Ali: Is Robert Koch from Germany?     Mahdi: Yes, he’s ……………………. . 

a) German b) French c) Spanish d) British   
  باشد؟به نظر شما كدام گزينه پاسخ سوال مي -85

Student: What's “نماز صبح ‘’in English?   Teacher: ………………………. 
a) Morning praying          b) Praying morning 
c) Morning prayers         d) Prayers morning   

  با توجه به تصوير كدام گزينه درست است؟ -86
Sam: Who can ……………… in movies very well?     Reza: Hamid. 

a ) ride b) act  
c) take d) do   

  ؟ نيست كارهايي كه علي انجام مي دهد جزو توانايي هاي اوكداميك از  -87
a) Writing a story  b) Staying at home 
c) Searching the web                      d) Typing with computer 

  ترتيب نوشته است؟ به نظر شما كدام گزينه برنامه  روزهاي ورزشي او را به,پريسا روز هاي زوج به باشگاه ورزشي ميرود  -88
a) Saturday- Sunday- Wednesday b) Sunday- Tuesday- Thursday 
c) Saturday- Monday- Wednesday d) Sunday- Monday- Wednesday 

  انتخاب كنيد. 90و  89براي سواالت هاي مناسب را گزينهآن، با توجه به  و متن زير را با دقت بخوانيد* 
My name is Omid. I’m from Isfahan. I go to school on weekdays. I visit my uncles 
and aunts on the weekends. I play volleyball on Sundays and Tuesdays. I’m really 
good at it. But my friends are good at playing tennis and chess. I can play football, 
but not very well. 
89- Omid visits his relatives on………………. . 

a) Wednesdays   b) Thursdays and Fridays 
c) Sundays and Tuesdays d) Weekdays 

90- Omid ‘s friends can play ……………. well. 
a) volleyball-chess b) volleyball-tennis c)tennis-chess d) chess-football 
 

     
              

                
               
        

 
 

  
 






