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 قرآن

  ترجمه كدام  گزينه  صحيح مي باشد؟ –1
 : تالََعلَّ د)   : برادرتاَخیج)   : گناه   ُذنوبب)   : هدايت كردُهًدیالف) 

  (اِالّ، ُذریَّة، اِلَی، ِملَّة)به ترتيب دركدام گزينه آمده است؟  معني كلمات داخل پرانتز –2
    ، آيينب) به سوي، گروه، مگر    مگر، فرزندان ، به سوي ، دين  الف) 

 د) مگر، فرزند، به سوي، آيين    ج) معبود ، نسل ، بر، دين

  كدام تركيب قرآني  به درستي معني شده است ؟ –3
    نيكوكارانپاداشاَجَراملُحِسنیَن:ب)     : روز و شبلَّیِل َو النَّهارِ لاَ الف) 

 دردناك: ازعذابَشدیدٍ َعذاٍب ِمند)     : قطعاً عبادت منواِنَّ ِعبادیج) 

  كدام گزينه ترجمه عبارت قرآني زير را كامل مي كند؟ –4
موات ِ َو األرِض َو ما َخلََق هللاُ «    وآنچه..............خداوند در.............و زمين. »  ِفی السَّ

 د) آفرينش، آسمانها    ج) خلق مي كند، آسمان   ب) خلق كرد، آسمانها    آفريد ، آسمانالف) 

  جمه شده است؟كدام عبارت قرآني صحيح تر –5
ّ تعَملونَ  وَ الف)    : و پروردگارت ازآنچه مي دانيد غافل نيست. ما َربَُّک ِبغاِفٍل َع

عاءِ ب)    : قطعاً پروردگار دعا را مي شنود.اِنَّ َربّی لََسمیُع الدُّ
  رحمت خدا است. : اين از لطف و  هللاِ ذلَِک ِمن َفضِل ج) 
 را. اي قوم عبادت كنيد خدا : گفت: قاَل یا َقوِم اعُبُدوا هللاَ د) 

  نمي شود؟معني » لـ«درترجمه كدام عبارت حرف –6
 لِلَّذیَن اَمنواد)     َرحَمٌة لِلُمؤِمنینَ ج)         َویٌل لِلکاِفرینَ ب)     لَِقوٍم یَتَّقونَ الف) 

  ترجمه نشده است ؟در ترجمه عبارت قرآني زير كدام كلمه ،صحيح  –7
  قطعاً افراد با تقوا در بهشت و چشمه سارها هستند. »: ّناٍت َو ُعیونٍ اِنَّ املُتَّقیَن فی جَ « 

 َجّناتد)    متَّقینج)      اِنَّ ب)    ُعیونالف) 

  خداوند است؟» توانايي«كدام عبارت قرآني بيانگر صفت  –8
     هَو الَغفوُر الرَّحیمُ ب)       َوهَو َعلَی کُلِّ َشی ٍء َقدیرٌ الف) 

  َحقٌّ اِنَّ َوعَد هللاِ د)          ارُ ُهَو الواِحُد الَقهّ ج) 

  هاي آسمانيپيام

  . . . . . . . خداوند با بذل نعمتهاي خود به انسان مي خواهد، –9
    ب) رضايت بندگان را جلب كند     باشدداشتهدائميو توجهمراقبتالف) 
 د) به او انديشيدن را بياموزد    او هموارسازدرا برايرستگاريج) راه

  خداوند يعني چه ؟ ياري –10
 د) ياري دين خدا  ج) ترك محرمات  ب) انجام واجبات                  جهاد در راه خداالف) 

  ؟دهدرا نشان مي »راه جلب ياري خداوند«كدام آيه آسانترين  –11
ِ أَْسَتِجْب لَکُمْ اُ الف)  ُ  ب)    ْدُعو   إِيَّاَک نَْعُبُد َو إِيَّاَک نَْسَتِع

   ُخلٍُق َعظیم إنََّک لََعيلٰ  د)    لَِنئْ َشکَرْتُْم َألَِزيَدنَّکُمْ  ج)

  ، نجات پيدا كنيم كدام يك از موارد زير را بايد رعايت كنيم؟ دشواريهاي آنو  مرگ بد صادق(ع) اگر بخواهيم ازبه فرموده امام –12
  ب) اخالق خوش ، خوشرفتاري با پدر و مادر   خوشرفتاري ، پرداخت صدقه     الف) 

 د) پرداخت صدقه ، محكم كردن پيوند با خويشان  انجام واجبات             يشان ،با خو يوندمحكم كردن پج) 
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  ؟باشدصحيح نميكداميك از جمالت زير در رابطه با پيامبران  –13
    دهند.ميما نشان را به يزندگيحصح يرمسهستند كهيتنها كسانيامبرانپالف) 
  . است يبه رستگار يابيراه دست يامبرانگفتار پب) 
    باشد . يزندگ يعمل يالگو پيامبران مي تواندار  رفتج) 
 .كردنديرا انتخاب م يسبك زندگ ينبهتر كردند؛مي يتچون خود هداد) 

  »مینوما أرَسلناَک إّال َرحَمًة لِلعالَ « بيانگر كداميك از ويژگيهاي پيامبر، مي باشد ؟ مقابل آيه  –14
 د ) عزت نفس پيامبر  ج) امانت داري پيامبر       يان      رحمت براي جهان ب )  بزرگواري و محبت پيامبرالف) 

ــادق (ع) در رابطه با ...............پيامبر اكرم، (ص) فرمودند –15 د وبا خانه ،به خانواده خود كمك مي كردنپيامبر در كارهاي «:  امام ص
  »دستان خودش گندم و جو را آسياب مي كردندو آب مي آوردند

 د) اخالق خوش   و محبت يبزرگوارج)   عزت نفس  ب)  يستي ساده زالف) 

  اشاره دارد .» انواع شكر«به كدام يك از  ترتيب هر يك از عبارتهاي زير به –16
  »دعا كردن در حق كسي ، اطاعت از پدر و مادر ، ترك دروغ«

 عي، زبانيزباني، واق د)  زباني زباني، ج) زباني،  زباني، واقعي  ،ب) زباني  زباني، واقعي، واقعيالف) 

  جز................. .ه ب ،است حدهمه موارد زير از عوامل پيروزي مسلمانان در جنگ اُ –17
    ب) پشيماني از اشتباه و غفلت     جوش و خروش مسلمانانالف) 

 د) توبه و صبر و تقوا    ج) ايستادگي در برابر مشكالت

  رتباط دارد ؟با كدام گزينه، ا »َوُهَو َمَعکُم أیَن ما کُنُتم«آيه  –18
 د) جلب ياري خداوند  ج) بازگشت به سوي خداوند  ب) درخواست كمك از خداوند  بيناي مهربانالف) 

  عربي

  ، در كدام گزينه آمده است؟به ترتيبترجمه ي صحيح كلمات مشخّص شده در عبارت زير  –19
  »ِمْن َصداَقِة الْجاِهلِ  َخیرٌ الْعاِقِل  َعداَوةُ «

 د) دشمن ـ خوبتـر  ج) دشمني ـ بهتـر  دشمني ـ خوبيب)   دشمن ـ بهتـرالف) 

  ترجمه ي كدام عبارت صحيح است؟ –20
  كتابخانه نزديك و مدرسه دور است.قَریبٌَة.بَِعیَدٌة َوالْـَمدرََسةُ اَلْـَمکتَبَةُ ب)   اين بازيكنان، برنده اند.        ٰهؤالِء الّالِعبوَن، فائِزوَن.الف) 

ِرب.د)   چه كسي اطراف خانه است؟  یِت؟ما ُهَو َحْوَل الْبَ ج)   او بايد صبر كند. َعلَیَک ِبالصَّ

  متضاد كدام كلمه درست است؟ –21
َعة≠ َوحَدةد)   ُحسن≠ َخیْر ج)                 َعداَوة≠ ُعدوانب)   کَِبیر≠ قَلِیل الف)   َج

  است؟ نادرستمفهوم كدام جمله بر اساس واقعيت  –22
فوِف الف)  َهِبیَُّة لِلْفائِِز اْألَوَِّل.ب)     ِفی الَْمرَحلَِة اْإلِبِتدائِیَِّة تِْسَعٌة.َعدُد الصُّ    أَلْجائِزَُة الذَّ

 ِقیَمُة اْإلِنساِن ِبَعقلِِه.د)     ج) النَّظَُر فـي َوجـِه الْوالَِدیِن ِعباَدٌة.  

  ديك تر است؟نز» زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد « مفهوم كدام جمله به ضرب الـمثل  –23
کوُت.الف)    اَلْـُمؤِمُن قَلِیُل الَْکالِم َو کَثیُر الَْعَمِل.ب)              رُبَّ کَالٍم َجوابُُه السُّ

 د) رُبَّ کَالٍم کَالُْحساِم.  ج) ُسکوُت اللِّساِن َسالَمُة اْإلِنساِن.         
  »ٰهذا ............... َو ِهَی ...................  « با كلمات كدام گزينه كامل مي گردد؟ ترتيببه مقابل ي جمله –24

    أَخي ـ َصِدیقيد)   َولَدي ـ ِبنتيج)    أُمِّي ـ َولَديب)    أُخِتي ـ أَخيالف) 

  كدام پرسش و پاسخ صحيح است؟ –25
    لَِمْن ٰهذا الِْکتاُب؟ الْکاتُِب.ب)      الِْعَنِب؟الرُّّمان.أَ ٰهِذِه، َشَجرَةُ الف) 

 ِمْن أَیَن أَنَت؟ أَنا إِیرانِيَّـٌة.د)     ِهَی؟ ُمِدیرَُة الْــَمکتَبَِة.َمْن ج) 
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  .»الَْبیتاِن ، .............. « مناسب است؟        مقابل كدام گزينه براي جاي خالي عبارت  –26
   َجمیالنِ د)         ناِجحانِ ج)       غالِیَةب)       نَِظیَفتانِ الف) 

  عايت نكات جمله سازي صحيح است؟كدام جمله از نظر ر –27
    َهْل أُولِٰئَک الرِّجاُل، جالِساِن؟ب)   َمن ِهَی اُستاُذ اللَُّغِة الَْعَربیَِّة؟الف) 

یّارِة؟ الَحقائِب.د)   ما ِهَی اللَُّغُة الرَّسِمیَُّة ِفی ایران؟ج)   ماذا فـي ٰذلَِک السَّ

واِت َو اْألَرَض فـي ِستَِّة أَیّامٍ «         ؟ نداردتناسب  روروبهسؤال كدام گزينه با جمله  –82   » ُهَو الَّذي َخلََق السَّ
واِت َو اْألَرَض؟الف)  واِت َو اْألَرَض؟ب)   َمن َخلََق السَّ      کَم یَوماً َخلََق السَّ

واِت و اْألَرَض؟د)     ماذا َخلََق فـي ِستَِّة أیّاٍم؟ج)   أَیَن َخلََق السَّ
  ادبيات فارسي

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »فروغ، فارغ، غفلت«هاي مترادف واژه –29
  روشن ، آسوده ، بي خبري  ب)    روشنايي ، راحت ، ناآگاهيالف) 

 روشني ، راحتي ، ناآگاهي   د)    نور ، آسايش ، بي خبري ج)

  شود؟ينه غلط اماليي ديده ميزدر كدام گ –30
  مهارت هاي دلنشين هنري زندگي را از اميد سرشار مي سازد. ب)  د .                                يك هيـأت جهاني به ايران آمالف) 

 د) در مطبوعات از انحراف نسل جوان سخن مي گويند.  زندگي را با تعمل و تفكّر همراه سازيم.                            ج)

  است؟ نادرستنويسندة آثار داده شده در كدام گزينه  –31
  ب) كوير: علي شريعتي/  مثنوي: مولوي  الهي نامه : خواجه عبداهللا انصاري/ گلستان: سعديالف) 

 : نظامي/ بوستان : سعدي ليلي و مجنوند)   ج) بستان العارفين : بايزيد بسطامي / كژال : نادر ابراهيمي 

  ويرايش كدام گزينه صحيح است؟ –32
  ب)اين همان آزموني است كه براي او آمادگي دارم.   بون بشوريد.                لطفاً دست هايتان را با آب و صاالف) 

 د) مربي آن تيم ورزشي را به سالن برد.  ج)معلّم با دانش آموزان به پارك رفتند.                               

  ؟شودديده نميكدام آرايه » ونداين زندگي حالل كساني كه همچو سرو  / آزاد زيست كرده و آزاد مي ر«در بيت  –33
    ب) تشخيص                        ضرب المثل الف) 

 تضاد د)    تشبيه  ج)

  تعداد جمله ها در كدام گزينه متفاوت است ؟ –34
  درست است. ،بله ؟دانيد چطور شدمي ،بعدش ب)  افتي.        ،به از آن كه در پوستين خلق ،تو نيز اگربخفتيالف) 

 دايي. ،برو دنبال يك تكّه نون ،اي بابا د)  .رنج از بهر خداي بكش !ي تنا: گفتم  ج)

  ؟ايمنبردهدر كدام گزينه از ادبيات بهره اي  –35
  .ب)جويبار باصفاي زندگي را گل آلود نسازيم  .حاال قلبم مثل يك شهر بزرگ شده بودالف) 

 نشينم و به آن مي نگرم. د)كنار رودخانه مي  .ج)كتاب پر راز و رمز زندگي پر از شگفتي است

  آمده است؟نادرست مفهوم كنايي كدام گزينه  –36
  ب)فتاد از پاي كرد ازعجز فرياد(كنايه از ناتواني)  كوته زدرت دراز دستي(كنايه از دخالت كردن) الف) 

 ن)د) از ديدن گرگ خشكش زد.(كنايه از تعجب كرد  بركسي اين در مكن زنهار باز(كنايه ازآشكار نكردن)  ج)

  دركدام گزينه آمده است؟ »ازضمير خاك مي گويند راز«برداشت درست از مصراع  –37
  كنند. مي ب) راز عظمت خدا را از دل زمين آشكار  كنند.                            با ضميرخاك راز و نياز ميالف) 

 افتند.برابر عظمت خدا به خاك مي د) در  كنند.                         ج) رازشان را در ضميرشان پنهان مي

  كدام گزينه مفهوم متفاوتي دارد؟ –38
  مثل يك شاخه گل جوانه بزن / مثل يك چشمه سار جاري شو ب)  تو را توش هنر مي بايد اندوخت / حديث زندگي مي بايد آموختالف) 

 ي بن برومند / زتو سعي و عمل بايد زمن پندنگردد شاخك ب د)  هنوزت نيست پاي برزن و بام / هنوزت نوبت خواب است و آرام ج)
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  ؟باشدنميكدام گزينه داراي فعل اسنادي  –39
  ب)دعاي مادر در حق من مستجاب شد.   الزم نيست دائماً در كوشش و اضطراب باشيد.               الف) 

 ت.د) كژال اطرافش را با دقّت گش  ج)شايد وقتي بزرگ شوم بفهمم چرا بايد قلبم را ببخشم.

  ؟به جز گزينة ....، اي در نقش مفعول وجود داردها واژهدر همة گزينه –40
    ودشوار زود استب) تورا پرواز بس    بايد اندوخت.هنر ميتورا توشالف) 

 د)باد صداي كژال را غلتاند و برد    ج)دعاي مادر مرا بدين جا رسانيد

  »ردم.كميرا زمزمهسعديانديشيدم و اين بيتخالق درختان ميبه ،بازگشتدرراه «ي زيركدام است؟ي جملهدرست دربارهگزينه –41
  نقش مفعولي دارد.                                   »يسعد«ب) واژة   دو واژه در نقش متمم درعبارت ديده مي شود.الف) 

 د) عبارت از سه جمله تشكيل شده است.  ج)   جملة اول و دوم به ترتيب عاطفي و خبري هستند.

  است؟آمدهگزينهترتيب در كدامبه »داشت.بيمارستانبود كهشدهبزرگشهريمثلقلبم حاال«شده در عبارت مشخصهايواژهنقش –42
    نهاد-متمم  -ب) مفعول    مفعول -متمم–نهاد الف) 

 متمم -مفعول -د) مفعول    متمم -مفعول –ج)نهاد 

  تماعيمطالعات اج

  نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت و ... داراي چه نوع حقوقي هستند؟ها صرفي انسانهمه –43
 طبيعي د)  فرهنگي  ج)  اجتماعي ب)               سياسي الف) 

  ت؟چيزي اس؛ مربوط به مسئوليت من در مقابل چه كسي يا چه »كنم با زبانم دروغ نگويم يا غيبت نكنمتالش مي«اينكه  –44
  عالم آفرينش   د)  ديگران ج)  خودم ب)  خداوندالف) 

  تهيه وتصويب قوانين عادي كشور در چارچوب قانون اساسي  به عهده ................................. است. –45
    ب) مجلس خبرگان     قوه مقننهالف) 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام د)    ج) شوراي نگهبان

  است؟ نادرستتباط  با جمعيت هالل احمر كدام گزينه در ار –46
  كند.  ديدگان سيل و زلزله، چادرهاي اسكان موقت برپا ميب) براي آسيب  رساند.هاي اوليه ميدر هنگام وقوع حوادث به مجروحين كمكالف) 

 شوند.جوانان هالل احمر ميطور داوطلب عضو سازمان آموزان بهدانش د)  كند.ج) در شرايط غيرعادي براي حفظ محيط زيست تالش مي

  شود؟ي بيكاري و ... تقسيم مي، بيمهي عمري بهداشت، بيمهبر چه اساسي، بيمه به انواع مختلفي مانند بيمه –47
  توليدات   د)  قرارداد ج)  خدمات ب)  شرايطالف) 

  نقش كدام عامل، در توليد بسيار مهم است؟ –48
 معادن د)  انينيروي انس ج)  سرمايه ب)  تكنولوژيالف) 

  كند؟ي يك محصول را بررسي ميسازمان ملي استاندارد ايران، در مجموع كدام جنبه –49
    كيفيت ب)    كميتالف) 

 هر سه مورد د)    مواد تشكيل دهنده ج)

  متر است، سانتي 3آهن و بلوار شهيد بهشتي در نقشه گردشگري شهر يزد، فاصله ميان ايستگاه راه –50
  مقياس خطي زير، مسافت واقعي را حساب كنيد؟با استفاده از 
    متر300 ب)   متر                 30الف) 

  متر  600  د)  متر 60 ج)

  دهد؟هاي زاگرس را نشان ميكدام گزينه جهت جغرافيايي رشته كوه –51
    غربي  جنوب –شرقي ب) شمال    شرقيجنوب –شرقي شمالالف) 

  غربي جنوب –غربي الشم د)    شرقيجنوب –غربي شمال ج)

  در كدام يك از موارد زير از نمودار خطي استفاده مي شود؟ –52
  ميزان بارش د)  ميزان دما و بارش ج)  ب) ميزان آبدهي رودخانه    ميزان دماي هواالف) 
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 رياضي

-) كوچك تر هستند؟ 7رو، از قرينه چند تا از اعداد روبه –53 , - , , - , - , - , )10 11 5 7 12 0         
 4د)   3ج)   2 ب)  1الف) 

)     در پرانتز خالي كدام عدد صحيح را قرار دهيم تا تساوي بر قرار شود؟ –54 ) ( ) ( )      9 4 7       
 -20د)   20ج)   -2ب)   2الف) 

  در مثلث روبه رو عدد روي هر ضلع  –55
   از مجموع اعداد دو راس به دست مي آيد.

a دراين صورت حاصل b c  كدام است؟  
 -12د)   12ج)   -15ب)   15الف) 

اُم يك الگوي عددي از رابطه ي nاگر جمله  –56 - -n4   به دست آيد جمله شانزدهم آن چند است؟7
 -57د)   -36ج)   -64ب)   -71الف) 

  دست آمد.كدام معادله مربوط به اين سوال است؟كم كرديم دو برابر همان عدد به  5چهار برابر عددي را از  –57
xالف)  x 5 4 x ب)    2 x 4 5 2    

x ج) x 2 5 x د)     4 x  4 2 5 

...           حاصل عبارت مقابل كدام است؟ –58 ?     3 3 3 3 3
2 4 8 16 1024  

1023الف) 
3069 ب)                             1024

3069 ج)                    1024
1023 د)                         3072

3072 

1برابر پولش فقط  2تومان اســـت .اگر با  3500پول علي  –59
ت خريديك لباس را بتواند بپردازد،قيمت آن لباس چند تومان قيم 3

  خواهد بود؟
 21000د)   18000ج)   10500ب)   7000الف) 

)حاصل عبارت روبرو كدام گزينه است؟                                           –60 ) ( ) ( ) ?       18 2 2 5 6  
 -84د)   84ج)   -96ب)   96الف) 

)كدام گزينه است ؟                                             حاصل عبارت روبرو –61 ) ( ) ... ?     51 50 49  
 -51د)   ج) صفر  -101ب)   101الف) 

اگر بخواهيم هزينه اين تومان دريافت مي شود.  500تومان وبه ازاي هر يك سـاعت اسـتفاده    700هزينه ورودي يك پاركينگ  –62
  )ساعت استفاده از پاركينگnهاي زير درست است؟(نمايش دهيم كدام يك از گزينهپاركينگ را با عبارت جبري 

n700الف)  n ب)    500 700 500    
nج)  n700 700د)     500 500 

,مقابلدر شكل  –63 , ,O O O O4 3 2   ي قائمه در شكل وجود دارد؟برابرند .چند زاويه O5و  1
  چهارتاب)   سه تاالف) 

 شش تاد)   پنج تاج) 

  در كدام دوران جهت دوران مهم نيست ونتيجه در هر حال يكسان است؟ –64
 درجه 90د)   درجه 180ج)   درجه 270ب)   درجه 300الف) 

  عددي صحيح ومنفي باشد،كدام عدد از همه بزرگ تر است؟ xاگر –65
 x5د)   x5ج)   x5ب)   x5الف) 

)حاصل عبارت  –66 )   412 178   تقريبا برابراست با : 503
  100د)   -300ج)   200ب)   -110الف) 
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 علوم تجربي

  كدام يك از موارد زير يكاي مناسبي براي اندازه گيري حجم آب درون  يك ليوان  معمولي مي باشد؟ –67
 د) متر مكعب  ج) ميلي متر             ب) گرم                سانتي متر مكعب               الف) 

  ي مربا يك  جامدادي براي روي ميز خود درست كرد. او  براي محافظت از منابع، زهرا  با استفاده از قوط –68
  از كدام روش  استفاده كرده است؟

    ب) مصرف دوباره   كاهش مصرفالف) 
 د) ب و ج  ج) بازيافت

  ؟يدآيمناز نفت خام بدست  ير،كدام ماده ز –69
 د) حشره كش  ج) پالستيك      ب) گچ   قرص آسپرينالف) 

  »، گوگرد لومينيوممس، آ يژن،اكس كلر،طال، كربن،  جيوه،نقره، «؟     مي باشند نافلزبين عناصر مقابل چه تعداد  از –70
 5د)   4ج)   3ب)   2الف) 

  علي در آزمايشگاه مدرسه به كمك ابزار مقابل، وزن اين جسم را اندازه گرفت.  –71
  به نظر شما جرم تقريبي اين جسم چقدر است؟

  كيلوگرم                    5/4ب)   م گر 450الف) 
 نيوتن 5/3د)   گرم                        350ج) 

  
  كند؟كدام عبارت، نمودار مقابل را بهتر تفسير مي –72

  هرچه پوشش گياهي بيشتر باشد ميزان آب جاري نيز بيشتر است.الف) 
                           ب) مقدار پوشش گياهي با ميزان آب جاري رابطه مستقيم دارد.   

  ج) هرچه مقدار پوشش گياهي كاهش يابد، ميزان آب جاري كاهش مي يابد.                                                   
  د) هرچه مقدار پوشش گياهي بيشتر باشد، ميزان آب جاري كاهش مي يابد.

 
حجم  يشافزااگردهد.  مي مترمكعب آب دارد قرار يسانت 40كه  يمدرج گرم را داخل استوانه 30 ي به جرمجسم يدانش آموز –73

  ؟ديرگ يچگونه قرار مآب  در جسم ينا و ؟جسم چقدر است يچگالبا توجه به اطالعات داده شده  باشد،متر مكعب  يسانت 10آب 
    در آب فرو مي رود                      -  متر مكعب يگرم برسانت  3الف) 
  ماند يدر آب شناور م - متر مكعب يانتگرم برس 1ب) 
    روي آب قرار مي گيرد                  – متر مكعب يگرم برسانت   ج) 
 در آب فرو مي رود                      – متر مكعب يگرم برسانت   د) 

  كدام است؟ يببه ترت يا يشهش يوانل -وچنگال قاشق  يهماده اول –74
 ماسه سنگ معدن آهن،د)   سنگ آهك ، ماسهج)                     ماسه ، خاك رس ب)  ، سنگ آهكآهن يداكسالف) 

دانش آموزان گروه بوعلي سينا مي خواهند تعيين كنند  از اين مواد (الكل ــ شكر ــ نفت ـ گوگرد) كدام در آب حل مي شوند؟    –75
  براي اين منظور بايد :

  ب) به مقدار مساوي آب با درجه متفاوت انتخاب كنند     سان انتخاب كنندبه مقدار مساوي آب با درجه يكالف) 
 د) در زمان هاي متفاوت آزمايش را انجام دهند  ج) به مقدار دلخواه از مواد مختلف انتخاب كنند

  ...توانند فلز باشند؟ ماده ...كدام دو ماده مي ) ماده مختلف بيان شده است.5هاي پنج (در جدول زير ويژگي –76
  ماده هـ  ماده د  ماده ج  ماده ب  ماده الف  ماده                                    ويژگي     

  گاز  مايع  مايع  جامد  جامد  )C20حالت فيزيكي در دماي اتاق(
  بي رنگ  بي رنگ  نقره اي  سفيد خاكستري براق  ظاهر/ رنگ

  خير  بله  بله  خير  بله  رسانايي الكتريكي
 الف، ج )د  ب، هـ                     ج)   الف، ب               ب)             ب، ج        الف) 
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  بجزگزينه ...هاي زيرزميني مي باشند مؤثر برمقدار آبهمه موارد زير از عوامل مهم و  –77
    تعداد و نوع جانورانب)     مقدار و نوع پوشش گياهيالف) 

 ند) اندازه ذرات تشكيل دهنده زمي    ج) شيب زمين

  براي تشكيل ابر كدام مورد به ترتيب از راست به چپ درست است؟ –78
    بخار آب ـ تراكم ـ كاهش دما ـ ابر الف) 

  ب) بخار آب ـ كاهش دما ـ تراكم ـ ابر
    ج) بخار آب ـ ابر ـ تراكم ـ كاهش دما 
 د) بخار آب ـ ابر  ـ كاهش دما ـ تراكم

استان كشورمان (مشهد ، ايالم، اصفهان و شيراز)را نشان مي دهد. نظر  ي در چهارنمودار مقابل عمق سطح ايستاب –79
 مبه اينكه  در سـال هاي اخير بحران آب را در استان اصفهان شاهد هستيم حال، با توجه به ميزان بارندگي كم،  كدا 

  ي در استان اصفهان مي باشد؟نمودار مربوط به عمق سطح ايستاب
                        Aالف) 

                B)  ب
                             Cج) 
 Dد) 

  شكل هاي زير چهار ماده را نشان مي دهد.كدام يك چكش خواري بهتري دارد؟ –80

    ب)   الف) 
  

  د)   ج) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     
              

                
               

        

 
 

  
 






