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 قرآن

  در كدام گزينه هر دو كلمه درست معني شده است؟ -1
    هرجا) -: (گمان كرد َحسُب، َحیُث ) الف
  ( مي آزمايد، آتش فروزان) :یَبلو، َسعیرب) 
    برادر) -(انديشه مي كرديم نَعِقُل، اِخَوةج) 
  داليل روشن) -(ايمان مي آوريد تُؤمنوَن، بَیَِّنةد) 

  آمده است؟» َجَعَل «ي هم معني با واژه كلمه ،در كدام عبارت قرآني -2
ْر ب)     اِبَتغوا ِمن َفضِل هللاِ الف)        یم کُم اِلَی اََجٍل ُمسَ یَُؤخِّ

  ُمقَتِدرٍ َفاََخذنُهم اَخَذ َعزیٍز د)    الاِلَه اِالّ هو َفاتَِّخذُه َوکیالًج) 
  نيست؟ي كدام عبارت قرآني صحيح ترجمه -3

  :خدا را بسيار ياد كنيد براي اينكه موفق شويد .   کَثیراً لََعلَّکُم تُفلِحونَ اُذکروا هللاَ الف) 
  :اين بهتر است براي شما اگر بدانيد.  مونذلِکُم خیٌر لَکُم اِن کُنتم تعلَ ب)  

  : قطعاً براي تو در روز كار وتالش بسياراست   ویالًاِنَّ لََک ِفی النَّهاِر َسبحاً طَ ج) 
  : آيا شما مي رويانيد آن را يا ما مي رويانيمء اَنتم تَزَرعونَه اَم نحُن الزّارعونَ د) 

  ها دارد؟معنايي متفاوت با ساير گزينه» اَلّذی«در كدام گزينه  -4
کینةَ هو الَّذی ب)     َمهداً  اَلّذی َجَعَل لَکُم االَرَض الف)        اَنَزَل السَّ

   َواتََّبعوا الّنوَر الَّذی اُنِزَل َمَعهد)      تَباَرَک الَّذی ِبَیِدِه املُلکج) 
  » . . . . . . . اَلَّذیَن کََفروا َو َصّدوا َعن َسبیِل هللاِ « شود؟ترجمه عبارت قرآني زير با كدام گزينه كامل مي -5

رَعنهم َسیِّئاتِِهمالف)      َجّناِت َعدنٍ  فیب)      یُکَفِّ
لَُهمد)       َفانَتِرشوا ِفی األرِض ج)      اََضلَّ اَع

  كند؟مي درخواستي چه ستمگران براي خداوند از) (ع نوح حضرت» َوَال تَزِِد الظَّالِِمنَي إِالَّ تََباًرا« آيه اساس بر -6
      نابودي و هالكت) ب      عذاب در تأخير) الف 
    رستگاري و د) هدايت    مجازات در آخرت  ) ج

  است؟ نشدهدر ترجمه عبارت قرآني زير كدام كلمه صحيح ترجمه  -7
  »اري مي كند او را و پيامبرانش را.وخداوند مي شناسد كسي را كه ي :ُسلَهرُ َو لَِیعلَم ُهللا َمن یَنُرصُُه «

      یَنُرصُهب)      ُرُسلَهالف) 
  َمند)       لَِیعلمَ ج) 

   باشد؟عبارت قرآني ميم زير بيانگر ترجمه كدا بيت شعر -8
  »يكسان شود نخواهد همانند و بد / بدان در جهان هيچ گه نيك و«

یئةُ الف)       َوال تَسَتوی الَحَسَنُة َو ال السَّ
  اِنَّهم کانوا قبَل ذلک ُمحسنینَ ب) 
ا تَعملونَ ج)  ِ         اِنَّ هللا َخبیٌر 
    لَِنبلَُوُهم اَیُُّهم اَحَسُن َعمالًد) 

   



 2  همني آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهدهمين دوره مسابقات علمى دانشنزاپ

  انيهاي آسمپيام

  كدام گزينه حديث گرانقدر حضرت علي (ع) را تكميل مي كند؟  -9
  ».و عميق است مانند قطره در برابر دريايي پهناور . . . . . . . در مقايسه با . . . . . . . . حتي . كارهاي نيك ويهمه« 

    كسب حالل و الف) جهاد در راه خدا، كار
  امر به معروف ب) انجام واجبات،

    نهي از منكر راه خدا، امربه معروف و درج) جهاد 
  نهي از منكر د) امانتداري، امربه معروف و

  در كدام مورد، صحيح است؟  »برادرش فرهاد و«وضوي  -10
    الف) با آب نمك خيلي غليظ وضو گرفتند.

  ب) در مسافرت با آب رودخانه وضو مي گيرند.
    اند.اند نجس است وضو گرفته ج) باآبي كه فراموش كرده

  .گرفتند با دستان رنگي وضو ساختمان خود، ارك د) بعد از كمك به رنگ
  اشاره دارد؟» هدفدار بودن خلقت«مفهوم كدام آيه به  -11

  »الُقلوُب   اَال ِبِذکِر ِهللا تَطَمِنئُّ ُقلوبُُهم ِبِذِکرهللاِ  الـَّذین آَمنوا َو تَطَمئـِنُّ « الف) 
  »... َربَُّنا ُهللا ثُمَّ  اسَتقاموا تَتَنـَزَّل َعلَِیهُم الــَمالئِکَةُ اِنَّ الَّذیَن قالوا « ب) 
َا الـُمومـِنوَن الَّذیَن اِذا ُذِکَر هللا َوِجلَت قـُلوبُهم ..«  ج)   »امِنَّ
ا َخلَقناکُم َعَبًثا َواَنـَّکُم اِلَینا التُرَجعوَن.« د)    »اََفَحِسبُتم امَنَّ

   . . . . . . به جز گزينهاست » نهي از منكر ترك امر به معروف و« ي موارد زير از آثارهمه -12
    الف) بي تفاوت شدن نسبت به سرنوشت ديگران.

  دستورات دين در بين مردم. ب) فراموش شدن تعليم و
    ها تنگ شود.بر بدي ،ها تا ميدانج) ترغيب ديگران به سوي خوبي

  بركت از بين جامعه. د) برداشته شدن رحمت و
  فرمايند:مي» هدايت گران واقعي مردم«هاي امام صادق (ع) در مورد ويژگي -13

  .مخالف هواي نفس خود الف) محافظت از دين، پرهيزگار، مطيع امر خدا و
  ، پرهيزگارمدبر شجاع و ،ب) بازگو كننده سخنان ما، عدم مراجعه به طاغوت

  پرهيزگار، عاقل مخالف هواي نفس، ج) صبور بودن، مطيع امر خدا و
 مدبر  د) مخالف هواي نفس خود، آگاه به حالل وحرام الهي، مهربان، دانا و

  بود. . . . . . . . . . ترين سالح دشمن، براي ملت ايران .مخرب آخرين و -14
    الف) تفرقه افكني و ايجاد جنگ داخلي.

  يا شبيخون فرهنگي. ب) جنگ نرم و
    عراق ج) جنگ هشت ساله ايران و

  تحريم و محاصره اقتصادي) د
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  باشد؟كدام يك از عبارات زير در مورد اما م زمان (عج) صحيح مي -15
    مختص مسلمانان است.تنها منجي، قاد به ظهور اعت -1
  مومنان، ايجاد حكومت عدل جهاني است. آرزوي تمامي پيامبران و -2
  بينند.مي ياران امام زمان (عج) تنها كساني هستند كه، ظهور امام را -3
  زمان ظهور امام زمان (ع) در احاديث اهل بيت ذكر شده است. -4
  فرستند.خونريزي مي ) را براي پايان دادن به جنگ وجخداوند امام زمان (ع -5

     4و  1ب)     5 و 3الف)
  1و  3د)       5 و 2ج) 

  ؟به جا آورد »سجده سهو«ولي بايد بعد از نماز  نماز صحيح است ،هدر كدام گزين -16
    االحرام در نماز ظهر. هالف) فراموش كردن تكبير

  با صدا كه سهوي باشد. يا خنده ب) لبخند زدن و
      ج) شك در ركعت اول نماز عشاء.

    .از روي فراموشي د) حرف زدن بدون توجه و
ــمُ  وَ «ي پيام آيهگزينه با  مكدا -17 ــُموِمنوَن َو الـ ـــ ــَمعروِف  بَعٍض  وِمناُت بَعُضُهم أَولِیاءُ الـ ــالـ اُمروَن ِبـ ــَ یـ

  ؟ ارتباط بيشتري دارد »َویَنَهوَن َعِن الـُمنکَرِ 
      الف) شناخت مومنان از يكديگر.

  مردان مومن. ي خود باوري زنان وب) روحيه
    ج) نظارت همگاني و مسئول رفتار يكديگر.

    .ر ماندن در راه خدا و غمگين نشدند) پايدا
  باشند؟ »روان  زنده شدن روح و«كدام گروه از دوستان مي توانند عامل  -18

  كنند.و حتي تشويق به ادامه اين كار مي الف) دوستاني كه با خنده از كنار اشتباهات و گناهان مي گذرند
  كنند.انتظار دارند در هر امري از آنها حمايت  ب) كساني  كه توقع فداكاري يك طرفه  از دوست دارند و
معنوي با آنان  هاي مادي وگيرند و بدون توجه به جنبهج) كساني كه در دوران نوجواني سر راه نوجوانان قرار مي

  شوند.  دوست مي
طرف متوجه خيرخواهي دوستش كنند گرچه ممكن است د) دوستاني كه شما را در برطرف كردن عيوب ياري مي

  نباشد.
  عربي

  ص شده در كدام گزينه آمده است؟ي درست كلمات مشخّترجمه -19
  »الْحاِفلةَ  کاَن یَرکَُب فیِه الُْحکَامُء ــ اَلْـُمساِفُر  یَُدرُِّس الُْمَدرَِّسُة رِسالًَة ــ  اِْسَتلََمِت « 
    شددهد ـ سوار ميافت كردي ـ درس ميالف) دري
  شددهند ـ سوار ميافت كرد ـ درس ميب) دري

    شدـ سوار ميخوانند ج) دريافت كرد ـ درس مي
  شدندكنند ـ سوار ميد) دريافت كردي ـ تدريس مي
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  گزينه درست را انتخاب كنيد. -20
    کَْثـرَة≠ َقـلَّ ب)     بَعید≠ َغریب الف) 

ئ≠ َغضبان د)     ٰماشـي≠ راِکب ج)    ُمَهدِّ
  كند؟كدام واژه جمله زير را كامل مي -21

  »نَظیٍف َو َجیٍِّد.  . . . . فـي .الَْعشاَء بَْعَد الُْمسابََقِة، تَنـاَوَل الّالِعبوَن « 
    َملَْعٍب ب)     َمطَْعمٍ الف) 

  َمْصَنعٍ د)       َمطَْبخٍ ج) 
  ي كدام عبارت درست است؟ترجمه -22

نا الف)   .برادر بزرگت به پدر بزرگ ما كمك كرد :ساَعَد أَخوَک اْألَکربُ َجدَّ
  .نوشتندكارمندان نامه ها را در اداره مي کاَن الُْمَوظَّفوَن یَکُْتبوَن الرَّسائَِل ِفی اْإلِداَرِة: ب)
  كنيد.هاي دوستانتان را آشكار نـميعيب الٰ تَکِشفوا ُعیوَب أَصِدقاِءکُم:ج) 
بـْرِ د)    دانم كه پيروزي با صبر است.مي :إِْعلَْم أَنَّ النَّْرصَ َمَع الصَّ

  هوم كدام جمله بر اساس حقيقت درست است؟مف -23
ُحِف َو الَْمَجّالِت.الف)      اَلُْمْخَتَربُ َمکاٌن لِطَْبعِ الصُّ

ُج ِمنُه الطُّالُب.ب)    الُْمْسَتشفٰی َمرکٌَز یََتَخرَّ
.ج)  خُص النَّشیُط ُهَو الَّذي یَِجدُّ َقلیالً     اَلشَّ
ناعیَُّة.اَلْکَْهَرباُء طاَقٌة تَشَتِغُل ِبَها د)    اْآلالُت َو اْألََدواُت الصِّ

  ؟نداردمفهوم كدام جمله با شعر فارسي روبروي آن تناسب  -24
وِء :الف)   يار بد بدتر بود از مار بد.       گريز از يار بدتا تواني مي الَْوْحَدُة َخْیٌر ِمْن َجلیِس السُّ

  گهي پشت به زين و گهي زين به پشت                  تچنين است رسم سراي درش : یَوٌم لَنا و یَوٌم َعلَیناب) 
  كه در بسيار ، بد بسيار گيرند       سخن كم گوي تا در كار گيرند َمْن کَُثـَر کَالُمُه کَُثـَر َخطَُؤُه :ج) 
  تمقدار هر كسي ز كالمش معين اس      زير زبان نهفته بود قدر آدمي ُسکوُت اللِّساِن َسالَمُة اإلنساِن:د) 

  ؟نداردمفهوم كدام جمله با بقيه ارتباط  -25
    ال َخْیَر فـي َقْوٍل إّال َمَع الِْفْعِل.الف) 

  یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ٰما التَْفَعلوَن.ب) 
ي بـِ تَـْعَمـلـوَن َعلیـٌم.ج)      اِْعَمـلوا صـالِـحاً إِنـِّ
َجِر د)    ِبالثَـَمٍر.الْعـالُِم ِبـالَعَمـٍل کَالشَّ

دقيقه بعدازظهر  2:45ساعت يك عدد مصرف كند، اگر از ساعت  8بيماري كه بايد قرص هاي خود را هر  -26
  شروع كند مرحله بعدي مصرف داروي وي چه ساعتي مي شود؟

بُع.الف)  بُع.َعْرشََة اَلْحادیََة ب)     اَلْعاِرشَُة َو الرُّ     َو الرُّ
  اَلْحادیََة َعْرشََة إِّال ُربعاً.د)     .اََحَد َعَرشَ إِّال ُربعاً ج) 

  ».ِمْثلَکَ  . . . تَْعرُِف اللَُّغَة الَْعَربیََّة َجیِّداً َو اُْخُتَک . . . . « . عبارت روبرو است؟ يخال يمناسب جاها ،ينهكدام گز -27
    أنَت ـ ال تَْعرِفینَ ب)     ِهَی ـ ال یَْعرُِفهاالف) 

  أنِت ـ ال تَْعرُِفهاد)     أنَت ـ ال تَْعرُِفهاج) 
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  اصول نگارش درست است؟ يتكدام عبارت از نظر رعا -28
    أَ أنُتم تَْغِسلوَن َمالِبَسکُم أْمِس؟الف) 

  یا طالِباُت، اُنْظرَن إلَی نُزوِل الَْمطَِر.ب) 
لَّیِل.ج)  َجِر ِفی اْل     یا إِْخَوتی، ال تَرُْقدی تَحَت الشَّ
  اتِنا.أنا و زَمیيل ما کََتْبُت واِجبد) 

  ادبيات فارسي

  مترادف واژه هاي مشخص شده در كدام گزينه به درستي آمده است؟  -29
    كه نگار مي رسد ( اكنون) هين الف) آب زنيد راه را

  هم جنس را ( رها نكن ) مهلب) خرس را مگزين 
    است ( انديشه)هوج) اين سخن پروين، نه از روي 

  بود ( توانا ) برناد) زدانش دل پير 
   . . . . گزينةبه جز  ها غلط اماليي وجود دارددر همة گزينه -30

  الف) نمايش مهيج، محاورات حضوري، خوض نمودن، قعر چاه، هجوم بي امان
  هجو، ساللة جوانمردان و طعن سمع، غيور، استراغ برادران مناظره، و بحث) ب

  ج) قوس قزح، حرس و هوس، خدمتگذارخوب، موسم فرتوتي، صلة رحم
  غيسي، عالقمند، اهرمن خويان باد د) موهبت هاي متعدد، خوار مغيالن، حنظلة

  كدام گزينه به ويرايش بيشتري نياز دارد؟  -31
  الف) احتماالً دانش آموزان در جشن پايان سال حضور به هم برسانند.
  .استب) امام خميني(ره) در بين مسلمانان، از محبوبيت زيادي برخوردار 

  كند.ري نامناسب نشانه هاي نگارشي، درك و دريافت را دشوار ميج) به كارگي
  به رشتة تحرير درآمده است.»  ويكتور هوگو« د) كتاب بينوايان توسط 

  هاي كدام گزينه به ترتيب، ساده، مشتق و مركب هستند؟  واژه -32
    ب) گرفتار، سيمگون، هم دلي  الف) چرخش، نقره فام، كاردان

  د) آشكار، خندان، هواپيما    برگج) كوچك، خوشتر، گل
  در كدام گزينه قيد بيشتري به كار رفته است؟  -33

    آوردند.الف) شاگردان يك صدا نام نصير الدين را بر زبان مي
  ب) نصير الدين هر روز، آرام از كوچه ها مي گذشت.

    ج) اكنون دوست دارم كه به ماه و ستارگان نقره فام  بنگرم.
  آرزومندم همواره دوستي خوب و يك دل داشته باشي.د) برايت 

  هاي مشخص شده در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ نقش دستوري واژه -34
    )مسند.( باد دراز اتزندگاني:  گفت الف) كاردان

  ، صحنة كربال تداعي شد. ( صفت مبهم )همه ب) براي
  داد. ( نهاد )و بحث به او آرامش نمي درس ج) هيچ چيز مانند

  خراسان را به فرمان خويش درآوردم. (قيد) جملةد) تا 
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  ها به درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه، مفرد همة واژه -35
    الف) (عواطف، عطف ) ( اَحزان، حزن ) ( رعايا، رعيت )

  ب) ( اخالق، خُلق ) ( مساكين، مسكن ) ( حضار، حاضر)
    ك ) ( معاصي ، معصيت )ج) (غنايم، غنيمت) ( ماليك، ملَ

  ( اصحاب، صاحب) ( مظاهر، ظاهر) ( مصائب ، مصعب)) د
ــندة كتاب -36 ــعادتحديقه، تذكره اال«هاي نام نويس ــتي  »وليا، چهار مقاله، كيمياي س در كدام گزينه به درس

  آمده است؟ 
    الف) سنايي، عطار، نظامي عروضي، محمد غزالي

  غزالي ب) سنايي، عطار، نظامي عروضي، احمد
    ج) جامي، محمد غزالي، جامي، نظامي عروضي
  د) جامي ، عطار، سنايي، خواجه عبداهللا انصاري

  گويند. مي . . . . . . به فعلي كه به جريان انجام عملي در گذشته به همراه كار ديگري داللت دارد . -37
  د) ماضي التزامي  ج) ماضي مستمر  ب) ماضي استمراري  الف) ماضي نقلي

  ترين آموزش غير مستقيم حافظ چيست؟  مهم -38
    الف) بيان طنز ظريف و كارساز
  ب) انتقاد از تباهي هاي روزگار

    ج) بيان انديشه هاي عميق عرفاني
  د) آموزش شيوة درست نگاه كردن به زندگي

   . . . . . گزينة به جزها واژة مخفف به كار رفته در همة گزينه -39
    همرهان الف) گفت همانا كه در اين

  ب) ور تواضع مي كني با مردم درويش كن
    ج) زي پدرش رفت و خبر دار كرد
  د) آن كه ورا دوست ترين بود گفت

  ؟ تأكيد نداردكدام گزينه بر مفهوم خودشناسي  -40
  تو را تا در آيينه زنگار نيست  الف) به چشم بصيرت به خود در نگر

  ت به ديوار نيستچو در هست حاج  ب) مپيچ از ره راست بر راه كج
  ديده فرو بر به گريبان خويش  ج) عيب كسان منگر و احسان خويش

  ايمهي بخوان و خواه نخوان، ما نوشتهخوا  دل غنيمت است يد) در زندگي مطالعه
  تر بيان شده است؟فهوم بيت زير در كدام گزينه صحيحم -41

  »علم دين، بام گلشن جان است / نردبان عقل و حس انسان است « 
  الف) علم دين كمال روح انسان است كه عقل و حس انسان، او را در رسيدن به اين نقطه ياري مي رساند.

  ب) علم دين در حكم روح و جان انسان است كه عقل و حس انسان را تعالي مي بخشد.
  ج) علم دين به مانند جان همچون گلشن است كه عقل و حس انسان را ترقي مي بخشد.

  كند و نردباني است كه عقل و حس انسان به آن نياز دارد.ن را تبديل به گلشن ميد) علم دين جا
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  دارد؟كمتري عبارت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي  -42
  »هم نشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از هم نشين بد است « 

  يار بد بدتر بود از مار بد  الف) تا تواني مي گريز از ياربد
  بهتر از آن دوست كه نادان بود  دشمن دانا كه غم جان بودب) 

  بر زمينت مي زند نادان دوست  ج) دشمن دانا بلندت مي كند
  در پريشان حالي و درماندگي  د) دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

  مطالعات اجتماعي

ه مبداء، تونلي را حفر كنند كاند در محل برخورد خط استوا و نصف النهار فرض كنيد دانشـمندان توانسـته    -43
درجه به سمت  90انتهاي آن دقيقاً آن سوي كره زمين است؛ حال اگر فردي از انتهاي تونل خارج شود و سپس 

  رسد؟شمال حركت كند؛ به كدام نقطه مي
    درجه شمالي 90درجه و  180الف) 

  درجه و صفر درجه 180ب) 
    درجه شمالي 90درجه شرقي و  90ج) 

  د) صفر درجه استوا و نصف النهار صفردرجه  
باشد. او درجه  عرض شمالي مي 30درجه طول شرقي و  45اي به مختصات جغرافيايي حامد سـاكن منطقه  -44

د گيرد، دوست حامكند تماس تلفني ميصـبح با دوستش كه بر روي  محدوده خط استوا زندگي مي  11سـاعت  
  دهد؟دوست حامد چه مختصات جغرافيايي را نشان مي GPSصبح است،  7به او گفت اينجا ساعت 

    درجه طول شرقي  و صفر درجه استوا 15الف) 
  درجه استوا صفر و  شرقي طول درجه 30ب) 
    درجه استوا صفر و  غربي طول درجه15ج) 
  درجه استوا صفر و  غربي طول درجه 30د) 

  در آن جامعه است. . . . . . . . . ي وضعيت .دهنده ميزان طول عمر يا اميد به زندگي در يك جامعه نشان -45
    ب) سالمت و بهداشت    الف) سالمت روحي و رواني
  د) فرهنگ و دانش    ج) رفاه اقتصادي و اشتغال

ــادي كدام -46 ــكوفايي علمي و فرهنگي در دوره –يك از عوامل زير موجب رونق زندگي اقتص ي اجتماعي و ش
  صفوي شد؟

    ب) گسترش قلمرو ايران  اروپاييان الف)گسترش تجارت با
  د) لياقت و كارداني شاهان صفوي    ج) وجود نظم و امنيت

  ؟دكنبيان نمي با مقايسه حكومت زنديه و قاجاريه، كدام گزينه شباهت اين دو سلسله را به درستي -47
  الف) هر دو حكومت ايلي بودند.

  سيدند.ب) هر دو حكومت با جنگ و پيروزي بر مدعيان به قدرت ر
  مركزي نسبتاً نيرومند و باثباتي شد.حكومتصاحبزند و آقامحمدخان قاجار ايرانخانكريمحكومتج) در دوران

  كردند.جلوگيريداخليهايز شورشآميز، از برومسالمتهاياز شيوهزند و آقامحمدخان قاجار با استفادهخاند)كريم
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  باشد؟كدام گزينه صحيح مي -48
  شود. در نظام پادشاهي مشروطه، قدرت و اختيارات پادشاه براساس قانون محدود مي -1
  ها با مشروطيت بود. يكي از موانع و مشكالت حكومت مشروطه مخالفت انگليسي -2
  بود .  خانهمعترضاني كه در سفارت انگلستان بست نشسته بودند، تأسيس عدالت يمهمترين خواسته -3
  اهللا نوري، به اتهام مخالفت با مشروطه محاكمه شد.شيخ فضل  -4

    3و  1ب)     2و  1الف) 
  4و  1د)     4و  2ج) 

گروه بود. در اين انتين همژبا تيم مقتدر آر  2014دانيد؛ تيم فوتبال ايران در جام جهاني همـانطوريكه مي   -49
وجود دارد؛ بعنوان مثال در درون زمين هاي بزرگ، اول شدن است. در بازي فوتبال قواعدي مسابقات، هدف تيم

ــت توپ را لمس كند؛ تيم ــند و ها بايد لباسبغير از دروازبان هيچ بازيكني نبايد با دس ــت بپوش ... در هاي يكدس
ر اين زند. دكند و يا به عالمت خطا، سوت ميجريان بازي بعضي مواقع داور دستش را به عالمت آفسايد بلند مي

ي اايران با وجود آنكه از گروهش باال نرفت؛ ولي با شجاعت و صداقت بازي كرد و بازنده دوره از مسـابقات تيم 
  دهد؟ طور كامل) ارزش، نماد و هنجار را نشان ميسربلند بود. در متن باال، كدام گزينه به ترتيب (به
    الف) صداقت، بلند كردن دست، لباس يكدست

  ب) شجاعت، لمس نكردن توپ با دست، سوت داور
    ج) اول شدن، لمس نكردن توپ با دست، لباس يكدست

  د) صداقت، سوت داور، بلند كردن دست  
 ابعاد تأثير كدام ترتيب افراد، به خوي و بر خلق مانند تيروئيد ها در بدنغده ترشـــح زياد يا كم برخي -50

  ؟دهدهويتي را بر ديگري نشان مي
    تماعيهاي اجهاي اخالقي بر ويژگيالف) ويژگي
  هاي روانيهاي جسماني بر ويژگيب) ويژگي
    هاي اخالقيهاي اجتماعي بر ويژگيج) ويژگي
   هاي اجتماعيهاي جسماني بر ويژگيد) ويژگي

 نهاآ اشــراف وقتي زيرا شــدند، نابود و گرفتار پيشــين هايامت« پيامبراكرم (ص) كه مي فرمايند: حديث -51
ــدند مي مرتكب جرمي ــتان آنها اما وقتي كردند،معاف مي مجازاتاز  را آنها ش جرم را مرتكب  همان زيردس

  كند؟ مي بيان را مفهوم كدام »كردند. مي مجازات شدت به شدند، آنها رامي
    قضايي عدالت از برخورداري حق) ب    شهروندي تكاليف) الف
  قانوني عدالت از برخورداري حق) د    سياسي مشاركت حق) ج

هاي ديني و تبديل وضـــع موجود به وضـــع ها و آرمانهاي زندگي با آموزههـا و هنجار انطبـاق ارزش براي  -52
  . . . . . . . . مطلوب بايد .

  ها به وجود آوريم.ب) تغييراتي در آرمان  الف) تغييراتي در جامعه به وجود آوريم.
  د) تغييراتي در نمادهاي اجتماعي به وجود آوريم.     ي زندگي خود به وجود آوريم.ج) تغييراتي در شيوه
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 رياضي

اگر -53   ,x y x y  3 2 yمقدار  5 x كدام گزينه است؟ 
  3د)   5ج)   -1ب)   1 الف)

 كدام گزينه همواره درست است؟-54
a الف) a       
aب)  a    
    تا مبدا aيعني فاصله نقطه  aج) 
  تر است.بزرگ aهميشه از  aد) 

Aنقـاط  -55 
12
3

Bو    
23
5

از اين دو نقطه به يك  Cروي محور اعـداد حقيقي قرار دارند و نقطه   Cو  

  برابر است با :  Cگاه فاصله است. آن

43 الف)
15

ب)   
8

15
8ج)   

15
د)   

5
8

  

Aاگر -56 
15

5
Bو   

3
6
2

 باشد، كدام مقايسه درست است؟ 

A الف) B     (بA B    
Aج)  B     (دA B3 2  

mدانيم مي -57
        

122
3

mnو   1  در اين صورتn كدام است؟  

9 الف)
4

4ب)   
9

ج)   
4
9

د)   
9
4

  

aاگر  -58 b 1  باشد، حاصلa a
b b
 



2

 كدام است؟ 2

  -2د)   2ج)   -1ب)   1 الف)
  محل محاسبات رياضي
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 كدام گزينه همواره درست است؟ -59
a الف) b a b  2 2      
aب)  b a b  2 2    
a,ج)  b a a b   2 20    
aد)  b a b  2 2  

xخط  -60 y 3 2  ؟كندنميهاي زير را قطع كدام يك از خط 11
x الف) y  3 2 xب)     8 y 6 4 22    

x ج) y 
3 1
2

y/د)      x  1 5 4  

aدانيم مي-61
b
0  وb

c
0  در اين صورت نمودار خطax by c  به كدام صورت خواهد بود؟ 

  
  

    ب)        الف)
  
  
  

  د)     ج)  
  
  

هاي زير با عبارت كدام يك از عبارت-62 z x y
t
  ؟نيستبرابر 

zx الف) zy
t t
     (بx yz

t


    

ج)  z x y
t

     (دzx y
t


1  

  محل محاسبات رياضي
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yعبارت  -63
y y


 2

2 5
6

 به ازاي چند عدد تعريف نشده است؟ 

    دو تا ب)     يكي الف)
  مقادير تعريف شده است يبه ازاي همهد)     سه تا ج) 

  ساده شده عبارت زير كدام گزينه است؟ -64

?c c c
b b
  

 
2 2

3 2
1 1 2 

 الف)
 
c

b c



1
1

ب)     
 
c

b c



1
1

    

ج) 
 
c
b c




1
1

د)     
 
c
b c



1
1

  

تومان  2400تومان به آن اضـــافه كنيم، مقدار پولش حداقل  500اگر پول علي را ســـه برابر كنيم و بعـد  -65
  مقدار پول علي باشد، آنگاه به زبان رياضي خواهيم داشت :  xشود. اگر مي

x الف)  1500 xب)   2400  3 500 2400    
xج)   3 500 xد)     2400  1500 2400  

متشابهند. اندازه  CMBو  AMDاند و دو مثلث در كنار هم تشكيل شده ،شـكل زير از سه مربع به ضلع يك -66
AB  چند برابرAM است؟  

    3ب)   4 الف)

2ج) 
3

9د)   
2

  

  محل محاسبات رياضي
  
  
  
  
  
  
  
  

 علوم تجربي

تاثير زيادي در كاهش رشـــد  در مناطق كوهســـتاني زاگرس، جانداران زير از بين رفتن كـدام گونـه از   -67
  هاي اين منطقه دارد؟جنگل

  د) گرگ ج) سنجاب ب) خرگوش الف) راسو
  باشد؟از جانوران زير، داراي سه بخش سر، سينه و شكم ميكدام يك  -68

  د) خرخاكي    ج) هزارپا  ب) نوزاد ملخ  الف) كرم ابريشم

DA 

BC 
M
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  ؟ندارديك جاندار با گروه خود همخواني  كدام گزينه، در هر گزينه تعدادي جانور هم رده وجود دارند. در -69
  ك پشت، آفتاب پرست، تمساحب) مارمولك، ال  الف) اره ماهي، كوسه، سفره ماهي، قزل آال

  د) شتر مرغ، نوك اردكي، خروس، كبوتر  ج) خرگوش، دلفين، يوزپلنگ، كانگورو
  كنند؟بدن جانوران زنده تغذيه مي جانداران مطرح شده در كدام گزينه، از -70

  كرم كدو، زالو ،سكاريسآب)   الف) كرم خاكي، عنكبوت، كفتار
  ستاره دريايي، مرجان، آسكاريسد)   ج) كرمك، پالناريا، عروس دريايي

  باشد؟بزرگتر شدن درياي سرخ حاصل كدام نوع  حركت مي -71
  ب) دور شدن دو ورقه اقيانوسي  ايالف) لغزيدن دو ورقه قاره
  ايد) نزديك شدن دو ورقه قاره  ايج) دور شدن دو ورقه قاره

  دهند؟را نشان ميدرخت سيب برگ  به ترتيب چه بخشي از )2(و  )1(هاي در شكل مقابل، شماره -72
  رگبرگ  تحتاني -الف) رگبرگ  فوقاني 

  لوله انتقال شيره پرورده -ب) لوله انتقال شيره خام 
  لوله انتقال امالح -هيدروكربن ها  ج) لوله انتقال آب و
  امالح آوند انتقال آب و –قندي  د) آوند حامل مواد

  شود؟ دار مطرحبندي جانوران مهرهعنوان يك كليد شناسايي براي طبقه هب تواندنميهاي زير كدام يك از گزينه -73
    ب) داشتن ستون مهره    الف) جفت دار بودن

  د) آبزي بودن    بودن ج) گياهخوار
  اند؟شناسان بيشتر اجرام و سيارات موجود در منظومه شمسي چگونه بوجود آمدهبه نظر دانشمندان و ستاره -74

  ابري داغ و متحرك كه بدور خود مي چرخيد.الف) از سرد شدن 
  اند.ب) قطعاتي هستندكه از انفجار يك ستاره بزرگتر بوجود آمده

  اند.بوجود آمده كوچك و معلق در فضا سبيدن اجرامج) از به هم چ
  اند.شده ايجاد د) از به دام افتادن اجرام فضايي در جاذبه گرانشي خورشيد

ب داركشيده شده بين دكردن ستاره قطبي داريم.كدام خط جهت شـب، نياز به پيدا يابي هنگام براي جهت -75
  دهد؟اكبر و دب اصغرمحل ستاره قطبي را نشان مي

  1الف) 
  2ب) 
  3ج) 
    4د) 

در بين گيـاهان ، توليد مثل يكي از مهمترين ويژگي ها مي باشـــد كه باعث ازدياد نســـل و از همه مهمتر   -76
تواند ست كه گياه ميا اين بين گياهان، داليل اهميت وجود تنوع در آنها شده است، يكي ازافزايش تنوع در بين 

 رچم) ازاگر بخش نر گياه (پ سـازگاري بيشـتري با محيط پيداكرده و گسـترش جمعيت بيشـتري داشـته باشند.     
اهان زير تنوع از گي نهبا توجه به متن باال كدام گو بخش مادگي بيشـتر فاصله داشته باشد تنوع گياه بيشتر است. 

  ؟كمتري خواهند داشت
  د) سرو  ج) كاكتوس  ب) كاج  الف) نخل خرما
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  درستي نشان داده شده است؟ه كدام گزينه، مدل مولكول ب در -77
  ب)                  (مولكول نيتروژن)  (مولكول كربن دي اكسيد )                        الف) 

  (مولكول آب)د)                            مولكول اكسيژن )(ج)                      
  كداميك از جمالت زير صحيح مي باشد؟ -78

  و بخار آب است. هوا، اكسيژن ، نيتروژن ،هليوم ،كربن دي اكسيد الف) بيشترين گازهاي موجود در
  باالتري دارد.نقطه جوش   𝑯𝟓𝟎 𝑪𝟐𝟒نسبت به هيدروكربن     𝑯𝟒𝟐 𝑪𝟐𝟎ب) هيدروكربن 

  بين يك جسم و يك سطح، مقدار اصطكاك جنبشي از اصطكاك ايستايي كمتر است. ج) معموالً
  پيستون پدال ترمز كوچكتر است. ها نسبت به قطرپيستون متصل به لنت ترمز در چرخ د) اندازه قطر

  صرف نظرشود) قرقره و اصطكاك جرم اهرم و دار است؟(ازشتاب ،در كدام ماشين زير حركت جسم -79
  

  ب)    الف)
                                       

  
  

  د)          ج)
  
  
  
  

ــله  -80 ــكل يك توپ در فاص ثانيه به طرف   4دارد، اين دريچه بعد از هر  متري يك دريچه قرار16مطابق ش
 ،رســيدن به دريچه شــود، اين توپ را با چه ســرعتي به طرف دريچه غلت دهيم تا پس ازپايين، باز و بســته مي

  ).سرعت توپ يكنواخت و مسير بدون اصطكاك باشد هكبا فرض اين داخل آن بيافتد؟ (
  متر برثانيه 16ب)   متر برثانيه 8الف) 

  متر برثانيه 6د)   متر برثانيه 4ج) 
  

  زبان انگليسي

  ،داده شده تصاويربا توجه به  -81
  ؟باشد نميكدام گزينه صحيح 

 
 
a) A:What is he doing? B:He’s taking care of his child. 
b) A:Did they have an accident? B:Yes, they did. 
c) A:What did Amir read? B:He read the poems of Hafez.  
d) A:Was there a football match on TV? B:Yes, there was. 
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 ؟مكالمه زير را كامل مي كند كدام گزينه، با توجه به تصوير -82
Neda: Excuse me, madam. Sara cut her finger. It’s . . . . . 
Teacher: Let me see. Oh, please . . . . a plaster on the wound. 

a) burning – stick  b)hitting – put 
c) bleeding – stick  d) hitting -use 

 ؟درست مي باشدباتوجه به اطالعات داده شده ؛كدام گزينه داراي سوال و جواب  -83

a) A: Who hurt his knee in the park? B: Arman’s brother. 
b) A: Did Arman hurt his arm? B: Yes, he did. 
c) A: Did Arman hurt his knee at school? B: No. he didn’t. 
d) A: When did Arman hurt his knee? B: Two weeks ago. 

  شود؟ متن زير با كلمات كدام گزينه كامل مي -84
This is a picture of a bank. Some of the people are opening . . . . . . . 
A man . . . . . money from ATM and the employee is . . . . . . an 
antivirus program. 

a) an account/taking out/installing 
b) an account/ filling out / installing 
c) the timetable/ checking out /downloading 
d) the timetable /taking out/updating 

  ؟كندداده شده را كامل مي ته تصوير كدام گزينه جمالبا توجه ب -85
These men are very . . . . They always work hard to . . . . . .  

a) hard-working/help charity 
b) helpful/ do voluntary work 
c) hard-working/keep the city clean 
d) helpful/help charity 

 باشند ؟ يمناسب م ينهكلمات كدام گز ،يرتصاو يرجمالت  ز يخال يدر جاها -86
 
 
  

  
 
 

a) gas station / information desk / has his leg in a cast 
b) hospital / Emergency Room / has a heart attack 
c) police station / information desk / hit his head on the door 
d) hospital / Emergency Room / burned his hand 

Name Age Injuries When Where 
Arman 16 hurt  his knee two days ago in the park 
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 ؟باشدنميداراي پاسخ مناسب  نظر دستوري ازبين مكالمات زير؛كدام گزينه از -87
a) A: What’s her grandfather doing? B: He’s listening to the news. 
b) A: What happened to him? B: He had some bruises on his back. 
c) A: Did they buy a new car? B: No, They buy a new bicycle. 
d) A: Why were you nervous at the airport? B: Because I was late.  

  دركدام گزينه اشتباه گرامري وجود دارد؟ -88
a) My father sometimes donates blood.  
b) Who send an e-mail last night? 
c) Does the child drink milk every day?  
d) We didn’t bake a cake yesterday. 

  : پاسخ دهيد 89 و 90متن زير را بخوانيد و به سواالت * 
My family and I went to Mashhad last year .We stayed there for one 
week .We took an express train to Mashhad. We stayed in a hotel near 
the Holy Shrine. We visited many places in Mashhad such as zoo, libraries 
and museums .We went to the shopping centers, too. We had a good time 
in Mashhad. There is a new metro system there. One day, we recharged 
an E-ticket and got on the metro. We enjoyed it very much. After one 
week, we came back home. When I got off the train, I twisted my ankle. 
I stayed at home for two days. 

  با توجه به متن كدام جمله غلط مي باشد؟ -89
a) We were in Mashhad for seven days.  
b) We went to Mashhad by train. 
c) We visited the zoo in Mashhad.  
d) We went to Mashhad two years ago. 

 باشد؟با توجه به متن كدام گزينه پاسخ سوال زير مي -90
A: When did you twist your ankle? B: I twisted my ankle when . . . . 

a) I was in Mashhad. b) I got on the train.  
c) I got off the train. d) I got off the metro. 
  

    
              

                
                

             

 
 

  
 




