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 قرآن

  به ترتیب کدام گزینه  است ؟»  اِتـَّبـُِعوا -یَـبـلو –َرتـِّل « نی آترجمه صحیح واژه هاي قر -1
  پیروي کردند –می آزماید  –ب) به دقت بخوانید   پیروي می کردید –بیازماي -دقت بخوان  با آرام و الف)  
  پیروي کنید –بیازمایید  – د) آرام بخوان  پیروي کنید –می آزماید  –دقت بخوان  اج) آرام و ب  

یا اَیَُّها الَّذیَن ءاَمنوا ال یَسَخر َقوٌم ِمن َقوٍم َعسی اَن « ؟است نشـده  ترجمه صـحیح به صـورت   چند کلمهمقابل،  عبارات قرآنی در ترجمه -2
  .»را حتما که بهتر از شما باشند )که ایمان آوردید  نباید مسخره می کردید قومی قوم(دیگراي کسانی« » یَکونوا َخیًرا ِمنُهم...

  د) پنج مورد  ج) چهار مورد                    ب) دومورد              سه مورد       الف)  
  باشد؟کدام یک از عبارات قرآنی زیر، بیانگر جایگاه افراد با تقوا می -3

   روَن.َوِباالَسحاِر ُهم یَستَغفِ ب)    ُمحِسنیَن.كَ اِنَُّهم کانوا َقبَل ذلـ الف)  
  َوفی اَموالِـِهم َحٌق لِلّسائـِِل َوالـَمحروِم .د)      اِنَّ الـُمتـَّقیَن فی َجنّاٍت َوُعیوٍن.ج)   

  صحیح ترجمه شده است ؟ کدام ترکیب قرآنی -4
  :و کافران را جز نابودي نیفزایند. َو التـَزِِد الظّالـِمیَن اِّال تَـباًراب)   سنجید.میوانصافعدل:هر چیز را با ترازوي اَقیُموا الَوزنَ  الف)  
  : آنها گناهکار هستند. ُهُم الفاِسقونَ  كَ اُولئد)   :پس مدافع و پشتیبان قرار بده. َفاتـَِّخذُه َوکیًال ج)   

  »ِفی النَّهاِر َسبًحا طَویًال كَ اِنَّ لَـ«        به چه معناست؟  »َسبحاً «کلمه مقابل در عبارت قرآنی  -5
  د) سختی     ج) تالشگران             ب) کاروتالش                تسبیح       الف)  

  ..... جزه بهمه ي عبارات قرانی زیر صحیح ترجمه شده اند  -6
 رند به شتر که کی آفریده شده است؟: پس آیا  نمی نگ اََفالیَنظُروَن اِلَی اِالِبِل کَیَف ُخلَِقت الف)  
  محل آرامش و استراحت قرار ندادیم؟ زمین را : آیا اَلَم نَجَعِل االَرَض ِمهاًداب)   
رکُم اِلی اََجٍل ُمَسمَّیج)      زمان معین مهلت می دهد.شما را تا  : و َویـَُوخِّ
    مرا اطاعت کنید. را داشته باشید و : که خدا را عبادت کنید و تقواي او اَِن اعبُُدوا َهللا واتَّقوُه َواَطیعونِ د)   

    لی مناسب است ؟کدام کلمه براي جاي خا -7
  وگفتند: اگر گوش شنوا داشتیم یا اندیشه می کردیم از دوزخیان نبودیم .     ». . . َوقالوا لَو کُنـّا نَسَمُع اَو نَعِقُل ما کُنـّا فی اَصحاِب .«

عیرِ ب)                ُمهینٌ  الف)     اَلیـِم د)            الـنـّاِر  ج)                 السَّ
  ؟نیستدام یک از ترکیبهاي زیر به صورت مضارع التزامی صحیح ترجمه ک -8

  َمن َخلََق د)     اَن نَجـَعلَـُهمج)    لَـوکُنتُم تَعلَمونَ ب)      لََعلَّکُم تُفلِحونَ  الف)  

 هاي آسمانپیام
  انقالب اسالمی دارد؟ثمره کدام اشاره به »  َو ال تَِهنوا َو ال تَحزَنوا  َو أَنتُم االَعلَوَن ، إِن کُنتُم مؤِمنین«مفهوم عبارت قرآنی  -9

  د) جزء ده کشور موفق در نانو  ج) پیشرفت در علم و فناوري  ب) درجه خودباوري رسیدن  دنیاشدنتنهاکشورمستقلالف)  
   . . بندوبار را منع کرده است زیرا این دوستان .حضرت علی(ع) رفاقت با افراد بی -10

  ب) کارهاي زشت خود را زیبا جلوه می دهند.  دهند.دیه نمیعیب هاي انسان را به او ه الف)  
  کنند.د) حق رفقاي خود را ضایع می  ج) همواره خشمگین و ناراحت هستند.  

  نماز رضا باطل است؟ در کدام یک از موارد زیر، -11
  کند.میصحبتمنزلباتلفندهد میادامهوضو را رهايکاکهدرحالی ب)  .دارددر دسترسکهاستگیرد زیرا تنهاآبیمیوضوغصبینمازبا آببرايالف)  
  دهد.می وارد نمازخانه شده،د) در حال نماز جواب سالم علی را که  گیرد.وضو میرودخانهاز آبدر زمستاننمازصبحسفر برايج) درهنگام  

  نید.کگزینه صحیح را انتخاب  -12
 قرض دادن ده ثواب قرار داده است. دین اسالم براي صدقه دادن هجده ثواب و براي الف)  
  ب) هنگامی که انسان مؤمن از این  دنیا برود تمامی اعمال او قطع خواهد شد.  
  مالکیت اموال خود را به فقرا دهد. ،ج) وقف یعنی انسان براي جلب رضاي مردم  
  گیرد.د) به زیورآالت خانمها اگربیش از مقدار مصرفی آنها باشد خمس تعلق می  

  نظر بزرگان دین، در چه صورت شرورترین افراد جامعه بر ما مسلط خواهند شد؟ از -13
  همگانیمسئولیتندادند)انجام  ج) قرض ندادن به یکدیگر    ب) نپرداختن خمس مال  عدم انفاق اموال  الف)  

  .ها شوداز نظر حضرت علی ( ع ) این انسان نزدیک است که یکی از فرشته -14
  د) فقیر صبور  ج) انسان با ایمان  ب) مجاهد شهید  انسان پاکدامن الف)  
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  ؟باشدمیها هاي واجب است که به معناي پاك شدن از آلودگیاز انفاق -15
  د) قرض  ج) وقف               ب) زکات                      خمس                     الف)  

  کند؟در دل پایدار می آنچه اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را -16
  د) ایمان  ج) دوري از گناه          ب) تقویت قلب                شوق عمل           الف)  

  بود. . . . . دشمنی بیدارگر قرن با غرب برگرفته از ،از نظر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا -17
  د) معیارهاي ناشناخته     ج) بحران جدي         ب) تفکر و برنامه ریزي     تعالیم الهی  الف)  

  در چه صورتی می توانیم به سعادت دنیا و آخرت برسیم ؟ -18
  د)عمل به دستورات دین  ج) انجام اعمال صالح  ب) فقط با ترك محرمات  فقط با انجام واجبات    الف)  

 عربی

    ترجمه ي صحیح واژه هاي مشخّص شده در کدام گزینه آمده است ؟ -19
  »َدَرَس ِفی الْجاِمَعةِ  َسعيدٌ  –إِْستَلَْمُت َصحيَفًة  –ِمَن الّشاِرعِ لُِمروِر النّاِس  جانٌِب  الرَّصيفُ «

 درس داد    –دریافت کردم  -ب) راهنمایی و رانندگی  درس داد –ارسال کردم  -گذر کردن الف)  
  درس خواند     -دریافت کردم  -د) گذر کردن  درس خواند       –دریافت می کنم  -ج) راهنمایی و رانندگی  

  در کدام گزینه آمده است؟»  َوَضعَ  –حاَوَل  –جاَء « مترادف واژه هاي  -20
  َجَعَل  –ِجّد  -َذَهَب د)        َجَعَل  –ِجّد  –أَتََی ج)    يَْجَعُل  –َجدَّ  –بَْغتًَة ب)   َجَعَل  –َجدَّ  –أَتََی  الف)  

  کدام گزینه صحیح است ؟ -21
  اَلُْمزَدِحم ← ِصَفٌة لِلَْمکاِن الَْمملوِء ِبالنّاِس ب)      اَلَْمرسور ← لّراِسِب ِصَفٌة لِلطّالِِب ا الف)  
اءِ ج)    أْکُُل فيِه النّاُس الطَّعامَ د)     اَلُْمتَْحف ← فيِه آثاٌر تاريخيٌَّة لِلْبَيْعِ َو الرشِّ   اَلَْمطْبَع ← َمکاٌن يَ

  ؟نیست ادفعبارات به کار گرفته در کدام گزینه با یکدیگر متر -22
$ َعَجزا  الف)   $  ←ُه کرِ ب)   ما َقَدراُه   ال تَکِْشفوا ← اُْسُرتواد)       لَيَْس يل ← ما ِعنِْدیج)    اُْشکُري ← َعلَيْها ِبالشُّ

  ترجمه ي کدام عبارت صحیح است ؟ -23
 ما نزد خدا، خانه ي یتیمی است که گرامی داشته شود.  بهترین خانه هاي ش : أََحبُّ بُيوتِکُم إِلَی ِهللا بَيٌْت فيِه يَتيٌم ُمکَرَّمٌ  الف)  
باحِ َحتَّی الَْمساءِ ب)      مردان از صبح تا شب در مزرعه کار می کنند.  : کاَن الرِّجاُل يَْشتَِغلوَن ِفی الَْمْزَرَعِة ِمَن الصَّ
 اش پاسخ می دهد.  گسالیهر کس در کودکیش بپرسد، در بزر :َمْن َسأََل ِفی ِصَغرِِه، أَجاَب ِفی ِکَربِهِ ج)   
1ِّ ظَلَْمُت نَْفيس َفاْغِفْريلد)      پروردگارا به خودم ستم کردم، پس مرا بیامرز. :رَبِّ إِ

  کدام است؟ »؟َهْل إِْشَرتَيَْت َحِديَقتَُه الَْجميلَةَ «ي صحیح عبارت ترجمه -24
  خري؟را میزیبایشد)آیا باغ  را خریدي؟  زیبایشآیا کیفج)   ب) آیا او باغ زیبا را خرید؟      زیباي او راخریدي؟  آیاباغ الف)  

  است ؟ ناهماهنگ کدام عبارت با مفهوم فارسی مقابل آن -25
 »و صد گفته چون نیم کردار نیست.د« : يا أَيُّها الَِّذيَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلونَ  الف)  
ْربِ ب)    ْرصَ َمَع الصَّ   »بر و ظفر در پی هم آیند.ص« : إِْعلَْم أَنَّ النَّ
  »ه لفظ نمی دانم عالمانه تر استمکوش تا بنمایی که عالم دهري  که گا« : َقْوُل ال أَْعلَُم نِْصُف الِْعلِْم ج)   
  »آنکه گفته، ننگر به آنچه گفته. بنگر به« : أُنْظُْر إِلَی ما قاَل َو ال تَنْظُْر إِلَی َمْن قاَل د)  

بوا _ إِْفَحْص  «ترجمه ي صحیح افعال  -26   در کدام گزینه آمده است؟»  کانا يُساِعداِن _ ال تَْرشَ
 معاینه کنید   –ننوشید  –ب) کمک می کنند   معاینه کن    –ننوشید  –کمک می کردند  الف)  
  معاینه می کنم –نمی نوشید  –د)کمک می کردند   معاینه کن    –نوشید نمی –کنند ج)کمک می  

  » . . . . َستَطْبُْخَن طَعاماً . . . . أَيَّتُها .«   ، جاهاي خالی عبارت زیر را کامل می کند ؟به ترتیبته در کدام گزینه واژه هاي به کار رف -27
    بَْعَد ساَعةٍ  –الْبَناُت د)       أَْمِس  –اْألََخواُت ج)    َغداً  –الَْمْرأَُة ب)   َقبَْل ساَعةٍ  –النِّساُء  الف)  

  ت ؟کدام گزینه صحیح اس -28
لَ«) بر وزن ك . س . ر(إِنْکَسرَ«واژه ي  الف)   فْتَع  است. » إِ
ب  –مضروب «ب) واژه هاي      است. » زده شده –زننده «به ترتیب به معناي » ضارِ
م«ج)حروف زائد در واژه هاي    صاد ل«و » تَ عام   مشترك است. » تَ
م«هاي د)واژه   تَخْدس ج -) خ . د . م( إِ ستَخْرَ   با یکدیگر هم وزن نیست.)» ر .جخ . (إِ
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 ادبیات فارسی

  جمالت کدام گزینه از نظر نگارشی درست است؟ -29
  ب) از کار بیهوده  بپرهیز و از تالش باز نایست.  اگرمی توانی به بی نوایان یاري برسان.      الف)  
  ت می یابد.د) احتماالً مرد بیچاره حتماً نجا  وایت برد را براي معلم آماده کردم. تختۀج)   

  درکدام گزینه معانی واژگان درست است؟ -30
  ب) مقرب: نزدیکی / قافله: کاروان ها   فرتوت: پیري / قوس قزح: رنگین      الف)  
  د) الوان: رنگ ها / منزوي: گوشه نشین  ج) سالله: انسان  / رخصت: فرصت دادن  

  چه کسانی است؟به ترتیب از آثار » الحقیقه حدیقه«و » بهارستان«کتابهاي  -31
  د) جامی و عطار  ج) مجد خوافی و سنایی  ب) سعدي و نظامی      جامی و سنایی الف)  

  »عزیز مصر به رغم برادران غیور/ ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید« ؟وجود نداردمقابل کدام آرایه در بیت  -32
  د) تضاد  ج) تشبیه            ب) جناس           تلمیح     الف)  

  در گروه کلمات زیر چند واژه با نشانه ي جمع آمده است؟ -33
  »اسرار، آزادگان، احزان، عزیزکان، اخالق، کشتیبان، احسان، باشندگان، ظالمان، مخلوقات«

  د) شش  ج) پنج             ب) چهار           هفت         الف)  
  است؟ نادرستکدام توضیح درباره ي انواع لحن،  -34

  با کشش آوایی و نرمی آهنگ کالم و تکیه و درنگ مناسب همراه است. لحن عاطفی، الف)  
  ب) ویژگی لحن میهنی، ایجاد شادي و نشاط در خواننده به همراه حس بشارت است.  
  ج)  هدف لحن توصیفی، شرح و توصیف خصوصیات و ویژگی هاي پدیده هاست.  
  دستوري و فرمان است.د) درلحن تعلیمی، نرمی و مالیمت در گفتار، به دور از لحن   

  زمان فعل در کدام جمله با بقیه متفاوت است؟ -35
  ب) تو فردي فقیر و بی چیز بودي به امیري چون افتادي ؟  رابعه همه شب نماز کردي و تا روز بر پاي بودي. الف)  
  نمود. د) سلمان فارسی در میان رعایا حقیر می  کرد.ج) اگر حیا نمی بود هیچ کس از بدي ها دوري نمی  

  صفت تفضیلی، نقش قیدي دارد. . . . . در گزینه ي . -36
  ب) من از تو قوي تر هستم.  ابتدا برادر بزرگتر به خانه وارد شد. الف)  
  د) تو خوب تر درس می خوانی.  ج) تنهایی بهتر از همنشین بد است.  

  کدام بیت از نظر نوع ردیف، متفاوت است؟ -37
  ب) شد نفس آن دو سه همسال او/ تنگ تر از حادثه ي حال او  دهدمیي ریز جاندانهیکدهد/بهمیکسی ابرها را تکان الف)  
  د) توانا بود هر که دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود  کشان آمدج) میالد گل و بهار جان آمد/ برخیز که عید می  

پارسایی را گفتند: چه گویی درحق فالن عابد که دیگران «  با توجه به عبارت مشخص شده، کدام ویژگی سرزنش و نکوهش شده است؟ -38
  .»دانمبرظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمیدر حق وي به طعنه ها سخن گفته اند. گفت: 

  رد) آزار و ستم  ج) آگاهی خدا از همه چیز      ب) جهل و نادانی          غیبت       الف)  
  است؟ تنادرسمفهوم کنایه اي کدام گزینه  -39

  (متعجب و حیران شده اند)انگشت به دهان مانده اند. دشمنان  الف)  
  ( متحد شده ایم)تاخته ایم. ب) پشت بر پشت هم بر بیگانه   
  (اشغال کشور و کوچک شدن آن)خانه هامان تنگ خواهد شد. ج) گر بماند دشمن از هر سو/   
  کرد) و گفت: الهی غریبم. ( سجده روي بر خاك نهاد د) رابعه   

  »ينیرزد آن که دلی را ز خود بیازار  /به جان زنده دالن سعدیا که ملک وجود « ارتباط معنایی بیشتري دارد؟مقابل کدام گزینه با بیت  -40
  ین خوش استشیردارد و جانجاناست/کهکشدانهکهب) میازار موري  کندرویشبا مردمکنیمیکن/ور تواضعسفلهبا خواجگانکنیگرتکبر میالف)  
  د)  تو کز محنت دیگران بی غمی /  نشاید که نامت نهند آدمی  ج)  به نزد مهان و به نزد کهان /  به آزار موري نیرزد جهان  

  ......... مگر گزینه ي  همه ي عبارات زیر معناي نزدیک به هم دارند -41
  واب / مگر آن گه کزو سؤال کنندب) ندهد مرد هوشمند ج  .سخن ناپرسیده  مگوي و به اندازه بگوي الف)  
  .د) چون باز پرسند جز راست مگوي  .ج) چیزي که نپرسند تو از پیش مگوي  
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  به چه امري سفارش می کند؟» باید و داد. میدر هر عملی که هست نیکو سیرتی « عبارت:  -42
  کاري و گذشتد) نیکو  ج) بخشندگی و دوستی  اخالقیوخوشرفتاريخوشب)  خوش رفتاري و عدالت الف)  

 مطالعات اجتماعی

  :  موقعیت مکانی هرپدیده یعنی -43
  ب) موقعیت هر مکان نسبت به نصف النهار مبدا  موقعیت هر مکان نسبت به استوا                              الف)  
  جنوب   د) موقعیت هر مکان نسبت به قطب شمال وقطب   ج) موقعیت هر مکان نسبت به استوا  ونصف النهارمبدا  

  ؟نادرست استکدام گزینه  -44
  ب) فشار هوا در یک مکان متغیر است.   یابد.میهوا کاهشرویم، دمايباالتر میزمینازسطحهرچهالف)   
  در ارتفاعات زیاد است. د) فشار هوا در سطح دریاها کم و  ج) هواي سرد، فشار بیشتري دارد.  

  اند؟معروف »هاي زمینریه«هاي کدام منطقه به جنگل -45
  د) ساوان  ج) توندرا                     ب)تایگا                  استوا                  الف)  

  باشد؟در مورد حکومت صفوي کدام گزینه درست می -46
  شاه اسماعیل پس از تسلط بر تبریز، شروانشاهان و آق قویونلوها را شکست داد. الف)  
  بستگی اقوام ایرانی شد.حکومت صفوي موجب اتحاد و هم ب)  
  ج) اعتماد الدوله مسئول امور اداري و نظامی کشور بود.  
    کشورهاي اروپایی وارد قرون وسطی شده بودند. ،ي صفويهم زمان با به قدرت رسیدن سلسله د)  

  ؟کندبیان نمیرا به درستی با مقایسه حکومت زندیه و قاجاریه، کدام گزینه شباهت این دو سلسله  -47
  هر دو حکومت ایلی بودند.                         الف)  
  ب) هر دو حکومت با جنگ و پیروزي بر مدعیان به قدرت رسیدند.  
  هاي داخلی جلوگیري کردند.  هاي مسالمت آمیز، از بروز شورشکریم خان زند و آقا محمد خان قاجار با استفاده از شیوه ج)  
    دوران کریم خان زند و آقا محمد خان قاجار ایران صاحب حکومت مرکزي نسبتا نیرومند و با ثباتی شد. د) در  

  کدام گروه مبارز، درنهضت  ملی شدن صنعت نفت موثر بود؟ -48
  د) حزب موتلفه ي اسالمی  ج) فداییان خلق  ب) جمعیت فدائیان اسالم  حزب توده الف)  

  هاي هویتی وجود دارد؟چه ویژگی» دهد.نسیت میفردي که تغییر ج«ي در جمله -49
  اجتماعی -د) اکتسابی  اجتماعی   -ج) انتسابی  فردي   -ب) اکتسابی  فردي   -انتسابی الف)  

ي شغلی دارد و هم خاطر این است که خانمی که شاغل است هم وظیفهشود بهیکی از عواملی که موجب ناسـازگاري زن و شـوهر می   -50
  شود؟ي اوست. این مسئله به کدام یک از عوامل ناسازگاري زن و مرد مربوط میهمسري بر عهدهي مادري و وظیفه

  ب) تربیت و پرورش در دو محیط جداگانه  خانوادگیو تکالیف خود در زندگیشناخت از حقوقعدم الف)  
  هاد) تعارض نقش    هاي فرديج) وجود تفاوت  

  دانند، در ارتباط با وجود نهاد حکومت در جامعه چه دیدگاهی دارند؟ضرورت میصاحب نظرانی که زندگی اجتماعی را یک  -51
  ب) به عامل دفاعی حکومت تأکید دارند.    دانند.را داوطلبانه می آن الف)  
  د) به عامل زور و قدرت تأکید دارند.  دانند.را عقالنی می ج) وجود آن  

دند، زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را مجازات نمی کردند ولی امت هاي پیشین گرفتار و نابود ش« حدیث پیامبر  -52
  کدام مفهوم را بیان می کند؟»ضعیفان خود را با همان جرم به شدت مجازات می کردند

  ب) حق برخورداري از عدالت قانونی       تکالیف شهروندي الف)  
  ین اجتماعید) حق برخورداري از رفاه و تأم    ج) حق مشارکت سیاسی  

  ریاضی

}دو مجموعه  -53 }, ,A a b= −3 }و  5 }, ,B a b= +2 5 aمساوي هستند. حاصل عبارت  6
b

 کدام گزینه است؟ −

1 د)   -1 ج)   2 ب)   1 الف)  
2
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Aحاصل عبارت  -54 + −
=

−

3 3 3

3 3

16 4 32 2 108
54 3 250

 نه است؟کدام گزی 

3 الف)   − ب)   2 3 3 ج)   2 − د)   4 315 2
2

  

xاز مستطیلی به ابعاد  -55 + xو  3 + xیک مستطیل دیگر به ابعاد  5 xو  1− +  ایم. مساحت باقیمانده کدام است؟را حذف کرده 4
x الف)   +4 x ب)   17 +5 x ج)   17 +4 x د)   19 +5 19  

}ي کدام عدد به مجموعه -56 }| , /A x x x= ∈ − < ≤1 1 5R  ؟نداردتعلق 

  5/1 د)   -1 ج)    -75/0 ب)   0 الف)  

Aمعادله خطی که از نقاط  -57
− 

=  
 

1
Bو  2

 
=  − 

2
 گذرد، برابر است با : می 4

yالف)   x= y ب)   2 x=
1
2

y ج)    x= y د)   2+ x= −2  

xساده شده عبارت  -58 x x x
x x x

− + − +
÷

+ + −

2 2

2 2
4 3 5 4
5 4 16

 کدام است؟ 

x الف)  
x

+
−

3
1

x ب)   
x

−
−

3
1

x ج)   
x

−
+

3
1

x د)   
x

+
+

3
1

  

aدر تجزیه  -59 −44  ؟نداردوجود کدام عامل  64
a الف)   +2 a ب)   4 a ج)   2+ a د)   2− −2 8  

yمعادله خطی که با خط  -60 x+ − =3 2 موازي و از نقطه  0 
 
 

1
 بگذرد، کدام گزینه است؟ 2

x الف)   y− − + =3 5 x ب)   0 y− − − =3 5 x ج)   0 y− + =3 1 x د)   0 y− − =3 1 0  
 ؟ندباشندو شکل متشابه ممکن است در کدام گزینه  -61

  االضالعمتساويدو مثلث  ب)      الساقیندو مثلث متساوي الف)  
  دو مثلث متساوي الساقین با زاویه راس برابر د)    الساقینمتساوي الزاویهدو مثلث قائم ج)   

xبا توجه به تساوي  -62 y x y− − + −=2 2 12 xمقدار عددي عبارت  3 y−  کدام است؟ 2+

− ب)   -2 الف)  
1
2

1 ج)   
2

  1 د)   

 درست است؟کدام عبارت  -63
−حاصل عبارت  الف)   −× × ×3 93 10 5 /به صورت نماد علمی برابر است با  10 −× 120 15 10  

 ب)   
−−  − = −     

131 1
5 125

  

xاگر  ج)    < xباشد آنگاه  0 x x− =22 3  

عبارت  د)   
( )

a
a a −1

aفقط به ازاي     تعریف نشده است. 1=

 ها در طبیعت چند متر است؟متر است. فاصله نقاط متناظر آنمیلی 32و فاصله دو نقطه در نقشه  1:10000در یک نقشه مقیاس  -64
  32000 د)    3200 ج)   320 ب)   32 الف)  

yزاویه بین دو خط  -65 = xو  3− =
1
2

 چند درجه است؟ 

  90 د)   60 ج)   30 ب)   108 الف)  

)نامعادله مجموعه جواب  -66 )x− − ≤
2 5 4
3

 کدام گزینه است؟ 

} الف)   }| ,x x x∈ < −1R   (ب { }| ,x x x∈ ≥ −1R   (ج { }| ,x x x∈ >1R   (د { }| ,x x x∈ > −1R  
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 علوم تجربی

 تأثیر را در محیط زیست دارند؟ کدام یک از جانوران زیر بیشترین اهمیت و -67
  هاد) کرم  ج) عنکبوتیان  تنان  ب) نرم  حشراتالف)   

  ت؟اشمصرف کدام یک از منابع زیر براي تولید برق در یک نیروگاه،  بیشترین افزایش دما را براي محیط زیست  به همراه خواهد د -68
  د) زمین گرمایی  ج) انرژي خورشیدي  ب) زغال سنگ  نفت خامالف)   

  در طبقه بندي گیاهان کدام ویژگی اهمیت بیشتري دارد ؟ -69
  د) نوع دانه  ج) داشتن آوند    ب) داشتن گل  شکل ریشهالف)   

  کدام  دانش آموزي تعدادي جانور را مانند شکل مقابل طبقه بندي می کند . این دانش آموز از  -70
  ویژگی براي کلید شناسایی این طبقه بندي استفاده کرده است؟         

  ب) تعداد پا  تعداد بالالف)   
  د) پاهاي بند بند  ج) اسکلت خارجی  

  می باشد؟ غلط کدام یک از جمالت زیر -71
  از ترکیبات یونی ، تشکیل شده است. ب) سنگ نمک   شوند.جدا میکردنباگرم       و      هیدروکربنمخلوطالف)  
  .شوندها با گرفتن الکترون، به یک ذره خنثی تبدیل مید) آنیون  ج) فلز روي  واکنش پذیري بیشتري نسبت به آهن دارد.  

  ؟ندارندکدام گونه از کرم ها ،  محل خروج مواد دفعی (مخرج)  مشخصی را  -72
  د)  کرمک  ج) زالو                      ب) آسکاریس  پالناریاالف)   

  دانش آموزي  با اسطرالبی که ساخته بود .سیاره مشتري را با آن مشاهد می کند .با توجه به شکل اسطرالب  -73
  ارتفاع سیاره از سطح افق چند درجه است ؟          

  110د)   70ج)   60ب)   30الف)   
  باشد؟چه تعداد از جمالت زیر درست می -74
 شود.و انرژي سونامی بیشتر میبا افزایش سطح دریاها، سرعت*   ، بر روي کره زمین در حاشیه ورقه ها رخ می دهند.اکثر زلزله ها* 

 * امکان تشکیل فسیل کامل جاندار کمتر از فسیل قالب خارجی است.  شود.نمیماندوتجزیهمیباقیدر محیطجانوارانسختهايقسمت* همیشه
 ا وجود جریان همرفتی در خمیر کره می دانست.وگنر علت حرکت ورقه ها ر* 

  4د)   3ج)   2ب)   1الف)   
  خالی است.اگر شیرمتصل به  Bپر از آب وظرف  Aهم اندازه و هم شکل هستند .ظرف  Bو Aظرف هاي  -75

  را بدرستی نشان می دهد؟ Bو  Aلوله رابط را بازکنیم، کدام گزینه نمودار تغییرات فشارآب برکف ظرف هاي  
  

  د)   ج)   ب)   الف)   
  وزنۀنیوتن راجابجا کند . کدام یک از گزینه ها در مورد  40نیوتنی وارد می شـود تا  جسمی به وزن   25به یک قرقره متحرك  نیروي  -76

   متصل به  این قرقره صحیح است؟ (ازجرم قرقره و اصطکاك صرف نظرشود)
                                                                              جابجا نمی شود وثابت باقی می ماند .     الف)   
  ب) با سرعت ثابت به طرف باالجابجا می شود.  
                                                                                     .   ج) با شتاب به طرف باال حرکت  می کند
    به طرف پایین حرکت می کند. د) با سرعت ثابت   

در یک محیط  )Passer simplex)وگنجشک بیابانی (Passer domesticusدو جانور به نام هاي علمی، گنجشک خانگی ( -77
  زندگی می کنند. در مورد این دو جانور،کدام گزینه می تواند درست باشد؟

  باشد.  از دو جنس متفاوت هستند ولی شباهتشان کم می) ب  باشد .از یک گونه هستند و هردو شباهتشان زیاد میالف)   
  باشد.میمتفاوتاسمشانگونه هستند فقطجنس و یک) از یکد  باشد.ج) از یک جنس هستند ولی گونه هایشان متفاوت می  
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  نبودن آوند در یک گیاه منجر به کدام یک از سازگاري ها ي زیر شده است ؟ -78
  د)  کوتاه شدن گیاه      ج) پهن تر شدن برگ هابلندوعمیق هايریشهب) دارابودن  داشتن برگ هاي سوزنیالف)   

  کنیم، گاري با شتابمیگرمی  متصل 200وزنه  2گرم مطابق شکل، 800جرم  دار بهگاري چرخیکبه -79
  دوباره آزمایش  ها را برداشته و روي گاري قرار دهیم وکند. حال اگر یکی از وزنهمتربرمربع ثانیه حرکت می 5

  شتاب گاري چند برابر می شود؟ را تکرار کنیم،
  4/0د)   2ج)   5/2ب)   5/0الف)   

  نیم واحد نجومی فاصله دارد. اگر زمان  ،ستاره چرخد،  این سیاره ازاي میبه دور ستارهA سیاره  -80
  ت متوسط سیاره، روز، سرع 25روز زمینی طول بکشد. پس از  50گردش کامل این سیاره به دور ستاره 

   تقریبا چندکیلو متر بر ساعت خواهد شد ؟(مدارسیاره دایره فرض شود)
  د) صفر  125000ج)   250000ب)   300000الف)   

 زبان

 جواب صحیح را انتخاب کنید. داده شدهبا توجه به مکالمات * 
81- A: What does a firefighter do? B: I think he . . . . fire and . . . .  people’s lives. 
 a) Puts out – saves b) Puts out – takes c) puts on - gets    d) takes off- saves 
82- A: Does your mom . . . . the New Year meal?    B: No, my sister cooks it. 
 a) take         b) eat        c) set        d) make 
83- A: Does your English teacher tell . . . . stories in free time? B: No, he is a bit . . . . . . in 
the classroom. 
 a) funny – careless        b) funny – generous  c) funny – serious  d) funny – funny 
84- A: Could you please give me your e-mail address? B: . . . . . . . 
 a) Yes , you could.        b)Why not! Just a moment. c) Yes, just stop talking. d) Why? Just a please. 
85- Which sentence is correct about “Fitr Eid”? 
 a) People can fast and hold a ceremony. b) People celebrate it by watching fireworks. 
 c) Children like it, because they can get lucky money. d) Muslims visit their relatives on this religious holiday. 

  ؟است غلطدستوري  ساختار، تعیین کنید کدام کلمه از لحاظ 87و  86در سواالت کلمات مشخص شده  با توجه به* 
86- Last weekend, something happened to our TV. It doesn’t work. At first , we were upset. But 

then we talked about our day. It was fun. 

87- A: Why were you late to school yesterday? 

B: Because my sister and I stayed awake         .and finish my project last night( بیدار ماندن) 
  

  را انتخاب کنید. تجواب درس ،کلمات و عبارات داده شدهبین از است، ی که با عدد مشخص شده ي خالهاجابراي متن زیر را بخوانید و * 
Cloze test: 
Today, using IT is a way of (88)------------- information. It is easy to learn everything. One 
of them is blog. It is a special space on the Net. You can   (89)--------------------- in your 
favorite website as our teacher does. He gives his blog address to us. Every week, he surfs the 
websites and (90)--------------- his blog. In this way, he shares a lot of interesting 
information with us.  
88- a) sharing           b) reading        c) asking        d) connecting 
89- a) install a program b) download a blog c) have an account d) check an account 
90- a) downloads   b) updates c) emails d) texts 

  

  آموز عزیز!  * دانش
  نید!یادداشت کرو روبهامه ببینید و در جدولپاسخناز رويي خود را شماره داوطلبی و رمز کارنامه

ي آزمون خود نتیجه www.natije.irي اینترنتی توانید با داشتن این دو کد، و مراجعه به سامانهشما می
را مشـاهده کنید! همچنین دریافت دفترچه سواالت و کلید آزمون و اعالم نظر پیرامون سواالت آزمون  

 باشدپذیر میامکانهمین سامانه  از امشب بر روي
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