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 قرآن
  است؟  برقرار ي، ارتباط مفهومينهكدام گز يكلمات قرآن ينب -1

  اََجل، سائل َفوز، تفلحون، د) اَسحار َشدید، بأس، محروم،) ج ثَقیل، َموت، یُمیت، محیاب)  َسیِّئات، اََخذنا، نار، ُذنوب) الف
  باشد؟يم يآنكدام عبارت قر يخال يمناسب جا »النَّجم«واژه  با توجه به مفهوم هرعبارت، -2

َجرُ  وَ  . . . . وَ  )الف امَء . وَ د)   لِلموقنینَ  . . . . ِفی األرِض ) ج  الَّذی تَرشبونَ  . . . اََفرأیُتُم .ب)   یَسُجدانِ  الشَّ   و َوَضَع املیزان . . . السَّ
  شود؟ يترجمه م يبصورت جمله پرسش ينهكدام گز -3

  اََضلَّ اَعاملَهمد)   تشکرونَ َفلَوال ) ج  اَالّ تَطَغواب)   ما َوّصی ِبه) الف
  شده است؟ يو بهترمعن تريحصح يقرآن يبكدام ترك -4

  : از روز جمعهِمن یَوِم الُجُمعةب)   يتانهاجان :به مالها و ِبأموالِکُم َوأنُفِسکم) الف
  يانيمرويما م يا: اَم نحُن الزّارعونَ د)   :آنها گناهكاراننداُولئَک ُهم الفاسقونَ ) ج

  ؟ترجمه نشده استكدام كلمه درست  يرز يفهشر يهه آدر ترجم -5
لوُة َفانَترشوا ِفی االَرض«   ».يدپراكنده شو ينپس در زم ،يدكه نماز به جا آورد يپس وقت :َفاِذا ُقِضَیِت الصَّ

لوةد)   ُقِضَیتج)   َفاِذاب)   اِنَترشوا )الف   الصَّ
  است؟ آمده» َعدن«با واژه  يكلمه هم معن يدر كدام عبارت قرآن -6

َمت لَِغدٍ ) ب  تَجری ِمن تَحِتَها األنهاُر خالدیَن فیها )الف   َو لَتنظُر نَفٌس ما َقدَّ
  لِکُلِّ َشی ٍء َقدراً  هللاُ َقد َجَعَل ) د    اِنَّ املُّتقیَن فی َجّناٍت َوُعیونٍ ) ج

  ؟يستن يحصح يعبارت قرآن ترجمه كدام -7
  دهد.ياو قرار م يبرا يهر كس با تقوا شد خدا راه نجات یَجَعل لَُه َمخرَجاً: هللاَ َمن یَتَِّق ) الف
  قطعاً آمدند خاندان فرعون را هشداردهندگان لََقد جاَء ءاَل فرَعوَن النُُّذر:) ب
  .يدشما اگر بدان يبهتر است برا ينا :ذلکُم َخیٌر لکُم اِن کنُتم تَعلَمونَ ) ج
  است. يرحمت و يتهدا مردم و يها براينشاب) ب(كتينا هذا بَصائُِر للّناِس َو ُهدًی َو َرحَمٌة:) د

  متفاوت است؟ ينهدر كدام گز»الم«ترجمه حرف -8
  لَیقولُنَّ َخلََقهنَّ د)   ینَ املُؤِمن ُیدخَل لِ ) ج  هللاُ لَِیعلَم ب)   لَِیقوَم الّناُس ) الف

  هاي آسمانيپيام
  ده است؟ را سرزنش كر يهوديان يبرخن آبا توجه به سخن امام صادق (ع) چرا قر -9

  كنند.يخود حكم ميراد) براساس  كنند.يميرويبدكار پ) از عالمانج  كردند.يكوتاهيالهمعارفب)در فهم  .يصنداموال حريآورجمع) بهالف
  ازمراحل وضو اشاره دارد؟ يكبه كدام  يرز ياسالم(ص) جمله يامبرپ ينوران يثطبق حد -10

  »كنم.يم يرتطه، گناه آلود كه در سر پروراندم باطل و يالخ فكر وهر از  ياخدا اين كه يعني، در وضو. . . . . . .  «
  هاد) شستن دست  ج) مسح سر  ب) مسح پا  ) شستن صورتالف

  ؟نموده است يانبيحرا صحذكر شدهچند مورد از مطالبكه ييدنمايادآوريبه او  نمود، يانرا بيزهرا در رابطه با احكام نمازمطالب -11
  شود.ي، نماز باطل م»آخ« ييمدر نماز عمدا بگو اگر *
  اشكال ندارد. كند،يم يدكه او را تهد يشكستن نماز به علت نجات بچه از خطر *
  .ييماز ذكر ركوع را در حال حركت بگو يبخش يمتوانيم يمعجله دار ينكهبه علت ا *
  شود.يمباطل  رفتن حدود سه قدم بر اساس ضرورت نماز برگشتن به پشت سر و *
  كند.يم يهبلند گر يدر آزمون كسب نكرده است در نماز با صدا ينمره خوب ينكهبه علت ا *

  د) پنج مورد    ج) سه مورد  ب) دو مورد  ) چهار موردالف
  شود؟يم» و سلب آرامش يشانياضطراب و پر «موجب  ي،از موارد در دوست يككدام  نكردن يترعا -12

  خواه دوست بودنيرد) خ  باشد. يشهاند اهل فكر و ج)  حترام به دوستب) ا  يدر دوست يرويانه) مالف
  وضو مستحب است؟ ،يرز يها ينهاز گز يكدركدام  -13

  يفارسزبانخدا بهنامبهزدند) دست  نآقر يات) تالوت آج  ب) نماز خواندن  نآقر يات) دست زدن به آالف
  دارد؟ يشتريارتباط ب يامبرانپ يژگيهاياز و يككدام  با»  يبزرگ اله يهابه وعده يابيدست يدكل « يجمله -14

    يب) استقامت در زندگ    در برابر خداوند يم) تسلالف
  در راه خدا يداريد) استقامت و پا    باطل يدنكردن از عقا يروي) پج
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  دارد؟  يشتريارتباط ب ،ينوران يثاز احاد يكبا كدام  ،يرز يتب -15
  »كم از دشمن نبود  يدر عالم دوست  دنبو يكرنگدوست كه راستگو و  هر«   

  است. ينانتظار ندارد همواره خشمگ يكه از دوست خود جز فداكار ي) كسالف
  نكن. حال به طور مطلق به او اعتماد ين) محبت خود را نثار دوست كن و در عب
  دهد. يهمن را به من هد يهايباست كه ع يدوستانم كس ين) محبوبترج
  دهد.يجلوه م يبازشت خود را ز ياو كارها يراز بار رفاقت كند بند و يان با افراد بكه مسلم يستن يسته) شاد

  ارتباط دارد؟ ياتاز آ يككدام  با »ره« ينيامام خم»  يدنكن يتعالم محضر خداست در محضر خدا معص«  يجمله -16
    »یما یَخف اِنّه یَعلَُم الَجهَر وَ «ب)     »کاَن ُهللا شاِکراً َعلیاًم  وَ « )الف
  »ایامناً زاَدتُهمآیاتُهَعلِیهماِذا تُلَِیت«د)    »اِنَّ َهللا ال یُِحبُّ التَّوابینَ «) ج

  دارد؟ » ينو دور كردن مسلمانان از د ينيد يباورها ينابود« اشاره به  يرز ياتاز آ يككدام  -17
  . . .» اَنُتُم االَعلوَن إن کُنُتم ُموِمنینَ  ال تَحزَنوا وَ  التَِهنوا وَ  وَ « )ب  »طاعواإَِن استَ  َعن دیِنکُمَحّتی یَرُّدوکُمال یَزالوَن یُقاتِلونَکُم وَ «) الف
ا َخلَقناکُم َعَبثاً َواَنَّکُم اِلَینا التُرَجعونَ « )ج   »ُب الُقلو  تَطَمِنئُّ هللاِ  ِبِذکر اَالهللاِ  ُقلوبُُهم ِبِذکرِ تَطَمنئُّ  آَمنوا وَ الَّذینَ « )د  »اََفَحِسبُتم امَنَّ

ــن(ع) در رابطه با . -18 ــرت مهد . . . . . امام حس ــپس به قدرت  يم يطوالن يبتشدر دوران غ. . . « (عج)فرمودند:  يحض گرداند س
  » سازد يكمتر از چهل سال آشكار م يجوان يرا در چهره او ييشخدا

  قبل از ظهور ينيبيشد) پ  يعمر طوالن ج)  يب) منتظران واقع  يام) زمان قالف
  عربي

 » .الّشاَب َصدیَقُه  یُساِعدُ نَْفـَسُه َو  یَـلومُ أَخي «     است؟ روبرومشخّص شده در عبارت  يهاواژه يترجمه ينهكدام گز -19
  جوان – كرد كمك –كند مي مالمت) ب  جوانان –رد ك كمك –الف) مالمت كرد 

  جوانان – كرد كمك – كرد مالمت) د  جوان –كند يكمك م -كندي) مالمت مج
  كدام عبارت درست است؟ يـ ترجمه 20

  .يست: فقر مانند جهل نال َفْقـَر کالْـَجهلِ ب)   قطعاً خدا با ماست. يد،: ناراحت نباشَمَعنا هللاَ ال تَْحَزْن اِنَّ ) الف
  كرد.صحبتيشعلمموردگردشدر  پدرالِعلِْمیَِّة:هِ َسْفرَتِ الْوالُِد َحْوَل تَکَلَّـمَ د)   .يدند: ناگهان بادها به شدت وز َفْجأًَة، َعَصَفْت ریاٌح َشدیَدةٌ ج) 

  اند؟مترادف در كنار هم قرار گرفته يهاواژه ينهـ در كدام گز21
  لَاّم  ِعْنـَدما، - ناِجح راِسب،د)   ُصلْح َحرْب، - َسعاَدة َشقاَوة،ج)   نامَ  َرَقـَد، - َجَعَل  َوَضَع،ب)   َسْهل َصْعب،-اُْسَوة ِمثالّی،الف) 

  دارند؟ يارتباط مفهوم يكديگرها با تمام واژه ينهكدام گز ـ در22
َهُب  ،اَلْخاتَُم، اَلّساَحةُ ب)   جاِمَعة، اَبْحاث، اُْستاَذةالف)    َعَربَة، طائِرَة، ِبضاَعةد)   تِـْمثال، ُمْسَتْشَفی، ِصناَعةج)   الذَّ

  كدام واژه درست است؟ يحتوض -23
وُم : َفریَضٌة واِجَبٌة لِکُلِّ ُمْسلِمٍ ب)    الَبضائِعِ  اَلْـَمطَْبَعُة: َمکاٌن لَِبْیعِ الف)    َو ُمْسلَِمةٍ  اَلصَّ

باُح: َوْقُت ِبدایَِة اللَّیِل َو نِهایَِة النَّهارِ د)   اَلَْمـْخَزُن: َمکاٌن لِِحْفِظ الَْمرَْضیج)     الصَّ
، َوَجدَ « عبارت  -24   دارد؟ ياط مفهومبا كدام ضرب المثل ارتب»  َمْن طَلََب َشْیئا َو َجدَّ

  بود   يابنده يندهد) عاقبت جو  ج) لقمه بزرگتر از دهان برداشتن  يندنشبر دلالجرم يدبرآكز دلب) سخن  يحلوا سازز غوره يالف) گر صبركن
  است؟ يحرف نه» ال «  ينهدر كدام گز -25

  الَخْوٌف َعلَـْیِهمْ  إنَّ أولیاَءهللاِ د)   الَخـْیَر يف َقوٍل إّال َمَع الِفْعلِ ج)   الِمینَ الظّ التَْجَعـلْنا َمَع الَْقومِ ب)   َقْوُل الأَْعلَُم نِْصُف الِْعلْمِ الف) 
  درست است؟ ينهـ كدام گز 26

  َعلَمَ   َسلَّمَ د) هم وزن   و،ص،لُمواَصلَةياصلج)حروف  اِنِْفعالع)-م-اِْجِتامع(جب)وزن  يندهستا  َمْحمود يالف) معنا
  ؟نرفته استدر زمان حال به كار  فعل ينهدر كدام گز -72

ُعُه لِلنَّجاحِ.ج)   اُْسکُتا َو ال تَْرصُخا یا ِطْفلَتاِن.ب)   ال تَْیأَسوا، اَلَْفَرُج َقریٌب.الف)    إِْحَتـرََقْت َسفیَنُتُهُم الَْحْربیَُّة.د)   أُْرسَتُُه تَُشجِّ
  كدام پرسش و پاسخ درست است؟ -28

واِرُع ُهناَک؟الف)    الُْمْسَتْشفی.راِقداً ِفیکُْنُت َحْفلَِة میالدی؟ ِألَنّیَحَرضِْت ِفیما لِـامذاب)   َمٌة.ُمزَْدحِ  کَْیَف الشَّ
  َمتی ساَعْدتُْم َفریَقَنا الْفائَِز؟ يف ُمحاَفظٍَة کَبیرٍَة.) د  .ماذا َسَتصیُر ِيف الْـُمْسَتْقَبِل؟ َسأَصیُر ُمَدرَِّسةً ) ج
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  ادبيات فارسي
  ؟آمده است ينهدر كدام گز يببه ترت »ور، قافلهيه، ماهجو« ياهمترادف واژه -29

  طعن، محفوظ، مسافران )د  ) لعنت، سرشار، همدالنج  ) سرزنش، حفظ شده، كاروانب  ) نكوهش، ارجمند، همراهانالف
  شود؟يم يدهد يكمتر ييغلط امال ينهدر كدام گز -30

  نشدم. يبه حالت خود راز وجحيچهبهآمد كه يدپددر منيايه) داعب  رفت.خانهو بهخواستبرو استاد همزهاز محظر استاد حاسبيرالدين) نصالف
  .يمدار يرانيايارمن يم،داريرانيايمانند عاشورييهايتاغل يران،)در اد  خواهد بود كه مغربان آسمان به تو نازند. يت) غم مخور، فردا جاهج

  درست است؟ هينآثار داده شده در كدام گز يسندةنو -31
  شلدره ي: اكبراز جنس نارنجك ي/ كودك ي) روضة خلد: مجد خوافب  ياگنجه ي/ چهارمقاله: نظام يشابوري: عطار نيااالول ة) تذكرالف
  يغزنويي:سنايقهالحقيقه/حديتوسيرالديننص:خواجهيناصراخالق) د  ي) مرزبان نامه: مرزبان بن رستم / بوستان و بهارستان: سعدج

  تر است؟يحصح ياز نظر نگارش ينهام گزكد -32
  . يمو به راه افتاد يم) ظهر شده بود، ناهار خوردب  اواخر عمرش، به دنبال كسب علم بود. يانتا پا يحان) ابورالف
  و شكست است. يها موجب سرافكندگيتدامن زدن به دوئ د)  را عوض كرد و رفت. يشها) شتابزده به اتاق وارد و لباسج

  ؟وجود ندارد» ، تصور، مقر، مغتنم يهزاو « يهاواژه يبرا ياهم خانواده ينهم گزدر كدا -33
  حال نماند نهان ينهمرهان / صورت ا ين)گفت همانا كه در اب  يدرسماهاوجبرآمد به/ ز قعر چاهيورغبرادرانرغممصر به يز) عزالف
  ي؟در محبس تن ي/ دربسته تا به كيدركنج خلوت ي) تا چند منزود  يستدگربار نفرصتاستيبار/ كهيمگويقتشمر جز حقيمت) غنج

  ؟شودينمآن  يدر معنا ييردر واج موجب تغ ييرتغ ينهدر كدام گز -34
  ) شست / جنگد  گمان / چنان )ج  / پست ) رفتب  / انعام عالم )الف

  است؟ نادرست ينهكدام گز يادب يةآرا -35
  يه)تشب(/كوچك و كم رنگ خواهد شد يخناممان در دفتر تار ب)  )جناس(شود.يرانو شپلنگانشود/ كناميرانوكهيراناست ايغدر )الف

  يح)تلم(تن مباد يكبوم و بر زنده  ينمباد/ بدمننباشد تنيرانچوا د)  يه)كنا(رفتارنرسدكجمنزلبهكهكنيبردند/راستسعادتيگوروانراست ياسعد ج)
  ؟آمده است يبه درست ينه(مشبه) در كدام گز يهشبركن اول ت ير،ز يتبا توجه به ب -36

  »نردبان، عقل و حس انسان است   بام گلشن جان است ينعلم د« 
  انسان -عقل و حس - يند) علم د  انسان -عقل و حس - ) بامج  عقل و حس-جان–يندب) علم  نردبان –گلشن  -) بام الف

نگاه  درست يوةاست كه به ما ش ينحافظ ا يرمستقيمآموزش غ ينترممه « درسـت اسـت؟   ينهكدام گز مقابلبا توجه به عبارت  -37
  »دهد. يلبه ما چند رهنمود و پند تحو ينكهآموزد؛ نه ايرا م يكردن به زندگ

  هستند. يشينوابسته پ »ينا«و » ينترمهم « يها) واژهب  باشد.يمفعول جمله م» يوهش «نهاد و واژة » حافظ«) واژة الف
  شده است. يلجمله تشكپنج د) عبارت از   است. يو مضارع التزام ياخبارمضارعيبترتر بهآخدوجملة) فعلج

  دارد؟ يمتفاوت ينقش دستور ينهدر كدام گز» يرانا « يواژه -38
  غرّند.يم يرصدا چونان ش يك يران) ملّت اب  .يمهست يكدلو  يكصدابا هم  يران) ما در االف
  اند.يكسانهمة فرزندان  يران،) در چشم اد  است. يرانيانمه ااز آن ه يرانكشور ا ي،) به هر روج

  . . .  . . . ينةبه جز گزها مانند هم است ينهنوع فعل درهمة گز -39
  ارد.بي) باران دارد به شدت مد  پرسد.يمدرسدارد از دوستممعلم )ج  .ينمبياو را ميگاهكهدارميدوست )ب  .يمرويمراهياباندر خيم) ما دارالف

  در تضاد است؟ يكديگرها با ينهكدام گز يهامفهوم عبارت -40
  زد. يمردان را صدا م يرش سنگرها / ي/ شهر از آن سو يزهراس انگ ي) در چنان حال1
  دوختي/ چشم در چشم افق ميش/ شهر خرمشهر/ در غروب آفتاب خو ين) شهر خون2
  شوم.يم يالو خ يشهشود، غرق انديم يدانقره فام در آسمان شهر پ يها) آنگاه كه ستاره3
  به هوش آمد يكبارهزد / شهر يخرمشهر كف م زد/ شطّي) آسمان از شوق دف م4

  4و  2 د)   3 و 2 )ج  3و  1 ب)   2و  1) الف
  درست آمده است؟ ينهمفهوم مشخص شده در كدام گز -41

  خواهدكرد)ما را ثبت، ناميخخواهد شد(تارو كمرنگكوچكيخدر دفتر تارب) ناممان  )يربگروغنچراغيكبخواه(برو روغنيرو وچراغيههمسافالنبا اوگفت: بهيالع)پسالف
  است) يكساندانم. (ظاهر و باطنش ينم يبو در باطنش غ ينمبينميب) برظاهرش عد  )يهست يرناپذيام.(خستگيدهنامآهنتو را كوهناماو گفت: منبهاز شاگردانيكي) ج

  است؟ ينهكدام گز» گردد.يم يفنه مرد به عمل بزرگ و شر« جملة  يحهوم صحمف -42
  گردد.يم يف) عمل، با مرد بزرگ و شرب  گردد.يم يف) انسان، به عمل بزرگ و شرالف

  گردد.ينم يف) انسان، به عمل بزرگ و شرد  گردد.ي، با مرد بزرگ نميفج) عمل شر
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  مطالعات اجتماعي
  ي شمالي زمين، در حالت اعتدالين كرهنيم ،حركت انتقالي زمين، در كدام موقعيتبا توجه به تصوير  -43

  دهد؟قرار داشته و فصل بهار را نشان مي
  Dد)     C ج)   Bب)    Aالف) 

  دهد؟يك از تصاوير زير، گسل را نشان ميكدام -44

 د)    ج)  ب)    الف)
  ست؟ا نادرستگزينهكدام، به ترتيب»فرار مغزهاي كشور« و » كه به مدينههجرت پيامبر(ص) از م«در ارتباط با بحث مهاجرت،  -45

  اجباري   - د) اجباري  خارجي –ج) خارجي   بين المللي –ب) اجباري   خارجي –الف) داخلي 
  ترين عامل شكست شاه اسماعيل صفوي از سپاه عثماني بود؟كدام گزينه، مهم -46

    درپي با همسايگانهاي پيب) جنگ  الف) كمبود تجهيزات نظامي جديد
  د) عدم همبستگي ميان مردم  هاي خارجيج) عدم ارتباط با كشور

  ؟نداردبين كدام گزينه رابطه وجود  -47
  ميرزا حسن رشديه -هايي به سبك اروپايي ب) تأسيس مدرسه  اميركبير –الف) مبارزه با مفاسد اداري و مالي 

  عباس ميرزا  - فارسيبهاروپاييكشورهايتاريخيهايد) ترجمه كتاب  يميرزا رضاي كرمان –ج) لغو امتياز تنباكو 
  كرد؟يك از صنايع ايران رونق زيادي داشت و با صنايع مشابه اروپايي رقابت ميي صفوي، كدامدر دوره -48

  د) كاشي و سراميك  ج) جواهرسازي  سازيب) چرم  الف) بافندگي
  باشد؟هاي زير صحيح مييك از جملهكدام -49

  توسط احمد شاه قاجار صادر شد. 1285مرداد  24) فرمان مشروطيت در 1
  هاي محور را تشكيل دادند.) در جنگ جهاني دوم، ايتاليا و ژاپن با پيوستن به آلمان، دولت2
  بين ايران و انگلستان و توسط وثوق الدوله بسته شد. 1919) قرارداد 3
  هبري ستارخان و باقرخان عليه حكومت مظفرالدين شاه به پا خواستند.) مجاهدان مشروطه خواه در تبريز به ر4

  4 و 2 د)  4 و 1 ج)  2 و 1 ب)  3و 2 الف)
  ي آمريكا بر ايران بيشتر شد؟از چه زماني به تدريج نفوذ و سلطه -50

    گانهبعد از تصويب اصول شش) ب    مرداد 28قبل از كودتاي ) الف
  مرداد 28پس از كودتاي  )د  و واليتي ايالتي ايهانجمن ينامه تصويب از بعد )ج

  هدف از تشكيل سپاه پاسداران چه بود؟ -51
    برقراري نظم و امنيت) ب    حمايت از محرومان) الف
  وعمرانياقتصاديهايدر طرحمشاركت )د    هاي انقالبدفاع از آرمان )ج

  ي ايراني(هويت ملي)است؟جامعهمشتركهاييك از ويژگيبه كداماست؛ مربوطشدهدر زير عنوانكهگنجويشعر نظاميدو بيت -52
  »دل ز تن به بود، يقين باشد   چون كه ايران دل زمين باشد  قياس خجلزينگويندهنيست  همه عالم تن است و ايران دل« 

    غنيفرهنگيوميراثطوالنيب)تاريخ    الف) مسلمان بودن
  ين ايراند) زندگي در سرزم    ج) زبان مشترك فارسي

 رياضي

 ؟درست نيستكدام جمله -53
1/خط الف) 5y x ي خطي دارند.در هر مربع طول ضلع و مساحت آن مربع رابطه ب)  گذرد.از مبدا مختصات مي  

نقطه ج) 
  

3
5

روي خط  2 1y x .سه نقطه د)  قرار دارد 
 
 

2
6

 ، 
  

3
9

و  
 
 

3
7

  روي خط راست قرار ندارد. 

  رو كدام است؟با توجه به شكل روبه aمعادله خط -54
الف)  3y x  (ب  3x y    

ج)  2y x   (د 3 1y x  
  

نابرابري درتواند مي عدد طبيعيچند  -55 3 2 17x به جايx  گيرد؟بقرار  
   7 د)   6 ج)   5 ب)   4 الف)

a 
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aاگر -56
bc


2

  درست باشد؟ نمي تواندباشد، كدام گزينه   0
الف)  a bc0, ب)  0 c b0, ج)    0 b c0, د)  0 bc a0, 0  

)ساده شده عبارت -57 )( )( )a a a  21 1   كدام گزينه است؟ 1
2الف)  1a   (ب2 1a    (ج4 1a   (دa 4 1  

)اگر -58 ) 1n A )و   0 )  8n B باشد( )n A B باشد؟ تواندنميهاي زير كدام يك از گزينه  
  9 د)  8 ج)   2 ب)   3 الف)

  كدام گزينه درست است؟-59
    متشابهند.ديگر باشد دو مستطيلدو برابر قطر مستطيلاگر قطر مستطيلي الف)

  داشته باشند متشابهند. 60يدو مثلث كه هر كدام يك زاويه ب)
    دو شكل متشابه ممكن است هم نهشت نباشند. ج)
  گويند.متناظر در دوشكل متشابه را نسبت تشابه مييدو زاويهاندازهنسبت د)

)ساده شده عبارت  -60 )  25 2   كدام است؟ 2
5ب)  5الف) 2 5ج)  2 2 2د)  2 2  

xي عبارتكدام عبارت تجزيه -61 x 2 2   دهد؟را نشان مي 8
)الف) ) 2 8x x  (ب( )( ) 2 4x x    (ج( )( ) 2 4x x  (د( )x x 2 2 4  

)اگر -62 )x x2   باشد كدام گزينه درست است؟2
  اين تساوي هميشه نادرست است. ب)  اين تساوي هميشه درست است. الف)

xاگر  ج) xاگر  د)  است.باشد اين تساوي درست  0   باشد اين تساوي هميشه درست است. 0
اي را به سـه كمان مسـاوي تقسـيم كرديم و نقاط تقسـيم را به هم وصل كرديم تا مثلثي ايجاد شود.اگر محيط مثلث ايجاد     دايره -63

  ت؟ي ارتفاع اين مثلث چند سانتي متر اسسانتي متر باشد. اندازه 24شده برابر 
4الف) 4ب)  3 2ج)  2 3د)  8 8  

  از بقيه كوچكتر است؟ زيركدام يك از اعداد  -64
/d   23 7 10         /c   35 25 10            /b   61 2 10           /a   21 5 10  

  aد)   bج)    cب)    dالف)
اگر -65   a b a b كدام گزينه درست است؟ ،باشد  

الف)  a b0, ب)  0 a b0, ج)    0 b a0   .باشدتواند درستميگزينههرسهد)    ,0
  ؟درست نيستكدام گزينه  -66

الف)      (ب    (جW  )د)  0 )W    
 علوم تجربي

 است؟، بوجود آمدهمواد موجود در آب يگزينيدر اثر جا يلفس ،ينهدر كدام گز -67
    هايها وماهصدفيخارجب) قالب    هايناسوردا ي) ردپاالف
 خاكسترآتشفشان درشدهدفنيد) انسانها    شده يليسي) تنه درخت سج

 ؟نداردوجود  يژناتم اكس يرز يها يباز ترك يكدر ساختار كدام  -68
 د) سلولز  يداس يدروكلريك) هج  زونوب) گاز ا  يداس يكسولفور) الف

س از ، پيزيمبر يدروكسيد،ه يمدر طرف مقابل بلور سد طرف دانه بلور مس سولفات و يك، از پر از آب يداخل ظرف پتر در اگر -69
 كند؟ يرسوب م يرنگ ياچه ماده يدر وسط ظرف پتر يمدت

  يمسد يهانيود)   مس هاييون )ج  يدروكسيدب) مس ه  سولفات يم) سدالف
 ؟ندارد يراهنما، كاربرد يلفس ير،از موارد ز يكدر كدام  -70

    ياييدر يهاعمق حوزه يينب) تع    هاعلت حركت ورقه ي) بررسالف
 هاقاره ييجاهد) اثبات جاب    نفت وگاز يرذخا يين) تعج
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 يرويجك با ن يرو يله اتومبآنك يدهد. برايرا نشــان م يدروليكيباالبر ه يكشــكل مقابل  -71
 ؟يمفشار ده يدباال برده شود،كدام اهرم را با يكمتر

    B) اهرم ب  A) اهرم الف
 كند.ينم ياست فرق يكساننقاطفشار در تمامينكهخاطر ا) بهد  C) اهرم ج

 است؟ غلط يراز جمالت ز يككدام -72
  برند.يبكار م يكردن لوازم پزشك يضدعفونيرا برايكولگليلن) اتب  رسد.يمييتا 8 يش، مدار آخرشان به آرايمياييش يهااتمها در واكنش ي) برخالف
 شده است. يلتشك يكواالنس يوندپ 6 از يلن،د) مولكول ات  باشد.يمدرمغز و اعصابيكيالكتريانجر يجادااز عوامل يمسديون) ج

 باشد؟يم نادرست يرچه تعداد از جمالت ز -73
  شود.يموز م يدننارس در كنار موز نارس، سبب رس يبس*   روند.يبكار م يروگشتاور ن ييرو تغسرعت ييرتغياچرخ دنده ها بر* 
  .يستندن ثابت ي، سرعت و تنديكنواختدرحركت  يشههم*   كند.يمبه حركتساكن شروعجسم ،يروهاخوردن توازن نبه هم با* 
 د.دار يشتري، شدت بدر مناطق كم عمق يسونام يدهپد* 

  1د)    2ج)    3ب)    4) الف
  دهد؟ينشان م يكربن را به درست يعيچرخه طب ينهاز چرخه كربن حذف شوند.كدام گز يعيطبيرغ يهااگر بخش -74

  
 

 د)  ج)  ب)  )  الف
 
 

پس از كنك اگر باد .يمبنديو چسب م ين يكشده، به كمك  يدهكش دو نقطه يننخ كه ب يك يبادكنك باده شده را به ابتدا يك -75
 مدت ينا ، دربادكنك ينرسد. شتاب متوسط ابساعت  متر بريلوك 54سرعت  به كند و يط يهثان 5را در مدت  يمتر 3يررها شدن، مس

 بود؟   هدخوا يهچند متر برمربع ثان
 2/1 د)  6/0 ج)  5/1ب)    3) الف

 شود؟يها، مواد مذاب از درون گوشته خارج مدر محل كدام نوع از حركت ورقه -76
 يانوسيبه اق يانوسياق يهاب) برخورد ورقه  يانوسياق يهادور شدن ورقه الف)
  يابه قاره ياد) برخورد ورقه قاره  يابه قاره يانوسي) برخورد ورقه اقج

   Bو  A يهايچهاگر همزمان در .يمبنديرا پر از آب كرده و درب آن را محكم م مانند شكل مقابل يبطر يك -77
 كند؟يم يانب يرا بدرست يشآزما يجهنت ينهگز دامك، يمرا بازكن

  شود.يآب خارج نم هايچهاز دركداميچ) از هب  .شوديمخارجيشتريبا فشار ب A يچهدربهنسبت B يچهاز در) آبالف
  شود.يخارج م B ييچه) فقط آب از درد  شود.يآب خارج م اندازه يكبه  يچه) از هر دو درج

 باشد؟يم يزجسم متحرك و سطح م يناصطكاك ب يروين يژگيو ير،د زاز موار يككدام  -78
 كند.يبه جسم وارد م يزاست كه م يافق يروي) همان نب  .يابديم يشسطح تماس مقدار آن افزا يش) با افزاالف
 شود.ياست كه مانع حركت جسم ساكن م يرويي) ند  وارد شده به جسم است. يرويبرابر ن يشههم )ج

 40اگر جرم وزنه  چرخد. يم Oمترحول نقطه  يســـانت 80به طول  يخط كشـــ كل،مطابق شـــ -79
كش حالت تعادل خود را حفظ كند؟ (جرم خط باشد تا يددست چقدر با يروين گشتاور باشد، يلوگرمك

 است)  يزكش ناچخط
 240 )د  800 )ج   1200) ب   1600 )الف

 نهي، كدام گزيمصرف نظر كن . اگراز جرم قرقره و اصطكاكيمكنيا مقرقره جابج يكگرم را به كمك  يلوك 20به جرم  يجسـم  -80
 درست است؟ يتفعال يندر مورد ا
 شود.يم مقاوم يرويبرابركار ن محرك يرويكار ن )ب  خواهد شد. 2كمتر از  قرقره يكيمكان يت) مزالف
  .يابديم ك كاهشمحر يرويحالت كار ن يندر ا )د  است. يشترب مقاوم يرويمحرك از ن يروياندازه ن )ج

  زبان انگليسي

 باشد ؟ ينم يحصح ينهداده شده كدام گز يربا توجه به تصاو -81
a) A: What is the man like ?                B: He is very careless. 
b) A:How does he go to work?             B:He  hires a taxi.  
c) A: What’s he doing?                        B:He is packing for a trip. 
d) A: What did they do yesterday?     B: They watched a quiz show. 

a b c d
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Sadaf  Restaurant 
Monday to Friday  

From 13:00 to 23:00 
Address: Hafez St. near Bus Station

 ؟ كنديجمله داده شده را كامل م ،ينهكدام گز ، كلماتيربا توجه به تصو -82
Sara’s father is very . . . . . . . . . He gives gifts and new clothes to the   
poor children for the New year. All people like him very much.(poor=فقير) 

a) generous  and helpful  b) clever and  patient 
c) cruel and selfish  d) serious and hard-working 

  شود؟يكامل م ينهبا كدام گز يرمكالمه ز ،يربا توجه به تصو -83
A:What’s the man doing? B:He’s . . . . . . . . . . . . 

a) opening an account in a bank b) installing a computer game 
c) taking out money from ATM d) buying a ticket in the cinema 

 كند؟يرا كامل م يرمكالمه ز ينهكدام گز ،شده پاسخ داده يروبا توجه به تصو -84
             A: . . . . does he get a stamp? B: From a post office, just round the corner. 

         a) What time    b) What days   c) Where d) Why  
 باشد؟يم يرپاسخ سوال ز ينهكدام گز باتوجه به اطالعات داده شده؛ -85

A: When does “Sadaf Restaurant” start ? B: . . . . . . . . 
a) It’s on Hafez street,near a bus station.  
b) It opens at 1:00 in the afternoon. 
c) It opens on the weekends.  
d) It starts from Friday to Monday. 

 كند؟را به درستي كامل مي يرمتن ز يخال هايجا ،ينهكلمات كدام گز -86
Hello. I’m Omid. I . . . in an online English course. I have a very good teacher. His name is Mr Hoge. I 
always . . . an E-mail. He is . . . to Iran on Sunday and I’m very happy to see my kind teacher. 

a) use – send him – booking b) participate-send him -traveling 
c) participate- send her-traveling d) use – send her- booking 

 ؟باشدينمپاسخ مناسب  يدارا يدستوراز نظر  ينهگز ير؛كداممكالمات ز ينازب -87
a) A:Do you watch the fireworks on Yalda Night? B:No, we don’t . 
b) A:What  are they doing ?  B:They get off the bus . 
c) A:Who helps the lost children?  B: The police help them. 
d) A:When did she text a message ? B: She texted it last night. 

 وجود دارد؟ يشده اشتباه گرامر يدهآن خط كش يركه ز ياجمله ياوجود دارد .دركدام  عبارت  ياشتباه گرامر يريكدر متن ز -88
I have a brother. He is a firefighter. He  puts out the fire and saves the people’s lives. 
 

He sometimes do voluntary work in small villages. 
  

a)1 b) 2 c) 3 d) 4            
  . يدپاسخ ده 90و  89* با توجه به متن به سواالت 

I’m Ali Karimi. I’m very interested in Fajr Iternational Festival. Last week,I attended this festival 
and I watched many great films. There was a war movie there, too .That was really fantastic. I 
enjoyed it very much. I watched the reports about that movie on TV but I liked to read about it 
on the Net. There are many interesting things about it there.  

  باشد؟ يم يحصح ينهبا توجه به متن كدام گز-89
a) He watched the war movie on TV last week .     b) There are a lot of movies in the Festival. 
c) Ali didn’t enjoy the war movie. d) He searched the Net about the names of the films.  

 باشد؟يم يرپاسخ سوال ز ينهبه متن كدام گزبا توجه -90
A-How did Ali get reports about the war movie?  B:. . . . . . . . . . . . . . . .   

 a) He watched the reports on TV.   b) He attended the Festival.   
 c) He watched TV and surfed its Website.  d) He liked to read a newspaper. 
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