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1

   دقيقه15: مدت پيشنهادي           فارسي و نگارش
  در كدام گزينه است؟» شيوه«معادل معنايي واژة  -1

  داده تنش بر تن ساحل يله) 4  زين نمط آن مست شده از غرور) 3  چون بگشايم ز سر مو شكن) 2  در اين معركه يكتا منم: گفت) 1  
  ؟شود ديده مي در كدام گزينه غلط اماليي -2

  .روز سيوم به مجلس وزير شديم) 2    . پاي خواستند و بايستادندهمه بر) 1  
  در پيچ و تاب عرفاني اسليمي آدم چه كاره بود؟) 4    ...من به زبان تازي گفتم ) 3  

  وجود دارد؟» جهش ضمير« در كدام مصرع -3
  گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت) 2  گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آيد) 1  
  ر آيدبهرگفتم اگر بداني هم اوت ) 4     كه بر خيالت راه نظر ببندمگفتم) 3  

  قافيه كدام است؟» الهي فضل خود را يار ما كن        ز رحمت يك نظر در كار ما كن« در بيت -4
  كن ـ كن) 4  يار ـ كار) 3  يار ما ـ كار ما) 2  يار ما كن ـ كار ما كن) 1  

  با كدام عبارت ارتباط دارد؟) غرور: عبا، لباس ـ عجب: ردا(»  عيب خود مپوش،جبش       با رداي عديگر اي گندم نماي جو فرو« پيام بيت -5
  . و به دل ديگر مداروبه زبان ديگر مگ) 2    .رنج هيچ كس ضايع مكن) 1  
  .اثر غم و شادي پيش مردمان بر خود پيدا مكن) 4   .اندر همه كاري داد از خويشتن بده) 3  

  :يعني»  گرفتيمهمه با هم دم «-6
  .با هم دست زديم) 4  .عصباني شديم) 3  .سكوت كرديم) 2  .با هم فرياد زديم) 1  

در بهشت انهار و اشجار است و در قرآن، اخبار و اعتبار . در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حكمت است«با توجه به عبارت  -7
  ها و درختان به چه چيزهايي در قرآن مانند است؟ جوي» .ت تمام استجمال بهش زينت قرآن بي. است

  نعمت و حكمت) 4  انهار و اشجار) 3  پند و خبر) 2  زيبايي و زيور) 1  
   معني و مفهوم كدام گزينه درست است؟-8

  )سواره سراغ من بيا. (چنان كه هستي برنشين و نزديك من آي) 1  
  )داند كه من اهل كجا هستم؟ب(قياس كند كه مرا اهليت چيست؟ ) 2  
  .)پنداشتند به دليل بيماري ما را ديوانه مي.  (از برهنگي و عاجزي به ديوانگان ماننده بوديم) 3  
  )برتري صورت بر سيرت. (نيكو خو، بهتر هزار بار از نيكو رو) 4  

  ؟ است ادبي به كار رفتهچه آراية» ها را آبي تر ترانه شنوم رنگ صدا را آبي         آهنگ من مي«در بيت  -9
  آميزي حس) 4  تضاد) 3  ايهام) 2  تضمين) 1  

   براي كدام گروه اسمي مناسب است؟مقابل نمودار -10
  آن بلندترين هرم) 2  كوفهبازار تنگ ) 1  
  دو كتاب شعر) 4  چشم كوچك من) 3  

  وجود دارد؟» مشتق ـ مركّب« در كدام گزينه واژه -11
  .كند ، هدفمند زندگي ميخوان درسنوجوانِ ) 2    .استسواري ورزشي دلنشين  اسب) 1  
  .اميدوارم دوستاني خيرخواه داشته باشي) 4  .شهيد فهميده سرمشقي ناب براي جوانان است) 3  

  با كدام بيت حافظ ارتباط معنايي دارد؟ي زير   نوشته-12
  »رّ خداي را با تو بگوييم، چگونه نگاه خواهي داشت؟س: اي درويش، ما موشي در حقّه به تو داديم تو پنهان نتوانستي داشت«: شيخ گفت«

   خنك نسيمي كز كوي دلبر آيداگفت   هوايي كز باد خلد خيزد گفتم خوشا) 1  
   تو بندگي كن كاو بنده پرور آيداگفت  گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت) 2  
  ر آيدگفتا مگوي با كس تا وقت آن د  گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد) 3  
  گفتا خموش حافظ كاين غصه هم سر آيد  گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سر آمد) 4  

هسته وابسته وابسته
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2

  رعايت شده است؟) نويسي جمله كوتاه(» هنجار نوشتار«در كدام گزينه  -13
  ي خوبي اند خاطره ان كوشيدههايي كه در تاريخ با توجه به نيازهاي خويش فقط در پي منافع خويش و باال بردن سطح زندگي خود جدا از ديگر انسان) 1  
  .از خود باقي نگذاشتند  
  .كرد ي خود هميشه نقل و شيريني بسياري ذخيره مي ها كوشش و در صندقچه مادربزرگ مهربان براي شادماني نوه) 2  
  وط به زمان و مكان توليد شعر و زندگيهاي مرب مندي از عنصر خيال بدون استفاده از وزن و قافيه و با تكيه بر نمادگرايي ويژگي ديگر شعر نو بهره) 3  
  .شاعر است  
  ي نويني در راه شكوفايي اقتصاد و باروري شهرداري براي زيباسازي شهر و جلب توجه شهروندان و مسافران نوروزي و گردشگران كه امروزه سرمايه) 4  
  .هايي تنظيم كرده است بازارند برنامه  

  است؟» عيني«ي كدام گزينه   نوشته-14
  .خودكار اگر بلغزد، لغزش به پايش نوشته است) 1  
  .دهد براي پاك كردن اشتباه از پاك كن استفاده كني مداد هميشه اجازه مي) 2  
  .شود نه خودكار هاي آغازين دبستان استفاده از مداد توصيه مي در سال) 3  
  .خودكار آفتي شد و به جان مداد افتاد) 4  

  ها متفاوت است؟  پرسش كدام گزينه با ديگر گزينههاي پرورش موضوع  از نظر شيوه-15
  هاي يك كتاب خوب چيست؟ ويژگي) 2  بريد؟ براي زندگي بهره مي» گريز از يار بد تا تواني مي«چگونه از پيام ) 1  
  چه معيارهايي براي انتخاب دوست داريد؟) 4  زيباترين هديه براي دوستتان چيست؟) 3  

  ارتباط دارد؟بازآفريني زير با كدام مثل  -16
برايم سخت بود اما چند . شود آيد و دوست نمي ي سپيد كاغذ چيزي بنويسم ديدم خودكار با كاغذ راه نمي روز نخست كه خودكار به دست گرفتم تا بر صفحه

عد تمرين كردم و نوشتم و با انشا دوست شدم ارزشمند بود، دستم را روان كرد و خودكار با كاغذ آشتي كرده از آن به ب» نوشتن«ي زيبا و كالسي كه در آن  نوشته
  :داداش چگونه توانستي در نوشتن انشا ماهر شوي؟ گفتم«: ترم گفت روزي خواهر كوچك. توانستم در ده دقيقه چند صفحه بنويسم اي كه مي به گونه

  .كار نيكو كردن از پر كردن است) 2    كن و در دجله انداز تو نيكي مي) 1  
.تا تواني دلي به دست آور) 4  .ع گردد وانگهي دريا شودقطره قطره جم) 3  
   دقيقه10: مدت پيشنهادي             عربي

  :هًِْالتالي العبارات هًِْتَرجم في دقََّاألَصح و اَأل عين **
17- »البحري الموجودات بيسح نزِلهًْكان اإلعصارفَي ،ماءإلي الس رعقدانِ سف ليها بعده عاالَرضِت .«  

  .فرستاد فرو مي زمين روي سرعت دست دادن از ها را بعد آن كشد، سپس مي آسمان سمت به را دريايي موجودات گردباد) 1  
  .فرستاد سرعتش روي زمين فرو مي دادن دست از بعد را ها آن كشيد سپس  گردباد موجودات دريايي را به سمت آسمان مي)2  
   .فرستاد مي زمين روي سرعت دادن دست از بعد را ها آن سپس كشيد مي آسمان سمت به را دريايي موجودات گردباد) 3  
  .فرستاد مي زمين روي سرعتش دادن دست از بعد و را ها آن كشد سپس مي آسمان سمت به را دريايي موجودات گردباد) 4  

  »هًْ        كَالدررِ المنتَشرَو زانَه بِأنجمٍ« -18
  .آراست پراكنده مرواريد همانند ستاره با را  آن)2  .آراست پراكنده مرواريد همانند ستارگاني اب را  آن)1  
  .آرايد  آن را با ستارگاني همانند مرواريدهاي پراكنده مي)4  .آراست پراكنده مرواريدهاي همانند ستارگاني با را  آن)3  

19- ينع حيحهًِْتَرجم في الص هًِْالتالي العبارات:  
  .تاس علم از نيمي »دانم نمي «گفتم: العلمِ نصف »اَعلَم ال« قَولُ )1  
  2 (دايستا آموزان دانش ميان ها هديه پخش براي جشن در مدير :هًِْالحفلَ في الطُلّابِ علي الهداياء المديرُ بتوزيع قام.  
  .افرم ياري كافر قومبر  و ما را استوار كن را هايمان و قدم كن صبر عطا بر ما  پروردگارا:»الكافرينَ القَومِ علي و انصرنا اَقدامنا و ثَبت صبرا علَينا اَفرِغ ربنا«) 3  
  .باشد شصت مي مساوي ده منهاي هفتاد :ثَمانينَ يساوي هًٍْعشَر ناقص تسعونَ) 4  
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3

:هًِْ في مفهومِ العبارات التاليالخطأعين  -20
  . يغفرُ اهللاُ الشرك؛ لانّه ظلم عظيم)2    . كثيرٌ قليلُهاهًُْ العداو)1  
  . للعبد و هو في قَبرِههًِْ يجري أجرُ غَرسِ الشجرَ)4    . إنَّ طعام الواحد يكفي اإلثنينِ)3  

: الكلمات التي أشيرَ إليها بِخَطٍّهًِْ في ترجمالخطأعين  -21
  ....گويند  راز مي: .... تَدخل بينَهما  فاليتَناجيانِإثنانِ  هذانِ )2    ...به ارث گذاشت :  مصحفاًورثَ )1  
  ....چه زيباست :  غابات مازندرانجملََما أ) 4  ...تر است  خالص : .... هللاِ أربعينَ صباحاًخلَصَأ من )3  

  : إنتَخب المتضادتَين-22
   الحلم: الصبر)4  النوم:  الموت)3  الفقير:  المسكين)2  كَثير:  قَليل)1  

  »، امتَنَعتُنَّ ، استَغفَرَ ينقَطع«: عين الصحيح عن نوعِ االفعال -23
   ماضي، مضارع، ماضي)4   مضارع، ماضي، ماضي)3   مضارع، امر، ماضي)2   ماضي، مضارع، امر)1  

  :هًِْعداد األصليَعداداً كلَّها من األَ عين أ-24

   و عشرونَهًْ، واحدهًَْ التاسع عشَرَ، مئَ)2    هًْ، األول، مئَهًْربعَ أ)1  

   و عشرونَهًْ، خَمسهًْربعَ ثَالثينَ، أ)4    الثينَخَمسونَ، العاشر، ثَ) 3  

   دقيقه8: مدت پيشنهادي           تعليمات ديني
  باشد؟ صحيح ميهاي فرعي زندگي كدام مورد درباره هدف -25

  .ناپذير باشنداي برگزيد كه پايانگونهها را به  آنتوان مي) 2  .ضروري نيستندند اما براي زندگي ما  هستمفيد) 1  
  .ها را جايگزين اهداف اصلي كرد نبايد آن) 4  . انسان باشندطلب نهايتتوانند پاسخگوي روحيه بيمي) 3  

   ........ .ها كنند و رشد آنبه سوي هدف خلقت خود حركت مي............  گياهان و نباتات به صورت -26
  .شودـ هيچگاه متوقف نمي طبيعي) 2  . شودطبيعي ـ محدود است و متوقف مي) 1  
  .شودغريزي ـ محدود است و متوقف مي) 4   .شودغريزي ـ هيچگاه متوقف نمي) 3  

  .قرار دارد.......... و اين سرمايه در مقابل بريم بهره مي.......... دهنده اين است كه از سرمايه نشان» دهيمحق را از باطل تشخيص مي«كه ما  اين -27
  اختيار ـ نفس اماره) 4   عقل ـ نفس اماره)3  اختيار ـ نفس لوامه) 2  عقل ـ نفس لوامه) 1  

  ............. راه به جزكند  هايي به نافرماني از خدا وسوسه مي شيطان معموالً انسان را در راه -28
   دنيا دادن نشان زيبا و آراستن) 2    ده ميان افرانايجاد دشمني و كي) 1  
  اندازد مي خدا ياد به كه كارهايي و خدا ياد از كردن غافل) 4  ها به آرزوهاي دور و دراز دنيايي سرگرم كردن انسان) 3  

  .است......... و ......... هاي  مندي انسان از سرمايهبه ترتيب نتيجه بهره» پرهيز از گناه و زشتي«و » دوري از جهل و ناداني« -29
  وجدان ـ عقل ) 2    وجدان ـ وجدان) 1  
  عقل ـ گرايش به نيكي و بيزاري از بدي) 4     عقل ـ عقل)3  

  .نيز بيان شده است........ كند اين مفهوم در عبارت معاد، اين گذشت روزگار است كه آنان را نابود مي...........  در ديدگاه -30
  منكران ـ و ما يهلكُنا الَّا الدهر) 2    . الَّا الدهرمعتقدان ـ و ما يهلكُنا) 1  
  منكران ـ ما هي الّا حياتُنَا الدنيا نَموت و نَحيا) 4  معتقدان ـ ما هي الّا حياتُنَا الدنيا نَموت و نَحيا) 3  

  .است.............. و .. ...........كردن زندگي چندروزه و موقت دنيا از لوازم ارزش جلوه بي-31
  ميل به جاودانگي ـ تحقق آرزوها در رستاخيز) 2  ميل به جاودانگي ـ مرگ را پايان كار دانستن) 1  
  هدف قرار دادن دنيا ـ مرگ را پايان كار دانستن) 4  هدف قرار دادن دنيا ـ تحقق آرزوها در رستاخيز) 3  
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  كند؟ به ترتيب به چه موضوعاتي اشاره مي» علُ الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين نَجاَم«و » ...افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً «آيات شريفة  -32
  عدل الهي/ حكمت  الهي / ضرورت معاد ) 2  حكمت الهي/ حكمت الهي / ضرورت معاد ) 1  
  حكمت الهي/ عدل الهي / امكان معاد ) 4  عدل الهي/ عدل الهي / امكان معاد ) 3  

  .خداوند اشاره دارد............ معاد در پرتو ............ كاران در دنيا، به دم امكان مجازات برخي جنايتع -33
  ضرورت ـ عدل) 4  امكان ـ حكمت) 3  امكان ـ عدل) 2  ضرورت ـ حكمت) 1  

  .انددانسته........... ن را است و ايمان به آ........... اند خبر از ترين خبري كه انبيا در مورد آينده بشر آورده  مهم-34
  نبوت و رسالت ـ الزمه ايمان به خدا ) 2  معاد و سراي آخرت ـ الزمه ايمان به خدا) 1  
  هاي دنيويمندي از نعمتنبوت و رسالت ـ شرط بهره) 4  هاي دنيويمندي از نعمتمعاد و سراي آخرت ـ شرط بهره) 3  

دقيقه 7 : مدت پيشنهادي            زبان
  . ناسب را انتخاب كنيدگزينه م

35. Many people are interested in ………… wildlife. They hope to save it. 
 1) hurting 2) destroying 3) collecting 4) protecting  
36. Milk and blood are two wonderful ………  .
 1) liquids 2) rocks 3) microbes 4) facts 
37. We can see Uranus and Neptune only with ……… . They are very far from the Earth. 
 1) powerful microscopes  2) wonders of creation 
 3) powerful telescopes  4) healthy food 
38. A: What are you going to do this weekend? 
      B: My friends and I ……… to go to the observatory to watch stars.  
 1) going  2) are going  3) goes 4) am going  

   به كار رفته است؟اشتباهدر جمله زير كدام گزينه 
39. Those British women will visit Milad tower tomorrow.  
         A         B          C                             D 
 1) A 2) B 3) C 4) D 

  . به سواالت پاسخ دهيدبا توجه به آن  متن زير را بخوانيد و :درك مطلب
Reading
Today, there are many endangered animals on the Earth, for example Siberian tiger (or Amur tiger). This 
amazing animal mainly lives in forests in the East of Russia*. About 400 to 500 Siberian tigers were alive in 
2015. If we hunt them, they will die out soon. In the past, hunters killed these tigers for their beautiful skin 
and body parts. Recently, Russian people are protecting forests and they hope that the number of Siberian 
tigers will increase in the future.

* Russia روسيه 
40. Where is the natural home of Siberian tiger?  
 1) Forests. 2) Lakes. 3) Mountains of Russia.  4) Plains of Russia.  

  ؟ كند ه جمله را به درستي تكميل مينبا توجه به متن كدام گزي
41. If Russian people hunt tigers, ……… . 
 1) the number of Siberian tigers won’t increase. 2) Siberian tigers will not die out. 
 3) they will live in the future.  4) families will pay attention to them.  

  كدام گزينه در مورد متن باال صحيح است؟ .42
 1) There are about 900 Siberian tigers alive. 2) Siberian tigers are endangered.  
 3) Siberian tiger died out a few years ago. 4) Russian people are destroying forests.  
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   دقيقه20: مدت پيشنهادي             رياضي
  ؟نيستكدام رابطه درست  -43

  1 (QQ  2 (RZN   3 (QW   4 ( NW  
  هاي زير متناهي هستند؟  چند تا از مجموعه-44
),(هاي روي زمين ـ بازه  مجموعه انسان«   »هاي عصبي مغز انسان  ـ مجموعه اعداد اول يك رقمي ـ مجموعه سلول10

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   كدام گزينه صحيح است؟-45

BAاگر ) 1    و Bگاه   باشد، آن متناهيAنامتناهي است .  
  . يك مجموعه متناهي استAگاه   داراي يك زيرمجموعه نامتناهي باشد، آنAاگر ) 2  
),(اعداد گوياي بازه ) 3     . نامتناهي است10
x|Nx{A{مجموعه ) 4   21 نامتناهي است .  

),(],[ حاصل -46 412 كدام است؟   
  1 (),(],[  421   2 (),( 4  3 (],[ 21  4 (),[ 4  

 نفر باشد، تعداد    7اند    اند اگر تعداد افرادي كه در هر دو درس قبول شده             نفر در درس شيمي قبول شده      17 نفر در درس فيزيك و       22 نفري،   60 در يك كالس     -47
  اند چند نفر است؟ آموزاني كه در هيچ يك از اين دو درس قبول نشده دانش

  1 (32  2 (25  3 (28  4 (39  
   جمله صدم الگوي زير كدام است؟-48

  1 (393  2 (405  
  3 (401  4 (397  

41 در يك دنباله حسابي -49 a 31 و  nn aaجملة . باشد  ميnام آن كدام است؟  
  1 (3n  2 (13 n  3 (32 n  4 (14 n  

  جملة وسط كدام است؟. ايم  سه واسطة هندسي مثبت درج كرده48 و 3بين  -50
  1 (12  2 (24  3 (6  4 (96  

 متر بـا همـين زاويـه، ارتفـاع موشـك از             2000خواهيم بدانيم پس از طي        مي. شود   پرتاب مي  30 متري از سطح زمين و با زاوية         15 يك موشك در ارتفاع      -51
  سطح زمين، كدام است؟

  1 (2015  2 (1000  3 (2000  4 (1015  

xtan( با فرض با معني بودن كسرها، حاصل عبارت -52
xsin

)(
xsin

xcos( 



1

11
2

   كدام است؟

  1 (xsin  2 (xtan  3 (xcos  4 (
xcos

1  

 اگر -53 12030  2 و
12 


msin باشد، حدود mكدام است؟   

  1 (2
311 

 m  2 (2
31  m  3 (2

31  m  4 (2
311 

 m  

54 در نامساوي  به جاي -54 3 تا نامساوي برقرار باشد؟توان قرار داد  چند عدد طبيعي مي   
  1 (59  2 (60  3 (61  4 (62  
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01 اگر -55  a است؟نادرست باشد كدام گزينه   

  1 (35 aa   2 (54 aa   3 (53 aa   4 (55 aa   

CsinBsinAsin، حاصل عبارت ABC در مثلث قائم الزاويه -56 222 كدام است؟   
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1  
   دقيقه20: مدت پيشنهادي            1هندسه 

 ox را بـر     AHگيـريم و عمـود         در نظر مـي    otاز  س را روي نيم   A ة ابتدا نقط  oyلوم است براي رسم ضلع مجهول        مع xoy ة از زاوي  ot و نيسماز    ox ضلع   -57
  شود؟  رسم ميoyكنيم با ادامه دادن كدام گزينه  رسم مي

  ...كنيم و   كماني رسم ميA باز كرده به مركز AHدهانه پرگار را به اندازه ) 1  
  ...كنيم و   رسم ميot از AHر ندارد به فاصله  قراx كه ot را در طرفي از dخط ) 2  
  ...كنيم و   كماني رسم ميO باز كرده به مركز AHدهانه پرگار را به اندازه ) 3  
  .توان به جواب رسيد با ادامه دادن هر سه گزينه مي) 4  

   از هم واقعند كدام گزينه غيرممكن است؟cm6 به فاصله B و Aنقاط  -58
  .متر باشد  سانتي8 به فاصله B و از 2 به فاصله A از اي كه يافتن نقطه) 1  
  .متر باشد  سانتي3 به فاصله B و از 3 به فاصله Aاي كه از  يافتن نقطه) 2  
  .متر باشد  سانتي2 به فاصله B و از 3 به فاصله Aاي كه از  يافتن نقطه) 3  
  .متر باشد  سانتي4 هر دو به فاصله B و Aاي كه از  يافتن نقطه) 4  

  كدام است؟» .هيچ دو مثلثي دو ضلع نابرابر ندارند« نقيض گزاره -59
  .دو مثلث وجود دارند كه دو ضلع برابر دارند) 2    .هر دو مثلث دو ضلع نابرابر دارند) 1  
  .هر دو مثلث دو ضلع برابر دارند) 4  .دو مثلث وجود دارند كه دو ضلع نابرابر دارند) 3  

  ؟كدام گزينه مثال نقض دارد -60
  .در هر مثلث محل برخورد عمودمنصف دو ضلع از دو سر ضلع سوم به يك فاصله است) 1  
  .كنيم اندازه اين دو عمود برابرند  بر دو ضلع زاويه عمود ميOساز زاويه   روي نيمAاز نقطه ) 2  
  .ساز دو زاويه دلخواه از دو سر ضلع سوم به يك فاصله است در هر مثلث محل برخورد نيم) 3  
  .تر است  بزرگ30 از ضلع روبرو به زاويه 45 دارند ضلع روبرو به زاويه 45 و يك زاويه 30هايي كه يك زاويه   در تمام مثلث)4  

   چقدر است؟BDCاست مساحت مثلث  BDC برابر مثلث ABC ،5 در شكل زير مساحت مثلث -61
  1 (16  
  2 (8  
  3 (4  
  4 (2  

)Â( چقدر است؟ AB در شكل زير اندازه -62 90  
  1 (7  
  2 (10  
  3 (14  
  4 (20  

O H

A

x

t

A

B H C52

cm2
A

B Ccm8

D
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   چقدر است؟x در شكل زير اندازه -63
  1 (8  
  2 (14  
  3 (23  
  4 (27  

   در شكل زير ارتفاع هرم چقدر است؟-64

  1 (3
34  

  2 (3
35  

  3 (3
36  

  4 (3
37  

 واحـدي بـر آن      6 است اندازه ضلعي كه ارتفـاع        15 و   6هاي وارد بر اين دو ضلع برابر          تر است و اندازه ارتفاع       واحد از ديگري بزرگ    8 در مثلثي يكي از اضالع       -65
  شود كدام است؟ وارد مي

  1 (3
16  2 (3

24  3 (3
30  4 (3

40  

  كدام گزينه زير همواره صحيح است؟ -66
  .تر است اندازه هر ضلع از تفاضل اندازه دو ضلع ديگر بيش) 2  .تر است اندازه هر زاويه از مجموع دو زاويه ديگر مثلث، كوچك) 1  
  .تر است اندازه هر زاويه از تفاضل دو زاويه ديگر بيش) 4  .تر است  ميانه ديگر كوچكهاي اندازه هر ميانه از تفاضل اندازه) 3  

  در شكل زير كدام گزينه همواره صحيح است؟ -67
  1 (90A  
  2 (90A  
  3 (90A  
  هيچ كدام) 4  

  ارتفاع ساختمان كدام است؟.  استفاده كرده استcm30گيري ارتفاع يك ساختمان از يك تكه چوب شاخص به اندازه  شخصي براي اندازه -68
  1 (m18  
  2 (m20  
  3 (m24  
  4 (m30  
   دقيقه20: مدت پيشنهادي             فيزيك

210 در همه سواالت :توجه( s/mg در نظر گرفته شود (.  
  ؟نيست كدام گزينه صحيح -69

  .هاي فيزيكي در طول زمان معتبر نيستند ها و نظريه مدل) 1  
  .هاي فيزيكي نقطه قوت دانش فيزيك است اصالح نظريه) 2  
  .گيري است اساس تجربه و آزمايش، اندازه) 3  
  .گيري را به صفر رساند هاي دقيق و روش صحيح، خطاي اندازه توان با انتخاب وسيله مي) 4  

12

9
4

x

4
2 2

15

1

x
cm30

cm45m30

x
x

y y
A
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  گيري درست است؟ چه كار برآيند نيروهاي وارد بر جسمي در يك مسير برابر صفر باشد در اين صورت، كدام نتيجه  چنان-70
  . صفر استبرآيند نيروهاي وارد بر جسم نيز لزوماً در آن مسير) 1  
  .ماند جايي ثابت مي انرژي مكانيكي جسم در آن جابه) 2  
  .جايي برابر صفر است مجموع كار نيروهاي وارد بر جسم نيز در آن جابه) 3  
  .در آن مسير، انرژي مكانيكي جسم ثابت است و برآيند نيروهاي وارد بر جسم، لزوماً صفر نيست) 4  

ريزد اين عدد برحسب   ليتر آب روي آتش مي360قيقه نشاني در هر د لوله يك ماشين آتش -71
s

m3
   كدام گزينه است؟

  1 (3106  2 (3106   3 (410  4 (310  
  رش كرده است؟گيري توسط ريزسنج شكل زير را درست گزا  اندازه، كدام نتيجه-72

  1 (mm)//( 00505489   
  2 (mm)//( 00509829   
  3 (mm)//( 0105489   
  4 (mm)//( 0109829   

بـولي از ايـن   تـر و قابـل ق      كدام گزينه، گزارش دقيق   . گيري، مقدارهاي زير به دست آمده است         در آزمايشگاه جرم يك جسم به وسيله ترازو، در شش بار اندازه            -73
  گيري است؟ اندازه

  114) 2  115) 1    6  5  4  3  2  1  مرحله
  gr(115  114  110  116  115  114(جرم   116) 4  8/114) 3  

ب كيلوگرم بـه كـدام      جرم هواي موجود در جو زمين برحس      .  كيلومتر است  6400 زمين   ة پاسكال و شعاع كر    510 زمين تقريباً    ةدانيم فشار هوا در سطح كر        مي -74
  تر است؟ هاي زير نزديك يك از گزينه

  1 (1510  2 (2310  3 (1910  4 (2710  

2 و بار ديگر با تندي       Vشخصي طبقه اول تا طبقه سوم ساختماني را يك بار با تندي              -75
V  رود نسبت تغيير انرژي پتانـسيل گرانـشي ايـن شـخص در                باال مي

  حالت اول به حالت دوم چقدر است؟

  1 (4
1  2 (1  3 (2

1  4 (2  

شود اگر انرژي جنبشي جسم در نقـاط        تاب مي  مماس بر مسير به سمت پايين پر       cm36اي به شعاع      كره  نيماز لبة    m/s3 اولية    در شكل زير جسمي با سرعت      -76

A و B باشد چند ژول انرژي در فاصله ژول  2 برابرABتلف شده است؟  )(sin 2
360  

  1 (380/  
  صفر) 2  
  3 (380  
  4 (8/0  

ترين انرژي پتانـسيل كشـساني ذخيـره     كند اگر بيش    به فنري برخورد كرده و آن را فشرده مي         m/s6ندي   مطابق شكل زير با ت     gr2104 جسمي به جرم     -77
   ژول باشد كار نيروي فنر و كار نيروي اصطكاك به ترتيب چند ژول است؟5شده در سامانه جسم ـ فنر، 

  1 (5 ، 2/2-  
  2 (5- ، 2/12  
  3 (5- ، 2/2-  
  4 (5 ، 2/12  

A O

B

120

mm/010

0 5

40
45
0
5

s/mV 6
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387 چگالي آن     يك قطعه فلزي كه    -78
cm

g/           3800 است را كامالً در ظرف پر از الكل به چگالي
m
kg ةكنـيم و بـه انـداز     وارد مـي gr240   الكـل از ظـرف ،

   جرم قطعه فلز چند گرم است؟،ريزد بيرون مي
  1 (234  2 (34/2  3 (4/23  4 (2340  

  سازي بهتري براي حركت برگ درخت به طرف زمين است؟ كدام گزينه مدل. كند ط مي مطابق شكل، برگ درختي به طرف زمين سقو-79
  
  

  1(  2(  
  
  
  

  3(  4(  
  
  

10 با توجه به شكل، اگر اندازة نيروي اصطكاك          -80
  چنـد نيـوتن    F ژول باشد، انـدازة نيـروي        140 متر معادل    10 و كار كل در جابجايي       F نيروي اعمال شده     1

sin,/(cos/(است؟  60378037    
  1 (20  2 (28  
  3 (5/15  4 (4/19
   دقيقه15: مدت پيشنهادي             شيمي

   است؟نادرست كدام گزينه -81
  .اند ها با مطالعه خواص و رفتار ماده و بر هم كنش نور با ماده به چگونگي پيدايش جهان هستي پي برده دان شيمي) 1  
  .ياني قابل توجيه استهاي وح لوم تجربي و در پرتو آموزهايش جهان هستي در قلمرو عپي بردن به چگونگي پيد) 2  
  تر  براي شناخت بيش2 و 1هاي انجام يافته توسط ويجر  گيري جهان كنوني در قلمرو علوم تجربي از جمله پژوهش پي بردن به چگونگي شكل) 3  
  .سامانه خورشيدي صورت گرفته است  
  .يژه سامانه خورشيدي كمك شاياني به چگونگي پيدايش عناصر جهان هستي نموده استمطالعه كيهان به و) 4  

  :ةتوان دست يافت به جز گزين  نتايج زير مية زمين و مشتري به همة با مطالعه عنصرهاي تشكيل دهنده سيار-82
  .عنصرها به صورت همگون در جهان هستي توزيع شده است) 1  
  .تر از جنس سنگ است  زمين بيشتر از جنس گاز و مشتري بيش) 2  
  .باشد از نظر درصد فراواني عنصر گوگرد در هر دو سياره ششمين عنصر مي) 3  
  .توضيح دهندرا دانشمندان توانستند چگونگي پيدايش عنصرها در برخي گازهاي مختلف ) 4  

121054ل شود تا اين كه تبديجرم به انرژي  بايد چند گرم  تبديل هيدروژن به هليم اي  در طي فرايند هسته    -83 /   ژول انرژي جهت تبخير مقـدار معينـي آب 

18103سرعت نور (فراهم شود   s.m(  

  1 (21052 /  2 (2105   3 (31052 /  4 (3105   

 نیروي مقاومت هوا

 وزن برگ وزن برگ

 وزن برگ

 نیروي مقاومت هوا

 وزن برگ

 نیروي مقاومت هوا

kg2
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   است؟نادرست كدام گزينه -84
  .عنصر هيدروژن داراي هفت ايزوتوپ طبيعي است) 1  
  .اي ساخته شده است م نخستين عنصري است كه توسط بشر در واكنشگاه هستهيتكنس) 2  
  .برخي خواص فيزيكي وابسته به جرم متفاوت دارندو هاي منيزيم خواص شيميايي يكسان  اتم) 3  
  .گيرد ز دستگاه گردش خون مورد استفاده قرار ميهاي آهن در تصويربرداري ا يكي از راديو ايزوتوپ) 4  

 Eهاي اتـم عنـصر    تعداد نوترون ( چند نوترون موجود  است؟Eباشد در هسته اتم عنصر   مي5ها برابر  ها و نوترون   ار پروتون م اختالف ش  E55 در اتم عنصر     -85
  .)هاي آن است بيش از تعداد پروتون

  1 (25  2 (27  3 (30  4 (35  
  عبارت در زير درست بيان شده است؟ چند -86
  .باشد  عنصر ساختگي مي26 عنصر شناخته شده 118از ) الف
  .كند هاي پايه در يادگيري مفاهيم علمي است كه بررسي و تحليل را آسان مي بندي كردن يكي از مهارت طبقه) ب
  .شود  مشابه تكرار ميرها به طورايش هر دوره جدول عنصرها از چپ به راست، خواص عنصمبا پي) پ
  .ي اطالعات شيميايي آن عنصر است هر خانه از جدول به يك عنصر معين تعلق دارد و حاوي همه) ت

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

22102041 تعداد -87 / اتم نئون )Ne ( معادل چند گرم نئون است؟) باشد  گرم مي20جرم يك مول نئون معادل(.  
  1 (08/0  2 (4/0  3 (2/0  4 (04/0  

باشد و طول موج آن       ي الكتروني دوم مي     به اليه ............  نور آبي مشاهده شده در طيف نشري خطي اتم هيدروژن ناشي از بازگشت الكترون از اليه الكتروني                   -88
  .باشد مي............ از نور ............ 

  تر ـ سبز  ـ بيش4) 4  تر ـ قرمز  ـ كم4) 3  تر ـ قرمز  ـ بيش5) 2  تر ـ سبز  ـ كم5) 1  
  شود؟  مياشغالهاي زير، ابتدا كدام زير اليه از الكترون   در هنگام ورود الكترون به زير اليه-89

  1 (s6  2 (f4  3 (d5  4 (p6  
  .باشد الكترون ظرفيت مي.............  داراي P15تم عنصر جدول عناصر تعلق دارد و ا.............. و گروه ..........  به دوره Cu29 عنصر -90

  1 (4 ، 12 ، 5  2 (4 ، 11 ، 5  3 (5 ، 11 ، 6  4 (5 ، 12 ، 6  

تواند آنيـوني بـا بـار الكتريكـي هماننـد يـون        يك از عنصرهاي زير مي اتم كدام   . شود  تبديل مي ) F(در تركيب با فلزها به يون فلوئوريد        ) F9(اتم فلوئور    -91
  فلوئوريد تشكيل دهد؟

  1 (Br35  2 (K19  3 (S16  4 (P15  
  چند مورد از جمالت زير صحيح است؟ -92
  .كنند گيري مي ها را با دقت زياد اندازه ستگاهي به نام طيف سنج جرمي، جرم اتمدانشمندان با استفاده از د) الف
  .هاي موجود در يك مول اتم هيدروژن است تر از تعداد اتم هاي تخمين زده شده در جهان هستي بيش تعداد ستاره) ب
  .كند ج را ايجاد مينهايت طول مو نور خورشيد هنگام عبور از منشور، تجزيه شده و گستره رنگي شامل بي) پ
  .تري نسبت به امواج راديويي دارند پرتوهاي فرابنفش طول موج بيش) ت

  چهار مورد) 4  سه مورد) 3  دو مورد) 2  يك مورد) 1  
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   دقيقه5: مدت پيشنهادي           جغرافياي عمومي و استان
  باشد؟ هاي كدام ناحيه مي  روزهاي آفتابي و درخشان از توانمندي-93

  شرجي) 4  بياباني) 3  جنگلي خزر) 2  نيكوهستا) 1  
  پردازد؟  كدام يك از سواالت كليدي جغرافيا به بررسي سير تكوين و تحول پديده مي-94

  ؟چطور) 4  ؟چه چيز) 3  ؟كجا) 2  ؟چرا) 1  
   كدام يك از مراحل پژوهش جغرافيايي، نقش راهنما را دارد؟-95

  گيري نتيجه) 4  طالعاتپردازش ا) 3  آوري اطالعات جمع) 2  تدوين فرضيه) 1  
  .كند از غرب ايران عبور مي..........  نصف النهار -96

   درجه63) 4   درجه44) 3   درجه39) 2   درجه25) 1  
  باشد؟  علت ممتاز بودن موقعيت نسبي ايران چه مي-97

   جهان اسالميتمركز) 2  نقش ارتباطي بين سه قاره اروپا، آفريقا و آسيا) 1  
  .نفت جهان را در اختيار دارد% 66) 4  جاورت خليج فارس و تنگه هرمزقرار گرفتن در م) 3  

  ؟باشد نمي منطقه كوهستاني آذربايجان و كدام يك از ارتفاعات جز-98
  سهند) 4  سبالن) 3  قره داغ) 2  داغآال) 1  

  شود؟  منطقه كوهستاني البرز در غرب از كدام منطقه شروع مي-99
  تنگه منجيل) 4   آرارات)3  تنگه خوش ييالق) 2  كردستان) 1  

  خورد؟ هاي مريخي در چه قسمتي از ايران به چشم مي  ناهمواري-100
  شمال خراسان) 4  البرز) 3  زاگرس) 2  منطقه مكران) 1  
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