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 قرآن
  چیست؟ »اَنبتنا  – وااَطیع « ترجمه ي صحیح واژه هاي قرآنی -1

  می رویانیم -د) پیروي کردند    رویاندیم -ج) پیروي کنید  رویانیممی-کنیدب) اطاعت    رویاندیم-کردندالف)اطاعت  
  باشد؟ترجمه کدام واژه قرآنی صحیح می -2

  : قطعاًد) انْ  دریا ج) برّ:    ب) نَبأ: پیامبر    الف) مصیر: بازگشت  
  »شد. تو وحیبهکن از آنچهپیرويالَیک : و وحیما یواتَّبِع«  است؟شدهترجمه نادرستصورت بهکلمه،کدامروروبهقرآنی درترجمه عبارت -3

  د) الَیک  وحیج) ی  ب) ما  الف) اتَّبِع   
  چیست؟» مومنینَوبشِّرِال«ترجمه صحیح ترکیب قرآنی  -4

  د) وبشارت دهنده به مومنان  ج) ومومنان را بشارت بده.  دهد.می را بشارتمومنان وب)     بشارت داد. مومنان را لف) وا  
  چیست ؟ »هو الرَّحیم الغَفور«ترجمه صحیح ترکیب قرآنی  -5

   مهربان آمرزنده است. ب) او   آمرزنده است. الف) او بخشنده بسیار  
  آمرزنده است. مهربان بسیار او د)     ج) او بخشنده آمرزنده است.  

  ؟ باشندنمی »مومنونَقَد اَفلَح ال«کدام گروه از افراد زیر مصداق آیه  -6
  د) هم للزَّکاةِ فاعلونَ    ج) هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    م فی صالتهِم خاشعونَب) ه    غافلونَهم اآلخرَةِالف) هم عنِ  

  صحیح می باشد؟ترجمه کدام عبارت قرآنی  -7
  ب) و هم بِاآلخرَةِ هم یوقنونَ: وآن ها به آخرت ایمان می آورند.  الف) وما ینزِلُ منَ السماء: و آن چه از آسمان نازل کرد.  
  ودرستکارم. راستگوامبريپیبرایتانمنلَکُم رسولٌ اَمینٌ: قطعاًد) انّی  فرستاد.  الرّیاح: اوکسی است که باران را ج) هو الَّذي اَرسلَ   

  بودن خداوند اشاره می کند؟  پدیدآورندهکدام آیه ي شریفه به  -8
  علَی اهللاِ ب) و تَوکَّلْ   الف) یرزقُکُم منَ السماء و االَرضِ  
  د) اَلحمد لله فاطرِ السماوات و االَرضِ     ج) انَّ اهللاَ لَغَنی عنِ العالَمینَ  

 ي آسمانهاپیام
  با کدام یک از فواید روزه ارتباط دارد؟ »شنیدن کی بود مانند دیدن«مثل ضرب ال -9

  د) تمرین بندگی  ج) حفظ سالمتی  ب) توجه به محرومان  تقوا الف) تقویت صبر و  
  چه جوابی می دهند؟» چه چیزي شما را به دوزخ کشانید؟«دوزخیان درپاسخ به سوال  -10

  نداشتیم احترام والدین را د)    نـمازگزاران نبودیم ج) از    ازروزه داران نبودیم ب)    نبودیموبخششانفاقاهل الف)  
  ؟نمی باشدبا توجه به ماجراي غدیر خم، کدام جمله صحیح  -11

  گردانیده شد.تـمامخداوند برانسانروز، نعمتب) در این  م است.الف) روز غدیر خم،روزکامل شدن دین اسال  
  شد.ومنافقانمشرکانکاملناامیديموجبالسالمعلیهعلیحضرتد)جانشینی  پیامبر(ص) انجام شد.شخصتوسط السالمعلیهعلیرتحضج) انتخاب   

  مهم ترین پیامد بدحجابی چیست ؟ -12
  خانوادهشدن بنیان د) سست    در جامعهزنشدنارزشج) کم  ب) دورشدن انسان از خداوند  ومورد آزارقرارگرفتنناامنی الف)  

  ها چیست؟ي زشتیي همهخانه کلیدالسالم علیه با توجه به فرمایش امام حسن عسکري -13
  د) خشم  ج) ناسزاگویی  ب) غیبت    الف) دروغ  

  کند؟خداوندبزرگ کدام گروه از افراد را از چهار پایان گمراه تر دانسته وآن ها را بدترین موجودات معرفی می -14
    ب) کسانی که عبادت نـمی کنند.    رخود را نـمی دانند.الف) کسانی که قدر عم  
  د) کسانی که تفکّر واندیشه نـمی کنند.    ج) کسانی که اهل بخشش نیستند.  

  بهترین راه درمان غیبت چیست؟ -15
  ب) شرکت نکردن در جلساتی که غیبت می شود.  نباشیم.هاي خود غافلها وکاستیگاه از عیبالف) هیچ  
  د) تالش کردن درجهت برطرف کردن عیب دیگران.    کامل با افرادي که غیبت می کنند. قطع رابطه ج)  
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  ؟ نیستکدام جمله صحیح  -16
  الف) از نتایج مدگرایی ، تغییر درفرهنگ اصیل جامعه است.  
  ب) همیشه گران قیمت بودن کاال نشانگر با کیفیت بودن آن نیست.  
  اي جذب مخاطب تخفیف دادن وحراج است.ج) اصلی ترین شگردشرکت هاي تولیدي بر  
  د) کمال وارزش انسان دربهره گیري صحیح از نعمت ها است ، نه افراط و تفریط.  

 عربی
  ، درکدام گزینه آمده است؟ترتیب به» ثَانی، رِیاضَۀ، إِحدي«ترجمه ي صحیح واژه هاي  -17

  یکی از -ورزشکار -د) دو  یکی از -ورزش -ج) دوم  تنها -ورزشکار -دوم ب)  تنها -ورزش -الف) دو  
 ترجمه ي کدام عبارت صحیح است؟-18

  هستند.  در زمینمانندچراغیب) اَلْعلَماء کَمصابِیحِ الْأَرضِ: دانشمندان  نخواست.الف) جدتی ما طَلَبت منَّا مساعدةً: مادربزرگم ازما کمکی  
؟: آیا می ابِکی مینَ للْ تَقُولونَ  شده است؟ما تو را چهگویی به ج) هي تَشْرَبالَّذ اءالْم تُم؟پس آیا می بینید آبی را که نوشیدید !؟د) َأفَرَأَی!  

س  ُأحب،«ي افعال، ترجمهترتیب کدام گزینه به-19 ئباشد؟می» ی 
  شود.د) دوست دارم، ناامید می  د.  ج) دوست داشت، ناامید ش  ب) دوست دارم، ناامید شد.  شود.داشت،ناامیدمیالف)دوست  

 : ي گزینه به جزتوان پرسش ساخت ها میي گزینهبا همه» یذْهب الطَّبِیب إِلَی الْمستَوصف صباحاً لفَحصِ الْمرْضَی«براي عبارت -20
    ف اذَا ب)  الف) کَیمنَ ج)  لتَی   إِلَی أَید) م  

ل شخص مفرد، دو ترتیبدر کدام گزینه افعال به -21 می کنند؟ م شخص جمع داللتم شخص مفرد و دوبر او 
  رِفالف) َأع-عم سونَ-یدص رُ      تَحبب) نَع- مخْدانِ   -یتَفْرَح  
أَلَانِ -تَحرُس -ج) نَقُولُ   لُ      تَسنَ -تَذْکُرِینَ -د) َأغْسمتَفْه  

  »أَنَا و أُسرَتی ............. منَ السفْرَةِ فی الْأُسبوعِ الَْقادمِ.«   ناسب است؟مرو روبهعبارت ي جاي خالی، در کدام گزینه برا-22
جِع ب)    رجعنَا الف)   َأر    نَرْجِع فوج) س    جِع أر فود) س  

 براي مذکّر به کار برد؟ تواننمیکدام یک از افعال زیر را -23
  رظُرْنَ  الف) أَقْد ب د)    تُبانِج) تَکْ   ب) تَنْ نَلْع  

 نگارش، صحیح است؟ قواعد کدام عبارت از جهت-24
  ب) یا زمیلَاتی َأنْتُنَّ تَکْتُبونَ واجِباتکُنَّ.    طَعاماً. ینَتَطْبخالف) فَاطمۀُ و أُمها   
 فی الْمسابقَۀِ. د) إخْوتی رفَعنَ علَم ایرَانَ      ج) اَلْولَدانِ خَرَجا منْ غُرْفَتهِما.  

 ادبیات فارسی
 به ترتیب عبارتند از:» جامع التمثیل، امیرکبیر، جامع التواریخ «هاي نویسندگان کتاب -25

  محمد بن منور، فرهاد حسن زاده، سمعانی ب)  سمعانی، محمود حکیمی، محمد بن منور الف)  
    اهللافضلرشیدالدینرودي،محمود حکیمی، خواجهمحمد حبله د)  هللافضلرشیدالدینزاده،خواجهرودي،فرهاد حسنمحمد حبله ج)   

  است؟» نوشته زبانی « کدام گزینه از نظر ساختار  -26
  ايدر این زمین خشک نه جویباري است نه رود، نه چشمه ب)  کرد.ها پنهانشاخهرامیانوخودشگذشتاز کنارسنگکوچکيحشرهالف)  
    چیزي در قلب سنگ فشرده شد. د)  اش را تکان داد.الهاي توريسنجاقک به هوا پرید و ب ج)   

  روي آن مطابقت دارد؟مفهوم کدام گزینه، با عبارت روبه -27
  از گفته او مپیچ سر را (سر برگرداندن) ب)  رخش پندار همی راند ز دور (با شتاب آمدن)الف)  
    رم بنهادي (بزرگ و عزیز داشتن)تاج عزت به س د)  گویم.( کم گفتن)به قدر فهم مستمعان می ج)   

  هاي پیشین و پسین است؟ي گروه، داراي وابستهدر کدام گزینه، هسته -28
  اي به روي ادبیات گشود.انقالب اسالمی درهاي تازه ب)  سرانجام میرزاي بزرگ، فتواي تاریخی را صادر کرد. الف)  
    ي استوار خود را از دست نداده است.هرگز ایمان، عزّت و اراده د)  موخت.این روحانی پر شور، زبان انگلیسی را در مدتی کوتاه آ ج)  
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  هاي زیر، غلط امالیی وجود دارد؟در کدام یک از عبارت -29
  کنید منش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید.وقتی به یک اثر ادبی رو می الف)  
  در راه طرّاري به وي باز خورد و آن زر به حیلت ببرد. ب)  
  ها شکسته شد، تنباکو تحریم شد و توطعهی انگلیس شکست خورد.قلیان ج)  
   آن مرد از شادي چشمانش درخشید و با لهجه خاصی گفت: فوق العاده است. د)  

  ي مشخص شده در کدام بیت، از گذشته تا امروز از نظر معنا و مفهوم تغییر کرده است؟واژه -30
  اياي / عمر در خارکشی باختهي نشناختهخوارعزّت از  ب)  شکر عطایت سفتن یت گفتن /گوهرثناحد من نیست  الف)  
    هاي نژندي دلنوازندهي این چرخ بلند/ وي کاي فرازنده د)  همی راند ز دور پندارنوجوانی به جوانی مغرور/ رخش  ج)  

  ي ترکیبات، صفت بیانی دارند؟در کدام گزینه همه -31
  اندوه فراوان، روستاهاي نزدیک، نور گرم ب)  ي امیدوان باهوش، گریهي وزیر، نوجآشپز زاده الف)  
   نظیر، مردان نامیشعر سعدي، استعداد بی د)  سینی شربت، شاعر سرشناس، قلم سحرآمیز ج)  

  ي . . . . . . . . . . ها کنایه به کار رفته است به جز گزینهي گزینهدر همه -32
  بود.اشوپا شکستهدستدر نشستن، دانشها پشتماهحاصل ب)  تیکی را به سر برنهد تاج بخ الف)  
  اي برداشتکمال الدین تکّه چوب نیم سوختهد)   گفت بر من تیغ تیز افراشتی ج)   

  به درستی بیان شده؟در کدام گزینه » بزرگان نهاده بزرگی ز سر                 به درگاه لطف و بزرگش بر« مفهوم بیت  -33
  آید.بزرگی پادشاهان در برابر بزرگی خدا به حساب نمی ب)  اند.کردهخود را فراموشخدا، بزرگیدر برابر عظمتانبزرگالف)  
    اند.تمام بزرگان، بزرگی خود را از خدا گرفته د)  پادشاهان به بزرگی و نیروي خود فریفته و مغرور هستند. ج)   

  س دارند؟در کدام یک از ابیات زیر، کلمات قافیه، جنا -34
  حد من نیست ثنایت گفتن/گوهر شکر عطایت سفتن ب)  در دولت به رخم بگشادي/تاج عزّت به سرم بنهادي الف)  
    خمشگشتهپیر خرفگوش/گفت:کايبهشکرگزاریشآمد آن د)  پشتبرد بهخار همیايدرشت/پشتهبا دلقپیريخارکش ج)  

 ورينقش دستدر کدام گزینه » ي ما را انیس و مونس شد مجلس شد   دل رمیدهاي بدرخشید و ماه ستاره« با توجه به بیت  -35
  شده است؟ درست مشخص

  ي ما (مفعول)دل رمیده ب)    مجلس (مسند) الف)  
    انیس (مسند) د)    دل رمیده (نهاد) ج)   

  جمع بست؟» ان«توان با نشانه مفرد کدام واژه را می -36
   آثار د)  عوامل ج)  مفاهیم ب)  افکار الف)  

 مطالعات اجتماعی
  ؟است شده بیان واقعه کدام خصوص در ».اوست پیشواي علی این از پس، هستم او پیشواي من هرکس« پیامبر سخن -37

  برادري د) پیمان  خم ج) غدیر  اسالمی امت ب) تشکیل  الف) بعثت  
  آگهی هاي بازرگانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -38

  مصرف گرایی را در جامعه تشویق می کند. ب)    باعث ایجاد رقابت در تولید می گردد. الف)  
  د) باعث رونق بازار می گردد.    گردد.سبب افزایش واردات می ج)  

   . . . . . . . . . . . . . . فریب می خورند وبه سمت مواد مخدر گرایش پیدا می کنند ، زیرا افراد برخی -39
  ت ومهارت نه گفتن را ندارند .أب) آنها جر  از خود طرد کرده است. آنها راالف) جامعه   
  آورد. بدست توانراحت و ارزان میمواد مخدر را د)     مجازات ندارد وکسی با آنها کاري ندارد. ج) اعتیاد ،  

  ؟دارد مجازاتیچه است؟یاختالفنوعچه کردهتصرف را بیشتريمحدوده، فروشنده گفتهطبق و خریده را زمینی که فردي -40
  .دارد زندان است جرم - ب) حقوقی    .دارد زندان است جرم -الف) کیفري  
  بدهد را دیگران حقوق باید - د) حقوقی    بدهد. را دیگران حقوق باید -ج) کیفري  
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  ؟بود چه عباسی خلفاي دست به شیعه امامان شهادت اصلی علت -41
  دانستند. می برحق را خود ب) امامان    می کردند. آگاه را مردم الف) امامان  
  کردند. می مخالفت خلفا با د) امامان    کردند. می مبارزه ستم و ظلم با ج) امامان  

   ؟آید می شمار به ایلخانی ي دوره در اسالم جهان معماري شاهکارهاي از یکی عنوان به زیر بناهاي از یک کدام -42
  د) ربع رشیدي   ورامین جامع مسجدج)     علیشاه ب) ارگ    سلطانیه الف) گنبد  

  »یاسا - شاهنامه بایسنقري - رصد خانه مراغه - طغرل« باشد؟اي میهاي زیر مربوط به چه سلسلههریک از واژه-43
  مغوالن  -ایلخانان –تیموریان  -ب) سلجوقیان   سلجوقیان -مغوالن -تیموریان –ایلخانان  الف)  
  سلجوقیان -مغوالن -عباسیان –د) ایلخانان    مغوالن -تیموریان –ایلخانان  -ج) سلجوقیان  

  ؟دهد می رخ آسیا منطقه کدام در سونامی و آتشفشان، لرزه زمین بیشترین -44
  آسیاغربیشمال ود) شمال   آسیاشرقیوشمالج) شمال  آسیاغربیجنوب وب) غرب    آسیاشرقیوجنوبالف)شرق  

  باشد.. . . . . می کند پیدا ادامه شهرها به روستا از مهاجرت شده موجب آسیا در آنچه -45
   سیاسی د) تحوالت  ج) تحوالت فرهنگی  اجتماعی ب) تحوالت  اقتصادي الف) تحوالت  

  با توجه به ترتیب تصاویر ، نام کشور مربوط به هر تصویر را انتخاب وگزینه صحیح را عالمت بزنید. -46

  )1(  )2(  )3(  )4(  
  تایلند -هند –چین  –هند  ب)  تایلند –افریقاي جنوبی  –چین  –الف) هند   
  مالزي -هند  -مغولستان –د) اندونزي   مالزي –پاکستان  –چین  –اندونزي  ج)  

 ریاضی

−+= حاصل عبارت روبرو تقریباً برابر است با: -47
−

−
−+− )/(/ 9904

270
140093

16
152  

   12 د)  -12 ج)  -14 ب)  17 الف)  

 ه عددي قرار دهیم تا تساوي درست باشد؟چمربع در عبارت روبرو به جاي  -48
8
1

4
3

6
5

=×
−

−
− )]([  

 ب)  -5/6الف)  
3
 ج)  12

2
    -5/1د)  +17

  101و  999و  51و  97و  1001 چند عدد از اعداد روبرو مرکب است؟ -49
   5 د)  4 ج)  2 ب)  3 الف)  

  ؟(چهارضلعی متوازي االضالع است)نیستحیح با توجه به شکل روبرو کدام تساوي ص -50

 الف)  
→→→

=+ cba  ب)  32
→→→

=+ cea2    

 ج)  
→→→

=+ cfe  (د 
→→→

=− cba 32   

مختصـات رأسـهاي یک چهارضلعی را با بردار    -51
→
a کنیم. در این ل قبل به هم وصل میکنیم. سپس نقاط جدید را متناظر با شکجمع می

  صورت شکل جدید:
  شوند.با تبدیل تقارن با همدیگر همنهشت می ب)  شوند.بر هم منطبق می 180°ان روبا د الف)  
    ممکن است با هم همنهشت نباشند. د)  شوند.هر دو همنهشت می ،با تبدیل انتقال ج)  

سه نقطه  -52
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C سه رأس یک متوازي االضالع است. کدام یک از نقاط زیر رأس چهارم است؟  
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رسـت کردن نوك مداد با قسمتی از یک دایره به  خواهد یک مداد بزرگ با مقوا بسـازد. او براي د علی می -53
ي این مداد که به شکل استوانه متر درست کرد. شعاع قاعده تنهسانتی8متر یک مخروط به ارتفاع سانتی10شـعاع  

  متر باشد تا قاعده مخروط منطبق بر قاعده استوانه شود؟ است چند سانتی
   89 د)  164 ج)  6 ب)  12 الف)  

در عبارت روبرو  -54
→
i  و

→
j :بردارهاي واحد هستند. حاصل عبارت برابر است با   

=+++−+−+−
→→→→→→→→

)()( jjjiiiii 32168642 L  

 الف)  






−
6
 ب)  8







−
6
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−16
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  ي قائمه در اثبات همنهشتی مثلثهاي قائم الزاویه نتیجه کدام یک از حالتهاي زیر است؟ حالت وتر و یک ضلع زاویه -55
    هیچکدام د)  دو زاویه و ضلع بین ج)  سه ضلع ب)  بینيو زاویهدو ضلع الف)  

   چند عبارت از عبارتهاي زیر صحیح است؟ -56
ل هستند. نسـبت به  33و  39دو عدد * « درجه است.26اش ي خارجیاختالف هر زاویه داخلی پنج ضلعی منتظم با زاویه« * » هم او« * 
  »آید.اگر وسط اضالع یک مستطیل را بطور متوالی به هم وصل کنیم یک لوزي بوجود می« * »نیز هست.نیمساز زاویه  ،قطر ،در هر مستطیل«

   4 د)  3 ج)  1 ب)  2 الف)  
  برابر است با: xبا هم موازیند. مقدار  bو  aو دو خط در شکل روبر -57

 ب)  7 الف)  
4
15   

 ج)  
2
   4 د)  3

  برابر است با: 74در ربع  92حاصلضرب نصف  -58
   78 د)  202 ج)  122 ب)  84 الف)  

  کدام تساوي صحیح است؟ -59
10525الف)   1223 =× 880ب)   )( 22

3
1

−=−÷− 1125ج)   )()( 3927 6632د)   ÷= baab =)(    

 علوم تجربی
  ؟نیستکدام جمله صحیح  -60

  .است 7رند، کمتر از الف) پی اچ موادي که مزه ي ترش دا  
  .ب) گاهی براي جداسازي اجزاي مخلوط از روش هاي پیچیده استفاده می شود  
  .ج) در محلول ها، همیشه ماده اي که جزء بیشتري از محلول را تشکیل می دهد، حالل است  
  .د) در شربت خاك شیر، ذرات جامد به صورت معلق در آب پراکنده اند  

کتابی را از قطب مثبت و منفی به رشـته هاي سیم ظرف شویی تماس دهیم چه اتفاقی می افتد و از این آزمایش  ولتی  9اگر یک باتري  -61
  چه نتیجه اي می گیریم؟

  هم کرد.الکتریکی فراهايباجرقهتوانرا میسوختنشروعبرايالزمنتیجه: انرژي ،کندمیسوختنشروع بهشوییظرفالف) سیم  
  نتیجه: سوختن سیم ظرف شویی، انرژي آزاد می کند. ،کندع به سوختن میب) سیم ظرف شویی شرو  
  نتیجه: سوختن سیم ظرف شویی یک تغییر شیمیایی گرماگیر است. ،ج) جرقه ایجاد می شود  
  ویی است.شظرف  نتیجه: مواد درون باتري کاتالیزگر واکنش اکسید شدن سیم ،کندزدن میزنگشویی شروع بهظرفد) سیم  

نسبت  ووقتی در حال دویدن هستیم، با دخالت دستگاه عصبی، ضربان قلب و تنفس زیاد می شود. تنظیم این فعالیت ها، . . . . . . است  -62
  است. به اعمال انعکاسی غیر ارادي، . . . . . . . . . .

  کندتر -د) غیرارادي   کندتر –ج) ارادي   ترسریع –ب) غیرارادي   ترسریع –الف) ارادي   

o 
a 

b 
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  گیرنده هاي مخروطی شبکیه چشم، . . . . . . . . . -63
  .هستندمناسبدید در شبد) براي  .شوندج) در نور کم فعال می  .ب) به رنگ ها حساس اند  .الف) دو نوع هستند  

  از بین جمالت زیر چند عبارت صحیح است؟ -64
  د.گذار*هورمون ترشح شده از غده هاي پاراتیروئید بر روده تاثیر می 

  *کاهش هورمون هاي غده ي تیروئید در کودکی سبب کوچک ماندن مغز می شود.
  *غده ي پانکراس، تنها غده ي موثر بر میزان قند خون است.

  شود.در این جانور میهاي رشديناهنجاريباعثي هیپوفیز در موشموش و انسان، تخریب غدهمشابه بودن ساختار بدن*با توجه به
  4د)   3ج)   2ب)   1الف)   

  چند کرومزوم دارند؟ هاي نر در این جانور احتماالًکرومزوم دارند. گامت 78بدن خروس  سلول هاي پوست -65
  39د)   156ج)   34ب)   78الف)   

  از بین عبارت هاي زیر چند جمله صحیح می باشد؟ -66
  .ژن ها یکی از عامل هاي تعیین کننده ي صفات هستند *
  .تر باشد، تعداد کرومزوم هاي آن بیشتر است هرچه جثه ي جانداري بزرگ *
  .متفاوت است اگر رنگ موهاي بدن دو خرگوش هیمالیا متفاوت باشند، می توانیم نتیجه بگیریم که ژن هاي آن ها حتماً *
  .با انتقال ژن ها به باکتري، می توانیم به وسیله ي آن ها انسولین انسانی تولید کنیم *

  4د)   3ج)   2ب)   1الف)  
  است؟ نشدهروش تولید مثل در کدام جاندار زیر درست بیان  -76

  هاگ زایی –د) کپک نان   دو نیم شدن -ج) هیدر  شدنقطعهقطعه –ب) خزه  جوانه زدن -الف) مخمر   
  ؟نیستکدام جمله صحیح  -68

  .شودد میي گرده، یک گامت نر تولیب) از هر دانه  .شوددار، دانه توسط گل تولید میالف) در گیاهان گل  
  .کندایجادمیارتباط ،مادرخونگردشودستگاهجنینبیند)درانسان،بندناف  .شوندایجاد میسلول تخمج) دو قلوهاي همسان از یک  

صـورت گلوله درآورده و به کمک نخ پالسـتیکی از جایی آویزان می کنیم به طوري که با هم اتصـال    ي آلمینیومی را بهدو تکه ورقه -69
یم و ي اول کمی دور کني دوم را از گلولهبارداري را به گلوله ي اول نزدیک کنیم و در همان حال گلوله يباشند. اگر مطابق شکل میلهداشته

  ي باردار را نیز دور نماییم، گلوله ها ...سپس میله
  الف) یکدیگر را دفع می کنند چون بار هم نام دارند  
  ن یکی از آنها باردار و دیگري خنثی استب) به طرف یکدیگر جذب می شوند، چو  
  ج) به سمت هم کشیده می شوند چون بار نا هم نام دارند  
  د) نه به هم نزدیک می شوند و نه دور. چون هر دو خنثی هستند  

  ، آمپرسنج چگونه بسته شده و چه عددي را نشان می دهد؟روروبهدر مدار  -70
  آمپر 5/0الف) موازي،   
  آمپر 5/0ب) متوالی،   
  آمپر 0ج) سري،   
  آمپر 2د) متوالی،   

  . . . . . .  . . . عدد اختالف پتانسیل در یک باتري به ما نشان می دهد که . -71
  .الف) با عبور هر واحد بار از آن باتري، انرژي آن چند ژول افزایش می یابد  
  .ب) در هر ثانیه چند واحد بار از مدار عبور می کند  
  .هر واحد بار از آن باتري، انرژي آن چند ژول کاهش می یابد ج) به ازاي عبور  
  .د) انرژي هر الکترون با عبور از باتري، چند ژول افزایش می یابد  

  نام دارد. . . . . . . . . . . . بافت پیوندي که ماهیچه ها را به استخوان متصل می کند، . -72
  د) مفصل  ج) رباط  ب) تاندون  الف) غضروف  

- - - - - - 
- 
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 لیسیزبان انگ
ها مشخص کند. به نظر شما او کدام گزینه را باید انتخاب کند تا به در یک بازي کامپیوتري پریا باید ملیت کشـورها را به ترتیب پرچم  -73

  ي بعد راه پیدا کند.مرحله
  

 a) Iranian – France – Spanish – Chinese - Brazil  
 b) Iranian – French – Spain – China - Brazilian  
 c) Iranian – France – Spanish – Chinese - Brazil 
 d) Iranian – French – Spanish – Chinese - Brazilian  

هایش نوشته و در کالس خوانده است. خانم معلم از سارا سؤاالتی هاي روزمره و تواناییي فعالیتاش متنی درباره* الهام در کالس انگلیسی
 اش پرسیده است. با توجه به متن الهام، سارا را در دادن پاسخ صحیح یاري دهید.هاي هم کالسیي فعالیتدرباره

I'm Elham Kamali. I'm 15 years old.I'm good at playing ping-pong and chess, but I can't 
play basketball. I have an English class on Monday and Wednesday afternoons. My family 
and I visit our relatives on the Weekends.  
74- What does she play well? 
 a) basketball b) volleyball c) ping-pong d) tennis  
75- What days does she go to her English class? 
 a) Sundays b) Mondays c) Thursdays d) Fridays  
76- What does she do on Fridays? 
 a) watch TV b) play sports c) climb a mountain d) visit relatives  

 اي به او خواهد کرد؟اش نزد پزشک رفته است. به نظر شما بیماري او چیست و دکتر چه توصیه* پارسا امروز صبح به خاطر بیماري

77- Doctor: Hello, what's wrong? 
Parsa: I'm not well, I have a . . . . . . . . .  

 a) sore eyes b) sore throat 
 c) toothache d) headache 

78- Doctor: you should rest and . . . . .  
Parsa: ok, thanks. 
 a) drink hot tea. b) play sports. c) drink cool water. d) eat hamburger.  

 ست خود معرفی کند. با انتخاب کلمات مناسب او را در تکمیل متن زیر یاري کنید.خواهد شهر اصفهان را به دوست توریمحمد می -79

Isfahan is a big and clean city in the . . . . . of Iran. It is famous for its old . . . . . 
and . . . . . .There are many . . . . . and minarests there.  
 a) center – buildings – parks - mosques b) south – buildings – bridges - mosques 
 c) center – buildings – bridges - mosques d) south – buildings – parks - mosques  

 ي درست محک بزنید.ها دانش انگلیسی خود را با انتخاب گزینه* بچه

Rasoul lives in a village. He has a field with some vegetable and sunflowers. There is a 
lot of snow in winter in his village. 
80- What is the weather like in his village? 
 a) cold b) hot c) dry d) windy  
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