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 قرآن

  به ترتیب چیست؟ » اَحِسْن ، اَحَسنَ  «ترجمه واژه هاي قرآنی  -1
  کند، نیکو ساختد) نیکی می  کندج) نیکی کن، نیکی می  ب) نیکی کن، نیکو ساخت  الف) نیکی کرد ، نیکی کن  

  قرآنی صحیح است؟ترجمه ي کدام عبارت  -2
  آوریم.: که بگویند ایمان می اَن یَقولوا ءآَمّناب)   دانستید.: اي کاش می لَو کانوا یَعلَمونَ الف)   
الةَ د)   : آیا مردم گمان کردند. َحِسَب الّناُس اَ ج)      را برپا داشتند.   : کسانی که نـماز اَلَّذیَن یُقیموَن الصَّ

  ؟نیستترجمه ي کدام ترکیب قرآنی صحیح  -3
  بازگشت به سوي خداست. : و َو اِلَی ِهللا الـَمصیرُ ب)   : فرستاده اي مورد اعتماد َرسوٌل اَمینٌ الف)   
َرهُ ج)      : بر بنـدگانـشَعلٰی َعبـِدِه د)   : پس آن را اندازه گیري کرد. َفـَقدَّ

  ؟می شودنمعنی  »بِـ  «در ترجمه ي کدام عبارت قرآنی حرف  -4
   ِبــاِذنِهِ َو داِعًیا اِلَی هللاِ د)   َخبیًراا تَعَملونَ ـِبـمکانَ هللاَ اِنَّ ج)   ا یَفَعلونَ ـَو ُهللا َعلیٌم ِبـمب)    ِبـغاِفـلٍ َو َما هللاُ الف)   

  معنی می شود؟ »هیچ  «در کدام جمله به صورت  »من  «کلمه ي  -5
       اَولِیآءَ اِتََّخذوا ِمن دون هللاِ ب)   ِفرَعونَ  موسٰی وِمن نََباِ  كَ نَتلوا َعلَیالف)   
  َهل ِمن خالٍِق َغیُر هللاِ د)    کَم اَنـَبتـنا فیها ِمن کُلِّ َزوجٍ کَریمٍ ج)   

  چیست؟ » كَ ِمن َربِّ  كَ َو اتَِّبع ما یوحٰی اِلَی «صحیح ترین ترجمه براي عبارت قرآنی  -6
  شده است.شما وحیپروردگار بهاز سويکنید از آنچهب) و پیروي  شده است.تو وحیبهپروردگارتاز سوياز آنچهکنالف) و پیروي  
  شود.  د) و پیروي کن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحی می  شود.میتو وحیبهپروردگارتاز سوياز آنچهکنیمیج) و پیروي  

  ترجمه شده است؟ نادرستت در ترجمه ي عبارت قرآنی زیر کدام گزینه به صور -7
  »کند.هاي خشکی و دریا هدایت میآنها را در تاریکی:  اِت الَبـرِّ و البحرـيَهديكُم يف ظُلم«

  الَبـرِّ د)   ظُلمـاتج)   كُمب)   يَهدي الف)   
pءِ  «              با کدام گزینه کامل می شود؟ روبروترجمه ي عبارت قرآنی  -8   ». از آسمان  . . . . . . . . . . . . : و آنچه . َو ما یَنِزُل ِمَن السَّ

  د) نازل شد  ج) نازل کرد  کندب) نازل می  شودالف) نازل می  

 آسمان هايپیام

 خداوند اولین معلم قران را چه کسی  قرار داد ؟  -9
  د) حضرت فاطمه (س)     ج) جبرئیل         ب) حضرت محمد (ص)  الف) حضرت علی (ع)   

...َفال «آیه ي شریفه ي در  -10   به کدام موضوع اشاره شده است ؟  »تـَْخَضعَن ِبالَقوِل َفَیطَمَع الَّذی فی َقــلبـِه َمرَض ٌ
  د) حفظ نگاه    ج) حفظ پوشش مناسب   ب) حفظ حیا در گفتار         الف) حفظ حیا در رفتار   

  در رابطه با جهنمیان صحیح می باشد ؟   کدام جمله، -11
  روند.ب) هنگام ورود به جهنم، با درود به استقبال یکدیگر می  شیطان آنها را مجبور به گناه می کرد .الف)   
  گردد.برمیسویشانبهکهاستاعمالشاننتیجهدردناكد) عذاب   آنهاست.  شدنجهنمیعامل اصلی نی با دوستان بد،یشهمن ج)  

  ؟باشدنمی، از آثار اجتماعی مصرف گرایی زیر دراکدام یک از مو -12
  کشورهاي بیگانه  بهد) وابستگی  ج) پر خوري و افزایش وزن   ب) کمیاب شدن کاال   الف)  افزایش قیمت   

  دارد ؟ "پاك بودن اهـل بیت از گناه  "کدام یک از آیات شریفه ي زیر، اشاره به  -13
ا یُریُد هللاُ الف)    َّy   الیـَوم یَِئَس الَّـذیَن کَفُروا ِمن دیِنکُم .....ب)    لـُِیذِهَب َعنکُُم الرِّجَس....اِ
   یا اَیَُّها الرَّسوُل بَلِّغ ما اُنِزَل اِلَیَك ِمْن َربَِّك ...د)    لـَُهم مایَشائوَن فیها َو لـَـَدینا َمزیٌد .ج)  

  است؟عمر شدههدر دادناز عواملیکرضا بیشتر دچارکدام »کم استوقتشکند کهمیدارد و احساسخود عجلهدر کارهايرضا همیشه« -14
  د) معاشرت با افراد بی نظم    ج) بی توجهی به اولویتها  ب) بی حالی وتنبلی       الف) امروز وفردا کردن  

  ود. برادرش در پاسخ می گوید ؟مریم  از برادرش  سوال می کند که کدام یک از موارد زیر باعث می شود که نماز من باطل ش -15
  از پوست گاو ب) نماز خواندن با لباسی  شدهنجشسکهکمتراز یکخونبهکهبا لباسیالف) نمازخواندن  
  د) استفاده از زیور االت طال هنگام نماز   ج) سجده کردن براشیاي نجس  
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  ؟باشدنمیدر جمالت زیر، ارتباط کدام گزینه با یکدیگر صحیح  -16
  ارزش شدن زن در جامعه  کم ←ترین پیامد بدحجابی ب) مهم  غفّار             ←الف) بسیار آمرزنده 

  دروغ و تهمت   ←د) زیاده روي در تعریف از دیگران   ن عیوب خود  برطرف کرد ←ج) راه درمان غیبت   
  براي خوشبختی ما در دنیا وآخرت چیست؟ ،اولین سرمایه -17

  د) زندگی وعمر          ج) فرزندان  ب) عقل واندیشه       درما الف) پدر و  
  به نتیجه کدام یک از آفتهاي زبان اشاره می کند؟ »لـَحَم اَخیِه َمیًتا اَیـُِحبُّ اََحُدکُم اَن یَاکُـَل «. . . . . . . عبارت قرانی  -18

  د) تهمت  ج) غیبت                  ب) دروغ                الف)  فحاشی      

 عربی

  زینه آمده است؟گدر کدام  ترتیببه » رطائِ  -یاضری -سفْ نَ  -مقادِ «  لغاتي ترجمه  -19
  پرنده -کارورزش -خود –ب) آینده   اهواپیم -ورزش -همان -الف) گذشته  
  پرندگان   -ورزشکار -خود -د) گذشته  هواپیما -ورزشکار – همان -آیندهج)   

   زینه صحیح است؟گکدام  ي ترجمه -20
تی تَطلُُب املُساَعَدۃب)   .شما از من خواهید پرسید :لُکُمأَ سأَ سَ الف)      خواهد.: مادر بزرگم کمک می َجدَّ
(ذا الیَأتی اِماُمناج)    (د)   : خداي من چرا امام ما نیامد؟إِلهی لِ   .کردید کار کارخانه در شما :املَصَنعِ  ِفی تَعَمالنِ  أَنُت

  کدام گزینه صحیح است؟ -21
  آَخر ←متضاد اّول د)   ِخزانَة ←مفرد َخزائِن ج)   َعْیش ← مرتادف َحیّ ب)    ُمَمرِّضونَ  ←َمریض جمعالف)   

  با بقیه متفاوت است؟ » ما« در کدام گزینه ترجمه ي -22
یُء ِفی یَِدکَ ج)   ما ِمهَنُتکَ ب)   ما َرأَیُتکَ الف)    َک الشَّ کَ د)   ما ذلِ   ما َرأیُ

  به کار رفته است؟فعل در کدام گزینه صحیح  -23
  َرَجعَن أََخواتی ِمن بَیِت َجّدی.ب)   أَ اَنُتم تَغِسلوَن َمالِبَسکُم أَمِس؟الف)   
  أَیَُّتها الزَّمیلَتاِن اِلَی أَیَن تَذَهباِن؟د)   اَنا َو اَصِدقائی َذَهبنا اِلَی الُبستاِن َغداً.ج)   

  ؟ نداردکدام پرسش و پاسخ با هم ارتباط معنایی  -24
.الف)    زَّ   َمَتی نَُرصِهللا؟ َقریٌب.ب)   ماذا تَزَرُع أَیُّها الَفّالُح؟ الرُّ
(ذا د)   أَیَن تعَمُل أَیُّها الرَُّجُل؟ َجیِّدا.ج)    اء.َذَهبلِ    َت اِلَی الّسوِق؟ لِلرشِّ

  است؟ ناهماهنگکدام کلمه از نظر مفهوم با سایر کلمات  -25
  ُرشِطیّ د)   بَیُع الکُُتبج)   ِطبُّ الُعیونب)   الزِّراَعةالف)   

  ؟ نیستمناسب  ».الُقرآَن؟نََعم نَْقَرأُ الُقرآنَ  . . . . . . َهل« کدام گزینه براي جاي خالی -26
  تَْقرَآنِ د)   تَْقَرأْنَ ج)   تَْقرَئونَ ب)   نَ ـيـتَْقرَئالف)   

  کدام کلمه فعل است؟  -27
مالف)      جیراند)     عاَش ج)   اِضاَعةب)   تََعلُّ

  در فارسی است؟ »دوم شخص جمع« در کدام گزینه ترجمه ي هر سه فعل معادل  -28
( -تَْعرِفیَن ب)   تَْجَمعانِ  -تَْصُدْقنَ  -َسِمْعُتمْ الف)      نَْجلُِس  -َذَهْبُت
ا –تَأْکُلوَن  -َصَدْقِت ج)    ُ@   أَکَلُْتمْ  -تَْذَهبانِ  -یَْشکُرُ د)     َشکَْر

 فارسی ادبیات

  »طایر  -حالوت  –نستوه  –مآل اندیش «   است؟ آمده درستی به گزینه کدام در روبرو واژگان مترادف -29
  پرنده -شیرینی  -خستگی ناپذیر -عاقبت اندیش )ب  پرواز -شیرین -خستگی ناپذیر -ثروت دوست )الف  
  پرنده -شیرینی -خسته –عاقبت اندیش  )د  پرواز -شیرین -خسته -ثروت دوست )ج  

  هستند؟ خانواده هم ها،کلمه همۀ درکدام گزینه -30
  ، مؤمن، تأمین، توأمامان) ب  شیوع ، اشیاء، اشاعه، شایعه) الف  
  اتصال، وصول ، متصل ، وصل) د    طلیعه، طالع، طاعت، طلعت) ج  
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  در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟ -31
  گزند و میهنت آبادان!جانت بیوپناهت، تنب) خداوند پشت و   الف) مادران صبوري داري و پدرانی به غایت جرأت مند.  
  .د) برخاست و گفت: بگذار لیاقت یک بچه آشپز را ثابت کنم  ج) کاغذ را برداشت تا از آسیب پاي رهگزران درامان باشد.  

   . . . . . . . . . هبه جز گزینگزینه ها درست است  همۀ -32
  کتاب از آسمان سبز مجموعه اشعار سلمان هراتی است. )ب  است.زادهفرهادحسنيامیرکبیر نوشتهاز زندگیهاییداستانکتاب)الف  
  است.زادهیوسفحبیبينوشتهباکريشهیدمهديسرگذشتکتاب )د  .ي سمعانی استنوشتهکتاب روح االرواح  )ج  

  کدام گزینه از نظر نگارشی صحیح تر است؟-33
  کنیم.پیشنهادات و انتقادات شما استقبال میب) از   الف) خواهشاً روي چمن،  آتش روشن نکنید.  
  کتابی که می خواندم را گم کردم. د)  ج) حاج خانم محبی از سفر حج بازگشت.  

   . . به جز.مصراع ها به کار رفته است  همۀدر  »جناس«آرایه ي ادبی  -34
  ب) گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم  الف) اي هدهد صبا به سبا می فرستمت  
  د) سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند    نام تو نامه کی کنم باز ج) بی  

  به کار رفته است؟ » صفت تعجبی+ هسته + صفت بیانی« درساختار کدام گروه اسمی  -35
  چند کارگر ماهر د)  ج) چه گل زیبایی  ب) همان خیابان اصلی  کتاب؟ هالف) کدام صفح  

  زیر در کدام گزینه آمده است ؟هاي به کار رفته درعبارات بن مضارع  فعل -36
  »، پشت در اتاق می نشست و گفته هاي استاد را می شنید.بردغذا را به اتاق می«

  بردن. نشستن. شنیدن) د  شنیدنشست. میبرد. میمی) ج  برد. نشست. شنید )ب  بر. نشین. شنو )الف  
  . . . .به جز گزینه ي عبارات صحیح است  همۀمفهوم کنایی  -37

  دانش دست و پا شکسته اي داشت.( مهارت داشت)) ب  داري)ومسئولیتاست.(تو وظیفهشدهتو نهادهبر دوشباري) الف  
  درعقیدتش خلل بود ( ایمان سستی داشت)) د  کنم)میرا نگاهامزندگینظر تا دامن(سرتا پا وکلّاز جیبکنم) ج  

  »سردار گفت : آفرین برقلم سحرآمیزت! من درد را فراموش کردم.«     است ؟کدام نادرست گزینه  روروبهبا توجه به عبارت  -38
  باشد.ب) زمان فعل جمله ي آخر ماضی می    عبارت سه جمله دارد. الف)  
  د) سحرآمیز هسته گروه اسمی است.    ج) درد نقش مفعولی دارد.  

  در عبارت زیر، چند واژه به صورت جمع به کار رفته است؟ -39
  »کردن به یادگیري اصول و روش هایی نیاز دارد. باید ابزار الزم را براي کسب مهارت هاي آن فراهم کرد.زندگی « 

  د) دو  سه ج)  ب) چهار  پنج الف)  
  . . . . مگر بیتابیات، پند و اندرز و تعلیمی است  همۀمحتواي  -40

  شددل رمیده ي ما را انیس و مونس   الف) ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد  
  صفایی به تدریج حاصل کنی    ب) تأمل در آیینه ي دل کنی  
  گیري همه را به چابکی یاد  کوش که هر چه گوید استادج) می  
  به کزو ماند سراي زرنگار    د) نام نیکو گر بماند ز آدمی  

  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟ -41
  د) یکی را به سر برنهد تاج بخت  ج) تاج عزت به سرم بنهادي  مرا خوارنساختکهب) شکر گویم  اندر آرد زتختخاكرا بهالف)یکی  

  گزینه آمده است؟ درکدام» قولوا الحق ولو علی انفسکم  «حدیث  مفهوم -42
  هرچند تورا درآن ضررهاست/به جز راستزنهارمگو سخن) ب  شیرحق را دان منزه از دغل/از علی آموز اخالص عمل) الف  
  بنده ي حقم نه مأمور تنم/  گفت من تیغ از پی حق می زنم )د  باور منزان خوبتر بهمرده/دلنداشت بهوآن که حب وطن )ج  

 اجتماعی مطالعات
 :  شهروند ایرانی یعنی -43

  روستاها ایرانیان ساکن شهرها وب)     ایرانیان ساکن شهرهاالف)   
  کنند.همه کسانی که در ایران زندگی مید)   دارند. اسالمی راجمهوريدولتتابعیتکهکسانیهمهج)   

  ؟نیست کدام گزینه در مورد وقف صحیح  -44
 انجام می شده است.  جامعه در تعاون و انفاق منظور از روزگاران قدیم وقف به الف)  
  .کرد نموده استفاده معین واقف که صورتی همان به ابد تا باید وقفی اموال از )ب  
 . و امور خیریه است اوقاف سازمان موقوفات برعهده اداره مسئولیت )ج   
  د) تنها دولت حق تصرف در اموال وقفی را دارد.  
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  کشته شد وتیسفون به تسخیر اعراب درآمد؟ ،سردارسپاه ساسانی ،در کدام نبرد رستم فرخزاد -45
  جسرد)   قادسیهج)   نهاوندب)   تیسفونالف)   

  اسالمی نقش چشمگیري داشتند؟  –شکوفایی فرهنگ وتمدن ایرانی  کدام سلسله ها در رونق و -46
  صفاریان علویان ود)   صفاریان آل بویه وج)   علویان سامانیان وب)   سامانیان و آل بویهالف)   

  ؟صحیح استدر کدامیک از گزینه هاي زیر ترتیب زمانی وقوع حوادث  -47
 اجتماعی مسلمانان تحریم اقتصادي و -کشورها به اسالم دعوت پیامبراز سران  -ورود پیامبر به مدینه الف)   
  از سران کشورها به اسالم  دعوت پیامبر -اجتماعی مسلمانان تحریم اقتصادي و -ب) ورود پیامبر به مدینه   
  ورود پیامبر به مدینه -دعوت پیامبراز سران کشورها به اسالم  -اجتماعی مسلمانان  ج) تحریم اقتصادي و  
  دعوت پیامبراز سران کشورها به اسالم –ورود پیامبر به مدینه  -اقتصادي واجتماعی مسلمانان د) تحریم   

  کدام یک از تصاویر زیر مربوط به دوره حکومت ایلخانان مغول می باشد؟   -48

          
  قلعه الموتد)   بند امیرج)   گنبد سلطانیهب)   مقبره امیر اسماعیلالف)   

  کدام دوران تاریخی شکل گرفت؟قیام سربداران در  -49
  ایرانبهمغوالنبا هجومهمزماند)   خوارزمشاهیاناواخر حکومتج)   اواخر حکومت تیموریانب)   اواخر حکومت ایلخانانالف)   

  ساخت رصد خانه مراغه به کوشش کدام شخصیت ودر چه دوره اي انجام شد؟ -50
 ایلخانان  –ب) خواجه نصیرالدین طوسی   ایلخانان –خواجه رشیدالدین فضل اهللا همدانی الف)   
  سلجوقیان –د) عمیدالملک کندري   سلجوقیان –ج)  خواجه نظام الملک   

  بارش در کشورهاي جنوب شرقی آسیا وابسته به کدام دسته از بادهاست؟   -51
  غربیآور بادهاي باراند)   موسمیآور بادهاي بارانج)   ايمدیترانهآوربارانبادهايب)   شمالیبادهاي سرد الف)   

  مهاجرت بی رویه از روستا به شهرها وپیدایش شهرهاي میلیونی در آسیا بدنبال کدام تحوالت ادامه یافته است؟ -52
  د) تحوالت فرهنگی  ج) تحوالت سیاسی  ب) تحوالت اجتماعی  تحوالت اقتصادي  الف)   

  ریاضی

معکوس حاصل عبارت  -53
− +

1
1 1

16 20

  کدام است؟ 

− الف)  
1

80
1 د)   80 ج)   -80ب)   

80
    

  ؟نیستحاصل کدام عبارت، عددي گویا  -54

/ الف)   +
10 25
3

9+ب)    16
7

×ج)    
−

3 7
4

   -9+9د)    

55- a  وb  ؟نیستدو عدد طبیعی متفاوت هستند. حاصل کدام گزینه هرگز عددي اول  
a د)    ba ج)    abب)   a+b الف)   b+3 3   

  هستند؟ نادرستچندتا از جمالت زیر  -56
    * قطرهاي مستطیل عمود منصف یکدیگرند.    *هر مربع یک لوزي است.  
  متوازي االضالع نوعی ذوزنقه است.*   * در مربع قطرها بر هم عمودند.  
   4 د)   3 ج)   2 ب)   1الف)  
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ADBزاویهنامیم. اندازهمی ADرا کنیم و آنمیرا رسم A، نیمساز زاویه ABC(AB=AC) الساقینمتساويدر مثلث -57
∧

  است؟چند درجه
   100 د)   95 ج)   90 ب)   85 الف)  

abساده شده عبارت  -58 a b
ac bc

−
−

2 2
  مخالف صفر هستند) cو  bو  aکدام گزینه است؟( 

abالف)  
c

aب)     b
c

2 2
aج)     b

c
− 2 2

abد)    
c

−    

  »کردیم، دو برابر همان عدد به دست آمد.کم 30عددي را از ثلث«  است؟ گزینهبا کدام معادلریاضی زبانبهرو روبهعبارت کالمی  -59

xالف)   x+ =
12 30
3

xب)     x− =
12 30
3

xج)     + =
12 30
3

xد)     − =
12 30
3

    

)                                          باشد؟توان گذاشت تا رابطه زیر درست چند عدد طبیعی زوج می xبه جاي  -60 )x− <2 147      
   6 د)   5 ج)   4 ب)   3 الف)  

61- a دانیم یک بردار است و میd c c a b a= = − = ,  , 
r rr r r r12 2

2
 ؟نیستکدام گزینه درست  

bاز اندازه arاندازه الف)  
r

dدو بردار ب)   تر است.بزرگ 
r

  .جهت هستندهم arو

bبردار د)   است. arمخالف جهت بردارcrجهت بردار ج)  
r
dو

r
   جهت نیستند.  هم

iدر تساوي مختصاتی روبرو، کدام گزینه است؟                                                      xمقدار  -62 j x  − + = − −  
r 24 2 5 3 1     

الف)   
  
10
−ب)    5 

  
10
−ج)    5 

  
2

−د)    1 
−  

2
1    

  قائم الزاویه باشد؟ تواندنمیهاي اضالع هر مثلث، کدام مثلث با توجه به اندازه -63
  

  د)    ج)   ب)   الف)   
  

  محیط شکل روبرو چقدر است؟ -64
     12 ب)   16 الف)  
8+ج)   8+د)    8 12    

)حاصل عبارت روبرو در کدام گزینه آمده است؟           -65 ) ( )  × ÷ × =     

32
5 3 2 41 19 25

27 5
  

 د)   27 ج)    43 ب)   9 الف)  
83   

  کدام مقایسه درست انجام شده است؟ -66

+/الف)   <1 3 1 −ب)    9 =20 2 /ج)    18 <
61 44 1

20
50=د)     25    

 تجربی علوم

  است؟ متفاوتعلت کدام یک از اتفاق هاي زیر با بقیه  -67
  شود.آن خارج میگاز بیشتري از  ،شدن نوشابهب) در اثر گرم  ها در آب سرد اکسیژن بیشتري در اختیار دارند.الف) ماهی  
    سرد زیادتراست.اکسید در نوشابهديگاز کربنشدنحلد) میزان  سر می رود.   ،ج) نوشابه گازدار بر اثر تکان دادن زیاد  

  ؟آب آهک صاف شده را شیري کند تواندنمیهاي کدام یک از واکنش هاي زیر فرآورده  -68
  د) واکنش تجزیه آب اکسیژنه  ج) واکنش قرص جوشان  ب) واکنش سوختن چوب    مرغبا تخمسرکهالف) واکنش  

  به ترتیب کدام است؟ ( از راست به چپ)      تعداد الکترون ها و نوترون هاي یون  -69
+ الف)    − و     − ب)      +   و    − و   ج)      + د)      − و        

5 3 

2 

3 

2 
1 6 1 

2 

157
 

8
 

2 

2 

2 
2 
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  منتقل می شود؟ پیام هاي ایجاد شده در کدام قسمت به بخش پس سري مخ -70
  د) بخش حلزونی گوش  شبکیهاياستوانههايج)سلول  ب) گیرنده هاي لمس   گوشتعادلیالف) گیرنده هاي  

  هاي غیر ارادي دستگاه  تنفس برعهده کدام بخش می باشد؟کنترل فعالیت ،با توجه به شکل مقابل -71
     Bب)       Aالف)   
       Dد)      Cج)   

  فرشاد از سن بلوغ هم گذشته، ولی قد او به اندازه کافی بلند نشده است. علت آن مربوط به کدام غده می باشد؟باتوجه به این که سن  -72
     د) پانکراس  ج) غدد جنسی  ب) هیپوفیز  الف) فوق کلیه  

  تنظیم مقدار سدیم، سوختن مواد در سلول ها، تنظیم قند خون در بدن به ترتیب به عهده کدام غده است؟ -73
  پانکراس-تیروئید-کلیهب) فوق  تیروئید-پانکراس-کلیهوقالف) ف  
  فوق کلیه -پانکراس -د) تیروئید    پانکراس-کلیهفوق-ج) تیروئید  

  . . . . . . . است. تولید برنج طالیی به منظور -74
  ب) ایجاد محصولی مقاوم در برابر آفات      الف) ایجاد طعم و مزه بهتر  
  ویژگی هاي خاص  د) ایجاد محصول غذایی با     ج) محصول غذایی بیشتر  

  چقدر است؟بدن جاندار هاي سلولدیگر هاي جنسی به تعداد کروموزوم هاي نسبت تعداد کروموزوم هاي سلول -75
     د)      ج)     2ب)    1الف)   

  روش تولید مثلی کدام جاندار شبیه مخمر است؟ -76
  د) کپک نان   یدرج) ه  ب) خزه  الف) باکتري  

  . . . . . . . . . . روز مشاهده می کند که . چند پس او  .اندازدمی سرکه در را مرغ استخوان قطعه علی یک -77
 .بین رفته است سرکه از استخوان بیشترشده، زیرا مواد معدنی آن در استحکام الف)   
 .شده. زیرا مواد معدنی آن درسرکه حل شده است تر نرم ب) استخوان  
 .سرکه حل نشده است زیرا مواد آلی آن درتر شده، محکم ج) استخوان  
  .بین رفته است سرکه از آلی آن در زیرا مواد ،شده ترنرم د) استخوان  

 نزدیک  A کره ي به را الکتریکی بار داراي شیشه اي  يمیله.دارند قرار عایق پایه ي رويB وA یکسان  فلزي يکره دو شکل مطابق  -78
  شود؟کره ها چگونه می بار  کنیم دورA يکره از را اي شیشه يمیله سپس کنیم دورA ي کره از راB ي کره ابتدا اگر حالت این کنیم درمی

  .شودمی مثبتB کره ي  بار و منفی  A بارکره ي الف)  
  .شوندمی منفی کره دو هر ب)  
  .شودمی منفی B کره ي  بار و مثبت A بارکره ي  ج)  
  .شودمی خنثی A کره ي  و منفی B کره ي  بار د)  

می باشد اگر اختالف پتانسیل الکتریکی  دو سر این مدار ثابت بماند، اما مقاومت الکتریکـی   A3شدت جریان دریک  مدار الکتریکی   -79
  برابر شود، جریان الکتریکی در این مدارچند آمپر می شود؟ 3این مدار 

  .کندد) تغییر نمی   1ج)    6ب)    9الف)   
  کدام یک از موارد زیر نیروي بین دو آهن ربا از نوع ربایشی می باشد؟در  -80

  د)    ج)  ب)    الف)  

  زبان

  ؟باشدنمیکدام گزینه جزو فعالیت هاي آخر هفته مجید  ،زیر با توجه به تصاویر -81
 a) draw a picture           
 b) play chess       
 c) ride a bike         
 d) use a computer 
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 ؟باشدنمی گزینه درست کدامشده با توجه به اطالعات داده  -82

Name Nationality Address Ability 
Daniel Cress German 18 Main St. London, England Taking photos 

 a)Daniel Cress is British. b) Daniel is from Germany. 
 c) He is good at taking photos. d) He is living in England now. 

 باتوجه به تصویر کدام گزینه مکالمه زیر را کامل می کند؟-83
A: . . . . . . . . . . ?     B: I have a stomachache .             
 a) Are you OK? b) Why don’t you see a doctor ? 
 c) Are you all right?  d) What’s the matter? 

  گزینه یک دسته فلش کارت باشد در کدام گروه یک کلمه ناهماهنگ از نظر ساختاري وجود دارد ؟ اگر هر -84
 a) drugstore-hospital–patient – kitchen b) make tea–do a puzzle-go swimming-cook food 
 c) runny nose–cough-sneeze–have a fever d) Australia - Asia- Europe - Africa 

  .A:. . . . . . . . .?    B:Yes,they can play tennis well       کدام گزینه مکالمه بین این دو نفررا کامل می کند ؟ -85
 a) Who can play tennis ?           b) Can Ali and his friend play football ? 
 c) Are  Ali and his friend  good at playing tennis ? d) Who is good at playing tennis ? 

  متن زیر به ترتیب با کلمات کدام گزینه کامل می شود؟ -86
Hi .I’m Anna. I’m from . . . . I can speak . . . . I have    the flu today. I should . . . . at home. 
 a) France- French–visit b) Brazilian- Brazil – rest c) Canada- English– rest d) Turkey -Turkish - visit 

  با توجه به شکل داده شده کدام جمله درست می باشد ؟ -87
a) There is a church in the south - west . 

 b) There is an airport in the north - east. 
 c) There is a shopping center in the south .  
 d) There is a museum in south - west .  

 ؟باشدخل جدول کدام گزینه درست میبا توجه به اطالعات دا -88
city Tabriz Ahvaz Qom Tehran 

places zoo a river and a bridge  mosques metro system 
 a)Is there a zoo in Tabriz ?No ,there isn’t. b) Are there any bridges in Ahvaz? No ,there aren’t . 
 c)Are there any mosques in Qom? Yes, some great ones. d) Is there a metro system in Tehran ? No,there isn’t. 

 پاسخ دهید. 90و    89سواالت  متن زیررا خوانده و به 
This is Kian .He is from Kazeroon .It’s a city in Fars Province ,in  the west  of Shiraz .It’s  big 
and clean .It’s very famous for its old buildings . There are some good restaurants ,many parks, 
cinemas and libraries in Kazeroon . There isn’t a metro system so there are many cars and buses 
in  the streets .There is a big stadium in the east of the city ,too.Kian and his friends go there 
on the weekends for watching football.   
89) Where is Kazeroon? It’s  …………. 
 a)near Fars Province  b) in the west of Shiraz  
 c)in the center of Fars Province                        d) in the west of Iran  
90) Kian and his friends go to …………..  on …………….  

a) the parks- the weekdays            b) the cinema-the weekdays 
c)the library-the weekends d) the stadium-the weekends 

  

  دانش آموز عزیز! *
  یادداشت کنید!رو روبهپاسخنامه ببینید و در جدولخود را از روييداوطلبی و رمز کارنامهيشماره

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

  باشد.پذیر میاز امشب بر روي همین سامانه امکان

  شماره
  داوطلبی
  رمز 

 کارنامه

church airport 

Shopping center museum 

http://www.natije.ir



