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 قرآن

  باشد؟يم ينهگز كدام يبترت به » اَبواب اَنابوا، اَعُبُد، « يهاواژه ترجمه -1
  درها - يدبازگشت – كن عبادت )د  درها-بازگشتند–كنميمعبادت )ج  درها -يدبازگشت–كردندعبادت )ب  درها–بازگشتند–كنديمعبادت )الف

  ؟يستندن يمعن هم يقرآن واژه دو كدام -2
  اَیّها یا – یا )د  التُِطعوا–اِتَِّبعوا  )ج  نََزَل  – َسَل ر اَ  )ب  ُمنیر – رساج )الف

  است؟ متفاوت هاينهگز يرسا با ينهگز كدام در »ِمن« مفهوم -3
  قریٍب  مکانٍ  ِمن )د  َقبُل  ِمن کفروا َقد وَ  )ج  کُمانُفسِ  ِمن )ب  هللاِ  َغیرُ  خالِقٍ  ِمن َهل )الف

ده آزار واذيت آنها رنجي از و از كافران و منافقين پيروي نكن و : فقیَن َوَدع اَذئُهمفریَن و املنٰ و ال تُطع الکٰ«ي شـــريفه در آيه -4
  معني شده است؟ نادرست كدام كلمه  »نشويد

  ینَ فقاملنٰ  د)  اَذئُهم      ج)  َدع     ب)  ال تُطع      )الف
  ؟باشدينم يحصح يقرآن يبترك كدام يمعن -5

  يدكرديم عمل اگر یعلمون: کانوا لو )ب  خودش يبرا كنديم جهاد لَِنفسه: یُجاهدُ  )الف
  روديم باال آن از آنچه فیها: یَُعُرج ما و )د  دهديم وعده خداوند هللا: َوَعدَ  )ج

 به يانكس چه »الوارثین نجَعلَُهم و ........ االرض فی اسـتضـعفوا ذینالّ  علی نَّ مَنُ  اَن نُریدُ  وَ « يفهشـر  ييهآ مفهوم به توجه با -6
   شد؟ خواهند ينزم وارث خداوند اراده

  يشوايانپ د)  ينانمسك ج)  (ع) امامان ب)  مستضعفان )الف
  كرد؟ معنا »همان« صورت به را »ُهم« يرضم توان يم ينهگز كدام در -7

  یوِقنونَ  هم ةِ ر ِباألخِ  ُهم )د  ُمهتدون ُهم وَ  )ج  املفلِحونَ  ُهمُ  اُولئکَ  )ب  یوِقنونَ  ُهم )الف
  است؟ يحصح ينهگز كدام ترجمه -8

  دارند يقين یُقیموَن: )د  كن يشهپ تقوا اِتَِّق: )ج  كنديم دعوت :داعی )ب  داد يروز :یرُزُق  )الف
  آسماني هايپيام

  دهند؟چرا؟يم نشان خود از جامعه اقشار يرسا به نسبت ،يشتريب يرپذيريتأث مدها، با مواجه در افراد ينا -9
  آنها العاده فوق يتجذاب يلدل به يشگانهنرپ ورزشكاران، ب)  يينوگرا و يطلب تنوع يلدل به جوانان و نوجوانان )الف
  آنها هاييباييز و هاظرافت يلدل به دختران و زنان د)  كار عواقب به توجه عدم يلدل به جوانان و نوجوانان ج)

  »دهد انجام را يدرس ذهنش به كه يكار هر وقت هر «      باشد؟ يم عمر دادن هدر عوامل از يك كدام به مربوط روبرو عبارت -10
  نظميب افراد با معاشرت )د  يتنبل و يحاليب )ج  كردن فردا و امروز )ب  هايتاولو به يتوجه يب )الف

 مساجد كه چرا بگيريد جدي را آمدن مسجد به: « فرمودند مسجد، در خواندن نماز اهميت با بطهعليه السـالم در را  صـادق  امام -11
  . . . . . . . » خداوند برود مسجد به طهارت با كس هر .هستند زمين در خداوند هايخانه

  .يسدنو يزائران م ينكند ونام او را درب يگناهان او را پاك م ب)  .كند يم يجادارتباط با خودش را در دل او ا يرينيش )الف
  .كنديپاداش كار او را هفتاد برابر م د)    .كندياو را اجابت م يدعاها ج)

  ؟ندارد يتناسب يرز يهاينهگز از يك كدام با »فینلِلُمطَفِّ  َویٌل « يهآ -12
  دهد.يم قراريفيتباك وخوبيلهوسيبندبسته در رايفيتكيبيلهوسيب)شخص  شود. حرام مال گرفتار است، ممكن يحالل شغل هر در انسان )الف
  آورد.دستبهقاچاقاجناسوفروش يدقمار،خري،دزد مانندحرامراه از رااموالشانسان )د  .يرندگيمكامل طوربه را خودحق كنند،يموزن خودبراىوقتىكهآنان )ج

  باشد؟يم »از حد كاال يدبيشخر« ياز عواقب اجتماع يراز عوامل ز يككدام  -13
  يتمحروم و فقر د)  وزن يشافزا ي،پرخور ج)  كاال شدن يابكم ب)  يگانهبيكشورهابهيوابستگ )الف

  است؟ داده آمرزش وعده يكسان چه به خداوند -14
  منافقان د)  گناهكاران ج)  مشركان ب)  ستمگران )الف

  شد؟ خواهد سوال مسلمانان از نعمت كدام درباره يامتق در (ع) صادق امام فرموده به بنا -15
  (ع) يعل نعمت د)  نبوت نعمت )ج  يامبرانپ يتوال ب)  يتب اهل يتوال )الف

  ؟يستن »ييناسزاگو و يفحاش « آثار از يرز موارد از يككدام -16
  نادرست يتترب د)  يگرد گناهان يشافزا )ج  ياح رفتن يانم از )ب  يدشمن و كينه يجادا )الف
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  ؟يستن يرز ييهآ هاييامپ ها،ينهاز گز يككدام  -17
  ». . . .  کُْت کَالَّ إِنََّها کَلَِمٌة ُهَو َقائِلَُهاتَرَ  یاَم أَْعَمُل َصالًِحا فِ  یِجُعوِن، لََعلِّ بِّ ارْ َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت َقاَل رَ «

  نظر در اعمالشان يدشدن مردگان پس از مرگ وتجدزنده  ب)  دانند. يعمر خود را نم يكه ارزش واقع يكسان )الف
  روند.يم يادن يناز ا يكه با دست خال يكسان د)  روند.يم دست از مانند ابر كه ييهافرصت ج) 

   . . . . . . . . . بجز است نامحرمان برابر در مسلمان هر يفهوظ يندوم از يرز موارد همه -18
  نشود. آنان يكتحر سبب كه يكلمات از استفاده ب)  .است يشرع حدود و آداب يترعا با گفتن سخن )الف
  است. ياندك فاصله گناه و نگاه ميان د)  مبتذل. و سبك سخنان و كلمات از استفاده ج)

  عربي

   .»الَْفَرحِ ِبـ َشَعروا وَ  بَعيدٍ  ِمنْ  حاِفلَةً  اْألَْوالدُ  شاَهدَ «     است؟ مقابل عبارت در شده مشخّص يها واژه يفارس ي ترجمه ينهگز كدام -19
   شادي – اتوبوس - ديدند )د  شد شاد – اتوبوس - يندبيم )ج  يشاد ـ كاروان – ينندبيم ب) شد شاد - كاروان – يدد )الف

  است؟ آمده ينهگز كدام در »سوء -قاِدم -ُعْدوان « يها واژه متضاد -20
 َخرْي  -مايض -َحبيب د)  َخرْي  -ُمْسَتْقَبل -َصديق ج)  ُحْسن -قاِطع -َعداَوة ب)  ُحْسن -مايض -َصداَقة )الف

، أيَب وَ  َضیالَْمْر  تَْخِدمُ  ِهیَ  .، . . . . أُْختي«      كند؟ يم كامل را روبرو عبارت يخال يجاها ينهگز كدام -21   » . . . . . . ُهوَ  ُرشْطیٌّ
  الِْبالدَ  يَْحرُُس   – ُمَمرَِّضةٌ  ب)  الِْبالدِ  ِفی اْألَْمنَ  تَْحَفظُ  - ُمَمرَِّضةٌ  )الف
 الُْمْسَتْوَصِف  ِفی يَْعَمُل  – ُمَمرٌِّض  د)    الِْبالدِ  ِفی اْألَْمنَ  يَْحَفظُ  - ُمَمرٌِّض  )ج

   است؟ درست عبارت كدام يترجمه -22
  داد؟انجام مايانخدا با را كارآنيكسچه يندگويم ِبآلِـَهِتنا: َهَذاَفَعَل َمنْ  قالوا )ب  ام؟يدهند را شما كنون تا چگونه اْآلَن: َحتَّی َرأَيَْتُهمْ  ما کَْيفَ  )الف
 هست؟يشگاهيآزما يابانخينا درآخر ياآ آَخُر؟ ُمْخَتَربٌ الّشاِرعِ  َهَذايفَهْل  )د  .يمكنياريشان يدبا ماشدند،پس يدناام مابرادرانِبَنْرصِِهْم: إِْخَوتُنا،َفَعلَْينايَِئَس )ج

  است؟ درست يقتحق اساس بر ينهگز كدام -23
  َعْقٌل. لَهُ  لَْيَس  َمنْ  اَلَْمْجنونُ  ب)  جاَرتاِن. َفَنْحنُ  واِحدٍ  َصفٍّ  يف َزيَْنُب  وَ  أَنَا )الف
 فيِه. الطُّّالُب  نََجحَ  ما لِذا َسْهالً اْإلِْمِتحانُ  کانَ  د)    اْألََحِد. بَْعدَ  يَْوَمنْيِ  اَْألَْرِبعاءُ  )ج

َهِب  ِمنَ  اَلَْوْقُت « عبارت-24   دارد؟ يمفهوم ارتباط ينهگز كدام با »الذَّ
ٌة. الُْفرَْصةِ  إِضاَعةُ  د)  جاِهٌل. َفکَأَنَّهُ  ِعلْامً  کََتمَ  َمنْ  )ج  الّناِس. ُمداراةُ  الَْعْقلِ  مَثَرَةُ  ب)  اْألَْرِض. َمصابيحُ  اَلُْعلَامءُ  )الف  ُغصَّ

  »رپ شود جهان تو زاندك تا  در چون يگو يدهگز و يگو كم «          دارد؟ يشتريب ييمعنا ارتباط يثحد كدام با روبرو يتب -25
  ِهللا. ِمنَ  نِْعَمةٌ  إِلَْيکُمْ  الّناِس  َحوائِجَ  إِنَّ  ب)  يَِدِه. وَ  لِسانِهِ  ِمنْ  الّناُس  َسلِمَ  َمنْ  اَلُْمْسلِمُ  )الف
واِء. اَلْکَالمُ  )ج    ِبالَْجْهِل. اْإلِْعِرتافُ  الَْعْقلِ  غايَةُ  د)  قاتٌِل. َوکَثريُهُ  يَْنَفعُ  َقليلُهُ  کَالدَّ

  ».الَْمالِبِس  لِِرشاءِ  . . . . . الّسوِق؟ إِلَی تَْذَهبانِ  . . . . . « است؟مناسب روبرو عبارت يخاليجاها يبرا يب،ترتبه ينهگز كدام يهاواژه -26
   نَْذَهُب  - َمَتی د)  أَْذَهُب  – لِامذا )ج  َذَهْبنا – أَيْنَ  ب)  نَْذَهُب  – لِامذا )الف

  شود؟يم استفاده يفارس مفرد شخص سوم معادل فعل از معموالً سؤال كدام پاسخ در -27
؟ تَْحُصدونَ َمَتیالَْفّالحُوَن، أَيَُّها د)  أَبوَک؟ يَْعَمُل  أَيْنَ  )ج  تَْجَمعاِن؟ ماذا ِبْنتاِن، يا ب)  الَْقَدِم؟ کُرَةَ  لَِعْبَت  َهْل  )الف زَّ  الرُّ

  است؟ درست فعل كدام يترجمه -28
  برنگشتند َرَجْعُتْم: ما ←برگشت :َرَجعَ  ب)  ييدگويم راست تَْصُدْقَن: ←گفت راست :َصَدَق  )الف
 شست يخواه َسَيْغِسُل: ←شست :َغَسَل  )د  پوشديم تَلَْبسنَي: ←يدپوش :لَِبَس  )ج

  فارسي ادبيات
   دارد؟ وجود يشتريب ييامال غلط ينهگز كدام در -29

  است. يكاييآمر يانحام يانةوحش حجوم برابر در يرناپذ نفوذ يسد بخردان، خواستگاه ينا يرانا )الف
  است. غرب زدة علم و ينيماش تمدن رحاورد اخالق، شدن رنگ كم و يانسان حرمت و شكوه شكستن )ب
  .يابدب يركبيرام لغب و برسد ياعظم صدر مقام به فراوان پشتكار با توانست سرانجام يتق محمد )ج
  شوند. ينهواكس يستندن حاظر خرافات يرو از مردم كه دادند خبر يرام به يكوب آبله آغاز از پس )د

   است؟ تريحصح ينگارش نظر از ينهگز كدام -30
  .يمكنيم استقبال شما انتقادات و يشنهاداتپ از )ب  دهند.ينم يتاهم يستز يطمح يزگيپاك به مردم يبعض گاهاً )الف
  .يدمخر را بودند داده سفارش كه ييهاكتاب )د  كند.يم اداره را يفرهنگ مجموعة يك يميكرخانم حاج )ج
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   . . . . . . . ينةگز جز به ،است آمده يدرست به هاينهگز همة در هاكتاب يسندةنو -31
  اهللا فضل ينالديدرش :يخالتوار جامع - يرودحبله :يلالتمثجامع )ب  منور بن دمحم :يدالتوح اسرار -يهرات سلمان : سبز آسمان از )الف
  يدكتركزاز :يرانا فرزند-زادهفرهادحسن :يركبيراميزندگ ازييهاداستان )د  پوريناميصرق پرستو:قولبه-زادهيوسفيبحب :يباكريدشهسرگذشت )ج

 است؟ آمده يدرست به ينهگز كدام در هاواژه يمعن -32
 )يليمياست.(ب يساق شاهد كه زهر بخورم حالوت به )ب  )ي.(اندكيباستز گل خندة بخند، يلخت )الف
  )يرك(ز است. يشاند مĤل يزندگ در دانا انسان )د  (شكوفه) مؤدب! پوپك يا آه من، وطن )ج

 است؟ شده مشخص درست يتب كدام يةقاف -33
 )يار (خدا، ياريب و پاك دوست، باشم دوست  خدا ينا با ينا از بعد توانميم )الف
 نه) (به، نه ينبال تو در بر يمن كه    به ينز عزّت چه كه گفتا يرپ )ب
 )يبنهاد ي،(بگشاد يبنهاد سرم به عزّت تاج    يبگشاد رخم به دولت در )ج
  كاشت)يم داشت،ي(م كاشتيم يشكر دانة قدم هر    داشتيم بر يقدم لنگان لنگ )د

 است؟ لحن نوع كدام يها يژگيو از يملّ افتخار و عظمت غرور، حس يانب كالم، ياستوار-34
  يهنيم لحن د)  ياندرز لحن )ج  يداستان لحن )ب  يايشين لحن )الف

  ؟كندينم يجادا ابهام ، ينهگز كدام در ياواژه يانم فاصلة نكردن يترعا -35
    كردند.نگاه يگردهمبهفرماندهان )ب    دارد. كار هم او گفتند: )الف
  .يسدنويم نامه روز در او )د    دارد. راه هم كار ينا يبرا او )ج

   . . . . . . ينةگز جز به شود يم يدهد جناس هاينهگز همة در -36
  فرستمت يم سبا به صبا هدهد يا )ب  سجود به كرامت و است جود به مرد شرف )الف
  نهانم آتش از جانم سوخت كه گفتم )د    باز كنم يك نامه تو نام يب )ج

  دارد؟ يشتريب ارتباط خداوند يها نام از يككدام با يرز يتب -37
  »كار به يهست صفحة بر برد صورت همه ينا  يرغ يدتقل يب كه ماهر صورتگر آن كيست«  

  خالق )د  صانع )ج  رحمان )ب  مصور )الف
  ؟است نرفته كار به اشاره صفت ينهگز كدام در -38

  گوش به يشگزار شكر آن آمد )د  افزود چه تو علم به روز كان )ج  كار يانكرده آن در كه يروز )ب  شد. درخانهبدان ير،وزپس )ازالف
  . . . . . . ينةگز جز به است كلمه يندوم ياسم گروه هستة ها،ينهگز همة در -39

    بلند چرخ ينا فرازندة )ب    ياييرؤ يرتصو همان )الف
  بزرگوار و شجاع مرجع ينا )د  ياسدآبادينالدجماليدسنامة دو )ج

  دارد؟ وجود يشتريب يانيب صفت ينهگز كدام در -40
  كرد.يم پهن ينزم ينةس بر يشترب را سوزانش و گرم نور لحظه هر يدخورش )الف
  است. يدهنچش را آب يگوارا طعم دشت ينا شور خاك كه هاست سال گفت: خار بوتة )ب
  سپرد. خنك آب يانجر به را اشتشنه يشةر و كرد نگاه يردلپذ آب ينا به يرتباح جوانه )ج
  .يندآرايم يتخالق شكوه و يورز به را وطن يمايس كشورمان، جوانان و يمانا با و شاداب نوجوانان )د

  ؟ندارد وجود يايهكنا مفهوم ينهگز كدام در -41
 كرد.يم يط نفس يك را خانهمكتب تا خانهآشپز فاصلة )ب  اند.كردهيم رفتار ييدانا و داد به مردمان، يگرد با يرانيانا )الف
  بود. شدهجمعذهنشكقلّ دراندكاندكياشكسته پا ودستدانش )د  .ينيتريگرام جهان در و يرانيا چراغ و چشم روزگار ينا در )ج

 ؟است نشده يانب يدرست به ينهگز كدام مفهوم -42
  خداوند) يزانگشگفت خلقت از يرتكامكار(ح زنغيهاگلهمهينا يدبرآ چون  نژند يكتار خاك كز شود يرانح هاعقل )الف
 شناختنش) در عجز و خدا به يمان(ا يتشماه كنه در مانده فرو    يتشاله بر فقمتّ جهان )ب
  بودن) يگراند (محتاج نه ينبال تو در بر يمن كه    به ينز عزّت چه كه گفتا يرپ )ج
  )ييراستگو به يه(توص ضررهاست آن در را تو چند هر    راست جز به سخن مگو زنهار )د

  اجتماعي مطالعات

   باشد؟يم يرز مؤسسات از يك كدام جزء »خاص يمارانب از يتحما انجمن « -43
    يرانتفاعيغ د)  يتعاون ج)  يدولت ب)  نهاد مردم )الف

  . . . . . . . . . . . . . . . اول يدرجه در كنند يسع افراد است بهتر ياختالف هر در -44
    كنند. مراجعه دادگاه به ب)    باشند. خونسرد )الف
    كنند. عمل خودسرانه د)  كنند.حل راموضوعيزآممسالمتراه از )ج
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 لحن با يني،موگر خانم مذاكرات ينا از ايصــحنه در گذرد؛يم ايهســته يانرژ مورد در 5+1 با يرانا مذاكرات از ســال يك -45
 ينا ؛»يدنكن يدتهد را اييرانيا يچه هرگز « گفتند: يشانا جواب در اقتدار با يفظر يآقا كه گفت يزيچ يفظر يآقا به يزيآميدتهد

  داشت. ايگسترده بازتاب ... و يمجاز هايشبكه ها،يتسا ينترنت،ا يزيون،تلو راديو، ها،روزنامه جمله از لملليا ينب هايرسانه در يامپ
  است؟ كدام بازخورد و يامپ ي،اصل يرسانه باال، متن در

  يفظر يآقا جواب -ينيموگر خانم يزآم يدتهد لحن -زبان )ب  ينيموگرخانم يزآم يدتهدلحن - ايهستهيانرژيمسئلهحل -ينترنتا )الف
    يفظر يآقا جواب -ايهسته يانرژ يمسئله حل -زبان )د  يدنكن يدتهد رايرانيايچه هرگز -ينيموگرخانم يزآميدتهدلحن -روزنامه )ج

  بود؟ يرينسا از متفاوت ير،ز يخلفا از يككدام سرنوشت -46
    ابوبكر د)  عثمان ج)  عمر ب)  (ع)يعل )الف

  است؟ نادرست ينهگز كدام -47
  .كردنديم استفاده مهم هايسمت در يرانيانا از ي،عباسيخلفابرخالفيامويخلفا )ب  درآمدند.اعرابتصرفبهيگريد ازپسيران،يكياياتنهاوند،شهرهاووالجنگ ازپس )الف
  شد. فتح مسلمان اعراب دست به يرانا اعظم بخش عمر، زمان در )د  رساندند.شهادتبه را يعهشامامان متوكل، وهارون منصور،جمله از يعباسيخلفا )ج

  كرد؟ ييرتغ يفارس به يعرب از يوانيد يدفترها و يحكومت يهافرمان و هانامه دوره كدام در -48
    يانغزنو دورة اواسط د)  يانسامان دورة اواخر )ج  يانخوارزمشاه دورة يابتدا ب)  يانسلجوق دورة يابتدا )الف

  گرفت؟ شكل يخيتار دوران كدام در سربداران يامق -49
    يرانا بهمغوالنهجوم باهمزمان د)  يانخوارزمشاه حكومت اواخر )ج  يلخانانا حكومت اواخر ب)  يموريانت حكومت اواخر )الف

  »فارسيرام ندب - خرقانهايبرج - سمرقنديرصدخانه -يزتبريشاهعلارگ«باشند؟يمسلسله كدامبه مربوط يبترتبه قابلم يبناها -50
  تيموريان – بويه آل – يلخانانا – يانسلجوق )ب  يموريانت – سلجوقيان – خوارزمشاهيان – يلخانانا )الف
 يهبو آل - سلجوقيان – تيموريان – يلخانانا )د  يهبو آل - تيموريان – يلخانانا – يانسلجوق )ج

  است؟ نادرست » دلتاها « مورد در ينهگز كدام -51
  .شونديم يلتشك رودها مصب در هاآبرفتشدنانباشته از دلتاها ب)  .يابنديمتوسعهيوستهپ ها،آبرفتيموقتشدنانباشته از دلتاها )الف
  .اندداده يجا خود در را يانبوه يتجمع دلتاها د)  .باشنديم يالبس و رود يانطغ معرض در همواره دلتاها ساكنان ج)

  است؟ كدام ياآس ياقتصاد يببرها ياقتصاد هدف -52
   رقابت د)  صادرات ج)  يدتول ب)  واردات )الف
 رياضي

 ؟نيست درست جمله كدام -53
  نيست. گويا عددي صفر ب)  است. گويا عددي صحيح، عدد هر الف)

  است. تركوچك خودش از هرعددطبيعي، قرينه د)  است. منفي عددي ،منفي عدد يك معكوس ج)
  )77و91و125و55و65و1و7(                                                                   هستند؟ اول 42 به نسبت روبرو اعداد از تا چند -54

  يكي د)  تا دو ج)  تا سه ب)  تا چهار الف)
  ؟نيست مناسب گزينه كدام كنيم استفاده ضلعي چند نوع يك از فقط كاريكاشي براي بخواهيم اگر -55

  منتظم ضلعي 6 د)  منتظم ضلعي 5 ج)  مثلث ب)  مربع الف)
اگر -56  2 4 3

   
x j i j بردارx ًشود؟ مي رسم چگونه تقريبا  

  د)  ج)  ب)    الف)
  ؟نيست درست گزينه كدام -57

  است. فاصله يك به زاويه آن ضلع دو از باشد، زاويه نيمساز روي كه نقطه هر ب)  قراردارد.خطپارهآنعمودمنصفباشد،رويفاصلهيكبهخطپاره دوسر ازكههرنقطه الف)
  است. الزاويه قائم 13 و 5 و 12 اضالعطول  به مثلثي د)  هستند.نهشتهم باشندداشته برابر تندزاويهويك برابرضلعيكالزاويهمقائمثلث دو اگر ج)

)                           داشت؟ خواهيم جمله چند كنيم ضرب هم در را روروبه پرانتز دو اگر -58 )( )  a x y b c  
   9 د)   4 ج)   6 ب)   5 الف)

   AME يزاويه ياندازه اگر يد،نبيمي االضالع متساوي مثلث دو قابلم شكل در -59
 است؟ درجه چند xزاويه باشد، درجه 75 برابر

   45د)   20ج)  15ب)  40الف)

/           است؟ تر نزديك صحيح عدد كدام به روروبه عبارت حاصل -60 ( / ) ?    
1727 9 83 1 12
18

00  
   58د)  70ج)  124ب)  58الف)

D 
A 

B C 

M 
E 

75 
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                                                                                      است؟ چند روبرو معادله در xمقدار -61 


1 2
2 3
x x  

5ج)  1ب)    1الف)
7

7د)  
5

   

عبارت شده ساده -62
a ax y
x y

  


2 )است؟ گزينه كدام 2 )x y  

24الف) a   (22ب a  (4جa  (2 دa  
   است؟ متر چند مستطيل طول ياندازه است. متر5عرض ياندازه و متر 17 قطر اندازه روبرو مستطيل در -63

   22د)   12ج)  12ب)    22الف)
  است. Bينقطه حول  DBEمثلث درجه90 دوران حاصل ABCمثلث -64

  است؟آمده گزينه كدام در yو xياندازه
)الف   2 4x y0 ب)    , 0     4 2x y0   0 ,  
ج)   2 4x y  5  , د)  5   4 40x y  5  ,  

  ؟است صفر بردارها همه جمع شكل دامك در -65
  

  د)  ج)  ب)  الف)
)]                                                     : با است برابر روبرو عبارت حاصل -66 ) ] ( ) ?   2 3 23 3  

)الف) ) ب)    83 ج)  83 )د)   73 ) 13 0   
 تجربي علوم

 كند.يم ييرتغ اتم نوع،  . . . . . . . . . . . . تعداد ييرتغ با -67
   نوترون )د  پروتون )ج  الكترون يمدارها )ب  پروتون و الكترون )الف

 باغچه: خاك به قند حبه كردن آغشته با -68
 شود.يم يلتبد بو خوش و ياقهوه ماده به بسوزد آنكه بدون )ب  سوزد.يم شعله با يجهنت در و شوديم تريطوالن قند سوختن )الف
 دهد.يم ادامه سوختن به و سوزديم تريعسر )د  كند.يم يدتول يشتريب حرارت شعله، بدون اما سوزديم قند )ج

 باشد؟يم مناسب شده اشاره مخلوط يجداساز يبرا ير،ز شده يشنهادپ يهادستگاه از تعداد چه -69
  آب از نمك كردن جدا ← يرتقط دستگاه  كاه از گندم كردن جدا ← ينكمبا دستگاه
  يرش از يچرب كردن جدا ← يفيوژسانتر دستگاه  يخون يهاسلول از خوناب جداكردن ← ياليزد دستگاه

  1 د)   2 ج)   3 ب)   4 )الف
 ؟باشدينم يرشپذ قابل نخاع، مورد در ينه،گز كدام ةشد داده اطالعات -70

  .است بدن يهاانعكاس همه مركز )ب  دارد. امتداد كمر تا نخاعال بصل از )الف
 است. رنگ يخاكستر آن يداخل بخش )د    دارد. قرار هامهره ستون درون )ج

 ؟استكرده يمعرف يبدرست را يبانپشت يهاسلول ينه،گز كدام -71
 كنند.يم كمك نورون به و دارند يعصب يتفعال )ب  هستند. اعصاب، دهنده يلتشك ياصل يهاسلول )الف
 كنند.يم كمك يعصب يهاسلولبه و هستنديونديپبافتجنس از )د  ندارند. يعصب يتفعال دارند، قرار يعصب بافت در آنكه با )ج

 است؟ درست جمله كدام -72
 باشد.يم مخ قشر يسر پس در ييشنوا حس مركز )ب  دارد. قرار مخ قشر يجگاهيگ در ياييبو حس مركز )الف
 دارد. قرار مخ يهاكره يمن يجلو در يناييب حس مركز )د  باشد.يم مخ قشر در ،ييچشا حس مركز )ج

 دارد؟ يمحدود حركت يرز يهامفصل از يك كدام -73
   ران و لگن ينب مفصل )د  وكتف بازو ينب مفصل )ج  هامهرهوستوندندهينبمفصل )ب  جمجمهيهااستخوانينبمفصل )الف

 است؟ چگونه يبترت به خون قند و خون فشار قلب، ضربان بر يويكل فوق غده يها هورمون يرتأث -74
  كاهش – افزايش – يشافزا )د  افزايش – افزايش – يشافزا )ج  كاهش – افزايش – كاهش )ب  كاهش– كاهش – كاهش )الف

A

C
BD

E

40

y 
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 .يردگيم صورت . . . . . . يمتقس گامت، يدتولدر هنگام  و . . . . . . . يمتقس ،رشد هنگام در انسان، بدن در -75
   ميوز – يوزم )د  ميتوز – يتوزم )ج  يوزم -يتوزم )ب  ميتوز – يوزم )الف

 هستند؟ درست جمله، سه ير،كدامز جمالت از -76
A( سلول، درون يها كروموزوم DNA سازد.يم را  B( از يبخش ژن DNA .است 
C( شود.يميدهديكروسكوپم با يم،تقسحال دريهاسلول در هاكروموزوم  D( ،ود.شيم منتقل بعد نسلبهينسل از كهاستيصفات كنندهيينتع ژن 
E( هستند. يارث صفات همه 

 E و D و C د)   D و C و B ج)    C و B و A ب)  E و  D و A )الف
 د.باشيم . . . . . يهشبهاگ نظرينا از آورد.يمبوجود را يكامل جاندار و كنديرشدممناسبيطشرا در كه استيژهو سلوليك، هاگ -77

  تخمدان د)  تخم ج)  تخمك ب)  يمادگ )الف
 دهد؟يم نشان را گلدار ياهانگ يمثل يدتول اندام از بخش كدام يبترت به  3و 2 و1 يهاشماره شكل، به توجه با -78

  تخمك – كالله– بساك )ب   تخمك – كالله– يلهم )الف
  تخمدان – كالله– يلهم )د   تخمدان – خامه – بساك )ج

 A يگو به را يماداده مالش يپشــم پارچه با كه يكيپالســت يلهم .يمدار يقعا يهپا با Cو B و A يفلز  يگو ســه شــكل، مطابق -79
 بار نوع .يمكنيم جدا هم از را C و  B يگو دو بعد .يمكنيم دور را يلهم آنگاه كرده، جدا C و B از را A يگو حال ينهم در و يكنزد

 بود؟ خواهد چگونه ،يگو هر يكيالكتر
 يمنف C -يخنث B – مثبت A )ب  يمنف C -يمنف B– مثبت A )الف
  مثبت C - مثبت B – يمنف A )د  مثبت C - يخنث B – يمنف A )ج

 است؟ غلط يرز جمله كدام -80
 بماند.ثابت دماكهيشرطبه گذرديميكيالكترمقاومت از يتريادزيانجريمكن تريادز را مدار دوسر ولتاژهرچه )الف
  شود.يم كمتر مدار در يكيالكتر مقاومت يمكن يشترب را يكيالكتر يانجر هرچه ثابت يدما در )ب
 دارد. يبستگ يباتر يلپتانس اختالف به يرندگيم يكيالكتر يبارها كه يانرژ مقدار )ج
  است. هماُ 40المپ مقاومت شكل به توجه با )د

  انگليسي زبان
 يهانوشــته و هاكارت فلش به توجه با خواهديم او از دهد.يم نشــان ينات به مختلف يهامكان از كارت فلش يتعداد زبان، معلم -81
    . كند يداپ يسيانگل زبان به را آنها معادل ي،فارس

  Teacher: Tina, what do you see in this picture? 
   Tina: I see  . . . . . . . . . . .  

 
 

  a) bus station – minaret – movie – mosque 
  b) train station – museum – cinema – palace  
  c) airport – minaret – movie – palace  
  d) train station – museum – cinema – church  

  ؟باشدينم يحصح پاسخ و پرسش كدام يرز يهامكالمه به توجه با -82
a) A:“What’s the weather like ” ? B: “It’s wet in the morning.” 
b) A:“What do you do every Wednesday”? B: “I read a story book.” 
c) A:“What’s wrong?  B: “ I can play chess.” 
d) A:“What’s your nationality ”? B: “Actually, I’m German”. 

  را هينگز ينبهتر و يدبخوان دقت با  را آن ، باشــد يم يرانا كشــور معروف يروســتا از يكي درباره يرز متن ، يگرام آموز دانش-83
  : يدكن انتخاب ، شده داده يرتصاو به باتوجه

I’m from a clean village in Rasht.There are 
many people in it. In this village the people 
work on  . . . . and raise . . . . a lot. It’s 
. . . . in winter and . . . .from Tir to 
Shahrivar. 

a) farms – animals – windy – sunny 
b) fields – trees – icy – cloudy 
c) farms - sunflowers – snowy – sunny 
d) fields – sunflowers – snowy – cloudy 
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  يسينگلا به يمتن كند يم يباز يااسـپان  كشـور  در اشعالقه مورد يمت در كه ،يتالياييا معروف يكنباز يك درباره خواهديم ينام -84
   كند. كامل را متن تا يدكن اوكمك به ،يسدبنو              

David is a famous . . . . . . football player .He is good at playing football 
 .He is originally from . . . . . . . . but he plays in a . . . . . . . team. 

a) Italy-Italy – Spain  b) Italian – Italy – Spanish 
c) Italian-Italian-Spanish d) Italy-Italian-Spain 

   ؟باشديم يحصح پاسخ و پرسش كدام نقشه، ياييجغراف يهايتموقع و يرانا نقشه به توجه با -85
a) A:Where is Shiraz ?  B: It’s in the south-east. 
b) A: Where is Sari?  B: It’s in the east. 
c) A: Where is Zahedan ? B:It’s in the west.  
d)A: Where is Tabriz?  B:It’s in the north-west.  

  ؟ است يحصح ينهگز ،كدام آموز دانش دو ينا ينب يگفتگو به توجه با-86
Student1: What’s Isfahan like? Student2: . . . . . . . . . . . .  

a) I like Isfahan very much. b) It’s hot in summer. 
c) It’s an old and big city. d) It’s in the center of Iran. 
 

  ؟ كند يم كامل را آموز دانش دو ينا ي مكالمه ينهگز كدام -87
Student1: How do you spell دماسنج ،  يبهداشت يها يه،توص يوناور   in English ? 
Student2: It’s  . . . . . . . . . . . . . . 

a) thermometer – health advice – sneeze b) temperature – health problems- measles 
c) temperature – health problems – mumps d) thermometer – health advice – mumps 

  ؟باشدينم يحصح ينهگز كدام شده، داده يرتصاو به توجه با -88
  
   

a) A: Who can run fast?      B: Ali can b) A: Is he good at printing?      B: Yes, he is. 
c) A: Who is good at taking photos?  B: Reza d) A: Can Amir ride a bicycle well?   B: Yes, he can    

  :يدده پاسخ 90 و 89 سواالت به شده، داده متن به توجه با *
This is Sara. She’s from Mashhad. It’s in Khorasan Province. It’s a beautiful 
city .It’s famous for Imam Reza’s Shrine. There is a new metro system in this 
city.There are some great restaurants.On Mondays,Sara and her family have 
special food there and go shopping.Her father works hard all weekdays and on 
the weekends, they go to Imam Reza’s Shrine and pray there. 
 

89- Is there any metro system in Mashhad?  
a) No, there isn’t.  b) No , it isn’t. c) Yes, there are. d) Yes, a new one. 
 

90- What do Sara and her family do on Thursdays and Fridays? They. . . . . . . . . . . 
a) go shopping  b) have lunch  
c) go to Imam Reza’s Shrine. d) work all day 

  عزيز! آموز دانش *
  نيد!ك يادداشت روروبهجدول در و ببينيد پاسخنامهروي از را خوديكارنامه رمز و داوطلبييشماره
 خود آزمون ينتيجه www.natije.ir اينترنتي يسامانه به مراجعه و كد، دو اين داشتن با توانيدمي شما
همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون از امشب بر روي همين سامانه بوده  كنيد! مشاهده را

 باشد.پذير ميامكان apt1@isfedu.irو اعالم نظر پيرامون سواالت و كليد از طريق ايميل 

 شماره
 داوطلبي
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 كارنامه




