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       دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی               

 ؟شود نمیمعنایی دیده  هم ۀکلمهیچ  ،نوشته شده ةواژدر کدام بیت براي .1
 »ام ده ام ده/ با نور خود آشنایی از ظلمت خود رهایی«) (ستم)       1
 »گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت / زود گردد با مراد خویش جفت«) (آرزو)       2
 »روشن و گرم و زندگی پرداز / آسمان مثل یک تبسم شد«) (لبخند)     3
 »آرزوي من این است ،ها کام خود برسید / بچه کاش روزي به«) (خواسته)   4

 است؟ آمده درستنامعناي چند واژه در مقابلش .2
 کـه  آنچـه: ناشـتایی( )فرسـوده :قُراضه( )خانواده :عیال( )صدا خوش :رعنا( )خواب عصرگاهی :بیتوته( )اسباب و اثاثیه :بار و بندیل(

تجاوز( )خورند نخوردن می تی غذاپـس از مد: زنده بودن :حیات( )خراشیدن :حک کردن( )خود گذشتن از حد( 
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1

 وجود دارد؟یک غلط امالیی در کدام گزینه، فقط .3
 انیگ اي آسمانی / مرا آموخت علم زندهه ) حجوم فتنه1
 اي با شوق پرواز / به جرأت کرد روزي بال و پر باز  ) کبوتر بچه2
 ها مهم هستند. کند بلکه فرصت  ما تعین نمی ۀاسنامشن) عمر حقیقی ما را، 3
 گذرد، در ردیف اوقات تلف شده نیست. ) ساعاتی که بدون اظطراب در مساحبت دوستان می4

 چند اثر درست نوشته شده است؟ ةنویسند.4
خواجه عبداهللا انصاري) (شعر  :طاهره صفارزاده) (الهی نامه :مولوي) (کژال :هوشنگ مرادي کرمانی) (مثنوي معنوي :هاي مجید (قصه

 علی شریعتی) :پور) (کویر قیصر امین :»علم زندگانی«
 ) شش4 ) پنج3 ) چهار2 ) سه1

 هاي عبارت و بیت داده شده، کدام است؟ اختالف تعداد جمله.5
 دوست. برادر باشد بِه که بی اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی ـ بدان، اي پسر که مردمان تا زنده

 ها! آرزوي من این است کاش روزي به کام خود برسید / بچه ـ
 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1

 بهره برده است، چند فعل وجود دارد؟» ادبیات«با توجه به ابیات داده شده، در بیتی که از .6
 ـ هم تو، به عنایت الهی / آنجا، قَدمم رسان که خواهی

 ل یک تبسم شدـ روشن و گرم و زندگی پرداز / آسمان، مث
 ـ تازه فهمیدم خدایم این خداست / این خداي مهربان و آشناست

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1

 ؟شود نمیدیده » تشبیه« ۀآرایدر کدام بیت .7
 ) اي کار گشاي هر چه هستند / نام تو کلید هر چه بستند.1
 سرسبزي بستان شود. ،ها چون در زمین پنهان شود / سرّ آن ) دانه2
 غنچه هم گفت گرچه دلتنگم / مثل لبخند باز خواهم شد.) 3
 اند از خاکدان ها برکرده ) این درختانند همچون خاکیان / دست4

 ؟ نیستند خانواده یا هم ریشه ها با هم، هم واژه ۀهمدر کدام گزینه، .8
 گویندگان –گوینده  –گفتار  –) گفت و گو 2 مفعول –فاعل  –فعالیت  –) فعال 1
 اختیار  –منتخب  –نخبه  –) انتخاب 4 آمدنی   –آینده  –آمده  –) آمدن 3

رد؟دارد؟

در باش ادربرادبرادری

) پنج3) پنج3

گ

مو  م :وينوي مو : وينويمعنوي

  کند بلکند بلی  ی
گذدوستانت دوستان می

؟؟

ت ک
ن نمی  تعین نمی

ت
کییی  می

ت

ت جرأت جرأت ک
 مرا آمو/ مرا آمو
جر جبه ججججره

یکیک غلط ط 
اا

ر غذتی غتی غذغذ
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 وجود دارد؟» مسند«در کدام گزینه .9
 کنند. ها، هر روز براي رشد شخصیت خود، تالش می ) بسیاري از انسان1
 ) او به دیدار من آمده است.2
 ) زندگیتان بازتاب افکار شماست.3
 عهده بگیرید و از بهانه آوردن دست بردارید. ) مسئولیت تمام کارهاي خود را بر4

 کدام گزینه با بیت زیر، تناسب معنایی دارد؟.10
 »تا توانی پیشِ کس مگشاي راز / بر کسی این در مکن زنهار باز«
 ) نه یک محرم که راز دل توان گفت / فراوان راز دارم با که گویم1
 غنچه درِ نوبهار نتوان بست ) زبان به خامشی از حرف یار نتوان بست / به قُفل2ِ
 ) چنان از سخن در دلت دار راز / که گر دل بجوید نیابدش باز3
 عشاق را برداشت مطرب در سماع / گو فرو مگذار، تا پیدا شود، راز نهفت پردة) 4
 

 دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی              

 قَریب من) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ –سنَۀٌ   –صغر  –معناي کلمات (نسیان .11
 دور از –سال  –کوچک شدن  –) از یاد بردن 2 دور از –سن و سال  –خردسالی  –) فراموشی 1
 نزدیک به  –سن و سال  –خردسالی   –) از یاد بردن  4 نزدیک به  –سال  –کوچکی  –) فراموشی 3

 داللت دارد؟» دانا بِه از نادانِ دوست دشمنِ «کدام گزینه بر ضرب المثل .12
.   بال عملٍ )  العالم1  .منْ صداقَۀ الْجاهلِ خَیرٌ ) عداوةُ الْعاقلِ،2 کالشَّجرِ بالثمرٍ
3االَحیاء هلُ موتةُ خَیر4ٌ  ) الجحدالو ( وءلیسِ السن جم 

 کدام است؟ و هو الَّذي خَلَقَ السّماوات و الْأَرض فی ستَّۀِ أَیّامٍترجمه صحیح عبارت .13
 کرد خلق روز هفتو زمین را در  ناو کسی است که آسما) 2  کرد خلق و زمین را در شش روز ناو کسی است که آسما) 1
  کرد خلق روزهفت و زمین را در  ها  ناو کسی است که آسما) 4  کرد خلق روز و زمین را در شش ها ناو کسی است که آسما) 3

 عبارت است؟کدام ۀ ترجمعبارت این دوگل زیبا هستند .14
 ) هاتانِ الوردتانِ جمیلتان4ِ ) هذانِ الوردتان جمیالن3ِ ) هذه وردةٌ جمیل2ُ ) هذا الوردة جمیلۀ1

 ؟نیستکلمات کدام گزینه هماهنگ .15
 ) فَوق ، تَحت ، علی الیمین ، اولئک2  هل ، لمن ، اَ ، ماذا) 1
 ) واحد ، اربعۀ ، ثَالثۀ ، تسعۀ4  ) هذا ، هذه ، ذلک ، تلک3

 در کدام گزینه آمده است؟ » هذا، اخٌ، مؤمنٌ«معادل مؤنث کلمات .16
 ) هذه / بِنْت / مؤمنۀٌ 4 نۀ ) هی / بنْت / مؤم3 ) هذه / أخْت / مؤمنۀٌ 2 ) تلک / اُخْت / مؤمنۀ1ٌ

 ؟ نیستکدام جمله صحیح .17
 ) ذلک التّلمیذ، فی هذه الصف.2   ) هاتانِ البنْتانِ، نظیفتانِ.1
3 . . 4  ) هؤالء المجاهدونَ، صابرونَ فائزات ،اولئک البنات ( 

 ، به جز  تواند باشد، ها می پاسخ تمام گزینه» سبعۀٌ«.18
  ) کَم عدد المفاتیح فی الصورةِ؟ 2   دةِ؟) کَم جواالً علی المنض1
 ) کَم صورةٌ علی الجدار البیت؟ 4  ) کَم أسبوعاً فی الشَّهرِ؟ 3

 ......... .   کالم بین شَخْصینِ،.19
1  2 ) قمیص نِ  3 ) حواریبوردةٌ 4 ) کات ( 

نْتنْت

نِنِ

اولئکن ، اولئک ، ن

میالجمیالنِ

ستی استی استست که

4و) الو
کدام تَّۀِ أَیّامٍستَّۀِ أَیّامٍ

او کساو کسی) ) 2

4(

ودوسن دوستانِ دوستوو

ریب
دور از دور از 

به 
نا نااز از

قرقر––ۀ  ۀ  
دددد––لال 
ۀۀۀ  ۀٌ  سنَۀٌسنَۀٌ  

 را برق را برداشتشت مط
سخنسخن
ر راراقق
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  کدام گزینه است؟» اولئک المجاهدونَ فی المسجد«مؤنث جمله .20
. ) اولئک ال1 فی المسجد 2 مجاهدات . فی المسجد هوالء المجاهدات ( 
3 . 4 ) اولئک المجاهدتانِ فی المسجد . هوالء المجاهدتانِ فی المسجد ( 

 دقیقه    50زمان پیشنهادي:  ریاضی                 

تر از محیطش است. مسـاحت ایـن مسـتطیل چنـد     و مساحت آن بیش 24 ،محیط مستطیلی که طول و عرض آن اعداد طبیعی هستند.21
 تواند داشته باشد؟ مقدار مختلف می

1 (3 2 (5 3 (4 4 (6 

 است؟ سفیداُم  ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسري از شکل سی اگر شکل.22
                  
                 
                 

 )1)                          شکل (2)                                         شکل (3شکل (                          

1 (30
183 2 (150

183   3 (51
61   4 (9

61 
توان نوشت که هم یکان آن از دهگانش و هم دهگان آن از  می 400چند عدد سه رقمی کمتر از  5و  4، 3، 2، 1با ارقام .23

 ؟تر باشد صدگانش بزرگ
1 (12 2 (11    3 (10    4 (9 

 ایم. حاصل برابر است با: جمع کرده -12را با قرینه 2نسبت به عدد 8عدد ۀقرین.24
 ) صفر4 24) 3 20) 2 12) 1

درجه باشد، دماي شـهر سـردتر چنـد درجـه      -18درجه باالي صفر است. اگر مجموع دماي این دو شهر  6اختالف دماي دو شهر .25
 است؟ 

1 (12-   2 (6-   3 (24-   4 (16-   

Dحاصل .26 11 14 15 18 19 22 130  برابر است با: 131130
1 (90- 2 (41- 3 (41+ 4 (90+ 

 برابر چه عددي است؟ - 21+ و 25صحیح بین میانگین اعداد .27
1 (5/22 2 (4 3 (5/24 4(  2 

 اُم برابر است با:  nهاي کوچک در شکل  در شکل زیر تعداد مثلث.28
1 (n  ×2   
2 (n  ×n   
3 (n n

2    
4 (n n 1   

a)عبارت ةشد ساده.29 b ) (a b )2 3 7 3 2  برابر است با:  1
1 (11- a  2 (11 +a  3 (11 +a  +b12  4 (11- b12-  

aاگر .30 b
a b

3
aباشد نسبت  5

b  چقدر است؟ 

1 (4
3   2 (1-   3 (4-   4 (1  + 

1 2 3
...

22

44

 شهر شهر

. حاصل. حاصل
33 ( (244

ي این دي این دو

33
ایایم. ح ده ده کردکرد

ز از 
1818  

قمیه رقمی کمتر

2 (150150
18318318181818

                                  

ا به هها به هم
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 تر کدام است؟  واحد باشد ضلع کوچک 39هستند. اگر محیط مثلث  a+2و  a2و  a3+ 1اضالع مثلثی .31
1 (19  2 (12  3 (8  4 (6  

 ها چقدر است؟ باشد تفاضل آن می 103مجموع دو عدد اول .32
1 (99  2 (97  3 (37  4 (2  

,عبارتند از  Aهاي عدد  شمارنده.33 ,x, ,y, , ,z,A1 2 4 9 xصل ، حا12 y z کدام است؟ 
1 (9 2 (36 3 (27 4 (180 

(a,b)توان نوشت که  می bو  aچند جفت عدد مثل .34 aو  5 b  باشد؟ 60
 ) شش تا4 ) چهار تا3 ) دو تا2 ) یکی1

)اگر .35 a, a)12 18 ]باشد، حاصل  24 a, ]5  باشد؟ برابر با کدام گزینه می 28
1 (280 2 (140 3 (210 4 (105 

 چند درجه است؟ x ةاندازاالضالع است.  مثلث متساوي BCFضلعی منتظم و  پنج ABCDEدر شکل مقابل .36

1 (0108  

2 (0110  

3 (0118  

4 (0114 

Aدر شکل زیر .37 B CB C الساقین متساوي، (AB AC)، BE ساز زاویـه   نیمB  وCD   ـ نیمسـاز   نهشـتی  اسـت. دلیـل هـم    C ۀزاوی
 کدام گزینه است؟ EABو  DACهاي  مثلث

  ض ض ض  )1
  ) ض ز ض 2
  ) ز ض ز3
 ) ز ز ز4
 

را بـه سـه قسـمت مسـاوي تقسـیم       CDخـط   پاره Fو  Eاند. نقاط  را به سه قسمت مساوي تقسیم کرده ABخط  پاره Dو  Cنقاط .38
 است. کدام تساوي درست است؟ DBوسط  M ۀنقطاند و  کرده

1(EM AD7
92(EM EB7

12  

3(EM AB7
184(EM CM7

10
 هاي متمایز به ترتیب از راست به چپ چندتا است؟ خط ها و نیم خط نقطه مختلف مشخص شده است. تعداد پاره 5روي یک خط .39

 10و  4) 4 2و  10) 3 10و  10) 2 5و  4) 1

 خط برابر است؟ با کدام پاره ACخط  ایم. پاره هاي ساعت دوران داده هت حرکت عقربهدر ج O ۀنقطحول  090را ABCمثلث .40
1 (FG  
2 (EF 
3 (EG
4 (OG 
 

بهبه

DDطـط   خخـطهره

E (A(A، ،EE ABB(A(A

ABABپپنج ABCDCDABC DEEلل

aaaaa
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BDاست. اگر B ۀزاوینیمساز  BDالساقین است و  متساوي ABCمثلث .41 BC .ۀزاوی اندازة A کدام است؟ 
1 (030  
2(035  
3(036  
4(040 

Bرو  در شکل روبه.42 C ˆو  110 ˆy x ˆ، در این صورت60 ˆx y  کدام است؟ 
1 (70  
2 (100  
3 (110  
4 (160  

 کدام است؟  aضلعی منتظم است، زاویه  6در شکل زیر یک .43
1 (120   
2 (30   
3 (60   
4 (40  

  کدام است؟ M̂1 زاویۀنیمسازند،  CMو  BMرو  در شکل روبه.44
1 (45  
2 (50  
3 (30  
4 (40  

ADو  ACوسط  Dدر شکل زیر .45 DE یک از روابط زیر همواره صحیح است؟ باشد. کدام می 
1 (DE CE 
2 (AE AC 
3 (ˆACE 60 
4 (ˆAEC 90 
 

 
دقیقه   23زمان پیشنهادي:  علوم تجربی                    

 کدام جمله صحیح است؟.46
 استفاده از علم است. نتیجۀ) فناوري 2 ) فناوري تبدیل عمل به علم است.1
 فیزیک و شیمی است. رشتۀ) نیاز امروز انسان به 4 استفاده از فناوري است.نتیجۀ ) علم 3

 هاي یکسان تشکیل شده است؟ هاي یکسان و آن هم از اتم کدام ماده از مولکول.47
 ) آب4 ) اکسیژن3 ) متان2 ) آهن1

1مـاه  کرة ۀجاذبماه محاسبه کنید. (شتاب  ةکرکیلوگرم است. جرم او را در  55جرم یک فضانورد در روي زمین .48
ـ شـتاب   6  ۀجاذب

 زمین است)
 کیلوگرم 30  )4 کیلوگرم 60) 3 کیلوگرم 16/9) 2 کیلوگرم 55) 1

B C

y
x

a

A

M
1

B C

A D C

E

223ديي:: ييييدديي

وهمو وابط زیرروابط زیر

دامکدام کM̂1ویۀزاویۀ

ضلعی مضلعی من ضضضضلعضضلع66 کیک
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اندازه گرفـت. سـپس در    g15اندازة آموزي براي به دست آوردن چگالی یک کلید، ابتدا با استفاده از ترازو جرم کلید را به  دانش.49
kgدانیم چگالی کلید  لیتر آب ریخت. با توجه به اینکه می میلی 50 ةاندازمدرج به  ۀاستوانیک 

m35000  است، اگر آن را در استوانه

 رسد؟  سی می مدرج بیاندازیم، حجم آب درون استوانه به چند سی
1 (53  2 (3  3 (47  4 (3000  

 گیري این ترازو است؟  هاي زیر حاصل اندازه گیري یک از اندازه گرم است. کدام 100گیري یک ترازو  دقت اندازه.50
1 (kg2   2 (kg 008/0 3 (mg 2/4  4 (kg 81/2  

CO)اکسید در یک مولکول کربن دي.51  زیر است؟  ۀگزینها کدام  ها به نوترون نسبت تعداد الکترون 2(
1 (1  2 (1

2   3 (2  4 (8
22  

 ؟شود نمیدر کدام مورد کاري انجام .52
  خورد. سر می) کودکی از سرسره 2  بارد. ) باران می1
 کند. سد نیروي زیادي وارد می ةدیوار) آب به 4 ریزد. لرزه آوار فرو می ) هنگام زمین3

ژول کار انجام کنیم. در این صورت چند  جا می در راستاي افقی جابه cm80به میزان  N160را با نیروي  kg20جسمی به جرم.53
 ایم؟ داده

1 (1600 2 (128 3 (12800 4 (6/1 

دهد و کار کدام نیرو منفـی اسـت؟ (جسـم روي سـطح      کدام نیرو کار انجام نمی ،با توجه به شکل زیر به ترتیب از راست به چپ.54
 شود) جا می زمین جابه

1 (F F ,F2 4 3  
2 (F F4 3  
3 (F ,F F ,F4 3 2 1    
4 (F ,F F4 3 2   

 سختی کدام گزینه از بقیه کمتر است؟.55
 آهنی ۀتیغ) 4 ) شیشه3 ) ناخن2 ) الماس1

 شود؟  هاي زیر در الستیک خودرو استفاده می یک از ماده از کدام.56
 هاي سرامیکی  ) ماده4 هاي آلومینیوم  ) رشته3 هاي فوالدي  ) سیم2 ) پالستیک بسیار محکم 1

 گردد؟ نمیهاي ماده محسوب  یک از موارد زیر، از تغییر حالت کدام.57
) چگالش4 ) ذوب3 ) تبخیر2 ) انبساط1

 ؟نیستکدام گزینه در مورد آهک (یا سنگ آهک) درست .58
  کند. اچ را آبی تیره می کاغذ پی ،) مخلوط آن با آب1
 دارد.کنندگی  ) مخلوط آن با آب خاصیت ضدعفونی2
  شود. سفال استفاده می تهیۀ) از مخلوط آن با رس براي 3
 ) در استخراج آهن از سنگ معدن کاربرد دارد. 4

 ؟گیرند اي خالی چه موادي قرار میدر فرآیند تولید آهن در جاه.59

نهآ ياهدیسکا + .............  )فلا( امرگ )ب(  ............. + نهآ زلف 
 

 ید اکس ) الف: کربن ـ ب: کربن دي2 اکسید ـ ب: بخار آب  ) الف: کربن دي1
 ) الف: کربن ـ ب: سنگ آهک 4 ) الف: سنگ آهک ـ ب: خاك رس 3

چگاچگاشششششلششش
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م نیرام نیر
11

کد،ه چت به چپ
(12812812111

Nي  يا نیرويا نیروي
ر فآوار فرو می

نج انجا  کارد کاري
د.رد.

 کد ک کد کارد کورد کار
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 توان ظروف سفالی با رنگ سبز تولید کرد؟  کردن اکسید کدام فلز به لعاب می با اضافه.60
 ) کروم 4 ) نیکل 3 ) مس 2 ) آهن 1

 ها صحیح است؟ رودخانهدهد. کدام مطلب زیر در مورد این  شکل مقابل مسیر حرکت دو رودخانه را از باال نشان می.61
 ) سرعت آب رود (الف) بیشتر از (ب) است.1
 ) شیب زمینی که رود (الف) در آن جاریست کمتر از زمین بستر رود (ب) است.2
 هاي پست جاریست. ) رود (ب) در ارتفاعات کوه جاریست ولی رود (الف) در زمین3
 هاي هموار  اي و شیبدار است ولی رود (الف) در زمین هاي صخره ) رود (ب) در حال حرکت در زمین4

 و خاکی در حال حرکت است.
 
 

 هاي ارومیه و سبالن به ترتیب عبارتند از:  علت تشکیل دریاچه.62
  ي آتشفشان  دریاي قدیمی به نام تتیس ـ دهانه ةباقیماند) 1
 هاي قسمتی از سنگ کره  یآتشفشان ـ شکستگ ۀدهان) 2
 هاي زیرزمینی از کف غار  هاي قسمتی از سنگ کره ـ باالتر بودن سطح آب ) شکستگی3
 آتشفشان  ۀدهانهاي قسمتی از سنگ کره ـ  ی) شکستگ4

 هاي شیرین به ترتیب عبارتند از: بیشترین ذخایر آب.63
 ها  ها ـ یخچال نی ـ دریاچههاي زیرزمی ) آب2 هاي زیرزمینی ها ـ آب ها ـ یخچال ) دریاچه1
 ها  ها ـ دریاچه هاي زیرزمینی ـ یخچال ) آب4 ها هاي زیرزمینی ـ دریاچه ها ـ آب ) یخچال3

 اند؟ هاي مناطق اشباع و عمق سطح ایستایی به ترتیب از چه چیزهایی پر شده هاي آب زیرزمینی، فضاهاي خالی بین ذره در سفره.64
 ـ ذرات دانه درشت ) ذرات دانه ریز2  ) رس ـ ماسه1
 ) آب ـ رطوبت و هوا4  ) هوا ـ آب3

 کند؟ آبخوان تحت فشار را بیان می هاي هاي زیر، یکی از ویژگی یک از عبارت کدام.65
  نفوذناپذیر قرار دارد. الیۀنفوذپذیر بین دو  ۀالی) یک 1
 برداري است. ) آب آن از طریق قنات قابل بهره2
 شود. ها ایجاد می کوه دامنۀها و  ) بیشتر در دشت3
 هاي میکروبی آن بیشتر است. هاي سطحی کمتر و آلودگی ) امالح آن نسبت به آب4
 

کنیمییمیکن مین میکند؟یی

باع و
) ذر) ذرات دان22
) آب ـ) آب ـ رط4

 مناطي مناطقطقطق اشباع

 آتش ۀان
 عبارتیب عبارتند از:

ۀهاندهادهانه ـ کره ـ 
 کره ـ کره ـ با

هايهايگ ی یگ
 ک ک ک کرگ کگ کر

یمیقدیمی به نا
شکشک

هايهاي ارچهچه
یمیمددیم

دریال دریاچه


