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       دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی               

 اند. .......... هر دو واژه درست معنا شدهگزینۀ در .1
 ) (عطوفت: محبت) (عمارت: فرمانروایی)2  ) (اساس: وسایل منزل) (بصیرت: آگاهی)1
 کار) ) (سوءظن: بدگمانی) (موذي: نیرنگ4  ) (چمیدن: جستجو) (شایان: سزاوار)3

؟نداردکدام بیت غلط امالیی وجود  در.2
) بـــر ایـــن، زادم و هـــم بـــر ایـــن، بگـــزرم 1
 ) معطــــر بــــود و خــــوب و دلپــــذیري   2

ــت روا 3 ــو هاجــ ــل تــ ــدا! اي فضــ  ) اي خــ

 اي مرغـــــــک خـــــــورد، ز آشـــــــیانه) 4

 

 چنـــان دان کـــه خـــاك پـــی حیـــدرم     
ــري   ــا عبیـ ــکی یـ ــه مشـ ــتم کـ ــدو گفـ بـ

کــــس نبــــود روا  بــــا تــــو یــــاد هــــیچ
ــوز  ــدن آمــــ ــن و پریــــ ــرواز کــــ پــــ

 

 

 اشاره شده است؟» پور، جامی شیخ محمود شبستري، قیصر امین«در کدام گزینه به ترتیب به آثار .3
 ) گلشن راز، مثل چشمه مثل رود، خمسه2 ) گلشن ادب، به قول پرستو، هفت اورنگ1
 االنس ) گلشن راز، تنفس صبح، نفحات4 هاي ناگهان، بهارستان ) گلشن ادب، آینه3

 در کدام بیت، تماماً درست ذکر شده است؟ هاي به کار رفته آرایه.4
) شـــــو روز بـــــه فکـــــر آب و دانـــــه   1
ــا     2 ــد، ره ــر ب ــابی ز ه ــه ی ــواهی ک ــو خ  ) چ

 ) گـر بــر کـنم دل از تــو و بـردارم از تــو مهــر   3

 گیــري، جــاي آن هســت کنــون، گــر دســت) 4

 

هنگــــــام شــــــب آرمیــــــدن آمــــــوز  
 

ــال     ــه دام بـــ ــاري بـــ ــدر نیـــ ــر انـــ ســـ
ــر  ــر کــه افکــنم، آن دل کجــا ب  م؟آن مهــر ب

ــت      ــتم از دس ــري، رف ــتم نگی ــر دس ــه گ ک
 

 (مراعات نظیر ـ تضاد)
 بخشی) (تشبیه ـ جان

ـ تشبیه)  (تکرار 
 بخشی ـ کنایه) (شخصیت

 آمده است؟ نادرستمشخص شده در کدام بیت، واژة نقش دستوري .5
) برزگـــــري پنـــــد بـــــه فرزنـــــد داد   1
ــو  2 ــدو شـ ــراي و بـ ــش گـ ــه دانـ ــد ) بـ  بلنـ

ــاك را  3 ــرین پـــ ــان آفـــ ــرین، جـــ  ) آفـــ

ـل بشــنید ایــن    ) 4 گفــت و شــنودم چــو گـ 

 

راسـت تـو  کاي پسر این پیشـه پـس از مـن     
 

ــد   ــابی گزنـ ــد نیـ ــه از بـ ــواهی کـ ــو خـ چـ
بخشـــید و ایمـــان، خـــاك را جـــانآنکـــه 

بگفتــــا مــــن گلــــی نــــاچیز بــــودم    
 

 (متمم)
 (مسند)

 (نهاد)
 (مفعول)

 شود؟ دیده می» غیرساده« واژةدر عبارت زیر، چند .6
کرد و همه جا حضور داشت.  را گرامی بداریم. او در این دنیاي خاکی با ما زندگی می» توانیم نمی«خاطرة ایم تا یاد و  ما جمع شده«

 »ایم. را در جایگاهی به خاك سپرده» توانیم نمی«شنیدیم؛ ما  رفتیم نام او را می میکه متأسفانه هر جا 
 شش) 4 پنج) 3 چهار) 2 سه) 1

 فعل موردنظر به ترتیب درست آمده است؟صیغۀ و در کدام موارد، مصدر، بن مضارع، زمان .7
 بوییدید: بوییدن، بوي، مضارع، دوم شخص مفرد ب) می الف) خواهیم شنید: خواستن، خواه، آینده، اول شخص جمع

 د) آسودم: آسودن، آساي، ماضی، اول شخص مفرد افراختند: افراختن، افراز، ماضی، سوم شخص جمع ج) می
 ) ج و د4 الف و د )3 ) ب و ج2 ) الف و ب1

در کدام گزینه تکرار شده است؟» نار خندان باغ را خندان کند/ صحبت مردانت از مردان کند«مفهوم بیت .8
ــاي  1 ــتان را بپـ ــد دوسـ ــتت رسـ ــو دسـ ) چـ
 ) در بوستان سـراي تـو بعـد از تـو کـی شـود      2

ــه 3 ــان لحظــ ــا بِهــ ــتابی ) بــ ــو بشــ  اي چــ

 گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفـان ) 4

 

در غــم آرنــد مهــرت بــه جــاي    کــه تــا   
 

ــه و ســرخ  ــازه ب ــار و ت  روي ســیب خنــدان ان
ــابی  ــی یــــ ــو از او بســــ ــام نیکــــ نــــ
ــال برآیـــد  ــام هـــزار سـ ــردد و کـ بـــال بگـ

 

 

 
 

اشاره شده است؟» پور، جامیشیخ محمود شبستري، قیصر امین«کدام گزینه به ترتیب به آثار 
) گلشن راز، مثل چشمه مثل رود، خمسه2گلشن ادب، به قول پرستو، هفت اورنگ

االنس) گلشن راز، تنفس صبح، نفحات4هاي ناگهان، بهارستانگلشن ادب، آینه

در کدام بیت، تماماً درست ذکر شده است؟هاي به کار رفتهیه
شـــــو روز بـــــه فکـــــر آب و دانـــــه   
ــا      ــد، ره ــر ب ــابی ز ه ــه ی ــواهی ک ــو خ چ
گـر بــر کـنم دل از تــو و بـردارم از تــو مهــر   

گیــري، جــاي آن هســتکنــون، گــر دســت

هنگــــــام شــــــب آرمیــــــدن آمــــــوز 
ــال     ــه دام بـــ ــاري بـــ ــدر نیـــ ــر انـــ ســـ

ــر  ــر کــه افکــنم، آن دل کجــا ب م؟آن مهــر ب
ــت      ــتم از دس ــري، رف ــتم نگی ــر دس ــه گ ک

(مراعات نظیر ـ
(تشبیه ـ جان

ـ تشبیه) (تکرار 
بخش(شخصیت

آمده است؟نادرستمشخص شده در کدام بیت، واژة ش دستوري 
رزگـــــري پنـــــد بـــــه فرزنـــــد داد   

ــو   ــدو شـ ــراي و بـ ــش گـ ــه دانـ ــدـ بلنـ
ــاك را   ــرین پـــ ــان آفـــ ــرین، جـــ آفـــ

ـل بشــنید ایــن     گفــت و شــنودم چــو گـ    

راسـت     تـو  کاي پسر این پیشـه پـس از مـن    
ــد   ــابی گزنـ ــد نیـ ــه از بـ ــواهی کـ ــو خـ چـ

بخشـــید و ایمـــان، خـــاك راجـــانآنکـــه 
نــــاچیز بــــودم     بگفتــــا مــــن گلــــی

(متمم)
(مسند)

(نهاد)
(مفعول)

شود؟دیده می» غیرساده«واژةعبارت زیر، چند 
کرد و همه جا حضورا گرامی بداریم. او در این دنیاي خاکی با ما زندگی می» توانیم نمی«خاطرة ایم تا یاد و جمع شده

»ایم. را در جایگاهی به خاك سپرده» توانیم نمی«شنیدیم؛ ما  رفتیم نام او را میمیکه سفانه هر جا 
شش) 4پنج) 3چهار) 2سه

فعل موردنظر به ترتیب درست آمده است؟صیغۀ و کدام موارد، مصدر، بن مضارع، زمان 
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 با بیت زیر یکسان است؟» سرو«، مفهوم نمادین گزینهدر کدام .9
این زندگی حالل کسانی کـه همچـو سـرو   «

 

ــی    ــت کــرده و آزاد م »رونــدآزاد زیس
 

 بارنـــد درختـــان کـــه تعلّـــق دارنـــدزیـــر ) 1

ــت! ) 2 ــت دوســـ ــد قامـــ ــروِ بلنـــ  اي ســـ

 اي ســـرو، بــــه قــــامتش چــــه مــــانی؟ ) 3

ــرخ  ) 4 ــل سـ ــر گـ ــحر، بـ ــد سـ ــرو خندیـ  سـ

 

ــد    ــم، آزاد آم ــار غ ــه از ب ــرو ک ــا س اي خوش
بـه) وه: بهوه! که شمایلت چه نیکوست! (وهوه

ـتی)    ـانی: شـبیه هس  زیباست، ولی نه هر بلندي! (م
ــه    ــو ب ــفاي ت ــه ص ــز ک ــکج ــتی دم نیس

 

 ؟نشده استمفهوم عبارت زیر در کدام گزینه تکرار .10
 »اگر من به این پیرمرد کمک کنم، خدا هم به من کمک خواهد کرد.«
نیکی کن، اي پسر، تو که نیکـی بـه روزگـار   ) 1
ــرد   ) 2 ــد ک ــو ب ــا ت ــو ب ــا کســی ک ــد ب  مکــن ب

 ز نیکـــی، همـــه نیکـــی آیـــد بـــه جـــاي ) 3

 گـــر تـــو نیکـــی کنـــی، جـــزا یـــابی      ) 4

 

ــو  ــی   س ــه افگن ــر در چ ــازگردد، اگ ــو ب  ي ت

تــو نیکـــی کـــن، اگـــر هســـتی جـــوانمرد 
ــداي   ــی خـ ــز، نیکـ ــد نیـ ــی دهـ ــه نیکـ بـ

(جـزا: پـاداش)   در جهان، جـاودان بقـا یـابی   
 

 

 
 

          دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی               

 کدام عبارت صحیح است؟ترجمۀ .11
: اینها 1   آموزان موفق هستند. دانش) هاتانِ الطالبتانِ ناجحتانِ
 ) أَما صعدت الجبلَ؟: آیا از کوه باال نرفتم؟2
 کردند. ) الفَلّاحتانِ حصدتا محصولَهما: کشاورزان محصولشان را درو می3
: نجار از کارش پشیمان شد.4 هلمن عم النجار ممانَد ( 

 است؟  نادرستکدام عبارت  ترجمۀ.12
 ) أَأَنت فَعلت هذا؟: آیا تو این (کار) را نکردي؟2 تو چیزي را فراموش نکردي. ) انت مانسیت شیئاً:1
: از مرزها عبور نکردي.4 ) ماذا لَبِست أُمک؟: مادرت چه پوشید؟3 الْحدود رَتبما ع ( 

 است؟ متضاددر کدام گزینه کلمات با همدیگر .13
1 لسب   ≠) جطویل ≠) قصیر 4 اُخت  ≠) اُم 3 أفاضل ≠) صدیق 2 ذَه 

 در کدام گزینه همۀ کلمات جمع هستند؟.14
 ) رِجال، صفوف، بنات4 ) عبر، االمور، مرأَة3 ) نعمتان، اَخشاب، أوالد2 ) قصص، بستان، أطفال1

 کدام گزینه براي جاهاي خالی مناسب است؟.15
 »قَبلَ تسعۀ و ......... بعد سبعۀ«.......... 

 ) عشْرة ـ ثمانیۀ4 ) ثمانیۀ ـ ستَّه3 ) ثَمانیۀ ـ ثمانیۀ2 ) ستَّۀ ـ تسعۀ1

 ؟نیستکدام فعل با ضمیرش متناسب .16
 ) هو صعد الجبلَ.4 ) هی وجد جوالَها.3 ) أنا لَعبت مع صدیقی؟2 ) أنت حصدت المحصول.1

 ؟نداردیک ارتباط  با کدام» شان رفتند آنها به مدرسه«عبارت  ۀترجم.17
1( هم.هترسدا إلی متهما.2  م ذَهبوسدربا إلی مما ذهه (  
3.هتدرسإلی م بذَه وتَهِنَّ.4  ) هتسدرنَ إلی مبنَّ ذَهه ( 

ــرد    ــد ک ــو ب ــا ت ــو ب ــا کســی ک ــد ب مکــن ب
ز نیکـــی، همـــه نیکـــی آیـــد بـــه جـــاي 
گـــر تـــو نیکـــی کنـــی، جـــزا یـــابی      

تــو نیکـــی کـــن، اگـــر هســـتی جـــوانمرد 
ــداي   ــی خـ ــز، نیکـ ــد نیـ ــی دهـ ــه نیکـ بـ

(جـزا: پـاداش)  در جهان، جـاودان بقـا یـابی   

پیپپیپپیپییشییشیششننششننشننههننههنههاههااهادي:عرععرعربیببیبیبی دققیققییقیقییققیققهققهقه10زمماممامان

کدام عبارت صحیح است؟جمۀ 
: اینها  آموزان موفق هستند.دانشهاتانِ الطالبتانِ ناجحتانِ

أَما صعدت الجبلَ؟: آیا از کوه باال نرفتم؟
کردند.لفَلّاحتانِ حصدتا محصولَهما: کشاورزان محصولشان را درو می

: نجار از کارش پشیمان شد. هلمن عم النجار ممانَد

است؟ نادرستکدام عبارت جمۀ
) أَأَنت فَعلت هذا؟: آیا تو این (کار) را نکردي؟2تو چیزي را فراموش نکردي.نت مانسیت شیئاً:

: از مرزها عبور نکردي.4ماذا لَبِست أُمک؟: مادرت چه پوشید؟ اْلحدود رَتبما ع (

است؟متضادکدام گزینه کلمات با همدیگر 
 لسب  ≠جطویل≠) قصیر 4اُخت ≠) اُم 3أفاضل≠) صدیق 2ذَه

کدام گزینه همۀ کلمات جمع هستند؟
أطفال بستان، أوالد2قصص، اَخشاب، نعمتان، مرأَة3) االمور، عبر، بنات4) صفوف، رجال، (
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 ؟ندارددر کدام گزینه فعل ماضی وجود .18
1نَ الحقائبعمج الباب االن؟2  .) الَنّساء هل الرّجالُ خلف ( 
 ) المسافرونَ فتحوا الحقیبۀ.4  .الم المدیرِ) الطالبانِ سمعا ک3

 کدام است؟» أیها المسافرة أذهبت إلی السوقِ؟ ـ ال ......... إلی الفُندقِ.«فعل ماضی مناسب براي جاي خالی عبارت .19
12 ) ذهبتب3 ) ذَه4 ) ذهبتذهبت ( 

 تواند پاسخ مناسبی براي سؤال زیر باشد؟ کدام گزینه می.20
 فی الفُندق؟ ..........)(منْ 

 ) الحقائب4 ) الفاکهۀ3 ) الغُرفَۀ2 ) السائق1
 

           دقیقه     50زمان پیشنهادي:  ریاضی                 

دهنـد.   کنند، با یکدیگر دست مـی  اند. هر دو نفر که یکدیگر را مالقات می در جشن تولد میترا، تعدادي از دوستانش شرکت کرده.21
 کنندگان این جشن چند نفر است؟ بار تکرار شود، تعداد شرکت 66عمل دست دادن اگر 

1 (13 2 (12 3 (11 4 (14 

 تواند، وجود داشته باشد؟ روز متوالی حداکثر چند روز دوشنبه می 50از .22
1 (6 2 (7 3 (8 4 (9 

3...حاصل عبارت .23 9 15 21 303 309  کدام است؟ 315
1 (159 2 (161 3 (167 4 (149 

x2تفاضل مساحت مستطیلی به طول .24 yو عرض  1 xاز مساحت مستطیلی به طول  2 y2و عرض  2  کدام است؟ 1
1 (x y5 3 4   2 (x y5 3 4   3 (x y4 5 3   4 (x y4 5 3 

aاگر .25 b2  و
b
3 1

 کدام است؟ aباشد، مقدار  2
1 (5   2 (6   3 (7   4 (8   

xعبارت  xبه ازاي کدام مقدار .26

x

6
x)ها است؟ گزینه بقیۀتر از  کوچک 5 )0 

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

m)اگر .27 )5 5 7 62 3 6  برابر کدام گزینه است؟ m، مقدار 1
1 (5 2 (11 3 (23 4 (35 

 این عدد کدام است؟ شمارندةاست. ششمین  8آن  شمارندةترتیب بنویسیم، چهارمین  شمارنده دارد؛ اگر آنها را به 7عددي .28
1 (16 2 (32 3 (24 4 (20 

2حاصل عبارت .29 1 5 11  برابر کدام گزینه است؟ 4
1 (6 2 (7 3 (8 4 (9 

m نقطۀاگر .30
A

m
2 1

m نقطۀ ،) قرار داشته باشد3) و (1( ناحیۀروي نیمساز  3
B

m
1

 در کدام ناحیه قرار خواهد داشت؟ 3

 )4( ناحیۀ) 4 )3( ناحیۀ) 3 )2( ناحیۀ) 2 )1( ناحیۀ) 1

پیپپییپپییپییشییششیششنششنشننههننهنههاههاهادي:ریاییایاضضیضضییضی قییقیققهققههقه50زمماامماامان دققیققیق

کنند، با یکدیگر دست مـاند. هر دو نفر که یکدیگر را مالقات میجشن تولد میترا، تعدادي از دوستانش شرکت کرده
کنندگان این جشن چند نفر است؟بار تکرار شود، تعداد شرکت66عمل دست دادن 

132 (123 (114 (14

تواند، وجود داشته باشد؟روز متوالی حداکثر چند روز دوشنبه می50
62 (73 (84 (9

3صل عبارت  9 15 21 303 309 کدام است؟ ...315
1592 (1613 (1674 (149

2ضل مساحت مستطیلی به طول  1x و عرضy xاز مساحت مستطیلی به طول 2 y2و عرض 2 1yکدام است
y5 3 4x yy  2 (y5 3 4x yx y  3 (x y4 5 3xx  4 (x y4 5 3xx

a b2 و
b
3 1

کدام است؟aباشد، مقدار 2
5  2 (6  3 (7  4 (8  

xعبارت xزاي کدام مقدار 

x

6
x)ها است؟ گزینه بقیۀتر از  کوچک 5 ))

4  2 (5  3 (1  4 (6  
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n نقطۀ.31
A

m
2

2 aaرا ابتدا با بردار  1
2
bbو سپس با بردار  5

3
دهیم. اگر به همین ترتیب و با بردارهاي  انتقال می 4

aa  وbb ،نقطۀبه ، سه بار دیگر این انتقال را ادامه دهیم B
0
mرسیم. حاصل  می 7 n کدام است؟ 

1 (4   2 (8   3 (6   4 (2 

 عدد دیگر است؟ 3یک از اعداد زیر میانگین  کدام.32
1 (19   2 (16   3 (20   4 (21   

 چند عبارت زیر درست است؟.33
 دهند. کنند و روي نمودار نشان می صورت درصد محاسبه می طور عادي نسبت و سهم هر بخش را به الف) در نمودار خط شکسته به

 رود. کار می ها به مقایسه و پیدا کردن بیشترین و کمترین فراوانی دادهاي براي  ب) نمودار میله
 شود. اي استفاده می ها از نمودار میله ج) براي نمایش دادن سریع و تقریبی تعداد داده

 اي استفاده کرد. د) براي نمایش تغییرات قیمت نفت و طال بهتر است از نمودار دایره
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 قرار بگیرد؟ 3بار بچرخانیم، انتظار داریم عقربه چند بار روي عدد  1000زیر را  چرخندة عقربۀاگر .34
1 (100   
2 (200 
3 (300   
4 (400 

 شود؟ در پرتاب دو تاس با چه احتمالی در هر دو تاس عددي زوج ظاهر می.35
1 (1

6   2 (1
4   3 (1

3   4 (1
2   

شود؛ کدام نقطه، مرکز دوران است؟ منطبق می SQRرا بچرخانیم، روي مثلث  PQTاگر مثلث .36
1 (P

2 (Q  
3 (S  
4 (T 
 

 کند؟ منطبق می D نقطۀرا به  C نقطۀو  B نقطۀرا به  A نقطۀمقابل، کدام تبدیل  ABCDدر مربع .37
 ABخط  ) انتقال در راستاي پاره1
 هاي ساعت در جهت عقربه O نقطۀحول  90) دوران 2
BCخط  ) تقارن نسبت به خطی عمود بر وسط پاره3

 هاي ساعت در خالف جهت عقربه O نقطۀحول  90) دوران 4

 چند درجه است؟ OBCˆ اندازةاالضالع است.  مثلث متساوي AODODمربع و  ABCDرو  در شکل روبه.38
1 (30  
2 (15  
3 (45  
4 (12 

4
423

2
5

5 1 3
3

P

Q T

R

S

A B

CD

O

A B

CD

O

ی ر يو بر یي و ر رین و رین بی ن ر پی و یبی رور
شود. اي استفاده می ها از نمودار میلهبراي نمایش دادن سریع و تقریبی تعداد داده

اي استفاده کرد.براي نمایش تغییرات قیمت نفت و طال بهتر است از نمودار دایره
12 (23 (34 (4

قرار بگیرد؟3بار بچرخانیم، انتظار داریم عقربه چند بار روي عدد 1000زیر را چرخندةعقربۀ
100
200
300
400

شود؟پرتاب دو تاس با چه احتمالی در هر دو تاس عددي زوج ظاهر می
1
6  2 (1

4  3 (1
3  4 (1

2  

شود؛ کدام نقطه، مرکز دوران است؟منطبق می SQRQRرا بچرخانیم، روي مثلث PQTQT مثلث 
P

Q

S

T

بع دیلABCDم ت کدام بهAنقطۀمقابل بهCنقطۀوBنقطۀرا مDنقطۀرا ق کند؟منط

4
423

2
5

5 1 3
3

T

R

S
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؛ حجـم مکعـب مسـتطیل چقـدر     108و  36، 48انـد از   عبـارت مساحت سه وجه مکعب مستطیلی که اضالع آن عدد طبیعی است، .39
 است؟

1 (342 2 (324 3 (423 4 (432 

ه کنیم. چند معکب داریم که سـ  هاي واحد تقسیم می ایم و پس از بیرون آوردن به مکعب حجم مقابل را داخل سطل رنگی انداخته.40
 وجه رنگی داشته باشد؟

1 (4 2 (5  
3 (7 4 (6 
  

)چقدر است؟  ABرو حول ضلع  حجم حاصل از دوران شکل روبه.41 )3  
1 (1016  
2 (1110 
3 (2016  
4 (2110 

2ضلعی منتظم  nهاي یک  مجموع زاویه.42
 ضلعی منتظم کدام است؟ n ضلعی منتظم است. تعداد قطرهاي 30مجموع زوایاي  7

1 (35 2 (25 3 (45 4 (55 

5مجاور و مکمل هم هستند. اگر  Bو  A زاویۀدو .43
2برابر  A زاویۀ 8

 کدام است؟ Bو  Aبین نیمسازهاي  زاویۀباشد،  B زاویۀ 3
 توان تعیین کرد. ) نمی4 110) 3 90) 2 70) 1

RCدر شکل زیر .44 CM  وBM BK اگر .ˆB̂ C  کدام است؟ KMRˆ اندازةباشد،  80
1 (30  
2 (40 
3 (50  
4 (60   

ریـزیم. آب تـا چـه     مـی  6مربع به ضلع  قاعدةرا پر از آب کرده و در منشوري با  3 دهانۀو شعاع  48لیوانی به مساحت جانبی .45
)آید؟  ارتفاعی باال می )3  

1 (6 2 (9 3 (12 4 (13 
 
 

 
         دقیقه    23 زمان پیشنهادي: علوم تجربی                    

کش دقیقـاً از وسـط بشـکند، چگـالی آن چنـد برابـر        کش چوبی خود را اندازه گرفت. به نظر شما، اگر خط امیرحسین چگالی خط.46
 شود؟ می

 کند. ) تغییر نمی4 شود. می) چهار برابر 3 شود. ) دو برابر می2 شود. ) نصف می1

   ماه چند نیوتن وزن دارد؟ کرةوزن دارد. این جسم در N780مشتري کرةکیلوگرمی در  30جسمی .47
1 (N780 2 (N48 3 (N480 4 (N300  

 ماند؟  هاي زیر عالوه بر اینکه رساناي جریان الکتریسیته است، روي آب هم شناور می یک از گزینه کدام.48
 ) گرافیت4 ) گوگرد3 ) میخ فوالدي2 سیم مسی )1

  

A

B12

6

4
3

A

B C

R

M

K

/
N(g )
kg

1 هام6

1016
1110
2016
2110

2ضلعی منتظم nهاي یک موع زاویه
ضلعی منتظم کدام استnضلعی منتظم است. تعداد قطرهاي30مجموع زوایاي 7

352 (253 (454 (55

5مجاور و مکمل هم هستند. اگر Bو Aزاویۀ
2برابر Aزاویۀ8

کدام استBو Aبین نیمسازهاي زاویۀباشد، Bزاویۀ3
توان تعیین کرد.) نمی1104) 903) 702

RCشکل زیر  CM وBM BK اگر .ˆB̂ C کدام است؟ KMRˆاندازةباشد، 80
30
40
50
60  

ریـزیم. آبمـی 6مربع به ضلع قاعدةرا پر از آب کرده و در منشوري با 3دهانۀو شعاع  48نی به مساحت جانبی 
)آید؟ اعی باال می )(( )

62 (93 (124 (13

A

B12

3

A

C

R

M

K
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 آلیاژها انتخاب کنید. دربارةرا  نادرست گزینۀ.49
 شود. نزن می نگجدیدي به نام فوالد ز مادة) افزودن فلزهاي کروم و نیکل به آهن سبب تولید 1
 آورند. وجود می آلیاژ با هم پیوند خورده و ترکیب جدیدي به سازندةهاي  ) اتم2
 تر هستند. نزن، از آهن سخت ) چدن و فوالد زنگ3
 ) استفاده از آلیاژهاي مس، در ایران قدمت دیرینه دارد.4

برد. یک فیزیکدان زمانی که  باالتر از قد خود می cm60کند و تا  یک وزنه را از روي زمین بلند می cm180بردار با قد  یک وزنه.50
N(gکار انجام داده است. جرم وزنه چند کیلوگرم است؟  J6000بردار دید، بیان کرد که او  وزنه را باالي سر وزنه )

kg
10 N )N

kg
  

1 (27 2 (270 3 (250 4 (2500 

2/میـزان انـرژي شـیمیایی موجـود در       کیلوژول بر گرم باشد، 8و  2ترتیب  چرب و بستنی وانیلی به اگر انرژي شیمیایی شیر کم.51 5 
 چرب با میزان انرژي شیمیایی موجود در چند گرم بستنی برابر است؟ کیلوگرم شیر کم

 گرم 2000) 4 گرم 400) 3 گرم 5000) 2 مگر 625) 1

mاي با سرعت  گلوله.52
s

شود. این گلولـه در شـرایط بـدون اصـطکاك تـا چـه ارتفـاعی بـاال          به صورت عمودي به باال شلیک می 20

N(gرود؟  می )
kg

10

1 (m200 2 (m400 3 (m40 4 (m20  

 اگر سرعت جسمی نصف شود، ولی جرم آن دو برابر شود. انرژي جنبشی آن چند برابر خواهد شد؟.53

1 (1
2 2 (1

) تغییر نخواهد کرد.4 2) 3 4

 در مورد انرژي زمین گرمایی درست است؟ چه تعداد از موارد زیر.54
 الف) این انرژي در نواحی آتشفشانی وجود دارد.

 هاي وجود انرژي زمین گرمایی است. فشان از نشانه ب) آب
 ها، خورشید است. ج) منبع این انرژي مانند سایر انرژي

 توان انرژي الکتریکی تولید کرد. د) از این انرژي می
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

 هاي تجدیدناپذیر را دارد؟ کدام گزینه کمترین سهم تأمین انرژي در بین سوخت.55
) گاز طبیعی4 سنگ ) زغال3 ) نفت2 اي هاي هسته ) سوخت1

 یابد که ......... آن دو یکسان شود. انتقال گرما در دو جسم که در تعادل گرمایی نیستند تا زمانی ادامه می.56
 صحیح است. 3و  1هاي  ) گزینه4 ) دما3 ) انرژي درونی2 ) انرژي گرمایی1

 ؟نداردکدام روش انتقال گرما به محیط مادي نیازي .57
صحیح است. 3و  2هاي  ) گزینه4 ) همرفت3 ) تابش2 ) رسانش1

 به ترتیب علت استفاده از اکسید کروم در ظروف سفالی و نیکل در ساخت قاشق غذاخوري چیست؟.58
 نگ کردن ـ درخشندگیضد ز )2  افزایش استحکام ـ چسبندگی )1
 لعاب و درخشندگی ـ افزایش استحکام )4     آمیزي ـ ضد زنگ کردن ) رنگ3

 باشد، سرعت و مسیر رودخانه به ترتیب چگونه است؟ شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد کم می.59
 ) سرعت زیاد ـ مسیر مستقیم4  ) سرعت زیاد ـ مسیر مارپیچ3 ) سرعت کم ـ مسیر مستقیم2    سرعت کم ـ مسیر مارپیچ) 1

 ؟نداردسطح ایستابی، مستقیماً به کدام عامل بستگی .60
 ) میزان نفوذپذیري خاك4 پوشش گیاهی    )3 تابش خورشید  زاویۀ  )2 ) میزان بارش  1

چرب با میزان انرژي شیمیایی موجود در چند گرم بستنی برابر است؟وگرم شیر کم
گرم2000) 4گرم400) 3گرم5000) 2مگر625

mاي با سرعت له
s

شود. این گلولـه در شـرایط بـدون اصـطکاك تـا چـه ارتفـبه صورت عمودي به باال شلیک می20

g)رود؟
kg
N )N
kg

m2002 (m4003 (m404 (m20  

 سرعت جسمی نصف شود، ولی جرم آن دو برابر شود. انرژي جنبشی آن چند برابر خواهد شد؟
1
22 (1

) تغییر نخواهد کرد.24) 43

در مورد انرژي زمین گرمایی درست است؟تعداد از موارد زیر
) این انرژي در نواحی آتشفشانی وجود دارد.

هاي وجود انرژي زمین گرمایی است. فشان از نشانهآب
ها، خورشید است.منبع این انرژي مانند سایر انرژي

توان انرژي الکتریکی تولید کرد.ز این انرژي می
42(33(24(1

هاي تجدیدناپذیر را دارد؟م گزینه کمترین سهم تأمین انرژي در بین سوخت
) گاز طبیعی4سنگ) زغال3) نفت2ايهاي هستهسوخت

یابد که ......... آن دو یکسان شود.ال گرما در دو جسم که در تعادل گرمایی نیستند تا زمانی ادامه می
ا اگ4ااگ
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 ؟نداردمشخص وجود هستۀ هاي کدام جانداران زیر  در سلول.61
) آغازیان4 ) گیاهان3 ها ) باکتري2 ) جانوران1

 کند؟ زیر را به درستی کامل میجملۀ کدام گزینه .62
 »گردد. ها می کمبود ویتامین .......... باعث بروز ریزش مو و کمبود ویتامین ......... موجب خونریزي از لثه«
1( A  ـB 2( B  ـA   3( C  ـB  4( B  ـC 

 است؟ نادرستکدام گزینه .63
 شود. را وارد دوازدهه می) ترشحات کبد (صفرا) و لوزالمعده از طریق یک مج1
 باشد. باریک روده به دلیل افزایش سطح جذب مواد میدیوارة وجود آمدن ریزپرزها و پرزها در  ) به2
 بندد. باال رفته و راه ناي را می چاکناي بر) براي انجام عمل بلع 3
 راند. مري منقبض و منبسط شده و غذا را به معده میدیوارة هاي  ) ماهیچه4

 دار) جریان دارد؟ هاي زیر، خون روشن (اکسیژن یک از رگ کدامدر .64
  بزرگ سیاهرگ زبرین )4 بزرگ سیاهرگ زیرین    )3 سیاهرگ ششی  )2 سرخرگ ششی   )1

 ها نقش مستقیم دارد؟ اکسیژن در کدام فرایند زیر در یاخته.65
 تولید شدهCO2کاهش میزان) 4 خون  pH) کاهش 3 تولید انرژي از مواد قندي) 2 هاي خونی ) تولید یاخته1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافـزار   نـرم وسـیلۀ  ، پس از اتمام آزمـون، تصـویر داده شـده را بـه     پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader     از کانـال مرکـز سـنجش)

 پاسخنامه را دانلود نمایید.دفترچۀ آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و 

 

راند.مري منقبض و منبسط شده و غذا را به معده میدیوارة هاي ماهیچه

دار) جریان دارد؟هاي زیر، خون روشن (اکسیژنیک از رگکدام
بزرگ سیاهرگ زبرین)4بزرگ سیاهرگ زیرین   )3سیاهرگ ششی )2سرخرگ ششی  

ها نقش مستقیم دارد؟سیژن در کدام فرایند زیر در یاخته
تولیدCO2کاهش میزان)4خون pH) کاهش 3تولید انرژي از مواد قندي) 2هاي خونیتولید یاخته


