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            دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی               

 آمده است؟ نادرستاي  زینه معنی واژهدر کدام گ.1
 ) (ستودن: ستایش کردن) (سریر: اورنگ) (عار: ننگ) (مهر: خورشید)1
 ها) (فراخنا: گستردگی) ) (موهبت: بخشش) (وجه: قصد) (احزان: اندوه2
 ) (فراست: زیرکی باطنی) (شط: رود بزرگ) (شفاعت: جوانمردي) (مظهر: نشانه)3
 : گناهان) (توفیق: تأیید الهی) (عقبی: جهان پسین)) (عیش: خرّمی) (معاصی4

 .شود نمی......... غلط امالیی دیده گزینۀ در عبارت .2
 ها و فواید آنها که حق تعالی در وجود انسان قرار داده است. ) اي مفضّل! اکنون تعمل کن در قوه1
 با روییدنش همراه شوي. اي هم بر خاك بیفشانی، هرچند خورده بوده باشد و ) امیدوارم که دانه2
 کند. ؛ داستان را با لحن روایی و آهنگی نرم و مالیم آغاز می»شازده کوچولو«) نویسنده در متن 3
 هاي ما وحدت ببخش. ) خداوندا! به مؤمنان ما روشنایی، به خفتگان ما بیداري و به فرغه4

 نوشته شده است؟ نادرستنام صاحب کدام اثر .3
 ) پرواز شبانه: آنتوان دوسنت اگزوپري2  یخلد: مجد خوافروضۀ ) 1
 ) کیمیاي سعادت: خواجه نصیرالدین توسی4  ) کارگران دریا: ویکتور هوگو3

 ......... .به جزابیات درست است؛ همۀ به کار رفته در آرایۀ هر دو .4
ــین   1 ــرگ رنگـ ــر و بـ ــرنج از بـ ــت تـ ) درخـ
ــردم دارش   2 ــن م ــوازش ک ــت ن ــرگس مس  ) ن

ــاقالن خوشــه3 ــد چــین از ) ع  ســرّ لیلــی غافلن

 بــه تکلّــم بــه خموشــی بــه تبســم بــه نگــاه ) 4

 

ــد    ــت کنـــ ــۀحکایـــ ــري را کلّـــ  قیصـــ

  خون عاشق به قدح گـر بخـورد، نوشـش بـاد    
 این کرامت نیست جز مجنـون خـرمن سـوز   

 توان برد بـه هـر شـیوه دل آسـان از مـن      می

 

 (جناس، تشخیص)
 آرایی، تشبیه) (واج

 (تناسب، تلمیح)
 (تضاد، کنایه)

 کدام است؟» پرسش انکاري، تخلّص، تلمیح، فعل ماضی نقلی، قید حالت«ب قرار گرفتن ابیات زیر به لحاظ داشتن ترتی.5
 در باغ فضل ز آتش طبع چـو آب خـویش  الف) 

ـید ب)   عاقبت خواهم به آن الفت سرا محمل کش

روي گفت: مستی زان سبب افتادن و خیزان میج)    

 جایـب د) به جز از علی که آرد پسري ابوالع

 

هـ) ایـن سـخن پـروین نـه از روي هواسـت     
 

ام همچون خلیـل سـنبل و ریحـان نمـوده     
ات پرسـیده اسـت   خودي از عشق راه خانه بی

گفت: جرمِ راه رفتن نیست، ره، هموار نیسـت 
که علم کنـد بـه عـالم شـهداي کـربال را     

 

ــوار خداســت   ــور اســت ز ان ــا ن ــر کج ه
 

 ) د، هـ، الف، ب، ج4 ) ج، الف، د، ج، ب3 لف) ج، هـ، د، ب، ا2 ) د، هـ، الف، ج، ب1

 در بیت زیر، ......... است.» صفت تفصیلی«اي با ساختار  نقش دستوري واژه.6
پیچـد  پیچم و چـون پـاي دلـم مـی     پاي می«

 

»تــرم بنــدم و از بــار فــرو بســته بــار مــی 
 

 ) مسند4 ) مفعول3 ) نهاد2 ) متمم1

 اند.) است؟ (ابیات از یک شعر انتخاب شده» وندي«قافیه واژة در کدام ابیات زیر، ساختار .7
 بین اي از حسن معنی چشم صورت ندارد بهرهالف) 
 آیــد تســخیر دریــا برنمــیعهــدة حبــاب از ب) 

ـاکن  به یوسف چون رسد جویاي یوسف میج)  شود س   

 باشـد  بیگانه بیش از زهـر مـی   سبزةخطر از د) 

 
 

بــه هــر آیینــه منماییــد دیــدار معــانی را 
ون کنــد الفــاظ، اســرار معــانی رامســخّر چــ

وصـال افــزون کنــد شــوق طلبکــار معــانی را 
جمـــال آشـــنا رویـــان گلـــزار معـــانی را

 

 ) ب و ج4 ) ب و د3 ) الف و ج2 ) الف و د1
 

 کند. ؛ داستان را با لحن روایی و آهنگی نرم و مالیم آغاز می»شازده کوچولو«ویسنده در متن 
هاي ما وحدت ببخش.خداوندا! به مؤمنان ما روشنایی، به خفتگان ما بیداري و به فرغه

نوشته شده است؟ نادرستصاحب کدام اثر 
) پرواز شبانه: آنتوان دوسنت اگزوپري2 ففیخلد: مجد خوافروضۀ 

) کیمیاي سعادت: خواجه نصیرالدین توسی4 کارگران دریا: ویکتور هوگو

 ......... .به جزابیات درست است؛ همۀ به کار رفته در آرایۀ دو 
ــین    ــرگ رنگـ ــر و بـ ــرنج از بـ ــت تـ درخـ
ــردم دارش    ــن م ــوازش ک ــت ن ــرگس مس

ــدچــین ازعــاقالن خوشــه ســرّ لیلــی غافلن
ــه تکلّــم بــه خموشــی بــه تبســم بــه نگــاه 

ــد   ــت کنـــ ــۀحکایـــ ــري را  کلّـــ قیصـــ
خون عاشق به قدح گـر بخـورد، نوشـش بـاد    
این کرامت نیست جز مجنـون خـرمن سـوز   

توان برد بـه هـر شـیوه دل آسـان از مـن     می

(جناس، تشخی
آرایی، تش(واج

(تناسب، تلمیح
(تضاد، کنایه)

 کدام است؟»پرسش انکاري، تخّلص، تلمیح، فعل ماضی نقلی، قید حالت«ییب قرار گرفتن ابیات زیر به لحاظ داشتن ی
در باغ فضل ز آتش طبع چـو آب خـویش  )

ـید  عاقبت خواهم به آن الفت سرا محمل کش
رويگفت: مستی زان سبب افتادن و خیزان می
ععجایـببه جز از علی که آرد پسري ابوالع

 ایـن سـخن پـروین نـه از روي هواسـت     

امهمچون خلیـل سـنبل و ریحـان نمـوده    
ات پرسـیده اسـت  خودي از عشق راه خانهبی

گفت: جرمِ راه رفتن نیست، ره، هموار نیسـت 
شـهداي کـربال را      که علم کنـد بـه عـالم
ــوار خداســت   ــور اســت ز ان ــا ن ــر کج ه

) د، هـ، الف، ب، ج4 ) ج، الف، د، ج، ب3 لف) ج، هـ، د، ب، ا2 د، هـ، الف، ج، ب

در بیت زیر، ......... است.»صفت تفصیلی«اي با ساختار  ش دستوري واژه
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 ؟نداردهاي عبارت زیر، ارتباط معنایی  کدام بیت با هیچ یک از بخش.8
 »بار و کم سخن و دوراندیش.دوست و برد باشی، پرهیزگار و قانع باش و علماگر طالب علم «
ــه  ) 1 ــر ب ــس اگ ــري اي نف ــق بنگ ــدة تحقی  دی

ــا حــــق آفریــــد ) 2 ــزاران کیمیــ   صــــد هــ
ــدبیر و فرهنــــگ و هــــوش ) 3   خداونــــد تــ
ــین  ) 4 ــود را ببــ ــرانجام خــ ــن ســ ــه کــ  نگــ

 

ــوانگري     ــر تـ ــی بـ ــار کنـ ــی اختیـ درویشـ
ــد   ــبر، آدم ندیــ ــو صــ ــایی همچــ کیمیــ
ــا نبینــــد خمــــوش  نگویــــد ســــخن تــ

ــ  ــابی از ایـــن بـ ــاري بیـ ــو کـ ــزینچـ ه، گـ
 

 ؟نداردتناسب مفهومی » مرا هیچ غم نیست، الّا رضاي تو« کدام بیت با عبارت.9
 ) توسـت دیـدار مقصود عاشـقان دو عـالم لقـاي (   ) 1

  طریــق مــا ســر عجــز اســت و آســتان رضــا ) 2
  مــرا رضــاي تــو بایــد نــه زنــدگانی خــویش ) 3
ــوز آن حریـــف ) 4 ــم اســـت هنـ ــر خشـ ــر سـ  بـ

 

توسـت مطلوب طالبـان بـه حقیقـت رضـاي      
کــه از تــو صــبر نباشــد کــه بــا تــو بســتیزند
اگر مراد تـو قتـل اسـت وارهـان اي دوسـت     

ــخنی مــــی   ــا ســ ــدر رضــــا  یــ رود انــ
 

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت، .10
 رس فریـــــاد هـــــرکس تـــــویی یـــــاري) 1

  آیـــین دســـتگیري ز اهـــل جهـــان نیایـــد) 2
ــتگیري ) 3 ــرا از فضــــل و رحمــــت دســ   مــ
 هـم تـو مـا را    ایـم از اصـل خلقـت،    ناتوان افتـاده ) 4

 

ــادخوان رس   ــاد مـــــن فریـــ بـــــه فریـــ
ـاروان نیایـد   درا بانگ ي (زنگ کاروان) همت زیـن ک

ــذیري   ــدر پـــ ــه را انـــ ــاي رفتـــ خطـــ
تـوانی  دستگیري کن به لطف خویشتن، چون می

 

          دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی               

 
 کدام است؟صحیح  ترجمۀ.11

»رَ التِّمثالُ عنکَسطرِانزولِ الم ةٌ عندشدید فَت رِیاحصما عند« 
 که مجسمه شکست، بادهایی شدید به هنگام بارش باران وزیدن گرفت. هنگامی) 1
 ) مجسمه شکسته شد، هنگامی که بادهایی شدید هنگام بارش باران وزید.2
 بارید، مجسمه شکسته شد. وزید و باران می ) هنگامی که بادهایی شدید می3
 که بادهاي شدیدي همراه بارش باران وزید. زمانی ،جسمه را شکست) م4

  ؟نیستکدام جمله صحیح  ترجمۀ.12
: پل1 : امیدوارم دیواري چوبی بسازم.2 هاي زیادي باقی است. ) جسور کثیرةٌ باقیۀٌ  ) رجاء اصنَع جِداراً خَشَبیاً
: برادرش را بوسید و معذرت خواست.) قَبلَ اخاه و4 ) لم صنَعت جِسراً؟: چرا پلی ساختم؟3 اعتَذَر 

 کدام گزینه صحیح است؟ترجمۀ .13
 ولکن ظَلَموا أنفسهم: ولی خودشان به آنها ظلم کردند.) 1
 ) ما فَعلت واجباتک: تکالیفت را انجام نداد.2
 ) ال تَفعلُ واجبها: تکلیفش را انجام نداد.3
: ه4  ر کس دانشی را پنهان کند، پس گویا او نادان است.) من کَتَم علماً فَکَأَنَّه جاهلٌ

 است؟ نادرستکدام گزینه .14
 تناولَ = أَکَلَ  ) 4 رکب ≠) صعد 3 ) بِضاعۀ = متاع 2 قَصیر ≠طویل   )1

 ؟ندارنددر کدام گزینه فعل امر با فعل مضارع مطابقت .15
 »إفْعلْ«) تَفعلینَ 4 »إرفَع« یرفَع) 3 »إزرع« تَزرع) 2 »إرجعی«جِعینَ ) تر1

 نگارش کدام گزینه صحیح است؟.16
 ) کُنت یأکُالنِ الطَّعام4 ) کانَ یدرسونَ فی المکتبۀ3ِ ) کُنت اَشرَب ماء باردا2ً ) کانوا یکتُبنَ واجباتهم1

ویش ی ز ی ب و ي ر ر
ــوز آن حریـــف  ــم اســـت هنـ ــر خشـ ــر سـ ـ

و ي ن ر و ل و ر ر
ــخنی مــــی   ــا ســ ــدر رضــــا یــ رود انــ

است؟ متفاوتوم کدام بیت، 
رس فریـــــاد هـــــرکستـــــویی یـــــاري

آیـــین دســـتگیري ز اهـــل جهـــان نیایـــد
ــتگیري  ــرا از فضــــل و رحمــــت دســ مــ

هـم تـو مـا را    ایـم از اصـل خلقـت،   اتوان افتـاده 

ــادخوان رس  ــاد مـــــن فریـــ بـــــه فریـــ
ـاروان نیایـد   درابانگ ي (زنگ کاروان) همت زیـن ک

ــذیري   ــدر پـــ ــه را انـــ ــاي رفتـــ خطـــ
تـوانی دستگیري کن به لطف خویشتن، چون می

پیپپییپپیپییشییششیششنششننشننهننههنههاههااهادي:عرععررعربیببییبیبی دققیققییقیقییققیققهققههقه10زممامماامان

 کدام است؟صحیح جمۀ
رَ التِّمثالُ عطرِکَسنزولِ الم ةٌ عندشدید فَت رِیاحصما عندعع« 

 که مجسمه شکست، بادهایی شدید به هنگام بارش باران وزیدن گرفت. هنگامی
مجسمه شکسته شد، هنگامی که بادهایی شدید هنگام بارش باران وزید.

بارید، مجسمه شکسته شد. وزید و باران می هنگامی که بادهایی شدید می
که بادهاي شدیدي همراه بارش باران وزید. زمانی ،ممجسمه را شکستم

  ؟نیستکدام جمله صحیح جمۀ
: پل : امیدوارم دیواري چوبی بسازم.2 هاي زیادي باقی است.جسور کثیرةٌ باقیۀٌ ) رجاء اصنَع جِداراً خَشَبیاً

: برادرش را بوسید و معذرت خواست.) قَبَل اخاه و4 م صنَعت جِسراً؟: چرا پلی ساختم؟ اعتَذَر
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 است؟ ناهماهنگکدام کلمه از نظر دستوري با سایر کلمات .17
 ) ال تَکتُبا4 ) ال تَکتُبوا3 ) ال تَحزنَی2 ) ال تَجعل1ُ

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» سترجعینَ ـ کانوا یکتبون ـ ال تَجلبا«هاي  دقیق کلمهترجمۀ .18
 ـ بیاورید نوشتید ـ می ) برخواهید گشت2 نویسند ـ جلب نکنید گردي ـ می ) برمی1
 ـ نیاورید نوشتند ـ می ) برخواهی گشت4 ـ آورید ـ نوشتید ) برخواهی گشت3

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» 7:45و  6:15«ساعت ترجمۀ .19
   ) السادسۀُ و الرُّبع ـ الثَامنَۀُ اال ربعا2ً  ربعاً ۀُ اال ربعاً ـ الثامنۀً االع) التاس1
 ربعاً و ربع ـ الثامنَۀُ إال) التاسعۀُ 4 ربعاً) السادسۀُ االّ ربعاً، السابعۀُ اال 3

 است؟» من حفَرَ بِئراً لأَخیه وقَع فیها«گزینه بیانگر مفهوم عبارت کدام .20
 کنی. ) هر چه بکاري در آخرت همان را درو می2 ) مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.1
 ) نتیجه کارت براي برادرت آسیب رساندن به اوست.4 ) چاه مکَن بهر کسی اول خودت دوم کسی 3

            دقیقه     50زمان پیشنهادي:  ریاضی                 

21.A  هاي  زیرمجموعه همۀاست.  40عضوي است و جمع عضوهاي آن  6 مجموعۀیکA   را در نظر بگیرید و حاصل جمع اعضاي هـر
 کدام را روي تخته سیاه یادداشت کنید. جمع اعداد یادداشتی چند خواهد شد؟

1 (1100 2 (2560 3 (1280 4 3100 

B)بارت حاصل ع.22 M) B                                                                                                           کدام است؟ 
1 (   2 (M3 (B4 (B   

A)کدام است؟ Mه نمایش نقط.23 , B )2 2 1 2 
 
1 (4 2    
2 (5 2   
3 (2 4 2    
4 (2 5 2   
 

xبا توجه به .24 x x3 4 3  کدام است؟ x9، حاصل 8
1 (2 2 (8 3 (32 4 (128 

)ت حاصل عبار.25 )1 1 2 65 2 6 5 2  کدام است؟                                                                                    6

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

2   

x)اگر .26 x) x (a )x (a b )x x2 2 4 3 21 2 3 2 4 aحاصل  باشد، 1 b  برابر است با: 3
1 (4 2 (1   3 (1 4 (4   

aاگر .27 b
ab

2 2
aباشد، حاصل  4 b

a b  برابر است با(a,b )0  
1 (3   2 (6   3 (2   4 (10   

aعبارت  تجزیۀدر .28 a3  کدام عبارت وجود دارد؟ 30

1 (a 3   2 (a 10   3 (a a2 3 10   4( a a2 3 10   

A B
5

6
C

N

M

کنی. ) هر چه بکاري در آخرت همان را درو می2 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
) نتیجه کارت براي برادرت آسیب رساندن به اوست.4 چاه مکَن بهر کسی اول خودت دوم کسی 

پیپپییپپیپییشییششیششنششننشننهننههنههاههااهادي:ریاییاایاضضیضضییضی قییققیققهققههقه50زممامماامان دققیققییق

را در نظر بگیرید و حاصل جمع اعضAهاي زیرمجموعه همۀاست. 40عضوي است و جمع عضوهاي آن  6 مجموعۀک
م را روي تخته سیاه یادداشت کنید. جمع اعداد یادداشتی چند خواهد شد؟

1100 2 (2560 3(1280 4 3100

B)بارت صل ع M) B                                                                                                  کدام است؟
   2 (M3(B4 (B  

A)کدام است؟ Mه نمایش , B ), B

4 2    
25  
22 4    

2 5 2  

xوجه به  x x3 4 3  کدام است؟ x9، حاصل 8
2 2(8 3(32 4(128

A B
5

6
C

N

M
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xاگر .29 y باشد، کدام همواره درست است؟ 

1 (x y 0   2 (x y3 3   3 (x y
1 1   4 (x y 0   

|به ازاي کدام مقادیر نامساوي .30 x |
(x ) (x )2

2 0
3 1

 برقرار است؟ 

1 (x 2   2 (x 1   3 (x 3   4 (x1 3   

Bاگر نقاط .31 2
Aو  5 1

nCو  1 n
2

 کدام است؟ nاشند، (روي یک خط راست باشند) بر یک استقامت ب 1

4) 4   2) 3   5) 2 ) صفر1
5   

xاگر خط .32 y2 4  کدام است؟ MNخط  قطع کند، طول پاره Nو  Mمحورهاي مختصات را در  12
1 (18   2 (9 3 (6   4 (45   

اگر .33
ab c
a bc
abc

2
2

2

64 0
8
128 0

aباشد، مقدار   b کدام است؟ 

1 (4   2 (7
2   3 (9

2   4 (2   

xyعبارت  شدةساده .34 yx
x y (x y x y x y )

1 1
2 2 3 3 2 1 1 2

2
3 3

 کدام است؟  

1 (x y   2 (x y   3 (x y1 1   4 ((x y) 1   

xباقی مانده تقسیم عبارت .35 x x3 22 xعبارت بر  1  برابر است با: 2
1 (1 2 (1 3 (2 4 (2 

أس دیگر مستطیل بر هم عمود به دو ر Mبر روي ضلع مورد نظر قرار دارد و خطوط واصل از  M نقطۀ، 8و  20در مستطیلی به ابعاد .36
 کدام است؟ Mترین رأس مستطیل از  نزدیک فاصلۀهستند، 

1 (6 2 (/6 5   3 (4 4 (/4 5   
 کدام است؟ MNECمتشابه باشند، مساحت  MNFDو  ABEFمربع است. اگر دو مستطیل  ABCDدر شکل زیر چهارضلعی .37

 

1 (975 
2( 885 
3 (915 
4 (945 
 
 

است. مساحت کل این منشور کدام است؟ 6هر یال  اندازةیال است و  9داراي  یمنشور قائم.38
1 (108 36 3   2 (144 36 3   3 (144 18 3   4 (108 18 3   

 ایم، حجم شکل حاصل کدام است؟ را حول وترش دوران داده 12 و 5هاي  الزاویه به ضلع مثلث قائم.39
1 (3600

13   2 (1200
13   3 (1200

3   4 (3600
3   

12 M CD

15
F N E

A B

y2 خط  4 12x y محورهاي مختصات را درM وNخط  قطع کند، طول پارهMN کدام است؟ 
18   2 (9 3(6   4 (45  

ab c
a bc
abc

2
2

2

64 0
8
128 0

aباشد، مقدار  b کدام است؟ 

4   2 (7
2   3(9

2   4 (2  

xyعبارت شدةه  yx
x y (x y x y x y )

1 1
2 2 3 3 2 1 1 2((

2
x yx y

کدام است؟  

x y   2 (x y   3(x y1 1   4 ((x y) 1  

x3ی مانده تقسیم عبارت  22 1x x2  عبارت برx  برابر است با: 2
1 2 (1 3(2 4 (2

أس دیگر مستطیل بربه دو ر Mبر روي ضلع مورد نظر قرار دارد و خطوط واصل از Mنقطۀ، 8و 20مستطیلی به ابعاد 
 کدام است؟ Mترین رأس مستطیل از  نزدیک فاصلۀتند، 

6 2 (/6 5/   3(4 4 (/4 5/  
کدام اسMNECمتشابه باشند، مساحت MNFDو ABEFمربع است. اگر دو مستطیل ABCDشکل زیر چهارضلعی 

975
A B
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)ایم؛ حجم مخروط کدام است؟  مخروطی ساخته 3اي به شعاع  سوم دایره با یک.40 )3  
1 (2 2   2 (4 2   3 (2 3   4 (4 3   

 متر است؟ یال مکعب چند سانتی اندازة، یک مکعب محاط شده است. 10اي به شعاع  در کره.41

1 (20 3   2 (20 3
3   3 (10 3

3   4 (10 3   

 کدام جمله صحیح است؟.42
 ) هر دو مثلث دلخواه متشابه هستند.1
 ) هر دو مستطیل دلخواه متشابه هستند.2
 ) هر دو مربع دلخواه متشابه هستند.3
 ) هر دو لوزي دلخواه متشابه هستند.4

 باشد؟ تواند نمیزیر  اندازةمتر هستند. ضلع سوم کدام  سانتی 11و  5ع یک مثلث دو ضل.43
1 (10 2 (9 3 (6 4 (7 

10 قاعدةاي به قطر  القاعده حجم هرم مربع.44  کدام گزینه است؟ 15و ارتفاع 2
1 (600 2 (500 3 (300 4 (200 

هاي خط  ایم و سپس از قسمت متر بریده سانتی 10متر، چهار مربع کوچک به ضلع  مقوایی به شکل مربع به ضلع یک گوشۀاز چهار .45
 متر مکعب است؟ درباز ساخته شود، حجم این جعبه چند سانتی جعبۀزنیم تا یک  چین تا می

1 (8100  
2 (8000  
3 (7200  
4 (64000 
 
 

          دقیقه    23زمان پیشنهادي:  علوم تجربی                    

 کند؟ واکنش اکسید کدام ماده با آب، اسید تولید می.46
1 (Li   2 (K 3 (N 4 (Mg   

 باشد؟ یک پلیمر مصنوعی می کدام.47
 ) پالستیک4 ) ابریشم3 ) پنبه2 ) پشم1

 جوش باالتري دارد؟ نقطۀیک  کدام.48
1 (C H6 14   2( C H20 42   3 (C H8 18   4 (CH4   

mبا سرعت ثابت  m150قطاري به طول .49
s20  از روي پلی در مدتs30 گذرد. طول پل چند متر است؟ می 

1 (m150  2 (m300 
3 (m450  4 (m600 

برد. اگر نیروي اصـطکاك وارد   را روي یک سطح صاف با سرعت ثابت و بدون تغییر جهت به جلو می kg20اي به جرم  علی جعبه.50
 باشد، نیروي پیشران الزم براي جلو بردن جعبه چقدر است. N80بر جعبه برابر 

  N280) برابر N80 4) کمتر از N80 3) برابر N80  2) بیش از 1
دهند. اگر اصطکاك جعبه بـا   کیلوگرمی را روي زمین هل می 2 جعبۀنیوتون نیرو وارد کنند،  20و  10توانند  دو نفر که حداکثر می.51

 تواند باشد؟ زمین صفر باشد و هر دو نفر حداکثر نیروي خود را وارد کنند، حداقل و حداکثر شتاب این جسم چقدر می
1 (5 - 15 2 (/ /1 5 0  30 - 10) 4 15 -) صفر 3   5

10 10

10 10

5ع یک مثلث ضل  باشد؟ تواند نمیزیر  اندازةمتر هستند. ضلع سوم کدام  سانتی 11و لل
102 (93(6 4 (7

10قاعدةاي به قطر  القاعده م هرم مربع کدام گزینه است؟15و ارتفاع 2
600 2 (500 3(300 4 (200

ایم و سپس از قسمت متر بریده سانتی 10متر، چهار مربع کوچک به ضلع مقوایی به شکل مربع به ضلع یکگوشۀچهار 
متر مکعب است؟درباز ساخته شود، حجم این جعبه چند سانتیجعبۀزنیم تا یک ن تا می

8100  
8000  
7200  

64000

تتججتتجتجرججررججرجربیببییبیبی پیپپییپپیپییشییششیششنششننشننهننههنههاههااهادي:علععللعللوللوولوم قییققیققهققههقه23زممامماامان دققیققییق

 کند؟ نش اکسید کدام ماده با آب، اسید تولید می
Li   2 (K 3(N 4 (Mg  
 باشد؟ یک پلیمر مصنوعی می م

 ) پالستیک4 ) ابریشم3 ) پنبه2 پشم
جوش باالتري دارد؟نقطۀیک م

10 10

10 10
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 چه موقع قطعاً شتاب داریم؟.52
 ) وقتی که اصطکاك داشته باشیم.2 ) وقتی که بر جسمی نیروي پیشران وارد شود.1
 ) وقتی که نیروها متوازن باشند.4 ) وقتی که نیروي خالص داشته باشیم.3

ها  ارد بر کف ظرفریزیم. فشار و است. در هر دو ظرف تا ارتفاع مساوي آب می Bنصف مساحت کف ظرف  Aمساحت کف ظرف .53
 اي با هم دارند؟ چه رابطه

1 (A BP P1
2   2 (A BP P2 3 (A BP P 4 (A BP P4 

 دهد؟ ت خود ادامه میدر کدام گزینه جسم با سرعت ثابت به حرک  کیلوگرمی وارد شوند، 5اندازه به یک جسم  اگر دو نیروي هم.54
 بین نیروها صفر درجه باشد. زاویۀ) 2 درجه باشد. 45بین نیروها  زاویۀ) 1
 درجه باشد. 180بین نیروها  زاویۀ) 4 درجه باشد. 90بین نیروها  زاویۀ) 3
 

 در شکل مقابل چگالی مایع دوم چقدر است؟.55

1 (g
cm35   

2 (g
cm310 

3 (g
/

cm32 5 

4 (g
/

cm37 5 

Eاگر در یک ماشین، .56 R باشد، کدام گزینه صحیح است؟ 
1 (E RA , L L1    2 (E RA , L L1   
3 (E RA , L L1    4(E RA , L L1  

1مزیت مکانیکی اهرم زیر .57
 است. طول بازوي مقاوم چقدر است؟ 2

1 (m3   
2 (m4   
3 (m2 2   
4 (m2 3   
 

 ا به هم است؟ه گسترش بستر دریاي سرخ عامل نزدیک شدن کدام ورقه.58
 هند و عربستان )4 ) عربستان و ایران3 آفریقا و ایران )2 ) آفریقا و عربستان1

 باشد؟ احتمال ایجاد فسیل براي کدام جاندار زیر، بیشتر می.59
 مارمولک در صحرا )2 عمق   عروس دریایی در دریاي گرم و کم )1
  سرد و عمیق هشت پا در دریاي )4   عمق صدف دریایی در دریاي گرم و کم )3

 ؟کنند نمییک از اجرام آسمانی در مدار مشخصی حرکت  کدام.60
 شهاب )4 قمر )3 خرده سیاره )2 سیارك )1

باشد؟ عامل کدام بیماري، ویروس می.61
  بیماري ایدز )2  بیماري سل )1
 ) اسهال خونی4  ) بیماري زخم الي انگشتان پا  3

60 Em2

R

h cm10

cm10

?2

g
cm

1 310

شکل مقابل چگالی مایع دوم چقدر است؟
g

cm35  

g
cm310

g
/

cm32 5/

g
/

cm37 5/

E در یک ماشین،  Rباشد، کدام گزینه صحیح است؟
E RA , L LE, L, LE   2(E RA , L LE, L, LE  
E RA , L LE, LLE   4(E RA , L LE, L, LE  

1ت مکانیکی اهرم زیر 
است. طول بازوي مقاوم چقدر است؟2

m3  
m4  
m2 2  
m2 3  

606 Em2

R

h cm1

cm10

?2

g
cm

1 310
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 ت؟شباهت خزه با سرخس، سرخس با کاج به ترتیب چیس.62
 ) داشتن آوند و تکثیر با هاگ2  ) تکثیر با هاگ و تکثیر با هاگ1
 ) داشتن آوند و داشتن آوند 4  ) تکثیر با هاگ و داشتن آوند3

 باشد؟ ترین بندپایان به ترتیب کدام گزینه می ترین و کمیاب فراوان.63
 پوستان عنکبوتیان ـ سخت) 2   حشرات ـ هزارپایان) 1
 پوستان حشرات ـ سخت) 4   ان) عنکبوتیان ـ هزارپای3

 است؟ متفاوتبندي، کدام جانور با بقیه  از نظر طبقه.64
 ) کوسه4 ) نهنگ3 ) وال2 ) خفاش1

 باشد. اي از ارتباط ........... بین جلبک و قارچ می گلسنگ نمونه.65
 ) شکار و شکارچی4 ) رقابت3 ) همزیستی2 ) انگلی1
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) شکار و شکارچی4 ) رقابت3 ) همزیستی2 نگلی


