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 مهفت تيزهوشان

  
 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟, معنای صحيح كلمات زير -1

  »كه ـ جز ـ خورشيد ـ مهربان كسی«
  نحمٰ رَ اِّال ـ هَُو ـ َشمس ـ ) ۲    يمـ هَُو ـ َشمس ـ َرح ياَلَّذ) ۱
 نَرحمٰ ـ اِّال ـ َشمس ـ  ياَلَّذ) ۴    ـ اِّال ـ َشمس ـ َرحيم ياَلَّذ) ۳

 صحيح نوشته شده است؟, معنی تركيب قرآنی, در كدام گزينه -2

ُرونَ لَِقوْ ) ۲  .وحی كرديم به پروردگارت: كَ َربࠩ حیٰ اَوْ ) ۱   .كنند برای گروهی كه فكر می: مٍ يَتََفكَّ
الة) ۳ كنند: ُمقيَم الصَّ  »!ای پدر ما« :گفتيم: قالوا يا اَبانا) ۴  .نماز جماعت ۀبرپا

 ؟يستنكدام گزينه از آداب باطنی تالوت قرآن كريم  -3

  .خاضع و خاشع باشيم, ونددر مقابل سخنان خدا) ۱
  .به معنای آيات نيز توجه كنيم, هنگام قرائت قرآن) ۲
  .نشينيم در مقابل قرآن مؤّدب می) ۳
 .خوانيم قرآن می, وندبرای كسب رضای خدا) ۴

 شود؟ آن كلمه چگونه معنا می, اضافه شود» ونَ «ای  هرگاه به آخر كلمه -4

 مثّنی) ۴  جمع) ۳  مؤنث) ۲  مفرد) ۱

 كند؟ به چه موضوع مهمی اشاره می, َتِبُقوا الَخيراِت َفاسْ پيام قرآنی  - 5

  .عّزت و سربلندی برای خداست ۀهم) ۱
  .خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است) ۲
  .نيست وندموفقيت جز به ياری خدا) ۳
 .ديگر سبقت بگيريد از يک, كارهای خوب در) ۴

 است؟» غليظ و از ته گلو«صورت  به, زير در عربیيک از حروف  تلفظ كدام -6

 »ث«) ۴  »ذ«) ۳  »ح«) ۲  »ظ«) ۱

 است؟ نادرستهای زير  يک از عبارت كدام -7

  .كنند خودشان را از حفاظت خداوند محروم می, شوند افراد با اشتباهات و گناهانی كه مرتكب می) ۱
  .آييم و برای خوشبختی نيازمند راهنمايی پيامبران هستيم بار به اين دنيا می ما تنها يک) ۲
  .صبر و تقوا است, ها برای جلب ياری خداوند ترين راه ترين و ساده يكی از مهم) ۳
  .كه خودمان را پيش ديگران كوچک نكنيم احساس باارزش بودن است؛ يعنی اين, عّزت نفس) ۴

 های خداوند چيست؟ عمتشكر واقعی ن -8

  شكر زبانی و گفتن الحمداهللا) ۲  ها تشكر كردن از پدر و مادر و نيكی كردن به آن) ۱
  های خداوند در انجام كارهای حرام استفاده نكردن نعمت) ۴  انفاق در راه خدا و كمک به نيازمندان) ۳
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 مهفت تيزهوشان

 السالم است؟ يک از معصومين عليهم حديث زير از كدام -9

كنـد كـه چگونـه  ديگر بـرايش فرقـی نمی, ان بپرهيزد و به واجباتش عمل كند و خود را به اخالق نيكو بيارايدكسی كه از گناه«
  ».بميرد

  )ع(امام رضا ) ۴  )ع(امام صادق ) ۳  )ع(امام حسين ) ۲  )ع(امام علی ) ۱
كاری به كدام, َرئوٌف بِالِعبادِ َو ِمَن النّاِس مَن يَشری نَفَسُه اِبِتغاَء مَرضاِت اِهللا َو اُهللا  ۀشريف در آيۀ - 10 ) ع(های امـام علـی  يک از فـدا

 اشاره شده است؟

  نبرد تن به تن با عمرو بن عبُدوّد در جنگ خندق) ۱
كرم ) ۲   در شب هجرت) ص(خوابيدن در بستر پيامبر ا
  قرائت سورۀ توبه در ميان مشركان مكه) ۳
  از جا كندن دِر خيبر و كشتن جنگجوی خيبر) ۴

  
 . ............  جز بهآثار زير است،  ۀمرادی كرمانی، خالق همهوشنگ  -11

 های ريحانه خانم  قصه) ۴  خمره ) ۳  نخل ) ۲  مشت بر پوست ) ۱

 .  است............  به............  ۀهمانند نسبت واژ» جذر به جزر« ۀنسبت واژ -12

 گِل ـ ُگل ) ۴  قياس ـ غياث ) ۳  بصير ـ بصر ) ۲  فراز ـ نشيب ) ۱

 ؟ نداردوجود » مسند«كدام عبارت، در  -13

  جا چون نگهبانم، تو چون گنج  من اين) ۲  تو را پرواز بس زود است و دشوار ) ۱
 فردا كه نيامده است، فرياد مكن ) ۴  نگشت آسايشم يک لحظه دمساز ) ۳

 جمع مكسر هستند؟  در كدام گزينه، تمام كلمات - 14

  تصورات ـ ارواح ـ قوم ) ۲    لشكر ـ آيات ـ قبور ) ۱
 عاليق ـ تصاوير ـ اوقات ) ۴    ايام ـ مطبوعات ـ مردم ) ۳

 است؟  نرفتهكار  به» نهاد ـ مفعول ـ متمم«های دستوری  نقش ۀدر كدام گزينه، هم - 15

  . اوليا گردان ۀيا رب، تو از وی خشنود باش و درجتش، درج) ۱
  . جای رسانيددعای مادرم در حّق من مستجاب شد و مرا بدين ) ۲
  . آن دست كه زير سر مادرم بود، خون اندر آن خشک شده بود) ۳
 . بی از زير آينه و قرآن ردم كرد بعدازظهر، بی) ۴

  ؟ نداردكدام بيت، نياز به بازگردانی  -16
ــــــتی)۱ ــــــاب هس ــــــادر، ای آفت ! بخشم

  

زيـــــر پايـــــت بهشـــــت جاويـــــد اســـــت 
  

روا ای فضــــل تــــو حاجــــت! ای خــــدا)۲
  

ـــــود روا  ـــــيچكس نب ـــــاد ه ـــــو ي ـــــا ت ب
  

ــــــام روزی)۳ ــــــبوی در حم ــــــی خوش گل
  

ــــه دســــتم  ــــوبی ب رســــيد از دســــت محب
  

ــــــد)۴ ــــــين غلتي ــــــر زم ــــــه آرام ب دان
  

ـــــد  ـــــوچكش را خوان ـــــای ك ـــــت و انش رف
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 مهفت تيزهوشان

 ؟ خورد نمیبه چشم  زيررباعی  ابيات، در گزينه مترادف كدام -17

ــن « ــاد مك ــيچ از او ي ــت ه ــه گذش  از دی ك
  

ــن  ــاد مك ــت، فري ــده اس ــه نيام ــردا ك  ف
  

ـــن  ـــاد مك ـــته بني ـــده و گذش ـــر نام  ب
  

  »حــالی خــوش بــاش و عمــر بــر بــاد مكــن
  

كنون ) ۴  هرگز ) ۳  ديروز ) ۲  حمايت ) ۱   ا
 ؟ نيستمعنا، امالی كدام واژه صحيح  با توجه به -18

  جريمه شدن : تغاص پس دادن) ۲    زده  حيرت: مبهوت) ۱
 ترسناک : َمهيب) ۴    تالش و كوشش : تقّال ) ۳

 است؟  نادرست، كدام گزينه زيربا توجه به رباعی  -19

ـــ« ـــن قافل ـــر عجـــب می ۀاي ـــذرد  عم  گ
  

ــی كــه بــا طــرب می  گــذرد  دريــاب دم
  

 ســاقی، غــم فــردای حريفــان چــه خــوری؟ 
  

 » گــذرد آر پيالــه را، كــه شــب می پــيش
  

  .   اند كار رفته ل در زمان حال بهاتمام افع) ۲  . پرسشی انكاری وجود دارد ۀدر اين شعر، جمل) ۱
 . در اين رباعی قرار دارند...) خبری، پرسشی و (نوع جمالت  ههم) ۴  . خورد به چشم می» جمله شبه«در اين رباعی، يک ) ۳

 .............  جز بهاند،  ، موجب آراستگی سخن شدهزير های ادبی در بيت آرايه ۀهم - 20

ــرا « ــار غمــی عشــق او كشــيد م ــر ب ــه زي  ب
  

 » هـا انـداخت كه كـوه را بـه كمـر پـيچ و تاب
  

  تشخيص ) ۴  تضاد ) ۳  اغراق ) ۲  تشبيه ) ۱

  
 هر دو واژه درست است؟  ۀدر كدام گزينه ترجم -21

 زندگی : شَعيْ / كشتی : َسفين↨) ۴  پا : قَدم/ كنار : لَ حَوْ ) ۳  واژه : لُغ↨/ رو  روبه: أَمامَ ) ۲  بدی : سوء/ روی : َوراءَ ) ۱

ْ « ۀجمل ۀترجم -22 ْ اَل  در كدام گزينه آمده است؟ » .باِب مفتاُح هناَك َعلَی ال

  . جا پشت در است كليد آن) ۲    . جا پشت در است كليد اين) ۱
 . است در جا روی كليد آن) ۴    . جا باالی در است كليد اين) ۳

 است؟  نادرستكدام پرسش و پاسخ  -23

ْ  ِمنْ ) ۱ ْ  ِمنْ ) ۲  .َن أنَت؟ أنا ايرانيٌّ أي ْ  ِمنْ ) ۳  .؟ أنا لُبنانّي↨ٌ َن أنتِ أي ْ  ِمنْ ) ۴  . َن هَُو؟ هَُو مصريَّ↨ٌ أي  . عراق َن ِهي؟ ِهَي ِمنْ أي

 كدام عبارت درست است؟  ۀترجم - 24

۱ ( ْ   . دست خداوند كنار جماعت است . َجماع↨ِ يَُداِهللا َمَع ال
  . شهر قم نزديک تهران است . طهران مدينُ↨ قُم قريبٌ↨ ِمنْ ) ۲
۳ ( ْ ُ↨ تَحْ اَل هاتِ َجنَّ   . بهشت زير پای مادر است . َت أقدامِ االُمَّ
ْ  لَِمنْ ) ۴   ؟همراه زيبا مال من است) تلفن(آن  َجميُل؟ ذلَك الجّواُل ال

 است؟ نادرست متضاد كدام گزينه - 25

  َرخيص↨  غالِيَ↨ ) ۴  َكثير  قَليل ) ۳  يَمين  يَسار ) ۲  َب جَنْ  َت تَحْ ) ۱
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 مهفت تيزهوشان

  
 يک از نواحی مرتفع و بلند است؟ ترتيب مربوط به كدام ، هريک به»بينالود و سبالن، دماوند«های  قله -26

  های آذربايجان  كوه و كوه البرز های خراسان، رشته كوه) ۲  های خراسان كوه و های آذربايجان كوه البرز، كوه رشته) ۱
 های آذربايجان كوه و ای خراسانه كوه البرز، كوه رشته) ۴  های خراسان كوه و كوه البرز های آذربايجان، رشته كوه) ۳

 های زير درست است؟ يک از گزينه ترتيب كدام -27

  شهرستان، استان، شهر، روستا) ۲  استان، شهر، روستا، شهرستان) ۱
 استان، شهرستان، شهر، روستا ) ۴  استان، شهرستان، روستا، شهر) ۳

گر فاصل -28 كبری بر روی نقشه  ۀا  است؟ چند متربر روی زمين  ها واقعی آن ۀمتر باشد، فاصل سانتی ۴خيابان شهيد همت با خيابان ا

۱ (۴۰۰  

۲ (۲۰۰   
۳ (۶۰۰  

۴ (۸۰۰  

 مدير. بار مصرف پالستيكی استفاده نكردند  در مراسم افطاری سال گذشته از ظروف يک ،عالمه حلی شهر تهران ۀمدير و كاركنان مدرس -29
 كمک كرده است؟ چه چيزاين اقدام مدير مدرسه به  .آموزان خواست تا يک ليوان و بشقاب و قاشق با خودشان بياورند از همه دانش

  ايرانی ۀكار و سرماي) ۴  كننده رعايت حقوق مصرف) ۳  حمايت از توليدكننده) ۲  زيست حفظ محيط) ۱

 گويند؟ شود، چه می ها مربوط می ر به دشتها و از سوی ديگ به آن نواحی كه از يک سو به كوه -30

  ها تپه) ۴  ها فالت) ۳  ها  جلگه) ۲  ها كوهپايه) ۱

  
31- Babak: What’s your phone number? 

Pedram: .................................... .  
1) My last name is Bahrami  2) It’s 228 - 35680  
3) Ten and ten is twenty  4) My number is five  

32- Happy ............ to you , Ali.  
1) age  2) birthday  3) date  4) month  

33- A: Who is that ............ ? 
B: ............ is my brother Parsa.  
1) man - He's  2) boy - He  3) woman - She  4) boy - She  

34- Student: Can you ............ me? I can’t write my name.  
Teacher: Sure.  
1) help  2) spell  3) sit down  4) welcome  

 ؟ باشد نمیوگوی دو نفره درست  كدام گفت - 35

1) A: Nice to meet you, Elham. B: Nice to meet you, too.  
2) A: Who is that girl? B: She’s my sister Parisa.  
3) A: When’s your birthday? B: In Farvardin.  
4) A: How old are you now? B: He’s twelve.  
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 است؟  نادرستكدام گزينه  -36

  . يابد چگالی آن كاهش می, دهيم وقتی فلزی را گرما می) ۱
  . ليتر آب است ۱۰۰۰ با برابر, يک متر مكعب آب) ۲
  . شود تر می حجمش از يک ليتر بيش, پس از انجماد, دهيم وقتی يک ليتر آب درون ليوان فلزی را در فريزر قرار می) ۳

kgچگالی) ۴

m31 از جسمی برابرg

cm31000 از آن جسم است . 

 زمين چگونه است؟  ۀكر وزن يک شخص در مناطق مختلف سطح -37

  . تر است قطب شمال كم ۀدر منطق) ۲  . تر است استوايی كم ۀدر منطق) ۱
 . زمين يكسان است ۀدر همه جای سطح كر) ۴  . تر است قطب جنوب كم ۀدر منطق) ۳

گر از سطح زمين به انداز -38  شود؟  وزن ما چند برابر می, دوبرابر شعاع زمين باال برويم ۀا

۱ (۴   ۲ (۹   ۳(1
9   ۴(1

4  

 سنگ در اين حالت چه نوع انرژی دارد؟ . شود و به طرف زمين در حال حركت است قطعه سنگی از باالی كوه رها می -39

  انسيل گرانشی پت) ۲    پتانسيل شيميايی ) ۱
 پتانسيل مكانيكی ) ۴    پتانسيل كشسانی ) ۳

 های انرژی درست هستند؟  كدام گزينه در رابطه با صورت -40

  . هايی از انرژی جنبشی هستند صورت, های صوت و گرما انرژی) ۱
  . هايی از انرژی پتانسيل هستند صورت, های شيميايی و الكتريكی انرژی) ۲
  . هايی از انرژی پتانسيل هستند صورت, ای های نور و هسته انرژی) ۳
 . هايی از انرژی جنبشی هستند صورت, های مكانيكی و شيميايی انرژی) ۴

 های زير انرژی پتانسيل گرانشی دارند؟  يک از مثال كدام - 41

  . تانفجار اس ۀباروت تفنگ آماد) ۲  . شده و آماده برای رها كردن تير كمان كشيده) ۱
 . شود توپ بسكتبال از حلقه رها می) ۴  . زند سواری بر روی سطح افقی جاده ركاب می دوچرخه) ۳

 شناسـي  شناسي و زيست ، زمينفيزيك( ، علوم تجربي مطابق روند تفكيكي1 سري، لطفاً از بين سؤاالت يگرام آموز دانش: توجه
را بـه   يسـر  كفقـط يـ   ،)70تـا   56 ي شـماره ( علوم تجربي مطابق رونـد كتـاب درسـي   ، 2سري و ) 55تا  36ي  شماره(، )و شيمي

  .انتخاب خود پاسخ دهيد

)55تا  36سؤاالت ( علوم تجربي مطابق روند تفكيكي
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گـر نقطـ. رسد می B ۀكند و به نقط سقوط می A ۀتوپ فوتبالی از نقط, زير مطابق شكل - 42 و محـّل برخـورد تـوپ بـه زمـين C ۀا
AB BC ۀمشخص كنيد وقتی توپ به نقط, باشد B مقدار انـرژی پتانسـيل تـوپ چـه نسـبتی بـا مقـدار انـرژی , رسد می

 ) انرژی جنبشی Kانرژی پتانسيل و  U(اش دارد؟  جنبشی

۱(U K   
۲(U K   
۳(U K   
  . توان پاسخ درست داد  نمی, چون جرم توپ و ارتفاع مشخص نيست) ۴

كنـد و بـرای يـک لحظـه  را فشرده می آنگوی پس از برخورد به فنر، . كنيم گوی فلزی را به طرف فنر پرتاب میزير مطابق شكل  - 43
آيـا گـوی . شـود رانـده می ؟ سپس گوی به عقبشود به كدام انرژی تبديل میدر اين حالت انرژی جنبشی گوی  ؛شود متوقف می

 گردد؟  خود قبل از پرتاب بر می ۀمجدداً به محّل اولي

  خير پتانسيل مكانيكی ـ ) ۱
  خير  ـپتانسيل كشسانی ) ۲
  بله  ـپتانسيل كشسانی ) ۳
 بله  ـپتانسيل مكانيكی ) ۴

0/يک گوی به جرم, زير مطابق شكل -44 . كنـد متر بر ثانيه به فنر برخورد می ۲شود و با سرعت متوسط  رها می A ۀكيلوگرم از نقط 2

گر اصطكاک را در نظر نگيريم N(gچقدر است؟ (h) تا سطح زمين A ۀارتفاع نقط, ا )
kg

 10 

۱(/0   متر   2
۲(/0   متر   1
  متر  سانتی ۱۰) ۳
 متر  سانتی ۲) ۴

گر ارتفاع هر پله . رود سوم می ۀهای مدرسه به طبق كيلوگرم از پله ۶۰آموزی به جرم  دانش -45  ۵۰ها  متر و تعـداد كـّل پلـه سانتی ۲۰ا

N(gچند كيلوژول انرژی پتانسيل گرانشی دارد؟, سوم مدرسه ۀآموز پس از رسيدن به طبق دانش, عدد باشند )
kg

 10 

۱ (۶۰۰۰   ۲ (۶۰   ۳ (۶   ۴ (۶۰۰   

  
 تفاوت ابر و مه در چيست؟  - 46

  ها   درصد رطوبت آن) ۲  ها  آن ۀدهند  های تشكيل نوع مولكول) ۱
 . هر سه گزينه درست است) ۴  . شوند ارتفاعی كه در آن تشكيل می) ۳

 تر است؟  زمين بيش ۀيک از مناطق كر شوری آب درياها در كدام -47

  . ماند بارندگی كم است و سطح درياها منجمد است و شوری در آب میزيرا , مناطق قطبی) ۱
  . زيرا دمای هوا زياد است و تبخير نيز زياد است, مناطق استوايی) ۲
  . زيرا بارندگی زياد و تبخير نيز زياد است, مناطق معتدل) ۳
 . های درياها به هم راه دارند زيرا آب, مناطق شوری آب يكسان است ۀدر هم) ۴
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 ؟ باشد می) اندام(ترتيب از راست به چپ ياخته، بافت و عضو  ام گزينه بهكد - 48

  ها  های خونی، كبد، پالكت رگ) ۲    كبد، گلبول سفيد، خون ) ۱
 گلبول قرمز، خون، قلب ) ۴    النخاع، نخاع  مغز، بصل) ۳

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 49

  . هستندسرشار از آمينواسيدهای ضروری , شير و لبنيات و تخم مرغ) ۱
  . محلول در آب هستند Cو گروه  Bهای گروه  ويتامين) ۲
  . زا هستند ها برای بدن انرژی ها و چربی كربوهيدرات) ۳
  . نوعی كربوهيدرات ساده است, نوعی كربوهيدرات مركب و نشاسته, گلوكز) ۴

ايـن . شوند كيسه صفرايش را بردارنـد پزشكان مجبور می. كيسه صفرايش خراب شده و از كار افتاده است, شخصی بر اثر بيماری -50
 شخص در جذب كدام ويتامين دچار مشكل است؟ 

۱ (C     ۲ (B   
۳ (D     ۴ (ها برايش مشكل است ويتامين ۀجذب هم .  

  
 ؟ نيستكدام جمله درست  - 51

  . نسبت حجم آن ماده به جرم مقدار معينی از آن ماده است, چگالی يک ماده) ۱
  . مقدار نيرويی كه الزم است تا يک ماده در اثر كشيدن بريده شود, استحكام) ۲
  . است) زياد(فلزی است كه قابليت ورقه شدن آن باال , طال) ۳
 . تواند در اثر وارد كردن نيرو خم شود دهد كه آن ماده چقدر می پذيری يک ماده نشان می انعطاف) ۴

  ماند؟ در يک تغيير فيزيكی معموالً كدام ويژگی ماده بدون تغيير می - 52

  ذرات ماده  ۀجنب و جوش و فاصل ۀانداز) ۲    انرژی ذرات ماده  ۀانداز) ۱
 ساختمان اتمی و مولكولی ماده ) ۴  ماده  ۀو اندازفيزيكی  حالت شكل،) ۳

   است؟درست  هگزينكدام  - 53

  . رود دمايش باالتر نمی, هرچه به آن گرما بدهيم, خالص در ظرف درباز ۀهنگام جوشيدن يک ماددر ) ۱
  . آيد دست می مركب به ۀتركيب يا ماد, از به هم پيوستن و تركيب شدن چند اتم) ۲
  .شود هواپيما استفاده می ۀاز آن برای ساختن بدن, علت سختی و رنگ سفيد آلومينيم به) ۳
 . گردد خود برمی ۀكه فلز پس از زدن ضربه به شكل اولي يعنی اين, خوار بودن يک فلز شچك) ۴

 رود؟ علّت آن چيست؟  تر باال و پايين می  آب درون لوله بيش, با تغيير دمای برابر, زيرساز  در كدام دماسنج دست -54

  . چون مخزن آن از آب پر استـ ) ۲(دماسنج ) ۱
كم نمیـ  )۲(دماسنج ) ۲   . رود شود و درون لوله باال می چون آب مترا
  . شود تر منقبض و منبسط می چون هوا بيشـ  )۱(دماسنج ) ۳
  . شود تر گرم و سرد می  چون آب از هوا كمـ  )۱(دماسنج ) ۴
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گر جرم هر پروتون و هر نوترون تقريباً  -55 كسيژن  ۱واحد و جرم هر الكترون  ۲۰۰۰ا تقريباً چند برابر جـرم واحد باشد، جرم يک اتم ا
)Oيک اتم كربن است؟ p , n , e) C( p , n , e)8 8 8 6 6 6 

۱(2
3   ۲(3

2   ۳(4
3   ۴(3

4   
  

  
  

  
 تواند از حدس و گمان استفاده كند؟ فرد می, های علمی مرحله از روشدر كدام  - 56

 كدام هيچ) ۴  بندی طبقه) ۳  نظريه) ۲  مشاهده ) ۱

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 57

  .از جمله يكاهای متداول طول است, متر متر و ميلی سانتی, كيلومتر) ۱
  .آوری اطالعات است گيری يكی از مراحل جمع اندازه) ۲
  .دست آورد مّدرج به ۀتوان با انداختن داخل استوان اجسام را می حجم همۀ) ۳
 .ها همواره با تقريب همراه هستند گيری اندازه) ۴

 ؟نيستمولكول , يک از موارد زير ذّرات سازندۀ كدام - 58

 نئون) ۴  كلر) ۳  متان) ۲  گوگرد) ۱

يک از دماها ماّدۀ آب شـكل مشّخصـی دارد و در  امترتيب در كد به. كند دانيم شكل و حجم مواد در دماهای مختلف تغيير می می - 59
 ؟نداردكدام دما حجم معّينی 

  درجه ۱۰۰زير صفر ـ باالی ) ۲    درجه ـ باالی صفر ۴) ۱
 درجه ۴زير صفر ـ باالی ) ۴    درجه ۱۰۰درجه ـ باالی  ۴) ۳

 يک از موارد زير ساختار بلوری دارد؟ كدام -60

كی) ۳  الماس) ۲  گوگرد) ۱  مواردهمۀ ) ۴  نمک خورا

 كدر است؟, يک از اجسام زير كدام -61

 ای ليوان شيشه) ۴  شيشۀ مات) ۳  آيينه) ۲  الماس) ۱

 يک بيانگر خاصّيت شيميايی است؟ كدام -62

 جاذِب آب بودن) ۴  درجۀ سختی) ۳  پذيری اشتعال) ۲  پذيری انعطاف) ۱

 يک از موارد زير درست است؟ مقايسۀ چگالی كدام -63

  آهن آلومينيوم ) ۲  برنج جيوه ) ۱
 طال فوالد ) ۴  آب پنبه  چوب) ۳

گر بخواهيم , درصد يک نوع آلياژ فوالد از آهن است ۸۰ - 64 تقريباً به چه ميزان سـنگ آهـن نيـاز , تن از اين آلياژ داشته باشيم ۵ا
 داريم؟

  كيلوگرم ۲۰۰۰) ۴  تن ۱۰) ۳  كيلوگرم ۴۰۰۰) ۲  كيلوگرم ۸۰۰۰) ۱

)70تا  56سؤاالت ( علوم تجربي مطابق روند كتاب درسي
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 كدام گزينه صحيح است؟, های ذوب آهن كورهكمک مواّد مختلف در  در ارتباط با احيای سنگ آهن به - 65

كنش) ۱ كنش) ۲  .حالت جامد دارند, ها در اين فرايند دهنده همۀ وا   .ها است تر از فراورده ها بيش دهنده جرم وا
 .شده دارد فلز آهن حالت جامد گداخته, در انتهای فرايند) ۴  .شود كلسيم كربنات به عنوان يک فراورده محسوب می) ۳

 آهک كدام خاصّيت زير را دارد؟محلول آب  -66

 همۀ موارد) ۴  رنگ شيری) ۳  اسيدی) ۲  رسانايی) ۱

 راه حلی برای حفظ منابع مواّد اّولّيه كاغذ مصرفی در صنعت غذا باشد؟ تواند نمیهای زير  يک از روش كدام -67

  كاهش مصرف) ۱
  بازيافت) ۲
  مصرف دوباره) ۳
 .صنعت كاغذ مواّد غذايی است همۀ موارد راه حلی برای حفظ منابع طبيعی در) ۴

 .است............  شامل, های شيرين سطح زمين بخش عمدۀ آب -68

 ها رودخانه) ۴  ها درياچه) ۳  ها يخچال) ۲  های زيرزمينی آب) ۱

 ؟نيستيک جزو وظايف علم هواشناسی  كدام -69

  گيری ميزان بارندگی اندازه) ۲    مطالعۀ هوای اطراف زمين) ۱
 .های اين دانش است همۀ موارد جزو فعالّيت) ۴    بينی وضعيت هوا پيش) ۳

گر هر گوی نشان - 70  ترتيب به چند نوع گوی نياز داريم؟ برای ساخت موارد زير به, دهندۀ يک نوع عنصر باشد ا

كسيژنه آب, چدن«   »قلع, گوگرد, ا
۱ (۳ ,۴ ,۱ ,۱  ۲ (۲ ,۲ ,۱ ,۱  ۳ (۳ ,۲ ,۲ ,۱  ۴ (۲ ,۲ ,۸ ,۲  

  
گر  -71  3ۀنقطـ ۀقرين Dو  7نسبت به 7ۀنقط ۀقرين Cو  3نسبت به 7ۀنقط ۀقرين Bو  3نسبت به 7ۀنقط ۀقرين Aا

B)باشد، حاصل 3نسبت به C) (A D)  2 كدام گزينه است؟ 

۱(6   ۲(7   ۳(8   ۴(9  

 ها عددی منفی باشد؟ و مجموع آن 24ها آن  ضرب توان يافت كه حاصل چند جفت عدد صحيح می -72

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۴  ۴ (۸ 

گر عددی دورقمی را در آينه ببينيم و بخوانيم، سپس عدد خوانده شده را با عدد اوليه جمع كنيم، حاصـل -73  ۹۹هـا برابـر  جمع آن ا
گر ارقام عدد اوليه متفاوت باشد، چند عدد با اين ويژگی . باشد می  .)اعداد طبيعی باشند(توان يافت؟  میا
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37/مّكمل مّكمل متّمم -74 3 كدام گزينه است؟ 

۱(/127 3   ۲(/52 7   ۳(/122 7   ۴(/152 7  

گر قطر مربع زير، برا - 75  چقدر خواهد بود؟ رنگیباشد، مساحت قسمت  cm20برا

۱(cm2100   

۲(cm260   

۳(cm265   

۴(cm275  

به اين ترتيب مينا از هـر . انتهای صف، بيرون رفتند نفر از ۷نفر از جلوی صف و سپس  ۳مينا در صف اتوبوس ايستاده بود، ابتدا  -76
 اند؟ در ابتدا، چند نفر در صف بوده. دو طرف، نفر يازدهم شد

۱ (۳۱    ۲ (۲۷  
۳ (۳۳    ۴ (۲۳ 

گر از پنج برابر عددی هشت واحد كم كنيم، مثل آن است  -77  واحد اضافه كنيم، آن عدد كدام است؟ ۳۷كه به همان عدد  ا

۱(/37 25   ۲(45
2   ۳(/11 25   ۴(33

2   

x15ربع ثلث عدد ۀمعكوس قرين -78 3
 صورت عبارت جبری در كدام گزينه آمده است؟ به 2

۱(x1 5
8     ۲(x5 1

8   

۳(
x
8

5 1     ۴(
x

8
1 5  

xۀدر معادل -79 x x    1 1 2 12 3  كدام است؟ xمقدار  4

۱(/5 6   ۲(/2 8   ۳(/1 6   ۴ (۱۲  
 د؟خط وجود دار خط و چند پاره در شكل مقابل، چند نيم - 80

  خط نيم ۳۶خط و  پاره ۳۸) ۱
  خط نيم ۳۹خط و  پاره ۳۸) ۲
  خط نيم ۳۸خط و  پاره ۳۹) ۳
گاج خط نيم ۳۳خط و  پاره ۳۶) ۴
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X ،180دهيم و بعد از آن شكل حاصل را نسبت بـه رأس  را ابتدا سه واحد به راست و سپس دو واحد به باال انتقال می Aشكل  -81

 كدام خواهد بود؟ جديد Yمختصات رأس  .)ساعتگرد(دهيم  میدرجه دوران 

۱( 
  

6
3   

۲( 
  

7
4   

۳( 
  

3
6   

۴( 
  

4
7  

ABحاصل. ها با هم برابرند خط پاره ۀدر شكل زير، هم -82 CD BC 32  برابر با كدام گزينه است؟ 2

۱(FG122     ۲ (FG  

۳(FG3     ۴(FG112  

ˆۀانداز. در شكل زير، چهار مربع رسم شده است -83 ˆˆ ˆ ˆ ˆx y z w p q      در كدام گزينه آمده است؟ 

 .)شكل روی يک خط قرار دارد سهرئوس : فرض(

۱(720   

۲(360   

۳(630   

۴(270  

 باشد؟ های زير صحيح می يک از گزينه كدام - 84

  .اند دو متشابه نهشت، اجزای متناظر دوبه در دو شكل هندسی هم) ۱
  . باشند قطرهای تمام اشكال هندسی منتظم محور تقارن نيز می) ۲

كثر يک زاوي چند ضلعی) ۳   . باشند می 180تر از بزرگ ۀهای مقعر، دارای حدا
گاج  . نهشت، زوايای متناظر حتماً با هم برابرند در دو شكل هم) ۴

ى 
سر

سرا
ى 

نها
مو

 آز
@

Gaj
ir
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 مهفت تيزهوشان

x
y

x
y






12 1
1

xازای حاصل عبارت زير، به - 85  yو 2 4 كدام گزينه است؟ 

۱(8
29     ۲(35

8   

۳(233 32     ۴(5214  

 دهد؟ درستی نمايش می های رنگی شكل را به كدام گزينه مساحت قسمت -86

۱((a b x)(x y a)      
۲((a b x)(x y a) a(x y)        
۳(a(x y) x(a y)     
۴(a(x y b) x(x y)      
 

aصورت را به عمل -87 b b b   2 حاصل عبارت. كنيم تعريف می[(a b) b) b]   در كدام گزينه آمده است؟ 

۱(a b 2   ۲(b b 2   ۳(b a b    ۴(a a 2  

كنون  -88 كنـون چنـد سـال . سال بود ۶۰پدر و پسر شش سال قبل، مجموع سّن اين . برابر پسرش است ۳سّن مردی ا سّن پسر او ا
 است؟

۱ (۱۸  ۲ (۱۶  ۳ (۵۲  ۴ (۵۴ 

yدر شكل زير، مقدار -89 x چقدر است؟ 

۱ (۱  
۲(1   
۳ (۴۷  
۴(47  

y  مقابل، در كدام گزينه آمده است؟ ۀدر معادل xمقدار  - 90 x x y   


36 10 24 6 4 3
18 2 

۱(88
3   ۲(16

88   ۳(44
5   ۴(3

44   

  
  

گاج
ى 
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سرا
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نها
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 آز

@
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ir




