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 تغیری نمی کند (1                 ی شود     برابر م9 (3    

 الزم است؟ متری تبدیل کنیم چند برش 5/3متررا می خواهیم به قطعات 11تیر چوبی به طول  -19
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 عدالت خدا (1مهربانی خدا       (3یگانگی خدا                (2   فضل خدا             (1

 ن انجام دهیم مربوط به کدام دوره زندگی ماست؟که می آموزیم کارهایمان را خودمااین -21

 جوانی (1پیری                (3نوجوانی                     (2کودکی                  (1

 یعنی چه؟«کیلالو   عم  ن و   ا للا  ن  سب  ح  »-25

 (خداوند انسان را هدایت می کند2              خداوند بی نیاز است     (1   

 (خداوند پشت و پناه ماست1                  تو را عبادت می کنم (3   

 بخوانیم و بنویسیم

 ...........یعنی « کارد به استخوان رسیدن» -26

  گرفتار شدن      (2          ( به دلیل فشار زیاد عصبانی شدن  1  

 زخمی شدن مجروح و (1                                   بیمار شدن  (3  

 در مورد " از هفت خان رستم گذشتن " کدام مورد صحیح است ؟ – 27

 ل ( ضرب المث1   ( مبالغه    3          ( تشبیه 2          کنایه      (1



 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 در گزینه های زیر معنای کدام کلمه درست است ؟  – 21

 ( حیات :قسمتی از خانه 1( خوار : حقیر     3( عرض : زمین    2پایه     اثاث : بنیاد و (1

 متانت به معنای ........... – 29

 ( آرامش 1      ( نادانی    3زبردستی          ( 2نکوهیده         (1

 داستان " آرش کمان گیر " ایرانیان از چه کوهی تیر را پرتاب کردند ؟ در  – 32

 ( کوه زاگرس 1         ( کوه سبالن 3          ( کوه الوند2         کوه البرز    (1
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 ( کنایه 1            ( تشبیه 3       ( ضرب المثل 2             مبالغه     (1

 در گزینه های زیر کدام یک از چهره های زبان فارسی است ؟  -32

 ( همه ی موارد 1صدا        ( آوا و3( اشاره        2خط        (1

 داستان رستم پهلوان ایرانی در خان هفتم با چه کسی مبارزه می کند ؟  در -33

 ( دیو سپید 1( شیر درنده      3( ارژنگ دیو       2جادوگر         (1
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 ( امالک1              (  کالم 3          ( مالک  2       م لک      (1

 پرسی سؤالت خطاست " نوع جمله  را مشخص سازید ؟ له ی " چو دانی وجم در -35

 ( پرسشی 1            ( امری   3           ( خبری2  تعجبی         (1

 علوم

 فاصله تکیه گاه تا نیروی محرک است ؟ از در کدام ماشین فاصله تکیه گاه تا جسم کمتر -36
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 ( کپک ها1          ( ویروسها  3      ( باکتری ها  2        قارچ ها         (1

 کی به موی سر باشد؟یچه نیروی می تواند موجب چسبندگی روسری پالست -12

 (نیروی اصطکاک1  (نیروی مغناطیسی    3       (نیروی ربایش2   نیروی الکتریکی   (1

 نام دیگر مایع سفید کننده  .......... -11

 ژاولآب ( 1آب کلر               (3نه       ژ(آب اکسی2آب سرکه            (1

 ی می باشد؟عاز موارد زیر کدام جزء مواد طبی -12

 پنبه (1            ( خودکار  3( کفش               2مداد                  (1
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 میکرب کش (1رنگ بر   و (سفید کننده3گی    دکنن( نرم 2گی     ( ضد عفونی کنند1

 ؟فیزیکی را نشان میدهد کدام گزینه تغییر - 15   

 ریز کردن هویج (1سوختن چوب        (3ا      ( گوارش غذ2   ب پز شدن تخم مرغ آ (1

 فلز   .....  سمی  می باشد؟ -16  

 ( مس1( روی                3سرب                     (2نیکل                    (1

 میانی زمین ..........نام دارد؟ بخش الیه ی  -17

 (خمیر کره1(هسته                 3( گوشته                   2پوسته                   (1

 گوشته ی زمین دارای چه حالتی است؟ -11

 (خمیری1( جامد                3( مایع                     2گاز                       (1

 پاسخ احتمالی به پرسش خود چه نام دارد؟ -19

 ( فرضیه1(طبقه بندی           3( قانون                   2نظریه                      (1

 بعد از نا بودی دایناسورها کدام موجودات پدید آمدند؟ -52

 (جانوران بی مهره1(پستانداران         3          (گیاهان         2پرندگان                    (1
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