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وزارت آموزش و پرورش
اداره كل آموزش و پرورش استان يزد

100: تعداد سوال دقيقه  120: مدت پاسخگويي 

:شماره داوطلبي :                               نام و نام خانوادگي داوطلب 

رهتا شما از شماره تعداد سوال مواد امتحاني

10 1 10 پيام هاي آسمانآموزش قرآن و 

25 11 15 فارسي

33 26 8 عربي

43 34 10 )مدنيجغرافيا، تاريخ، (مطالعات اجتماعي

50 44 7 انگليسيزبان 

75 51 25 علوم تجربي

100 76 25 رياضي

صبح9: ساعت شروع آزمون 15/05/1400جمعه  روز : تاريخ برگزاري آزمون
:توجه

.صورت كامل سياه كنيده با مداد مشكي نرم برا مورد نظر در پاسخ نامه محلهرسؤال را انتخاب ويصحيح ترين گزينه-1

داوطلب تعلق مي گيرد.   به امتياز منفي (1) و به ازاي هر پاسخ غلط، امتياز مثبت به ازاي هر پاسخ صحيح، (3) -2 

.تيازي در نظر گرفته نخواهد شد، امبراي سواالت بدون پاسخ-3

براي او محاسبه مي شود. اگر داوطلبي در هر سوال بيش از يك گزينه را عالمت بزند (1) امتياز منفي -4 

.طور كامل آن را پاك كنيده پاسخنامه سياه نموديد بايد بخانه اي را دربه اشتباهاگر- 5 

جمهوري اسالمي ايران

دفترچه سواالت آزمون

نمونه دولتيپايه دهم مدارس ورود به 
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1صفحه پيام هاي آسمان                                آموزش قرآن و 

؟كلمات قرآني درست ترجمه شده انددر كدام گزينه تمام- 1
)گران(ثَقیل) / پيامبر( رُُسل) /استراحت(ُسبات) 2)لطف(رَحَمة) / يكسان(َسواء) /  هموار شد(ُسِطَحت) 1
)ياور( نَصیر) / حكم مي كنيد( یَحُکمونَ ) / مانع شد(َصّدوا) 4)مجازات(ِعقاب) / گمان( َحیثُ ) / آيين(ملة) 3

؟استكدام )وال یَظلُِم َربَُّک اََحداً وال یَظلُِم َربَُّک اََحداً وال یَظلُِم َربَُّک اََحداً وال یَظلُِم َربَُّک اََحداً ( قرآني عبارت ترجمه-2
.و ظلم نمي كند هيچ كس به پروردگارت) 2.ظلم نمي كني تو به پروردگارتو) 1
.و ظلم نمي كند پروردگاربه هيچ كس) 4.و ظلم نمي كند پروردگارت به هيچ كس) 3

؟صحيح نيستترجمه كدام عبارت قرآني - 3
.زمينپس پراكنده شويد در كه تمام شد نمازپس وقتي :فَاِذا قُِضیَِت الّصلوة فَانتَِرشوا فی االرض ) 1
.آيا شما مي رويانيد آن را يا ما زراعت مي كنيم:َءاَنتُم تَزَرعونَُه اَم نَحُن الزّارعوَن ) 2
.و ما برانگيخته نمي شويم:و ما نَحُن ِ<َبعوثیَن ) 3
.ماپروردگارشما و پروردگار پيش از پداران ش:َربُُّکم و رَبُّ ءابائُِکُم االَولیَن ) 4

عبارت داده شده با كدام يك از عبارات قرآني زير ارتباط مفهومي بيشتري دارد؟- 4
او مجازات كننده نيز هست و كساني كه به مبارزه با حق برخيزند و از گناه و سركشي دست بر ندارند از رحمت خويش محروم و به           « 

».عذابي دردناك گرفتار مي كند
.َوَمن یُشاقِّ َهللا فَاِنَّ َهللا َشدیُد الِعقاب) ٢.َهللا ال یَظلُِم النّاَس َشیئاً َو لکنَّ اَنُفَسُهم یَظلِمونَ اِنَّ ) ١
ا َخلَقناکُم َعبَثا) ٤.ما یُریُد َهللا لِیَجَعَل َعلَیُکم ِمن َحرَجٍ ) ٣ َّXَاَفََحِسبتُم ا.

نادرست است؟كدام يك از گزينه هاي زير -5
.خداوند گوش سپردن به آيات قرآن را از عوامل افزايش ايمان بر شمرده است) 1
.اگر كسي به دانسته هاي خويش ايمان داشته باشد عمل نيز به همراه آن خواهد آمد) 2
.تسيكي از راه هاي تقويت ايمان مطالعه و تفكر در زندگي انسان هاي مؤمن و سرمشق قراردادن آنها در مسير زندگي ه) 3
.دادخالق نسبترا به استهر صفتي كه در مخلوقات مي توانو، پي بردبه صفات خالقمي شودمخلوقات از طريق ) 4

و قيام ايشان صحيح است ؟) عج(چند مورد از موارد زير در مورد حضرت مهدي - 6
.ظهور مي كنندمتر از چهل سال در چهره جواني كايشان طوالني گشته  و سپسدر دوران غيبت) عج(امام عمر ) الف
.ظهور نيستو اين كار مختص زمان يعني ياري دين خدا ) عج(ياري امام زمان ) ب
.ي گردندمبراي صدقه دادن به دنبال فرد مستمندمردم بر مي بندد وحرص و طمع و ثروت اندوزي از جامعه رخت ) ج
.انسان ها او را ياري مي كنندنفر از بهترين 313فقط ) عج(پس از ظهور امام زمان ) د
موردچهار )4موردسه ) 3دو مورد)2مورديك )1

.تشبيه كرده اند............... مردمي كه از عالمان گناهكار پيروي مي كنند را به ) ع(حضرت امام صادق - 7
،يهودياني كه مطيع دستور خدا نبودند و بر طبق هواي نفس خود رفتار مي كردند) 1
،بد كارشان مورد سرزنش خداوند قرار گرفتنديهودياني كه به دليل پيروي از عالمانِ) 2
،حرام حريص اند و خالف دستور خدا عمل مي كنندمردمي كه در جمع آوري اموالِ) 3
،مردمي كه به دليل اطاعت نكردن از پيامبرشان مورد خشم خدا قرار گرفتند) 4
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2صفحه مان                                                                                                                          آموزش قرآن و پيام هاي آس

نده چه پيامي است؟گيردر بر»اعتماد نكنن حال بطور مطلق به اودر عيمحبت خود را نثار دوست كن «)ع(اين فرمايش حضرت علي-8
.خير خواهي نسبت به دوست به عنوان وظايف دوستي) 2.ميانه روي در دوستي به عنوان رعايت حدود دوستي) 1
.بي اعتمادي به دوست در هر زمينه اي) 4.پرهيز از عالقه افراطي به دوست به عنوان رعايت حدود دوستي) 3

ندارد ؟هماهنگي كدام جمله با عبارت مقابل آن -9
جنگ نرمح استكبار در برابر ملت ايران          آخرين و مخرب ترين سال) 1
جنگ تحميليگام اول غارتگران براي به زانو در آوردن ملت ايران    ) 2
زكاتتگي ها و آلودگي ها       در اصل به معني پاك شدن از دلبس) 3
حكمت انفاق ازنظر خداوندتوزيع ثروت ميان فقرا وجلوگيري ازانحصارآن دردست ثروتمندان) 4

در كدام گزينه نماز نمازگزار صحيح است ؟- 10
.گزار در حال نماز سهواً صورت خود را از قبله بگرداندنماز) 1
.، چه سهويه عمدينماز با صداي بلند بخندد چدر حال گزارنماز) 2
.نمازگزار در بين نماز متوجه شود يكي از شرايط نماز از بين رفته است) 3
.دكه در دهان دارد را قورت دهيز ديگر گزار در بين نماز ذرات ريز غذا يا هر چنماز) 4

ادبيات فارسي                                                                         

ها را درست كامل مي كند؟كدام گزينه از نظر اماليي، نقطه چين-11

.........و اگر نه،باشيم،يمورچه قناعت كنةبه درجياگر خواه.استيو بزرگ قرن دوم هجرزگاراز زنان عارف، پرهي........... ة رابع
من شكل ينقّاش.يشوريو متح..........كه ينيببيچشم باز كن تا عجا؛ييآرونيو بيتماشا كن،ياند تا در بستان معرفت حق تعالداده

.كرديم........بود و دهيرا بلعيليمار بوآ بود كه فريكاله نبود، بلكه تصو

حضم/ مدهوش / راحت / عَدَويّه) 2هضم/ مدهوش / راهت / عَدَويّه) 1
حضم/ مدحوش / راحت / ادَويّه) 4هضم/ مدحوش / راهت / ادَويّه ) 3

متفاوت است؟با ديگر عباراتكدام عبارتيياماليهاغلطتعداد -12
.كه در متقدّم طعن نكندحيوجبر ديصبر كند تا آن سخن، تمام شود، پس جواب خود بگو) 1
.دارند، استراق سمع نكنددهيو اگر از او پوشديننماظدو كس رود، خوانيكه به حضور او مياوراتهدر مو) 2
ن؟ياكصبه منموديصدقات مزينزد او؟ و به چه چكرديخدا و تضرّع ميبراكرديتواضع مزيچبه د،يرسينميرا هرگز درديو اگر آدم) 3
آنچه به عمل آورده، همه موافق حكمت ،يمرعَدر هرميعلميحك؟كنديمتيو طلب عافكندي، خضوع مهدچار شديرا كه به درديكسينيبينم) 4

.است

مي باشد؟معني تمامي واژه ها صحيحدر كدام گزينه -13
سحاب:ميغ/ رفتن :عزيمت/ هوشمندي باطني :فراست) 2ارجمند: مايه ور/ سختي:رنجه/ بند :كمند) 1
نيازمندي:قحطي/ كاالي با ارزش :متاع/ آخرين :واپسين) 4نزديك شدن:مقرّب/عَرضه داشتن :تعرّض/ خانواده :عيال) 3
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3صفحه ادبيات فارسي                                                                               

قسمت مشخص شدة عبارت زير به چه مفهومي تاكيد دارد ؟-14

»من مي خواهم بدانمتو مي خواهي بخواني و « 

كي و هوشياريزير)4درك عميق مباحث) 3آينده نگري)2كوشش كردن)1

......به جز گزينةهمه آثار زير از ابوريحان بيروني است،- 15
ميالتفه)4آثار الباقيه)3تحقيق ماللهند)2بحاراالنوار)1

؟نيستنددر كدام گزينه، تمامي كلمات هم خانواده-16
حاجت ـ محتاج ـ حوائج) 4متهمت ـ واهمه ـ توه) 3بصيرت ـ مبصر ـ ابصار) 2غني ـ غنيمت ـ مستغني) 1

شود؟ينمافتيدرريكدام فعل از عبارت ز-17

بيبر ظاهرش ع: گفت.به طعنه سخن ها گفته انديدر حق وگرانيدر حق فالن عابد كه دييچه گو: را گفتيياز بزرگان، پارسايكي
.دانمينمبيو در باطنش غنميبينم
يمضارع التزام)4ياخبارمضارع) 3ينقليماض) 2سادهيماض) 1

؟ستانوشته شده درباره فعل جمله درست حيتوض،نهيدر كدام گز- 18
شخص مفرددوم، يارخباضارعم/ ياسودمينساعت از خدمت كي) 1
، دوم شخص مفردبعيديماض/ ايخلق كردهمخلوق ردستيتو مرا ز) 2
ساده ، سوم شخص جمعيماض/ بمردندخواهران رابعه بزرگ شدند ، پدر و مادرش چون) 3
، دوم شخص مفرداستمرارييماض/ يداشتروزهميپس رابعه به خانه رفت و دا) 4

تفاوت است؟مبا بقيه از نظر وابستهنهيكدام گز-19
آرزوي مردم يزد)4فرهنگ بومي ايران) 3كاروان انديشه تاريخ)2قالب شاهنامة فردوسي)1

است؟نادرستنهيابل كدام گزمقيةآرا- 20
)تضاد(؟كه داند كه برآرد گل صد برگ از خاراي/ الوان از چوب وهيكه تواند كه دهد م) 1
)تشبيه(ستينواريچو در هست، حاجت به د/ از ره راست بر راه كج چيمپ) 2
)مراعات نظير(ستيناريكه شاگرد هشغايدر/ درس است و پند اميّ همه كار ا) 3
)كنايه(داريو نرگس بيباشد كه تو در خوابفيح/ ؟شيآخر چو بنفشه، سر غفلت در پيتا ك) 4

مي شود؟  گزينه قيد ديدهدر كدام -21
.نوجواني تولد دوباره انسان است) 2.تـا شـب نرود روز پديدار نمي شود) 1
.جان جهان دوباره جان آمدبر) 4.روزها گذشت و درخت وجود خواجه نصير پر بارتر مي شد) 3

؟بهره استيبجناس يةآرااز تيكدام ب- 22
ستيزنگار ننهييدر آتا تو را / به خود در نگررتيبه چشم بص) 1
خفته سر از خواب جهالت برداريآخرا/ نديگويخبرت هست كه مرغان سحر م) 2
بستدتيرا ببايبندگانيم/ ستودن نداند كس او را چو هست) 3
بهاريخوش بود دامن صحرا و تماشا/ و نهارليكه تفاوت نكند ليبامداد) 4
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4صفحه ادبيات فارسي                                                                               

نزديكتر است؟زيركدام گزينه به مفهوم مصراع دوم بيت -23

»ديگرمدريكه صورت نبنددخدايا به ذلت مران از درم« 

.ر نيستدرگاه لطف و بزرگواري تو قابل تصو) 2.درگاه ديگري را به روي من باز نمي كني) 1
.مرا با ذلّت مران كه درگاه لطف تو هيچ گاه بسته نيست) 4.  قابل تصور نيستمنبرايديگريبه جز آستان تو، درگاه) 3

؟استمتفاوتنهيمفهوم كدام گز-24
گردديماريهشيآدم،يريوقت پغايدر/ يمانيپشيريشد و پيصرف نادانيجوان) 1
ستيو پندار نيگه خودپسند/ است يگستيگه كار و شايجوان) 2
راريبود تأخ)كه آفت (پسر كĤفت يرا باش انقد/ ستينشيبيپنج روزيروز بازار جوان) 3
ستيبه بازار نيمتاع جوان/ ؟ديخرياز كه خواهيچو بفروخت) 4

.....نهيبه جزگزتناسب دارد، اتيابةبا همريزتيمفهوم ب- 25

»سرزنش ها گر كند خار مغيالن غم مخوربه شوق كعبه خواهي زد قدم                    ن گر در بيابا« 

)روزگار(نيچرخ بر؟رانيزلزله خاك چه غم چرخ براز/ عاشقيتابيآسوده بود عشق ز ب) 1
ستاحانيخار دشت محبت گل است و ركه/ دوستطالبِيدراز نباشد به پا،سفر) 2
به چنگهينمااهرگز نكند دُرّ گر/ كند كام نهنگ شهيغواص اگر اند) 3
ناپسندديباديكه بپسندبس/ ي برانيكه تا پايخواهيعاشق) 4

.عربي                                                                                                                         

چند جمله از جمالت ذيل، از نظر مفهومي درست اند؟-26
.لِلنَّجاحِ َسبٌَب الرَّجاءُ ) ب.اللَّیلِ ِيف اْلَغداءَ نَأکُُل ) الف
.اْإلِْمِتحاناِت يفیَْنَجحُ الالَّذيهوَ اَلرّاِسُب ) د.لِْألَطفالِ اْلُمرورِ قوانینِ لِتََعلُّمِ مناِسٌب مکانٌ ْلُمرورِ اتَْعلیمِ ِمنطََقةُ ) ج
.لِْلِعالجِ اْلَمرضیٰ فيهِ يَرقُدُ َمکانٌ اَْلَوْصَفةُ )و.اْلَقَدمِ کُرَةِ فَريقِ يفالِعباً أََحَدَعَرشَ يَْلَعُب )هـ
جملهپنج )4جملهچهار ) 3جملهسه )2جملهدو )1

در كدام گزينه، فعل و حروف اصلي آن به درستي مشخص و بيان شده است؟-27
راَسةَ تَرَکَِت هَي ) 1 )س، ل، م/ ر ام(.َمْدرََسِتهاُمدیرِ ِمنْ أُْخرَیرِسالَةً اْلُمَدرَِّسةُ اِْستَلََمِت ) 2)ر،ك،ت/ مضارع (.اْلَمدرََسةَ تُِحبُّ الوَ الدِّ
)، ر، ت س / امر (.َمْذَهبََك وَ َذهابََك وَ َذَهبََك اُْسُرتْ ) 4)ن ، ظ ، ر/ مضارع منفي(.قاَل َمنْ إلَیتَنظُرْ الوَ قاَل ماإلَیاُنظُرْ ) 3

؟شوددر كدام گزينه فعل، به شكل ماضي استمراري ترجمه مي- 28
رَِسةُ ) 2.كَْهَربائياً ُمَهْنِدساً القافلةِ مديرُ كانَ ) 1 .نَْفَسهاتَلومُ کانَْت اَْلُمدَّ
.اْلَحرِب ِيف نََجحوااْلُمْسلِمونَ َشبابُناوَ هاِدئَةً اْلبَحرِ مياهُ کانَْت ) 4.أَبَداً تَعیُش کَأَنََّك ) 3

ي كدام عبارت صحيح است؟ترجمه- 29
).را ديد» اصغر« حميد در خانه را گشود و برادرش(.ْألَْصَغرَ اأَخاهُ شاَهدَ وَ اْلبَْیِت باَب َحمیدٌ فَتَحَ ) 1
).بعد از بازگشتنم آن را از تو دريافت خواهم كرد(.رُجوعيبَعدَ ِمْنَك اِْستَلََمها) 2
).دهد، نجات ميشدنغرقاديسون انساني را از روزها،در يكي از(اْلَغرَِق،ِمنَ إِنساناً إديسون، أَنَقذَ األیّامِ ِمنَ یَومٍ يف) 3
.)كندخاطر توضيحاتشان از تو سپاسگزاري ميه ، بايرانيخلبانِ(.تَوضيحاتِِهمِ َعلیٰ یَْشُکرَُك اْإليرا}ُّ اَلطَّيّارُ ) 4
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5ه صفحعربي                                                                                

... .جزبهم كلمات مشخص شده درست است تماي، ترجمهبا توجه به ساير اجزاي عبارت ها- 30
)درس بخوانم( .اْلجاِمَعةِ ِيف أَُدرُِّس َف ،کَیْ أَْعرُِف ) 2)آمدم( . أَتَْیُت َرأَْینا ُدخاناً فَ ) 1
)نخواه(.ِمنّيأَمانَتََك التَْطلُْب : أَجاَب ) 4)ايمان آورديد( اْصِربوا آَمنُواالَّذینَ یا أَیَُّها) 3

آمده است؟»»»»....فَْجأَةً فَْجأَةً فَْجأَةً فَْجأَةً ِباْلبُکاءِباْلبُکاءِباْلبُکاءِباْلبُکاءبیِب، بََدأَْت بیِب، بََدأَْت بیِب، بََدأَْت بیِب، بََدأَْت الطَّ الطَّ الطَّ الطَّ إلَیإلَیإلَیإلَیالطِّْفلَةُ الطِّْفلَةُ الطِّْفلَةُ الطِّْفلَةُ نَظَرَِت نَظَرَِت نَظَرَِت نَظَرَِت ِعْنَدماِعْنَدماِعْنَدماِعْنَدما« « « « عبارت ي مشخص شده در اي مترادف با كلمهدر كدام گزينه كلمه-31
.َما اْسَرتَجْعنا أَمانََة ٰذلَِك الرَُّجِل إّال بَعَدما أَْعطَْيناَك کُلَّ اْلبِالدِ ) 2.َمرسوراً صارَ وَ اْلُمْتَحِف إلَیالتَّالمیذَ اْلُمدیرُ أََخذَ ) 1
َفِر؛ ما َوَجدَ َولَّ� ) 3 .اْلَموضوعِ ٰذلَِك َحوَل َمَعهُ تََکلَّمَ وَ اْلُمرورِ ُرشطيُّ ِعندَ ُحَسْینٌ َذَهَب ) 4.اً لَها َو جاَء ِعنَد اْلقايضَجوابرََجَع ِمَن السَّ

؟متفاوت است»»»»َمْن َمْن َمْن َمْن « « « « در كدام گزينه، ترجمه ي كلمه ي -32
.      جاِهٌل ِعْل�ً؛ فََکأَنَّهُ کَتَمَ َمنْ ) 2َعَمالً َسنَ أَحْ َمنْ إَْجرَ النُضیعُ إِنّاالّصالِحاِت َعِملُواوَ آَمنواالَّذینَ إِنَّ ) 1
ناعیَّةِ لِْألَْبحاِث ُمْختََرباً َصنَعَ َمنْ أَوََّل ُهوَ ) 4.َحبيٌب لَهُ لَْيَس َمنْ اَْلَغريُب ) 3 .الصِّ

استفاد كرد؟» عدد اصلي« توان از براي تكميل كدام عبارت مي-33
.        لَيالً........ َمتَی تَتَناَوُل َعشاَءَك؟ يف الّساَعِة ) 2.   طُّالٍب ........ الرَّصیِف؟ کَْم طالِباً ِيف ) 1
.ِفّضیَّةً ائِزَةً ج........الـ َواْلفائِزُ َذَهبیَّةً جائِزَةً اْألَوَُّل اْلفائِزُ یَأُخذُ ) 4.         اْألََحدِ یَومُ اْألُْسبوعِ أَیّامِ ِمنْ ........الـ اَْلیَومُ ) 3

.)                            مدني / جغرافيا / تاريخ ( مطالعات اجتماعي 

تخابات زير برگزارشد؟انتصويب قانون اساسي كدام يك ازازبعد-34
اولين دوره مجلس شوراي اسالمي     ) 2اولين دوره رياست جمهوري    ) 1
اولين دوره شوراها) 4اولين دوره مجلس خبرگان) 3

چند مورد ازجمالت زير صحيح است؟-35
.كم توجهي پادشاهان صفوي قرارداشتدردوره صفوي علم تاريخ مورد) الف
.فرستاده شدندبه اروپافنون جديدربه فرمان اميركبيرافرادي ازايران براي فراگيري علوم وبراي اولين با) ب
.مقابل شاه اختيارات زيادي داشتدروبوداداري كشورمالي ودردوره صفوي اعتمادالدوله مسؤل امور) ج
.به موجب عهدنامه گلستان ايران ازحق كشتي راني دردرياي مازندران محروم شد) د

. زمان فتحعلي شاه قاجار اتفاق افتادروسيه درجنگ هاي ايران و) هـ
كدامهيچ)4سه مورد)3دو مورد)2يك مورد) 1

وجود ندارد؟ميان كدام گزينه ارتباط معناداري - 36
مدي ماه مردم ق19قيام توهين به امام خميني درروزنامه اطالعات) 1
همحمدعلي شامجلس شوراي ملي         بستن به توپ ) 2
هاحمدشا1919قرارداد) 3
همظفرالدين شات تنباكو               نهض) 4

بد، دركشور ايران كدام مورد اتفاق مي افتد؟اگر در اول دي ماه خورشيد به مدار رأس الجدي عمود بتا- 37
اعتدال بهاري)4اعتدال پاييزي    )3انقالب تابستاني)2نيانقالب زمستا) 1
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6صفحه )                              مدني / جغرافيا / تاريخ ( مطالعات اجتماعي 

؟شكل ناهمواري مي باشدعوامل تغييرجزء كدام يك از،به ترتيبهركدام ازعوامل زير- 38
»تونل كوهرنگ/ معدن چادرملوبهره برداري از/ ركوهقله شي/ دامنه هاكشت پلكاني برنج در«

انساني/ انساني/ انساني/ طبيعي) 2طبيعي   / انساني/طبيعي/ انساني) 1
انساني/ انساني/ طبيعي/ انساني) 4انساني             /طبيعي/ انساني/ طبيعي) 3

گونه جانوري مخصوص عرض هاي جغرافيايي باالتراست؟كدام پوشش گياهي يا-39
بائوباب)4خزه                 ) 3بامبو)2عقاب كاكل سفيد            )1

صحيح است؟در مورد اين چهار شهر كدام گزينه ، باشدمختلف به صورت زيرشهراگرطول جغرافيايي چهار - 40

درجه غربي30)شهر ددرجه شرقي30)شهر جدرجه شرقي75)شهر بدرجه غربي60)شهر الف
.بكشدساعت به جلو3رااعت خودسبايد) براي تنظيم زمان(، سفركند) ب(به شهر) ج(شهراگركسي از) 1
.اقامه مي شود) د(شهراززودترنماز) الف(شهردر) 2
.هم اختالف ساعت دارندساعت با2) ج( و) الف(شهردو) 3
.است18ساعت )الف(شهردر،باشد12ساعت) ج(شهردراگر) 4

؟نيستهويت صحيحموردكدام گزينه در-41
.همان پاسخ به پرسش كيستي است) 2.ماعي شدن آموخته مي شوددر جريان اجت) 1
.موجودات زنده استسايرجمله تفاوت هاي انسان بااز) 4.استشناخت ازخوداحساس آگاهي و) 3

صرف خدمت به آن راحيات خودوهم نيروحيات گرفتند وودين اسالم نيروايرانيان از«: شهيد مرتضي مطهرياين سخن استاد-42
؟ايراني اشاره مي كندويژگي هاي مشترك جامعهبه كدام يك از، »كردند

تارخ كهن و ميراث فرهنگي غني) 4زبان فارسي)3دين اسالم)2سرزمين)1

صحيح است؟جمالت زيرازموردچند-43
.به منافع عمومي زيان برسانندخودبراي استفاده ازحقوق نيستندقانون اساسي شهروندان مجاز40طبق اصل) الف
صورت مستقيم توسط مردم انتخاب مي شونده مجلس خبرگان باعضاي) ب
.تأمين اجتماعي استرفاه وحقوق برخورداري ازتربيت شايسته جزءحمايت ازتعليم و) ج
.مي باشدنزديكان به معني خويشان و»صله«، »صله ارحام«بحث در) د

.طرف مقابل استهمگوني خود باتناسب و،همسرگزيني بايد به آن اشاره كردمهمترين عاملي كه در،ديدگاه اسالماز) هـ
هيچ كدام)4سه مورد)3دو مورد)2يك مورد)1
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7صفحه زبان انگليسي                                                                                                  

44- My best friend, Ehsan is a good student. He studies a lot. He likes his 
classmates and helps them with their lessons. He never talks with his 
friends, when the teacher is teaching.

2) kind/ talkative/ quiet1) careful/ selfish/ serious
4) clever/ polite/ cruel3) hard-working/ friendly/ helpful

45- Paul's wife is a…………………… . She works at a hotel in Germany. She helps 
the tourists fill out their reservation forms or book a room.She also helps 
them at the check in or check out time.

4) florist3) employee2) shopkeeper1) receptionist

46-A: I'm studying English. I need to check the meaning of English words in 
different books or texts every day. It's a big problem.

B: You can………………………………. 

2) install a computer dictionary1) surf the websites to read the events
4) use an antivirus program3) download it from the Internet

47- Iranians really like New Year holidays.They visit their relatives in 
different cities. They usually go there by train or plane. Last year a lot of 
people went to Mashhad in Norooz. There was a beautiful Haft Seen table in 
the Holy Shrine.

4) personality3) nationality2) ceremony1) travel

48- Which sentence is grammatically correct?

1) The wheels of the bicycle is big.

2) Did you used a mobile in your class?

3) Amir's father reading poems of Hafez.

4) When does the festival start?

، به درستي بيان شده است؟ويژگي هاي شخصيتي احسان در كدام گزينهبا توجه به متن، 

)»گرامر«. ستور زبان انگليسي صحيح استجمله از نظر دكدام(

اشاره نشده است؟زير يك از مواردبه كدامدر اين متن، 
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8صفحه زبان انگليسي                                                              

49-A: Where is the post office?  B: ....................................
2) Actually it’s near here.1) It opens at 7 in the morning.

4) You can buy stamps there.3) No. It's around the corner.

50- I ………………in Helal-e-Ahmar first aid classes. I learned how to…………… of 
myself.

2) went/ put out  1) attended/ take out
4) thought/ take off3) participated/ take care

.علوم تجربي                                                                                            

؟نيستاز كاربرد هاي گاز كلر چند مورد از موارد زير- 51
»تهيه خمير دندان/يخ سازي/تهيه ميكروب كش/توليد مواد منفجره/توليد حشره كش/توليد آفت كش« 

موردچهار )4سه مورد) 3مورددو )2مورديك )1

قرار مي گيرد؟YوXبه واكنش زير كدام گزينه به جايبا توجه - 52
=Yو آهن اكسيد =Xآهن ) 1
=Yاكسيد مسو =Xمس) 2
=Yاكسيد طالو =Xطال) 3
=Yاكسيد منيزيمو =Xمنيزيم) 4

53-A وB وC وDعنصر . ر با عدد اتمي متوالي هستندچهار عنصCاستازي است كه تا كنون هيچ تركيبي از آن شناخته نشدهگ .
.مي باشد................ Dو Aتركيب حاصل از 

1(DA2 (AD23(DA24 (22DA

در هيدروكربني با چهار اتم كربن و چهار پيوند بين كربن ها چند اتم هيدروژن وجود دارد؟- 54
1 (82(93(104(11

يب يوني صحيح است؟ند مورد از جمالت زير در مورد تركچ-55
.، يون سديم نقش كاتيون و  يون فلوئوريد نقش آنيون داردNaFدر تركيب )الف
.فلزات با از دست دادن الكترون آنيون مي شوند و توانايي واكنش با نافلزات را دارند)ب
.راكي توليد مي شودكلر با دادن يك الكترون به سديم به صورت كاتيون درآمده و در نتيجه اين واكنش نمك خو)ج
.تمام تركيبات يوني به صورت دوتايي هستند)د
چهار مورد)4سه مورد)3دو مورد)2يك مورد) 1

+ X            Y + اكسيديروروي
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9صفحه علوم تجربي                                                                                                                   

كه تندي Bساعت طي كند، اتومبيل 5مسافتي را در Aاگر اتومبيل  . كيلومتر را طي مي كنند100و 80دو اتومبيل در هر ساعت -56
بيشتري دارد همين مسافت را در چند ساعت طي مي كند؟

1(5/22 (43(54(2/3

نادرست است؟با توجه به نمودار مقابل كدام جمله -57
.سرعت صفر استDو Aدر نقطه ) 1
.سرعت كاهش يافته استDتا Cاز نقطه ) 2
.سرعت بيشتر مي شودCتا Bاز نقطه )3
.حركت تند شونده استBتا Aاز نقطه ) 4

درد شديد در ،د اتومبيل به سمت جلو پرتاب مي شويم و يا در هنگام دويدن و تماس پا به مانععلت اينكه در هنگام ترمز شدي-58
.نيوتن مي باشد............. و ............ قانونمربوط بهبه ترتيب ،ما احساس مي شودپاي
اول–سوم )4سوم–اول ) 3دوم –اول )2اول - دوم )1

سانتي 400اگر مساحت شيشه هواپيما . كيلو پاسكال است50كيلو پاسكال و فشار هواي بيرون 100واپيمايي فشار هواي داخل ه- 59
متر مربع باشد، شيشه چند نيوتن نيرو را تحمل مي كند؟

1(20002(40003(60004(8000

اتاق آهسته آهسته كم شود، چه مشخصه اي از اگر فشار هواي. بادكنكي پر از هوا وجود دارد،در اتاقي با فشار هواي مشخص- 60
؟تغيير نمي كندبادكنك 

دماي هواي داخل آن)4تراكم ذرات درون آن در واحد حجم )3حجم آن)2فشار هواي داخل آن  )1

همين وزنه را با قرقره اگر بخواهيم. سانتي متر استفاده كرده ايم100نيوتني از قرقره متحركي به شعاع 10براي جابه جايي وزنه -61
از وزن قرقره و نخ (سانتي متر جابه جا كنيم، نسبت نيروي محرك در قرقره دوم به قرقره اول چقدر است؟50شعاعمتحرك ديگري به 

).نظر شودو اصطكاك بين نخ و قرقره صرف
1 (12(2

3(
2
14 (4

وارد برميله چند نيوتن Fنيروي. ل درحالت تعادل قرار داردكيلوگرم مطابق شك12ر و جرم سانتي مت80ميله همگني به طول -62
است؟

1(102(203(504 (70

Kg4
F.cm20

)s (زمان
A D
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m
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.فقط زمين لرزه رخ مي دهد............ برخالف مرزهاي .......... در حركات پوسته زمين در مرز هاي - 63
دور شونده -نزديك شونده ) 2نزديك شونده–دور شونده ) 1
نزديك شونده–امتداد لغز ) 4لغزامتداد –دور شونده ) 3

.را نشان مي دهد........... گود به جا مانده از بدن يك ستاره دريايي در هنگام استراحت در كف بستر كم عمق دريا، فسيل از نوع -64
قالب داخلي)4جايگزيني مواد معدني)3كامل)2آثاري)1

: ....................كه به عنوان فسيل راهنما معرفي شده اند زيراآمونيت ها از نرم تنان قديمي مي باشند -65
.تنها در يك نوع سنگ يافت مي شوند) 1
.گسترش جغرافيايي وسيع داشته و در يك دوره زماني خاص مي زيسته اند) 2
.نده ابراي مدت طوالني در همه جا زندگي مي كرد) 3
.ي خود به ما مي دهنداطالعات زيادي را در مورد شكل زندگ) 4

است؟از موارد زير در ارتباط با خورشيد صحيحچند مورد- 66
.كاهش جرم خورشيد منجر به نابودي آن مي شود)الف
.هشت دقيقه و بيست ثانيه طول مي كشد تا نور خورشيد به زمين برسد)ب
.درصد گاز هيدروژن وجود دارد73در تركيبات اصلي خورشيد )ج
.رشيد به طور مداوم هليم به هيدروژن تبديل مي شوددر خو)د

.فاصله خورشيد تا زمين صد واحد نجومي است)هـ
چهار مورد)4سه مورد) 3دو مورد)2يك مورد)1

چند مورد از جانواران زير مي توانند در يك شاخه قرار گيرند؟- 67
»سپالتي پو–خرچنگ –سمندر –مار –عروس دريايي –اسب «

شش مورد)4پنج مورد)3چهار مورد)2يك مورد)1

؟وجود نداردباطي بين جاندار و ويژگي بيان شده ارتدركدام يك از گزينه هاي زير-68
پاك سازي محيط زيست–ها باكتري ) 2تهيه سوخت پاك–جلبك ها ) 1
خته شده ترين آغازيانشنا–قارچ ها ) 4ناتواني تكثير در محيط غير زنده–ويروس ها ) 3

كدام عبارت زير در مورد گياهاني كه با آن هم گروه هستند، درست است؟. رو يك گياه را نشان مي دهدشكل روب-69
گياهاني با رگبرگ موازي) 1
گياهاني با آوند هاي چوب و آبكش در يك حلقه) 2
گياهاني با رگبرگ غير موازي)3
قسمتيگياهاني با دانه دو) 4

.در جاي خود ثابت هستند............... يكسان و............ محل ورود و خروج مواد در -70
تمام اسفنج ها/ كيسه تنان) 2برخي كيسه تنان/ اسفنج ها) 1
برخي اسفنج ها/ كيسه تنان) 4تمام كيسه تنان/ اسفنج ها) 3
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چند مورد از عبارات زير در مورد گياهان  صحيح است؟-71
.مي كنند را مصرف مي كنندگياهان بيشترين آبي كه جذب)الف
.مهم ترين نقش گياهان در زندگي ما و جانوران خشكي زي مربوط به فتوسنتز است)ب
.خارج شدن بخار آب از روزنه برگ تنها عامل موثر در حركت آب رو به باال است)ج
.محصوالت فرايند فتوسنتز، كربوهيدرات و كربن دي اكسيد است)د
چهار مورد)4سه مورد)3ددو مور)2يك مورد) 1

در كدام يك از موارد  زير بين جانوران شباهت بيشتري وجود دارد ؟-72
مرجان/ ستاره دريايي/ شقايق دريايي) 2هشت پا/ عقرب/ خرخاكي) 1
سكه شني/ ستاره دريايي/ توتيا) 4سوسك/ هشت پا/ حلزون) 3

؟صحيح نيستچند مورد درباره خزندگان - 73
.همه آن ها تخم گذار هستند) الف
.به دليل داشتن پولك روي پوست خود به آب نياز ندارند)ب
.جثه خزندگان در طول زمان به سمت كوچك شدن پيش رفته است)ج
.تنوع خزندگان در طول زمان بيشتر شده است)د
چهار مورد)4سه مورد)3دو مورد) 2يك مورد) 1

... .....................آن ها بيشترهره داران هستند كه پستانداران گروهي از م-74
.تكامل يافته ترين مهره داران هستند) 4.قدرت يادگيري بااليي دارند) 3.غدد شيري دارند) 2.بچه زا هستند)1

.است...... ........رابطه ي بين باكتري هاي پروبيوتيك و باكتري هاي مضر وارد شده به روده انسان از نوع -75
انگلي)4رقابت)3همياري)2همسفرگي)1

.رياضي                                                                                                                        

11دانيم مي- 76
101
1111

، مقدار عبارت =
303
6666

101
3333

كدام است؟+

1(92(113 (554(59

كدام گزينه صحيح است؟- 77
.و صحيح باشدعددي وجود دارد كه گنگ) 2.مجموعه ي اعداد گويا را مي توان روي محور اعداد نشان داد) 1

11110عدد ) 4.قرار دارد4و 3ن دو عدد صحيح بي+31عدد ) 3 oooooooooo/عددي گويا مي باشد.

چقدر است؟رو نشوددو تاس را هم زمان پرتاب مي كنيم احتمال اينكه در هيچ كدام از تاس ها عدد اول -78

1(
2
1

2(
4
3

3 (
4
1

4(
3
2
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...........:مساحت كل شكل برابر است با) ذوزنقه قائم الزاويه ( با توجه به اندازه هاي روي شكل -79

1 (2 210x y
2 (10xy
3(2 220x y
4 (210xy

طول . سانتي متر رسم كرده ايم6را موازي با قطر و به اندازه CDسانتي متر مي باشد، وتر 10قطر نيم دايره اي به شكل، -80
چقدر است؟ACپاره خط 

1 (2 5

2 (5 2

3 (2 3

4 (3 2

93حاصل عبارت - 81 105103 −− به صورت نماد علمي كدام است؟×××

1(121015 −×2 (111051 −×/3(121051 −×/4(1310150 −×/

از ادعاهاي زير كدام درست است؟- 82

22اگر : ادعاي اول  ba baباشد، آنگاه < >

)اگر : ادعاي دوم  ) 1212 −=− nm باشد، همواره مي توان نتيجه گرفت كهnm <
عاهر دو اد)4كدامهيچ)3ادعاي دوم)2ادعاي اول ) 1

}اگر - 83 }654321 ,,,,,=A و{ }512 ≤≤∈= xZxxB }و , }32 ≤≤−∈= xZxxC اعدادي كه عضو حاصل جمع,
نواحي رنگي هستند كدام است؟

1 (5
2 (6
3 (7
4 (8

باشد، حجم استوانه چقدر است؟162πاگر حجم فضاي خالي بين كره و استوانه . كره اي در يك استوانه محاط كرده ايم- 84
1(324π2 (486π3(162π4(648π

xy4

xy2

DC

A B
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xxبه عبارت -85 164 2 ؟اتحاد مربع دو جمله اي تشكيل شودچه مقدار اضافه كنيم تا −

1(16-2 (163(44(4 -

2434مساحت مثلثي كه از برخورد خط هاي-86 =−− yx 22و =+− yxو محورxها حاصل مي شود چقدر است؟
1 (5/72 (103 (54 (12

bxyخط -87 )شكل فرضي است ( چقدر است؟ tدر دستگاه مختصات رسم شده است، مقدار 2=+
1 (4
2 (5
3(6
4 (7

)،  عضو مجموعه ي 1400اگر عدد -88 ) CBA −I باشد؟مجموعه مي تواند، عضو كدام1400باشد، عدد
1(( )CBA U−2 (( )CBA I−3(( ) CBA U−4(( ) CBA I−

)كدام گزينه است؟، حاصل عبارت مقابل برابر o<aمي دانيم - 89 ) ( )2 32 2 31 4 4 1 1a a a a a− + − + + −

1 (aa +22 (aa 22 −3(aa −− 24 (aa +− 2

اگر- 90
xyx
yA
+

= و2
xy
xyBA −

كدام گزينه است؟Bباشد عبارت +=

1 (
xyy
x
+

−
22(

xyy
x
−23(2yxy

x
−

4(2yxy
x
+

aدر صورتي كه -91 b a b+ = aو + b+ < o3باشد، حاصل عبارت 2 1 2 1b a b a− − − + + كدام است؟−

1 (3 4b−2(5 4 2b a− −3(3−4(1 2a+

حجم . سانتي متر هستند6وي االضالع به ضلع  وجه هاي جانبي اين هرم همگي مثلث متسا. هرمي داريم كه قاعده آن مربع است- 92
اين هرم چقدر است؟

1(3 22(9 23(24 24 (36 2

3

1

t
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ساده شده ي كسر -93
( )
( ) ( )38

43

22

22

÷

× −
..............:برابر است با

1(522(52−3(32−4(32

حاصل عبارت -94
6 4 2

2

1
1

x x x
x

+ + +
+

: ..............برابر است با 

1(2 1x x+ +2(2 1x +3(4 2 1x x+ +4 (4 1x +

++=10اگر - 95 cba 38222و =++ cba باشد حاصلbcacab چقدر است؟++
1 (362 (313 (31 -4 (30

مثال نقض آورد؟نمي توانبراي كدام يك از گزينه ها -96
.مثلث كه مساحت برابر داشته باشند، حتما هم نهشت هستنددو ) 1
.هر چهار ضلعي كه قطرهاي آن بر هم عمود باشند، نوعي متوازي االضالع است) 2
.، بزرگ تر است از ضلع روبرو به زاويه ي كوچك ترثلث، ضلع روبرو به زاويه بزرگ تردر يك م) 3
.درون آن استمحل برخورد ارتفاع هاي هر مثلث) 4

3در تقسيم-97 23 5x x x b− + xبر + a−2، خارج قسمت برابر است با 5x است، حاصل 8و باقيمانده برابر +
2a b−كدام است؟

1 (1 -2 (4 -3 (14 (13

32در صورتي كه - 98 5x ست؟كدام اxباشد، حاصل =

1(
5

2
22 (

5 10
4

3(
5 2
4

4(
5 5
2

+>oو o>abمي دانيم كه byax−=10در معادله خط - 99 baگزينه است؟خط شبيه كدامنمودار اين. است
1(2(3(4(

)در تجزيه عبارت - 100 ) ( )2 23 2 4 3x x x x+ + + + كدام يك از چند جمله اي هاي زير مي تواند ظاهر شود؟+

1 (( )2 1x +2 (( )2x +3 (( )5 2x +4 (( )2 5x +
به ويژه شهيد سليماني عزيز صلواتروح پرفتوح شهدابه

»موفق باشيدتعالي به ياري خداوند «


