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عربي
  

.1  در کدام گزینه فعل ماضی به کار رفته است؟ 
1 عداهللاَ مالجماعةِ) ي.    
. بِمداراة) عليك 2     النّاسِ
3.     ) هو نَسي شيئاً
4 عالمةِ) شُكراً جزيالً ، مالس.  

.2  هماهنگ نیست؟کدام فعل و ضمیر باهم،  
    ) هي وجدت الجوال.1
2. مع صديقتك تبلَع اَنت (    
    ) نَحنُ أَكَلْت الخُبز.3
  ) هو سأَلَ منّي.4

.3  های زیر درست است به جز... همه گزینه 
    في ايران؟ الرّسمية اللّغةما هي ) 1
  ) ما اسم هذا الشّارع؟2
  ؟المحفظة) منْ في تلك 3
  المرقد؟ ) لمن هذا4

.4  است؟ نادرستکدام جمله  
1.   ) سمع اُمه صوت البابِ
2 . خَلَ صفَّهد المعلّم (  
3 لكةُ) تعلّمفَّها. المص خَلَتد  
4. هسانن لالنّاس م ملن سم مسلالم (  

.5  درکدام گزینه به ترتیب آمده است؟» ، َجَلَس َذَهَب ، ، َفِرَح قریب« یاه همتضاد کلم 
  عوقَ ضَرَب، ،عرَفقرب،  )1
2(  ،دعلَبجاء،غَس ، بذَه  
  فقَو صنَع، ،حزِنَبعيد،  )3
  وقَف جاء، ،حزِنَ بعيد، )4

.6  ترجمۀ کدام گزینه درست است؟ 
  پاداش نيكي غير از نيكي است.» : هلْ جزاء اإلحسان إلّا اإلحسان) «1
  سكوت زبان (نشانه) سالمتي انسان است.»: اإلنسان سالمةُسكوت اللّسان ) «2
  تنهايي بهتر از خوش اخالقي است.»: خيرٌ من جليس السوء الوحدةٌ) «3
  چه بسا سخني كه قاطع و برنده است. »: رب كالم كالحسام) «4

.7  نیست؟ نادرستتوضیح کدام کلمه  
1البِسِ النِّساءنْ مم :القَميص (  
  غاليةٌه ) الْكَنْزُ: قيمت2ُ
  الْعلْم آفَةُ) النِّسيانُ: 3
  الفاكهةِ) البستانُ: مكانٌ لأشجارِ 4
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.8  کدام کلمه مناسب است؟» َأیَن َذَهْبُتم یا إْخَوتی؟ ............... َفوَق اْلَجَبِل.«در پاسخ سؤال،  

  ) ذَهبنا1
2تبذَه (  
3تبذَه (  
4تبذَه (  

آموزش قرآن
  

.9  است؟ نادرستمعنای کدام کلمه  

  ) كان: است1
  تر ) اَكثَر: بيش2
  ) اَجر : پاداش3
  كنيد ) اليشكُرونَ: شكر نمي4

.10  است؟» َلُهم َعذاًبا َالیًما«کدام گزینه از جهت معنایی نقطۀ مقابل عبارت قرآنی  

  ) انَّه كانَ بِكُم رحيما1
2 نكن لَدنا مةً) ءاتحمر  
  ) لَهم اَجرًا كَبيرًا3
4 رًا) ولوا حاضمدوا ما عجو  

.11  شود؟ کدام کلمه از لحاظ ساختار مفرد محسوب می 

  ) جبال1
  ) بيوت2
  ) اعناب3
  ) لَون4

.12  کدام است؟» ما َعَلی األرِض «معنی درست  

  چه در زمين است. ) آن1
  ) نيست بر زمين2
  چه بر زمين است. ) آن3
  ) نيست در زمين4

  

هاي آسمان پيام
  

.13  دهندۀ کدام ویژگی ایشان است؟  نشان علیها هللا سالمفرمایش حضرت فاطمه  

  »نیاز ساخت. رو شدن با مردان نامحرم، بی مرا از روبه داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا  خدا می«
  ) اهميت دادن به خانواده1
  داري ) اهميت دادن به خانه2
  ) عالقة شديد به پيامبر 3
  ) حيا و عفت4
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.14  کنندۀ کدام ویژگی بارز ایشان است؟ المبیت مشهور است، بیانلیلةکه به  در شب هجرت پیامبر اکرم  ماجرای حضرت علی  

  طلبي ) عدالت1
  ) فداكاري2
  ) پرهيزكاري3
  ستيزي ) ظلم4

.15  کدام نوع تقلید، درست است؟ 

  ) عالم از عالم1
  ) جاهل از عالم2
  ) جاهل از جاهل3
  ) عالم از جاهل4

.16  و شخصیتی دوران بلوغ .................... و یکی از شرایط مرجع تقلید ................. است. یکی از تحوالت مهم روحی 

  هاي قبلي، زنده بودن ) ترديد در دانسته1
  هاي قبلي، دانا بودن ) ترديد در دانسته2
  خوردن ميزان خواب و خوراك، زنده بودن هم ) به3
  بودنخوردن ميزان خواب و خوراك، دانا  هم ) به4

.17  خداوند تکالیفی را برای ما واجب کرده است برای این که ........... 

  ) آمادگي انجام هر گونه فعاليتي را در دنيا و آخرت كسب نماييم.1
  ) توان مقابله با شيطان و رسيدن به پاداش الهي را داشته باشيم.2
  تري داشته باشد. هاي آخرت براي ما شيريني بيش ) نعمت3
  هاي دنيا ما را به خود مشغول نكند. ها و آساني ) راحتي4

.18  حکم تطهیر لباسی که با خون نجس شده است، کدام است؟   

  شود.  مرتبه آب كشيده شود، پاك مي ) با آب قليل يك1
  تا پاك شود.  ) بايد با آب قليل دومرتبه آب كشيده شود2
  مرتبه آب كشيده شود تا پاك شود ) بايد با آب قليل سه3
  ماً بايد با آب كر يا جاري آب كشيده شود.    ) حت4

.19  با توجه به حرام گوشت بودن سگ و مار و گربه و خون جهنده داشتن سگ و گوسفند و گربه کدام مورد، پاک است؟ 

  ) ناخن سگ1
  ) خون گوسفند2
  ) ادرار مار3
  ) مدفوع گربه4

.20  روش تطهیر ظرف نجس با آب قلیل چیست؟ پس از برطرف کردن نجاست ... 

  گيريم تا پاك شود. ) يك بار زير شير آب مي1
  كشيم. كنيم و سپس دو بار آب مي مال مي ) ابتدا آن را خاك2
  جاهاي نجس برسد. گردانيم تا به همه آب را در آن مي) دو مرتبه 3
  كشيم. ) آن را سه مرتبه آب مي4
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علوم ترتيبي

  
.21  ................. است.ترین نکته در علم ................ و  مهم 

  ) سؤال كردن، تالش براي يافتن پاسخ1
  ) مشاهده، ايجاد پرسش2
    آوري اطالعات، بيان نظريه ) جمع3
  ) انجام آزمايش، بيان نظريه4

.22  ماند؟ رود یا روی آن شناور باقی می کند که یک جسم در آب فرو می های زیر تعیین می یک از کمیت کدام 

  ) جرم جسم1
  ) وزن جسم2
  ) چگالي جسم3
  ) حجم جسم4

.23  در شکل زیر به ترتیب چند نوع عنصر مولکولی و چند نوع ترکیب وجود دارد؟ 

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

.24  شود؟ تری به آن وارد می تر است و آسیب کم لرزه مقاوم های زیر در برابر زمین یک از ساختمان کدام 

  ) ساختماني از خشت و گل1
  با سقف و بدنه چوبي) ساختماني 2
  ) ساختماني با اسكلت فلزي و بدنه آجري3
  ) ساختماني با اسكلت فوالدي و بدنه بتني4

.25  تر از مواد دیگر ساخت؟ ولی سبک  ای محکم توان وسیله از کدام یک از مواد زیر می 

  ) آلومينيم1
  ) چوب2
  ) طال3
  ) شيشه4
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.26  است؟ها درست   های زیر در مورد دریاچه یک از جمله کدام 

  احداث دریاچه شهدای خلیج فارس، توسعه گردشگری است. هدف ازالف) 

  تر در تنظیم دمای هوا اهمیت دارند. ها جریان ندارد و بیش ای هستند که زندگی در آن های بسته ها محیط ب) دریاچه

  اند. ل شدهها در اثر عوامل طبیعی مانند ریزش سنگ، افتادگی قسمتی از زمین و... تشکی ج) تمام دریاچه

  توانند ذخایری از مواد معدنی، نفت و گاز داشته باشند. ها می د) دریاچه
  ) الف، ج1
  ب، ج )2
  ) الف، د3
  ) ج، د4
.27  ؟شود میکدامیک از عوامل زیر موجب افزایش عمق سطح ایستابی  

  ) بارندگي شديد1
  ) نفوذپذيري باالي خاك2
  برداري از آب ) بهره3
  ) پوشش گياهي انبوه4
کشد. کار نیـروی وزن جعبـه در ایـن  می m4نیوتونی،  80را روی سطح افقی با نیروی افقی kg25ای به جرم  جعبهشخصی   28.

  جایی چند ژول است؟ جابه
1 (1000  
2 (320  
3 (1320  
  ) صفر4

.29  ها) اين جسم نسبت به سطح زمين انرژی پتانسيل گرانشی دارد؟ شود. در كدام نقطه (يا نقطه رها می ۱در شكل زير، گلوله از نقطۀ  

   4و  1) فقط در 1
  3) فقط در 2
  4و  3، 2، 1) 3
  1) فقط در 4

.30  است؟ نادرستکدام عبارت زیر از نظر علمی  
  آيد.  تري بر سطح دريا به وجود مي تر و پرانرژي هاي بزرگ تر باشد، موج ) هر چه انرژي جنبشي باد بيش1
  برداري از انرژي زمين گرمايي و تبديل آن به انرژي الكتريكي است.  هاي توليد برق، بهره ترين روش ) يكي از پاك2
  آورند. هاي نيشكر به دست مي ههاي زيستي را معموالً از باقيمانده و تفال ) مايع سوخت3
  هاي آتشفشاني وجود دارند. هاي داغ اعماق زمين است كه در ناحيه ) انرژي زمين گرمايي، حاصل گرماي سنگ4
.31  تواند دلیل این نامناسب بودن باشد؟ دانیم که آب، مایع مناسبی برای دماسنجی نیست. کدام گزینه نمی می 

  انبساط غيرعادي دارد. C04) بين صفر و 1
  زند. ) زود يخ مي2
  ) گرماي ويژه آن زياد است. 3
  رنگ است. )  بي4
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هایی  شود تا گرما را به چه صورت شوند. این طراحی باعث می هایی پهن و با سطح زیاد ساخته می رادیاتور اتومبیل به صورت صفحه  32.
  از دست بدهد؟

  ) فقط همرفت1
  ) فقط تابش2
  رسانايي) فقط 3
  ) تابش و همرفت4

  

علوم تفكيكي 
  

  

.21  اند؟  کدام Cو  Bبا توجه به شکل، در جدول،  
  

  A  B  C  D  نوع ماده

gچگالی  / cm3  /7 8  /0 96  /0 8  1  
  

  ) روغن، يخ1
  ) يخ، روغن 2
  ) آب، يخ3
  ) ميخ، آب 4

.22  آیند؟ کدام دسته از مواد زیر، همگی به طور مستقیم از طبیعت به دست می 

  طال، گوگرد، الماس )1
  ) گوگرد، نمك خوراكي، آهن2
  شيشه، رنگ خوراكي، الماس )3
  ) الماس، آلومينيم، طال4

.23  گاه: خط بیندازد، آن (C)، روی مادۀ(B)خراش ایجاد کند و مادۀ (B)روی ماده (A)اگر مادۀ 

  شود. ترين درجة سختي را داشته و ديرتر اكسيد مي بيش (A)) مادة 1
  تر است. كم (A)جامدي است كه درجه سختي آن از  (C)) مادة 2
  تر است. از بقيه بيش (C)پذيري و استحكام مادة  ) انعطاف3
  ايجاد كند. (A)تواند هيچ خطي روي  را خراشيده اما نمي (C)) چاقو روي 4

.24  ؟نشده استدر کدام گزینه، سطح ایستابی به درستی تعریف  

    سطح فوقاني منطقة تهويه است. )1
  است.) سطح زيرين منطقة تهويه 2
  سطح فرضي بين منطقة اشباع و منطقة تهويه است. )3
  ) سطح بااليي منطقة اشباع است.4

از ابتداي  9فصل  فيزيك:             »بريد؟ اي به كار مي چه ماده«، تا ابتداي 4فصل          شيمي:
  »هاي دريا تا انتهاي فصل انرژي موج«
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.25  شود؟  های زمین ذخیره می تری درون الیه های زیر حجم آب بیش یک از شکل در کدام 

1 (  2 (   

3 (  4 (  

.26 شوند؟ ها تشکیل می غارها در اثر نفوذ آب زیرزمینی به داخل کدام سنگ 

  اي ماسه) 1
  ) گچي و رسي2
  ) شني3
  ) آهكي4

.27  شوند؟ یک از منابع انرژی زیر، به انرژی تابشی خورشید مربوط نمی کدام 

  ) انرژي باد1
  ) انرژي شيميايي ذخيره شده در غذاها2
  هاي دريا ) انرژي موج3
  ) انرژي زمين گرمايي4
.28  ؟است چند مورد از موردهای زیر درست» های زیستی سوخت«دربارۀ  

  آید.  دست می های زیستی به های نیشکر، معموالً شکل جامد سوخت الف) از تفاله

  گیرند.  های زیستی در اصل از انرژی خورشیدی منشأ می های فسیلی، سوخت ب) برخالف سوخت

  شود.  گاز متصاعد می ها زیست پ) هرگاه پسماند محصوالت کشاورزی در حضور هوا قرار گیرند، پس از مدتی از آن

  پذیر است.  های زیستی پس از مصرف، امکان ) جایگزینی سوختت

  های جامد، مایع و گاز مورد استفاده قرار گیرند.  توانند به شکل های زیستی می ث) سوخت
1 (3   
2 (4   
3 (2   
4 (1   

.29  های تولید برق، کدام است؟ ترین روش یکی از پاک 

    هاي فسيلي ) سوزاندن سوخت1
  اي ) انرژي هسته2
    انرژي برق آبي )3
  ها ) استفاده از زيست گاز براي به كار انداختن توربين4
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ها کمک  شود تا به گوارش چربی ریخته میشود و توسط مجرایی به ..........  شود، در .......... ذخیره می ........ ساخته می.صفرا در .  30.
  کند.

  ابتداي رودة باريك -كبد -) پانكراس1
  رودة باريك -كبد -) كيسة صفرا2
  ابتداي رودة باريك -كيسة صفرا -) كبد3
  رودة بزرگ -پانكراس -) كبد4

.31  است؟ نادرست کدام گزینه در مورد کبد 

  ) ذخيرة بسياري از مواد مغذي را برعهده دارد.1
  تواند بعضي از مواد مورد نياز بدن را بسازد. ) مي2
  ) اين عضو در باال و طرف چپ معده قرار دارد.3
  هاي اضافي بدن را به چربي تبديل كند. تواند كربوهيدرات ) مي4

.32  را در این اندام به وجود آورده است؟  ها و پرزهای فراوان در رودۀ باریک، کدام ویژگی خوردگی چین 
  ) كاهش طول1
  زايش قطر) اف2
  ) افزايش سطح جذب3
  ) كاهش حجم4

فارسي
  

.33  آمده است؟ نادرستنام کدام اثر در مقابل نام صاحب اثر  

  هوشنگ مرادي هاي مجيد  ) قصه1
  محمود شبستري ) گلشن راز 2
  پور قيصر امين ) كوچه باغ آسمان3
  دكتر شريعتي ) كوير4

.34  در گروه کلمات زیر، چند غلط امالیی و نگارشی وجود دارد؟ 

گان رهگذران،  ها بایستد، فراقت یافتن، رازی به بیسکویت، دیده غرق جاذبۀ شعر، تجربه بیاندوزد، نوابغ ادب، در برابر دشواری«
  »آور پژوهشگری نو

  ر) چها1
  ) پنج2
  ) سه3
  ) شش4

.35  در بيت زير به چه معنی آمده است؟» چمیدن« 

  »تا كی حركات كودكانه؟       در باغ و چمن، چميدن آموز«
  ) چمن و سبزه1
  ) آهسته راه رفتن2
  ) پرواز كردن3
  ) حركت در چمنزار4
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.36  زمان فعل در كدام گزينه، متفاوت است؟ 

  آيند.  مي) شاهكارهاي بشري با عشق و ايمان پديد 1
  ) مثنوي معنوي، بهترين شاهد براي سخن ماست.2
  اند. هاي گوناگون، آن را پذيرفته ) فرهنگ3
  ) بايد استعدادهاي مردم اين سرزمين بشكفد.4

.37  است؟ نادرستآرایۀ مقابل کدام گزینه،  
  ) قطرة دانش كه بخشيدي ز پيش            متّصل گردان به درياهاي خويش (تشبيه)1
  هاي طاليي عمر خود قرار داريد. (كنايه) امروز در سال) شما 2
  ) جوان و نوجوان، چشمة جوشان نيرو و استعداد است. (تشخيص)3
 ) صد هزاران دام و دانه است اي خدا (تناسب)  4

.38 بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ 

  »ازاریدالن، سعدیا، که ُملِک وجود/ نیرزد آن که دلی را ز خود بی به جان زنده«
    ) دو1
    ) سه2
    ) چهار3
  ) پنج4

.39  ؟ نداردکدام بیت با بقّیه، ارتباط معنایی  

  ) هر چه كني كشت، همان بدروي/ كار بد و نيك، چو كوه و صداست1
  ) از مكافات عمل ايمن مشو/ گندم از گندم برويد، جو ز جو2
  ر كرد/ دانه نكشت ابله و دخل انتظاهر كاو عمل نكرد و عنايت اميد داشت) 3
  كاري / هرگز ندهد بار چو جو ميبا آن كه خداوند كريم است و رحيم) 4

  

.40  ؟نداردکدام گزینه، با عبارات زیر ارتباط معنایی  

های خویش را به آسمان افراشته بودند و دعا  های سیراب، درختان باغ و صحرا را دیدم که شاخۀ دست ها و کشته بر روی سبزه«
  »کردند. می

  طاعت آرند و مسكين، نياز/ بيا تا به درگاه مسكين نواز همه) 1
  برگ ازاين بيش نتوان نشست شاخ برهنه برآريم دست/ كه بي چو     

  كند/ بلبل و قمري چه خواند ياد خداوندگار ) هر گل و برگي كه هست ياد خدا مي2
  اند از خاكدان ها بر كرده ) اين درختانند همچون خاكيان/ دست3

  گويند راز با زبان سبز و با دست دراز/ از ضمير خاك مي     
  ) درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند/ جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند4

.41  است؟ نشدهدر کدام گزینه به درستی مشّخص » مسند« 
  بود. عرق كرده و خستهجايي به داخل ماشين آمد، ) وقتي ر1
  بيرون آمده بود. خانه ) مصطفي چمران مثل هر روز از2
  شده بود. سرخهايش در آن هواي سرد پاييزي  ) دست3
  هايش به هم ريخته نبود. بود و برنامه فرد بسيار منظّمي) شهيد رجايي، 4
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.42  های زیر چند غلط امالیی و نگارشی وجود دارد؟ کلمه در گروه 

  »ها صحن حرم، مکث کردن، غلطیدن سّکه دستپاچگی، لحن گرم، صبر و طاقت، عالقمند، امور فّنی، خیر و سالح،«
  ) سه1
  ) چهار2
  ) پنج3
  ) دو4

.43  شود به جز. . .  از همۀ ترکیبات و عبارات زیر، دو معنی فهمیده می 

  ) رفتار بهشتي1
  ) دكتر حسابي2
  كنم شما هم غيبت نكنيد. ) من غيبت نمي3
  آيم، شما هم دير نياييد. ) من دير نمي4

.44  ت؟کدام فعل، دوم شخص مفرد اس 

  خواهد ) مي1
  ) خواهي رفت2
  ) خواهيد گفت3
  خواهند ) مي4

رياضي
  

.45  ی دو زاویه چند درجه است ؟ تر است. اختالف اندازه بیش 030ها از چهار برابر دیگری  دیگرند و یکی از آن دو زاویه مکمل یک 

1 (150  
2 (145  
3 (130  
4 (120 

بندی  تایی دسته7ها را به صورت  ماند و اگر آن مداد باقی می 2بندی کنیم  تایی دسته5تایی و یا 3اگر تعدادی مداد را به صورت   46.

  مداد باقی خواهد ماند. تعداد مدادها برابر با کدام گزینه است؟ 5کنیم 

1 (37  
2 (41  
3 (47  
4 (53 

)حاصل عبارت   ( ( )))       5 5 4 4 3 3 2 .47  کدام است؟ 2

  ) صفر1
2 (35  
3 (85  
4 (80 
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دو عدد صحیح و  و  اگر    18 تواند به جای  ، چند عدد صحیح می 48  قرار بگیرد؟.

1 (6   
2 (9   
3 (12   
4 (18   

کیلـوگرمی را در  xبسـته  3کیلـوگرمی و  200کیلوگرم را تحمل کند. اگر یک بسـته  1200یک آسانسور قادر است حداکثر   49.
  کدام است؟ xا اضافه کرد و در آسانسور گذاشت. مقدار ه توان به آن کیلوگرمی را می x2بسته  11آسانسور بگذاریم، حداکثر 

1 (40  
2 (48  
3 (50  
4 (58 

AEمربع است و داریم  ABCDمطابق شکل زیر،   DC  وEAD  .50  چند درجه است؟  EBCی  . اندازه030

1 (65  
2 (55   
3 (60   
4 (70   

متر يك درخت ميوه بكاريم، پس از چند متـر بـرای  9متر يك درخت كاج و در هر  21خواهيم از ابتدای يك خيابان در هر  می  51.
  است.) سومين بار يك درخت كاج در كنار يك درخت ميوه قرار خواهد گرفت؟ (در ابتدای خيابان هر دو درخت كاشته شده

1 (63  
2 (96  
3 (114  
4 (126 

ها یکسان باشند و همچنین تعداد  های همۀ ردیف که تعداد گل طوری هایی منظم بکارد، به گل رز را در ردیف 124خواهد  باغبانی می  52.
توانـد ایـن کـار را  گل، او به چند طریق دیگر می 124تر باشد برای مثال یک ردیف با  ها بیش ها در هر ردیف از تعداد ردیف گل

  انجام دهد؟
1 (18   
2 (2   
3 (4   
4 (6   

.53  عدد اول هستند؟ 40تا  21چند درصد از اعداد  

1 (10  
2 (15  
3 (20  
4 (25 
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متر  دهیم. حجم حاصل از این دوران چند سـانتی دوران می 090متر را حول عرض آن  سانتی 3و  4مستطیلی به طول و عرض   54.
)مکعب است؟  ) 3   

1 (12  
2 (18  
3(  20  
4 (36  

و ارتفاع منشور با محیط قاعده برابر است. مساحت جانبی  10ضلعی منتظم،  6اندازۀ هر ضلع قاعده در یک منشور قائم به قاعدۀ   55.
  منشور کدام است؟

1 (2500  
2 (3600  
3 (4900  
4 (6400 

.56  حجم منشور مقابل چقدر است؟ 

1 (21   
2 (42   
3 (a42 14   
4 (a28   

انگليسي
  

 A: ……………………….. 57.

B: N – I – M - A  
1) What is your first name? 
2) What is your last name? 
3) What do you spell your name? 
4) How do you spell your name?  
 A: …………… is Mrs. Tariqat ……………? 58.

B: She is cooking.  
1) Who / calling 
2) When / coming 
3) What / doing 
4) Where / playing 

 A: ……………………… ? 59.

B: My brother is an employee.  
1) What is your brother’s job? 
2) Who is your brother? 
3) How old is your brother? 
4) Which one is your brother? 
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 Jamas and Mary ………… a newspaper.  60.

1) are studying 
2) is reading 
3) are reading 
4) is studying 

 Your father’s son is your …………….  61.

1) grandfather 
2) brother 
3) uncle 
4) boy 

 My sisters are in the ………… . They are watching TV. 62.

1) bathroom 
2) garage 
3) office 
4) living room 

 He is ………… my laptop. It is not OK. 63.

1) working 
2) fixing 
3) playing 
4) reading 

.64 نتیجۀ ترکیب کردن دو رنگ زیر چه رنگی است؟ 

White + black = …………. 
1) purple 
2) green 
3) gray 
4) blue 

مطالعات اجتماعي
  

.65  جایی برای... شود؟ جابه شده گردشگری محسوب نمی جایی انجام جابه های زیر یک از گزینه در کدام 
  ) استراحت يا گردش1
  ) مطالعه و تحقيق2
  ) بازديد و تماشا3
  ) پيدا كردن شغل4

.66  های زیر به ترتیب مربوط به کدام ناحیۀ آب و هوایی در کشور ماست؟ هر یک از جمله 
  خشکی دارد.های  ماه از سال تابستان ۹الف) با وجود بارش در 

  ب) اختالف دمای شب و روز در این ناحیه زیاد است.
  پ) بیشتر کشاورزی در این ناحیه به صورت دیم است. 

  خشك كوهستاني، گرم و شرجي سواحل جنوب ) گرم و خشك داخلي، معتدل و نيمه1
  خشك كوهستاني، گرم و خشك داخلي، معتدل و مرطوب خزري ) معتدل و نيمه2
  خشك كوهستاني ب خزري، گرم و خشك داخلي، معتدل و نيمه) معتدل و مرطو3
  خشك كوهستاني، معتدل و مرطوب خزري  ) گرم و شرجي سواحل جنوب، معتدل و نيمه4
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.67  روز ........... است. در کشور ما، میانگین بارش ساالنه حدود ............ و متوسط مصرف آب در شبانه 

    ليتر 300تا  250متر،  ميلي 320) 1
  ليتر   200تا  150متر،  ميلي 320) 2
    ليتر 300تا  250متر،  ميلي 230) 3
  ليتر 200تا  150متر،  ميلي 230) 4

نفر در هر کیلومتر مربع اسـت  500هزار نفر است، تراکم جمعیت در این استان  500میلیون و  2جمعیت استان البرز تقریبًا   68.
  مساحت این استان چند کیلومتر مربع است؟

1 (/250 000   
2 (/50 000   
3 (25000   
4 (5000   

......... ها را ....... توان مرداب می کنند. با این تعریف بزرگی هستند که در آن گیاهان و جانوران خاصی زندگی می مناطقها  مرداب    69.
  نامید.

  ) پوشش گياهي و جانوري1
  ) منطقه آب و هوايي2
  ) منطقه ناهمواري3
  ) زيست بوم4

.70  ار دارند؟های زنجان، بوشهر و سمنان به ترتیب در کدام نواحی آب و هوایی قر استان 

  ) معتدل و نيمه خشك كوهستاني، گرم و شرجي سواحل جنوب، گرم و خشك 1
  ) گرم و خشك، گرم و شرجي سواحل جنوب، معتدل و نيمه خشك كوهستاني 2
  ) معتدل و نيمه خشك كوهستاني، گرم و خشك، گرم و خشك 3
  ) گرم و خشك، گرم و خشك، معتدل و نيمه خشك كوهستاني4

.71  ؟نیستها  ل حفاظت از زیستگاهیک از دالی کدام 

  ) شكرگزاري از خداوند1
  ) دادن حق حيات به ساير موجودات2
  ها ) آزادي انسان3
  ) وابستگي موجودات زنده در زنجيره غذايي4

.72  ی استان لرستان است؟ از مناطق حفاظت شده موردکدام  

  ) دشت ارژن1
  هاي حرا ) جنگل2
  ) زردكوه3
  )  اشترانكوه4


