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 ریاضی 

)حاصل عبارت   ) ( )− − − ÷ −1 2 3 7 .1 برابر کدام است؟ 2

۱ (−5 ۲ (6 ۳ (
7
2

 ۴ (−
3
2

 

.2 های مقابل مرکز تقارن دارند؟ چه تعداد از شکل 

۱ (1 
۲ (2 

۳ (3 

 ) صفر۴

صورت  روی یک کارت تبلیغاتی شکلی به 

  

.3 وجود دارد. این شکل مرکز تقارن .............. و دارای .............. محور تقارن است. 

 ) ندارد، یک۴ ) دارد، صفر۳  ) ندارد، دو۲ ) دارد، دو۱

باشد، اختالف این دو عدد  می 3+از نقطه  2−سه برابر فاصله نقطه  25+نقطه هر یک از که فاصله دو نقطه روی محور اعداد وجود دارد   4.

 ؟ کدام است

۱ (15  ۲ (20  ۳ (25  ۴ (30  

.5 خورد؟  کدام عدد زیر برای اولین بار خط می 11های  هنگام حذف مضرب 500تا  1در غربال اعداد اول بین  

۱ (22  ۲ (231  ۳ (253  ۴ (317  

.6 خورد کدام است؟ برای تعیین اعداد اول، صد و سومین عددی که خط می 200تا  1در غربال اعداد  

۱ (9 ۲ (12 ۳ (21 ۴ (15 

.7 خورد، کدام است؟ آخرین عددی که خط می 10000تا  1در روش غربال برای تعیین عددهای اول  

۱ (9989  ۲ (9991  ۳ (9999  ۴ (9995  

x)حاصل   y)− xو  yو  xکه بدانیم چهار عدد  در صورتی 23 y−  وx y+  8 اول است، کدام است؟.

  4) ۴  2) ۳   1) ۲ ) صفر۱

.9 باشد؟ چند عدد اول دو رقمی وجود دارد که مجموع ارقامشان هفت می 

۱ (2  ۲ (3 ۳ (4 ۴ (5 

pۀاگر رابط  m n= در ايـن صـورت كـدام گزينـه در مـورد   باشـند، یغيرمسـاو یسه عدد طبيع pو  m ،nكه یطور برقرار باشد به × 10.

 همواره درست است؟ pیها عليه مقسوم

۱ (p ۲  عليه است. دو مقسوم یدارا (p عليه اول است. دو مقسوم یحداقل دارا 

۳ (p یها عليه ) تعداد مقسوم۴ عليه است. حداقل چهار مقسوم یداراp فرد باشد. یتواند عدد ینم 
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.11 مرکب دارد؟  ۀچند شمارند p1399عددی اول باشد، pاگر 

۱ (1397 ۲(1398 ۳ (1399 ۴ (1400 

Aحاصل   ....= + + + +2 3 1399
1 1 1 1
2 2 2 2

.12 کدام است؟  

۱ (1 ۲ (1399
1399
2

 ۳ (− 1398
11

2
 ۴ (

−1399

1399
2 1

2
 

dدر شکل زیر،   || d1 .13 چند درجه است؟  Eو  A ،B ،C، Dهای  است. مجموع زاویه 2

۱ (180  

۲ (360  

۳ (540  

۴ (720  

 

.14 چند درجه است؟ x ۀهای داده شده، زاوی موازی هستند. با توجه به اندازه ′dو  dدر شکل زیر، دو خط  

۱ (90 

۲ (85 

۳ (75 

۴ (55 

)حاصل  )( )( )...( )
n

− − − −
1 1 1 11 1 1 1
2 3 4

nبه ازای   .15 کدام است؟ 101=

۱(
100
101

 ۲ (−
100
101

 ۳ (
1

101
 ۴ (−

1
101

 

.16 کدام است؟ 1632های اول عدد  علیه تعداد مقسوم 

۱ (3 ۲ (4 ۳ (1 ۴ (5 

 آموزش قرآن 

.17 عبارت قرآنی زیر دارد؟ اتری ب کدام گزینه ارتباط مفهومی نزدیک 

 »الّسماواِت َو االَرِض َاال ِانَّ لِّلِه ما ِفی «

ُح َلُه َمن ِفی الّسماواِت و االَرِض ١  ) َو لِّلِه ُملُک الّسماواِت و االَرِض ٢ ) َاّن َهللا ُیَسبِّ

ن َخَلَق ) ۴  ) َو اَِلی ِهللا الَمصیرُ ٣  الّسماواِت و االَرَض  َامَّ

.18 گزینۀ درست کدام است؟ 

ـِ + َیکوُن ١ قوَن ٢  لِیکوُن: تا باشد ←) ل ـِ + َتتَّ قوَن: تا پرهیزگاری کنید  ←) ل  لِّتتَّ

ـِ + َتعِقلوَن ٣ ـِ + َیعَلُم ۴ لَِتعِقلوا: تا اندیشه کنید ←) ل  داند لَِیعَلَم: تا می ←) ل
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.19 است؟ معنای کدام گزینه درست 

 د شکر کنمی) َان َاشکَُر: با۴ ) َاْن َاْعَمَل: تا کار کنم٣ ) َان َاْعُبَد: که عبادت کنم٢ ) َاْن َاتُلَو: که تالوت کردند١

.20 کدام است؟» و ما َاساُلُکْم علیِه مْن َاْجرٍ «ترجمه عبارت قرآنی  

 از شما برای آن پاداشیکنم  ) و درخواست می۲ ) و درخواست ندارم از شما بر آن هیچ پاداشی را۱

 دهم به شما از پاداش خود چه می ) و آن۴ دهم به شما برای آن از پاداش خود چه می ) و آن۳

 هاي آسمان پیام

نازل شد و موضوع  .............در » َالَیوَم َیِئَس اّلذیَن َکَفروا ِمْن دیِنُکم َفالَتْخَشوُهم َو اخَشونِ «.... بیان شد و آیۀ شریفۀ  ..............حدیث ثقلین در   21.

 است. ...............آن 

 ) غدیر خم، غدیر خم، ناامیدی کافران از نابودی دین اسالم۱

 ) غدیر خم، مکّه، تالش کافران برای نابودی اسالم۲

 ) هنگام مناسک حج، غدیر خم، ناامیدی کافران از نابودی دین اسالم۳

 ی نابودی اسالم) هنگام مناسک حج، مکّه، تالش کافران برا۴

َها الّرسوُل َبّلْغ ما ُاْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َرّبَك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبّلْغَت ِرساَلَتهُ «آیۀ شریفۀ   .22 ای اشاره دارد؟  به چه مسئله» يا َايُّ

 (ع) ) محّبت امام علی۴ (ع) ) وصایت امام علی۳ (ع) ) رسالت امام علی۲ (ع) ) نبوت امام علی۱

.23 شود؟  ای گرفته می ر هم قراردادن دو جمله زیر چه نتیجهاز کنا 

 توانند به قرآن دست زنند. (دست یابند) جمله اّول: جز پاکان نمی

 دور کند و شما را کامالً پاک سازد. ]پیامبر[خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت  جمله دّوم: خداوند فقط می

 ها بیان شده است. نام آن اند و در قرآن ) اهل بیت پیامبر معصوم۱

 ) اهل بیِت پیامبر، قادر به انجام گناه نبودند.۲

 یابند.  طور کامل به حقیقت قرآن دست می ) فقط اهل بیت پیامبر به۳

 ها به جای تفکّر روی قرآن، فقط باید به سخنان اهل بیت مراجعه کنیم. ) ما انسان۴

َرُکْم َتْطهیراً   َعْنُکُم الّرْجَس َاْهلَ  ِاّنما ُیریُد ُهللا لُِیْذِهَب «از آیۀ نورانی   .24 توان این جمله را نتیجه گرفت که: می» اْلَبْیِت و ُیَطهِّ

 هاست. پذیری آن دهندۀ هدایت  بیت نشان ) طهارت اهل۱

 پذیر است. بیت امکان ها از گناه فقط از طریق اهل ) تزکیۀ انسان۲

 از پاک شدن آنان بوده است.بیت، پس  ) آموختن علوم و معارف دینی به اهل۳

 بیت پناه برد. ) برای فهم قرآن و حل شدن مشکالت باید به اهل۴

.25 کدام است؟  »َلُهم ما َیشائوَن فیها و َلَدینا َمزیدٌ «پیام آیۀ شریفه  

 نیکوکاراننشینی با امامان و  ) هم۴ های بهشت      ) وسعت نعمت۳ های زیاد بهشتیان ) خواسته۲ ) تعداد زیاد بهشتیان۱
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ِعيمِ « ۀشریف ۀدر آی» النَّعیم«منظور از   .26 چیست؟» ُثّم َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّ

 ها از طرف خدا ) تمامی حالل و حرام۲  ) طعام ۱

  و عمر) طعام ۴    (ع) بیت ) والیت اهل ۳

.27 ...........، هر کس از خطای دیگران بگذرد (ص) با توجه به سخن رسول خدا 

 شود.  ) همۀ اعمال او در قیامت پذیرفته می۲ گیرد.  گناهان او از سوی خدا مورد بخشایش قرار می) همۀ ۱

 گرداند.  ) خداوند او را عزیز و سرافراز می۴ کند.  های جاودان می ) خداوند او را وارد بهشت۳

.28 شود؟ کدام پیام برداشت می» لکم و ُهللا غفوٌر رحیمٌ َو لَیعُفوا و لَیصَفحوا َاال ُتحّبوَن َاْن َیْغِفَر ُهللا « ... از آیۀ شریفۀ  

 کنند. پوشی می دیگران چشم چک) بعضی از مؤمنان فقط از خطاهای کو۱

 ) اگر ما از خطای دیگران بگذریم، خداوند از خطاهای ما خواهد گذشت.۲

 نکنیم.که آمرزیده شویم این است که دربارۀ اشتباه دیگران زود قضاوت  ) تنها راه این۳

 گونه برخورد خواهند کرد. ) اگر عفو و گذشت نداشته باشیم دیگران هم با ما همان۴
 

 علوم 

 

علوم ترتیبی 

.29 بینی در این فعالیت درست بیان شده است؟  کنیم کدام پیش را باز می (A)رو طراحی شده است. شیر دستگاهی مطابق شکل روبه 

 یابد.  محلول درون ظرف (ب) به تدریج کاهش می pHآ) 

 تری دارد.  محلول کاهش بیش pHتر باشد،  ب) هر چه آب درون ظرف (ب) گرم

 آب است.  ،در ظرف (آ) ههای واکنش انجام شد وردهپ) یکی از فرا

 ) آ و ب ۲  ) فقط (آ) ۱

 آ و پ) ۴  ) ب و پ۳

 pH یها است. از اين محلول در ظرف 4یمحلولA،B  وC یها ريزيم. تغيير رنگ مشاهده شده در ظرف  یمA،B وC  به ترتيب از 30.

   راست به چپ کدام است؟

 ی، سرخ، ارغوانی) آب۱

 ، سرخیرنگ، آب ی) ب۲

 رنگ، زرد، سرخ ی) ب۳

 ی، زرد، ارغوانی) آب۴
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.31 ها درست هستند؟  دهد؛ با توجه به نمودار، کدام عبارت در آب را نشان می Aپذیری ماده  نمودار زیر انحالل 

 گرم آب حل شده است.  100در  Aگرم ماده  C060 ،40آ) در دمای 

 اکسید باشد.  دی تواند گاز کربن نمی Aب) ماده 

 گرم آب وجود دارد.  20گرم محلول،  26، در C020پ) در دمای 

 در آب با آزاد شدن گرما همراه است.  Aت) انحالل ماده 

 ) پ و ت۴ ) ب و پ۳ ت ) ب، پ و۲ ) آ و ت۱

Cبه فرمـول یا سوختن دو مولكول از ماده یشود. برا یاكسيد و بخار آب توليد م یاز سوختن كربن و هيدروژن به ترتيب كربن د  H5 12 32.

 جمعًا چند مولكول اكسيژن الزم است؟ 

۱ (8 ۲ (16 ۳ (24 ۴ (32 

.33 دهد؟ تری از گازهای موجود در هوا را تشکیل می گاز آزاد شده در کدام واکنش درصد بیش 

 ) میخ آهنی در جوهرنمک۴ ) سوختن شمع۳ ) تجزیه آب اکسیژنه۲ فشان ) آزمایش کوه آتش۱

شوند. در تغییـرات گرمـاده،  بندی می تقسیم» گرماگیر«و » گرماده«های شیمیایی از نظر محتوای انرژی به دو گروه  به طور کلی واکنش  34.

ها، مقداری  دهنده دهند ولی در تغییرات گرماگیر، واکنش ها بخشی از انرژی خود را به محیط پس می ها ضمن تبدیل به فراورده دهنده واکنش

تر  ها پـایین ها از فراورده دهنده سازند. در کدام یک از تغییرات زیر، سطح انرژی واکنش ها را می کنند و فراورده حیط جذب میانرژی از م

 است؟ 

 ) انحالل قرص جوشان در آب۴ ) سوختن گاز شهری۳ ) آزمایش کوه آتشفشان۲ ) تجزیۀ آب اکسیژنه ۱

.35   ...................توان گفت  رو می با توجه به نمودار روبه 

۱ (B2  وA2 توانند فراورده واکنش باشند. می 

 ) سرعت واکنش فقط به مقدار واکنش دهنده مصرف شده در واحد زمان بستگی دارد. ۲

۳ (AB باشد.  حتمًا فراورده می 

 برابر نبوده است.  ABبا  A2و  B2ای مقدار  در هیچ نقطه) با گذشت زمان ۴

nاگر عدد جرمی عنصر   A−2 nو عدد اتمی عنصر  4 B+6  با هم برابر باشد، عدد اتمی عنصرB 36 کدام است؟.

۱ (8 ۲ (10 ۳ (20 ۴ (16 

.37 درست است؟ یاتم یها كدام جمله در بيان تفاوت يا شباهت مدل 

 كرد. یتصور م یرادرفورد اتم را توخال ی) تامسون اتم را توپر ول۱

 كردند. یاتم تصور م ۀ) تامسون و رادرفورد جرم اتم را متمركز در هست۲

 كردند. یمعين تصور م یبه دور هسته و در محلّ  یمشخص یها ها را در اليه ) رادرفورد و بور الكترون۳

 چرخند. یدر مدار خود م یها به آرام بور الكترون یاّما در مدل اتمها با سرعت زياد در حال حركت هستند  ، الكترونی) در مدل امروز۴

Na23ۀچهار واحد از تعداد ذرات هست −Aتعداد ذرات باردار یون فرضی 
.38 چند است؟ Aتر است. عدد اتمی کم 11

۱ (9 ۲ (10 ۳ (11 ۴ (23 
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.39 دهد؟  عنصر هیدروژن دارای سه ایزوتوپ است کدام گزینه مدل اتمی بور را برای این سه ایزوتوپ به شکل بهتری نشان می 

= نوترون،  =پروتون،  ( 
 

 = الکترون)

۱ (               ۲ (   

 

۳ (   ۴ (  

تر  شود. به نظر شما در این بیماری، کدام بخش دستگاه عصبی بیش های عصبی، به نام میلین تخریب می یاختهام اس، پوشش  در بیماری   40.

 آسیب دیده است؟ 

 ای یاخته) جسم ۴ ها ) آکسون۳ های پشتیبان یاخته) ۲ ها ) نورون۱

.41 شود. فعالیت ............. است که ............ انجام میپاسخ به ورود ذرات گردوغبار به چشم، یک  

 ) غیرارادی و بسیار کند، با تفکر  ۲  ) ارادی و بسیار سریع، با تفکر ۱

 ) غیرارادی و بسیار سریع، بدون تفکر ۴  ) ارادی و بسیار کند، بدون تفکر ۳

.42  ا آن چند مورد درست است؟دهد. در رابطه ب شکل زیر برش عرضی یکی از مراکز عصبی را نشان می 

 شود.  جفت عصب خارج می 12الف) از آن 

 شود.  ب) انعکاس زردپی زیر زانو توسط آن واپایش می

 های مخ واقع شده است. النخاع و زیر نیمکره پ) در قسمت پشت بصل

 شود.  ل بدن میو باعث حفظ تعاد کند می ت) اطالعاتی را از چشم، گوش و ... دریافت

۱ (1  ۲ (2  ۳ (4  ۴ (3  

.43 نیست؟ در بافت عصبی پشتیبانهای  یاختههای  یک از ویژگی کدام 

 توانایی تولید پیام عصبی را دارند. )۱

 کنند.  ها کمک می بافت عصبی به نورون ۀ) با تغذی۲

 های اصلی مراکز عصبی نیستند. یاخته) از ۳

 ) توانایی ایجاد جریان الکتریکی را ندارند.  ۴

با توجه به اینکه دارو  .احمد به عّلت درد شدید از ناحیۀ معده به پزشک مراجعه نموده است و پزشک برای او داروی مسکن تجویز کرده است  44.

 شود.   های درد می یمیایی است، با اثر روی ................... مانع انتقال پیامای ش ماده

 ها ) محل ارتباط آکسون۴  ) دندریت۳ ) آکسون  ۲ ای ) جسم یاخته۱
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 علوم تفکیکی

 

اچ را با توجه به حاللیت گاز  رو تغییرات پی کنیم. نمودار روبه را حل می CO2گراد مقداری گاز  ی سانتی درجه 20لیتر آب  میلی 200درون   29.

 نشده است؟دهد. با توجه به نمودار روبه رو کدام گزینه درست بیان  درون آب نشان می

 تری خواهد داشت. محلول کاهش بیشاچ  ) با گرم شدن آب، پی۱

 بارد، خاصیت اسیدی دارد. ) بارانی که روی شهرهای آلوده و مراکز صنعتی می۲

 ای از یک تغییر شیمیایی است. در آب نمونه CO2) حل شدن بخشی از ۳

 ست.تری برخوردار ا اچ کم های بدن از پی ) بخش سیاهرگی مویرگی در کنار سلول۴
 

باشد جدول زیر بعضی از مشخصات این سه ماده را  یک نوع کود شیمیایی، مخلوطی از سه ماده جامد آمونیوم کلرید، اوره و پتاسیم کلرید می  30.

 در کدام گزینه آورده شده است؟دیگر  دهد. بهترین روش جداسازی این مواد از یک نشان می

 گرما تغییر در اثر انحالل در الکل انحالل در آب ماده

 شود تصعید می   آمونیوم کلرید

 شود ذوب می   اوره

 شود ذوب می   پتاسیم کلرید

 .ریزیم مانده را درون الکل می ) ابتدا مخلوط را درون آب ریخته و پس از صاف کردن، باقی۱

 دهیم. صافی عبور میریزیم و در نهایت آن را از  آب میمانده را درون  ) ابتدا مخلوط را حرارت داده و باقی۲

 دهیم. اند را حرارت می ) ابتدا مخلوط را درون الکل ریخته و پس از صاف کردن، موادی که از صافی عبور نکرده۳

 دهیم.  دهیم و در نهایت مواد باقی مانده پشت صافی را حرارت می ) ابتدا مخلوط را درون آب ریخته سپس از صافی عبور می۴

.31 گر تجزیه آب اکسیژنه است؟  ر بیانیک از نمودارهای زی کدام 

۱ ( ۲ ( ۳ ( ۴ ( 

.32 یک از موارد زیر یک تغییر شیمیایی است؟ کدام 

 مرغ با سرکه ی تخم ) واکنش پوسته۲ زدن نوشابه های گاز هنگام هم ) خروج حباب۱

 یل ابرک) تش۴ های گاز هنگام جوشیدن آب ) خروج حباب۳

.33 نادرست است؟ های زیر یک از عبارت کدام 

 گردد.  ) هنگام دررفتگی، استخوان از محل مفصل خارج می۱

 کند.  خوردگی، مفصل در جهت حرکت خود حرکت می ) در پیچ۲

 ) در بیماری آرتروز غضروف یا سر استخوان در محل مفصل تخریب شده است. ۳

 ) اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست. ۴

 »موادسوختن روشی براي استفاده از انرژي «تا ابتداي  2تا انتهاي فصل و فصل » در زندگی ها مخلوط«ابتداي  زا 1فصل  شیمی:  
 تا انتهاي فصل »الکتریکی لقاي بارا«ابتداي  زا 9فصل  فیزیک:  
 5فصل  زیست:  
 »هاي رسوبی سنگ«تا ابتداي  12تا انتهاي فصل و فصل » هاي نامهربان کانی« ابتداي زا 11فصل  زمین:  
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...................  ۀ................. منقبض شده، در حالی که ماهیچ ۀکند. در این مرحله ماهیچ ای را بلند می زنهرو، و ورزشکاری مطابق شکل روبه  34.

  حالت انبساط دارد.

 دو سر، چهار سر )۱

 ) سه سر، دو سر۲

 دو سر، سه سر )۳

 ) چهار سر، سه سر ۴

.35 .................. است.در زیر ُمخ، ................. قرار دارد که وظیفۀ آن  

 ها ) ُمخچه، کنترل کار قلب و شش۱

 النخاع، هماهنگی کار عضالت بدن ) بصل۲

 النخاع، ارتباط بین ُمخ و ُمخچه ) بصل۳

 ها در حفظ تعادل بدن ) ُمخچه، هماهنگی کار عضالت بدن و انقباض آن۴

.36 .......های حسی، دندریت بلند و آکسون کوتاه دارند، زیرا ........ نورون 

 ) به خوبی پیام را دریافت کنند.۲  ) پیام را به خوبی انتقال دهند.۱

 ) آکسون گیرنده و دندریت فرستندۀ پیام است.۴  ) در مجاورت مراکز عصبی هستند.۳
 

را تخلیه کنیم،  Aای آویزان بوده و دارای بار الکتریکی یکسان هستند. اگر بار الکتریکی کرۀ  دو کرۀ فلزی سبک مطابق شکل زیر از نقطه  37.

 دهد؟  برای دو کره چه اتفاقی رخ می

 مانند.   ) به هم نزدیک شده و به همان حال می۱

 شوند. ) از هم دور می۲

 شوند. هم نزدیک و سپس دور می ) به۳

 شود. ها ایجاد نمی ) تغییری در وضعیت آن۴

.A ،B 38های  به یک جسم رسانای مخروطی شکل مانند شکل زیر، بار الکتریکی داده شده است. کدام گزینه در مورد پتانسیل الکتریکی نقطه 

 درست است؟  اند، نشان داده شده CVو  AV ،BVکه با  Cو 

۱ (A B CV V V= = 

۲ (C B AV V V> >  

۳ (B C AV V V> >  

۴ (A B CV V V> > 

.39 آمپر باشد، اختالف پتانسیل کل مدار، چند ولت است؟  3که شدت جریان کل در مدار  در مداری به شکل زیر، در صورتی 

۱ (/0 9  

۲ (10  

۳ (15  

۴ (45  
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.K 40دیگر، ................ و با بسـته شـدن کلیـد دهند با یک در مدار الکتریکی زیر قبل از بسته شدن کلید، عددی که دو آمپرسنج نشان می 

 دهند.  ها عددی ................ را نشان می آمپرسنج

 تر  بزرگ -) یکسان است۱

 تر کوچک -سان است) یک۲

 تر بزرگ -) متفاوت است۳

 متفاوت -) متفاوت است۴

.41 شود؟  با انتخاب کدام گزینه جدول زیر کامل می 

دلیل مقاومت  تهیه لباس ضد حریق به ویژگی کانی

 در برابر کشش و گرما

کانی سیلیکاتی مورد استفاده 

 در ساخت ساعت

 A B نام کانی

۱ (: A  ،هالیت: B ۲  آزبست (: A  ،ژیپس: B گرافیت 

۳ (: A  ،ژیپس: B ۴  مسکوویت (: A  ،آزبست: B کوارتز 

.42 شوند.  هایی که در ترکیب شیمیایی خود عنصر ................ دارند سیلیکاتی و عمدتًا از طریق ................ تشکیل می کانی 

 انجماد و تبلور مواد مذاب -(Si)) سیلیسیم یا ۱

 های فرا سیر شده یا فوق اشباع تبخیر محلول - (Si)) سیلیسیم یا ۲

 فشانی سرد شدن و متبلور شدن بخارها و گازهای آتش -(S)) گوگرد یا ۳

 انجماد و تبلور مواد مذاب -(Fe)) آهن یا ۴

.43 ن هر دو به رنگ تیره بوده و به ترتیب اولی ریزبلور و دیگری درشت بلور است؟ های آذری یک از سنگ کدام 

 ) گابرو، ریولیت۴ ) ریولیت، گرانیت۳ ) گرانیت، بازالت۲ ) بازالت، گابرو۱

.44 تر است؟ امکان وجود عنصر اورانیم در کدام سنگ بیش 

 ) بازالت۴ ) گرانیت۳ ) گابرو۲ ) بتن۱
 

 فارسی 

.45 زیر در کدام گزینه درست آمده است؟  های قافیه و ردیف بیت 

 رمیدن آموز ،رام از چه شدیه / شود زمان رام تو نمی«

 »آرمیدن آموز ،هنگام شب/  روز به فکر آب و دانه شو

 ) رمیدن و آرمیدن: قافیه/ آموز و آموز: ردیف۲ ) زمانه و دانه، رمیدن و آرمیدن: قافیه/ آموز و آموز: ردیف۱

 ) زمانه و دانه: قافیه / رمیدن آموز و آرمیدن آموز: ردیف۴ افیه/ آموز و آموز: ردیف) زمانه و دانه: ق۳

.46 در کدام گزینه آمده است؟  ،ترتیب به ،»ایم آموختیم، ساخته خواهید گفت، داشته بودیم، می«های  بن مضارع فعل 

 ، دار، آموز، ساز) گو۴ ) گو، دار، آموخت، ساز۳ ) گو، باش، آموز، ساز۲ ) خواه، دار، آموز، ساز۱
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.47 زمان فعل در كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ 

 ی / شاد مانی به جان و زنده به تنگويمت كه گر شنو یا ) نكته۱

 نياز / عزيزند و آزاده و سرفراز ) همه مردم از لطفت ای بی۲

 به ايران و گويم بدين مهد عشق) سپس رو كنم سرخوش از شهد عشق / ۳

 ای سود روز به علم تو چه افزود / وز كردۀ خود چه برده كان) ۴

.48 نادرست است؟ معنای چند کلمه 

 » غمناک / هجر: جدایی ها / جلوه: ظاهر / نژند:/ طلعت: دیده شده / بََصر: بیننده / نغز: خوبی / تماثیل: شکل شرمگینی: پلشتی/  مقّدس: سپند«

 ) چهار۴ ) پنج ۳ ) شش۲ ) هفت۱

.49 نیامده است؟گزینه، معنی کنایی به درستی  کدامدر  

 / بر سر تختی نشسته با غرور (کنایه از زیبایی) عاج و بلورهای ُبرجش از  پایه) ۱

 ها و تصاویر) های جهان هستی، شکل / (کنایه از زیبایی از کجا آمد پدید تماثیلچون نپرسی کاین ) ۲

 از یاد بردن بزرگی) ،(کنایه از بزرگی ز سرزرگان نهاده ب ) به درگاه لطف و بزرگیش بر /۳

 / (تاج بر سر نهادن کنایه از بزرگ و عزیز کردن است) به سر برنهد تاج بختیکی را  )۴

 

.50 کدام ترکیب متفاوت است؟ترتیب  

 ) مهر ایران تابناک۴ ) کشور نیرومند شما ۳ ) میهن شکوهمند ما۲ ) فرزند دلبندم۱

.51  ..................... جز  اند به هایی در مفهوم نمادین به کار رفته واژههای زیر، واژه یا  در تمام بیت 

 ) طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق / تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش۱

 ها را حمایت کنیم  بیا با گُل الله بیعت کنیم / که آالله) ۲

 و مگس  آدم و مرغ و مور پرستار امرش همه چیز و کس / بنی) ۳

 نور خورشید در جهان، فاش است / آفت از ضعف چشم خّفاش است) ۴

.52 خورد؟ های زیر، چند غلط امالیی به چشم می در میان گروه واژه 

)، (تیرگــی نــژادهتبــار ایرانیــان )، (گزنــد و آســیب)، (ســتبر و درشــت)، (پایــدار و نســتوه)، (گذشــتۀ پرفــروقخاســتگاه بخــردان)، («(

 »شناسی) ناخویشتن

 ) چهار ۴ ) دو۳ ) سه۲ یک )۱

» بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزار؛ به پاس آنکه تو را فرزند ایران برگزید.«با توّجه به عبارت   53.

 نادرست است؟ کدام گزینه

 ) از شش جمله تشکیل شده است. ۱

 در عبارت به کار رفته است.» شتنجستن، پوییدن، شناختن و گذا«) بن مضارع مصدرهای ۲

 الیه دارند. های مفعول و مضاف به ترتیب نقش» ایران«های  ) واژه۳

 کار رفته است. ) در عبارت، یک ترکیب وصفی به۴
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.54 آرایی آشکار است؟ واج ۀدر کدام گزینه، آرای 

 ) خروش از خم چرخ چاچی بخاست۲  ) در گذشته، سرگذشتم این نبود۱

 ) جرئت سؤال من، چرا چنین؟۴  ) سپهر آن زمان دست او داد بوس ۳

.55 نادرست آمده است؟معنی واژه در کدام گزینه  

 ) خالّق، مشّقت، چیرگی: آفریننده، دشواری، غلبه کردن۲ ) بهره، اعتبار، سرشار: فایده، ارزش، انباشته۱

 ) گویی، برافراشته، پندار: انگار، بلندکردن، گمان۴ ) بهت، دلپذیر، خشکش زد: شگفتی، مطبوع، کنایه از متحّیر شد۳

.56 ..................... جز  دارد به» متّمم«نقش » مضاف«ها  گزینه ۀدر هم 

 قاه  خندد بدین سان قاه ) برق از شوق که می۲ کار  هستی به ۀ) این همه صورت َبَرد بر صفح۱

 داند که در فصل بهار ی) راستی را کس نم۴ ای بدرخشید و ماه مجلس شد  ) ستاره۳

.57 وجود ندارد؟های داده شده، غلط امالیی  در کدام گروه از واژه 

 سرشار از طراوت) عشق و عاطفه، سفر پرفراز و نشیب، وضع بهتر، ۲ ) گذر شتابان عمر، تصویر رؤیایی، نسیب و قسمت، احترام و اعتبار۱

 نذیر و مانند، خشم و نفرت، طراوت و شادابی، تدبیر مناسب) ۴ ) مسافر دائمی، آداب خاص، ارتباط مؤّثر، مصخره کردن۳

.58 شود؟   از کدام گزینه دریافت می» ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است«المثل پیام ضرب 

 ) چو تیر از کمان رفت ناید به شست باز۲ ) وقت را غنیمت دان هر قدر که بتوانی ۱

 به جای خویش، نیکوست ) هرچیز۴ ) جای گل، گل باش و جای خار، خار ۳

.59 ها ارتباط مفهومی دارد؟ یک از بیت بیت زیر، با کدام 

 »نشان است گفتا نشان چه پرسی، آن کوی، بی/  گفتم که از که پرسم، جانا نشان کویت«

 ) پوشیدن، آشکار کند عیب جامه را / خواهی ز خلق عیب تو پنهان شود مپوش۱

 شود خموش سیالب چون به بحر رسد می ) از نارسیدگی است که صوفی کند خروش /۲

 ) آن دهان نیست که در وصف سخندان آید / مگر اندر سخن آیی و بدانم که لب است ۳

 ام ز اوایل  ام به خرابات / بر سر این کوچه بوده ) من نه کنون پا نهاده۴

.60 گزینه با بقیه تفاوت دارد؟ کدام 

 ) کفایت، کافی۴ ) بالغت، بالغ۳ ) صداقت، صادق۲ ) شفاعت، شافی۱

 


