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   عربي
.1 )یحیی آقازاده(  ها فعل وجود ندارد. فراموش كرد ، در ديگر  گزينه»: نَسي« )؛3گزينة  

.2  )یحیی آقازاده(   .است» اَنا«باشد ضمير متناسب با آن  كه فعل متكلم وحده مي» اَكلت«با توجه به فعل  )؛3گزينة  

.3  )نجمه جعفری ندوشن(    به معناي چه چيزي در آن كيف است؟» ماذا في تلك المحفظة؟«درست عبارت )؛ 3 ةگزين 

.4  )عبداله عابدی(   مؤنث است فعل آن بايد مؤنث يعني (سمعت) بيايد.» اُم« )؛1گزينة  

زِنَ«، دور»: بعيد«نشست، »: جلَس«رفت، »: ذَهب«شاد شد، »: فَرِح«، نزديك»: قريب« )؛4 ةگزين  آمـد،  »: جـاء «ناراحـت شـد،   »: حـ 5.
»قَفعبداله عابدی(   ايستاد»: و(  

.6  )وحیده راجع(    2گزينة  

علـم فراموشـي اسـت. گزينـة     : آفـت  3: گنج قيمتش گران اسـت. گزينـة   2هاي مردانه است. گزينة  از لباس» القَميص« )؛1گزينة   7.
 )زاده اکرب عبدیل(  مكاني براي درختان ميوه است.» البستانُ«

.8  )زاده اکرب عبدیل(   رود. به كار مي» ذَهبنا«دوم شخص جمع، اول شخص جمع » ذَهبتُم«در جواب فعل  )؛1گزينة  
 

  آموزش قرآن  
.9  )فاطمه کریمی کسوتی(  كنند. ال يشكُرونَ : شكر نمي)؛ 4گزينة  

: ببخش 2: قطعاً او به شما مهربان است. ترجمة گزينة 1ترجمة عبارت سؤال: برايشان عذابي دردناك است. ترجمة گزينة  )؛3گزينة   10.
 : و آنچه انجام دادند را حاضر يافتند.4: برايشان پاداشي بزرگ است. ترجمة گزينة 3به ما از نزدت رحمتي. ترجمة گزينة 

  )رضا حسینی لواسانی(  
.11 )سینا آقاجانی حمزه کالیی(  4گزينة  

است و گاهي جمله را منفـي  » چه آن«هاي قرآني، گاهي به معناي  در عبارت» ما« .چه)، علَي (بر) ، األرض (زمين) ما (آن)؛ 3گزينة   12.
   (بنفشه فاضلی)  است.» چه آن«كند. در اين عبارت، به معني  مي

  

  هاي آسمان   پيام
كارهـاي داخـل خانـه را بـه      ، به دليل حيا و عفّت زيادي كه داشت، وقتي فهميد رسول خدا يهـا عل اهللا سالمحضرت فاطمه  )؛4گزينة   13.

 (امیر خادم رابع)  ايشان سپرده است، خوشحال شد.

ليلـةالمبيت مشـهور اسـت، يكـي از      كـه بـه    در شب هجرت پيامبر اكـرم   ماجراي ازخودگذشتگي حضرت علي  )؛2گزينة   14.

  )امیرحسین حیدری(    فداكاري در راه خداست.هاي  ترين نمونه كامل
.15  )(رحیمه زارع    باشد. تقليد عالم از عالم و جاهل از جاهل و همچنين عالم از جاهل، جايز نيست و اشتباه مي )؛2گزينة  

هـا و اعتقـادات    ي دانسـته  كنند همـه  شوند و تالش مي هاي قبلي خود دچار ترديد مي در دوران بلوغ، نوجوانان در دانسته )؛1گزينة   16.
خود را بر اساس منطقي جديد نظم دهند. يكي از شرايط مرجع تقليد، اين است كه از ديگر مجتهدان داناتر باشد. (فقط دانـا بـودن   

  )(بنفشه فاضلی    كافي نيست بلكه بايد اعلم باشد.)
ها توان مقابله با شيطان و رسيدن به پاداش الهي را داشته باشيم، خداوند تكاليفي را بـر مـا واجـب     كه ما انسان براي اين )؛2گزينة   17.

  )(امیرحسین حیدری    كرده است.
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.18  )امیر خادم رابع(   شود. مرتبه آب كشيده شود، پاك مي لباسي كه با خون نجس شده است، با آب قليل يك )؛1گزينة  
.19 هاي آن نجس است. ناخن سگ مثل تمام اجزاي بدن او و رطوبت )؛3گزينة  

 خون حيواناتي كه خون جهنده دارند، نجس است مثل گوسفند.

     گوشت كه خون جهنده دارند، نجس است اما مار كه خون جهنده ندارد ادرار و مدفوعش پاك است. ادرار و مدفوع حيوانات حرام

  )حسینی لواسانیرضا (  
.20 (گروه علمی مبتکران)  4گزينة  

  علوم 
  علوم ترتيبي

.21  (گروه علمی مبتکران)  )؛  1گزينة  

تر باشـد روي آب   رود و اگر چگالي جسم از چگالي آب كم تر باشد، درون آب فرو مي اگر چگالي جسم از چگالي آب بيش )؛3گزينة   22.
   )محمدی (مجید علی   ماند. شناور مي

.23   )(مهدی شایان     وجود دارد. نوع تركيب  3و   يمولكول در شكل دو نوع عنصر )؛1گزينة  

تري دارنـد و در   هاي خشتي استحكام بيش اند نسبت به ساختمان هايي كه از مصالح آهني و بتني ساخته شده ساختمان )؛4گزينة   24.
    )سوی(مرضیه مو   تر هستند.   لرزه و سيل و... مقاوم برابر حوادث طبيعي مثل زمين

تري نسبت به طـال داشـته و    ترند ولي آلومينيم چگالي كم نسبت به چوب و شيشه محكمپس آلومينيم و طال فلز هستند  )؛1گزينة   25.
    )(مهدی شایان    تر است. سبك

هـا   اي هستند كه از نظر چگونگي تشكيل با يكديگر كامالً متفاوت هستند. برخـي از آن   هاي پويا و زنده ها محيط درياچه)؛ 3گزينة   26.
   )(لیلی نظیف  اند.  ها توسط انسان ايجاد شده طور طبيعي و بعضي از آن به

تري از منطقه اشباع برداشته شده  آب بيش ،تر باشد هاي زيرزميني بيش برداري و برداشت از آب هر چقدر كه ميزان بهره )؛3گزينة   27.
    )(مرضیه موسوی    شود. تر مي عمق سطح ايستابي بيشرود پس  و سطح ايستابي پايين مي

.28  کار نیروی وزن روی سطح افقی صفر است.)؛ 4گزينة  
  

  

  )ابراهیم رساج(  

ها، عالوه بر انرژي پتانسيل گرانشي، انرژي جنبشـي   فقط انرژي پتانسيل گرانشي دارد. در بقية نقطه 4و  1هاي   در نقطه )؛3گزينة   29.
  )محمود لطفی(  هم چون گلوله از سطح زمين باالتر است، پس انرژي پتانسيل گرانشي دارد.  3هم دارد، حتي در نقطة 

.30  )مهناز وافی(    هاي توليد برق است. ترين روش تبديل آن به انرژي الكتريكي يكي از پاكبرداري از انرژي برق آبي و  بهره )؛2گزينة  

دليل نامناسب بودن آب  3و  2، 1هاي  توان برطرف كرد؛ بنابراين گزينه رنگ بودن آب را با چند قطره جوهر رنگي مي بي)؛ 4گزينة   31.
  براي مايعي دماسنجي است.   

  )عزیزهللا آزادگان(  

.32 (گروه علمی مبتکران)  4گزينة  
  علوم تفكيكي

gچگالي آب برابر  )؛2ي  گزينه  / cm31 تـر از آب   گيرد و چگالي آن كم تر است، بنابراين روي آب قرار مي است. روغن از آب سبك 21.

)ماند، بنابراين چگالي آن نزديك چگالي آب  است. يخ در آب شناور مي / g / cm )30   جو) (زهرا رزم  است.    96
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شـود. گـوگرد بـه صـورت بلورهـاي زرد در دهانـة        ها يافـت مـي   ها و سنگ الي خاك هاي فلزي در البه طال به صورت رگه )؛1گزينة   22.
هاي آتشفشـاني بـه صـورت بلورهـاي زيبـا وجـود دارد. در        شود. الماس در ميان سنگ هاي خاموش و نيمه فعال يافت مي آتشفشان

  )رقیه قاسمی مرزبالی(  آيند.  ور مستقيم از طبيعت به دست نميكه آهن، شيشه، رنگ خوراكي و آلومينيم به ط حالي
A  كند. ترتيب سختي اين مواد عبارت است از: اين آزمايش ميزان سختي مواد را بيان مي)؛ 2گزينة   B C   23.

 )محمدی مجید علی(  

پس اين سطح در سـطح فوقـاني (بـااليي) منطقـة     سطح ايستابي سطحي فرضي بين منطقة اشباع و منطقة تهويه است  )؛1گزينة   24.
  اشباع قرار گرفته است.

  (گروه علمی مبتکران)  

تـر   تر باشد و خاك نفوذپذير باشد. امكان نفوذ آن به داخل زمـين بـيش   تر، پوشش گياهي بيش هر اندازه شيب زمين كم )؛3گزينة   25.

 )محمدی مجید علی(  شود.  مي

كننـد. بـا ادامـة ايـن      ها را در خود حل و فضاهاي خالي ايجاد مي هاي آهكي، آن هاي زيرزميني هنگام نفوذ در سنگ آب )؛4گزينة   26.
 )فرزانه صاعدی(   آيد. شود و غارهاي آهكي به وجود مي تر مي تر و بزرگ فرآيند فضاهاي خالي بيش

.27    )کیومرث احمدنژاد(   )؛4گزينة  

.28 درست هستند. موردهاي الف، ب و پ نا )؛3گزينة  
  آورند.  دست می های نیشکر به مانده و تفاله های زیستی را معموًال از باقی شکل مایع سوخت

  های زیستی در اصل از انرژی خورشید است.  های فسیلی و سوخت منشأ سوخت
  )احمدنژادکیومرث (     پذیرد. هوازی (نبود هوا)، صورت می تشکیل گاز از پسماند محصوالت کشاورزی در شرایط بی

.29    )فهیمه باقریان(    هاي توليد برق است. ترين روش استفاده از انرژي برق آبي، يكي از پاك )؛3گزينة  

شود و توسـط مجرايـي بـه ابتـداي رودة باريـك       از كارهاي كبد، ساختن صفرا است. اين ماده در كيسة صفرا ذخيره مي )؛3گزينة   30.
    )نسب ید خورشیدیسع(   ها نقش دارد. ريزد كه در گوارش چربي مي

.31    )نسب سعید خورشیدی(    كبد در طرف راست معده قرار دارد )؛3گزينة  

هـا نيـز بـه نوبـة خـود داراي       خـوردگي  هاي فراواني دارد. هر يك از اين چـين  خوردگي ي باريك، چين سطح داخلي روده )؛3 ةگزين  32.
هاي پوششـي، افـزايش سـطح جـذب      هاي غشاي ياخته خوردگي هاي متعدد به نام پرزهاي روده است. نقش پرزها و چين برجستگي

    سعید خورشیدی نسب)(    است..
  فارسي  

.33 )جواد باحشمت جويباري(  اثر محمدجواد محبت است. » چه باغ آسمانكو« )؛3گزينة  

.34  )تيمور رضايي(  »بيندوزد، فراغت، راضي، ديدگان«امالي درست كلمات:  )؛1گزينة  

.35  )بختيار باقري(    چميدن: آهسته راه رفتن )؛2گزينة  

.36  )شيرين اروجي(    فعل ماضي است. 3اما گزينة   هاي مضارع هستند؛ فعل 4و  2، 1هاي  گزينه )؛3گزينة  

، دانش، به قطره تشـبيه شـده (در كمـي و    1تشبيه دارد، جوان و نوجوان به چشمة جوشان تشبيه شده است. در گزينة ؛ )3 گزينة  37.
  )نسرين صمدي(    ، دام و دانه، باهم تناسب دارند.4است. در گزينة  هاي طاليي عمر كنايه از دوران جواني سال 2ناچيز بودن) در گزينة 

.38  )تبار حميد طالب(    3گزينة  

هاي ديگر به نتيجة عمل اشاره شده است؛ يعنـي، نتيجـة عمـل     ، به كار كردن تأكيد شده است اما در گزينه3در گزينة  )؛3گزينة   39.
 )تبار حميد طالب(  گردد.  انسان هر چه باشد به خودش برمي

حمد و ستايش موجودات به ويژه درختان  3و  2، 1فرا رسيدن بهار است؛ اما عبارت پرسش و ابيات  4بيت گزينة  مفهوم؛ )4 گزينة  40.
  )تيمور رضايي(  است.
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.41  )نسرين صمدي(  حرف اضافه و كلمة بعد از آن متمم است.» از« )؛2گزينة  

.42  )تيمور رضايي(  »مند، صالح، غلتيدن عالقه«ها:  امالي درست كلمه )؛1گزينة  

رفتـار   -2آيند و اهل بهشت  رفتار خوش -1شود؛ مثالً رفتار بهشتي   تر از يك معني فهميده مي گاهي از يك جمله بيش )؛4گزينة   43.
دكتر محمود حسابي / غيبـت دو معنـي دارد:    -2دكتر منطقي؛ خوب و ممتاز؛ قابل قبول و محترم   -1 دكتر بهشتي / دكتر حسابي

  )تيمور رضايي(   هميشه در كالس حضور دارم   -2زنم  پشت سر ديگران حرف نمي -1م كن من غيبت نمي

.44  )تيمور رضايي(   خواهند: سوم شخص جمع   خواهد: سوم شخص مفرد / خواهيد گفت: دوم شخص جمع / مي مي )؛2گزينة  

  رياضي

.45  )؛ 4 ةگزين 

     یک زاویه=  و     ی دیگر  = زاویه  030

   030 0150   0 030 180   

   0 0 0150 30 120  
 )مهدي دهقان منشادي(  

.46 5، 7تر. ابتدا اعدادي كه از مضـارب عـدد    تا بيش پنج 7تر و يا مضرب  دوتا بيش 3تعداد مدادها عددي است مضرب  )؛3گزينة  
  كنيم. هاي نامطلوب را حذف مي تر هستند را نوشته و سپس حالت واحد بيش

  توان به جواب رسید. میها  چنین از روی گزینه هم
 4و  2های  نیست پس گزینه 2، برابر 5بر  53و  41تقسیم  ی مانده باقی

  شود. حذف می
  شود. حذف می 1ی  نیست پس گزینه 2، برابر 3بر  37تقسیم  ی مانده باقی
است که جواب  5و  2، 2به ترتیب  7و  5، 3بر  47تقسیم  ی مانده باقی

  است.
    باشد. عدد می 47پس تعداد مدادها 

  
  

  )مهدي دهقان منشادي(  

.47  )؛3گزينة  
( ( (       5 5 4 4 3 3 2 2 ))) ( )




         
0 16

3

5 5 4 12 5 80 85


  

  )افسانه راسخ(  

سـازيم:   است، به صـورت زيـر مـي    18ها  ضرب آن كمك روش الگوسازي، فهرستي از جفت اعداد صحيح كه حاصل به )؛3گزينة   48.
 جايي در اين جفت اعداد اهميت دارد.) اين ضرب، جابهدر  و  (دقت كنيد با توجه به تفاوت 

( ) 18 1  ( ) 1 18  

( ) 9 2  ( ) 2 9  

( ) 6 3  ( ) 3 6  

( ) 3 6  ( ) 6 3  

( ) 2 9  ( ) 9 2  

( ) 1 18   ( ) 18 1  

  )چيان محمد كنف(  

2  3مضرب  2  5مضرب  5  7مضرب  
    12  

    19  
    26  

    33  

    40  
    47  
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.49 نويسيم. ابتدا معادله مربوط به مسئله را مي )؛1گزينة  
  x x x x       200 3 11 2 1200 200 3 22 1200  

  x x x      25 1200 200 25 1000 40  
 )محمدزاده فاطمه جان(  

A مربع است، پس: ABCD)؛ 3گزينة    .50  ، بنابراين:090

  EAB   0 030 90 120  
  از طرفی داریم: 

AEالساقین   متساوی   DC
AE AB EAB

DC AB

   
  

  



 



EAB

B E

EBC

  


    

   

0 0 0
0 0 0 01

0 0 0

30 90 120
180 120 60 302 2

90 30 60

  

 )زاده مهديه مهدي(  

.51  كنيم:  را پيدا مي 21و  9ترين مضرب مشترك  كوچك)؛ 4گزينة  

  :{ , , , , , , , ,...}9 9 18 27 36 45 54 63 72  

:{ , , , ,...}21 21 42 63 84  

    باشد:  مي 63است. دومین مضرب مشترك دو عدد، دومین مضرب  ۶۳،  ۲۱و  ۹مشترک  مضربترین  پس کوچک 63 2 126  
 )الهي يمان فتحپ(  

aگيرند درنظر بگيريم، داريم:  هايي كه در هر رديف قرار مي را تعداد گل bها و  را تعداد رديف aاگر  )؛2 ةگزين  b  124. 52.

  را بیابیم: 124های) عدد  علیه پس کافی است شمارنده (مقسوم : , , , , ,1 2 4 31 62    124های عدد  شمارنده 124

تر باشد، باغبان تنها به دو  ها بيش ها از تعداد رديف كه در صورت سؤال اين شرط گذاشته شده است كه تعداد گل با توجه به اين
  تواند گل را بكارد: طريق ديگر مي

  )فرزانه شفيعي(       گل. 31تا گل يا چهار رديف با  62دو رديف با 

.53 )؛ 3ة نگزي 

  , , , , , , , , ,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ،, , , , , , , , ,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
      40تا  21کل اعداد  20

      40تا  21کل اعداد اول بین  4
     درصد عدد اول هستند. 20بنابراین 

 
4 20
20 100  

  ۴۰تا  ۲۱اعداد اول بین   
  ۴۰تا  ۲۱کل اعداد بین   

  )عليرضا محمدنژاد(  

كه  با توجه به اين )؛4گزينة  
0
0

90 1
4360

1پس  
ايجاد شده است پـس حجـم جسـم     cm3و ارتفاع  cm4يك استوانه به شعاع  4 54.

 حاصل برابر است با:

  r h cm
 

  
22 31 3 4 3 364 4   

 )چيان محمد كنف(  
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.55  )؛ 2گزينة  
                                 a h  10 60  

 S  h    60 60 ــده جـــانبي3600    محيط قاع

 )گروه علمي مبتكران(  

V   )؛1 ةگزين  S.h   ارتفاع  مساحت قاعده 56 حجم منشور.
ضرب مجموع دو قاعده  دانیم که مساحت ذوزنقه برابر است با نصف حاصل الساقین است و می بینید قاعدۀ منشور یک ذوزنقۀ متساوی طور که می همان

  در ارتفاع.

  
( )

S
 

  
4 2 1 6 32   ذوزنقه 2

  V   3 7   منشور 21
  )محمديانرحيم (  

  انگليسي
.B :N-I-M-A  « 57كنيد؟ /  : چگونه اسمتان را هجي ميA«معني مكالمه: )؛ 4گزينة  

ای را انتخاب کنیم که از  شده آمده است. برای همین باید گزینه بینیم که نام هجی پرسند اما در پاسخ می خانوادگی را می نام و نام ۲و  ۱توضیح: گزینۀ 
  (گروه علمي مبتكران)    .Whatاست نه با  Howکنید با  ) کند. چگونه هجی میspellش را هجی (خواهد تا نام دهنده می پاسخ

.58  »كند. : او دارد آشپزي ميB: خانم طريقت در حال انجام چه كاري است؟ / A«معني مكالمه: )؛ 3گزينة  
  ) چه وقت / آمدن۲  کسی / تماس گرفتن ) چه۱ها:  معنی گزینه

  )مهناز محمدي(    ) کجا / بازی کردن۴    / انجام دادن چیز چه) ۳

.59  »: برادرم يك كارمند است.Bكاره است؟ /  : برادرت چهA«معني مكالمه: )؛ 1گزينة  
  ) برادر شما چه کسی است؟۲    برادرت چه کاره است؟) ۱ها:  معنی گزینه

  (گروه علمي مبتكران)    یک برادر توست؟ ) کدام۴    ) برادرت چند ساله است؟۳
.60  »جيمز و مري در حال خواندن روزنامه هستند.«جمله:  معني)؛ 3گزينة  

 areکنیم. جیمز و مری دو نفر هستند و از  استفاده می studyو برای مطالعۀ درس از فعل  readتوضیح: برای خواندن روزنامه، داستان و ... از فعل 
  (گروه علمي مبتكران)        کنیم. استفاده می

.61  »شماست. برادرما، پسرِ پدرِ ش«معني جمله: )؛ 2گزينة  
  (گروه علمي مبتكران)  ) پسر۴  ) عمو۳  برادر) ۲  ) پدربزرگ۱ها:  معنی گزینه

.62  »كنند. ها دارند تلويزيون تماشا مي هستند. آن اتاق نشيمنخواهرانم در «معني جمله: )؛ 4گزينة  
  اتاق نشیمن )۴  ) اداره۳  ) گاراژ۲  ) سرویش بهداشتی۱ها:  معنی گزینه

  )مهناز محمدي(        
.63  »تاپ) مشكل دارد. . آن (لپكند تعمير ميتاپ مرا  او دارد لپ«معني جمله: )؛ 2گزينة  

  )رضا پريسته(  ) خواندن۴  ) بازی کردن۳  تعمیر کردن) ۲  ) کارکردن۱ها:  معنی گزینه
.64  »سفيد + سياه = خاكستري.«معني:  )؛ 3گزينة  

  ي مبتكران)(گروه علم  ) آبی۴  خاکستری) ۳  ) سبز۲  ) بنفش۱ها:  معنی گزینه

   مطالعات اجتماعي
هـاي   كنند و براي استراحت يا گردش و ديدن يا مطالعـة مكـان   طور موقت ترك مي به كساني كه محل اقامت خود را به )؛4گزينة   65.

 )عليرضا يزداني(   گويند. روند، گردشگر مي تاريخي و طبيعي به سفر مي

.66  )گروه علمي مبتكران(    2گزينة  

.67 300تـا   250روز  متر است در حالي كه متوسط مصـرف آب در شـبانه   ميلي 230ميانگين بارش ساالنه كشور ما حدود )؛ 3گزينة  
 )حامد ياري(  ليتر است. 
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.68 كنيم: ا بر مساحت آن تقسيم ميبراي محاسبة تراكم جمعيت يك منطقه تعداد جمعيت آن منطقه ر )؛4گزينة  
 جمعیت

تراکم جمعیت   
 مساحت

کیلومتر مساحت استان البرز 
/ /

/  مساحت ؟/   
2 50 0 0 0 050 0 2 50 0 0 0 0 50 0 50 0 0   

  )عليرضا يزداني(

.69 گويند. ميكنند، زيستگاه (زيست بوم)  اي از گياهان و جانوران خاص زندگي مي به منطقه بزرگي كه در آن مجموعه)؛ 4گزينة  

  )منصوره فروزان(   
استان زنجان در ناحيه معتدل و نيمه خشك كوهستاني، بوشهر در ناحيـه گـرم و شـرجي سـواحل جنـوب و سـمنان در        )؛1گزينة   70.

    ناحيه گرم و خشك قرار دارند.
  )حامد ياري(  

ها و تفكر در طبيعت، دادن حق حيات بـه   ايياند از: شكرگزاري از خداوند، لذت از زيب ها عبارت داليل حفاظت از زيستگاه )؛3گزينة   71.
 )منصوره فروزان(  ساير موجودات، وابستگي موجودات زنده به دليل زنجيره غذايي و فوايد گياهان و جانوران

.72 )محمد رادمان(    ي كشور ماست. اشترانكوه در لرستان از مناطق حفاظت شده )؛4 گزينة 


