
 

  

  20تا  1از ردیف  هاي آسمانقرآن و پیام سؤاالت
  

 »اَلَّذي ـ اَلَّتی ـ من ـ اَحد«معناي این کلمات به ترتیب و صحیح در کدام گزینه آمده است؟  -1
  هیچکسـ  کس هرـ  که کسانیـ  که) 2  کسیـ  که کسیـ  که کسیـ  که کسی )1  
  گانهیـ  چیستـ  کهـ  که کسی) 4    کتایـ  کسی چهـ  چیز هرـ  که) 3  

  »لیعلَموا ـ لنَفسه ـ اَن اَتلُو ـ علَی«معنی این عبارات در کدام گزینه به ترتیب و صحیح آمده است؟  -2
  روي آنـ  خواندند اگرـ  با جانشـ  داندکه می) 2  برایمـ  تا بخوانمـ  درونشـ  تا انجام دهد) 1  
 بر آنـ  کنمقطعاً تالوت میـ  براي جانشـ  که عمل کنند) 4  من  برـ  که تالوت کنمـ  براي خودشـ  تا بدانند) 3  

  )سوره شعراء 127آیه (» ان اَجرِي االّ علی ربِّ العالَمینَ.......... «ترجمه این عبارت قرآنی در کدام گزینه آمده است؟  -3
  پروردگار جهانیان هیچ پاداشی نیست مگر از) 2  .پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست) 1  
  .دهدرا می) رسالت خودم(قطعاً پروردگار عالَم پاداش ) 4  .خواهمغیراز پاداشی که بر پروردگار عالَم است چیزي نمی) 3  

  شود؟در کدام گزینه فعل به صورت مفرد معنا می -4
  1 (النّاس بسن ) 2  اَ حمیلَ الرّیاح3  رس (نونَ  قَدؤمالم نینَ) 4  اَفلَحؤمم مماکانَ اَکثَرُه 

  ؟شودنمیترجمه » لـ « در کدام عبارت حرف -5
 انَّ اهللاَ لَـغَنی عنِ العالَمینَ) 4  لـیکونَ للعالَمینَ  نَذیراً) 3  انّی لَـکُم رسولٌ اَمین) 2  ؤمنونَیلــقَومٍ ) 1  

  گزینه صحیح انتخاب کنید؟ تفکیک و ترکیب -6
 هکُمالـ= کُم +  الی) 4  قولوایاَن = قولونَ ی+ اَن ) 3  لـتَعقلَ= تَعقلونَ + لـِ ) 2  لـهم= هم + لـ ) 1  

  سوره عنکبوت خدا چه کسانی را به عنکبوت مثال زده است؟  41در آیه  -7
  »...مثَلُ الَّذینَ اتَّخَذوا من دونِ اهللاِ اَولیآء کَمثَلِ العنکبوت اتَّخَذَت بیتاً «

  .از خدا گرفتند کسانی را که دوستانی غیر) 2  .کسانی که سرپرستان را خدا گرفتند) 1  
  .اي سست برگزیدندکسانی که به جاي خدا خانه) 4  .ترین استشان سستکسانی را که خانه) 3  

  ؟ ندارد خوانیسوره فرقان هم 2ک از ابیات زیر با آیه یکدام  -8
  »و خَلَقَ کُلَّ شَیء فَقَدره تَقدیراً کلکُن لَه شَریک فی المیتَّخذ ولَداً ولَم یاَلَذي ملک السماوات و االَرضِ و لَم «

  بود مالک ارض و هفت آسمان           اوست ملک جهان خدایی که از )1  
  او را شریکی است اندر کنارنه                    نه فرزند فرموده او اختیار) 2  
  حدود همه چیز معلوم ماست         همه چیز مخلوق دست خداست ) 3  
 اهل جهان مایه عبرتی است بر             همانا در این ماجرا آیتی است) 4  

  سوره فرقان خداوند چه چیزي را براي آرامش انسان قرار داد؟  47آیه در  -9
» لَ لَکُمعالَذي ج ویالَه النَهار نُشورا و باتا والنَوم س باسا وشرا... ل لب ریاح«  

  
  1 (  2 (  3(  4(  

  
  »رَوا الَی االَرضِ کَم اَنبتنا فیها من کُلِّ زوجٍ کَریمٍیاَولَم «سوره شعراء به جفت بودن چه موجوداتی اشاره شده است؟ 7درآیه  -10
  

  1(  2(  3(  4(  
  
  »ال تَقنَطُوا من رحمه اهللا«قرآنی روبرو مربوط به کدام گزینه است؟  مفهوم عبارت -11

  دیگران بخشش از خداوند خشنودي) 2  خطاکار بندگان پشیمانی و توبه) 1  
  الهی درگاه به بودن امیدوار )4  .نیست کافی پشیمانی الناس، حق در) 3  

   



 

  اشاره دارد؟کی از نتایج مهم بخشش دیگران یکدام عبارت قرآنی به  -12
  النّعیم عنِ ومئذی لَتُسئُلُنَّ ثُم) 4  لَکُم اهللاُ غفرَی اَن تُحبون اَال) 3  اَنفُسهم علی اَسرَفوا اَلّذینَ) 2  المسرفین الیحب انّه) 1  

  کدام گزینه صحیح است؟ -13
  .ترین عامل جهنمی شدن گناهکاران استخشم خداوند اصلی) 1  
  .کندمسئولیت اشتباهات، توسط شیطان تنها چیزي است که عذاب جهنمیان را کمتر میقبول ) 2  
  .ها نداردثیري در سرنوشت بد آنأپشیمانی جهنمیان از اعمال ناپسندشان پس از ورود به جهنم، هیچ ت) 3  
  .کندهاي بهشتی را براي بهشتیان بیشتر میعذاب شدن گناهکاران، شیرینی نعمت) 4  

  ؟نیستکدام گزینه صحیح » حدیث ثقلین«س براسا -14
  .است کافی آخرت و دنیا در سعادت براي تنهایی به قرآن به مراجعه) 1  
  .است کریم قرآن تعالیم از پیچی سر واقع در) ع(بیت  اهل کردن رها و سرپیچی) 2  
  . خواهدکرد الؤس مردم از آن مورد در خداوند که است تیانعم مهمترین از) ع( بیت اهل نعمت) 3  
  .دانندرا بهتر از هر کسی می آیات تفسیر و مفهوم نزول، علت که هستند اشخاصی قرآن حقیقی معلّمان) 4  

کسب احترام و اعتماد مردم، تکرار و اسـتحکام عقایـد و سـهیم شـدن      ،کرد و نتایج آن سعید به پیشنهاد امام جماعت مسجد عمل -15
  .)بنابر فرمایش بزرگان دینی جواب را استخراج کنید(بود؛ کدام عمل او را به همه این نتایج رساند؟  اننمازگزار از نمازِ بخشی در ثواب
  وقت اول نماز آوردن جا به) 4  مسجد در اقامه و اذان گفتن) 3  جماعت نماز برپایی )2  مسجد به طهارت با ورود) 1  

  نماز چه کسی صحیح است؟ -16
  .آید که صبح در مدرسه لباسش نجس شده بودادش مییظهر  امیر بعد از نماز) 1  
  .ایستد که متعلق به خودش نیست و صاحبش راضی نیستنرگس با لباسی به نماز می) 2  
  . ایستدریحانه با گردنبند طالیی که روز تولدش هدیه گرفته به نماز مغرب و عشا می) 3  
  .لباسش مانده استشود که مقداري موي سگ روي رضا بعد از نماز صبح متوجه می) 4  

  ؟نیستک از گزینه ها مربوط به فواید روزه یکدام  -17
  روزه سپري است در برابر مشکالت دنیا) 1  
  صوموا تصحوا  )2  
  کُتب علیکُم الصیام)3  

 .دروزه را خدا بر ما واجب کرد تا همه مانند هم باشند و ثروتمند نیز مزه گرسنگی را بچش) 4   
  .)فرد همه موارد را عمدي و با توجه به این که روزه است انجام داده است(؟ نیستز مبطالت روزه کدام مورد ا -18

  رفتن زیر دوش حمام) 2    استفاده بسیار کم از دارو) 1  
  فرو بردن دود غلیظ آتش به حلق ) 4    خوردن مقدار کمی از غذا ) 3  

  شود؟باعث ایجاد شیرینی ارتباط خدا در دل میبه فرموده پیامبر صلی اهللا علیه و آله کدام مورد  -19
  حفظ نگاه) 2    اي و آنیهاي لحظهلذّت) 1  
  احکام الهی ) 4  هاي نامناسب سخن گفتن با لحن) 3  

  عامل اصلی تفاوت در اندازه و کیفیت پوشش کدام است؟ -20
  فرهنگتفاوت ) 4  میزان حضور در اجتماع) 3  تفاوت در احکام    ) 2  نوع آفرینش  ) 1  

  

  40تا  21ی از ردیف ـارسـف سؤاالت
  

  هاي پایین مناسب است؟واژگان کدام گزینه به ترتیب، براي جاهاي خالی در بیت -21
  گوهر شکر عطایت سفتن    گفتن.......... حد من نیست . 1
  هاي نژندو اي نوازندة دل    این چرخ بلند.......... کاي .2
  چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟  کجا آمد پدیدکاین تماثیل از ....... چون . 3
  اندر این باب......... کن نیک     هر شب که روي به جامۀ خواب. 4

  سپاست، فروزندة، نپرسی، تفکّر) 2    ستایش، فرازندة، نگویی، تفکّر) 1  
  ثنایت، فرازندة، نگویی، تأمل) 4    ثنایت، فرازندة، نپرسی، تأمل) 3  

   



 

  ؟نشده استبه سجع نوشته » گلستان سعدي«کدام گزینه همانند  -22
  گل و نوروز خواجوي کرمانی) 2    بهارستان جامی) 1  
  نامه خواجه عبداهللا انصاريمناجات) 4    پریشان قاآنی) 3  

  به کار رفته است؟ متفاوتدر معناي » گرفتن«در کدام گزینه واژة  -23
  گرفت که دانی که در وي نخواهد//  کی را نصیحت مگو اي شگفتی )1  
  نه خود را بیفکن که دستم بگیر//  بگیر اي جوان دست درویش پیر )2  
  نصیحت نگیرد مگر در خموش//  فراوان سخن باشد آکنده گوش) 3  
  بن گرفت اندر آن هر دو شمشاد//  سخُن هاي داناي شیرینسخن) 4  

  دارد؟ متفاوتی تلفّظ و معنی» رستن«در کدام گزینه  -24
  نجوید رستن، از نادانی است می//  مرغ کو اندر قفس زندانی است) 2  کز دانه شگفت نیست رستن//  نومید مشو ز چاره جستن) 1  
  گر ببندي در، آید از دیوار//  ارِ بد بود دشواریرستن از ) 4  توان رستننه از این بند می//  توان جستننه از این دام می) 3  

  است؟ نادرستدر کدام گزینه  مفهوم کنایی -25
  »گوناگونی احوال روزگار«پشت  به زین گهی و زین پشت گهی // درشت سراي رسم است چنین) 1  
  »خواهی زیاده«درو  وقت به ستانی گندم که//  جو کشته خزان در اي نپندارم) 2  
  »شدن اندکی از عمرسپري «است  ک گل از صد گل تو نشکفتهی//  است غما رفتهیمن نیز به  عمر) 3  
  »محتاج بودن«نه  که نیم بر در تو بالین // پیر گفتا که چه عزّت زین به) 4  

  دارد؟  کمتريارتباط معنایی  زیرکدام گزینه با بیت  -26
  »بخت و گرامی و خوار کرداو پادشاه و بنده و نیک و بد آفرید            بدبخت و نیک«

  کی را به خاك اندر آرد ز تختی//  یکی را به سر برنهد تاج بخت) 1  
 برش در کیی شقاوت گلیم//  سرش بر کیی سعادت کاله) 2  
  نیل آب ز برد آتش بر گروهی//  خلیل بر آتشی کند گلستان) 3  
  هست؟ نیست، از کردن او جز داند که//  بست نقش عدم از وجود امرش به )4  

  ارتباط معنایی بیشتري دارد؟» تهی آي تا پرمعانی شوي// روي ز دعوي پري زان تهی می«کدام گزینه با بیت  -27
 .آموخت چون فکر و خیال تو پر از درگیري و جدال است، از کسی چیز بامعنایی نخواهی) 1  
 .شود تا از او چیزي بیاموزياز آنجا که همیشه سرِ جنگ و دعوا داري، کسی به تو نزدیک نمی) 2  
 .خواهی چیزي به دست آوري، غرور را کنار بگذارگیري؛ اگر میچیزي یاد نمیچون ادعاي دانایی داري ) 3  
  .مغز باشی؛ بنابراین اندیشه و افکار خود را زیاد کن براي یادگرفتن معانی ارزشمند، نباید تهی) 4  

  شده در مقابل کدام گزینه، با توجه به بیت، درست نوشته شده است؟معنی واژة مشخّص -28
 »گمان«: همی راند ز دور پنداررخش //  به جوانی مغرور نوجوانی) 1  
 »کنندهروشن«: هاي نژندو اي نوازندة دل//  این چرخ بلند فرازندةکاي ) 2  
 »رسانآسیب« خطرناكبه شاگردان دهد در //  نبینی وقت سفتن مرد حکّاك) 3  
 »احتیاط«را باید از دست نداد  حزم//  دوستی را چو نباشد بنیاد) 4  

  وجود دارد؟» معناهم«در میان واژگان زیر، چند جفت واژة  -29
ارمغان ـ آهنگ ـ هنجار ـ فارغ ـ متعالی ـ شباب ـ قصد ـ جوانی ـ اناء ـ طراوت ـ خرسند ـ غوغا ـ پهلوان ـ آسوده ـ حـریم ـ              «

  »ضخیم ـ ادعا ـ ظرف ـ گَو ـ ستبر ـ مظاهر ـ فروغ ـ سپند ـ ولوله ـ سنجیده ـ دعوي
  نه) 4  هشت) 3  هفت ) 2  شش) 1  

  »بصر ـ توفنده ـ درنده ـ آسمان ـ ستاره ـ رزم«؟ نرفته استهاي مقابل، به کار کی از واژهیدر کدام گزینه مترادف  -30
  واجب آمد به خدمتش برخاست//  هر که را بر سماط بنشستی) 1  
  رنگ گُرزة گاو اندرون چنگ به // جنگ دشت بر آن خروشان بیامد )2  
  میان بسته تنگ پدر کین به//  ژیان هژبر چون کنون بیاید) 3  
  روي و چشم نهم بر بدو ببوسم//  اوي سرکتف تا دهد فرمان که )4  

   



 

  بینید؟می» تشبیه«و » تضاد«هاي در کدام گزینه، آرایه -31
  تاج عزت به سرم بنهادي //  در دولت به رخم بگشادي) 1  
  موي بر اندام خصم از بیم همچون نیش کن//  چون نوش ریزآب در حلق کریمان از کرم ) 2  
  مرا عمر، حبابی است بر آب: که//  زار و افسرده چنین گفت عقاب) 3  
  ارانی وداع روز خیزد ناله سنگ کز//  بهاران در ابر چون بگریم تا بگذار) 4  

  ......هاي زیر وجه شبه ذکر شده است به جز در همۀ بیت -32   
  کاشتهر قدم دانۀ شکري می//  داشتمی لنگان قدمی برلنگ) 1  
  مثل نوري در دل آیینه است//  کینه استمهربان و ساده و بی) 2  
  کشتی که موجش برآرد ز آب چو//  به پیش سپه آمد افراسیاب) 3  
  ریخت چون رود خون از برش فرو//  بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش) 4  

  »تن و جان را نرسانند گزند  بادها کز زبرِ خاك وزند«همانند کاربرد آن در بیت مقابل است؟ » را«در کدام گزینه کاربرد  -33
  »اي یار ببخشاي مرا«گفت کـ//  بال بر هم زد و برجست از جا) 1  
  گند و مردار تو را ارزانی//  خور این مهمانی من نیم در) 2  
  ست ندادحزم را باید از د//  دوستی را چو نباشد بنیاد) 3  
  بگوي این جوان را بترس از خداي//  راي که اي پیر داناي فرخنده) 4  

  در عبارت زیر چند گروه اسمی وجود دارد؟ -34
  ».نازیممیهن شکوهمند ما، این خاستگاه بخردان و دانایان، این کشور مردان، سرزمینی است که ما بدان می«

  گروهشش  )4  سه گروه) 3  چهار گروه) 2  پنج گروه  )1  
  دارد؟» متمم«در کدام بیت نقش » ش« َضمیر پیوسته  -35

  نام او نور و نشانش روشنی//  عادت او نیست خشم و دشمنی) 1  
  هیچ کس را درحضورش راه نیست//  هیچ کس از جاي او آگاه نیست) 2  
  اینجا در زمین اش اینجاست؟خانه//  پس آن خداي خشمگین: گفتمش) 3  
  اشسیل و طوفان، نعرة توفنده//  اشطنین خندهبرق شب،  رعد و) 4  

  ؟نیست» صفت بیانی«در کدام گزینه وابستۀ پسین  -36
  .داردبرد و در جایگاه ویژه نگه میها را به النۀ خود میاو دانه) 1  
  .در اطراف گردنش، گویا چادري افکنده که در کنار شکاف گوشش جلوة خاصی دارد) 2  
  .است نگار روییده و ، کاکلی سبزرنگ و پرنقشبر فراز گردن طاووس) 3  
  .کنداي به سبزي و گاه به زردي زر، جلوه میاي به سرخی گل، و لحظهلحظه) 4  

  ؟نداردجایی ضمیر وجود در کدام گزینه جابه -37
  کاي پیر خرف گشته خموش: گفت//  آمد آن شکرگزاریش به گوش) 1  
  آفتابش به لب بام رسید//  کش دور به انجام رسید دید) 2  
  عمر بسیارش از آن گشته نصیب//  زاغ را میل کند دل به نشیب) 3  
  اشسیل و طوفان، نعرة توفنده//  اشرعد و برق شب طنین خنده) 4  

  ؟نیست کلمه درست هاي زیر، امالي چند گروهکلمه در میان گروه -38
ـ خوار و ذبون ـ چرخ اسیر و افـالك ـ فرزانگـی و فرهیختگـی ـ عاطفـه و        ها ـ فضیلت و قناعت   متأثّر و متغیر ـ محمات و پوکه «

  »انسانیت ـ بقض و کینه ـ حصار و حریم ـ رهآورد تمدن ـ عطا و ثنا
  کلمه هفت گروه) 4  کلمه گروه پنج) 3  کلمه چهار گروه )2  کلمه گروه سه )1  

   



 

  ؟نرفته استخانواده به کار هاي همدر کدام گزینه واژه -39
  فراغت داده از شمع و چراغش//  فروغ روي شیرین در دماغش) 1  
 عاقلی باید که پاي اندر شکیبایی کشد // کی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت )2  
 ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است // دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است )3  
  که من دم درکشیدم تا به دانایی زدم زان // گر کسی را رغبت دانش بود گو دم مزن )4  

  هاي زیر، وزن کدام گزینه متفاوت است؟در میان بیت -40
  شیر ژیان را بدرانند پوست//  مورچگان را چو بود اتّفاق) 1  
  ک هنریجز آن  دوست نبیند به//  گر هنري داري و هفتاد عیب) 2  
  چاك چاكز سمش زمین شد همه //  خروشید و جوشید و برکند خاك) 3  
  بهتر از آن دوست که نادان بود//  دشمن دانا که غم جان بود) 4  

  

  60تا  41ربی از ردیف ـوم تجـعل سؤاالت
  

 30با کـاهش دمـا از   . است Aترین مقدار ممکن از این محلول حاوي بیش. در آب داریم Aگرم از محلول مادة فرضی  75مقدار  -41

. شودگرم رسوب تشکیل می 15گراد، درجۀ سانتی 10گراد به درجۀ سانتی
6
انحـالل . مربوط اسـت  Aمانده نیز به جرم محلول باقی 1

  قدر است؟گراد چهدرجۀ سانتی 30در آب در دماي  Aپذیري 
  گرم 20) 4  گرم 10) 3  گرم 50) 2  گرم 25) 1  

  ا ابزار مناسب است؟یهاي زیر، به ترتیب استفاده از کدام روش ک از مخلوطیبراي جداسازي اجزاي سازندة هر  -42
  آب و روغن زیتون) شکر و آب              ت) ماسه و شکر              پ) ماسه              ب و آب) الف

  قیف جداکنندهـ  تقطیرـ  سانتریفیوژـ  تقطیر) 1  
  تقطیرـ  دیالیزـ  تبلورحل کردن در آب، سپس صاف کردن، نهایتاً ـ  صاف کردن) 2  
  تقطیرـ  دیالیزـ  سانتریفیوژـ  تقطیر) 3  
  کننده قیف جداـ  تقطیرـ  حل کردن در آب، سپس صاف کردن، نهایتاً تبلورـ  صاف کردن) 4  

  هستند؟ نادرستها، چند مورد از موارد زیر در رابطه با سوسپانسیون -43
  .ناهمگن هستندهاي اي از محلولها دستهسوسپانسیون) الف

  .ک مادة جامد معلق در مادة گازي دیگر هستندیشامل ) ب
  .شوندتقسیم نمی) فاز(شوند و به دو بخش ها از هم جدا نمیاین مواد پایدارند؛ به این معنی که با گذشت زمان، اجزاي آن) پ
  .ها استدوغ مثالی از سوسپانسیون) ت

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

گیرنـد و در  هاي یک اتم سدیم در چند مدار الکترونی قرار مـی براي اتم سدیم، مشخص کنید الکترون Na2311 با توجه به نماد -44
  ترین مدار حاوي الکترون، چند الکترون قرار دارد؟بیرونی

 الکترون 2ـ  مدار 4) 4  الکترون 5ـ  مدار 4) 3  الکترون 13ـ  مدار 3) 2  الکترون 1ـ  مدار 3) 1  

  ترین نقش و تأثیر ذرات الکترون، نوترون و پروتون، به ترتیب از راست به چپ، به درستی بیان شده است؟در کدام گزینه، مهم -45
  ماهیت اتمـ  خنثی شدن اتمـ  رفتار شیمیایی اتم) 2  ماهیت اتمـ  پایداري هستهـ  رفتار شیمیایی اتم) 1  
  ماهیت اتمـ  جرم اتمـ  خنثی شدن بار اتم) 4  ماهیت اتمـ  جرم اتمـ  پایداري اتم) 3  

  ؟کندنمیک از اجسام زیر را جذب ییک جسم رساناي باردار کدام -64
  ک جسم خنثاي نارسانای) 2    ک جسم خنثاي رسانای) 1  
 .کندهمه اجسام گفته شده را جذب می) 4    ک جسم باردار با بار مخالف ی) 3  

   



 

جوشند و به تـدریج در بسـتر اقیـانوس    مواد مغناطیسی مانند آهن هستند، از کف اقیانوسها میهر روزه مواد مذاب که حاوي  -47
. دهد که سنگها خاصیت آهنربایی دارندها نشان میبررسی این سنگ. آورندوجود میشوند و سنگهاي بستر اقیانوس را بهخنک می

 به نظر شما آهنربا شدن سنگها به چه روشی اتفاق افتاده است؟

 مالش) 1  
 تماس) 2  
 القا) 3  
  .اند و هیچ تغییري در آنها رخ نداده استسنگها وقتی ماده مذاب بودند، آهنربا بودند؛ االن فقط منجمد شده) 4  

دهـیم و از آن  ک پارچه پشمی و خنثا را به کره مالش میی. ایمیک کره رساناي بزرگ و خنثا را از پایه عایق آن در دست گرفته -48
 کدام گزینه درباره اتفاقات پس از مالش درست است؟. کنیمجدا می

 .شوندکدام از دو جسم باردار نمیهیچ) 1  
 .شودشود، اما کره رسانا باردار نمیپارچه پشمی داراي بار می) 2  
 .شوندهر دو جسم پس از مالش داراي بار با مقدار نامساوي و عالمت مخالف می) 3  
 .از مالش جاذبه خواهد بودنیروي بین دو جسم پس ) 4  

وقتی کلید وصـل شـود، میلـه    . انداي آویزان شدهپیچ از نقطهدر شکل مقابل دو میله فلزي در کنار مداري شامل باتري و سیم -49
اگر جهت باتري در مدار عوض شود و کلیـد وصـل   . شودمی پیچ دورشود و میله سمت چپی از سیمپیچ میسمت راستی جذب سیم

  شود، کدام گزینه درست است؟
  
  
  
  
  
  
  

 . شودپیچ دور میشود و میله سمت راست از سیمپیچ میمیله سمت چپ جذب سیم قطعاً) 1  
 .پیچ شوندممکن است هر دو میله جذب سیم) 2  
  .پیچ دور شوندممکن است هر دو میله از سیم) 3  
 . شوندپیچ دور میهر دو میله از سیم قطعاً) 4  

 افتد؟اگر ولتاژ باتري را زیاد کنیم کدام اتفاق می. در مدار مقابل اختالف پتانسیل باتري قابل تغییر است -50

 .دهدآمپرسنج عدد کمتري را نشان می) 1  

 .دهدسنج عدد بیشتري را نشان میولت) 2  

 .شودمقدار مقاومت مدار بیشتر می) 3  

  .شودمقدار مقاومت مدار کمتر می) 4  
  

شود؟ واحد بار الکتریکی عبور کند، انرژي شیمیایی درون باتري چقدر کم می 5ثانیه  8ولتی در مدت زمان  10ک باتري یاگر از  -51
 .)شودفرض کنید همه انرژي مصرفی باتري به بارهاي عبوري داده می(

  ژول 2) 4  ژول 80) 3  ژول 50) 2  ژول 400) 1  
   

يباتر  

دیکل  



 

هـا  این وضعیت را حالت اول قرارگیري کره. انددو کره بسیار سبک رسانا و خنثا به کمک نخهاي نارسانا نزدیک هم آویزان شده -52
ـ احتمال رخ دادن کدام اتفـاق . دهیمها مقداري بار مثبت و به دیگري مقداري بار منفی میکی از کرهیبه ). مطابق شکل(نامیم می ا ه

  وجود دارد؟
 .تر قرار گیرندشوند؛ طوري که نسبت به حالت اول به هم نزدیکها به هم نزدیک شوند و پس از تماس از هم جدا کره) الف

 .گردندها به سمت هم بروند و پس از تماس به حالت اول خود برکره) ب

 . گیرندشوند؛ طوري که نسبت به حالت اول، از هم دورتر قرار ها به هم نزدیک شوند و پس از تماس از هم جدا کره) ج

  .بروند و به هم بچسبند و چسبیده به هم باقی بمانندها به سمت هم کره) د
 الف ـ ب ـ ج) 4  ب ـ ج ـ د) 3  ب ـ ج) 2  الف ـ ج) 1  

ها پر از کی از قفسیکسان بزرگ شده بودند؛ در دو قفس متفاوت گذاشت، یدانشمندي دو موش آزمایشگاهی را که در شرایط  -53
. دست آمدهاي بخش خاکستري مغز این دو موش، تصاویر زیر بهگیري از سلولپس از تشریح و برش. وسایل بازي و دیگري خالی بود

 ؟نیستدهندة کدام مورد ها نشانتفاوت ظاهر این سلول

  
 خالی يافته در فضایسلول بخش خاکستري مغز موش رشد  افته در فضاي پر از وسیلهیسلول بخش خاکستري مغز موش رشد 

 تغییر پذیري مغز) 2    اثر محیط بر عملکرد مغز) 1  

  ترمیم سیستم عصبی) 4  ا افراد مختلفیک فرد یمتغیر بودن تعداد ارتباطات نورونی در ) 3  
  ک از موارد زیر است؟یدلیل بیماري ام اس کدام  -54

  هاي پشتیباناختالل در عملکرد سلول) 2    تغییر حاالت خلقی و روانی) 1  
  هاي مغزمرگ تعدادي از نورون) 4  ا زیاد شدن نوروترانسمیترهایکم ) 3  

ک از موارد یمرکز حس شنوایی و بینایی به ترتیب کدام . اندمشخص شده 4تا  1هاي بخش از قشر مخ با شماره 4در تصویر زیر  -55

  زیر است؟

 1 و 4) 1  

 2و  3) 2  

 3و  2) 3  

  4و  1 )4  

. توانند اطراف خود را بدون هیچ مشکلی ببیننـد فعال مثل جغد، در روز دید ضعیفی دارند و در شب به راحتی میجانوران شب -56
  جانوران روزفعال که قادر به دید در شب نیستند، چه تفاوتی دارد؟به نظر شما چشم این جانوران با چشم 

 .هاي مخروطی زیادتر استتعداد گیرنده )2  .اي زیادتر استهاي استوانهتعداد گیرنده) 1  
  .دار بیشتر استهاي مژكاختهیانواع ) 4  .هاي مخروطی بیشتر استانواع گیرنده) 3  

   



 

  شود؟ک از موارد زیر بیشتر مییبه ترتیب میزان حرکت در مفصل کدام  -57
  هاي جمجمه، مفصل آرنجمفصل بین دنده و ستون مهره، مفصل بین بازو و شانه، مفصل بین استخوان) 1  
 هاي جمجمه، مفصل آرنج، مفصل بین ستون مهره، مفصل بین بازو و شانهمفصل بین استخوان) 2  
 ده و ستون مهره، مفصل جمجمه، مفصل آرنج، مفصل بین بازو و شانهمفصل بین دن) 3  
  هاي جمجمه، مفصل بین دنده و ستون مهره، مفصل آرنج، مفصل بین بازو و شانهمفصل بین استخوان) 4  

  ک نوع ماهیچه تشکیل شده است؟یهاي زیر فقط از ک از گزینهیکدام  -58
 گاه گوارش، ماهیچۀ سه سر بازوماهیچۀ قلبی، ماهیچۀ دیوارة داخلی دست) 1  
 ماهیچۀ تنفس، ماهیچۀ مردمک چشم، ماهیچۀ سه سر بازو) 2  
 ماهیچۀ دیوارة داخلی دستگاه گوارش، ماهیچۀ مردمک چشم، ماهیچۀ تنفس) 3  
 ماهیچۀ دوسر بازو، ماهیچۀ ذوزنقه، ماهیچۀ قلب) 4  

  سیلیسیم ندارد؟ا عنصر یهاي زیر در ترکیب خود، بنیان ک از سنگیکدام -59
  ژیپس) 4  بیوتیت) 3  مسکوویت) 2  کوارتز) 1  

  اند که در محل یا منشأ تشکیل مانند هم هستند؟ هایی آمده کدام گزینه، سنگدر  -60
  ریولیتـ  گرانیت) 4  بازالتـ  گرانیت) 3  گرانیتـ  گابرو) 2  بازالتـ  گابرو) 1  

  

  80تا  61ی از ردیف ـاضـری سؤاالت
  

  اند، برابر کدام گزینه است؟سطر نوشته شده 11اعداد زیر که در حاصل جمع  -61
        111  
      111  111  
    111  111  111  
  
111  111  111  111  

  1 (1111111   2 (1111211   3 (111511   4 (111611   
  برابر چه عددي است؟ 풙در تساوي داده شده مقدار  -62
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  آورید، چه عددي خواهد بود؟دست توانید بهتنها با گذاشتن تعدادي پرانتز، کمترین مقداري که از عبارت زیر می -63
  .)توانید از پرانتزها براي عمل ضرب استفاده کنیددقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاري فقط تعیین اولویت عمل است و نمی(

12 –  8 +  5 ×  6 –  2 ×  3 
 -100عددي کمتر از  )4   -85و  -75عددي بین  )3  -45و  -35عددي بین  )2  -10و  0عددي بین  )1  

  پر شده است، حاصل جمع اعداد چهارگوشه کدام است؟ 9تا  1که با اعداد  33ک مربع جادویییدر  -64
 .)در مربع جادویی مجموع اعداد در هر سطر و هر ستون و هر قطر عددي ثابت است(

  .توان مشخص کردنمی )4  30 )3  25 )2  20 )1  
  ؟نشده استهاي زیر سمت راست تساوي تجزیه شده و سمت چپ تساوي تجزیه در چندتا از عبارت -65

8푥 :عبارت اول = 23푥  
8푥2 :عبارت دوم = 8푥푥  

푥2 :عبارت سوم + 2푥 = (푥 + 2)푥  
푥 :عبارت چهارم − 푦 = 푥 1 −  

  چهار تا )4  سه تا )3  دو تا )2  یکی )1  
   



 

풂ر اگ -66 > 0 ،풃 < 풄و  0 <   زیر منفی هستند؟هاي گاه  چندتا از عبارتآن، 0
푎3푏3

푏6푐2 
푎푐 − 푏2푐 (푏 − 푎)3 푎푏2푐 

 کمتر از سه تا )4  بیشتر از سه تا )3  حداکثر سه تا )2  حداقل سه تا )1  

  ؟نیستبا توجه به شکل زیر کدام گزینه درست  -67
  
  
  

  .است 4درجه مضرب باشند، زاویۀ چهارم هم بر حسب  4هاي مشخص شده بر حسب درجه مضرب اگر سه تا از زاویه )1  
  .است 8باشند، زاویۀ چهارم هم بر حسب درجه مضرب  8هاي مشخص شده بر حسب درجه مضرب اگر سه تا از زاویه )2  
  .است 12باشند، زاویۀ چهارم هم بر حسب درجه مضرب  12هاي مشخص شده بر حسب درجه مضرب اگر سه تا از زاویه )3  
 .است 16باشند، زاویۀ چهارم هم بر حسب درجه مضرب  16بر حسب درجه مضرب  هاي مشخص شدهاگر سه تا از زاویه )4  

1396321اي براي عددک از اعداد زیر شمارندهیکدام -68    ؟نیست ...
  1( 1401  2( 1400  3( 1399  4( 1398  

 باشد؟ تواندنمیاي ضرب کنیم، تعداد جمالت حاصل چه عددي ک سه جملهیاي را در ک سه جملهیاگر  -69

 ده )4  نُه )3  سه )2  دو )1  

  چقدر است؟ cو  a ،b هايمجموع زاویه. دو خط موازي هستند d و d دانیم کهدر شکل زیر می -70
  1( 180°  
  2( 270°  
  3( 360°  
  4( 400°  

  عبارت داده شده برابر با کدام گزینه است؟ -71
1

1 × 2 −
1

3 × 4 +
1

5 × 6 −
1

7 × 8 + ⋯
1

99 × 100 

  1( 1
1 − 1

2 − 1
3 + 1

4 + 1
5 ⋯ − 1

99 + 1
100  2( 1

1 − 1
2 − 1

3 + 1
4 + 1

5 ⋯ + 1
99 + 1

100  

  3( 1
1 − 1

2 − 1
3 + 1

4 + 1
5 ⋯ − 1

99 − 1
100  4( 1

1 − 1
2 − 1

3 + 1
4 + 1

5 ⋯ + 1
99 − 1

100 

ابعاد زمین از ابعاد کاشی بسیار ( کاري شود؟هاي زیر ممکن است بتواند کاشیزمینیک از کدام  با تعدادي کاشی به شکل  - 72
 .)بزرگتر است

  یکی )1  
  تا دو )2  
  تا سه )3  
   هیچی )4  

پذیر هاي زیر این کار امکانبا چند نوع از کاشی. کاري کنیمرا کاشی خواهیم زمینی به شکل ک نوع مییبا تعداد کاشی از  -73
 .)ابعاد زمین از ابعاد کاشی بسیار بزرگتر است( است؟

  تا دو )2  یکی )1  
  هیچی )4  تا سه )3  

   



 

 هاي زیر جواب دارد؟ک از معادلهیکدامعدد طبیعی باشند، سه  풄و  풂، 풃اگر  -74

41 :معادلۀ اول
42 = 1 + 1  

41 :معادلۀ دوم
42 = 1 + 1 + 1  

 هاکدام از معادلههیچ )4  هر دو معادله )3  فقط معادلۀ دوم )2  فقط معادلۀ اول  )1  

  هاي مشخص شده در شکل چند درجه است؟مجموع زاویه -75
  1( 180°  
  2( 270°  
  3( 360°  
  .توان دقیقاً تعیین کردنمی )4  

خطوط ضخیم دیـوار  (صورت زیر است، حداقل به چند المپ نیاز است؟ اي که نقشۀ آن بهبراي روشن کردن تمام فضاهاي موزه -76
 .)اي هستندها نقطههستند و دیوارها ضخامت دارند و المپ

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

,풑(풏را با  풎و  풏تعداد اعداد اول بین اگر  -77 풎) بدهیم، کدام یک درست است؟ نشان  
  1 (푝(20,30) > 푝(40,50)    2 (푝(50,100) > 푝(80,110)  
  3 (푝(1,50) > 푝(50,100)    4 (푝(1,50) > 푝(150,200)  

)ACAB(شده چقدر است؟  مشخصهاي در شکل زیر مجموع زاویه -78   
  1( 80°  
  2( 180°  
  3( 200°  
  4( 500°  

푎 اگر - 79 + 푏 = 5푎2 باشد، آنگاه حاصل 10 + 푎2푏 + 푎푏2 + 5푏2 عددي است؟ چه  
  1( 250  2( 450  3( 500  4( 550 

 دهندة عبارت زیر باشد چیست؟اي که نشانمعادله -80

  ».واحد کمتر است 풙 به اندازة 100اگر سه برابر عددي را از نصف آن عدد کم کنیم، حاصل از «
  1( 3푥 − 1

2 푥 = 100 − 푥  2( 1
2 푥 − 3푥 = 100 − 푥  3( 3푦 − 1

2 푦 = 100 − 푥  4( 1
2 푦 − 3푦 = 100 − 푥  


