
𝑚𝑚�اگر بردارھاي -1 + 1
2𝑛𝑛 − 1�  =a   و� 𝑚𝑚 − 3
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 كدام است :  bبردار 

5−�الف) 
5 −�ب)                   � 1

2
1
�                      

2−�ج)  
12�د)                      �1−

2
�       

 كدام گزینھ است :  625 3برابر عدد  125 -2

        5 15ب)                 5 27الف) 

  5 12د)                   5 21ج) 

 است محیط آن چقدر است :  2 16مساحت مربعي  -3

                        2 7ب)                   2 6الف) 

  2 10د)                     2 8ج) 

دو تاس متفاوت را مي اندازیم احتمال اینكھ مجموع عدد  -4
 شود چقدر است :  7دو تاس 

الف) 
1
5

ب)                  
1
4

            

ج) 
1
6

د)                   
1
36

           

 2از پنج دانش آموز مي خواھیم كھ ھر كدام یكي از اعداد  -5
ب شده را در ھم را انتخاب كنند . سپس اعداد انتخا 6و  3و 

 بدست آید :  نیستضرب مي كنیم كدام عدد ممكن 



                    5 2 3 5ب)                  4 3 2 6الف) 

    3 2 3 2د)                   5 2 3 4ج) 

متر یك تابلو قرار  18متر یك درخت و ھر  8در یك جاده ھر  -6
دارد اگر در ابتداي جاده یك درخت و یك تابلو كنار ھم 

باشند بعد از چند كیلومتر براي بار شصت و ھفتم ( بھ غیر 
از نقطھ شروع ) یك در خت و یك تابلو كنار ھم قرار          

 مي گیرند ؟ 

ج)                    93/4ب)                    7/4الف) 
  56/4د)                    824/4

در    a * b = a – 2b – abعمل * را بھ شكل زیر تعریف مي كنیم  -7
 ) چیست ؟  -2)  *  (  - 3این صورت ( 

  -5د)                  -3ج)        -2ب)        -1الف) 

تا بیشتر از  14عضو دارد تعداد اعضاي دختر  76انجمني  -8
 پسرھاست چند پسر عضو این انجمن ھستند ؟ 

                  31ج)                    33ب)                   35الف) 
  30د) 

درجھ گرم تر از دماي ھواي ارومیھ و  25دماي ھواي اھواز  -9
درجھ سردتر از دماي ھواي تھران است  8دماي ھواي ارومیھ 

درجھ باشد میانگین دماي سھ شھر  12ھم اكنون  اگر دماي تھران
 كدام است ؟ 

  16د)            13ج)          15ب)       10الف) 

 شكل دھم شامل چند چوب كبریت است ؟  -10

 20ب)                         21الف) 

  17د)                           19ج) 

 



برابر و  6برابر ، عرض آن را  4طول مكعب مستطیلي را  -11
 ارتفاع آن را نصف مي كنیم حجم آن چند برابر مي شود ؟ 

            12ب)                 24الف) 

  8د)                         6ج) 

 

با تا كردن كدام یك از شكل ھاي گسترده زیر یك مكعب  -12
 درست مي شود ؟ 

 

الف)                                ب)                               
 ج)                                د) 

 

 

 چند درجھ است ؟  y  +xدر شكل مقابل  -13

  100ب)                    120الف) 

  75د)                         60ج) 

 

 CD=  6است اگر  EFسھ برابر  CDو  CDنصف  ABپاره خط -14
 بھ ترتیب برابر است با :  EFو  ABباشد اندازه ھاي 

                    3و  3ب)                   3و  2الف) 
 2و  3د)                    2و  4ج) 

 

سانتي متر است .  60و  80طول و عرض قاعده یك جعبھ فلزي  -15
ن ظرف مي ریزیم سپس سنگي را داخل ظرف مي مقداري آب داخل ای
سانتي متر باال مي آید حجم سنگ چند  30اندازیم ارتفاع آب 

 سانتي متر مكعب است ؟ 



 13400د)           14400ج)               144000ب)    134000الف) 

 گزینھ مناسب را انتخاب كنید . -

16-The football game is ……………… Saturday .  

a.in                   b. at                   c. on                  d. up  

17-How do you write  نارگیل in English ?  

a.Zucchini                      b.Pineapple                     c.Quince                    d.Coconut 

18-What is your favorite drink ?  

a.chicken                    b. orange juice                    c. chicken                      d. spaghetti 

19-What is after thirteen ?  

a.forty                         b. fourty                        c.fourteen                       d. forteen   

20-The mechanic is ………………. my uncles car .  

a.ready                   b. cooking                   c. fixing                    d. calling  

21-What is the first day of the week in Iran ?  

a.Monday                     b.Sunday                    c. Friday                     d. Saturday 

22-How many months are there in a year ?  

a.thirteen                    b.sixteen                   c.tweleve                      d. eleven  

23-Who is that man ?  

Which one ?  

The fat man in ………………. .  

a.a suit blue                       b.a blue                      c. a short                      d. a blue suit  

24-What is after October ?  

a.November                       b.December                      c. September                    d. April  

25-How old is Mina ?  



a.she has ten                     b. I have ten                      c. I am ten                        d. she is 
ten  

 

 xنشان دھنده ي مقدار آب جاري باشد محور  yاگر محور  -26
 بیانگر كدام یك است ؟ 

الف) پوشش گیاھي              ب) شیب زمین             ج) 
 نفوذ ناپذیري خاك             د) میزان بارش 

 

 

 

 

در شكل سلول در كتاب درسي ، غشاي ھستھ سلول با كدام  -27
 گزینھ زیر مستقیمًا ارتباط دارد ؟ 

الف) دستگاه گلژي                ب) غشاء سلول               
 ج) شبكھ آندوپالسمي                  د) ریبوزوم 

 در نیمھ راست قلب چھ نوع خوني جریان دارد ؟  -28

الف) روشن با اكسیژن زیاد                                 
 ب) تیره با اكسیژن كم 

د زیاد                         ج) روشن با كربن دي اكسی
 د) تیره با كربن دي اكسید كم 

 مواد غذایي بھ وسیلھ كدام بخش خون منتقل مي شود ؟  -29

ج)                   RBCب)                  WBCالف) 
 پالسما                   د) پالكت 

 كدامیك از گزینھ ھاي زیر ، ترتیب اعضاي دستگاه تنفس را -30
 از بیني تا ششھا درست بیان مي كند ؟ 



كیسھ ھوایي                   –نایژك  –نایژه  –حنجره  –الف) ناي 
 كیسھ ھوایي  –نایژك  –حنجره  –ب) ناي 

كیسھ ھوایي                               –نایژك  –ناي  –ج) حنجره 
 كیسھ ھوایي  –نایژك  –نایژه  –ناي  –د) حنجره 

گزینھ زیر ، كدام یك از عبارتھا صحیح ترجمھ شده  4در  -31
 است : 

 الف) یدھللا مع الجماعھ : یاري خدا در ھمبستگي است . 

ب) اذا ملك االراذل ، ھلك االفاضل : ھرگاه فرومایگان بھ 
 فرمانروایي برسند ، شایستگان ھالك مي شوند . 

ارد ، ج) : من زرع العدوان حصد الخسران : اگر دشمني بك
 پشیماني درو مي كند . 

نفر عبادت  3د) الّنظر في ثالثھ اشیاء عباده : نگاه كردن بھ 
 است . 

 

 در كدام گزینھ كلمھ ناھماھنگ بھ كار رفتھ است ؟  -32

قال                                           –سلم  –قذف  –الف) وقع 
 فلك  –مدرسھ  –مكتبھ  –ب) مصنع 

تلك                                             –ذلك  – ھذه –ج) ھذا 
 صالحین  –مّدرسون  –فاعلین  –د) العبون 

 

 نگارش كدام گزینھ نادرست است ؟  -33

الف) ھوالء االصدقاء ، واقفون                                         
 ب) ھذان البایعان ، شاكرتان 

ج) اولئك االّمھات ، صالحات                                          
 د) عذان الولدان ، صابران 

 

 در كدام گزینھ دو كلمھ متضاد نیستند ؟  -34



الف) نھایھ = بدایھ               ب) رخصیھ = غالیھ                
 ج) عین = نھار                د) حاّر = بارد 

 

 در كدام گزینھ فعل ماضي صحیح ترجمھ شده است ؟  -35

الف) طرقت : كوبیدم              ب) رجعت : برگشتي            
ج) نصرتّن : یاري كردید              د) نعبوا : بازي 

 كردید 

 

 

 در كدام گزینھ ترجمھ نادرست است : -36

 دي الف) انت ما فعلت و احباتك . تو تكالفت را انجام ندا 

 ب) انت غسلت مالیك . تو لباس ھایت را شستي 

 ج) ھو لعب مع صدیقھ . او با دوستانش بازي كرد 

 د) انا ما رجعت الي بیتي . من بھ خانھ ام برنگشتم 

 

 لغت در كدام گزینھ صحیح نیست ؟  2ترجمھ ھر  -37

سروال : پیراھن                               –الف) الّنظر : نگاه 
 غرفھ : اتاق  –لوحده : تنھا ب) ا

فائز : برنده                              –ج) جلیس : ھمنشیني 
 ھناك : این جا  –د) الوان : رنگ 

 

 در كدام گزینھ كلمات با توضیح داده شده صحیح است ؟  -38

الف) جمع مكسر : أوسط                                         
 رھم                ب) افضل الناس : اكب

ج) سالمھ العیش : في االحسان                                 
 د) بالء و االنسان : في لسانھ 



 

 الیوم یوم البسّت و عدا یوم ...  -39

الف) االثنین                      ب) االحد                       
 ج) الثالثاء                        د) الجمعھ 

 

 در كدام  گزینھ جمع (( مكسر )) بھ كار نرفتھ است ؟  -40

الف) كم عدد االحجار                                        
 ب) حجالسھ العلماء عباده  

الء االصدقاء واقفون                                    ج) ھو
 د) الوحده خیر من جلیس السوء     

براي نصب یك پرده از تعدادي گیره پرده استفاده شده است  -41
اگر گیره وسطي بیست و یكمین گیره باشد در این چوب پرده 

 چند گیره استفاده شده است ؟ 

                    41ج)                   40ب)                    20الف ) 

 31د) 

یكي از اعداد در مجموعھ زیر غلط است بھ جاي آن چھ عددي  -42
 را باید قرار داد ؟ 

3125 – 375 – 125 – 25 – 5 – 1  

                  525ج)                   625ب)                  725الف) 
  425د) 

سوم ماه باشد نوزدھم ھمان ماه چھ روزي  اگر سوم ھفتھ -43
 است ؟ 

الف) دوشنبھ                 ب) سھ شنبھ                   
 ج) چھارشنبھ                   د) پنج شنبھ 

حداكثر چند مكعب  13و  11و  9در مكعب مستطیلي بھ ابعاد  -44
 مي توان قرار داد ؟  3بھ بعد 



ج)                     30ب)                      36الف) 
 56د)                     47

را پشت سر ھم مي نویسیم در این نوشتھ ي  500تا  1اعداد  -45
 من پانصدمین رقم چند است ؟ 

                   4ج)                     2ب)                    0الف) 
  1د) 

را پیدا كنید ؟ در ھر مربع   Aدر مربع وفقي زیر مقدار   -46
وفقي مجموع اعداد در ھر سطر ھر ستون و ھر قطر ھمگي 

 یكسانند ) 

                -7ب)                 -6الف) 
       -3د)                  10ج) 

 

      

 

شوم )) بھ ترتیب  –تقصیر  –مترادف واژه ھاي (( بھ رغم 47-
 در كدام گزینھ آمده است ؟ 

نا مبارك                                –كوتاھي  –الف) بر خالف 
 نا مبارك  –مقّصر  –ب) وارونھ 

مبارك                                   –سھل انگاري  –ج) وارونھ 
 د) بر خالف ، بر ضد ، نحس 

 در كدام گزینھ تمام كلمات ھم خانواده ھستند ؟  -48

عّزت                                               –عزم  –الف) عازم 
 صدق  –صادق  –ب) صداقت 

فقھ                                                –فلسفھ  –ج) فقیھ 
 طالب  –طبیب  –د) طلب 

5- B A 

 2-  

 10-  



 المسافرین )) از آثار كدام شاعر قرن پنجم است ؟  (( زاد -49

الف) ابوالقاسم فردوسي                                              
 ب) خواجوي كرماني

ج) ناصر خسرو قبادیاني                                              
 د) عّطار نیشابوري 

 جود دارد ؟ در گروه كلمات زیر چند غلط امالیي و -50

 رایحھ ي گل ))  –تصھیالت الزم  –امر آموزش  –(( صماجت عجیبي 

                  3ج)                  1ب)                     2الف) 
  4د) 

 كدام گزینھ (( اسم مشتق )) نیست ؟  -51

الف) ارزان                 ب) خنده                ج) 
 د) دانشور دیوار              

 است ؟   نادرستمفھوم كنایي كدام گزینھ  -25

الف) جگرم را خون كردي : ناراحتم كردي .                       
 ب) ازسرم بگذر : رھایم كن . 

ج) ھوا پس است : شرایط نا مناسب است .                        
 د) پز دادن : بھ جاه و مقام رسیدن . 

ارع اخباري و ماضي استمراري )) بھ ترتیب زمان ھاي (( مض -53
 در كدام گزینھ آمده است ؟ 

بگویم                                   -الف) مي گفتم 
 مي ساخت  –ب) مي سوزیم 

برویم                                      –ج) رفتھ بود 
 مي روید  –د) مي گفتند 

 ارد ؟ در كدام گزینھ غلط امالیي وجود د -54



 الف) بھ آرامي از سجده بر مي خاست .                        

  ت كارانش نیز رأفت و عطوفت داشت ب) رسول اكرم ( ص ) با خدم

 ج) در زندگي از تّجمل دوري مي جست . 

د) اجازه نمي داد كسي جز در مقام دادخاھي در حضور او از 
 دیگري بد بگوید . 

و اضافي ) در كدام گزینھ با سایر  نوع تركیب ( وصفي -55
 گزینھ ھا تفاوت دارد ؟ 

الف) لبخند انار               ب) تّكھ نان               
 ج) برف سنگین                 د) صداي جوانھ 

در كدام قسمت مشخْص شده ، شاعر ، (( قسم )) یاد كرده  -56
 است ؟ 

                      الف) دلم در آتش غفلت مسوزان           
 بر فروزان بھ معني شمع جانم 

                                 بھ حّق نیك مردانب) خداوندا ! 
 كھ احوال بدم را نیك گردان 

ج) تو را خوانم بھ ھر رازي كھ خوانم                            
  بھ ھر چیزي كھ دانمتو را دانم 

كھ اسرار تو گوید                                      زباني دهد) 
 رواني ده كھ دیدار تو جوید  

 

 

 

 

 

 



 

 


