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 زبان ي ادبیات فارسی  

 ٔؼٙی ٚاصٜ ٞبی سیز ثٝ تزتیت در وداْ ٌشیٙٝ درست است ؟ -1

 ))خٛاِیٍز،آثشٖ ،سثٖٛ،لالسًٙ ،صِٛت ((

 شدت –فالخٗ  -٘بِٝ  –آثٍیز  -(فزٔب٘زٚا2   چیزٌی  –فالخٗ  -خٛار –حٛض  -( آضپش1

 چیزٌی –فالخٗ  –ساری  –ثبدثبٖ -(فبٍِیز4   پیزٚسی -تیزٚوٕبٖ -خٛار -رٚد -آضپش (3

 ((در تٛاْمدر ٔصزع )٘زْٚ جش ثٝ ٕٞبٖ رٜ وٝ ٘ٛاْ راٜ ٕ٘بیی(٘مص دستٛری ضٕیز )) -2

 ( ٔضبف اِیٟی 4   (ٔتٕٕی3  (ٔفؼِٛی 2  (ٟ٘بدی  1

ٔٗ تٛرا چیشی آٔٛسْ وٝ اس ایٗ ٔحٗ ثبس رٞی ((ثٝ تزتیت در وداْ ٌشیٙٝ ٞب ٘مص دستٛری ضٕیز ٔٙفصُ در ػجبرت ))ٌز خبٔٛش ثبضی  -3

 آٔدٜ است ؟

 (ٔضبف اِیٝ ،ٔت4ٕٓ  (ٟ٘بد ، ٔفؼَٛ 3  (ٔفؼَٛ ،لید 2  (ٟ٘بد، ٔتٕٓ 1

 وداْ ثیت ثٝ ثبٚرٞبی ػبٔیب٘ٝ اضبرٜ دارد ؟ -4

 ثٍفت آٍ٘ٝ وٝ ثبضٓ خفتٝ در خبن  (ثٍفتب دَ سٟٔزش وی وٙی پبن 1

 ثٍفت آضفتٝ اس ٔٝ دٚر ثٟتز   (ثٍفتب دٚری اس ٔٝ ٘یست در خٛر 2

 ثٍفت اس دٚستبٖ ٘بید چٙیٗ وبر   (ثٍفتب دٚسٙیص اس طجغ ثٍذار 3

 ثٍفت اس ػطمجبساٖ ایٗ ػجت ٘یست   ثٍفتب جبٖ فزٚضی دراة ٘یست (4

 دثی ٚجٛد دارد ؟در ػجبرت ))ثب سٔشٔٝ ایٗ ٘ٛضتٝ ٞب دأٗ اس خبن ثز ٔی چیٙٙد (( وداْ آرایٝ ا -5 

 (تضبد4   (وٙبیٝ 3   (تطجیٝ 2  (ٔجبس 1 

                       معارف اسالمی  
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 زبان اوگلیسی   

  -Since most of the students were ill during the exams, they let the English test .................. again. 

 
     ) take  ) to take  ) be taken  ) took 

    . While we were studying in the library, a sudden noise caused everyone .................. . 

 
     ) jump  ) jumping  ) jumped  ) to jump 

  . He is always made .................. early in the morning. 

 
     ) get up  ) gets up  ) to get up  ) got up 

   . Basically, the article can be .................. into a few sentences.  

 
     ) emphasized   ) embarrassed   ) speculated   ) summarized  

   . You  .................. in your letter that you might be moving to Australia. 

 
     ) arranged  ) completed  ) handled  ) mentioned 

 زیست شىاسی  

 است؟ درست  ػجبرت وداْ-16

 .دارد اسید،ٚجٛد ٕٞٛجٙتیسیه ادرار ثزخالف سبِٓ فزد خٖٛ (در2               .ضٛد ٕ٘ی تِٛید آِىبپتٖٛ سبِٓ فزد ثدٖ (در 1

 (ٞیچىدا4ْ             (ٞزد3ٚ  

 .......تزجٕٝ است؟ٔحصَٛ صبدق سیستئیٗ ودٖٚ سْٛ ٘ٛوّئٛتید در جب٘طیٙی ای ٘مطٝ جٟص ثب راثطٝ در ٔٛرد چٙد -17

 .ٕ٘یطٛد تز وٛتبٜ أب وٙد ٔی تغییز -ح  .ضٛد ٔی وٛتبٞتز-ة   وٙد ٕ٘ی تغییز-اِف

 ٔٛرد (س4ٝ   ٔٛرد دٚ (3   ٔٛرد (یه2  (صفز 1

 ٔیطٛد؟ وداْ سبخت ثٝ خطی،ٔٙجز وزٚٔٛسْٚ رٚ٘ٛیسی  -18

 ا٘تزٖٚ (رٚ٘ٛضت4   (اٌش3ٖٚ   ا٘داس راٜ (رٚ٘ٛضت2   (افشایٙد1ٜ

 آٖ اِىتزٚفٛرس ٚدر ضدٜ تجدیُ لطؼٝ ضص وٙٙدٜ،ثٝ ٔحدٚد آ٘شیٓ ٘ٛػی خزٔبِٛ،تٛسط درخت ثزي ٔیتٛوٙدری وزٚٔٛسْٚ_19

 دارد؟ ٚجٛد لطؼٝ ٘ٛع چٙد ،حداوثز صَ ثبالیی ٘ٛار ٚدر ضىستٝ استز دی فسفٛ چٙدپیٛ٘د.ضدٜ تطىیُ صَ رٚی ثز ٘ٛار دٚ

 ٘ٛع پٙج_پیٛ٘د (د2ٜ                ٘ٛع پٙج_پیٛ٘د (دٚاسد1ٜ

 ٘ٛع سٝ_پیٛ٘د (د4ٜ    ٘ٛع  سٝ_پیٛ٘د (دٚاسد3ٜ

 .ثٛد٘د......ص٘تیه ٟٔٙدسیٗ اِٚیٗ -20

   ٚآِتٕٗ سچ(4   ٘یز٘جزي ٌزٜٚ(3   ٚثبیز وٛٞٗ(2   ٚتیتْٛ ثیدَ( 1
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 ریاضی عمًمی 

  

 فیزیک  

2تحت تاثیر دو نیروی  4kgجسمی به جرم  -26 14 2 , 4 4F i j F i j    ( درSI  قرار می گیرد بزرگی شتاب حاصل از این دو نیرو)

 چند متر بر مربع ثانیه است؟

/1ا( 8    2)2/5     3)3 /2    4)5 /4  
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4جسٕی رٚی سطح افمی ، ٕٔبس ثب سطح ثب سزػت اِٚیٝ  -30
m

s
ثب٘یٝ حزوت ، ٔتٛلف ٔی ضٛد .  2پزتبة ٔی وٙیٓ ثؼد اس  

 ضزیت اصطىبوه جٙجطی ثیٗ جسٓ ٚ سطح چمدر است ؟

  0/45(4   0/40(3   0/25(2    0/20ا( 
 شیمی 

ثبضد، وداْ لبٖ٘ٛ سزػت    S .3L .3-mol -1ثٝ صٛرت   A +  B→  Cاٌز یىبی ثبثت سزػت در ٚاوٙص فزضی ٌبسی:  -13

 ٔی تٛا٘د ٔتؼّك ثٝ ایٗ ٚاوٙص ثبضد؟

 1 )R= K[A][B]                    2 )R= K[B] [A]                           3 )R= K[A] [B]               4  )R= K[B] [A]    

ٌزْ پٛدر وّسیٓ وزثٙبت ٔی افشاییٓ. پس  1/0ٔٛالر ، ٔمدار  05/0ٔیّی ِیتز ٔحَّٛ ٞیدرٚوّزیه اسید ثب غّظت  055ثٝ  -32  

 ( CaCO;100است؟)   -mol.L- . minدلیمٝ ٚاوٙص ثٝ پبیبٖ ٔی رسد. سزػت ٔتٛسط ٔصزف ٞیدرٚوّزیه اسید چٙد  2اس 
1  )025/0                                           2  )002/0                                        3   )004/0                             4    )001/0 

در یه ظزف سزثستٝ  A   ٚ25/10  َٛٔBَٔٛ  3وٝ ثب  C(g)   ↔   +  B (g) A (g) اٌز ثبسدٜ درصدی ٚاوٙص فزضی -33

 وداْ است؟  ثزٌطت%  ثبضد. ثبثت تؼبدَ ٚاوٙص 25ِیتزی آغبس ضدٜ است ثزاثز  2
1)mol .L-   256                     2) mol- .L  128                          3 )   mol- .L   256                        4) mol .L- 128                                                                         

ثزاثز ثزٌطت ثبضدٚ اختالف سطح ا٘زصی ٚاوٙص دٞٙدٜ ٞب ٚ  3اٌز ا٘زصی فؼبِسبسی رفت   X  +  Y →  XYدر ٚاوٙص  -33

% وبٞص یبثد، ا٘زصی فؼبِسبسی 10ویّٛصَٚ ثبضد، در ایٗ صٛرت اٌز ثب یه وبتبِیشٌز ا٘زصی فؼبِسبسی رفت  35فزآٚدرٜ ٞب 

 زٌطت در حضٛر وبتبِیشٌز وداْ است؟  ث
    1  )20                                    2  )18                                        3 )14                                        4  )12 
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 درست است ثجش:  K    H O(g)   ↔   + O  (g)  H  (g); 1081تٕبْ ٌشیٙٝ ٞب در ثبرٜ ٚاوٙص تؼبدِی:     -30

 ( ٚاوٙص تب ٔزس وبُٔ ضدٖ پیص ٔی رٚد.1 

 ( ا٘جبْ ٔحبسجبت استٛویٛٔتزی ثزای آٖ صحیح است.2 

 ( در دٔبی اتبق در حضٛر وبتبِیشٌز پالتیٗ،  ٔی تٛا٘د ثٝ تؼبدَ ٔی رسد.3

 ( ثٝ طزیك سیٙتیىی وٙتزَ ٔی ضٛد.4 
 علًم زمیه  

 دٚر ثٝ سًٙ ضٟبة ایٗ ٌزدش دٚر یه سٔبٖ است خٛرضید تب سٔیٗ ی فبصّٝ ثزاثز4 خٛرضید تب سًٙ ضٟبة بصّٝف-36

 است؟ سبَ چٙد خٛرضید

1)16   2)8    3)4    4)2.5 

  است؟ ٔتفبٚت ثمیٝ ثب آسٕب٘ی جزْ وداْ ضیٕیبیی تزویت -37

  اِجٛسا اثط(4   ٞبِی(3    لٙطٛرس(2  ػٙبٖ ٌیز٘دٜ(1

 سبػت چٙد تمزیجب ضٕبِی لطت ضت ا٘جبٔد ٔی ثطَٛ سبػت12 رٚس ٔدت استٛا دایزٜ رٚی ثز ٚالغ ٔٙبطك در وٝ ٍٞٙبٔی -38

  است؟

 12(4   24(3   18( 2   صفز ثٝ ٘شدیه(1

 وٙٙد؟ ٔی جدا سٍٟٙب وداْ اس را إِبس ٔؼٕٛال -39

  افیِٛیت(4   پزیدٚتیت(3   ریِٛیت(2    ویٕجزِیت(1

  رسد؟ ٔی پبیبٖ ثٝ سٔیٗ سطح اس ػٕمی چٝ در استٙٛسفز -40

 ویّٛٔتزی450(4               ویّٛٔتزی350(3  ویّٛٔتزی250 (2   ویّٛٔتزی150 (1
 

 
 

 

 

  

 

 

 


