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  مرداد صحيح است. 28ورد نتايج كودتاي ي . . . . . . . . . در مها به جز گزينهي گزينههاي زير، همهاز ميان گزينه -59
    نفوذ و سلطه كشور انگلستان بر ايران به تدريج افزايش يافت. )الف
  منابع نفت ايران در اختيار بيگانگان قرار گرفت. ب)
    واگذار شد.هاي نفتي بيگانهشركتبهنفتوفروشامور اكتشاف،استخراج ج)
  ايجادشد.درجامعهوخفقانترسضايكشورفوامنيتاطالعاتسازمانبا تأسيسد) 

صبح باشد در شهر ب چه  11غربي قرار دارد. اگر در شهر الف ساعت 045شـرقي قرار دارد و شهر ب در  030شـهر الف در  -60
  ساعتي است؟

   صبح 6ساعت  د)  شب 11ساعت  ج)  صبح 4ساعت  ب)  بعدازظهر 4ساعت  )الف

  علوم تجربي

  ؟نيستهاي زير به قانون اول نيوتن مربوط يك از فعاليتكدام -16
  وجود قايق شناور ساكن روي آب ب)  پائين آمدن چترباز با سرعت ثابت )الف
   پارو زدن قايق و حركت قايق د)  تكاندن قالي براي جدا كردن خاك آن ج)

  شود؟ي مورد نظر تجزيه ميد زير، مادهمذاب كدام يك از موايته از حالت با عبور جريان الكتريس -62
   الكل طبي د)  شكر ج)  نمك خوراكي ب)  مس )الف

  هاي زير در مورد جسمي كه روي خط مستقيم داراي حركت يكنواخت است درست است؟يك از گزينهكدام -63
    جايي در بازه زماني مشخص با هم يكسان است.همواره مسافت و جابه )الف
  تندي متوسط با سرعت متحرك در هر لحظه ممكن است متفاوت باشد. ب)
      تواند شتاب داشته باشد.حركت مي ج)
   اي از اين حركت است.حركت زمين به دور خورشيد نمونه د)

  هاست؟يك از انواع حركت ورقهشناسي غرب و جنوب غربي كشور ما، از پيامدهاي كدامهاي زمينپديده -64
    ي اقيانوسيدور شدن دو ورقه ب)    ايي قارهك شدن دو ورقهنزدي )الف
  ي اقيانوسينزديك شدن دو ورقهد)   ايي اقيانوسي به قارهنزديك شدن ورقه ج)

  كند؟ افزايش نيرو و تغيير جهت نيرو ) به ما كمك مي –طريق ( انتقال نيرو  3هاي زير از كدام يك از ماشين -65
   درب بازكن د)  جاروي دستي ج)  قرقره متحرك ب)  پيچ گوشتي )الف

  شود؟( از راست به چپ )تر جاري مييك سريعها نقطه جوش باالتري دارد و كداميك از هيدروكربنبه ترتيب كدام -66
C)الف H C H5 12 7 C ب)     14 H C H17 36 20 42    
C ج) H C H20 42 15 C د)    32 H C H6 14 10 22   

  يك از جمالت زير درست است؟كدام -67
  هاي طبيعي بستگي دارد.ي حيات جانداران به رعايت توازن در چرخهادامه )الف
  اكسيد را در هواكره تغيير دهد.ديتواند مقدار كربنهرگونه تغييري در چرخه مي ب)
  شوند.ها سال تشكيل ميطبيعي) در طي ميليونهاي فسيلي (زغال سنگ، نفت خام و گاز سوخت ج)
   كنند. به هواكره وارد مي CO2،هاي فسيلي همگي داراي كربن و اكسيژن هستند كه در اثر سوختنسوخت د)

mشود و اين جسم بر اثر اين نيروها با شتاب ثابتچند نيرو وارد مي kg5به جسمي به جرم  -68
s22  به حركت خود در راستاي گفته

  چقدر است؟ F2و  F1مقدار نيروي .كندشده حركت مي
F,)الف N F N 1 25 5     
F,ب) N F N 1 210 10   

F,ج) N F N 1 215 5    
F,د) N F N 1 25 15   

 راستاي حركت
 

m=5kg   
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ام پس آب و هواي ام. (الف) امروز فسيل زغال سنگ يافتهاي ناشناخته شدهها وارد منطقهي فسيلدو روز اسـت كه براي مطالعه «  -69
ام پس معادن سنگ نمك در اين منطقه اين منطقه در گذشته گرم و خشك بوده است.(ب) چون در اين منطقه فسيل زغال سنگ يافته

  » شوند.و استراحت كردن جانداران در اين منطقه فراوان است اين آثار هم فسيل محسوب ميفراوان است. (ج) آثار خزيدن 
  است؟ نادرستشناس نوشته شده است؛ كدام عبارت يا عبارات متن باال توسط يك زمين

  نادرست است. »ج«و  »ب«جمالت  ب)  نادرست است. »ج«و  »الف«جمالت  )الف
   نادرست است. »ج«ي فقط جمله د)  نادرست است. »ب«و  »الف«جمالت  ج)

ك آن را از محلول نم تر از خودپذيري پايينتواندفلزات با واكنشپذير ميپذيري يكســـاني ندارند، هر فلز واكنشفلزها واكنش -70
پــذيراســـت؟زير انجـام واكنشكـدام زير بـاشـــد صـــورتجـدا كنـد. در بين فلزات، در صـــورتي كـه ســـرعـت واكنش فلزات بـه     

Mg Zn Fe Cu    
Fe )الف ZnSo 4     (ب Mg FeSo 4    
Zn ج) MgSo 4    (د Cu MgSo 4  

  قرقره متحرك مانند اهرمي است كه طول بازوي مقاوم آن . . . . . . . . طول بازوي محرك است. -71

1)الف
2

   برابر 4 د)  2 ج)  برابر ب)   

قسمت مساوي تقسيم كنيم  4است. اگر اين ميز را به  cm210پايه اسـت كه مسـاحت هر كدام   4داراي  kg4ميزي به جرم  -72
  ها در حالت اول به فشار هر پايه در حالت دوم چقدر است؟نسبت فشار پايه

1 )الف
4

  4/0 د)  1 ج)  4 ب)  

  رياضي

  است؟ نادرستكدام گزينه  -37

 )الف 4 13 )ب)  5 )     (ج( )Q Q    (د x x  5 2
3

   

,اگر -47 ,A C C B A B    باشند، كدام گزينه حاصل عبارت[( ) ]A C B A   ؟باشدنمي  
Cج)  C ب)   A )الف A  (دB C   

  ت؟استه باشند،چقدر ال اينكه دقيقاً دو فرزند پسر داشفرزند پسر دارند.احتم 2دانيم حداكثر اي داراي سه فرزند است.ميخانواده -75
3)الف

1ب)  8
2ج)  2

3د)  7
7   

)اگر  -76 ) , ( )b a   2 332 5 2 aباشند، حاصل عبارت 5 b2 كدام گزينه است؟  
))الف )3 2 5ب)  5 )ج)  2 )3 5 2د)  2 5   

  است؟ نادرستكدام گزينه  -77
  الساقين كه يك زاويه برابر دارند، متشابهند.دو مثلث متساوي ب)    دو مربع همواره متشابهند. )الف
   دو مثلث متساوي االضالع همواره متشابهند. د)  ند.دو مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين همواره متشابه ج)

nاگر  -78  1   باشد، كدام گزينه درست است؟0
n )الف n nب)  2 n0 nج)  3 n2 nد)  4 n 3   

b,اگر -79 a   5 1013 10 2   كدام است؟ نماد علميبا  abباشند، حاصل 10
ب)     260000)الف 526 10    
/ج)  52 6 /د)    10  62 6 10   

aاگر -80 13 )باشد، حاصل عبارت 81 )a a 1   كدام گزينه است؟23
1)الف

2 ب)  2
12 ج)  3

   60د)  25


