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 لت فارسی      
 ..................است با  "ساعت" ی مانند رابطه"بوی خوش " ی ـ رابطه1

 د( مدرسه   درس  ج(  ب( دقیق   الف( جغرافی 

 ـ Ͳدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  5

 د( واحد   ج( حدید    ب( وحدت  حاد الف( اتّ

 ه به بیت زیر Ͳدام گزینه درست است ؟ ـ با توج3ّ

  "دور ای پسر :زدش سیلی و گفت  گران سنگ تیره دل، سخت سر "

 .ب( بیت یک فعل امری دارد   .جمله دارد چهار الف( بیت

 .های سر و پسر ردیف استد( Ͳلمه   .ج( بیت چهار صفت دارد

 ـ Ͳدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟  4

 د( گویش     ج( گواه     ب( گوینده        الف( گویا 

 ـ Ͳدام گزینه درباره بیت زیر درست نیست؟ 1

 "ادری مای تومیر اث نیاͲان، ای زبان  فارسی ، ای در دریای دری   ای زبان"

  .الف( بیت قافیه دارد ولی ردیف ندارد

 Ͳ.ه در هر مصراع تکرار شده ردیف است  "ای "ب( Ͳلمه ی 

 .دارای چهار منادا است ،ج( بیت 

 یک Ͳلمه ی جمع به Ͳار رفته است.  ،د( در بیت

 ـ Ͳدام یک از Ͳلمه های زیر به تنهایی یک جمله است؟  6

 د( دیدی  یار ج( د  ب( دیدار    الف( دیدن 

 ه متفاوت است؟ ـ بن فعل در Ͳدام گزینه با بقی7ّ

 د( خواندنی    ج( گویش    ب( نوشتار   الف( دیده 
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 اد به صورت ضمیر نیامده است؟ هدر Ͳدام گزینه نـ 8

   .ل زور آزماییجنبیدم از سالف( ن

  .ن Ͳجا طاقت تو را دارمب( م

    .ج( مردم گروه گروه می آمدند

 .من برایش  می برم  ،( یک گل زیبا و سرخد

Ͳـدام صـورت را نشـان     "عالم بی عمل به چه ماند؟ :یکی را گفتند  "ـ اولین فعل در عبارت0

 ب( اول شخص مفرد         جمع  الف( سوم شخص     می دهد؟

 د( سوم شخص مفرد            ج( دوم شخص جمع                         

   ؟ام گزینه Ͳلمه های نوشته شده مترادف نیستندـ در Ͳد11

 ج( ربیع : بهاری    الف( واژگان: Ͳلمات 

  ّجبد( شگفت زده : متع   وا: صدا ب( آ

 ـ Ͳدام گزینه درباره غزل درست است؟ 11

   .الف( فقط مصراع های دوم هم قافیه هستند

 . ب( مصراع دوم با تمام مصراع های اول هم قافیه است

  .ه ابیات هم قافیه اندلین بیت با مصراع دوم بقیّو مصراع اوّج( د

  . د( قافیه های هر بیت با بیت دیگر متفاوت است

  ب( درختان بید      الف( ناله موزون    ـ Ͳدام ترͲیب وصفی است؟ 15

 د( گرمای تابستان             ج( باد بهار 

 ـ Ͳدام Ͳلمه جمع نیست؟  13

 د( حروف بیات ج( ا   ب( مرغان   الف( هماهنگ 

 فاعل چیست؟   "شکرگزارشکر انعام تو هرگز نکند "ـ در مصراع 14

 د( ا نعام   ج( هرگز   ب( شکر    الف( شکرگزار 
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 ـ بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟  11

  "بگشود دوباره بال پرواز  از لنه  پرنده ی خوش آواز  "

 د( چهار جمله     ج( سه جمله      دو جمله ب(      الف( یک جمله 

 قرآن و هدیه های آسمان 
 

 «  لةَ» وجود دارد؟ « ناخوانا» ـ در جمله چند حرف 16

 حرفپنج د(      حرفسه ج(     حرف چهارب(    الف( دو حرف

 صحیح است؟ « م» ـ Ͳدام مورد در  مورد وقف 17

     .و نباید وقف شود است "لزم"الف( 

 .است و نباید وقف Ͳرد "وقف ممنوع"ب( 

     .و وصل مشکلی ندارداست و وقف "جایزوقف "ج( 

  .باید وقف Ͳرد است و حتما "لزم"د( 

 ـ این جمله با Ͳدامیک از آیات زیر ارتباط معنایی دارد؟ 18

ـ  الـف( انّ  "ن انجام می شـود. ای معیّقطعاً نماز برای مؤمنان حکمی واجب است Ͳه در زمان ه " لوه تنهـی  الصّ

 عن الفحشی و المنکر 

 ال قیاماً و قعوداً  اͲرولوة فاذضیتم الصّب( فإِذا ق

 لوة Ͳانت علی ا لمؤمنین Ͳتاباً موقوتاً ج( انّ الصّ

 لوةهم فاقمت لهم الصّید( و اذا Ͳنت ف

 چیست؟  « یقیمون »  ـ معنای صحیح10

  .ب( اقامه می Ͳنید   Ͳ. نندالف( انفاق می 

  .د( قیام می Ͳنند    .ج( بر پا می دارند

 

 

 سوره انفال دو ویژگی مؤمنان واقعی چیست؟   4و  3ـ طبق آیات 51
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       ل و انفاق توͲّب(    الف( نماز و روزه 

 ل د( نماز و تو     ّͲج( نماز و انفاق 

بعـد از پیشـنهاد    یگانـه،  ر مورد پرستش خـدای ـ Ͳدام یک از سوره های قرآن ذͲر شده د51

 مشرͲان، بر پیامبر نازل شد؟ 

    ب( سوره ا نبیاء     الف( سوره ابراهیم 

 د( سوره حج     ج( سوره Ͳافرون

  .در قرآن ....................... را پدر مؤمنان و خدا پرستان نامیده است ندخداو -55

 رت ابراهیم )ص( ب( حض   د )ص( الف( حضرت محمّ

  د( حضرت علی)ع(   ج( حضرت ا سماعیل )ع( 

 است؟  "خواستن و پرستش خدای یگانه  یاری" ـ Ͳدام جمله ی سوره حمد درباره ی53

    ین ب( مالک یوم الدّ                العالمین  الحمدا.. ربّالف (

 عین اک نستاک نعبد و ایّد( ایّ   راط المستقیم ج( اهدنا الصّ

 ـ Ͳدام جمله نادرست است؟ 54

 .ه، لباس احرام می پوشنداز ورود به مکّ پس الف( مسلمانان

 .ب( حاجیان هفت دور خانه ی خدا را طواف می Ͳنند

 .ج( مسلمانان با لباس یکسان وارد مسجد الحرام می شوند

 .دو رͲعت نماز می خوانند،د( حاجیان پس از طواف 

 شکستن بت ها می خواست چه چیزی را ثابت Ͳند؟ ـ حضرت ابراهیم با 51

 ب( قدرت خداوند  الف( ضعف و ناتوانی بت ها

 د( الف و ج   ج( یکتایی خداوند 

 

 

 55سوره انبیاء آیه ....« اگر در آسمان و زمین، غیر از ال خدایان دیگری بود، » ـ 56
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  .ن به هم می ریختب( آسمان و زمی     .آمدندالف( پیامبران او نزد تو می

  .نظم و هماهنگی در جهان وجود نداشتد(    .شدها بیشتر میج(تعداد آفریده

 یعنی ................. "ل اعبد ما تعبدون "-57

      .الف( من آنچه را شما می پرستید، نمی پرستم

  .ب( شما نیز آنچه را من می پرستم، نمی پرستید

  .و دین من برای خودمج( دین شما برای خودتان 

 .د( نه، من آنچه را شما پرستش Ͳرده اید، می پرستم 

 ـ پیامبر)ص( پس از چند سال ، به فرمان خدا به مدینه هجرت Ͳردند؟ 58

 سال 11د(        سال  53ج(    سال  13ب(     سال  11الف( 

50-     Ͳ ــدان ــه نیازمنــ ــلمانان بــ ــد..... مســ ــان و روز عیــ ــاه رمضــ ــان مــ ــدی در پایــ ــک نقــ  مــ

   ب( عید قربان    الف( عید فطر    می Ͳنند.

 د( عید مبعث      ج( عید غدیر 

 این سخن از Ͳیست؟  « .م چیزی را همتای او قرار دهمپناه بر خدا Ͳه بخواه» ـ 31

   ب( حضرت ابراهیم)ع(   الف( حضرت علی)ع( 

  د( امام حسن )ع(   مد )ص( ج( حضرت محّ

 ریاضی       

ـ Ͳسری مساوی 31
143
باشد، صورت آن .................... خواهد  111بنویسید Ͳه مخرج آن  91

   71ب(     لً نمی توان نوشت  بود. 

 15د(    ج( اعشاری به دست می آید

 

صفحه از آن را خوانده ایم و  51ـ نصف Ͳتابی به اضافه 35
3
صـفحه هـا بـاقی مانـده      از Ͳلّ 1
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  است .ا ین Ͳتاب چند ورق دارد؟ 

 181د(  61ج(   151ب(  81الف( 

 خواهد شد؟  3برابر شود مساوی  61ـ Ͳدام عدد است Ͳه اگر 33

الف( 
20
1

  )ب
100
5

    )51ج   5و  1د( گزینه 

ـ جای Ͳسر 34
8
 در روی محور اعداد Ͳجاست؟   21

   1و  1ب( بین   1/5و  5الف( بین 

 5و  1د( بین    3و  1/5ج( بین 

ـ 31
5
، چند تا 111عدد  4

3
 است؟  2

 151د(   583( ج  151ب(   181الف( 

ـ ساده شده ی Ͳسر 36
5946884
1748231


  دام است؟Ͳ 

الف( 
68
17

   )ب
21
6

   )ج
18
د(    1

9
2

 

 

 ـ محور چه تفریقی را نشان می دهد؟ 37

 

الف( 
10
81

10
53    )ب

5
31

2
13   

ج( 
5
11

2
13     )د

5
41

4
23  

Ͳـه او مـی دود    Ͳیلومتر می دود . طـول مسـیری    1ـ مجید هر روز 38
4
Ͳیلـومتر اسـت . او    1

1 1 5 3 4 
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 روزی چند بار این مسیر را می دود؟ 

 54د(   51ج(   11ب(   8الف( 

ـ دریک گل فروشی 30
5
و ربـع بـاقی    "محمـدی  "هـا   ه ی گل، نصف بقیّ "مریم "گل ها  3

باشند؛ چـه Ͳسـری    "گل لله"هستند. اگر باقی مانده ی گل ها از نوع  "رز "مانده ی گل ها 

 گل لله هستند؟  

الف( 
20
3

    )ب
12
5

  )ج
18
5

  )د
24
5

 

ـ حاصل عبارت 41

1
1

1

1
1

1
2




  دام است؟Ͳ 

الف( 
3
12    ب )

3
8

    )3ج    )د
3
13 

 داریم Ͳه موقع نوشتن به حروف دو حرفی هستند؟   "Ͳم تر از پنجاه"ـ چند عدد 41

 1د(    7ج(    6ب(    4الف( 

بخـش پـریر    3است، Ͳـدامیک از آن هـا بـر     57ـ مجموع سه عدد متوالی ) پشت سر هم( 45

   ب( عدد Ͳوچکتر    الف( عدد بزرگتر  است؟ 

 د( هر سه عدد    ج( عدد وسطی

 برابر Ͳردیم Ͳسر ......................  51برابر و مخرج آن را  1ـ صورت Ͳسری را 43

الف( 
4
ب(   برابر می شود.  1

8
 برابر می شود.  1

  .دوبرابر می ش 8د(      .برابر می شود 4ج( 

 

ـ 44
10000
 یعنی   125



 

 0 

الف( 
8
1

    )ب
80
1

    )ج
800
1

   )د
8
3 

ـ اگر بخواهیم 41
8
  مربع( 54)ع را باید رنگ Ͳنیم؟ع ها رنگ شود چند مربّمربّ 5

 

 51د(   16ج(   11ب(   14الف( 

زمینی داریم Ͳه مساحت آن -46
4
1

 باشد.Ͳیلومتر مربع می2
3
ساختن مسـکن   این زمین برای1

مهر واگرار شد و 
4
بقیه آن به فضای سـبز اختصـاص داده شـد. از ایـن زمـین مقـداری بـاقی        1

 باشـد؟  الـف(  مانده است . بـاقی مانـده مسـاحت زمـین Ͳـدام نسـبت از Ͳـل آن مـی        
12
5          

 ب(
4
2         )ج 

6
4          )د 

12
7

 

  ..... می شود (3+ 7+ 11+ ...+ 11)مجموع اعداد  -47

 158د(   761ج(   311ب(   844الف( 

تومـانی خریـد . آ یـا او بـا      61شـکلت   3ـ مرضیه با نصف ثلث پـولش  48
9
از پـولش مـی    2

 تومانی بخرد ؟  511توانست یک Ͳتاب 

 تومان Ͳم می آورد.  11ب( خیر،    .تومان اضافه می آورد 11بله، الف (

 .ان Ͳم می آوردمتو 51د( خیر،     .ج( بله، پول اضافه نمی ماند

 لمت ها درست گراشته شده اند ؟ 40

الف( 
7
3

5
2

4
3

      )ب
5
4

4
3

9
4

 

ج( 
5
11

5
6

6
5

      )د
3
4

4
5

6
7

 

 

اسـت . تعـداد گاوهـا در Ͳـدام گزینـه       14گاو و مرغ هستند تعداد پاهـا   16ـ در مزرعه ای 11
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 0د(    7ج(  13ب(   11آمده ا ست؟ الف( 

  08، 11، 56،  14،  ..........ـ در جای خالی چه عددی باید گراشت؟ 11

 7د(    8ج(    6ب(   1الف( 

 ؟ نیست 6ـ Ͳدام یک مضربی از 15

 3د(    6ج(   31ب(   15الف( 

به صورت عدد مخلـوط Ͳـدام   «  7034» اگر واحد را یک دسته ی صدتایی در نظر بگیریم عدد ـ 13

الف( است؟ 
1000
3479 )ب

4
379  )ج

100
3479  )د

100
9347 

 چه عددی باید نوشت ؟  ه به تساوی  رو به رو به جای ـ با توج14ّ

 17د(   51ج(     10ب(   18الف( 
4
5
  =

3
2

7
5

4
1

3
2




  

اسـت. Ͳـدامیک    1آن ربـع عـدد   و قسـمت Ͳسـری    1ـ در عددمخلوطی، واحد Ͳامل آن 11

 مساوی با این عدد مخلوط نیست؟  

الف( 
12
63

    )ب
4
15    )ج

4
55   )51/1د 

 سوالت اجتماعی 
 ـ از نظر پیامبر بزر  اسلم بدترین افراد چه Ͳسانی هستند؟  16

  د سخن چین افراب(    الف(افراد بی ادب

 افراد بی ایمان د(   غگو وافراد درج(

 

 

 ـ Ͳدام مورد از آداب دوستی محسوب می شود؟ 17
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  .وفادار باشیم دبه دوست خوالف(

 .تمام خواسته های دوستان را قبول Ͳنیمب(

   .وابستگی زیادی به دوستان خود داشته باشیمج(

 همه ی موارد د(

 تان، مربوط به Ͳدام مورد در روابط میان دوستان است؟ عیب جویی نکردن از دوسـ 18

  انتخاب دوستی ب(   حفظ دوستی الف(

 مهارت نه گفتن د(   و مرز دوستی  حدّج(

از Ͳـدام یـک از بزرگـان دیـن      "با نیکان همدلی و رفاقت Ͳن تا از آنان باشی "جمله ی ـ 10

  پیامبر اͲرم )ص(ب(  امام حسن)ع(الف(است؟ 

 امام جعفرصادق)ع(د(   )ع(ت علیحضرج(

ی دیگـر  ـ مریم در فراق دوستش سارا Ͳه همراه با خانواده نقـل مکـان Ͳـرده و در مدرسـه    61

Ͳند. Ͳنترل این مسئله مربوط به Ͳدام مورد در روابـط  تابی میثبت نام نموده بسیار گریه و بی

 بین دوستان است؟ 

  ب ویژگی های دوست خوب(  مهارت نه گفتن الف(

 و مرز دوستی حدّد(  ت دوستی اهمیّج(

 ـ بیت زیر مربوط به Ͳدام توصیه در حفظ دوستی است؟ 61

 "وست در پریشان حالی و درماندگیدوست آن باشد Ͳه گیرد دست د "

  Ͳمک و همدردیب(   احترام در برخوردالف(

 ر خطا در خلوتترͲّد(   پریرش عرر خواهیج(

 

 

خاب هایی Ͳه نتایج بدی دارند، مربوط به Ͳدام مرحله از تصمیم گیـری  ـ Ͳنار گراشتن انت65
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 است؟ 

   بررسی راه حل ها ب(   خوب فکر Ͳردن الف(

 لعات جمع آوری اطّد(   انتخاب بهترین راه ج(

ه Ͳدام موضوع مهم می Ͳند؟ ـ تاثیر متقابل دوستان در اخلق و رفتار یکدیگر ، ما را متوج63ّ

  نیازبه دوستی ب(  دوست  انتخابالف( 

 مهارت نه گفتن د(  حفظ دوستی ج( 

ری بعد از مرحله ی ) پی بردن به راه حل های متفـاوت ( چـه Ͳـاری انجـام     یـ در تصمیم گ64

 می شود؟  

   انتخاب بهترین راه ب(  پیش بینی نتیجه هر انتخاب الف(

 خوب فکر Ͳردن د(  لعات جمع آوری اطّج(

اشاره به Ͳدام موضوع می  "تا تو را عقل و دین بیفزاید شین تو از تو به باید هم ن "ـ 61

 Ͳند؟ 

  و مرز دوستی  حدّب(   نیاز به دوست الف(

 همه موارد د(   ویژگی های دوست ج(

 سوالت علوم 
 ـ Ͳدام ماده طبیعی نیست؟  66

 م وآلومینید(  سنگ معدن ج(  طل ب ( پنبه الف(

 طمینان از درستی نتیجه ی یک آزمایش Ͳدام Ͳار بهتر است؟ ـ برای ا67

 ت در انجام آزمایش دقّب( استفاده از ابزارهای دقیق الف(

 برداری از تمام مراحل یک آزمایشیادداشتد(     ت بیشترتکرار آزمایش با دقّج(

 

 لعات بر روی Ͳاغر نسبت به ثبت آن بر روی سنگ .........ـ ثبت اط68ّ
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  .هزینه Ͳمتر و دوام Ͳمتر داردب(  .هزینه Ͳمتر و دوام بیشتری داردالف(

 .هزینه بیش تر و دوام Ͳمتر دارد د(  .هزینه بیشتر و دوام بیشتر داردج(

ه خمیر Ͳاغر، بـه آن مقـداری پلسـتیک اضـافه     Ͳاغر سازی در هنگام تهیّ ی ـ در Ͳارخانه60

  لستیک چیست ؟

  ت Ͳاغر افیّفّبرای شب(  به عنوان ماده رنگ بر الف(

 آب Ͳردن Ͳاغر  برای ضدّد( برای مقاومت Ͳاغر در برابر پارگی ج(

 Ͳاغر چیست ؟  ی هت استفاده از Ͳلر در تهیّـ عل71ّ

 ت Ͳاغر افیّبرای شفّب(   ب آ ه Ͳاغر ضدّبرای تهیِالف(

 ری برای رنگ بد(   برای صافی سطح Ͳاغر ج(

ـ فرض Ͳنید دوست شما معتقد است : گیاهان برای رشد مناسـب بـه مـواد معـدنی احتیـاج      71

 دارند. او گلدانی را مانند شکل در مقابل نور خورشید می گرارد: 

برای این Ͳه بتواند این عقیده را آزمایش Ͳند به گیاهان دیگری از همان نوع نیاز دارد. به نظر 

 د استفاده Ͳند؟ شما از Ͳدام مورد زیر بای

 همان گلدان در یک محیط Ͳامل تاریک الف(

  .ب باشدفقط شن و آهمان گلدان Ͳه داخلش ب(

  .همان گلدان Ͳه داخلش فقط شن و مواد معدنی باشدج(

  .لً تاریک Ͳه درونش فقط شن و آب باشدد(

د و یکی را در فضـای اتـاق و دیگـری را    ه می Ͳنـ دانش آموزی دو عدد میخ آهنی نو تهی75ّ

در داخل حمام قرار می دهد تا ببیند Ͳدام یک سریع تر زنگ می زنـد، ایـن دانـش آمـوز در     

 Ͳدام یک از مراحل روش علمی قرار دارد؟  

 آزمایش د(  لعات جمع آوری اطّج(  مشاهده ب( فرضیه الف(

، حتماً نـوع مولکـول هـای آن مـاده     ـ در صورت تغییر Ͳدام یک از ویژگی های یک ماده73
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 حالت د(        اندازه ج(     شکل ب(  بو الف( تغییر Ͳرده است؟ 

 Ͳاغر، تغییر شیمیایی رخ می دهد؟  ی هـ در Ͳدام یک از مراحل تهی74ّ

   بریدن Ͳاغر های قدیمی ب( خرد Ͳردن چوب ها الف(

 روی Ͳاغر های رنگی  ب اͲسیژنه براثر آد( ب نرم شدن Ͳاغر در اثر آج(

 ـ Ͳدام مورد در یک تغییر فیزیکی، حتماً ثابت می ماند؟ 71

 ساختار اتم ها و مولکول ها ب( طرز قرار گرفتن مولکول ها الف(

 ربایش مولکولی د(   جنبش مولکولی ج(

 ه را در بطری های تیره نگه می دارند؟ نـ چرا محلول آب اͲسیژ76

    .ا تبخیر می شودت نور و گرمبه علّالف(

 ت نور و گرما، مزه آن تغییر می Ͳند. به علّب(

  .ب تجزیه می شود آت نور و گرما به اͲسیژن و به علّج(

  .ت نور و گرما به اͲسیژن و هیدروژن تجزیه می شودبه علّد(

 Ͳنند؟  خمیرͲاغر و الیاف پارچه از Ͳدام ماده استفاده می چوبسفیدͲردنـ برای77

 42SoHد( SH2ج( 22oHب( oH2الف(

ـ دو قطعه آهن را جداگانه ، یکی درون ظـرف پـر از آب ودیگـری را درون ظـرف پـر از      78

 آب اͲسیژنه می گراریم، چه روی می دهد؟ 

  .دت زنگ می زننهر دو قطعه آهن به شدّالف(

  .قطعه آهنی Ͳه درون آب است سالم تر می ماندب(

  .قطعه آهنی Ͳه درون آب اͲسیژنه است سالم تر می ماندج(

  .هر دو قطعه آهن بدون تغییر می ماندد(

 

   .درختان باعث افزایش ................... می شود ی ـ قطع بی رویه70
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 هیدروژن  الف و ب  Ͳربن دی اͲسیداͲسیژن 

 ـ هدف از آزمایش Ͳردن چیست ؟ 81

 پیش بینی مشاهده ب(   ساختن فرضیه الف(

 برقراری ارتباط د( اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه ج(

 ـ Ͳدام ماده برای استحکام Ͳاغر استفاده می شود؟ 81

 گچ د( Ͳلر ج( رنگ ب( نشاسته الف(

یـک پدیـده علمـی را چـه مـی نامنـد؟        ق در موردـ حدس و گمان خردمندانه ی یک محق85ّ

 نتیجه گیری د( بیان مشکلج( فرضیه ب( مسئله سازی الف(

 فرضیه ها باید بر اساس ................ باشند.  -83

   طبقه بندی و مشاهده ب( آزمابش و مشاهده الف(

 طبقه بندی و نتیجه گیری د( نتیجه گیری و آزمایش ج(

 گی های آهن نیست؟ ـ Ͳدام گزینه از ویژ84

  چکش خواری ب(  رسانای برق وگرما الف(

 زنگ نزدند(    تورق ج(

 ـ Ͳنجکاوی Ͳردن عامل ایجاد Ͳدام یک از موارد زیر است؟ 81

 مشکل د( مسئله ج( فرضیه ب( علم الف(

 ـ ماده اصلی ساخت Ͳاغر چیست ؟ 86

 سلولزد( گچ ج( Ͳلر ب( نشاسته الف(

 

 

 

و زهرا هر دو به پارک رفته بودند . مینا درختان پـارک را مـی دیـد و زهـرا آن هـا را      ـ مینا 87
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 مشاهده می Ͳرد. به نظر شما چه تفاوتی بین Ͳار این دو نفر وجود دارد؟  

  .ت وجود ندارد ت است ولی در دیدن، دقّمشاهده ، دیدن همراه با دقّالف(

  .مشاهده چنین چیزی نیستت و فکر Ͳردن است ولی در دیدن همراه با دقّب(

 .ت ولی دیدن همراه با فکر Ͳردن است مشاهده همراه با دقّج(

 .ت ولی مشاهده همراه با فکر Ͳردن استدیدن همراه با دقّد(

ـ مردمان گرشته آثار فرهنگی خود را بر روی Ͳدام یک از اشیای زیر ثبت نمـی Ͳردنـد ؟   88

 خاک د( چوب ج( سنگ ب( چرم الف(

پرمنگنات پتاسیم ماده شیمیایی به رنگ ...... است Ͳه بـر اثـر افـزودن آب اͲسـیژنه .......      ـ80

 می شود.  

  بنفش، زرد ب(  زرد ، بی رنگ الف(

 بی رنگ، بنفش د(  بنفش ، بی رنگ ج(

ــه   -01 ــه جــنس آهــن در Ͳارخان هــای چــه ویژگــی آهــن باعــث شــده اســت از غلتکهــایی ب

 Ͳاغرسازی استفاده شود؟

 زندب(آهن در رطوبت زنگ می   ف(آهن فلز سبکی استال

 د(آهن فلز بسیار گرانبهایی است   ج( آهن فلز مقاومی است
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