
ٌام خدا َ ة  

 آزىّن عهيی پایَ پٍسو اةحدایی در آذر ىاه 

دكیلَ  66ٌام و ٌام خاٌّادگی :                                                                                 ىدت :   

 
 

ضعر زیر در ٍصف کذام رٍز سرٍدُ ضذُ است؟ -1  

یک روز غّغا ىی طّد))ىی داٌو ایً را عاكتث                       

 عدل و اىید و دوشحی                چّن گم طکّفا ىی طّد((

ب( روز جّند حضرت ىِدی )عر(                      انف( روز ىتعخ حضرت ىحيد )ص(     

د( روز جّند حضرت ىحيد )ص(                           ج( روز كیام حضرت ىِدی )عر(     

آهذى حضرت هحوذ )ظ( را دادُ تَد؟ی هژدُ   ٬ى الْی از پیاهثراکذاهیک  -2  

ب( حضرت عیصی                                        انف( حضرت ىّشی  

د( زکریای ٌتی                                          ج( حضرت یعلّب  

ی قراى آهذُ است؟پیاهثراى در کذام سَر ُ  داستاى زًذگی -3    

( فهق د                       (واكعَج     ( انکّدر ب                                ء( اٌتیاانف                      

     تِ کسی کِ در ًگْذاری هال هردم دقت هی کٌذ ٍ اهَالطاى را تِ آًْا تاز هی گرداًذ چِ -4 

 هی گَیٌذ؟

د(ٌیک رفحار                        ج ( صتّر                         ب( اىاٌث دار              انف( راشث گفحار      

(( چٌذ حرف ًاخَاًا ٍجَد دارد؟ ٓاتی السکاءٍ  ٓدر عثارت )) ٍ اقام الصال-5  

حرف 3د(                 حرف   6ج(                                      حرف5ب (                   حرف 4انف(   

اى (( کذام کلوِ هٌاسة است؟ءت )) الرحوي ............... القردر جای خالی عثار-6  

د( عهو           ج( ةحصتان      ب( انيیزان               انف( خهق      

کٌج تٌْایی کتاب است             فرٍغ صثح داًایی کتاب است(( کلوات  در تیت : )) اًیس -7

 قافیِ کذاهٌذ؟

اشث  –ب( اشث                             داٌایی –انف( جٍِایی        

د( ایً طعر كافیَ ٌدارد                                   کحاب –ج( کحاب         

سِ ًقغِ ای ٍجَد دارد؟در الفثای فارسی چٌذ حرف  -8  

حرف 6د(             حرف   5ج(              حرف   4ب(                حرف   3انف(        

 



 9- کذام کلوِ تا سِ کلوِ دیگر ّن خاًَادُ ًیست؟

د( جظکر                  ج( طاکر                 ب( طریک                   انف( طکر        

کذام کلوِ تا تقیِ هتفاٍت است؟ -11  

د( اىیدوار                 ج( دیّار               ب( ةرادروار            انف( عهی وار  

پیاهثر اسالم در سي ........ در ضْر ........... رحلت فرهَد. -11  

ىکَ – 46د(          ىدیٍَ – 63ج(           ىکَ  – 63ب(         ىدیٍَ – 46انف(   

پیواى تستي تا خلیفِ ٍ اعاعت از دستَرات اٍ را چِ هی گَیٌذ؟ -12  

د( ةیعث               ثج( رشانب( خالفث                              انف( ةعذث  

کذام جولِ صحیح هی تاضذ؟ -13  

.انف ( حضرت عهی )ع( در ىدت کّجاه خالفحظان جّاٌصحٍد عدانث را در زاىعَ ةر كرار کٍٍد  

حضرت عهی )ع( در ىصسد ىدیٍَ جّشط اةً ىهسو ةَ طِادت رشید.  ب(  

ىی کردٌد.ج( در خالفث حضرت عهی )ع( ُيَ شرزىیً ُای اشالىی از ایظان پیروی   

حضرت عهی )ع( و یاراٌض ةَ او اعحراض کردٌد. ٬د( پس از اٌحخاب اةّةکر ةَ خالفث   

  ًگِ داضتي دیي اسالم ٍ اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر قیام   ترای زًذُ هي   جولِ از کیست؟ ))  ایي  -14

(( کردُ ام  

ب( حضرت ىحيد )ص(                          انف( اىام حصً )ع(  

د( اىام حصیً )ع(حضرت عهی )ع(                            ج(   

ٍظیفِ تصَیة قَاًیي تِ عْذُ چِ کساًی است؟ -15  

ب( ٌيایٍدگان رُتر                انف( رئیس زيِّر و وزیران   

د( ٌيایٍدگان ىردم                     ج( ٌيایٍدگان دادگصحری  

تر عْذُ ............ است؟هی پس از پیاهثر رّثری جاهعِ اسال -16  

رُتران ةزرگ زاىعَ                    ب( پیظّایان دیٍی انف(  

داٌظيٍدان زاىعَ                         د( خّد ىردم (ج  

چِ زهاًی جاهعِ هی تَاًذ داًطوٌذاى ٍ صٌعتگراى ٍ کطاٍرزاى هاّری ترتیت کٌذ. -17  

ب( در پاشداری از اشالم               انف( زىان ةِتّد زٌدگی ىردم  

د( در حفظ اشحلالل کظّر            گصحرش آىّزش و پرورش ج( زىان  

 

 



کذام دستِ از هحصَالت کطاٍرزی را تِ )) رٍش دین (( ّن هیتَاى کاضت؟ -18  

ب( گٍدم و ةرٌر                                انف(ةرٌر و چای  

د( ةرٌر و زّ                                    ج( گٍدم و زّ   

 19- کذام یک از عَاهل زیر در افسایص جوعیت یک جا تاثیر ًذارد ؟

ب( ىِازرت افراد                           انف( ىصافرت افراد  

د( جّند ةیظحر افراد                            ج( ىرگ و ىیر افراد  

کذاهیک از کاال ّای زیر جسٍ صٌایع هصرفی ًیستٌذ؟ -21  

ب( اجّىتیم شازی                           انف( ىاطیً شازی  

د( کاغذ شازی                              ج( یخچال شازی  

ایراى تا کذام ّوسایِ خَد کوتریي هرز را دارد؟ -21  

د( جرکيٍصحان                  ج( ارىٍصحان                  ب( جرکیَ               انف( عراق  

هخلَط( تِ ترتیة کذاهٌذ؟ -ترکیة -سِ دستِ هْن هَاد ) عٌصر -22  

ُّا –كٍد  –ب( اکصیژن                 ٌيک –اکصید زیّه  –انف( آًُ   

ُّا –آنّىیٍیو  –د( زیّه                        ٌظاشحَ – ىس –ج( زیّه   

ثذیل:تثخیر یعٌی ت -23  

د( ىایع ةَ گاز               گاز ةَ ىایعج(              ب( زاىد ةَ ىایع            انف( ىایع ةَ زاىد  

هَاد جاهذ چگًَِ است؟ ٍضع هَلکَلْا در -24  

 انف( ىاٌٍد داٌَ ُای زٌسیر ةَ ُو وصم طده اٌد.

ةخّرٌد و زا ةَ زا طٌّد. ب( آزاداٌَ ىی جّاٌٍد روی ُو شر  

َ زای ىحیط اظراف خّد پخض ىی طٌّد.ج( در ُي  

 د( طکم و حسو داةحی دارٌد و خّد ةَ خّد جغییر ٌيی کٍٍد.

کذاهیک از تغییرات هَاد زیر یک تغییر ضیویایی است؟ -25  

ب( جتخیر آب                                  انف( گّارش غذا  

طدن طيعد( ذوب و شرد                           ج( طکصحً جخو ىرغ  

 26- کذاهیک از ٍسایل زیر هَتَر الکتریکی ًذارد؟

د( زارو ةركی                ج( اجّ                  ب( شظّار                 پٍکَانف(   

 

تا کذاهیک از ٍسایل زیر هیتَاى تصَیر اجسام را رٍی یک پردُ ًوایص داد؟ -27  

د( ىٍظّر            ج( عدشی                    ب( آییٍَ          انف( چراغ كّه  



 

 28- کذام هَرد چطوِ عثیعی ًَر ًوی تاضٌذ؟

د( شحاره شحری                ج( ىاه          ب( کرم طب جاب          انف( خّرطید  

هَجَداتی کِ پذیذ آهذًذ چِ ًام داضتٌذ؟اٍلیي  -29  

د( ةی ىِرگان         ىِره دارانج(          ب( پصحاٌداران         انف( جک شهّنی ُا  

ترای درست ضذى یک فسیل ضرایظ کذام جاًَر تْتر است؟ -31  

د( کرم خاکی                 ج( زانّ                ب( ىاُی           انف( حهزون   

زیرا .......... الزم را تِ گیاُ هی دّذ. ٬خاک ترای کطاٍرزی الزم است  -31  

د( ریظَ                 ج( کّد                  ب( آب      انف( ىّاد ىعدٌی  

 32- هجوَع سي علی ٍ هحوذ 36  سال است . هجوَع سي آًْا 9 سال پیص چقذر تَد؟.

شال 78د(              شال   87ج(          شال  88ب(           شال 77انف(   

33- اگر در عذد هقاتل )624351171213( تِ جای رقن 5 ٬ رقن 3 ًَضتِ ضَد چِ هقذار از عذد کن            

 هی ضَد؟

76666763د(                76666666ج(              7666666ب(                   7انف(   

تراتر کٌین خارج قسوت ......... 5هقسَم ٍ هقسَم علیِ را  ٬اگر در یک تقسین  -34  

ب( یک پٍسو ةراةر ىی طّد    ةراةر ىی طّد                       5انف(   

جلصیو ىی طّد                       د( جغییری ٌيی کٍد          5ج( ةر   

 

 35- کذام ضکل کسر 7 را ًطاى هی دّذ.

                          3  

ب(        انف(  

د(              ج(  

 

 36- در تساٍی زیر در جاّای خالی چِ عذدی تایذ تٌَیسین؟                      8      8      8       8 

              
ج( شَ                   د( چِار                ب( دو       انف(یک             



در کذام حالت عقرتِ ّای ساعت ضوار ٍ دقیقِ ضوار رٍی ّن هٌغثق ّستٌذ؟ -37  

د( دوازده جيام             و رةع     ج( ٌَ        ب( طض و ٌیو       ةع   انف( شَ و ر  

1– 4 – 9  - 16 -  - 36کٌین کذام صحیح است ؟       اگر سری اعذاد را دًثال  -38  

79د(                           77 ج(              75ب(                       76انف(   

تراتر است تا: 12       عذد هخلَط  -39    

 انف( 876                       ب( 63                         ج( 66                     د( 48

        86                            86                              5                           5   

ساعتی کِ کار ًوی کٌذ در دٍ ضثاًِ رٍز چٌذ تار ٍقت صحیح را ًطاى هی دّذ؟ -41  

د( ُیچ ةار                              ةار 4ج(               ةار 8ب(                   ةار     7انف(   

           

3  

5  

 


