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 گويي پاسخزمان  صفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس
  دقيقه 10  3 1-10 10 فارسي
  دقيقه 10  5و  4 11-20 10 عربي

  دقيقه 10  7و  6 21-30 10 هاي آسمانمطالعات اجتماعي و پيام
  دقيقه 10  8 31-40 10 زبان انگليسي

  12و  11 61-80 20 رياضي (موازي)  دقيقه 30  10و  9 41-60 20 رياضي (عادي)
  18تا  16 101-120 20 علوم (پيشرفته)  دقيقه 30  15تا  13 81-100 20 علوم (عادي)

  دقيقه 10  19 121-130 10  رياضي (تيزهوشان)
  دقيقه 10  20 131-140 10 فارسي (تيزهوشان)
  دقيقه 10  22و  21 141-150 10 استعداد تحليلي

  ـــــــــ  23  287-298  12  سنجي هاي نظر سؤال

  
  طراحان 

  

  ، محمدعلي مرتضويآگيتا محمدزادهحميد اصفهاني،پور،خانحسنسپهر  فارسي
 ، مجيد هماييپوراله، سجاد فضلدوريشعلي ابراهيمي، مريم آقاياري  عربي

  پورخانحسندعلي مرتضوي، حميد اصفهاني، آگيتا محمدزاده، سپهرممح هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
 فائزه اكبرزادهپور،بهزاد كاوياني، علي رضواني  انگليسيزبان 

پور، مجتبي مجاهدي، فرزاد شيرمحمدلي، بنيامين قريشي، صبا مهـدوي، حسـام   پور، سهيل حسن خانفاطمه راسخ، محمد بحيرايي، حميد گنجي، ندا صالح  رياضي
 يمرادي، فرشته پورمنافيمحمدي، هادي زمانيان، آذين اسكندري، اشكان يادآورواحد، هوشنگ علسلطان

بگلو، طنين اكبري، مريم حيدري،  رك، سپيده نجفي، هادي زمانيان، اميرحسين قاسماكبر مهرآبادي، مژده ركجفي، اميراحسان بريري، عليسپيده ن  علوم
  آبادي، حميدرضا پورطالبيمحمدعرفان اردستاني، آرين توسل، الهام ملك

 بگلو ان، حميدرضا پورطالبي، زهره رامشيني، اميرحسين قاسمفاطمه راسخ، علي صادقي، هادي زماني  استعداد تحليلي
  

  گزينشگران و و يراستاران
  

  استعداد تحليلي  هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام  انگليسيزبان فارسي عربي علوم  رياضي نام درس
  حميد اصفهاني  ميد اصفهانيح  پور علي رضواني حميد اصفهاني مريم آقاياري محمدعرفان اردستاني  حميد گنجي  مسئول درس

  ويراستاران
  ، فاطمه راسخ
ناصر  سجاد محمدنژاد،
   اسكندري
  پور مريم عظيم

 فاطمه نوبخت،
پور،  فرزاد كرم
، ايمان مجيد بيانلو
 نژادحسين

  حميد اصفهاني  -  -  -  سيدمحمدعلي مرتضوي
  پور مريم عظيم

گروه  ويراستاران
  مستندسازي

  ،حسين اسدزاده
  محمدامين وحدت

  ، علي رفيعي
  الناز معتمدي،   حسن نورمندم  سوسن نوابيان

  مهدي يعقوبيان
مليكا 

پويا  ،حيدري كرباليي
  ليال زحلي،گرجي

  اسدزاده،  حسين  زاده، مائده بهادري ايرج خليل
  محمدامين وحدت

  
  گروه فني و توليد

  فاطمه راسخ مدير گروه آزمون
  زهرا تاجيك آرايينگاري  و صفحهحروف

  فاطمه نوبخت ل دفترچهمسئو
  نسب فاطمه رسولي گروه مستندسازيمدير

 سميه اسكندري مسئول دفترچه مستند سازي
 سوران نعيمي ناظر چاپ

  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463تلفن:   تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بن تمام دارايي«
  مراجعه كنيد. )www.kanoon.irبراي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به سايت كانون (
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 (نگاه به گذشته)معنا شده است؟  نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1
  ) گستاخي: جسارت ـ حرمت: عزّت2  ندا: صدا -صدمه  :آسيب )1
 بركف: خشمگين ـ هجوم: حمله ) جان4  ) تحميلي: وادارشده ـ خيل: گروه3

 يكسان است؟  » تفادهاس«و » الماستع«معنايي بين  ةمعنايي بين كدام دو واژه، با رابط ةرابط - 2
  ) نيرنگ ـ جادو2    ار ـ تنگناماستع )1
 ) محاربه ـ حكم4    ) تحريم ـ فتوا3

 اماليي وجود دارد؟     نادرستيدر كدام عبارات  - 3
  ري چه گويم؟ضب) چون تو حاضري چه جويم و چون تو ناهاي استعداد اين انديشمند فراوان است.              الف) زمينه

 تر، به قيمت بهتر!حاند نه هر چه به قامت م د) از قديم گفته     هاي ماست.       و در نقّاشي، طبيب زخمج) قلم سحرآميز ت
 ج، د )4  ) ب، د3  ) الف، ج2  الف، ب) 1

 جمله دارد؟   كدام عبارت شبه - 4
    واي از جهل و ناداني! )2    امير سخت نگران شد.  )1
  كوب فرستاديم. ما براي شما آبله) 4  مرد شروع به گريه كرد.) 3

  شده متفاوت است؟   مشخّص ةنقش دستوري كدام واژ - 5
  خون    را / چندان امان نداد كه شب را سحر كند شمعناحق پروانه  خون) ديدي كه 1
  روشني    طلعت تو ماه ندارد / پيش تو گل رونق گياه ندارد روشني )2
 دل    امل است ولي اجل به ره عمر رهزن/  داشتم اميد فراوان به وصل روي تو دل) 3
  ستمگر  كند / سيل دائم بر سر خود خانه ويران مي خويشي بيداد  كشته ستمگرشود اول  مي  ) 4

  در ابيات زير، چند صفت اشاره هست؟   - 6
 دارد		آني		طلعت آن باش كه ي بنده/  دارد	شاهد آن نيست كه مويي و مياني«

 دارد	كه فالنيخوبي آن است و لطافت /  چه لطيف است وليحور و پري گر ةشيو
  »دارد		برده از دست هر آن كس كه كماني/  خم ابروي تو در صنعت تيراندازي

  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  ) يكي1 
  مشخّص شده است؟   نادرستدر كدام بيت تماماً » جناس« ةآراي - 7

  سرآغاز ـ باز    ) اي نام تو بهترين سرآغاز / بي نام تو نامه كي كنم باز؟1
  جود ـ وجود  به جود است و كرامت به سجود / هر كه اين هر دو ندارد عدمش به ز وجود) شرف مرد 2
  چمان ـ چمن    كند شود ياد سمن نمي كند؟ / همدم گل نمي ) سرو چمان من چرا ميل چمن نمي3
  سبا صبا ـ     فرستمت تمت / بنگر كه از كجا به كجا ميفرس ) اي هدهد صبا به سبا مي4

، اين ويژگي هست. به اين صـنعت،  »تواناترين مظلوم«شود. مثالً در عبارت  ويژگيِ متضاد به چيزي نسبت داده مي گاه در آنِ واحد، دو - 8
  شود؟   گويند. در كدام بيت اين صنعت ديده مي مي» نما متناقض«

 است جان بر همه چيز كامران/  است در ميان جان شق تو) تا ع1
 است كه از جهان نهان است زان/  است عشقت به همه جهان دريغ) 2
 است كران سوداي تو بحر بي/  است قرار اندوه تو كوه بي) 3
 است شادمان تو غم با درد/  شادي دل كسي كه دايم) 4

  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟   - 9
  »قارون هالك شد كه چهل خانه گنج داشت / نوشيروان نمرد كه نام نكو گذاشت« 
  طارم / نام نيكو بود حيات دوم كه زير زمردين ) زان1
  نام آن كو به بدنامي برآيد نام او ) نامِ نيك عاشقان چون در جهان بدنامي است / نيك2
  ) نام نيك رفتگان ضايع مكن / تا بماند نام نيكت پايدار3
  ) تو نام نيك حاصل كن در اين بازار اي زاهد / كه در كويي كه ما هستيم، نام نيك بدنامي است4

  ؟  نداردت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بي -10
 »دت بكشم درد كه درمان هم از اوستابه حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است / به ار«

  ) شاه خوباني و دشنام تو را نام دعاست / زان دهان هر چه بود غايت لطف و كرم است 1
  هر بود نوش توان كرد) از دست تو فخري چه غم از غصه كشيدن / كز دست تو گر ز2
  ) ز هجرانت چنان زارم كه گر تيغ آيدم بر سر / مرا شكرت بود الزم بود منّت به گردن هم3
  ) شكر كمال حالوت پس از رياضت يافت / نخست در شكن تنگ از آن مكان گيرد4

 فارسيهاي  سؤال

  
  فارسي

  88 ةتا صفح 67 ةصفح
  نگارش

  76 ةتا صفح 57 ةصفح

 آموز عزيز: دانش  دقيقه 10
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10د از چن
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 (نگاه به گذشته)؟ نداردكدام فعل ماضي با مضارع خود هماهنگي  -11

  ) نَدمت (أندم)2    ما (تكذبانِ)) كذبت1ُ
  ) حزِنَت (تحزنُ)4    ينَ)) شرحت (تَشرَح3

 ؟كدام ترجمه درست است -12

  .كردندبازي خانه هايي پاييزي پوشيدند، سپس در حياط  خواهرانم لباس»: خريفيةً، ثم لَعبوا في ساحة بيتنا. سإخوتي مالبلَبِس « )1
  به درمانگاه خواهد رفت.با دخترش پس كند،  زن احساس سردرد مي اين»: .هاتنستوصف مع بستذهب إلي المفَعِ، اهذه المرأة تَشعرُ بالصد«) 2
  اي براي پيروزيتان دريافت كرديد؟! طاليي و نقره اي اي ورزشكاران، آيا جايزه»: لنجاحكم؟! ائزةً فضيةً أم ذَهبيةجون، أ تأخذونَ اضيأيها الرّي« )3
4 (»الي في الحافلة صباأنا شَعجو زن ألنّي فَقَدتبالح در اتوبوس جا گذاشتم.صبح كنم، زيرا من موبايلم را ديروز  من احساس اندوه مي»: مس.ح األرت 

 ؟است نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -13

  !روي؟ آيا به هتل مي ،اي مسافر»: !تَذهب إلي الفندق؟ أيها المسافر، أ« )1
  هاي برادرم را شستم. هاي خودم و لباس من لباس»: .بسي و مالبس أخيأنا غَسلت مال« )2
  اي؟ آيا تو اين پيراهن را براي خودت خريده»: تَري لنَفسك قميصاً؟شهل أنت تَ« )3
 ل با خودرو سفر كردند.و مادرم در بار او مپدر»: .ارةة األولي بالسيبي و اُمي في المرّأ فَرَاس«) 4

 ؟نداردارتباط مفهومي » بالعدلِ و اإلحسانِ رُنَّ اهللا يأمإ«هاي زير با آيه شريفه  نهيك از گزي كدام -14

  ز كار زمانه ميانه گزين! )1
  نريفهر كس نيابي به جز آ تو گر دادگر باشي و پاك دين/ ز) 2
  همه نيكويي كن اگر بخردي/ چو نيكي كني، نيكي آيد برت )3
 رسد دستي بگير! اي كه دستت مي) 4

 ؟ام افعال با هم متضادندكد -15

  أتَي، جاء) 2    ف، علمعرَ )1
3( فرَححزَيرأي) 4    نُ، ي ،دشاه 

 عربي هاي  سؤال

  
  عربي

  

 83ة تا صفح 63ة صفح

 آموز عزيز: دانش  دقيقه 10
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

دهيد؟ در جدول زير  اسخ ميسؤال پ 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  بنويسيد.

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 ؟است نرفتهدر كدام گزينه فعل درست به كار  -16

1( لمرّةِ الثانيةنَنحن سذهب إلي المختبر ل.  

  أ تَذهبينَ إلي المدرسة مع اُمك دائماً؟ )2

  .ةٍواجباتي بدقّ أكتُبأنا ال أكذب اآلخرينَ و  )3

 إلي أين تَذهبنَ يا نساء؟) 4

 ؟نيستكدام فعل براي جاي خالي مناسب  -17

1( يا اُخت حميد، (ُتُسافرس) !أ . . . . بِالطّائرة غداً؟  

  (نأخذُ) الن؟ . . . . كتابينِ من المكتبة.فعماذا تَ ،يا بنتان )2

  انَت). . . . مجموعةٌ منَ الغزالن في غابة وسيعةٍ. (ك )3

 . . .  (سأنجح) ،رعلي بالتَّفكّ) 4

 ؟روند نميكار  كلمات بهگروه از كدام » متي«در پاسخ كلمه  -18

  ، ليالً، بعد سنواتمساء )2    غداً -أمسِ -اليوم )1

 في يوم الجمعة، عصراً، نهاراً) 4    هنا، هناك، عند )3

 ؟كدام كلمه پرسشي براي جاي خالي مناسب است -19

  . . . . »ذهبت شراء خاتمٍ ذهبيل وق؟ ذهبتإلي الس.« 

    أين) 2    متي )1

 لماذا ) 4    كم مرّةً )3

 ؟نداردها تناسب  كدام گزينه از نظر مفهوم با ساير گزينه -20

    »يعلم و أنتم التعلمون  و اهللا« )1

  »عليم ءو اهللا بكلّ شي« )2

  نصف العلم.» ال أعلم«قول  )3

  »ماوات و ما في األرضيعلم ما في الس إنّ اهللا « )4
  
  آموز عزيز:دانش

  هاي قبلي خود را مجدد حل كنيد. توانيد اشكاالت آزمون فروردين مي 15براي آمادگي در آزمون 
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  )هاي آسمان پيام(

 (نگاه به گذشته) ، بيشتر به كدام عامل هدر رفتن عمر مربوط است؟»تر و انجام كارهايي با اهميت كم از قلم افتادنِ كارهاي مهم« -21

    ) امروز و فردا كردن2    حالي و تنبلي ) بي1

  نظم راد بي) معاشرت با اف4    ها توجهي به اولويت ) بي3

  از آن ياد شده است؟» خوردن گوشت برادر مرده«كدام عبارت به عمل زشتي مربوط است كه در قرآن با عبارت  -22

  عمل است ماللت علما هم ز علم بي  )2    نشايد بريدن نينداخته )1

  خبر است دان بي دان از غيب ) عيب4     ) از گفتن پر مالل خيزد3

 كند؟ درستي كامل مي حديثي از پيامبر اسالم است، كدام گزينه به عبارت زير را كهطبق كتاب درسي،  -23

  »حرام كرده است.. . . . كه  . . . .خداوند بهشت را بر هر «

  گويند او چه مي ةرگويد و ديگران دربا برايش مهم نيست چه مي ـبدزبان  ةدهند فحش) 1

  كند احساس بندگي نميباوفاي ايشان  نسبت به بزرگان دين مبين اسالم و ياران ـبدزبان  ةدهند فحش )2

  داند معصوم نميطالب را  ) انسان مسلماني ـ دختر و نيز پسرعموي پيامبر، علي بن ابي3

  گفتنِ خود هست  اعتناست هرچند مراقب سخن هاي ديگران نسبت به خود بي ) انسان مسلماني ـ  نسبت به حرف4

  د؟محتوايي دار نادرستيطبق كتاب درسي، كدام عبارت  -24

  ما براي خوشبختي در دنيا و آخرت، همين زندگي و عمر است. ة) اولين سرماي1

  كند.  ) عمر، همان نعمتي است كه انسان را از ديگر موجودات متمايز مي2

  تر از چهارپايان دانسته است. كنند، گمراه درستي استفاده نمي ) خداوند كساني را كه از نعمت تفكّر به3

  داند. هاي طوالني عبادت بدون تفكّر برتر مي هاي خداوند را از ساعت عتي تفكر در نشانه) پيامبر اسالم سا4

  كند؟ مخالفت مي» دارندگي و برازندگي«كدام بيت با عبارت  -25

  ) دوستي كز براي دين نبود / دل بر آن دوستي امين نبود1

  ) نخوري، ديگري بخواهد برد / تو خودش كن به كام و دندان خرد2

  جاي آور  به» تسرفوا ال«خداي آور /  حقّ  ةر گفت) روي د3

  تر / نيست، بي علم، روزگار مبر ) آفتابي ز علم روشن4

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

  

 95 ةتا صفح 74ة صفح
  تماعيمطالعات اج

  

  97 ةتا صفح 77ة صفح

 آموز عزيز: شدان  دقيقه 10
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 )مطالعات اجتماعي(

ولي محبوبيت و مقبوليـت كمتـري    ،هاي عباسي بود ، كدام حكومت بود كه مورد تأييد خليفه»بويه، غزنويان سامانيان، آل  صفّاريان،«بين  -26

  بين مردم داشت؟

  سامانيان  )2    ) صفّاريان1

  ) غزنويان4    بويه ) آل3

  ؟شود نميارسالن سلجوقي مربوط  كدام مورد به دوران سلطنت آلب -27

  ) پيروزي در نبرد مالزگرد2  بويه  مذهب آل ) براندازي حكومت شيعه1

  ) به اسارت گرفتن امپراتور روم شرقي4  ) لشكركشي به ارمنستان و گرجستان3

  است؟ نادرستهاي مهاجم به ايران  گيري مغول قدرت ةكدام گزينه دربار -28

كردند. اين قبايل مجبور بودند براي  نشيني و دامداري مي محلّ زندگي خود، كوچ ةگرد بودند كه به دليل هواي سرد و خشك منطق والن اقوامي بيابان) مغ1

  تأمين زندگي به غارت يكديگر و همسايگان روي آورند. 

اد خـود، بـه       اي بود كه اقوام كوچ هايي در غرب مغولستان و سپس به غرب آسيا، نخستين نمونه ل به پكن، سرزمينچنگيز خان مغو ة) حمل2 نشـين بـا اتحـ

  بردند.  هاي آباد يورش مي شهرها و سرزمين

ور بود. وي بود هبه توان باالي رزمي مش رحمي ـ حتّي نسبت به فرزندان خود ـ و نيز   ) چنگيز خان مغول، در ابتدا رئيس يكي از قبايل مغول بود كه به بي3

  ها را متّحد كند. كه توانست مغول

كردند، از قتل و غارت  تدوين كرد و به اجرا گذاشت. طبق اين قوانين، كساني كه خود را تسليم سپاه قوم مغول مي» ياسا«) چنگيزخان قوانين خود را با نام 4

  در امان بودند. 

  پايان يافت.ه با . . . . . . . . بود كقيام سربداران  -29

  چنگيز ـ سركوب هالكوخان مغول ة) پيش از حمل1

  ) همزمان با فروپاشي ايلخانان ـ يورش تيمور به ايران 2

    چنگيز ـ سركوب ابوسعيد مغول ة) پيش از حمل3

  ) همزمان با فروپاشي ايلخانان ـ سركوب هالكوخان مغول4

رگ او بر رقيبان خود غلبه كند و بخش وسيعي از ايران را تحت تسـلّط خـود درآورد چـه    ترتيب نام پسر تيمور كه توانست پس از م به -30

  بود و حكومت تيموريان سرانجام با ظهور كدام حكومت در ايران از ميان رفت؟

  ) شاهرخ ـ خوارزمشاهيان2    ) شاهرخ ـ صفويان1

  ) حسن ـ خوارزمشاهيان4    ) حسن ـ صفويان3
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 (نگاه به گذشته)درستي آمده است؟  نگليسي عبارت زير در كدام گزينه بهمعادل ا -31
 »هاي دو نفره، شهري در ايران را مشخص (تعيين) كنيد. در گروه«

1) In pairs, decide on a city in Iran. 
2) In pairs, think of a city in Iran. 
3) Think of a city in Iran with your friends. 
4) Decide on a city in Iran with your friends. 

 ؟است نادرستكدام عبارت  ةترجم -32
1) health advice: سالمتي ةتوصي  2) natural history museum: تاريخ ملي ةموز  
3) city center park: 4 پارك مركز شهر) wooden bridge: پل چوبي 

33- It is very . . . . to listen to your teacher. 
1) clean  2) famous 
3) important  4) near 

34- A: . . . . there any restaurants? 
   B: Yes, some great . . . .  . 
1) Are-ones  2) Is-ones 
3) Is-one  4) Are-one 

 (ترتيب حروف مورد توجه قرار گيرد.) ؟گردد ناقص واژگان زير با حروف كدام گزينه به درستي تكميل مي ةديكت -35
A: ac - - - lly  (درحقيقت) 
B: mart – rd – m (شهادت) 
1) A: h,a,u  2) A: h,u,a 
     B: i,a      B: i,e 
3) A: t,a,e  4) A: t,u,a 
    B: y,e      B: y,o 

 ؟درستي آمده است انگليسي معادل (بلوار) در كدام گزينه به ةصحيح واژ ةديكت -36
1) booleward  2) boulevard 
3) bouleward  4) boulivard 

 ؟زير در كدام گزينه به درستي آمده است ةبه هم ريخت ةجمل ةمرتب شد -37
guest-another-from-imagine-you-country-are-a-. 
1) Imagine a guest another from country you are. 
2) Imagine you are a guest from another country. 
3) Imagine another guest from a country are you. 
4) Another guest from a country you imagine are. 

 ؟تصوير زير معرف چيست -38

1) a palace 
2) a store 
3) a train station 
4) a cinema 

 مكان مذهبي اشاره دارند.ة . . . . به يك واژگان زير به جز گزين ةهم -39
1) airport  2) mosque 
3) church  4) shrine 

40- Tehran is the . . . . of Iran. 
1) downtown  2) capital 
3) place  4) museum 

 زبان انگليسي هاي سؤال

  
  زبان انگليسي

  

Student Book :47تا صفحة  40 ةصفح  

 آموز عزيز: دانش  دقيقه 10
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  مروزبراي آزمون ا 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 (نگاه به گذشته) متر است. طول ضلع اين مربع كدام است؟ سانتي 4اندازة قطر مربعي  -41
1(6    2(8    3(10    4(32    

4ABدر شكل زير اگر -42 5OBو=  )مركز دايره است. Oكدام است؟ ( ODCباشند، آنگاه محيط مثلث=
 (نگاه به گذشته)

1( 12  
2( 14  
3( 13  
4( 15  

)حاصل عبارت -43 )2    ؟ام استكد22
1( 16  2( 8  3( 4  4( 128  

   ؟است aچند برابر مساحت مربعي به ضلع a2مساحت مربعي به ضلع -44
1( 8  2( 4  3( 16  4( 32  

2حاصل عبارت -45 53    ؟كدام است3
1(123    2(173    3(73    4(83   

 ةكنـيم. اگـر فاصـل    متـر اسـتفاده مـي    5از يك نردبان به طول  زير مطابق شكلبراي رفتن به باالي ديواري،  -46
   ؟ارتفاع ديوار چند متر استمتر باشد،  3ابتداي نردبان تا پاي ديوار 

1( 5/3    2( 4  

3( 5/4    4( 3  
BCردر شكل زير، اگ -47  20،CH  4 ،AH 1وBH   Cو  A ،H( ؟كدام اسـت ABCˆةباشند، زاوي2

 روي يك خط هستند.)

1(120   
2(90   
3(135   
4(150   

   ؟استمتر  چند سانتي ،متر سانتي 6و  8محيط يك لوزي با قطرهاي  -48
1( 24  2( 48  3( 20  4( 100  

   ؟وتر استطول درجه چند برابر  45 ةروي زاوي ضلع روبهطول  ،الزاويه در مثلث قائم -49

1(2
3    2(1

2    3(1
3

    4(1
2

    

   ؟قدر است چه BDالساقين است. طول قطر  متساوي ةيك ذوزنق ABCDضلعي چهاردر شكل زير  -50

1(7
2   

2(17
4   

3( 4  
4( 9

2   

 عادي هاي رياضي سؤال

  دقيقه 30

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 105 ةتا صفح 78ة صفح

 عزيز:آموز  دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    

2 2

3

4

A B

CD

A

B

C
H1

2

20

4

�

A

B

C

O

D

د�والاير

هنردبان

متر 5

متر 3

 

 ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت رياضي عادي و موازي، فقط به يك سري از آن دانش
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   ؟در چند حالت زير دو مثلث حتماً قابل انطباق روي هم هستند -51
  الف) برابري سه زاويه و يك ضلع

  و دو ضلعب) برابري يك زاويه 
 ج) برابري سه ضلع و يك زاويه

  صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1
ممكـن را  محيط حداكثر  طوري كه اين مربع به .سازيم متر داريم. يك مربع با آن مي سانتي 12نخي به طول  -52

 ؟قطر مربع كدام است داشته باشد.

1( 5    2(18   
3( 5/4    4( 4  

aبردارهاي -53 i j 2 2
 وb j

2
3
؟سازند اي با هم مي چه زاويه   

1(45   2(90   3(65   4(135   
   ؟كدام استxدر معادلة زير -54

i j x j    2 3 2 5
    

1( 
  

1
4    2( 

 
 

1
4    3( 

  

1
4    4( 

 
 

1
4    

را با قيچـي بريـده و نسـبت بـه      ABCDضلعي چهارصورت زير در اختيار داريم.  كاغذي مستطيل شكل به -55
دست آيد و اين قسـمت را نيـز بـا قيچـي      به AEFGدهيم تا چهارضلعي  را دوران مي درجه آن A ،180نقطه 
   ؟بريده شده كدام است مجموع محيط دو شكل .بريم مي

1( 28  
2( 32  
3( 30  
4( 24  

  چه نوع مثلثي است؟ آنگاه مثلث ،ساز رسم شده از يك رأس بر هم منطبق باشند اگر در يك مثلث ارتفاع و نيم - 56
  .چنين اتفاقي غيرممكن است )2    .الساقين است متساوي )1
  افتد. ها اين اتفاق مي مثلث ةدر هم )4  .استالساقين  متساويغيرالزاويه  قائم )3

aاگر -57 b c d   910 10 10 10    ؟قدر است چه dو  a ،b  ،c، ميانگين 10
1( 1  2( 5/2  3( 25/2  4( 9/0  

 ،شوند. اگر در ابتدا يك سلول موجود باشـد  سلول تقسيم مي 2ساعت به  3هر  ، هر سلولدر بدن يك حيوان -58
   ؟قدر است روز چه 30هاي اين حيوان پس از گذشت  تعداد سلول

1(302    2(103    3(840    4( 2402   
 كدام گزينه است؟ x ةبا توجه به شكل زير، انداز - 59

1( 4  
2(24   
3(2  
4( 6  

   ؟تكدام اس ،برداري زير ةمعادلدر  xبردار -60

i j x
 

    
 

26 2 5
    

1( 
  

4
3    2( 

 
 

4
3    3( 

 
 

4
3    4( 

  

4
3    

 محل انجام محاسبات

33

4

4

A
BB

CCDD

EFF

G
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B)ˆˆ90 محيط مثلث زير كدام است؟ -61 C )+ =  (نگاه به گذشته) 

1( 27  
2( 25  
3( 30  
4( 32  

aبردارهاي اگر -62
 وb

 صورت شكل زير باشند، آنگاه بهa b
   (نگاه به گذشته)كدام است؟ 

1(3i j
 

   

2(5 3i j
 

   

3(5 7i j
 

   

4(7i j
 

   
متـر   سـانتي 80برابـر  ايم. اگر قطـر مسـتطيل   اندازه، يك مستطيل ساخته هماز كنار هم قرار دادن دو مربع  -63

   است؟ متر چند سانتي مستطيلباشد، محيط 
1( 12  2( 16  3( 20  4( 24  

aاگر -64 i j 2 3
 ،b i j   4

 وx a b 3 2
وy a b  2 5

حاصلباشند ،x y
 ؟كدام است   

1( 
  

7
3    2( 

  

13
27    3( 

 
 

7
41    4( 

 
 

13
27    

xiيبي برداراگر شكل تقر -65 yj
 صورت به باشد، عالمتxوy؟كدام استاز راست به چپ ترتيب  آن به   

  منفي -منفي )4  مثبت -منفي )3  منفي -مثبت )2  مثبت -مثبت )1
   ؟است چند درجهxةزاوي ،در شكل زير -66

1(105   
2(135   
3(150   
4(120   

 هاي مشخص شده برابرند.) (زاويه و ضلع ؟درست استلزوماً كدام گزينه  ،با توجه به شكل زير -67
1(AE AC   
2(AE BC   
3(AB BE   
4(AB AC    

 ؟ هاي اين سه مثلث كدام گزينه است نهشت تقسيم شده است. زاويه االضالع به سه مثلث هم يك مثلث متساوي - 68
1(, ,60 60 60       2(, ,90 60 30      
3(, ,80 50 50       4(, ,120 30 30      

aبردارهاي -69 i j 2
 وb i j 3 2

 اند. بردار مفروضcاز رابطة(a c b) c j   
12 2 2

  صـورت  را بهx
C

y
 

  
 

 
xگيريم. حاصل درنظر مي y ؟كدام است   

1( 1  2( 3  3( 2  4( 7
3   

 موازي رياضي هاي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  95 ةصفح تا 78ة صفح

  يز:آموز عز دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    

x
32�4

B

A

C
D

E

A

B

C
12

5

y 

xa


 

b
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   ؟كدام است زيرعبارت از حاصل  بردار شكل تقريبي -70

j i ?
 

    
 

23 3
   

1(    2(    3(    4(    

ةاگر نقط -71









 1
2

Aبردار و AB i j 4
   ةباشد، مختصات نقطB كدام است؟  

1 (










6  2 (







2
6  3 (











2  4 ( 
 
 

8
2  

كنـيم. اگـر فاصـله     متـر اسـتفاده مـي    5براي رفتن به باالي ديواري، مطابق شكل زير از يك نردبان به طول  -72
   متر باشد، ارتفاع ديوار چند متر است؟ 3ابتداي نردبان تا پاي ديوار 

1( 5/3    2( 4  
3( 5/4    4( 3  

BCدر شكل زير، اگر -73  20،CH  4 ،AH 1وBH     كدام است؟ABCˆباشند، زاوية2

1(120   
2(90   
3(135   
4(150   

   متر است؟ متر، چند سانتي سانتي 6و  8رهاي محيط يك لوزي با قط -74
1( 24  2( 48  3( 20  4( 100  

   وتر است؟طول درجه چند برابر  45روي زاوية  ضلع روبهطول الزاويه،  در مثلث قائم -75

1(2
3    2(1

2    3(1
3

    4(1
2

    

   ؟قدر است چه BDالساقين است. طول قطر  متساوي ةيك ذوزنق ABCDچهار ضلعي در شكل زير،  -76

1(7
2   

2(17
4   

3( 4  
4( 9

2   
   در چند حالت زير دو مثلث حتماً قابل انطباق روي هم هستند؟ -77
  ف) برابري سه زاويه و يك ضلعال

  ب) برابري يك زاويه و دو ضلع
 ج) برابري سه ضلع و يك زاويه

  صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1
حداكثر محيط ممكـن را  اين مربع طوري كه  بهسازيم.  متر داريم. يك مربع با آن مي سانتي 12نخي به طول  -78

 قطر مربع كدام است؟ ،داشته باشد
1( 5    2(18   
3( 5/4    4( 4  

aبردارهاي -79 i j 2 2
 وb j

2
3
سازند؟ اي با هم مي چه زاويه   

1(45   2(90   3(65   4(135   
   ؟كدام است x،در معادلة زير -80

i j x j    2 3 2 5
    

1( 
  

1
4    2( 

 
 

1
4    3( 

  

1
4    4( 

 
 

1
4    

 

 محل انجام محاسبات

2 2

3

4
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 ه گذشته)(نگاه ب. . . . . .  تواند نميالكتريكي  ةتخلي -81

  بين يك ابر باردار و زمين اتفاق بيفتد. )2  همراه با توليد گرماي زياد باشد. )1
  در اثر دافعه بين بارهاي الكتريكي ناهمنام رخ دهد. )4  سوزي شود. موجب آتش )3

 (نگاه به گذشته)پشمي با ميلة پالستيكي . . . .  ةدر اثر مالش پارچ -82

  كند. پارچه پشمي الكترون دريافت مي )2  هد.د پارچه پشمي الكترون از دست مي )1
  خورد. هاي ميله پالستيكي به هم مي ها و پروتون توازن تعداد نوترون )4  كند. بار الكتريكي خالص ميلة پالستيكي تغييري نمي )3

بـار   بـه ازاي گـذر دو واحـد    ،دباشـ ولـت   + 12پايانه مثبـت آن   پتانسيل الكتريكيو ولت   - 12ري تپايانه منفي يك با پتانسيل الكتريكياگر  - 83
 دهد؟ از دست مي انرژي ري چند ژولالكتريكي، اين بات

  48 )4   24 )3   12 )2  صفر )1

 قدر بوده و واحد آن كدام است؟ ) ولت باشد. اختالف پتانسيل دو سر باتري چه- 5+ ولت و پايانه منفي آن (7اگر پايانه مثبت يك باتري  - 84

  ولت-2 )2    ولت -12 )1
  آمپر-2 )4     رآمپ-12 )3

 دهد؟ كدام نمودار، رابطه شدت جريان و مقاومت الكتريكي در يك مدار را به درستي نشان مي -85

  
  
  
1(   2(    3(   4(   
  
  

ديگر بسته  يك هصورت متوالي ب اُهم است كه به 1اُهم و  5اُهم،  4هاي الكتريكي  يك مدار الكتريكي شامل سه مصرف كننده با مقاومت -86
دسـت   ها براي بـه  آمپر نيازمند هستيم؟ (در حالت متوالي بسته شدن مقاومت 3اين مدار به باتري چند ولتي براي ايجاد جريان اند. در  شده

 )از مقاومت خود باتري صرفنظر شود. كنيم. هاي موجود در مدار را با هم جمع مي آوردن مقاومت كل، اندازه مقاومت

1( 20    2( 30     
3( 15    4( 10  

هـاي   و از آن در سـاخت انـواع سـاعت    شـده شود داراي اختالف پتانسيل الكتريكي  هاي آرامي كه به آن وارد مي ر اثر ضربهبكدام كاني  -87
 شود؟ بدون باتري استفاده مي

      كوارتز  )2    گرافيت )1
  بيرونيت )4    مسكوويت )3

  
  علوم

  

 103ة تا صفح 76ة صفح

  دقيقه 30

 علوم عاديهاي  سؤال

 آموز عزيز: شدان
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    

 

 ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از آن دانش

I

R

I

R

I

R

I

R
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توان به يـك مـدار تشـبيه     ر انتقال آب را ميهاي رابط است. آب پشت سد و مسي يك مدار الكتريكي شامل مصرف كننده، باتري و سيم -88

هاي سد و  صورت هر يك از مفاهيم اختالف پتانسيل الكتريكي، شدت جريان الكتريكي و مقاومت الكتريكي را به كدام قسمت كرد. در اين

 توان تشبيه كرد؟ آب جاري آن مي

  اختالف پتانسيلآب جاري مقدار -شدت جريان اختالف مقدار آب ذخيره شده پشت سد و مقدار آب جلوي سد )1

  شدت جريانقدار آب ذخيره شده پشت سدم -مقاومتها توربين )2

  شدت جريانآب جاري مقدار -اختالف پتانسيلاختالف مقدار آب ذخيره شده پشت سد و مقدار آب جلوي سد )3

  اختالف پتانسيلمقدار آب ذخيره شده پشت سد -شدت جريان ها توربين )4

) 1و بخواهيم جهت قطب شمال و جنوب زمين را پيدا كنيم، اعـداد (  دهيمقرار در ظرف آبي  و روي يونوليت را اي آهنرباي تيغه يك اگر -89

   دهند؟ كدام جهت جغرافيايي را نشان ميترتيب از راست به چپ  به) 2و (

  غرب-جنوب )1

  شرق -جنوب )2

  غرب -شمال )3

  شرق -شمال )4

باشد، اگر تعدادي  ه داراي كليد قطع و وصل ميكنيم ك پيچيم و به دو سر يك باتري وصل مي سيم داراي روكش مي ،آهني ميخدور يك  -90

 افتد؟ ترتيب چه اتفاقي مي واشر آهني را به ميخ آهني سيم پيچ شده نزديك كنيم، در صورت قطع و وصل كردن كليد به

  شود. واشرهاي آهني جذب ميخ نمي -شود واشرهاي آهني جذب ميخ مي )1

  شود. جذب ميخ ميواشرهاي آهني  -شود واشرهاي آهني جذب ميخ نمي )2

  شود. واشرهاي آهني در هر دو حالت جذب ميخ مي )3

  شود. واشرهاي آهني در هر دو حالت جذب ميخ نمي )4

دور مـيخ آهنـي را زيـاد     بـه  پيچيدن سيم هايتعداد دوريك بار پيچ و ميخ آهني بسازيم و  سيم ،اگر آهنرباي الكتريكي با كمك باتري قلمي - 91

 كند؟ به ترتيب چه تغييري ميدر هر يك از اين حاالت ن عبوري را افزايش دهيم، قدرت آهنرباي الكتريكي شدت جريا بار ديگرو  كرده

  يابد افزايش مي -يابد افزايش مي )2  كند تغييري نمي-كند تغييري نمي )1

  يابد افزايش مي -يابد كاهش مي )4  يابد كاهش مي -يابد افزايش مي )3

 . .در مدار الكتريكي ساده . . . .  -92

  سنج اندازه گرفت. توان توسط اهم اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو نقطه را مي )1

  شود. انرژي الكتريكي كه به المپ داده شده فقط به انرژي گرمايي تبديل مي )2

  آيد. دست مي هاي شيميايي به انرژي الزم براي ايجاد اختالف پتانسيل در دو سر باتري از واكنش )3

  كند. ي الكتريكي را به انرژي شيميايي تبديل ميباتري انرژ )4

S N 1

2

3

4
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 تواند . . . . . دهندة آب و هواي گرم و خشك در زمان تشكيل مي كاني نشانطبق كتاب درسي،  -93

  به عنوان پودربچه استفاده شود. )2  در تهيه گچ استفاده شود. )1
  د.باشدر جواهرسازي كاربرد داشته  )4  در تهيه خميردندان به كار برده شود. )3

 ؟هاي فراسير شده است و حاصل تبخير محلول سيليسيمهاي زير فاقد عنصر  يك از كاني كدام -94

    گرافيت  )2    كوارتز )1
  هاليت )4    مسكوويت )3

 ؟  نيستكدام عبارت صحيح  -95

  ترين كاربردهاي مغناطيس، ساخت موتورهاي الكتريكي است. يكي از رايج )1
  شود. ه انرژي الكتريكي تبديل ميدر موتور الكتريكي، انرژي حركتي ب )2
  شود. رباهاي الكتريكي استفاده مي هاي مغناطيسي از آهن در جرثقيل )3
  را القاي مغناطيسي گويند. ربا و بدون تماس با آن وسيلة آهن ايجاد خاصيت مغناطيسي در يك آهن به )4

 شش، . . . .كاني مورد استفاده در لنت ترمز به علت مقاومت زياد در برابر گرما و ك -96

  گذاري شد. به افتخار دانشمندان ايراني نام )1
  كند. هاي سرطاني تبديل  هاي شش را به ياخته ياختهتواند  مي )2
  در تمام كشورها استفاده از آن ممنوع شده است. )3
  رود. هاي ضد حريق برخالف سقف كاذب به كار مي در ساخت لباس )4

 هستند؟  هاي زير سيليكاتي  چه تعداد از كاني -97

 »مسكوويت، هاليت، فيروزه، هماتيت، كوارتز«

1 (1    2 (2    
3 (3    4 (4  

چنين . . . . آب بين دو ظرف مرتبط، سبب شـارش آب   شود. هم . . . . . . . بين دو جسم سبب انتقال انرژي از يك جسم به جسم ديگر مي  -98
   شود. از يك ظرف به ظرف ديگر مي

  اختالف ارتفاع سطح -اختالف دما) 2  الف دمااخت -اختالف پتانسيل الكتريكي )1
  اختالف ارتفاع سطح-عدم وجود اختالف دمايي) 4  اختالف دما -اختالف دما) 3

   كند؟ چند مورد، عبارت زير را به درستي تكميل مي -99

  »توان براي . . . .  رباها مي از آهن«
  الف) توليد برق استفاده كرد.

  ريكي استفاده كرد.ب) ساخت و استفاده از موتورهاي الكت
  مغناطيسي استفاده كرد. رج) ساخت فن

 استفاده كرد. ييهاي جغرافيا د) تعيين قطب

1( 1    2 (2    
3 (3    4 (4  

 هاي آهنرباي الكتريكي تحت تأثير چه عاملي است؟ محل قطب - 100

  ميزان ولتاژ دو سر سيم پيچ )2  پيچ جهت جريان الكتريكي درون سيم )1

  هاي سيم پيچ تعداد حلقه )4  پيچ مطول ميلة آهني درون سي )3
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  هاي شيمي) (سؤال

هايي . . . . اطالعاتي  هاي مختلفي انجام داده و با روش دست آوردن اطالعاتي از ساختار دروني اتم، دانشمنداني مثل بور آزمايش براي به - 101
در (عنصـر بـور)    Bعنصر بـا نمـاد شـيميايي     هاي اتم سي بور،هايي ارائه دادند. براي مثال در مدل منظومة شم دست آوردند و مدل از اتم به

 ها در گردشند. ها الكترون دارد كه در آنمدار الكتروني اطراف هستة خود . . . . 
     2-غيرمستقيم )2    2 -مستقيم )1

  3-مستقيم )4    3-غيرمستقيم )3

   كند؟ مي تكميل چپ به درستيبه راست از  شماره ترتيب كدام گزينه جاهاي خالي را به - 102
  نوترون  پروتون الكترون 

  )4(  )2( )1( الكتريكي نسبيبار
  1  )3( بسيار كم جرم نسبي

  

1( , , , 1 1 1     2(, , , 1 1 1   

3(, , , 1 1 1     4(, , 1     ,بسيار كم1

هايش باشد، عـدد اتمـي ايـن عنصـر      تر از تعداد نوترون تا كم 2 اتم خنثاي آن هاي باشد و تعداد الكترون X ،58ر عدد جرمي عنصر اگ - 103
   ؟قدر است چه

1( 26    2 (28    

3( 30    4 (32  

  گفت . . . . . توان نميدر مورد اتم  - 104
  اند. همة مواد از اتم ساخته شده )1

  اتم جرم دارند ولي بار الكتريكي ندارند. هاي تشكيل دهندة برخي از ذره) 2

  دهندة اتم بار الكتريكي دارند ولي جرم ندارند. هاي تشكيل برخي از ذره )3

  هاي تشكيل دهندة اتم هم جرم و هم بار الكتريكي دارند. ) برخي از ذره4

 يك از عناصر موجود در جدول زير است؟ ، ايزوتوپ كدامX136اتم - 105
He        H 

Ne F O N C B Be Li 
  

    بور )2    ليتيم )1

  فلوئور )4    كربن )3
  

 علوم (پيشرفته)هاي  سؤال

  (شيمي)
  25ة تا صفح 9ة صفح

  (فيزيك)
  96ة تا صفح 89ة صفح
 135ة تا صفح 122ة صفح

و  شناسي (زيست
  )شناسي ينزم
  75ة تا صفح 55ة صفح
 103ة تا صفح 97ة صفح

 آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  )فيزيكهاي  (سؤال

 (نگاه به گذشته)هاي مغناطيسي . . . . بارهاي الكتريكي . . . .  قطب - 106

  پذيرند. جدايي نا-برخالف )2   پذيرند. جدايي -همانند )1

  جدايي پذيرند.-برخالف )4  ناپذيرند. جدايي -همانند )3

 هاي آهنرباي الكتريكي تحت تأثير چه عاملي است؟ حل قطبم - 107

  ميزان ولتاژ دو سر سيم پيچ )2  پيچ جهت جريان الكتريكي درون سيم )1

  هاي سيم پيچ تعداد حلقه )4  پيچ طول ميلة آهني درون سيم )3

 ؟نيستهاي ايجاد خاصيت مغناطيسي  هاي زير، از روش يك از گزينه كدام - 108

  آهني ل جريان به دور ميخپيچيدن يك سيم حام )1

  آهني مالش ممتد يك آهنربا در يك جهت روي ميخ )2

  به مدت طوالني آهني قرار دادن يك آهنربا در تماس با ميخ )3

  پيچ با دور زياد به دور لولة پالستيكي پيچيدن سيم )4

بيان شده د تصوير از تصاوير زير با مشخصات چناز راست به چپ امكان تشكيل ترتيب  هاي كوژ و كاو به با توجه به كتاب درسي، آينه - 109

 ؟را دارند

 »تر و مستقيم تر و حقيقي، تصوير وارونه، تصوير كوچك تصوير مجازي، تصوير كوچك«

1( 2-3    2( 1-4    

3( 2-2    4( 1-3  

دانـيم مجمـوع زوايـاي هـر      مشخص كنيد. (مي ،كند ) برخورد مي2كه به آينة ( رابا توجه به قانون بازتاب اندازة زاوية بازتابش پرتويي  - 110

 است.)180مثلث برابر

1( 80   

2(60   

3(10   

4(20    

 
 

  آموز عزيز:دانش  
  توانيد مرور كنيد. هاي شماست كه كل مباحث آموخته شده را به كمك آن مي ترين آزمون فروردين، يكي از مهم 15آزمون 

30

70

(2) آ�نه

(1
) ه

آ�ن
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  )شناسي شناسي و زمين زيستهاي  (سؤال
كشورهاي فقير معموالً اندكي غالت پخته شده است. در اين كشورها به علت كمبـود شـديد ويتـامين . . . در    غذاي بسياري از مردم در  - 111

 شود.   اي دارد كه در بدن به ويتامين . . . . تبديل مي گيرند. برنج . . . . ماده غذا، ساالنه صدها هزار كودك در خطر . . . . قرار مي
 (نگاه به گذشته)

1( B- ييطال -نابينايي- B  2( A- طاليي -مرگ- A  
3( A- طاليي -نابينايي- A  4( B- سفيد -مرگ- B  

 صورت صحيح بيان شده است؟ كدام گزينه به - 112
  هاي توليدكنندة انسولين ايجاد كردند. به باكتري، باكتريو وارد كردن آن ژن مربوط به توليد انسولين از گاو استخراج دانشمندان با  )1
كنند كه سبب ايجاد رنگ  هايي توليد مي ئينتآيند كه پرو وجود مي هايي به لي كه موهاي سفيد نوعي خرگوش تراشيده شده است، ژنبا گذاشتن يخ در مح )2

  شود. سياه در موهاي تازه روييده شده مي
  كند. در آن، از نابينايي در كودكان جلوگيري مي Aخوردن برنج طاليي به علت وجود ويتامين  )3
  توان همه بيماران مبتال به بيماري قند را درمان كرد. ين نميبه كمك انسول )4

 توان ادعا كرد كه . . . . . در مقايسه تقسيم كاستمان و رشتمان مي - 113
  شود. هر دو تقسيم ابتدا دو برابر ميقبل از ميزان دنا  )1
  ه دو برابر است.ها در هر ياخته حاصل، نسبت به ياخته اولي تن در تقسيم كاستمان مقدار و تعداد فام )2
  ها در هر ياخته حاصل، نسبت به ياخته اوليه نصف است. تن در تقسيم رشتمان تعداد فام )3
  كنند. توليد ميگامت با تقسيم رشتمان  در انسان هاي اندام توليدمثلي ياخته )4

 باشد؟ ، كدام ميكاربرد خوراكي داردشود و  هاي فراسير شده حاصل مي نوعي كاني كه از تبخير محلول - 114
  فلوئوريت )4  گچ )3  هاليت  )2  ژيپس )1

 هاي زير كدام كاني سيليكاتي است؟ از بين كاني - 115
  كاني استفاده شده در تهيه گچ ساختماني )2  كاني استفاده شده در طلق نسوز )1
  كاني استفاده شده در مغز مداد )4  كاني موجود در سنگ معدن آهنترين  فراوان )3

 گيرد؟ با سايرين قرار مي متفاوتشيميايي در گروهي كدام كاني از نظر تركيب  - 116
  هماتيت )4  هاليت )3  فيروزه  )2  كوارتز )1

 است؟ نشدهطور صحيح ذكر  كاربرد كدام كاني به - 117
  مسكوويت: طلق نسوز )1
  هاليت: شناسايي شرايط محيط تشكيل )2
  فلوئوريت: تهيه گچ )3
  تالك: پودر بچه )4

هـاي   شود داراي اختالف پتانسيل الكتريكي شده و از آن در ساخت انـواع سـاعت   ي كه به آن وارد ميهاي آرام كدام كاني بر اثر ضربه - 118
 شود؟ بدون باتري استفاده مي

      كوارتز  )2    گرافيت )1
  بيرونيت )4    مسكوويت )3

 كاني مورد استفاده در لنت ترمز به علت مقاومت زياد در برابر گرما و كشش، . . . . - 119
  گذاري شد. شمندان ايراني نامبه افتخار دان )1
  كند. هاي سرطاني تبديل  هاي شش را به ياخته تواند ياخته مي )2
  در تمام كشورها استفاده از آن ممنوع شده است. )3
  رود. هاي ضد حريق برخالف سقف كاذب به كار مي در ساخت لباس )4

 هاي زير سيليكاتي هستند؟   چه تعداد از كاني - 120
 »وزه، هماتيت، كوارتزمسكوويت، هاليت، فير«

1 (1    2 (2    
3 (3    4 (4  
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  (نگاه به گذشته)چند مورد از موارد زير صحيح هستند؟  - 121

  )عددي طبيعي است. xالزاويه است. ( قائم 13xو5x ،12x*مثلثي با طول اضالع
  نهشت بودنشان را اثبات كرد. توان هم ميهمواره ،  ه زاويه دو مثلث*با برابري س

  تواند هميشه درست باشد. *عكس رابطه فيثاغورس نمي
 نهشت هستند. *هر دو مربع با مساحت مساوي، هم

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

مختصات، نقطة ةصفحدر  - 122 
  

1
را به نقطة 3 

  

4
   كدام است؟ خط اين پارهايم. طول  وصل كرده 7

1(41    2(55    3(80    4( 9  
 32برابـر   ة ايـن ذوزنقـه،  دو قاعـد  طـول  ها بر هم عمودند. اگر مجموع مربعات در يك ذوزنقه، امتداد ساق - 123

   ؟كدام استآن دو قطر  مجموع مربعات ،باشد
1( 64  2(32    3( 32  4( 128   

ABC،ABدر مثلث  - 124 ACوÂ  80قاعده  ،هاي دو ساق مثلث است. عمودمنصفBC  را درM  وN   قطـع
   ؟است چند درجه MANˆةكند. زاوي مي

1( 15  2( 20  3( 25   4( 30  
aاگر - 125 i j 3 2

 ،b i j 2 3
 وc i j 

 باشيم و داشتهc xa yb 
  ،آنگاه مقدارx y؟قدر است چه   

1(2
5    2(1

3    3(2
3    4(3

5    

bوaمجموع بردارهايبردار  nو  mبه ازاي چه مقاديري از  - 126
هـا مـوازي    هـا و اخـتالف آن   موازي محور طول

   ؟ها است محور عرض

a ( m n) i (m ) j

b (m n) i ( n ) j

    


   

2 2
4 3 4

 
   

1(m ,n   
15 9
7 7      2(m ,n   1 1   

3(m ,n 5   .پذير نيست امكان nو  mبراي هيچ مقداري از  )4      3
nاگر - 127 n n  1 2 3    ؟قدر است چهn8در اين صورت ،باشد3

1( 8  2( 64  3( 1  4( 24  
   حاصل عبارت زير كدام است؟ - 128

( ) ( ) ? 3 5 5 32 2  

1(152    2(162    3(142    4(172    
 حاصل عبارت زير كدام است؟ - 129

A ?      6 6 6 7 7 83 3 3 3 3 3 
1(93  2( 82 3  3(103 4( 72 3  

  دام است؟ كx، مقدارزيردر شكل  - 130
1( 15  
2( 10  
3( 20  
4( 40  

  دقيقه 10 (تيزهوشان) هاي رياضيسؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 105 ةتا صفح 78ة صفح
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  ها پاسخ دهيد.   است بخوانيد و به پرسشنوشته شده الخطّي نسبتاً قديمي  * ابيات زير را كه با رسم
 كه اي ديوانه از من حاجتي خواه/  دل شد آن شاه بي اي بر ديوانه .1
 چرا چيزي نخواهي تا ببخشم/  چو خورشيدست تاجم، چرخ رخشم .2
 من باز مگس را دار امروزي ز/  بشه ديوانه گفت اي خفته در ناز .3
 گويي در جهان جز من نديدندكه د / كه چندان اين مگس در من گزيدن .4
 مگس در حكم و در فرمان من نيست/  شهش گفتا كه اين كار آن من نيست .5
 بار كه تو عاجزتري از من بصد/  ديوانه گفتا رخت بردار ه اوب .6
 برو شرمي بدار از شهرياري/  تو بر يك مگس فرمان نداري چو .7
8. گريزي جوي زين خلقان بمردي/  خواجه و شه چند گردي بگرد 

 
  قالب ابيات باال كدام است؟ - 131

  مثنوي )4  ) قطعه3  ) قصيده2  غزل ) 1
  شود؟ در ابيات باال چند منادا ديده مي - 132

  چهار تا )4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي ) 1
  شود؟   در بيت ششم، چند ضمير ديده مي - 133

  چهار تا )4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي  )1
  است؟ترتيب كدام  بيت پنجم به ةهاي قافي نقش دستوري واژه - 134

 ) مفعول ـ متمم4  ) مسند ـ نهاد3  ) نهاد ـ متمم2  مسند ـ متمم) 1

  پيشين دارد چيست؟ ةنقش دستوري گروهي كه در بيت نخست وابست - 135

  مسند )4  ) مفعول3  ) متمم2  نهاد ) 1
  در بيت ششم به چه معناست؟» رخت برداشتن« ةكناي - 136

  ) تجربه كسب كردن2    چيزي را ترك كردن) 1

    كردن  اعتنايي بي )4    كردن تجربگي ) بي3
» بميـدان «را بـه شـكل   » به ميدان«سباندند، مثالً چ پس از آن مي ةنويسيم، به واژ را كه امروزه جدا مي» به«الخط قديم، گاهي  در رسم - 137
  نوشتند. در ابيات باال، چند بار اين اتّفاق رخ داده است؟ مي

  چهار بار )4  ) سه بار3  ) دو بار2  يك بار ) 1
   . . . . . در انتهاي بيت سوم »باز« - 138

  شكاري است. ة) نام نوعي پرند2    ». گشوده«يعني ) 1

  است.» كردن منع«معناي  قسمتي از فعل به )4    ».دوباره«) يعني 3
  ؟نيستمعادل معنايي كدام واژه در ابيات باال  - 139

  آسمان )4  ) بيدار3  ) نياز2  اسب) 1
  تر است؟ مفهوم ابيات باال، به مفهومِ كدام آيه نزديك - 140

1( دأَح اللَّه و2    قُلْ ه (دبنَع اكاي تَعين ونَس اكاي  

3 (و هإِلَي نُ أَقْرَبنْ نَحم رِيدلِ الْوبسي )4  حوا  عأَنْ تَكْرَه رٌ لَكُمخَي وه ئاً وشَي 
  

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

  فارسي
  88 ةتا صفح 67 ةصفح

  نگارش
  76 ةتا صفح 57 ةصفح

  دقيقه 10
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  كدام گزينه بخشي از شكل سمت چپ است؟ - 141

1 (  2 (  3 (  4 (  

  زير، شكل پنجم كدام است؟در الگوي  - 142

(1) (2) (3)  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  ها متفاوت است؟ ها، در كدام گزينه با ديگر گزينه جايگاه نقطه نسبت به ديگر شكل - 143

1 (  2 (  3 (  4 (  

پشـت  شود؟  ديده مي زيرها، نماي  كنيم كه يك مكعب ساخته شود. در چند تا از اين مكعب هاي زير را به شكلي تا مي هر يك از برگه - 144
 ها كامالً سفيد است. برگه

  

 

 ،

 

 ، ، ،  

  ) (ه  (د)   (ج)   (ب)    (الف)   

1 (3  2 (4  3 (1  4 (2  
  دهد؟ هاي زير، كدام گزينه پيشنهاد مي تر را براي چيدمان عبارت ترتيب مناسب - 145

  ذيرفتني، تجربه كند.هاي بسيار، باألخره پرواز را به شكلي پ هاي جديد و با فداكاري الف) انسان توانست پس از تالش
  ها براي پرواز صورت گرفت. هاي زيادي براي تقليد از پرندگان و حتّي استفاده از آن ب) در ابتدا تالش
  هايي بس دور به دنبال كشف راهي براي پرواز بود، تا جايي كه حاضر بود جان خود را نيز در اين راه به خطر بيندازد. ج) آدمي از زمان
  اي گشت. هاي تازه ها عايد انسان نشد و او به دنبال راه ل قبولي از اين راهد) اما نتيجة قاب

  ) ب، ج، د، الف4  ) ج، ب، د، الف3  ) ب، د، ج، الف2  ) الف، ب، ج، د1

 استعداد تحليليهاي  سؤال
  

  استعداد تحليلي

  دقيقه 10

  آموز عزيز:دانش
  تر شويد. كتاب استعداد تحليلي كانون آمادهاز دو سؤال  1200با  .تصاص داده استدرصد نمرة شما را به خود اخ 20استعداد تحليلي در آزمون ورودي تيزهوشان 
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  * براساس متن زير، به دو سؤال بعدي پاسخ دهيد.
ست كه ابتـدا در انگلسـتان رخ داد و سـپس بـه بقيـة      هاي بزرگي در صنعت، كشاورزي، توليد و ترابري ا عنوان دگرگوني» انقالب صنعتي«

هـاي جديـد توليـد آهـن،      هاي توليد دستي، ساخت مواد شيميايي جديد و روش جاي روش ها به اروپا و آمريكا راه يافت. استفاده از دستگاه
  ب بود.ترين تحوالت در اين انقال هاي مكانيزه، از جملة مهم افزايش استفاده از بخار آب و ظهور كارخانه

توان از اثرات مهم انقالب صنعتي دانست؛ زيرا در كشاورزي به شيوة قديم، خاك در طول كشت ضـعيف   رشد بازده بخش كشاورزي را مي
  تر كند. تواند اين مشكل را نيز كم شد و سپس اين كشف انجام گرفت كه استفاده از گياهاني مثل شبدر و حبوبات، مي مي

كردنـد در   هـا توليـد مـي    اي از مـردم در خانـه   دي رخ داد. تا قبل از اين انقالب، منسوجات را صرفاً دسـته در صنعت نساجي تحوالت شدي
تر از قبـل شـد. جـايگزيني كارگرهـا بـا       كه با اختراع ماشين ريسندگي، سرعت و كيفيت توليد نخ و به تبع آن، منسوجات بسيار بيش حالي

ها بـراي امـرار معـاش، مجبـور بـه كارهـاي ناسـالم         شد، تا جايي كه آن ادي از كارگران ميكاري هر روزة تعداد زي آالت، باعث بي ماشين
  شدند. چارلز ديكنز نويسندة انگليسي، رمان اليور توئيست را در همين فضا نوشته است. مي

  براي متن دانست؟ يتوان عنوان بهتر كدام عبارت را مي - 146
  ديكنز  ) فلسفة نوشتن رمان اليور توئيست به قلم چارلز1
  ) عوامل بيكاري كارگران 2
  ) انقالب صنعتي3
  ) صنعت نساجي در انقالب صنعتي4

  است؟ نبودهبراساس متن باال، كدام گزينه از تحوالت انقالب صنعتي اروپا  - 147
  ها در زمينة توليد آهن ) اولين پيشرفت1
  ) جايگزيني كارگران با تجهيزات 2
  ) افزايش كيفيت و كميت توليد3
  امرار معاش برخي مردم در اروپا ) سخت شدن4

 دو ان اين آموز هاي همة دانش است. ميانگين نمره 8/17و  3/18ترتيب  به» هشتم«و » هفتم«ان دو كالس  آموز هاي دانش ميانگين نمره - 148
  دست آورد؟ بهطور دقيق  بهتوان  كالس را با كدام اطالعات زير مي

  هشتم دارد. تر از كالس آموز بيش الف) كالس هفتم، سه دانش
 3/18و  7/18ترتيـب   تر از سـيزده، بـه   هاي كم ان اين دو كالس هفتم و هشتم، بدون در نظر گرفتن نمره آموز هاي دانش ب) ميانگين نمره

  شود. مي
  رساند. به تنهايي و جداگانه ما را به جواب مي» ب«و » الف«) هر كدام از اطالعات 1
  كند. رساند و اطالعات ديگر كمكي به حل مسئله نمي ايي و جداگانه ما را به جواب ميبه تنه» ب«و » الف«) يكي از اطالعات 2
  را داشته باشيم.» ب«و » الف«اطالعات  دو رسيم كه هر ) تنها زماني به جواب مي3
  رسيم. نيز به جواب نمي» ب«و » الف«) با هر دو اطالعات 4

  گيرد؟ جاي عالمت سؤال قرار مي دد بهكدام عبا منطق موجود در الگو، در الگوي اعداد زير،  - 149
4 6 10 14 22 26, , , , , , ?  

1 (31  2 (34  3 (36  4 (38  
  گيرد؟ در رمزگذاري جدول زير، كدام گزينه جاي عالمت سؤال قرار مي - 150

  1  +1 +3  +3  : بخشش
  3  +3 2+  :  تپش
   1 1 1 3+  : جنبش
    ؟  :  شپش

1 (+3 3 3   2 (+3 +3 +3  3 (-3  +3  3  4 (3 3 3  

  
  ؟هاي كدام درس تيزهوشان در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سؤال - 151

  ) سؤاالت هر سه درس را پسنديدم.4  ) استعداد تحليلي3  ) فارسي2  ) رياضي1
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