
  

))پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
  9898ماه ماه ذرذرآآ  1515آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال

 سؤالسؤال  8080  هاي آزمون:هاي آزمون:تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
 دقيقهدقيقه9595  گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

::مواد امتحانيمواد امتحاني
گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

دقيقه 10  3 1 10فارسي 
دقيقه 10  4 11 10عربي 
دقيقه 10  5  21  10 ان ـ مطالعات اجتماعيهاي آسمپيام

دقيقه 10  6 31 10زبان انگليسي
دقيقه 30  7 2041عادي-رياضي 
دقيقه 30  9 2061موازي-رياضي 

دقيقه 25  11 81 20علوم تجربي
دقيقه 25  13 101 20علوم تجربي (تفكيكي)

::طراحانطراحان
نام طراحاننام درس

پور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضويخانهر حسنحميد اصفهاني، سپفارسي
مريم آقاياري، درويشعلي ابراهيمي، ابوالفضل فالحتعربي
، بهراد موسوي، شعيب مقدم، ابوالفضل فالحتزهرا داميارصفا، معصومه حسيني هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعيپيام

شفيعي عبدالرشيدطراوت سروري، ميرحسين زاهدي،   زبان انگليسي
عاصف محبي، سميرا هاشميرضا قنبري،  دار،شايان قلعهسينا گروسي، آباد، فرزاد شيرمحمدلي، كافيسعيد جعفري علي بهرمندپور،علي ارجمند، رياضي

 مقدم،الهام شفيعي، مونا عليزادهبهروز زارعي، نظر، حامد پويانزاده بهتاش، ، فيروزه حسينمند، مرتضي اسداللهيمهدي اخالصعار، شجواد احمديعلوم تجربي
ندممجتبي ميرزايي، اسداهللا هوشزادگان، مريم موسيفريبرز كچويي، سيدمحمد معروفي، احمدرضا قرباني، فر، آالله فروزنده

::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
علوم تجربيرياضيزبان انگليسيمطالعات اجتماعي  هاي آسمانپيامعربيفارسينام درس

شناسيو زيست زمين  فيزيك  شيمي
مقدممونا عليزاده  ليال خداورديان  سيدمحمد معروفي  سينا گروسي  بهراد موسوي  صفامعصومه حسيني  احمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  حميد اصفهاني  مسئول درس

پورخانسپهر حسن  ويراستار
،درويشعلي ابراهيمي
،معصومه كريمي لنگرك

فريبا مقصودي
عبدالرشيد شفيعي،  فريبا مقصودي  سكينه گلشني

  فريبا مقصودي
،هادي عبدي
سجاد محمدنژاد

،مقدممونا عليزاده
شعار،جواد احمدي
فارابمحمد عبدي

بابك اسالمي، 
شعارجواد احمدي

مجتبي ميرزايي، 
پورسميرا نجف

دارشايان قلعهاحمدرضا قرباني، فيلتر نهايي

::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
شعارجواد احمدي مدير گروه آزمون
مقدممونا عليزاده مسئول دفترچه

زيبنده فرهادزاده آرايينگاري و صفحهحروف
عليرضا سعدآبادي ناظر چاپ

نسبفاطمه رسولي مدير گروه مستندسازي
فرزانه دانايي مستندسازيدفترچةمسئول

چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
021021--66463463تلفن: تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :كزيدفتر مر

 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمتمام داراييتمام دارايي
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(نگاه به گذشته)آمده است؟  نادرستاي در كدام بيت واژه - 1

نهان شد از گل زردي گلي سپيد كه ما / سپيدجامع و از هر گنه مبرّاييم )1
پاييمگنهيم / چرا كه جز نفسي در جهان نمي) جواب داد كه ما نيز چون تو بي2
آييمرويم به سوداي خود، نه ميغ خواهدبرد / نه مي) قضا، نيامده، ما را ز با3
) در اين زمانه فزودن براي كاستن است / فلك بكاهدمان هر چه ما بيفزاييم4

 درست معنا شده است؟ در كدام گزينه هر سه واژه - 2
د) نبات: گياه  ج) ميغ: گودال  قزح: گردباد ب) قوس  الف) صنع: آفرينش

 ز) سرير: تخت پادشاهي  با: دشتو) دي  هـ) نهر: درياي بزرگ
) ج، و، ز4  ) ب، ج، هـ3  ) الف، د، ز 2  الف، ب، و  ) 1

اماليي دارد؟ نادرستيكدام عبارت  - 3
تند.مرغ با فروتني از كرم پرسيد كه تا به كي در پيله بر خويشتن مي )1
ماند.خواست بداند تا چند در كنج خلوت منزوي و در محبص تن، زنداني مي )2
كرم پاسخ داد در فكر رستن است و جستن، در فكر پروانه شدن. )3
خواست وارهد، يا به مرگ يا به پر برآوردن بهر پريدن.كرم مي )4

 است؟ نادرستنيما يوشيج  ةكدام عبارت دربار - 4
بود. وي در كودكي در كنار شبانان و در دامان طبيعت بزرگ شد.» نظام وفا«نام اصلي او  )1
در تهران ادامه داد.» لوييسن«زبان به نام اي فرانسويصيالتش را در مدرسه) نيما تح2
برخي از آثار نيماست.» رنگ پريده ةقص«و » اي شب«، »افسانه«) شعرهاي 3
هاي شعر اوست.گيري از عناصر طبيعت و بيان رمزگونه در توصيف، از ويژگي) بهره4

شود؟ديده مي» مفعول«و » متمم« ،»مسند«دستوري  در كدام بيت هر سه نقش - 5
فرينش همه تنبيه خداوند دل است / دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرارآ )1
گويند / آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار) خبرت هست كه مرغان سحر مي2
الوان از چوب / يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار ة) كه تواند كه دهد ميو3
رفتارن كه به منزل نرسد كجكروان گوي سعادت بردند / راستي يا راست) سعد4

اليه) خواهيم داشت؟چند تركيب وصفي (شامل هسته و انواع صفت) و چند تركيب اضافي (شامل هسته و مضاف ترتيببهپس از بازگردانيِ بيت زير،  - 6
»بينم من مسكين به خوابيك شبش ديدم به خواب و رفت خواب از چشم من / ديگر آن دولت نمي«
يك ) سه ـ4  ) دو ـ دو3  ) دو ـ يك2  ) سه ـ دو1

توان يافت؟را در كدام بيت مي» بخشيشخصيت« ةآراي - 7
داروي درد خود مطلب از كسي كه نيست / يك تن درست در همه دارالدواي خاك) 1
) به تيغم گر كشد دستش نگيرم / و گر تيرم زند منّت پذيرم2
نرم شد چون موم در دست غمت / تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع ) كوه صبرم3
) امروز مكش سر ز وفاي من و انديش / زان شب كه من از غم به دعا دست برآرم4

كدام بيت تشبيه دارد؟ - 8
) تو در دل جا طلب كردي و جان دادم من از شادي / بيا بنشين كه از بهر تو خالي ساختم جا را1
لطف كن تا روي زيباي تو را بينم / كه ايزد آفريد از بهر ديدن روي زيبا را ) زماني2
) شب وصل است، خونم ريز و امشب را مكن فردا / چراغ عمر من ترسم نماند زنده فردا را3
) به سوداي سر زلف تو فخري رفت از عالم / ندارد ياد در عالم كسي اين نوع سودا را4

قرابت معنايي دارد؟» ب كهف روزي چند / پي نيكان گرفت و مردم شدسگ اصحا«كدام بيت با بيت  - 9
) گويي از صحبت ما نيك به تنگ آمده بود / بار بربست و به گردش نرسيديم و برفت1
علم معني را درآورد او به شست/  هر كه او در صحبت نيكان نشست) 2
حبت ما) گر بد بوديم، رستي از صحبت ما / ور نيك بديم، ياد كن ص3
) هر آن قماش كه از سوزني جفا نكشد / عبث در آرزوي همنشيني بدن است4

كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 10
»نيابد بدو نيز انديشه راه / كه او برتر از نام و از جايگاه«
خدايند و نهانند / پيدا نتوان كرد مر اين جفت نهان را) جان و خرد از امر 2  ) كشت خرد را به باغ دين حق اندر / تازه كنم كز سخن چون آب روانم1
) به قياس خرد نشايد گفت / نام حق وين سخن نبايد گفت4  ) حق اگر پنهان بود ظاهر شود / معجزات است و گواهانِ عدول3

هاي فارسيسؤال

دقيقه 10

فارسي
46تا  9هاي صفحه

نگارش
34تا  12هاي صفحه

عزيز!!!انآموزدانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ تدرسسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون بيني ميپيش
آزمون امروزبراي  10گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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(نگاه به گذشته) كدام ترجمه درست است؟ - 11
توانم براي نرسيدن آب به كشته تو جلوي رودخانه را بگيرم.شك من ميول الماء الي زراعتك: بي) بالتأكيد أنا أقدر علي سد النهر لعدمِ وص1
) شكرته لحل مشكلتي و احترمتُه كثيراً جداً: به خاطر حل مشكلم واقعاً از او سپاسگزار بود و خيلي هم به او احترام گذاشتم.2
مانده بود، كرد و با پشيماني از من عذرخواهي نمود.هايي كه باقيدم: نجار شروع به ساختن پل) النّجار بدأ بِصنع الجسور الباقية و اعتذر بالن3َّ
گشتم.هاي در بسته ميگردي؟ به دنبال كليدهاي اتاق) عما تبحثن في هذه الظلمة؟ عن مفاتيح الغرف المسدودة: در اين تاريكي به دنبال چه مي4

است؟ نادرستترجمه كدام  - 12
گرديم.شنبه با اتوبوس مدرسه از گردش علمي برميدر روز سه :»السبت سنَرجع من سفرتنا العلميةِ بحافلة المدرسةِ.في يوم «) 1
.اي ما بر سر سفره افطار نشستنداين زنان مؤمن در مسجد روست: ».المؤمنات جلَسنَ علي مائدة اإلفطار في مسجد قريتنا هؤالء النّساء«) 2
آموز را در صندلي آخر صدا كرد و از او سؤالي سخت پرسيد.: معلّم دانش»لّم طالباً في الكرسي اآلخر و سألَ منه سؤاالً صعباً.نادي المع«) 3
! ألنّها حزينة «) 4 جاءليها رو قَب عملك القبيحك لري من أمعتذاكنون ناراحت است.او اً، زيرا از مادرت به خاطر كار زشتت عذرخواهي كن و او را ببوس لطف: ».اآلنا

است؟ درستكدام ترجمه  - 13
كنيم، ما ايران را دوست داريم!ما زبان فارسي را حفظ مي »نحنُ نحفظُ لغتنا، نحنُ نحب إيرانَ!:« )1
دانيد؟!گوييد كه نميآيا شما چيزي را مي »هل أنتم تقولونَ ما ال تَعلمونَ؟!:«) 2
من داستان دو برادر را شنيدم، اين قصه كوتاه است! »، تلك قصة قَصيرة!:أنا سمعت قصة األخوينِ«) 3
4 (»:!قبل الورود پيش از وارد شدن در را كوبيد! »اطرقْ الباب

سازگار است؟» واجعل لي لسان صدق في اآلخرين«... مفهوم كدام گزينه با مفهوم آيه شريفه  - 14
) ما تزرع في الدنيا تحصد في اآلخرة2  خورد عالمي) كسي كو نكونام ميرد همي / ز مرگش تأسف 1
) گر درونت بد است گفتنت بد / ور درون تو خوب، گفتنت خوب4  ) شرف المرء بالعلم و األدب ال باألصل و النَّسب3

؟نيستكدام كلمه براي جاي خالي مناسب  - 15
و نحفظَ فيه أشياء مختلفةً. (الملعب) . . . مكانٌ نَجعل) 2جارنا يعملُ في . . . الكَراسي. (مصنَع)) 1
  والدي رجلٌ صالح، هو . . . أطعمةً بينَ الفقراء (يقَسم)) 4 . . . مجموعةٌ من المدن. (المحافَظَة)) 3

دهند.و . . . را توضيح ميترتيب، كلمات . . . به» طائر أسود اللون ليس حمل الصوت«و » هو الذي يدخل البيت بدعوة أو بغير دعوة«هاي عبارت - 16
الغابةالضيف، ) 4  الضيف، الغراب) 3  ابةغالمطعم، ال) 2  المطعم، الغراب) 1

اند.كار رفتهباشند، بهر مير و جمع مكس، جمع مؤنث سالم، مثناي مذكّترتيببهگزينه . . . كلماتي كه  به جزها، در تمامي گزينه - 17
1 (يلم) 2  دات، فلّاحان، أوراقالستابان، تَالميذتعاب) 3  يذات، كدات) 4  الحسنات، فلّاحان، صيستان، تَالميذالسردم ،

؟كار نرفته استبهدرستي در كدام گزينه فعل امر به - 18
! النَّصر مع الصبر يا بِنت اعلَم أنَّ) 2  يا اُختي العزيزه، اصنَعي مستقبلك بالدراسة و االجتهاد!) 1 علي  
3 (اعي، رَّها اليا أيل السج! !ابحثي عن كتابك العلم) 4  أنصرنا في تلك الغرفة صنع هذه البناء العظيمِ في رجاء ي  

ترين جمع مكسر آمده است؟در كدام گزينه بيش - 19
المستشفياتوا في المرضي فرقد عجز) 2    ون في مصانع الكراسيلمنا يعنجيرا) 1
صنع العاملون جسراً خشبياً لعبور أهل القرية) 4  ن هوالء اإلخوانفي أحد األيام وقعت عداوة بي) 3

اند؟هاي مضارع به امر تبديل شدههاي امر، به مضارع و فعلدر كدام گزينه فعل - 20
»أشكُري - تزرعينَ  –إرفع «
1 2  أشكُري –تزرعي  –) ترفع 4  تشكُرُ –تزرعي  –) تَرفَعينَ 3  تشكُرين –تزرعي  –) ترفَع تشكُرينَ –إزرعي  –) ترفَع

مقطع پاية نهم در سايت كانون مراجعه كنيد.اي پاية خود، به صفحهبراي دريافت مطالب آموزشي و مشاوره ؛آموزان عزيزدانش

هاي عربيسؤال

دقيقه 10

عربي
38تا  1ي هاصفحه

عزيز!!!انآموزدانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون بيني ميپيش
براي آزمون امروز 10از  گذاري چندهدف  مون قبل زآ 10چند از 



5: ةصفح)اول متوسطه ةدور(پاية نهم 1398 آذر 15آزمون  - 3پروژة  

مطالعات اجتماعي
56تا  1ي هاصفحه

 
  

 هاي دستيابي و تقويت ايمان به خدا درست است؟چند مورد از عبارات زير، در مورد راه - 21
ها در مسير زندگي است.هاي مؤمن و سرمشق قرار دادن آنتفكر در زندگي انسانهاي تقويت ايمان، مطالعه و از راه - 
كند، انجام كارهاي نيك است.چه ايمان را در دل پايدار ميبر اساس فرمايش امام صادق (ع) آن - 
هاي نمازهاي پنجگانه، زنده نگه داشتن ياد خدا در طول نماز است.يكي از حكمت - 
مريم و حضرت فاطمه در قرآن براي الگو گرفتن ما بيان شده است.داستان زندگي حضرت  - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

با كدام بيت زير قرابت مفهومي دارد؟» ما عرفناك حق معرفتك«حديث  - 22
»هر ورقش دفتري است معرفت گردگار/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار « )1
»از بيم و اميدي، بري از عيب و خطاييبري از رنج و گدازي، بري از درد و نيازي/ بري ) «2
»جزاييهمه علمي و يقيني/ همه نوري و سروري، همه جودي و  ،يلهمه عزّي و جال) «3
»نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو جستن، كه تو در وهم نيايي) «4

كدام است؟ (عج). . . هستند و از شرايط ظهور امام زمان  كنندگان زمان ظهور امام زمان (عج)بر اساس احاديث اهل بيت، تعيين - 23
د.نهاي امام بايستوجود ياران باوفايي كه تا پاي جان در راه اهداف و آرمان –دروغگو  )1
باشد. پركردهكه ظلم و خونريزي جهان را زمانيفرا رسيدن  –) فاسق 2
د.نهاي امام بايستاهداف و آرمانوفايي كه تا پاي جان در راه وجود ياران با بي –) فاسق 3
باشد. پركردهزماني كه ظلم و خونريزي جهان را فرا رسيدن  –) دروغگو 4

؟نيستدرست  (عج) دربارة ظهور امام زمان ،چند مورد از جمالت زير - 24
نفر هستند. 313فقط  (عج) ترين ياران امام زماننزديك )الف

پيوندند.بينند و به آن حضرت ميور امام را ميكساني هستند كه ظه (عج)ب) ياران امام زمان 
ج) از شرايط ظهور آن حضرت، آمادگي مردم جهان براي همراهي با قيام امام است.

د) قيام امام براي اين است كه سرنوشت مردم در دست نيكوكاران و عدالت جويان قرار گيرد.
  3) 4  1) 3صفر) 2  2 )1

 نمودند و آية . . . به . . . اشاره دارد.فات، مردم را به . . . دعوت ميپيامبران الهي، براي مبارزه با خرا - 25
استقامت و پايداري در راه خدا توسط پيامبران -...» ما جاءكُم رسولٌ بِما التَهوي اَنفُسكُم لَّاَفَكُ« -تسليم بودن در برابر خداوند  )1
استقامت و پايداري در راه خدا توسط پيامبران -...» لو ربنا اهللاُ ثُم استَقاموا انَّ الَّذينَ قا« -تسليم بودن در برابر خداوند  )2
ستمگري برخي مردمان در برابر پيامبران -...» انَّ الَّذينَ قالو ربنا اهللاُ ثُم استَقاموا « -ورزي تفكر و انديشه) 3
ستمگري برخي مردمان در برابر پيامبران -...» بِما التَهوي اَنفُسكُم  جاءكُم رسولٌاَفَكُلَّما  « -ورزي تفكر و انديشه) 4
  

  

(نگاه به گذشته) كند؟رو ميكدام گزينه اشارة درستي به وضعيت تصوير روبه - 26
هاي آسـيا، اروپـا و اسـتراليا وهاست و در جنوب توندرا و قارهبومترين زيستاز گسترده   )1

ت.اقيانوسيه گسترش يافته اس
متر است و زمين هميشه يخبندان است.ميلي 500تا  250بوم، بارندگي بين ) در اين زيست2
د.نكناي از چوب نرم براي توليد كاغذ را تأمين ميها بخش عمدهاين جنگل   )3
هاي طوالني دارد و سرماي هوا در آن، بسيار شديد است.) اين ناحيه، زمستان4
  

ام گزينه درست است؟با چهرة زمين كددر ارتباط  - 27
سازند.اتمسفر مناسب مي يعنيوسفر با هم سيارة زمين را براي زندگي انسان بيسه محيط ليتوسفر، هيدروسفر و ) 1
شود.كره ناميده ميبخش خارجي زمين يا پوستة آن كه حالت نيمه جامد دارد و از سنگ و خاك تشكيل شده است، سنگ) 2
اند.گرفته دور كرة زمين را فرا تا ها و گازهايي است كه دورحي و زيرزميني، يخچالهاي سطآبشامل  هيدروسفر،) 3
اند.ها تشكيل دادهكرة جنوبي را آبدرصد سطح نيم 82) 4

هاي زير است؟درست پرسش كدام گزينه پاسخ - 28
آيند؟وجود ميالف) بادها چگونه به

؟نيستين، خورشيد به سطح زم نتابيدنكدام منطقه حاصل يكسان ب) 
باشد و عمق آن به چه ميزان است؟نام ديگر ايوان خشكي چه ميج) 

متر 200تر از شيب قاره، اغلب كم –منطقة سرد شمالي و جنوبي  – د.نباشهاي دريايي گرم و سرد بر مناطق آب و هوايي كرة زمين ميبادها حاصل جريان) 1
متر 5000 تا 2000شيب قاره،  –شمالي و جنوبي  معتدلمنطقة  –د. نباشاطق آب و هوايي كرة زمين ميهاي دريايي گرم و سرد بر منبادها حاصل جريان) 2
متر 5000تا  2000قاره،  فالت – هادر مجاورت قطبمنطقة سرد  –د. نباشمي فشارهوا از مناطق پرفشار به مناطق كم بادها حاصل جريان) 3
متر 200تر از فالت قاره، اغلب كم – السرطان و رأس الجديدو طرف استوا تا مدارهاي رأسدر معتدل منطقة  –د. نباشفشار ميار به مناطق كمهوا از مناطق پرفش بادها حاصل جريان) 4

 بوم است؟مربوط به كدام زيست ترتيببههاي زير هر يك از ويژگي - 29
بوم راترين وسعت اين زيستآفريقا، بيش –اند بوم، چند طبقهاين نوع زيستهاي گلجن –كشور كانادا از اين نوع است. هاي جنگلتقريباً تمام پوشش گياهي «

»بوم است.قهوة سوداني از جمله گياهان اين زيست –دارد 
هاي باراني استواييجنگل –ساوان  –هاي باراني استوايي جنگل –تايگا ) 2ساوان –بيابان  –تايگا  –توندرا ) 1
هاي باراني استواييجنگل –بيابان  –هاي باراني استوايي لگجن –توندرا ) 4ساوان –اوان س –تايگا  –تايگا ) 3

باشند؟يك از كشورهاي زير مرتبط با موارد مطرح شده ميكدام - 30
جايگاه مهم در اقتصاد جهانيب) فقر مطلقالف) 

يتريزي جهت فرزندآوري و جلوگيري از كاهش جمعبرنامهد) مهاجرت اختياريج) 
مجارستان –به قارة اروپا مهاجرت مردم آمريكاي شمالي  -نگ كهنگ –اتيوپي ) 2  سنگاپور –مهاجرت مردم قارة اروپا به آمريكاي شمالي  –سنگاپور  –نپال ) 1
لهستان –ة اروپا مهاجرت مردم آمريكاي شمالي به قار -ژاپن  – برزيل) 4  روسيه –مهاجرت مردم قارة اروپا به استراليا  -آلمان  – مصر) 3

هاي آسمان هاي پيامسؤال

هاي مطالعات اجتماعيسؤال

دقيقه 5

هاي آسمانپيام
53تا  9ي هاصفحه

دقيقه 5
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31- A: . . . is your English teacher at school? (نگاه به گذشته)

B: Mr. Habibi is our English teacher. 

1) What 2) Where 3) When 4) Who

32- A: . . . is your friend from? 

B: He is from Germany. 

1) Who 2) What 3) When 4) Where

33- I think many of my relatives are . . . to another country now. 

1) to go 2) go 3) going 4) to going

34- Ali and his parents . . . from Tehran. They come from Shiraz. 

1) is not 2) is 3) are 4) are not

35- It is very . . . out in the street. We cannot go out to play football. 

1) polite 2) cold 3) possible 4) online

36- My sister is . . . a hotel online for our trip. We want to go to the north. 

1) exchanging 2) telling 3) asking 4) booking

 

   I had an interesting experience last year. After I left a small village in the south of France, I drove to the next town. 

On the way, a young man was standing in the road. I stopped and he asked to sit in my car. As soon as he got into the 

car, I said good morning to him in French and he answered in the same language. Apart from a few words, I did not 

know any French at all. We did not speak during the journey. I had nearly reached the town, when the young man 

suddenly said, very slowly, “Do you speak English?” So I soon realized that he was English himself. 

37- According to the passage, we understand that the writer was . . .   . 

1) a shopkeeper 2) English 3) French 4) a passenger

38- The word “speak” in line 4 is closest in meaning to . . . .   . 

1) check 2) play 3) talk 4) follow

39- They didn’t speak a word because . . .   . 

1) the passenger was a Frenchman and didn’t know English

2) the writer didn’t know English

3) the passenger was dumb and unable to speak

4) both of them thought that they were French

40- All of the following are wrong EXCEPT . . .   . 

1) they were traveling by bus 2) it was in the morning that they were traveling

3) they were traveling to England 4) they spoke a lot during their trip

مراجعه كنيد.WWW.Kanoonbook.irسايت كتاب كانون  بهتوانيد هاي مورد نياز خود، ميبراي تهية كتاب ؛آموزان عزيزدانش

هاي زبان انگليسيسؤال دقيقه 10

Part A: Vocabulary & Grammar 
زبان انگليسي

47تا  15هاي صفحه

Part B: Reading Comprehension 
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ها پاسخ دهيد.آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت رياضي عادي و موازي، فقط به يك سري از آندانش
  

(نگاه به گذشته) كدام عبارت همواره درست است؟ - 41
.تر استترين زاويه كوچكترين زاويه از پنج برابر كوچكدر هر مثلث، اندازة بزرگ )1
n، عدد nي هر عدد طبيعي ازا) به2 2 عددي اول است. 3
ها نيز برابر است.هاي برابر، ارتفاع) در هر دو مثلث با مساحت3
تواند زاوية باز داشته باشد.الزاويه نمي) مثلث قائم4

)حاصل عبارت  - 42 ) ( ) ( )         
2 3 21 13 3 3 3 9 42 نگاه به گذشته)( كدام است؟3

1(   101
22 (149

23 (89
24 (

89
2

با عدد روآمـده در Bكه مجموع اعداد روشده در دو تاس شخص د. احتمال ايننكرا پرتاب ميمتمايز دو تاس  Bيك تاس و شخص  Aشخص  - 43
n(S)( كدام است؟ ،برابر باشد Aتاس شخص   216(

1 (5
722 (5

2163 (1
724 (5

108
aاگر  - 44  2 1 ،b  2 cو  3 

12 /( كدام است؟ روروبهباشد، حاصل عبارت 2 , /3 1 7 2 1 4 (  a b a b c   2

1 ( 8 3 2 2  2 ( 8 2 2 3  3 ( 6 2 2 3 3  4 ( 6 2 2 3 3
45 - a ،b  وc ؟نيستهمواره برقرار  ،هاي زيريك از گزينهعبارت موجود در كدام ،در اين صورت ؛سه عدد حقيقي دلخواه هستند )b,c 0(

1 (a a

b b


2
  2 (a b c a b c      3 (b a b a b    2  4(a b a b

c c

 


؟ندارندشده در سمت راست قرار دو كسر دادهبين پ، در سمت چ شدهه، دو كسر دادهكدام گزيندر  - 46
1 (, : ,

26 29 15 18
31 29 19 172 (, : ,

12 7 5 9
17 10 7 133 (, : ,

6 32 13 17
4 24 9 114 (, : ,

19 28 9 29
14 19 5 23

a، عبارتaمقدار  كدامازاي به - 47

a

3 گنگ است؟ ددعيك  1

1 (1
462 (

1
23 (1

224 (1

؟نيستهاي زير درست يك از استداللكدام - 48
مربع نيست. ABCDبنابراين ،ها برابر نيستندضلع ABCDها با هم برابرند و در چهارضلعيدر هر مربع، ضلع) 1
.باشدمياالضالع نيز متوازي ABCDبنابراين ،مستطيل است ABCDاالضالع است و چهارضلعيهر مستطيل يك متوازي) 2
قائمه نيستند. ABCDهايين تمام زاويهبنابرا ،مربع نيست ABCDها قائمه هستند و چهارضلعيدر هر مربع تمام زاويه) 3
مربع نيست. ABCDبنابراين ،بر هم عمود نيستند ABCDدر هر مربع قطرها بر هم عمودند و قطرهاي چهارضلعي) 4

زير، درست هستند؟ هايعبارت، چه تعداد از Eو A،B،C،Dهاي تعريف شدةبا توجه به مجموعه - 49

 
n(B E)

B D ,

D E

C A

n(C) n(B) n(E)

n(A) n(E B D)





 


  
 

2
3 9

1
2






 

  

(الف
(ب
(ج
(د
(هـ
(و

 
 
 

 

A x x , x

B x x W, x

C k k x, x A

k
D k , k B

E x x W, x

    

  

   

    
 

  2

3 10

3 2
1 2

2
16





  

صفر) 4  3 )3  1) 2  2) 1

دقيقه 30

عادي - رياضي 
48تا  1ي هاصفحه

آموزان عزيز!!!دانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفرياضيهاي درس ويي به سؤالگلطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون بيني ميپيش
براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10چند از 

عادي -رياضي  هايسؤال
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C

B

A

C

D

E
F

b

a

c

-

-

-

-

اگر  - 50 A , , , , 0 1 2 3 4 ، B , , , 1 3 6 و  9 C , , , ,  2 1 0 1 كدام گزينه، تهي است؟ ،باشند 2
1 ((A C) B    2 ((B C) A  3 (A (B C)   4 (A B C 

است؟ كدامباشد،  هاروي تاس حك شده كه مجموع اعداد رو شده برابر با يكي از اعداد، احتمال اينمتمايززمان دو تاس همدر پرتاب  - 51

1 (1  2 (4
9  3 (5

124 (7
18

a، عدد گويايaمقدار كدامزاي به ا - 52

1بين20
2و2

گيرد؟قرار مي5
1 (11  2 (9  3 (7  4 (3  

است؟ نادرستهاي زير يك از گزينهكدام - 53
تواند عددي گويا باشد.) مجموع دو عدد گنگ، مي2  ) مجموع دو عدد گويا، همواره عددي گويا است.1
ضرب يك عدد گوياي غيرصفر در يك عدد گنگ، همواره عددي گنگ است.) حاصل4  ضرب دو عدد گنگ، همواره عددي گنگ است.) حاصل3

aاگر - 54 b   5 باشد، حاصل عبارت| b a | | a b |

| a b | | a | | b |

    
    

5 5
5 كدام است؟ 5

a)2  ) صفر1

a




5  3 (b

a




5  4 (a

b

 5

dاز راست به چپ، چند نقطه روي خط ترتيببه - 55 متر باشد؟سانتي 8برابر با  dها از خط طوري كه فاصلة آنوجود دارد به Cو چند نقطه روي دايره  '
دو –) يك 1
دو –) دو 2
هيچ –) هيچ 3
صفر –) يك 4

ABدر شكل زير - 56 AF اي بين زواياياست. چه رابطهa،b وc برقرار است؟
1 (a b c 

2 (b a c   
3 (a b c  2   
4 (b a c  2   

d،dاي چهار خطدر صفحه - 57 '،e وe dهايبا وضعيت ' || d '،e || e هاي داده شـده دريك از شكلكدام كنيم. با اين چهار خطرا رسم مي e||dو '
ساخت؟ تواننميهاي زير را گزينه

) ذوزنقه4  ) لوزي3  ) مستطيل 2  االضالع) متوازي1
A،در شكل زير - 58  125 وB  40  .ةزاوياندازة استx است؟ كدام

1( 125  
2 (110  
3 (115  
4 (105  

BPاالضالع و متوازي ABCDاگر - 59 DP BC  باشد، مقدارxچند درجه است؟
1 (52  
2 (54 
3 (56  
4( 58  

است؟ نادرست گزينه است. كدام ABCDالزاويهقائم ةدر ذوزنق BAضلع وسط Eةنقطكل زير، در ش - 60
1 (BC AF

2 (CE EF

3 ( C F1
4 (CB CD
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شود 12كه مجموع دو عدد رو شده برابر داريم. احتمال اينوجود دارد؛ دو كارت برمي 9تا  1هايي با اعداد اي كارتدر جعبه - 61
(نگاه به گذشته) كدام است؟

1(   1
122 (1

183 (1
244 (1

36

حاصل كسر - 62

a

a

a
a

a






1
1

1
1

aازاي به 
3
(نگاه به گذشته) كدام است؟2

1(   169
1532 (26

173 (18
224 (13

22
با عدد روآمده در Bكه مجموع اعداد روشده در دو تاس شخص ند. احتمال ايننكرا پرتاب ميمتمايز دو تاس  Bيك تاس و شخص  Aشخص  - 63

n(S)برابر باشد، كدام است؟ ( Aتاس شخص   216(
1 (5

722 (5
2163 (1

724 (5
108

aاگر  - 64  2 1 ،b  2 cو  3 
12 /كدام است؟ ( روروبهباشد، حاصل عبارت 2 , /3 1 7 2 1 4 (  a b a b c   2

1 ( 8 3 2 22 ( 8 2 2 3
3 ( 6 2 2 3 34 ( 6 2 2 3 3

65 - a ،b  وc ؟ (نيستهاي زير، همواره برقرار يك از گزينهسه عدد حقيقي دلخواه هستند، در اين صورت، عبارت موجود در كدامb,c 0(

1 (a a

b b


2
  2 (a b c a b c    

3 (b a b a b    24 (a b a b

c c

 


؟ندارندشده در سمت راست قرار دو كسر دادهبين پ، در سمت چ شدهه، دو كسر دادهكدام گزيندر  - 66
1 (, : ,

26 29 15 18
31 29 19 172 (, : ,

12 7 5 9
17 10 7 133 (, : ,

6 32 13 17
4 24 9 114 (, : ,

19 28 9 29
14 19 5 23

a، عبارتaازاي چه مقدار به - 67

a

3 گنگ است؟ ددعيك  1

1 (1
462 (

1
23 (1

224 (1

؟نيستهاي زير درست يك از استداللكدام - 68
مربع نيست. ABCDبنابراين ،ها برابر نيستندضلع ABCDيها با هم برابرند و در چهارضلع) در هر مربع، ضلع1
باشد.االضالع نيز ميمتوازي ABCDبنابراين ،مستطيل است ABCDاالضالع است و چهارضلعي) هر مستطيل يك متوازي2
قائمه نيستند. ABCDهايبنابراين تمام زاويه ،مربع نيست ABCDها قائمه هستند و چهارضلعيمربع تمام زاويه ) در هر3
مربع نيست. ABCDبنابراين ،بر هم عمود نيستند ABCD) در هر مربع قطرها بر هم عمودند و قطرهاي چهارضلعي4

هاي زير، درست هستند؟، چه تعداد از عبارتEو A،B،C،Dهاي تعريف شدةبا توجه به مجموعه - 69

 
n(B E)

B D ,

D E

C A

n(C) n(B) n(E)

n(A) n(E B D)





 


  
 

2
3 9

1
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(هـ
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A x x , x

B x x W, x

C k k x, x A

k
D k , k B

E x x W, x

    

  

   

    
 

  2

3 10

3 2
1 2

2
16





  

) صفر4  3) 3  1) 2  2) 1

دقيقه 30موازي -هاي رياضي سؤال

موازي - رياضي 
43تا  1ي هاصفحه
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اگر  - 70 A , , , , 0 1 2 3 4 ، B , , , 1 3 6 و  9 C , , , ,  2 1 0 1 باشند، كدام گزينه، تهي است؟ 2
1 ((A C) B 2 ((B C) A
3 (A (B C) 4 (A B C 

x ةمجموع - 71
A | x , x

x

 
     
 2
12 7 4  ؟نيستندچند عضو دارد كه عدد صحيح

1 (6  2 (10  
3 (12  4 (16  

اگر  - 72 A a,b,c,d  و B b,c,g,e كدام گزينه درست است؟گاه باشد، آن
1 (A (B A) B      2 (A (A B) B  

3 (A (A B) A B       4 (A (B A) A B   
هـيچ يـك از ايـن دو نفر در 40اند و كسب كرده 15باالي  ةنفر در درس فيزيك، نمر 35نفر در درس شيمي و  40آموز، دانش 100از ميان تمام  - 73

اند؟گرفته 15باالي  ةآموزان، فقط در درس فيزيك نمراند. چند نفر از اين دانشنگرفته 15باالي  ةدرس نمر
1 (30  2 (15  
3 (20  4 (35  

هايارتكيگري از بين ايم. ابتدا به تصادف يك كارت بيرون كشيده، سپس كارت درا بر روي پنج كارت يكسان نوشته 5و  4، 3، 2، 1هريك از ارقام  - 74
اند؟هاي اين دو كارت اعداد متواليكشيم. با كدام احتمال شمارهبيرون مي ماندهباقي

1 (/0 32 (/0 4
3 (/0 54 (/0 6

باشد، كدام است؟ 9تر از باشند، احتمال اين كه مجموع آن دو عدد كم در پرتاب دو تاس، اگر اعداد ظاهر شده برابر - 75

1 (1
3  2 (1

2
3 (1

9  4 (2
3

حاصل عبارت - 76
( ) ( ) ( )

A
( ) ( ) ( )

    


    

1 1 1 1 1 1
2 7 12 17 22 27
3 1 3 3 1 3
7 4 17 22 9 32

كدام است؟ 

1 (16
272 (5

9
3 (3

5  4 (34
51

، عبارتmبه ازاي كدام مقدار - 77
m




2 5
8

عددي گويا است؟
1 (10-  2 (5-  
3 (5  4 (10  

دي گنگ است؟يك از اعداد زير، عدكدام - 78

1 (
/

25
0 092 (/0 81

3 (7 44 (5 9
|حاصل عبارت - 79 | | | | |    4 2 6 3 2 2 2 2 كدام است؟ 2

1 (5  2 (11  
3(4 2 54 (11 8 2

كند؟كدام گزينه يك مربع را مشخص مي - 80
اشند.) مستطيلي كه قطرهايش بر هم عمود ب2  ) لوزي كه يك قطرش با ضلع آن برابر باشد.1
د.شاي كه دو زاويه قائمه داشته با) ذوزنقه4  االضالعي كه دو قطرش مساوي باشند. ) متوازي3

نظرات خود و دريافت پاسخ به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد.براي بيان نقطه ؛آموزان عزيزدانش
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a

cC

C

H

H

b

C

C

H

H

d

ند.پاسخ ده 120تا  101به سؤاالت  100تا  81بينند به جاي سؤاالت شناسي آموزش ميآموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيستدانش

 

(نگاه به گذشته) است؟ نادرسترو، كدام گزينه با توجه به جداول روبه - 81
1(   a تواند متان باشد.مي
2 (c تواند ميC H11 باشد. 24
3 (b تواند ميC H11 باشد. 24
4 (d باشد. تواند اوكتانمي

و برشـي را كـه از Aشـود، بـرش   ها براي تهيـة سـوخت هواپيمـا اسـتفاده مـي     هاي آنفرض كنيد در برج تقطير نفت خام، برشي را كه از هيدروكربن - 82
، . . . هستند و درBهاي برش از هيدروكربن Aهاي برش بناميم. هيدروكربن Bشود، برش ت كشتي استفاده ميها براي تهية سوخهاي آنهيدروكربن

(نگاه به گذشته) گيرد.قرار مي B. . . از برش  Aبرج تقطير نفت خام برش 
ترتر ـ پايين) سنگين2    تر ـ باالترسنگين )1
ترتر ـ پايين) سبك4    تر ـ باالتر) سبك3

مولكول زير، يك هيدروكربن است. اگر هر رأس اين شكل يك اتم كربن را نشان دهد، مشخص كنيد چند اتم هيدروژن در اين مولكول - 83
پيوندها از نوع ساده هستند.) ةمموجود است؟ (ه

1 (10  2 (18 
3 (20  4 (8  

؟را در نظر بگيريد. كدام گزينه در مورد اين عنصر درست است عنصري خنثي با آرايش الكتروني  - 84
است. شتر از فاصلة آن با گاز نجيب بعديكم شاي از جدول قرار دارد كه فاصلة آن با گاز نجيب قبليدر خانه) 1
.كه در آن قرار دارد است يعنصر گروهسومين ) 2
بندي عناصر قرار دارد.در گروه سوم (اصلي) و رديف چهارم جدول طبقه) 3
ترتيب كربن، آلومينيوم و فسفر است.بندي عناصر بهصر باال، چپ و راست آن در جدول طبقهاعن) 4

 درست است؟ دهندة بدن و پوستة زمينچه تعداد از موارد زير، در خصوص عناصر تشكيل - 85

اند.زمين و بدن انسان را به خود اختصاص داده پوستةدهندة عناصر تشكيل درصدترين نافلزات بيشالف) 
كلسيم فلزي است كه هم در پوستة زمين و هم در بدن انسان وجود دارد.ب) 
د.نعناصر در بدن انسان و پوستة زمين را دار درصدترين بيشترتيب بهاكسيژن و كربن پ) 
پوستة زمين است.همين درصد در از تر درصد فلزات نسبت به ساير عناصر در بدن انسان بيش) ت

.استپوستة زمين همين درصد در از  تربيشدر بدن انسان نسبت به ساير عناصر نيتروژن درصد ث) 
1 (4  2 (3  3 (5  4( 2  

گيريم. در پايان فراينددرصد از آب آن را مي 70محلول  جوشاندنزيم و با ريليتر آب مي 2/0 در آن وجود دارد، گرم كات كبود خشك 50 كهدر ظرفي  - 86
kgماند؟ (چگالي آب تقريباً باقي مي محلولچند گرم 

/
mL

0 )است. 001
1(56   2 (75  3 (175  4( 110  

 ؟نيستكدام گزينه در رابطه با آهن درست  - 87

تر از درصد تقريبي آن در پوستة زمين است.درصد تقريبي آن در بدن انسان بيش) 2  ضور دارد.ح 2صورت يون +خون به ساختار هموگلوبين در) 1
زند.زودتر از مس زنگ مي ،در شرايط يكسان )4  دهد.با اكسيژن به كندي واكنش ميدر مقايسه با منيزيم، ) 3

به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد. 12ساعت توانيد از نامة آزمون امروز، ميبراي دريافت فايل پاسخ ؛آموزان عزيزدانش

دقيقه 25

هاي علوم تجربيسؤال

علوم تجربي
60تا  1ي هاصفحه

آموزان عزيز!!!دانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفتجربيعلومهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از  امروزكنيد در آزمون بيني ميپيش
براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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A
10m

غربشرق

ال ش

جنوب

(مچپ)(لايراست)

است؟ متفاوت هاتركيبات ساير گزينهبا تركيب موردنظر،  ةبين ذرات هر واحد سازندهاي مبادله شده يك از تركيبات زير تعداد الكتروندر كدام - 88
1 (CaO   2 (LiF3 (MgO4( K S2

؟دهدنميرا به درستي نشان  ي شدنكدام گزينه فرآيند بسپارش - 89

1 (+ + + ... ... ...2 (

3 (C-C

-

-

H
-

-

-

H

H

H

+ C-C

-

-

H
-

-

-

H

H

H

+ C-C

-

-

H
-

-
-

H

H

H

... C C-- C CC C- -- - -

-

H

-

H

-

H

- - -

H H H

-

H

- - - - -

H H H H H

...+ ...  4( nn(C H ) (C H )2 6 2 6

چه تعداد از موارد زير درست است؟ - 90
ر قرار دارند.بندي عناصآرگون همگي در رديف يكساني از جدول طبقه و آلومينيوم، عناصر فسفرالف) 
ها برابر است.آخر آن مدارهاي يكساني دارند زيرا تعداد الكترونكامالً خواص عناصر بندي اول جدول طبقه گروهعناصر موجود در ب) 
هايان و برابر با تعداد كربنمت هر مولكولهاي اند دو برابر تعداد هيدروژناكسيد، شركت كردهكربن دي هر مولكولهايي كه در پيوند اشتراكي تعداد الكترونپ) 

اوكتان است. هر مولكول
 چرخة طبيعي نيتروژن نيست. جزوفضوالت انساني و حيواني  تجزيةطور كه چرخة طبيعي كربن نيست همان جزوهاي فسيلي سوخت سوزاندنت) 

  3 )4  2) 3  1) 2صفر) 1
در شرايط و ،منابعاين ، اگر مقايسه در مورد آاليندگي مختلفتوليد برق وسط منابع ت اكسيد توليد شدهبا توجه به كتاب درسي و بر اساس مقدار كربن دي - 91

Aچه منابعي هستند؟ Cو  A ،Bباشد،  روروبهصورت مقدار برق توليدي يكسان به C B 
1( : A يانرژي خورشيد - : B باد - : C 2  گرماي زمين (: A سنگزغال - : B خامنفت - : C انرژي خورشيدي
3 (: A خامنفت - : B گرماي زمين - : C 4  باد( : A سنگزغال - : B  انرژي خورشيدي- : C گرماي زمين

mكه با سرعت ثابـت   kg500لي به جرم فرض كنيد شخصي روي صندلي اتومبي - 92

s
بـه 10

برابر شود، 3، سرعت آن s10كند نشسته است. اگر در مدت زمان سمت شرق حركت مي
يروي ترتيب از راست به چپ، اندازة شتاب حركت چند متر بر مجذور ثانيه است؟ جهت نبه

 شود؟به كدام سمت است؟ شخص روي صندلي به كدام سمت پرتاب ميشده اعمال 
 

    جلو –راست  – 3) 2 عقب - راست  – 2) 1
جلو -چپ  – 3) 4 عقب -چپ  – 2) 3

حداكثر دو بار با زمين برخورد كنـد، لولهآيد. اگر گباال مي ،كنيم. اين گلوله در هر برخورد به اندازة نصف مسير پايين آمدناي را از ارتفاع مشخص رها ميگلوله - 93
و گلولـه (فرض كنيم پايان مسير، حداكثر ارتفاع در آخرين بازگشت از زمـين باشـد   قدر خواهد بود؟در اين حركت چه جايي به مسافت طي شدهنسبت جابه

).جايي افقي نداشته باشدجابه
1 (1

32 (1
4  3 (1

2  4 (1
5

mثابت متر با تندي 10به شعاع  متحركي روي يك مسير نيم دايره - 94

s
ثانيـه روي ايـن مسـير 3كند. اگر متحرك به مـدت  شروع به حركت مي Aاز نقطة  5

كند؟ (را طي مي ة كاملداير ت كند، چه كسري از محيطحرك  3(
1 (1  2 (2  
3 (1

2  4 (1
4

غيير جهت دهد و در نهايت پسبار ت 2كند. اگر در طول مسير متر و در جهت غرب به شرق شروع به حركت مي 20متحركي روي يك مسير مستقيم به طول  - 95
mبا سرعت از شروع حركت ثانيه  10از 

s
برحسب متر بـرو اندازة شتاب متوسط حركت برحسب متر بر ثانيه به انتهاي مسير برسد، اندازة سرعت متوسط  10

است؟كدام ترتيب از راست به چپ بهمجذور ثانيه 
1 (2-1  2 (4-2  
گويي وجود ندارد.ا توجه به اطالعات مسأله امكان پاسخب) 4  1-1) 3

انـدازةد، نجهت به جسم وارد شوصورت هماين دو نيرو به اگركنند. ايجاد مي aي به اندازةوارد شوند، شتاب kg10اگر دو نيروي مخالف به يك جسم به جرم  - 96
است؟كدام  aبرحسب تركوچكيابد. اندازة نيروي ايش ميافز %40شتاب آن 

1 (a2 (a23 (a44 (a

2
ثانيه پس از رها كردن بررسي شـود، كـدام گزينـه در خصـوص 3گر حركت اين جسم در شود. افرض كنيد جسمي از ارتفاع مشخصي از حال سكون رها مي - 97

ترتيب از راست به چپ)از حركت درست است؟ (به هاي متواليمقايسة تغييرات سرعت و تغييرات مكاني جسم در ثانيه
يابدافزايش مي –يابد افزايش مي) 2    ماندثابت مي –ماند ثابت مي) 1
ماندميثابت  -يابد افزايش مي) 4    يابدافزايش مي -د مانثابت مي) 3
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 ؟نيستدر كدام شكل، نيروهاي وارد شده بر جسم مشخص شده متوازن  - 98

1 (
mm V=

2 (m

F

F

FF3 (
m

F

FF

4 (m
0/5 F

1/5 F

2 F

كدام پديده از اين تصوير قابل برداشت است؟شود؟ ديده ميضوح يك از قوانين نيوتون به وكدام مقابلدر شكل  - 99
در حال حركت است كه با ترمز ناگهاني به سـمت جلـو ،ص با حركت يكنواخت اتوبوسشخ -قانون اول نيوتن) 1

شود.پرتاب مي
در حال حركت است و بـا افـزايش سـرعت حركـت بـه ،شخص با حركت يكنواخت اتوبوس -قانون دوم نيوتن )2

شود.پرتاب مي جلوسمت 
شود.پرتاب مي جلوع حركت به سمت شخص در اتوبوس ساكن ايستاده است و با شرو -قانون اول نيوتن) 3
شخص با حركت يكنواخت اتوبوس در حال حركت است و بـا افـزايش سـرعت حركـت بـه -قانون سوم نيوتن) 4

شود.سمت عقب پرتاب مي
و نيروي توليد شده توسطن و برابر ها و لوكوموتيوها را يكساواگن شوند. اگر جرمجا ميصورت زير جابهها توسط لوكوموتيوها بهاز واگناي فرض كنيد مجموعه - 100

).نظر شود(از اصطكاك صرف شود؟تري ايجاد مييكسان در نظر بگيريم، در كدام حالت شتاب بيشنيز هر لوكوموتيو را 

1 (  2 (

3 (  4 (

  

(نگاه به گذشته) تر از بقيه است.. بيشهر مولكول . .  ةهاي سازندهاي مدار آخر اتمهاي زير، مجموع تعداد الكتروندر ميان گزينه - 101
اكسيددي) كربن4  ) اوزون3  ) سولفوريك اسيد2  ) آمونياك1

استيرن است.عني جنس آن كاال پليروي يك كاال، به معناي . . . است كه اگر عدد (كد) . . . وسط نشانه نوشته شده باشد، ي  ةنشان - 102
5پذيري كاالي مورد نظر در طبيعت ـ ) تجزيه2  5) قابل بازگرداني بودن كاالي مورد نظر ـ 1
6) قابل بازگرداني بودن كاالي مورد نظر ـ 4  6پذيري كاالي مورد نظر در طبيعت ـ ) تجزيه3

درست است؟ اين عنصراست، كدام گزينه در مورد  Na11گروه با و هم N7رديفعنصري هم - 103
ر صورتي كه با چاقو سطح آن را برش دهيم، براي مدت كوتاهي داراي جال است.) د1
شود.) در زير آب نگه داري مي2
رسد.خود مي رديفبه آرايش گاز نجيب هم ،ن بگيرد) اگر يك الكترو3
بندي عنصرها است.اش در جدول طبقههمة خواص آن مشابة عنصر بااليي) 4

است؟ تنادرسچه تعداد از موارد زير  - 104
شود.كشي ساختمان استفاده ميمس: در ساخت ظروف كاربرد دارد و به دليل رسانايي الكتريكي باال، در سيم - 
شود.فعال يافت ميهاي خاموش يا نيمهآتشفشان گرد: گازي زردرنگ است كه در دهانةگو - 
الكترون دارد. 7در مدار آخر خود خنثي همانند فلوئور در حالت خنثي كلر: عنصري است كه  - 
كنند.نياز خود به نيتروژن را مستقيماً با جذب اين گاز از هوا تأمين مي ةگياهان، عمد ةشود و همنيتروژن: در هوا به صورت گازي دو اتمي يافت مي - 

) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
گردد؟ي در محلول ايجاد شده، تواند سبب ايجاد رسانايي الكتريكحل كردن چه تعداد از مواد زير در آب مقطر، مي - 105

 »سديم سولفات - ضد يخ - كبودكات - اتانول«

) صفر4  ) يك3  ) دو2  ) سه1

دقيقه 25

علوم تجربي (شيمي)
17تا  1ي هاصفحه

هاي علوم تجربي ( بخش شيمي)سؤال
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A
10m

  

آيـد. اگـر گلولـه   كنيم. اين گلوله در هر برخورد به اندازة نصف مسير پايين آمدن، باال مـي اي را از ارتفاع مشخص رها ميگلوله - 106
قدر خواهد بود؟ (فرض كنيم پايانجايي به مسافت طي شده در اين حركت چهبهحداكثر دو بار با زمين برخورد كند، نسبت جا

.)جايي افقي نداشته باشدو گلوله جابه مسير، حداكثر ارتفاع در آخرين بازگشت از زمين باشد
1 (1

32 (1
4  3 (1

2  4 (1
5

mمتر با تندي ثابت 10متحركي روي يك مسير نيم دايره به شعاع  - 107

s
ثانيـه روي ايـن مسـير 3كند. اگر متحرك به مـدت  شروع به حركت مي Aاز نقطة  5

( كند؟حركت كند، چه كسري از محيط دايرة كامل را طي مي  3(
1 (1  2 (2  

3 (1
2  4 (1

4
بار تغيير جهت دهد و در نهايت پس 2كند. اگر در طول مسير متر و در جهت غرب به شرق شروع به حركت مي 20متحركي روي يك مسير مستقيم به طول  - 108

mحركت با سرعت ثانيه از شروع  10از 

s
به انتهاي مسير برسد، اندازة سرعت متوسط برحسب متر بر ثانيه و اندازة شتاب متوسط حركت برحسب متر بـر 10

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟مجذور ثانيه به
1 (2-1    2 (4-2  
ارد.گويي وجود ند) با توجه به اطالعات مسأله امكان پاسخ4    1-1) 3

جهت به جسم وارد شوند، انـدازةصورت همكنند. اگر اين دو نيرو بهايجاد مي aوارد شوند، شتابي به اندازة kg10اگر دو نيروي مخالف به يك جسم به جرم  - 109
كدام است؟ aبرحسب تريابد. اندازة نيروي كوچكافزايش مي %40شتاب آن 

1 (a  2 (a23 (a44 (a

2
؟نيستدر كدام شكل، نيروهاي وارد شده بر جسم مشخص شده متوازن  - 110

1 (
mm V=

2 (m

F

F

FF3 (
m

F

FF

4 (m
0/5 F

1/5 F

2 F

  
(نگاه به گذشته) است؟ نادرستهاي (الف) و (ب)، شده در شكلداده هاي زير دربارة جانداران نشانچه تعداد از عبارت - 111

ها هستند.هر دو متعلق به شاخة قارچ -
اند.سلوليهر دو جانداراني تك -
اند.هر دو موجوداتي يوكاريوت -
) صفر1
) دو2
  ) يك3
) سه4

شود؟اي فرورانده ميقاره ةير كدام ورقشرق به زاقيانوس آرام در قسمت شمال ةورق - 112
) قطب جنوب4  ) اوراسيا3  ) آمريكاي شمالي2  ) استراليا1

كره قرار گرفته است؟سنگ ةدرياي سرخ بين كدام دو ورق - 113
) عربستان ـ هند4  ) عربستان ـ آفريقا3  ) آفريقا ـ آمريكاي جنوبي2  ) هند ـ ايران1

است؟ (بهترين گزينه را انتخاب كنيد.)زمين شده ةتاريخچ ةمطالع هاي رسوبي درمورد سبب اهميت سنگ كدام - 114
و حاوي فسيل هستند. اليه) اليه2  اند. ) بخش وسيعي از سطح زمين را پوشانده1
شوند.يافته به داخل درياها تشكيل مي) از انتقال ذرات فرسايش4  ها ذخاير سوخت فسيلي يافت شود.) ممكن است در آن3

 شوند كه . . . فتوسنتزكننده هستند.نظر رنگ به . . . گروه عمده تقسيم مي ها ازجلبك - 115
) دو ـ هر دو گروه4  ) سه ـ هر سه گروه3  ) سه ـ فقط دو گروه2  ) دو ـ فقط يك گروه1

لوم تجربي (فيزيك) عهاي علوم تجربي (بخش فيزيك)سؤال
 56تا  37ي هاصفحه

شناسي)علوم تجربي (زمين
73تا  61هاي صفحه

شناسي)علوم تجربي (زيست
132تا  113ي هاصفحه

شناسي)علوم تجربي (بخش زمين و زيست

(ب)  (الف) 
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هاكنند. براي اين منظور، در بين گزينهيها را نيز بررسي مياخته ةدهندهاي تشكيلهاي ظاهري، شباهت مولكولبندي جانداران، افزون بر صفتامروزه در گروه - 116
تر از بقيه است؟كدام مولكول مناسب

ها) ويتامين4  ها) كربوهيدرات3  ها) پروتئين2  ها) چربي1
 ها موجوداتي يوكاريوت . . .  .ها . . . باكتريويروس - 117

) همانند ـ نيستند4  ) برخالف ـ نيستند3  ) برخالف ـ هستند2  ) همانند ـ هستند1
هر . . .  - 118

) سلول، براي زنده ماندن به مواد مغذي احتياج دارد.2    ) گياه سبز، بافت آوندي دارد.1
) تار كشنده، يك سلول كوتاه و منفذدار است.4  ها ساخته شده است.) مولكول كربوهيدرات در گياهان، در برگ3

 شوند؟قسمت تشكيل مي هاي كاج در كدامدانه - 119

هاي مخروط ماده) زير پولك4  هاي مخروط مادهروي پولك )3  هاي مخروط نر) زير پولك2  نرهاي مخروط روي پولك )1
 شوند. (تكثير به روش جنسي مورد نظر است.)ها از طريق . . . تكثير ميها . . . سرخسخزه - 120

) برخالف ـ هاگ4  ) برخالف ـ دانه3  ) همانند ـ هاگ2  همانند ـ دانه )1

  گذاري دو درسدربارة هدف و گو با پشتيبانگفت
وگو كرد؟درس گفت 2گذاري آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف - 287

پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2  درس صحبت نكرديم. 2گذاري خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
درس صحبت كرد. 2گذاري ) پشتيبان با من دربارة هدف4مؤثر بود. لحاظ كيفيت كامالًدرس، از لحاظ زمان كافي و از  2گذاري وگوي ما دربارة هدفگفت )3

 تماس تلفنـي پشتيبان
 آيا پشتيبان شما از آزمون گذشته تاكنون با شما تماس گرفته است؟ - 288

) بله، تماس پشتيبانم خيلي خوب بود.4   بله، تماس پشتيبانم خوب بود.   ) 3  .بله، پشتيبانم با من تماس گرفت) 2  خير، پشتيبان با من تماس نگرفت.  ) 1
  تماس تلفني:چه زماني؟

پشتيبان چه زماني با شما تماس گرفت؟ - 289
تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسب) در 2  در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم) مناسب طبق توافق قبلي (قبال) در زمان 1
گرفت. تماس روز يا ساعت نامناسب) در 4  تماس گرفت. پنج شنبه(روز قبل از آزمون)) در روز 3

  ن:چند دقيقه؟تلفني پشتيباتماس 
 ؟شما تماس تلفني داشتبا  چند دقيقهاز آزمون قبل تا امروز پشتيبان شما  - 290

دقيقه 10بيش از ) 4  دقيقه  10تا   5بين ) 3  سه دقيقه تا پنج دقيقه) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه  ) 1
  تلفني پشتيبان با اوليا تماس

شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 291
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت.) هنگامي كه با من گفت2     با ايشان داشته است. جداگانهتماس تلفني  يك) بله،1
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4            ، شايد تماس گرفته باشد.دانمنمي) 3

 ريزي توسط پشتيبانبررسي دفتر برنامه
 دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟ تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 292

بررسي كرد.ام را ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه2   گشا بود. هاي ايشان برايم مفيد و راهام را با دقت بررسي كرد، راهنماييريزي) پشتيبان من دفتر برنامه1
ريزي ندارم.) من دفتر برنامه4  ام را بررسي نكرد.ريزيه) پشتيبان من دفتر برنام3

  كالس رفع اشكال
كنيد؟آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي - 293

تري دارم)آن درس نياز بيش شركت خواهم كرد (زيرا به پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2  شركت خواهم كرد. پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
كند.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 4  كنم.كند اما من امروز شركت نمي) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي3

  شـروع به موقع
شروع شد؟ رأس ساعت اعالم شدهآيا آزمون امروز،  - 294

) خير2      ) بله                   1
  نظم در شروع و حين آزمون

امروز، حوزه منظم و ساكت بود؟ در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  - 295
) خير2) بله                         1

  مراقبـان
داشتند؟ جديت كافي در آزمون امروز، هامراقبآيا  - 296

) خير2) بله                         1
  ترك حوزه –پايان آزمون 

داده شد؟خروج زودهنگام اجازة  قبل از پايان آزمونآموزان آيا امروز به دانش - 297
) خير2) بله                         1

  نظم در پايان آزمون
است؟ منظم و ساكتايان آزمون، حوزه آيا تا پ - 298

) خير2) بله                         1

پشتيبــان
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