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(نگاه به گذشته) بگيرد؟» تر«تواند  نيست و مي» اسم« ،كدام واژه - 1
) تلخيص4  ) تصرّف3  ) مرغوب2  لعاب )1

است؟ متفاوتمعنايي بين كدام دو واژه  ةرابط - 2
افسرده) نژند ـ 4  ـ نستوه ناپذير خستگي) 3  ) فرزانگي ـ فرهيختگي2  عيان ـ نهان )1

وجود دارد؟ اماليي نادرستيدر كدام عبارت  - 3
گذارد. هايي در اختيار ما مي شمار ساعت، فرصت ثانيه ةحركت عقرب) 1
از زمان بهره بگيريم. و شرطي كه گذر شتابان عمر را به مسخره نگيريم ) به2
هاست. كند، در همين زمان ) احترام و اعتباري كه هر كس نسيب خود مي3
 نطقي و سرشار از عاطفه است.يك زندگي آرماني، م ،) تصور همه از آينده4

است.» كتاب پريشان ةنويسند«و نه » شاگرد ملّاصدرا«را داراست، نه » الشّعراي دربار شاه عباس دوم صفوي ملك«... نه عنوان  - 4
) صائب تبريزي4  ) فيض كاشاني3  ) هاتف اصفهاني2  قاآني )1

شده است؟هاي عبارت زير بن مضارع استفاده  در ساختمان چند تا از كلمه - 5
اند، پس آن ستايشِ ايران كه بر زبان دشمنان روان كرده اي فرزند دلبندم، ايرانيان پيوسته با ديگر مردمان به داد و دانايي رفتار مي«

»از هر آاليش. خداي بزرگ، پشت و پناه تو و ميهنت! بود، پيراسته بود
) پنج تا4  ) چهار تا3  ) سه تا2  دو تا ) 1

متفاوت است؟  واژه نقش دستوري كدام - 6
سليمان  شهرياري در زمانه كس نبود / هم به سوي تخته شد، آن تخت كش مأواستي سليمان چون) 1
گلشن               بهشت نيايد به چشمشان / كي سر به زير گلخن دنيا درآورند؟ گلشن چون) 2
خضر    فزا و دستگير و مستمر / جان خضرعمرت در جهان همچون  باد  )3
مه  درآيي تابان به مهدر تيره شب هجر تو جانم به لب آمد / وقت است كه همچون ) 4

شبه (ركن سوم) تشبيه بيت زير چيست؟ وجه - 7
»چنگ است ةخميده قامتم از بار غم چو چنگ و هنوز / ز شوق عشق تو گوشم به نغم«

داشتن ) توجه4  ) سنگيني3  صدايي ) خوش2  ) خميدگي1
د جهان را بدون الگو و نمونه آفريده است؟گويد خداون كدام بيت مي - 8

داند كه در فصل بهار / از كجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار راستي را كس نمي) 1
) چون نپرسي كاين تماثيل از كجا آمد پديد؟ / چون نجويي كاين تصاوير از كجا شد آشكار؟2
گريد بدين سان زارزار؟ هجر كه ميقاه؟ / ابر از  خندد بدين سان قاه ) برق از شوق كه مي3
كار؟  هستي به ةتقليد غير / اين همه صورت برد بر صفح كيست آن صورتگر ماهر كه بي )4

؟نيستمفهوم  كدام بيت با بيت زير هم - 9
»نشان است گفتم كه از كه پرسم جانا نشان كويت / گفتا نشان چه پرسي، آن كوي بي«

ها وي گم شده در رهت نشان/  ها ن اي كوي تو برتر از مكا) 1
نشان است او، نشان هيچ است ) اي كه گويي نشان او جويم / بي2
نشان دوست جز سخن دل خجسته كه داري نشان دوست / با ما مگو به ) اي پيك پي3
 نشاني است پنهان نشانت نشان از كه جويم؟ / كه در بي  ) نشان تو اي بي4

ت؟مفهوم اس كدام بيت با ابيات زير هم -10
يكي را به سر برنهد تاج بخت / يكي را به خاك اندر آرد ز تخت«

»گلستان كند آتشي بر خليل / گروهي بر آتش برد ز آب نيل
) از پسِ ابر چو خور بي سپر آيد گويي / نيل مصر است كز او موسي عمران گذرد1
ه تندي و صالبت كه اوستمه چو پر شد بزند پيل را/ با هپشّ  )2
كه جان دادن و كشتن او را يكيست/  ر چه خواهد بر او حكم نيستكند ه) 3
  هاست جان را ) تواني بخش جانِ ناتوان را / كه بيمِ ناتواني4

فارسيهاي  سؤال

  
فارسي

46 ةتا صفح 9 ةصفح
نگارش

36 ةتا صفح 12 ةصفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10ؤال از كنيد در اين آزمون به چند س فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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(نگاه به گذشته)كنند؟  زير را به درستي كامل ميهاي  عبارتجاهاي خالي  ترتيب ها به كلمهكدام  -11

». . في اللُّغة العربية.ت . . . . و الرَّسمية في . . . . االُمم المتَّحدةِ. اإليرانيون . . . . اللّغة العربية كثيراً. الفيروزآبادي كَتَب . . إنّ اللّغة العربيةَ من اللّغا«

معجماً -خَدم -لسانِ -) العالمية2  معجماً -خَدموا -منَظَّمة -العالَمية )1
كُتُباً -فَهِموا -نَص -) العالَمية4  نَصاً -ما خَدموا -منظَّمة -) مبينة3

12- »هنةٍ مكُلُّ من.همهلينا بِاحترامِ كلِّ المنِ. فَعهبِحاجةٍ إلي كلِّ الم درست عبارت كدام است؟ ي ترجمه» ةٌ و البِالد

ها احترام گذاشت. ريك از شغلبنابراين بايد به ه ،ها مهم است و كشور به هر شغلي نياز دارد شغل ي همه )1
ها احترام بگذاريم. شغل ي پس ما بايد به همه ،ها نياز دارد شغل ي ) هر شغلي مهم است و كشور به همه2

گذاريم. ها احترام مي شغل ي همپس به ه ،هاست حرفه ي ) هر شغلي مهم است و كشور نيازمند همه3

ها احترام بگذاريم. است كه به تمام حرفهمپس بر  ،هاست حرفه ي هاند و كشور ما نيازمند هم ها مهم ) تمامي شغل4
كدام ترجمه درست است؟ -13

1( »!اً لكاً خَشبيكرسي أصنَعلَدي، سساختم اي چوبي برايت اي پسرم، صندلي»: يا و.
د.خوبي حفظ كر آن سرباز شجاع قرآن را به»: يداً.ظَ القرآنَ ججاع حفذلك الجندي الشُّ) «2

ام. تنهايي رفته ، بهاي؟ نه خانه رفته آيا به همراه خواهرت به كتاب»: أ تذهبينَ مع اُختك إلي المكتبة؟ ال، أذهب وحدي.) «3

اين مسافران به اتاقشان در هتل رسيدند.»: اولئك المسافرونَ وصلوا إلي غُرفتهِم في الفندق.) «4
؟نداردارتباط مفهومي » .ينصف الدن حسنُ الخُلقِ«ف حديث شريزير با  هاي بيتيك از  كدام -14

اش آرد به در ز النهاتا تواني اي برادر خلق نيكو پيشه كن/ خلق نيكو مار را  )1

خدا را بر آن بنده بخشايش است/ كه خلق از وجودش در آسايش است) 2
با بهتر استاخالق جميل از روي زي نسيش نيست/ حبآب و رنگ صورت ظاهر دو روزي  )3

رّاصل ش و السازد از سرت درد و ب رخصلت نيكو بزرگي آورد اي باهنر/ دو) 4
؟اند ديگر هماهنگ از نظر معنايي يا دستوري با يكها  ي كلمه همه ،مجموعهدر كدام  -15

فاعلونَ -العبات -راحمينَ -شَعرنَ )2  ملَك -مدرسة -مكتبة -مصنع )1

هذه -ذلك -هذا -تلك) 4   واكهف -أشجار -حدائق -رجالنِ )3

عربيهاي  سؤال

  
عربي

40ة تا صفح 1ة صفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10به چند سؤال از  كنيد در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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؟نيستكدام كلمه براي جاي خالي مناسب  -16

أحفظُ األمنَ في البِالد. (شرطي)، أنا . . . .  )1

ةٍ. (تَفحصينَ)ضي بدقّ. . . . المر ،أنت طَبيبةٌ )2

تَحصد . . . . (الرِّياضَةَ) ،دأنت فلّاح مجِ )3

فةٌ). (موظَّريةًأكتُب رسائلَ إدا ،أنا . . . . ) 4

؟است نادرستكدام عبارت از نظر قواعد زبان عربي  -17

.اند ماضي هاي فعل ،هستند» فَعلَ، فَعلَ، فَعلَ«هايي كه بر آهنگ  تر كلمه بيش )1

شود. به فعل مضارع تبديل مي ،بيايد» أ، تَـ ، يـ ، نَـ«يكي از حروف  ،اگر بر سر يك فعل ماضي )2

ي است كه از نظر معني فقط بر زمان حال داللت كند.فعل مضارع فعل )3

كنيم. استفاده مي» ـ . . .خواه«ي آن از فعل  در ترجمهبيايد، » سوف«يا » سـ«اگر بر سر فعل مضارع حروف ) 4

؟نيستمناسب كدام فعل براي جاي خالي  -18

1( سوف تَ! . . . . صوتي؟ يا صديقتي، كيف)(سمع  

. (دخَلتا)ف. . . الص االُختانِ )2

)نَبيع. (بدأفي فصل الرَّ همع الفواكجبِ. . . .  ساءالنّ )3

(تأكُل) !اح؟أ . . .  التّفّ ،لجأيها الرَّ) 4

؟نيستدرست  وگو گفتكدام  -19

.بنا إلي المسجدهبتنَّ يا اُمهات؟ ذَهأين ذَ )2  .أنا مصري ،هل أنت من المصر؟ نعم )1

.؟ هو معلّميجلُمن هذا الرَّ) 4  .لسون هناكأين اُسرتُك؟ هم جا )3

؟نيستكدام كلمه مناسب جاي خالي  -20

يوم األربعاء، فاليوم يوم . . . . . (الخَميس)أمسِ كان  )1

اليوم يوم السبت و غداً يوم . . . . (االثنين) )2

فصل . . . (الرّبيع)هو أول الفصول من السنة  )3

ل الخريف . . . (أصفَر).لون أوراق األشجار في فص )4
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)هاي آسمان پيام(
است؟ نادرستغدير خم در آخرين سفر حج پيامبر اسالم، كدام گزينه  ةواقع ةدربار -21

.اند حديثي و تاريخي خود ذكر كرده هاي مهم دانشمندان مسلمان در كتاب) اين واقعه را 1
يكسان و قطعي است.سخنان پيامبر اكرم مصداق و كاربرد  وقوع،اصل  ،يسنّچه شيعه و ان، چه مسلمان ةهمبراي ) 2
عامل وحي آن بود.يل امين ئو جبر كرد انتخاببراي جانشيني پيامبر اكرم  (ع) را خداوند حضرت علي) 3
ي دين اسالم بودند.) انتخاب علي (ع) به جانشيني پيامبر، كفّار را نااميد كرد؛ كفّار به دليل فرزند نداشتن پيامبر، در گمان نابود4

قرآني زير، به كدام ركن از حديث ثقلين اشاره شده است؟در عبارت  -22
»يتأَهلَ الب الرِّجس نكُمع بذهيل اللَّه ريدإِنَّما ي	طَهِّرَكُميو	كـه را بزدايد، و شما را چنان خواهد كه از شما اهل بيت هر پليدي همانا خداوند مي: اًتَطهير

.»ايد پاكيزه بداردبايد و ش
 ) كتاب پيامبر4  ) سنّت پيامبر3  ) امت پيامبر2  ) عترت پيامبر1

به كدام اصل از اصول دين مربوط است؟ مستقيماً »تربيت معلّمان در صدر اسالم«كه بود و » اولين معلّم قرآن«ترتيب  به -23
) امام علي (ع) ـ معاد2    ) امام علي (ع) ـ امامت1
) پيامبر اسالم (ص) ـ معاد4  ) ـ امامت) پيامبر اسالم (ص3

محتوايي وجود دارد؟ نادرستيچهار عبارت زير به همين ترتيب از متني انتخاب شده است. در كدام عبارت،  -24
) دوستى با افراد ناباب، تأثيري سوء بر عقيده و رفتار انسان دارد و در سرنوشت او مؤثر است.1
كنند. خورند و ناراحتى شديدي اظهار مي از دوستى با افراد ناباب در دنيا تأسف ميكه جهنّميان در قيامت،  چنان ) آن2
گيري افكار و عقايد و رفتار انسان انكارناپذير است. ) بر اين اساس، نقش مؤثّر جامعه در شكل3
بخشد. تيار ميجهنّميان، آنان را به دليل نداشتن اخ ة) به همين سبب است كه خداوند پس از ذكر زشتي كارهاي هم4

كند؟ ابيات زير را كدام عبارت كامل مي -25
(تشويش: نگراني ـ گنه: گناه)     تشويش دارم / گنه از برگ و باران بيش دارم» قالوا بلي«من از «

ترسم) دارم: مي  (ياويلنا: فرياد بيچارگي ـ انديش    »انديش دارم» ياويلنا«دستم نگيرد / من از  . . . . . .   اگر
»انت مذكّر) «4  »كيف سطحت) «3  »افال ينظرون) «2  » تقنطواال) «1

)مطالعات اجتماعي(
(نگاه به گذشته)محتوايي دارد؟  نادرستيكدام گزينه  -26

1كند. مردم حمايت مي ةگذاري دارد. قانون از حقوق هم قانون ةمقنّنه در كشور وظيف ة) قو
است. عدالت اجتماعي قضاييه براي برقراري ةقوظايف از و تخلفات و برخورد بابر اجراي قوانين نظارت ) 2
قضاييه است. ةقو ةدر جامعه، مربوط به سرپيچي عمدي از قانون و برخورد با خاطيان آن بر عهد ها فتخلّ مة) ه3
.شود مي به مدت پنج سال انتخاب ميالازسوي رهبر جمهوري اسئيه كه بايد مجتهد و عادل و آگاه باشد، قضا  ةقّو يسئر) 4

خواهـد ا مـي هـ  ها، او با تهديد بازيكنان باشگاه ورزشي رقيب، از آن به دست دادگاه رسيده است كه در آن» الف«هايي از شخص  فيلم -27
نيز در دادگاه ديگري، متّهم است كـه بـا دسـتكاري سـندي» ب«د. شخص نبا تمام توان در مسابقه شركت نكن مشخّص ةدر يك مسابق

تعويض سند را پرداخت نكند. دادگاه اين دو فرد ...   ةسند جديد به مأموران شهرداري تحويل داده است تا هزين قديمي، آن را به جاي
) هر دو حقوقي است.2اولي كيفري و دومي حقوقي است. )1
) هر دو كيفري است.4) اولي حقوقي و دومي كيفري است.3

محتوايي دارد؟ نادرستيهاي زير  چند تا از عبارت -28
وجود داشته است.انبار  آب و كاروانسرا، علميه، پل ةبناهايي مانند مدرسو در ساخت وقف در ايران از روزگاران بسيار قديم الف) 

هاي وقف است. از نمونه ،هاي توليدي مثل كشاورزي يا كارگاه يهاي اليتعي فهامدآاز منافع و درب) كمك به نيازمندان 
.گويند مي »موقوفات«شود،  كه وقف مي هايي به اموال و دارايي ج)
د.است، استفاده شو كردهن معي يعني تا ابد بايد به همان صورت كه واقف ،را ندارد موقوفاتتصرف در  كسي حقّد) 
ند.كن اي را انتخاب مي مديرهئت كند. اعضا از بين خود هي عضو رسميت پيدا مي هفتبراساس قانون، هر شركت تعاوني حداقل با  هـ)
د.دار يأر حق يك شود، عضو (سهم) سرمايه مقدار هر با كس هر يعني هستند برابر هم با افراد ةمه تعاوني،هاي غير شركت درو) 

) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  يكي  )1
اصطالحي است براي . . . . . .تنفيذ  -29

جمهوري در مجلس شوراي اسالمي مراسم سوگند رياست )1
جمهوري ي بر حكم رياست) امضاي رهبر2
) مراسم گرفتن رأي اعتماد وزيران پيشنهادي در شوراي نگهبان3
مقنّنه ةجمهوري بر حكم رياست قو ) امضاي رياست4

در پيام منطقاً كدام است؟» گيرنده«، عنصر »98آذر  15تاريخ انقضا: «در عبارت  -30
تفاده نكردن از محصول) اس4  ) محصول 3  ) خريدار محصول2  محصول  ة) توليدكنند1

عموميهاي  سؤال

  
هاي آسمان پيام
49 ةتا صفح 10 ةصفح

مطالعات اجتماعي
46 ةتا صفح  1 ةصفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. خ ميسؤال پاس 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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(نگاه به گذشته)است؟  نيامدهدرستي  زير در كدام گزينه به هاي كلمه متضاد -31
1) right¹wrong 2) day¹night
3) sunrise¹ sunset 4) sure¹ fine

؟درستي آمده است انگليسي معادل (شروع، ابتدا) در كدام گزينه به ةصحيح واژ ةديكت -32
1) begining 2) bigining
3) beginning 4) biginning

گردد؟ درستي تكميل مي زير با كدام گزينه به ةمكالم -33
A: Shiva is not very good at English.  . . . . ? 
B: Sure.
1) Can you help her 2) When can you start
3) What do you do 4) Where are you from

34- Do the . . . . of the puzzle in pairs. 
1) friend 2) card
3) guest 4) rest

است؟ نادرستكدام گزينه  ةترجم -35
1) shopping: خريد 2) role:  نقش
3) sound: نظر رسيدن صوت، به 4) activity: روزانه 

طور كامل صحيح است؟ هاي زير از نظر ساختار دستوري به يك از گزينه كدام -36
1) I go to school on the morning.
2) I stay at home on the weekend.
3) Are they Spain?
4) What days you do go to school?

در تصوير موردنظر كدامند؟Bو  Aجاهاي خالي -37
1) A: midnight 2) A: morning

B: noon B: night
3) A: evening 4) A: morning

B: midday B: midday
درستي آمده است؟ در كدام گزينه بهاز چپ به راست ترتيب  معادل انگليسي عبارات زير به -38

A:  عصرچهارشنبه 
B:شيفت شب
1) Wednesday afternoon-night paper
2) Tuesday evening-night prayer
3) Wednesday evening-night shift
4) Tuesday afternoon-evening shift

طور كامل صحيح است؟ زير در كدام گزينه بههاي  كلمه ةديكت -39
»كوه-درس-تلفظ«

1) pronansiation-leson-mountain
2) pronunciation-leson-mauntain
3) pranasiation-lesson-mountein
4) pronunciation-lesson-mountain

40- Saturday and Sunday are the . . . . in many countries.
1) week 2) belt
3) weekend 4) continent

زبان انگليسي هاي سؤال

  
زبان انگليسي

Student Book :25ة تا صفح 12 ةصفح

دقيقه 10

B

afternoon

A

آموز عزيز: نشدا
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  هدفآزمون قبل 10چند از 
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(نگاه به گذشته) ؟وجود دارد 30تر از  چند عدد اول دو رقمي كوچك -41
1( 10  2( 8  3( 7  4( 6  

(نگاه به گذشته)؟ است 6و  27رابر ب.م.م دو عدد ، چند ب12و  18ب.م.م دو عدد  -42
1( 2  2( 3  3( 6  4( 4  

Aتر درون هشت ضلعي، لوزي است. زاوية  تر هشت ضلعي منتظم و شكل كوچك در شكل زير، شكل بزرگ -43

؟چند درجه است
1(30 
2(45 
3(60 
4(75 

؟زير صحيح هستند هاي عبارتچه تعداد از  -44
هر لوزي لزوماً يك مربع است.الف) 
مربع است.لزوماً  ،باشد قائمه داشته ةاالضالعي كه يك زاوي متوازيب) 
مربع است. ،كه قطرهاي برابر داشته باشد هر لوزيپ) 
تقارن دارد. االضالع لزوماً دو خط هر متوازيت) 

سه )4  دو )3  يك )2  صفر )1
yدر شكل زير، حاصل -45 x-؟كدام است

1(30 
2(90 
3(20 
4(40 

؟است نادرستزير  هاي عبارتچه تعداد از  -46
االضالع است. الف) هر ذوزنقه يك متوازي

ب) قطرهاي هر مستطيل با هم برابر و بر هم عمودند.
خط تقارن دارد. 4ج) هر لوزي 

.ندبا هم برابر ،االضالع متوازي هر دررو به هم  د) زواياي روبه
  3 )4  2 )3  1 )2صفر )1

؟هدد درستي نشان مي خطوط موازي در شكل زير را به ةكدام گزينه هم -47
1(1 2d || d

2(1 4 3 2d || d ,d || d 
3(2 4 1 3d || d ,d || d  
هيچ كدام از خطوط با هم موازي نيستند. )4

عادي رياضي هاي سؤال

دقيقه 30

اسباتمحل انجام مح

  
رياضي

45 ةتا صفح 1ة 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 

A

75

80

115

130

65

50

125

1

2

3

4

5
6

7

d

d

d

d

d

d
d

12535
1

2

3

4
5

d

d

x
y

d

d
d



9 ةصفحة اول متوسطه پاية هشتم دور آذر 15 آزمون - )3پروژة (

؟نيستاالضالع  هاي زير لزوماً ويژگي يك متوازي گزينهيك از  كدام -48
باشد. درجه داشته 90زاوية  دودو ضلع موازي و  )1

باشد. ت ضلع موازي داشتهدو جف )2

ديگر را نصف كنند. قطرهاي آن يك )3

مساوي باشند. دو هدو ب روي آن اضالع روبه )4

xحاصل االضالع باشد، ضلعي زير متوازياگر چهار -49 y+؟كدام است

1(37 

2(47 

3(27 

.االضالعي قابل رسم نيست چنين متوازي )4

AB( ؟كدام است xدر شكل زير  -50 DC
مربع وABE

االضالع است.) متساوي

1(25 

2(30 

3(35 

4(40 

بـا وجـود آمـده   ة بهترين زاوي كند. اندازة بزرگ ها را قطع مي آن dبا هم موازي هستند و خط  nو  mخطوط  -51
؟كدام استاين خطوط 

1(92 

2(93 

3(94 

4(95 

؟كدام است ،خورد خط مي 7مضارب حذف  ةبراي اولين بار در مرحلسومين عددي كه  ،100تا  1در غربال اعداد  - 52
.نيست 100اين عدد در بين اعداد يك تا  )4  77 )3  91 )2  49 )1

؟چه تعداد از موارد زير صحيح است -53
د، آن دو عدد نيز قطعاً با هم برابرند.ناشبا هم برابر بطبيعي الف) اگر ب.م.م و ك.م.م دو عدد 

خـورد، خط مي 5د دحذف مضارب ع ةدر مرحلبراي اولين بار ، دومين عددي كه 50تا  1ب) در غربال اعداد 
است. 25

شمارندة طبيعي دارد. 2ج) هر عدد طبيعي حداقل 
.داردعدد اول وجود  3، 90و  80بين دو عدد د) 

ند.ا مواره نسبت به هم اول، همتواليطبيعي هـ) دو عدد 
1( 5  2( 4  3( 3  4( 2  

محل انجام محاسبات

y

y x

x -12

+37+37

2

60-3

180+7

3

2

4

5

-25

+21

d

x

x

m

n

A B

C D

E

x
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؟ندهست كدام دو عدد نسبت به هم اول -54
46و  25 )392و  13 )1

35و  21 )514و  17 )3

؟كدام جمله درست است -55
ب.م.م هر عدد اول با هر عدد طبيعي مركب، يك است. )1

خورد. عدد يك جزء اعدادي است كه خط مي ،در روش غربال )2

توان سه عدد فرد متوالي يافت كه هر سه اول باشند. نمي )3

هر عدد اول دو مضرب دارد. )4

حـداكثر ،ا خيـر ي كه بفهميم اين عدد اول است براي اين .تر است بزرگ 100تر و از  كوچك 140عددي از  -56

؟دهيمانجام بايد چند تقسيم 
1( 3  2( 4  

3( 5  4( 6  

خـورد، كـدام ، آخرين عددي كه در جدول خط مي120تا  1داد اول بين براي تعيين اع ،در الگوريتم غربال -57

؟است
1( 120  2( 119  

3( 118  4( 113  

؟كدام است xمقدار با توجه به محور زير،  -58

16
A x
B

- = 

1( 8  2(16
3-   

3( 8-  4(16
5

59- 3
54نصف عدد5 ؟كدام است6

1(29
202(17

20

3(29
17     4(17

29

؟برقرار گرددقرار بگيرد تا تساوي  صحيحكدام عدد به جاي -60

3 2 4 2 31( ( ) )- - - ´ - - = 
1( 9+  2( 9-  

3( 2-  4( 2+  

-3 -2 -1 1 2

AB

محل انجام محاسبات
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(نگاه به گذشته)؟ كدام عبارت زير صحيح است -61
، چهار عدد گويا وجود دارد.3و  -2بين دو عدد  )1
اعداد مركب برابر است.با تعداد ، تعداد اعداد اول 15تر از  در ميان اعداد طبيعي كوچك )2
باشد. نداشته 1اي به جز عدد  عدد اول عددي است كه هيچ شمارنده )3
است. 7، برابر 15تر از  تعداد اعداد طبيعي غيرمركب كوچك )4

(نگاه به گذشته)؟ كدام است 3نسبت به  -9قرينة عدد  -62
1( 6  2( 9  3( 12  4( 15  

2nترتيب در دو حالت ضلعي منتظم به nتقارن يك  وطتعداد خط -63 k=2و 1n k= عـددي k( ؟كدام است +
)طبيعي است

1(2 2n n-   2(2n n-   3(2n n-   4(n n-

؟تري دارد كدام شكل محور تقارن بيش -64
ضلعي منتظم پنج )4  عي منتظمضل هفت )3  مربع )2  لوزي )1

ضرب آن دو عدد كدام است؟ حاصل .است 49مجموع دو عدد اول  - 65
1( 94  2 (47  
3 (35  4 (12  

1در شكل زير -66 2d || dاست. مقدارx ؟كدام است
1(50 
2(60 
3(55 
4(65 

خـط 11 هـاي  هشـمارند  حـذف  در مرحلـة بـراي اولـين بـار    ، دومين عددي كه 150تا  50در غربال اعداد  -67
؟كدام است ،خورد مي

1( 121  2( 33  3( 143  4( 187  
؟خواهيم داشت لچند عدد اودر كل پانزدهم ادامه دهيم،  ةزير را تا جمل الگوياگر  -68

2 3 6 1118, , , , , ... 
1( 3  2( 4  3( 6  4( 5  

آخـرين عـدد اولـي كـهرا مشـخص كنـيم.    497و  1اعداد اول بـين   ،خواهيم با استفاده از روش غربال مي -69
كدام است؟ ،خورد مضارب آن خط مي

1( 17  2( 19  3( 23  4( 29  
مقـدار بـه سـمت فلش نشان داده شـده چـه  ، اگر هر يك از حروف انگليسي نشانگر يك عدد صحيح باشد -70

؟راست حركت كرده است

1(415   2(425   3(4215   4(427 

موازي هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

رياضي
37 ةصفح تا 1 ةصفح

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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yدر شكل زير، حاصل -71 x-كدام است؟
1(30 
2(90 
3(20 
4(40 

دهد؟ درستي نشان مي خطوط موازي در شكل زير را به ةهم ،كدام گزينه -72
1(1 2d || d

2(1 4 3 2d || d ,d || d 
3(2 4 1 3d || d ,d || d  
خطوط با هم موازي نيستند. هيچ كدام از )4

بـا وجـود آمـده   ة بهترين زاوي كند. اندازة بزرگ ها را قطع مي آن dبا هم موازي هستند و خط  nو  mخطوط  -73
؟كدام است اين خطوط

1(92 
2(93 
3(94 
4(95 

ند؟هست كدام دو عدد نسبت به هم اول -74
35و  21 )4  51و  17 )3  46و  25 )2  39و  13 )1

كدام جمله درست است؟ -75
ب.م.م هر عدد اول با هر عدد طبيعي مركب، يك است. )1
خورد. در روش غربال، عدد يك جزء اعدادي است كه خط مي )2
سه عدد اول باشند. توان سه عدد فرد متوالي يافت كه هر نمي )3
هر عدد اول دو مضرب دارد. )4

، حـداكثريا خيـر  كه بفهميم اين عدد اول است تر است. براي اين بزرگ 100تر و از  كوچك 140عددي از  -76
دهيم؟ انجام بايد چند تقسيم 

1( 3  2( 4  3( 5  4( 6  
خـورد، كـدام در جدول خط مي، آخرين عددي كه 120تا  1در الگوريتم غربال، براي تعيين اعداد اول بين  -77

است؟
1( 120  2( 119  3( 118  4( 113  

؟كدام است xمقدار با توجه به محور زير،  -78

16
A x
B

- = 

1( 8  2(16
3-   3( 8-  4(16

5
79- 3

54نصف عدد5 كدام است؟6

1(29
20   2(17

20   3(29
174(17

29
كدام عدد صحيح قرار بگيرد تا تساوي برقرار گردد؟به جاي -80

3 2 4 2 31( ( ) )- - - ´ - - = 
1( 9+  2( 9-  3( 2-  4( 2+  

-3 -2 -1 1 2

AB

محل انجام محاسبات
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هـا، تـر اسـت، مجمـوع تعـداد الكتـرون      واحد بيش 7است و عدد جرمي آن از دو برابر عدد اتمي  38هاي اتمي  اگر بدانيم تعداد نوترون -81
(نگاه به گذشته) قدر است؟ ها در اتم خنثاي آن چه ها و نوترون پروتون
1( 62  2( 83   3( 100  4( 128  

(نگاه به گذشته) هاي بدن است، . . . . ري در قسمتي از دستگاه عصبي مركزي كه در ستون مهره قرار داشته و مركز برخي از انعكاسبخش خاكست - 82
شود. در برش خاصي از آن ديده مي به شكل  )2  در قسمت بيروني آن قرار دارد )1
احاطه كرده است. برخالف مخ، بخش سفيد را )4  تري نسبت به بخش سفيد دارد. سطح بيش )3

وجـود دارد. كـدام اسـت،  مشخص شدهفرضي هاي  نقطه جوشبا  Bو  Aدو مايع يك محلول كه شامل  ،چهار ظرف زيرهر كدام از در  -83
فرضي بوده و در هـر ظـرف متفـاوت از ظـرف ديگـر Bو  Aهاي  (مايع ؟به كمك دستگاه تقطير ساده از هم جدا كرد توان نميمخلوط را 

)هستند.

1(  2(   3(  4( 
 . . . . . ،ها هيدروكربن سوختن فراينددر  -84

گويند. واكنش مي يها گاز اكسيژن و هيدروكربن فرآورده به )1
شود. نور و گرما توليد مي )2
دهد. درصد هوا را تشكيل مي 80حدود گازي نياز داريم كه به  )3
.شود رنگ مي آب آهك، مخلوط بي شيري رنگاكسيد توليد شده در مخلوط  دي گاز كربن با دميدن )4

؟چند مورد از موارد زير صحيح است -85
21ايزوتوپ ،هاي هيدروژن الف) از بين ايزوتوپ H .ناپايدار است
ايزوتوپ دارد. 2تنها ب) كربن در طبيعت 

هستند.يكسان  از لحاظ تعداد نوتروندهند  هاي كربني كه نوك مداد را تشكيل مي ) اتمج
يكسان نيستند. از لحاظ تعداد نوتروناغلب عنصرها  ةهاي سازند ) اتمد

1( 3  2( 4  3( 2  4( 1  
؟دهد درستي نشان مي به دل بورم، مطابق كار رفته در ساختار نمك خوراكي يون منفي به در مدارهاي الكترونيرا ها  الكترون چينشكدام گزينه  - 86

1(  2(   3(  4( 

؟بارة دستگاه عصبي درست استكدام گزينه در -87
هاست. اندامكتر  بيشهسته و  حضورمحل  آسهدر ياختة عصبي،  )1
د.نگير ها از نخاع منشأ مي عدد آن 62هايي كه به دستگاه عصبي مركزي متصل هستند،  از بين عصب )2
كنند. هاي عصبي كمك مي هاي پشتيبان با فعاليت عصبي خود به ياخته ياخته )3
پذير است. معموالً جبران ،هاي بدن ديدن دستگاه عصبي همانند بقيه قسمتآسيب  )4

  
علوم

46ة تا صفح 1ة صفح

دقيقه 30

عادي علومهاي  سؤال

وز عزيز:آم 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 

 

ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از آن دانش
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. . . . B. . . .  بخش  Aبخش  ،مقابلدر شكل  -88

كند. هاي حسي را از محيط دريافت مي پيام -برخالف )1

كند. هاي دريافتي را تفسير مي  مپيا -همانند )2

كند. ن منتقل ميهاي بد هاي حركتي را به دستگاه پيام -برخالف )3

.نقش داردهاي دريافتي  هاي مناسب به پيام پاسخدر دادن  -همانند )4

. . . . بـوده و قسـمت ،چنين توان گفت جهت جريان عصبي از سمت . . . . و هم با توجه به آن، مي ؛استدهندة يك نورون  شكل زير نشان -89
C است. . . .  ،آن.

1( C  بهA – C  بهB – فقط شامل هسته  
2( B  بهC– C  بهA – فقط شامل هسته
3( C  بهA – B  بهC –  ها اندامكتر  بيششامل هسته و  
4( A  بهC– B  بهC –  ها تر اندامك بيششامل هسته و

درستي آمده است؟ ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه به درستي يا نادرستي موارد زير به -90
شود. ها در مفاصل مي اصطكاك استخوانمانع الف) غضروف نرم و قابل انعطاف بوده و 

وجود دارد. مواد معدنيهاي پروتئيني برخالف  اي استخوان، رشته ب) در مادة زمينه
.كند هاي متحرك به هم وصل مي ها را در محل مفصل كه استخواناست ج) غضروف بافت پيوندي محكمي 

شود. دار و اسفنجي ديده مي بافت استخواني به دو صورت حفره ،ساختار استخواندر د) 
غلط -غلط -صحيح -صحيح )2  غلط صحيح -غلط -غلط )1
غلط -غلط -غلط -صحيح )4  صحيح -غلط -غلط -صحيح )3

؟از موارد زير صحيح است يك كدام -91
Aچشم ديد سياه و سفيد دارند. ةاي موجود در مشيمي هاي استوانه : گيرنده
Bاند كه در بخش حلزوني گوش مياني قرار دارند. يدار هاي مژه ياخته ،هاي صوتي : گيرنده
Cهاي مخ قرار دارد. : مركز حس بويايي در جلوي نيمكره
Dد.نفرست ها را به صورت پيام عصبي به قشر مخ مي كه اثر محرك حضور دارندهاي گيرندة متفاوتي  : در پوست، ياخته

1( A - D  2( B - C   3( A - C  4( C - D

درستي بيان شده است؟ زير بهچند مورد از موارد  -92
.كنند هاي عصبي ديگر ارتباط برقرار مي با ياختههاي عصبي فقط  الف) ياخته

كنند. نور را به پيام عصبي تبديل ميهايي وجود دارند كه اثر  ياخته ،چشم ةترين الي داخليدر ب) 
دارند.مسئول ديد رنگي هاي  تهتري نسبت به ياخ ديد سياه و سفيد تعداد بيش دارايي ها ياخته ،در چشمج) 

شود. انجام ميتوسط ها  آنهاي  با تحريك مژه ،هاي صوتي در گيرنده پيام عصبي صوتيد) توليد 
1( 2  2( 1   3( 4  4( 3  

؟نيستهاي اسكلتي درست  كدام گزينه دربارة ماهيچه -93
رد.اي هم وجود دا هاي ماهيچه ها، بين رشته بافت پيوندي عالوه بر روي ماهيچه )1
هاي خوني را مشاهده كرد. توان رگ اي اين نوع ماهيچه، مي در بين دستجات ياخته )2
.شود ماهيچه اسكلتي محسوب مي ،سر بازو برخالف ماهيچه دلتايي ماهيچة سه )3
تواند به دنبال دريافت پيام حركتي ارسال شده توسط دستگاه عصبي مركزي باشد. ها مي انقباض اين ماهيچه )4
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؟هماهنگ است ،نادرستي با جمله زير ياگزينه از نظر درستي كدام  -94
»هاي آن است. در ياختهموجود استحكام و مقاومت زياد استخوان، مقدار فراوان كلسيم و فسفر  اصلي علت«

شوند. شوند، در همة مفاصل يافت مي ها در مفاصل مي ها كه مانع اصطكاك استخوان غضروف )1

بدن انسان داراي منشأ غضروفي هستند.هاي  استخوان تر بيش )2

گويند. بندي مي ها در بدن، استخوان ها و اتصاالت آن ها، غضروف به مجموعه استخوان )3

.شود ديده ميترقوه همانند كشكك در سطح جلويي بدن  )4

؟دنماهيچة زير دار تري به كدام باز و بسته شدن مردمك چشم از نظر نوع عمل و شكل ياخته شباهت بيش عامل هاي ماهيچه -95
چهار سرماهيچه  )4  سه سرماهيچه  )3   ماهيچه قلب )2  مريانتهاي ماهيچة  )1

باشد. ميها  از اين مخلوطاي  آب ليمو نمونه. . . . . مايع  . . . . مخلوطي . . . . است كه در آن ذرات جامد در  -96
شوند نشين نمي ههرگز ت -ناهمگن -سوسپانسيون )2  اند پراكنده -ناهمگن-محلول )1

شوند مينشين  ته -همگن-محلول )4  اند پراكنده-ناهمگن-سوسپانسيون )3

يك قاشـق 2 ةيك قاشق خاك و در بشر شمار 1 ةسپس در بشر شمار ،باشيم و مقدار مساوي آب در هر كدام بريزيم بشر داشته واگر د -97
(از راست به چپ) ؟گويند لوط محلول ميكدام مخبه نمك بريزيم و هم بزنيم محتويات كدام بشر شفاف بوده و 

1( 1 ،1  2( 1 ،2   3( 2 ،2  4( 2 ،1

كـه سلسـيوس  40با دمـاي  Bدر  Aگرم محلول 5/18صورت زير است. اگر  با تغيير دما بهBدر حالل  Aپذيري مادة نمودار انحالل -98
سلسـيوس 10شـونده و دمـاي   با حداكثر ميزان حلBدر  Aگرم محلول 5/13با شونده در آن حل كرد را  تري حل توان مقدار بيش نمي

25سلسيوس برسد، عبارت كدام گزينـه در رابطـه بـا محلـول نهـايي كـه در دمـاي        25مخلوط كنيم و دماي نهايي محلول حاصل به C

شود.) (در طي فرايند هيچ رسوبي تشكيل نمي رار دارد، درست است؟سلسيوس ق
گرم است. 10حل شده در محلول حاصل  Aمقدار  )1

در محلول حاصل حل كرد. Aتري  توان مقدار بيش نمي )2

حل كرد. Aگرم ديگر از  2توان حداكثر  در محلول حاصل مي )3

كرد. Aگرم ديگر از  6توان حداكثر  در محلول حاصل مي )4

. . . .  به جزهاي زير درست هستند،  همة عبارت -99
كنيم. اچ بازي استفاده مي اچ اسيدي يا مايع ظرفشويي با پي هاي گوناگوني مانند آب پرتقال با پي هر روز در زندگي از مخلوط )1

شود. هاي خوني، از دستگاه سانتريفيوژ استفاده مي سلول شير مخلوطي از چربي و آب است كه در صنعت براي جداسازي چربي از شير، همانند پالسما از )2

ديگر تفكيك كرد. وسيلة قيف جداكننده از يك توان به مخلوطي از ماسه و نمك را مي )3

تر استفاده كرد. آلود و تهية آب پاكيزه توان براي جداسازي گل و الي موجود در آب گل از دستگاه تقطير همانند دستگاه تصفية آب مي )4

هاي بدن كدام گزينه صحيح است؟ در رابطه با ماهيچه - 100
حركت داده و به جاي خود بازگرداند. ،است لكه به آن متص را تواند استخواني هر ماهيچه اسكلتي مي )1

شود. با رنگ قرمز انجام مي نوعي از ماهيچهباز و بسته شدن مردمك چشم توسط  )2

دي يافت.توان بافت پيون در ماهيچه اسكلتي نمي )3

زردپي به استخوان متصل است. 3توسط بازو ماهيچه دو سر  )4
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هاي شيمي) (سؤال
كـه سلسـيوس  40با دماي Bدر  Aگرم محلول 5/18. اگر استصورت زير  با تغيير دما بهBدر حالل  Aپذيري مادة نمودار انحالل - 101

سلسـيوس 10شـونده و دمـاي   با حداكثر ميزان حلBدر  Aگرم محلول 5/13را با  ونده در آن حل كردش تري حل توان مقدار بيش نمي

25برسد، عبارت كدام گزينـه در رابطـه بـا محلـول نهـايي كـه در دمـاي       سلسيوس  25به محلول حاصلمخلوط كنيم و دماي نهايي  C

شود.) هيچ رسوبي تشكيل نمي فرايند(در طي  ؟استقرار دارد، درست سلسيوس 
.گرم است 10حل شده در محلول حاصل  Aمقدار  )1
در محلول حاصل حل كرد. Aتري  توان مقدار بيش نمي )2
.حل كرد Aديگر از گرم  2توان حداكثر  در محلول حاصل مي )3
كرد. A ديگر از گرم 6حداكثر توان  در محلول حاصل مي )4

. . . .  به جزهاي زير درست هستند،  همة عبارت - 102
كنيم. اچ بازي استفاده مي اچ اسيدي يا مايع ظرفشويي با پي هاي گوناگوني مانند آب پرتقال با پي هر روز در زندگي از مخلوط )1
شود. هاي خوني، از دستگاه سانتريفيوژ استفاده مي شير، همانند پالسما از سلولشير مخلوطي از چربي و آب است كه در صنعت براي جداسازي چربي از  )2
ديگر تفكيك كرد. وسيلة قيف جداكننده از يك توان به مخلوطي از ماسه و نمك را مي )3
تر استفاده كرد. اكيزهآلود و تهية آب پ توان براي جداسازي گل و الي موجود در آب گل تصفية آب مي دستگاه از دستگاه تقطير همانند )4

هاي فرضي مشخص شده است، وجـود دارد. كـدام با نقطه جوش Bو  Aدر هر كدام از چهار ظرف زير، يك محلول كه شامل دو مايع  - 103
فرضي بوده و در هـر ظـرف متفـاوت از ظـرف ديگـر Bو  Aهاي  (مايع به كمك دستگاه تقطير ساده از هم جدا كرد؟ توان نميمخلوط را 

)هستند.

1(  2(   3(  4( 

باشد. ها مي اي از اين مخلوط . . . . . آب ليمو نمونه مايع . . . . مخلوطي . . . . است كه در آن ذرات جامد در   - 104
شوند نشين نمي هرگز ته -ناهمگن -سوسپانسيون )2  اند پراكنده -ناهمگن-محلول )1
شوند ين مينش ته -همگن-محلول )4  اند پراكنده-ناهمگن-سوسپانسيون )3

يـك 2يك قاشـق خـاك و در بشـر شـماره      1باشيم و مقدار مساوي آب در هر كدام بريزيم، سپس در بشر شماره  اگر دو بشر داشته - 105
(از راست به چپ) گويند؟ قاشق نمك بريزيم و هم بزنيم محتويات كدام بشر شفاف بوده و به كدام مخلوط محلول مي

1( 1 ،1  2( 1 ،2   3( 2 ،2  4( 2 ،1

علوم (پيشرفته)هاي  سؤال

(شيمي)
15ة صفحتا  1 ةصفح

(فيزيك)
92ة صفحتا  76ة صفح

و  شناسي (زيست
)شناسي زمين

50ة صفحتا  28ة صفح

10
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A:
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A:

B:
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C

78

100

A:

B:

C

C

40

60

A:

B:

C

C

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) باشد، كدام عبارت درست است؟» 1«شكل رباي شكسته شدن آهن حاصلِ» 2«اگر شكل - 106

كنند. يكديگر را دفع مي Hو   Aهاي  ) قطب1

كنند. يكديگر را دفع مي Eو   Gهاي  ) قطب2

  كنند. يكديگر را دفع مي Cو  Fهاي  ) قطب3

كنند. فع مييكديگر را د Cو  Bهاي  ) قطب4

بت بودن اختالف پتانسيل)ا(در صورت ث ؟دهد رابطة شدت جريان و مقاومت الكتريكي را درست نشان مي ،كدام نمودار زير - 107

1(  2(   3(  4( 

مـتشود بر اثر افزايش گرما مقاو دهيم. وقتي المپ روشن مي ولت قرار مي 150اهم را در يك مدار با ولتاژ  200يك المپ با مقاومت  - 108
؟كند يابد. شدت جريان چگونه تغيير مي درصد افزايش مي 25آن 

يابد. ميدرصد افزايش  20 )2  يابد. ميدرصد كاهش  15 )1

يابد. ميدرصد كاهش  20 )4  يابد. ميدرصد افزايش  15 )3

جـدا )1(را از ) 2(مين حـال كـره   كنيم. سپس در ه نزديك مي 1به كرة ميله را  .دهيم مالش مي پالستيكي كيسةاي را با  اي شيشه ميله - 109
ترتيـب بـار شوند. بـه  مي ترهاي الكتروسكوپ از هم دور شود كه ورقه كنيم. مشاهده مي نزديك مي باردار كرده و به كالهك الكتروسكوپ

؟و بار اوليه الكتروسكوپ كدام است 1كره 
مثبت -مثبت )1

مثبت -منفي )2

منفي -منفي )3

منفي -مثبت )4

همة آهنرباها نيـروي بين( ؟دهند از راست به چپ كدام قطب را نشان ميترتيب  به C و A ،Bزير هر قطعه يك آهنربا است. در شكل  - 110

 جاذبه برقرار است.)

1(N,N,N

2(S,N,S

3(S,N,N

4( S,S ,N
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)شناسي شناسي و زمين زيستهاي  ؤال(س
كوچك به زير زانوي اميرحسين ضربه زد. در اين هنگام پاي اميرحسين بدون خواست او به سمت باال حركـت چكشوسيلة   پزشكي به - 111

(نگاه به گذشته)و كدام عمل، ويژگي رفتاري مشابه پاسخ باال دارد؟  كرد. اين پاسخ چه نوع عملي است
عطسه -ارادي )4  ريزش اشك -ارادي )3  پلك زدن -انعكاسي )2  غذا جويدن -انعكاسي )1

؟درست آمده است بهترتيب از راست به چپ در كدام گزينه  هاي زير به ط بودن عبارتلصحيح يا غ - 112
دهد. هاي كبد و ماهيچه قند خون را افزايش مي با اثر بر روي ياخته گلوكاگونالف) هورمون 

.رود غده تيروئيد، يد به كار مي هاي در ساخته شدن هورمونب) 
.شوند فرد ميهوشياري  كاهشهاي غدة تيروئيد در بزرگسالي باعث  ج) هورمون

غلط-صحيح-صحيح )2    صحيح-غلط-صحيح )1
غلط-غلط-غلط )4    غلط-صحيح-غلط )3

؟سيب شده استدچار آ مغزت مقسكدام  احتماالًتواند بوها را تشخيص دهد.  فردي بعد از يك حادثه رانندگي، نمي - 113
قشر مخ گاهي گيجقسمت  )2    مخ سري پسقسمت  )1
قشر مخ آهيانهقسمت  )4    هاي مخ كره جلوي نيم )3

3-4داريم تا بسوزد و ديگـري را بـه مـدت     ها را روي شعله نگه مي كنيم. يكي از اين قطعه دو قطعه استخوان مشابه مرغ را انتخاب مي - 114
؟تر است و دليل اين شكنندگي چيست دام استخوان شكنندهكنيم. ك روز درون سركه نگهداري مي

دهد. و فسفر خود را از دست مي كلسيماستخوان در اثر سوختن و مقدار زيادي از  -استخوان سوخته )1
دهد. هاي خود را از دست مي استخوان در اثر سوختن مقدار زيادي از پروتئين -استخوان سوخته )2
دهد. خوان درون سركه، مقدار زيادي از كلسيم و فسفر خود را از دست مياست -استخوان درون سركه )3
دهد. هاي خود را از دست مي استخوان درون سركه، مقدار زيادي از پروتئين -كهراستخوان درون س )4

 هاي . . . . ياخته - 115
ختلف را از هم تشخيص دهيم.شوند بوهاي م مي باعثمژه داري كه در بافت پوششي بيني قرار دارند با وجود تنوع كم  )1
د.نكن مواد غذايي در بزاق دهان پيام عصبي ايجاد مي شدن چشايي روي زبان پس از حل )2
كنند. دار بخش مياني گوش انرژي صوتي را به پيام عصبي تبديل مي همژ )3
د.) حساسيت دارنسبزهاي اصلي (قرمز، آبي و  چشم هر كدام نسبت به يكي از رنگاي  استوانه )4

؟است نادرستدر رابطه با مراكز عصبي بدن كدام گزينه  - 116
شود. محافظت مي ثابت است،از نوع هايي كه مفصل بينشان  استخوانمغز توسط  )1
قرار دارد. آنخاع در بخش سفيد رنگ نمجراي  )2
باشد. قشر مخ مركز بسياري از اعمال ارادي بدن مي )3
ست.خچه در پشت ساقه مغز قرار گرفته ام )4

هاي بدن كدام گزينه صحيح است؟ در رابطه با ماهيچه - 117
حركت داده و به جاي خود بازگرداند.است  لكه به آن متص را تواند استخواني هر ماهيچه اسكلتي مي )1
شود. با رنگ قرمز انجام مي نوعي ماهيچهباز و بسته شدن مردمك چشم توسط  )2
ي يافت.توان بافت پيوند در ماهيچه اسكلتي نمي )3
زردپي به استخوان متصل است. 3توسط بازو ماهيچه دو سر  )4

كدام گزينه دربارة دستگاه عصبي درست است؟ - 118
هاست. تر اندامك در ياختة عصبي، آسه محل تجمع هسته و بيش )1
گيرند. ها از نخاع منشأ مي عدد آن 62هايي كه به دستگاه عصبي مركزي متصل هستند،  از بين عصب )2
كنند. هاي عصبي كمك مي هاي پشتيبان با فعاليت عصبي خود به ياخته ياخته )3
پذير است. هاي بدن، معموالً جبران آسيب ديدن دستگاه عصبي همانند بقيه قسمت )4

يك از موارد زير صحيح است؟ كدام - 119
Aاي موجود در مشيميه چشم ديد سياه و سفيد دارند. هاي استوانه : گيرنده
Bاند كه در بخش حلزوني گوش مياني قرار دارند. داري هاي مژه ي صوتي ياختهها : گيرنده
Cهاي مخ قرار دارد. : مركز حس بويايي در جلوي نيمكره
Dد.نفرست ها را به صورت پيام عصبي به قشر مخ مي كه اثر محرك حضور دارندهاي گيرندة متفاوتي  : در پوست، ياخته

1( A - D  2( B - C   3( A - C  4( C - D
؟نيستهاي اسكلتي درست  كدام گزينه دربارة ماهيچه - 120

اي هم وجود دارد. هاي ماهيچه ها، بين رشته بافت پيوندي عالوه بر روي ماهيچه )1
هاي خوني را مشاهده كرد. توان رگ اي اين نوع ماهيچه، مي در بين دستجات ياخته )2
شود. اسكلتي محسوب مي سر بازو برخالف ماهيچه دلتايي، ماهيچه ماهيچة سه )3
تواند به دنبال دريافت پيام حركتي ارسال شده توسط دستگاه عصبي مركزي باشد. ها مي انقباض اين ماهيچه )4



19 ةصفحة اول متوسطه پاية هشتم دور آذر 15 آزمون - )3پروژة (

  

(دو عدد متباين يعني ؟ضرب دو عدد متباين نوشت صورت حاصل توان به را به چند صورت مي 1260عدد  - 121
گذشته) (نگاه به دو عددي كه نسبت به هم اول هستند.)

1( 6  2( 7  3( 9  4( 8  
؟است تر كوچك ها ساير گزينهب.م.م كدام جفت از اعداد زير از  - 122

1(2000 1078( , )2(729 144( , )

3(1210 4375( , )4(280 264( , )

بين  - 123 قلوي دو اول اعداد جفت تعدادaرا 70تا  1تعداد و اولناميده بـين   اعداد قلـوي bرا 300تـا   1سه

a.ناميم مي b-؟كدام است
1( 7  2( 5   3( 8  4( 6  

؟خورد ديرتر از بقيه خط مي زير ، كدام عدد3000تا  1اول از  اعداد در الگوريتم غربال، براي تعيين - 124
1( 2121  2( 2323   3( 1515  4( 2929  

آن تر اسـت. تعـداد اضـالع    بيش 30مكملش ةبرابر زاوي 4از  منتظمضلعي nداخلي يك ةر زاويه ةانداز - 125
؟كدام است

1( 12  2( 10   3( 8  4( 6  
خواهيم يك مثلث را نسبت به يكي از اضالع قرينه كنيم تا شكل نهايي مربـع شـود. ايـن مثلـث كـدام مي - 126

؟ويژگي را بايد داشته باشد
باشد. ضلع برابر داشته 2درجه و  60 ةيك زاوي )1
باشد. درجه داشته 45زاوية دو  )2
باشد. درجه داشته 60درجه و يك زاوية  30يك زاوية  )3
ع اين زاويه با هم برابر باشند.لباشد و دو ض درجه داشته 30يك زاوية  )4

؟است نادرستيك از جمالت زير  كدام - 127
االضالع ساخته شده است. مثلث متساوي 6 ضلعي منتظم از هر شش )1
ضلعي منتظم است. چهاره، يك مهر لوزي با يك زاويه قائ )2
ضلعي منتظم است. سه ،درجه 60الساقين با يك زاوية  هر مثلث متساوي )3
ضلعي منتظم است. چهاراالضالع با يك زاوية قائمه يك  هر متوازي )4

وجـود اي كه از برخورد دو خـط بـه   زاويه ،ضلعي منتظم عمود كنيم 8بر دو ضلع متوالي يك  را اگر دو خط - 128
؟چند درجه است ،آيد مي

1( 45  2( 60   3( 5/22  4( 37  

23ددقرينة ع ،اعداد روي محور - 129 ؟كدام است-324نسبت به عدد3

1(23 3-   2(5612-    3(18 6-   4( 196- 

وازي هستند.)خط نشان داده شده م چند درجه است؟ (دو نيمDوA،B،Cهاي در شكل زير مجموع زاويه - 130
1(700  
2(450  
3(630  
4(540  

دقيقه 10(تيزهوشان) هاي رياضيسؤال

محل انجام محاسبات

  
رياضي

45 ةتا صفح 1 ةصفح

B

A

C

D
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آيد پاسخ دهيد. هايي كه در پي مي بخوانيد و به پرسشابيات زير را با نادرستي اماليي * 

تو را در اين سخن انكار كار ما نرسد/  ر ما نرسدبه حسن و خلق و وفا كس به يا. 1

كسي به حسن و مالحت به يار ما نرسد/  اند فروشان به جلوه آمده اگرچه حسن. 2

ار ما نرسدذگ جهت حق به يار يك/  صحبت ديرين كه هيچ محرم راز به حقّ. 3

كه گردشان به هواي ديار ما نرسد/  عمر كان چنان رفتند ةدريغ قافل. 4

كه بد به خاطر اميدوار ما نرسد/  دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش. 5

6 .به سمع پادشه كامگار ما نرسد/  او ةبسوخت حافظ و ترسم كه شرح قص

اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 131

بيت چهارم) 4  بيت سوم) 3  بيت دوم) 2  بيت نخست) 1

؟ندارداي  خانواده زير در بيت دوم، هم ةكدام واژ - 132

شريف )4  تحسين )3  مليح) 2  تجلّي )1

توان ديد؟ ابيات باال در قالب غزل است. تكرار قافيه را در كدام ابيات مي - 133

چهارم و پنجم) 4  سوم و چهارم )3  دوم و سوم) 2  اول و دوم) 1

در كدام بيت منادا وجود دارد؟ - 134

بيت ششم) 4  بيت پنجم) 3  بيت چهارم )2  بيت سوم   )1

در بيت پنجم چيست؟» بد«و » واثق«هاي  ستوري واژهبه ترتيب نقش د - 135

نهاد ـ نهاد) 4  ) مسند ـ مفعول3  نهاد ـ مفعول) 2  مسند ـ نهاد )1

بيت دوم به ترتيب كدام است؟ة جمع در نقش دستوري واژ - 136

نهاد) 4  متمم) 3  مفعول) 2  مسند )1

در بيت سوم چه معنايي دارد؟» ديرين« ةواژ - 137

آهنگين) 4  وبو نگر بي )3  قديمي) 2  جديد )1

در بيت چهارم به چه معناست؟» گردشان«عبارت  - 138

مانند پهلوان) 4  منشان  پهلوان) 3  ها غبار آن) 2  ها دور آن) 1

كند؟ سوگندي ياد ميبه وضوح و بدون برداشتي ديگر، شاعر در كدام بيت  - 139

بيت چهارم) 4  بيت سوم) 3  بيت دوم) 2  بيت نخست) 1

بخواهد. ديگر ، چيزي را به نحوي نيكو از كسيكسيشود؟ حسن طلب يعني  ه ميديد» حسن طلب«در كدام بيت  - 140

بيت ششم) 4  بيت چهارم) 3  سومبيت  )2  دومبيت ) 1

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

فارسي
46 ةتا صفح 9 ةصفح

نگارش
36 ةتا صفح 12 ةصفح

دقيقه 10
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كند؟ را به درستي كامل مي زيركدام گزينه جاي عالمت سؤال در الگوي  - 141

1 (2 (

3 (    4 (

زنيم. شكل بازشده كدام است؟ مي شده تا و برش داده اي را مطابق با مراحل نشان برگه - 142

1 (  2 (  3 (  4 (

شود؟ كنيم كه يك مكعب ساخته شود. كدام نما در اين مكعب ديده مي كامالً سفيد است. آن را به نحوي تا مي زيرپشت برگة  - 143

1 (2 (

3 (4 (

پاسخ دهيد. 147تا  144هاي  * با توجه به متن زير به پرسش

آشـكارترند. تحقيقات جديد صحت و دليل اين موضـوع را   ور وجود داشته است كه مردان در يادآوري چهره از زنان ضعيفاز قديم اين با
گويند مـردان مي اند، پرداخته ديگرهاي مردان و زنان در حين نگاه كردن به صورت فرد  كند: دانشمنداني كه به بررسي نحوة حركت چشم مي

كنند، اما در زنان، حركـت چشـم بـين اجـزاي تصـوير ز صورت شخص شروع و سپس به اجزاي صورت نگاه ميو زنان، هر دو ابتدا از مرك
كـه مغـز درك اين توانيم بگوييم موضوع نگاه كنيم، ميتر به  تر از مردان است و همين، گواهي بر صحت ادعاي قدماست. اما اگر كلي بيش

كند. به درمان اختالالت حافظه كمك ميسپارد،  چگونه اطالعات تصويري را به حافظه مي
كدام عنوان براي متن باال مناسب تر است؟ - 144

) بينايي در مردان و زنان2  ) درمان اختالالت حافظه1
) درك مغز در مردان و زنان4  ) تفاوت حافظة تصويري در مردان و زنان3

ترند؟ چرا زنان در به ياد آوردن چهره از مردان قوي - 145
چشم در مردان و زنان متفاوت است. ) زيرا نحوة حركت1
ها در مردان و زنان يكسان نيست. ) زيرا نقطة شروع حركت چشم2
تر از مردان است. ) زيرا ميزان حركت چشم بين اجزاي تصوير در مدت زمان مشخص، در زنان بيش3
) زيرا اختالالت حافظه در مردان و زنان يكسان نيست.4

استعداد تحليليهاي  سؤال

?

استعداد تحليلي

دقيقه 10
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با قدرت بينايي و حافظة عادي هستند، هر كدام زمان كوتاه و يكساني دارند كه عكسي را از فرد سومي علي و مريم كه دو فرد معمولي - 146
شـود، بـه تعـداد ها را با يك نقطه نشان دهيم، نسبت تعداد نقاطي كه از ديد مريم ثبت مـي  براي اولين بار ببينند. اگر هر حركت چشم آن

تواند باشد؟ كدام گزينه مي ل زيادبه احتماشود،  نقاطي كه از ديد علي ثبت مي
1 (8/0  2 (1/1  3 (1  4 (9/0  

اي هم داريم كـه در آن دو كـاله قرمـز، دو     ايم. كيسه اكبر و اصغر و امير و امين را مطابق شكل روي پلكان نشانده - 147
ر سر هـر يـك ازبنديم و ب كاله آبي و يك كاله زرد وجود دارد و اكبر از اين موضوع آگاه است. چشم اين افراد را مي

بينـد،   كنيم. اكبر كه برخالف كاله خودش، كاله ديگران را مـي  گذاريم و سپس چشم اكبر را باز مي ها يك كاله مي آن
توان نتيجـه گرفـت درستي معلوم كند. اگر حرف اكبر درست باشد، مي تواند رنگ كاله خود را دقيق و به گويد نمي مي

  كه . . .
يست.) كاله اكبر قطعاً زرد ن1
) حتماً كاله زرد رنگ بر سر امين، امير يا اصغر است.2
) حتماً كاله زرد رنگ درون كيسه مانده است.3
توان گرفت. ) دربارة جايگاه كاله زرد هيچ نتيجة قطعي نمي4

جاي عالمت سؤال، در الگوي مقابل، چه عددي بايد قرار بگيرد؟ - 148

1 (3    2 (4  

3 (5  4 (6  

وسـيلة ترين محيطي كـه بـه   ترين و بيش توان ساخت. كم هاي مختلفي مي لرو شك با قطعات روبه - 149
دقت كنيد در كنـار هـم(ترتيب چند واحد است؟  توانيم بسازيم، از راست به چپ به اين قطعات مي
ها، حداقل يك واحد از ضلع يك شكل بايد به طور كامل به يك واحد ضلع از شكل قرار دادنِ شكل

)ديگر بچسبد.

1 (24-70    2 (22-66  

3 (24-66  4 (20-70  

رو در حال كوتاه شدن است. شما در كدام سمت درخت قرار داريد؟ ساية درخت روبه - 150

) جنوب2) شرق1

) غرب4) شمال3

ا�بر

اصغر

ام�ر

ام�ن

3

4

4

?

2 5

5 3

6

3

3

3



گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -287
درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

تماس تلفنـي پشتيبان
با شما تماس گرفته است؟ گذشته تاكنون آزمونآيا پشتيبان شما از  -288
بله، پشتيبانم با من تماس گرفت.) 2خير، پشتيبان با من تماس نگرفت.                ) 1
) بله، تماس پشتيبانم خيلي خوب بود.4بله، تماس پشتيبانم خوب بود.                      ) 3

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

ن:چند دقيقه؟تلفني پشتيباتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهاز آزمون قبل تا امروز پشتيبان شما  -290
سه دقيقه تا پنج دقيقه) 2يك دقيقه تا سه دقيقه                     ) 1
دقيقه 10بيش از ) 4دقيقه                           10تا   5بين ) 3

تلفني پشتيبان با اوليا تماس
شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
با ايشان داشته است. جداگانهيك تماس تلفني  ) بله،1
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) هنگامي كه با من گفت2
دانم، شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا ،) خير4

ريزي توسط پشتيبان بررسي دفتر برنامه
ريزي شما را بررسي كرده است؟ تا كنون دفتر برنامه تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
بود. گشا  و راهفيد مهاي ايشان برايم  بررسي كرد، راهنمايي با دقتام را  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
بررسي كرد.ام را  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
ام را بررسي نكرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4

كالس رفع اشكال
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
شركت خواهم كرد. پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
).(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم شركت خواهم كرد پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
كنم. ، اما من امروز شركت نمي)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند3
كند. برگزار نمي ان من كالس رفع اشكالپشتيب) 4

شـروع به موقع
شروع شد؟ س ساعت اعالم شدهرأآيا 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، ها مراقبآيا  -296
) خير2) بله                         1

ترك حوزه –پايان آزمون 
داده شد؟خروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزمونآموزان  آيا امروز به دانش -297
) خير2) بله                         1

نظم در پايان آزمون
است؟ منظم و ساكتحوزه  آيا تا پايان آزمون، -298
) خير2) بله                         1

نظرخواهي
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