
9898ماه ماه آذر آذر   2929  آزمونآزمون
اول متوسطهاول متوسطه  ةةدوردور  هفتمهفتم  ةةپايپايسؤال سؤال   ةةدفترچدفترچ

 سؤال نظرسنجيسؤال نظرسنجي  1010  ++  8080  هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه  100100    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ
 سؤالسؤال  3300  ::تيزهوشانتيزهوشانهاي هاي   تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال

دقيقهدقيقه  3300    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ

گويي خزمان پاس صفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس
دقيقه 10  3 1-10 10فارسي
دقيقه 510و  4 11-20 10عربي

دقيقه 10  6 21-30 10مطالعات اجتماعيهاي آسمان و پيام
دقيقه 10  7 31-40 10زبان انگليسي

دقيقه 30  9و  8 41-60 20 رياضي (عادي)   11و  10 61-80 20 رياضي (موازي)
دقيقه 30  14تا  12 81-100 20 علوم (عادي)   18تا  15 101-120 20 علوم (پيشرفته)

دقيقه 10  19 121-130 10  )تيزهوشانرياضي (
دقيقه 10  20 131-140 10 )تيزهوشانفارسي (

دقيقه 10  22و  21 141-150 10 استعداد تحليلي
نظر سؤال ـــــــــ  23  289-298  10سنجي هاي

طراحان
علي مرتضويمحمدآگيتا محمدزاده،فهاني،پور، حميد اصخانحسنسپهر  فارسي
، رضا معصوميپور، درويشعلي ابراهيميلهاآقاياري، سجاد فضلمريم  عربي

، محمدعلي مرتضويپورخانحميد اصفهاني، آگيتا محمدزاده، سپهر حسن هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
كاويانيپور، بهزادعلي رضوانيفائزه اكبرزاده،  انگليسيزبان 

پور، محمد بحيرايـي، خان محمدي، زهره رامشيني، صمد راهنماداد، مجتبي مجاهدي، سهيل حسنفرزاد شيرمحمدلي، هادي زمانيان، اميراحسان بريري، حسام سلطان  رياضي
 پور، بنيامين قريشيندا صالح

زاده، محمدعرفان اردستاني، هادي زمانيان، حميدرضـا پورطـالبي، ابيبگلو، مهسا رك، اشكان يادآورواحد، آرين توسل، اميرحسين قاسممژده رك  علوم
  ، محمدجواد محسني، مجيد بيانلواميراحسان بريري، آرمان فرحي، سپيده نجفي، مبينا فتحي

زاده، اميرحسين كريمي هپور، مسعود بيگدلي، مهرشاد سعادتمند، فاطمه راسخ، حميد اصفهاني، محمدامين طخانمهدي اماني، سهيل حسن  استعداد تحليلي

گزينشگران و و يراستاران

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

  نژاد، فاطمه راسخ، سجاد محمد  نويراستارا
پور ، مريم عظيمناصر اسكندري

پور،فاطمه نوبخت، فرزاد كرم
نژادمجيد بيانلو، ايمان حسين

سيد محمدعلي مرتضوي،
، حميد اصفهاني  -پور فرزاد كرمـپورفرزاد كرم

پور مريم عظيم
گروهويراستاران

مستندسازي
حسين اسدزاده، 
عرفان نوري، محمدرضارفيعي، سوسن نوابيانعلي   محمدامين وحدت

كوچكي آقايي
الناز معتمدي،
حافظ نقدعلي

مليكا كرباليي حيدر، 
 گرجيپويا پريا سليماني، 

حسين اسدزاده، زاده مهدي يعقوبيان، ايرج خليل
محمدامين وحدت

گروه فني و توليد
حميد اصفهاني مدير گروه آزمون

رمضانيراتا آراييو صفحهنگاريحروف
فاطمه نوبخت مسئول دفترچه

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  ا و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمه تمام دارايي«
مراجعه كنيد. )www.kanoon.irبراي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به سايت كانون (



3 ةصفحاول متوسطه ة دور هفتم ةپايآذر 29 آزمون - ) 3ة (ژپرو

(نگاه به گذشته)؟ نيست» ايجاد بريدگي كردن«يا » كردن پاره« يا »پريدن«كدام گزينه،  ةمعناي واژ - 1
) جهيدن4  ) خراشيدن3  ) ساييدن2  ) دريدن1

معنا شده است؟ نادرست، شده مشخّص ةكدام واژ - 2
و بام: كوي برزنت نيست پاي ) هنوز2  فرياد: ناتواني عجزفتاد از پاي، كرد از  )1
: باثمربرومندبن  نگردد شاخك بي) 4  : متغيردمسازنگشت آسايشم يك لحظه  )3

اماليي دارد؟ نادرستيكدام واژه در متن زير  - 3
».هاي آسماني بكوش تا به درجت اوليا برسي اي تن، مخسب! رنج از بحر خداي بكش و در برابر هجوم فتنه«

درجت )4  جومه )3  ) بحر2  مخسب) 1
دارد. . . . ، كه معنايشده) آمده است اي در ابيات زير به شكل مخفّف (كوتاه واژه - 4

ستا درياي آرميده به ساحل برابر/  ستا خموش به عاقل برابر ةديوان«
»سياهي منزل برابرست ةبا سرم/  گردي كه خيزد از قدم رهروان عشق

است. »عقل« ةخانواد ) هم2  است. روشن نوعي رنگ )1
ست.ا »سخنگو«) متضاد 4    ) محلّ آرامش است. 3

. . .» آدميت مكانجز خدا نبيند / بنگر كه تا چه حد است  رسد آدمي به جايي كه به«در بيت  - 5
ها كامالً مطابق با گفتار روزمره است. اجزاي جمله ترتيب ،در هر دو مصراع  )2  هيچ نهادي پنهان نيست. )1
اي هست كه نهاد آن پس از فعل آمده است. ) در هر دو مصراع جمله4  جمع هستند.  هاي نهادها واژه ة) هم3

شود؟ ديده مي» مفعول«نقش دستوري  ،در كدام عبارت زير - 6
هاي ششم و هفتم هجري است. مشهور بود. وي از صوفيان بزرگ سده» نجم«) عبداهللا بن محمد، به 1
چه مسلّم است اين است كه وطن او شهر ري بوده است. . آن) از احوال نجم اطّالعات كافي در دست نيست2
آسياي صغير فرار كرد.سپس براي تبليغ دين يا از بيم لشكر مغول، خانواده را رها و به همدان و   ) نجم3
ها سير و سفر، در بغداد از دنيا رفت. الدين عمر سهروردي آشنا شد و پس از سال ) نجم در آن سرزمين با شهاب4

شود؟ ر ابيات زير در مجموع چند حرف اضافه ديده ميد - 7
باك يكي است بي مردمِ مردن و زيستنِ/  كه از خويش گذشتيم چه هجران چه وصال ما«

»بين باش كه نيك و بد افالك يكي است راست/  راحت و رنج فغاني ز خيال من و توست
) پنج تا4  ) چهار تا3  ) سه تا 2  ) دو تا 1

شود؟ ديده مي» تشبيه، تكرار، مبالغه« ةها، در كدام بيت هر سه آراي هنمايي انتهايي گزينهبا توجه به را - 8
(سپهر: آسمان)   ) اال بر سپهر سعادت چو مهر / ز قدرت يكي پايه آمد سپهر 1
(شه: شاه)   ) به دوران بسي ديدم اي نامدار / امير و وزير و شه و شهريار2
(غرض: قصد)  بود نام نيكت بماند بسي   ) غرض زين همه اي عزيز كسي / 3
حاصل) (شوره: زمين بي  ) همان شوره آخر كند كار خويش / تو شرمنده گردي ز كردار خويش 4

در كدام بيت تكرار شده است؟» قل هو اهللا احد« ةمفهومِ آي - 9
 كه عالم به نور خود آراست آن/  گفتم	له	شريك	وحده ال) 1
 چنان درياست ةجان ما غرق/  تبحر دل را كرانه پيدا نيس) 2
ما چو از ميان برخاست يِيما/  عشق آمد به جاي ما بنشست) 3
 اشياست ةعاشق روي جمل/  نعمت اهللا كه مير مستان است) 4

كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -10
»روند اين زندگي حالل كساني كه همچو سرو / آزاد زيست كرده و آزاد مي«

است بنياد جهان زندگي / تا بشويي دست زود از خاكدان زندگي) بر سر آب 1
اند / زنده بودن كارِ بيداران بود ) خفتگان از زندگي آگه ني2
 زندگي هر روز مهر تازه به طومار/  از داغ دوستان و عزيزان فلك نهد) 3
 وفا خجلم تو كز عمر بيزندگي  به/  بي تو زندگي گاه من و جدايي و آن) 4

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  كر ميدر اين آزمون ف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

فارسي
64 ةتا صفح 49 ةصفح

نگارش
46 ةتا صفح 25 ةصفح

دقيقه 10

فارسيهاي  سؤال
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(نگاه به گذشته)تر است؟  هايي كه جمع هستند، بيش در كدام گزينه تعداد اسم -11

1 (. .) 2  عباس و هاشم و مهدي مسرورونَ أولئك الرِّجالُ جالسون عند عالمينِ

في كُتب قصص المكتبة عبر لألطفال.) 4  هؤالء اللّاعبات فائزات في المسابقات.) 3

درست كدام است؟ ي ترجمه» اُمه جنب سيارةٍ كبيرةٍ جالس. عندالعنَب  ذلك الطّفلُ تَحت شجرةِ« -12

كنار ماشين بزرگي نشسته است. ،نزد مادرش ،آن كودك زير درخت انگور) 1

است.ايستاده كنار ماشين بزرگي  ،نزد مادر خود ،آن كودك زير درخت انار) 2

شين بزرگي نشسته است.كنار مادر، پشت ما ،اين كودك، زير درخت انگور) 3

مقابل خودروي بزرگي نشسته است. ،نزد مادرش ،آن كودك پشت درخت انگور) 4

كدام ترجمه درست است؟ -13

1 (». سمت راست در باغ است. در گاو، آنجا»: البقرةُ، هناك علي اليمين في الحديقةِ

. المرأة تلك حقيبةُ«) 2 در اتاق پذيرايي است. ،زن روي ميز كيف اين»: علي المنضدةِ في غُرفةِ الضُّيوف

3 (». بابِ البيت أمام اش ايستاده است. مرد جلوي در خانه»: الرَّجلُ واقف

4 (»ند مدير الفُندق.مكليدهاي اتاق من، نزد مدير هتل است.»: فتاح باب غرفتي ع

است؟ نشدهدرست ترجمه عبارت كدام  -14

1 (»يخوشحال است. ي اين ماشين تميز براي آن راننده»: المسرور.ظيفة لهذا السائق ارة النّتلك الس

استاد زبان عربي كيست؟ آقاي اكبري.»: كبريأاللّغة العربية؟ السيد  ذستامن هو اُ«) 2

3 (». شجاع آموز سربازي شجاع است. برادر اين دانش»: أخو هذه الطالبة جندي

آيا تنهايي بهتر از همنشين بد است؟ »:هل الوحدةُ خيرٌ من الجليس السوء؟«) 4

آموز عزيز:دانش
برگه امتحاني براي آمادگي در امتحانات مدرسه. 80كتاب مجموعه سؤاالت امتحاني، بهترين منبع با 

عربيهاي  سؤال

عربي
31 ةتا صفح 20 ةصفح

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

هيد؟ در جدول زير بنويسيد.د سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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است؟ نادرستكدام مفهوم  -15

.: سكوت اللّسان سالمةُ اإلنسان.) 1 هاإلنسان في لسان بالء

يش في المداراة.: عليك بمداراة النّاس.عسالمة ال) 2

يد اهللا مع الجماعة.: يك دست صدا ندارد!) 3

درون! رّدهد از س ات.: رنگ رخسار خبر ميلنّياألعمالُ با) 4

؟رود نميكار  به» أينَ«اي است كه براي پاسخ به  كلمات زير كلمهاز گروه  در كدام -16

ـ هنا ـ وراء خَلف) 2    حولَ ـ في ـ بينَ) 1

علي اليمين ـ جنب ـ أمام) 4  علَي ـ فَوقَ ـ دوران ) 3

كند؟ و تكليف ميمعناي كدام عبارت داللت بر وظيفه  -17

.مكتبة المدرسة علي اليسار) 2  .  عليك بمداراة النّاس) 1

؟هل الدوران إلي اليمين ممنوع) 4  .إنَّ حسن العهد من عالئم اإليمان) 3

پاسخ كدام پرسش است؟».مهااُعند «عبارت  -18

لمن ذلك الطِّفل؟) 2    من هو؟) 1

أين البنت؟) 4    ما هو عندك؟) 3

است؟ نادرستكدام مكالمه  -19

1 (. ؟ أنا إيرانينْ أين أنتم  

لبرز؟ في شمال إيران.أأين جبلُ ) 2

أ هذه حقيبة السفر؟ ال، هذه حقيبة المدرسة.) 3

ماذا علي المنضدة؟ جوالي و قلمي.) 4

در اولين لحظات سفر مريم به ايران، او با خانمي به نام زهرا آشـنا شـد. زهـرا از او در مـورد محـلّ -20

؟ ناگهان خانمي كه در كنار مريم بود، به سؤال زهـرا»من أين أنت«نتش سؤال كرد و به او گفت: سكو

ي مناسب را انتخاب كنيد.) (گزينه«. . .» جواب داد و گفت: 

. )2    هي من مصر. )1 هي مصري  

أنا من مصر. )4     أنت من مصر. )3
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)هاي آسمان پيام(
كند؟ درستي كامل مي هاي علي (ع) است، كدام گزينه به ها و ازخودگذشتگي فداكاري ةدهند هاي زير را كه نشان عبارت -21

از ميـدان جنـگ گريختنـد و شـمار، بقيـه   نان به شهادت رسيدند و به جز چند نفر انگشـت مؤمبسياري از .  . .وقتي در جنگ الف) 
.جنگيد، علي بود ن مشرك رها كردند، كسي كه در كنار رسول خدا با شجاعت ميپيامبر خدا را در ميان انبوهي از سپاهيا

رحـم يات را در ميان مشركان بيآه برود و اين منان به مكّؤرا نازل كرد و قرار شد يكي از م . . . ةسور مهم آياتوقتي خداوند ب) 
.ار شدد وليت خطرناك را عهدهئاين مس علي بود كهه با صداي بلند بخواند، مكّ

) خندق، احزاب4  ) خندق، توبه 3  حزابا) احد، 2  ) احد ـ توبه1
كند؟ كدام گزينه متن زير را كه از امام علي (ع) است، به درستي كامل مي -22
و حـق مظلـوم[ستمگران و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند  خواهي گاهان عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر زيادهآاگر خداوند از «

.» . . ]ز ظالم بستانند و به او بازگردانندرا ا
.تر است ارزش بي بـز ةسشما نزد من از عط هاي دنيايي ديديد كه مقام يگاه م نآكردم و  حكومت بر شما را رها مي) 1
رساندم. كردم و خود را كه مظلوم واقع شده بودم، به حقّ خود مي ) بالفاصله پس از رحلت پيامبر، قيام مي2
.تر است ارزش بي بـز ةسشما نزد من از عط هاي دنيايي ديديد كه مقام يگاه م نكردم و آ صله پس از رحلت پيامبر، قيام مي) بالفا3
ديديد كه حكومت براي شما همچون شير بز شيرين است. و مي كردم حكومت بر شما را رها مي) 4

دهد؟ عبارت زير دقيقاً كدام دو ويژگي پيامبر اسالم را نشان مي -23
كـرد و بـا دسـتان زدند خودش در را باز مي دوخت. وقتي در مي ها را مي نآخودش  شد، گاه لباس و كفش رسول خدا پاره مي هر«

ورد.آ مي بآ كرد و سياب ميآخودش گندم و جو را 
نفس ) مهرباني و عزّت4  داري و مهرباني ) امانت3  داري زيستي و امانت ) ساده2  زيستي نفس و ساده ) عزّت1

.  . ها، . . رفتار آن . . گفتار پيامبران -24
 دهد. را نشان ميراه دستيابي به رستگاري ) برخالف ـ 1
دهد. را نشان ميراه دستيابي به رستگاري ) مثل ـ 2
) برخالف ـ صرفاً براي مردم زمان پيامبر اسالم الگو و قابل استفاده است.3
م الگو و قابل استفاده است.) مثل ـ صرفاً براي مردم زمان پيامبر اسال4

كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه متن زير را به ،طبق كتاب درسي -25
دسـتوري  چـه  ايشـان  هايي لرزان خود را به سپاه پيامبر رسانده بودند تـا ببيننـد   هايي ترسان و قدم ار و مشركين مكه همگي با چهرهكفّ«

نـان را ازآهاي يكايك  پيامبر چهره ام بود.قبراي انت فرصت مناسبيكرده بودند و اكنون  ه را پيامبر و يارانش فتحمكّ دهد. مي نانآ ةدربار
اي تلخ بود. يكي سنگ به صورتش زده بود، ديگري دنـدانش را شكسـته بـود؛ يكـي ور خاطرهآاي براي ايشان ياد نظر گذراند. هر چهره

وري اين خاطرات، اشك از ديدگان پيـامبر فروريخـت. مـردمآبا ياد. ودمده بآفحش و ناسزا گفته بود و ديگري بارها به جنگ با پيامبر 
»خداوند اشاره كرد. . . . نامپيامبر، به  . . . با اشاره به نان كرد وآمكه نيز با ديدن اين صحنه به شدت گريستند. پيامبر رو به 

نمهربانترين مهرباناـ  يوسف) 2  مظلومان ةگيرند ـ انتقام يوسف) 1
مظلومان ةگيرند ) ابراهيم ـ انتقام4  مهربانترين مهربانانم ـ ) ابراهي3

)مطالعات اجتماعي( 
(نگاه به گذشته)محتوايي دارد؟  نادرستيمتن زير چند  -26
،بـه مشـتري   پرداخت حقّ بيمه قبال در كند مي دتعه گر، بيمه ةسسؤونده است. مش گذار) و بيمه گر(بيمه بيمه يك قرارداد بين بيمه«

ها زير آن ةكه هم مده استآسات مختلفي براي بيمه به وجود سؤدر كشور ما، م. ني را جبران كندي ناشي از حوادث معيها خسارت
»كنند. فعاليت مي» ايران ميالاس جمهوري مركزي ةبيم«نظر 

) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي 1
.طبيعيهاي  آيد، نه از ويژگي ب ميهاي انساني يك منطقه به حسا .، از ويژگي . . بر خالف . . . -27

ـ زبان )1 ـ ناهمواري3  آب و هواـ  رودها) 2  سواد  هاي اقتصاديـ  تعداد جمعيت ) فعاليت4  ها ) آثار تاريخي 
.  . براي وسايل گرمايشي . -28

.ناپذير است تعريفبرخالف وسايل آرايشي بهداشتي، استاندارد ) 1
گيرد. قرار نمي ) برچسب مشخّصات كاال در اختيار مشتري2
شود. ها، استاندارد تعريف مي ) مثل خوراكي3
كند. سازمان ملّي استاندارد ايران، استاندارد تعريف نمي )4

داشته باشند.نظارت .  . . كنند تا بر . صادر مي . ساختمان را در شهرها، . ةپروان -29
ها وساز تها ـ ساخ ) استانداري2 ها ـ فضاي سبز و فرهنگسراها ) استانداري1
ها وساز ها ـ ساخت ) شهرداري4  ها ـ فضاي سبز و فرهنگسراها شهرداري) 3

دو نقطه در واقعيت چند كيلومتر است؟ ةدهد. فاصل متر نشان مي دو نقطه را چهل سانتي ةهزار، فاصل اي فرضي با مقياس يك به بيست نقشه - 30
1 (5  2 (50  3 (80  4 (8  

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف بلآزمون ق10چند از

عمومي هاي سؤال

  
هاي آسمان پيام
88 ةتا صفح 57ة صفح

مطالعات اجتماعي
56 ةتا صفح 37ة صفح

دقيقه 10
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(نگاه به گذشته)اند؟  ترتيب كدام هاي زير به هاي پرسشي مناسب براي مكالمه كلمه -31
A: . . . . is that boy?   B: He’s my friend Ali. 
A: . . . . are you?        B: Fine, thanks.
1) Who-How 2) How-What
3) What-Who 4) What-What

( يك از تصاوير زير معادل انگليسي كدام -32 شروع Cبا حرف ؟شود نمي)

1) 2) 3) 4)

درستي آمده است؟ ريختة زير در كدام گزينه به هم جملة به ةمرتب شد -33
“say-now-names-by-one-your-one-.”
1) One say your names now by one.
2) One by one your names say now.
3) One your names say by now one.
4) Now say your names one by one.

34- You can greet people with “. . . . .”. 
1) He is Amin 2) Nice to meet you
3) My first name is Ali 4) My last name is Karimi

گردد؟ مكالمة زير با كدام گزينه كامل مي -35
A: . . .  ? I can’t spell my last name. 
B: Sure.
1) Can I help you 2) What’s your first name
3) Can you help me please 4) Can I have my library card please

از نظر معني كدام است؟ ناهماهنگكلمة  -36
1) librarian 2) teacher
3) dentist 4) man

است؟ نادرستترجمة كدام واژه  -37
1) rice: برنج 2) color: رنگ
3) number: حرف 4) sound: اصد

شود؟ درستي تكميل مي ديكتة معادل انگليسي تصوير زير با چندمين حرف الفباي انگليسي به -38
sit d - wn
پانزدهمين (1
 سومين (2

هفدهمين (3
 بيستمين (4

39-  . . . . . is the shortest name. 
1) Elahe 2) Parisa 3) Babak 4) Bita

40- Mary, please . . . . your library card. 
1) talk 2) listen 3) fill out 4) say

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 زبان انگليسي هاي سؤال

زبان انگليسي
  

Student Book :15تا صفحة  2 ةصفح

دقيقه 10
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(نگاه به گذشته)تر است. قرينة اين عدد كدام است؟  واحد بيش 6اش  برابر قرينه 2عددي از  -41
1( 1  2( 1  3( 2  4( 2  

ـ  سال است. هـم  63سال داشت و حاال مجموع سن امير و پدرش  27هنگام تولد امير، پدرش  -42 وناكن
(نگاه به گذشته)امير چند سال دارد؟

1( 16  2( 45  3( 21  4( 18  
كنـيم و  گر وصـل مـي  يد االضالع است كه وسط اضالع آن را به يك مثلث بزرگ يك مثلث متساوي -43

با چنـد Aمثلث دهيم تا شكل زير حاصل شود.  هاي كوچك ايجاد شده انجام مي همين كار را با مثلث
است؟ نهشت ديگر هممتمايز مثلث 
1( 16  2( 21  

3( 20  4( 15  
3xازاي مقدار عددي عبارت زير به -44  كدام است؟

33 6 4 9 62x
x

    

1( 5/19  2(37
63(73

64( 5/20  

ت؟رو قطعاً صحيح اس يك از روابط زير در مورد شكل روبه كدام -45
1(AB BD CD 

2(BC AC CD 

3(AC AB BD CD  

4(BD CD AB  2
BOدر شكل زير -46 AO 70وB̂   .3استÔ چند درجه است؟

1(502(40
3(1404(70

اگر شكل -47
BA D

C
F E

Eسپس شـكل حاصـل را حـول     و كنيم قرينه بار  DE، 3را نسبت به ضلع 

ساعتگرد دوران دهيم، شكل حاصل كدام خواهد شد؟ 180، در تبديل قبلي) E(متناظر نقطة 

1( 2( 3( 4( 

؟نيستصحيح  يعدد xدر كدام گزينه  -48
1(x x  9 14 14 92(x x  4 8 11 13
3(x x  2 7 5 124(x x   9 13 6 17

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

عادي هاي رياضي سؤال

 

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

A

BA

C D

O
A

B

31

محل انجام محاسبات

  
رياضي

54 ةتا صفح 34ة صفح

دقيقه 30
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هاي زير مقعر است؟ چه تعداد از شكل -49

,, , , ,

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

BEايم. مقدار عددي معادل قسمت مساوي تقسيم كرده 8را به  زيرخط  پاره -50

DE GH
كدام است؟ 

A B C D E F G H I

1(3
2  2(4

3  3( 1  4( 2  

2اگر -51 7 9x   3و 2 4y    باشد، حاصلxy كدام است؟
1( 16  2( 16  3( 2  4( 2

باشد. اندازة ساق مثلث كدام است؟ مي 2و اندازة طول قاعدة آن  10الساقين  محيط يك مثلث متساوي - 52
1( 8  2( 5  3( 4  4( 3  

ن بـدهكارتومـا  200تومـاني بخـرد در حـالي كـه      250خودكـار   nتواند  با پولي كه دارد ميعلي  -53
2n،توماني بگيرد 200شود. اگر او خودكار  مي  تومـان 150تواند بگيرد در حـالي كـه    خودكار مي

است؟ چند تومانآورد. پول علي  هم اضافه مي
1( 3550  2( 2200  3( 4050  4( 3600  

4عبارت جبريحاصل  -54 2x xy  ازاي بهx  2yو 2   كدام است؟
1( 82( صفر
3( 124( 16

هـزار 55بـرنج را   گرمكيلـو  5خـرد و هـر    هزار تومان مـي  56برنج را  گرمكيلو 7فروشي هر  برنج -55
هزار تومان سود كند؟ 312بفروشد تا را  آنبرنج بخرد و  گرمچند كيلوحداقل فروشد. او  تومان مي

1( 312  2( 156  3( 104  4( 210  
ساخت؟ مثلث توان مي خط، پاره سه كدام با است. شده داده خط پاره طول سه زير هاي گزينه از كدام هر در - 56

3)2    005/0و  05/0و  5/0 )1
2و4

1و3
2

  01/2و  1و  1 )7/04و  4/0و  3/0 )3

كـدام AFBمربـع اسـت. زاويـة    ABCDضـلعي  4االضـالع و   متساوي BCEمثلث  زيردر شكل  -57
 است؟

  درجه 75 )2    درجه 65 )1
درجه 80 )4درجه 70 )3

ها روي اين نقاط باشد؟ آيد كه سر آن وجود مي خط به چند نيم ،نقطه قرار دهيم nاگر روي يك خط راست  - 58
1(n 2  2(n n  3(n24(n

ˆدر شكل زير اگر -59 ˆA B  401 است؟ چند درجه Ĉزاوية ،باشد 1
1( 80  2( 60  

3( 50  4( 40  
x)2ر شكل زيرد -60 y) چند درجه است؟

1(72  2(36  

3( 180  4(90

A B

F E

CD

1

1

A

B
D

C

E

x2

x3
y4

y

محل انجام محاسبات
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(نگاه به گذشته)كدام است؟ حاصل عبارت زير -61
1 1 1 1 1
3 9 27 81 6561 ?     

1(3280
65612(3200

65613(3170
65614(2990

6561
(نگاه به گذشته)ضلعي چندتاست؟9تعداد قطرهاي يك  -62

1 (9  2 (27  3 (54  4 (18  
چند گوي وجود دارد؟ ،در شكل نهم از الگوي زير -63

. . .

(1) (2) (3) (9)

?

1( 53  2( 68  3( 85  4( 104  
است؟ نشدهطور كامل ساده  بهچند عبارت  -64

2الف) 1a   (2ب 1b a   (2ج 1 2ab ba 

3aد) a  3) ه 3ba b  (2و 2ab b a 

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
شود؟ مي aاده شدة كدام گزينه برابر س -65

1(b (a ) (a b )     2 3 1 2 1 1  2(a (b ) b (a ) (b a)    2 1 2 1 2
3(a (b ) (a b )    3 2 1 2 1  4((b a ) (a b ) (b )      3 1 2 1 1

بهاز عرض مستطيل  aاالضالع به ضلع  متساويمثلث داريم. اگر يك  bو طول  aمستطيلي به عرض  -66
شود؟ بچسبد، محيط شكل جديد چقدر ميبه آن سمت بيرون 

1(a b4 2  2(a b3 2  3(a b2 2  4(a b2
شود؟ نمودار زير شود، چه عبارتي خارج ميوارد  xاگر  -67

x
�1 �5 �2 ?

1(x82(x  3  3(x 5 3  4(x 5 1
هزار تومان است. اگر قيمت حمـل و نقـل 5بدون درنظر گرفتن هزينة حمل و نقل سيب  كيلوقيمت هر  - 68

شود؟ مي چند تومانبا احتساب هزينة حمل و نقل كيلو سيب  nهزار تومان ثابت باشد، قيمت  100
1( n5000    2( n 105000
3(n 5000 100000    4(n100000 5000

شود؟ كبريت استفاده مي  ام از چند چوبnهاي زير، براي ساخت شكل  با توجه به شكل -69

(1) (2) (3)

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

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 ازيمو هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

رياضي
47 ةصفح تا 27 ةصفح
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نشـان wتر است. اگر عـرض مسـتطيل را بـا     طول يك مستطيل از دو برابر عرض آن، سه واحد كم -70
كدام است؟همواره محيط اين مستطيل  دهيم، 
1(w 3 3  2(w 3 3  3(w 6 6  4(w 6 6

عبارت جبري زير كدام است؟ده شدة سا -71
3 2 1 5 2 3 1( x ) ( x)    

1(x 21 12  2(x 12 21  3(x 9 12  4(x 9 12
3xازاي مقدار عددي عبارت زير به -72  كدام است؟

33 6 4 9 62x
x

    

1 (5/19  2(37
63(73

64( 5/20  

BOدر شكل زير -73 AO 70وB̂   .3استÔ چند درجه است؟
1(502(40
3(1404(70

هاي زير مقعر است؟ چه تعداد از شكل -74

,, , , ,

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

BEايم. مقدار عددي معادل قسمت مساوي تقسيم كرده 8خط زير را به  پاره -75

DE GH
كدام است؟ 

A B C D E F G H I

1(3
2  2(4

3  3 (1  4( 2  

تومـان بـدهكار 200تومـاني بخـرد در حـالي كـه      250خودكـار   nتواند  علي با پولي كه دارد مي -76
2nتوماني بگيرد، 200شود. اگر او خودكار  مي  تومـان 150تواند بگيرد در حـالي كـه    خودكار مي

پول علي چند تومان است؟ آورد. هم اضافه مي
1( 3550  2( 2200  3( 4050  4( 3600  

4عبارت جبري -77 2x xy  ؟ با كدام گزينه برابر است
1(( x y) 2  2(x ( xy) 2 2  3(( x xy) 2  4(x ( y )  2 2

كـدام AFBمربـع اسـت. زاويـة    ABCDضـلعي  4االضـالع و   متساوي BCE در شكل زير مثلث -78
است؟

درجه 75 )2درجه 65 )1
درجه 80 )4درجه 70 )3

ˆدر شكل زير اگر -79 ˆA B  401 چند درجه است؟ Ĉباشد، زاوية 1
1( 80  2( 60  

3( 50  4( 40  

است، چند درجه است؟ 120اي كه مكمل آن مم زاويهمت -80
1(60   2(120   3(30  4(150  

1

1

A

B
D

C

E

A B

F E

CD

O
A

B

31

محل انجام محاسبات
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(نگاه به گذشته)خاصيتي كه در تصوير زير به آن اشاره شده را دارند؟  ،چه تعداد از موارد زير -81

»طال، مس، گوگرد، آلومينيم«

1( 3    2( 4  

3( 2    4( 1  

(نگاه به گذشته)آمده است؟  نادرستيهاي يك ماده به  كدام تعريف در مقابل ويژگي -82

در اثر نيرو و بازگشت به حالت اول پس از حذف نيرو پذيري: توانايي خم شدن و كشيده شدن انعطاف )1

چگالي: مقدار جرمي كه در حجم معيني از جسم وجود دارد. )2

خواري: مقاومت در برابر تغيير شكل چكش )3

سختي: توانايي يك ماده در ايجاد خراش روي مادة ديگر )4

در كدام گزينه آمده است؟رتيب از راست به چپ ت بهپرسش (ج)  نادرستهاي (الف) و (ب) و جواب  پرسش درستجواب  -83

؟شود نميهاي ساختماني استفاده  الف) به چه دليل از آهن خالص در ساخت اسكلت

هاي مختلف چيست؟ ب) علت به كار بردن كروم و نيكل در توليد كارد و چنگال

شود؟ سازي سنگ معدن در چندمين مرحلة توليد آهن انجام مي ج) خالص

ن و كارآمد نبودن ـ كاهش چگالي و قابل استفاده شدن ـ دومنرم بود )1

زدگي ـ سوم ـ جلوگيري از زنگ گران بودن آهن خالص )2

زدگي ـ سوم نرم بودن و كارآمد نبودن ـ جلوگيري از زنگ )3

ـ كاهش چگالي و قابل استفاده شدن ـ دومگران بودن آهن خالص  )4

(بـا ،داشته باشـد رابطة عكس  ها هاي شناخته شدة آن هاندوخت پايان يافتنني شده براي بي تقريبي پيشزمان فلزات با اگر قيمت  -84

كدام گزينه قيمت فلزات مس، روي و كـرومنمودار در  كند.) قيمت كاهش پيدا  ،بيني شده براي پايان يافتن افزايش زمان پيش

اند.) صورت تقريبي رسم شده (نمودارها به اند؟ تري مقايسه شده به شكل صحيح

1( 

ق�مچت

فلز
�روم لايروي مس

  2( 

ق�مچت

فلز
لايروي�روم مس

  3( 

ق�مچت

فلز
لايروي�روم مس

  4( 

ق�مچت

فلز
مسلايروي�روم

 

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

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 به چند س در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

عادي علومهاي  سؤال

  
علوم

49 ةتا صفح 32ة صفح

دقيقه 30

ضربه
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بيانگر كدام ذخاير آب شيرين هستند؟ترتيب از راست به چپ  به )2(و  )1(با توجه به نمودار زير اعداد  -85
  ها هاي زيرزميني ـ درياچه آب )1
ها ها ـ درياچه يخچال )2
  هاي زيرزميني ها ـ آب يخچال )3
ها ها ـ يخچال درياچه )4

درستي بيان شده است؟  سازنده به ةاوليدر كدام گزينه مواد  -86
نيكل، كروم و آهن چدن  )2    ماسه بشقاب چيني  )1
آبماسه و  شن، ،سيمان بتن  )4  خاك رس اي  ليوان شيشه )3

؟استكدام گزينه صحيح  -87
شيرين فرا گرفته است. هاي زمين را آبكرة درصد سطح  75بيش از  )1
شوند. بندي نمي آب شيرين دستهع منابها، جزء  ها برخالف يخچال درياچه )2
دهند. هاي شيرين تشكيل مي سطح زمين را آب هاي تر آب بيش )3
د.نصورت جامد، مايع و يا بخار باش به توانند ميكره  آبهاي موجود در  آب )4

ص تشـكيللدرصد جرمشان را آهن خـا  80كيلوگرمي نياز داريم كه  200هاي  براي ساخت يك ساختمان دو طبقه، به تيرآهن -88
مقـدار كـلتيرآهن نياز داشته باشيم، در كل براي اسـتخراج   75داده است. چنانچه براي احداث هر طبقه از اين ساختمان به 

(از هـر معدن آهن احتياج خواهيم داشت؟ به چند كيلوگرم سنگ ، تقريباًهاي اين ساختمان تيرآهنبراي ساخت آهن مورد نياز 
شود.) كيلوگرم آهن خالص استخراج مي 500كيلوگرم سنگ معدن آهن،  1000

1( 24000  2( 48000  3( 30000  4( 60000  
بتن مخلوطي از آب، . . . است و . . . زيادي دارد. -89

استحكام ـ ماسه و شنسيمان،  )2  پذيري  انعطاف ـ خاك رس و آهك )1
پذيري انعطاف ـ ماسه و شنسيمان،  )4  استحكام ـ آهك و خاك رس )3

دهد؟ آهن را به درستي نشان مي استخراج فلز، ترتيب مراحل كدام گزينه -90
بيرون آوردن سنگ معدن از دل زمينالف) شناسايي معدن و 

هاي فلز آهن ب) توليد ورقه
ج) گرما دادن مخلوط سنگ آهن، كربن و سنگ آهك در كوره

سازي سنگ معدن د) خالص
د، ب، الف، ج )2الف، د، ج، ب )1
د، ج، ب، الف )4الف، د، ب، ج )3

بيان شده است؟ نادرستكدام گزينه به شكل  -91
بدون آب قادر به ادامة زندگي خود نيست.اي  هيچ موجود زنده )1
هاي سطحي به تازگي مورد توجه قرار گرفته است. دليل قرارگيري كشورمان روي نوار بياباني، مهار آب به )2
شود. متر انجام مي بارندگي برحسب ميلي گيري مقدار اندازههواشناسي هاي  ايستگاهدر  )3
د.نآي كره به حساب مي موجود در هواكره، بخشي از آب هاي آب )4

هاي زير، دربارة تشكيل باران، برف و تگرگ صحيح است؟ از عبارت چه تعداد -92
الف) شروع بارش به درصد رطوبت هوا وابسته است و دماي هوا در آن نقشي ندارد.

شوند. ، به تگرگ تبديل ميكنندران در مسير پايين آمدن به سطح زمين از تودة هواي سرد عبور هاي با ب) اگر قطره
ريزد. زمين ميسطح شدن ابرها، دماي هوا خيلي كم باشد، رطوبت به شكل برف به ج) هرگاه در فرآيند متراكم 

شود. ديل ميبه دليل افزايش دما، متراكم شده و به ابر تبآب د) در باالي سطح زمين، بخار 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

شولاير آب

ش�ر�ن آب

2
1

3
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  در تهية ظروف سفالي . . . -93
دست بيايد. گري به دهند تا گل كوزه با افزودن مواد شيميايي مختلف گرما مي) ماسه را 1
شود. ) از اكسيدهاي فلزي براي افزايش مقاومت ظروف در برابر شكستن استفاده مي2
شود. شوند، استفاده مي كه ظروف چيني از آن ساخته مياي  ) از ماده3
پذيرد. ) حرارت دادن به خمير، قبل از شكل دادن به آن صورت مي4

كدام گزينه درست است؟ -94
كنند. ها استفاده مي كننده در ورودي استخرها و گاوداري عنوان ضدعفوني مخلوط آب و آهك را به )1
شود. بودن به راحتي خم مي صورت خالص بسيار سخت و مقاوم است و در صورت ناخالص فلز آهن به )2
شود زيرا استفادة همزمان از هر دوي اين مواد باعث كـاهش مقاومـت طور همزمان استفاده نمي هاي مسكوني از فوالد و بتن به در ساخت خانه )3

شود. خانه مي
هر سه مورد صحيح است. )4

كدام گزينه صحيح است؟ -95
سنجي است. هاي بارش قدار بارندگي برحسب ليتر در ايستگاهگيري م يكي از كارهاي مهم هواشناسي، اندازه )1
اند. هاي كرة زمين را در خود جا داده ترين مقدار آب ها بيش يخچال )2
رسد. اگر هنگام متراكم شدن ابرها، دماي هوا خيلي كم باشد، رطوبت به شكل تگرگ به سطح زمين مي )3
مين است.هاي هواكره، سطح و درون ز كره، مجموع آب آب )4

دهند؟ كدام مخلوط را در كوره گرما مي سازي آهن،  افتد و در خالص دهي اتفاق مي در توليد كدام ماده، گرما دادن، قبل از شكل - 96
شيشه ـ سنگ آهن، كربن و سنگ آهك )1
شيشه ـ سنگ آهن، رس و سنگ آهك )2
ظروف سفالي ـ سنگ آهن، كربن و سنگ آهك )3
رس و سنگ آهك ظروف سفالي ـ سنگ آهن، )4

. . . آلياژي است كه از نيكل، كروم و آهن ساخته شده و از آهن خالص . . . است. اين آلياژ در ساخت كارد و چنگال كاربرد دارد. - 97
تر نزن ـ سخت ) فوالد زنگ2تر ) چدن ـ نرم1
تر نزن ـ نرم ) فوالد زنگ4تر ) چدن ـ سخت3

باشيم، براي تأمين آهن موردنيـاز جهـت سـاخت كيلوگرم فلز آهن احتياج داشته 1500ساختمان به  ةاگر براي ساخت هر طبق -98
چه مقدار سنگ معدن آهن احتياج است؟تقريباً يك ساختمان چهار طبقه، 

1 (24000  2 (12000  
3( 3000  4 (6000  

3با اسـتفاده از   درصد قلع دارد. 5/7درصد مس و  5/92. اين آلياژ، شود ميتركيب مس و قلع نوعي آلياژ به نام برُنز توليد با  -99
داريم.) توان ساخت؟ (به مقدار كافي قلع در اختيار كيلوگرم مس خالص، تقريباً چند گرم برُنز مي

1 (3500  2 (3240  
3 (2740  4 (3100  

، مربوط به كدام راه حفاظت از منابع طبيعي است؟زيرشكل  - 100

) كاهش مصرف1

) بازيافت2

) مصرف دوباره3

زيافت و مصرف دوباره) با4
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هاي شيمي) (سؤال 

B، 4جرم جسم  - 101
A 3و حجم همان مقدار جسم  Aبرابر جرم جسم 3

است. چند گرم از جسـم Bبرابر حجم همان مقدار جسم 2

A  ن دارد؟ (چگالي جسم گرم آه 1600حجمي برابر با حجمB،36g / cm 38و چگالي آهنg / cm  (.(نگاه به گذشته)است

1( 200  2( 400  

3( 600  4( 800  

؟باشدتوسط اين ترازو نشان داده شده  تواند مي كدام گزينه جرم ،گرم باشد 1/0اگر دقت يك ترازوي ديجيتالي  - 102

گرم 142/15 )2گرم 45/11 )1

گرم 1214/18 )4گرم 1/15 )3

كنند؟ دانشمندان چگونه ساختار اتم را مطالعه مي - 103

هاي بسيار قوي ميكروسكوپبا استفاده از  )2  معموليهاي  با استفاده از ميكروسكوپ )1

مشاهدة مستقيم )4    مشاهدة غيرمستقيم )3

ر بوده، چند مورد رساناي جريان الكتريكي هستند و چند مـورد درترتيب از راست به چپ چند مورد عنص در بين موارد زير، به - 104

شوند؟ اثر ضربة چكش خرد مي

»زغال ـ تكه مس ـ يك تكه آهن ـ گوگرد«

  2ـ  2ـ  4) 2  3ـ  2ـ  3) 1

  2ـ  3ـ  4) 4  2ـ  2ـ  2) 3

. اگر حجم هر دو لوله به يـك انـدازهاندازد دو لولة جدا كه هر دو حاوي آب هستند، ميرا درون   Bو  A ةآموزي دو گلول دانش - 105

گيري قطعاً صحيح است؟ تغيير كند و هر دو گلوله روي آب شناور بمانند، كدام نتيجه

است.  B ةبرابر چگالي گلول A ة) چگالي گلول2  است. B ةبرابر جرم گلول A ة) جرم گلول1

ست.) حجم هر دو گلوله يكسان ا4  تر است. ) چگالي هر دو گلوله از آب كم3

آموز عزيز:دانش
توانيد نمونه سؤاالتي براي آمادگي آزمون بعد دانلود و تمرين كنيد. از سايت كانون، هر آزمون مي

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

علوم (پيشرفته)هاي  سؤال

(شيمي)
18 ةتا صفح 1ة صفح

(فيزيك)
77 ةتا صفح 62ة صفح
)و زمين شناسي شناسي (زيست

 53 ةتا صفح 35ة صفح
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)فيزيكهاي  (سؤال

كيلـوگرمي 8000كه در حال حركت با سرعت معين است در مقايسه با يك كاميون كيلوگرمي  1000انرژي جنبشي يك ماشين  - 106

ماشـيننسبت به واحد در حال حركت است  13. . و انرژي جنبشي يك ماشين كه با سرعت .  ،كند كه با همان سرعت حركت مي

.استواحد در حال حركت است . . .  9كه با سرعت  يمشابه

تر تر ـ كم بيش )2    تر  تر ـ بيش بيش )1

تر تر ـ كم كم )4    تر تر ـ بيش كم )3

مقايسة انرژي پتانسيل گرانشي توپ در لحظة رها شدن و انرژي جنبشي آن هنگامكنيم.  رها مي در هوا توپي را از ارتفاع زيادي - 107

نظر كنيد.) (از نيروي مقاومت هوا صرف در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟ ه زمينبرخورد ب

برابرند.هر دو  )1

در لحظة برخورد به زمين است.آن تر از انرژي جنبشي  بيش ة توپانرژي پتانسيل گرانشي اولي )2

است. ة آناولي تر از انرژي پتانسيل گرانشي بيشبه زمين در لحظة برخورد  توپ انرژي جنبشي )3

هاي باال صحيح باشد. بسته به شرايط ممكن است هر كدام از گزينه )4

تجديدناپذير دارد؟  منابع انرژيترين سهم تأمين انرژي را در بين  كدام گزينه كم - 108

انرژي خورشيدي )2سنگ زغال )1

اي هسته هاي سوخت )4گاز طبيعي )3

كدام عبارت صحيح است؟ - 109

آيد. دست مي د انرژي مصرفي كل جهان از منابع تجديدپذير بهدرص 90بيش از  )1

اند. هاي فسيلي از منابع تجديدپذير انرژي اي برخالف سوخت هاي هسته سوخت )2

هاي مورد استفادة ما، خورشيد است. تقريباً منبع همة انرژي )3

شوند. منابع انرژي تجديدپذير و تجديدناپذير باعث گرمايش جهاني مي )4

Kكنـد، از رابطـة   متر بر ثانيه حركت مـي  Vكيلوگرم كه با سرعت  m) جسمي به جرم Kژي جنبشي (انر - 110 m V V   
1
2

mاست. اگر J16آيد. انرژي جنبشي جسمي برابر با دست مي به / s2 به مقدار سـرعت جسـم اضـافه شـود، انـرژي جنبشـي

شود. سرعت اولية جسم چند متر بر ثانيه است؟ مي J36سمج

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

آموز عزيز:دانش
اي خود را در صفحه مقطع خود، در سايت كانون بپرسيد تا پاسخ آن را از مشاوران هر مقطع بشنويد. سؤاالت درسي و مشاوره
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)شناسي شناسي و زمين زيستهاي  (سؤال

(نگاه به گذشته)شوند.  بندي مي ها، جزء . . . دسته ها و . . . يخچال هاي زيرزميني . . . اقيانوس آب - 111

هاي شور برخالف ـ همانند ـ آب )2  هاي شور همانند ـ برخالف ـ آب )1

هاي شيرين برخالف ـ همانند ـ آب )4  هاي شيرين همانند ـ همانند ـ آب )3

كدام گزينه درست است؟ - 112

كنند. ها استفاده مي كننده در ورودي استخرها و گاوداري عنوان ضدعفوني مخلوط آب و آهك را به )1

شود. صورت خالص بسيار سخت و مقاوم است و در صورت ناخالص بودن به راحتي خم مي هفلز آهن ب )2

شود زيرا استفادة همزمان از هر دوي اين مواد باعث كاهش مقاومت طور همزمان استفاده نمي از فوالد و بتن بههاي مسكوني  در ساخت خانه )3

شود. خانه مي

هر سه مورد صحيح است. )4

است؟ كدام گزينه صحيح - 113

سنجي است. هاي بارش در ايستگاه ليترگيري مقدار بارندگي برحسب  يكي از كارهاي مهم هواشناسي، اندازه )1

اند. هاي كرة زمين را در خود جا داده ترين مقدار آب ها بيش يخچال )2

رسد. زمين ميسطح اگر هنگام متراكم شدن ابرها، دماي هوا خيلي كم باشد، رطوبت به شكل تگرگ به  )3

هاي هواكره، سطح و درون زمين است. كره، مجموع آب آب )4

شود. در مراحل استخراج آهن، . . . پس از . . . انجام مي - 114

كربن و سنگ آهك معدن به همراه  دادن مخلوط سنگ حرارتسازي سنگ معدن ـ  خالص )1

ه كورهمذاب در تبه حالت آهن باقي ماندن هاي اكسيژن از آهن ـ  جدا كردن اتم )2

هاي آهن ـ توليد ورقهدر ته كوره باقي ماندن فلز آهن به حالت مذاب  )3

در كوره همراه كربن و سنگ آهك اكسيد و فلز آهن ـ حرارت دادن سنگ معدن به دي توليد كربن )4

؟استترتيب كدام گزينه  اي به بشقاب چيني و ليوان شيشهتوليد مادة اولية  - 115

رس ـ ماسهخاك  )2  خاك رس ـ خاك رس )1

ماسه ـ ماسه )4ماسه ـ خاك رس )3

؟نيستكدام گزينه صحيح  - 116

هاي بستر رودخانه است. اختالف مقاومت سنگ  دليل تشكيل تندآب، )1

ها ندارد. تأثيري در آلودگي آبي رودخانه ها،  شد تخلية فاضالب در گذشته، تصور مي )2

.آيند به حساب نميحيط زنده و پويا هاي آزاد راه ندارند، يك م ها به آب چون درياچه )3

زيست و توسعة گردشگري دارد. چيتگر تهران نقش مهمي را در حفظ محيط منطقةدرياچة مصنوعي شهداي خليج فارس در  )4
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دهند؟ گرما ميدر كوره كدام مخلوط را  سازي آهن،  و در خالص افتد دهي اتفاق مي دادن، قبل از شكلدر توليد كدام ماده، گرما  - 117

سنگ آهك و سنگ آهن، كربن ـ شيشه )1

سنگ آهك و سنگ آهن، رس ـ شيشه )2

سنگ آهك و كربنسنگ آهن،  ـ يسفالظروف  )3

سنگ آهك و سنگ آهن، رس ـ يسفالظروف  )4

بـا( ها رابطة عكس داشته باشـد،  هاي شناخته شدة آن بيني شده براي پايان يافتن اندوخته اگر قيمت فلزات با زمان تقريبي پيش - 118

كدام گزينه قيمت فلزات مس، روي و كـروم نمودار در كند.) بيني شده براي پايان يافتن، قيمت كاهش پيدا  افزايش زمان پيش

اند.) صورت تقريبي رسم شده اند؟ (نمودارها به تري مقايسه شده به شكل صحيح

1( 

ق�مچت

فلز
�روم لايروي مس

2( 

ق�مچت

فلز
لايروي�روم مس

3( 

ق�مچت

فلز
لايروي�روم مس

4( 

ق�مچت

فلز
مسلايروي�روم

از راست به چپ بيانگر كدام ذخاير آب شيرين هستند؟ترتيب  ) به2) و (1با توجه به نمودار زير اعداد ( - 119

ها ها ـ درياچه يخچال )2  ها هاي زيرزميني ـ درياچه آب )1

ها ها ـ يخچال درياچه )4  هاي زيرزميني ها ـ آب يخچال )3

هاي زير، دربارة تشكيل باران، برف و تگرگ صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 120

ا وابسته است و دماي هوا در آن نقشي ندارد.الف) شروع بارش به درصد رطوبت هو

شوند. هاي باران در مسير پايين آمدن به سطح زمين از تودة هواي سرد عبور كنند، به تگرگ تبديل مي ب) اگر قطره

ريزد. ج) هرگاه در فرآيند متراكم شدن ابرها، دماي هوا خيلي كم باشد، رطوبت به شكل برف به سطح زمين مي

شود. سطح زمين، بخار آب به دليل افزايش دما، متراكم شده و به ابر تبديل ميد) در باالي 

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

شولاير آب

ش�ر�ن آب

2
1

3
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همواره xباشد، مجموع شش عدد طبيعي متوالي بعدي برحسب  xعدد طبيعي متوالي  3اگر مجموع  - 121
(نگاه به گذشته)كدام گزينه است؟ 

1(x 6  2(x 6 33  3(x 2 27  4(x  33
5xاگر - 122 y  مقدار عبارت زير چقدر است؟ ،باشد

(x y)x (x y)y x y    
1( 25  2( 50  3( 45  4( 20  

است؟ كدام ين عدد بين اين اعدادتر است. بزرگ 85عدد صحيح متوالي  5مجموع  - 123
1( 19  2( 13  3( 17  4( 15  

شود. اين شكل بر روي خودش منطبق ميبراي اولين بار ، Mدوران ساعتگرد حول نقطة  5پس از  Aشكل  - 124
، چند درجه از محل اولية خود دوران كرده است؟و در همان جهت به همان ميزان قبلي دوران 18پس از 
درجه ساعتگرد 180 )2درجه ساعتگرد 144 )1
درجه پادساعتگرد 120 )4درجه پادساعتگرد 144 )3

2ترين مقدار عبارت كم - 125 6(x )(x )   وقتيx چقدر است؟ ،صحيح باشد عدد
1( 15  2( 18  3( 16  4( توان گفت نمي.

سال بعد سن پـدر دو برابـر سـن 10باشد.  اكنون برابر مجموع سن سه پسر خود مي سن پدري هم - 126
سال بعد سن پدر دو 30شود و  سن پدر دو برابر سن پسر دوم مي بعدسال  20شود.  خود مي پسر اول

سن پدر چقدر است؟هم اكنون شود.  برابر سن پسر سوم خود مي
1( 50  2( 60  3( 70  4( 40  

توان نام برد؟ نهشت مي در شكل زير چند جفت مثلث هم - 127
جفت 2 )2جفت 1 )1
  جفت 4 )4جفت 3 )3

AB)الساقين متساوي در مثلث - 128 AC)ABC  از نقطة دلخواهE  وسط ضلعAC بـه وسـط ضـلع
AB كنيم تا  رسم ميAB  را درD  .پس سقطع كندF  را رويBC   يـابيم كـه   طـوري مـيFC EC

؟ برابر كدام است DEFشود. زاوية
1(752(40
3(554(50

Aخط پاره - 129 B ،3
خـط پـاره  Dو  Eاست و نقـاط   ABوسط  Cو  ACنقطة وسط  Fاست.  ABخط  پاره4

AC  كنند و  م ميقسمت مساوي تقسي 3را بهF  نيز وسطDE خـط  است. در پارهA B ،C وD آن را بـه
Aوسط Eكنند و قسمت مساوي تقسيم مي 3 C  خط  است. نسبت طول پارهDF بهE D  كدام است؟

A

A'

E' C' D'

B'

F C B

D E

1(1
9  2(2

9  3(2
3  4(1

3
25x̂در شكل زير - 130    است و مثلثABE اگـر  .الساقين است متساوي ˆˆ ˆ ˆB D C E   901 1 

zباشد، حاصل  y چند درجه است؟
1( 130  2(135  

3(140  4( 145  

(تيزهوشان) هاي رياضي سؤال

A

D E

B C
F

40°

دقيقه 10

محل انجام محاسبات

  
رياضي

54 ةتا صفح 34ة صفح

45°

°30°30

45°

M

A

E B

D C

1

11

x

z

y
F

2 2
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آيد پاسخ دهيد. مي هايي كه در پي بخوانيد و به پرسشـ با دو نادرستي اماليي ـ  * ابيات زير را

ــايه   1 ــه كيســت همس ــداني ك ــا ن ــه       ت ــن ماي ــف مك ــارت تل ــه عم ب

ــمار    2 ــزرگ ش ــايگان ب ــقّ همس بـــاطلي گـــر كننـــد يـــاد ميـــار    ح

كن آزار خـويش از ايشـان دور   مي   خويشــتن را مكــن ز خويشــان دور 3

كني اين كـار  زان كه با خويش مي   خويش خـود را نگـر نـداري خـار     4

كار مـردم بسـاز، ارت سـاز اسـت       هــا بازســت خلــق محتــاج و ديــده 5

تشنه بيني، بر او ببـاران ميـغ (ابـر)      مكن از كـس اسـاس خانـه دريـغ     6

عهــد را عــادت شكســت مــده       دوست گيري، دگر ز دسـت مـده   7

فلــك از دوســتان دشــمن اوســت    كه از دشـمنان نسـازد دوسـت    آن 8

ــه زر داد زور دا آن 9 ــردكـ ــد كـ ــد خــورد    نـ ــرد هــم توان وانكــه زر ب

اماليي دارد؟ نادرستيكدام ابيات  - 131
) ابيات سوم و ششم2    ) ابيات سوم و پنجم1
) ابيات چهارم و ششم4    ) ابيات چهارم و پنجم3

؟شود نمياي در ابيات صورت سؤال يافت  خانواده براي كدام واژه هم - 132
) استحقاق4  منظوم) 3  ) معهود2  ) تعمير1

؟نداردامري  ةدام بيت جملك - 133
) بيت هشتم4  ) بيت ششم3  ) بيت پنجم2  ) بيت سوم1

؟شود نميكدام بيت با تلفّظ امروزي، با هم قافيه  ةهاي قافي واژه - 134
) بيت نهم4  ) بيت هشتم3  ) بيت هفتم2  ) بيت ششم1

در بيت نخست به ترتيب چيست؟» مايه«و » عمارت«نقش دستوري  - 135
) مفعول، مفعول4  ) متمم، مفعول3  م، متمم) متم2  ) مفعول، متمم1

را نسبت داد؟» نهاد«نقش دستوري  توان نميبه كدام واژه در بيت پنجم  - 136
) ساز4  ) كار3  ها ) ديده2  ) خلق1

در بيت دوم به چه معناست؟» شمار«فعل  - 137
) بگشا4  ) بده3  ) بياميز2  دان) ب1ِ

كند؟ اشاره مي» رحم ةصل«كدام بيت به  - 138
) بيت نهم4  ) بيت هشتم3  ) بيت سوم2  ) بيت نخست1

دارد؟ بر حذر مي» شكني پيمان«كدام بيت مخاطب را از  - 139
) بيت نهم4  ) بيت هفتم3  ) بيت ششم2  ) بيت پنجم1

هشتم چيست؟ بيتمفهوم  - 140
ها انسان ة) بدعهدي چرخ در حقّ هم2  ) اهميت صلح و دوستيابي در موفقيت1
) ناپايداري دوستان و دشمنان در اين عصر4  تأثيري انسان در سرنوشت خويش بي )3

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

فارسي
64 ةتا صفح 49 ةصفح

نگارش
46 ةتا صفح 25 ةصفح

دقيقه 10
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است؟ متفاوتها  دليلي منطقي با ديگر شكل  هاي زير به يك از شكل كدام - 141

1 (  2 (3 (4 (

گيرد؟ جاي عالمت سؤال قرار مي در الگوي زير، كدام شكل به - 142

1 (2 (

3 (4 (

)پشت برگه كامالً سفيد است.(شود؟  رو ديده مي وبهمستطيل حاصل از شكل گستردة ر كدام نما در مكعب - 143

1 (2 (

3 (4 (

رابطة مزرعه با كاشتن مثل رابطة . . . است با . . .  - 144
تكه فوتبال ـ توپ چهل) 2 تنور ـ پختن) 1

خياطي ـ پارچه) 4 بنا ـ ساختن) 3

پاسخ دهيد. 146و  145هاي  * براساس متن زير به سؤال

ها از پنج تا هفت سالگي آغـاز كه رويش آن هاي دائمي هستند دندان، دندان 32اين دندان دارد.  32هر انسان بالغ  لطور معمو به«

ا  شـود  مي، كامل »عقل«هاي  دندانيعني همان هاي آسياي سوم،  سالگي با رويش دندان  وسه و در هفده تا بيست از ايـن  پـيش . امـ،

ها شروع بـه رشـد كـرده و پـس از ترند، از حدود شش ماهگي در دهان انسان و كوتاه تر تر، روشن بيست دندان شيري كه كوچك

. ده دنـدان شـيري در فـك بـاال و دهافتنـد  مـي ، از دهان ها دست آن ها به تدريجي ريشه تحليلهاي دائمي و  مدتي با رويش دندان

هاي نيز در فك دائميهاي  ، يعني تعداد دنداندهند ميهاي دائمي  دندان شيري در فك پايين، جاي خود را به شكل مشابه به دندان

اي، بـه تكلّـم درسـت ها عالوه بر نقش مهـم تغذيـه   در دو نيمة راست و چپ دهان با هم برابر است. وجود دنداننيز باال و پايين و 

»كند. ها نيز كمك مي انسان

  . . . جز بهاست، هاي شيري و دائمي  هاي دندان طور كلي موارد زير همگي از تفاوت به - 145
ها تعداد كل دندان) 2ها اندازة دندان) 1

هاي باال و پايين ها در فك تساوي تعداد دندان) 4ها رنگ دندان) 3

 استعداد تحليليهاي  سؤال

  
استعداد تحليلي

دقيقه 10
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است؟ نادرستكدام عبارت  - 146

خورند. شيري را مي هاي كنند و ريشة دندان مي رشدهاي شيري شروع به  ، زير دندانيهاي دائم دندان) 1

برابر است.انسان دهان در » پايين چپ« و »پايين راست«، »باال چپ«، »باال راست«ي دائمي در چهار قسمت ها تعداد دندان) 2

شود. ن عالوه بر تغذيه، در تكلّم درست هم ديده مياها در دهان انس نقش دندان) 3

كنند. هاي آسياي سوم از پنج تا هفت سالگي در دهان انسان شروع به رشد مي دندان) 4

147 - برادر، خالة، برادر و پدر .است چه نسبتي با دارد؟

پدربزرگش است.) 2برادرش است.) 1

اش است. دايي) 4پدرش است.) 3

18اولين واگن قطاري در ساعت - 148 40 47: :  18وارد تونل و آخرين واگن آن در ساعت 40 53: : .از آن تونل خـارج شـد ،

متر بر ثانيه بوده باشد، تونل چند متر بوده است؟ 20در اين لحظات، متري  40قطار اين ميانگين سرعت  اگر

متر 80) 2متر 60) 1

متر 160) 4متر 120) 3

سـت. كـف اتـاقا پر شده ،برجسته ضلعي طور تعدادي هشت كامل و ناقص، و همين شكل هاي برجستة لوزي كف اتاقي با كاشي - 149

وجه دارد؟مجموعاً چند 

1 (280  

2 (291  

3 (295  

4 (300  

تر است؟ ها در كدام گزينه بيش تعداد مثلث - 150

1 (  2 (  3 (4 (

آموز عزيز:دانش
گذاري كنيد. براي پيشرفت در تراز روي چند از ده هر درس هدف



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 -289

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؟ تاكنون از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290

خير، پشتيبان با من تماس نگرفت.) 1
بله، پشتيبانم با من تماس گرفت.) 2
بله، تماس پشتيبانم خوب بود.) 3
) بله، تماس پشتيبانم خيلي خوب بود.4

تماس تلفني:چه زماني؟
پشتيبان چه زماني با شما تماس گرفت؟ -291

در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم) (قبالً قبلي) در زمان مناسب طبق توافق 1
در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) (البته قبالً تماس گرفت زمان مناسب) در 2
تماس گرفت. (روز قبل از آزمون) پنج شنبه) 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  -292

سه دقيقه تا پنج دقيقه) 2يك دقيقه تا سه دقيقه                     ) 1
دقيقه 10بيش از ) 4دقيقه                           10تا   5بين ) 3

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

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

شـروع به موقع
شروع شد؟ س ساعت اعالم شدهأرامروز،  آزمونآيا  -294

) خير2) بله                         1
نظم در شروع و حين آزمون

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

مراقبـان
داشتند؟ جديت كافي آزمون امروز، در ها مراقبآيا  -296

) خير2) بله                         1
ترك حوزه –پايان آزمون 

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

آزموننظم در پايان 
است؟ منظم و ساكتحوزه  آزمون، پايانآيا تا  -298

) خير2) بله                         1

نظرخواهي
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