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  سؤالسؤال  3030  ::تيزهوشانتيزهوشانهاي هاي   تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
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 گويي ن پاسخزما صفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس
  دقيقه 10  3 1-10 10 فارسي
  دقيقه 10  5و  4 11-20 10 عربي

  دقيقه 10  7و  6 21-30 10 هاي آسمانمطالعات اجتماعي و پيام
  دقيقه 10  9و  8 31-40 10 زبان انگليسي

  13و  12 61-80 20 رياضي (موازي)  دقيقه 30  11و  10 41-60 20 رياضي (عادي)
  18تا  16 101-120 20 علوم (پيشرفته)  دقيقه 30  15و  14 81-100 20 علوم (عادي)

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

  ـــــــــ  23  287-298  12  سنجي هاي نظر سؤال

  
  طراحان 

  

  ، محمدعلي مرتضويآگيتا محمدزادهپور، حميد اصفهاني،نخاحسنسپهر  فارسي
 ، مجيد هماييپوراله، سجاد فضلدوريشعلي ابراهيمي، مريم آقاياري  عربي

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

  رياضي
پور، مجتبي مجاهدي، هادي زمانيان، مهدي نوربـار، مهرشـاد سـعادتمند، اشـكان يادآورواحـد،      حميد گنجي، فرزاد شيرمحمدلي، محمد بحيرايي، ندا صالح

بريـري، فاطمـه راسـخ، سـيدعلي حسـيني،      پور، پويا نـوري، اميراحسـان    خان بنيامين قريشي، ناصر اسكندري، فرشته پورمنافي، سعيد جعفري، سهيل حسن
 هوشنگ عليمرادي

آبـادي، سـپيده نجفـي، اشـكان يادآورواحـد، مجيـد بيـانلو،    اكبر مهرآبادي، مهدي نوربار، حميدرضا پورطالبي، الهـام ملـك  اميراحسان بريري، علي  علوم
 رك، طنين اكبري، مريم حيدريمژده رك

  علي صادقي، حميد اصفهاني، اميربهادر كتابي، عرفان كهنداني، اشكان يادآورواحد، آرين توسل، فاطمه راسخ  استعداد تحليلي
  

  گزينشگران و و يراستاران
  

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

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

  فاطمه نوبخت، 
پور،  فرزاد كرم
  نژاد ايمان حسين

  حميد اصفهاني  -  -  -  سيدمحمدعلي مرتضوي
  پور مريم عظيم

گروه ويراستاران
 يمستندساز

  ،حسين اسدزاده
  عليرضا زارعي

 ،علي رفيعي
 الناز معتمدي،  حسن نورمندم سوسن نوابيان

 مهدي يعقوبيان
پويا  ليماني،سپريا

  اسدزاده،  حسين  زاده، مائده بهادري ايرج خليل  ليال زحلي، گرجي
  عليرضا زارعي

  
  گروه فني و توليد

  فاطمه راسخ مدير گروه آزمون
  زهرا تاجيك اييآرنگاري  و صفحهحروف

  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  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم اييتمام دار«
  مراجعه كنيد. )www.kanoon.irبراي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به سايت كانون (
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 (نگاه به گذشته)يكسان است؟ » تفادهاس«و » الماستع«معنايي بين  ةمعنايي بين كدام دو واژه، با رابط ةرابط - 1
 ) محاربه ـ حكم4  ) تحريم ـ فتوا3  ) نيرنگ ـ جادو2  ار ـ تنگناماستع )1

 هاي زير درست معنا شده است؟   چند تا از واژه - 2
   »نه: ظاهر ـ نغز: نيكو ـ نژند: شادمانبصر: شنوايي ـ خليل: چاق و فربه ـ كُ«

  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا 2  ) يكي1
  ؟   نداردكدام بيت نادرستي اماليي  - 3

  جا ) سر من خاك تو جايي كه رسي مست ز من / چه كنم گر نكنم جامع تن چاك آن1
   جا ها برود دود بر افالك آن روي چو خورشيد بري / كه ز جان ن) به كجا شمع من آ2
  جا ) به كجا پاي نهي جان كسي بحر خداي / كه جهاني نكند بر سر خود خاك آن3
  جا ) بر سر كوي تو فخري چو رسد نيست عجب / آن نه باغي است كه باشد خص و خاشاك آن4

 متن زير معرّف كدام شاعر است؟   - 4
 »زيست و قرآن را نيز از بر داشت. سراي قرن هشتم ايران است كه در شيراز ترين غزل الدين محمد، بزرگ خواجه شمس«

  ) مولوي 4  ) حافظ3  ) سنايي 2  سعدي ) 1
  مشخّص شده است؟   نادرستگروه  ةهاي زير، هست در كدام يك از گروه - 5

  صنعتي: كشاورزيگران ) كشاورزي 2    ) دو سال تمام: سال1
  ) گلدان يادگاري دوست: دوست4    ) هر انجمن اوليا: انجمن3

  ؟نيستين در ابيات زير پيش ةكدام نوع وابست - 6
 كه تو در خور آفرين و ثنايي/  هزار آفرين باد بر تو ز ايزد«
 را كس كه تو بر خطاييو نگويد ت/  ين رسم و آيين و مذهب كه داريا در

 رايي طبعي چه پاكيزه چه پاكيزه/  چه نيكوخصالي چه نيكوفعالي
  »بد او را رهايي كه هرگز مباد از/  را بد كه گويدو بد كه خواهد، ت راو ت

  ) صفت پرسشي4  ) صفت شمارشي3  ) صفت تعجبي2  ) صفت اشاره 1
  توان ركن نخست (مشبه) تشبيه بيت زير دانست؟   كدام كلمه را مي - 7

 »آشيان رسداين پريم / روزي كه وقت رفتن از  وپر چو رنگ ز رخسار مي بال بي«
  آشيان) 4  ) ما 3  ) رنگ2  وپر بال ) بي1

  بيان شده است؟   نادرستمفهوم كدام بيت  - 8
  دست باالي دست بسيار است.    ) به درگاه لطف و بزرگيش بر / بزرگان نهاده بزرگي ز سر1
  من آنم كه من دانم.   ) طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق / تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش2
  شود غبار تنم ي جان مي حجاب چهره  ي، ور نه رخم عيان است) گفتم كه روي خوبت از من چرا نهان است؟ / گفتا تو خود حجاب3
  خبر از خويشتنم تا خبر دارم از او، بي  ان است؟غ) گفتم كه سوخت جانم از آتش نهانم / گفت آن كه سوخت او را كي ناله يا ف4

 ؟  »باش به عمر خود سحرخيز / وز خواب سحرگهان بپرهيز مي«گويد  كدام بيت به مخاطب مي - 9
  برآمد چه شوي مست خواب؟ / كز سر ديوار گذشت آفتاب) صبح 1
  بانيِ صبح ) تو را كه نيست اميدي، به خواب رو صائب / كه تلخ كرد مرا خواب، ديده2
  گردد گردد / خواب در وقت سحرگاه گران مي ) آدمي پير چو شد حرص جوان مي3
  خواب برخيزد) چنين كه چشم تو را خواب ناز سنگين است / عجب كه صبح قيامت ز 4

 نزديكي معنايي دارد؟   كدام بيت با بيت زير -10
  »به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است / به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست«

  ها را در هوا رقصان كند / وز حالوت بحرها را چون شكر شيرين كند ) از لطافت كوه1
   و مال بندگان حكم است و فرمان شاه را بر خون/  بخشد روا كشد عين رضا ور نيز مي گر مي) 2
  ) ساقي بيا كه شاهد رعناي صوفيان / ديگر به جلوه آمد و آغاز ناز كرد3
  ) خداي پهلوي هر درد دارويي بنهاد / چو درد عشق قديم است، ماند بي ز دوا4

 

 فارسيهاي  سؤال

  
  فارسي

  93 ةتا صفح 9 ةصفح
  نگارش

  76 ةتا صفح 12 ةصفح

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

  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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 (نگاه به گذشته)؟ نداردارتباط مفهومي » و اإلحسانِ إنَّ اهللا يأمرُ بالعدلِ«هاي زير با آيه شريفه  يك از گزينه كدام -11

  ز كار زمانه ميانه گزين! )1
  دين/ ز هر كس نيابي به جز آفرين ) تو گر دادگر باشي و پاك2
  ) همه نيكويي كن اگر بخردي/ چو نيكي كني، نيكي آيد برت3
 رسد دستي بگير! ) اي كه دستت مي4

 ؟ترجمه كدام عبارت درست است -12

  كتابخانه هست. پشتدر روستاي ما درمانگاه كوچكي »: المكتبة.خَلف  صغيرٌ ستوصفريتنا مفي قَ« )1
هـاي پـاييزي را هنگـام خـروج از      پس لباس ،هوا امروز سرد است»: روج من البيت.الجو حار اليوم، فألبس المالبس الصيفية عند الخُ« )2

  پوشم. خانه مي
3( »كذالمؤمن بِاهللا ال يدساعأبداً و ي كنند. گويد و ديگران او را ياري مي مؤمن به خدا هرگز دروغ نمي»: اآلخرين. ب  
 گزاري نموده است. كه از خودش سپاس اري كند، گوييزگ كس از خدا سپاسو هر»:  فَإنّما يشكُرُ لنفسه.و من يشكُر اهللا«) 4

 ؟نيستكدام ترجمه نادرست  -13

  اي بزرگ در شهر اراك كار خواهم كرد. ت كشورم در كارخانهفبراي پيشر»: دي في مصنعٍ كبيرٍ في مدينة أراك.لُ لتَقدم بِالمعسأ« )1
  رود. ورزش را دوست دارد و هر ماه به كوه مي ،اين ورزشكار ممتاز»: ياضة و تَذهب إلي الجبلِ كلَّ اُسبوعٍ.هذه اللّاعبة الممتازة تُحب الرّ«) 2
3( »حينَ أ، ستييا مدردهي؟ م من، آيا اجازه صحبت درباره درس زيست را مياي معلّ»: الكيمياء؟ لي بالكالم حولَ درسِ تَسم  
 گرديم. كنيم و با قطار برمي ماه آينده با هواپيما سفر ميدر »: .سنُسافر في الشَّهر القادم بالطّائرة و سنرجِع بالحافلة«) 4

 ؟تاس نادرسترنگ مربوط به كدام تصوير  -14

  
  
  
    األزرق) 2    األحمر )1
  
  
  
  
 األخضَر) 4    األبيض )3

 عربي هاي  سؤال

  
  عربي

  

 86ة تا صفح 1ة صفح

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

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 ؟ارتباط مفهومي دارد تر بيش» ب و الكالم فضَّةٌالسكوت ذَه«هاي زير با عبارت  يك از گزينه كدام -15

  سخن اگر زر است، سكوت گوهر است!) 2  دهد بر باد! سبز مي سرِ ،زبان سرخ )1

  تن را زيان است از زبان!) 4  لم.نصف الع» علَمال أ«قَولُ  )3

 ؟با ساير كلمات وجود دارد ناهماهنگاي  دستوري يا معنايي كلمهدر كدام گزينه از نظر  -16

  ئاب، حمامةراخ، غزالن، ذف )2  راءنا، و، خَلف، هفوقَ )1

 ع، فَرِحجل، رع، جبهذَ) 4  ، طهران، كرمان، نجفءكربال )3

 ؟كار رفته است به متفاوتان، با دو صيغه (شخص) يكس در كدام عبارت يك فعل -17

  .بطلُتَ ي و لكن والدتي الب المساعدة منّطلُجدتي تَ )1

2 (تجم ع األخشاب أم اُأنت؟عهاختك تجم  

3( واللدنا يعم اإلدارةل في في المصنع و والدتنا تعم.  

 .عان إلي الوطنرجِسبوع تَران إلي الخارج و بعد اُسافأنتما تُ) 4

 ؟ندارندزير كدام پرسش و پاسخ با هم تناسب  هاي گزينهدر  -18

  .ك؟ هم واقفون هناك بانتظارناتسرأين اُ) 2  حميد.؟ اسمي كما اسم )1

 .ةعراقي ، أناهل أنت من العراق؟ نعم) 4  .ورصباح الخير: صباح النّ )3

 ؟است نرفتهكار  كدام فعل در جمله درست به -19

  ك؟ذهبينَ مع اُختإلي أين تَ )1

  .البيتفي ساحة  فوق شجرةٍ ةًحمام شاهدتأنا ) 2

3( البِنت ةٍ. تلكبِشد تطرُقُ الباب  

4 (تُلماذا إخو بوا ك؟ريةإلي القذَه 

 است؟ نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -20

  دند.مردان از كوه باال رفتند و بسيار خوشحال ش همه» : صعد جميع الرّجال الجبل و فَرِحوا كثيراً.« )1

  كنيم. با هم كنار چشمه آب فوتبال بازي مي»: ين الماء.ب كرة القدم معاً جنب علعنَ« )2

3( »ها الزّمالء، مكالسي اي هم»: بون واجباتكم؟تي تكتُأي نويسيد؟  ي تكاليف را ميهايم، ك  

  اندازي؟  دريا ميها در  آيا تور را براي صيد ماهي»: بكة في البحر لصيد األسماك؟ف الشَّقذأ تَ« )4
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 )هاي آسمان پيام(

  (نگاه به گذشته)محتوايي دارد؟ نادرستيطبق كتاب درسي، كدام عبارت  -21

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

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

  تر از چهارپايان دانسته است. كنند، گمراه درستي استفاده نمي ند كساني را كه از نعمت تفكّر به) خداو3

  داند. هاي طوالني عبادت بدون تفكّر برتر مي هاي خداوند را از ساعت ر در نشانه) پيامبر اسالم ساعتي تفك4ّ

  مفهوم ابيات زير چيست؟   -22
  مي ستور مشو، مردمي طلبكه جز طرب نه همي بينمت طلب / گر مرد اي آن«

  شب خويش و به انفاس تيره ويسد بر اين زمين؟ / يزدان به خطّن چون ننگري كه چه مي
 »چه خواهد و خود بازبسترد / بنگر بدين كتابت پرنادر عجب بنويسد آن

  .ت راه يابيدها بينديشيد و به بهش نآ ةرفريده است تا درباآچه را كه در زمين است براي شما  نآخداوند تمام ) 1

   كند.از يكديگر بگذريد تا خداوند شما را عزيز و سرافراز كند.  ترديد عفو و گذشت بنده را عزيز و سرافراز مي بي د.اهل گذشت باشي) 2

  هاست.  هاي آن چه نزد ماست بيشتر از خواسته جا هر چه بخواهند برايشان فراهم است و البتّه آن ) در آن3

 .پناه ببريد گمراه نخواهيد شد؛ يكي كتاب خدا و ديگري عترت و اهل بيتم يادگاري گرانبهاي من دو كه به زمانياي مردم، تا  )4

  خداوند اشاره شده است؟  » غفّار«در كدام عبارت به معناي صفت  -23
 ؟نه اين است كه رحمت را تو خلق فرمودي ؟اي نبوده آمرزنده آيا قبل از خلق خطاكاران تو بسيار) 1

 .من محسوب نيايدؤمن بال را نعمت و آسايش را محنت نداند، مؤي كه متا زمان) 2

 .را چنان فرود دهم كه از عباداتت ثمري نبريو مخلوق من انس گرفتي، ت اگر بهكه  شدوحي ) 3

4 (است.دانش حقايق عالم  ودانش اسماء و صفات و مظاهر خداوندي و احوال مبداء و معاد  ،فتصو 

  نّم . . . . .جههاي  عذاب. . . .  هاي بهشت عمتطبق متن كتاب درسي، ن -24
  ) مثل ـ از پيش در سرنوشت انسان آمده و اختيار را از او سلب كرده است.1

  شود.  ها معين مي ها و با اعمال آن ) برخالف ـ به دست خود انسان2

  ) برخالف ـ از پيش در سرنوشت انسان آمده و اختيار را از او سلب كرده است.3

  شود. ها معين مي ها و با اعمال آن ل ـ به دست خود انسان) مث4

  كند؟   از موارد زير، نماز زن را باطل ميچه تعداد  -25
  شده از مال حرام هـ) لباس تهيه  /گوشت شده با پوست حيوانات حرام  د) لباس تهيه/  بيصج) لباس غ/  ب) استفاده از طال/  بيصالف) مكان غ

  ج ) پن4  ) چهار 3  ) سه2  ) دو1

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

  

103 ةتا صفح 10ة صفح
  مطالعات اجتماعي

  

  112 ةتا صفح  1ة صفح

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

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

  است؟ نادرستاز موارد زير  ه تعدادچ -26
  پردازند: ماليات الف) پولي كه بر طبق قانون، افراد و مؤسسات به دولت مي

  شود: واقف هاي كه وقف مي ب) اموال و دارايي
  بيني دخل و خرج دولت: بودجه ج) پيش

  يازمندند: انفاقوقت خود به كساني كه نيا ها و  د) بخشش مال، علم، توانايي
  جمهور ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري: رئيس هـ) عالي
    ) دو2    ) يك1
  ) چهار 4    ) سه3

  كند؟ درستي كامل مي به ها ترتيب كدام واژه متن زير را به -27
افرادي كه در خـارج  . . . .  د،ايران هستنمي الجمهوري اس ةتبع و ايراني كه كساني ةهم ،جمهوري اسالمي ايران در انتخابات رياست گيري يأر روز در«

راي مـردم  آجمهور با حـداكثر   يسئكه ر نآپس از  ي بدهند.أتوانند در انتخابات شركت كنند و به فرد مورد نظرشان ر مي، كنند از كشور زندگي مي
  »گويند. مي. . . . .  كه به آن شود انتخاب شد، براي شروع به كار، حكم وي توسط رهبر امضا مي

  جز ـ تنفيذ ) به2    ) حتّي ـ تحليف1
   جز ـ تحليف ) به4    ) حتّي ـ تنفيذ3

  كند؟ درستي كامل مي به ها ترتيب كدام واژه متن زير را به -28
  »نيز از اوست.» التواريخ جامع«انجام داد. كتاب . . . . .  و وقف آن، از جمله كارهايي بود كه. . . . .  بناي«

  اهللا رشيدالدين فضل مراغه ـ خواجه ة) رصدخان1
  اهللا رشيدي در تبريز ـ خواجه رشيدالدين فضل  ) ربع2
  رشيدي در تبريز ـ خواجه نصيرالدين توسي  ) ربع3
  مراغه ـ خواجه نصيرالدين توسي ة) رصدخان4

  محتوايي دارد؟ نادرستيچند  ،است دربارة ژاپن، فيليپين و اندونزيكه  متن زيردر  -29
هاي آتشفشاني كمـي نيـز    د. به همين دليل كوهنهاي پير قاره قرار دار غربي آسيا، در قسمت ناهمواري در جنوب ندونزيا فيليپين والجزاير ژاپن،  مجمع«

  »دهد. رخ ميدر آن هاي بسياري  لرزه زمينولي  ،سونامي نيز در اين مناطق وجود ندارد ةشود. پديد در آن ديده مي
    ) دو تا2    ) يكي1
  ر تا) چها4    ) سه تا3

هـاي راننـدگي و گذرنامـه     نامه شده است كه به جعل گواهي» الف«اي از عمليات، موفّق به دستگيري آقاي  نيروي انتظامي در مجموعه -30
به دليل توهين، فحاشي و افترا به مأموران نيروي انتظامي در حين اين عمليات، به دادگـاه احضـار   » ب«مشغول بوده است. همچنين آقاي 

  ترتيب كدام است؟ به» ب«و » الف«هاي آقايان  دادگاه شده است. نوع
  ) كيفري ـ كيفري2    ) كيفري ـ حقوقي1
  ) حقوقي ـ حقوقي4    ) حقوقي ـ كيفري3

  آموز عزيز:دانش
  توانيد از كتاب پرتكرار مطالعات اجتماعي، سؤاالت مهم استاني را تمرين كنيد. سال دوم مي براي آمادگي در امتحانات نيم
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 (نگاه به گذشته)گردد؟ (ترتيب حروف مورد توجه قرار گيرد.)  ديكتة ناقص واژگان زير با حروف كدام گزينه به درستي تكميل مي -31

A: ac - - - lly  (درحقيقت) 
B: mart – rd – m (شهادت) 
1) A: h,a,u  2) A: h,u,a 
     B: i,a      B: i,e 
3) A: t,a,e  4) A:t,u,a 
    B:y,e      B: y,o 

 ، گزينة صحيح را انتخاب كنيد.با توجه به تصوير -32

The weather is . . . . in the summer. 
1) sunny 
2) icy 
3) rainy 
4) snowy 

 ؟است نادرستكدام عبارت  ترجمة -33

1) climb a mountain: كوهنوردي كردن  
2) recite the Holy Quran: تالوت قرآن كريم 
3) have a temperature: تب داشتن 
4) plow the farm: آماده كردن مزرعه 

 ؟درستي آمده است (دماسنج) در كدام گزينه به لانگليسي معاد ةواژ ةديكت -34

1) theremometr  2) termometre 
3) thermometer  4) termometer 

 ؟است نادرستانگليسي معادل كدام تصوير  ةواژ -35

 
 
 
1) a tree  2) a flower 
 
 
 
 
 
3) a horse  4) fever 
 

 زبان انگليسي هاي سؤال

  
  زبان انگليسي

  

Student Book :53تا صفحة  12 ةصفح  

 آموز عزيز: دانش  دقيقه 10
  ايد؟ دادهسؤال پاسخ  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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36- The people in the villages . . . . on farms and . . . . . animals. 

1) make-take  2) act-ride 

3) work-raise  4) draw-play 

 ؟زير در كدام گزينه به درستي آمده است ةم ريخته به ةجمل ةمرتب شد -37

don’t-why-rest-some-get-you-? 

1) Why you get some rest don’t? 

2) Why don’t you get some rest? 

3) Don’t you why get some rest? 

4) Why you don’t get some rest? 

 ؟است نيامدهدرستي  مقابل آن بهمتضاد كدام واژه در  -38

1) day  night   2) north  south 

3) cold  hot  4) weekday  weekend 

 ).(يك پاسخ اضافي است ؟شود بط ميمرت Dتا  Aهاي  يك از پاسخ به كدام 3تا  1 هاي هر كدام از جمله -39

1-What’s the weather like? A: No, there aren’t. 

2-Is there a metro system? B: I have the flu. 

3-What’s the problem?  C: It’s cold. 

  D: Yes, a new one. 

1) A-B-C  2) C-A-B 

3) C-D-B  4) D-C-A 

 خاب كنيد.  مناسب انت هاي هبراي جاهاي خالي كلم -40

A: Damavand . . . . (كوه دماوند) 

B: Arvandrood . . . (رودخانه اروندرود) 

1) hill- farm  2) mountain- flower 

3) mountain- river  4) hill- river 

  آموز عزيز:دانش 
  هاي جديد كانون فرهنگي آموزش ديدن كنيد. نمايشگاه كتاب تهران از كتاب در
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)حاصل عبارت -41 )2  (نگاه به گذشته) كدام است؟22
1( 16  2( 8  3( 4  4( 128  

2حاصل عبارت -42 53  (نگاه به گذشته) كدام است؟3

1(123    2(173    3(73    4(83   
   ؟نيستنهشتي  هاي هم حالت وهاي زير جز يك از گزينه كدام -43

  ها برابري دو ضلع و زاوية بين آن )2    ضلع برابري سه )1
  زاويه دو يبرابر )4  ها دو زاويه و ضلع بين آن يبرابر )3

   ؟استچند واحد  ،ارتفاع مشخص شده در مثلث زير -44
1( 6/3  
2( 2/4  
3( 8/4  
4( 5  

   ؟استچند واحد محيط آن  .استواحد مربع  40مساحت مثلث زير برابر  -45
1( 34  
2( 32  
3(29 41   
4(29 39    

46- x  وy ردر جهت منفي محو د تا بردار حاصل عبارت زيرنكدام باش x؟ها باشد   
y

i j
x

   
      

   

22 3
 


  

1(x
y
 

  

3
1    2(x

y


  

3
1    3(x

y
 

 

3


    4(x
y


 

3
5   

   ؟تواند بردار شكل تقريبي زير باشد كدام گزينه مي -47

  

1(i j
 

    
2 3 2
        2(i j

 
    

 

32 3
 


   

3(i j
 

     
2 3 3
      4(i j

 
    

2 3 3
      

   ؟كدام است ABCمحيط مثلث  -48
1( 41  
2( 42  
3( 43  
4( 44  

   ؟دهد نميالزاويه را نشان  اضالع يك مثلث قائم ةكدام گزينه انداز -49
1(, ,13 12 5     2( , ,2 13 3  
3(/ , , /3 6 5 3 5      4(/ , , /2 4 4 3 2   

 عادي هاي رياضي سؤال

  دقيقه 30

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 114 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 

    

16
13

5

15

12

B
D

C

A

5
5

8

?
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   ؟است972برابر1002چه كسري از -50

1(1
2    2(1

4    3(1
8    4(1

3   

   ؟است چندحاصل عبارت زير  -51

( ) ( ) 3 315 12 5
36 18 6  

1( 1    2(1
9    3(9    4(1

27   

aاگر -52 i j 3 6
 ،b a 2

 وc a b 2
 باشند، حاصلc i 2

؟كدام است   
1(b i4 4


    2(a2    3(a i4 2

    4(b i2 4


   
   ؟چند مورد از عبارات زير صحيح است -53

  شود. به توان صفر برابر يك مي طبيعي هر عددحاصل الف) 
  شود. برابر صفر مي طبيعي ب) صفر به توان هر عدد

  شود. ج) يك به توان هر عدد برابر يك مي
 شود. برابر خود عدد مي ،به توان يكطبيعي ) هر عدد د

1( 1  2( 4  3( 2  4( 3  
x)؟حاصل عبارت زير همواره با كدام گزينه برابر است -54 y y,x ) 3 1»     

x y x y ?
x y x y






6 3 3 2
2 2 5 3  

1( 1  2( 1-  3(x    4(x   
   ؟چند است x زير االضالع زيدر متوا -55

1( 2   
2( 5   
3( 7   
4( 4   

   ؟صورت عبارت جبري به كدام شكل خواهد بود مكعب مستطيل زير به كل مساحت -56
1(a(a b)4 2   
2(a( a b)2 3 4   
3(a( a b)2 4 3   
4(a( a b)3 4   

براي اولـين   چند عدد 7حذف مضارب  ةدر مرحل، براي تعيين عددهاي اول 100تا  1اعداد  در روش غربال -57
   ؟خورند خط مي بار

1( 15  2( 4  3( 3  4( 14  
 حاصل عبارت زير برابر كدام است؟ - 58

? 




5 5 5
5 5

2 2 2
3 3

 

1(( )52
3  2( ( )42

3  3( ( )53
2 4( ( )43

2   

 برابر كدام است؟59ثلث عدد - 59
1( 39  2( 29  3( 93 4( 83  

1كدام گزينه از دو عدد گوياي -60 1
5  ، به يك فاصله است؟«3

1(1
4    2(1

2    3(4
15    4(3

5    
  

a

b
a

3

 محل انجام محاسبات

BA

x-

x-

1

8

2

3
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aاگر -61 i j 2 3
 ،b i j   4

 وx a b 3 2
وy a b  2 5

باشند، حاصلx y
 (نگاه به گذشته) كدام است؟ 

1( 
  

7
3    2( 

  

13
27    3( 

 
 

7
41    4( 

 
 

13
27    

xiاگر شكل تقريبي بردار -62 yj
 صورت به باشد، عالمتxوyترتيب از راست به چپ كدام است؟ آن به   

 (نگاه به گذشته)
  منفي-منفي )4  مثبت-منفي )3  منفي-مثبت )2  مثبت-مثبت )1

بـا  متـر   برحسـب سـانتي  محيط مربع عدد . اگر استمتر  سانتي 8و طول مستطيلي متر  سانتي32قطر مربعي -63
 ؟متر است برابر باشد، عرض مستطيل چند سانتي مترمربع برحسب سانتي مساحت مستطيلعدد 

1( 4  2( 6  3( 2  4( 3  
 ؟حاصل عبارت زير كدام است -64

( ) ( ) (( ) ) ?    3 2 4 2 5 12 2 2 3   
1( 76  2( 815  3( 45  4( 77  

 ؟استضلعي داراي چند ضلع . اين چنداست360مجموع زواياي خارجي يك چند ضلعي محدب برابر -65
  نامشخص )4  5 )3  4 )2  3 )1

yعددي عبارتمقدار  -66 x y x
y x

  
 5به ازايy  xو6   ؟كدام است4

1(1
120    2(2

15    3(3
10    4(1

24    

xبا توجه به شكل زير -67 y ؟كدام است 

1(120   
2(105   
3(60   
4(140   

 ؟خورد نميكدام عدد زير خط  200تا  100در روش غربال بين اعداد  -68
1( 147  2( 161  3( 126  4( 193  

 ؟چند عدد گويا وجود دارد كه با معكوسش برابر است -69
  شمار بي )4  2 )3  1 )2  صفر )1

1گوياي عدد كدام گزينه از دو -70 1
5  ؟به يك فاصله است، «3

1(1
4    2(1

2    3(4
15    4(3

5    

 كدام مقايسه درست است؟ - 71

1( 222233335555 632   2 (555533332222 236   
3 (555522223333 263   4 (222255553333 623   

 موازي هاي رياضي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  105 ةصفح تا 1ة صفح
  آموز عزيز: دانش

  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 
  جدول زير بنويسيد. دهيد؟ در سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

x-102120

45

y
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   ؟نيستنهشتي  هاي هم هاي زير جزو حالت يك از گزينه كدام -72
  ها برابري دو ضلع و زاوية بين آن )2    برابري سه ضلع )1
  زاويه دو يبرابر )4  ها دو زاويه و ضلع بين آن يبرابر )3

   ارتفاع مشخص شده در مثلث زير كدام است؟ -73
1( 6/3  
2( 2/4  
3( 8/4  
4( 5  

74- x  وy در جهت منفي محور  د تا بردار حاصل عبارت زيرنكدام باشxها باشد؟   
y

i j
x

   
      

   

22 3
 


  

1(x
y
 

  

3
1    2(x

y


  

3
1    3(x

y
 

 

3


    4(x
y


 

3
5   

   ي زير باشد؟تواند بردار شكل تقريب كدام گزينه مي -75

  

1(i j
 

    
2 3 2
        2(i j

 
    

 

32 3
 


   

3(i j
 

     
2 3 3
      4(i j

 
    

2 3 3
      

   ؟كدام است ABCمحيط مثلث  -76
1( 41  
2( 42  
3( 43  
4( 44  

   ؟دهد نميالزاويه را نشان  كدام گزينه اندازة اضالع يك مثلث قائم -77

1(, ,13 12 5     2( , ,2 13 3  
3(/ , , /3 6 5 3 5      4(/ , , /2 4 4 3 2   

aاگر -78 i j 3 6
 ،b a 2

 وc a b 2
 باشند، حاصلc i 2

كدام است؟   

1(b i4 4


    2(a2    3(a i4 2
    4(b i2 4


   

   چند مورد از عبارات زير صحيح است؟ -79
  شود. الف) حاصل هر عدد طبيعي به توان صفر برابر يك مي

  شود. توان هر عدد طبيعي برابر صفر ميب) صفر به 
  شود. ج) يك به توان هر عدد برابر يك مي

 شود. د) هر عدد طبيعي به توان يك، برابر خود عدد مي
1( 1  2( 4  3( 2  4( 3  

   چند است؟ xاالضالع زير  در متوازي -80
1( 2   
2( 5   
3( 7   
4( 4   

5

15

12

B
D

C

A

 محل انجام محاسبات

BA

x-

x-

1

8

2

3

5
5

8

?
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 قدر بوده و واحد آن كدام است؟ ولت باشد. اختالف پتانسيل دو سر باتري چه - 5ه منفي آن + ولت و پايان7اگر پايانه مثبت يك باتري  - 81
 (نگاه به گذشته)

  آمپر-2 )4  آمپر-12 )3  ولت-2 )2  ولت -12 )1
 هـاي  شود داراي اختالف پتانسيل الكتريكي شـده و از آن در سـاخت انـواع سـاعت     هاي آرامي كه به آن وارد مي كدام كاني بر اثر ضربه -82

 (نگاه به گذشته)شود؟  بدون باتري استفاده مي
  بيرونيت )4  مسكوويت )3  كوارتز  )2  گرافيت )1

 ؟بيان شده است نادرستيكدام گزينه به  -83
  شوند. به پيام عصبي تبديل ميگوش داخلي هاي صوتي در  پيام )1
  .دند داروجواين مواد هاي مواد بودار به حالت گاز در اطراف  همواره مقداري از مولكول )2
  فرستند. اي هستند كه پيام خود را به بخش گيجگاهي قشر مخ مي هاي بدون مژه هاي بويايي، ياخته گيرنده )3
  شود. سرد حس نميخيلي مزه خودكار، كليد و غذاهاي خيلي داغ و  )4

 ؟است غلطها، كدام گزينه  يند دگرگوني سنگادر مورد فر -84
  .باشد نقش داشتهها  دگرگوني سنگتواند در  مينيز  هاي داغ فشار و محلول عاملكه تفاوت اين با  يند تهية آجر است،اتقريباً مشابه فر )1
  كند. دگرگوني تبديل ميسنگ ها، سنگ اوليه را به  گرما، با ذوب سنگ )2
  دگرگوني است.فرايند تبديل سنگ آهك به سنگ مرمر، نوعي  )3
  ل شده است.تشكي  سنگ كاني گرافيت از دگرگوني نوعي زغال )4

 جانوراني كه لقاح خارجي دارند . . . . جانوراني كه لقاح داخلي دارند . . . .(در)  -85
  .كند تري توليد مي هاي كم جنس ماده، گامت -در مقايسه با )1
  شوند. در بدن جانور ماده تركيب ميها  گامت-همانند )2
  تر است. كم مه تخاحتمال زنده ماندن فرزندان در طي رشد و نمو ياخت -نسبت به )3
  داراي رحم هستند.قطعاً  -همانند )4

 ؟دهد نشان ميدر مدار را ) Vسنج ( ) و ولتAدرست اتصال آمپرسنج ( ةكدام گزينه نحو -86
  
  
1(   2(    3(   4(   
  

  

Clبا توجه به رابطة -87 e . . . . . 17 ؟كدام گزينه براي جاي خالي مناسب است ): Cl17 ،يك اتم كلر: e(يك الكترون 
1(Cl17    2( Cl17    3(Cl18    4( Cl16   

گرما در المپ متصل به برق شهري، اختالف پتانسيل دو  اينبا زياد شدن بوده و . مقاومت . . .  گرم شدن رشته درون المپ نشان دهنده -88
 . . . .  المپسر 

  ماند ثابت مي –وجود )2  شود تر مي بيش –وجود نداشتن )1
  شود تر مي بيش -وجود )4  ماند ثابت مي -وجود نداشتن  )3

 سنگي حاصل شود كه . . . . . نيستدر اثر متبلور شدن ماگما در داخل زمين ممكن  -89
  در ساختن پله و كف ساختمان استفاده شود. )2  د.نهاي آن بدون ميكروسكوپ قابل ديدن باش كاني )1
  باشد. سازي كاربرد داشته در تهية بتن و جاده )4  .باشدسنگ  غني از ذخاير نفت، گاز و زغال )3

 ؟چند مورد از موارد زير از نظر درستي و نادرستي مشابه عبارت مطرح شده است -90
  »اند. قرار گرفتهتر  خارجيهاي عصبي شبكيه  ياختهنسبت به اي  هاي مخروطي و استوانه ان، گيرندهدر چشم انس«
  تر است. كوچكپيشاني مركز حس بينايي در بخشي از قشر مخ قرار دارد كه از بخش -
  مخروطي به هر سه رنگ اصلي حساسيت دارد. ةهر گيرند-
  .ه هستند كه در گوش داخلي قرار دارندهاي بدون مژ ياختهشنوايي،  ةهاي گيرند ياخته-
 .كنيمبوهاي مختلف را احساس شود  باعث مييك نوع گيرنده در بافت پوششي بيني قرار دارد كه -

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

  
  علوم

  

 113ة تا صفح 1ة صفح

  دقيقه 30

 علوم عاديهاي  سؤال

 آموز عزيز: دانش
  ايد؟ ؤال پاسخ دادهس 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 

    

 

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

+ -
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 ؟صورت صحيح بيان شده است ها به همة مثالكدام گزينه  است. در آورده شده ها گزينهمثال هر يك از انواع مفاصل زير در  -91
  كامالً ثابت و بدون حركتمفصل  )الف
  حركات محدودمفصل با ب) 
 حركت در يك جهت خاصمفصل با ج) 

  ، آرنجها هستون مهربا  ها ، دندهمفصل ،هاي جمجمه استخوانمفصل بين  )1
  ، آرنجهاي جمجمه مفصل بين استخوان، ها ستون مهرهبا  ها دندهمفصل  )2
  ها ستون مهره با ها دندهصل مف، آرنج، هاي جمجمه مفصل بين استخوان )3
  مفصل بين بازو و شانه، ها ستون مهرهبا  ها دندهمفصل هاي جمجمه،  استخوانمفصل بين  )4

 ؟ترتيب كدام است بهدر طول آكسون پيام عصبي  هدايتو جهت ها  تر اندامك ياخته و بيشبا توجه به شكل زير، محل وجود هستة  -92
1( 2 ،2 ،5  
2( 1 ،3 ،5  
3( 2 ،1 ،4  
4( 1 ،3 ،4  

 است؟ نادرستگزينه  اي رشتمان (ميتوز)، كدام تقسيم ياخته ةباردر -93
  شود. هاي آسيب ديدة بدن مي سبب رشد و ترميم بافت )2  گيرد. در سر تا سر عمر ما انجام مي )1
  شود. قبل از تقسيم مقدار دنا دو برابر مي )4  آيد. وجود مي از يك ياخته، چهار ياخته بهطي آن  )3

 هاي رسوبي . . . . . .  اي آذرين . . . . . . سنگه سنگ -94
  شوند. از سرد شدن و انجماد مواد مذاب حاصل مي -همانند )1
  شوند. عمق تشكيل مي هاي گرم و كم در درياچه -) برخالف2
  اند. از يك يا چند نوع كاني تشكيل شده -) همانند3
  باشند.سنگ  ذخاير نفت، گاز و زغالمحل تشكيل توانند  مي -) برخالف4

 كاني . . . .  -95
 مسكوويت، داراي عنصر سيليسيم در ساختار خود است. )1
  صورت الياف مصنوعي وجود دارد. ) آزبست، به2
  است. هاي داغ و فراسيرشده  ) گرافيت، حاصل تبخير محلول3
  هوايي سرد و خشك در زمان تشكيل آن است.  و شرايط آب ةدهند ) ژيپس، نشان4

هـا   كنيم و درون يكي از سرنگ دهيم و از دو طرف به دو سرنگ وصل مي اي قرار مي شويي آهني نازك را در لوله شيشهمقداري سيم ظرف -96
را روشـن   كنيم، شمعي زير سـيم ظرفشـويي درون لولـه را قـرار داده و آن     كنيم و سرنگ ديگر را از هوا خالي مي ليتر هوا وارد مي ميلي 50
دهيم. اگر پس از انجام اين كار، حجم  ستون هواي درون سرنگ را چند بار از روي سيم ظرفشويي عبور ميكنيم و سپس با فشار دادن پي مي

 (تمام اكسيژن مصرف شده) ليتر باشد، درصد حجم گاز اكسيژن هوا را محاسبه كنيد. ميلي 40ها  كل هواي درون سرنگ
1( 20  2( 10   3( 15  4( 5  

 ؟نيستهاي زير صحيح  چه تعداد از عبارت -97
  الف) همه ذرات تشكيل دهندة اتم عالوه بر جرم، بار الكتريكي نيز دارند.

  ب) تبديل يك عنصر به عنصر ديگر ممكن نيست.
  هاي سازندة اغلب عنصرها دقيقاً يكسان نيستند. پ) اتم

 ) برابر است.Liهاي ايزوتوپ ناپايدار هيدروژن با تعداد پروتون اتم ليتيم ( ج) تعداد نوترون
  صفر )4  1 )3   3 )2  2 )1

 ديگر مشترك هستند؟ هاي زير با يك بيوتيك و دوغ در داشتن چند مورد از ويژگي شربت آنتي -98
  ها حفظ شده است. دهندة آن خواص اجزاي تشكيل -اند.             ها ذرات جامد به صورت معلق در مايع پراكنده در آن -
  اند. همانند نوشابه گازدار مخلوطي ناهمگن -                 اند.   حداقل از دو جز حالل و حل شونده تشكيل شده -
 شوند. نشين مي پس از مدتي ساكن ماندن مواد آن ته -

  مورد 2 )4  مورد 3 )3  مورد  5 )2  مورد 4 )1
ـ   نـوترون  دتر است. اگر بدانيم تعـدا  عدد بيش 2برابر عدد اتمي فلوئور،  10از  Aهاي اتم خنثاي  تعداد الكترون -99 از دو برابـر   Aم هـاي ات

 )F199؟ (فلوئور:قدر است چه Aعدد جرمي اتم  تر است، عدد كم 38هايش،  تعداد پروتون
1( 92  2( 146   3( 184  4( 238  

ترتيـب   كي بـه اي و كيسـة پالسـتي   ها از . . . . كنده شده و ميلة شيشـه  دهيم، الكترون اي مالش مي وقتي كيسة پالستيكي را با ميلة شيشه - 100
 شوند. داراي بار الكتريكي . . . . و . . . . مي

  مثبت -منفي -كيسة پالستيكي )2  منفي -مثبت -كيسة پالستيكي )1
  مثبت -منفي -اي ميلة شيشه )4  منفي -مثبت -اي ميلة شيشه )3

(2) (3)
(4)

آ�سون(5)

(1)
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  هاي شيمي) (سؤال
 از موارد زير صحيح است؟چه تعداد  - 101

  ه با پروتون بسيار ناچيز است.جرم الكترون در مقايسالف) 
  شود. ناميده مي نيز ب) مدل بور، مدل منظومه شمسي

  نويسند. نشانة شيميايي مي يج) عدد اتمي عنصر را در سمت چپ و باال
 .شود ميتغيير شيميايي نوع يك  سبب رخ دادنقرص جوشان در آب  انداختند) 

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

كنـيم و درون يكـي از    دهـيم و از دو طـرف بـه دو سـرنگ وصـل مـي       اي قرار مـي  ازك را در لوله شيشهنآهني سيم ظرفشويي  يمقدار - 102
را  قـرار داده و آن زير سيم ظرفشـويي درون لولـه را    يكنيم، شمع كنيم و سرنگ ديگر را از هوا خالي مي ليتر هوا وارد مي ميلي 50ها  سرنگ

پـس از انجـام ايـن    اگـر   .دهيم سيم ظرفشويي عبور مي رويرون سرنگ را چند بار از هواي دسپس با فشار دادن پيستون كنيم و  روشن مي
 (تمام اكسيژن مصرف شده) .درصد حجم گاز اكسيژن هوا را محاسبه كنيد ،ليتر باشد ميلي 40 ها حجم كل هواي درون سرنگ كار،

1( 20    2( 10     
3( 15    4( 5  

 ؟نيستهاي زير صحيح  از عبارت چه تعداد - 103

  اتم عالوه بر جرم، بار الكتريكي نيز دارند. ةذرات تشكيل دهنده همالف) 
  ب) تبديل يك عنصر به عنصر ديگر ممكن نيست.

  اغلب عنصرها دقيقاً يكسان نيستند. ةهاي سازند پ) اتم
 .برابر است) Li( ليتيماتم تعداد پروتون ) با Beهاي موجود در مدار الكتروني اول اتم برليم ( الكترونج) تعداد 

  صفر )4  1 )3   3 )2  2 )1
 ؟ديگر مشترك هستند هاي زير با يك بيوتيك و دوغ در داشتن چند مورد از ويژگي شربت آنتي - 104

    اند. ها ذرات جامد به صورت معلق در مايع پراكنده در آن -
  ها حفظ شده است. آن ةدهند خواص اجزاي تشكيل -
                اند. حداقل از دو جز حالل و حل شونده تشكيل شده -
  اند. همانند نوشابه گازدار مخلوطي ناهمگن -
 د.نشو نشين مي پس از مدتي ساكن ماندن مواد آن ته -

  مورد 2 )4  مورد 3 )3   مورد 5 )2  مورد 4 )1
از دو برابـر   Aهـاي اتـم    نـوترون  دتر است. اگر بدانيم تعدا عدد بيش 2برابر عدد اتمي فلوئور،  10از  Aهاي اتم خنثاي  تعداد الكترون - 105

 )F199(فلوئور: ؟قدر است چه Aعدد جرمي اتم  تر است، عدد كم 38هايش،  تعداد پروتون
1( 92  2( 146   3( 184  4( 238  

 علوم (پيشرفته)هاي  سؤال

  (شيمي)
  25ة حتا صف 1ة صفح

  (فيزيك)
  96ة تا صفح 76ة صفح
 135ة تا صفح 122ة صفح

و  شناسي (زيست
  )شناسي زمين

  75ة تا صفح 28ة صفح
 113ة تا صفح 97ة صفح

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

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

 (نگاه به گذشته)؟ نيستهاي ايجاد خاصيت مغناطيسي  هاي زير، از روش يك از گزينه كدام - 106

  حامل جريان به دور ميخ آهنيپيچيدن يك سيم  )1

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

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

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

 ؟بيان شده است نادرستكدام گزينه در مورد خسوف و كسوف  - 107

  گيرند. مين، ماه و خورشيد در يك راستا قرار ميدر طي كسوف و خسوف، ز )1

  گيرد. ماه بين زمين و خورشيد قرار ميدر كسوف  )2

  افتد. در خسوف ساية زمين روي ماه مي )3

  كند. را ايجاد نمي مشكليدر هنگام خورشيد گرفتگي، به علت كاهش نور خورشيد، نگاه به خورشيد بدون محافظ ايمني چشم،  )4

ترتيـب   پالسـتيكي بـه   ةاي و كيسـ  شيشـه  ة. . . . كنده شده و ميلاز ها  دهيم، الكترون اي مالش مي تيكي را با ميلة شيشهپالس ةوقتي كيس - 108

 شوند. داراي بار الكتريكي . . . . و . . . . مي

  مثبت -منفي -پالستيكي ةكيس )2  منفي -مثبت -پالستيكي ةكيس )1

  مثبت -منفي -اي شيشه ةميل )4  منفي -مثبت -اي شيشه ةميل )3

 يك از موارد زير است؟   شود، كدام دندان پزشكي تشكيل مي ةتصويري كه از يك دندان در آين ةنوع و انداز - 109

    تر كوچك–مجازي  )2    تر    بزرگ –حقيقي  )1

  تر    بزرگ –مجازي  )4     تر   كوچك –حقيقي  )3

 دهد؟ دار نشان مي) را در مVسنج ( ) و ولتAكدام گزينه نحوة درست اتصال آمپرسنج ( - 110

  

  

1(   2(    3(   4(   
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  )شناسي شناسي و زمين زيستهاي  (سؤال
 (نگاه به گذشته)باشد؟  شود و كاربرد خوراكي دارد، كدام مي هاي فراسير شده حاصل مي نوعي كاني كه از تبخير محلول - 111

  فلوئوريت )4  گچ )3  هاليت  )2  ژيپس )1
 ؟شده است از مطالب زير به درستي بيان چه تعداد - 112

  تقويت كرد. ،حفظ تعادل دارد ةكه وظيفرا توان مركزي در مغز  ميمثل ژيمناستيك بدني  هاي الف) با انجام فعاليت
  قرار دارد.هاي آن  ساير قسمتجلوتر از  ،ترين بخش قشر مخ از نماي جانبي ب) بزرگ

  گويند. هاي بلند عصب مي ها يا آسه پ) به دارينه
 .اي متفاوت است نسبت به جسم ياختهبي در آسه و دارينه يك نورون عص پيام ج) جهت جريان

1( 2  2( 1   3( 4  4( 3  
 ؟باشدصحيح در مورد سنگ تراورتن  تواند نميكدام گزينه  - 113

  .آيد ميدست  يايي بهمهاي شي در اثر واكنش )1
  شود. هاي آهكي ديده مي در دهانة چشمه )2
  ها به سطح زمين است. يحاصل راه يافتن مواد مذاب از راه شكستگ )3
  شود. سازي استفاده مي در ساختمان )4

 . . . . . توانند نميهاي رسوبي  سنگ - 114
  زمين استفاده شوند. ةسازي گذشتزبا در )2  سازي به كار برده شوند. سازي و جاده در پل )1
  باشند. نحوة تشكيل مشابه آجر داشته )4  حاوي عناصر فلزي در ساختار خود باشند. )3

 مرمر . . . . .سنگ  - 115
  شود. براي تهية گچ و سيمان بنايي استفاده مي )1
  حاصل دگرگوني يك نوع سنگ رسوبي است. )2
  هاي رسوبي است. حاصل اجتماع بقاياي جانداران در حوضه )3
  نبايد در نماي داخلي بناها استفاده شود. )4

 ؟است نادرستكدام عبارت  - 116
  ر دگرگوني شوند.توانند دچا ها مي ها همانند سنگ كاني )1
  شود. در فرآيند دگرگوني سنگ اوليه تحت تأثير گرماي زياد ذوب مي )2
  شوند. هاي رسوبي تشكيل مي ذخاير نفت و گاز در سنگ )3
  طوالني نياز دارند. نسبتاً هاي رسوبي آواري براي تشكيل به زمان سنگ )4

 شود. پودر بچه از كاني . . . استفاده مي ةي تهيخمير دندان از كاني . . . و برا ةدر صنعت داروسازي براي تهي - 117
    تالك -فلوئوريت )2    ژيپس -فلوئوريت )1
  ژيپس -مسكوويت )4    تالك -مسكوويت )3

 بيان شده است؟ نادرستيكدام گزينه به  - 118
  شوند. هاي صوتي در گوش داخلي به پيام عصبي تبديل مي پيام )1
  ه حالت گاز در اطراف اين مواد وجود دارند.هاي مواد بودار ب مقداري از مولكول همواره )2
  فرستند. اي هستند كه پيام خود را به بخش گيجگاهي قشر مخ مي هاي بدون مژه هاي بويايي، ياخته گيرنده )3
  شود. مزه خودكار، كليد و غذاهاي خيلي داغ و خيلي سرد حس نمي )4

 صورت صحيح بيان شده است؟ بهترتيب  بهها  در كدام گزينه همة مثال ها آورده شده است. مثال هر يك از انواع مفاصل زير در گزينه - 119
  الف) مفصل كامالً ثابت و بدون حركت

  ب) مفصل با حركات محدود
 ج) مفصل با حركت در يك جهت خاص

  ها، آرنج ها با ستون مهره هاي جمجمه، مفصل، دنده مفصل بين استخوان )1
  ، آرنجهاي جمجمه ين استخوانمفصل بها،  ها با ستون مهره مفصل دنده )2
  ها ها با ستون مهره هاي جمجمه، آرنج، مفصل دنده مفصل بين استخوان )3
  ها، مفصل بين بازو و شانه ها با ستون مهره هاي جمجمه، مفصل دنده مفصل بين استخوان )4

 ترتيب كدام است؟ به در طول آكسون ام عصبيها و جهت هدايت پي تر اندامك بيش ، محل تجمعبا توجه به شكل زير، محل وجود هستة ياخته - 120
1( 2 ،2 ،5  
2( 1 ،3 ،5  
3( 2 ،1 ،4  
4( 1 ،3 ،4  (2) (3)

(4)

آ�سون(5)

(1)
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 (نگاه به گذشته)حاصل عبارت زير كدام است؟  - 121

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

اسـت و   4كوچـك برابـر    ةو شعاع داير 6بزرگ برابر  ةشعاع داير اند. دو دايره بر هم مماسدر شكل زير، - 122
   ؟ايم. مساحت قسمت هاشورخورده كدام است مراكز دو دايره را به هم  وصل كرده

1(24   
2(24 5   
3(36 2   
4(5 96   

bوaاگر دو بردار - 123
د، حاصلنشنة هم باقريc mi2

؟كدام است   

a i mj ,b ni j , c n i mj     3 6 6 3 2 2
        

1(i j 2
 

   2(i j
 

   3(i j 
 

   4(j


   
   ؟كدام است ABدر شكل زير، طول  - 124

1(50   
2(125   
3(20   
4(5   

   ؟نهشتي دو مثلث رسيد به هم توان مينبا اطالعات كدام گزينه  - 125

1(ˆB̂ ,B C , A B , A , AC , AB         60 3 5 60 5 3    
2( ˆ ˆˆ ˆB ,C ,C B , AB ,B , A        60 70 8 8 70 60     
3(ˆ ˆˆ ˆA C ,C ,B , AB ,B , A        11 30 70 11 80 30      
4(ˆˆB C , A B ,B ,BC , AB , A         8 6 40 8 6 40    

   ؟كدام است ،حاصل عبارت زير - 126
...(...(((( ) ) ) ) ) ( ) 100 99 98 2 22 3  

1( 81  2(50502 81   3( 82  4(50502 27   
c)؟كدام استهمواره  ،ساده شدة عبارت زير - 127 ,b c ,a b)  2   

(a b c ab c )(b c )

(bc c )(a b)

 


 

2 2 2 3 2 2
3 5  

1(ab
c

   2(ab
c

2
   3(ab

c(a b)

2
   4(ab

c(a b)
   

   ؟است 2هايش  وجود دارد كه حاصل جمع رقم 1398تر از  عدد اول كوچكچند  - 128
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

   ؟ضرب دو عدد نوشت كه نسبت به هم اول هستند را به صورت حاصل 3150توان عدد  به چند طريق مي - 129
1( 6  2( 7  3( 8  4( 5  

   ؟كدام گزينه همواره يك عدد گويا است ،اعدادي صحيح باشند bو  aاگر  - 130

1(a

b 2 4
   2(a

b
   3(a

b 1   4(a

b 2 4
   

  دقيقه 10 (تيزهوشان) هاي رياضيسؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 114 ةتا صفح 1ة صفح

A

BC

D

E F

29

3

2
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  بر اساس دو بيت زير، به سه پرسشِ بعدي پاسخ دهيد.* 
  خراشيم ما بدي گفت / ما چهره ز غم نميبراي گر خواجه 

  باشيم  تا هر دو دروغ گفتهما جز كه ثناي او نگوييم / 
  گروهي است كه وابسته هم دارد؟ ةكدام دو واژه در بيت دوم، هر دو هست - 131

  او ـ دروغ )4  ) ثنا ـ دو3  ) او ـ دو2  ثنا ـ دروغ ) 1
  ترتيب چند فعل با ساختار فعل گذشته (ماضي) و چند فعل با ساختار فعل حال (مضارع) آشكار است؟ در ابيات باال به - 132

  يك ـ سه )4  ) دو ـ دو3  ) سه ـ يك2  صفر  چهار ـ) 1
  ترتيب كدام است؟ در بيت دوم، به» دروغ«در بيت نخست و » چهره«هاي  نقش دستوري واژه - 133

  مفعول ـ مسند )4  ) نهاد ـ مسند3  ) نهاد ـ مفعول2  مفعول ـ مفعول ) 1
  ابيات زير را بخوانيد و بر اساس آن به هفت پرسشِ بعدي پاسخ دهيد.* 

  د جمعي مهربانان / چو ديدندم ز غم در اضطرابي مرا گفتن
  باش كز دوران گردون / عمارت بازيابد هر خرابي كه خوش مي

  كشيدم از جگر آهي و گفتم / بدان صاحبدالن نيكوجوابي
  جوي رفته آبي؟  گه كه ماهي مرده باشد / كه بازآيد به چه سود آن

  در بيت سوم چند فعل آشكار است؟ - 134
  چهار تا )4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي ) 1

  در كدام بيت فعلي پنهان شده است؟ - 135
  بيت چهارم )4  ) بيت سوم3  ) بيت دوم2  بيت نخست ) 1

  نقش دستوري ضمير مصراع دوم بيت نخست كدام است؟ - 136
  متمم )4  ) مسند3  ) نهاد 2  مفعول ) 1

  ترتيب كدام است؟ در بيت دوم به» عمارت«و » خوش«هاي  واژهنقش  - 137
  صفت بياني ـ نهاد )4  ) صفت بياني ـ مفعول3  ) مسند ـ مفعول2  مسند ـ نهاد) 1

شود و بـدونِ آن   المعاني ابياتي هستند كه يكي با ديگري كامل مي ؟ ابيات موقوفنيستندالمعاني  كدام دو بيت از ابيات باال با هم موقوف - 138
  ناقص است.

  اند. المعاني ابيات باال موقوف ةهم )4  ) ابيات سوم و چهارم3  ) ابيات دوم و سوم2  ابيات اول و دوم ) 1
  معناست؟ كدام بيت با بيت دوم هم - 139

  ي عشق است نه گردون حباب نمايد شوكت گردون به چشم تنگ عقل / ورنه در پيمانه ) مي1
  جاي ياران فرصت شمار يارا ) ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون / نيكي به2
  ي توست، گر عالي است گردون الجمله بنده / في ) گردون علو رتبت، از درگه تو دارد3
  ) دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخور 4

  معناست؟ كدام بيت با بيت پاياني هم - 140
  (بط: مرغابي)  ) بط گفت به ماهي كه چو گشتيم كباب / دنيا پسِ مرگ ما چه دريا چه سراب1
  (بدكنش: بدرفتار) يات جان باشد / مرگ بر بدكنش زيان باشد) مرگ نيكان ح2
  ) مرگ را جوي كاندرين منزل / مرگ حقّست و زندگي باطل3
  چكان كبابِ من است كه دلِ خون ناب نيابم تفاوتي نكند / به حكِم آ) اگر كب4

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

  فارسي
  93 ةتا صفح 9 ةصفح

  نگارش
  76 ةتا صفح 12 ةصفح

  دقيقه 10
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  است؟ متفاوتها  دليلي منطقي با ديگر شكل شكل كدام گزينه به - 141

1 (  2 (  3 (  4 (  

  مانده كدام است؟ سازيم. شكلِ باقي هاي زير يك دايره مي با سه شكل از شكل - 142

1 (  2 (  3 (  4 (  

  است؟ متفاوتها  ها با ساير گزينه ها نسبت به ديگر شكل هاي زير، جايگاه يكي از نقطه يك از شكل در كدام - 143

1 (  2 (  3 (  4 (  

  ؟ پشت برگه كامالً سفيد است.شود نميرو ديده  روبه كدام نما در مكعب حاصل از تا شدنِ شكل گستردة - 144

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  كند؟ هاي زير پيشنهاد مي كدام گزينه بهترين چيدمان را براي عبارت - 145
پوستي كه در نزديكي سواحل كارولينـاي جنـوبي و    هاي سياه نوشته شده است، زبان گروهي از آمريكايي» گريجي«الف) اين جمله به زبان 

  كنند. ورجيا زندگي ميج
  »بگذار برايت چيزي بپزم كه بخوري.«به اين معناست:  ”Lemm cook sumpm fuh nyam“گويد جملة  شناسي مي ب) زبان

ها به پرورش يك محصول مهم گياهي به نام اينديگو كمك كردند كه در توليـد رنـگ آبـي از آن اسـتفاده      ميالدي، آن 1700ج) در دهة 
  شود. مي

  اند. شود. گوالها را كشاورزان انگليسي از غرب آفريقا براي بردگي به آنجا برده گفته مي» گوال«ن مردم، د) به اي
  ) الف، ب، د، ج2    ) ج، د، ب، الف1
  ) ب، ج، الف، د4    ) ب، الف، د، ج3

 استعداد تحليليهاي  سؤال

  آموز عزيز:دانش
  و براي آمادگي در آزمون تيزهوشان مؤثر است.دهد  ميهوش و تمركز شما را افزايش  كانون، استعداد تحليلي هاي كتاب

  
  استعداد تحليلي

  دقيقه 10
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  * براساس متن زير به سه سؤال بعدي پاسخ دهيد.
كـاربرد يافتـه   » سراج«اي فارسي است كه پس از تغييراتي، در زبان عربي به شكل  يشهاي براي روشنايي است. واژة چراغ از ر چراغ وسيله

صورت تدريجي تكميل شد. از زماني قديم، احتمـاالً   شد كه البته بعدها به است. در گذشته منابع نور به روشنايي حاصل از آتش محدود مي
هاي موشي، فانوس و چراغ گردسوز  ترتيب چراغ كار گرفته شد. بعدها به به سوز در ايران و هند سال قبل، نوعي چراغ به نام پيه 400حدود 

كرد، از بهترين منابع توليـد   طور چراغ روغني كه با سوزاندن نوعي روغن نباتي كار مي ميالدي، شمع و همين 18به بازار آمد. در اواخر قرن 
استفاده از جريان الكتريكي در ايجاد نور در اواخر دهـة هشـتم از قـرن    اثر جريان در ايجاد نور شناخته شد ولي  1802نور بودند. در سال 

شد كه بر اثر جريـان ملتهـب    نوزدهم ميالدي توسط توماس اديسون صورت پذيرفت. المپ توماس اديسون از يك رشتة زغالي تشكيل مي
هاي تخليه  المپ 1950اوسيوم استفاده كردند. در سال جاي زغال از تنگستن و  هاي بعد، ديگران به تاباند. بعدها و در سال شد و نور مي مي

شد. رنگ  شد و با عبور جريان از گاز يونيزه، تشعشعات نوري توليد مي ها از بخار سديم يا جيوه استفاده مي در گاز معرفي شدند كه در آن
م الكترولومينانس هـم وجـود دارد كـه در آن بـا     تري از توليد نور به نا نور حاصل از اين تشعشعات به نوع گاز آن بستگي دارد. روش تازه

  توان نور توليد كرد. جاي جريان مستقيم، مي عبور دادن جريان متناوب به
  تر است؟ هاي زير از بقيه قديمي يك از انواع چراغ كدامطبق متن باال،  - 146

  ) موشي2    ) روغني1
  ) التهاب جرياني4    ) گردسوز3

  حتماالً در چه سالي اختراع شده است؟اولين المپ الكتريكي اطبق متن باال،  - 147
    ميالدي 1889) 2    ميالدي 1979) 1
  ميالدي 1969) 4    ميالدي 1879) 3

  (هاي) . . .  چراغطبق متن باال،  - 148
  تغيير كرده است.» چراغ«به » سراج«اي پارسي است كه از ريشة  ) واژه1
  ند.شدند و فانوس نام داشت كار گرفته مي ) اوليه در ايران و هند به2
  ) الكتريكي اولين بار توسط ايرانيان و بر اثر عبور جريان از يك رشته توليد شد.3
  ) روغني پيش از شناخت اثر جريان در ايجاد نور، از بهترين منابع نور بودند.4

  جاي عالمت سؤال قرار داد؟ توان به در الگوي زير، كدام عدد را مي - 149
2 12

5

3

4

10 ?

6

4

  
1 (4    2 (5    

3 (12    4 (6  

  ها اضافي است. هاي ايران است كه البته حرف . . . در بين آن ريختة كلمة نام مركز يكي از استان هم حروف به» س يو ز ج ا «حروف  - 150
    ) ز2    ) و 1
 ) س4    ) ج3

  
  

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

  دم.) سؤاالت هر سه درس را پسندي4  ) استعداد تحليلي3  ) فارسي2  ) رياضي1
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