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  اول متوسطهاول متوسطه  ةةدوردور  هفتمهفتم  ةةپايپايسؤال سؤال   ةةدفترچدفترچ

  
  دقيقهدقيقه  100100    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ                سؤال نظرسنجيسؤال نظرسنجي  1212+ +   8080  ::(اجباري)(اجباري)  آزمونآزمون  مشتركمشترك  بخشبخش  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال

  
  دقيقهدقيقه  3030    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ                2020  ::(اختياري)(اختياري)  آزمونآزمون  غيرمشتركغيرمشترك  بخشبخش  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال

  

  دقيقهدقيقه  3030    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخسؤال        سؤال          3030  ::تيزهوشان آزمون (اختياري)تيزهوشان آزمون (اختياري)  بخشبخش  هايهاي  اد كل سؤالاد كل سؤالتعدتعد
  

  
  
  

 گويي زمان پاسخ صفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس
 بخش مشترك (اجباري)

  دقيقه 10  4 1-10 10 فارسي
  دقيقه 10  6و  5 11-20 10 عربي

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

  دقيقه 30  10و  9 41-60 20 رياضي
  دقيقه 30   13تا  11 61-80 20 علوم

بخش غيرمشترك (اختياري)
  دقيقه 15  15 81-90 10 رياضي غيرمشترك
  دقيقه 15  16 91-100 10 علوم غيرمشترك

بخش تيزهوشان (اختياري)
  دقيقه 10  19و  18 101-110 10  ان)رياضي (تيزهوش

  دقيقه 10  20 111-120 10 فارسي (تيزهوشان)
  دقيقه 10  22و  21 121-130 10 استعداد تحليلي

  ـــــــــ  23  287-298  12  سنجي هاي نظر سؤال
  

  طراحان 
  

  ، زهرا قميمحمدعلي مرتضويآگيتا محمدزاده،پور، حميد اصفهاني،خانحسنسپهر  فارسي
 علي مرتضويسيد محمدمريم آقاياري،علي ابراهيمي،درويش  عربي

  لو، بنيامين قريشي ، رويا ميرعالي، محمدعلي مرتضوي، آگيتا محمدزادهپورخانحسنحميد اصفهاني، سپهر  هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
 ، عباس توسليانپور، فائزه اكبرزاده، بهزاد كاويانيعلي رضواني  انگليسيزبان 

كفش، مجتبي مجاهدي، هادي پـالور، حميـد گنجـي، هـادي زمانيـان،         لي، هومن صلواتي، حميدزرينپور، فرزاد شيرمحمدفاطمه راسخ، بنيامين قريشي، ندا صالح  رياضي
 پري، محمد بحيراييرضا ششخانپور، محمدسهيل حسن

مهسا اخوان،  آرمان فرحي، سپيده نجفي،   اميرحسين برادران،  زهرا قمي،لو، مجيد بيانلو، سام طاليي، عاليرضا ميرآبادي، حميدپور، الهام ملكمبينا فتحي، فرزاد كرم  علوم
 محمد طاهري

  حميد اصفهاني، آرين توسل، مهرشاد سعادتمند، اميرحسين ناظريان، عرفان كهنداني، فاطمه راسخ، هادي زمانيان  استعداد تحليلي
  

  گزينشگران و و يراستاران
  

  استعداد تحليلي هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام  زبان انگليسي فارسي عربي علوم  رياضي نام درس
  حميد گنجي  حميد اصفهاني  پور علي رضواني حميد اصفهاني مريم آقاياري مبينا فتحي  حميد گنجي  مسئول درس

اسكندري، سجاد ناصر   ويراستاران
  فاطمه راسخمحمدنژاد، 

فاطمه،نژادايمان حسين
  پور نوبخت، فرزاد كرم

 محمدعرفان اردستاني
حميد اصفهاني،   ــ  ــ  ــ سيدمحمدعلي مرتضوي

  پور مريم عظيم

گروه ويراستاران
  مستندسازي

عليرضا حسين اسدزاده، 
  زارعي

علي رفيعي، سوسن
 نوابيان

 عاطفه الياسي،
 نيما مروج

 الناز معتمدي،
 فرزانه خاجي

، ليال زحلي ،پويا گرجي
حسين اسدزاده،   زاده ايرج خليل  حيدر ا كربالئيمليك

  عليرضا زارعي
  

  گروه فني و توليد
  حميد اصفهاني مدير گروه آزمون

  رمضانيتارا آراييو صفحهنگاريحروف
  فاطمه نوبخت مسئول دفترچه

  نسب فاطمه رسولي گروه مستندسازيمدير
 سميه اسكندري مسئول دفترچه مستند سازي

  ران نعيميسو 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 تمام دارايي«
  مراجعه كنيد. )www.kanoon.irسايت كانون ( براي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به
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  مشتركبخش 
  )اجباري(

  

  :عزيز انآموز دانش
 .استگويي به تمامي سؤاالت بخش مشترك اجباري  پاسخ
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  (نگاه به گذشته) . . است با .» كلون«معنايي  ةمثل رابط» سفال«با » سبو«معنايي  ةرابط - 1
  ) كاغذ4  ) قفل3  ) چوب2  ) در1

  رفته است؟  » طفره« نكدام شخص از جواب داد - 2
  گفتم درست همزمان با فروريختن ديوار برلين.ام،  ) پرسيدند چه روزي متولّد شده1
  ام تمام نشده است.  گردي، گفتم هنوز زمان مرخصي ) پرسيدند چرا به سربازي برنمي2
  شماست! ةهاي قشنگي روي ديوار خان كني؟ گفتم چه نقّاشي ) پرسيدند چرا ازدواج نمي3
  ست. شوي، گفتم هنوز معلوم ني ) پرسيدند چه زماني وارد دانشگاه مي4

 نوشته شده است؟   نادرستمعناشده،  ةكدام واژ - 3
 خصلت: ويژگي) 4  ) تحسين: آفرين گفتن3  تيزهوشان: نوابق) 2  مانند: نظير) 1

 اماليي دارد؟   نادرستيكدام عبارت  - 4
  نجف و تأليف كتاب، پرچم مبارزه را برافراشته نگاه داشت.  ةعلمي ةوضحامام عالوه بر تدريس در  )1
  با ظلم و ستم به ويژه از طرف شاه و كشورهاي استعمارگري چون آمريكا در نبرد بود. ) امام همواره2
  ) حكومت عراق به درخواست شاه، اقامت امام را در آن كشور ممنوع كرد. امام ناگزير به پاريس رفت. 3
  ه داشت. رهبري نهضت مردم ايران را كه در آن زمان تبديل به انقالبي بزرگ شده بود بر عهد  ) امام،4

 شده است؟    مشخّص نادرستيفعل حال) به  ةدر برابر چند تا از مصدرهاي زير، بن مضارع (ريش - 5
ـ  انداختن: انداخت / رسيدن: رسان / دوختن: دوخت / ديدن: بين / گف« ر / سـوختن: سـوز /   تن: گو / شناختن: شناس / بـردن: ب

  »  پاشيدن: پاش / اندوختن: اندوز / پسنديدن: پسند
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2   ) يكي1

  مسند ندارد؟كدام بيت زير  - 6
 كه پراكنده شد ماية سوداي من ماية سوداي ماست زلف تو ليكن چه سود؟ / زان) 1
 سان زند واي دل و واي من شعله گر اين/  آتش سودا گرفت در دل شيداي من) 2
 دست من و پاي من؟ورنه چه برخيزد از /  از سر رحمت مگر هم تو شوي دستگير) 3
 ايست راست به باالي من عشق قدت جامه/  ام بر قد و باالي تو دل چو قبا بسته) 4

  دارد چيست؟  » مصدر«اي كه در عبارت زير ساختمان  نقش دستوري واژه - 7
ر در فرستادن او اما پد كند مينكوهش  پدر راپهلوان سزاوار بند نيست، بدين جهت  داند كه رستم جهان تن، خوب مي دالور رويين«

  »شود. ورزد و اسفنديار تسليم مي به سيستان اصرار مي
  ) مفعول4  ) نهاد3   ) متمم2  ) مسند 1

  بخشي را نسبت داد؟   شخصيت ةتوان آراي به كدام بيت مي - 8
  ) ماه فروماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد1
  ين قياس خجلهمه عالم تن است و ايران دل / نيست گوينده ز  )2
  اگر چشم داري به ديگر سراي / به نزد نبي و وصي گير جاي) 3
  سعدي اگر عاشقي كني و جواني / عشق محمد بس است و آل محمد  )4

 ؟ندارددر بيت كدام گزينه، مفهومي مشابه با بيت زير وجود  - 9
 »هرچه كني كشت همان بدروي / كار بد و نيك چو كوه و صداست«

  و بوي / در او عمر ما آب و ما كشت اوي ت بد رنگ ) جهان كشتزاريس1
  ) من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش / هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت2
  كاري ) بدي مكن كه در اين كشتراز زودزوال / به داس دهر همان بدروي كه مي3
  ه شنيدند) هر دست كه دادند از آن دست گرفتند / هر نكته كه گفتند، همان نكت4

 معناي كلّي كدام بيت به عبارت زير نزديك است؟   -10
 »نار خندان باغ را خندان كند / صحبت مردانت از مردان كند«

  ب؟يس يخندان انار و تازه به و سرخ رو/  شود يتو بعد از تو ك يسرا در بوستان )1
  دان)  (زباله گلخن زميچه باشد ه يمعن يدرخت خشك ب/  خندان نيباغ د انيدل م درخت سبز صاحب )2
  (عطربار) باد را هر زمان كند عطبار/  ها به فصل بهار صحبت باغ) 3
  درد دل من هزار چندان/  خندان! شيز تو باغ ع يهست ا )4

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

  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

   

 فارسيهاي  سؤال

  فارسي
  131 ةتا صفح 78 ةصفح

  دقيقه 10
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 (نگاه به گذشته)»   كان ذلك الولَد مريضاً فـ . . . إلي المدرسة.«؟ نيستكدام فعل براي جاي خالي مناسب  -11

1ما ذَه (2   بعمما س ( 

  ) ما جاء4   ) ما وصل3َ

 صحيح عبارت زير كدام است؟  ترجمه -12

  »:من السوق فستاناً واحداً. قيمة المالبس رخيصة و أنا اشتريتكانت «
  ) قيمت لباس ارزان بود و من هم از بازار يك شلوار خريدم.1

  ام.  زنانه خريدهها بسيار ارزان است و من از بازار يك پيراهن  هاي لباس ) قيمت2

  هايي ارزان بود و من يك پيراهن خريدم. ) در بازار لباس3

  ها ارزان بود و من از بازار يك پيراهن زنانه خريدم.  ) قيمت لباس4

  است؟ آمده  نادرستكدام عبارت   ترجمه -13
  ، دو نامه به دوستش نوشت. آموز دانش»: لصديقتها. كتبت رسالتينِ الطّالبةُ) «1

  اش در انتهاي آن خيابان است. است و خانه» سعيد«نام اين پسر، »: و بيته في نهاية ذلك الشارع.» سعيد«ا الولد اسم هذ) «2

  هاي مسافران در ماشيني بزرگ است. چمدان»: حقائب المسافرين في تلك السيارة الكبيرة.) «3

4» (.   اند. سابقه برندهاين بازيكنان، در دو م»: هؤالء اللّاعبون، فائزون في المسابقتينِ

  ؟است  نشدهدرستي ترجمه  عبارت به  كدام -14
1» (ما خرجت از كالسم خارج نشدم و تكاليفم را نوشتم.»: واجباتي. من صفّي و كتبت  

.ضَرَبنا للنّاس في هذا القرآن من كلّ مث) «2   ايم.  ها آورده مثال  براي مردم در قرآن از همه»: لٍ

  ها ايستاديم.  ايم و براي گرفتن جايزه برنده يما بازيكنان»: نا ألخذ الجوائز.نحن العبون فائزون و وقَف) «3

  پدربزرگ و مادربزرگ رفتيم.   به خانه  با ماشين،»: لسيارة.ذَهبنا إلي بيت الجد و الجدة با) «4

  است؟ آمده  نادرستمترادف و يا متضاد كدام كلمه  -15
  وراء  خلف )2    عداوة  عدوان )1

3( خيصةر  أفضل )4    غالية  خير  

 عربي هاي  سؤال

  عربي
  

 70 ةتا صفح 37 ةصفح

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

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. 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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  ؟نيستكدام سؤال و پاسخ درست  -16

1 (.   كيف حالك؟ أنت بخيرٍ

  ) من في الغرفة؟ الضّيوف في الغُرفة.2

3. وران إلي اليمين ممنوعما معني هذه العالمة؟ الد (  

4.   ) ما هو حول البيت؟ عمود كبيرٌ

  كشيده شده، كدام است؟ كلماتي كه زيرشان خط  ترجمه» الخطَر.ب شعربالد عراق و  حدودمن  الجنديعبرَ « -17

  كرد مي) مرز ـ حس 2  ) مرزها ـ احساس كرد1

  ) دشمني ـ ساخت4    هوا ـ ساخت و   ) آب3

 كاربرد فعل در كدام گزينه درست است؟  -18

: ) 2  من طرقت باب البيت؟ محمد.) 1   »ما هي واجباتنا؟«هي سألَ

  كيف رجعتُما يا شيماء و يا نرجس؟) 4  »أنا ما حزِنَ«قال الطّفل: ) 3

  ؟نيست خالي مناسب براي جاي   كدام كلمه -19

1( ( كحد؟ (و. . . . . ؟ . . . . من إيران. (أنا) )2  أ ذهبتمن أين أنت  

3( ( هاسم) . دلَد؟ . . . .  محمذكرت )4  ما اسم هذا الو أنت ( صديقتَك) . . . . .  

  است؟ هاي زير صحيح يك از گزينه كدام -20

.) أنْتُنَّ 2     .) أَنْتُما أَخَذَتا1   خَرَجتُنَّ

.نْت أ) 4    رفَعوا.نْتُم أ) 3 تخَرَج  

  

  آموز عزيز:دانش
درس اصلي شما و پاسخ تشريحي، بهترين منبع براي آمادگي در امتحانات پايان ترم  8برگه امتحاني از مجموع  80مجموعه سؤاالت امتحاني با كتاب 

  شماست.
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  )هاي آسمان پيام(
  (نگاه به گذشته)شود؟  كدام فرد براي زنان محرم محسوب مي -21

 ) پسر خاله 4  ) پسر عمو3  ) پدر همسر2  ) برادر همسر1
  فرمايد؟   نماز دقيقاً چه مي ةعنكبوت دربار ةوپنجم سور چهل ةخداوند در آي -22
»مِ وا أَقإِنَّ ةاللص پا دار، همانا نماز . و نماز را به« ...»:الةَ الص .  «.  

  ستون دين است.  )2  .دارد ها بازمي از گناهان و زشتي) 1
  خواند. ) بندگان را به نيكي و درستي مي4  خداوند است. ترين مسير به سمت ) مستقيم3

  تر است؟   مفهوم ابيات زير به كدام عبارت نزديك -23
  حد و كنار / طالب علم است غواص بحار (درياها)  علم درياييست بي«

 »وجو گر هزاران سال باشد عمر او / او نگردد سير خود از جست
  د.موزيد، فروتن باشيآ در برابر كسي كه از او علم مي) 2  .فراگيري دانش بر هر مسلماني واجب است) 1
  .اند نان كه اهل علم و دانشند حتي پس از مرگشان زنده) آ4  .ناپذير علم و دانش گنجي است پايان) 3

  كند؟   كامل ميبهتر هاي زير را كدام گزينه  عبارت -24
ه هستند كه متوج . . .راه درست منحرف كند، اين  كارانه ازكند مردم را با عقايد و تفكرات فريب ش ميالهنگامي كه شيطان تالف) 

  .گيرند مي را نآ شوند و جلوي انحراف مي
  .  . .رود. هرچه سريعتر حركت كند،  دهد، مانند كسي است كه به بيراهه مي يكسي كه كارهايش را بدون دانش و بينش انجام مب) 

  شود. تر مي به مقصدش نزديك ) عابدان ـ2  .شود از مقصدش دورتر مي) عالمان ـ 1
  شود. تر مي ) عالمان ـ به مقصدش نزديك4  .شود از مقصدش دورتر مي) عابدان ـ 3

 ؟نيستنجاسات است، به چهار شرط. كدام گزينه جزء اين شروط  ةكنند زمين پاك -25
  عين نجاست با راه رفتن روي زمين كامالً برطرف شود.  )2    ) خود زمين خيس باشد.1
    خود زمين پاك باشد.  )4  زار، موكت يا فرش نباشد.  زه) زمين سب3

  )مطالعات اجتماعي(
  به ترتيب كدام موارد هستند؟» گرگان«و رود » قم«، رود »سفيدرود«آبريز  ةحوض -26

  ) خزر / داخلي / خزر2    ) خزر / خزر / داخلي1
  لي / خزرفارس و درياي عمان / داخ ) خليج4  داخلي / فارس و درياي عمان / خزر ) خليج3

  ميزان مصرف آب كدام گزينه درست است؟ ةدربار -27
  تر است.  هاي جهاني كم ولي ميانگين مصرف آب در ايران از ميانگين ،تر شده است ) مصرف آب از گذشته تا به امروز بيش1
  تر است.  بيش هاي جهاني ولي ميانگين مصرف آب در ايران از ميانگين ،تر شده است مصرف آب از گذشته تا به امروز كم 2
  تر است.  هاي جهاني بيش تر شده است. ميانگين مصرف آب در ايران نيز از ميانگين ) مصرف آب از گذشته تا به امروز بيش3
  تر است. هاي جهاني كم تر شده است. ميانگين مصرف آب در ايران نيز از ميانگين ) مصرف آب از گذشته تا به امروز كم4

  هاي قديمي در ايران، به ترتيب در كدام مناطق ايران امروزند؟ از بقاياي تمدن لو و شهر سوخته، حسن ةتپ -28
  ) اصفهان ـ تبريز2  وبلوچستان ) اصفهان ـ سيستان1
  ) آذربايجان غربي ـ تبريز4  وبلوچستان ) آذربايجان غربي ـ سيستان3

اسـكندر بـه ايـران ـ پادشـاهي كـوروش        ةحكومت مادها ـ پادشاهي داريوش اول هخامنشي ـ حمل  «كدام گزينه ترتيب وقايع  -29
  دهد؟ را به درستي نشان مي» هخامنشي

  اسكندر به ايران ـ پادشاهي كوروش هخامنشي ة) حكومت مادها ـ پادشاهي داريوش اول هخامنشي ـ حمل1
  اسكندر به ايران  ةحكومت مادها ـ حمل  ) پادشاهي داريوش اول هخامنشي ـ پادشاهي كوروش هخامنشي ـ2
  اسكندر به ايران ـ حكومت مادها ةدشاهي كوروش هخامنشي ـ پادشاهي داريوش اول هخامنشي ـ حمل) پا3
  اسكندر به ايران  ة) حكومت مادها ـ پادشاهي كوروش هخامنشي ـ پادشاهي داريوش اول هخامنشي ـ حمل4

  امام رضا(ع) دفن شده است. . . . بود كه امام رضا(ع) را به خراسان آورد. پيكر . . . نيز در حرم  ةمأمون خليف -30
  اميه، شيخ بهايي ) بني4  اميه، سعدي ) بني3  ) عباسي، شيخ بهايي2  ) عباسي، سعدي1

  

  آموز عزيز:دانش
  مختلف را به رايگان دانلود و حل كنيد. توانيد نمونه سؤاالت امتحاني مدارس از سايت كانون 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

   

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

142 ةتا صفح 98ة صفح
  مطالعات اجتماعي

  122 ةصفحتا  73ة صفح

  دقيقه 10



 8 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  ارديبهشت 12 آزمون - ) 7ة (ژپرو   
 

    

  
  

   )Cتا  A ترتيب از  زير جدول را كامل كنيد. (به ةنام با توجه به شجره -31
Relationship Name 
Ava’s uncleA 

Sara’s 
B
Ava 

Ali’s wife C 
 

1) Amir- daughter- Sara 
2) Saeed- daughter- Mina 
3) Ali- son- Ava 
4) Saeed- son- Mina  

32- Your father’s sister is your . . .  . 
1) aunt   2) grandmother 
3) daughter  4) wife 

  سيما)كدام است؟ انگليسي معادل (ظاهر و ةصحيح واژ ةديكت -33
1) appereanse  2) appeerance 
3) appearance   4) apearense 

   است؟ درستي آمده اي) در كدام گزينه به معادل انگليسي (يك كمربند قهوه -34
1)  a black coat  2) a gray suit  
3) a brown belt  4) a brown shirt 

   ؟كدام گزينه صحيح است ةترجم -35

1) garden :2  حياط) comb :ساعت 
3) yard :4  باغچه) flat :آپارتمان 

36- Our teacher is . . .  a black suit. He is . . . lunch in his office. 
1) working- drinking  2) wearing- eating 
3) wearing- washing  4) working- eating 

37- A: . . . . . . . . . . . . . . ? 
 B: He is playing football. 
1) Where is he  2) What is he doing 
3) How old is he  4) When is his birthday 

   است؟ نادرستكدام واژه  ةترجم -38

1) math :2  رياضي) clothes:رنگ 
3) shirt:4  پيراهن) office: دفتر   

 از نظر معني را مشخص كنيد. ناهماهنگ ةكلم -39
1) kitchen  2) store room 
3) place  4) bathroom 

40- A: Excuse me, what’s  ?in English  »آينه«

 B: . . . . 
1) gloves  2) mirror 
3) clock  4) bookcase 

  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 

   

 زبان انگليسي هاي سؤال

  

  ن انگليسيزبا
  

Student Book :37تا صفحة  22 ةصفح  

  دقيقه 10



 9 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  ارديبهشت 12 آزمون - ) 7ة (ژپرو   
 

  

    
  

  

  
  

 حاصل عبارت زير كدام است؟ -41
2 2 22 4 8 ?    

1(142   2(162   3(122   4(132   

 با كدام گزينه برابر است؟ 162عدد -42

1(84   2(44   3(28   4(48   
 كدام است؟ زيرحاصل عبارت مكعب  -43

32 2 24( )
  

1(92   2(62   3(64   4(32   
 حاصل عبارت زير كدام است؟    -44

5 2 3 42 5 4 3
34

( )( ) 
 

1( 
7
4  2(17

2  3(
7
2  4( 7

4  

 حاصل عبارت زير كدام است؟    -45
2 2 5 3 3 3 37 7 2 2 5 5 5 5( )( )         

1( 550    2( 625  3( 465  4( 525   
متـر    6تـر و عـرض آن   م 8دهيم. اگر طول مسـتطيل   درجه دوران مي 90مستطيلي را حول طولش  -46

3دست آمده چند متر مكعب است؟ ( باشد، حجم شكل به 14/  (است 
1( 32/904  2( 76/1205  3( 08/226  4( 864   

داريم. چند بار نياز است  Bاي به شكل  را كامالً با آب پر كنيم. پيمانه Aخواهيم ظرفي به شكل  مي -47
، A اسـت و كـف ظـرف     3كـامالً پرشـود؟ (   Aي شود تـا ظـرف   كامالً پر و خال B ةكه پيمان

 استوانه است.)    نيم
1( 36    
2( 44  
3( 27    
4( 54   

 كدام است؟ 18و  24ب.م.م دو عدد  -48
1( 3 2( 2   3( 6    4( 1   

49- a   عددي طبيعي است، حاصل عبارت زير همواره كدام است؟ 
2
2

[a, a] ?
(a, a)

 

1( 1  2( 2  3( 4  4( a2    

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

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

   

 مشترك هاي رياضي سؤال
 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  92 ةتا صفح 62ة صفح

  دقيقه 30
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 10 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  ارديبهشت 12 آزمون - ) 7ة (ژپرو   
 

 حاصل عبارت زير كدام است؟    -50
35 56 35 56( , ) [ , ] ?  

1( 1860  2( 1960  3( 2040  4( 2100   
سوار اول دور ميدان  اي شكل مسابقه بدهند. دوچرخه خواهند دور ميداني دايره سوار مي دو دوچرخه -51

ــه و دوچرخــه 6را در  ــدان را در   دقيق ــه دور مــي 4ســوار دوم دور همــين مي ــن دو  دقيق ــد. اي زن
هـم ديگـر     كه همزمان از يك نقطه شروع بـه حركـت كردنـد، بـه     سوار مدتي پس از آن دوچرخه

از زمان آغاز حركت تا زماني كه اين اتفاق براي دومين بار رخ  .رسيدند و از كنار هم عبور كردند
 كشد؟    بدهد، چند دقيقه طول مي

1( 12  2( 36  3( 48  4( 24   
توانند داشته باشـند تـا وقتـي     دو حداكثر چند سبد مي سيب دارد. اين  32پرتقال و زهرا  24مريم  -52

سـبدها بـا    ةهاي همـ  سبدها با هم و تعداد پرتقال ةهاي هم ريزند تعداد سيب ها مي ها را در آن ميوه
 نماند؟      هم مساوي باشند و هيچ سيب و پرتقالي باقي

1( 4  2( 8  3( 12  4( 20   
 كدام عدد است؟    xباشد،  60و  2ترتيب برابر با اعداد  به xو  12ك.م.م دو عدد  اگر ب.م.م و -53

1( 8    2( 10  
3( 6    4( 18  

دليل ريـزش،   ايم. بعد از چند روز به متر حفر كرده 2 ةمتر و قطر دهان 60اي به عمق  چاهي استوانه -54
مسـتطيل بـا    هاي ريخته شده داخـل چـاه چنـد مكعـب     است. با خاك درصد حجم چاه پرشده 20

)توان درست كرد؟ متر مي سانتي 2و  2، 3اضالع  )  3    
1(000/000/3  2( 000/000/4  3( 000/000/6  4( 000/000/5  

 پهلو كدام است؟    هاي جانبي در منشور سه ها و وجه اختالف تعداد يال -55
1( 4  2( 5  3( 6  4( 7   

تكه يخ مكعـب   100سانتي متر،  10متر  و شعاع  سانتي 30درون پارچي به شكل استوانه با ارتفاع  -56
2ةشكل با انداز 2 2 كنيم. نسـبت   ظرف را با آب پرمي ةماند اندازيم و فضاي باقي متر مي سانتي

) حجم آب به حجم يخ كدام است؟ )   شوند.)   ها و آب به هم تبديل نمي (يخ 3
1( 75/9  2( 25/10  3( 11  4( 5/11   

خـواهيم آب   متر پر از آب داريم. مي 15متر مربع و ارتفاع  10 ةيك مخزن منشوري با سطح قاعد -57
متر منتقل كنيم. حـداقل ارتفـاع اسـتوانه چنـدمتر باشـد كـه آب از        2اي به شعاع  را به استوانه آن

)3استوانه سرريز نكند؟ )    
1( 8  2( 10  3( 5/12  4( 15   

   ؟عبارت زير كدام است حاصل -58
2 2 2 23 3 3 3 ?     

1( 43  2( 33  3( 26  4( 36  
   ؟عبارت زير كدام است حاصل -59

3 3 3 3 35 5 5 5 5 3 27( ) ( ) ?        
1( 315  2(415  3(515  4(4 55 3  

3اگر -60 2x  23باشد، حاصل x ؟كدام است    
1( 4  2( 2  3( 8  4( 16  

 محل انجام محاسبات



 11 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  ارديبهشت 12 آزمون - ) 7ة (ژپرو   
 

    

  
  
 دهندة چيست؟ رو نشان وبهشكل ر -61

  هاي فسيلي مراحل توليد انرژي الكتريكي از سوخت )1
  هاي دريا مراحل توليد انرژي حركتي از انرژي موج )2
  مراحل توليد انرژي الكتريكي از انرژي باد )3
  هاي دريا مراحل توليد انرژي الكتريكي از انرژي موج )4

  چه تعداد از عبارات زير صحيح هستند؟ -62
  رود. شود و از لولة نازك باال مي ها منبسط مي هاي الكلي را در محيط گرم قرار دهيم، الكل درون مخزن آن دماسنج ـ اگر

  توانيم مقدار گرمي و سردي جسم را مشخص كنيم. طور دقيق نمي ـ با حس المسة خود به
  زند. چنان سرد است كه همه چيز روي آن يخ مي ـ مريخ آن

 ن مشابه در مناطق گرمسيري با جانوران و گياهان مناطق سردسيري تفاوت دارد.ـ شكل گياهان و جانورا
  صفر )4  4 )3  3 )2  2 )1

 است؟ نادرستهاي فسيلي  كدام گزينه دربارة سوخت -63
  دانند. هاي فسيلي را عامل اصلي افزايش دماي ميانگين كرة زمين مي بسياري از دانشمندان سوخت )1
  گردد. ها سال پيش باز مي يليونهاي فسيلي به م تشكيل سوخت )2

  روند. جزو منابع انرژي تجديدناپذير به شمار مي )3
  كنند. واحد آن را به انرژي الكتريكي تبديل مي 65كنند، تنها حدود  اي كه دريافت مي واحد انرژي 100هاي سوخت فسيلي از هر  نيروگاه )4

 ؟ندنيستچه تعداد از موارد زير جزء منابع انرژي تجديدپذير  -64

 »انرژي خورشيديـ  اي هسته  سوختـ  هاي دريا انرژي موجـ  انرژي جزر و مدي«
  صفر) 4   1)3  2) 2   3)1

شود و در يك راديو . . . انرژي الكتريكي به انرژي صـوتي تبـديل    هاي . . . تبديل مي انرژي . . . وارد شده به تلويزيون به انرژي -65
 )ترين گزينه را انتخاب كنيد. شود.(كامل مي
  بخش زيادي ازـ  نوراني و صوتيـ  الكتريكي )1
  همهـ  نوراني، صوتي و گرماييـ  الكتريكي) 2
  ةهمـ  نوراني و صوتيـ  شيميايي )3
  بخش زيادي ازـ  نوراني، صوتي و گرماييـ  الكتريكي) 4

شـود؟ (از   انشي توپ برابر ميشود. در كدام نقطه انرژي جنبشي و پتانسيل گر رها مي Aنقطة يك توپ از  زيربا توجه به شكل  -66
  بين نقاط باهم يكسان هستند.)ة نظر شود و فاصل اتالف انرژي صرف

  Aة در نقط) 1

 Cة در نقط) 2

  Eة در نقط) 3

  Dو  Bي ها در نقطه) 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  فكر ميدر اين آزمون 
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل 10چند از 

   

 علوم هاي  سؤال

  
  علوم

 91 ةتا صفح 62ة صفح

  دقيقه 30
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 12 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  ارديبهشت 12 آزمون - ) 7ة (ژپرو   
 

حركت كند. پـس از   2زنيم كه به طرف توپ  طوري ضربه مي 1اند. به توپ  روي زمين ساكن 2و  1هاي  با توجه به شكل، توپ -67
يابد. با توجه به قانون پايستگي انرژي كدام گزينـه   كاهش مي 1كند و سرعت توپ  شروع به حركت مي 2ها، توپ  برخورد آن
  برخورد اين دو توپ صحيح است؟ لحظةدر رابطه با 

 كاهش يافته است. 1همانند توپ  2) انرژي جنبشي توپ 1

 زايش يافته است.، اف2در هنگام حركت به سمت توپ  1) انرژي جنبشي توپ 2

 ، افزايش يافته است.1به علت دريافت كردن انرژي از توپ  2) انرژي جنبشي توپ 3

  منتقل شده است. 2به توپ  1توان نتيجه گرفت كه انرژي جنبشي توپ  ) نمي4

ژي موجـود در  كند، تقريبا برابر با انـر  گرم سيب زميني دريافت مي 200گرم مرغ و  100مقدار انرژي كه بدن شما با خوردن  -68
 چند گرم كيك ساده است؟  

  كيلوژول بر گرم است.)  18 و انرژي موجود در كيك ساده  7/6 ، انرژي موجود در مرغ  9/3 انرژي موجود در سيب زميني (
1( 82  2 (5/80  3 (95  4 (5/68  

كنـد.كار   جـا مـي   ي از باالي سـرش جابـه  متر 2اي را به آرامي تا ارتفاع  وزنه  نيوتوني، 3000وزنه برداري با وارد كردن نيروي  -69
 بردار چند ژول است؟ انجام شده توسط اين وزنه

1(6000  2 (5000  3(4000  4 (3000  

 . . . .   يك جسم، انرژي . . . -70

  معموالً برابر انرژي پتانسيل گرانشي آن است.ـ  حركتي )1

  باشد.  تواند از انسان به آن منتقل شده ميـ  جنبشي )2

  همواره در طول مسير حركت آن ثابت و بدون تغيير است.ـ  انشيپتانسيل گر )3

   شود. كالري بيان ميفقط با واحدهاي كيلوژول يا كيلوـ  پتانسيل شيميايي )4

 است؟ صحيحكدام گزينه  -71

  تري داشته باشد. انرژي جنبشي بيش تر از خودش،  تر نسبت به يك جسم سنگين ممكن است يك جسم سبك )1

  ديگر را ندارند. جان توانايي انجام كار بر روي يك جسام بيا )2

  از تاثيرات هميشگي كار بر روي يك جسم، تغيير انرژي جنبشي آن است. )3

  كند.  تنها شكل آن تغيير مي رود،  وجود آمده در يك جسم ساكن هرگز از بين نمي انرژي به طبق قانون پايستگي انرژي،  )4

  ؟استنبشي انرژي ج ، داراييك كدام -72
    ساكنة ) سنگ آويخته شد2    ) كمان كشيده شده1

 از كمان رها شده ) تير4  ) آبي كه در درياچه جمع شده3

 افتد؟ قرار دارد و داراي انرژي پتانسيل گرانشي است. هرگاه اين گلوله رها شود، چه اتفاقي مي Aة فلزي در نقطة در شكل زير، گلول - 73
 .)بگيريدي مقاوم را در نظر و نيروهااست (مسير كامالً قرينه 

  رسد. مي Cة ) طبق قانون پايستگي انرژي به نقط1

  شود. رسد، چون قسمتي از انرژي پتانسيل گرانشي آن به گرما تبديل مي نمي Cة ) به نقط2

    شود. رود، چون سرعت گلوله زياد مي باالتر مي Cة ) از نقط3

  ي باال رفتن، انرژي كافي ندارد.رود، چون برا پايين مي Bة تنها تا نقطقطعاً ) 4
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 كنند؟ اجسام در چه حالتي انرژي تابشي به محيط منتشر مي -74

  C100) فقط در دماي باالتر از2  رسند. مي ذوب نقطة) فقط وقتي به 1
  سوزند. ) فقط وقتي كه مي4    دماها ةدر هم ) 3

 كنيم. چه تعداد از موارد زير همواره صحيح است؟ ميوارد  F(در سطح افق)، نيروي  mبه جسمي به جرم  -75

  دهد. بر روي جسم كار انجام مي Fالف) نيروي 
  ب) انرژي جنبشي جسم همواره ثابت است.
  يابد. پ) انرژي جنبشي جسم همواره افزايش مي

  ت) انرژي پتانسيل گرانشي جسم ثابت است. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

آجر، هر يـك بـه ابعـاد    4ر وزن، در چيدن ترين كار الزم براي غلبه ب كم -76 15 10 نيوتـون بـر روي    20متـر و وزن   سـانتي  5
  شود.) نظر مي ديگر در يك سطح صاف چند ژول است؟ (از نيروهاي مقاوم صرف يك

  ) صفر 4  1) 3   3) 2  6) 1
كـدام روش    تـر شـود،   جايي قطعـه چـوب بـيش    جابه آونگ به قطعه چوب،ة كه پس از برخورد گلول براي اين در آزمايش زير،  -77

  مناسب است؟
  تر استفاده كنيم. ديگري با جرم كمة ) از گلول1
  تر باشد. گلوله از سطح زمين بيشة ارتفاع اولي )2
  سپس رها كنيم. تري نگه داريم،  گلوله را براي مدت زمان بيش )3
  تر استفاده كنيم. ) از قطعه چوبي با جرم بيش4

U ةاي از رابط پتانسيل گرانشي گلولهانرژي  -78 h 20  كه در آنh آيد. ايـن گلولـه را    ارتفاع از سطح زمين است، به دست مي
  رسـد،  مـي   Bة متر هنگامي كه به نقط 3اي به شعاع  كنيم. اين جسم پس از طي مسير دايره متر) رها مي 10(با ارتفاع Aة از نقط

 شود؟ . در اين مسير چند درصد انرژي اوليه به گرما تبديل ميشود سرعتش صفر مي

1( 30   
2(40  
3(60  
4 (70  

 ؟نيستكدام گزينه طبق قانون پايستگي انرژي صحيح   -79

  مقدار كل انرژي در جهان ثابت است. )1
  رود. وجود آمده در يك جسم، هرگز از بين نمي انرژي به) 2
  رد.قانون پايستگي انرژي هيچ استثنايي ندا )3
  .كنند روند، بلكه از شكلي به شكل ديگر تغيير مي از بين نمي ها،  انرژي) 4

 چه تعداد از موارد زير همواره درست است؟ -80

  دهند. ها با تغيير حجم، دما را نشان مي دماسنجة الف) هم
  جوشد. سلسيوس مية درج 100زند و در دماي  سلسيوس يخ مية ب) همواره آب در دماي صفر درج

  كنند. هاي انرژي استفاده مي شكلة يكاي ژول براي همپ) از 
 ت) ميزان دماي جسم متناسب با جنبش مولكولي آن است.

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  بخش غيرمشترك
  (اختياري)

  

  

  :عزيز انآموز دانش
  .اختياري استمشترك غيرگويي به تمامي سؤاالت بخش  پاسخ

ايد، بـه شـما    رياضي و علوم را مطالعه كردهفروردين در دو درس  29اگر مباحث آزمون 
 سؤال علوم اين بخش پاسخ دهيد. 10سؤال رياضي و  10كنيم به  توصيه مي
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) حـذف  2است. اگر نيروي (صورت زير  به ،دنشو نيروهايي كه به يك جسم در حال تعادل وارد مي -81
 كند؟ شود، جسم در كدام جهت حركت مي

1(     2(   
3(     4(   

جذر عددي دو برابر حاصل -82 516  است. آن عدد كدام است؟ 2

1(162   2(142   3(122   4(102   
 وجود دارد؟ 23تر از چند عدد طبيعي كوچك -83

1( 6  2( 3  3( 4  4( 5  

4قرينة نقطة -84
5
 
 
 

 نسبت به مبدأ مختصات كدام است؟ 

1( 
  

4
5   2( 

 
 

5
4   3( 

  

5
4   4( 

  

4
5   

 حاصل عبارت زير كدام است؟ -85

4 144 ?   
1( 4  2( 3  3( 5  4( 6  

2نقطة اگر -86 3
4

x
A

y
 

   
xمبدأ مختصات باشد، حاصل  y كدام است؟ 

1( 5  2( 4  3( 5/5  4( 6  

 هميشه برابر با كدام گزينه خواهد بود؟» طبق معادلة زير« yxلعددي طبيعي باشد، حاص xاگر  -87
6 6

4 4
x x

y
     

      
     

  

 x )2    صفر )1
  تواند مقادير متفاوتي داشته باشد. مي )4    1 )3

Bپس از انتقال توسـط بـردار   Aمركز دايره است. اگر نقطة  Oدر شكل زير نقطة  -88


 Oروي نقطـة   
Bپس از انتقال با Oبيفتد، مختصات نقطة 


 كدام گزينه خواهد بود؟ 

1( 
  
2
3     2( 

  
3
2   

3( 
  

2
3     4( 

  
2
3   

ABقرينة بردار -89


 برابر با كدام گزينه است؟ 

1( 
  

4
1   2( 

  

3
   3( 

  

1
1   4( 

  

4
1   

30عدد -90 16 بين كدام دو عدد است؟ 
  4و  3 )4  1صفر و  )3  2و  1 )2  3و  2 )1

  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

   

 غيرمشترك هاي رياضي سؤال

(1)
(2)

(4)

(3)

A�

�

�

2
3

O

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  110 ةصفح تا 93 ةصفح

  دقيقه 15

A

B
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 ويژه در نور كم نقش دارد، . . .  ويتاميني كه در سالمت چشم و بينايي ما به -91
  شود. با استفاده از آفتاب در بدن ما ساخته مي Dبرخالف ويتامين  )1
  هاي محلول در چربي است. جزء ويتامين )2
  شود. ني يافت مي، در كلم و مركبات به فراواCبرخالف ويتامين  )3
  فرنگي وجود دارد. در هويج و گوجه )4

 (هاي گروه) . . . است. هاي منبع ويتامين طبق كتاب درسي گردو . . . گندم جزو خوراكي -92
 Aبرخالف ـ  )B 4همانند ـ  )B  3برخالف ـ  )A  2همانند ـ  )1

 كدام عبارت صحيح است؟ -93
  وري را ندارند كدام از آمينواسيدهاي ضر هاي گياهي هيچ ) پروتئين1
  هاي بدن وجود دارد. دستگاه ةاي در هم ) بافت ماهيچه2
  هاي جانوري در دماي معمولي جامداند. چربي ة) هم3
  اند.  هايي به نام آمينو اسيد ساخته شده ها از مولكول پروتئين ة) هم4

 . . . نيستممكن  -94
  پيشگيري از ريزش مو نقش داشته باشند. در Bهاي گروه  ) ويتامين2  از طريق ادرار دفع شود. C) ويتامين 1
  بسازد.  B) بدن با استفاده از آفتاب، ويتامين 4  باشد. A) هويج، فاقد ويتامين 3

 :به جزموارد زير صحيح هستند  ةهاي نام برده شده هم  ياختهارتباط با  در -95
  برگ سرخس، گياه خزه  مشخص و واكوئل مركزي ةهست )1
  اي هاي ماهيچه سلول قارچ،  ريبوزوم و هسته )2
  هاي عصبي، سلول پوششي دهان سلول  ميتوكندري و واكوئل مركزي )3
  زميني، آغازيان سلول سيب  دستگاه گلژي و غشاي هسته )4

  دهد؟ كدام گزينه، توالي درست را نشان مي -96
  دستگاه  اندام  بافت  ياخته )2  دستگاه  بافت  اندام  ياخته )1
  اندام  دستگاه  بافت  ياخته )4  اندام  بافت  دستگاه  ياخته )3

  ؟چيست غشاي ياخته ةدهند اصلي تشكيل ةماد -97
  ويتامين) 4  پروتئين )3  قند) 2  ليپيد )1

 ؟نقش اصلي را داردكدام ويتامين در تقويت بينايي  -98
1 (D  2 (E  3 (K  4 (A  

 ها، كدام عبارت درست است؟ در ارتباط با ياخته -99
  ها، شكل گرد و كامالً كروي دارند. راي آساني حركت در رگهاي خوني ب ياخته )1
  الزم است دراز و پهن باشند. هاي عصبي براي انتقال پيام عصبي،  ياخته) 2
  تواند به حيات خود ادامه دهد. يك ياخته به تنهايي مي ها،  در كلني )3
  هاي بافت پوششي، به هم فشرده و ضخيم هستند.  تمام ياخته) 4

 غشاي ياخته چيست؟نقش اصلي  - 100
  دهد. ) به ياخته شكل مي2  شود. ) موجب استحكام ياخته مي1
  كند. ) ورود و خروج مواد را تنظيم مي4  دهد. بندي و پخش مواد را انجام مي ) بسته3

  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 

   

 غيرمشتركعلوم هاي  سؤال

  
  علوم 

  109 ةتا صفح 92ة صفح

  دقيقه 15
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  بخش تيزهوشان
  
  

  

  

  

  :عزيز انآموز دانش
 .تيزهوشان اختياري استگويي به سؤاالت بخش  پاسخ
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3بين دو عدد - 101 29 3و 29  (نگاه به گذشته)چند عدد صحيح وجود دارد؟ 

1( 12    2( 13  

3( 10    4( 11  

 ؟زير بين كدام دو عدد زير قرار داردحاصل عبارت  - 102

42 13 5 6 25/ / ?    

  3و  4 )2    2و  1 )1

  5و  4 )4    3و  2 )3

2اگر طول نقطة - 103
4
m

A
 

  
 

3با عرض نقطة 
5B

m
 

   
ABبردار ،باشدبرابر  


 كدام است؟ 

1( 
 
 

12
13     2( 

 
 

13
14   

3( 
  

13
14     4( 

  

12
13   

3اگر طول نقطة - 104
2 5
x

A
x
 

   
 ها كدام است؟ xنقطه نسبت به محور  قرينة اين ،دو برابر عرض آن باشد 

1( 
  

22
11     2(

 
 
 
 
  

14
3
7

3

   

3(
 
 
 
 
  

7
3
14
3

     4(
 
 
 
 
  

22
3
11
3

   

2را توسط بردار Aاگر نقطة  - 105
4

 
  

و  Aابـر طـول   بر 2رسيم كه طولش  مي Bانتقال بدهيم، به نقطة  

 كدام است؟ Aاست. مختصات نقطة  Aعرضش برابر با قرينة عرض نقطة 

1( 
  

2
2     2( 

 
 

2
2   

3( 
  

2
4     4( 

  

2
4   

  دقيقه 10 (تيزهوشان) هاي رياضي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 117 ةتا صفح 93 ةصفح
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صـورت   و جهـت بردارهـا بـه   بردار با طول مساوي تشكيل شـده   n2از ضلعي منتظم كه n2در هر  - 106

2nازاي مثالً شكل به(توان پيدا كرد؟  چند جفت بردار قرينه مي ،ساعتگرد در ادامة هم هستند  

2«صورت زير است.  به 4n  Â÷±ò«( 

1(n2     2(n2   

3(n     4(n   

اي مربوط به نمـودار   گر فصل تولد افراد يك كالس است. اگر نمودار دايره اي زير نشان ميلهنمودار  - 107

 اي چند درجه است؟ زاوية مربوط به فصل تابستان در نمودار دايره ،اي را رسم كنيم ميله

1( 108  

2( 72  

3( 36  

4( 10  

 برابر با چند است؟ رنگيباشد، محيط قسمت  2و  8احت دو مربع داده شده برابر با اگر مس - 108

1( 6    2(6 2   

3(4 8     4(9 2   

 ،Aقـرار بگيـرد تـا حاصـل جـذر       xتواند در عبارت زير جاي  مي 5تر از  كوچكصحيح چند عدد  - 109

 عددي صحيح شود؟

4 22 3A x     

   3 )2  توان قرار داد. نهايت عدد مي بي )1

3( 2    4( 1  

صـورت   بـه  )n( سمت راست و باالي مستطيل شـماره   مختصات گوشه ،در محورهاي مختصات زير - 110

 جبري همواره كدام است؟

1(n
n

 
 
 

3
2    2(n

n
 
 
 

2
3  

3(n
n
 

  

3
2    4( n

n
 

  

2
3  

منتظم 4ضلع� ش�ل

20
15
10
5

هنفرات

فصل
بهالايرتابستانپا��ز زمستان

(1)

(2)

(3)

 محل انجام محاسبات
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  آيد پاسخ دهيد.  هايي كه در پي مي * ابيات زير را بخوانيد و به پرسش
  

ــد   1 ــتان دميــ ــوگلي، روزي ز شورســ  نــ
  

ــد و رو در هــم كشــيد     خــار، آن گــل دي
  

ــه رو   2 ــز چ ــا   يك ــاي م ــيش پ ــه پ ــدي ب  ي
  

ــاي      ــرورت، ج ــي ض ــردي ب ــگ ك ــاتن  م
  

 خســته گشــت از بــوي جانكاهــت وجــود  3
  

ـود      اين چه نقش است، اين چه تار است، اين چه پ
  

ــي  4 ــرزت كســي  كــاش برم ــن م ــد، زي  كن
  

  ارزش) (خس: گياه بي در جايت خسي يديرو ميكاش   
  

ــر    5 ــر هنـ ــا يكسـ ــي و مـ ــه عيبـ ــو همـ  تـ
  

 مـــا ســـرافرازيم و تـــو بـــي پـــا و ســـر  
  

 مهــر دوســت گــل بــدو خنديــد كــاي بــي  6
  

ــترو   ــت يزشـ ــارت نكوسـ  ي، ليـــك گفتـ
  

ــو   7 ــون ت ــين چ ــتيهمنش ــودن، خطاس  ي ب
  

 راست گفتي آنچه گفتـي، راسـت راسـت     
  

ــي  8 ــ مـ ــكفتيم ار بـ ــرف  هشـ ــني طـ  گلشـ
  

ــي   ــي  مــ ــاخر دامنــ ــيديم از تفــ  كشــ
  

ــدريم    9 ــاك انـ ــار و خاشـ ــان خـ ــا ميـ  تـ
  

ــوتريم      ــما نيكـ ــز شـ ــد كـ ــس ندانـ  كـ
  

ــس    10 ــد و بــ ــو خاراننــ ــينان تــ  همنشــ
  

ــه ارزد    ــل چ ــوس   گ ــو اي بواله ــيش ت  پ
  

  

  قالب اشعار باال كدام است؟ - 111
  ) رباعي4  ) غزل3  ) قطعه2  مثنوي )1

  پنهان (و به ظاهر، حذف) شده است؟ ،در كدام بيت فعلي در كالم - 112
  ) بيت نهم4  ) بيت هشتم3  ) بيت پنجم2  ) بيت چهارم1

  چند بيت از ابيات باال، جمله يا عبارت پرسشي دارد؟ - 113
  ) ابيات، پرسشي ندارد.4  يكي )3  ) دو تا2  ) سه تا1

  در بيت چهارم كدام است؟» روييد مي«شخص و شمار و زمانِ فعل  - 114
  شخص جمع، گذشته ) دوم2     شخص جمع، حال ) دوم1
  شخص مفرد، گذشته ) سوم4    شخص مفرد، حال  ) سوم3

  در بيت سوم كدام است؟» وجود« ةنقش دستوري واژ - 115
  ) متمم4  ) مفعول3  مسند )2  ) نهاد1

  بيت چهارم كدام است؟مصراع نخست  ةدستوري ضمير پيوست نقش - 116
  ) متمم4  ) مفعول3  مسند )2  ) نهاد1

دربيـاوريم،  » مردبزرگ «را اگر برعكس كنيم و به شكل » بزرگمرد «كدام بيت تركيب وصفي مقلوب دارد؟ تركيبي وصفي مثل  - 117
  ايم. تركيب وصفي مقلوب ساخته

  ) بيت هشتم4  ) بيت ششم3  ) بيت چهارم2  ) بيت دوم1
  در بيت نهم نسبت داد؟» از شما نيكوتريم«توان به عبارت  كدام نقش دستوري را مي - 118

  ) متمم4  مفعول )3  مسند )2  ) نهاد1
  در بيت نخست به چه معناست؟» رو در هم كشيد« ةكناي - 119

  كرد اخم) 4  نافرماني كرد )3  كرد فروتني )2  ) خنديد1
  ال باشد؟بخش ابيات با تواند پايان كدام بيت مي - 120

  خويشتن را در بال انداختيم/  ما كه جاي خويش را نشناختيم) 1
  گريز ها چون تيغ پوالد است تيز / گر نداري تو سپر واپس ) نكته2
  ) كشتن و مردن كه بر نقش تن است / چون انار و سيب را بشكستن است3
  ) تيغ چوبين را مبر در كارزار / بنگر اول تا نگردد كار زار4

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

  فارسي
  153 ةتا صفح 114 ةصفح

  نگارش
  86 ةتا صفح 67 ةصفح

  دقيقه 10
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  ها متفاوت است؟ شكل به دليلي منطقي با ديگر شكلكدام  - 121

1 (  2 (  3 (  4 (  

  شود؟ يافت مي ديگرهاي  به شكل ، نسبتزيرهاي تصوير  هاي نقطه هايي مانند جايگاه در كدام گزينه جايگاه - 122

1 (  2 (
  

3 (  4 (  

  تر است؟ شده به كدام گزينه شبيه. شكلِ بازكنيم ريم و سپس باز ميب كنيم و مي  اي را مطابق مراحل زير تا مي برگه - 123

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  )ها كامالً سفيد است. پشت برگه(شود؟  رو ساخته مي از كدام شكل گسترده مكعبي با نماي روبه - 124

1 (  2 (  

3 (  4 (  

  كند؟ عبارت زير را كدام گزينه بهتر مرتب مي - 125
هايي كوتاه هم زمـاني طـوالني نيـاز داشـت.      حيوانات چهارپا بود كه براي مسافتتنها راه حمل و نقل در آن زمان، درشكه و الف) 

  داد. عالوه بر آن بعد از مدتي حيوان انرژي خود را از دست مي
  كيلومتر بر ساعت داشتند. 30هاي اولية خودرو در اين زمان ساخته شد. خودروها در اين زمان سرعتي در حدود  ب) نمونه

  ز كشف نفت و استفاده از آن، حمل و نقل كاري دشوار بود.ج) در گذشته و قبل ا
كيلومتر بر ساعت باورناپذير بود. امـروزه بـا پيشـرفت علـم، وجـود خودروهـايي بـا         80د) براي مردم آن زمان سرعتي در حدود 

  رسد. كيلومتر بر ساعت طبيعي به نظر مي 200هايي بيش از  سرعت
زماني كوتاه، دانشمندان توانستند از انرژي موجود در نفت استفاده و انـرژي موجـود در    ) بعد از كشف نفت و مطالعات و گذشت ه

  نفت را به انرژي مكانيكي تبديل كنند.
  ـ د  ب ـ ج ـ الف ـ ه) 2    ـ ب ـ د  الف ـ ج ـ ه) 1
  ـ د  الف ـ ج ـ ب ـ ه) 4    ـ ب ـ د  ج ـ الف ـ ه) 3

 استعداد تحليليهاي  سؤال
  

  استعداد تحليلي

  دقيقه 10
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  ».اين به«عني ي» بدين«كند؟  بيت زير را كدام واژه كامل مي - 126

  »گردد بدين . . .  من از روييدن خارِ سرِ ديوار دانستم/ كه ناكس كس نمي«

  ها سنجيده گفتن) 2    ها نشستن  پايين) 1

  ها قصه شنيدن) 4    ها باالنشيني) 3

ر اسـت.  پـذي  عدد ماه تولد كيان، يك كودك سالم و معمولي، بر عدد روز تولد، عدد سن او و تعداد انگشتان يك دستش بخش - 127

  اگر اين چهار عدد عددهاي متفاوتي باشند، كيان در چه فصلي به دنيا آمده است؟

  ) تابستان2    بهار )1

  ) زمستان4    ) پاييز3

  گيرد؟ جاي عالمت سؤال قرار مي كدام گزينه به منطقاًدر الگوي زير  - 128

1 (12    2 (7   

3 (5    4 (15  

  شود؟ رار ميكبريت، تساوي زير برق جايي حداقل چند چوب با جابه - 129

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

  هاي كوچك به ضلع واحدند) (مكعب رو چند مكعب به ضلع واحد وجود دارد؟ در شكل روبه - 130

1 (52    2 (44  

3 (48    4 (50  

  

  آموز عزيز:انشد
هاي استعداد تحليلي كانون، خود را براي  استعداد تحليلي در سال حجم زيادي از آزمون تيزهوشان را به خود اختصاص داده بود. با حل كتاب

  آزمون تيزهوشان از حاال، آماده كنيد.

3 6 6 16 22 11
2 4 3 8 10 ?
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