
  

  9999ماه ماه   ارديبهشتارديبهشت  1212  آزمونآزمون
  اول متوسطهاول متوسطه  ةةدوردور  هشتمهشتم  ةةپايپايسؤال سؤال   ةةدفترچدفترچ        

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

  

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

  دقيقهدقيقه  3030    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخسؤال        سؤال          3030  ::تيزهوشان آزمون (اختياري)تيزهوشان آزمون (اختياري)  بخشبخش  هايهاي  عداد كل سؤالعداد كل سؤالتت
  

  
  

 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  11تا  9 41-60 20 رياضي
  دقيقه 30  13و  12 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 
  

  ، محمدعلي مرتضويآگيتا محمدزادهپور، حميد اصفهاني،خانحسنسپهر  فارسي
  علي مرتضوي ، سيد محمدخديجه عليپور، ابوالفضل تاجيك، مرجان نوبخت،ابراهيمي، مريم آقاياريدوريشعلي  عربي

  بنيامين قريشي  ، سپيده فالحي،پورخانحسندعلي مرتضوي، حميد اصفهاني، آگيتا محمدزاده، سپهرممح هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
 سيد عباس حسيني،، فائزه اكبرزادهپوربهزاد كاوياني، علي رضواني  انگليسيزبان 

محمـدي، محمـدجواد محسـني، حميـد گنجـي، فاطمـه راسـخ،    پور، بنيامين قريشي، مجتبي مجاهدي، حسام سـلطان خانفرزاد شيرمحمدلي، سهيل حسن  رياضي
 پري، هادي زمانيان، محمدرضا ششمحمد بحيرايي

اسم بگلو، حميدرضا پورطالبي، فاطمه نوبخت، سپيده نجفي، طنين اكبري، مهسا اخـوان، زهـرا قمـي،    رك، اشكان يادآورواحد، اميرحسين قمژده رك  علوم
  ، محمدعرفان اردستاني، محمد طاهري، هادي پالورسام طاليي، آرين توسل

 پور، هادي زمانيان خان حميد اصفهاني، اميربهادر كتابي، مهرشاد سعادتمند، فاطمه راسخ، سهيل حسن  استعداد تحليلي
  

  گزينشگران و و يراستاران
  

  استعداد تحليلي  هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام  انگليسيزبان فارسي عربي علوم  رياضينام درس
  حميد اصفهاني  حميد اصفهاني  پور علي رضواني حميد اصفهاني قاياريمريم آ 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
  مستندسازي

  ،اسدزاده حسين
  عليرضا زارعي

  ، علي رفيعي
الناز معتمدي،   حسن نورمندم  سوسن نوابيان

  فرزانه خاجي
  پويا گرجي، 

مليكا كرباليي، 
 محمدمهدي اميرپويان

  اسدزاده،  حسين  زاده، مائده بهادري ايرج خليل
  عليرضا زارعي

  
  گروه فني و توليد

  فاطمه راسخ مدير گروه آزمون
  زهرا تاجيك آرايينگاري  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 اراييتمام د«
  مراجعه كنيد. )www.kanoon.irبراي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به سايت كانون (
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  مشتركبخش 
  )اجباري(

  

  :عزيز انآموز دانش
 .استي گويي به تمامي سؤاالت بخش مشترك اجبار پاسخ
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 (نگاه به گذشته) . . . . يعني» حاجت«و » حيلت« - 1
  ) نيرنگ، نياز 2    ) فريب، عزّت1
  نياز بي ) زيبايي، 4    ) زيبا، احترام3

 معنا شده است؟   نادرستكدام واژه  - 2
  ) بسيج: آمادگي2  استقالل: خودمختار بودن )1
 ستيزي: ظلم  م) ست4    ) واليت: سرپرستي3

 الخطّي) دارد؟   اماليي (يا رسم نادرستيكدام عبارت  - 3
  شأن و جايگاه دانشمندان )2  گذاري درست همزه حركت )1
    مؤسس بنياد آموزشي )4  ورز دشمنان كينه ةتوطع )3

 وجود دارد؟  » ضمير پيوسته«زير چند  بيتدر  - 4
 »دارد عدمش به ز وجودشرف مرد به جود است و كرامت به سجود / هر كه اين هر دو ن«

  ) چهار تا 4   ) سه تا 3  ) دو تا 2  يكي ) 1
  است؟  » مفعول«و » نهاد«ها در بيت زير به ترتيب  نقش دستوري كدام واژه - 5

  »خشك گرديد هم از دود دل و ديده دوات / خامه با سوز رقم كرد به دفتر تشنه«
  خشك) تشنه ـ 4  ) دوات ـ تشنه3  دوات ـ خامه  )2  ) خشك ـ خامه1

 دارد چيست؟   شمارشينقش دستوري گروهي كه در بيت زير صفت  - 6
  »ما  ةدست حادثه پامال شد به صد خواري / هر آن سري كه نشد خاك آستانز «

 ) مفعول 4  ) متمم3  مسند  )2  ) نهاد1
  در كدام بيت واج ميانجي هست؟   - 7

  پذير دستگير / كريم خطابخش پوزش ة) خداوند بخشند1
 گروهي بر آتش برد ز آب نيل/  شي بر خليلگلستان كند آت) 2
 آفرين/ حكيم سخن در زبان آفرين به نام خداوند جان) 3
 توان رفت جز بر پي مصطفي/  محال است سعدي كه راه صفا) 4

 شود؟   كدام چهار آرايه در بيت زير ديده مي - 8
 »يكي را به سر برنهد تاج بخت / يكي را به خاك اندر آرد ز تخت«

  بخشي ـ مبالغه ـ تضاد ) كنايه ـ شخصيت2  كنايه ـ تكرار ـ جناس) تشبيه ـ 1
  بخشي ـ كنايه ) تشبيه ـ مبالغه ـ شخصيت4  بخشي ـ تشبيه ـ تضاد ـ جناس ) شخصيت3 

  ؟  نيستمفهوم  كدام بيت با ديگر ابيات هم - 9
  عاقبت گردد به پيش تو عيان/  ي و كني تو در جهانيهر چه گو) 1
  خواهندگان جو به جو به نو / دهد بخش) ز هر نعمتي كايدش نو 2
  ) هر چه كني كشت همان بدروي / كار بد و نيك چو كوه و صداست3
  آيد هم از ماست گر غم از ماست / كه بر ما هر چه مي را ) اگر شادي است ما4

 ؟  ندارديا تصويري قرابت معنايي  كدام بيت با بيت زير -10
  »ق كرد رقم بس كه مكرّر تشنهگشت از كلك فدايي چو دلش دود بلند / بر ور«

  آتش اندر ورق و دود، بر اقالم افتاد/  دوش سلمان به قلم، شرح دل خود، مي داد) 1
  ) دل احوال پريشاني خود بنويسد از زلفت / كه سوزد كاغذ و دود آيد از نوك قلم بيرون2
  ندما را مگر فردا به دست ما ده ة) آتش دوزخ ز ننگ ما نهان در سنگ شد / نام3
  ) هر دم ز سوز عشقت سعدي چنان بنالد / كز شعر سوزناكش دود از قلم برآيد4

 فارسيهاي  سؤال

  
  فارسي

  106 ةتا صفح 67 ةصفح
  

دقيقه10  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 امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از

   



 5 ةصفح                                                           ة اول متوسطه پاية هشتم دور                                  يبهشتدار 12 آزمون - )7پروژة ( 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 (نگاه به گذشته)دارد؟  تري بيش با كدام حديث شريف تناسب معنايي» دهد بر باد! سبز مي زبان سرخ سرِ«ضرب المثل معروف  -11

  م فضّةٌ.السكوت ذَهب و الكال )2  رب كالمٍ جوابه السكوت! )1
  سكوت اللّسان سالمة اإلنسان. )4  المؤمن قليل الكالم و كثير العمل! )3

 ؟ترجمه درست كدام است» إداريةٍ يوم السبت في االُسبوع القادمِ. مهمةٍ، ألنَّي سأذهب إلي بمراقبة البيتأيها األوالد، عليكم « -12

  رفت در روز يكشنبه در ماه آينده. به مأموريتي اداري خواهمزيرا من  باشيد،  اي پسران، شما بايد مراقب خانه )1
  اي پسران، بر شماست مراقبت از خانه، زيرا من روز شنبه در هفته آينده به مأموريتي اداري خواهم رفت. )2
  روم. اداري مي تيشنبه هفته بعد به مأموري اي فرزندان من، بر شماست مواظبت از خانه، زيرا من روز سه )3
  خواهم رفت.به مأموريتي مهم ي فرزندان، شما بايد مواظب خانه باشيد، چون من در روز شنبه هفته ديگر ا) 4

13- ».ساءاعة الثّامنة مع و من ذلك الشَّراب في السجباالستفادة من هذه الحبوب المسكّنة عند الو ي: عليكترجمـه درسـت   » قالَ الطّبيب الُم
 كدام است؟

  بخش هنگام درد و از اين شربت در ساعت شش غروب بخوري! هاي آرام : تو بايد از اين قرصپزشك به مادرم گفت )1
  كننده هنگام سردرد و از آن شربت در ساعت هشت شب استفاده كني! هاي آرام ) پزشك به مادر گفت: تو بايد از آن قرص2
  م درد و از آن شربت در ساعت هشت شب!بخش هنگا هاي آرام ) پزشك به مادر من گفت: بر توست استفاده از اين قرص3
 بخش در وقت درد و از اين شربت در ساعت نُه غروب! گويد: برتوست استفاده از آن قرص آرام ) دكتر به مادرم مي4

 است؟ نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -14

  رويم. به همراه خواهرانم به بيمارستان مي»: نذهب مع إخوتنا إلي المستوصف.« )1
  پدرم و مادرم در بار اول با هواپيما سفر كردند.»: بي و اُمي في المرّة األولي بالطّائرة.سافَر أ« )2
  آن كارمند و اين پرستار در بار دوم با اتوبوس برگشتند.»: رجع ذلك الموظّف و هذه الممرّضة في المرّة الثانية بالحافلة.« )3
4» (.آن كشاورز، شش فرزند دارند. ي خانواده»: الُسرة ذلك الفلّاح ستّة أوالد  

 ؟اند نشدهكدام گروه از افعال درست ترجمه  -15

1( »شرح داديد»: شرحتُنَّ«پشيمان نشدم/ »: ما ندمت  
  شوي غمگين نمي»: ال يحزنُ«كنيم/  كار مي»: سوف نعملُ« )2
3( »كنيد رحم مي»: تَرحمانِ«شاد شدي/ »: فَرِحت  
4» (مال«شوم/  پشيمان نمي»: ال أندشود شاد نمي»:  تفرح  

 عربي هاي  سؤال

  
  عربي

  

 98ة تا صفح 63ة 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 امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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 است؟ نادرستمفرد كدام كلمه  -16

1( بوبحبفواكه )2    حفاكهة    

  مدينة ) مدن4    حقيبة حقائب )3

 »تزرعان الرز في المزرعة؟ قبل فصل الخريف.« . . . رسشي مناسب جاي خالي است؟ ي پ با توجه به پاسخ داده شده كدام كلمه -17

    متي )2    لماذا )1

  ) كم4    هل )3

 ؟نداردكدام ضمير با فعل خود مطابقت  -18

  هم يحصدون القمح في الصيف. )2  أنتما تعتمدان علي غيركما. )1

  للوطن. ) هنَّ تقدرنَ علي الخدمة4  هما تجلسانِ تحت الشَّجرة. )3

 ؟نيستمناسب جاي خالي  فعل،كدام  -19

  . (تبدأ)المحصول معاً. . . النساء بِجمع  )1

  االُختان . . . الصف. (تَدخالنِ) )2

3( (عال تَسم) ديقتي، كيف . . . صوتي؟يا ص  

  ) إبني الصغير . . . التّفاح. (يأكُلُ)4

 ه درست آمده است؟در كدام گزين» لماذا تذهبنَ إلي المستوصف؟«پاسخ سؤال  -20

  نعم، بكلِّ سرور. )2  في الساعة الثامنة صباحاً. )1

  ) تذهبنَ فوق الجبال.4  ألنّ صديقتنا تشعر بألمٍ في رأسها. )3
 

 

  آموز عزيز:دانش
  توانيد نمونه سؤاالت امتحاني مدارس مختلف را به رايگان دانلود و حل كنيد. از سايت كانون مي
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 )هاي آسمان پيام(  

  (نگاه به گذشته)حديث زير است؟  كامل كار كدام شخص مصداق  -21
  .»تواند حرام ديگري را پاك كند ا كار حرام نمي، امكند، كارهاي نيك است چه گناهان را پاك مي آن«

  ) شخصي كه با روابط شخصي و بدون ضمانت، پولي را از بانك وام گرفته است و حاال قصد ندارد آن پول را به بانك برگرداند.1
  يازمندان بخشيده است.قيمتي را به شخصي ديگر فروخته و بخشي از پول را به ن ) شخصي كه با دزدي و جعل سند، خودروي گران2
  گيرد. قيمت مي قيمت، دستمزدي بيشتر از تعمير خودروهاي ارزان ) شخصي كه براي تعمير خودروهاي گران3
  كند. خرد و بين مردم محروم روستاها پخش مي هاي شخصي مردم مي خانه چندم را از كتاب هاي دست ) شخصي كه كتاب4

  البالغه انتخاب شده است.  ست؟ متن از نهججاي خالي متن زير به كدام عبارت مربوط ا -22
ن است كه كسـي از او دو درخواسـت كنـد و او    آتر از  غاز كن؛ زيرا خداوند، كريمآ . . .هرگاه درخواستي از خداوند سبحان داشتي، دعايت را با «

  .»يكي را بپذيرد، و ديگري را نپذيرد
1 (ولالح ي وظّي العلّة إالّ بِاهللاِ الع2      مِالقُو (ملِّ الّلهص محلَي معآلِ  د و محمد 
3 (لَّهل دمالْح بحيمالرّ بسم اهللا الرحمنِ) 4    الْعالَمين ر 

 ؟نيستگرايي  با مصرف  كدام گزينه راه مبارزه -23
  ها. افزايش قيمت ةاساس دربار ) توجه نكردن به شايعات بي2  جاي اعتماد به تبليغات.  ها، به ) اعتماد به دانسته1
  برد.  قيمت، شخصيت انسان را باال مي كه اجناس گران ) توجه به اين4  كه مدها، الگوهايي متزلزلند.  توجه به اين  )3

 توان گواه گرفت؟ ، كدام عبارت را مي»كند تا توجه به دنيا، او را از كمال خود باز ندارد ازدواج نمي«كه   در مخالفت با آن -24
  !چون گذشته است و اگر بازگردد، كارش هم ،گويد هرگز؛ چنين بازگشتي در كار نيست! اين سخني است كه او به زبان مي... :  إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها كَلَّا) 1
2 (رَّمنْ ح̈هزِينَ  قُلْ مو هادبعل ي أَخْرَجالَّت اللَّه َ اتنَ  الطَّيِّبقِ  مهاي پاكيزه را حرام كرده است؟ و روزيه است كه براي بندگان خود آفريدرا هاي الهي  سي زينتبگو چه ك:   الرِّز  
ا به دنيا پروردگارا؛ مر :گويد رسد، مي مي ها فرا هنگامي كه مرگ يكي از آن :قَالَ ربِّ ارجِعونِ لَعلّي أَعملُ صالحاً فيما تَرَكْت  إِذَا جاء أَحدهم الْموت تَّى) ح3

  .جاى آورم به ،اى را كه ترك كرده بودم شايد كارهاى شايسته ،برگردان
4 (و كُلُوا و وا ورِفُوا  اشْرَبلَا تُسلَا إِنَّه ّبحينَ يرِفسكنندگان را دوست ندارد يرا خداوند اسرافولي اسراف نكنيد، زبخوريد و بياشاميد، : الْم.  

 از ديدگاه اسالمي، كامالً صحيح است؟چه تعداد از عبارات زير،  -25
نيـاز از ديگـر    چنان ارزشمند كه انسان با تكيه بر آن و بي ها، آن هاي خداوند به انسان نعمتي است ارزشمند از نعمت  الف) نعمت انديشيدن،

  تواند راه سعادت را بيابد و در دنيا خوشبخت و در آخرت رستگار باشد.  ها، مي نعمت
تر دانسته اسـت؛ چـرا كـه تفكّـر      انديشند، از چهارپايان نيز گمراه يعني كساني كه نمي  هايشان كر و الل است، را كه دل ب) خداوند كساني

  خواند.  انسان را به سوي نيكي و عمل به آن فرا مي
برتر دانسـته اسـت. ايـن عبـارت     كردنِ بدون تفكّر  هاي طوالني عبادت هاي آفرينش خدا را از ساعت ساعتي تفكّر در نشانه  ج) پيامبر اعظم،

  .شود نميهاي واجب  م هيچ عملي جايگزين عبادتكه در دين اسالاهميت تفكّر است، اما بايد دانست  ةدهند نشان
 ) دو تا كامالً صحيح است. 2  ) هر سه تا كامالً صحيح است. 1
  ) هر سه عبارت نادرستي محتوايي دارد. 4 تنها يكي كامالً صحيح است.  )3
  

 )مطالعات اجتماعي(
 نشست . . .  هايي كه طغرل سلجوقي در نيشابور به تخت مي در سال -26

  كرد. خالفت عباسي را تهديد مي) خالفت فاطمي مصر، 1
  ) محمود غزنوي مشغول لشكركشي به هندوستان بود.  2
  كرد. بويه، خالفت عباسي را تهديد مي مذهبِ آل حكومت سنّي) 3
  كرد. يران با زمان ساسانيان برابري ميجغرافيايي ا ةمحدود  )4

  ؟نبودكدام گزينه از كارهاي مهم هالكوخان  -27
  تأسيس حكومت ايلخانان  )2  عباسي ة) تسخير بغداد و كشتن خليف1
  مدت صليبي آغاز نبردهاي طوالني) 4  ) نابودي اسماعيليان ايران3

 است؟ نادرستكدام عبارت  -28
  هاي آباد انداخت.  ها را متّحد كرد و به فكر حمله به سرزمين چنگيز با قوانين ياساي خود، آن ) مغوالن اقوام بيابانگردي بودند كه1
  هايي در غرب مغولستان را تسخير كردند.  كه به ايران حمله كنند، پكن چين و همچنين سرزمين ) مغوالن پيش از آن2
  ابر مغوالن كاري از پيش نبرد و به دست ايشان كشته شد. رغم مقاومت بسيار، در بر ) سلطان محمد، پادشاه وقت ايران، علي3
  حمايتي از حكام ايران نكرد. اختالفات داخلي نيز عامل ديگر شكست بود.   مغول به ايران، خليفه ة) در زمان حمل4

 اند.  ادهد »ايآس ياقتصاد يببرها«ها لقب  است كه به آن يياز كشورها. . .  گروه هشت و ياز كشورها. . .  بيترت به -29
 سنگاپور ،يجنوب ة) كر4  سنگاپور ه،ي) روس3  بنگالدش ،يجنوب ة) كر2  بنگالدش ه،ي) روس1

 ؟ندارداسرائيل مرز خاكي  شده توسط هاي اشغال كدام كشور با سرزمين -30
  ) عراق4  ) مصر3  ) اردن2  ) لبنان1

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

  

109 ةتا صفح 74ة صفح
  مطالعات اجتماعي

  

  134 ةتا صفح 77ة صفح

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

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

   



 8 ةصفح                                                           ة اول متوسطه پاية هشتم دور                                  يبهشتدار 12 آزمون - )7پروژة ( 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ؟ (ترتيب حروف مدنظر قرار گيرد.)گردد ديكتة عبارت ناقص زير با حروف كدام گزينه تكميل مي -31
tr - - n st – ti – n (ايستگاه قطار) 
1) e, i, a, a 2) a, i, a, o 3) i, a, e, a 4) e, i, e, o 

 زير را كامل كنيد. ةمكالم -32
A: . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 
B: It’s in the center of Iran. 
1) What’s Isfahan like  2) What is Isfahan famous for 
3) Where is Isfahan  4) Is there a metro system 

 است؟ نادرستكدام واژه  ةترجم -33
1) store: 2  مغازه) country: كشور 
3) location: 4  موقعيت) downtown: خارج شهر 

 گردد؟ (ترتيب حروف در نظر گرفته شود.) ناقص زير با حروف كدام گزينه تكميل مي ةكلم ةديكت -34
b - - l - - ard :بلوار 
1) u, o, i, w  2) o, u, e, w 
3) o, o, e, v  4) o, u, e, v 

 شوند؟ مرتبط مي Cتا  Aيك از عبارات  ترتيب به كدام به 3تا  1هر يك از عبارات  -35
1-What is the city like?  A:Asia 
2-Continent  B: It’s a big city. 
3-The location of the city C: It’s in the north-west. 
1) B-A-C  2) C-A-B 
3) A-B-C  4) C-B-A 

 است؟ نادرستكدام واژه  ةترجم -36
1) martyrdom= 2  شهادت) prophet=پيامبر 
3) church=4  كليسا) important= ملي 

 شود؟ مرتبط مي Dتا  Aيك از واژگان  ترتيب به كدام به 4تا  1هر يك از واژگان  -37
1. thermometer A: rainy 
2. location B: south-west 
3. animal C: warm 
4. weather D: hen 
1) A, B, D, C  2) A, C, B, D 
3) C, B, D, A   4) B, A, D, C 

 هاي مناسب تكميل كنيد. ها، جاهاي خالي را با كلمه عبارت ةبا توجه به ترجم -38
A: Jameh . . . . )مسجد جامع(  
B: . . . . bridge   )پل چوبي(
1) A: palace  2) A: shrine 
    B: natural      B: wooden 
3) A: shrine   4) A: mosque 
    B: national      B: wooden 

 معادل انگليسي (سوغات) كدام است؟ -39
1) population  2) souvenir 
3) product   4) martyr 

 از نظر معني كدام است؟ ناهماهنگكلمة  -40
1) park  2) cinema 
3) zoo  4) tourist 

 زبان انگليسيهايسؤال

  
  زبان انگليسي

  

Student Book :53تا صفحة  40 ةصفح  

 آموز عزيز: شدان  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 امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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41- a ،b  وc اعدادي اول هستند. اگرa b c  154 ،حاصل باشدa b c (نگاه به گذشته)كدام است؟ 

1( 17  2( 18  3( 19  4( 20  
ABدر شكل زير، -42 || DCوAD || BC.استx y  (نگاه به گذشته)چند درجه است؟ 

1(110  

2(120  

3(125  

4(130  

عدد -43 67    بين كدام دو عدد صحيح قرار دارد؟2

  )-9) و (-8بين ( )2    )-8() و -7بين ( )1

  )-11) و (-10بين ( )4    )-6) و (-7بين ( )3

   دار كدام است؟ صورت عدد توان حاصل عبارت زير به -44

?


 

3 4
3 3 2
6 5

2 3 5
  

1( 5  2(26    3(25   4( 26 5    

xاگر -45 y , y x    4    عبارت زير برابر كدام گزينه است؟ باشند، حاصل 2

x y x y

y




 

2
2 3 4

12
  

1(62   2(8 42 3    3(4 22 3   4(82    

)حاصل عبارت -46 ( ) ) ( / )     4 2 5 52 2 7 3    ام است؟كد5

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

xةاگر نقط - 47
A

 
  
 5 را با بردارa i j 4 11

 ةمنتقل كنيم به نقطB
y
 

  
 

xرسيم. حاصل مي 2 yكدام است؟ 

1( 10-  2( 7  3( 8  4( 10  

 Aصـورت مسـتقيم از    خواست به رود. اگر اين متحرك مي مي B ةبه نقط A ةزير از نقط ةروي داير متحركي -48

 برود، بردار انتقال او كدام بود؟ Bبه 

1(i j 2 2
 

    2(i j2 2
 

  

3(i j3 2
 

    4(i j 
 

  

 مشترك ي رياضيها سؤال

 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 امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از

   

  دقيقه 30

 سباتمحل انجام محا

  
  رياضي

  

 114 ةتا صفح 78ة صفح
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اي با مختصات  نقطه -49 
  

16
هـا  xآن نسبت بـه محـور    ةاي با مختصات قرين توان به نقطه را با كدام بردار مي 12

 منتقل كرد؟

1(i24


    2(j24


    

3(j22


    4(i22


  

AFاست. حاصل  2لع مربع كوچك و طول ض 3طول ضلع مربع بزرگ در شكل زير  -50 AE كدام است؟ 

1 (26 10  
2 (2 10  
3 (26 5  
4 (5 10  

مثلث را   ةاد داخل دايره شمار(اعد ؟است هشتمچند برابر طول وتر مثلث  دهمدر شكل زير، طول وتر مثلث  -51

  دهد.) نشان مي

1(2    2(11
3  

3( 4    4(11
4  

  ؟كدام است AD ةنهشت باشند، انداز هم CDEو  ABCدر شكل زير، اگر دو مثلث  -52

1( 10    2( 26  

3( 12    4( 24  

كنـد. او از يـك كـنج اتـاق شـروع بـه        اق مكعبي شكل به طول يال واحد، حركت مياي درون يك ات مورچه -53

هـا   كند و تا كنج ديگري كه در هيچ وجهي بـا كـنج اول مشـترك نيسـت، از روي سـقف و ديـواره       حركت مي

قطر ها و يا  (مورچه فقط از يال ؟ترين مسير را پيموده باشد، چه مسافتي را طي كرده است رود. اگر او كوتاه مي

  كند.) ها عبور مي وجه

1(2    2(1 2  

3(8    4(5 2  

 محل انجام محاسبات

A

E

D C

B

F

G
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  ؟صحيح استقطعاً نهشت هستند. كدام گزينه  هاشور خورده از دو دايره هم  دو قطاع -54

  نهشت نيستند.  ماً هر دو قطاعي ديگر از دو دايره همنهشت هستند ولي لزو دو دايره هم )1

  نهشتند. نهشت هستند و هر دو قطاع ديگر از دو دايره هم دو دايره هم )2

  نهشت ديگر پيدا كرد. توان دو قطاع هم نهشت نيستند و نمي دو دايره هم )3

  د. نهشت باشن توان دو قطاع پيدا كرد كه هم نهشت نيستند و مي دو دايره هم )4

  ؟كدام عبارت همواره صحيح است -55

  نهشتند. اگر دو ضلع از يك مثلث با دو ضلع از يك مثلث ديگر برابر باشند، آن دو مثلث لزوماً هم )1

  نهشتند. الزاويه برابر باشند آن دو مثلث هم اگر يك ضلع متناظر در دو مثلث قائم )2

  نهشتند. رابر باشد آن دو مثلث همالساقين ب اگر يك ضلع و يك زاويه از دو مثلث متساوي )3

  نهشت هستند. االضالع با هم برابر باشد، آن دو مثلث هم اگر طول يك ضلع دو مثلث متساوي )4

  ؟نهشت هستند ديگر هم ها حتماً با يك در چند شكل زير، مثلث -56

  
  )ج  )ب  )الف  

  كليك ش )4  دو شكل )3  هر سه شكل )2  كدام هيچ )1

  ؟است 504چند برابر عدد  3916عدد -57

1( 192    2( 252    

3( 562    4( 62  

xاگر  -58 25 عبارت باشد، آنگاه حاصل 5
x x x

x x
( ) 



3 2
5 9

25 25 5
625 25

 كدام است؟ 

1 (5  2 (25  3 (125  4 (625  

Aحاصل عبارت -59   


3 22 2 3

3
3 3 3 81

27
 كدام است؟ 

1(123   2(143    3(153   4(323   

  ؟خواهد بودزير درست  هاي عبارتتا از  چندباشد،  Aبه رأس الساقين  يك مثلث متساويABCاگر - 60

ˆگاه  عمود باشد، آن BCبر AHاگر  )الف ˆA A1 2    

BHاگر  )ب CH  آن گاهAH  برBC .عمود است  

ˆاگر  )ج ˆA A1 BH   گاه آن 2 CH  

    1 )2    صفر )1

3( 2    4( 3  

 محل انجام محاسبات
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  (نگاه به گذشته)نظر كنيد.)  (از نيروي گرانش صرف سه ذرة باردار زير، در تعادل هستند. كدام گزينه همواره صحيح است؟ -61
  ي هر سه بار با هم برابر است. اندازه )1
  هر سه بار، هم عالمت هستند. )2
  هم عالمت هستند. Cو  Aبارهاي  )3
  عالمت هستند. هم Cو  Bبارهاي  )4

نزديـك   Aستيكي با بار منفي را به كـرة  ي پال اند و بدون بار هستند. ميله هاي عايق در ابتدا به هم چسبيده در شكل زير دو كرة رسانا با پايه - 62
  (نگاه به گذشته) ؟كدام است  Bكنيم. در اين حالت بار كرة  جدا مي Aي  را از كره Bكنيم و سپس بدون دور كردن ميلة پالستيكي، كرة  مي

  منفي )1
  مثبت )2
  بدون بار است. )3
  توان اظهارنظر كرد. نمي )4

هاي آهنربا نزديك كنيم تا به آن متصل شود و سپس ميخ دوم  كل يك ميخ آهني به يكي از قطبباشيم و مطابق ش اگر يك آهنربا داشته -63
تـوان   ترتيب از راست به چپ معادل چه قطبي از آهنربا مي را به انتهاي ميخ اول بچسبانيم، قسمت انتهايي (قسمت تيز) ميخ اول و دوم را به

 درنظر گرفت؟
1( S-S    
2( N-N  
3(N-S   
4( S-N  

 نوشته شده است؟ نادرستيهاي زير به  كاربرد چند مورد از كانياطالعات كتاب درسي،  طبق -64
  كاني هماتيت: توليد آهن  : پودر بچهژيپس  هاليت: نمك خوراكي
 تالك: شناسايي محيط تشكيل  مسكوويت: طلق نسوز  فلوئوريت: خميردندان

  يك )4  چهار )3  سه )2  دو )1
 د مورد از عوامل زير بستگي دارد؟ها در يك منطقه به چن فراواني كاني -65

  الف) شرايط تشكيل كاني
  ها دهندة آن ب) فراواني عناصر تشكيل

 ها در برابر فرسايش ج) مقدار پايداري و مقاومت آن
  سه )4  دو )3  يك )2  صفر )1

 . . .  . جز بهدرستي آورده شده است؛  ها، نام يك سنگ آذرين و كاربرد آن به در همة گزينه -66
  سازي هاي آذرين: بتون سنگ خرده )2    ساخت پله گابرو: )1
  گرافيت: نوك مداد )4  گرانيت: نماي ساختمان )3

 محل يا علت تشكيل سنگ تراورتن صحيح بيان شده است؟ ةكدام گزينه دربار -67
  هاي آهكي : دهانة چشمهتشكيل محل )2  هاي گرم و كم عمق : درياچهتشكيل محل )1
  علت تشكيل: دگرگوني سنگ رسوبي )4  ب درون زمينعلت تشكيل: سرد شدن مواد مذا )3

 ؟است نادرستكدام گزينه در مورد پنبه نسوز  -68
  مقاومت زيادي در برابر گرما و كشش دارد. )1
  شود. هاي ضدحريق استفاده مي در تهيه لباس )2
  شود. آهن استفاده مي  در زيرسازي راه )3
  در برخي كشورها استفاده از آن ممنوع است. )4

 مشتركعلوم هاي  سؤال

 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
  امروزبراي آزمون 10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از

   

S N

  
  علوم

  

 113ة تا صفح 76ة صفح

  دقيقه 30
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 . . . .  نيستسنگ آذرين دروني به كار برده شده در نماي تزييني ساختمان ممكن  -69
  حاوي اورانيوم باشد )2  در كشور ما فراوان باشد )1
  ريزبلور باشد )4  كار برده شود در ساخت بناهاي يادبود به )3

 فسيلي وجود داشته باشد؟ تواند نميطور معمول  در كدام سنگ زير، به -70
  سنگ آهك )4  سنگ ماسه )3  سنگ الزغ )2  گابرو )1

 دهيم . . . پشمي و بادكنك را به هم مالش مي ةهنگامي كه پارچ -71
  شود. جا نمي ها جابه بارداري بين آن ةهيچ ذر )1
  كند. پشمي بار مثبت پيدا مي ةبادكنك بار منفي و پارچ )2
  كنند. ديگر را دفع مي پشمي هم ةبادكنك و پارچ )3
  شوند. پشمي منتقل مي ةكنك به پارچبارهاي مثبت از باد )4

 درستي آورده شده است؟ ترتيب براي هر گروه مثالي به ها مربوط است. در كدام گزينه به هر كدام از موارد (الف) تا (ج) به يك گروه از سنگ - 72
  شوند. الف) از سرد شدن و تبلور مواد مذاب حاصل مي

  شوند. رايند ذوب شدن حاصل ميهاي ديگر و بدون ف ب) در اثر حرارت و فشار از سنگ
 آيند. وجود مي هاي رسوبي به ج) در اثر اجتماع بقاياي جانداران در حوضه

  ريوليت -مرمر -گرانيت )2  سنگ زغال -مرمر -گرانيت )1
  ريوليت -آهك-گرافيت )4  سنگ زغال -آهك-گرافيت )3

(از بـاقي   گـذرد؟  چند آمپر جريان الكتريكي از المپ مي  اهم باشد، 440اگر مقاومت المپ  كنيم. ت وصل ميلو 220دو سر يك المپ را به ولتاژ  - 73
 نظر كنيد.) ها صرف مقاومت
  5/1) 4  1) 3  5/0) 2  صفر) 1

رباي اولـي بـا تعـداد     آهن Nهاي  كنيم. اختالف تعداد قطب تكه تقسيم مي 8تكه و دومي را به  20اي داريم. اولي را به  رباي ميله دو آهن -74
 قدر است؟ باي دوم چهر هاي آهن كل قطب

1 (4  2 (12  3 (8  4 (6  
 هاي رسوبي آواري است؟ در كدام گزينه هر دو سنگ جزء سنگ -75

  كنگلومرا-ماسه سنگ )2    سنگ ماسه-گابرو )1
  تراورتن-كنگلومرا )4    گرانيت-تراورتن )3

 هاي زير سيليكاتي هستند؟ چه تعداد از كاني -76
 »مسكوويت، هاليت، فيروزه، هماتيت، كوارتز«

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 كنگلومرا . . . . ماسه سنگ . . . . -77

  و همانند تراورتن نوعي سنگ آذرين است.-برخالف )1
  نوعي سنگ رسوبي تبخيري است.-همانند )2
  آيد. وجود مي از انجماد مواد مذاب در سطح زمين به-برخالف )3
  وجود آمده است. شوند در شرايط مناسب و زمان نسبتًا طوالني به مل مياي كه توسط رودها ح نشين شدن مواد فرسايش يافته از ته-همانند )4

 ؟يك از موارد زير رساناي الكتريكي است كدام -78
  چوب )4  پالستيك )3  بدن انسان )2  شيشه )1

دو سـر   .ور تشكيل شودد 1000الي  600پيچيم تا يك سيم پيچ با حداقل  پالستيكي مي اي لولهبراي ساخت مولد برق، سيم مخصوص الكي را به دور *«
ربا را با سرعت در لولـه   بنديم، سپس آهن سر لوله را ميدو دهيم و  آهنرباي قوي را در لوله قرار مييك كنيم و  وصل ميالمپ هاي يك  سيم را به پايانه

   پاسخ دهيد. 80و  79به سؤاالت  ،حال با توجه به متن» دهيم. مي(تكان) حركت 
    گيرد؟ هاي انرژي زير صورت مي تبديليك از  در اين آزمايش كدام -79

  به انرژي پتانسيل گرانشي انرژي الكتريكي )2  انرژي پتانسيل گرانشي به انرژي الكتريكي )1
  به انرژي جنبشي انرژي الكتريكي )4  به انرژي الكتريكي انرژي جنبشي )3

    اي دارد؟ ترتيب چه رابطه ربا به با تعداد دورهاي سيم پيچ و سرعت حركت آهن المپنور  -80
  مستقيم -معكوس )2    معكوس -معكوس )1
  مستقيم -مستقيم )4    معكوس -مستقيم )3
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  بخش غيرمشترك
  (اختياري)

  

 

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

ايد، بـه شـما    فروردين در دو درس رياضي و علوم را مطالعه كرده 29اگر مباحث آزمون 
 ال علوم اين بخش پاسخ دهيد.سؤ 10سؤال رياضي و  10كنيم به  توصيه مي
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   حاصل عبارت زير كدام است؟ -81

?




12 3
2 8

  

1(1
2   2(3

2    3( 1  4(3   
   حاصل عبارت زير كدام است؟ -82

? 75 3  
1(12 3   2(5 3    3(6 3   4(78    

گـرفتن عقربـه روي رنـگ    اي مطابق شكل احتمال قرار  دايره ةدر يك چرخند -83
آبي چند برابر احتمال قرار گرفتن عقربه روي رنگ قرمز است؟ (محيط دايره به 

 كمان با طول برابر تقسيم شده است.) 8

1(2
3     2(3

2    

3(1
2     4(1  

اي كه خـارج   هاي مختلف وجود دارد. اگر احتمال سبز بودن مهره يك كيسه، تعدادي مهرة رنگي با رنگ در -84
3كنيم مي

   قدر است؟ باشد، چه كه مهرة خارج شده رنگ ديگري غير از سبز داشته باشد، احتمال اين 8

3)2  توان گفت. نمي )1
8   3(1

8   4(5
8   

باشـد،   7تـا   3شـمار سـاعت بـين     كه عقربه سـاعت  كنيم. احتمال اين دار نگاه مي يك لحظه به ساعت عقربه -85
   قدر است؟ چه

1(1
12   2(1

4    3(1
6   4(1

3    
   تر است؟ كوچك 12يك از اعداد زير از  كدام -86

1(11 13   2(5 7    3(9 2   4(8 3    
   ؟تر است دامنه تغييرات كدام دسته از اعداد زير از بقيه كم -87

1( 16 ،13 ،18 ،24 ،17 ،15  2( 75 ،73 ،82 ،84 ،79  
3( 86 ،76 ،74 ،73    4( 61 ،65 ،62 ،59 ،55  

   تر است؟ يك از پيشامدهاي زير از بقيه بيش احتمال رخ دادن كدام -88
  مهرة سبز 3مهرة قرمز و  8احتمال سبز بيرون آمدن يك مهره در يك كيسة حاوي  )1
  يكشنبه به دنيا بيايد.كه فردي در روز  احتمال اين )2
  باشد. (نمرات اعداد طبيعي هستند.) 3، مضرب 20تا  1كه نمرة يك شخص از اعداد  احتمال اين )3
  در پرتاب يك تاس 5رو شدن عددي مضرب  )4

عدد  5به اين  ،است xو ديگري  -2ها  است. اگر دو عدد صحيح را كه يكي از آن 8عدد برابر با  5ميانگين  -89
   ؟است يچه عدد xكند.  يانگين تغيير نميم ،اضافه كنيم

1( 16  2( 14  3( 18  4( 13  
كـه ايـن عـدد     كنيم. احتمال اين صورت تصادفي انتخاب مي ، عددي را به80و  -80از بين اعداد طبيعي بين  -90

   باشد، كدام است؟ 7مضرب 

1(22
161   2(23

159    3(12
80   4(11

79    

 غيرمشترك هاي رياضي سؤال

  دقيقه 15

 نجام محاسباتمحل ا

  
  رياضي

  

 131 ةتا صفح 115ة 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 امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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 آيد؟ چند مورد از موارد زير هوازدگي فيزيكي به حساب مي -91
  كنند. ديگر برخورد مي كند و هنگام حركت به يك جا مي ها را جابه هايي كه جريان آب رودخانه آن خرد شدن سنگ-
  شود. ها مي د شدن آنها باعث خر رشد ريشه گياهان در شكاف سنگ-
  شود. كند و باعث هوازدگي مي تر تبديل مي هاي كوچك ها را به تكه وزش باد، سنگ-
 اكسيد است. دي هاي آهكي در اثر آب باراني كه داراي كربن انحالل سنگ-

  يك )4  دو )3  چهار )2  سه )1
 (در) پديده كسوف . . . . خسوف، . . . . -92

  رسد. نور خورشيد به ماه نمي-همانند )1
  شود. تري از كره زمين مشاهده مي هاي بيش در قسمت-نسبت به )2
  گيرد. زمين بين ماه و خورشيد قرار مي -برخالف )3
  گيرند. زمين، ماه و خورشيد در يك راستا قرار مي-همانند )4

 است؟ نادرستترين باريكه نور قابل تصور  كدام گزينه درباره نازك -93
  دهد. ها يك باريكة نور را تشكيل مي آنشماري از  در عمل تعداد بي )1
  شود. پرتو نور ناميده مي )2
  ليزر مدادي وسيلة مناسبي براي توليد باريكة نور نيست. )3
  گرا باشند. توانند نسبت به هم موازي، واگرا و هم طور كلي در يك باريكة نور مي به )4

جسـم را بـه پـرده    اي،  بين پرده و منبـع نـور نقطـه    ةابت ماندن فاصلبا ثاي قرار دارد. اگر  جسم كدري در جلوي يك منبع نور نقطه -94
 ي آن . . .  سايهي  اندازهنزديك كنيم، 

    شود. تر مي كوچك )2    شود. تر مي بزرگحتماً  )1
  كند. تغيير نمي) 4  شود. تر مي از جسم كوچكحتماً  )3

 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد نور  -95
  افتد. تشار نور در خط راست اتفاق ميخورشيد گرفتگي به دليل ان )1
  وضوح سايه در مرز آن به ابعاد چشمة نور بستگي دارد. )2
  تواند از كاغذ پوستي برخالف مقوا عبور كند. بخشي از نور تابيده شده مي )3
  بينيم. دهند مي اجسام غيرمنير را به اين علت كه نور را به طور كامل از خود عبور مي )4

 شود، كدام است؟ بي عامل فرسايشي كه باعث ورقه ورقه شدن سنگ ميهاي رسو در سنگ -96
  ها الي سنگ نفوذ ريشة گياهان در البه )1
  ها يخ زدن آب در درز و شكاف سنگ )2
  هاي بااليي ها به دليل برداشته شدن فشار اليه انبساط اليه )3
  هاي سنگ اكسيد در اليه دي نفوذ آب باران داراي كربن )4

 آيد. دهد و به صورت . . . . درمي رغ از جنس . . . . است كه با سركه واكنش ميم پوستة تخم -97
  كلسيم كربنات نامحلول-كربنات كلسيم بي )2  كلسيم كربنات محلول -كربنات كلسيم بي )1
  كربنات نامحلول كلسيم بي -كلسيم كربنات )4  كربنات محلول كلسيم بي -كلسيم كربنات )3

 پرتو نور . . . . . . -98
  جداگانه ايجاد كرد. صورت توان به ترين باريكة نوري است كه مي نازك )1
  تواند از اجسام نيمه شفاف عبور كند. نمي )2
  كند. همواره به خط راست حركت مي )3
  هاي نور تشكيل شده است. اي از باريكه از مجموعه )4

  كنند . . . هستند. ها حمل مي كنند . . .  رسوباتي كه رودخانه ها حمل مي معموالً رسوباتي كه يخچال -99
  گرد –برخالف  )4  دار زاويه –برخالف )3  گرد –همانند )2  دار زاويه –همانند )1

  ؟ندارديك از فرآيندهاي زير نقش  در تبديل يك سنگ آذرين دروني به يك سنگ رسوبي كدام  - 100
  سنگي شدن )4  گذاري رسوب )3  ذوب )2  هوازدگي )1

  
  علوم

  

 127ة تا صفح 114ة صفح

  دقيقه 15

 علوم غير مشتركهاي  سؤال

 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 امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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  بخش تيزهوشان
  

  
  

  :عزيز انآموز دانش
 .تيزهوشان اختياري استگويي به سؤاالت بخش  پاسخ
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aاگر - 101  1 bو2   1  (نگاه به گذشته) قدر است؟ باشند، حاصل عبارت زير چه3

a b3 2  

1(2 3     2(3 2     

3(6     4(2 3   

   ؟حاصل عبارت زير كدام است - 102

/ ( ) / ?   1 69 18 8 12 5  

1( 25     2( 5    

3( 3/26    4( 6/23  

   ؟حاصل عبارت زير كدام است - 103

?  5 32 2 4  

1(4 2     2(16 2     

3(6 2     4(8 2   

هاي مختلف با هم برابر اسـت. در تـاس اول    وجه دارند و احتمال آمدن وجه 5تاس در اختيار داريم كه  2  - 104

كـه   احتمـال ايـن   ،تاس را با هم بيندازيم 2درج شده است. اگر اين  6تا  2و در تاس دوم اعداد  5تا  1اعداد 

   ؟ستكدام ا ،مجموع دو عدد رو شده فرد باشد

1(3
15     2(7

15     

3(7
25     4(13

25   

   ؟ها مشابه نيايند، چندتاست كه همة سكه هايي حالتاندازيم. تعداد  زمان مي چهار سكه را هم - 105

1( 2    2( 6    

3( 10    4( 14  

  دقيقه 10 (تيزهوشان) هاي رياضيسؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 141 ةتا صفح 115ة صفح
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 10قـدر احتمـال دارد مجمـوع اعـداد آمـده       كنيم. چه هاي آبي و قرمز را با هم پرتاب مي گدو تاس به رن - 106

   ؟شود

1(5
36     2(1

3     

3(2
9     4(1

12   

 ؟ قدر است چه ،داشته باشدد حداقل يك بركه يك تيم فوتبال در دو بازي خود  احتمال اين - 107

1(3
9     2(2

3     

3(5
9     4(1

4   

اس ناحيه بين دو مم اند. مساحت رسم شدهواحد  2اي به شعاع  از يك نقطه دو مماس عمود بر هم بر دايره - 108

)؟است چند واحد مربعو محيط دايره  / ) 3 14   

1( 43/2    2( 43/0    

3( 86/0    4( 14/1  

و محيط مثلـث برابـر    13برابر  BCمماس شده است. اگر طول  ABCدر شكل زير، دايره بر اضالع مثلث  - 109

   ؟قدر است چه ANطول  ،باشد 34

1( 8  

2( 2  

3( 4  

4( 17  

   ؟چند درجه استOABˆزاوية برابر شعاع است.AB،2و طول  Rرابر در دايره زير شعاع ب - 110

1(/47 5   

2(45   

3(60   

4(30   

O

A

B

A

C
M

NP

B

 سباتمحل انجام محا
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  رو پاسخ دهيد. هاي پيش سعدي بخوانيد و به پرسشابيات زير را از *  
 كه ابليس را ديد شخصي به خواب/  ام در كتاب ندانم كجا ديده- 1

 تابيد) تافت: مي (مي    تافت نور چو خورشيدش از چهره مي/  به باال صنوبر، به ديدن چو حور- 2

 يفرشته نباشد بدين نيكوي/  فت و گفت: اي عجب، اين تويير فرا- 3

 : مشهور)سمر(           چرا در جهاني به زشتي سمر؟/  كاين روي داري به حسن قمر تو- 4

 بند: نقّاش ـ دژم: بدتركيب) (نقش     ست و زشت و تباه؟ روي كرده دژم/  بندت در ايوان شاه چرا نقش- 5

 (غريو: فرياد)     به زاري برآورد بانگ و غريو/  برگشته ديو شنيد اين سخن بخت- 6

 وليكن قلم در كف دشمن است/  نيكبخت اين نه شكل من استكه اي - 7

  ابيات باال احتماالً از چه كتابي است؟ - 111
  ) بوستان4  ) مثنوي معنوي3  االسرار ) مخزن2  شاهنامه) 1

  گيرد؟ پس از كدام واژه قرار مي» ش«پس از بازگرداني بيت دوم، ضمير  - 112
  ) نور4  ) چهره3  ) حور2  ) صنوبر1

  جمله وجود دارد؟ يات باال شبهدر كدام دو بيت از اب - 113
  ) ابيات سوم و هفتم2    ) ابيات اول و سوم1
  ) ابيات پنجم و هفتم4    ) ابيات اول و پنجم3

  ترتيب كدام است؟ در بيت نخست به» شخص«و » ابليس«هاي دستوري  نقش - 114
    ) متمم ـ نهاد2    مفعول ـ نهاد ) 1
  متمم ـ مفعول )4    ) مفعول ـ مفعول3

  ترتيب كدام است؟ در بيت چهارم به» سمر«و » روي«وري هاي دست نقش - 115
    ) متمم ـ مسند2    مفعول ـ مسند ) 1
  متمم ـ مفعول )4    ) مفعول ـ مفعول3

  بيت پنجم چيست؟ ةنقش دستوري ضمير پيوست - 116
  نهاد )4  ) مفعول 3  ) مسند2  متمم) 1

  ساختمان مصدر وجود دارد؟ اي با در كدام بيت واژه - 117
  بيت هفتم )4  ) بيت پنجم3  يت دوم) ب2  بيت نخست) 1

» شب  تيره«جا شده است، مثالً  تركيب وصفي مقلوب، صفت بياني و موصوف آن است كه جابه(كدام بيت تركيب وصفي مقلوب دارد؟  - 118
  )است.» شب تيره«كه مقلوب تركيب 

    ) بيت دوم2    بيت نخست) 1 
  بيت ششم )4    ) بيت چهارم3

  ؟نيستكدام آرايه در بيت دوم  - 119
    ) تشبيه2    تضاد) 1
  ) تكرار4    ) جناس3

  تر است؟ در بيت پاياني، به كدام گزينه نزديك» دشمن« ةمنظور از واژ - 120
  ) جسم4  ) روح3   ) انسان2  ) ديو1

فارسي (تيزهوشان)هايسؤال
  

  فارسي
  117 ةتا صفح 94 ةصفح

  نگارش
  86 ةتا صفح 77 ةصفح

  دقيقه 10
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  است؟ متفاوتها  دليلي منطقي با ديگر شكل كدام شكل به - 121

1 (  2 (  3 (  4 (  

  ها متفاوت است؟ ، با ديگر گزينهها ها نسبت به ديگر شكل در كدام گزينه جايگاه نقطه - 122

1 (  2 (  3 (  4 (  

  بريم. برگة باز شده به كدام شكل شبيه خواهد بود؟ زنيم و مي را مطابق شكل تا مي زيربرگة  - 123

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

پشـت برگـه كـامالً    ( دهد؟ درستي نشان مي سازيم. كدام گزينه تصويري را از اين مكعب، به شده، يك مكعب مي با شكل گستردة داده - 124

  )سفيد است.

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  آيد؟ ها مي سازيم. كدام كلمه ديرتر از ساير گزينه كلمات زير، بهترين جملة ممكن را مياستفاده از همة براساس تصوير زير و با  - 125

  كند ـ هوا ـ دو ـ در فشار ـ ارتفاع ـ مايع ـ نمايان ـ ستون ـ را ـ تفاوت ـ اختالف ـ مي
  ) نمايان1

  ) مايع2

  ) فشار3

  ) هوا4

  

  

  

 استعداد تحليليهايسؤال

  
  استعداد تحليلي

  دقيقه 10

  آموز عزيز:دانش
ي استعداد تحليلي كانون، خود را ها استعداد تحليلي امسال حجم زيادي از آزمون تيزهوشان را به خود اختصاص داده بود. با حل كتاب

  براي آزمون تيزهوشان از حاال آماده كنيد.
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  كند؟ هاي زير پيشنهاد مي تري را براي چيدمان عبارت كدام گزينه ترتيب مناسب - 126

  كنند. تري در برابر نيروي گرانش ماه مي ايستادگي كمپس تر هستند،  دهند و نرم تري نسبت به گرانش نشان مي الف) درياها مقاومت كم

هاي نجومي مرتبط است. نيروي گرانش مـاه علـت    واند با هر قدرتي ايجاد شود و معموالً به جاذبهت اي مي احيهجزر و مد در هر نپديدة ب) 

  اصلي اين پديده است.

ماننـد   ها عقب مي اين آب .گيرند تر تحت تأثير گرانش ماه قرار مي هاي آبي كه از ماه دورند و در طرف ديگر زمين قرار دارند كم ج) توده

  شوند. آيند و دچار جزر مي و باال نمي

روي  شود كـه روبـه   هاي آبي ايجاد مي كنند. اين حالت در توده هاي آب باال بيايند و مد را ايجاد مي شود كه توده تر باعث مي د) مقاومت كم

  ماه قرار دارند.

  ) ب الف د ج 2    ) ب د ج الف 1

  ) د ج الف ب4    ) د ج ب الف3

كنيم،  ايم اما امروز بعدازظهر كه به آن نگاه مي صبح آن را تنظيم كرده 10ماند. ديروز ساعت  قب ميثانيه ع 15دقيقه،  2ساعتي در هر  - 127

  دهد. االن ساعت چند است؟ ساعت دو را نشان مي

  ) هشت4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1

  جمع دو عدد بعدي در الگوي زير كدام است؟ حاصل - 128

34 44 22 3056 ? ?@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@68   

1 (36    2 (40  

3 (38    4 (42  

  شود؟ كبريت، تساوي زير برقرار مي جايي حداقل چند چوب با جابه - 129

1 (1    2 (3  

3 (4    4 (2  

برسـيم؟ عبـور دوبـاره از     H نقطـة  عبور كنيم و بـه  ها خط همة پارهتوانيم از  يك از نقاط زير، مي قلمي در دست داريم. با شروع از كدام - 130

  كاغذ بلند شود.روي نقاط، قلم نبايد از  ها و خط پارهتوان عبور كرد. در عبور از  بار مي خط تنها يك پارهها ايراد ندارد ولي از هر  نقطه

1 (A 

2 (B  

3 (C  

4 (E  

  

  ؟هاي كدام درس تيزهوشان در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سؤال - 131

  ) سؤاالت هر سه درس را پسنديدم.4  ) استعداد تحليلي3  ) فارسي2  ) رياضي1
 

A

B

C

D
E

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

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

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

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

  تلفني پشتيبان با اوليا تماس
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. هنگامي كه با من گفت) 2  با ايشان داشته است. جداگانه) بله،يك تماس تلفني 1
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4  دانم، شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

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

  كالس رفع اشكال
  كنيد؟ مي رفع اشكال پشتيبان شركتآيا در كالس  -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. نمي كند اما من امروز شركت مي )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار3
  كند. كالس رفع اشكال برگزار نمي پشتيبان من) 4

  شـروع به موقع
  شروع شد؟  س ساعت اعالم شدهأرآيا آزمون امروز،  -294
  ) خير2) بله                         1

  نظم در شروع و حين آزمون
  امروز، حوزه منظم و ساكت بود؟ در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  -295

  خير) 2) بله                         1
  مراقبـان

  داشتند؟ جديت كافيدر آزمون امروز، ها مراقبآيا  -296
  ) خير2) بله                         1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  داده شد؟خروج زودهنگام ة اجاز قبل از پايان آزمونآموزان  آيا امروز به دانش -297

  ) خير2) بله                         1
  نظم در پايان آزمون

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

  انـپشتيبـ               


