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(نگاه به گذشته) است؟  متفاوتكدام دو واژه  بينمعنايي  ةرابط - 1
) نژند ـ پست4  ـ نستوه  ناپذير خستگي) 3  ) فرزانگي ـ فرهيختگي2  عيان ـ نهان )1

به ترتيب چه معنايي دارند؟» ، جوالهه، دولتاسرار«هاي  واژه - 2
، اقبال) رازها، بافنده2    رازها، حقير، اقبال )1
بختي ) پافشاري، نساج، نيك4  بختي ، نيكعنكبوتافشاري، ) پ3

اماليي دارد؟ نادرستيعبارت  كدام - 3
كرد. كه بهلول را طلب مي بودشيخ جنيد بغدادي از عارفان قرن سوم هجري قمري ) 1
داشت. ي كوچك برمي ) آن پيرمرد را در صحرايي يافتند كه در طعام خوردن، لقمه2
كرد. گفت و دعوي دانايي نمي گفت و به قدر فهم مستمعان مي نمي حساب ) بدموقع و بي3
نبود. ان) به ناداني خود معترف بود و براي رضاي خدا، در دلش بقض و كينه و حسد مسلمان4

نوشته شده است؟» جز« نادرستي، به »جزء«بيت به جاي  كدامدر  - 4
وشت زبان مشتاقعجب كه ذكر تو جز شهادتم نشود / ز بس كه هست به نام خ) 1
ها كوته نيست خور كه چنين فسانه  ) جز در دل خاك، هيچ منزلگه نيست / مي2
پيمايند ست ميماعمر  ة) ما را ز قضا جز اين قدر ننمايند / پيمان3
 ) گر يك نفست ز زندگاني گذرد / مگذار كه جز به شادماني گذرد4

است؟ متفاوتكدام بيت  هاي جملهتعداد  - 5
سعادت تو جويم / پس ياد بگير هر چه گويم ) زين گفته1
باش به عمر خود سحرخيز / وز خواب سحرگهان بپرهيز مي )2
خواب / كن نيك تأمل اندر اين باب ةهر شب كه روي به جام )3
اي كار / آن روز ز عمر خويش مشمار ) روزي كه در آن نكرده4

درستي آمده است؟ ترتيب به بيت زير به ةدر كدام گزينه نهاد هر سه جمل - 6
»كند ايام و ما شكيباييم هستي همين فضيلت ماست / كه جور مي ةدر اين زمان«

) زمانه ـ ايام ـ ما4  ) همين ـ جور ـ ما3  ) همين ـ ايام ـ ما2  ) زمانه ـ ما ـ جور1
مشخّص شده است؟ نادرستگروه در چند تا از موارد زير  ةهست - 7

هاي سخت دوري: سخت ب) سال  پدربزرگ قديمي پدربزرگ: ةخان الف) كتاب
قيمت وارداتي: كاغذ د) كاغذ گران  ما: ما ةج) مردم مهربان كوچ

و) فوتباليست مشهور مصري: فوتباليست  راهبردي كانون: كانون ةهـ) برنام
) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  يكي )1

؟نيستي ادبيات تعليمي  كدام بيت در حوزه - 8
 تو در درون خود نگر الًاو/  يحت اي پسري در نصيهر چه گو) 1
دوست را كن تو به سودا امتحان/  رو تو قدر مردمان نيك دان) 2
يك چله در پيش آن دانا بر آر/  تو بكن داناي نيكو اختيار) 3
 ) ديدار تو حلّ مشكالت است / صبر از تو خالف ممكنات است4

؟»سحرخيز / وز خواب سحرگهان بپرهيزباش به عمر خود  مي«گويد  كدام بيت به مخاطب مي - 9
اي برانگيزند ) دو چشم مست تو كز خواب صبح برخيزند / هزار فتنه به هر گوشه1
) كم خسب به وقت صبح، كاندر پيِ توست / خوابي كه قيامتش بود بيداري2
) چون خواب مرا بيند، بگريزد و بنشيند / از من برود آيد در شخص دگر خوابم3
ارها فرمود و جاي آشتي نگذاشت / مگر آه سحرخيزان سوي گردون نخواهد شد) رقيب آز4

؟نداردقرابت معنايي » چند تو را در آن ضررهاست جز راست / هر زنهار مگو سخن به«كدام بيت با بيت  -10
) هر آن كس كه با تو نگويد درست / چنان دان كه او دشمن جان توست1
ن كز راستي بگذشت شد لنگ) به قدر راستي گيرد سخن سنگ / سخ2
) اي برادر جز ثناي حق مگو / قول حق را از براي دق (خواستن) مگو3
راست بايد گفت آنچه بينندگفت /  سخني كان بجاست بايد) 4

فارسيهاي  سؤال

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

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

  
فارسي

58 ةتا صفح 43 ةصفح
نگارش

46 ةتا صفح 25 ةصفح

دقيقه 10
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(نگاه به گذشته)؟ نيستكدام كلمه براي جاي خالي مناسب  -11

. (شرطي)أنا . . . . ، أحفظُ األمنَ في البِالد )1
) أنت طَبيبةٌ، . . . . المرضي بدقّةٍ. (تَفحصينَ)2
) أنت فلّاح مجِد، تَحصد . . . . (الرِّياضَةَ)3
) أنا . . . . ، أكتُب رسائلَ إداريةً. (موظَّفةٌ)4

؟درست كدام است ي ترجمه» ائزةً غاليةً من مديره في االُسبوعِ القادمِ.جالمجد سوف يأخُذُ  فذلك الموظَّ« -12
پيش گرفته است. ي بها از مديرش در هفته آن كارمند كوشا پاداشي گران )1
آينده از مديرش خواهد گرفت. ي بهايي در هفته آن كارمند تالشگر پاداش گران )2
كند. بعد از مدير خود دريافت مي ي ارزشمندي را در هفته ي اين كارمند كوشا جايزه )3
آينده از مدير خواهد گرفت. ي باارزشي در هفته ي مند تالشگر است و جايزهآن كار) 4

؟است نادرستكدام گزينه  ي ترجمه -13
قرار داديم. اي را و از آب هر چيز زنده»: نا من الماء كلَّ شيء حيو جعلْ« )1
م.ما به يادگيري زبان عربي نياز داري»: .غة العربيةلّم الإلي تعلُّ نحن بحاجةٍ« )2
فهمي؟ خوبي مي هاي ساده را به : آيا تو معني اين متن»؟جيداًصوص البسيطة أ أنت تَفهمينَ معني هذه النّ« )3
دانستم كه خواهرت موفق است. مي»: .تحجعلمت أنَّ اُختك نَ«) 4

؟ردداتري  بيشارتباط معنايي » .اسثمرةُ العقل مداراةُ النّ«هاي زير با عبارت  يك از گزينه كدام -14
!با دوست چو بد كني، شود دشمن تو )1
آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا )2
!با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز )3
دشمن دانا كه غم جان بود/ بهتر از آن دوست كه نادان بود) 4

؟است نيامدهيي يا دستوري از نظر معنا ناهماهنگ ي يك كلمه ،در كدام گروه از كلمات -15
1( اد، نجحدار، طبزتحت، جنب، فوق، خلف )2  اخ، ر
هي، أنت، اولئك، هم) 4   صفح، يباعع، رخ، زبطَ )3

عربيهاي  سؤال

  
عربي

52ة تا صفح 29 ةصفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10ل از كنيد در اين آزمون به چند سؤا فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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؟اند كدامترتيب  بهمناسب براي جاي خالي هاي  فعل -16
»أخو مريم . . . .في نفسه: ماذا . . . . يا إلهي؟!«

علُأف -يقولُ )2    تَفعلُ-تَقول) 1
تَفعلينَ-يقولُ) 4     أفعلُ -أقولُ )3

؟نيستپيش از خود مناسب  ي لهكدام فعل (ماضي يا مضارع) براي تكميل جم -17
1( إلي سفرة علمي . . . أ أنتة مع زميالتك؟: تَذهب
تَعرفينَ :ختي؟هل . .  . أولئك البنات يا اُ )2
رجعأنا . . . . إلي بالدي في االُسبوع القادم: سوف أ )3
االبستان قبل ثالثة أيام: ذَهبننحن . . . إلي ) 4

؟كار رفته است در كدام گزينه فعل مضارع براي سوم شخص مفرد مؤنث به -18
قُ دائماً في كالمها مع صديقاتها.تصد بِنتي) 1
حكمة؟ميلة و مجمنضدة ع صنَيا نجار هل تَ )2
تَعملينَ في هذه اإلرادةِ. ،فةأنت موظّ )3
.ض يخدم المريض و هو يشكرههذا الممرّ )4

؟نيستكدام مكالمه درست  -19
1 (؟ أنا من طهرانمن أين أنت.
.حقيبتيكم قلماً في حقيبتك؟ أربعة أقالم في  )2
.أين اُسرتك؟ هم في مازندران )3
  .أنا أعرفه ،ة؟ نعمغة العربيتعرف اللّ أ) 4

است؟ نادرستنگارش كدام گزينه  -20
بور الشّهداء أم اُختك تغسلها؟أ تغسل قُ )1
كالم ولدها بدقة. سمعينَوالدة الفرس تَ )2
ما هو رأيك أ تقدرين علي العبور أم ال؟ )3
عليك بالشّكر. أ تفعلُ؟ )4

آموز عزيز:دانش
توانيد نمونه سؤاالتي براي آمادگي آزمون بعد دانلود و تمرين كنيد. از سايت كانون، هر آزمون مي
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)هاي آسمان پيام(
(نگاه به گذشته)شده است؟ قرآني زير، به كدام ركن از حديث ثقلين اشاره  ةآيدر  -21

»يتأَهلَ الب الرِّجس نكُمع بذهيل اللَّه ريدإِنَّما ي	طَهِّرَكُم وي	اًتَطهير:
»خواهد كه از شما اهل بيت هر پليدي را بزدايد، و شما را چنانكه بايد و شايد پاكيزه بدارد. همانا خداوند مي

) امت پيامبر2) عترت پيامبر1
) كتاب پيامبر4نّت پيامبر) س3

. . . . . بند و انگشتر طال براي استفاده از گردن -22
كند. مردان حرام نيست ولي نماز آنان را باطل مي) 1
كند. ) زنان حرام نيست ولي نماز آنان را باطل مي2
كند. ) مردان حرام است و نماز آنان را باطل مي3
كند. ي) زنان حرام است و نماز آنان را باطل م4

شود؟ از عبارت قرآني زير، كدام مطلب برداشت ميطبق كتاب درسي،  -23
خداونـد تـواي.  هو اگر چنين نكني، رسالت او را انجام ندادان نچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، [به مردم] برسآاي پيامبر، «

.»كند را هدايت نمي ي خداوند، كافران. آردارد را از [خطرات احتمالي] مردم، نگاه مي
ي رسالت پيامبر اسالم به ايشان ابالغ شده است. ارزش با همه ها، پيامي نيز هم ) در ميان وحي1
شوند. شوند چون خداوند اختيار را از ايشان گرفته و به همين سبب ايشان مجازات نمي ) كافران هدايت نمي2
ايش از سوي پيامبر اسالم به مردم، آگاه بود.ه ) پروردگار از پيش از بعثت، از كامل نرسيدن پيام3
اند كه مغرورشان كند. ) كافران بيش از مؤمنان به درگاه خداوند نزديكند، چرا كه كار خيري نكرده4

آورد؟ المثل را به ياد مي عبارت زير كدام ضرب -24
ورند؛ به همـين دليـل نسـبت بـه فقيـران و گرسـنگانآدست  توانند به كنند؛ زيرا هر چه بخواهند مي ثروتمندان هرگز درد گرسنگي را حس نمي«

را بچشـند و بـا گرسـنگي  ةزم نيز ثروتمندان و باشند هم مانند همه ماه اين كنند. خداوند بلندمرتبه روزه را بر همه واجب كرد تا در دلسوزي نمي
.»نان كمك كنندآ گرسنگان و فقيران مهربان شوند و به

) آش نخورده و دهن سوخته1
خوره ) هر كس آب قلبش ر مي2
مونه؟ روزي مي ) دهنِ باز بي3
) شنيدن كي بود مانند ديدن؟4

كند؟ كامل مي» روزه«ي  كدام بيت زير را واژه -25
(افضل: برترين)  ) اگرچه افضل طاعت ... است / فضيلت بيشتر اندر نياز است1
(سيم: پول نقره)  ما) به هر چيزي ...ي هست بر ما / ز سيم و غلّه و انگور و خر2
(دان: بدان)  ) چه فرق است اي پسر از جسم تا جان / چنان دان فرق از ... و ايمان3
(دون حق: غيرخدا)  صورت ... ترك آب و نان است / به ترك دونِ حق، معنيش آن است ) به4

عموميهاي  سؤال

  
هاي آسمان پيام
64 ةتا صفح 41 ةصفح

مطالعات اجتماعي
62 ةتا صفح  41 ةصفح

دقيقه 10
آموز عزيز: دانش

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

اي آزمون امروزبر 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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)مطالعات اجتماعي(
هـا شـوند در ايـن آزمـون    شود كه تعداد اشخاصي كه موفـق مـي   مي ها، كنكور، عمداً به شكلي طرّاحي هاي ورودي دانشگاه سؤاالت آزمون - 26

بـا«هـاي خـود، عبـارت     ي صد در صد را كسب كنند، بسيار اندك و گاه نزديك به صفر است. اگر يك انتشارات بـراي فـروش كتـاب    نمره
از كدام ترفند تبليغاتي استفاده كرده است؟را تكرار كند، عمدتاً » هاي ما، در كنكور، صد در صد نمره را كسب خواهيد كرد! خواندن كتاب

) ايجاد ترس غيرواقعي در مردم1

) استفاده از افراد تأثيرگذار براي تغيير سبك زندگي2

ها و تعريف و تمجيد غيرواقعي ي واقعيت ) بيان نكردنِ همه3

) استفاده از فضاهاي محيطي براي تأثيرگذاري بيشتر بر مردم4

محتوايي دارد؟ نادرستيمورد متن زير در كدام  -27
كيلومترمربـع مسـاحت ميليـون  سـه  حـدود  و است شده واقع ياآس غربي جنوب در، شود مي ناميده نيز العربةجزير كه عربستان ةرجزي شبه

ـ  . حدهنـد  ها و ريگزارها و قسمت ديگري را نواحي كوهستاني تشكيل مـي  دارد. بخش وسيعي از اين سرزمين را بيابان ه منـاطقجـاز از جمل
دارند.ف در اين منطقه قرار ئالعرب است و شهرهاي مكه، يثرب (مدينه) و طاةجزير شرقكوهستاني واقع در 

عربستان در آسيا ةجزير ) جايگاه شبه1

العرب̈ ) مساحت جزيره2

عربستان ةجزير ) جايگاه حجاز در شبه3

) نام ديگر شهر مدينه4

وجود نداشت.. . . . بر خالف . . . . بستان، عر ةجزير در دوران عرب جاهلي در شبه -28
اي ـ تعصبات قبيله سواد عمومي) 1

) برابري حقوق زن و مرد ـ سواد عمومي2

هاي پياپي ـ كمبود غذا ريزي ) جنگ و خون3

نهادن به جايگاه زن ) غارتگري ـ ارج4

. . . . .  خود در تطميع پيامبر اسالم، ةدند، پس از شكست نقشبو ة . . . .كه از بزرگان مكّه و از قبيلابولهب، ابوجهل و ابوسفيان  -29
) قريش، به آزار و اذيت پيامبر اسالم و ياران او روي آوردند.1

هاشم، او را براي هميشه به حال خود رها كردند تا مردم را به دين خود دعوت كند. ) بني2

را به دين خود دعوت كند. ) قريش، او را براي هميشه به حال خود رها كردند تا مردم3

هاشم، به آزار و اذيت پيامبر اسالم و ياران او روي آوردند. ) بني4

د؟نكن ها به درستي كامل مي متن زير را كه مربوط است به وقايع پيش از شهادت حسين بن علي (ع)، كدام كلمه -30
ن حضـرتآكه از حركت . . . .د از مدينه راهي مكه شد. مردم ، با خانواده و بستگان خوكندخواست با يزيد بيعت  كه نمي (ع) نامام حسي«

آنجا كرد تـا ةرا روان. . . .  خود پسرعموي امام، ن شهر دعوت كردند.آهاي فراوان، ايشان را به  گاه شده بودند با نوشتن نامهآبه سوي مكه 
.»بررسي كندخوبي  اوضاع را به

زياد) كوفه، عبيداهللا بن 2    ) ري، مسلم بن عقيل1

) كوفه، مسلم بن عقيل4    ) ري، عبيداهللا بن زياد3



8 ة صفحة اول متوسطه پاية هشتم دور آذر 29 آزمون - )3پروژة (

  

(نگاه به گذشته)طور كامل صحيح است؟  هاي زير از نظر ساختار دستوري به يك از گزينه كدام -31
1) I go to school on the morning.
2) I stay at home on the weekend.
3) Are they Spain?
4) What days you do go to school?

زير كدام است؟ ةسؤال مناسب براي مكالم -32
A: . . . . . . . . ? 
B: All students can.
1) Who can work with a computer 2) What do they do in the afternoons
3) Are they good at drawing 4) When can you start

؟است آمده طور صحيح م گزينه بهمعادل انگليسي واژگان زير در كدا ةديكت -33
»تالوت كردن، تصوير، سؤال«

1) resite-pictare-question 2) recite-picture-question
3) resaite-pichure-questien 4) recaite-pictere-questian

گردد؟ با توجه به تصوير، جملة زير با كدام گزينه كامل مي -34
He is good at . . . .  . 
1) doing a puzzle
2) riding a bicycle
3) taking photos
4) playing football

؟است نادرستكدام گزينه  ةترجم -35
1) famous: معروف 2) midday: روز نيم
3) weekday: 4 روز هفته) imagine: كامل كردن 

؟طور صحيح آمده است زير در كدام گزينه به ةم ريخته به لةجم ةمرتب شد -36
“sports-play-can-what-you-?”
1) Sports what can you play? 2) What sports you can play?
3) Can you play what sports? 4) What sports can you play?

؟درستي آمده است گر) در كدام گزينه به انگليسي معادل (مصاحبه ةصحيح واژ ةديكت -37
1) interwiuer 2) interviewer
3) entervieuer 4) enterviewer

؟درستي آمده است هاي زير در كدام گزينه به معادل انگليسي عبارت -38
Aنوشتن گزارش براي روزنامه :
Bچهارشنبه غروب :

1) A: Write a story for the web 2) A: Write a report for a newspaper
B: Saturday evening B: Wednesday evening

3) A: Write a story for a newspaper 4) A: Type a story for the web
B: Wednesday night B: Thursday evening

؟اند ترتيب كدام ترين واژگان براي جاهاي خالي زير به مناسب -39
A: A . . . . can run fast. 
B: Ali can . . . . the role of a teacher and . . . . well in the movie. 
1) Classmate-speak-read 2) Housewife-change-make
3) Sportsman-take-act 4) Journalist-do-type

40- The sound of (O-O) is . . . . . in (football) and . . . .  in (afternoon). 
1) short- short 2) long- short
3) short- long 4) long- long

 زبان انگليسي هاي سؤال

  
زبان انگليسي

Student Book :33تا صفحة  18 ةصفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدفآزمون قبل 10چند از 
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(نگاه به گذشته) كدام دو عدد نسبت به هم اول هستند؟ -41
46و  25 )392و  13 )1
35و  21 )514و  17 )3

(نگاه به گذشته) ؟نيستاالضالع  هاي زير لزوماً ويژگي يك متوازي يك از گزينه كدام -42
باشد. درجه داشته 90دو ضلع موازي و دو زاوية  )1
باشد. دو جفت ضلع موازي داشته )2
ديگر را نصف كنند. قطرهاي آن يك )3
روي آن دو به دو مساوي باشند. اضالع روبه )4

هـاي آرش و ثلث سيبمجموع دهيم. اگر  ها را به آرش و بقيه را به فرهاد مي ربع سيبمقداري سيب داريم.  -43
؟است چند تا ها تعداد كل سيب ،باشد 13هاي فرهاد برابر  ربع سيب

1( 48  2( 60  3( 36  4( 24  
x.ايم را رسم كرده آنيكي از اضالع  وارد بر ارتفاع ،االضالع زير در متوازي -44 y+ ؟كدام استهمواره

1(180 2z-

2(270 2z-

3(90 2z+

4(180 z+

xمقدار ،االضالع زير لوزي باشد زيكه متوا در صورتي -45 y+؟كدام است
1( 3  
2( 4  
3( 5  
4( 6  

1ضلعي منتظمnزاوية داخلي يكاگر اندازة هر  -46 303 x-  2زاويـة خـارجي آن  اندازة هر و 409 x-   باشـد،
؟جموع زواياي داخلي آن كدام استم

1(360   2(900   3(720   4(540 
؟كدام گزينه درست است -47

مربع است.حتماً كه قطرهايش بر هم عمود باشند،  اي عيلهر چهار ض )1
ستطيل است.محتماً  ،باشد قائمه داشته هر ذوزنقه كه يك زاوية )2
مربع است.حتماً  ،االضالع كه قطرهايش مساوي باشند هر متوازي )3
مربع است. ،هر لوزي كه قطرهايش مساوي باشند )4

؟ضلعي چند محور تقارن دارد nدرجه است. اين  165برابر  ضلعي منتظم  nداخلي يك  ةهر زاوي ةانداز -48
1( 15  2( 24  3( 12  4( 30  

؟است چند درجهگذرد. مجموع زواياي داخلي اين چند ضلعي  قطر مي 8 ،دبمح رأس يك چندضلعي هراز  - 49
1( 1440  2( 1980  3( 1080  4( 1620  

؟كدام است yهاي زير، مقدار مكمل  با توجه به شكل -50
1(45 
2(155 
3(60 
4(135 

عادي هاي رياضي سؤال

دقيقه 30

محل انجام محاسبات

  
رياضي

68ة تا صفح 38 ةصفح

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

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

A B

CD

z y

x

y

x

x
4

2

+40

+60

y

-y

x

x

x-y+

3

2

2

-2
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شكل از يـك شـش ضـلعي منـتظم و يـك مثلـث( ؟با توجه به شكل، زاويه مشخص شده چند درجه است -51
)ضلعي در يك امتداد هستند. و يك ضلع ششمثلث الزاويه تشكيل شده است كه وتر  قائم

1(60 
2(45 
3(30 
4(65 

چند درجه است؟ آن مجموع زواياي خارجي ،باشد72ضلعي محدب nخارجي يك ةاگر هر زاوي -52
1(180   2(540   3(432   4(360 

؟درجه است چند ،يك پنج ضلعي منتظم رئوس مجاور ساز داخلي حاصل از برخورد دو نيمحاده  زاوية -53
1(12   2(72   3(36   4(24 

)االضالع است. متوازي ABCG( ؟چند درجه است xدر شكل زير، زاوية  -54
1(30 
2(40 
3(50 
4(25 

؟كدام استهمواره عبارت جبري زير  ةساده شد -55
4 2 3 2 2
3 2 2 2 3 22 2

a bc a b c
a b c a b c

+

+

1(ab   2(2
a
b

  3(1
b

  4(a
b

؟پاسخ معادلة زير كدام است -56
3 1 5
4 4 2 2

xx+ + =

1(3
22( 1  3( 2  4(5

2
؟دزير درست هستن هاي عبارتچه تعداد از  -57

باشد. مي180،چندضلعي محدبالف) مجموع زواياي خارجي هر 
ب) در هر شكل، اندازة هر زاوية خارجي با مجموع زواياي داخلي غيرمجاور برابر است.

است.36ضلعي منتظم، ج) اندازة هر زاوية خارجي در پنج
است. ، دو برابر اندازة هر زاوية خارجياندازة هر زاوية داخلي عاالضال د) در مثلث متساوي

صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1
ABمربع وBFGCو االضالع متوازيDBCEدر شكل زير -58 AF=.1استD̂؟چند درجه است

1(30 
2(55 
3(45 
4(60 

؟ين دو قطر كدام استب )هحادتند ( ةزاوياندازة قطر باشد،  ةچين ادام االضالع زير اگر نقطه در متوازي -59
1(50 
2(60 
3(55 
4(65 

دهندة عدد پي است.) نشانp( در كدام گزينه آمده است؟xمساحت مجموعه اشكال زير برحسب -60
1(211 12( )x x+p +

2(212 10( )x x+p +

3(211 4 12( )x x+ p +

4(212 4 10( )x x+ p +

20

150

?

محل انجام محاسبات
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61- 3
54نصف عدد5 (نگاه به گذشته) كدام است؟6

1(29
202(17

203(29
174(17

29
(نگاه به گذشته) دهد؟ درستي نشان مي كدام گزينه، همة خطوط موازي در شكل زير را به -62

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

22Aاگر -63 x x= 1Bو- x= 2ةباشند، ساده شد- 3A B- + ؟كدام استهمواره -
1(22 1x x- - -2(22 1x x- +

3(21 2x x- +4(22 1x x- -

؟قدر است چه yو  xهاي  مجموع زاويهدر شكل زير  -64
1(210 
2(190 
3(200 
4(180 

؟كدام گزينه درست است رو روبهبا توجه به شكل  -65
مركز تقارن ندارد. ،محور تقارن دارد )1
مركز تقارن دارد. ،ن نداردمحور تقار )2
نه مركز تقارن دارد. و نه محور تقارن دارد )3
هم محور تقارن دارد و هم مركز تقارن دارد. )4

؟نداردهاي زير مركز تقارن  يك از شكل كدام -66
ضلعي منتظم 14 )4  ضلعي منتظم 9 )3  مستطيل )2  لوزي )1

3اگر -67 2 1L L ,L»1سه خط راست باشند كهL2برL2عمود نيست و 3L || Lدر اين صورت كـدام گزينـه ،است
؟حتماً درست است

1(1 2L || L   2(1 3L || L 
3(1 3L L^   4(1L3برL.عمود نيست

عدد پي است.) ةدهند نشانp( ؟استهمواره كدام xمساحت مجموعه اشكال زير برحسب -68
1(211 12( )x x+p +

2(212 10( )x x+p +

3(211 4 12( )x x+ p +

4(212 4 10( )x x+ p +

؟كدام استهمواره ساده شدة عبارت زير  -69
23 6 2 3 5 3 2 3 9 6 33( xy x ) ( x y ) ( xy y )- + - + - + - + = 

1(24 21 6xy x y- +2(24 21 14 26xy x y- - +

3(24 9 6 4xy x y- + -4(24 21 14 26xy x y- + +

موازي هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

رياضي
55صفحة  تا 29ة صفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10د در اين آزمون به چند سؤال از كني فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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؟تقارن دارد مركزكدام شكل  -70

1(  2(  3(  4(  

؟خواسته شده كدام است زاويةدر شكل زير،  -71
1(117 
2(143 
3(153 
4(127 

ABدر شكل زير -72 || CDوACاز زاويهس نيمÂ است. اندازة زاويةD ؟قدر است چه
1(50 
2(85 
3(96 
4(100 

xحاصل ايم. دهرا رسم كر االضالع زير، ارتفاع وارد بر يكي از اضالع آن در متوازي -73 y+همواره كدام است؟
1(180 2z-

2(270 2z-

3(90 2z+

4(180 z+

xاالضالع زير لوزي باشد، مقدار كه متوازي در صورتي -74 y+دام است؟ك
1( 3  
2( 4  
3( 5  
4( 6  

1ضلعي منتظمnاگر اندازة هر زاوية داخلي يك -75 303 x-   2و اندازة هر زاويـة خـارجي آن 409 x-  ،باشـد
؟مجموع زواياي داخلي آن كدام است

1(360   2(900   3(720   4(540 
كدام گزينه درست است؟ -76

اي كه قطرهايش بر هم عمود باشند، حتماً مربع است. هر چهار ضلعي )1
باشد، حتماً مستطيل است. هر ذوزنقه كه يك زاوية قائمه داشته )2
ماً مربع است.االضالع كه قطرهايش مساوي باشند، حت هر متوازي )3
هر لوزي كه قطرهايش مساوي باشند، مربع است. )4

؟ضلعي چند محور تقارن دارد nدرجه است. اين  165ضلعي منتظم برابر   nاندازة هر زاوية داخلي يك  -77
1( 15  2( 24  3( 12  4( 30  

ه است؟گذرد. مجموع زواياي داخلي اين چند ضلعي چند درج قطر مي 8 ،از يك رأس يك چندضلعي محدب - 78
1( 1440  2( 1980  3( 1080  4( 1620  

ساز داخلي رئوس مجاور يك پنج ضلعي منتظم، چنددرجه است؟ زاوية حاده حاصل از برخورد دو نيم -79
1(12   2(72   3(36   4(24 

االضالع است.) متوازي ABCG( ؟چند درجه است xكل زير، زاوية در ش -80
1(30 
2(40 
3(50 
4(25 
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دهد؟ درستي نشان مي رفته در ساختار نمك خوراكي، مطابق مدل بور به كار در مدارهاي الكتروني يون منفي بهرا ها  كدام گزينه چينش الكترون - 81
(نگاه به گذشته)

1(  2(   3(  4( 

(نگاه به گذشته) . . . .  B. . . .  بخش  Aدر شكل مقابل، بخش  -82
كند. هاي حسي را از محيط دريافت مي پيام -برخالف )1
د.كن هاي دريافتي را تفسير مي  پيام -همانند )2
كند. هاي بدن منتقل مي هاي حركتي را به دستگاه پيام -برخالف )3
هاي دريافتي نقش دارد. هاي مناسب به پيام در دادن پاسخ -همانند )4

كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  -83
»بندي بدن، . . . . . .  در استخوان«

شوند. سخت و به استخوان تبديل مي ،با جذب مواد معدني مثل كلسيم و فسفردر هنگام رشد اند و  شده از غضروف ساختهابتدا ها  تر استخوان بيش )1
.استاستخوان  ،هاي خوني محل ذخيرة مواد معدني و توليد ياخته )2
.شود ديده ميصورت متراكم  فقط به بافت استخوانيها استحكام و مقاومت زيادي دارند و  استخوان )3
هاي پروتئيني و مواد معدني وجود دارد. رشته ،مينة استخواندر مادة ز )4

مركز شنوايي، . . . . و مركز بينايي . . . . است.در مغز انسان،  -84
سري قشر مخ قسمت پس -قسمت گيجگاهي قشر مخ )1
سري قشر مخ قسمت پس -مخچه )2
مخچه -قسمت گيجگاهي قشر مخ )3
قسمت گيجگاهي قشر مخ -سري قشر مخ قسمت پس )4

ترين نقش را در آماده كـردن او بـراي غده . . . . بيشسواري شركت كند. در زمان مسابقه  مهم دوچرخه ةسينا قرار است در يك مسابق -85
مسابقه دارد و يكي از اثرات اين غده . . . است.

فسكاهش تن -تيروئيد )2  ضربان قلب كاهش -پاراتيروئيد )1
افزايش ضربان قلب -فوق كليه )4  افزايش ضربان قلب -كليه )3

؟است شدهنهاي حسي صحيح بيان  كدام جمله دربارة اندام -86
هاي مخ است. كره مركز حس بويايي در جلوي نيم )1
شود. اين مواد در بزاق دهان حل نميهاي  مولكولزيرا  ،شود مزة موادي مانند خودكار احساس نمي )2
كند. شود و پيام عصبي توليد مي هاي صوتي كه در بخش حلزوني گوش داخلي قرار دارند با انرژي صوت تحريك مي گيرندهاي ه مژه )3
سه رنگ اصلي قرمز، آبي و سبز حساسيت دارند.هر ها به  هاي مخروطي چشم سه نوع هستند و همة آن گيرنده )4

  
علوم

60 ةتا صفح 35 ةصفح

دقيقه 30

عادي علومهاي  سؤال

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10در اين آزمون به چند سؤال از  كنيد فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 صورتي در بدن . . . . -هاي به رنگ سفيد ماهيچه -87

عمل ارادي دارند. )2  .هستندهاي قلبي  همان ماهيچه )1

ندارند. يدر حركات دستگاه گوارش نقش )4   .در باز و بسته شدن مردمك نقش دارند )3

ايـن  . . . .بـازو  . . . . و ماهيچه سه سـر   بازو بريم ماهيچه دو سر را به سمت داخل و باال ميساعد دست بازو، زماني كه  ةناحي هاي هدر ماهيچ -88

دو ماهيچه، ماهيچه . . . . هستند.

اسكلتي -آيد به حالت استراحت درمي -شود مي منقبض و كوتاه )1

اسكلتي -شود  مي منقبض و كوتاه -آيد  به حالت استراحت درمي )2

صاف -آيد  به حالت استراحت درمي -شود  مي نقبض و كوتاهم )3

صاف -شود  يم منقبض و كوتاه -آيد  به حالت استراحت درمي )4

؟كدامندترتيب  بهاز راست به چپ  Dو  A ،B ،C، رو روبه با توجه به شكل -89

شكسته شدن گلوكاگون به گلوكز -ذخيره گلوكز به صورت گليكوژن-گلوكاگون-انسولين )1

شكسته شدن گلوكاگون به گلوكز-ذخيره گلوكز به صورت گلوكاگون -انسولين -گلوكاگون )2

شكسته شدن گليكوژن به گلوكز -ذخيره گلوكز به صورت گليكوژن -گلوكاگون-انسولين )3

ذخيره گلوكز به صورت گليكوژن -يكوژن به گلوكزلشكسته شدن گ -انسولين -گلوكاگون )4

 . . . . . چشم هاي مخروطي گيرنده -90

شود. كنند كه در نهايت به قسمت گيجگاهي قشر مخ فرستاده مي پيامي توليد مي )1

.زجاجيه ندارد اب يتماساز چشم قرار دارند كه اي  در اليه )2

اي دارند. هاي استوانه تري نسبت به گيرنده تعداد بيش )3

مسئول ديد رنگي هستند. )4

 ران مفصل . . . .استخوان  ني با ني . . . . استخوان درشت استخوان نازك -91

دارد -برخالف )4   ندارد -برخالف )3   ندارد -همانند )2   دارد -همانند )1

در رابطه با حس بويايي، كدام گزينه صحيح است؟ -92

كنند. هاي بويايي نفوذ مي شوند، درون گيرنده هاي بودار وارد بيني مي وقتي مولكولهمواره  )1

شود. ايجاد ميقرار دارند هاي مخ  كره جلوي نيممغز و هاي گيرنده كه در  توسط ياختهآن پيام عصبي  )2

.ر بافت پوششي بيني قرار دارند، بسيار كم استهايي كه د گيرندهتنوع  )3

هاي مخ قرار دارد. كره مركز حس بويايي در جلوي نيم )4

؟به تأثير محيط بر صفات ارثي اشاره داردهاي زير  يك از ويژگي كدام -93

در افراد خطر سكتة قلبي )2  يا پيوسته بودن نرمة گوشآزاد  )1

نن زبادتوانايي لوله كر )4     رنگ چشم )3
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؟نداردها غضروف وجود  در كدام مفصل زير، در محل اتصال استخوان -94
جمجمههاي  مفصل بين استخوان )2ها دنده )1
لگن )4مچ دست )3

كند. صورت گليكوژن قند خون را تنظيم مي هورمون . . . از . . . . آزاد شده و با ذخيره گلوكز به ،هنگام افزايش قند خون -95
لوزالمعده -گلوكاگون )2    معده-انسولين )1
تيروئيد-گلوكاگون )4     لوزالمعده-انسولين )3

شود. هاي اين غده در كودكي باعث . . . مي بر عهده دارد و هورمونرا ها  توليد و ذخيرة انرژي ياخته ،واپايش ،غدة . . . . با تنظيم سوخت و ساز - 96
در بلوغ توقف رشد -پاراتيروئيد )2  ها رشد بهتر اندام -تيروئيد )1
ها رشد بهتر اندام -پاراتيروئيد )4   توقف رشد در بلوغ -تيروئيد )3

؟نيست )DNA(كدام جمله توضيح مناسبي براي دنا  -97
دنا در واقع داراي اطالعات و دستورهايي براي تعيين و ايجاد صفات ارثي جانداران است. )1
شود. سلي به نسل ديگر منتقل ميكه از ن استكنندة صفات  بخشي از ژن و عامل تعيين دنا )2
تقريباً دو متر دنا وجود دارد. انساني ياخته يكدر  )3
اند به اندازة يك تار مو است. رشته دنا كه در كنار هم قرار گرفته 25000ضخامت  )4

شود، صحيح است؟ كلسيم خون كه از غدد پاراتيروئيد ترشح مي ةچند عبارت در رابطه با هورمون افزايند -98
هاي خوني را زياد كند. تواند با اثر بر استخوان، توليد ياخته لف) اين هورمون ميا

كند. ب) با اثر بر كليه، اين اندام را وادار به توليد و ترشح كلسيم مي
ها و اعصاب بدن ما اثرگذار است. ج) بر عملكرد صحيح ماهيچه

دهد. ميها افزايش  د) با اثر روي معده و روده جذب كلسيم را در آن
   1 )2صفر )1
3( 2  4( 3  

ها صحيح است؟ كدام گزينه در مورد تشخيص بوها و مزه -99
ها ارتباطي ندارد. احساس كردن مزة مواد غذايي، با ميزان گرم يا سرد بودن آن )1
مركز حس بويايي در بخش آهيانه قشر مخ است. )2
ششي بيني است.ها در بافت پو دليل تشخيص بوهاي مختلف، تنوع گيرنده )3
هاي چشايي فاقد مژه هستند. هاي بويايي برخالف گيرنده گيرنده )4

كدام گزينه صحيح است؟ - 100
هاي جمجمه ثابت نيست. ها برخالف مفصل بين استخوان ها و ستون مهره مفصل بين دنده )1
آيد. بندي به حساب نمي غضروف جزو استخوان )2
شود. ا از دست دادن مواد معدني مثل كلسيم و فسفر سخت ميبخش غضروفي استخوان در هنگام رشد ب )3
كند. هم متصل مي ها را در محل مفاصل ثابت به رباط بافت پيوندي محكمي است كه استخوان )4

آموز عزيز:دانش
در سايت كانون بپرسيد تا پاسخ آن را از مشاوران هر مقطع بشنويد. اي خود را در صفحه مقطع خود، سؤاالت درسي و مشاوره
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هاي شيمي) (سؤال
شود. . . . . طي يك تغيير . . . . سبب تبديل انگور به سركه مي - 101

شيميايي-استوباكتري )2    شيميايي-الكتوباسيل )1

فيزيكي-استوباكتري )4فيزيكي-الكتوباسيل )3

؟است نادرستكدام گزينه  - 102
ها و مواد خوراكي مخلوط هستند. از نوشيدنيتعداد كمي  )1

كبود حل شده در آن است. كبود در آب، تابعي از ميزان كات شدت رنگ محلول كات )2

را به رنگ قرمز درآورند. pHتوانند كاغذ  يمواد اسيدي م )3

درجـة 20، در دمـاي  تر اسـت ل كرد. (چگالي آب، يك گرم بر ميليتوان ايجاد  محلول آب نمك مي g69 ، حداكثرآب g50 بادرجة سلسيوس  20 در دماي )4

)ليتر آب قابل حل است. ميلي 100گرم نمك در  38سلسيوس، حداكثر 

وط ناهمگنلجامد، مخجامد در مايع، مخلوط همگن جامد در مخلوط همگن «ه ترتيب از راست به چپ بيانگر چه تعداد از موارد  زير ب - 103
؟هستند» در مايع جامد

»، مخلوط شن در آبچاي شيرينمحلول آب و نمك، آجيل، سكه، «

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

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

40دريافت گرما از رابطةگرم آب در اثر  10اگر بدانيم ميزان افزايش دماي  - 104
BA ميـزان افـزايش دمـا Aآيد كه در آن  دست مي به  =

گـرم اكسـيژن 192گرم گلوكز بـا مصـرف    180گرماي دريافتي برحسب ژول است، و همچنين بدانيم هر  Bبرحسب درجة سلسيوس و 
چند درجـة سلسـيوسحداكثر گرم آب  10 دمايگرم گلوكز،  10وختن كند؛ در اثر س ژول گرما توليد مي 5760سوزد و  طور كامل مي به

.)و فشار ثابت است شود كند؟ (فرض كنيد همة انرژي حاصل از سوختن گلوكز، صرف افزايش دماي آب مي افزايش پيدا مي
1( 8  2( 16  3( 4  4( 10  

بايد استفاده Aلكل، روغن مايع و مقدار كمي نمك هاي زير براي جداسازي اجزاي مخلوطي شامل آب، ا حداقل از چه تعداد از دستگاه - 105
كرد؟

»دستگاه دياليز -دستگاه تقطير -كاغذ صافي -قيف جداكننده«

1 (1    2 (2  

3 (3  4 (4

علوم (پيشرفته)هاي  سؤال

(شيمي)
15 ةتا صفح 1 ةصفح

(فيزيك)
96 ةتا صفح 76 ةصفح

و  شناسي (زيست
)شناسي زمين

54 ةتا صفح 28 ةصفح

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

دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10چند سؤال از  كنيد در اين آزمون به فكر مي
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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)فيزيكهاي  (سؤال
(در صورت ثابت بودن اختالف پتانسيل) دهد؟ كدام نمودار زير، رابطة شدت جريان و مقاومت الكتريكي را درست نشان مي - 106

(نگاه به گذشته)

1(  2(   3(  4( 

.است(الف) . . . . و گزاره (ب) . . . .  ةگزار - 107
شود. مي جا جابهتعدادي پروتون بين دو جسم  ،دهيم پالستيكي مالش مي با كيسةرا  اي ميلة شيشهكه  الف) زماني

شود. مثبت ميپالستيكي كيسة منفي و بار  اي ميلة شيشه(الف) در انتها بار  ةب) در گزار

نادرست-نادرست )4  درست-نادرست )3  نادرست-درست )2  درست -درست )1

اي را با يك كيسه پالستيكي مالش داده و يكي از دو ميله را مطابق شـكل زيـر يك ميله پالستيكي را با يك پارچه پشمي و يك ميله شيشه - 108
) چه جنس و چه نوع باري دارد؟Aها (ميله  به شكل ميله نزديك شده به كرهكنيم. با توجه  هاي عايق نزديك مي ) با پايه2) و (1به دو كره (

اي با بار منفي شيشه )1

اي با بار مثبت شيشه )2

  پالستيكي با بار منفي )3

پالستيكي با بار مثبت )4

دهيم: تغييرات زير را انجام مي الكتريكيرباي  در يك آهن - 109
يك باتري با ولتاژ باالتر از باتري اول هاي آن برعكس حالت اول باشد. دهيم كه پايانه يه را طوري قرار ميـ

تعداد دورهاي سيم كنيم. تر از حالت اوليه مي پيچ را كم ـ

باشد، در حالت دوم نسبت به حالت اول . . . برابردر هر دو حالت مقاومت مدار ساخته شده اگر 

است. تغييري نكرده رباي الكتريكي و خاصيت مغناطيسي آن هاي آهن جاي قطب )1

.است رباي الكتريكي عوض شده و خاصيت مغناطيسي آن افزايش يافته هاي آهن جاي قطب )2

.است رباي الكتريكي عوض شده و خاصيت مغناطيسي آن كاهش يافته هاي آهن جاي قطب )3

توان اظهار نظر كرد. ي آن نميرباي الكتريكي عوض شده اما راجع به افزايش يا كاهش خاصيت مغناطيس هاي آهن جاي قطب )4

وجود بياوريم؟ چه تغييري به 4و  3و  2 ةرباي شمار  رباها داراي حالت معلق باشند، بايد در آهن ي آهن در شكل زير اگر بخواهيم، همه - 110

را برگردانيم. 4و  2 ةرباي شمار بايد آهن  )1

را برگردانيم. 3و  2 ةرباي شمار بايد آهن )2

را برگردانيم. 4و  3 ةرباي شمار نبايد آه )3

  را برگردانيم.   2 ةرباي شمار بايد آهنفقط  )4
S
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)شناسي شناسي و زمين زيستهاي  (سؤال
(نگاه به گذشته) ؟نيستهاي اسكلتي درست  كدام گزينه دربارة ماهيچه - 111

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

؟نيستراي تكميل عبارت زير مناسب كدام گزينه ب - 112
»بخشي از مغز كه . . . . «

د.ده وانايي حل مسئله و تكلم را ميدهد، به ما ت تر حجم مغز ما را تشكيل مي بيش )1
از اعمال ارادي بدن است. بسياريرنگ است، مركز  سفيد )2
در تعادل بدن نقش اصلي را دارد، شامل بخشي به نام كرمينه است. )3
هاي غيرارادي مثل تنفس است. كند، شامل مركز واپايش فعاليت مخ و مخچه را به نخاع وصل مي )4

؟صحيح استكدام گزينه  - 113
.ثابت نيستهاي جمجمه  بين استخوانمفصل  ها برخالف ها و ستون مهره مفصل بين دنده )1
آيد. بندي به حساب نمي غضروف جزو استخوان )2
شود. مثل كلسيم و فسفر سخت مي از دست دادن مواد معدنيبا نگام رشد در ه استخوانبخش غضروفي  )3
كند. هم متصل مي ها را در محل مفاصل ثابت به رباط بافت پيوندي محكمي است كه استخوان )4

؟است نادرستهاي عصبي  در رابطه با ياختهكدام گزينه  - 114
اند. اي تجمع يافته نام جسم ياختهها در بخشي به  تر اندامك هسته و بيش ،هاي عصبي در ياخته )1
دهنده مراكز عصبي و اعصاب هستند. هاي اصلي تشكيل ها ياخته هاي عصبي يا نورون ياخته )2
شود. عصب گفته مي ،آسه بلنديا و دارينه يك به  )3
اي است. در دارينه به سمت جسم ياختهعصبي جهت جريان  )4

؟صحيح است كند چپ بدن را واپايش مي هاي نيمه از مخ كه فعاليت اي كره نيم دربارهچند مورد از موارد زير  - 115
سفيد رنگ است.بخش بيروني آن -
مشترك است. مخ هايش با نيمكره ديگر همه فعاليت-
ترين اندازه را دارد. ها، بخش پيشاني بزرگ در بين آنبخش است كه  4داراي قشر آن -
ت عصبي دارند.ي تشكيل شده است كه همگي فعالييها از ياخته-

1( 1  2( 2   3( 3  4( 4  
؟ها صحيح است كدام گزينه در مورد تشخيص بوها و مزه - 116

ها ارتباطي ندارد. احساس كردن مزة مواد غذايي، با ميزان گرم يا سرد بودن آن )1
.بخش آهيانه قشر مخ استمركز حس بويايي در  )2
وششي بيني است.ها در بافت پ دليل تشخيص بوهاي مختلف، تنوع گيرنده )3
هاي چشايي فاقد مژه هستند. هاي بويايي برخالف گيرنده گيرنده )4

 يابد، . . . . . هنگامي كه قند خون . . . .  مي - 117
كند. لوزالمعده با ترشح انسولين، ذخيره گليكوژن را به گلوكز تبديل مي -افزايش )1
دهد. د، تعداد واحد گليكوژن را كاهش ميهاي كب با اثر بر ياختهقند خون هورمون افزاينده  -كاهش )2
كند. فرد احساس گرسنگي مي -افزايش )3
دهد. اي، گلوكز را افزايش مي هاي ماهيچه گلوكاگون با اثر بر ياخته -كاهش )4

؟كدام گزينه در ارتباط با نخاع درست است - 118
شود. ت مركزي آن بخش سفيد ديده ميهاست كه در قسمت خارجي آن بخش خاكستري و در قسم طنابي درون ستون مهره )1
كند. فقط اعمال ارادي بدن را واپايش مي )2
تا كمر امتداد دارد و داراي مجرايي كوچك در وسط خود است. النخاع از بصل )3
شود. ها مشاهده مي حركتي در كمر و دست حسي و بي در افراد با آسيب ديدگي نخاعي، همواره بي )4

ترين نقش را در آماده كردن او بـراي سواري شركت كند. در زمان مسابقه غده . . . . بيش سابقة مهم دوچرخهسينا قرار است در يك م - 119
مسابقه دارد و يكي از اثرات اين غده . . . است.

كاهش تنفس -تيروئيد )2  كاهش ضربان قلب -پاراتيروئيد )1
افزايش ضربان قلب -فوق كليه )4  افزايش ضربان قلب -كليه )3

است؟ نشدههاي حسي صحيح بيان  ام جمله دربارة اندامكد - 120
هاي مخ است. كره مركز حس بويايي در جلوي نيم )1
شود. هاي اين مواد در بزاق دهان حل نمي زيرا مولكول ،شود مزة موادي مانند خودكار احساس نمي )2
كند. شود و پيام عصبي توليد مي نرژي صوت تحريك ميهاي صوتي كه در بخش حلزوني گوش داخلي قرار دارند با ا هاي گيرنده مژه )3
ها به هر سه رنگ اصلي قرمز، آبي و سبز حساسيت دارند. هاي مخروطي چشم سه نوع هستند و همة آن گيرنده )4
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وجـود اي كه از برخورد دو خـط بـه   ضلعي منتظم عمود كنيم، زاويه 8اگر دو خط را بر دو ضلع متوالي يك  - 121
(نگاه به گذشته) درجه است؟آيد، چند  مي

1( 45  2( 60   3( 5/22  4( 37  
هـا  كنيم مقدار آن را برعكس مي ها رقمي داراي اين ويژگي هستند كه وقتي ترتيب ارقام آن 3برخي اعداد  - 122

؟رقمي با اين خاصيت داريم 3شود. چند عدد  تر مي واحد از عدد اصلي بيش 297
1( 54  2( 60  3( 72  4( 36  

االضالع تشكيل شده است.) (شكل از يك مثلث، مستطيل و متوازي؟ كدام استهمواره ر مساحت شكل زي - 123
1(2xy y y+ +

2(
2

2 2
yxy y+ + 

3(22 2xy y y+ +

4( 
2

22
yxy y+ +

2عبارت - 124 1 1x (x )(y ) x+ - + ايـم. يكـي از دو عبـارت كـدام رت تجزيه كـرده ضرب دو عبا را به حاصل -
2راهنمايي:؟ گزينه است 1 1 1x (x )(x )- = + - 

1(1x y- +   2(1x y- -   3(1x y+ -   4(1x y+ +

ACاالضالع زير در متوازي - 125 AF=.اندازه استˆCAF؟كدام است
1(70 
2(75 
3(80 
4(85 

؟خواهد بود2xبرابر گزينهمجموع زواياي داخلي كدام  ،باشدxضلعي منتظم  nاگر مجموع زواياي داخلي يك - 126
1(2n2)2ضلعي منتظم 1n- ضلعي منتظم
3(2 1n+ 2 )4ضلعي منتظم 2n- ضلعي منتظم

؟مجموع زواياي مشخص شده كدام است - 127
1(180 
2(270 
3(360 
4(450 

؟قدر است چه xاالضالع است. اندازه زاويه  شكل زير يك پنج ضلعي منتظم و يك مثلث متساوي - 128
1(36 
2(48 
3(24 
4(30 

؟چند درجه است ،گذرد يك پنج ضلعي منتظم كه از يك رأس آن مي زاويه بين دو قطر اندازة - 129
1(30   2(36   3(24   4(72 

مجمـوع زوايـاي ،نتظم چهار برابر تعـداد محورهـاي تقـارن آن باشـد    ماگر تعداد قطرهاي يك چند ضلعي  - 130
؟داخلي اين چند ضلعي كدام است

1(1980   2(1800   3(1620   4(1580 

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

(تيزهوشان) هاي رياضي سؤال
دقيقه 10

محل انجام محاسبات

  
رياضي

68 ةتا صفح 38 ةصفح

x

y

y

x +1

A B

C DF

x

x -30

+103
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x
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آيد پاسخ دهيد. هايي كه در پي مي بخوانيد و به پرسش زير را ابيات* 
باش با كم ز خود برادر و دوست / بيش را مغز دان و خود را پوست-1
خانه از طاعت است و خير آباد / خير اگر نيست نام خانه مباد-2
كه به مسكين رسد نوازش و بهر غرض آن است از اين جماعت شهر /-3
ورنه هر طاعتي نهفته به است / خير با ديگران نگفته به است-4
خير بايد ز مرد زاينده / تا بود نام و خانه پاينده-5
نهي بنياد مكش خانه جز به دين و به داد / ورنه بر آب ميبر-6
ها، قالب ابيات باال چيست؟ با توجه به شرح قالب - 131

اند. قافيه هاي زوج با هم هم ي مصراع ) قطعه: همه1
اند. قافيه هاي زوج با هم هم ي مصراع ) مثنوي: همه2
اند. قافيه ) قطعه: دو مصراع هر بيت با هم هم3
اند. قافيه ) مثنوي: دو مصراع هر بيت با هم هم4

؟نداردي خبري  كدام بيت جمله - 132
) بيت چهارم4  ) بيت سوم3  ) بيت دوم2  ) بيت نخست1

ي كدام بيت، از بن مضارع استفاده شده است؟ هاي قافيه ساخت واژهدر  - 133
) بيت پنجم4  ) بيت چهارم3  ) بيت سوم2  ) بيت نخست1

در بيت نخست چيست؟» برادر و دوست«نقش دستوري  - 134
) نهاد4  ) متمم 3  ) مسند2  ) مفعول1

ب چيست؟ترتي در مصراع دوم بيت دوم به» خير«در مصراع نخست و » آباد«نقش دستوري  - 135
ـ نهاد  ) مفعول4  ) مسند ـ مسند3  ـ مسند  ) مفعول2  ) مسند ـ نهاد1

ي بيت سوم چيست؟ ي غيرساده نقش دستوري واژه - 136
) نهاد4  ) متمم 3  ) مسند2  ) مفعول1

هاي اول و دوم بيت چهارم، كدام است؟ در مصراع» به« ةواژ - 137
ه است.) هر دو حرف اضاف2  ) اولي حرف اضافه است، دومي نيست.1
) هيچ يك حرف اضافه نيست.4  ، اولي نيست.است) دومي حرف اضافه 3

مصراع پاياني به چه معناست؟ ةكناي - 138
گاهي نامطمئن تكيه كردن ) بر تكيه2  ) مسير نادرست را تخريب كردن 1
) ديگران را به منطق خود تسليم كردن4  شخصي را به زشتي وصف كردن) 3

اً چيست؟در بيت سوم دقيق» بهر«معناي  - 139
) اندوه4  ) نصيب3  ) دريا2  ) براي1

كدام بيت در رد رياكاري است؟ - 140
) بيت ششم4  ) بيت پنجم3  ) بيت چهارم2  ) بيت نخست1

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

فارسي (تيزهوشان)هايسؤال
  

فارسي
58 ةتا صفح 43 ةصفح

نگارش
46 ةتا صفح 25 ةصفح

دقيقه 10
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كدام است؟ متفاوتشكل  - 141

1 (2 (3 (4 (

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

1 (2 (

3 (    4 (

را داشته باشد؟ زيرشود كه نماي  وجهي منتظمي ساخته مي با كدام شكل گسترده، هشت - 143

1 (2 (

3 (4 (

تر است. رابطة كاغذ با درخت، به رابطة . . . شبيه - 144
) پارچه با گوسفند2    ) تره با سبزيجات1
) ليوان با سفره4    ) مرواريد با گردنبند3

دهد؟ ترين ترتيب كنار هم قرار مي هاي زير را با مناسب عبارت كدام گزينه - 145
هاي دنياست. الف) درياچة ناترون در شمال تانزانيا از رازآلودترين مكان

ب) اين درياچه پر است از خاكسترهاي آتشفشاني.
اند. هاي سنگي تبديل شده ج) در اطراف درياچه، پرندگاني وجود داشته كه اكنون به مجسمه

دانند. دانشمندان اين مواد را علت پديدة ياد شده ميد) 
) ج، ب، د، الف2) ب، ج، د، الف1
) الف، ب، ج، د4) الف، ج، ب، د3

آن را در صـدر فهرسـت گياهـان برتـر» ناسـا «يكي از مشهورترين گياهان آپارتماني، كه سازمان هوانوردي و فضايي «با توجه به متن  - 146
تواند بنزن و فرمالدئيد را از هواي اطراف خود طور طبيعي مي ست. اين گياه گرمسيري كه به»آگلونما«است، گياه كنندة هوا قرار داده  پاك

كدام گزينه دربارة مكاني كـهاحتماالً و بدون در نظر گرفتن ساير عوامل طبيعي، » تواند در زيباسازي محيط نيز تأثيرگذار باشد. بزدايد، مي
ر گرفته است، صحيح است؟در آن قرا» آگلونما«گياه 

1 (

فرمالدئ�د و بنزن

) 2  زمان

فرمالدئ�د و بنزن

زمان
  3 (

فرمالدئ�د و بنزن

زمان
  4 (

فرمالدئ�د و بنزن

زمان

عداد تحليلياستهاي  سؤال

?

استعداد تحليلي

دقيقه 10
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2حاصل - 147  دست آورد؟ توان به هاي زير مي را از كدام داده

2الف) 2 2      

2ب) 3  

توان. نمي» ب«  دست آورد، ولي با دادة توان حاصل عبارت را به ميبه تنهايي » الف«) با دادة 1

توان. نمي» الف«دست آورد، ولي با دادة  توان حاصل عبارت را به ميبه تنهايي » ب«) با دادة 2

رسيم. نياز داريم و به پاسخ مي» ب«و » الف«) براي حل سؤال، به هر دو دادة 3

براي پاسخ به سؤال كافي نيست.» ب«و » الف«هاي  ) داده4

گيرد؟ جاي عالمت سؤال قرار مي در الگوي مقابل، چه عددي به - 148

1 (2  2 (3  

3 (7  4 (8  

تر است. اين سـكة تقلبـي را در بـدترين حالـت بـا حـداقل چنـد بـار ها تقلبي و از همه سبك سكة طال داريم كه يكي از آن 75تعداد  - 149

ا اطمينان پيدا كرد؟توان ب ها را با يكديگر دارد مي اي كه امكان مقايسة وزن سكه استفاده از يك ترازوي سالم دوكفه

1 (4  2 (5  

3 (6  4 (7  

با حذف حداقل چند چوب كبريت تساوي زير برقرار خواهد شد؟ - 150

1 (6  

2 (5  

3 (4  

4 (3  

54 612

89 ?82

27 432
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گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289

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

تماس تلفنـي پشتيبان
با شما تماس گرفته است؟ تاكنون از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290

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

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

در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم) (قبالً قبلي) در زمان مناسب طبق توافق 1
در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) (البته قبالً تماس گرفت زمان مناسب) در 2
تماس گرفت. (روز قبل از آزمون) پنج شنبه) در روز 3
تماس گرفت. روز يا ساعت نامناسب) در 4

ن:چند دقيقه؟تلفني پشتيباتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهاز آزمون قبل تا امروز پشتيبان شما  -292

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

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

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

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

) خير2) بله                         1
نظم در شروع و حين آزمون

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

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

) خير2) بله                         1
ترك حوزه –پايان آزمون 

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

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

) خير2) بله                         1

نظرخواهي
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