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  2929ماه ماه   ذرذرآآ  9292آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال
سؤالسؤال  0808    هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال

دقيقهدقيقه  5959    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ

 ::مواد امتحانیمواد امتحانی
گویي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

 دقيقه 01 3 0 01 فارسي 
 دقيقه 01 4 00 01 عربي 

 دقيقه 01 5 10 01 ان ـ مطالعات اجتماعيهای آسم پيام
 دقيقه 01 6 30 01 زبان انگليسي 

 دقيقه 31 7 1140 عادی -ریاضي 
 دقيقه 31 9 1160 موازی -ریاضي 

 دقيقه 15 01 10 11 علوم تجربي
 دقيقه 15 04 010 11 علوم تجربي )تفکيکي(

 ::طراحانطراحان
 نام طراحان نام درس

 پور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضوی خان هر حسنحميد اصفهاني، سپ فارسي
 مریم آقایاری، درویشعلي ابراهيمي، ابوالفضل فالحت عربي

 ای از کتاب آبي گزیده، شعيب مقدماحمدرضا قرباني، ، ابوالفضل فالحت های آسمان ـ مطالعات اجتماعي پيام
 ، بهراد موسویعبدالرشيد شفيعيطراوت سروری،  زبان انگليسي

 نظم، بهراد موسوی رحيم مشتاقعاصف محبي،  دار، شایان قلعه، آرش دانشفرآباد،  کافي سعيد جعفری علي بهرمندپور،علي ارجمند،  ریاضي

علوم تجربي
 شهرابي،  ریم صالحيم، زاده االسالم اميرعلي شيخبهروز زارعي، نظر،  حامد پویان، مرتضي اسداللهيفر،  محمدعلي ادیبمند،  مهدی اخالصعار، ش جواد احمدی

 ندممجتبي ميرزایي، اسداهلل هوشزادگان،  مریم موسيسيدمحمد معروفي، دار،  شایان قلعه، مهدی فرهنگيان مقدم، مونا عليزاده

::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولین درسمسئولین درس
 ریاضي زبان انگليسي مطالعات اجتماعي های آسمان پيام عربي فارسي نام درس

 علوم تجربي

 شناسي و زیست  زمين فيزیک شيمي

 مقدم مونا عليزاده ليال خداوردیان سيدمحمد معروفي سينا گروسي بهراد موسوی صفا معصومه حسيني احمدرضا قرباني احمدرضا قرباني حميد اصفهاني مسئول درس

 پور خان سپهر حسن ویراستار
 ،درویشعلي ابراهيمي

 فریبا مقصودی
 فریبا مقصودی سکينه گلشني

 رشيد شفيعي،عبدال

 فریبا مقصودی

 ،هادی عبدی

 سجاد محمدنژاد

 ،مقدم مونا عليزاده

 فاراب محمد عبدی

 بابک اسالمي، 

 شعار جواد احمدی

مجتبي ميرزایي، 

 پور سميرا نجف

 ، فرزانه جعفریدار شایان قلعهاحمدرضا قرباني،  فيلتر نهایي

::گروه فنی و تولیدگروه فنی و تولید
 شعار جواد احمدی مدیر گروه آزمون

 مقدم مونا عليزاده سئول دفترچهم
 زیبنده فرهادزاده آرایي نگاری و صفحه حروف

عليرضا سعدآبادی ناظر چاپ
 نسب فاطمه رسولي مدیر گروه مستندسازی

 فرزانه دانایي مستندسازی دفترچة مسئول

 چي )وقف عام(  بنياد علمي آموزشي قلم
  120120--66369369تلفن: تلفن:   ––  329329پالك پالك   ––  خيابان انقالب بين صبا و فلسطينخيابان انقالب بين صبا و فلسطين :دفتر مركزی

وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  09330933چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي



3: ةصفح)اول متوسطه ةدور(پاية نهم 1398 آذر 29آزمون  - 3پروژة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(نگاه به گذشته)درست معنا شده است؟   در كدام گزينه هر سه واژه - 1
د) نبات: گياه  ج) ميغ: گودال  قزح: گردباد  ب) قوس  الف) صنع: آفرينش

 ز) سرير: تخت پادشاهي  و) ديبا: دشت  هـ) نهر: درياي بزرگ
) ج، و، ز4  ) ب، ج، هـ3  ) الف، د، ز 2  الف، ب، و  ) 1

معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 2
»جز: بخش ـ فاقد: دارا ـ بردبار: صبور ـ خيره: بيهوده  ديرينه: آينده ـ صحبت: همنشيني ـ مادام: هميشه ـ«
) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  يكي )1

اماليي دارد، چه معنايي دارد؟ نادرستياي كه در متن زير  واژه - 3
»ي بگويد كه در متقدم طعن نكند و در محاوراتي كه به حضور او رود خوض نكند.حدمي بايد جواب خود بر وجآ«
صورت )4  ) پيشين3  انديشه )2  وگو  گفت )1

اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 4
 نسيم موي تو پيوند جان آگه ماست/  خيال روي تو در هر طريق همره ماست )1
 ت موجه ماستتو حج ةجمال چهر/  كه منع عشق كنندعياني م مدقبه ر) 2
هزار يوسف مصري فتاده در چه ماست/  گويد ببين كه سيب زنخدان تو چه مي) 3
 ه ماستهميشه در نظر خاطر مرفّ/  چه محجوب استبه صورت از نظر ما اگر) 4

است؟» مضارع اخباري«و » مضارع التزامي« ترتيب بهزمان دو فعل كدام گزينه  - 5
رخسار او چون گل بوستاني دو/  از شرم گردد حديث ار كند با تو )1
 جاني ةتيمار دلي باشد و انديش/  چون تو بتي زشت بود گر چو مني را) با 2
گويد / نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت ) چمن حكايت ارديبهشت مي3
 اه ماكلك فرشته گر بنويسد گن/  آتش كشد زبانه چو شمع از زبان او) 4

؟شود نميدر كدام عبارت نقش دستوري مفعول ديده  - 6
شود. برجسته ديده مي ة) در نگرش حافظ چند مشخّص2آموزد. زيستن مي  حافظ به ما خوب )1
آميزد. ) حافظ انتقادهايش را با طنز مي4  دهد. ) حافظ چند رهنمود و پند به ما تحويل نمي3

چيست؟ ترتيب بهزير  در ابيات» تخلّص«هاي  نقش دستوري واژه - 7
الف) دل چون تنور خواهد سخنان پخته ليكن / نه همه تنور سوز دل شهريار دارد
ب) كار خود گر به كرم بازگذاري حافظ / اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني

1(  3  ) نهاد ـ نهاد  2  اليه ـ نهاد  مضافنهاد ـ منادا4  اليه ـ منادا ) مضاف (
شود؟ در ابيات زير يافت ميآرايه كدام دو  - 8

مهتري گر به كام شير در است / شو خطر كن ز كام شير بجوي«
»يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه / يا چو مردانت مرگ روياروي

نظير، تكرار ) مراعات4  نظير ، مراعاتبخشي شخصيت) 3  بخشي، تشبيه ) شخصيت2  بخشي تكرار، شخصيت )1
معنايي است؟ تضاددر » داد يابي داد ده تا«كدام بيت با عبارت  - 9

فكند بارگاه كسري را ) جزاي حسن عمل بين كه روزگار هنوز / خراب مي1
است و ندارد نگهش من همان به كه از او نيك نگه دارم دل / كه بد و نيك نديده  )2
ا) چون كه گر تو بد كني زان ديو را باشد گناه / ور يكي نيكي كني زان مر تو را بايد ثن3
هستي رقم نخواهد ماند ة) چه جاي شكر و شكايت ز نقش نيك و بد است؟ / چو بر صحيف4

كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 10
»گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد / هيچ راهي نيست كان را نيست پايان غم مخور«
ن به سرآيدگما با بد و با نيك بي/  رنج و عناي جهان اگرچه درازست) 1
) يار بيگانه مشو تا نبري از خويشم / غم اغيار مخور تا نكني ناشادم2
) باده خور غم مخور و پند مقلّد منيوش / اعتبار سخن عام چه خواهد بودن3
ز خاك بسي خوارتر استا) خاكساري كه به خواري به جهان ننگرد او / بر سرش خاك كه 4

هاي فارسيسؤال

دقيقه 10

فارسي
57تا  41هاي  صفحه

نگارش
44تا  25هاي  صفحه

عزيز!!!انآموزدانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
آزمون امروزبراي  10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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(نگاه به گذشته) رين جمع مكسر آمده است؟ت در كدام گزينه بيش - 11
وا في المستشفيات) عجز المرضي فرقد2    نع الكراسيون في مصالمعنا ين) جيرا1
) صنع العاملون جسراً خشبياً لعبور أهل القرية4  ) في أحد األيام وقعت عداوة بين هوالء اإلخوان3

است؟ نادرستترجمه كدام عبارت  - 12
هايي پاييزي بپوشيد. اي فرزندانم براي خارج شدن از خانه، لباس»: بس خَريفيةً للخُروج من البيت!مال يا أوالدي البسوا«) 1
شود. التحصيل مي برادر بزرگم، دو هفته ديگر از دانشگاهش فارغ»: سيتَخرَّج أخي األكبر من الجامعةِ بعد اُسبوعينِ.) «2
لطفاً، به من براي حمل اين ميز كمك كنيد اي دوستانم!»: ا أصدقائي!رجاء، ساعدوني لحمل هذه المنضدةِ ي) «3
گويد. گويد، مردم را نيز سپاس نمي بدان كه كسي كه خدا را سپاس نمي»: اعلَم أنَّ من اليشكُرُ اهللاَ، ال يشكُرُ الناس أيضاً.) «4

ترجمه كدام گزينه درست است؟ - 13
دهد. ما درس مي: استاد زبان عربي در دانشگاهمان خيلي خوب به .»عتنا يدرس جيداًاُستاذُ اللّغةِ العربيةِ في جام« )1
: و همه دانشجويان پسر و دختر دانشگاهمان او را دوست دارند و به اين دليل،.»و هو محبوب عند جميعِ طلّاب الجامعةِ و طالباتها و لذا«) 2
رود، ها با آنان به گردش علمي مي ماهي ههايي دربار : براي تهيه پژوهش.»لتهيئةِ أبحاث عن األسماكيذهب معهم إلي السفرة العلميةِ «) 3
4 (»! األسماك ن صيدع تهيئة أبحاث حبها را به ما ياد بدهد! هاي شكار ماهي چنين دوست دارد كه روش : و هم»و أيضاً ي

»ارحم من في األرضِ، يرحمك من في السماء.«؟ داردنكدام گزينه با مفهوم حديث شريف مقابل، تناسب  - 14
انداز / كه ايزد در بيابانت دهد باز  كن و در دجله ) تو نيكي مي2  ) رحم آوردن بر بدان ستم است بر نيكان!1
گيري! ) از هر دست بدهي، از همان دست پس مي4    »هل جزاء اإلحسان إلّا اإلحسان) «3

كند؟ عبارت پيش از خود را كامل ميكدام كلمه جاي خالي  - 15
. . . وصلت إلي سنّ البلوغ و ليست طفلة: الَّذيهي ) 2  . . . أخرجوا من الصف: رجاء ابطلَّ يا )1
إغسال: قبل الغداء يا طلّابيكم دأي. . .  )4  في السفرة العلمية: كانا .) عشرة تالميذ . . 3
پاسخ دهيد: 19تا  16ت ** متن زير را با دقت بخوانيد و به سؤاال*
»ه مالح (شور) و ثقيل جدت هو البحر الذي اليغرق فيه أحد النَّ ماءاًالبحر المي. قَيع مكن أن يعيش فيه كائن حيو لهذا السبب جعلوا اسمه هكـذا هذا البحر في فلسطين. هو بحر الي

اچه) أرومية فانَّ لمائها نفسبحر الميت أخ في ايران و هو بحيرة (دريلل...  و المجلة و الصحيفة قرؤُواشت) فيه و يالسابحون (شناگران) في هذا البحر يقدرون أن يناموا علي ظهرهم (پ
هالصفات الغريبة هذ«

؟روند نميچرا شناگران در آب بحر الميت فرو  - 16
) آب آن بسيار سنگين است.2    آبش شور و كمي سنگين است. )1
) آبش بسيار سرد و سنگين است.4  كنند خيلي ماهرند. شنا مي ) شناگراني كه در اين دريا3

مشابه بحر الميت در ايران كدام درياچه است؟ - 17
) درياچه هامون4  ) درياچه گهر3  ) درياچه ولشت2  درياچه اروميه )1

است؟ نادرستكدام عبارت در مورد بحر الميت  - 18
كنند. خوابند و مطالعه مي ران به پشت در آن مي) شناگ2  تواند زندگي كند. اي در آن نمي زنده موجودهيچ  )1
) صفات عجيبي را كه آب درياچه اروميه دارد آب بحر الميت نيز دارد.4  اند. ) چون آب سنگيني دارد آن را بحر الميت ناميده3

؟اند مترادفكدام كلمات  - 19
الصحيفة – المجلّة) 4  أخت –) أخ 3  كثيراً –) جداً 2  حي –الميت  )1

براي جاهاي خالي مناسب است؟با توجه به معنا فعل كدام  - 20
العلم و المالُ . . . كلَّ عيبٍ. (يكشفانِ)) 2  من المستَشفَي. (رقَد) ةالرَّجلُ المصدوم . . . في الغرفة الثّاني ذلك) 1
  . من النّار. (يقتَرِب)الدخان الشّئ الّذي . . ) 4  . . .  هذه الحكاية قبل أربعينَ سنةً في بالء. (عصفَت)) 3

مقطع پاية نهم در سايت كانون مراجعه كنيد. اي پاية خود، به صفحه براي دريافت مطالب آموزشي و مشاوره ؛آموزان عزيز دانش

هاي عربيسؤال

دقيقه 10

عربي
48تا  32ي  ها صفحه

عزيز!!!انآموزدانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

اهيد داد؟خو درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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(نگاه به گذشته) هاي دستيابي و تقويت ايمان به خدا درست است؟ چند مورد از عبارات زير، در مورد راه - 21
ها در مسير زندگي است. هاي مؤمن و سرمشق قرار دادن آن تقويت ايمان، مطالعه و تفكر در زندگي انسان هاي از راه - 
كند، انجام كارهاي نيك است. چه ايمان را در دل پايدار مي بر اساس فرمايش امام صادق (ع) آن -
ت.هاي نمازهاي پنجگانه، زنده نگه داشتن ياد خدا در طول نماز اس يكي از حكمت -
داستان زندگي حضرت مريم و حضرت فاطمه در قرآن براي الگو گرفتن ما بيان شده است. -

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
سازد تر از چهل سال آشكار مي اش او را در چهرة جواني كم خداييبه قدرت گرداند، سپس  خداوند عمر او را در دوران غيبتش طوالني مي«حديث:  - 22

كدام معصوم است و چه تعداد از امامان قبل از حضرت مهدي (عج)، در سن جواني بـهاز زبان  »به هر كاري تواناست. تا مردم دريابند كه خداوند
 ؟شهادت رسيدند

دو -ن (ع) يامام حس) 4  دو –امام حسن (ع) ) 3  سه –ن (ع) يامام حس) 2  سه –امام حسن (ع)  )1
 چند مورد از جمالت زير، دربارة امامان درست است؟ - 23

ها عمل كنند. به شاگردان امام مراجعه كنند و بر اساس حكم آن توانستند ن حضور امام معصوم، مردم ميدر زماالف) 
اند، پيروي كنند. آوري دنيا و اموال حرام حريص ب) اشكالي ندارد كه مردم از عالماني كه در جمع

توانند از فقيهان پيروي نكنند. ج) در عصر غيبت، مردم مي
 ت رسول خدا وظيفة هدايت و رهبري مردم، بر عهدة امامان قرار گرفت.پس از رحلد) 

كدام ) هيچ4  3) 3  2) 2  1 )1
گرديد و امروزه براي اجتناب از . . . بايد به . . . مراجعه نماييم.ب انزوا و شهادت امامان معصوم در گذشته، . . . و . . . موجترتيب  به - 24

قانون - اختالف - ز تعاليم پيامبرا عدم پيروي مردم -حاكمان ظالم فشار  )1
حاكمان مردمي - طاغوت - عدم پيروي مردم از تعاليم پيامبر - ) ترس مردم از حاكمان ظالم2
حاكمان مردمي - اختالف – دل بستن مردم به دنياي زودگذر - حاكمان ظالمفشار ) 3
فقيهان پرهيزكار - غوتطا - دل بستن مردم به دنياي زودگذر - ) ترس مردم از حاكمان ظالم4

.داشت خواهدن. . . وجود  اي جامعهدر چنين ها شلوغ نيستند. كه اين امر . . . است و  ها و زندان پس از ظهور حضرت مهدي (عج)، دادگاه -25
ظلم - حضور امام) معلول 4  ظلم - حضور امام) علت 3  رفق – معلول رشد فهم و ايمان) 2  فقر - رشد فهم و ايمان علت )1
  
  

؟آيندنميحساب  از جمله علل داخلي نابرابري بهزير  يك از عوامل كدام -26
سوادي و ناآگاهي مردمباورهاي غلط، بي ) سلطه و اشغال نظامي در كشور،1
منبودن وحدت و مشاركت بين مرد، غفلت از استعدادها و فرهنگ خود )2
مودن وحدت و مشاركت بين مردنداشتن ايمان و پشتكار و اراده براي تغيير وضع و نب) 3
سوادي و ناآگاهي مردمهاي داخلي، فرهنگ و باورهاي غلط، بيها و كشمكشجنگ )4

دهد و مربوط به كدام دوره است؟تصوير زير چه بنايي را نشان مي -27
زنديه -) حمام 1
صفويه -) كاروانسرا 2
افشاريه -) حمام 3
قاجاريه –) زندان 4

.بودندصفوي عالمان بزرگ روزگار  واز جمله فيلسوفان  . . . و . . .، . . . ، ميرداماد -28
فارابي -مالصدرا -) شيخ بهايي2  عالمه مجلسي -شيخ بهايي -) مالصدرا1
ابن سينا -ميرداماد -) شيخ بهايي4    مالصدرا -عالمه مجلسي -) ابن سينا3

رماني سران قزلباش چه بود؟اقدام شاه عباس اول، براي تقويت حكومت مركزي و جلوگيري از ناف -29
هاي مختلف را به هر يك از سران داد و آنان را از فرماندهي سپاه عزل كرد. ) حكومت واليت1
ها را از آنان گرفت و در كنار سپاه قزلباش، سپاه جديدي از افراد ديگر تشكيل داد. ) حكومت واليت2
ها قرار داد. ا در كنار سپاه قزلباش سپاهي غير از قزلباشهاي مختلف را به هر يك از سران داد، ام ) حكومت واليت3
ها را در سپاه خود عازم جنگ كرد. تر افراد آن ها را از آنان گرفت و بيش ) حكومت واليت4

كدام گروه از كشورهاي اروپايي از پيشگامان استعمار در قرون جديد بودند؟ -30
و فرانسههلند ، اسپانيا، پرتغال )2    پرتغال، اسپانيا، انگلستان و فرانسه )1
، اسپانيا، انگلستان و فرانسه) آلمان4    ، انگلستان و فرانسهروسيهپرتغال،  )3

مراجعه كنيد. WWW.Kanoonbook.irسايت كتاب كانون  بهتوانيد  هاي مورد نياز خود، مي براي تهية كتاب ؛آموزان عزيز دانش

هاي آسمان  هاي پيامسؤال

هاي مطالعات اجتماعيسؤال

دقيقه 5

هاي آسمان پيام
62تا  44ي  ها صفحه

دقيقه 5

مطالعات اجتماعي
70تا  50ي  ها صفحه
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31- It is very . . . out in the street. We cannot go out to play football. (نگاه به گذشته)
1) polite 2) cold 3) possible 4) online

32- Every new year, I get a small . . . from my father, but my sister gets a big one. 

1) weather 2) spring 3) nut 4) gift

33- I like cake very much. My brother . . . a cake for me every week. 

1) bakes 2) colors 3) sets 4) writes

34- Ali’s sister speaks a lot when we see her at school. She is very . . .   . 

1) talkative 2) national 3) great 4) rainy

35- My brother . . . buy new clothes for the holidays. He says his old clothes are good. 

1) do 2) do not 3) does not 4) does

36- My friends are not happy today.   . . . mother cannot take them to the ceremony.  

1) Our 2) His 3) Her 4) Their

 

    In every country we have special festivals and ceremonies. Some of them are religious ceremonies and some of 

them are national. Today I want to talk about a religious festival in China. 

Chinese New Year is an important holiday in China. Chinese people hold this ceremony with their families. Family 

members get together and enjoy the full moon. In old China people worshipped the moon. These days, they bake a 

special cake named Mooncake. They spend time with their family members. The Chinese clean their houses and 

wear new clothes to have good luck. They like to watch fireworks in the streets of their cities. 

37- This passage is mainly about . . . .   . 

1) a national ceremony 2) the food in Chinese New Year

3) the festivals of countries 4) a religious festival

38- According to the passage which one is NOT true? 

1) Chinese people have special food for this festival. 2) The Chinese go to the nature in Chinese New Year.

3) This festival is an old festival in China. 4) They watch fireworks.

39- The word “worship” in line 4 means . . .   . 

1) watch 2) like 3) seeing as God 4) enjoy

40- Chinese New Year is similar to Nowruz in Iran because . . .   . 

1) in both of them people go to the nature 2) in both of them people travel to other countries

3) in both of them people read poems 4) in both of them people wear new clothes

نظرات خود و دريافت پاسخ به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد. براي بيان نقطه ؛وزان عزيزآم دانش

هاي زبان انگليسي سؤال دقيقه 10

Part A: Vocabulary and Grammar زبان انگليسي
61تا  42هاي   صفحه

Part B: Reading Comprehension 
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A
B

C

D

O

M

M

-

A

M

B C
D

C

B

D
E

A

B

A

C

D

E
F

b

a

c

-- --

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

 

ABدر شكل زير - 41 AF اي بين زواياي است. چه رابطهa،b وc (نگاه به گذشته) برقرار است؟
1 (a b c 
2 (b a c 
3 (a b c  2
4 (b a c  2

BPاالضالع و   متوازي ABCDراگ - 42 DP BC   باشد، مقدارx(نگاه به گذشته) چند درجه است؟

1 (52    2 (54 

3 (56  4( 58  
است؟ نادرست ،هاي زير يك از گزينه كدام - 43

ساز است. همان نيم ، وارد بر قاعده ةميان ،الساقين ) در مثلث متساوي1
توان رسم كرد كه با هم برابرند. دو مماس بر دايره مي ،اي خارج از دايره ) از نقطه2
چنين با هم برابرند. مكنند و ه ديگر را نصف مي يك ،هاي هر مستطيل) قطر3
اند. و قطرها با هم مساويديگر  با يكرو  هاي روبه االضالع، ضلع ) در هر متوازي4

AMاگر  رو روبه در شكل - 44 DM هاي زير حتماً درست است؟ باشد، چه تعداد از تساوي )O .مركز دايره است(
) الف AB CD    (بCM AM   (ج OM OM

د)  AD
BC  CDهـ) 2

MB  2
1( 2  2( 3  
3( 4  4 (5  

M̂ˆ ،در شكل مقابل - 45 C  72 متمم زاوية است .ˆABC چند درجه است؟
1( 36  
2( 148  
3( 54  
4 (128  

ABدر شكل مقابل،  - 46 DE  وĈ  25  وD̂ 105  است. اندازة زاويةˆABC ت؟كدام اس
1( 100  
2( 130  
3( 105  
4 (120  

سازند كه دو رأس آن روي محيط مستطيل است. نسبت اضالع اين مستطيل كدام است؟ هاي داخلي يك مستطيل، مربعي مي نيمساز زاويه - 47
1( 4

32( 2  

3( 2 2   4 (2 

عادي -هاي رياضي  سؤال

دقيقه 30

عادي - رياضي 
67تا  44ي  ها صفحه

آموزان عزيز!!!دانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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D

A

CB

K
H

A
D

x

C B

E

y2 +1 x3 -2

3

10

8

C

B

A

D

30

30

DCA B

EF

طـوري كـه بـه  ؛كنـيم  رسـم مـي   ،مطـابق شـكل زيـر    ،Dو  A ،Cسـه خـط بـه نقـاط      Eبرابر عرض آن است. از رأس  AFEB، 3 طول مستطيل - 48
AC CD DB . در اين صورت كدام گزينه درست است؟

1( EBD


EAF و


تند.سمتشابه ه

2( EBD


EBCو 


.هستندمتشابه 

3( AED


CDEو 


.هستندمتشابه 

4 (EFA


ECBو 


.هستندمتشابه 
)عدد مجموع ارقام - 49 n )( ) 2 3 210 عددي طبيعي است.) nكدام است؟ ( 3

1( 9  2( 24  3( 16  4 (19  
ABو  Aنيمساز زاوية ADدر شكل زير،  - 50 AC .درست است؟كدام گزينه  است

1( AH AK
2( AH AK
3( AH AK
توان اظهارنظر كرد. نمي) 4

درست است؟در مورد اين دو مثلث، الزاماً كدام گزينه  .درجه هستند 70و  75نيز، دو زاوية مثلثي ديگر  درجه هستند. 70و  35 ،دو زاوية مثلثي - 51
دو مثلث متشابه هستند. )1
مساوي باشند، دو مثلث متشابه هستند. ها زاويه  كه اضالع بين آن در صورتي )2
و مثلث متشابه هستند.باشند، د متناسب ها زاويه  كه اضالع بين آن در صورتي )3
دو مثلث متشابه نيستند.) 4

؟تواند باشد ميكدام  xyحاصل .متشابه هستند ،زيردو مستطيل  - 52
1( 3

2
2( 5 

3( 5
4

4 (15
4

چه نوع مثلثي است؟الزاماً  DBCمثلثرو،  در شكل روبه - 53
الزاويه قائم )1
الساقين متساوي )2
االضالع متساوي )3
الساقين يه متساويواالز قائم) 4

(شكل، دو بعدي است.) كدام است؟ xزاوية اندازة االضالع است. متساوي ADEمربع و ABCD،در شكل مقابل - 54
1( 15 
2( 25  
3( 30  
4 (45  

 قطرها نيمساز هستند؟ ،هاي زير در چند تا از شكل - 55

»الساقين االضالع، مستطيل، ذوزنقه متساوي توازيمربع، لوزي، م«
1( 2  2( 3  3( 4  4 (5  

است؟ كدام ،گرم از اين مادة شيميايي 000480/0 ماندة ، باقيشود. پس از دو روز مقدارش نصف مي ،روز در طي يك شبانه ،يك مادة شيميايي - 56
1( /  41 2 10   2( /  21 2 10  3( /  41 6 10  4 (/  11 6 10  
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ABCمثلث  - 57


B̂با مشخصات   45  وĈ  75  وAB  ACو  4  4 3 نهشت است؟ حتماً هم ،ها با مشخصات زير يك از مثلث با كدام ،4

1( 
Ê

F̂

Ĝ

 
 




45
75
60






2( 

EF

FG

GF


  
 

4
4 3 4
6

3( 
Ê

F̂

EF

 
 
 

45
75

4



4 (
D̂

DB

DC

 
  
 

60
4 3 4
4



0/طول يك مربع  - 58 متر است. مساحت اين مربع چند مترمربع است؟ سانتي 00024
1( /  85 76 10   2( /  125 76 10  3( /  105 76 10  4 (/  145 76 10  

Aهاي مثلث  ضلع ،در شكل زير - 59 BC


ABبر دايره مماس هستند. اگر  AC 18  وBC 10 ةباشد، اندازAM كدام است؟
1 (8  
2 (4  
3 (12 
4 (10  

Aگرا - 60 /  57 2 10وB / 84 5 10 حاصلباشند است؟ به Bدر Aضرب ، كدام علمي نماد صورت
1 (/ 332 4 10  2 (/ 43 24 10  3 (2324 10  4 (/ 33 24 10

  

aاگر  - 61  2 1 ،b  2 cو  3 
12 /باشد، حاصل عبارت زير كدام است؟ (2 , /3 1 7 2 1 4 (  (نگاه به گذشته)

a b a b c   2
1 ( 8 3 2 2  2 ( 8 2 2 3  3 ( 6 2 2 3 3  4 ( 6 2 2 3 3

62 - a ،b  وc       ــدام ــود در ك ــارت موج ــورت، عب ــن ص ــتند، در اي ــواه هس ــي دلخ ــدد حقيق ــه ع ــه  س ــك از گزين ــرار ي ــواره برق ــر، هم ــاي زي ه
b,c؟ (نيست 0( (نگاه به گذشته)

1 (a a

b b


2
  2 (a b c a b c    

3 (b a b a b    24 (a b a b

c c

 


bاگر  - 63 a 0  وb a  باشد، حاصلa b b a     2  كدام است؟ 3

1( a b2   2( a b 4 3  3( a b 4  4 (a b2 3
:ندسه جملة زير درست ا فرض كنيد - 64

هر گاري يك وسيلة كاربردي است. -      كنند. هاي قرمز حركت مي ريهمة گا -      كنند. ها حركت نمي بعضي گاري - 
يك از جمالت زير حتماً درست است؟ كدام
: A كنند. بعضي از وسايل كاربردي حركت نمي  : B  قرمز هستندبعضي از وسايل كاربردي.
: C قرمز هستند.وسايل كاربردي  ةهم

1( B   2( A  وB  3( B  وC  4 (كدام هيچ
»زنند مي %100رياضي را  ، درسچي هاي قلم كنندگان آزمون برخي از شركت« و» آموز هستند چي دانش هاي قلم كنندگان آزمون همة شركت«از جمالت  - 65

 ؟شود نمييك از نتايج زير حاصل  كدام

زنند. ي% نم100آموزان رياضي را  برخي از دانش )2  زنند. % مي100آموزان رياضي را  همة دانش )1
زنند. % مي100آموزان رياضي را  برخي از دانش) 4  زنند. % نمي100چي رياضي را  هاي قلم كنندگان آزمون برخي از شركت )3

قطع خود مراجعه كنيد.به صفحة م 12توانيد از ساعت  نامة آزمون امروز، مي براي دريافت فايل پاسخ ؛آموزان عزيز دانش

دقيقه 30موازي -هاي رياضي  سؤال

موازي - رياضي 
58تا  28ي  ها صفحه
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A
B

C

D

O

M

M

-

A

M

B C
D

C

B

D
E

A

25
A

D

B

C

x

D

A

C
B

x

4

45

2√2

A)ˆ كدام است؟ xمقدار در شكل مقابل - 66 ) 25

1( 65  
2( 75  
3( 80  
4 (90  

كدام است؟ xمقدار  ،در شكل مقابل - 67
1( 2 3 
2( 2 5  
3( 2 7  
4 (6  

باشـد، محـيط مثلـث DEF ،12ترين ضلع مثلث  و طول كوچك 7و  ABC ،3 ،5 هاي مثلث متشابهند. اگر طول ضلع DEFو  ABCدو مثلث  - 68
DEF كدام است؟

1( 15  2( 30  3( 45  4 (60  

|حاصل - 69 x a | | x b |   ازاي  بهa b
x


 aبا شرط،2 b كدام است؟

a) 2) صفر1 b
23 (a b  4 (a b

كدام است؟ر حسب درجه ب xمقدار  ،در شكل زير - 70
1 (30 
2 (35  
3 (40  
4 (45  

AMرو اگر  روبه در شكل - 71 DM هاي زير حتماً درست است؟ باشد، چه تعداد از تساوي )O .مركز دايره است(
) الف AB CD    (بCM AM   (ج OM OM

د)  AD
BC  CDهـ) 2

MB  2
1( 2  2( 3  
3( 4  4 (5  

M̂ˆدر شكل مقابل،  - 72 C  72  است. متمم زاويةˆABC چند درجه است؟
1( 36  
2( 148  
3( 54  
4 (128  

ABدر شكل مقابل،  - 73 DE  وĈ  25  وD̂ 105  است. اندازة زاويةˆABC كدام است؟
1( 100  
2( 130  
3( 105  
4 (120  

ي محيط مستطيل است. نسبت اضالع اين مستطيل كدام است؟سازند كه دو رأس آن رو هاي داخلي يك مستطيل، مربعي مي نيمساز زاويه - 74
1( 4

32( 2  3( 2 2   4 (2 
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D

A

CB

K
H

y2 +1 x3 -2

3

10

8

A
D

x

C B

E

DCA B

EF

طـوري كـه كنـيم؛ بـه   مطـابق شـكل زيـر، رسـم مـي      ،Dو  A ،Cسـه خـط بـه نقـاط      Eبرابر عرض آن است. از رأس  AFEB ،3طول مستطيل  - 75
AC CD DB در اين صورت كدام گزينه درست است؟ .

1( EBD


EAFو 


تند.سمتشابه ه

2( EBD


EBCو 


.هستندمتشابه 

3( AED


CDEو 


.هستندمتشابه 

4 (EFA


ECBو 


.هستندبه متشا
ABو  Aنيمساز زاوية ADدر شكل زير،  - 76 AC .كدام گزينه درست است؟ است

1( AH AK

2( AH AK

3( AH AK

ارنظر كرد.توان اظه نمي) 4
كدام است؟ xyدو مستطيل مقابل، متشابه هستند. حاصل  - 77

1( 3
2

2( 5 

3( 5
4

4 (15
4

(شكل، دو بعدي است.) كدام است؟ xاالضالع است. اندازة  متساوي ADEربع و م ABCDدر شكل مقابل، - 78

1( 15 

2( 25  

3( 30  

4 (45  
هاي زير، قطرها نيمساز هستند؟ ز شكلدر چند تا ا - 79

»الساقين االضالع، مستطيل، ذوزنقه متساوي مربع، لوزي، متوازي«
1( 2  2( 3  
3( 4  4 (5  

ABCمثلث  - 80


B̂با مشخصات   45  وĈ  75  وAB  ACو  4  4 3 نهشت است؟ ها با مشخصات زير، حتماً هم يك از مثلث ، با كدام4

1( 
Ê

F̂

Ĝ

 
 




45
75
60






2( 

EF

FG

GF


  
 

4
4 3 4
6

3( 
Ê

F̂

EF

 
 
 

45
75

4



4 (
D̂

DB

DC

 
  
 

60
4 3 4
4
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پاسخ دهند. 120تا  101به سؤاالت  100تا  81بينند به جاي سؤاالت  شناسي آموزش مي رس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيستآموزاني كه در مدرسه د دانش

 

(نگاه به گذشته) ؟را در نظر بگيريد. كدام گزينه در مورد اين عنصر درست است عنصري خنثي با آرايش الكتروني  - 81
تر از فاصلة آن با گاز نجيب بعديش است. رد كه فاصلة آن با گاز نجيب قبليش كماي از جدول قرار دا ) در خانه1
) سومين عنصر گروهي است كه در آن قرار دارد.2
بندي عناصر قرار دارد. ) در گروه سوم (اصلي) و رديف چهارم جدول طبقه3
ينيوم و فسفر است.ترتيب كربن، آلوم بندي عناصر به ) عناصر باال، چپ و راست آن در جدول طبقه4

حداكثر دو بـار بـا  آيد. اگر گلوله كنيم. اين گلوله در هر برخورد به اندازة نصف مسير پايين آمدن، باال مي اي را از ارتفاع مشخص رها مي گلوله -82
كثر ارتفاع در آخرينقدر خواهد بود؟ (فرض كنيم پايان مسير، حدا جايي به مسافت طي شده در اين حركت چه زمين برخورد كند، نسبت جابه

(نگاه به گذشته) جايي افقي نداشته باشد.) بازگشت از زمين باشد و گلوله جابه
1 (1

3   2 (1
4  3 (1

2  4 (1
5

ها يكسان است.) ترين مقدار را دارد؟ (جرم جسم در تمامي حالت بيش ،سمدر كدام شكل، نيروي عمودي سطح وارد بر ج - 83

1( 2 (

F

3( 

F

4 (F

ايم تا چهار چرخه شروع به حركت كند و شتاب بگيرد. در چند واقع روي ميز وصل كرده ةبه چهارچرخ بدون جرماي را با طناب  ، وزنهزيردر شكل  - 84
نظر كنيد.) چنين طناب و قرقره صرف همو ها و ميز  يابد؟ (از اصطكاك بين چرخ يمورد از موارد زير اندازة شتاب جسم كاهش م

ريزه درون آن الف) افزايش جرم چهارچرخه با قرار دادن مقداري سنگ
تر به جاي اين وزنه اي سنگين وزنهب) اضافه كردن 

ها تغيير جنس چرخج) 
 تر هاي كوچك استفاده از چرخد) 

3) 4  2 )3  1) 2  صفر )1
شود سپس بـه سـمت زمـين از سطح زمين سرعتش صفر مي hكنيم. پس از مدتي در ارتفاع  طور قائم به سمت باال پرتاب مي تيري را با كمان به - 85

gاين مقدار، ثابت است و در مريخ - g-(شتاب جاذبه  باشد؟ كدام گزينه درست مي ،هوا  نظر از مقاومت آيد. با صرف مي دفرو
1
)است.6

شوند. رسد، نيروهاي وزن و كنش كمان به تير وارد مي كه تير به حداكثر ارتفاع خود مي از لحظة رها شدن تير از كمان تا زمانيپس  )1
يابد. تدريج كاهش مي عتش، به) نيروي وزن وارد شده به تير از لحظة پرتاب آن تا لحظة به صفر رسيدن سر2
برسد. hتري براي پرتاب تير الزم است تا تير به ارتفاع  نيروي بيش ،اگر تير را در كرة مريخ پرتاب كنيم )3
شود. ها وارد مي نيروي يكساني به آن ،رسد. در تمام طول مدت فرود هر دو تير به سمت زمين ياز سطح زمين م h2كنيم و تير به ارتفاع  ) تير مشابه ديگري را با كمان پرتاب مي4

شود؟ در چند مورد از موارد زير، نيروي خالصي به جسم موردنظر اعمال مي - 86
ماند. سرجاي خود ثابت مي جعبهدهد و  اي را هل مي شخصي جعبه -
كند. اتومبيلي شروع به حركت مي -
شود. شود كه چترش باز نمي حالت سقوط با چتر خود، متوجه ميچترباز در  -
شخصي روي سطح آب درياچة نمك مانده است. -
 ثابت قرار گرفته است. ،ليواني روي سطح ميز -
1( 2  2 (3  3( 4  4 (5  

) پس از برخورد2كنند و توپ ( ت ميديگر حرك ) به سمت يك2) و (1هاي ( جا شوند. توپ توانند جابه سه توپ در مسيري در امتداد يك خط راست مي - 87
شود. كند. در اين مراحل نيروي . . . از طرف توپ . . . به توپ . . . وارد نمي ) كه ساكن است اصابت مي3در خالف جهت حركت اوليه خود به توپ (

1 - 2 –واكنش ) 4  2 - 3 –كنش  )3  2 – 1 –) كنش 2  2 - 3 –واكنش  )1
 است؟ نادرست وارد بر اين جسمطح چسبيده است. كدام گزينه در خصوص نيروي عمودي سطح يك جسم توسط نيرويي به يك س - 88

تواند سبب ساكن ماندن جسم روي يك سطح شود. ) نيروي عمودي سطح مي2  شود. شرايط، نيروي عمودي سطح وارد مي اينبه اين جسم در  )1
روي نيروي اصطكاك جسم تأثير داشته باشد. دتوان رو مياين ني) 4  كند. اين نيرو همواره اثر نيروي وزن را خنثي مي )3

دقيقه 25

هاي علوم تجربي سؤال

علوم تجربي
70تا  49ي  ها صفحه

آموزان عزيز!!!دانش
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفتجربي علومهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

خواهيد داد؟ درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
براي آزمون امروز 10ز گذاري چند ا هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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150 m 10kg=

20N

200N
50N

آيد. سپس اين دهيم و جسم به حركت درمي افزايش مي Fطور تدريجي از صفر تا  روي سطحي داراي اصطكاك، نيروي وارد شده به جسمي را به - 89
 باشد؟ كنيم. كدام گزينه درست مي نيرو را قطع مي

شود. سپس نيروي اصطكاك ايستايي به جسم وارد ميو قطع نيرو تا لحظة متوقف شدن جسم، ابتدا نيروي اصطكاك جنبشي  از لحظة )1
شود. اي نيروي اصطكاك ايستايي وارد شده بر جسم به نيروي اصطكاك جنبشي تبديل مي ) در مدت زمان افزايش نيرو، در لحظه2
شود. تايي به آن وارد ميپس ازمتوقف شدن جسم، نيروي اصطكاك ايس )3
نيروي اصطكاك ايستايي وارد شده بر جسم در خالف جهت حركت جسم است. ،پس از قطع نيرو) 4

1در شكل زير، اگر اندازة نيروي اصطكاك،  - 90
اندازة نيروي خالص وارد بر جسـم (بـدون در نظـر4

دازة شتاب حركت جسم چند متر بـر مجـذورگرفتن نيروي اصطكاك در مسير حركت) باشد، ان
ثانيه خواهد بود؟

1( 5/7  2 (10  
3( 5/12  4 (5/8  

mمتحركي با تندي ثابت - 91
v

s
 بدون اصطكاك در حال حركت است. در كدام حالت اندازة نيروي اعمال شـده بـهو  ، افقيروي مسيري مستقيم 2

 تر است؟ جسم بيش
دو برابر شود. ،tدر مدت زمان) سرعت جسم 2  خود ادامه دهد. عت به حركتبا همان سرجسم  )1
tدر زمان) 4  نصف شود.، tدر مدت زمانسرعت جسم  )3

جسم متوقف شود.2 ،
برابر 6است؟ (شتاب جاذبة زمين Bچند برابر وزن جسم Aاست. در سطح ماه، وزن جسم Bبرابر وزن جسم A، 3در سطح زمين، وزن جسم - 92

شتاب جاذبة سطح ماه است.)
1( 3  2 (18  3( 1

24 (2  
ي كنش و واكنش با هم برابر است؟هادر چند مورد از موارد زير، اندازة نيرو - 93

كند. برخورد مي kg2اي به جرم  روي مسير افقي به گلولهگرم  10اي به جرم  گلوله -
كند. برخورد مي متري سطح زمين رها شده و به زمين 10از ارتفاع گرم  20اي به جرم  گلوله -
mبا سرعت ثابت گرم  10اي به جرم  گلوله -

s
كند. به گلولة ثابت ديگري به همين جرم برخورد مي 20

كند. صي با دست خود به ديوار سيماني نيرو وارد ميشخ -
كشد. اي را روي سطح افقي به سوي خود مي متر، وزنه 2شخصي با طنابي به طول  -
1( 2  2 (3  3( 4  4 (5  

؟اند نبودههاي زير در گذشته جزوي از گندوانا  چه تعداد از بخش - 94
»لياي كنونيگرينلند، هندوستان كنوني، آفريقا، آمريكاي شمالي، استرا«
) دو4يك) 3چهار) 2  سه) 1

وجود دارد؟ نادرستيدر متن زير چند  - 95
ها را جزر و مد يا چـرخش زمـين   اند و علت حركت ورقه جا شده ها نسبت به هم جابه برد كه قاره آلفرد وگنر در طي مطالعات و مشاهدات خود پي«

داننـد. پـس از اثبـات نظريـة     كـره مـي   هـاي همرفتـي سسـت    كره را جريان ي سنگها مطرح كرد. در حالي كه امروزه دانشمندان علت حركت ورقه
 »ها را مطرح كرد. اي توسط وگنر، هري هس براي اولين بار فرضية گسترش بستر اقيانوس ساخت ورقه زمين

) سه4صفر) 3يك) 2  دو )1
كدام گزينه در مورد درزه و گسل درست است؟ - 96

شود. مل بيروني مثل تغييرات رطوبت، فرسايش، هوازدگي و ... ايجاد ميدرزه برخالف گسل، در اثر عوا) 1
اند. هاي دو طرف درزه نسبت به هم حركت كرده اند اما سنگ جا نشده هاي دو طرف گسل نسبت به هم جابه ) سنگ2
د.ان كره ايجاد شده هاي سنگ هاي پوستة زمين هستند كه در اثر حركت كردن ورقه ) هر دو از شكستگي3
 شود. ها) ديده مي ها (خشكي شود در حالي كه گسل فقط در سطح قاره ) درزه فقط در بستر اقيانوس ديده مي4

اند؟ هاي مناسب در موارد زير به ترتيب از راست به چپ كدام عالمت - 97
طور كلي) اي (به الف) چگالي ورقة اقيانوسي . . . چگالي ورقة قاره

 كره هاي باالتر سست كره . . . چگالي مواد در قسمت تر سست هاي پايين ب) چگالي مواد در قسمت
1(و    2(و  3(و  4(و

چينيم. كدام مورد (موارد) به دليل اين كه ها را مانند جورچين دركنار هم مي ها، آن كشيم و بعد از برش زدن آن هاي جهان را روي يك مقوا مي نقشة قاره - 98
كند؟ ، اشاره مي.»شوند نميها به خوبي بر هم منطبق  قاره حاشية برخي«

ها بر اثر تماس با آب دريا شية قارهالف) فرسايش حا
ها گذاري در حاشية قاره ب) رسوب

اي هاي قاره هاي اقيانوسي به زير ورقه ج) فرورانش ورقه
) فقط الف و ب4  ) فقط الف و ج3  ) فقط ج2  ) فقط ب1

ماندة دريايي است كه . . .  درياچة خزر باقي - 99
) در گذشته بين دو خشكي لورازيا و گندوانا را پر كرده بود.2  بود. در گذشته اطراف خشكي پانتاالسا را فرا گرفته) 1
 كرده. كرة شمالي زمين را پر مي ) فقط بخش نيم4  است. ) اخيراً درياي سرخ از آن جدا شده3

است؟ درستي آمده پ بهها هستند، در كدام گزينه ترتيب وقوع اين مراحل از راست به چ موارد زير مربوط به مراحل فرضية گسترش بستر اقيانوس - 100
متر در سال به سمت ساحل سانتي 5هاي اقيانوسي (مورد نظر) با سرعت متوسط حدود  الف) حركت ورقه

ها ها به بستر اقيانوس و انجماد آن كره در قسمت وسط اقيانوس ب) باال آمدن مواد مذاب نشأت گرفته از سست
هاي ورقة فرورونده (با گذشت زمان) شدن سنگ و ذوباي  پ) فرو رفتن ورقة اقيانوسي به زير ورقة قاره

ب  ) پ ـ الف ـ4  ب ـ الف  پ ـ) 3  پ  ب ـ الف ـ) 2  الف  ب ـ پ ـ) 1
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ه)(نگاه به گذشتاست، كدام گزينه در مورد اين عنصر درست است؟  Na11گروه با  و هم N7رديف عنصري هم - 101
) در صورتي كه با چاقو سطح آن را برش دهيم، براي مدت كوتاهي داراي جال است.1
شود. ) در زير آب نگه داري مي2
رسد. خود مي رديف ن بگيرد، به آرايش گاز نجيب هم) اگر يك الكترو3
بندي عنصرها است. اش در جدول طبقه همة خواص آن مشابة عنصر بااليي) 4

دوم دسـت پيـدا كننـد، كـدام ةاليالكترون به حداكثر الكترون موجود در  3با از دست دادن  Bالكترون و اتم عنصر 2با گرفتن  Aاگر اتم عنصر - 102
است؟ نادرستمطلب 

يكسان است. Bو Aخنثي ) تعداد مدارهاي داراي الكترون براي عناصر2  اصلي قرار دارد. 3در گروه  Bخنثي اصلي و عنصر 6در گروه  Aخنثي ) عنصر1
سومين عنصر پوستة زمين است. Bعنصر خنثي  ،درصد تقريبياز نظر ) 4  ، به شكل مولكول دو اتمي در هوا وجود دارد. Aخنثي ) عنصر3

.)نشوندمصرف % 100 ها دهنده تمام واكنشاست؟ (ممكن است  نشدهقانون پايستگي جرم قطعاً رعايت  ،هاي زير يك از واكنش در كدام - 103
1(( / g)A ( / g)B ( / g)C (x g)A  5 3 6 4 11 5    2(( / g)D ( / g)E ( / g)F ( / g)G (y g)E   4 2 3 6 3 8 3 6
3(( / g)H ( g)I ( / g)J 18 3 9 9 34(( / g)K ( g)L ( g)M 24 2 8 33

هاي گاز نجيب . . . برابر شود. هايش با تعداد الكترون تواند يك الكترون . . . و تعداد الكترون براي تشكيل تركيب سديم فلوئوريد، هر اتم . . . مي - 104
Ar18) سديم ـ از دست بدهد ـ Ne104) فلوئور ـ از دست بدهد ـ Ar18  3ريافت كند ـ ) سديم ـ دNe10  2) فلوئور ـ دريافت كند ـ 1

خنثي مورد نظر است.)شود. كدام گزينه در مورد آن همواره درست است؟ (مقايسه يون نسبت به عنصر  يك عنصر فلزي خنثي به يون پايدار تبديل مي - 105
يابد. مي كاهشهاي آن  ها و نوترون ) اختالف تعداد الكترون2  يابد. هاي آن كاهش مي ها و پروتون ) اختالف تعداد نوترون1
يابد. هاي آن افزايش مي ها و پروتون ) اختالف تعداد الكترون4  يابد. هاي آن افزايش مي ها و پروتون ) اختالف تعداد نوترون3
  

ايـم تـا چهـار اي را با طناب بدون جرم به چهارچرخة واقع روي ميز وصـل كـرده   در شكل زير، وزنه - 106
چرخه شروع به حركت كند و شتاب بگيرد. در چند مورد از موارد زير اندازة شتاب جسـم كـاهش

نظر كنيد.) چنين طناب و قرقره صرف ها و ميز و هم يابد؟ (از اصطكاك بين چرخ مي
ريزه درون آن رم چهارچرخه با قرار دادن مقداري سنگالف) افزايش ج

تر به جاي اين وزنه اي سنگين ب) اضافه كردن وزنه
ها ج) تغيير جنس چرخ
 تر هاي كوچك د) استفاده از چرخ

3) 4  2 )3  1) 2  صفر )1
شود سپس بـه سـمت زمـين از سطح زمين سرعتش صفر مي hكنيم. پس از مدتي در ارتفاع  طور قائم به سمت باال پرتاب مي تيري را با كمان به - 107

gثابت است و در مريخ اين مقدار، - g-باشد؟ (شتاب جاذبه  هوا، كدام گزينه درست مي  نظر از مقاومت آيد. با صرف فرود مي
1
)است.6

شوند. رسد، نيروهاي وزن و كنش كمان به تير وارد مي كه تير به حداكثر ارتفاع خود مي ر از كمان تا زمانيپس از لحظة رها شدن تي )1
يابد. تدريج كاهش مي ) نيروي وزن وارد شده به تير از لحظة پرتاب آن تا لحظة به صفر رسيدن سرعتش، به2
برسد. hاب تير الزم است تا تير به ارتفاع تري براي پرت اگر تير را در كرة مريخ پرتاب كنيم، نيروي بيش )3
رسد. در تمام طول مدت فرود هر دو تير به سمت زمين، نيروي يكساني بـه از سطح زمين مي h2كنيم و تير به ارتفاع  تير مشابه ديگري را با كمان پرتاب مي) 4

شود. ها وارد مي آن
شود؟ چند مورد از موارد زير، نيروي خالصي به جسم موردنظر اعمال مي در - 108

ماند. سرجاي خود ثابت مي جعبهدهد و  اي را هل مي شخصي جعبه -
كند. اتومبيلي شروع به حركت مي -
شود. شود كه چترهايش باز نمي چترباز در حالت سقوط با چتر خود، متوجه مي -
مانده است.شخصي روي سطح آب درياچة نمك  -
 ليواني روي سطح ميز، ثابت قرار گرفته است. -
1( 2  2 (3  3( 4  4 (5  

) پس از برخورد2كنند و توپ ( ديگر حركت مي ) به سمت يك2) و (1هاي ( جا شوند. توپ توانند جابه سه توپ در مسيري در امتداد يك خط راست مي - 109
شود. كند. در اين مراحل نيروي . . . از طرف توپ . . . به توپ . . . وارد نمي ابت مي) كه ساكن است اص3در خالف جهت حركت اوليه خود به توپ (

1 - 2 –واكنش ) 4  2 - 3 –كنش  )3  2 – 1 –) كنش 2  2 - 3 –واكنش  )1
برابر 6است؟ (شتاب جاذبة زمين Bچند برابر وزن جسم Aاست. در سطح ماه، وزن جسم Bبرابر وزن جسم A ،3در سطح زمين، وزن جسم - 110

شتاب جاذبة سطح ماه است.)
1( 3  2 (18  3( 1

24 (2  

دقيقه 25

علوم تجربي (شيمي)
 19تا  1ي  ها صفحه

هاي علوم تجربي ( بخش شيمي) سؤال

علوم تجربي (فيزيك) هاي علوم تجربي (بخش فيزيك) سؤال
57تا  37ي  ها صفحه
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هـا را نيـز بررسـي دهنـدة ياختـه   هاي تشكيل هاي ظاهري، شباهت مولكول جانداران، افزون بر صفت بندي امروزه در گروه - 111
(نگاه به گذشته) تر از بقيه است؟ ها كدام مولكول مناسب كنند. براي اين منظور، در بين گزينه مي

ها ) ويتامين4  ها ) كربوهيدرات3  ها ) پروتئين2  ها ) چربي1
شونده (همگرا) است؟ كره نسبت به هم، از نوع نزديك ي سنگها يك از ورقه حركت كدام - 112

اوراسيا و هند / ب) هند و آفريقا / پ) آفريقا و عربستان )الف
) فقط ب و پ4  ) فقط پ3  ) فقط ب2  ) فقط الف1

فرضية . . . براي اولين بار توسط، . . . مطرح شد. - 113
زمين ـ آلفرد وگنر) گسترش پوستة 2  ها ـ آلفرد وگنر ) گسترش بستر اقيانوس1
ها ـ هري هس ) گسترش بستر اقيانوس4    ) گسترش پوستة زمين ـ هري هس3

 شوند؟ هاي زير ديده مي يك از سنگ ها معموالً در كدام فسيل - 114
هاي دگرگوني سنگ )4  هاي رسوبي   سنگ )3  هاي آذرين بيروني سنگ )2  هاي آذرين دروني  سنگ )1

؟، درست باشدترين گروه آغازيان شده شناختهويژگي يا كاربردي از اعضاي  ةدربار تواند نميگزينه   كدامبا توجه به كتاب درسي،  - 115
هايي فاقد هستة مشخص داشتن سلول) 2هاي غذايي ) استفاده در ساختن مكمل1
اي به نام آگار ماده ة) استفاده در تهي4داشتن توانايي توليد اكسيژن) 3

وراثتي هستند؟ ةاراي مادچه تعداد از موجودات زير د - 116
»ها، آغازيان، جانوران ها، ويروس ها، قارچ باكتري«
) پنج4  ) دو3) چهار2  ) سه1

؟كنند نميچه تعداد از گياهان زير دانه توليد  - 117
»زميني، لوبيا، كاج سرخس، سرو، سيب«
) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر )1

كدام گزينه درست است؟ - 118
شود. ) كاغذ آغشته به كبالت كلريد در برخورد با بخار آب، آبي رنگ مي2  است. فت آوند آبكش ساخته شدهدرختان از با ةتر قطر ساق ) بيش1
شود. آيد كه از آن، براي شناسايي گروه خوني استفاده مي اي به دست مي از گل انگشتانه ماده) 4  شود. بندي مي ) گياه ذرت همانند گياه نخود جزو گياهان گلدار طبقه3

 از گياهان زير داراي ساقة زيرزميني است؟يك  كدام - 119
تربچه  )4  ) هويج3  ) سرخس2  ) خزه 1

كنند، . . .  شكن طبيعي عمل مي جانوراني كه به عنوان موج - 120
توانند زيستگاه جانوران ديگر باشند.  ) مي2    سلولي آهكي دارند. ةديوار )1
گاه گوارشي با دهان و مخرج جدا دارند.) دست4  ترين تعداد گونه را دارند. ) در ميان جانوران، بيش3

  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 هدف1
) پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت.2
مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف ) گفت3
درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

  تماس تلفنـي پشتيبان
آيا پشتيبان شما از دو هفتة گذشته تا كنون با شما تماس گرفته است؟ - 290

 ) 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؟ - 291

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

  تماس تلفني پشتيبان:چند دقيقه؟
با شما تماس تلفني داشت؟  چند دقيقهپشتيبان شما از آزمون قبل تا امروز  - 292

دقيقه 10) بيش از 4  دقيقه     10تا   5) بين 3  ) سه دقيقه تا پنج دقيقه2  ) يك دقيقه تا سه دقيقه       1
  ع اشكالكالس رف

كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي - 293
تري دارم) شركت خواهم كرد (زيرا به آن درس نياز بيش پشتيبان ديگر) بله، در كالس 2  شركت خواهم كرد.                             پشتيبان خودم، امروز در كالس رفع اشكال بله) 1
كند. ) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي4  كنم. ا من امروز شركت نميكند ام )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي3

  شـروع به موقع
شروع شد؟  راس ساعت اعالم شدهآيا آزمون امروز،  - 294

) خير2) بله                         1
  نظم در شروع و حين آزمون

امروز، حوزه منظم و ساكت بود؟ در حين آزمونو  ل از شروع آزمونقبآيا  - 295
) خير2) بله                         1

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

) خير2) بله                         1
  ترك حوزه –آزمون پايان 

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

  نظم در پايان آزمون
است؟ منظم و ساكتآيا تا پايان آزمون، حوزه  - 298

) خير2) بله                         1

ي)شناس علوم تجربي (زمين
74تا  61هاي  صفحه

شناسي) علوم تجربي (زيست
136تا  113ي  ها صفحه

شناسي) علوم تجربي (بخش زمين و زيست

پشتيبــان
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