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

  دقيقه 30  11و  10 41-60 20 رياضي
  دقيقه 30  14تا  12 61-80 20 علوم

بخش غيرمشترك (اختياري)
  دقيقه 15  16 81-90 10 رياضي غيرمشترك
  دقيقه 15  17 91-100 10 علوم غيرمشترك

بخش تيزهوشان (اختياري)
  دقيقه 10  19 101-110 10  وشان)رياضي (تيزه

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

  ـــــــــ  23  289-298  10  سنجي هاي نظر سؤال
  

  طراحان 
  

  محمدعلي مرتضويآگيتا محمدزاده،پور، حميد اصفهاني،خانحسنسپهر  فارسي
 پور، مجيد هماييالهسجاد فضلمريم آقاياري،اهيمي،علي ابردرويش  عربي

  ، محمدعلي مرتضوي، آگيتا محمدزادهپورخانحسنحميد اصفهاني، سپهر  هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
 پور، فائزه اكبرزاده، بهزاد كاويانيعلي رضواني  انگليسيزبان 

پري، بنيامين قريشي، مهرشاد سعادتمند، هادي پالور، فاطمه راسخ، حميـد زريـن   حمدلي، محمدرضا ششپور، فرزاد شيرمخانمجتبي مجاهدي، سهيل حسن  رياضي
  اصغري ، عزيزاله عليمحمدي، علي ارجمند، محمد بحيراييكفش، سجاد محمدنژاد، هادي زمانيان، حسام سلطان

آبادي، مهسا اخـوان، فـرزاد    لو، مجيد بيانلو، الهام ملك اد سعادتمند، حميدرضا ميرعاليرك، مبينا فتحي، حميدرضا پورطالبي، مهرشاكبر مهرآبادي، مژده ركعلي  علوم
 زاده، سپيده نجفيپور، محمدعلي فراغه، مهسا ابيكرم

  زاده عليرضا جعفري، فاطمه راسخ، اميربهادر كتابي، عرفان كهنداني، حميد اصفهاني، محمدامين طهمهرشاد سعادتمند،  استعداد تحليلي
  

  گزينشگران و و يراستاران
  

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

  ويراستاران
اسكندري، سجاد ناصر 

، پور يم عظيممحمدنژاد، مر
  فاطمه راسخ

، فاطمهنژادايمان حسين
  پور نوبخت، فرزاد كرم

 محمدعرفان اردستاني
حميد اصفهاني،   ــ  ــ  ــ سيدمحمدعلي مرتضوي

  پور مريم عظيم
گروه ويراستاران

  مستندسازي
عليرضا حسين اسدزاده، 
  زارعي

علي رفيعي، سوسن
 نوابيان

 عاطفه الياسي،
 نيما مروج

 ي،الناز معتمد
 اميرمهدي حنفي

، ليال زحلي ،پويا گرجي
حسين اسدزاده،   زاده ايرج خليل  حيدر مليكا كربالئي

  عليرضا زارعي
  

  گروه فني و توليد
  حميد اصفهاني مدير گروه آزمون

  رمضانيتارا آراييو صفحهنگاريحروف
  فاطمه نوبخت مسئول دفترچه

  نسب فاطمه رسولي گروه مستندسازيمدير
 سميه اسكندري دفترچه مستند سازيمسئول

  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

  »آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و  1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«
  مراجعه كنيد. )www.kanoon.irبراي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به سايت كانون (
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  )اجباري(

 

  :عزيز انآموز دانش
 .استگويي به تمامي سؤاالت بخش مشترك اجباري  پاسخ
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 (نگاه به گذشته). ندارند.  . هاي زير، معناي . يك از واژه  هيچ - 1
 »علّاف ـ متواضع ـ غوغا ـ محفل ـ قراضه ـ عجز ـ دالويز«

  ) خوشايند 4  آسوده  )3  ) فروتن2  انجمن )1
  است با . . .» كلون«معنايي  ةبطثل رام» سفال«با » سبو«معنايي  ةرابط - 2

  ) كاغذ4  ) قفل3  ) چوب2  ) در1
 اماليي دارد؟   نادرستيكدام تركيب  - 3

  كارانش رعفت و عتوفت داشت. ) با خدمت2  در تنهايي سيمايي محزون و متفكّر داشت.) 1
  زد. ها بوسه مي رت نوهبر صو  خاست، گاه از سجده كه برمي )4  متجاوزان به حريم قانون، گذشت نداشت. ةدربار )3

  اماليي دارد؟   نادرستيكدام عبارت  - 4
  كند. افراد بشر است و بر زبان خاصي تكيه نمي ة) اسالم، آيين و قانوني است كه متعلّق به هم1
 اند.  ) سهم عمده در تمدن بزرگ اسالمي از آنِ ايرانيان است كه خود را به پيشوايي و مقتدايي شناسانده2
 ايرانيان، شاهكارهاي بشري فراواني اعم از معماري پديد آورده است.  ةحساسات خالصان) صميميت و ا3
  اند.  توان ديد، كه بر تن حقايق اسالمي، جامع هنر دوخته ها مي ) اوج ذوق ايراني را امروزه در موزه4

  استفاده شده است؟   »حرف اضافه«آن، در ابيات زير در مجموع از چند  جز بهقديمي است.  ةيك حرف اضاف» اندر« - 5
  چو خواهي كه يابي ز هر بد رها / سر اندر نياري به دام بال«

  »ها بدين آب شوي به گفتار پيغمبرت راه جوي / دل از تيرگي
  ) پنج تا4  ) چهار تا3  ) سه تا2  ) دو تا1 

  دارد؟  » مصدر«كدام مصراع  - 6
  كين داد ) كاتش جان من سوخته را تس2  ) باد جاويد خراميدنت اي آب حيات 1
  ) كه بود نيز به ياد تو دل غمگين شاد 4  ) ياد كن از دل غمگين من اي جان عزيز3

  ؟  نيستكدام شخص در عبارت زير، مرجع هيچ ضميري  - 7
كنـد   ساماني. در نبرد رستم و اسفنديار، رستم تيري رهـا مـي   گشتاسب پدرِ اسفنديار است و پدربزرگ بهمن و عامل آشوب و نابه«

گيرد. در آن لحظات جانكاه پس از اصابت تير، رستم گريـان و نـاالن    نشيند و دقايقي بعد، جان او را مي اسفنديار مي كه بر چشمانِ
سپارد تا در تربيت او بكوشد. گشتاسب طمعكار، پسر را به  دهد و بهمن را به او مي رود. اسفنديار رستم را دلداري مي به بالين او مي

  »پرورد. بخشودني براي رستم ميدهد و نفريني نا كشتن مي
  ) بهمن4  ) رستم3  ) اسفنديار2  ) گشتاسب1

 وجود دارد؟  » توقّع و انتظار داشتن«در كدام بيت مفهومِ كناييِ  - 8
  توان داشت توان داشت / نه او را نيز در بر مي مي ) نه چشم از روي وي بر1
  آهو از گريه چشم پر نم داشت / بر سر گور مرده ماتم داشت )2
  ) از تو همرنگي نشايد چشم داشت / همچو يكرنگي ز اندام مگس3
  ) چشم بد دور از وجودي كو چو چشم نيكوان / داشت اندر عين بيماري دل مردم نگاه4

  كند؟   كدام بيت به موضوع مصراع دوم بيت زير اشاره مي - 9
  »آفرين جان آفرين پاك را / آن كه جان بخشيد و ايمان خاك را«

 به مردم كن مردم از تيره خاك/  تابناك كوكب ةفروزند) 1
 بخش بسيار بخشودني گنه/  توانا و دانا به هر بودني) 2
 كنند آفرين را به نفرين قياس/  ناشناس ست كاين قوم حقا چه سود) 3
  اي كه افكنده شد با هر افكنده/  اي درود خدا باد بر بنده) 4

    كدام بيت با بيت مشهور زير ارتباط معنايي دارد؟ -10
  »د نود هم پيش ماستمنام احمد نام جمله انبياست / چون كه صد آ«

1 (دماه فروماند از جمال محم  /دسرو نباشد به اعتدال محم 
 ددر نظر قدر با كمال محم/  قدر فلك را كمال و منزلتي نيست) 2
 دآمده مجموع در ظالل محم/  آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي) 3
 دپيش دو ابروي چون هالل محم/  ب و ماه نتابندشايد اگر آفتا) 4

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

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

 

  فارسي
  131 ةتا صفح 107 ةصفح

  نگارش
 76 ةتا صفح 67 ةصفح

  دقيقه 10

 فارسيهاي  سؤال
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 (نگاه به گذشته)؟ نداردارتباط مفهومي » حصد الخُسران. ،من زرع العدوان«هاي زير با عبارت  يك از گزينه كدام -11

  با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز!) 2  فرجام بد!به مكن بد كه بيني ) 1

  گندم از گندم برويد جو ز جو!) 4  بت كار كه كشت!هر كسي آن درود عاق) 3

 »الرُّمانَ و العنب و التّفّاح في حديقةِ جدتكم بِمساعدة أخَواتكم؟! جمعتُمأ «ترجمه درست عبارت زير كدام است؟  -12

  آيا انار و انگور و سيب را در باغ مادربزرگتان با كمك خواهرانتان جمع كرديد؟!) 1

  ر و سيب را در باغ پدربزرگتان به كمك خواهرتان جمع كرديد؟!آيا انگور و انا) 2

  چرا سيب و انار و انگور را با كمك خواهرتان در باغ مادربزرگ جمع نكرديد؟!) 3

  آيا انار و انگور و سيب را در باغ مادربزرگتان به همراه برادرانتان جمع كرديد؟!) 4

 است؟ نشدهكدام عبارت، درست ترجمه  -13

  با خودرو به همراه دوستانمان به روستايي زيبا رفتيم.»: بِالسيارة إلي قَريةٍ جميلةٍ مع أصدقائنا.ذَهبنا «) 1

  آيا تو آن (كار) را با خداي ما انجام دادي اي ابراهيم؟!»: هذا بĤلهتنا يا إبراهيمفَعلت أ أنت «) 2

: أنا فَرِحت من خَبر نجاحي في المساب«) 3 تم  خبرآن بازيكن گفت: من از » قة.قالَ ذلك اللّاعبدر مسابقه خوشحال شدم.موفقي  

  اي پسرم، چرا پيراهني مناسب براي هواي سرد نپوشيدي؟!»: يا ولَدي لماذا ما لَبِست قَميصاً مناسباً للجو البارد؟!«) 4

 است؟ نيامدهدر كدام گزينه » الدنيا مزرعة اآلخرة.«مفهوم عبارت  -14

  ديدم و داس مه نو/ يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو مزرع سبز فلك) 1

  كسي گويِ دولت ز دنيا برد/ كه با خود نصيبي به عقبي برد) 2

  رود ديوار كج معمار كج/ تا ثريا مي نهدخشت اول چون ) 3

  كشت آخرت! ،مال و فرزندان كشت دنيا هستند و عمل صالح) 4

 عربي هاي  سؤال

  عربي
 70 ةتا صفح 53 ةصفح

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

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

 



 6 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  فروردين 29 آزمون - ) 7پروژة (   
 

 ه است؟توضيح داده شد نادرستصورت  كدام كلمه به -15

  من مالبس الرِّجال :الفستان) 2  الحقيبة: وسيلةٌ لحمل األشياء) 1

  السؤال: مفتاح العلم) 4    النِّسيان: آفة العلم) 3

 است؟ نادرست وگو گفتكدام  -16

  .ارةكيف رجعتم إلي المدرسة؟ بالسي) 2  فر؟ ثالثة أسابيع.سبوعاً أنت في الساُكم ) 1

3 (مع ؟ يا فاطمةُ أينَ ذهبت ديقتيذهبت4  .ص (م. ؟ أنا لبنانين أينَ أنت  

 كار رفته است؟  صورت صحيح در جمله به كدام فعل به -17

1 (نحن ع2  .نا الحدود براحةٍرْب (ماذا ما كتبتُما واجباتكم؟ل  

3 (بالماء ماذا غسلت 4  ؟أبوك (داتيتها السعتم صوت األ ، أأيمفال؟!طس  

 ؟نيستست كدام پرسش و پاسخ نادر -18

1 (ي؟ الحمديا اُم كيف حالُك .   للّه. أنا بِخَيرٍ

2 (هل أنت قرأت م، لَدروسك يا وهاقَرأتَدي؟ نَع.  

3 (لَد؟ هو أخو حميدة.من هذا الو  

  كيف ذهبتما إلي السوق؟ لشراء المالبس الجديدة.) 4

 ؟نيستكلمه مقابل كدام گزينه براي جاي خالي مناسب  -19

  أيها األوالد؟ (ما أكلتُم)التّفّاح .  لماذا . .) 1

2 (نَ ال هل أنتزَ . . . مجوائ أَخَذْت( مدير؟ (ك  

)سفَر. . . يا إخوتي؟ ( لي أينَإ) 3   تُنَّ

4 (  . . . دكُ ؟لماذا ما ذهبتما إلي بيت ج)(ما  

 » درسة.كان ذلك الولَد مريضاً فـ . . . إلي الم«؟ نيستكدام فعل براي جاي خالي مناسب  -20

1( ب2  ما ذَه( عملَ )3  ما سص4  ما و( ما جاء  
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  )هاي آسمان پيام(
  )(نگاه به گذشتهمفهوم است؟  عباسي و بهلول زيرك، هم ةزير بين هارون، خليف ةكدام بيت با مكالم -21

  ـ اي بهلول، از من چيزي بخواه. «
  ن دنيا بخشيده شود.ـ كاري كن گناهانم در آ

  توانم، چيزي ديگر بخواه. ـ نمي
  ها را از من دور كن. بيماري ةـ هم

  توانم بكنم، چيزي ديگر بخواه. ـ نادان، چنين كاري را براي خودم هم نمي
  ها را از من دور كن.   ـ مگس

  ...»توانم  ـ اي نادان، من نمي
  ) جو مجو در خشك جوهين از او خواهيد نه از غير او / آب در يم (دريا )1
  اي روزه اي / چند گنجد؟ قسمت يك گر بريزي بحر را در كوزه )2
  آب كم جو تشنگي آور به دست / تا بجوشد آب از باال و پست )3
  آب جو نسبت به اشتر هست كم / ليك باشد موش را آن همچو يم (دريا) )4

 است؟ ارزش علم، صحيح ةهاي زير از معصومين، دربار چند تا از عبارت -22

اعمـالش ثـواب يـك سـال      ةمـ دارد، در كارنا اي مردم، بدانيد كسي كه به دنبال فراگيري دانش است، با هر قدمي كه برمـي الف) 
مهربـان   گسترانند و زميني كـه زيـر پـاي اوسـت بـرايش از خداونـد       هايشان را زير پاي او مي شود. فرشتگان بال عبادت نوشته مي

  .طلبد مرزش ميآ
راه درست منحرف كنـد، ايـن عالمـان هسـتند كـه       كند مردم را با عقايد و تفكرات فريبكارانه از ش ميالشيطان تهنگامي كه ب) 
گيرند مي را نآ شوند و جلوي ه انحراف ميمتوج.  
رود. هرچه سريعتر حركت كنـد، از   دهد، مانند كسي است كه به بيراهه مي ميكسي كه كارهايش را بدون دانش و بينش انجام ج) 
  .شود قصدش دورتر ميم

  ) يكي درست است. 2  ) هيچ كدام درست نيست.1
  ) هر سه تا درست است.4    ) دو تا درست است. 3

  شود؟ كدام فرد براي زنان محرم محسوب مي -23
 ) پسر خاله 4  ) پسر عمو3  ) پدر همسر2  ) برادر همسر1

 كند؟ عبارت قرآني زير را كدام متن كامل مي -24

نَعونَ   أَزكي ضُّوا منْ أَبصارِهم و يحفَظُوا فُرُوجهم ذلكقُلْ للْمؤْمنينَ يغُ« صـخَبيرٌ بِمـا ي إِنَّ اللَّه منْ     *  لَه غْضُضْـنَ مـي نـاتؤْملْمقُـلْ ل و
 .» . . أَبصارِهنَّ و يحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال يبدينَ زينَتَهنَّ

  دهد. ) جز آن مقدار كه ولي اجازه مي2  جز آن مقدار كه نمايان است.) 1
  ) حتّي اگر ولي اجازه دهد. 4  خصوص آن مقدار كه نمايان است. ) به3

 ؟شود نمي، كدام مورد برداشت باالاز عبارات قرآني  -25

  .ندنشدن به نامحرما پرهيز از نظردوختن و خيره انِدار وظيفهتنها مردان مؤمن، ) 1
  است.ها آگاه  ) خداوند از اعمال انسان2
  كردن براى زنان، به شكل كلّي و لزوماً، حرام نيست.  ) زينت3
 .است و گناهساز آلودگى 	چرانى، زمينه شدن به نامحرمان و چشم خيره) 4

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

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

 

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

142 ةتا صفح 127ة صفح
  مطالعات اجتماعي

 122 ةتا صفح 104ة صفح

  دقيقه 10
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  )مطالعات اجتماعي(

 است؟ نادرستمورخان  ةكدام عبارت دربار -26

  .گويند خ ميكنند، مور ، مطالعه و تحقيق مياست تادهها و رويدادهايي كه در گذشته اتفاق اف زندگي انسان ةربه كساني كه دربا) 1

2 (رند.كن استفاده مي زندگي وسايل و ابزارها ها، كتيبه يا ها نوشته و ها كتاب مثل مختلفي منابع از خود مطالعات در خانمو  

  .، پي ببرنداست ه در گذشته رخ دادهچ نآمانده را با دقت بررسي كنند تا به واقعيت  جاي كنند شواهد و مدارك به سعي ميمورخان  )3

  دهند. گذشته تغيير نمي ةمانده از گذشته، مورخان هرگز نظرات خود را دربار جاي ) با توجه به خطّ زمان و قطعيت آثار به4

 ؟نيستها  هاي تمدن وجود كدام مورد از ويژگي -27

  ) قوانين و مقرّرات2    ) تقسيم كار1

  ) زبان پيشرفته4    ) حكومت 3

 م دو پيامبر مدت زيادي از زندگاني خود را در مصر گذراندند؟كدا -28

  ) ابراهيم ـ موسي 2    ) نوح ـ ابراهيم 1

  ) نوح ـ يوسف 4    ) يوسف ـ موسي3

 شاپور اول از كدام حكومت ايراني بود و چه كرد؟ -29

  ) ساسانيان ـ سلوكيان را از كشور راند.1

  داد. شكست) ساسانيان ـ امپراتور روم والريانوس را 2

  ) اشكانيان ـ سلوكيان را از كشور راند.3

  داد. شكست) اشكانيان ـ امپراتور روم والريانوس را 4

هـاي مـاد و هخامنشـي،     ها از مناطق شمال درياي خزر به جنوب و تدريجاً تشكيل حكومـت  طبق متن كتاب درسي، كوچ آريايي -30

 حدوداً در چه زماني انجام شد؟

  د مسيح) چهار هزار سال پيش از ميال1

  ) چهار هزار سال پيش از ظهور پيامبر اسالم 2

  ) چهار هزار سال پيش 3

   چنگيز خان مغول به ايران ة) چهار هزار سال پيش از حمل4

  

  آموز عزيز:دانش
 استفاده كنيد.» تصويرسازي«و » سازي داستان«، »سازي سرواژه«هاي  ئيات تاريخي مباحث مطالعات اجتماعي، از روشخاطر سپردنِ جز براي به
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 (نگاه به گذشته)تصوير زير معرف چيست؟  -31

1) an umbrella 
2) a cup 
3) a dress 
4) a van 

 با توجه به مثال كدام گزينه درست است؟  -32

young-old age 
short-tall  - - (A) 
chador-suit  - - (B) 
gray-pink  - - (C) 
1) A: clothes B: appearance C: height 
2) A: height B: clothes C: color   
3) A: appearance B: height C: relationship 
4) A: color B: clothes C: relationship 

 گردند؟ (ترتيب حروف مورد توجه قرار گيرد.) هاي ناقص زير با حروف كدام گزينه به درستي تكميل مي كلمه -33

A: blan – – t (پتو) 
B: or – n – e (نارنجي) 
1) A: k,e 2) A: c,e 3) A: k,e 4) A: c,e 
    B: a,g      B: e,j     B: a,j     B: a,g 

 با توجه به تصوير، گزينه صحيح را انتخاب كنيد. -34

He is . . . . the car. 
1) watching  
2) working 
3) washing 
4) fixing 

 است؟ نادرستكدام واژه  ةترجم -35

1) flat: مانآپارت   2) brown: اي قهوه  
3) comb: 4  آينه) newspaper: روزنامه 

36- Women usually wear . . . . in cold seasons. 
1) boots 2) T-shirts 3) sandals 4) styles 

37-  . . . . is a room in the house for working and studying. 
1) Store room 2) Garage 3) Office 4) Bathroom 

38- Ali: My friend is wearing a blue jacket. 
  Ali can say what his friend . . . .  . 
1) describes  2) looks like 
3) meets  4) listens 

 درستي آمده است؟ مرتب شدة جملة به هم ريختة زير در كدام گزينه به -39

places-your-name-some-house-in-.- 
1) Some places in your house name. 2) Name some places in your house. 
3) Name your places in some house. 4) Some places name in your house.  

 وگو) كدام است؟ معادل انگليسي (نمايش بدون گفت -40

1) mime 2) role 3) conversation 4) table 

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

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

  

 زبان انگليسي هاي سؤال

  

  زبان انگليسي
  

Student Book :37تا صفحة  28 ةصفح  

  دقيقه 10



 10 ةصفح  اول متوسطه ة دور هفتم ةپاي  فروردين 29 آزمون - ) 7پروژة (   
 

  

    
  

  
  

 (نگاه به گذشته)شوند؟  منطبق مي Cترتيب از راست به چپ بر شكل  هايي به با چه تبديل Bو  Aهاي  شكل -41

  تقارن ـ انتقال  )2    انتقال ـ تقارن )1
  تقارن ـ تقارن )4    انتقال ـ انتقال )3

مساحت لوزي  -42
z

yx (نگاه به گذشته)، در كدام گزينه آمده است؟ 

1(z z
2   2(xy2   3(xy4   4(xyz   

aaصورت بين دو عدد به» «اگر عالمت  -43 b b  تعريف شده باشد، حاصل عبارت زير كدام است؟ 

3 12 5 6 3 1A [( ) ( )]       

1( 21  2( 1  3( 96  4( 28  
 حاصل عبارت زير كدام است؟ -44

2 3 1 4 22 1 3 2 4( )( )( ) ?      
1 (2  2 (1  3 (2  4صفر (  

كنـد،   هم وصـل مـي   هاي دو ضلع مقابل آن را به متر را حول خطي كه وسط سانتي 20مربعي به ضلع  -45
3مترمكعب است؟ دهيم. حجم شكل حاصل چند سانتي درجه دوران مي 90اندازة  به 14( / )    

1( 6280  2( 3140  3( 12560  4( 1570  
بندي كه در زير نشان داده شده در نظر گرفته اسـت كـه    يك كارخانة توليدي چاي، چند نوع بسته -46

تري استفاده شده است؟ (فـرض كنيـد    يك ورق كم همه از ورقة گالوانيزه ساخته شده است. در كدام
)همة حجم با ورق گالوانيزه پوشانده شده است.) )  3  

  )1شكل ( )1
  )2شكل ( )2
  )3شكل ( )3
  هر سه برابر است. )4

)3دوران دهيم، حجم حاصل كدام است؟ dهاي رنگي را حول محور  اگر سطح -47 )    

1( 290  
2( 294  
3( 296  
4( 310  

واحـد   100مساحت جانبي يك منشور با سطح مقطعي به شكل زير، برابـر   -48
 ؟مربع است. ارتفاع اين منشور كدام است

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

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

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

  

  هاي رياضي سؤال
 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  92 ةتا صفح 1ة صفح

  دقيقه 30

C

B
A

10

10

10

10
10

10

68

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

10

4/5

6/5

2/5

2/5
4

d

5

4

2

3
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ايم. سپس اين  آميزي كرده كيلوگرم رنگ، رنگ 5/3متر است، با  3سطح مكعبي را كه هر ضلع آن  -49
ايـم. بـراي رنـگ     هاي كوچك مساوي كه هر ضلع آن يك متر است، تقسيم كـرده  مكعب را به مكعب

 زم است؟اند، چند كيلوگرم رنگ ال هايي از مكعب كوچك كه رنگ نشده كردن سطح

1( 7  2( 3/2  3( 21  4( 6/4  
تر آن دوران دهيم، حجم شكل حاصل چنـد واحـد    را حول ضلع بزرگ 2و  4اگر مستطيلي به ابعاد  -50

)3مكعب است؟ )    

1( 48  2( 54  3( 192  4( 96  
ت واحد مربع اسـت. مسـاح   64واحد مربع و مساحت جانبي آن  84پهلو 6مساحت كل يك منشور  -51

 هر قاعدة آن چند واحد مربع است؟

1( 20  2( 10  3( 18  4( 12  
7اي پشت سرش را كند و ساعت عقربه شخصي در آينه نگاه مي -52 42:  ؟خواند. ساعت چند است مي 

1( : 7 42  2( : 4 18  3(: 5 28  4( : 5 18  
 كدام است؟ 18و  30طبيعي دو عدد پنجمين مضرب مشترك  -53

1( 225  2( 450  3( 500  4( 540   
كيلـوگرم گنـدم    3متر دارد. او به ازاي هر متر مربـع،   16كشاورزي زميني مستطيل شكل با محيط  -54

رم اسـت؟ (اضـالع   توانـد برداشـت كنـد چنـد كيلـوگ      ترين محصولي كه او مـي  كند. بيش برداشت مي
 مستطيل اعداد طبيعي هستند.)    

1( 28  2( 36  3( 42  4( 48   
)6 حاصل كدام گزينه از قرينة ةقرين -55 ) تر است؟    كوچك 

1(( ) ( )  3 6  2(( ) ( )  9 2  3(( ) ( )  4 2  4(( ) 14 5   
 چند درجه است؟     x ةاالضالع است. انداز متساويABC در شكل زير مثلث -56

1(100  

2( 120  

3(150  

4( 160  
 كدام است؟    34هاي اول عدد  از تعداد شمارنده 52هاي اول عدد  اختالف تعداد شمارنده -57

  صفر  )4  3 )3  1 )2  2 )1
2xمقدار عددي عبارت زير به ازاي -58   3وy  ؟  كدام است 

2 3
5

xy x
?

y x

 



  

1(13
17   2(1

17  3(1
13  4(1  

 شود؟     تري مشاهده مي هاي اول متمايز بيش  اول، تعداد شمارنده ةدر تجزية كدام عدد به شمارند -59

1( 24  2( 81  3( 70  4( 96  
 حاصل عبارت زير كدام است؟ -60

35 7 8 5 2(( ) ( ) ( )) ( ( )) ?          
1( 9 2( 9  3( 21  4( 21  

  

  آموز عزيز:دانش
هاي پرتكرار،  بر كتابعالوه م در امتحانات پايان سال، هاي رياضي و علو هاي درس براي پاسخ دادن به پرسش

  هاي امتحاني ويژة پايان سال. توانيد از كتاب مجموعه سؤاالت امتحاني هم استفاده كنيد، كتابي شامل برگه مي

 محل انجام محاسبات
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با هم است، هاي مختلفي كه در تصاوير زير آمده  نسبتبه ها را  اي و مقداري ماسه و رس در اختيار داريم. آن چهار ظرف شيشه -61

هـا،   هـاي آمـده در گزينـه    اي باشد كه نسبت به ساير مخلوط تواند نمونه گزينه، مخلوط خاك حاصل، مي كنيم. در كدام مخلوط مي

گزينـه بـه    4تر است؟ (ساير شرايط مؤثر در نفوذ آب به درون خاك را يكسان در نظر بگيريد. آب در هر  اي كشاورزي مناسببر

 (نگاه به گذشته)صورت جزئي و دقيق رسم نشده است.)  ها به ها در شكل گزينه كند. ذرات رس و ماسه و نسبت درون خاك نفوذ مي

1( 
لايرس %40
ماسه %60  2( 

لايرس %50
ماسه %50 3( 

لايرس %80
ماسه %20  4( 

لايرس %10
ماسه %90  

 (نگاه به گذشته)هاي قوطي آلومينيمي صحيح است؟  بارة خاصيتكدام گزينه در -62

  ناپذير ـ شفاف شكننده ـ رسانا ـ انعطاف )2  ناپذير ـ كدر خوار ـ رسانا ـ انعطاف چكش )1

  پذير ـ شفاف شكننده ـ نارسانا ـ انعطاف )4  پذير ـ كدر خوار ـ نارسانا ـ انعطاف چكش )3

  روند؟ به چپ چند مورد عايق گرما و چند مورد رساناي گرمايي به شمار مي ترتيب از راست در بين موارد زير، به -63

  پنبه ـ پشم شيشه ـ آهن) (شيشه ـ مس ـ چوب ـ الستيك ـ آلومينيوم ـ فايبرگالس ـ هوا ـ چوب

  4ـ  6 )4  5ـ  5 )3  7ـ  3 )2  3ـ  7 )1

  است؟ نادرستدربارة مبحث تابش گرمايي  كدام گزينه -64

  صورت تابش منتشر كنند. ند انرژي خود را بهتوان همة اجسام مي )1

  كند. سطح خورشيد كه دماي بااليي دارد، انرژي تابشي زيادي گسيل مي )2

  براي انتقال گرما به روش همرفت و رسانش برخالف انتقال گرما به روش تابش گرمايي، به محيط مادي نياز است. )3

  كنند. تر آن را بازتابش مي تري از انرژي تابشي را جذب و بيش مقدار كم اجسام تيره و ناهموار برخالف سطوح صاف و براق )4

 صورت . . . است. رو، ترتيب صحيح چگالي به با توجه به شكل روبه -65

  آب مهرة برنجي  جيوه  )2  مهرة برنجي جيوه  آب  )1

  جيوه آب  پنبه  چوب )4  پنبه چوب جيوه  مهرة برنجي  )3

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

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

 

  علومهاي  سؤال

  
  علوم

 91 ةتا صفح 1ة صفح

  دقيقه 30

پنبه مچوب

آب
برهنج� مهرة
ج�وه
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 ؟تنيسكدام گزينه صحيح  -66

  توان به راحتي متراكم كرد و حجم آن را تا حد زيادي كاهش داد. يك گاز را مي )1

  كند. (با فرض عدم تغيير حالت) تر از آب افزايش حجم پيدا مي اگر مقدار يكساني آب و الكل را به ميزان يكسان گرم كنيم، الكل بيش )2

  كند. (با فرض عدم تغيير حالت) تر از آهن افزايش حجم پيدا مي ان گرم كنيم، آلومينيوم بيشاگر مقدار يكساني از آلومينيوم و آهن را به ميزان يكس )3

  يابد. ها افزايش مي ها از يكديگر دور شده و فاصلة بين آن ها يا مولكول تري كنيم، اتم اگر يك نمونة گاز را وارد ظرف كوچك )4

  اكسيد است؟ دي  ژن به تعداد اتم كربن در يك مولكول كربننسبت حاصل در كدام گزينه برابر با نسبت تعداد اتم اكسي -67

1(
·sÃv¨H ´UH¦Ä ÁIÀï·»oT§²H jHk÷U
¸Mo¨ ´UH¦Ä ÁIÀï·¼U»oQ jHk÷U  2(o±¨ pI¬ −¼§²¼¶¦Ä ÁIÀï´UH jHk÷U

jo¬¼¬ −¼§²¼¶¦Ä ÁIÀï´UH jHk÷U   

3(JA −¼§²¼¶¦Ä ÁIÀï´UH ÌH¼ºH jHk÷U
u¶ o~¹ø nj ´UH ÌH¼ºH jHk÷U   4(

·sÃv¨H ´UH¦Ä ÁIÀï·¼U»oQ jHk÷U
¸Mo¨ ´UH¦Ä ÁIÀï·»oT§²H jHk÷U   

 گر كدام ويژگي فلزات است؟ با توجه به كتاب درسي، شكل زير بيان -68

  خواري چكش )1

  پذيري  عطافان )2

  سختي  )3

  خاصيت آهنربايي )4

صـورت   گيرد؟ (تمامي مراحل بـه  ترتيب صورت مي انرژي به  هاي برق آبي، براي توليد انرژي الكتريكي كدام مراحل تبديل در نيروگاه -69
  جزئي آورده نشده است.)

  الكتريكي انرژي  گرمايي ژنراتور   زمينانرژي  انرژي پتانسيل گرانشي آب  )1

  شود. انرژي جنبشي توربين در ژنراتور تبديل به برق مي انرژي جنبشي توربين   اي هستهانرژي  )2

  شود. انرژي جنبشي توربين در ژنراتور تبديل به برق مي جنبشي توربين انرژي  پتانسيل گرانشي آب انرژي  )3

  انرژي الكتريكي  انرژي جنبشي ژنراتور   اي انرژي هسته )4

مصرف انرژي منابع دهد. با توجه به نمودار چند درصد از  هاي مختلف را در يك كشور نشان مي نمودار زير، درصد مصرف انرژي -70
  تجديدناپذير مربوط به نفت است؟

1( 50    2( 45  

3( 60    4( 75  

 كند. . . . عبور مي هاي هاي . . . و سپس از سنگ تشكيل آبشار اين است كه آب در مسير جريان خود، ابتدا از سنگ علت -71

  مقاومت ـ سخت و مقاوم نرم و كم )2  مقاومت سخت و مقاوم ـ نرم و كم )1

  مقاومت مقاومت ـ نرم و كم نرم و كم )4  سخت و مقاوم ـ سخت و مقاوم )3

 كدام عبارت درست است؟ -72

  تر است. يشها ب هاي زيرزميني، آلودگي ميكروبي آن تر بودن امالح معدني محلول در آب دليل بيش به )1

  در آب سخت قطعاً مقدار بسيار كمي از عناصر كلسيم و منيزيم وجود دارد. )2

  بو هستند. رنگ و بي هاي زيرزميني همواره بي آب )3

  شود. انرژي مورد نياز چرخة آب از خورشيد تأمين مي )4

ضربه

مد، و جزلاير آب�، برق باد، خولايرش�دي، اهنرژي

گ�اه� سوختهاي و گرما-� زم�ن
20%

20%

45%
5%

10%
هستهاي سوختهاي

زغالسنگ

هنفت

طب�ع� گاز
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،  AB ةسطح زمين و فاصـل  Cهاي زير،  تري حفر شود؟ (در شكل بايد چاه عميق ،يك از حاالت زير براي رسيدن به آب در كدام -73
 ها فرضي است.) هاي زير نسبت چنين در شكل اشباع است. هم ةمنطق

1 (
متر 20

متر 60

C

A

B

  2 (
متر 20

متر 50

C

A

B  

3 (
متر 20

متر 50

C

A

B

  4 (
متر 30

متر 50

C

A

B  

  نامند. اشباع مي ةشود را منطق پر مي. . .  فضاهاي خالي آن با در اثر نفوذ آب به داخل زمين،كه در . . .  اي منطقه -74
  آبـ  ير سطح ايستابي) ز2  رطوبت و هواـ  ) زير سطح زمين1
  رطوبت و هواـ  ) بين زمين و سطح ايستابي4  هوا ـ  ) روي سطح ايستابي3

 انـرژي موجـود در  برابر بـا  تقريباً كند،  گرم سيب زميني دريافت مي 200گرم مرغ و  100انرژي كه بدن شما با خوردن  مقدار -75
 ؟  استچند گرم كيك ساده 

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

 . . .   .  انرژي . . .  يك جسم،  -76

  معموالً برابر انرژي پتانسيل گرانشي آن است.ـ  جنبشي )1
  باشد.  تواند از انسان به آن منتقل شده ميـ  جنبشي )2
  همواره در طول مسير حركت آن ثابت و بدون تغيير است. ـ گرانشيپتانسيل  )3
   شود. فقط با واحدهاي كيلوژول يا كيلو كالري بيان ميـ  پتانسيل شيميايي )4

  توان استفاده كرد. ها نيز مي چنين بام و نماي ساختمان ها و هم ها، چراغ از . . . عالوه بر توليد برق، در ماهواره -77
  هاي خورشيدي صفحه )2    يا  انرژي هسته )1
  هاي بادي توربين )4    آبگرمكن خورشيدي )3

كند.كاري كـه ايـن    جا مي متر در امتداد نيروي وارد شده به آن جابه 2 ةاي را به انداز نيوتون، جعبه 325شخصي با نيروي افقي  -78
 دهد چند ژول است؟ شخص روي جعبه انجام مي

1( 325   2 (500  3(650  4 (1500  
 ز موارد زير صحيح هستند؟چه تعداد ا -79

  آيد. الف) باد همان هواي در حال حركت است كه در اثر گرم شدن نابرابر سطح زمين به وجود مي
  كنند. هاي بادي انرژي جنبشي باد را به انرژي الكتريكي تبديل مي ب) توربين

  رفتند. يج) آسياهاي بادي در گذشته براي آرد كردن گندم و باال كشيدن آب از چاه به كار م
 اي نياز داريم. هاي ويژه هاي دريا، به توربين د) براي مهار انرژي ذخيره شده در موج

1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  
(از  شـود؟  توپ برابر مي گرانشي در كدام نقطه انرژي جنبشي و پتانسيل شود. رها مي A از ارتفاعزير با توجه به شكل  يك توپ -80

  بين نقاط باهم يكسان هستند.) ةنظر شود و فاصل اتالف انرژي صرف
   A ةدر نقط) 1
 C ةدر نقط) 2

  E ةدر نقط) 3
  Dو  Bي ها در نقطه) 4
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  بخش غيرمشترك
  (اختياري)

 

  :عزيز انآموز دانش
  .استاختياري مشترك غيرگويي به تمامي سؤاالت بخش  پاسخ

ايد، بـه شـما    ين در دو درس رياضي و علوم را مطالعه كردهدرفرو 29اگر مباحث آزمون 
 اين بخش پاسخ دهيد. علومسؤال  10سؤال رياضي و  10به  كنيم ميتوصيه 
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 ترين عدد مرتب كنيم، سومين عدد كدام است؟ ترين به بزرگ اگر عددهاي زير را از كوچك -81

( ) , ( ) , , , ( ) 192515 5 6 41 6 3 52   

1(( )
1925

2
  2(( )45   3( 63  4(( ) 151   

aايم. حاصل جدول زير را كامل كرده 28براي يافتن جذر تقريبي عدد  -82 b كدام است؟ 

5 5 1 5 2 5 3 5 4
25 26 01 28 09

/ / / /

/ a / b

jkø
n»m\¶

   

1( 02/56  2( 2/56  3( 01/57  4( 29/55  
واحد در  2و  xواحد در جهت  3قرار دارد، ابتدا  Aشخصي كه در نقطة  -83

واحد  2و  yواحد در خالف جهت  1كند. سپس  حركت مي yخالف جهت 
 ؟قرار داردكند. اين شخص در انتها در كدام نقطه  ت ميحرك xدر جهت 

1( B    2( C 

3( D    4( E 

 BCDEFGيك از بردارهاي زير قرينة يكديگر نيسـتند؟ (  ر شكل زير كدامد -84
 االضالع است.) مثلث متساوي ABGضلعي منتظم و 6

1(GF


DCو 


     2(FD


CGو 


   
3(FC


DGو 


     4(GD


CAو 


   

 در كدام ناحيه از صفحة مختصات، هر نقطه داراي طول و عرض منفي است؟ -85
  ناحية چهارم )4  ناحية سوم )3  ناحية دوم )2  ناحية اول )1

كدام باشد تا بردار در ناحيـة   Aمختصات نقطة  ايم. برداري رسم كرده Aاز مبدأ مختصات به نقطة  -86
 سوم صفحة مختصات قرار گيرد؟

1(A
 

  
 

2
1 3   2(A

 
   

3
2 4   3(A

 
  
 

4
3 2   4(A

 
   

3
4 2   

1هاي آن در نقاط يك چهارضلعي كه رأس -87
1
 
 
 
،4

1
 
 
 
، 2

2
 
 
 

4و 
2
 
 
 

 قرار دارد، كدام است؟ 

  الساقين ذوزنقة متساوي )2    مستطيل )1
  الزاويه ذوزنقة قائم )4    لوزي )3

 شود؟ ها مي يك از بردارهاي زير موازي محور طول كدام -88

1( 
  

5
3   2( 

 
 4
   3( 

 
 

4


   4( 
 
 

2
3   

dرو بردار در شكل روبه -89


 كدام است؟ 

1( 
 
 

2
2   2( 

  

2
2   3( 

 
 

2
2   4( 

  

2
2   

 توان قرار داد كه رابطه برقرار باشد؟ در رابطة زير چند عدد طبيعي مي -90

12 15x    
1( 81  2( 5  3( 4  4( 80  

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

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

 

 غيرمشترك هاي رياضي سؤال

D E

FC

B

A

G

y

x
A

D

E
C B

d

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  110 ةصفح تا 93ة صفح

  دقيقه 15
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 كند؟ ها بيان مي كدام گزينه عبارت صحيحي را در مورد مويرگ -91
  ها هيچ تناسبي وجود ندارد. در مويرگ ها بين نوع كار و شكل ياخته )1
  اند. هاي نازك ها فاقد ياخته مويرگ )2
  توانندتبادل را انجام دهند. هايي مي ها در محل هاي مويرگ ياخته )3
  هاي خود هستند. ها فاقد هر گونه منفذ، بين ياخته همة مويرگ )4

 كند؟ موجودات زنده بيان مي كدام گزينه عبارت صحيحي را در مورد واحد(هاي) ساختار و عمل در -92
  ها را احاطه كند. ها پوششي ندارند كه آن بسياري از آن )1
  اند و تفاوتي با يكديگر ندارند. هم شبيه ها كامالً به تمام آن )2
  پذير است. آميزي امكان مشاهدة تمام انواع آن بدون رنگ )3
  ر بدن ما باشند.اي و عصبي د توانند داراي انواع مختلفي مانند ماهيچه مي )4

 غشاي پالسمايي . . .  -93
  نفوذپذيري انتخابي ندارد. )1
  عمدتاً از كربوهيدرات ساخته شده است. )2
  كند. از ياخته محافظت مي )3
  كند. هايي مثل شكل و اندازة ياخته را تنظيم مي ها و ويژگي بخشي از ياخته است كه برخالف هسته فعاليت )4

 . ..  توانند نميها)  پروتئين( -94
  در غضروف وجود داشته باشد. )1
  در دستگاه گوارش تجزيه شوند. )2
  همگي صرفاً توسط بدن و بدون نياز به مواد موجود در غذا ساخته شوند. )3
  در غذاهاي گياهي همانند غذاهاي جانوري وجود داشته باشند. )4

 ويتامين(هاي) . . .  -95
  و پرتقال وجود دارد. فرنگي، كلم در گوجه ،Cبرخالف ويتامين  Bگروه  )1
2( Aفرنگي وجود ندارد. ، در هويج و گوجه  
3( C .محلول در چربي است  
4( D مرغ و ماهي وجود ندارد. در تخم  

 هاي زير كمبود دارد؟ يك از ويتامين خوني داشته باشد، به احتمال زياد بدن او در كدام اگر فردي ريزش مو و كم -96
  Dويتامين  )A  4ويتامين  )B  3 گروه هاي ويتامين )C  2ويتامين  )1

 سلولز . . .  -97
  تواند به سالمتي ما كمكي كند. نمي )1
  در بعضي از غذاهاي گياهي وجود دارد. )2
  شود. هاي گلوكز ساخته مي برخالف نشاسته از مولكول )3
  ها به مقدار زيادي وجود دارد. ها و سبزي كربوهيدراتي مركب بوده كه در ميوه )4

 اي . . .  (در) جلبك رشته  -98
  دهد. هاي حياتي خود را فقط در يك ياخته انجام مي همة فعاليت )1
  توان با ميكروسكوپ مشاهده كرد. را نمي )2
  فاقد تعدادي ياختة در كنار هم است. )3
  هاي ديگر به فعاليت حياتي خود ادامه دهد. تواند مستقل از ياخته هر ياخته مي )4

  هستند؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -99
  شوند. هاي آن مي صورت محلول در آب وارد بدن ما و ياخته الف) برخي از مواد مغذّي به

  نياز دارد.  هاي بدن وجود دارد، به پروتئين تر دستگاه ب) بدن ما براي ساخت بافتي كه تقريباً در بيش
  شوند. ز بدن دفع ميتوان گفت بسياري از مواد زائد بدن ما معموالً به حالت محلول در آب ا ج) نمي

 د) پروتئين در پر پرندگان و تار عنكبوت برخالف مو وجود دارد.
  سه مورد )4  چهار مورد )3  دو مورد )2  يك مورد )1

 باشند؟ از لحاظ عملكردي همانند كدام بخش كارخانه مي» كريچه، دستگاه گلژي، ريبوزوم و راكيزه«هر كدام از موارد  - 100
  جايي ـ انبار ـ نيروگاه و جابهبندي ـ انتقال  بخش بسته )1
  بندي ـ انبار ـ بخش پخت مواد جايي ـ بخش بسته انتقال و جابه )2
  بندي و توزيع ـ بخش مخلوط و پخت ـ منبع انرژي (موتورخانه) انبار ـ بخش بسته )3
  بندي انبار ـ نيروگاه ـ ادارة مديريت ـ بخش بسته )4

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

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

 

 غيرمشتركعلوم هاي  سؤال

  
  علوم

  109 ةتا صفح 92ة صفح

  دقيقه 15
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  بخش تيزهوشان
  
  

 

 

  

  :عزيز انآموز دانش
 .استتيزهوشان اختياري گويي به سؤاالت بخش  پاسخ
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  (نگاه به گذشته)كدام گزينه است؟  برابر با 13997دو رقم سمت راست عدد - 101
1 (7  2 (49  3 (47  4 (43  

2نقاط - 102
1A

 
   

،1
3B
 

  
 

،4
4C

 
   

BAطوري كه داريـم:  اند به داده شده Dو   DC
 

. در 

 است؟ كدام Dاين صورت مختصات نقطة 

1( 
  

7
8   2( 

  8
   3( 

 
 

7


   4( 
  

1
8   

 حاصل عبارت زير چقدر است؟ - 103

17 1312 15
13 175 4

  

1(303   2(43   3(309   4(109   

اگر - 104
333A  227حاصل ،باشد A چقدر است؟ 

1(213   2(543   3(573   4(243   
 كدام گزينه درست است؟ - 105

1(   7 2 4 64 64 16 8   2(  7 6 2 44 8 64 16   

3(  2 7 6 464 4 8 16   4(  2 7 4 664 4 16 8   
3بين دو عدد - 106 29 3و 29 دد صحيح وجود دارد؟چند ع 

1( 12    2( 13  
3( 10    4( 11  

3اگر - 107 3 1D    4، حاصلباشدD چقدر است؟ 

1( 5    2( 81  
3( 25    4( 9  

 ؟كند ميزوج در رابطة زير صدق  طبيعيچند عدد  - 108

21000 2000n   
1( 13    2( 7  
3( 12    4( 8  

1نقطة - 109
2 1
x

y

 
  

3xرا با بردار 

y

 
 
 

3به نقطـة  
4 1

x

y

 
  

x)ايـم. حاصـل   انتقـال داده   y)   چقـدر

 است؟

  4 )2    صفر )1
3( 2    4( 2  

2نقطة xبراي چند عدد طبيعي  - 110
3 28

x

x

 
  

 گيرد؟ ز ناحيه) قرار ميدر ناحية سوم (نه روي مر 

1( 8    2( 9  
3( 7    4( 10  

  دقيقه 10 (تيزهوشان) هاي رياضي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 110 ةتا صفح 83 ةصفح
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  ».هوس«يعني » هوي«آيد پاسخ دهيد.  هايي كه در پي مي * ابيات زير را بخوانيد و به پرسش
  

ــيدن    1 ــت جوشــ ــد، وقــ  آب ناليــ
  

 كــاوخ از رنــج ديــگ و جــور شــرار  
  

ــز   2 ــتم هرگـ ــاري كـــس نخواسـ  خـ
  

ــار    ــمانم خـ ــرد آسـ ــه رو، كـ  از چـ
  

 بالي محبس (زندان) ديگمن كجا و   3
  

ــار     ــب حص ــين مهي ــا و چن ــن كج  م
  

 اي ز نالـــه خمـــوش نشـــوم لحظـــه  4
  

ــرار    ــوانم دمــــي گرفــــت قــ  نتــ
  

 از چه شد بخـتم، ايـن چنـين وارون     5
  

 از چه شد كارم، ايـن چنـين دشـوار     
  

 گفت آتش، از آن كه دشمن توسـت   6
  

ــدار      ــف مـ ــتي و لطـ ــع دوسـ  طمـ
  

 سـت اهمنشين كسي كه مست هوي   7
  

ــيار      ــردم هش ــت، م ــد، اي دوس  نش
  

 زار، كشــت كنــد هــر كــه در شــوره  8
  

ــوردار      ــويش، برخ ــار خ ــود از ك  نب
  

  

  اماليي هست؟ نادرستيدر ابيات باال چند  - 111
  ) ابيات نادرستي اماليي ندارد.4  ) يكي3  ) دو تا 2  ) سه تا 1

  قالب اشعار باال كدام است؟ - 112
  قطعه) 4  ) غزل 3  رباعي) 2  ) مثنوي 1

  هست؟» مصدر«يت در كدام ب - 113
  ) بيت هفتم4  ) بيت پنجم3  ) بيت سوم2  ) بيت نخست1

  جمله دارد؟ از ابيات باال شبه كدام دو بيت - 114
  ابيات دوم و هشتم )4  ل و هفتمابيات او )3  ابيات هفتم و هشتم) 2   ابيات اول و دوم) 1

  يا عبارت پرسشي دارد؟  چند بيت از ابيات باال جمله - 115
  .نيستابيات پرسشي در ) 4  يكي ) 3  ) دو تا2  ) سه تا1

  در ابيات باال متفاوت است؟  نقش دستوري كدام واژه - 116
  ) دشوار (بيت پنجم)4  ) وارون (بيت پنجم)3  ) قرار (بيت چهارم)  2  ) خموش (بيت چهارم)1

  بيت دوم كدام است؟ ةنقش دستوري ضمير پيوست - 117
  ) متمم4  ) مفعول3  مسند )2  ) نهاد1

  دارد؟» تشبيه«كدام بيت  - 118
  ) بيت هفتم4  ) بيت پنجم3  ) بيت سوم2  ) بيت نخست1

  قرابت معنايي دارد؟» زمين شوره سنبل برنيارد / در او تخم عمل ضايع مگردان«كدام بيت با بيت  - 119
  ) بيت هشتم4  ) بيت ششم3  ) بيت چهارم2  ) بيت دوم1

  ارتباط بيشتري دارد؟  » پليد كند با بدان كم نشين كه صحبت بد / گرچه پاكي تو را«مفهومِ كدام بيت به مفهوم بيت  - 120
 ) بيت هفتم4  ) بيت پنجم3  ) بيت سوم2  ) بيت نخست1

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

  فارسي
  131 ةتا صفح 107 ةصفح

  نگارش
  76 ةتا صفح 67 ةصفح

  دقيقه 10
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 هاي تصوير مقابل وجود دارد؟ در كدام گزينه همة شكل - 121

1(   2(   3(   4(   

 در آب باشد؟ زيركدام گزينه ممكن است تصوير شكل  - 122

1(   2(   3(   4(   

 تر است؟ شدة كاغذ به شكلِ كدام گزينه شبيه دهيم. شكل باز كنيم و برش مي تا و سوراخ ميزير  مراحلرا مطابق  يبرگة مربع شكل - 123

  

1(   2(   3(   4(   

دهد؟ پشـت برگـة    اگر با شكل گستردة زير يك مكعب بسازيم، كدام گزينه تصوير نمايي از آن مكعب را به درستي نشان مي - 124
 .شكلِ گسترده كامالً سفيد است

1(     2(   

3(     4(   

 مانند رابطة . . . است.» آسيا«و » قاره«رابطة  - 125

  »قلّه«و » كوه« )2    »خزر«و  »درياچه« )1

  »توچال«و » دماوند« )4    »رودخانه«و » دريا« )3

  

  آموز عزيز:دانش
ها، بايد الگوهاي حل مسئله را خودتان بسازيد و  هاي قبلي خود شك كنيد. در پاسخ دادن به برخي مسئله ا، بايد به دادهه در پاسخ به برخي مسئله

ها  هاي استعداد تحليلي، چه در آزمون ها نيز بايد ابعاد ديگري از فكرتان را درگير كنيد. با پرسش ها پيش برويد. در پاسخ دادن به برخي مسئله براساس آن
  ها را در خود تقويت كنيد. ها، اين توانايي ه در كتابو چ

 استعداد تحليليهاي  سؤال

  
  استعداد تحليلي

  دقيقه 10
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  ؟نيستپذير  بخش 6پذير است ولي بر  بخش 3بر  كدام عدد - 126

1( 1819853706    2 (14555198002  

3 (4387500183    4 (6407198755  

هر كـدام  كه بدانيم علي و محمد  هايي متفاوت. براي آن اند، اما در سال دنيا آمدهعلي و محمد هر دو در روز سوم ارديبهشت به  - 127

  اكنون چند سال دارند، به كدام اطالعات زير نياز داريم؟ هم

  .ستتر ا الف) مجموع سن علي و محمد هجده سال و محمد دو سال از علي بزرگ

  برابر سن علي است. 25/1ب) سن محمد 

  كافي نيست.به تنهايي » ب«رساند ولي اطالعات  به تنهايي ما را به جواب مي» الف«اطالعات  )1

  كافي نيست.به تنهايي » الف«رساند ولي اطالعات  به تنهايي ما را به جواب مي» ب«اطالعات  )2

  رسيم. احتياج داريم و با آن به جواب ميزمان  هم» ب« و» الف«دو اطالعات مجموع براي حل مسئله به  )3

  رسيم. به جواب نمي ،هر دو اطالعات را هم كه داشته باشيم )4

 ؟رسيم نميريختة كدام گزينه را اگر مرتب كنيم به نام يك ساز  هم حروف به - 128

  و پ ن ا ي )2    ا چ ه ن م ك )1

  و ن ت ر س )4    ب ب ش ا ر )3

 چرخند؟ خالف جهت يكديگر مي ،كدام گزينه ةدند ، دو چرخزيردر مكانيزم  - 129

  3و  1 )1

  4و  3 )2

  5و  4 )3

  5و  2 )4

همـة   شـود؟  ، در مجموع چند دايـرة كامـل و نـاقص ديـده مـي     مقابلدر تصوير  - 130

 ها به دايره مربوط است. قوس

1( 15    2( 16  

3( 17    4( 18  
  

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

پسندم. ) سؤاالت هر سه درس را مي4  ) استعداد تحليلي3 ) فارسي2  ) رياضي1
  

1

2

3 4

5



  
  
  

  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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