
  

  9999ماه ماه   فروردينفروردين  2929  آزمونآزمون
  اول متوسطهاول متوسطه  ةةدوردور  هشتمهشتم  ةةپايپايسؤال سؤال   ةةدفترچدفترچ        

  
  دقيقهدقيقه  100100    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ                سؤال نظرسنجيسؤال نظرسنجي  1010++  8080  ::(اجباري)(اجباري)  آزمونآزمونمشترك مشترك   بخشبخش  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال

  

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

  دقيقهدقيقه  3030    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ                سؤالسؤال  3030  ::آزمون (اختياري)آزمون (اختياري)  تيزهوشانتيزهوشان  بخشبخش  هايهاي  داد كل سؤالداد كل سؤالتعتع
  

  
  

 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  12تا  10 41-60 20 رياضي
  دقيقه 30   14و  13 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  رياضي (تيزهوشان)
  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 محمدزادهپور، حميد اصفهاني،خانحسنسپهر  فارسي
 ، مجيد هماييپوراله، سجاد فضلدوريشعلي ابراهيمي، مريم آقاياري  ربيع

  پورخانحسندعلي مرتضوي، حميد اصفهاني، آگيتا محمدزاده، سپهرممح هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
 پور، فائزه اكبرزادهبهزاد كاوياني، علي رضواني  انگليسيزبان 

  كفـش،   پـور، حميـد زريـن    خـان  محمدي، سهيل حسـن  سيدعلي حسيني، بنيامين قريشي، حسام سلطانهدي، حميد گنجي،فرزاد شيرمحمدلي، مجتبي مجا  رياضي
  پور پري، پويا نوري، ندا صالحپور، هادي پالور، سعيد جعفري، هادي زمانيان، محمدرضا ششفاطمه راسخ، سجاد محمدنژاد، مريم عظيم

  اصـغري،   كفـش، عزيزالـه علـي    پـور، هـادي پـالور، محمـد طـاهري، حميـد زريـن       جيـد بيـانلو، فـرزاد كـرمماكبر مهرآبـادي، سـپيده نجفـي،علي  علوم
  بگلو، مهرشاد سعادتمند، هادي زمانيان، اشكان يادآورواحد، آرين توسل، مريم حيدري، سپيده نجفياميرحسين قاسم

  زاده مهرشاد سعادتمند، حميد اصفهاني، فاطمه راسخ، عرفان كهنداني، علي صادقي، آرين توسل، محمدامين طه  استعداد تحليلي
  

  گزينشگران و و يراستاران
  

  استعداد تحليلي  هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام  انگليسيزبان فارسي عربي علوم  رياضي نام درس
  حميد اصفهاني  حميد اصفهاني  پور علي رضواني حميد اصفهاني مريم آقاياري محمدعرفان اردستاني  حميد گنجي  مسئول درس

  ويراستاران
  ، فاطمه راسخ
ناصر  سجاد محمدنژاد،
   اسكندري
  پور مريم عظيم

  فاطمه نوبخت، 
پور،  فرزاد كرم
  نژاد ايمان حسين

  حميد اصفهاني  -  -  -  سيدمحمدعلي مرتضوي
  پور مريم عظيم

گروه  ويراستاران
  يمستندساز

  ،حسين اسدزاده
  عليرضا زارعي

  ، علي رفيعي
  الناز معتمدي،   حسن نورمندم  سوسن نوابيان

  حافظ نقدعلي
  پويا گرجي، 

مليكا كرباليي، 
 محمدمهدي اميرپويان

  اسدزاده،  حسين  زاده، مائده بهادري ايرج خليل
  عليرضا زارعي

  
  گروه فني و توليد

  فاطمه راسخ مدير گروه آزمون
  زهرا تاجيك آراييو صفحهنگاري حروف

  فاطمه نوبخت مسئول دفترچه
  نسب فاطمه رسولي گروه مستندسازيمدير

 سميه اسكندري مسئول دفترچه مستند سازي
 سوران نعيمي ناظر چاپ

  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463تلفن:   تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

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



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشتركبخش 
  )اجباري(

  

  :عزيز انآموز دانش
 .استگويي به تمامي سؤاالت بخش مشترك اجباري  پاسخ
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 (نگاه به گذشته)هاي زير درست معنا شده است؟  چند تا از واژه - 1
  »بصر: شنوايي ـ خليل: چاق و فربه ـ كُنه: ظاهر ـ نغز: نيكو ـ نژند: شادمان«

  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي1
 . . . . . . يعني» حاجت«و » حيلت« - 2

  نياز بي ) زيبايي، 4  ) زيبا، احترام3  ) نيرنگ، نياز 2  ) فريب، عزّت1
 اماليي وجود دارد؟   نادرستيدر كدام گزينه  - 3

 ستن دوگانگي و پديداري وحدت كلمهوااز ميان برخ  )2  ) تكيه بر تعاليم الهي  در تاريخ معاصر ايران1
 حماسه و دگرگوني معيارها ستيزي، ) تعهد، ستم4  ) آثار نظم و نثر و عامل انسجام اقوام يك سرزمين3

 اماليي هست؟   نادرستيدر كدام عبارت  - 4
  گاه حساسيت زيادي به من پيدا كرده بود.وفرمانده ارد )1
  »علي چاق بود، تبعيد الغرش كرده؟ حسين«گفتم:  )2
    ي مأموران صليب سرخ عجيب بود. رفتار مؤدبانه) 3
  »م!بزار كار اين بابا رو راه بنداز«برگشت و گفت: ) 4

  هست؟  » پيوسته ضمير«در كدام مصراع  - 5
  ) كه رديف سخنش آمده يكسر تشنه2  ) خشك گرديد هم از دود دل و ديده دوات1
  ي بحر بال بود در آن بر تشنه ) غرقه4  ياور تشنه و لشكر ) بود آن خسرو بي3

  بيان شده است؟   نادرستشده  مشخّص ةنقش دستوري كدام واژ - 6
  اهل: مسند  نماز اهلاو را كه نبود  برد) 1
  شمشير: مفعول   ي برآورد و شتافتشمشير) زود 2
  غزا: متمم  ش كاهليغزاياو اندر  كرد) 3
  شير: نهاد  حق را دان منزّه از دغل شير) 4

  ؟  نداردكدام بيت صفت پرسشي  - 7
  گناهي ) به جرم چه راندي مرا از درِ خود؟ / گناهم نبوده است جز بي1
  است از اين عجوز، وفا؟ هدگسل / كدام مرد بديده) وفا نديدم از اين روزگار ع2
  ) به زخم قلب فقيران، چه كس نهد مرهم؟ / و گر برند خسارت، چه كس دهد تاوان؟3
  ) كدام وقت ز احوال ما بپرسيدي؟ / كدام روز نگاهي به سوي ما كردي؟4

  آمده است؟  » نافرماني«اي به معناي  در كدام بيت كنايه - 8
  اي تو / ديگر چه كنم گر ندرم جامه ز دستت؟ در دست نه ) از دست برفتم من و1
  ايد ايد / الجرم باديده و ناديده ها پيچيده ) رو و سر در جامه2
  ؟جز او حاكمي كي توان يافتن/  نشايد سر از حكم او تافتن) 3
  ) سر سعدي چو خواهد رفتن از دست / همان بهتر كه در پاي تو باشد4

  قرابت معنايي دارد؟  » ال بالنّياتاالعم«كدام بيت با عبارت  - 9
  ي اعمال اگر نبود سپيد / رو مباش از رحمت حق نااميد  ) نامه1
  رود كنم / چون ساقي آمد آن همه از ياد مي ) گاه خمار، صد نيت توبه مي2
  ي پاك / اي بس آلوده كه پاكيزه ردايي دارد ) زهد با نيت پاك است نه با جامه3
  ايم ز دست دعا نقاب ل زشت خويش / بر رخ كشيده) از شرم روسياهي اعما4

  كدام بيت با بيت زير قرابت تصويري دارد؟   -10
  »گشت از كلك فدايي چو دلش دود بلند / بر ورق كرد رقم بس كه مكرّر تشنه«

  ) چون كنم انشاي شرح شوق خود فخري به يار / خامه سوزد نامه درگيرد اگر انشا كنم1
  كن/ مصلحي تو، اي تو سلطان سخن گر خطا گفتيم اصالحش تو) 2
  دريغ رقم زد به نامِ غير / وز كلك خويش يك رقم از من دريغ داشت ) صد نامه بي3
  سود و زيان اين همه نيست حافظ رقمِ نيك پذيرفت ولي / پيش رندان رقمِ  ) نام4ِ

 فارسيهاي  سؤال

  
  فارسي

  106 ةتا صفح 89 ةصفح
  نگارش

  86 ةتا صفح 77 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 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  ون امروزبراي آزم10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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 (نگاه به گذشته)؟ نيستكدام ترجمه نادرست  -11

1( »تَقدلُ لصنعٍ كبيرٍ في مدينة أراك.سأعماي بزرگ در شهر اراك كار خواهم كرد. براي پيشرفت كشورم در كارخانه»: م بِالدي في م  
  رود. ورزش را دوست دارد و هر ماه به كوه مي ،اين ورزشكار ممتاز»: ياضة و تَذهب إلي الجبلِ كلَّ اُسبوعٍ.هذه اللّاعبة الممتازة تُحب الرّ) «2
  دهي؟ اي معلّم من، آيا اجازه صحبت درباره درس زيست را مي»: رستي، أ تَسمحينَ لي بالكالم حولَ درسِ الكيمياء؟يا مد) «3
 گرديم. كنيم و با قطار برمي در ماه آينده با هواپيما سفر مي»: سنُسافر في الشَّهر القادم بالطّائرة و سنرجِع بالحافلة.) «4

 ؟است نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -12

1( ».ساءنَفس الشَّجرة م حقيبتي تَحت لتعكيفم را عصر زير همان درخت گذاشتم.»: ج  
  را خوب ياد نگرفتم. . پس آننيستدرس هشتم كتاب شيمي آسان »: جيداً. مههأفامن من كتاب الكيمياء سهالً فَال ليس الدرس الثّ«) 2
اي از بازار بـراي خـواهرم خريـدم، قيمـتش      ديروز انگشتري نقره»: كانت رخيصةً. تهوق أمسِ، قيمسياً الُختي من الاشتريت خاتماً فضّ« )3

  ارزان بود.
 هستند. شكيباييندگان مها رز ترسند، آن سربازان ما از دشمنان نمي»: .ن األعداء، هم مجاهدونَ صابرونَمجنودنا ال يخافونَ «) 4

 ؟ترجمه درست كدام است -13

  كنند. را درو مي كارند و در تابستان آن آن كشاورزان برنج را در بهار مي»: في الرَّبيع و يحصدونه في الصيف. احون يزرعونَ الرُزلّلفَأولئك ا« )1
  نشينند. سمت راست سفره مي پسران سمت چپ سفره و دختران»: يجلس األوالد علي اليمين و تَجلس البنات علي اليسار.جنب المائدة «) 2
  كند. معاينه مي صبحبيمارانش را در اين بيمارستان هر  ،آن پزشك كوشا»: ستوصف كلّ صباحٍ.ك المهذا الطَّبيب المجد يفحص المرضي في ذل« )3
 ما بايد هنگام عبور از خيابان مراقب كودكانمان باشيم.»: .ارعمراقبة األطفال عند العبور من الشّعلينا ب«) 4

 در كدام گزينه آمده است؟.» اًمشيئاً مه لُعتَمد اإلنسان علي غيره، ال يفعما يدعن«م عبارت مفهو -14

  آيينه شكستن خطاست ،شكن خود آينه چون نقش تو بنمود راست/ )1
  كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!) 2
  !صالح مملكت خويش خسروان دانند )3
 ه ديگري!يك سوزن به خودت بزن يك جوالدوز ب) 4

 ؟است نادرستمفرد كدام جمع  -15

    أطعمة: طعام) 2    فنادق: فندق )1
 جيران: جار) 4    أعالم: علم )3

 عربي هاي  سؤال

  
  عربي

  

 98ة تا صفح 75ة صفح

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

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  زمون قبلآ10چند از
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 ؟شود ، به صورت جمع ترجمه مياست كه مفرد دركدام عبارت فعل جمله با وجود آن -16

  .الفلّاحة تَعمل في المزرعة )1

  هذه البنت رجعت سريعاً.) 2

  .لمسابقةيخرج اللّاعبون من ساحة ا )3

  .السليمةباخ في مدرستنا األطعمة يطبخُ الطَّ) 4

 ؟دارد تفاوتبا بقيه  (شخص) كدام فعل از نظر صيغه -17

1( تانِ تَزرفي هذه هل الفلّاحتان المجد ؟المزرعةعانِ القمح  

  هر القادم.مة في الشّكرّمة السافران إلي مكّجدتي تُ مي واُ) 2

  .ان واجباتهما المدرسيةبكتُلميذتان تَهاتان التّ )3

4 (هل تُحبانِ الدخول في السينما لمشاهدة الفبنتي؟و  ديلَلم يا و 

 ؟است نادرستكدام گزينه  كاربرد فعل در -18

  .بحثُ عن حقيبتيأماذا تفعلُ يا ولدي؟ أنا  )1

  .تَرجِع أخَواتي من السفر ليلة أمسِ) 2

  .رضماوات و األم غَيب السربنا يعلَ )3

4 (بونَ إلي تي إخوذهيغداً مشهدالس. 

 ؟است نادرست وگو گفتكدام  -19

  فاع عن وطننا.لي الحدود يا رجالُ؟ نَذهب للدبونَ إماذا تَذهل )1

2 (تي وملْصصنا ليالًلتم إلي طهران يا أصدقائي؟ و.  

  .في أي يومٍ تأتي إلي بيتنا؟ ستّة أيامٍ )3

4 (لُ يا واماذا تَعمدي؟ أنا أجمفصلل َطبالح لِ الشّتاء.ع 

 دارد؟ تري  بيشبا كدام حديث شريف تناسب معنايي » دهد بر باد! سبز مي زبان سرخ سرِ«ضرب المثل معروف  -20

  السكوت ذَهب و الكالم فضّةٌ. )2  رب كالمٍ جوابه السكوت! )1

  المة اإلنسان.سكوت اللّسان س )4  المؤمن قليل الكالم و كثير العمل! )3
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 )هاي آسمان پيام(

  (نگاه به گذشته)خداوند اشاره شده است؟ » غفّار«در كدام عبارت به معناي صفت  -21

 ؟نه اين است كه رحمت را تو خلق فرمودي ؟اي نبوده آمرزنده آيا قبل از خلق خطاكاران تو بسيار) 1

 .من محسوب نيايدؤداند، ممن بال را نعمت و آسايش را محنت نؤتا زماني كه م) 2

 .را چنان فرود دهم كه از عباداتت ثمري نبريو مخلوق من انس گرفتي، ت اگر بهكه  شدوحي ) 3

4 (است.دانش حقايق عالم  ودانش اسماء و صفات و مظاهر خداوندي و احوال مبداء و معاد  ،وفتص 

  حديث زير است؟   كامل كار كدام شخص مصداق -22

  .»تواند حرام ديگري را پاك كند كند، كارهاي نيك است، اما كار حرام نمي مي چه گناهان را پاك آن«

  ) شخصي كه با روابط شخصي و بدون ضمانت، پولي را از بانك وام گرفته است و حاال قصد ندارد آن پول را به بانك برگرداند.1

  و بخشي از پول را به نيازمندان بخشيده است. قيمتي را به شخصي ديگر فروخته ) شخصي كه با دزدي و جعل سند، خودروي گران2

  گيرد. قيمت مي قيمت، دستمزدي بيشتر از تعمير خودروهاي ارزان ) شخصي كه براي تعمير خودروهاي گران3

  كند. خرد و بين مردم محروم روستاها پخش مي هاي شخصي مردم مي خانه چندم را از كتاب هاي دست ) شخصي كه كتاب4

  . . .  .اي حرام باشد،  اگر در شكم بنده -. . . .  دعاها به اجابت، دعاي كسي است كه ترين ي، نزديكطبق متن كتاب درس -23

  رود. ـ دعايش به درگاه خداوند باال نمي كند اش ابتدا براي ديگران دعا مي در دعاهاي پنهاني) 1

  دعايش ندارد. ن يا اجابت نشدن شدشود ـ تأثيري در اجابت  محدود مي »هنگام ضرورت«) دعايش نزد خداوند، به 2

  دعايش ندارد. شدن يا اجابت نشدن ـ تأثيري در اجابت كند اش ابتدا براي ديگران دعا مي در دعاهاي پنهاني) 3

 رود. شود ـ دعايش به درگاه خداوند باال نمي محدود مي »هنگام ضرورت«) دعايش نزد خداوند، به 4

  ؟  نيستمؤمنان علي (ع) به فرزند گراميشان اي از امير از نامهقسمتي كدام عبارت،  -24

  ود.تر ش زومند كاملآركننده بيشتر و جزاي  شود تا پاداش درخواست ير ميتأخچه بسا در اجابت دعا ) 1

  .اند ن جهان به تو دادهآن در اين جهان يا آاند و در عوض بهتر از  ن را به تو ندادهآاي، ولي  گاهي چيزي را خواسته )2

  چون خداوند سميع و بصير آن را نديده و نشنيده است. ،عايت پاسخي نگرفته است) چه بسا د3

  .تباهي دين تو خواهد بود ي يهاي كه اگر داده شود، ما گاهي دعايت به اجابت نرسيده است؛ زيرا چيزي طلب كرده) 4

  ؟  »هايشان را از او بخواهند واستهخواهد خ خداوند از بندگان مي«كند كه در آن،  اي از قرآن اشاره مي كدام بيت به آيه -25

  اندر شأنِ كيست؟ / اين سپهر نيلگون حيرانِ كيست؟» تسخير«ي  ) آيه1

  ) برگزيدي از همه عالم كه را؟ / كردي از راز درون محرم كه را؟2

  كه گفت و با كه گفت؟» ادعوني«) اي تو را تيري كه ما را سينه سفت / حرف از 3

  اي داري دريغ از جان من ن / جلوه) روي تو ايمان من قرآن م4

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

  

109 ةتا صفح 96ة صفح
  مطالعات اجتماعي

  

  134 ةتا صفح 98ة صفح

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

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10ند ازچ
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  )مطالعات اجتماعي(
 است. .. . . از  .. . .  جداكنندة و .. . . از  .. . .  ةترتيب جداكنند برينگ و كانال سوئز، به ةتنگ -26

  مريكاي شمالي ـ آسيا ـ آسيا ـ افريقا ) آ2  مريكاي جنوبي ـ اروپا ـ آسيا) آسيا ـ آ1

  مريكاي جنوبي ـ آسياآ -اروپا) آسيا ـ 4  الي ـ آسيامريكاي شم) آسيا ـ افريقا ـ آ3

  است؟ نادرستكدام گزينه  -27
  هاي آسيا و افريقا قرار گرفته است. ترتيب در قاره جهان، به  ) دو كشور پرجمعيت1

  جهان، نواحي خالي از جمعيت نيز وجود دارد. ترين قارة ) در پرجمعيت2

  ترين كشور جهان نيست.  را دارد، در پرجمعيت اي كه بيشترين تراكم جمعيتي جهان ) جزيره3

  جهان هم هست. ةترين قار جهان، وسيع ترين قارة ) پرجمعيت4

  محتوايي دارد؟ نادرستيغربي آسيا  جنوب ةوهواي منطق آب ةكدام گزينه دربار -28
بـاران و پربـاران و نيـز     در منطقه است. نواحي كم وناگونهواهاي گو از داليل پديد آمدن آب، غربي آسيا جنوب ةي منطقها وسعت زياد و تنوع ناهمواري) 1

  هاست.  هاي اين تنوع هاي كم و زياد گياهي، از نمونه پوشش

 پوشش مدنآپديد موجب راوانف وهواي معتدل دارد. بارش برف و باران بآسرد و در تابستان  وهواي بآنواحي مرتفع و كوهستاني منطقه، در زمستان ) 2

  است.  شده ها كوه ةدامن در فراوان گياهي

وخشـك   وهـواي گـرم   بآهاي وسيع منطقـه،   فرماست. بيابان خشك حكم وخشك يا نيمه وهواي گرم بآ سيا،آ غربي جنوب ةقمنط از وسيعي هاي بخش در) 3

  .ستا سياآغربي  جنوب ةل مهم منطقئب شيرين يكي از مساآدارند. كمبود 

وهواي گرم  بآهاي واقع در اطراف درياي مديترانه و درياي سرخ،  سرزمين و اقيانوس هند، ارس، درياي عمانهاي واقع در سواحل گرم خليج ف سرزمين) 4

  .ورده استآوجود  به با بارش كم دليل نزديكي به دريا زياد بوده و حالت شرجي اما رطوبت هوا به ؛دارند

  غربي آسيا دانست؟ جنوب ةهاي منطق توان از داليل تنش از موارد زير را ميچه تعداد طق متن كتاب درسي،  -29
  منابع انرژي مورد نياز كشورهاي صنعتي الف) 

  فارس و اقيانوس هند هاي خليج ، عمدتاً براي رسيدن به آبهاي مهم حمل و نقل دريايي راهب) 

  ها و پيروي سياسي از آنهاي بزرگ  منطقه به قدرتهاي  حكومت ج) وابستگي برخي

   مردم اين مناطق اميرنشيني و موروثي و امكان پايين مشاركت سياسي ةطقه به شيوبرخي كشورهاي من ةد) ادار

 هاي نظامي كشورهاي خارجي نظير امريكا و انگلستان در برخي كشورهاي منطقه هـ) تأسيس و استقرار پايگاه

  ) هر پنج تا4  ) چهار تا 3  ) سه تا2  دو تا ) 1

  رسيم؟ گذريم و به كجا مي كنيم، از كجا مي غرب حركت كنيم، به ترتيب از كجا آغاز ميسواحل جنوبي ايران، از شرق تا  ةاگر در كنار - 30
  رود اروند  هرمز، ة) بندر گواتر، تنگ2  بندر جاسك  هرمز، ة) بندر چابهار، تنگ1

  بندر گواتر  هرمز، ةرود، تنگ ) اروند4  بندر چابهار  هرمز، ة) بوشهر، تنگ3
 

  آموز عزيز:دانش
» تصويرسازي«و » سازي داستان«، »سازيسرواژه «هاي  خاطر سپردن جزئيات تاريخي مباحث مطالعات اجتماعي، از روش براي به

  استفاده كنيد.
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 (نگاه به گذشته)است؟  نيامدهدرستي  واژه در مقابل آن بهمتضاد كدام  -31
1) day  night   2) north  south 
3) cold  hot  4) weekday  weekend 

32- Winter is a cold . . . . 
1) seeson  2) seasen 
3) seazon  4) season 

 ؟است نادرستكدام واژه  ةترجم -33

1) information: 2  تمرين) airport: فرودگاه 
3) location: 4  موقعيت) village: روستا  

 ؟پاسخ مناسب براي جاهاي خالي زير كدام است ،با توجه به تصوير -34
They raise animals such as . . . . . and . . . .  . 
1) cows-horses   
2) cows-sheep 
3) dogs-hens   
4) horses-sheep 

 ؟درستي آمده است زير در كدام گزينه به ةهم ريخت هب ةجمل ةمرتب شد -35
can-downtown-food-we-have-special-.- 
1) Can we have downtown special food. 
2) We can have special food downtown.  
3) We can have food downtown special. 
4) We have can special downtown food. 

 ؟است متفاوتارتباط معنايي بين واژگان كدام گزينه  -36
1) food restaurant   2) animal zoo 
3) crop farm  4) cattle weather 

 (ترتيب حروف مورد توجه قرار گيرد.) ؟گردد ناقص زير با حروف كدام گزينه به درستي تكميل مي هاي هكلم ةديكت -37

A: b - - lding (ساختمان) 
B: tr - - t – r (تراكتور) 
1) A: i,u  2) A: e,a 
    B: a,k,e      B: a,c,e  
3) A: u,i  4) A: e,u 
    B: a,c,o      B: o,c,e 

38- The pronunciation of (th) is different in . . . .  . 
1) there  2) thank 
3) three  4) north  

39- In cities there are lots of . . . . such as universities, libraries and museums. 
1) boulevards  2) facilities 
3) palaces  4) pollution 

40- A: ……………………………? 
  B: It’s a village with many trees and flowers. 
1) Where is it  2) What is your village like 
3) What about the weather 4) Where are you from 

 زبان انگليسي هاي سؤال

  
  زبان انگليسي

  

Student Book :53تا صفحة  42 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 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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 (نگاه به گذشته) ؟نيستنهشتي  هاي هم هاي زير جزو حالت يك از گزينه كدام -41

  ها برابري دو ضلع و زاوية بين آن )2    برابري سه ضلع )1
  برابري دو زاويه )4  ها برابري دو زاويه و ضلع بين آن )3

 به گذشته)(نگاه  است؟972برابر1002چه كسري از -42

1(1
2    2(1

4    3(1
8    4(1

3   

x,y)حاصل عبارت زير همواره كدام است؟ -43 )     

x y ?
x y






3 5
3  

1(xy2   2((xy)2    3(yx2   4(xy    
 كدام مقايسه درست است؟ - 44

1( 222233335555 632   2 (555533332222 236   

3 (555522223333 263   4 (222255553333 623   
   توان قرار داد تا نامساوي زير برقرار باشد؟ ميچند عدد طبيعي يك رقمي در -45

( ) 2 13  
1( 5  2( 3  3( 6  4( 4  

bbصورت عالمت (*) بين دو عدد به -46 a*a تعريف شده است. اگـرc,b,aوd    اعـدادي طبيعـي باشـند و ،
   تر باشند، آنگاه حاصل عبارت زير كدام است؟ كوچكaباشد كه از عدد اي وجود نداشته هيچ عدد طبيعي

d)] *(c *b)*[(a*a  

  صفر )4  3 )3  1 )2  2 )1

22حاصل عبارت -47 332    برابر كدام است؟3

1(1181   2(10108    3(11108   4(1154    
48- a ،b  وc عدادي اول هستند. اگراa b c  154 ،باشدa b c كدام است؟ 

1( 17  2( 18  3( 19  4( 20  
ABدر شكل زير، -49 || DCوAD || BC.استx y چند درجه است؟ 

1(110  

2(120  

3(125  

4(130  

  هاي رياضي سؤال

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

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  بلآزمون ق10چند از

   

  دقيقه 30

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 114 ةتا صفح 1ة صفح
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محيط كل شـكل   .لوزي هستند PMADو  ANOBهاي  االضالع و چهارضلعي متوازي ABCDدر شكل زير -50

 كدام است؟

1(a b3 2  

2(a b2 3  

3(a b3 3    

4(a b4 4  

ˆضلعي منتظم استفاده شده است. حاصل 6هايي به شكل  كاري زير، از كاشي در كاشي - 51 ˆA Bكدام است؟ 

1(60  

2(90  

3(45  

4(50  

 حاصل عبارت زير، كدام است؟ -52

( ) ?
 

  


11 34
2 21 3

  

1(
3
2  2(3

2  3(27
8  4( 

35
12  

ضلعي كدام  nباشد، مجموع زواياي خارجي اين  1800تظم برابرضلعي من nاگر مجموع زواياي داخلي يك  -53

 است؟  

1(360    2(180    

3(150    4(30  

bشكل زير و aاگر بردار  -54 a 2
 وc b 

3
2
  باشد، بردار حاصـلc b a 2

   يـك از بردارهـاي زيـر     كـدام

 باشد؟ مي

1(   2(   3(   4(O


  

شـود. حـداكثر    برابـر مـي  جمـع كنـيم    bرا بـا   aبرابر عدد  6تا كم كنيم، عدد حاصل با حالتي كه  ab ،16اگر از عدد - 55

 است.) aو دهگان آن  bعددي دو رقمي است كه يكان آن  abكدام است؟ ( 100و عدد  abتفاضل

1( 40    2( 60    

  توان تعيين كرد. نمي )4    51 )3

 محل انجام محاسبات
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 كدام تساوي جبري مربوط به مساحت شكل زير است؟ -56

1((a b)(c d) a c a d c b d b     
   2 2 2 2 2  

2(a c a b c d d b(a b)(c d)    
     2 2 2 2  

3((a b)(c d) a c a b d c d b     
   2 2 2 2 2  

4(a c a b d b(a d)(c b)   
    2 2 2  

aدو عدد صحيح باشند، حاصل bو  aاگر  -57 b برابرba  aبرابر b aو حاصل 2 b2  يـك از   شود، كـدام

xهاي زير با عبارت y برابر است؟ 

1(( y)  x2    2((x (x y)) 2  

3(x ( y) 2    4(x( y))2  (x2  

  ؟نهشت هستند. كدام گزينه صحيح است هاشور خورده از دو دايره قطعاً هم  دو قطاع -58

  نهشت نيستند.  نهشت هستند ولي لزوماً هر دو قطاعي ديگر از دو دايره هم دو دايره هم )1

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

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

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

  ؟كدام است xدر شكل زير مقدار  -59

1(48  

2(50  

3(34  

4(5  

  ؟چند تا از عبارات زير درست است -60

  ساز يك زاويه، از دو ضلع زاويه به يك فاصله است. ي روي نيم هر نقطه )الف

  خط به يك فاصله است. خط از دو سر آن پاره هر نقطه روي عمودمنصف يك پاره )ب

  ساز هر زاويه بر هم منطبق است. الساقين ارتفاع و نيم ثلث متساويدر هر م )ج

  دوتا درست است. )2    هر سه تا درست است. )1

  هيچ يك درست نيست.  )4    يكي درست است. )3

 محل انجام محاسبات
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Clبا توجه به رابطة -61 e . . . . . 17 ) كدام گزينه براي جاي خالي مناسب است؟: Cl17 ،يك اتم كلر: e ((نگاه به گذشته)يك الكترون 
1(Cl17    2( Cl17    3(Cl18    4( Cl16   

 (نگاه به گذشته)حاصل شود كه . . . . .  سنگي نيستدر اثر متبلور شدن ماگما در داخل زمين ممكن  -62
  در ساختن پله و كف ساختمان استفاده شود. )2  هاي آن بدون ميكروسكوپ قابل ديدن باشند. كاني )1
  باشد. سازي كاربرد داشته در تهية بتن و جاده )4  سنگ باشد. غني از ذخاير نفت، گاز و زغال )3

 نخاع . . . . -63
  ها قرار گرفته است. ستون مهرهشبيه طناب زرد رنگي درون  )1
  هاي بدن است. مركز بسياري از انعكاس )2
  ها امتداد دارد. النخاع تا انتهاي ستون مهره از بصل )3
  رابط مغز و بخش محيطي دستگاه عصبي است. )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -64
  دهد و فقط شامل كالله و خامه است. ) مادگي بخش ماده گل را تشكيل مي1
  گيرند. هاي گرده روي مادگي گل قرار مي ام گرده افشاني  دانههنگ )2
  آيند. وجود مي هاي گرده به  هاي نر در دانه ها و گامت هاي ماده در تخمك گامت )3
  دهد و شامل بساك و ميله است. پرچم، بخش نر گل را تشكيل مي )4

  نظر كنيد.) (از نيروي گرانش صرف ؟باردار زير، در تعادل هستند. كدام گزينه همواره صحيح است ةسه ذر -65
  ي هر سه بار با هم برابر است. اندازه )1
  هر سه بار، هم عالمت هستند. )2
  هم عالمت هستند. Cو  Aبارهاي  )3
  عالمت هستند. هم Cو  Bبارهاي  )4

 A ةي پالسـتيكي بـا بـار منفـي را بـه كـر       اند و بدون بار هستند. ميله هاي عايق در ابتدا به هم چسبيده رسانا با پايه ةدر شكل زير دو كر -66
  ؟كدام است  B ةكنيم. در اين حالت بار كر جدا مي Aي  را از كره B ةپالستيكي، كر ةكنيم و سپس بدون دور كردن ميل نزديك مي

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

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

   پاسخ دهيد. 92و  91به سؤاالت  ،به متن حال با توجه» دهيم. مي(تكان) حركت 
    گيرد؟ هاي انرژي زير صورت مي يك از تبديل در اين آزمايش كدام -67

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

رباي اولـي بـا تعـداد     آهن Nهاي  كنيم. اختالف تعداد قطب تكه تقسيم مي 8تكه و دومي را به  20اي داريم. اولي را به  رباي ميله دو آهن -68
 قدر است؟ رباي دوم چه هاي آهن كل قطب

1 (4  2 (12  3 (8  4 (6  
 شود؟ اكسيد توليد مي دي هاي زير كربن در چند مورد از واكنش -69

  رين با اسيدهاي موجود در قرص جوشانالف) واكنش جوش شي
  ها ب) واكنش سوختن هيدروكربن

  ج) سوختن گاز در فضاي بسته يا اتاقي كه هوا در آن جريان ندارد.
  سه )4  دو )3  يك )2  صفر )1

  
  علوم

  

 113ة تا صفح 1ة صفح

  دقيقه 30

 علوم هاي  سؤال

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

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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 در واكنش جوش شيرين و اسيدهاي قرص جوشان . . . . واكنش سوختن كامل شمع . . . . . .  -70
  شود. نوعي نمك توليد مي-همانند )1
  رنگ و بسيار سمي است. شود كه بي نوعي گاز توليد مي-همانند )2
  آيد. را در آب آهك بدميم، آب آهك به رنگ شيري رنگ درمي شود كه اگر آن تركيبي تشكيل مي -برخالف )3
  دهد. درصد از حجم هواي پاك را تشكيل مي 03/0شود كه  گازي توليد مي-همانند )4

 تر از بقيه است؟ (بقيه شرايط در هر چهار مورد يكسان است.) رباهاي الكتريكي زير بيش يك از آهن خاصيت مغناطيسي در كدام -71
1(A :دور 70پيچ:  آمپر، تعداد دورهاي سيم 20جريان گذرنده  
2(B :دور 90پيچ:  آمپر، تعداد دورهاي سيم 15جريان گذرنده  
3(C :دور 90پيچ:  آمپر، تعداد دورهاي سيم 20جريان گذرنده  
4(D :دور  70پيچ:  آمپر، تعداد دورهاي سيم 15جريان گذرنده  

 شود. پودر بچه از كاني . . . استفاده مي ةخمير دندان از كاني . . . و براي تهي ةدر صنعت داروسازي براي تهي -72
  ژيپس -مسكوويت )4  تالك -مسكوويت )3  تالك -فلوئوريت )2  ژيپس -فلوئوريت )1

 ترتيب آمده است؟ هر سه پرسش در كدام گزينه به نادرستپاسخ  -73
  شود؟ الف) توليد زامه در مردان در چه دوره زماني انجام مي

  جنس بودن دوقلوهاي همسان وجود دارد؟ ب) آيا امكان غير هم
 هاي هر ياخته جنسي چند برابر ياخته مادر آن است؟ تن ج) تعداد فام

  دو برابر -بله -سالگي 50بدو تولد تا  )2  نصف-خير-بلوغ تا كهنسالي )1
  دو برابر -بله-بلوغ تا كهنسالي )4  نصف-خير -سالگي 50بدو تولد تا  )3

 كدام گزينه به شكل صحيح بيان شده است؟ -74
  كنند. تري توليد مي هاي جنسي كم هايي كه لقاح داخلي دارند، ياخته لقاح خارجي دارند، نسبت به آناي كه  داران، جانوران ماده در مهره )1
  آيند. وجود مي دوقلوهاي همسان از يك گامت ماده اوليه به )2
  كند. در همة پستانداران، رحم از جنين در طول رشد و نمو محافظت مي )3
  جدا شود.  ها تواند از تخمدان فقط يك ياختة جنسي مي همواره در زنان، بعد از بلوغ، در هر ماه )4

 ها صحيح است؟ تن هاي زير در مورد فام چه تعداد از عبارت -75
  شوند. هاي در حال تقسيم و با ميكروسكوپ ديده مي ها در ياخته تن الف) فام

  ديگر متفاوت است. هاي جنسي در مردان با يك تن ب) اندازة فام
  هاي خروس برابر است. تن با تعداد فام هاي مرغ تن ج) تعداد فام
 هاي برنج است. تن  تر از دو برابر فام هاي بدن انسان كم هاي ياخته تن د) تعداد فام

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
 شده است؟درستي آورده  ترتيب براي هر گروه مثالي به ها مربوط است. در كدام گزينه به هر كدام از موارد (الف) تا (ج) به يك گروه از سنگ - 76

  شوند. الف) از سرد شدن و تبلور مواد مذاب حاصل مي
  شوند. هاي ديگر و بدون فرايند ذوب شدن حاصل مي ب) در اثر حرارت و فشار از سنگ

 آيند. وجود مي هاي رسوبي به ج) در اثر اجتماع بقاياي جانوران در حوضه
  ريوليت -مرمر -گرانيت )2  سنگ زغال -مرمر -گرانيت )1
  ريوليت -آهك-گرافيت )4  سنگ زغال -آهك-يتگراف )3

 انسولين توليد شده توسط باكتري . . . . انسولين توليد شده توسط گاو، . . . .  -77
  گيرد امروزه مورد استفاده قرار مي-همانند )1
  كار رود. تواند براي مقابله با بيماري ديابت (قند) در انسان به مي -برخالف )2
  ها نياز دارد. ها و نقش آن دانش فراواني درباره ژن براي توليد به -همانند )3
  نياز به استخراج ژن توليد انسولين از انسان دارد. -برخالف )4

 دهد؟ يك از انواع تقسيمات و در چه زماني روي مي دو برابر شدن مقدار دنا براي كدام -78
  ع تقسيمفقط تقسيم ميتوز، بعد از شرو )2  فقط تقسيم ميتوز، قبل از شروع تقسيم )1
  هم تقسيم ميتوز و هم ميوز، بعد از شروع تقسيم )4  هم تقسيم ميتوز و هم ميوز، قبل از شروع تقسيم )3

 است؟ نشدهروش تشكيل كدام كاني درست ذكر  -79
  مسكوويت: انجماد و تبلور مواد مذاب )2  هاي فراسير شده كوارتز: تبخير محلول )1
  هاي فراسير شده ت: تبخير محلولهالي )4  گرافيت: تحت تأثير گرما و فشار )3

دهنـدة شـرايط آب و    هـا در يـك محـيط نشـان     شود و وجود آن ترتيب در تهية نمك خوراكي و گچ استفاده مي هاي . . . و . . . به از كاني -80
 هاست. . . . در زمان تشكيل آن هوايي
  گرم و خشك -ژيپس -هاليت )2  گرم و خشك  -هاليت  -ژيپس )1
  گرم و مرطوب-ژيپس -هاليت  )4  م و مرطوبگر-هاليت -ژيپس )3
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  بخش غيرمشترك
  (اختياري)

  

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

ايد، بـه شـما    دين در دو درس رياضي و علوم را مطالعه كردهرفرو 29اگر مباحث آزمون 
 اين بخش پاسخ دهيد. علومسؤال  10سؤال رياضي و  10به  كنيم ميتوصيه 
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كـه مهـره    مهرة آبي وجود دارد. اگر يك مهره از آن خارج كنيم، احتمال آن 10مهرة قرمز و  5اي  در كيسه -81
   آبي باشد، كدام است؟

1(1
2   2(1

3    3(2
3   4(1

4    
 كه عدد رو شده، فرد باشد، كدام است؟ كنيم، احتمال اين تاسي را پرتاب مي -82

1(1
8   2(1

4    3(1
2   4(1

16    
كه در انتخـاب   كنيم. احتمال اين است، انتخاب مي 100تا  1گذاري صفحات آن از  اي را كه شماره كتابي صد صفحه - 83

   باشد؟ 14كه مضربي از  تر است يا احتمال اين باشد، بيش 15يك صفحه از اين كتاب، شمارة صفحه مضربي از 
  تر است. باشد، بيش 14كه شمارة صفحه مضرب  احتمال اين )1
  تر است. باشد، بيش15كه شمارة صفحه مضرب  احتمال اين )2
  هر دو احتمال، برابرند. )3
  قابل مقايسه نيستند. )4

   ، كدام است؟مقابلحاصل عبارت  -84
12 18 2
3 27

 

1(3 2   2(5 2    3(4 2   4(15 2   
   كدام گزينه درست است؟ -85

1(/ /14 4 1 2   2(/ /12 25 3 5 3(/ /1 96 1 6   4(/ /0 001 0 01    
   حاصل عبارت زير، كدام است؟ -86

  3 7 27 7  
1( 42  2( 63  3(21 3   4(3 21    

Aبا توجه به جدول زير، حاصل -87
B C

   كدام است؟ 

x
x B
x
x A C


 
 
 
 

10 16 5
16 22 6
22 28
28 62

¾Twj j»ke Âº H»HoÎ ¾Twj q¨o¶ Âº H»HoÎ ¾Twj q¨o¶

   

1(19
21   2(17

54    3(34
114   4(17

58    
درس اضافه كنـيم،   7اين نمرات را به  xو   20است. اگر دو عدد  18آموزي،  درس دانش 7ميانگين نمرات  -88

   ؟هاي زير است يك از گزينه كدام xخواهد بود.  18 ،باز هم ميانگين
1( 18  2( 16  3( 20  4( 17  

aدر جدول آماري زير، مقدار -89 b c  در است؟ق چه   

x a
a x b c
 
 

84 92
¾Twj j»ke ¾Twj q¨o¶

  

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
توانـد ميـانگين ايـن     كدام عدد نمي ،باشد 10ها  ترين آن و كم 21ها  ترين آن داده داريم. اگر بيش تعدادي  -90

   ؟ها باشد داده
1( 2/17  2( 20  3( 8/9  4( 6/14  

 يرمشتركغ هاي رياضي سؤال

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

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

   

  دقيقه 15

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 131 ةتا صفح 115ة صفح
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 چه تعداد از عبارات زير صحيح است؟ -91
  شود. ور خالص در طبيعت يافت نميط الف) آهن به

  شود. صورت اكسيد يافت مي اند، تنها به ه هاي آسماني كه به زمين برخورد كرد ب) آهن در سنگ
  شود. اكسيد، غارهاي آهكي ايجاد مي دي هاي آهكي به وسيلة آب باران داراي كربن ج) با انحالل سنگ

 آيد. كربنات محلول در مي لسيم بيصورت ك دهد و به د) كلسيم كربنات با سركه واكنش مي
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

 كنند . . . . . هستند. ها حمل مي كنند . . . . . رسوباتي كه يخچال هاي طوالني حمل مي معموالً رسوباتي كه رودخانه در مسافت -92
  گرد-همانند )4  دار زاويه-همانند )3  گرد-برخالف )2  دار زاويه-برخالف )1

 ؟ستنيكدام عبارت درست  -93
  گردند. ها، ورقه ورقه مي هاي رسوبي، سنگ در نوعي از هوازدگي سنگ )1
  شود. ها مي ها، منجر به خرد شدن آن كاهش حجم آب در اثر يخ زدن در شكاف سنگ )2
  روند. جانداران از عوامل مؤثر بر هوازدگي به شمار مي )3
  ها باشد. تواند عاملي براي هوازدگي فيزيكي سنگ باد مي )4

 . . . .  تواند نميزدگي فيزيكي هوا -94
  هاي رسوبي رخ دهد. هاي زيرين سنگ در اثر برداشته شدن فشار از روي اليه )1
  توسط جانداران اتفاق بيفتد. )2
  ها شود. باعث فرسايش كوه )3
  تغييري در تركيب شيميايي سنگ ايجاد كند. )4

 . . . .  نيستممكن  -95
  نگ دگرگوني تبديل شود.سنگ آذرين دروني بدون ذوب شدن به س )1
  رسوبات حاصل از هوازدگي سنگ آذرين بيروني، به سنگ رسوبي تبديل شود. )2
  شوند. هاي آذرين تبديل  هاي دگرگوني بدون ذوب شدن به سنگ سنگ )3
  سنگ رسوبي ابتدا به سنگ دگرگوني و سپس به سنگ آذرين دروني تبديل شود. )4

 ها . . . . اهان در شكاف آنها از طريق رشد ريشة گي هوازدگي سنگ -96
  همانند هوازدگي از طريق يخ زدن آب در درزهاي سنگ از نوع شيميايي است. )1
  ها به هم در مسير رودخانه، از نوع فيزيكي است. برخالف هوازدگي از طريق برخورد سنگ )2
  همانند تبديل سنگ به خاك فقط از نوع فيزيكي است. )3
  هكي در اثر تماس با آب باران از نوع فيزيكي است.هاي آ برخالف هوازدگي سنگ )4

 در بين اجسام زير، كدام جسم غيرمنير است؟ -97
  شمع روشن )4  ستارة قطبي )3  آينه )2  تاب كرم شب )1

 شود؟ تري توليد مي به نظر شما در كدام شهر يا استان زير، خاك بيش -98
  يزد )4  كرمان )3  سمنان )2  گلستان )1

كنند، در خارج از دوربين و داخـل   جسم كه از روزنه عبور مي Bو  Aبه شكل زير پرتوهاي خارج شده از نقاط اي  در يك دوربين روزنه -99
 ترتيب از راست به چپ چه وضعيتي دارند؟   دوربين، به

  همگرا -) همگرا1
  واگرا -) همگرا2
  واگرا -) واگرا3
  همگرا -) واگرا4

 يك به عنوان پرده عمل كرده است؟ شرايط تشكيل سايه، كدام دهد و بر اساس اي را نشان مي شكل زير، چه پديده - 100
  گرفتگي ـ زمين ماه )1
  گرفتگي ـ ماه ماه )2
  خورشيدگرفتگي ـ زمين )3
  خورشيدگرفتگي ـ ماه )4

  
  

 غيرمشتركعلوم هاي  سؤال

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

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

   

A

B

لايروزهنه

  
  علوم

  

 127ة تا صفح 114ة صفح

  يقهدق 15

  آموز عزيز:دانش
هاي پرتكرار،  هاي رياضي و علوم در امتحانات پايان سال، عالوه بر كتاب 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
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  بخش تيزهوشان
  

  
  

  :عزيز انآموز دانش
 .استتيزهوشان اختياري گويي به سؤاالت بخش  پاسخ
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 (نگاه به گذشته) نهشتي دو مثلث رسيد؟ به هم توان نميبا اطالعات كدام گزينه  - 101

1(ˆB̂ ,B C , A B , A , AC , AB         60 3 5 60 5 3    
2( ˆ ˆˆ ˆB ,C ,C B , AB ,B , A        60 70 8 8 70 60     
3(ˆ ˆˆ ˆA C ,C ,B , AB ,B , A        11 30 70 11 80 30      
4(ˆˆB C , A B ,B ,BC , AB , A         8 6 40 8 6 40    

كنيم. اگر بـدانيم   هاي قرمز و آبي و سبز وجود دارد. يك مهره از جعبه خارج مي مهره به رنگ 50در يك جعبه  - 102
3سبز ةاحتمال بيرون آمدن مهر

3قرمز ةو احتمال بيرون آمدن مهر10
 ؟ هاي آبي چند تاست تعداد مهره ،است5

1( 9  2( 6  3( 5  4( 4  
   ؟حاصل عبارت زير كدام است - 103

  2 60 6 15 5 147
80

  

1(5 54   2(5 15   3(5 34   4(5 154   

   ؟قدر است حاصل عبارت زير چه - 104

 
10 242 19 25  

1(5
3   2(1

3   3(4
3   4(2

3   

مهـره را بـدون نگـاه     3سفيد وجـود دارد.   ةمهر 3زرد و  ةمهر 4آبي،  ةمهر 4 قرمز، ةمهر 8، هدر يك كيس - 105
مهـرة  ) احتمال در آمدن كدام مهـره در برداشـتن   .ميگذاريم. (از رنگشان مطلع نيست كردن برداشته و كنار مي

   ؟تر از بقيه است بيش بعدي
  .توان گفت نمي )4  قرمز )3  آبي )2  زرد )1

aاگر - 106  1 bو2   1    ؟قدر است حاصل عبارت زير چه ،باشند3
a b3 2  

1(2 3   2(3 2   3(6   4(2 3   
   ؟قدر است چه xمقدار  ،در تساوي زير - 107

( )x 18 8 70  
1(8 3   2(35 2   3(10 3   4(7 2   

   ؟قدر است ها چه اند. ميانگين تقريبي آن بندي شده داده در جدول زير دستهتعدادي  - 108
  حدود دسته  خط نشان فراواني مركز دسته فراوانيدسته مركز

      |||| ||  x 9 13  
  5   x 13 17  

190     . . . . . . .  
   |||  x 21 25  

1( 08/12  2( 86/17  3( 45/15  4( 44/16  
 ،كه حداقل دو نفـر در يـك مـاه متولـد شـده باشـند       اند. احتمال اين نفر در يك مهماني شركت كرده 13  - 109
   ؟قدر است چه

1(2
13   2(1

13   3(1   4(12
13   

 ،باشـد  500از  تـر  بـزرگ عددي فـرد   ،رمز ةكه شمار شود. احتمال آن رقم مشخص مي 3رمز يك كيف با  - 110
   هستند.) 9ها از صفر تا  (رقم ؟قدر است چه

1( 249/0  2( 25/0  3( 135/0  4( 41/0  

  دقيقه 10 (تيزهوشان) هاي رياضيسؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 131 ةتا صفح 106ة صفح
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  بر اساس سه بيت زير، به سه پرسشِ بعدي پاسخ دهيد.* 
  ت همه كژ است چرا؟ابلهي ديد اشتري به چرا / گفت نقش

  كني، هشدار گفت اشتر كه اندرين پيكار / عيب نقّاش مي
  مكن به عيب نگاه / تو ز من راه راست رفتن خواه  ام ژيدر ك

  شماريم. هاي تكراري را نيز مي در ابيات باال چند فعل آشكار است؟ فعل - 111
  ) هشت4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1

  نسبت داد؟ توان نميكدام آرايه را به ابيات باال  - 112
  ) تشبيه 4  ) تضاد3  بخشي ) شخصيت2  ) جناس1

  در بيت دوم كدام است؟» نقّاش«منظور از  - 113
  ) شتر 4  ) ابله3  ) شاعر2  ) خداوند1

  سه بيت زير را بخوانيد و بر اساس آن به هفت پرسشِ بعدي پاسخ دهيد.* 
  چيد پيكرِ خود را / ديدم اندر چمن كه گل مي دلبرِ ماه

  خنديد رخ را / كرد مجروح و او همي پري خوارِ گل دست آن
  تواند ديد گفتمش خنده چيست؟ با من گفت / گل به از خود نمي

  اماليي هست؟ نادرستيدر ابيات باال چند  - 114
  نادرستي اماليي در ابيات نيست. )4  ) يكي3  ) دو تا2  سه تا ) 1

  ترتيب كدام است؟ در بيت نخست به» گل«و » چمن«هاي  نقش دستوري واژه - 115
  مفعول ـ مفعول )4  ) مفعول ـ متمم3  ) متمم ـ متمم2  متمم ـ مفعول ) 1

  است؟مربوط كدام نقش دستوري در جمله  هدر بيت پاياني، ب» به« ةواژ - 116
  نهاد )4  ) مسند3  ) مفعول2  متمم) 1

  توان نسبت داد؟ در بيت پاياني مي» خنده چيست«ي  كدام نقش دستوري را به جمله - 117
  نهاد )4  ) مسند3  ) مفعول2  متمم) 1

  دانست؟  » به مشبه«ركن دوم تشبيه،  توان نميكدام واژه را در ابيات باال،  - 118
  گل )4  ) پري3  ) چمن2  ماه ) 1

  توان نسبت داد؟ ادبي را به ابيات باال مي ةكدام آراي - 119
  شخصي حاضرِ غايب، يا پيداي پنهان است. نشدني به يك چيز، در آنِ واحد. مثالً بگوييم ِ جمع چند ويژگيدو يا نما: نسبت دادن  ) متناقض1
  ».شهيد بهشتي«ي  براي عنوان متني درباره» رفتار بهشتي«اي با چند معناي پذيرفتني در يك متن، مثالً  ) ايهام: استفاده از كلمه2
  چشند. را مي» يرينش«شنوند و  ، كه سخن را مي»سخن شيرين«هاي مختلف با يكديگر، مثالً عبارت  آميختن حس آميزي: درهم ) حس3
  ». عاشقيِ او  ي داغ الله به نشانه ةسياهي لكّ«غيرعلمي براي يك اتّفاق، مثالً دانستن  و احتماالً تعليل: آوردن دليل زيبا ) حسن4

  آمده است. در كدام جمله اين واژه همين معنا را داراست؟» گرداند«در بيت دوم به معناي » كرد«فعل  - 120
  ) باد، شروع به وزيدن كرد.2  كرد.) زمستان، هوا را سرد 1
  ) حافظ با مي طهارت كرد.4  ) هالل ماه به روز عيد اشاره كرد.3

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

  فارسي
  106 ةتا صفح 89 ةصفح

  نگارش
  86 ةتا صفح 77 ةصفح

  دقيقه 10
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  است؟ زيركدام گزينه بخشي از شكل  - 121

1 (  2 (  3 (  4 (  

  گيرد؟ قرار مي زيرجاي عالمت سؤال الگوي  شكل كدام گزينه به - 122

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  تر است؟ شده شبيه كنيم. كدام گزينه به شكلِ كاغذ باز ل زير تا و سوراخ مياي كاغذ را مطابق مراح برگه - 123

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  ها كامالً سفيد است. هاي گزينه در آن ديده شود؟ پشت برگه زيرشود كه نماي  از كدام شكل گسترده، مكعبي ساخته مي - 124

1 (    2 (  

3 (  4 (

  
  است با . . . » تشآ«مثل رابطة » آتش«با » جنگل«رابطة  - 125

  ) شعله4  ) آب3  ) سوخت2  ) جنگل 1

  

  

  

 استعداد تحليليهاي  سؤال

?

  
  استعداد تحليلي

  دقيقه 10

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

، چه در يهاي استعداد تحليل ي از فكرتان را درگير كنيد. با پرسشها نيز بايد ابعاد ديگر ها پيش برويد. در پاسخ دادن به برخي مسئله براساس آن
  ها را در خود تقويت كنيد. ها، اين توانايي ها و چه در كتاب آزمون
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انـد و هـم در كـالس     نفره، چند نفر هم در كالس شناي مدرسه شركت كرده 27توان فهميد در يك كالس  با كدام اطالعات زير مي - 126
  فوتبال مدرسه؟

  نوشته شده است.نفر  14و در فهرست كالس فوتبال مدرسه، نام  20الف) در فهرست كالس شناي مدرسه نام 
  نفر در كالس هست كه در هيچ كالس ورزشي شركت نكرده است. 1ب) تنها 

  به تنهايي كافي است.» ب«و » الف«هاي  هر كدام از داده) 1
  رساند. كافي است و دادة ديگر ما را به جواب نمي» ب«و » الف«هاي  ) فقط يكي از داده2
  ي است.زمان الزم و كاف هم» ب«و » الف«هاي  ) داده3
  توان به اين سؤال پاسخ داد. نيز نمي» ب«و » الف«) با مجموع اطالعات 4

  جاي عالمت سؤال قرار داد؟ در الگوي عددي زير، عدد كدام گزينه را بايد به - 127

11 8 3

7 5

10 2 4

3 6

23 10 4

9 7

20 5 ?

5 9  

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
  ؟شود نميريختة كدام گزينه نامي پسرانه ساخته  هم از حروف به - 128

  ) و ش ا س ي 2    ) ر ث ك و م ي1
  ) ش م د ي چ4    و ن   ) گ ش ه3

  هاي دروني دقت كنيد. دنده به چرخ چرخند؟ مي» الف«دندة  جهت با چرخ هاي شكل، هم دنده در مكانيزم زير، چه تعداد از چرخ - 129

  ) سه تا 1

  ) چهار تا2

  ) پنج تا3

  ) شش تا4
  متقارن در نظر بگيريد. اند، وجه جدا و شكل را جدا شده از سطح كهرا هايي  حجم زير چند وجه دارد؟ قسمت - 130

1 (36  

2 (37  

3 (38  

4 (39  
  
  

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

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

«الف»



  
  
  

  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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