
 

 

 
 آزمون ورودي اپهي دهم

 دمارس دوره دوم استعداداهي ردخشان و نموهن دولتي
 8991-99رسارس كشور ردسال تحصيلي 

 نام و نام خانوادگي :
 دفترچه شماره دو: استعداد تحصيلي

 پرسش 1قرآن و معارف اسالمي:   13/31/3131 تاريخ برگزاري آزمون: 

 پرسش 31زبان و ادبيات فارسي:   صبح 3:33  ساعت برگزاري:

 پرسش 31مطالعات اجتماعي:   صفحه 36تعداد صفحات دفترچه:  

 پرسش 35علوم تجربي:   ( 33 تا   36)رديف  سوال  51هاي دفترچه: تعداد پرسش

 پرسش 03رياضيات:   دقيقه 331ها:  گويي به پرسشمدت پاسخ

 

شود. براي داوطلب درنظر گرفته مي نمره منفي« 1»هر پاسخ غلط، و به ازاي  نمره مثبت« 3»هرپاسخ صحيح، به ازاي  تذكر مهم:

 شود.نمره اي درنظر گرفته نمي  ،ون پاسخهاي بدپرسشبراي 

 شود.نمره منفي براي او درنظر گرفته مي« 1»چنانچه داوطلب درهر پرسش بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد، 

 تكثير و هرگونه استفاده ديگر از محتواي اين دفترچه، صرفاً درصورت اخذ موافقت وزارت آموزش و پرورش مجاز خواهد بود. چاپ،
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 هاي پيشنهادشده انتخاب كنيدهاي زير را ازميان جوابپاسخ صحيح پرسشهاي قرآن و معارف اسالمي: ب( پرسش

 عالمت بزنيد.« 01»تا « 36»برگ، از رديف و شماره آن را در پاسخ

 

 شده، چند حمد و تسبيح وجود دارد؟ي دادهدرآيه -36

﴾تَقْديرًا ۥفَقَدَّرَهُ شَیْءٍ كُلَّ خَلَقَ وَ الْمُلْكِ فِی شَريكٌ ۥلَهُ يَكُنْ لَمْ وَ وَلَدًا يَتَّخِذْ لَمْ وَ وَالْاَرْضِواتِالسَّم مُلْكُ ۥلَهُ اَلَّذى﴿

      تسبيح 3-حمد 3 (2 تسبيح 3-حمد 2( 1

 تسبيح 2 -حمد 4( 4 تسبيح 2-حمد 3( 3
 

 ارتباط معنايي بيشتري دارد؟ ﴾فَعَلَيْها اَساءَ مَنْ وَ فَلِنَفْسِه صالِحًا عَمِلَ مَنْ﴿گزينه با مفهوم عبارت قرآنيكدام -35 

 ﴾اهللِ بِاِذْنِ اما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلّ( ﴿2 ﴾يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ ﴿( 1

 ﴾  وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ( ﴿4 ﴾اَحْسِنْ كَما اَحْسَنَ اهللُ اِلَيْكَ( ﴿3

 

  گروه ازجوانان مسلمان، بسيار دشواراست؟هاي استكباري، شكست كدامبراساس اعتقاد قدرت -31

 ﴾وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا( ﴿2 ﴾وَالَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴿( 1

 ﴾اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتـَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ( ﴿4 ﴾  ٍ ساهُونَةاَلَّذينَ هُمْ فی غَمْرََ( ﴿3

 

 جز:از منكر اشاره دارند به زباني امر به معروف و نهيي هاي قرآني زير، به شيوهي عبارتهمه -33

 ﴾تَفْعَلُونَ يا اَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال( ﴿2 ﴾قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَسْخَرْ يا اَيـُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا ال﴿ (1

 ﴾اَلَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ( ﴿4 ﴾ُ فَانْـتَشِرُوا فِی الْاَرْضِةفَاِذا قُضِيَتِ الصَّلو( ﴿3

 

  آيه قرابت معنايي بيشتري دارد؟با كدام« كه از زمين رويد/ وحده ال شريك له گويدهرگياهي»بيت  -03

 ﴾الْاَرْضِ فِی ما وَ واتِيُسَبِّحُ لِلهِ ما فِی السَّم( ﴿2 ﴾اِلهٌ واحِدٌ ال اِلهُ اِلّا هو كُمْلهُاَِ و﴿( 1

 ﴾ِعِبينَوَالْاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما ال واتِوَ ما خَلَقْنَا السَّم( ﴿4 ﴾فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيم( ﴿3

 

ام، متوجه شدم كه او پرخور كه با او دوست شدهاز زماني»كرد:مريم در غياب مليحه، براي دوستش تعريف مي -03

 ؟اندنكردهگانه را رعايت يك از حقوق سه،كدامترتيبمريم و مليحه به« دهد.نمي شرعي نيز اهميتياست و به مسائل

 حق اهلل -حق النفس -حق الناس (2    حق النفس -حق اهلل -( حق النفس1

 النفس حق - حق اهلل -حق الناس (4 حق النفس -حق الناس -حق اهلل (3
 

2صفحه   
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  ؟نداردوجود  «وريبهره»آيه، مفهوم دركدام -00

 ﴾اِنْ تُقْرِضُوا اهللَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاِعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ﴿ (1

 ﴾الْمُسْرِفينَ يُحِبُّ ال ۥاِنَّـهُ تُسْرِفُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَ ال﴿ (2

 ﴾ِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبادِهاهلل ة َزين َقُلْ مَنْ حَرَّمَ ﴿ (3

 ﴾          شُوری بَيْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَوَ اَمْرُهُمْ ﴿ (4

 

  ي زير، مناسب است؟درآيه كدام مفهوم براي قسمت مشخص شده -01 

 ﴾ ...فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا اَخيهِ لَحْمَ يَاْكُلَ اَنْ اَحَدُكُمْ اَيُحِبُّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ يَغْـتَبْ يا اَيـُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا ... ال﴿  

 از غيبت پشت سر برادر مرده اكراه داريد.   (2 داريد.( خوردن گوشت برادر مرده را ناپسند مي1

 بعضي از شما غيبت را دوست داريد.( 4 است. خوردن گوشت برادر مرده مثل غيبت (3

 

هاي پيشنهادشده انتخاب كنيد و جوابهاي زير را ازميان پاسخ صحيح پرسش: زبان و ادبيات فارسيهاي ( پرسشج

 عالمت بزنيد.« 11»تا « 02»برگ، از رديف شماره آن را در پاسخ

 

 باشد؟ به ترتيب در كدام گزينه درست مي« خانواده    هم-تضاد-ترادف» رابطه -02

 توصيه و وصايا-مدح و  هجو-علت و  داعيه (2 وهم و  تهمت-ذُل و عِز-شدن خشنود و  اقناع (1

 اسرار و  سرير-فروزان و  تاريك-دِير و  صومعه (4 احكام و  حكمت-آشنا و  قريب-افتاده و  خاضع (3

 

 ؟ندارد وجود«بيني،آلودگي،دويدن بزرگي،انگيزه،روشن»هاي واژه براي مترادفي گزينه دركدام -01

 مهتري گر به كام شير در است             شو خطر كن زكام شير بجوي (1

 چشم بصيرت به خود درنگر             تو را تا در آيينه زنگار نيست به (2

 پشتش شكست دل ومُهرۀ مهرپايش از آن پويه درآمد زدست             (3

 شناسند زين سبب برگ و باران تورا مي  نام تو رخصت رويش است و طراوت     (4

            

 رود( شمار نمي باشند؟)تشديد جزو غلط اماليي به ي يكسان ميكدام دو گزينه داراي تعداد غلط امالي -06

 خويان اهرمن گزند -شدن مند عالقه -باطل هوس -فرتوتي موسم ( الف

 پرسشگر گان ديده -هوده بي تالش -تأسف مايع -ومناظره بحث ( ب

 مهاورات -متعدد هاي موهبت -تأثيرگذاري -جاودانگي سرچشمۀ ( ج

 بخردان خواستگاه -جذاب بررسي -عافيت طلب -انگيز حراس حال ( د

 ب،ج (4                             ج،د       (3                         الف،د      (2                       الف،ج    (1

 
3صفحه   
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شوند،امالي واژه تغيير  آغاز ميهايي كه با همزه  به فعل  «بـ»هاي كتاب فارسي،هنگام افزودن پيشوند  مطابق آموزه -05

 گردد.                                                                  جايگزين همزه مي«ـي»كند و مي

 پيروي نكند؟يافت كه از اين قاعده  توان مي  فعلي ،در كدام گزينه

 گزندافكندم از نظم كاخي بلند         كه از باد و باران نيابد  پي (1

 ديده زما بس بيداد         با تو امروز مرا كار افتاد گفت كاي (2

 كرد و رميد           دشت را خط غباري بكشيد آهو استاد و نگه (3

 او خدو انداخت بر روي علي          افتخار هر نبي و هر ولي (4

 

 اند.        برخي از شاعران و نويسندگان آثار خود را به دو زبان )فارسي و غير فارسي (سروده يانوشته -01

 اثر كدام شخصيت ادبي زير فقط به زبان فارسي است؟   

 الهوري اقبال (1

 كردستانيمستورۀ (2

  شهريار حسين محمد (3

 اعتصامي پروين (4

 

 ...يك حرف اختالف دارند به جز گزينۀ بن مضارع تنها درها،بن ماضي و  گزينه در همه  -03

 كشتار -يافته (1

 آوردگاه -خوردني (2

 خوانش -ماندگار (3

 كن چاه -افكندن (4

 

 است؟ نادرستشده در كدام گزينه  هاي مشخص دستوري واژه نقش -13
 مسند( -)نهاد                از نام و از جايگاه      رتركه او ب                  راه     انديشهنيابد بدو نيز  (1

 مفعول( -)متمم         شكستن خطاست     آيينه شكن خود      تو بنمود راست      نقش آينه چون (2

 نهاد( -)مسند           در آسمان دور از زمين     اش خانه           خشمگينرحم بود و  آن خدا بي (3

 متمم( -)مفعول     و رحمت او     همه گويند و يكي گفته نيايد زهزار     كرماندر سخن تا قيامت  (4

  

 تشخيص(-تضاد-جناس-كنايه-تشبيه-نظير هاي مقابل وجود دارد؟)مراعات در كدام گزينه تمام آرايه -13

 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار             اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود     (1

 بندگي را ببايدت بست ميان                    ستودن نداند كس او را چو هست      (2

 حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار            تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش    (3

 شناسند ريگهاي بيابان تو را مي                    پرسش تشنگي را تو آبي ،جوابي      (4

 

4صفحه   
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 ها پاسخ دهيد.  است بخوانيد و به پرسش برگزيده شده «اسرارالتوحيد» حكايت زير را كه از كتاب

آنجا كردي وتنها در آنجا شدي و ساعتي در  هر روز بامداد برخاستي و كليد برداشتي و در خانه باز اي به وزارت رسيده بود. وقتي جوالهه

روزي  امير را خاطر به آن شد تا در آن خانه چيست؟ كند. امير را خبر دادند كه او چه مي آمدي و به نزديك امير رفتي. پس برون بودي.

 همه دولت كه مرا هست، اين يا امير، وزير گفت: كه جوالهگان را باشد. گودالي ديد در آن خانه چنان ناگاه از پس وزير بدان خانه در شد.

آورم تا خود به غلط  خود را به ياد مي هر روز زندگي گذشته  ايم كه ما اين بوديم. ما ابتداي خويش فراموش نكرده ه از امير است.هم

 اكنون اميري. تاكنون وزير بودي، بگير و در انگشت كن. گفت: و  نيفتم. امير انگشتري از انگشت بيرون كرد 

 ؟شود نميكدام فعل در عبارت يافت  -10

 بعيد ماضي (2 استمراري ماضي (1

 التزامي ماضي (4 نقلي ماضي (3
 

 ؟كند نمي هاي حكايت را بيان كدام گزينه يكي از مفهوم -11

 بدگماني امير (2 بودن امير سحرخيز (1

 اِنعام امير (4 شناسي وزير حق (3
 

 اند؟ كدام گزينه تحول معنايي يافته هر دو واژه -12

 پرستار -خرَد (2 آفريدگار -نوازنده (1

 فروغ -نامه (4 مكتب -دولت (3
 

 مفهوم عبارت زير است؟ گزينه،دربردارنده كدام  -11

 ماه 
 اش را روشني

 در سراسر آسمان
 پراكَنَد مي

 دارد مي هاي سياهش را براي خود نگه لكه و

 كه در بند آسايش خلق بود                  كسي زين ميان گوي سبقت ربود    (1

 مرادان رُخَم زرد كرد غم بي                        مُرادي نيم روي زرد    من از بي (2

 در نيستي كوفت تا هست شد                   بلندي از آن يافت كو پست شد      (3

 هرگز نخورد آب زميني كه بلند است                        افتادگي آموز اگر طالب فيضي   (4
 

 مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -16

 يا پر برآورم بهر پريدني              در حبس وخلوتم تا وارهم به مرگ     (1

 دراز  كه درد آردت پيش و رنج                          نياز    فزوني مجو ارشدي بي (2

 طلبي كامي در كام نهنگان رو گر مي               سعدي به لب دريا دردانه كجا يابي    (3

 هرگز نكند دُرّ گرانمايه به چنگ                 غوّاص اگر انديشه كند كام نهنگ    (4

 

5صفحه   
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 حكايت زير را بخوانيد و پاسخ دهيد.

چرا خود را  اي، بدين مقام شريف رسيده»وي را گفتند:  «.برادران مرا نيك گردان يا رب تو»گفت: كرد و مي مردي گرد كعبه طواف مي

من به صالح ايشان صالح  اگر ايشان را در صالح يابم، چون بديشان بازگردم، مرا برادرانند؛ گفت: «برادران را دعا كني؟ دعا نكني كه همه

من برادران خود را دعا كنم تا  صالح من صحبت مصلحان بوَد، ون قاعدهچ من به فساد ايشان مفسد شوم. شوم و اگر به فسادشان يابم،

 «المحجوب كشف»                            آن ايشان برآيد. مقصود من و از

 

 گزار(به مفهوم كدام بيت نزديكتر است؟ سخن پاياني مرد پرهيزگار)حج -15

 جوانان سعادتمند پند پير دانا را             تر دارند     نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست (1

 دارد ات به دو دست دعا نگه فرشته                              دال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي    (2

 بسته گشود هاي قفل كه اين كليد همۀ                                   (كليد گنج سعادت بود دعاي سحر   3

 روز و شب خايف زقهر مالك است                                 ه در راه حقيقت سالك است     هر ك (4

 

 است؟ كدام ويژگي سبب جذابيت و زيبايي حكايت باال گرديده -11

 ها ها و عبارت كوتاهي جمله (2 هاي رايج گسترش واژه (1

 مترادفاستفاده از واژگان  (4 هاي متضاد گيري از واژه بهره (3

 

هاي پيشنهادشده انتخاب كنيد و هاي زير را ازميان جوابپاسخ صحيح پرسش: مطالعات اجتماعيهاي ( پرسشد

 عالمت بزنيد.« 11»تا « 13»برگ، از رديف شماره آن را در پاسخ

 

 است؟ صحيحيك از جمالت زير كدام -13

 تحليف مي گويند. را، توسط رهبر امضاي حكم رئيس جمهور (1

 بازخورد است. فرستنده،گيرنده و چهار عنصر اصلي ارتباط شامل پيام، (2

 بيشترين درآمد دولت بعد از صادرات نفت ،سرمايه گذاري در صنايع بزرگ است. (3

 مجلس شوراي اسالمي است. يهاي دولت بر عهدههزينه و درآمدها نظارت بر (4

 

 شهروندي است؟اين حديث مربوط به كدام يك از حقوق  -23

                ها را ازمجازات معاف ها جرمي مرتكب مي شدند آنزيرا وقتي اشراف آنهاي پيشين گرفتار و نابود شدند، امت

 را به شدت مجازات مي كردند. هاشدند ،آنكردند،اما وقتي زيردستان آنان همان جرم را مرتكب ميمي

 عدالت قانوني (2 عدالت قضايي (1

 رفاه وتأمين اجتماعي (4 سياسي فرهنگي و( 3
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 وري چند مورد از گزينه هاي زير صحيح است؟با توجه به مفهوم بهره -23

 تغييرات مطلوب بوجود آورد. ،ها يا فرايندبراي افزايش توليد كاال يا خدمت،بايد در ستانده -

 عقالني كردن الگوي مصرف است. اقتصادي،هاي وري در فعاليتهاي افزايش بهرهيكي از راه -

 موجب افزايش ستانده مي شود.  هاده ها،نبازاريابي در  هاي جديداستفاده از روش -

 ها را كاهش داد.هزينه ،توان با انجام تحقيقات مناسبها ميوري در دادهبراي افزايش بهره -

 را افزايش داد. ميزان توليدتوان مي ،با ابداع يك روش جديد يا اختراع يك وسيله -

 مورد1 (2 مورد3 (1

 مورد 4 (4 مورد 2 (3

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هاي انتسابي هويت محسوب مي شود؟                                                                                               ،كدام يك از ويژگي -20

 مهربان بودن (2                        معلم بودن                                                                                                                     (1

 ورزشكار بودن (4 ايراني بودن (3

 

 عربي به فارسي تغيير كرد؟ هاي حكومتي ازفرمان ها ونامه ،در كدام دوره -21

 غزنويان (2 خوارزمشاهيان (1

 تيموريان (4 سلجوقيان (3

 

 كدام عبارت صحيح است؟ -22

 عباسي به دليل اقدامات آلب ارسالن به او لقب سلطان ركن الدين داد.ي خليفه (1

 پايتخت را به سلطانيه منتقل كرد.سلطان محمد خدابنده )الجايتو(به پيشنهاد وزيرش خواجه رشيدالدين فضل اهلل  (2

 دار وزارت وحكومت واليات شدند.عهده خاندان بلعمي در زمان خالفت هارون، (3

 هاي سوم تا ششم هجري بودند.آل بويه مهمترين سلسله هاي ايراني قرن طاهريان،صفاريان،ساسانيان وۀسلسل (4

 

 زير بوده است؟ موردخواهان از پيامدهاي كدام از مشروطه گلوله باران حرم مطهر امام رضا)ع( وكشتن تعدادي -21

 كشف حجاب (2 1091قرارداد (1

 به توپ بستن مجلس (4 1010قرارداد (3

 

 است؟ نادرست كدام عبارت در مورد ايل قاجار -26

 بلوچستان را از ايران جدا كردند. ها قسمت شرقي سيستان وانگليسي ،در دوره ناصرالدين شاه (1

 فرانسه بوده است. انگلستان و دخالت كشورهاي روسيه، و همزمان با آغاز نفوذ حكومت فتحعلي شاه، يدوره (2

 درياي مازندران محروم شد. درايران از داشتن كشتي جنگي  تركمانچاي، ۀپس از عهد نام (3

 شد.خارجي  يسلطه داخلي و شدن كشور از چنگ استبدادانقالب مشروطه موجب رها (4
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                                                                                                                                           باشد؟بندي، مربوط به متحدين در جنگ جهاني اول ميكدام دسته -25

 عثماني، ايتاليا، آلمان، امريكا (2 روسيه، عثماني اتريش، آلمان،  (1

 آلمان، ايتاليا، اتريش، مجارستان (4 آلمان، ايتاليا، ژاپن (3

 

 هاي دروني فرهنگ بوده است؟يك از رويدادهاي زير،علت مخالفت امام خميني)ره(،تغيير دراليهدر كدام -21

 كاپيتوالسيون ي تصويب اليحه (2 خرداد 15قيام  (1

 گانهاجراي اصول شش (4 واليتي هاي ايالتي وانجمن يتصويب نامه (3

 

 شوند؟هاي اقيانوس هند و اطلس در كجا به يكديگر متصل ميآب -23

 كانال سوئز (2 الطارقتنگه جبل (1

 كانال پاناما (4 دماغه اميدنيك  (3

 

 شود؟كداميك در سنجش توسعه انساني كشورها محاسبه نمي -13

 اشتغال و بيكاري (2 درآمد سرانه (1

 ارزش كليه محصوالت توليدشده (4 توليد ناخالص داخلي (3

 

 تري براي تنوع زيستي سياره زمين دارند؟ها ارزش و اهميت حياتيبومكدام زيست -13

 هاي باراني استوايي، تايگاجنگل (2  تايگا، ساوان (1

 آمازونهاي توندرا، جنگل (4 هاي باراني استواييساوان، جنگل (3

 

 هاي)جانوري وگياهي(در معرض خطر دركدام كشور بيشترديده مي شود؟تعداد گونه -10

 چين                          (2 استراليا (1

 فنالند (4 عربستان (3

 

يكديگر النهار مبدأ قرار دارد در خالف جهت ظهر از شهر والنسيا در اسپانيا كه در روي نصف30اگر دو نفر ساعت  -11

درجه غربي برسد،اختالف 33ديگري به نصف النهار  درجه شرقي و303هنگامي كه يكي به نصف النهار  حركت كنند،

 زماني آنها با يكديگر چند ساعت خواهد بود؟

1) 19  2) 12 

3) 11 4) 14  
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پيشنهادشده انتخاب كنيد و شماره هاي هاي زير را ازميان جوابپاسخ صحيح پرسش: علوم تجربيهاي ( پرسشهـ

 عالمت بزنيد.« 53»تا « 12»برگ، از رديف آن را در پاسخ

 

 ي شكل و جدول رو به رو،نرگس پس از مشاهده -12

 انديشيد و به اين نتيجه رسيد كه: 

 تر است.پيوند يوني از پيوند اشتراكي )كوواالنسي( قوي

 آيا شما با نتيجه گيري نرگس موافقيد؟

 
 
 

 H2O NaCl نام ماده

 9 191 (1atm)در فشار  (9Cنقطه ذوب )

  199 1413 (1atm)در فشار  (9C) نقطه جوش
 صدق مي كند. نتيجه گيري او كلي است ولي در اين مورد خاص،   خير ؛  (1

 شود. نميبر پيوندهاي اشتراكي غلبه   زيرا براي ذوب كردن يخ يا جوشاندن آب ،  خير ؛  (2

 است. H2Oخيلي بيشتر از  NaClي ذوب و جوش به همين دليل است كه نقطه  بله ؛  (3

  تر باشند،كه هر چه قوي  بايد بر پيوندهاي يوني يا اشتراكي غلبه نمود ،  ي ،ازيرا در هنگام ذوب كردن يا جوشاندن هر ماده  بله ؛  (4

 ي ذوب و جوش ماده بيشتر است.نقطه
 

 است ؟ نادرست  هاي داده شده ،چند مورد از عبارت -11

 رساناي جريان الكتريسيته است.  تركيبي مولكولي است كه در حالت مذاب،  ي خارك،خاك جزيره -

 جرم كمتري از يك بشكه سوخت جت )نفت چراغ( دارد.  يك بشكه گازوئيل، -

 جداسازي مخلوط بنزين و روغن موتور است.دشوارتر از   جداسازي مخلوط بنزين و سوخت جت از يكديگر، -

 نگه داري كرد. (Znدر ظرفي از جنس فلز روي ) تواننميمحلول قرص آهن در آب را  -

 الكتريسيته است. نارساناي  محلولِ آب آهك ،  در حالت محلول، رسانا بوده ولي  كات كبود و اتيلن گليكول،  پتاسيم پرمنگنات، -

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

3براي هر عنصر )به جز   در عناصر نخست جدول تناوبي،  -16
3H     : 0( داريم ≅  

عدد جرمي

عدد اتمي
  

 به تدريج افزايش مي يابد.  )عدد اتمي( ، اين نسبت ، Zاما با افزايشِ 

)نقطه   را در جدول تناوبي، بهتر نشان مي دهد؟ Zو   (Nي تعداد نوترون ها )كدام نمودار، رابطه  با توجه به اين مطلب،

  (   است. Z=Nچين، خطِ 

1)   

 

 

 

2)   

3)   

 
 
 

4)  

  

 

NaCl 
H2O 

Z 

N 

Z 

N 

 
Z 

N 

 

Z 

N 
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ستون كدام عبارت از   وصل كنيم ،« ب»را به عبارت مربوطه از ستون « الف»در جدول زير اگر هر عبارت از ستون   -15

 باقي مي ماند؟« ب»

 «ب»ستون  «الف»ستون 

 NH3 هاي غدد فوق كليه از ادرار بازجذب مي شود برابر است.هاي آن با يوني كه با يكي از هورمونتعداد الكترون

16 برابر است. C5H12با تعداد پيوندهاي اشتراكي در مولكول   هاي آن،تعداد نوترون
1O

2- 

 N2 گازي بي بو و سمي است.

16 در هر مولكولش دارد. ناپيونديي اوليه براي ساخت بسياري از مواد منفجره بوده و دو الكترونِ ماده
32S2- 

 CO2 شود.از واكنش سركه با سنگهاي آهكي و نيز از سوختن متان توليد مي

 CO براي شناسايي رطوبت كاربرد دارد. يكي از تركيبات اين عنصر، 

 Co  
1)  Co 2)  NH3 

3)  N2 4)  CO 
 

به همراه خانواده درحال گردش بود كه يك تكه سنگ ، داراي  نازنين، -11

ي اين سنگ، ام گزاره دربارهبلورهاي درشت و متفاوت با هم پيدا كرد. كد

 تر به نظر مي رسد؟درست

 

 فسيل راهنما هم در آن يافت شود.سنگ گابرو باشد. شايد   حتما آذرين بيروني بوده و ممكن است معادل دروني آن ،  (1

 ممكن است آذرين دروني يا حتي سنگي رسوبي يا دگرگوني باشد .  (2

 سنگ ريوليت باشد.  حتما آذرين دروني بوده و ممكن است معادل بيروني آن،  (3

 .شودنميو فسيل راهنما در آن يافت  نيستممكن است آذرين دروني يا دگرگوني باشد ولي قطعا رسوبي   (4
 

 پاسخ دهيد:  متن زير را خوانده و به پرسش داده شده،  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريبِ يوهان بُد براي بهرام برابر است با .......... باشد، 14به  4حدودا  ي بهرام تا خورشيد،ي بهرام تا زمين به فاصلهاگر نسبت فاصله

 

1)  4/1 2)  6/1 

3)  4/2  4)  1/2 

  

 

ها تا خورشيد ي سيارهي ميانِ فاصلهتوجه خود را به رابطه اخترشناس جوان آلماني،« يوهان بُد» ،ميالدي 1112در سال 

 خورشيد را با ضرايب زير نشان داد:فاصله تا  ها )به ترتيب از چپ به راست( ،ها و سياركمعطوف داشت. او براي سياره

 )ضريب( X 4/9 1/9 1 ؟ ؟ 2/5 19 6/10

 سياره  تير ناهيد زمين بهرام سيارك ها مشتري كيوان اورانوس

 گرفت: از اين رابطه كمك مي ي يك سياره تا خورشيد،وي براي به دست آوردنِ فاصله

 واحد نجومي
d = X . AU 

 فاصله تا خورشيد
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 ؟نيستاز نظر علمي مورد تاييد شما   ،نمودارِ مربوطه  ي گياهان داده شده است.در كدام گزينه،نمودار وِن درباره  -63

1)   

 

 

 

2)   

3)   

 

 

4)   

 

 است؟ نوشته نشدهكدام گزينه درست   -63

 هاي موجود در حلزونيِ گوش انسان است.شبيه ياخته  جانبي ماهي قزل آال ،هاي موجود در خط ياخته  (1

 ولي پالتي پوس لقاح داخلي دارد.  سمندر لقاحِ خارجي ،  (2

 دستگاه گردش آب در بدن خود دارند.  ي شني،اسفنج و سكه  (3

 .كندنميولي زنبور با شش تنفس   همگي با شش تنفس مي كنند ؛  پشت آبزي و مار آبزي،الك  نهنگ،  (4
 

 پاسخ دهيد:  متن زير را خوانده و به پرسش داده شده،  -60

 

 

 

 

 توانايي توليد مثل به روش بكرزايي دارند .....جانداراني كه   ،به نظر شما

 به وجود مي آورند. هاي متفاوت از هم ، هايي با ويژگيزاده  (1

 كنند.در شرايط سخت مقاومت مي  بهتر از جانداران داراي توليد مثل جنسي،  ها،هاي آنزاده  (2

 دهند.ها را بهتر انجام ميتغذيه و مراقبت از زاده  (3

 نسبت به توليد مثل جنسي بيشتر است.  ها،سرعت توليدمثل آن  (4
 

 درست است؟ هاي زير،چند مورد از عبارت -61

 .دهند نميتقسيم ميوز انجام   هاي توليدكننده ي سمِ بوتوليسم )در كنسروِفاسد( ،ژن -

هاي دنا نصفِ تعداد مولكول  پيش از تقسيم ميتوز،كمي   ي ميانبرگ نخود،هايِ( ياختهها )فام تنتعداد كروموزوم -

(DNA.ي آن است) 

                يهاي توليدكنندهمانند ژن  ي شير به ماست را مي سازند،هايي كه كاتاليزگرهاي طبيعي تبديل كنندهژن -

 خود با دونيم شدن تكثير مي شوند نه ميتوز.  پني سيلين،

 از هلو بيشتر است.هاي گوجه فرنگي تعداد تخمك -

 دارند نه بازدانه.زيرا هر دو گياهاني گل  در بساك و تخمك رخ مي دهد ؛  تقسيم ميوز،  در دو گياه گندم و برنج، -

1)  1  2)  2 

3)  3 4)  4 

 ذرت آوند رخسس فتوسنتز كاكتوس سرو

 تكثيربا

 هاگ
 خزه كاج

گل 

 انگشتانه

 نوع 

 رگبرگ
 عدس

بدون   هاي جنسي ماده،ياخته  مثالي از هوشمندي طبيعت است. در اين نوع توليدمثل،  ،« بِكرزايي»توليد مثل به روش 
تقسيم شده و يك جاندار تازه به وجود مي آورند. اين روش معموال در جانداراني ديده مي شود كه   هاي نر،كامهنياز به 

 هايي از گياه پنبه و... توانايي بكرزايي دارند.گونه  هايي از ماهي،گونه  مارها، توانايي توليد مثل جنسي هم دارند. زنبورها، 
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 اند؟از نظر علمي مردود  هاي زير،چند مورد از عبارت  -62

 شكار و شكارچي مي باشد.  ي شته با كفشدوزك ،حالي كه رابطهي انسان و موش از نوع رقابت است؛ در رابطه -

 متعلق به يك سلسله از جانداران هستند.  سازند،گلسنگ را مي  دو جانداري كه با همياري، -

 هاي ولگرد با آدمي است.ي گربهمانند رابطه  دركنارهم( ،ي درخت چنار با درخت بيد )رابطه -

 كار را انجام دهد.اين رسد تا اينكه از رويِ برگ،زودتر به غذا مي ها فرو كند،يرِ برگِ گياه لوبيا در رگبرگنيش خود را از ز اگر شته، -

1)  1 2)  2 3)  3  4)  4  
 

  ؟نداردبا آن همخواني   هاي كدام جاندار،ويژگي چهار جاندار آمده است. ويژگي  در جدول زير،  -61
 قورباغه خرخاكي باكتري دياتومه

همراه با جلبك در يك 

 گيرد.سلسله قرار مي
 پايِ حركتي دارد. 33 جا يافت مي شود.تقريبا در همه

در دوره اي از زندگي خود، 

 خط جانبي دارد. 

 اي است.تك ياخته اي است.تك ياخته
با خرچنگ پهن در يك گروه 

 قرار دارد.

در بيشترطولِ زندگي 

 گوشتخوار است.

 اي(يوكاريوت )هوهسته اي(يوكاريوت )هوهسته اي(روكاريوت )پيش هستهپ اي(يوكاريوت )هوهسته

 پوششي سخت و محكم دارد. داراي ديواره ياخته اي است. توانايي فتوسنتز دارد.
نازك و   پوستي مرطوب،

 پولكدار دارد.

 دياتومه  (4  باكتري  (3 خرخاكي  (2 قورباغه  (1
 

ي مركز مشترك دو نيمكره ، Cي نقطه  در شكل رو به رو، -66

 است كه به هم چسبيده اند. )دو نيمكره توپر اند.(  bو  aايِ شيشه

 .استدرجه  63  نيز، dو  eي تختِ ي بين دو آينهزاويه

تابانديم. مشاهده كرديم  aي به نيمكره ي ليزر را مطابق شكل،باريكه

دقيقا   )ها( ،از آينه ها و بازتابي نور، پس از عبور از نيمكرهكه باريكه

-بازتابيده و به ليزر رسيده است. زاويه روي خودش در جهت مخالف ،

 چند درجه است؟ ، eي تختِ ي بين پرتوي تابش و آينه

 

 

 

1)  39 2)  69 

 صفر  (4  09  (3
 

از  مطابق شكل، ، Sرا از روي قطب  الكتريكييك آهنرباي   -65

كشيم. سپس اين عمل را براي چند بار مي  وسطِ ميخ تا انتهاي آن،

 در جهتِ عكس تكرار مي كنيم. با اين كار ....  ي ديگر ميخ،نيمه

 

 

 . نمي شوداصال ميخ آهنربا   (1

 است . Sحتما   هاي دو سرِ آن ،ميخ آهنربا مي شود و قطب  (2

 .استزيرا آهنربا الكتريكي  مي شود؛ Sو سمت چپ  Nميخ آهنربا مي شود و قطب سمت راست   (3

 .است Nهاي دوسر آن، حتماً قطبميخ تبديل به آهنرباي ميله اي با سه قطب خواهد شد و   (4

60 

C 

e 

d 

b 
 هوا

a 

90 

 باريكه نور

 هوا

S 

N 

 بار دوم بار نخست
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نشسته و  -بهزاد  -سپيده كوچولو بر پشت برادرِ ورزشكارش   -61

 حركت شنا مي رود.  بهزاد دارد روي زمين،

  كيلوگرم باشد؛ 61كيلوگرم و جرم بهزاد  31اگر جرم سپيده 

  هنگام باال آمدن ،  مجموعِ نيرويي كه دو دست بهزاد به خودش،

اي بوده و اين حالتِ حركتي در چه بازه ( ، حدوداFًوارد مي كند )

ي زير است؟ هاي سادهاز ماشين بيشتر شبيه كداميك بهزاد،

(g≅33m∕s0) 
 

 

1)  F>199N انبر زغال)و يخ(  قيچي كاغذبري ،  ؛ 

2)  F>199N ، موچين  ؛ جاروفراشي 

3)  199N > F انبردست  قيچي چمن زني ،  ؛ 

4)  199N > F فندق شكن ، دربازكن نوشابه  ؛ 

 

ي سرعت اوليهبا  گرم را033به جرم  كوچكتوپي  شهريار مطابق شكل،  -63

توپ دوباره به كف دست او بازگشت.  ثانيه،2به باال پرتاب كرد. پس از  زياد

درست بيان شده است؟ )از مقاومت هوا  كدام گزينه،  ي اين حركت،درباره

  (g≅33m∕s0نظر كنيد  و صرف
 

 

 ثابت بوده است.  در طول حركت،  ي شتاب ،متربرثانيه بوده و اندازه 29توپ ي سرعتِ اوليه  (1

 بيشتر از هنگام رفت است.  هنگام بازگشت به سوي زمين،  ي شتاب توپ،متربرثانيه بوده و اندازه 49ي توپ سرعتِ اوليه  (2

 صفر شده است.  ،شتاب وارد بر آن  درباالترين نقطه مسير متوقف شده،اي كه توپ متربرثانيه بوده و در لحظه 29وپ ي تسرعتِ اوليه  (3

 در حال كاهش بوده است.   متربرثانيه بوده و شتاب توپ در طول حركت، 49ي توپ سرعتِ اوليه  (4

 

 

تخليه شده از هر نوع گازي   داخل مخزني كه روي زمين ثابت شده،  -53

 .است )خالء نسبي(

( الزم براي Fحداقل نيرويِ ) اسكال باشد،پ3/3 331اگر فشار هواي محيط 

 چند نيوتون است؟  ي رو به رو،هابا كمك قرقره بازكردن دربِ مخزن،

سانتي متر  1=قطردرب مخزن  ، π=  1 ،كيلوگرم  2)جرم هر قرقره 

از جرم درب مخزن و طناب ها صرف نظر  است. ضمناً  g≅33m∕s0و

 كنيد.(

 

 

1)  N 109 2)  N 119 

3)  N 5/61 4)  N 05 

 

 زمين

 توپ

F 

  خالء 

 نسبي
 مخزن

 درب مخزن 

 زمين

0 0 

 زمين

F 

 بهزاد

 سپيده
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هاي پيشنهادشده انتخاب كنيد و شماره آن را هاي زير را ازميان جوابپاسخ صحيح پرسش: رياضياتهاي ( پرسشو

 عالمت بزنيد.« 33»تا « 53»برگ، از رديف در پاسخ

 

 است؟ نادرستهاي زير يك از گزينه، آنگاه كدام {{ }  }  و  {   }  و   {{   } { }  }  اگر  -53

1)     2) (   )  2  

3)    {1 2}  4)(   )       
 

 هاي زير برابر است؟يك از گزينهبا كدام     (  ) «مقدار عبارت  -50

1) ( 5)2  2) ( 5 1)2 

3 ) ( 52) 1 4) ( 5 2) 
 

 چند تا از عددهاي زير به صورت نماد علمي نوشته شده است؟ -51

 √1  19 29 
  219 3/5 

 (
1

3
) 1  1915 

  3( 4  2( 3  1( 2 ( صفر1
 

 هاي زير مجموعه جواب نامعادله زير را نشان مي دهد؟يك از گزينهكدام -52

 3(  1)  1 
2  1

2
 

1){   |  
5

4
}  2){   |  

5

4
}  

3){   |  
3

4
}  4){   |  

3

4
}  

 

درست  هموارههاي زير، يك از تساويگاه كداميك عدد حقيقي باشد، آن        √  و       اگر  -51

 است؟

1)    √ 3 5 2)   √  2 3 3 

3)     √   5 4)      √  2  3 
 

     ، حاصل عبارت        و         و         اگر  -56

  
 كدام گزينه است؟ 

1 )4- 2 )1   3 )1- 4 )4  
 

(   )و         كه طوري دو عدد گويا باشند به  و   اگر  -55 (   )و     ، در اين صورت (   ) 

 باشد؟ درستتواند هاي زير ميچند تا از گزاره

 
 

 
   

 
 

 
 (   ) 

    2  
 3 (4 2 (3 1 (2 صفر (1
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(       )هاي زير در تجزيه عبارت كدام يك از عامل -51  وجود دارد؟ (      ) 

1)   1  2 )2  2 

3)   2  4)   3  
 

امتياز مثبت و هر پاسخ اشتباه  2سوال، طراحي شده است. هر پاسخ صحيح داراي  13دريك آزمون رياضي،  -53

را كسب كرده است. او  26امتياز منفي است و پرسش بدون پاسخ، امتيازي ندارد. نسيم در اين آزمون، امتياز  0داراي 

 حداكثر به چند پرسش پاسخ داده است؟

1  )11     2 )11  3 )29  4 )21 
 

(   ))كه چهار مجموعه باشند، به طوري  و   ،  ،   اگر  -13   )       . 

 برابر است با : همواره        گاه حاصل آن       

1)   2)   3)   4)    
 

واحد باشد ، حجم  210اگر حجم مكعب مقابل برابر  -13

 برابر كدام گزينه است؟     هرم 

 
1)32√3  2)32√2 3 3)12  4)144  

 

ها برابر صورت تعداد كل پيشامد، در اين باشدنمي 6اگر در پرتاب يك تاس بدانيم كه عدد رو شده، شمارنده عدد  -10

 است با : 

1)2  2)4  3)6  4)1  
 

  صورت يك چندجمله اي درجه يك باشد، در اين  بخش پذير باشد و          بر          اگر  -11

 برابراست با :

1) 15  11  2)15  11  

3)25  0  4) 25  0  

 

-را همانند شكل روبه     االضالع مثلث متساوي -12

برابر كدام   ايم، مقدار تا زده   خط رو نسبت به پاره

 (     ̂  )گزينه است؟

 

1)194   2) 196   3 )136   4) 156   
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متر مربع را حول ضلع بزرگ آن دوران سانتي 05متر و مساحت سانتي 3و  1االضالعي با اندازه اضالع متوازي -11

 باشد؟متر مكعب ميايم. حجم شكل حاصل از دوران، برابر چند  سانتيداده

1)21   2)11   

3)225   4)243   

 

 ، طول بلندترين ارتفاع مثلث، برابر كدام گزينه است؟   √و  1و 1در مثلثي به ابعاد  -16

1 )4/6  2 )1/4 3 )2/1 4 )4/5 

 

  (  )√  اگر  -15
 

 گاه حاصل ، آن    √ 

  √ 
 برابر است با :   

1)
1 √23

4(1 √43
)
  2) 

1 2√43

4(1 √43
)

 

3)1  4)
1

4
  

 

 ي اگر دوجمله -11

 
                                   باشند، متشابه  (     ) (       )  √ و  (   ) (    ) (      ) 

 برابر كدام گزينه است؟          حاصل 

1)1  2)3  

3)5  4)1  

 

 وجود دارد؟كه در شرايط زير صدق كند،         ي ، با معادلهچند خط متمايز -13

       سه عدد صحيح و مخالف صفر هستند 

 عرض از مبداْ خط، مثبت است 

         3  و|      |  3    و       

    2( 2 ( صفر1

  شمار( بي4    4( 3

 

 و                  رو به رو  در شكل  -33

   ̂  ، اندازه زاويه       ̂  و       ̂   

 چند درجه است؟
 

1)14   2) 21   

3 )16   4) 32   
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