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          دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی              

 آمده است؟» ب«، در گروه »الف«هاي گروه معناي چه تعداد از واژههم.1
 ب) جنگیدن، جنجال، خامه، ذات، توطئه، مقدس، اعتراف الف) کلک، دعوي، سپند، کُنه، محاربه، مضیقه

 ) چهار4 ) سه3) دو2 ) پنج1

 است؟ بیشترهاي امالیی گزینه تعداد غلطدر کدام .2
 ) روزگار همیشه در جذر و مد است؛ بسا اشخاص که عجول بودند و غفلت کردند و به اعماق آن فرو رفتند.1
 ها شکسته شد و استعمال توتون و تمباکو کنار گذاشته شد.) با فتواي تاریخی میرزا، غلیان2
 ر به فظایل انسانی آراسته نباشیم، گمراه خواهیم شد.حیاهو و بدون قوقا، اگ) در این جنگ بی3
 دارد.مانند دارد که به کمک آن، اشیا را برمی) ملخ، دو هدقه و هواسی نیرومند و پاهایی داس4

 ذکر شده است؟ نادرستاثري، پدیدآورندة در کدام گزینه، .3
 المهدي: فیض کاشانی) (هفت پیکر: نظامی)   ) (تاریخ اردالن: مستوره کردستانی) (شوق1
 مقام فراهانی)  رودي) (نفحات االنس: جامی) (منشآت: قائم ) (جامع التمثیل: محمد حبله2
 عالیی: ابوعلی سینا) (از آسمان سبز: سلمان هراتی) (سرود درد: محمود حکیمی)دانشنامۀ ) (3
 نیا) (در جستجوي خوشبختی: لرد آویبوري) (فرهاد و شیرین: وحشی بافقی) بفرستید: عبدالرضا رضایی) (فرشته 4

 است؟ نشدهدرستی مشخّص در کدام گزینه ردیف به.4
ــه  1 ــن بـ ــتی از مـ ــک) دوسـ ــن نزدیـ ــرمـ  تـ

 از تـــــاج او) مـــــاه بـــــرق کـــــوچکی   2

ــوار  3 ــرا خـ ــه مـ ــویم کـ ــاخت) شـــکر گـ نسـ
ــدآوازه 4 ــود، بلنــ ــر خــ ــه ذکــ ــنام ) بــ  کــ

 

تــــرمــــن نزدیــــکاز رگ گــــردن بــــه  
از تــــــاج اوهــــــر ســــــتاره پــــــولکی 

نســـاختبـــه خســـی چـــون تـــو گرفتـــار 
کــــنام انــــدازهرفیــــق لطــــف بــــی  

 

..........  جزبهکار رفته است، شده بهنوشته آرایۀها هر دو گزینه همۀ در.5
) خشک گردید هـم از دود دل و دیـده، دوات  1
ــاد آز 2  ) بــــاد خشــــم و بــــاد شــــهوت، بــ

ــب خشــک و دل ســوخته و  3 ــا ل ــدة) ب ــر دی  ت

ــتن  ) 4 ــت گفــ ــت ثنایــ ــن نیســ ــد مــ  حــ

 

ــا ســوز رقــم کــرد بــه دفتــر، تشــنه    خامــه ب

ـــرد او را کــــه نبــــود اهــــل نمــــاز     بـ
ــود در آن بـــر تشـــنه  رقـــۀغ  بحـــر بـــال بـ

 گــــــوهر شــــــکر عطایــــــت ســــــفتن

 

  آرایی)(مبالغه ـ واج
  (تشبیه ـ تکرار)

   (تناسب ـ جناس)
 (کنایه ـ تشخیص)

 دارد، کدام است؟» صفت مبهم«زیر، نقش دستوري گروهی که  در ابیات.6
ــار   « ــالن روزگـ ــدر فـ ــد کانـ ــان دیـ چنـ

بـــه دســـتش برآیـــد ســـه کـــارگران    
 

از ایــــران بیایـــــد یکــــی نامـــــدار   
»کـــز آن بـــاز گوینـــد رومـــی ســـران 

 

 مفعول) 4 مسند) 3متمم) 2 نهاد) 1
 کار رفته است؟ گروه اسمی بهوابستۀ شده درون پرانتز، در کدام گزینه به عنوان صفت نوشته.7

ــامم  1 ــا شـ ــده یـ ــت بـ ــالن، چاشـ ــاي فـ ) کـ
ــتی   2 ــز افراشـ ــغ تیـ ــن تیـ ــر مـ ــت: بـ ) گفـ
ــی3 ــت  ) زود مـ ــار خداسـ ــن، کـ ــد: ایـ  گفتنـ

 آدمــــی را چــــو هفــــت مهــــر بــــه دل ) 4

 

ــامم    ــورم و آشــ ــه خــ ــی کــ ــان و آبــ  نــ

  از چــــه افگنـــــدي، مـــــرا بگذاشـــــتی؟ 
ــاري خطاســـت پـــرس ــار او، کـ ــو از کـ  وجـ

 اهــــــریمننبـــــود، کـــــم شـــــمار از    

 

 (صفت مبهم)  
 (صفت پرسشی)  

 (صفت اشاره)  
 (صفت شمارشی)

 ندارد.شعر زیر، قرابت مفهومی قطعۀ ......... با گزینۀ بیت آمده در .8
 »دارد هاي سیاهش را براي خود نگه می پراکند/ و لکّه اش را/ در سراسر آسمان/ می ماه/ روشنی«
) حاصلم از زندگی چون شمع اشک و آه بـود 1
 ش اسـت سعی بهرِ راحت همسایگان کردن خو) 2

ــرارم  3 ــت قـ ــز اسـ ــاران عزیـ ــت یـ  ) در راحـ

 راحـــت روح اســـت رخـــش چـــون کـــنم) 4

 

 زیسـتم  من در این محفـل بـراي دیگـران مـی     

هـا  بشنود گوش از براي خـواب چشـم، افسـانه   
ــرد  ــژه آرام نگیــ ــد مــ ــم نخوابــ ــا چشــ تــ

ــی  ــن مـــــ ــت تـــــ رود روح دل و راحـــــ
 

 
 

ذکر شده است؟نادرستاثري، پدیدآورندة کدام گزینه، 
المهدي: فیض کاشانی) (هفت پیکر: نظامی)  (تاریخ اردالن: مستوره کردستانی) (شوق

مقام فراهانی)  رودي) (نفحات االنس: جامی) (منشآت: قائم(جامع التمثیل: محمد حبله
عالیی: ابوعلی سینا) (از آسمان سبز: سلمان هراتی) (سرود درد: محمود حکیمی)دانشنامۀ (

نیا) (در جستجوي خوشبختی: لرد آویبوري) (فرهاد و شیرین: وحشی بافقی)بفرستید: عبدالرضا رضایی(فرشته
است؟نشدهدرستی مشخّص کدام گزینه ردیف به

ــه   ــن بـ ــتی از مـ ــکدوسـ ــن نزدیـ ــر  مـ تـ
اومـــــاه بـــــرق کـــــوچکی   از تـــــاج

ــوار   ــرا خـ ــه مـ ــویم کـ ــاختشـــکر گـ نسـ
ــدآوازه  ــود، بلنــ ــر خــ ــه ذکــ ــنام بــ کــ

ــرمــــن نزدیــــکاز رگ گــــردن بــــه  تــ
اوهــــــر ســــــتاره پــــــولکی از تــــــاج

نســـاختبـــه خســـی چـــون تـــو گرفتـــار 
کــــنام انــــدازهرفیــــق لطــــف بــــی  

.......... جزبهکار رفته است، شده بهنوشتهآرایۀها هر دو گزینههمۀ
خشک گردید هـم از دود دل و دیـده، دوات  
ــاد آز  بــــاد خشــــم و بــــاد شــــهوت، بــ

ــب خشــک و دل ســوخته و   ــا ل ــدةب ــردی ت
ــتن   ــت گفــ ــت ثنایــ ــن نیســ ــد مــ حــ

ــا ســوز رقــم کــرد بــه دفتــر، تشــنه  خامــه ب
ـــرد او را کــــه نبــــود اهــــل نمــــاز     بـ

ــود در آن بـــر تشـــنه غرقـــۀغ بحـــر بـــال بـ
گــــــوهر شــــــکر عطایــــــت ســــــفتن

آ(مبالغه ـ واج
(تشبیه ـ تکرا
(تناسب ـ جنا
(کنایه ـ تشخی

است؟» صفت مبهم«زیر، نقش دستوري گروهی که ابیات دارد، کدام
ــار   ــالن روزگـ ــدر فـ ــد کانـ ــان دیـ نـ
ـه دســـتش برآیـــد ســـه کـــارگران   

از ایــــران بیایـــــد یکــــی نامـــــدار 
»کـــز آن بـــاز گوینـــد رومـــی ســـران 

مفعول)4مسند) 3متمم) 2هاد



  5. آزمون تم (دوره اول متوسطه) هشپایه       

2

 ؟شودنمیمفهوم بیت زیر در کدام گزینه دیده .9
به حالوت بخورم زهر، که شاهد سـاقی اسـت  «

 

ـان هـم از اوسـت      »به ارادت بکشم درد، کـه درم
 

بایــد گفــتشــیفته مــیگــرِ دل) بــه نصــیحت1
ــار اســـت و درمـــان نیـــز هـــم 2  ) دردم از یـ

 ) نه گزیر اسـت مـرا از تـو، نـه امکـان گریـز      3

 جــــان ســــعدي؟نــــد، چــــرا دردت نچی) 4

ــرود    ــه درمــان ن ــرو اي خواجــه، کــه ایــن درد ب  ب

دل، فــــداي او شــــد و جــــان نیــــز هــــم
 چاره صبر است، که هـم دردي و هـم درمـانی   

ــانِ دردي   ــم درمــ ــم دردي و هــ ــه هــ کــ

 شیفته: خودبین) (دل
 

 (گزیر: چاره)  
 

 

 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر، قرابت معنایی .10
ــی  « ــز آدمــ ــاري کــ ــتیادگــ زاد اســ

 

»است، آن دگـر همـه بـاد اسـت     سخن 
 

به زمانه یادگاري، چون سخن نباشد، اي فـیض ) 1
 این سخنان در عراق، هسـت ز مـن یادگـار   ) 2

 هـــا نـــه از یادگـــارِ تـــو بـــود    ) ســـخن3

ــت   ) 4 ــخن نیس ــز س ــاري ج ــار و ب ــرَد را ک خ 

 

 برسان سخن به جایی کـه دگـر سـخن نمانـد     

ــه ز ســخن، یادگــار  زان ــد بِ ــه عــالَم نمان کــه ب
ــه  ــود  کـــ ــو بـــ ــار تـــ ــارِ آموزگـــ گفتـــ

ــت   ــخن نیسـ ــز سـ ــاري جـ ــان را یادگـ جهـ
 

 
 

 
 

              دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی              

 کدام است؟ إِنَّ وعد اهللاِ حقَّ ولکنَّ أَکثَرَهم ال یعلَمونَآیۀ صحیح  ترجمۀ.11
 پروردگارت حق است؛ اما بیشترشان ناآگاه هستند.وعدة ) 1
 دانند. حق است؛ ولی بیشتر آنها نمیخداوند وعدة ) قطعاً 2
 فهمند. کند و اگرچه بیشترشان نمی شک خداوند خلف وعده نمی ) بی3
 کنند. خدایت بر حق است؛ ولی بیشترشان عمل نمیوعدة ) همانا 4

 ؟نیستکدام گزینه صحیح ترجمۀ .12
: خانه) 1  اي بزرگ داریم. عندنا بیت کَبیرٌ
2 (آن دانش اولئک :  روند. آموزان به سفري می الطَّالبات یذهبنَ إِلَی سفرةِ
 همراه در سفر مجاز است؟  ) هل الجوالُ مسموح فی السفرةِ؟: آیا تلفن3
4نشَفَۀِ صغیرَةِ وتهیه کردن مسواك و خمیردندان کوچک.  ) تَهیَئۀ م :  فرشاةِ

 کدام عبارت درست است؟ترجمۀ .13
1 ( رأیت شوند. بینی که در دین خدا داخل می : و مردم را می...  الناس یدخلُونَ فی دین اهللاِو 
: ما غذاهاي زیادي روي سفره براي شام داشتیم.2  ) عندنا طعام کثیرٌ للغَداء علی المائدةِ
: آنها سخن راست می  ) هم یسمعون3َ  شنوند. قَولَ الحقِّ
: انسان) الناس فیها یعبدونَ الش4َّ ها در آنجا خورشید را پرستیدند. مس 

 است؟ نادرستدر کدام گزینه ترجمه هر دو کلمه .14
 ها/ السنَۀ: دندان ) أجابات: پاسخ2 ) هجر: دور/ حادي عشر: یازده1
 ) األولی: یک/ عاشر: دهم4) السادس: ششم/ إضاعۀ: تلف کرد 3

 هماهنگ است؟در کدام گزینه کلمات از نظر مفهومی با همدیگر .15
 ) یضْحک ـ قلیالً ـ حطَب ـ تَجلب4 ) ذئب ـ غَزال ـ فَرس ـ سنجاب3) هدهد ـ حمامۀ ـ عصفور ـ رز2 ) رابع ـ ثالث ـ مساء ـ خامس1

 مناسب را انتخاب کنید.گزینۀ .16
 »ما طَلَبت منّا المساعدة.«.......... 

 الجد )4 ) جدتی3الوالدینِ) 2 جدي) 1

ین سخنان در عراق، هسـت ز مـن یادگـار   
هـــا نـــه از یادگـــارِ تـــو بـــود    ســـخن

ــت    ــخن نیس ــز س ــاري ج ــار و ب ــرَد را ک خ

ز ســخن، یادگــار زان ــه ــد ِب ــه عــالم نمان کــه ب
ــه ــود  کـــ ــو بـــ ــار تـــ ــارِ آموزگـــ گفتـــ

ــت   ــخن نیسـ ــز سـ ــاري جـ ــان را یادگـ جهـ

پیپپپپییپییشییششیششننششننشننههننههنههاههااهادي:عرععررعربییببییبییبی دققیققیقیقییققیققهققههقه10زمماامماامان

کدام است؟إِنَّ وعد اهللاِ حقَّ ولکنَّ أَکثَرَهم ال یعلَمونَآیۀ صحیح جمۀ
پروردگارت حق است؛ اما بیشترشان ناآگاه هستند.وعدة 
دانند. حق است؛ ولی بیشتر آنها نمیخداوند وعدة قطعاً
فهمند. کند و اگرچه بیشترشان نمیشک خداوند خلف وعده نمیبی

کنند. خدایت بر حق است؛ ولی بیشترشان عمل نمیوعدة همانا
؟نیستکدام گزینه صحیح جمۀ

: خانه اي بزرگ داریم. عندنا بیت کَبیرٌ
آن دانش ولئک : روند.آموزان به سفري میالطَّالبات یذهبنَ إِلَی سفرةِ

همراه در سفر مجاز است؟  هل الجواُل مسموح فی السفرةِ؟: آیا تلفن
نشََفۀِ صغیَرةِ وتهیه کردن مسواك و خمیردندان کوچک.  تَهیئَۀ م : فرشاةِ

کدام عبارت درست است؟جمۀ 
 رأیت شوند.بینی که در دین خدا داخل می: و مردم را می... الناس یدخلُونَ فی دین اهللاِو

: ما غذاهاي زیادي روي سفره براي شام داشتیم. عندنا طعام کثیرٌ للغَداء علی المائدةِ
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 است؟ متفاوتهاي دیگر  اش با گزینه ترجمه» تقرأُ«در کدام گزینه فعل .17
 ) تلک الطالبۀُ تَقْرَأُ درسها جیدا2ً درسک جیِّداً ) یا طالب، أنت تَقْرْأ1
 تَقْرَأُ الرِّسالَۀَ؟ ) أیها الولَد العزیز أ4لمادا تَقْرَأ هذا الکتاب؟ ،) یا صدیقی3

است؟نادرستکدام جمله از نظر قواعد زبان عربی .18
) صنَعت المهندستانِ بیتاً خَشَبیا2ً) یقرأ الطالبانِ قصصاً جمیلۀ1َ
 ) لَبسوا األطفالُ لباساً مناسبا4ً) ینْظُرُ المعلَّونَ إلی مسابقۀِ الطُّالب3ِ

 کدام گزینه براي کامل کردن جمله زیر مناسب است؟.19
 »أخواتی إلی أینَ ......... و یا إخوتی ماذا .........؟یا «
 ) ینظُرونَ ـ تَفْعلَن4َ رین ـ تَفْعلُونَ ) تَنْظ3ُ) تَنْظُرنَ ـ تَفْعلْن2َ ) تنظُرنَ ـ تَفْعلونَ 1

 پاسخ کدام پرسش درست است؟.20
 لصف؟ بأَدبٍ.فی ا ) کیف تَدخُل2؟ جنب المدرسۀِ.) هلْ هنَّ یعرفْنَ اللغۀ العربیۀ1
3.نَأکُلُ الطَّعام ،؟ نعمتی تأکُلُ الطعاملٌ کبیرٌ.4) مبج أینَ العصفورِ؟ ذلک (   

 

           دقیقه     50زمان پیشنهادي:  ریاضی                 

)حاصل عبارت .21 )17 7 19 734 28 36 کدام است؟   10

71) 13) 2 ) صفر1
10  4 (10

71  

چند تا از جمالت زیر درست هستند؟.22
 عددي اول است. 49الف) 

 باشد. می 5خود  5ب) تنها مضرب اول 
 اعداد مرکب زوج هستند. کلیۀج) 

 شمارنده دارند. 3د) اعداد مرکب حداقل 
1 (1 2 (23 (3 4 (4 

 خورد؟ عدد چهار بار خط می، کدام 250تا  100در روش غربال، عددهاي بین .23
1 (120 2 (2103 (150 4 (105 

aاگر .24 b ab2 2 a)باشد، حاصل عبارت  3 b) ab
(a b) ab

2
 کدام است؟ 2

1(2 2 (1
3 3 (1

2  4 (3 

bcaاگر .25
abcباشد، معکوس حاصل  1

a bc

3 2
1 a)برابر کدام گزینه است؟  2 ,b ,c )0 

1 (5
2  2 (2

5 3 (5 4 (1
5  

3 نقطۀدو .26
1و  3

 اند؟ نسبت به کدام نقطه قرینه 5

1 (1
2  2 (2

1 3 (1
2  4 (1

2  

خ کدام پرسش درست است؟
لصف؟ بأَدبٍ.فی ا ) کیف تَدخُل2؟ جنب المدرسۀِ.هلْ هنَّ یعرفَْن اللغۀ العربیۀ

.نَأکُلُ الطَّعام ،؟ نعمتی تأکُلُ الطعاملٌ کبیرٌ.4مبج أینَ العصفورِ؟ ذلک ( 

پییپپپپییپییششییشیششنششنشننههننهنههاههاهادي:ریاییایاضضییضضیضی قییقیققههققهقه50زمماامماامان دققیققیق

)صل عبارت  )17 7 1) 734 28 36 10) کدام است؟  7

71) 13) 2صفر
104 (10

71
تا از جمالت زیر درست هستند؟ د

عددي اول است.49ف) 
باشد. می 5خود  5تنها مضرب اول 

اعداد مرکب زوج هستند.کلیۀ
شمارنده دارند. 3عداد مرکب حداقل 

12 (23 (34 (4
خورد؟عدد چهار بار خط می، کدام 250تا 100روش غربال، عددهاي بین 

1202 (2103 (1504 (105

a b ab2 2a b a)باشد، حاصل عبارت 3 b) ab
(a b) ab

2
کدام است؟ 2
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AMاگر .27 MB2AM MB  باشد وA 2
Bو  3 1

 کدام است؟ MMباشد،  3

1 (0
9  2 (0

3 3 (4
3  4 (4

9  

maاگر بردارهاي .28 m
ma 3 2

2 bbو  3 1
 کدام است؟ mموازي باشند،  2

1 (7
4  2 (4

7 3 (7
4  4 (4

7  

yiبردار .29 xji xj2  با توجه به عبارت( ) x i jy
2 3 4 41 i ji   کدام است؟ 

1 (2
3 2 (6

2 3 (3
6  4 (6

3  

 ضرب شود تا این عدد مجذور کامل شود، چیست؟ 2800ترین عدد دو رقمی که در عدد  بزرگ.30
1 (49 2 (283 (21 4 (63 

12تر از  چند عدد طبیعی مربع کامل کوچک.31 3  د دارد؟وجو 3
 6) 4 3) 23) 2 ) صفر1

4حاصل عبارت .32 7 3 3  کدام است؟   4
1 (5 2 (73 (9 4 (16 

 ؟نکندچه عددي را اضافه کنیم تا معدل تغییر  10و  6و  38و  22به اعداد .33
1 (10 2 (113 (12 4 (18 

 بار پشت آمده است. احتمال اینکه بار نوزدهم رو بیاید، چقدر است؟ 18ایم.  بار پرتاب کرده 20اي را  سکه.34
1 (20

20  2 (18
20 3 (10

20  4 (2
20  

 شود؟ می 7کنیم، با چه احتمالی مجموع اعداد رو شده برابر  دو تاس را با هم پرتاب می.35
1) 2 ) صفر1

63 (1
4 4 (1

3 

کـدام   CNKˆ زاویۀ اندازةایم.  ، مربعی ساختهABCاالضالع  از مثلث متساوي BCو  ABهاي  در شکل زیر، روي هر کدام از ضلع.36
 است؟

1 (75   
2 (90  
3 (105  
4 (120  
 
 

اي به قطر همان ضلع رسـم شـده اسـت. اگـر مسـاحت دو       دایره ع نیملالزاویه است و روي هر ض مثلث قائم ABCBCدر شکل مقابل، .37
 مشخص شده در شکل چقدر است؟ دایرة نیمباشد، مساحت  9و 4تر  کوچک دایرة نیم

1 (5  
2 (36  
3 (13  
4 (25  

A B

C

M

N

KL

A

B

C

S

2 (3 (4 (

ضرب شود تا این عدد مجذور کامل شود، چیست؟2800ترین عدد دو رقمی که در عدد گ
492 (283 (214 (63

عدد طبیعی مربع کامل کوچک 12تر از د 3 د دارد؟وجو3
6) 34) 23) 2صفر

4صل عبارت  7 3 3 کدام است؟  4
52 (73 (94 (16

؟نکندچه عددي را اضافه کنیم تا معدل تغییر 10و 6و 38و 22عداد 
102 (113 (124 (18
بار پشت آمده است. احتمال اینکه بار نوزدهم رو بیاید، چقدر است؟18ایم. بار پرتاب کرده20اي را ه

20
202 (18

203 (10
204 (2

20
شود؟می7کنیم، با چه احتمالی مجموع اعداد رو شده برابر تاس را با هم پرتاب می

1) 2صفر
63 (1

44 (1
3

CNKˆزاویۀاندازةایم.  ، مربعی ساختهABCBCاالضالع از مثلث متساويBCو ABهاي شکل زیر، روي هر کدام از ضلع
ت؟

75
90

C

M

N
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ABCBC(A الزاویۀ قائمدر مثلث .38 AH، ارتفاع 90( Bو  4  چقدر است؟HC، طول 30
1 (8

3 

2 (4
3 

3 (5 
4 (3 3  

ACبر دایره مماس است. اگر  ACوتري از دایره و  ABدر شکل زیر .39 AB  باشد، نسبتDC
DA:عبارت است از

1 (2 
2 (1 

3 (1
2  

4 (3
2  

 واحد است. شعاع دایره برابر است با: 12و  8ترتیب  از یک دایره به A فاصلۀ نقطۀترین و دورترین  نزدیک.40
1 (3 2 (63 (2 4 (4 

Âدر شکل زیر .41 ABو  70 AD  وBC  وDC 3
 چند درجه است؟ B̂ اندازةباشند؛  می 2

1 (75 
2 (83 
3 (55 
4 (97 
 

 کدام گزینه صحیح است؟.42
 ) مربع لوزي است که قطرهایش با هم مساوي باشد.1
 ) چهارضلعی که قطرهایش بر هم عمود باشند، مربع است.2
 قطرهایش بر هم عمود باشند، مربع است.االضالعی که  ) متوازي3
 قائمه داشته باشد، مربع است. زاویۀ) هر ذوزنقه که یک 4

اضالع مجـاور یـک چندضـلعی منـتظم      BCو  ABهاي  خط ایم. پاره ضلعی منتظم را نشان داده در شکل زیر یک مربع و یک شش.43
 هستند. این چندضلعی چند ضلع دارد؟

1 (18 
2 (15 
3 (12 
4 (10 
 
 

BCدر شکل زیر، .44  کدام است؟ B̂ زاویۀاست؛  32
1 (105
2 (120 
3 (135 
4 (150 

A

4
CHB

30

AC

B

D

A

B
C

D

B

A

C

A B

CD

324

1
2
3
2

واحد است. شعاع دایره برابر است با:12و 8ترتیب از یک دایره بهAفاصلۀ نقطۀترین و دورترین یک
32 (63 (24 (4

Âشکل زیر  ABو 70 AD وBC وDC 3
چند درجه است؟B̂اندازةباشند؛ می2

75
83
55
97

ام گزینه صحیح است؟
مربع لوزي است که قطرهایش با هم مساوي باشد.

چهارضلعی که قطرهایش بر هم عمود باشند، مربع است.
قطرهایش بر هم عمود باشند، مربع است.االضالعی که متوازي

قائمه داشته باشد، مربع است.زاویۀهر ذوزنقه که یک 
اضالع مجـاور یـک چندضـلعیBCو ABهايخطایم. پارهضلعی منتظم را نشان دادهشکل زیر یک مربع و یک شش

تند. این چندضلعی چند ضلع دارد؟
18

B

D

A
؟

B
C

D
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Âدر شکل زیر، .45 2و شعاع دایره  60  هر مماس چند است؟ اندازةاست،  3
1 (6 3  
2 (4 3  
3 (6 
4 (5 
 
 
 
 

         دقیقه   23زمان پیشنهادي:  علوم تجربی                   

 شود؟ اي استفاده می هاي مایع در مایع، از چه وسیله براي جداسازي اجزاي محلول.46
 ) سانتریفیوژ4 جداکننده) قیف 3) دستگاه تقطیر2 ) کاغذ صافی1

 کند؟ هاي مواد تغییر می یک از تغییرهاي زیر، نوع مولکول در کدام.47
 ) تقطیر آب4 ) انحالل الکل در آب3) حل شدن قند در آب2 ) قرص جوشان در آب1

هـا و   آن است. تعـداد پروتـون   هستۀهاي موجود در  واحد بیشتر از تعداد پروتون 5هاي آن،  و تعداد نوترون 65عدد جرمی عنصري .48
ترتیب از راست به چپ برابر است با: هاي این عنصر به ها و الکترون نوترون

1 (30 ،35 ،30 2 (25 ،40 ،303 (25 ،30 ،30 4 (35 ،30 ،35 
 شود؟ پالستیکی باردار به آن نزدیک کنیم چه می میلۀ نما داراي بار منفی است، اگر یک یک برق.49

 شوند. نما به هم نزدیک می هاي برق ) تیغه2شوند. نما از هم دور می هاي برق ) تیغه1
شوند. ) بارهاي منفی درون کالهک بیشتر می4 شود. نما خنثی می ) درون برق3

گذرد. اگر این سیم را به منبعـی بـا    یم A16متصل است؛ شدت جریان  V160از یک سیم رسانا که به منبعی با اختالف پتانسیل .50
 کند؟ وصل کنیم، شدت جریان چقدر و چگونه تغییر می V180ولتاژ 

1 (A22 ، کاهش (A43، کاهش (A24 ، افزایش (A4 ،افزایش 
 رباي الکتریکی به چه چیزي بستگی دارد؟ هاي آهن نوع قطب.51

 پیچ ) تعداد دور در سیم2 پیچ ) جهت جریان در سیم1
 پیچ ) جهت بسته شدن سیم4 ) تعداد مولد3

 افتد؟ تبدیل انرژي حرکتی به الکتریکی در کدام گزینه اتفاق می.52
 ) ژنراتور4 رباي الکتریکی ) آهن3) موتور الکتریکی2 ) باتري1

به طرف شخص  cm30به طرف آینه و آینه  cm40بیند اگر شخص  شخصی مقابل آینه تختی ایستاده و تصویر خود را در آن می.53
 شود؟ جا می متر جابه حرکت کند. تصویر او نسبت به وضعیت اول چند سانتی

1 (140 2 (1103 (100 4(  70
تصـویر چگونـه    انـدازة مقعر در پشت مرکز آینه تشکیل شده است، محل قرار گرفتن جسـم در کجاسـت و    آینۀصویر جسمی در ت.54

 است؟
 اندازه ) روي مرکز ـ هم2 تر کانونی ـ بزرگ فاصلۀ) در 1
 تر ) بین کانون و مرکز ـ بزرگ4 تر ) بین کانون و مرکز ـ کوچک3

 شده است؟درستی بیان  ها به کوژ در بعضی از فروشگاه آینۀدر کدام گزینه دلیل استفاده از .55
 دهد. ) تصویر حقیقی تشکیل می2تصویر برابر با جسم است. اندازة) 1
 ها بیشتر است. ) میدان دید در این آینه از سایر آینه4دهد. تري از جسم تشکیل می ) تصویر بزرگ3

A

T

T

60

2 3

O

شود؟اي استفاده میهاي مایع در مایع، از چه وسیلهي جداسازي اجزاي محلول
) سانتریفیوژ4جداکننده) قیف 3) دستگاه تقطیر2کاغذ صافی

کند؟هاي مواد تغییر مییک از تغییرهاي زیر، نوع مولکولکدام
) تقطیر آب4) انحالل الکل در آب3) حل شدن قند در آب2قرص جوشان در آب

آن است. تعـداد پروتهستۀهاي موجود در واحد بیشتر از تعداد پروتون5هاي آن، و تعداد نوترون65د جرمی عنصري 
ترتیب از راست به چپ برابر است با:هاي این عنصر بهها و الکترونرون
30 ،35 ،302(25،40 ،303(25 ،30 ،304(35 ،30 ،35

شود؟پالستیکی باردار به آن نزدیک کنیم چه میمیلۀنما داراي بار منفی است، اگر یکک برق
شوند. نما به هم نزدیک میهاي برق ) تیغه2شوند. نما از هم دور میهاي برقتیغه

شوند. ) بارهاي منفی درون کالهک بیشتر می4شود. نما خنثی میدرون برق
 گذرد. اگر این سیم را به میم A16متصل است؛ شدت جریان V160ک سیم رسانا که به منبعی با اختالف پتانسیل 

کند؟ وصل کنیم، شدت جریان چقدر و چگونه تغییر میV180ژ
A22، کاهش (A43، کاهش (A24، افزایش (A4 ،افزایش

رباي الکتریکی به چه چیزي بستگی دارد؟هاي آهن قطب
پیچ) تعداد دور در سیم2پیچجهت جریان در سیم

پیچ) جهت بسته شدن سیم4تعداد مولد
افتد؟یل انرژي حرکتی به الکتریکی در کدام گزینه اتفاق می

) ژنراتور4رباي الکتریکی ) آهن3) موتور الکتریکی2باتري
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 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ تابش و شکست به زاویۀبا توجه به شکل، .56
1 (35 - 30  
2 (60 - 55  
3 (60 - 35  
4 (30 - 60 

کـدام گزینـه صـحیح    کنـد؛   خواري در باالي یک دریاچه در حال پرواز است. ناگهان یک ماهی در عمق آب مشاهده می مرغ ماهی.57
 است؟

بیند. خوار، ماهی را باالتر از جاي واقعی آن می ) مرغ ماهی2بیند. تر می خوار را نزدیک ) ماهی، مرغ ماهی1
 بیند. خوار، ماهی را در جاي واقعی آن می ) مرغ ماهی4بیند. تر از جاي واقعی آن می خوار، ماهی را پایین ) مرغ ماهی3

 هاي عصبی اشتباه است؟ پیامکدام مسیر براي انتقال .58
 ماهیچه نخاع  زانو  )2غدد نخاع  مغز ساقۀ  مخ  )1
 ماهیچه مغز ساقۀ  مخچه  چشم  )4   ماهیچه نخاع  ) مغز 3

 گردند. در مفصل متحرك، دو استخوان توسط ......... به هم متصل می.59
 ) مواد سخت4 ) غضروف3) زردپی2 ) رباط1

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀ ، کدام گزینه.60
 ».......... در تغییر و تنظیم قند خون نقش دارد. هاي  .......... همانند هورمونغدة هاي  هورمون«
   لوزالمعده ـ هیپوفیز (زیرمغزي) )2 تیروئید ـ پاراتیروئید )1
 کبد ـ تیروئید )4 فوق کلیه ـ لوزالمعده )3

 باشد؟ میزیر صحیح گزینۀ کدام .61
 پیکر جاندار بستگی دارد.اندازة ها به  ) تعداد کروموزوم1
 شوند. ها با میکرسکوپ دیده می ها در همه حال در سلول ) کروموزوم2
 هاي جنسی وجود ندارند. هاي معمولی انسان کروموزوم ) در سلول3
 شوند. هاي درحال تقسیم با میکرسکوپ دیده می ها در سلول ) کروموزوم4

 تن دارد؟ ها چند فام از این یاختهکند. هر کدام  تن پس از انجام یک تقسیم کاستمان چهار یاخته تولید می فام 136پروانه با ختۀ یایک .62
1 (64 2 (683 (72 4 (136  

پودر بچه، کاربرد دارد؟تهیۀ کدام کانی زیر در .63
 ) کوارتز4 تالک   )3فلوئوریت     )2 ) مسکوویت1

 شود؟ ي رسوبی در اثر نوعی واکنش شیمیایی تشکیل میها کدام نوع از سنگ.64
 دار ) فسیل4 ) آهکی3) تبخیري2 ) آواري1

 باشد؟ هاي زیر از نوع هوازدگی شیمیایی می یک از پدیده کدام.65
 ها به خاك تبدیل سنگ )2ها بر اثر یخ بستن آب  خرد شدن سنگ )1
 ها بر اثر کاهش فشار از روي آنها پوسته شدن سنگپوسته  )4گیاهانریشۀ ها بر اثر فشار  خرد شدن سنگ )3

 

 
 

 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافـزار   نـرم وسـیلۀ  ، پس از اتمام آزمـون، تصـویر داده شـده را بـه     پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader     از کانـال مرکـز سـنجش)

 پاسخنامه را دانلود نمایید.دفترچۀ آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و 
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بر یر مم بپی بی
ماهیچه نخاع  زانو  )2غددنخاع  مغز ساقۀ مخ
ماهیچه مغز ساقۀ مخچه  چشم  )4 ماهیچه نخاع مغز

گردند.مفصل متحرك، دو استخوان توسط ......... به هم متصل می
 ) مواد سخت4) غضروف3) زردپی2رباط

کند؟زیر را به درستی تکمیل میجملۀ ،ام گزینه
».......... در تغییر و تنظیم قند خون نقش دارد.هاي .......... همانند هورمونغدة هاي ورمون

لوزالمعده ـ هیپوفیز (زیرمغزي) )2تیروئید ـ پاراتیروئید
کبد ـ تیروئید )4فوق کلیه ـ لوزالمعده

باشد؟میزیر صحیح گزینۀ ام 
پیکر جاندار بستگی دارد.اندازة ها به  تعداد کروموزوم

شوند. ها با میکرسکوپ دیده میها در همه حال در سلولکروموزوم
هاي جنسی وجود ندارند.هاي معمولی انسان کروموزوم در سلول
شوند. هاي درحال تقسیم با میکرسکوپ دیده می ها در سلولکروموزوم

تن داردها چند فاماز این یاختهکند. هر کدام تن پس از انجام یک تقسیم کاستمان چهار یاخته تولید میفام136پروانه با ختۀ یاک
642 (683 (724 (136

پودر بچه، کاربرد دارد؟تهیۀ ام کانی زیر در 
) کوارتز4تالک   )3فلوئوریت     )2مسکوویت

شود؟ي رسوبی در اثر نوعی واکنش شیمیایی تشکیل میهاام نوع از سنگ


