
    
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

  آزمونمواد 

 ۷۵  گويیمدت زمان پاسخ ها تعداد كل سؤال

زمان پيشنهادی  آزمونمحتوای 

  دقيقه ۱۰  ٣تا  ١های  ستايش و درس  ۱۰   فارسی  ۱

  دقيقه ۱۰  ١درس   ١٠   عربی  ۲

  دقيقه ۱۰  ٢و  ١های  درس  ١٠  آسامنهای  پيام  ۳

  دقيقه ۱۰  ۱  درس  ۱۰  یانگليس  ۴

  دقيقه ۱۵  ۱  فصل  ۱۰  مقدماتی رياضی  ۵

  دقيقه ۱۵  ٢و  ١های  فصل  ۱۰  علوم تجربی مقدماتی  ۶

  دقيقه ۱۵  ۴تا  ١های  درس  ۱۵  جتامعیمطالعات ا  ۷

  قيقهد ۸۵

تعدادرديف
سؤال

 

آموزان عالقمند آورده شده است  های رياضی پيرشفته و علوم پيرشفته مطابق با محتوای آزمون، ويژه دانش سوال ٩۵تا  ۷۶از شامره سوال 
باشد و در صورت  گريی در رابطه با پاسخگويی به اين سؤاالت به عهده مدرسه می تصميم. باشد دقيقه می ٣٠ها  كه زمان پاسخگويی به آن

  .شود عملكرد شام به صورت جداگانه گزارش می پاسخگويی،

1

 پاسخ دهند ۱۱۵ الی ۹۶های علوم تفكيكی از شامره سوال  بايست به سوال آموزان اين مدارس می دانش
  .های علوم تجربی مقدماتی و پيرشفته پاسخ دهند و نيازی نيست به سوال

۹۸آبــــان ماه

  دوره اول متوسطه-نهمپايه

 تجربی آموزان عالقمند به رياضی و علومقابل توجه دانش

  .دهند ارائه می ها علوم تجربی را به صورت تفكيكیآموزانی كه  مدرسٔه آنقابل توجه دانش



 

 1آزمون 2 

   فارسی  

 آمده است؟ نادرستشده  صمشخّ هاي واژهدر كدام گزينه معناي  -1

 آسمان -زحل: سپهرو گردان  كيوانخداوند  1
  جعبه -ناتوان: قوت اناريا حقّةشود از  عاجزفهم،  2
 پادشاه -صندلي: وي، خبر ندارد ملك سريراز جمال صورت قصر و  3
  آفرينش -گياهان: خداي تعالي است صنعو باران و تگرگ، همه  نباتاتانواع  4

 در متن زير چند غلط اماليي وجود دارد؟ -2

ها تفكّر كرد  چه در برّ و بحر است، آيات خداوند است و بايد در آن ها و نحرها و آن و ستارگان، بيابان آسمان و ماه«
 ».بها غنيمت شمرد و حرس و هوس باطل را كنار گذاشت و موسم جواني را چون متائي گران

  يك 4  دو 3  سه 2  چهار 1

 توضيح ذكرشده در كدام گزينه درست است؟ -3

 .كتاب گلستان اوست قصايد سعدي بخشي از 1
  .نامه اثر سعدالدين وراويني است و تاكنون بازنويسي نشده است مرزبان 2
 .پردازد كيمياي سعادت نوشتة محمد غزالي است و در بخشي از آن به توصيف طبيعت مي 3
  .اند دورة نظامي است و شعرهايش اندرزگونه پروين اعتصامي شاعر هم 4

 آمده است؟» سعي«خانوادة  و هم» مسخّر«مترادف  ،»ليل«د ترتيب متضا در كدام گزينه به -4

  خره كننده، سعيدروز، س 4  نهار، رام، سعيد 3  ناهار، مطيع، مساعي 2  نهار، رام، مساعي 1

 ؟وجود داردهاي پيشين يا پسين  وابسته كدامدر متن زير،  -5

چـه آرزوي  ! اي ايام جواني پيشـه كـرده   كار! اي پيرمرد: روزي خسروي، باغباني پير و سالخورده ديد و به او گفت«
 ».وقت آن است كه درخت اعمال نيك بنشاني! اي بيهوده

  اليه ، مضافصفت تعجبي، صفت پرسشي 2  ، صفت تعجبيصفت بياني، صفت اشاره 1
  اليه ، مضافصفت بياني، صفت تعجبي 4  ، صفت پرسشياليه، صفت اشاره مضاف 3

 كار رفته است؟ به» و تشبيه بخشي جان«ها هر دو آراية  در كدام بيت -6

 گويند خبرت هست كه مرغان سحر مي )الف
  

 بردار؟ ،سر از خواب جهالت ،آخر اي خفته
  

  

 تا قيامت سخن اندر كرم و رحمـت او  )ب
 

 همــه گوينــد و يكــي گفتــه نيايــد ز هــزار
  

  

 سر غفلت در پيش؟ ،تا كي آخر چو بنفشه )پ
  

 بيـدار  ،نرگسحيف باشد كه تو در خوابي و 
  

  

 اند كوه و دريا و درختان، همه در تسبيح )ت
  

 فهـم كنـد ايـن اسـرار     ،همـه مسـتمعي   نه
  

  

  ب، ت 4  الف، پ 3  ب، پ 2  الف، ت 1
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  3  دوره اول متوسطه -پايه نهم 

 است؟» انكاري«در كدام بيت نوع پرسش  -7

 است؟نهاناز من چرا خوبتكه روي  گفتم1
  

 گفتا تو خود حجابي، ور نه رخـم عيـان اسـت   
  

  

 تـو هسـتيتـاگفتم فراق تا كي؟ گفتا كه2
 

 گفتم نفس همين است، گفتا سخن همان است
  

  
 عـزم صـلح دارد؟كيگفتم دل رحيمت 3

  

 گفتــا مگــوي بــا كــس، تــا وقــت آن درآيــد
  

  
 گفتم كه سـوخت جـانم، از آتـش نهـانم4

  

 است؟ فغانيا  ناله، او را، كي سوختآن كهگفت
  

  

8- آهنگ و لحن خوانش، كدام جمله از متني تعليمي انتخاب شده است؟ه به موضوع، با توج 

 .تر است عجيب ،ستون و اين زمين است و لكن سقفي بي ،فرش وي 1
  .در دوستي، درست آن است كه فرصت بازانديشي و خودشكوفايي را پديد آوريم 2
 .بيند اي است كه در قصر پادشاهي سوراخي دارد و جز غذاي خويش چيزي نمي چون مورچه ،مثلِ تو 3
  .آيد رود و بيرون مي هاي لطيف روان كرده، تا بر روي زمين مي هاي سخت، آب از زير سنگ 4

 است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  -9

ــر« ــود درنگ ــه خ ــيرت ب ــم بص ــه چش ب
 

ــه  ــا در آيينـ ــو را تـ ــتز ،تـ ــار نيسـ  نگـ
 

  
ــد ــروار شـ ــه، خـ ــه و خوشـ ــي دانـ  همـ

 

 »ز آغــاز، هـــر خوشــه خـــروار نيســـت  
  

  
 .است» كدورت و گمراهي«و منظور از زنگار » دل انسان«منظور از آيينه  1
  .مفهوم است هم» قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود«المثل  بيت دوم با ضرب 2
 .ارتباط معنايي دارند »المؤمن مرآ۟ه المؤمن«هر دو بيت با جملة  3
  .است» خودشناسي« ،بيت اول مفهوم مصراع اولِ 4

» حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس، بيدار/ تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟ «مفهوم كدام گزينه با بيت  -10
 ؟نيستيكسان 

 دال بيـــدار شـــو از خـــواب غفلـــت1
  

ــت    ــاب غفلـ ــو در غرقـ ــدي تـ ــرا مانـ  چـ
  

  

 چـــون عاشـــقان، تـــودال بيـــدار شـــو 2
 

ــو    ــان، ت ــك زم ــا ي ــت اي دل در اينج  مخُف
  

  
 دال بيـــدار شـــو از خـــواب مســـتي3

  

 كـــه افتادســـتي انــــدر ســـوي پســــتي   
  

  
ــر4ّ ــر س ــو ه ــا ت ــويم ب ــد گ ــا چن  دال ت

  

ــاهر  ــد ظــ ــي تقليــ ــو مانــــدي در پــ  تــ
  

  

    عربی  

   

 »نَاس اَنْفُسهم يظْلمواً و لكن النّئاس شييظْلم النّ انّ اهللاَ ال« :حيح۟هالص رجم۟هعين التّ -11

  .مردم به خويشتن ظلم كردند اما خود ،ظلم نخواهد كرد) اي ذره(قطعاً خداوند به مردم چيزي  1
  .كنند اما مردم خود به خويشتن ظلم مي ،كند ظلم نمي )اي ذره( خداوند به مردم چيزي شك بي 2
  .كنند ولي مردم خود به او ظلم مي ،كند به مردم ظلم نمي) اي ذره(قطعاً خداوند است كه چيزي  3
4 كنند مردم به خودشان ظلم مي مسلماً خداوند به كسي از مردم ظلم نكرد، اما خود.  
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 1آزمون 4 

 »اسِ إلي علمه اَعلَمهمالنّ ملع اََعلَم أَنَّ من جمع«: حيح۟هرجم۟ه الصعين التّ -12

  .داناترين مردم كسي است كه دانشِ مردم را به دانش خودش بيفزايد 1
  .ها است داناترين آن ،علم مردم را به علم خود بيفزايد كسي كهدانم  مي 2
  .شان است داناترين ،خود افزود بدان هر كس علم مردم را بر علم 3
  .ها داناتر است از آن ،دانم كسي كه علم مردم را به علم خود بيفزايد مي 4

13- ن الصيحيحع: 

  .هر كس دانشي را پنهان كند گويي نادان بوده است: فكأنَّه جاهلٌُ علماً ممن كَتَ 1
  .ها را دوست دارد اتر است و زيباييشك خداوند زيب بي :يحب الجمالَ انَّ اهللاَ جميلٌ و 2
  .زاد در زبانش است تر گناهانِ آدمي بيش :في لسانه مآد نِبكثرُ خطايا اأَ 3
  .بهترين مردم كسي است كه مردم از او سود ببرند: اساسِ من نَفَع النّخيرُ النّ 4

14- ن الصيحيحع: 

  .خواهند بدانند پس مي ،دهند قرار مي ديگرخدايي  ،كه همراه خدا كساني: ونَيعلَمهللاِ الهاً آخَرَ فسوف جعلونَ مع اذين يالّ 1
2 لكم فيها فواكخورند ها مي هاي بسياري است و از آن در آن ميوه ها آنبراي : لونَو منها تَأكُ كثير۟هٌ ه.  
  .دانستند ها نمي اما بيشتر آن ،خداوند حق است ةعدبدانيد كه و :ال يعلَمونَ اكثَرَهمال انَّ وعد اهللاِ حقٌّ و لكن أَ 3
  .)زديم(ن از هر مثالي آورديم آما براي مردم در اين قر: من كُلِّ مثَلٍ ضَرَبنَا للنّاسِ في هذا القرآنِ 4

 :أالخطعين  -15

  .نتما عرفَتَاأ 4  .هما عبرَتا 3  .هن عبرْنَ 2  .هم عرَفُوا 1

 :أالخطعين  -16

  كنم نگاه مي: رُأَنْظُ 2    شستيدن: تُمجلَسما  1
3 قْتدرِفُون 4    راست گفتي: صعشناسند مي: ي  

  »غداً؟ المنْضَد۟هِ هَ۟رَكُ...............تي م« للفراغِ؟ غيرالمناسبما هو  -17
1 بتَ 2  تَلْعلع3  بن نب4  لَع بنَلع  

 :غيرالمناسبعين   -18

  .جار كثير۟هٌشاَ هفي مكانٌ  ۟هيالغا 2 .العباًر شَع ديلْعب فيها اَح رياض۟هٌ دم قال كر۟ه 1
  .من المدن مجموع۟هٌ  المحافظ۟ه 4 .طعاماً اسفيه النّ يأكُلُ مكانٌ المطْعم  3

 :الخطأعين   -19

    ۟هقصدا ≠ عداو۟ه 4 حار ≠ دبار 3   نهاي۟ه ≠ ۟هرخيص 2 شراء ≠بيع  1

 :فيها جمع تكسيرٍ اءج ما عين عبار۟هً -20

  م؟كُحالُ اب، كيفيا طُلّ 2  ؟۟همكرّالم ۟هاج الي مكّجافرُ الحبِم يس 1
  .اهللاُ الّإ الغيب رضِالسماوات و األَمن في  معلَال ي 4  .مليهِوف عخاهللاِ ال  ولياءأانَّ  3



  5  دوره اول متوسطه -پايه نهم 

   های آسمان پیام  

   

بيـانگر كـدام صـفت    » همه توحيد تو گويم كه به توحيـد سـزايي  / همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم «بيت  -21
  خداوند است؟

 بزرگي 4  يكتايي 3  دانايي 2  پاكي 1
  ...............: يابيم كه در مي» ما عرَفناك حقَّ معرِفَتك«از حديث  -22

  .شود شناخت خدا، نصيب هر كسي نمي 2 .افتد اتفاق مي پيامبران و امامانشناخت خدا، تنها براي  1
  .استپذير  شناخت خدا با توجه به آيات قرآن امكان 4 .چنان كه شايستة اوست، ممكن نيست شناخت خدا، آن 3

  كند؟ در كدام آيه، خداوند خود را آگاه به امور معرفي مي -23
1 َّنا التَّو بحاهللاَ يابين    2 دودالو الغَفور وه و  
3 نَّهۥخفيٰ اما ي هرَ والج علَمي  4 ًثاببتُم اَنَّما خَلَقناكُم عساَفَح  

  بيانگر كدام روش خداشناسي است؟» دفتري است معرفت كردگارهر ورقش / برگ درختان سبز در نظر هوشيار «بيت  -24
  برهان فطرت 4  برهان علت و معلول 3  تفكر در كتاب خلقت 2  تفكر در كتاب آسماني 1

  ناپذير كدامند؟ ، دو برادر و دو دوست جدايي)ع(با توجه به فرمايش حضرت علي  -25
  شهايمان و اندي 4  ايمان و علم 3  علم و عمل 2  ايمان و عمل 1

بـا كـدام مـورد ارتبـاط      زادتهم ايمانـاً  ۥليت علَيهِم آياتُهم و اذا تُقُلوبها المؤمنونَ الَّذين اذا ذُكرَ اهللاُ و جِلَت انَّمآية  -26
  بيشتري دارد؟

  دوري از گناهان و انجام كارهاي نيك 2    ياد و ذكر خداوند 1
  هاي مؤمن انسانالگو قرار دادن  4    رهايي از سردرگمي 3

  كند؟ ، چه چيزي ايمان را در دل پايدار مي)ع(طبق فرمايش امام صادق  -27
  امر به معروف و نهي از منكر 2    عبادت و نيايش 1
  انجام كارهاي نيك 4    دوري از گناهان 3

  ؟استهاي هوسران  نشيني با انسان ، كدام گزينه از نتايج هم)ع(با توجه به فرمايش امام علي  -28
  از بين رفتن ايمان 2    از گناهاندوري  1
  پايداري ايمان در دل 4    ترس از جهنم 3

  ؟نيستكدام گزينه از آثار ايمان به خدا  -29
  هاي مؤمن دادن انسان الگو قرار 2    آرامش روحي 1
  هدفي رهايي از سردرگمي و بي 4    هدايت به سوي خدا 3

  شود؟ كدام مفهوم زير دريافت مي اَنَّكُم الَينا ال تُرجعون  اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً واز آية  -30
  دار بودن خلقت انسان هدف 2  .هاست ياد خدا ماية آرامش دل 1
  حمد و تسبيح خداوند 4  بيهوده آفريده نشدن آخرت 3
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 1آزمون 6 

   انگلیسی  

31- I have a cousin. His name is Mobin. He can do puzzles, speak two languages and 
answer hard questions. He is very ................   . 

1 brave 2 nervous 3 clever 4 lazy 
32- Iran is a beautiful country. I like the north of Iran. It has a ............... environment 

with many trees and fields. It is a very interesting ................   . 

1 pleasant / place  2 pleasant / palace  
3 patient / person  4 quiet / village 

33- A: .................................. one apple on the tree? 

B: No, .................................. many apples. 

1 There is / there are 2 Is there / there are 
3 Is there / are there  4 Are there / there is 

34- Mina: What's خسيس in English? 

Mitra: Ummm ... sorry, I don't know.  .................................. .That's stingy. 

Mina: Thank you. 
1 Yes, I have a dictionary. 2 Let me check it in my dictionary. 
3 OK, I can’t answer.  4 Well, it’s very easy. 

35- Parham: What is your friend's mother like? 

Ehsan: .................................. 
1 She is a cook.  2 She is very serious. 
3 She is in the kitchen. 4 Yes, everybody likes her. 

 وجود دارد؟ غلطدر متن زير از نظر دستور زبان چند  -36

I am Sina. I am 14 . My school are beautiful. There is 28 students in my class. My 
classmates is kind and friendly. Mr. Moradi is our English teacher. He is neat but 
his nervous. 
1 two 2 three 3 four 4 five 

 كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه جمله را به -37

Ahmad .................................. 
1 is four brothers and his brothers are not teachers.  
2 has four brothers and his brothers is teachers. 
3 have four brothers and his brothers are teachers. 
4 has four brothers and his brothers are teachers. 
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  7  دوره اول متوسطه -پايه نهم 

  Reading 

   ه به متن داده شده به سؤاالتپاسخ دهيد 40تا  38با توج. 

This year we have eight teachers. Mrs. Keivani is our English teacher. She is a 
hard-working teacher but she is a bit talkative. She is 41. She has a son and a 
daughter. She lives in Tehran. She is originally from Tabriz. 
Mrs. Taheri is our math teacher. She is not an angry teacher. She is kind and 
patient. She listens to our math questions and answers them carefully. 
She always teaches very well. She is our best teacher. All the students like her. 

38- Our match teacher is ............... and our English teacher is ...............  . 
1 careful / patient  2 talkative / kind 
3 patient / hard-working 4 hard-working / angry 

39- According to the text which one is not correct? 
1 Mrs. Taheri is our best teacher this year. 
2 Mrs. Taheri answers the students' questions. 
3 Mrs. Taheri is an angry math teacher. 
4 Mrs. Taheri is not a talkative English teacher. 

40- According to the text which one is correct? 
1 Mrs. Taheri is forty-one years old and teaches English. 
2 Mrs. Keivani lives in Tabriz. 
3 Mrs. Keivani has two sons. 
4 Mrs. Keivani is hard-working. 

    ریاضی مقدماتی  

   
 هاي زير، مشخص كنندة يك مجموعه است؟ چند تا از عبارت -41

شـان از   عـددهاي صـحيحي كـه مربـع    « ،»عـدد فـرد متـوالي    4« ،»عددهاي اولِ منفي«، »420عدد  اولِ شمارندة 3«
  ».تر است شان بزرگ مكعب

1 1  2 2  3 3  4 4  

,𝟒}كدام گزينه مساوي مجموعة  -42 𝟗,   باشد؟ مي {𝟏𝟔

1 {b|b ∈ ℕ, 1 < b ≤ 4}   2 {x |x ∈ ℕ, −1 < 𝑥 ≤ 4}    
3  {a |a ∈ ℤ, −4 ≤ a < −1}  4 {y|y ∈ ℤ , 1 < y2 ≤ 16}    

𝐀 دو مجموعة اگر -43 = {𝟑, 𝐚}  و𝐁 = {𝟓, 𝐚, 𝐛}  هر عضوي از باشيم و  داشتهراA  عضوB  و هر عضوي ازB   عضـوA 
𝟐𝐛باشد، مقدار  − 𝐚 كدام است؟ 

1 1  2 7  3 −4   4 −1   

𝐀)عبارت  دهندةقسمت رنگي در كدام گزينه، نشان  -44 − 𝐁) ∩ 𝐂 باشد؟ مي 

1  2  3  4   
A BC A BC A B

C
A BC

15



 

 1آزمون 8 

 باشد، كدام گزينه درست است؟ 9هاي عدد  مجموعه شمارنده Bمجموعه اعداد طبيعي زوج و  Aاگر  -45

1 A ⊆ B     2 A ∪ B = ∅     
3 A ∩ B = A     4 B − A = B   

𝐀مجموعة  مورددر  -46 = {𝟐, {𝟐}, 𝟐, {𝟐,  است؟ نادرستكدام گزينه  {{𝟐

1 n(A) = 2     2 {{2}} ⊆ A  
3 A  {2} 4  .دارد يدو عضو مجموعةيك زير فقط ∈ A   

 ؟نيستگزينه درست  كدام -47

1 ℕ − ℤ = ∅     2 ℤ ∪ 𝕎 = ℤ    
3 ℚ′ ∩ ℚ = 𝕎)مجموعة  4     ∅ − ℕ) يك زير مجموعه دارد فقط.    

𝐱 اگر -48 ∉ (𝐀 ∪ 𝐁) كدام گزينه درست است؟ ،  

1 x ∈ A , x ∈ B     2 x ∉ A , x ∈ B     
3 x ∉ A , x ∉ B     4 x ∈ A , x ∉ B   

 باشد؟» تاس دوم ةعدد رو شد«بزرگتر از » تاس اول ةعدد رو شد«دو تاس، چقدر احتمال دارد  پرتابدر  -49

1 512   2 59   3 712   4 16   

طـور   به  هميك تاس . كنيم انتخاب ميطور تصادفي  بهيك كارت . وجود دارند 7و  8، 9، 10هاي  با شماره هايي كارت -50
 باشند، كدام است؟ 5يا  3مضرب  ،ة كارت و تاساحتمال اينكه مجموع عددهاي رو شد. اندازيم ميهمزمان 

1 12   2 1124   3 512   4 38   

   علوم تجربی مقدماتی  

 

، كدام فلز زير شكل آزمايش مربوط به با توجه به -51
 پذيرتر است؟ واكنش

  روي 1
  آهن 2
  منيزيم 3
    .پذيري فلزها برابر است واكنش 4

 اند؟ اكسيد، در پيوند اشتراكي شركت كرده دي هاي موجود در مولكول كربن هاي الية ظرفيت اتم چند درصد از الكترون -52

  درصد 100 4  درصد 50 3  درصد 25 2  درصد 9 1

 گيرد؟ مييك از عنصرهاي زير، در يك ستون جدول تناوبي قرار  با كدام 𝐒𝐢𝟏𝟒عنصر  -53

1 C  2 P  3 Al  4 كدام هيچ  

منيزيم

كبود محلول كات

آهن

كبود محلول كات

روي

كبودمحلول كات
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  9  دوره اول متوسطه -پايه نهم 

 است؟ نادرست چه تعداد از جمالت زير، -54

  .بيشتر نوك مداد، از كربن ساخته شده است )الف
  .ها داراي يون فلوئوريد هستند خميردندان )ب
  .كند گاز اوزون از رسيدن پرتوهاي فروسرخ به زمين جلوگيري مي )پ
 .است، داراي مولكول دواتمي نيتروژنگاز  )ت

  .جملة نادرست ندارد 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1

 ؟نيست) پليمر(يك از موارد زير، بسپار  كدام -55

  نشاسته 4  وغن زيتونر 3  لولزس 2  پروتئين 1

 ؟نيستيك از موارد زير، تركيب مولكولي  كدام -56

  متان 4  پتاسيم پرمنگنات 3  اتانول 2  شكر 1

 هاي ديگر بيشتر است؟ ، از كاتيوندر خون زير يك از موارد مقدار كدام -57

  مس 4  منيزيم 3  آهن 2  سديم 1

توانـد   ، مـي رو يك از مواد زير به ظـرف روبـه   افزودن كدام -58
 المپ را روشن كند؟

  آب مقطر 1
  درصد 80الكل  2
  كات كبود 3
  ضديخ خودرو 4

  

 است؟ اشتراكييك از موارد زير، داراي پيوند  كدام -59

1 MgO  2 CaCO  3 CH  4 NaF   

 چند الكترون اشتراكي وجود دارد؟ ،مولكول آب پنجدر  -60

1 4  2 2  3 10  4 20  

    مطالعات اجتماعی  

   

 هاي بيروني است؟ كدام ويژگي مربوط به سياره -61

  .سطوح سنگي و جامد دارند 2    .ندتر به خورشيد نزديك 1
  .تري دارند مدارهاي كوچك 4  .تعداد قمرهايشان بيشتر است 3

در اين جمله كدام ويژگي شـهر  » .درجة طول شرقي قرار گرفته است 60درجة عرض شمالي و  25شهر چابهار در « -62
 چابهار بيان شده است؟

  قلمرو جغرافيايي 4  موقعيت طبيعي 3  موقعيت مكاني 2  موقعيت نسبي 1

15

ميلة كربني

آب خالص

ميلة كربني

LEDالمپ 



 

 1آزمون 10 

 كند؟ محيط مدارها از قطب به سمت استوا چه تغييري مي -63

  .يابد افزايش مي 2    .يابد كاهش مي 1
  .يابد جنوبي كاهش و در نيمكرة شمالي افزايش مي ةنيمكردر  4    .كند تغييري نمي 3

 چقدر است؟ Aمختصات جغرافيايي نقطة  -64

1 0°E - 90°N   
2 15°E - 75°N   
3 75°E - 15°N   
4 90°E - 0°  

  
چـه  » ب«نسبت به شهر » الف«شهر . است 15ساعت » ب«و در شهر  23ساعت » الف«آبان در شهر  15در تاريخ  -65

 موقعيتي دارد؟
  

  .قرار دارد» ب«در شمال شهر  2 .در شرق قرار دارد» ب«نسبت به شهر  1
 .واقع شده است» ب«در جنوب شهر  4 .واقع شده است» ب«در غرب شهر  3

  

ساعت » ب«صبح باشد، در شهر  7ساعت » الف«اگر در شهر . مختصات جغرافيايي زير را دارند» ب«و » الف«شهر  -66
الف  چند است؟ 𝟑𝟎°𝐍

𝟏𝟎𝟓°𝐄
ب                      𝟒𝟓°𝐍

𝟏𝟓°𝐄
  

  صبح 8 2    يك بعد از ظهر 1
 شب 8 4  )يك بعد از نيمه شب(يك صبح  3

 رسد؟ در چه روزي وسعت دايرة روشنايي در نيمكرة شمالي به كمترين ميزان خود در يك سال مي -67

  اول فروردين 4  اول دي 3  اول مهر 2  اول تير 1

 دهد، مربوط به كدام نيمكره است؟ ها را نشان مي ها و آب تصوير زير كه نسبت خشكي -68

  شمالي2  جنوبي1
    غربي4  شرقي3

 ؟نيستكدام گزينه مربوط به چهار محيط تشكيل دهندة كرة زمين  -69

  تروپوسفر 4  اتمسفر 3  ليتوسفر 2  هيدروسفر 1
 ها با بقيه متفاوت است؟ در كدام تصوير نوع عامل تغيير دهندة ناهمواري -70

1

  
2

  
3

 

 4

 
 ها است؟ كدام گزينه مربوط به عوامل بيروني تغيير شكل ناهمواري -71  

  ها آتشفشان 4  ها حركت ورقه 3  ها گسل 2  فرسايش يخچالي 1
 وجود منابع سرشار نفت و گاز مربوط به كدام بخش زير است؟ -72

  گودال اقيانوسي 4  دشت اقيانوسي 3  فالت قاره 2   شيب قاره 1

%60 آب %40خشكي 

0 80
60

40
20
20

40
60

80

00 15 30 45 7590609075 60 45 30 15 A
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 شوند؟ مي ابرها بيشتر در كدام الية جو تشكيل -73

  سپهر برون 4  سپهر ميان 3  سپهر پوشَن 2  وردسپهر 1

يك از  بيشتر مربوط به كدام) تر در نواحي شمالي(نسبت به تبريز ) در نواحي جنوبي كشورمان(گرم بودن شهر كرمان  -74
 عوامل مؤثر بر آب و هوا است؟

  ارتفاع از سطح دريا 2    دوري و نزديكي به درياها 1
  فشار هوا و جريان باد 4  و عرض جغرافيايي زاوية تابش خورشيد 3

 يك از موارد زير نقش مستقيم دارد؟ هاي فشار در ايجاد كدام پراكندگي كانون -75

  ميزان رطوبت در نواحي مختلف 2  هاي عمومي هوا ايجاد جريان 1
 تغيير تركيب گازهاي مختلف در جو 4  افزايش تدريجي دماي كرة زمين 3

  

    ریاضی پیشرفته  

   
 ؟باشد نمينشان دهندة مجموعة تهي زير، كدام عبارت  -76

  .ها منفي باشد عددهايي كه مجذور آن ةمجموع 1
  3هاي مركب عدد  مجموعة شمارنده 2
  .باشد 10هايشان  مجموع رقمكه  6هاي طبيعي عدد  مضربمجموعة  3
  13مجموعة عددهاي اول مضرب  4

𝐀اگر  -77 = {𝐚|𝐚 ∈ ℤ, −𝟖𝟑 < 𝐚𝟐 < 𝐁و  {𝟖𝟑 = {𝐱 ∈ 𝐀|𝐱 = (−𝟏)𝐧𝟐𝐧, 𝐧 ∈ ℕ}  باشد، عضوهاي مجموعةB 
 كدام است؟

1 {−2, 4, −8}     2 {−4, 16, −64}     
3 {2, −4, 8}     4 {−2, 4, −8, 16, −32, 64}   

𝟑)}اگر  -78 − 𝐛), (𝟐𝐛 − 𝟑)} = {𝐚}  باشد، مقدارa  است؟گزينه كدام برابر با 

  صفر 4  3 3  2 2  1 1

 باشد؟ مي رو روبهشكل  رنگ شدة  كدام گزينه متناظر با قسمت -79

1 B − (A ∪ C)   2 (C − B) ∩ A   
3 (C − A) ∩ B   4 B ∩ (A − C)   

𝐀)اگر  -80 ∩ 𝐁) ∩ 𝐂 = 𝐂  و𝐀 ∪ 𝐁 = 𝐁 است؟  نادرست، كدام گزينه باشد)A  ،B  ،C غيرتهي هستند(. 

1 A − (B ∪ C) = ∅     2 C ⊆ B , A ⊆ B     
3 (A ∪ C) ∩ B = A     4 A ⊆ C ⊆ B    

A BC

15

باشد و در  گيري در رابطه با پاسخگويي به سؤاالت رياضي پيشرفته و علوم پيشرفته به عهده مدرسه مي تصميم، آموز عزيز دانش
  .شود صورت پاسخگويي به اين سؤاالت، عملكرد شما به صورت جداگانه گزارش مي



 

 1آزمون 12 

𝐀با توجه به اينكه  -81 = {{ }, ∅ , {∅},  است؟ نادرستباشد، كدام گزينه  مي {{{ }}

1 n(A) = 2     2 {∅} ⊆ A   
3 A  4  .يك زير مجموعة دو عضوي داردفقط {{∅}} ⊆ A  

 گزينه همواره درست است؟  كدام Bو  Aهاي  براي مجموعه -82

xاگر  1 ∈ (A ∪ B)  باشد، آنگاهx ∈ A   2  اگرx ∈ B  باشد، در نتيجهx ∈ (A ∩ B)   
3 (A ∪ B) ⊆ (A ∩ B)     4 B − A ⊆ B   

اگـر تعـداد   . انـد  نفر در درس زبان انگليسي قبول شـده  25نفر در درس فارسي و  20 تعداد نفره، 40در يك كالس  -83
اند، چند نفر فقـط   اند، نصف تعداد افرادي باشد كه در هر دو درس قبول شده افرادي كه در هر دو درس مردود شده

 اند؟ در درس فارسي يا فقط در درس زبان قبول شده

1 5  2 10  3 25  4 35  

باشـد، چقـدر    9هايي كه مجموع عددهاي رو شده بيشـتر از   دو تاس، فقط با در نظر گرفتن حالت در پرتاب همزمان -84
 ؟نباشنداحتمال دارد كه عددهاي ظاهر شده مثل هم 

1 23   2 12   3 13   4 56   

اگـر مطمـئن باشـيم كـه تيـر      . كنيم به صفحة زير پرتاب مي ي راتير -85
چقدر احتمال دارد كه تير به قسمت  ،كند پرتابي به صفحه برخورد مي

A  ياB  ها مشخص شده است شعاع دايره(بخورد؟ (.(𝛑 = 𝟑)  

1 13   2 23   
3 19   4 1027    

 

  

    علوم تجربی پیشرفته  

   
)اگر آلومينيم  -86 𝐀𝐥𝟏𝟑 )با اكسيژن  ( 𝐎𝟖  كدام مورد زير است؟  آنفرمول  ،ديك تركيب يوني بساز (

1 AlO   2 AlO   3 Al O   4 Al O   

توانـد   يك مـي  با ساير عناصر شركت كنند، كدام اشتراكيهاي زير بتوانند در پيوند  اگر فرض كنيم كه هر يك از اتم -87
 را ايجاد كند؟ اشتراكيبيشترين تعداد پيوند 

1 Cl  2 N  3 S  4 O 
 چه تعداد از جمالت زير، درست است؟ -88

  .توان در حالت كلي مفهوم مولكول را به كار برد نمي 𝐂𝐥𝟐براي  )الف
  .منيزيم اكسيد و سديم كلريد متفاوت است ةهاي سازند پيوندهاي موجود بين ذره )ب
  .الكترون دارند 8 ،هايي تبديل شوند كه در مدار آخر هاي شيميايي به ذره ها تمايل دارند با انجام واكنش همة اتم )پ
  .وجود دارد اشتراكيپيوند  4 ،اكسيد مولكول كربن دي در )ت

  چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1

15

A 1 1 1
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 ؟كنيم نميداري  يك را درون ظرف آهني نگه كدام ،نمك زيرنوع  4از  -89

  نيتراتروي  4  آلومينيم نيترات 3  مس سولفات 2  منيزيم نيترات 1

 درست است؟ ،كدام مورد دربارة بيشترين عنصر موجود در بدن انسان -90

  .گيرد در يك ستون از جدول تناوبي عناصر قرار مي ،اين عنصر با منيزيم 1
  .اين عنصر در تركيب سولفوريك اسيد وجود دارد 2
  .كند گاز آمونياك توليد مي ،واكنش آن با هيدروژن 3
  .كند از رسيدن پرتوهاي فرابنفش به زمين جلوگيري مي ،مولكول دو اتمي آن 4

 ؟باشد نميپذير  انجام ،كدام واكنش زير -91

1 CuSO + Fe →  FeSO + Cu  2 FeSO + Cu → CuSO + Fe   
3 Zn + FeCl →  Fe + ZnCl  4 Zn(NO ) + Mg →  Mg(NO ) + Zn  

)نسبت به بقيه بيشتر است؟  ،دهندة كدام تركيب هاي تشكيل تعداد پيوند بين اتم -92 𝐇 ,𝟏  𝐂𝟔  , 𝐍𝟕  , 𝐎𝟖 )  

1 O  2 NH  3 C H  4 CH   

 ،كدام ساختار فرضـي زيـر   ،رو با توجه به جدول روبه -93
  درست باشد؟ تواند نمي

  E D  C  B  A  ماده
 1 2 3 4  3  ظرفيت

  

1 A − B − D
|
A

= B    2 
   

3 A = C
|
A

− D

B
||

||
B

− E
|
A

− A    4 
 

  

، چنـد  هيدروژن در اختيار داشـته باشـيم  به اندازة كافي اگر دو اتم كربن و  .است 𝐇𝟏و هيدروژن  𝐂𝟔عنصر كربن  -94
 دست آورد؟ توان به كربنه مي 2 يمولكولتركيب 

1 4  2 3  3 2  4 1 
 .گيـرد  از جدول تناوبي عناصر قرار مي) دوره(در يك رديف  ،𝐒𝐢𝟏𝟒و با اتم ) گروه(در يك ستون  ،𝐅𝟗با اتم  Aعنصر  -95

 دربارة اين عنصر به درستي بيان شده است؟ ،كدام مورد زير

   .قرار دارد 4و دورة  7در گروه  1
  .رود به عنوان مادة اوليه براي توليد آمونياك به كار مي 2
   .و دورة سوم قرار دارد 4در گروه  3
  .گيرد تخر مورد استفاده قرار ميبراي ضدعفوني كردن آب اس 4

  

B = D = E
|
C = B

AA − D
|
B

= E
|
A
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    علوم تجربی تفکیکی  

 است؟ 𝐂𝐚𝟐𝟎كدام مدل اتمي زير، مربوط به  -96

1 
 

  2 
 

  3 

 

  4 
 

  

 ؟اند نادرستعبارات دربارة مس كدام  -97

  .نسبت به منيزيم، تمايل بيشتري براي واكنش دادن دارد )الف
  .آورند دست مي را از طريق ذوب سنگ معدن آن در دماي باال به فلز مس )ب
  .اين فلز مقاومت الكتريكي زيادي دارد )پ
 .در كات كبود وجود دارد )ت

  الف و ب 4  ب و ت 3  ب و پ 2  الف و پ 1

 است؟ نرفتهكار  در تهية كودهاي شيميايي، كدام عنصر زير به -98

  كربن 4  نيتروژن 3  اكسيژن 2  گوگرد 1

 باشد؟ مي نادرست چه تعداد از جمالت زير، ،با توجه به چرخة نيتروژن -99

  .هاي نيتروژن هوا را دارد كنندة مولكول نقش تثبيت ،رعدوبرق )الف
  .توانند مولكول نيتروژن را از خاك جذب كنند گياهان مي )ب
  .گيرد نيتروژن را به صورت نيترات از خاك مي ،ريشة گياهان )پ
 .توانند نيتروژن قابل جذب گياهان را به خاك اضافه كنند مي ،و مواد دفعي جانداران اجساد )ت

  چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1
 ؟نيستپذير  انجام ،كدام واكنش - 100

  آهن +مس سولفات  ⟶آهن سولفات  +مس  2  روي +مس سولفات  ⟶روي سولفات  +مس  1
 مس +آهن سولفات  ⟶مس سولفات  +آهن  4  منيزيم +آهن سولفات  ⟶م سولفات يمنيز +آهن  3

 است؟ اوزون درستدر مورد گاز  ،هاي زير چند مورد از عبارت - 101

  .هاي اكسيژن است شكل ديگري از كنار هم قرار گرفتن اتم )الف
  .داردمولكول سه اتمي  )ب
  .كند پرتوهاي فرابنفش را جذب و از ايجاد آلودگي جلوگيري مي ،در هر ارتفاعي از سطح زمين )پ
  .اكسيژن متراكم شده است همان )ت

  چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1

2 6 8 4 2 8 8 2 2 10 8 2 8 10

25

  

  .دهند ارائه مي) شناسي شناسي، زيست شيمي، فيزيك، زمين(تجربي تفكيكي ويژة مدارسي كه درس علوم تجربي را به صورت تفكيكي  سؤاالت علوم
 

  محتواي آزمون
  علوم تجربي تفكيكي

تا ابتداي ( 6  فصل :شناسي زمين/ )اي تا ابتداي تندي لحظه(4فصل:فيزيك) /بندي عنصرهاتا ابتداي طبقه(1  فصل :شيمي
 11فصل:شناسيزيست) /هافرضية گسترش بستر اقيانوس
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 است؟ نادرستزير  هاي چه تعداد از جمله - 102

  .جايي است بردار جابه ،كند برداري كه نقطة شروع حركت را به نقطة پايان حركت وصل مي )الف
  .باشد متر مي ها يكاي آن وبوده جايي از جنس طول  مسافت طي شده و جابه )ب
  .جايي آن برابر است بردار جابه مسافت طي شدة آن با اندازة ،در حركت مستقيم يك متحرك )پ
 .چيز در جهان پيرامون ما در حركت است همه )ت

  .جمله نادرست ندارد 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1

متر   100نهايت  متر به سمت شرق و در 60متر به سمت شمال، سپس  80ابتدا . آيد اش به پرواز درمي اي از النه پرنده - 103
  جا شده است؟ اين پرنده چقدر جابه. كند پرواز مي به شمالرو 

  متر 190تقريباً  4  متر 100 3  متر 117تقريباً  2  متر 240 1

مسافت پيموده شـده برحسـب زمـان را بـراي يـك       رو روبهنمودار  - 104
تندي متوسط اين متحرك چقدر بوده است؟ .دهد متحرك نشان مي

1 4m/s   
2 8m/s   
3 2m/s   
4 10m/s    

سـرعت متوسـط    ،متري عبور كند 600ثانيه به طور كامل از يك تونل  45زمان مدت متر در  300قطاري به طول اگر  - 105
 قطار چقدر بوده است؟

1 72km/h   2 20km/h  3 72m/s   4 36m/s   

در حال غلتيدن به پايين  𝟏𝟎𝐜𝐦، چرخي به شعاع رو روبهدر شكل  - 106
در يك لحظه نشان داده شده  ،روي لبه چرخ 𝐀موقعيت نقطة . است
تقريبـاً   𝐀دور بچرخد، نقطة  اگر بعد از اين موقعيت، چرخ نيم. است

𝛑)شود؟  جا مي متر جابه چند سانتي = 𝟑)  

1 12  2 30   
3 36  4 20   

 

  

. مطابق نمـودار زيـر حركـت كـرده اسـت      مبدأمتحركي از  - 107
 چقدر است؟ ثانيه 4در  سرعت متوسط آن

1 4m/s   
2 2m/s   
3 8m/s   
   صفر 4
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اند كـه بعـداً بـه دو خشـكي      ناميده.......... ميليون سال قبل وجود داشت،  200ر قارة اوليه كه در حدود بدانشمندان اَ - 108
 .تقسيم شد.......... و .......... هاي  نام به

  آ پانگه -تتيس -ناگندوا 2    گندوانا -تتيس -پانتاالسا 1
  لورازيا -پانتاالسا -آ پانگه 4    گندوانا -لورازيا -آ پانگه 3

 .شود  فرو رانده مي.......... ، به زير ورقة .......... ، به علت چگالي .......... ورقة  - 109

  اقيانوسي -كمتر -اي قاره 2    اقيانوسي -بيشتر -اي قاره 1
  اي قاره -بيشتر -اقيانوسي 4    اي قاره -كمتر -اقيانوسي 3

 شود؟ ها فرورانده مي ورقهورقه يا شرق، به زير كدام  شمال اقيانوس آرام از سمت ةورق - 110

  نازكا و استراليا 2    آمريكاي شمالي 1
  اوراسيا و آمريكاي شمالي 4    استراليا و اوراسيا 3

 درست است؟ »كليد شناسايي دو راهي«ها دربارة  كدام جمله - 111

  .شود به دوگروه بزرگ جانوران و گياهان استفاده ميتقسيم جانداران براي  ،از آن )الف
  .از بين دو حالت يكي را انتخاب كنيم ،بندي يعني در هر مرحله از گروه )ب
  .شود از كليدهاي دو راهي براي شناسايي جانداران جديد استفاده مي )پ
  .شود يم طراحيبراساس صفات دروني جانداران  ،كليد شناسايي دو راهي )ت

  پ و ت 4  الف و ت 3  الف و ب 2  ب و پ 1

 است؟ نادرستقمري خانگي بندي  گروهدربارة  ،كدام گزينه - 112

  قمري خانگي: گونه 4  ها قمري: )دهرس( جنس 3  كبوترها: راسته 2  پرندگان: رده 1

 ؟نيستها  هاي باكتري جزء استفاده ،يك كدام - 113

  به آفتتوليد گياهان مقاوم  2    هاي غذايي توليد مكمل 1
  زيست سازي محيط پاك 4    توليد دارو 3

 ؟اند نادرستهاي زير   جملهاز چه تعداد  - 114

  .گيرند ها قرار مي اي ها در گروه پيش هسته باكتري ،بندي جانداران در گروه )الف
  .شود سازي استفاده مي در صنعت شيشه ،ها از پوستة سيليسي برخي از قارچ )ب
  .سرماخوردگي در خارج از بدن ما، شبيه بلور است  ويروس )پ
  .آورند شمار مي ن بهاها را جزء سلسلة آغازي جلبك )ت

1 1  2 3  3 4  4 2  

 ..........  دهد، چون  ها را از دست مي به تدريج بدن فرد آلوده قدرت مبارزه با ميكروب ،با ورود ويروس ايدز به بدن - 115

  .كنند بدن فرد آلوده را ضعيف مي ،ها با مصرف مواد غذايي ويروس 1
  .شود هاي بدن به ويروس، بدن ضعيف مي با آلوده شدن ياخته 2
  .كنند هاي خوني را آلوده مي شوند و همة ياخته ها وارد خون مي ويروس 3
  .برند ها را از بين مي يابند و آن هاي سفيد راه مي ها به درون گويچه ويروس 4
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