
 

 

 
 آز'ون ورودی $# د"م

 7ارس دوره دوم ا56عداد2ی 01شان و -,و+ دو*(ی
 ١٣٩٨-٩٩@ا@ ?<ور 1سال >;:ی8ی 

 نام و نام خانوادگی :
 تحلیلیاستعداد هوش و : یکدفترچه شماره 

  31/03/1398 تاریخ برگزاري آزمون: 

  صبح 9:00  ساعت برگزاري:

  صفحه 8 تعداد صفحات دفترچه:  

  ) 15 تا   1(ردیف  سوال  15هاي دفترچه: تعداد پرسش

  دقیقه 15ها:  گویی به پرسشمدت پاسخ

 

شود. براي داوطلب درنظر گرفته می نمره منفی» 1«هر پاسخ غلط، و به ازاي  نمره مثبت» 3«هرپاسخ صحیح، به ازاي  تذکر مهم:

 شود.نمره اي درنظر گرفته نمی  ،ون پاسخهاي بدپرسشبراي 

 شود.نمره منفی براي او درنظر گرفته می» 1«چنانچه داوطلب درهر پرسش بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، 

 درصورت اخذ موافقت وزارت آموزش و پرورش مجاز خواهد بود.تکثیر و هرگونه استفاده دیگر از محتواي این دفترچه، صرفاً  چاپ،
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هاي پیشنهادشده انتخاب کنید هاي زیر را ازمیان جوابپاسخ صحیح پرسش: استعداد تحلیلی سواالت هوش و) الف 

 عالمت بزنید.» 15«تا » 1«برگ، از ردیف و شماره آن را در پاسخ

-  

 همانند رابطه ....... ،خوردن رابطه نانوا با -1 -

 خواندن نویسنده با) 2  هوشی یب جراح با) 1 

 ي قانوناجرا پلیس با) 4  آبیاري باغبان با) 3 

  

-  

 با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟» رتبیش برفش بیش بامشهرکه «بارت ع -2

 هرکه توانگر بود دردسرش بیشتر                   دردسر روزگار قسمت هرکس بود  )1

 ریاضت بگذرد، سختی سرآید                            نگفتم رنده بسیاري نیاید ) 2

 جگر شود آري شود ولیک به خون              گویند سنگ لعل شود در مقابل صبر ) 3

 بارد که این برف پریشان سیر بر هر بام می        مخندان اي نوجوان زنهار بر موي سفید ما) 4

 

 عبارات زیر را به طور منطقی مرتب کنید. -3

 دهند تا سیارات و اجرام آسمانی را مطالعه کنند. شناسان ابزار و آالت زیادي را مورد استفاده قرار میامروزه ستاره) الف

شده از اشیاي فضایی بهره  رادیویی و انرژي ساطع هاي تلسکوپاخیراً هم براي آموختن درباره اشیایی که دورتر هستند، از ) ب

 گیرند. می

 دهند. عظیمی هستند که تصاویري نزدیک، از اشیاي فضایی در اختیار فضانوردان قرار می  هايتلسکوپ ها،برخی از این ابزار) ج

و  که نسبتاً به زمین نزدیک هستند مثل خورشید، سیاره کنند تا درباره اشیایی شناسان کمک میبه ستارهها  این تلسکوپ) د

 دار مطالعه کنند. هاي دنباله ستاره

 ج د ب الف) 2 الف ج ب د) 1

 ب د الف ج) 4 الف ج د ب) 3

 

  

هاي بلندتري  ترند و گوش ها بزرگ خوارها از مورچه مورچهاند.  خوارها مورچه نیستند و از خانواده پستانداران مورچه -4

اند  خوارها از یک الیه خزه پوشیده شده هاي مورچه دارند. نوزادان مورچه هنگام تولد برهنه و درمانده هستند؛ اما بچه

 جز: هها در همه موارد زیر باهم در تضاد هستند ب خوارها و مورچه و از محیط اطراف خود آگاه هستند. مورچه

 رنگ بدنشان) 2 - شاناندازه) 1 -

 گونه جانوري) 4 - نوزادان تازه متولدشده) 3 -

 

2صفحه   
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-  -  

 را پاسخ  دهید. 7تا  5*متن زیر را بخوانید و براساس آن، سواالت 

 

رسد.  اند به سه تا پنج هزار سال پیش از میالد می شده النهرین کشف ها به خط میخی که در ناحیه بین نخستین لوحه تاریخ

نگاشتند و یا بر روي سنگ، برنز، مس، براي نوشتن مطلبی به خط میخی یا آن را با فشار نوك قلم فلزي بر روي گل رسی می

هاي گوناگون، از جمله  رس در دست است که اسنادي به زبانبه خط میخی از گلکردند. صدها هزار لوحه  طال یا نقره حک می

سال قبل از میالد رواج  600ها نقش بسته است. خط میخی تا حدود  سومري، اکدي، بابلی، هیتی و فارسی باستان، بر آن

 داشت.

 کاهنی و همگانی شهرت دارد و تقریباًهاي هیروگلیفی،  دومین خط دوران باستان خط مصري است که سه نوع از آن به نام   

رسد. گرچه در آغاز  سال قبل میالد می 3000ترین آثار این خط به حدود  النهرین است. تاریخ قدیمی به قدمت خط ناحیه بین

است. ها پیش از آن تاریخ، مورد استفاده بوده  اي بود و احتماالً قرن هزاره سوم قبل از میالد، خط هیروگلیفی نظام پیشرفته

النهرین از قدمت بیشتري برخوردار است. خط اصیل هیروگلیفی نظام  حال دانشمندان عقیده دارند که نظام خطی بین بااین

بردند، هرچند  کار میبه این معنی که آن را براي نوشتن بر روي یادبودهاي سنگی و گورها به  هاي یادگاري بود، خطی نوشته

رفت و  کار میشد. خط کاهنی براي مقاصد مذهبی به روي پاپیروس و پارچه استفاده می که گاهی هم از آن براي نوشتن بر

 خط همگانی، خط رایج روزمره بود.

  

 یک از موارد زیر از کاربردهاي خط هیروگلیفی است؟ کدام -5

 هاي سنگ گور تهیه لوحه) 2 هایی از گل رس تهیه لوحه) 1

 فلزات حکاکی بر روي) 4 ثبت مطالب تاریخی )3

 

 

 تفاوت عمده خط هیروگلیفی با خط کاهنی چه بود؟ -6

 .شد تا خط کاهنی ) مکاتبات اداري بیشتر به خط هیروگلیفی انجام می1

 .تر از خط کاهنی بود ) خط هیروگلیفی رایج2

 .شد ) خط کاهنی بیشتر از خط هیروگلیفی بر روي کاغذ پاپیروس نوشته می3

 .رفت خط هیروگلیفی براي نوشتن متون دینی به کار می) خط کاهنی بیشتر از 4

 

 

 یک از اظهارات زیر درباره خط میخی درست است؟ کدام -7

 ) در بابل و سومر نیز آثاري به این خط به دست آمده است.1

 قدمت آن از خط کاهنی کمتر است.) 2

 شد. بیشتر بر روي پاپیروس نوشته می) 3

 گردد. هزاره اول قبل از میالد برمیپیدایش آن به حدود ) 4

3صفحه     
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 80     89     81     9   17    26    18    ؟ -8

1 (262 (10 

3 (9 4 (2 

 

 

 کند؟دام شکل رابطه بین اشکال را کامل میک -9
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4صفحه   
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کدام شکل با بقیه متفاوت است؟-11

 

                     1(       2(             3( 4( 

 

  

هایی ایجاد شده، نشان داده شده است. مشخص کنید بعد از اي تا خورده و در آن سوراخورقه، در سمت چپ  -12

  کدام شکل مواجه خواهیم شد.با بازکردن کامل صفحه، 

 

1               (2                 (3                (4( 

 

 

 اگر شکل گسترده سمت چپ را جمع کنیم. کدام گزینه درست است؟ -13

 
             1                          (2                           (3                          (4( 

 

توان میزان تولید روزانه  کنند. آیا بر اساس یک یا دو جمله زیر می نفر کارگر کار می 20بافی  پارچهدر یک کارگاه  -14

 پارچه را در این کارگاه محاسبه کرد؟

 تومان است. 1200طور متوسط  مزد روزانه هر کارگر به )1(

 شود. تومان مزد پرداخت می 200متر پارچه  3به هر کارگر در برابر تولید هر   )2(

 )2تنها با جمله () 2 )1تنها با جمله () 1

 کدام با هیچ) 4 ) باهم    2) و (1با استفاده از هر دو جمله () 3

  

 

کند، محمد دو برابر علی قبل از اینکه علی درآمدش دو برابر شود به هزار تومان دریافت می 20اي  محمد هفته -15

 کند؟آورد، علی هر هفته چه هزارتومان کار می می دست

 هزار تومان 20) 2 هزار تومان 40) 1

 هزار تومان 5) 4 هزار تومان 10) 3
5صفحه   
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6صفحه   
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7صفحه   
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 @ه)(]دسZذار VWXر STUوری اسالQی اPان، NOرت امام HIJKی FGیان
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 ا»عاªی)(7ظ¨های رx§ر ¦¥¤م ا£قالب اسالQی، NOرت آmu ا... خا��ه
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8صفحه   



 

 

 
 آز'ون ورودی $# د"م

 7ارس دوره دوم ا56عداد2ی 01شان و -,و+ دو*(ی

 ١٣٩٨-٩٩@ا@ ?<ور 1سال >;:ی8ی 
 نام و نام خانوادگی :

 دفترچه شماره دو: استعداد تحصیلی

 پرسش 8قرآن و معارف اسالمی:   31/03/1398 تاریخ برگزاري آزمون: 

 پرسش 15زبان و ادبیات فارسی:   صبح 9:00  ساعت برگزاري:

 پرسش 15مطالعات اجتماعی:   صفحه 16تعداد صفحات دفترچه:  

 پرسش 17علوم تجربی:   ) 90 تا   16(ردیف  سوال  75هاي دفترچه: تعداد پرسش

 پرسش 20ریاضیات:   دقیقه 105ها:  گویی به پرسشمدت پاسخ

 

شود. براي داوطلب درنظر گرفته می نمره منفی» 1«هر پاسخ غلط، و به ازاي  نمره مثبت» 3«هرپاسخ صحیح، به ازاي  تذکر مهم:
 شود.نمره اي درنظر گرفته نمی  ،ون پاسخهاي بدپرسشبراي 

 شود.نمره منفی براي او درنظر گرفته می» 1«چنانچه داوطلب درهر پرسش بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، 

 تکثیر و هرگونه استفاده دیگر از محتواي این دفترچه، صرفاً درصورت اخذ موافقت وزارت آموزش و پرورش مجاز خواهد بود. چاپ،
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 هاي پیشنهادشده انتخاب کنیدهاي زیر را ازمیان جوابپاسخ صحیح پرسشهاي قرآن و معارف اسالمی: ب) پرسش
 عالمت بزنید.» 23«تا » 16«برگ، از ردیف و شماره آن را در پاسخ

 
 شده، چند حمد و تسبیح وجود دارد؟ي دادهدرآیه -16

﴾َتْقدیرًا ۥَفقَدره َشیء ُکلَّ خََلقَ و اْلملْک فی َشریک ۥلَه یُکنْ َلم و ولَدا یتَّخذْ َلم و واْلاَرضِواتالسم مْلک ۥلَه اَلَّذى﴿

      تسبیح 3-حمد 3 )2 تسبیح 3-حمد 2) 1
 تسبیح 2 -حمد 4) 4 تسبیح 2-حمد 3) 3

 

 ارتباط معنایی بیشتري دارد؟ ﴾فَعَلیها اَساء منْ و َفلَنْفسه صالحا عملَ منْ﴿گزینه با مفهوم عبارت قرآنیکدام -17 

١ (﴿ و شاءنْ یمرُ لغْفیشاءنْ یم ذِّبعّل) ﴿٢ ﴾یۀٍ اصیبنْ مم ذْنِ اما اَصاباهللاِ ِبا﴾ 

٣﴿ (کَلینَ اهللاُ اسنْ َکما اَحس٤ ﴾اَح﴿ (غَدل تمما َقد ْلتَْنُظرْ َنْفسو  ﴾ 

 

  گروه ازجوانان مسلمان، بسیار دشواراست؟هاي استکباري، شکست کدامبراساس اعتقاد قدرت -18

 ﴾والَّذینَ جاهدوا فینا َلَنهدینَّهم سبلَنا) ﴿٢ ﴾والَّذینَ هم لُفرُوِجِهم حافُظونَ﴿) ١

ـَِّبعونَ اَحسنَه) ﴿٤ ﴾  ٍ ساهونَةاَلَّذینَ هم فی غَمرََ) ﴿٣  ﴾اَلَّذینَ یسَتمعونَ اْلَقولَ َفـیت

 

 جز:از منکر اشاره دارند به زبانی امر به معروف و نهیي هاي قرآنی زیر، به شیوهي عبارتهمه -19

ـُّها الَّذینَ ءامُنوا ال﴿ )١  ﴾َتْفعلُونَ یا اَیها الَّذینَ ءامُنوا لم َتُقوُلونَ ما ال) ﴿٢ ﴾َقومٍ منْ َقوم یسَخرْ یا اَی

 ﴾اَلَّذینَ ینْفُقونَ اَمواَلهم ِباللَّیلِ والنَّهارِ) ﴿٤ ﴾ُ فَاْنـتَشرُوا فی الْاَرضِةَفاذا ُقضیت الصلو) ﴿٣

 

  آیه قرابت معنایی بیشتري دارد؟با کدام» که از زمین روید/ وحده ال شریک له گویدهرگیاهی«بیت  -20

 ﴾الْاَرضِ فی ما و واتیسبح لله ما فی السم) ﴿٢ ﴾اله واحد ال اله اّلا هو ُکملهاَ و﴿) ١

 ﴾عبینَوالْاَرض و ما بیَنهما ال واتو ما َخَلقَْنا السم) ﴿٤ ﴾فَسبح ِباسمِ ربک اْلعظیم) ﴿٣

 

ام، متوجه شدم که او پرخور که با او دوست شدهاز زمانی«کرد:مریم در غیاب ملیحه، براي دوستش تعریف می -21
 ؟اندنکردهگانه را رعایت یک از حقوق سه،کدامترتیبمریم و ملیحه به» دهد.نمی شرعی نیز اهمیتیاست و به مسائل

 حق اهللا -حق النفس -حق الناس )2    حق النفس -حق اهللا -) حق النفس1
 النفس حق - حق اهللا -حق الناس )4 حق النفس -حق الناس -حق اهللا )3

 

2صفحه   
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  ؟نداردوجود  »وريبهره«آیه، مفهوم درکدام -22

١( ﴿رْ لَُکمغْفی و َلکُم ْفهضاعًنا یسنْ تُْقرُِضوا اهللاَ َقرًْضا حا﴾ 

 ﴾اْلمسرِفینَ یحب ال ۥانَّـه ُتسرِفُوا وُکُلوا واْشرَبوا و ال﴿ )٢

٣( ﴿ رَّمنْ حهاهللا ةَ زینَ ُقلْ مبادعل الَّتی اَْخرَج ِ﴾ 

٤( ﴿ مرُهاَم ُقونَونْفی مْقناهزا رمم و منَهیُشوري ب          ﴾ 

 

  ي زیر، مناسب است؟درآیه کدام مفهوم براي قسمت مشخص شده -23 

ـُّها الَّذینَ ءامُنوا ... ال﴿    ﴾ ...فََکرِهُتموه  میًتا اَخیه لَحم یاُْکلَ اَنْ اَحدُکم اَیحب بعًضا بعُضُکم یْغـَتب یا اَی

 از غیبت پشت سر برادر مرده اکراه دارید.   )2 دارید.) خوردن گوشت برادر مرده را ناپسند می1
 بعضی از شما غیبت را دوست دارید.) 4 است. خوردن گوشت برادر مرده مثل غیبت )3

 

هاي پیشنهادشده انتخاب کنید و جوابهاي زیر را ازمیان پاسخ صحیح پرسش: زبان و ادبیات فارسیهاي ) پرسشج
 عالمت بزنید.» 38«تا » 24«برگ، از ردیف شماره آن را در پاسخ

 
 باشد؟ به ترتیب در کدام گزینه درست می» خانواده    هم-تضاد-ترادف« رابطه -24

 توصیه و وصایا-مدح و  هجو-علت و  داعیه )2 وهم و  تهمت-ذُل و عز-شدن خشنود و  اقناع )1
 اسرار و  سریر-فروزان و  تاریک-دیر و  صومعه )4 احکام و  حکمت-آشنا و  قریب-افتاده و  خاضع )3
 

 ؟ندارد وجود»بینی،آلودگی،دویدن بزرگی،انگیزه،روشن«هاي واژه براي مترادفی گزینه درکدام -25
 مهتري گر به کام شیر در است             شو خطر کن زکام شیر بجوي )1
 چشم بصیرت به خود درنگر             تو را تا در آیینه زنگار نیست به )2
 پشتش شکست دل ومهرة مهرپایش از آن پویه درآمد زدست             )3
 شناسند زین سبب برگ و باران تورا می  نام تو رخصت رویش است و طراوت     )4

            

 رود) شمار نمی باشند؟(تشدید جزو غلط امالیی به ی یکسان میکدام دو گزینه داراي تعداد غلط امالی -26
 خویان اهرمن گزند -شدن مند عالقه -باطل هوس -فرتوتی موسم ) الف
 پرسشگر گان دیده -هوده بی تالش -تأسف مایع -ومناظره بحث ) ب
 مهاورات -متعدد هاي موهبت -تأثیرگذاري -جاودانگی سرچشمۀ ) ج
 بخردان خواستگاه -جذاب بررسی -عافیت طلب -انگیز حراس حال ) د
 ب،ج )4                             ج،د       )3                         الف،د      )2                       الف،ج    )1
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شوند،امالي واژه تغییر  آغاز میهایی که با همزه  به فعل  »بـ«هاي کتاب فارسی،هنگام افزودن پیشوند  مطابق آموزه -27
 گردد.                                                                  جایگزین همزه می»ـی«کند و می

 پیروي نکند؟یافت که از این قاعده  توان می  فعلی ،در کدام گزینه
 گزندافکندم از نظم کاخی بلند         که از باد و باران نیابد  پی )1
 دیده زما بس بیداد         با تو امروز مرا کار افتاد گفت کاي )2
 کرد و رمید           دشت را خط غباري بکشید آهو استاد و نگه )3
 او خدو انداخت بر روي علی          افتخار هر نبی و هر ولی )4
 

 اند.        برخی از شاعران و نویسندگان آثار خود را به دو زبان (فارسی و غیر فارسی )سروده یانوشته -28
 اثر کدام شخصیت ادبی زیر فقط به زبان فارسی است؟   
 الهوري اقبال )1
 کردستانیمستورة )2
  شهریار حسین محمد )3
 اعتصامی پروین )4
 

 ...یک حرف اختالف دارند به جز گزینۀ بن مضارع تنها درها،بن ماضی و  گزینه در همه  -29
 کشتار -یافته )1
 آوردگاه -خوردنی )2
 خوانش -ماندگار )3
 کن چاه -افکندن )4
 

 است؟ نادرستشده در کدام گزینه  هاي مشخص دستوري واژه نقش -30
 مسند) -(نهاد                از نام و از جایگاه      رترکه او ب                  راه     اندیشهنیابد بدو نیز  )1
 مفعول) -(متمم         شکستن خطاست     آیینه شکن خود      تو بنمود راست      نقش آینه چون )2
 نهاد) -(مسند           در آسمان دور از زمین     اش خانه           خشمگینرحم بود و  آن خدا بی )3
 متمم) -(مفعول     و رحمت او     همه گویند و یکی گفته نیاید زهزار     کرماندر سخن تا قیامت  )4

  

 تشخیص)-تضاد-جناس-کنایه-تشبیه-نظیر هاي مقابل وجود دارد؟(مراعات در کدام گزینه تمام آرایه -31
 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار             این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود     )1
 بندگی را ببایدت بست میان                    ستودن نداند کس او را چو هست      )2
 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار            تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش    )3
 شناسند ریگهاي بیابان تو را می                    پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی      )4
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ها پاسخ دهید. است بخوانید و به پرسشبرگزیده شده»اسرارالتوحید«حکایت زیر را که از کتاب

آنجا کردي وتنها در آنجا شدي و ساعتی در  هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز اي به وزارت رسیده بود. وقتی جوالهه
روزي  امیر را خاطر به آن شد تا در آن خانه چیست؟ کند. امیر را خبر دادند که او چه می آمدي و به نزدیک امیر رفتی. پس برون بودي.

 همه دولت که مرا هست، این یا امیر، وزیر گفت: که جوالهگان را باشد. گودالی دید در آن خانه چنان ناگاه از پس وزیر بدان خانه در شد.
آورم تا خود به غلط  خود را به یاد می هر روز زندگی گذشته  ایم که ما این بودیم. ما ابتداي خویش فراموش نکرده ه از امیر است.هم

 اکنون امیري. تاکنون وزیر بودي، بگیر و در انگشت کن. گفت: و  نیفتم. امیر انگشتري از انگشت بیرون کرد 

 ؟شود نمیکدام فعل در عبارت یافت  -32
 بعید ماضی )2 استمراري ماضی )1
 التزامی ماضی )4 نقلی ماضی )3
 

 ؟کند نمی هاي حکایت را بیان کدام گزینه یکی از مفهوم -33
 بدگمانی امیر )2 بودن امیر سحرخیز )1
 انعام امیر )4 شناسی وزیر حق )3
 

 اند؟ کدام گزینه تحول معنایی یافته هر دو واژه -34
 پرستار -خرَد )2 آفریدگار -نوازنده )1
 فروغ -نامه )4 مکتب -دولت )3
 

 مفهوم عبارت زیر است؟ گزینه،دربردارنده کدام  -35
 ماه 

 اش را روشنی
 در سراسر آسمان

 پراَکَند می
 دارد می هاي سیاهش را براي خود نگه لکه و
 که در بند آسایش خلق بود                  کسی زین میان گوي سبقت ربود    )1
 مرادان رخَم زرد کرد غم بی                        مرادي نیم روي زرد    من از بی )2
 در نیستی کوفت تا هست شد                   بلندي از آن یافت کو پست شد      )3
 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است                        افتادگی آموز اگر طالب فیضی   )4
 

 مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟ -36
 یا پر برآورم بهر پریدنی              در حبس وخلوتم تا وارهم به مرگ     )1
 دراز  که درد آردت پیش و رنج                          نیاز    فزونی مجو ارشدي بی )2
 طلبی کامی در کام نهنگان رو گر می               سعدي به لب دریا دردانه کجا یابی    )3
 هرگز نکند در گرانمایه به چنگ                 غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ    )4

 

5صفحه   



 1398-99آزمون ورودي پایه دهم مدارس دوره دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتی سراسر کشور درسال تحصیلی 

حکایت زیر را بخوانید و پاسخ دهید.

چرا خود را  اي، بدین مقام شریف رسیده«وي را گفتند:  ».برادران مرا نیک گردان یا رب تو«گفت: کرد و می مردي گرد کعبه طواف می

من به صالح ایشان صالح  اگر ایشان را در صالح یابم، چون بدیشان بازگردم، مرا برادرانند؛ گفت: »برادران را دعا کنی؟ دعا نکنی که همه

من برادران خود را دعا کنم تا  صالح من صحبت مصلحان بود، ون قاعدهچ من به فساد ایشان مفسد شوم. شوم و اگر به فسادشان یابم،

 »المحجوب کشف«                            آن ایشان برآید. مقصود من و از

 

 گزار)به مفهوم کدام بیت نزدیکتر است؟ سخن پایانی مرد پرهیزگار(حج -37
 جوانان سعادتمند پند پیر دانا را             تر دارند     نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست )1
 دارد ات به دو دست دعا نگه فرشته                              دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي    )2
 بسته گشود هاي قفل که این کلید همۀ                                   )کلید گنج سعادت بود دعاي سحر   3
 روز و شب خایف زقهر مالک است                                 ه در راه حقیقت سالک است     هر ک )4
 

 است؟ کدام ویژگی سبب جذابیت و زیبایی حکایت باال گردیده -38
 ها ها و عبارت کوتاهی جمله )2 هاي رایج گسترش واژه )1
 مترادفاستفاده از واژگان  )4 هاي متضاد گیري از واژه بهره )3
 

هاي پیشنهادشده انتخاب کنید و هاي زیر را ازمیان جوابپاسخ صحیح پرسش: مطالعات اجتماعیهاي ) پرسشد
 عالمت بزنید.» 53«تا » 39«برگ، از ردیف شماره آن را در پاسخ

 
 است؟ صحیحیک از جمالت زیر کدام -39

 تحلیف می گویند. را، توسط رهبر امضاي حکم رئیس جمهور )1
 بازخورد است. فرستنده،گیرنده و چهار عنصر اصلی ارتباط شامل پیام، )2
 بیشترین درآمد دولت بعد از صادرات نفت ،سرمایه گذاري در صنایع بزرگ است. )3
 مجلس شوراي اسالمی است. يهاي دولت بر عهدههزینه و درآمدها نظارت بر )4
 

 شهروندي است؟این حدیث مربوط به کدام یک از حقوق  -40
                ها را ازمجازات معاف ها جرمی مرتکب می شدند آنزیرا وقتی اشراف آنهاي پیشین گرفتار و نابود شدند، امت
 را به شدت مجازات می کردند. هاشدند ،آنکردند،اما وقتی زیردستان آنان همان جرم را مرتکب میمی

 عدالت قانونی )2 عدالت قضایی )1
 رفاه وتأمین اجتماعی )4 سیاسی فرهنگی و) 3
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وري چند مورد از گزینه هاي زیر صحیح است؟با توجه به مفهوم بهره-41
 تغییرات مطلوب بوجود آورد. ،ها یا فرایندبراي افزایش تولید کاال یا خدمت،باید در ستانده-
 عقالنی کردن الگوي مصرف است. اقتصادي،هاي وري در فعالیتهاي افزایش بهرهیکی از راه-
 موجب افزایش ستانده می شود.  هاده ها،نبازاریابی در  هاي جدیداستفاده از روش-
 ها را کاهش داد.هزینه ،توان با انجام تحقیقات مناسبها میوري در دادهبراي افزایش بهره-
 را افزایش داد. میزان تولیدتوان می ،با ابداع یک روش جدید یا اختراع یک وسیله-
 مورد1 )2 مورد3 )1
 مورد 4 )4 مورد 2 )3
 

هاي انتسابی هویت محسوب می شود؟                                                                                               ،کدام یک از ویژگی -42
 مهربان بودن )2معلم بودن                                                                                                                     )1
 ورزشکار بودن )4 ایرانی بودن )3
 

 عربی به فارسی تغییر کرد؟ هاي حکومتی ازفرمان ها ونامه ،در کدام دوره -43
 غزنویان )2 خوارزمشاهیان )1
 تیموریان )4 سلجوقیان )3
 

 کدام عبارت صحیح است؟ -44
 عباسی به دلیل اقدامات آلب ارسالن به او لقب سلطان رکن الدین داد.ي خلیفه )1
 پایتخت را به سلطانیه منتقل کرد.سلطان محمد خدابنده (الجایتو)به پیشنهاد وزیرش خواجه رشیدالدین فضل اهللا  )2
 دار وزارت وحکومت والیات شدند.عهده خاندان بلعمی در زمان خالفت هارون، )3
 هاي سوم تا ششم هجري بودند.آل بویه مهمترین سلسله هاي ایرانی قرن طاهریان،صفاریان،ساسانیان وۀسلسل )4
 

 زیر بوده است؟ موردخواهان از پیامدهاي کدام از مشروطه گلوله باران حرم مطهر امام رضا(ع) وکشتن تعدادي -45
 کشف حجاب )2 1907قرارداد )1
 به توپ بستن مجلس )4 1919قرارداد )3
 

 است؟ نادرست کدام عبارت در مورد ایل قاجار -46
 بلوچستان را از ایران جدا کردند. ها قسمت شرقی سیستان وانگلیسی ،در دوره ناصرالدین شاه )1
 فرانسه بوده است. انگلستان و دخالت کشورهاي روسیه، و همزمان با آغاز نفوذ حکومت فتحعلی شاه، يدوره )2
 دریاي مازندران محروم شد. درایران از داشتن کشتی جنگی  ترکمانچاي، ۀپس از عهد نام )3
 شد.خارجی  يسلطه داخلی و شدن کشور از چنگ استبدادانقالب مشروطه موجب رها )4
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                                                                                                                             باشد؟بندي، مربوط به متحدین در جنگ جهانی اول میکدام دسته -47
 عثمانی، ایتالیا، آلمان، امریکا )2 روسیه، عثمانی اتریش، آلمان،  )1
 آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان )4 آلمان، ایتالیا، ژاپن )3
 

 هاي درونی فرهنگ بوده است؟یک از رویدادهاي زیر،علت مخالفت امام خمینی(ره)،تغییر درالیهدر کدام -48
 کاپیتوالسیون ي تصویب الیحه )2 خرداد 15قیام  )1
 گانهاجراي اصول شش )4 والیتی هاي ایالتی وانجمن يتصویب نامه )3
 

 شوند؟هاي اقیانوس هند و اطلس در کجا به یکدیگر متصل میآب -49
 کانال سوئز )2 الطارقتنگه جبل )1
 کانال پاناما )4 دماغه امیدنیک  )3
 

 شود؟کدامیک در سنجش توسعه انسانی کشورها محاسبه نمی -50
 اشتغال و بیکاري )2 درآمد سرانه )1
 ارزش کلیه محصوالت تولیدشده )4 تولید ناخالص داخلی )3
 

 تري براي تنوع زیستی سیاره زمین دارند؟ها ارزش و اهمیت حیاتیبومکدام زیست -51
 هاي بارانی استوایی، تایگاجنگل )2  تایگا، ساوان )1
 آمازونهاي توندرا، جنگل )4 هاي بارانی استواییساوان، جنگل )3
 

 هاي(جانوري وگیاهی)در معرض خطر درکدام کشور بیشتردیده می شود؟تعداد گونه -52
 چین                          )2 استرالیا )1
 فنالند )4 عربستان )3
 

یکدیگر النهار مبدأ قرار دارد در خالف جهت ظهر از شهر والنسیا در اسپانیا که در روي نصف12اگر دو نفر ساعت  -53
درجه غربی برسد،اختالف 90دیگري به نصف النهار  درجه شرقی و120هنگامی که یکی به نصف النهار حرکت کنند،

 زمانی آنها با یکدیگر چند ساعت خواهد بود؟
1( 10  2( 12 
3( 18 4( 14  
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پیشنهادشده انتخاب کنید و شماره هاي هاي زیر را ازمیان جوابپاسخ صحیح پرسش: علوم تجربیهاي ) پرسشهـ
 عالمت بزنید.» 70«تا » 54«برگ، از ردیف آن را در پاسخ

 
 ي شکل و جدول رو به رو،نرگس پس از مشاهده -54

 اندیشید و به این نتیجه رسید که: 
 تر است.پیوند یونی از پیوند اشتراکی (کوواالنسی) قوي

 آیا شما با نتیجه گیري نرگس موافقید؟

 

 

 
 H2O NaCl نام ماده

0نقطه ذوب (
C(  در فشار)1atm( 0 801 

0( نقطه جوش
C(  در فشار)1atm( 100 1413  

 صدق می کند. نتیجه گیري او کلی است ولی در این مورد خاص،   خیر ؛  )1
 شود. نمیبر پیوندهاي اشتراکی غلبه   زیرا براي ذوب کردن یخ یا جوشاندن آب ،  خیر ؛  )2
 است. H2Oخیلی بیشتر از  NaClي ذوب و جوش به همین دلیل است که نقطه  بله ؛  )3
  تر باشند،که هر چه قوي  باید بر پیوندهاي یونی یا اشتراکی غلبه نمود ،  ي ،ازیرا در هنگام ذوب کردن یا جوشاندن هر ماده  بله ؛  )4

 ي ذوب و جوش ماده بیشتر است.نقطه
 

 است ؟ نادرست  هاي داده شده ،چند مورد از عبارت -55
 رساناي جریان الکتریسیته است.  ترکیبی مولکولی است که در حالت مذاب،  ي خارك،خاك جزیره -
 جرم کمتري از یک بشکه سوخت جت (نفت چراغ) دارد.  یک بشکه گازوئیل، -
 جداسازي مخلوط بنزین و روغن موتور است.دشوارتر از   جداسازي مخلوط بنزین و سوخت جت از یکدیگر، -
 نگه داري کرد. )Znدر ظرفی از جنس فلز روي ( تواننمیمحلول قرص آهن در آب را  -
 الکتریسیته است. نارساناي  محلولِ آب آهک ،  در حالت محلول، رسانا بوده ولی  کات کبود و اتیلن گلیکول،  پتاسیم پرمنگنات، -
1(  1 2(  2 
3(  3 4(  4 
 

1براي هر عنصر (به جز   در عناصر نخست جدول تناوبی،  -56
1
H     : 2) داریم   

جرمی عدد

اتمی عدد
  

 به تدریج افزایش می یابد.  (عدد اتمی) ، این نسبت ، Zاما با افزایشِ 
(نقطه   را در جدول تناوبی، بهتر نشان می دهد؟ Zو   )Nي تعداد نوترون ها (کدام نمودار، رابطه  با توجه به این مطلب،

 چین، خطZ=N .است   (  
1(   
 
 
 

2(   

3(   

 

 

 

4(  

  

 

NaCl 
H٢O 

Z 

N 

Z 

N 

Z 

N 

Z 

N 
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ستون کدام عبارت از   وصل کنیم ،» ب«را به عبارت مربوطه از ستون » الف«در جدول زیر اگر هر عبارت از ستون   -57
 باقی می ماند؟» ب«

 »ب«ستون  »الف«ستون 
 NH3 هاي غدد فوق کلیه از ادرار بازجذب می شود برابر است.هاي آن با یونی که با یکی از هورمونتعداد الکترون

16 برابر است. C5H12با تعداد پیوندهاي اشتراکی در مولکول   هاي آن،تعداد نوترون
8O

2-
 

 N2 گازي بی بو و سمی است.

16 در هر مولکولش دارد. ناپیونديي اولیه براي ساخت بسیاري از مواد منفجره بوده و دو الکترونِ ماده
32

S
2-

 

 CO2 شود.از واکنش سرکه با سنگهاي آهکی و نیز از سوختن متان تولید می
 CO براي شناسایی رطوبت کاربرد دارد. یکی از ترکیبات این عنصر، 

 Co  
1(  Co 2(  NH3 
3(  N2 4(  CO 
 

به همراه خانواده درحال گردش بود که یک تکه سنگ ، داراي  نازنین، -58
ي این سنگ، ام گزاره دربارهبلورهاي درشت و متفاوت با هم پیدا کرد. کد

 تر به نظر می رسد؟درست

 

 فسیل راهنما هم در آن یافت شود.سنگ گابرو باشد. شاید   حتما آذرین بیرونی بوده و ممکن است معادل درونی آن ،  )1
 ممکن است آذرین درونی یا حتی سنگی رسوبی یا دگرگونی باشد .  )2
 سنگ ریولیت باشد.  حتما آذرین درونی بوده و ممکن است معادل بیرونی آن،  )3
 .شودنمیو فسیل راهنما در آن یافت  نیستممکن است آذرین درونی یا دگرگونی باشد ولی قطعا رسوبی   )4
 

 پاسخ دهید:  متن زیر را خوانده و به پرسش داده شده،  -59

 
 
 
 
 
 
 
 

 ضریبِ یوهان بد براي بهرام برابر است با .......... باشد، 14به  4حدودا  ي بهرام تا خورشید،ي بهرام تا زمین به فاصلهاگر نسبت فاصله
 
1(  4/1 2(  6/1 
3(  4/2  4(  8/2 
  
 

ها تا خورشید ي سیارهي میانِ فاصلهتوجه خود را به رابطه اخترشناس جوان آلمانی،» یوهان بد« ،میالدي 1772در سال 
 خورشید را با ضرایب زیر نشان داد:فاصله تا  ها (به ترتیب از چپ به راست) ،ها و سیاركمعطوف داشت. او براي سیاره

 (ضریب) X 4/0 7/0 1 ؟ ؟ 2/5 10 6/19

 سیاره  تیر ناهید زمین بهرام سیارك ها مشتري کیوان اورانوس

 گرفت: از این رابطه کمک می ي یک سیاره تا خورشید،وي براي به دست آوردنِ فاصله

می واحد نجومی
d = X . AU 

 فاصله تا خورشید
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 ؟نیستاز نظر علمی مورد تایید شما   ،نمودارِ مربوطه  ي گیاهان داده شده است.در کدام گزینه،نمودار وِن درباره  -60
1(   
 
 
 

2(   

3(   
 
 

4(   

 

 است؟ نوشته نشدهکدام گزینه درست   -61
 هاي موجود در حلزونیِ گوش انسان است.شبیه یاخته  جانبی ماهی قزل آال ،هاي موجود در خط یاخته  )1
 ولی پالتی پوس لقاح داخلی دارد.  سمندر لقاحِ خارجی ،  )2
 دستگاه گردش آب در بدن خود دارند.  ي شنی،اسفنج و سکه  )3
 .کندنمیولی زنبور با شش تنفس   همگی با شش تنفس می کنند ؛  پشت آبزي و مار آبزي،الك  نهنگ،  )4
 

 پاسخ دهید:  متن زیر را خوانده و به پرسش داده شده،  -62
 
 
 
 

 توانایی تولید مثل به روش بکرزایی دارند .....جاندارانی که   ،به نظر شما
 به وجود می آورند. هاي متفاوت از هم ، هایی با ویژگیزاده  )1
 کنند.در شرایط سخت مقاومت می  بهتر از جانداران داراي تولید مثل جنسی،  ها،هاي آنزاده  )2
 دهند.ها را بهتر انجام میتغذیه و مراقبت از زاده  )3
 نسبت به تولید مثل جنسی بیشتر است.  ها،سرعت تولیدمثل آن  )4
 

 درست است؟ هاي زیر،چند مورد از عبارت -63
 .دهند نمیتقسیم میوز انجام   هاي تولیدکننده ي سمِ بوتولیسم (در کنسروِفاسد) ،ژن -
هاي دنا نصف تعداد مولکول  پیش از تقسیم میتوز،کمی   ي میانبرگ نخود،هايِ) یاختهها (فام تنتعداد کروموزوم -
)DNA.ي آن است( 
               يهاي تولیدکنندهمانند ژن  ي شیر به ماست را می سازند،هایی که کاتالیزگرهاي طبیعی تبدیل کنندهژن -

 خود با دونیم شدن تکثیر می شوند نه میتوز.  پنی سیلین،
 از هلو بیشتر است.هاي گوجه فرنگی تعداد تخمک -
 دارند نه بازدانه.زیرا هر دو گیاهانی گل  در بساك و تخمک رخ می دهد ؛  تقسیم میوز،  در دو گیاه گندم و برنج، -
1(  1  2(  2 
3(  3 4(  4 

کاکاکترو کاکتوس سرو سسرس رخسس فتوسنتز  ذرت آوند

 تکثیربا

 هاگ

تکث یربا کاج
اگ

 خزه
گل 

انگش انگشتانه
 نوع 

ر رگبرگ  عدس

بدون   هاي جنسی ماده،یاخته  مثالی از هوشمندي طبیعت است. در این نوع تولیدمثل،  ،» بِکرزایی«تولید مثل به روش 
تقسیم شده و یک جاندار تازه به وجود می آورند. این روش معموال در جاندارانی دیده می شود که   هاي نر،کامهنیاز به 

 هایی از گیاه پنبه و... توانایی بکرزایی دارند.گونه  هایی از ماهی،گونه  مارها، توانایی تولید مثل جنسی هم دارند. زنبورها، 
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اند؟از نظر علمی مردودهاي زیر،چند مورد از عبارت-64
 شکار و شکارچی می باشد.  ي شته با کفشدوزك ،حالی که رابطهي انسان و موش از نوع رقابت است؛ در رابطه -
 متعلق به یک سلسله از جانداران هستند.  سازند،گلسنگ را می  دو جانداري که با همیاري، -
 هاي ولگرد با آدمی است.ي گربهمانند رابطه  درکنارهم) ،ي درخت چنار با درخت بید (رابطه -
 کار را انجام دهد.این رسد تا اینکه از رويِ برگ،زودتر به غذا می ها فرو کند،یرِ برگ گیاه لوبیا در رگبرگنیش خود را از ز اگر شته، -

1(  1 2(  2 3(  3  4(  4  
 

  ؟نداردبا آن همخوانی   هاي کدام جاندار،ویژگی چهار جاندار آمده است. ویژگی  در جدول زیر،  -65
 قورباغه خرخاکی باکتري دیاتومه

همراه با جلبک در یک 
 گیرد.سلسله قرار می

 پايِ حرکتی دارد. 10 جا یافت می شود.تقریبا در همه
در دوره اي از زندگی خود، 

 خط جانبی دارد. 

 اي است.تک یاخته اي است.تک یاخته
با خرچنگ پهن در یک گروه 

 قرار دارد.
در بیشترطولِ زندگی 

 گوشتخوار است.
 اي)یوکاریوت (هوهسته اي)یوکاریوت (هوهسته اي)روکاریوت (پیش هستهپ اي)یوکاریوت (هوهسته

 پوششی سخت و محکم دارد. داراي دیواره یاخته اي است. توانایی فتوسنتز دارد.
نازك و   پوستی مرطوب،

 پولکدار دارد.
 دیاتومه  )4  باکتري  )3 خرخاکی  )2 قورباغه  )1
 

ي مرکز مشترك دو نیمکره ، Cي نقطه  در شکل رو به رو، -66
 است که به هم چسبیده اند. (دو نیمکره توپر اند.)  bو  aايِ شیشه

 .استدرجه  60  نیز، dو  eي تخت ي بین دو آینهزاویه
تاباندیم. مشاهده کردیم  aي به نیمکره ي لیزر را مطابق شکل،باریکه

دقیقا   (ها) ،از آینه ها و بازتابي نور، پس از عبور از نیمکرهکه باریکه
-بازتابیده و به لیزر رسیده است. زاویه روي خودش در جهت مخالف ،

 چند درجه است؟ ، eي تخت ي بین پرتوي تابش و آینه

 
 
 

1(  30 2(  60 
 صفر  )4  90  )3
 

از  مطابق شکل، ، Sرا از روي قطب  الکتریکییک آهنرباي  -67
کشیم. سپس این عمل را براي چند بار می  وسط میخ تا انتهاي آن،

 در جهت عکس تکرار می کنیم. با این کار ....  ي دیگر میخ،نیمه
 

 

 . نمی شوداصال میخ آهنربا   )1
 است . Sحتما   هاي دو سرِ آن ،میخ آهنربا می شود و قطب  )2
 .استزیرا آهنربا الکتریکی  می شود؛ Sو سمت چپ  Nمیخ آهنربا می شود و قطب سمت راست   )3
 .است Nهاي دوسر آن، حتماً قطبمیخ تبدیل به آهنرباي میله اي با سه قطب خواهد شد و   )4

٦٠ 

C 

e 

d 

b 

 هوا

C
a 

٩٠ 

 باریکه نور

 هوا

S 

N 

 بار نخست
S

 بار دوم
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نشسته و -بهزاد -سپیده کوچولو بر پشت برادرِ ورزشکارش -68
 حرکت شنا می رود.  بهزاد دارد روي زمین،

  کیلوگرم باشد؛ 65کیلوگرم و جرم بهزاد  15اگر جرم سپیده 
  هنگام باال آمدن ،  مجموعِ نیرویی که دو دست بهزاد به خودش،

اي بوده و این حالت حرکتی در چه بازه ) ، حدوداFًوارد می کند (
ي زیر است؟ هاي سادهاز ماشین بیشتر شبیه کدامیک بهزاد،

)g 10m s
2( 

 

 

1(  F 800N انبر زغال(و یخ)  قیچی کاغذبري ،  ؛ 
2(  F 800N ، موچین  ؛ جاروفراشی 
3(  800N <  انبردست  قیچی چمن زنی ،  ؛ 
4(  800N <  فندق شکن ، دربازکن نوشابه  ؛ 

 

ي سرعت اولیهبا  گرم را200به جرم  کوچکتوپی  شهریار مطابق شکل،  -69
توپ دوباره به کف دست او بازگشت.  ثانیه،4به باال پرتاب کرد. پس از  زیاد

درست بیان شده است؟ (از مقاومت هوا  کدام گزینه،  ي این حرکت،درباره
gنظر کنید  و صرف 10m s

2(  
 

 

 ثابت بوده است.  در طول حرکت،  ي شتاب ،متربرثانیه بوده و اندازه 20توپ ي سرعت اولیه  )1
 بیشتر از هنگام رفت است.  هنگام بازگشت به سوي زمین،  ي شتاب توپ،متربرثانیه بوده و اندازه 40ي توپ سرعت اولیه  )2
 صفر شده است.  ،شتاب وارد بر آن  درباالترین نقطه مسیر متوقف شده،اي که توپ متربرثانیه بوده و در لحظه 20وپ ي تسرعت اولیه  )3
 در حال کاهش بوده است.   متربرثانیه بوده و شتاب توپ در طول حرکت، 40ي توپ سرعت اولیه  )4
 
 

تخلیه شده از هر نوع گازي   داخل مخزنی که روي زمین ثابت شده،  -70
 .است (خالء نسبی)

) الزم براي Fحداقل نیرويِ ( اسکال باشد،پ1050/1اگر فشار هواي محیط 
 چند نیوتون است؟  ي رو به رو،هابا کمک قرقره بازکردن دربِ مخزن،

سانتی متر  8=قطردرب مخزن  ، π=  3 ،کیلوگرم  4(جرم هر قرقره 
gو 10m s

از جرم درب مخزن و طناب ها صرف نظر  است. ضمناً  2
 کنید.)

 
 

1(  N 190 2(  N 180 
3(  N 5/67 4(  N 95 

 

 زمین

 توپ

F 

  خالء 

 نسبی
 مخزن

 درب مخزن 

 زمین

٠٠ ٠ 

 زمین

F 

 بهزاد

 سپیده
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هاي پیشنهادشده انتخاب کنید و شماره آن را هاي زیر را ازمیان جوابپاسخ صحیح پرسش: ریاضیاتهاي ) پرسشو
 عالمت بزنید.» 90«تا » 71«برگ، از ردیف در پاسخ

 

 است؟ نادرستهاي زیر یک از گزینه، آنگاه کدام و  و   اگر  -71
1( 2(2 
3(1 2 4( 

 

»مقدار عبارت  -72  هاي زیر برابر است؟یک از گزینهبا کدام  
1(5 2 2(5 1 2 
3 (52 1

 4(5 2 
 

 چند تا از عددهاي زیر به صورت نماد علمی نوشته شده است؟ -73
· 7 10 20

 

· 210 3/5 

· 
1
3

1 1015 
  3) 4  2) 3  1) 2 ) صفر1

 

 هاي زیر مجموعه جواب نامعادله زیر را نشان می دهد؟یک از گزینهکدام -74

3 1 1
2 1

2
 

1(5
4

 2(5
4

 

3(3
4

 4(3
4

 
 

درست  هموارههاي زیر، یک از تساويگاه کدامیک عدد حقیقی باشد، آن و  اگر  -75
 است؟

1(3 5 2(2 3 3 

3(5 4(2 3 
 

 کدام گزینه است؟ ، حاصل عبارت  و  و  اگر  -76
1 (4- 2 (1   3 (1- 4 (4  

 

، در این صورت و  و  که طوري دو عدد گویا باشند به و  اگر  -77
 باشد؟ درستتواند هاي زیر میچند تا از گزاره

·  

·  

· 2 
 3)4 2)3 1)2 صفر)1
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وجود دارد؟هاي زیر در تجزیه عبارت کدام یک از عامل-78
1(1 2 (2 2 
3(2 4(3 

 

امتیاز مثبت و هر پاسخ اشتباه  4سوال، طراحی شده است. هر پاسخ صحیح داراي  30دریک آزمون ریاضی،  -79
را کسب کرده است. او  46امتیاز منفی است و پرسش بدون پاسخ، امتیازي ندارد. نسیم در این آزمون، امتیاز  2داراي 

 حداکثر به چند پرسش پاسخ داده است؟
1  (11    2 (17  3 (20  4 (28 

 

 . که چهار مجموعه باشند، به طوري و  ، ،  اگر  -80
 برابر است با : همواره گاه حاصل آن       

1( 2( 3( 4( 
 

واحد باشد ، حجم  432اگر حجم مکعب مقابل برابر  -81
 برابر کدام گزینه است؟ هرم 

 
1(32 3 2(32 23 3(72  4(144  

 

ها برابر صورت تعداد کل پیشامد، در این باشدنمی 6اگر در پرتاب یک تاس بدانیم که عدد رو شده، شمارنده عدد  -82
 است با : 

1(2  2(4  3(6  4(8  

 

 صورت یک چندجمله اي درجه یک باشد، در این بخش پذیر باشد و   بر   اگر  -83
 برابراست با :

1(15 11 2(15 11 
3(25 9 4(25 9 

 
-را همانند شکل روبه  االضالع مثلث متساوي -84

برابر کدام  ایم، مقدار تا زده خط رو نسبت به پاره
 گزینه است؟

 

1(104 2(106 3 (136 4(156 
          

15صفحه         



 1398-99آزمون ورودي پایه دهم مدارس دوره دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتی سراسر کشور درسال تحصیلی 

متر مربع را حول ضلع بزرگ آن دوران سانتی27متر و مساحت سانتی9و 5االضالعی با اندازه اضالع متوازي-85
 باشد؟متر مکعب میایم. حجم شکل حاصل از دوران، برابر چند  سانتیداده

1(27 2(81 
3(225 4(243 
 

 ، طول بلندترین ارتفاع مثلث، برابر کدام گزینه است؟ و  8و 5در مثلثی به ابعاد  -86
1 (4/6  2 (8/4 3 (2/7 4 (4/5 
 

 برابر است با :  گاه حاصل ، آن اگر  -87

1(
1 23

4 1 43 2(
1 2 43

4 1 43 

3(1  4(1
4

 
 

                                   باشند، متشابه و  ي اگر دوجمله -88
 برابر کدام گزینه است؟ حاصل 

1(1  2(3  
3(5  4(7  
 

 وجود دارد؟که در شرایط زیر صدق کند، ي ، با معادلهچند خط متمایز -89
 سه عدد صحیح و مخالف صفر هستند  ·

 عرض از مبداْ خط، مثبت است ·

 3و  و  3 ·
    2) 2 ) صفر1
  شمار) بی4    4) 3
 

 و      رو به رو  در شکل  -90
  ، اندازه زاویه  و   

 چند درجه است؟
 

1(14 2(28 
3 (16 4(32 
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