
  وزارت 	��زش و �ورش 
 ّ��ن و دا��� �ورش ا������� ���د �   #و ن "�ان!ا

   د'&%$� �ورود	ز��ن 
د  دوم ۀدور � ,+*�ن( د)  ��ن �ا���!ا��  

 �  =١٣٩-7٩٧,ا7, �56ر � �4ل 012/
  : استعداد تحلیلییک ۀشمار ۀدفترچ  خانوادگی:نام و نام 

  

      ۱۳۹۶/  ۲/  ۱۵تاریخ برگزاری آزمون: 
  

      صبح ۹:۰۰ساعت برگزاری آزمون: 
  

      صفحه ۴تعداد صفحات دفترچه: 
  

      )۱۵تا  ۱سؤال (ردیف  ۱۵دفترچه:  هایپرسشتعداد 
  

      دقیقه ۱۵: هاپرسشگویی به مّدت پاسخ
  

  برای داوطلبامتیـاز منفی » ۱«هر پاسخ غلط، و به ازای  امتیاز مثبت» ۳«هـر پاسخ صحیح، به ازای تذکّر مهم: 
  شود.، امتیازی در نظر گرفته نمیبدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

  شود.برای او در نظر گرفته می امتیاز منفی» ۱«را عالمت زده باشد،  بیش از یک گزینه پرسشچنانچه داوطلب در هر 

  پژوهان جوان مجاز خواهد بود.ز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشکدیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت اخذ موافقت مر ۀثیر و هرگونه استفادکچاپ، ت



  ۲ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

  مهربان ۀندیوند بخشابه نام خدا

های پیشنهاد شده از میان جوابهای زیر را پرسشپاسخ صحیح  :ا����اد ����� ه�
	���ا�� ـ 

  عالمت بزنید. »۱۵«تا  »۱«، از ردیف برگآن را در پاسخ ۀکنید و شمارانتخاب 
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  ۳ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
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  ٤ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
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  وزارت 	��زش و �ورش 
�د�� ����ن و دا �� �ورش ا����اّ� � #و�ن "�ان! �

  د'& 	ز��ن ورود� %�$
د�� ��  دوم ۀ�� دورد,+*()�ن   ��نا����ا

 ��  =١٣٩-7٩٧*ا7* �56ر � �4ل 012/
  : استعداد تحصیلیدو ۀشمار ۀدفترچ  خانوادگی:نام و نام 

  و معارف اسالمی قرآن  
  زبان و ادبیات فارسی
  مطالعات اجتماعی
  علوم تجربی
  ریاضیات

  پرسش ۸
  پرسش ۱۵
  پرسش ۱۵
  پرسش ۱۷
  پرسش ۲۰

  ۱۳۹۶/  ۲/  ۱۵تاریخ برگزاری آزمون: 
  

  صبح ۹:۰۰ساعت برگزاری آزمون: 
  

  صفحه ۱۶تعداد صفحات دفترچه: 
  

  )۹۰تا  ۱۶سؤال (ردیف  ۷۵دفترچه:  هایپرسشتعداد 
  

  دقیقه ۸۵: هاپرسشگویی به مّدت پاسخ
  

  برای داوطلبامتیـاز منفی » ۱«هر پاسخ غلط، و به ازای  امتیاز مثبت» ۳«هـر پاسخ صحیح، به ازای تذکّر مهم: 
  شود.، امتیازی در نظر گرفته نمیبدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

  شود.برای او در نظر گرفته می امتیاز منفی» ۱«را عالمت زده باشد،  بیش از یک گزینه پرسشچنانچه داوطلب در هر 

  پژوهان جوان مجاز خواهد بود.موافقت مرکز مّلی پرورش استعدادهای درخشان و دانشدیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت اخذ  ۀچاپ، تکثیر و هرگونه استفاد



  ۲ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

های پیشنهاد شده های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :و ��	رف ا���� ��ن ه	�����ـ  ب

  عالمت بزنید.» ۲۳«تا » ۱۶«برگ، از ردیف آن را در پاسخ ۀانتخاب کنید و شمار

�ا()'.» $	#�«زی� را !  از ��رۀ ��	ر�  �ی	ت ��ی� �*+ ,
ّ
  ا(1*	ب �'ه ا�,، +  د
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¨β Î) sπ tã$ ¡¡9$# ×π uŠÏ?Uψ āω |= ÷ƒu‘ $yγŠÏù £ Å3≈s9uρ u�sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ∩∈∪ tΑ$s% uρ ãΝà6 š/u‘ þ’ ÎΤθãã÷Š$# 

ó= ÉftG ó™ r& ö/ ä3s9 4 ¨β Î) š Ï% ©!$# tβρ ç�É9 õ3tGó¡o„ ô tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè=äz ô‰ u‹ y™ tΛ© yγy_ š Ì� Åz#yŠ ∩∉⊃∪ ª! $# “ Ï% ©!$# 

Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 Ÿ≅ øŠ©9$# (#θãΖä3 ó¡oK Ï9 Ïµ‹Ïù u‘$ yγ̈Ψ9$#uρ #�� ÅÁ ö6ãΒ 4 āχ Î) ©! $# ρä% s! @≅ôÒsù ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# £ Å3≈s9uρ u�sY ò2 r& 

Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω šχρã�ä3 ô±o„ ∩∉⊇∪ ãΝà6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝä3š/u‘ ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« Hω tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ ( 4’ ‾Τ r' sù tβθä3 sù÷σè? ∩∉⊄∪ 

š� Ï9≡ x‹ x. à7sù ÷σãƒ š Ï% ©!$# (#θçΡ%x. ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# tβρ ß‰ ysøg s† ∩∉⊂∪ ª! $# “ Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝà6 s9 uÚ ö‘F{ $# #Y‘#t� s% 

u !$yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨÎ/ öΝà2 u‘§θ|¹ uρ z |¡ômr' sù öΝà2 u‘uθß¹ Λ äls%y— u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# 4 ãΝä3 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝà6š/u‘ ( 
š‚ u‘$ t6 tG sù ª! $# �Uu‘ š Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉⊆∪ uθèδ �†ysø9$# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ çνθãã ÷Š$$ sù t ÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! š Ïe$!$# 3 

ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! Éb>u‘ t Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∈∪ * ö≅è% ’ÎoΤ Î) àMŠÎγçΡ ÷βr& y‰ ç6ôã r& šÏ% ©!$# tβθãã ô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ £ϑ s9 u’ ÎΤu !%ỳ 

àM≈ oΨÉi�t6ø9$#  ÏΒ ’ În1§‘ ßN ö� ÏΒ é& uρ ÷βr& zΝÎ=ó™ é& Éb> t�Ï9 š Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∉∪ 

  �	�> ده)'.» ٢٣«4	 » ١9«ه	� ����، +  ه	� 6�د7)�� از ���16 و +�5ه +	 4�3ّ  +  �ی	ت ��ی� +	2

ارتباط معنایی سورۀ مبارک غافر  ۵۹در آیۀ شریف  »ساعة«معنای با  ،زیرقرآنی شریف در کدام عبارت » ساعة«معنای  -۱۶
  دارد؟ کمتری

 tΠöθtƒ uρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# 7‹ Í×tΒöθtƒ šχθè% §� x3 tG tƒ /۱۴(روم(    tΠöθtƒ uρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$# ß§Î= ö7 ãƒ tβθãΒ Ì� ôfãΚø9$# /۱۲(روم(    

  tΑ$s% uρ t Ï%©! $# (#ρ ã� x3 x. Ÿω $oΨ� Ï? ù's? èπtã$¡¡9$# /۳(سبأ(    #sŒ Î*sù u!% ỳ öΝ ßγè= y_ r& Ÿω tβρã� Åzù'tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ Ÿωuρ šχθãΒ Ï‰ø) tG ó¡o„ /۳۴(اعراف(  

  مناسب است؟شریف در آیات شریف باال، وقف پس از کدام عبارت  -۱۷

 tβρç�É9õ3 tG ó¡ o„ ô tã ’ÎAyŠ$t6 Ïã /۶۰(غافر(    Λ äls% y—u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# /۶۴(غافر(    

 (#θãΖä3 ó¡ oKÏ9 Ïµ‹ Ïù /۶۱(غافر(     ÏΒ ÈβρßŠ «!$# /۶۶(غافر(    

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 



  ۳ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

  است؟ نشدهپیامبران اشاره  جنبه ار رفتارسورۀ مبارک غافر، به کدام  ۶۶در آیۀ شریف  -۱۸
    خداونداستقامت و پایداری در راه     روشن هاینشانهو » بیeنه«پیروی از   
برابر       عقاید باطل و خرافاتعدم پیروی از     امر خداوندتسلیم در 

  است؟ نشدهای اشاره» معاد«، به مفهوم زیر قرآنیشریف در کدام عبارت  -۱۹

  ß‰ ôϑptø: $# ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yèø9 çνθãã÷Š    )۶۵/غافر( #$ $$sù tÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! š Ïe$!$# /۶۵(غافر(    

  tβθè=äzô‰ u‹ y™ tΛ©yγ y_ šÌ�Åz#yŠ /۶۰(غافر(    š‚ u‘$t6 tG sù ª! $# �Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# /۶۴(غافر(    

  به عنوان شکر نعمت شب و روز، ارتباط بیشتری دارد؟» وریبهره«سورۀ مبارک غافر، با کدام راهکار  ۶۱آیۀ شریف  -۲۰
گاهی       تنظیم جدول بودجۀ اقتصادی    انجام دادن کارها از روی آ
    ی غلط مصرفیاهاصالح عادت    استفادۀ مناسب از وقت و زمان  

  ؟شودمی برداشتقرآنی شریف ، از کدام عبارت »نیایش«مفهوم  -۲۱

  þ’ÎΤθãã÷Š $# ó=ÉftG ó™ r& ö/ ä3 s9 /۶۰(غافر(    àMŠ ÎγçΡ ÷β r& y‰ç6 ôãr& šÏ% ©! $# tβθããô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «!   )۶۶(غافر/ #$

  z |¡ômr' sù öΝ à2u‘uθß¹ Λäl s% y—u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# )۶۴/غافر(    Νä3 Ï9≡ sŒ ÿ…çµ‾Ρr' Î/ # sŒÎ) z ÅçßŠ ª! $# … çνy‰÷nuρ óΟè? ö� x3Ÿ2 /۱۲(غافر(  

اند. صفات ها و کماالت است. هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند، از خالق دریافت کردهخداوند سرچشمۀ همۀ خوبی -۲۲
م در کداخداوند است. » صفات ثبوتی«گردد، های مخلوق برنمیبه محدودیcت» جهل«و مانند  استکمال  بیانگرخداوند که 

  است؟ نشدهآیۀ شریف سورۀ مبارک غافر، به صفت ثبوتی خداوند اشاره 
    ۶۵آیۀ شریف     ۶۴آیۀ شریف     ۶۲آیۀ شریف     ۵۹آیۀ شریف  

  دارد؟ کمتریسورۀ مبارک غافر، با مفهوم کدام بیت زیر ارتباط  ۶۶تا  ۵۹آیات شریف  -۲۳
    رهنمای دهjخداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی 
   عیب خدایی که به تقدیر عزیز / ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهارپاک و بی  
   اند / نه همه مستعمی فهم کند این اسرارتسبیحکوه و دریا و درختان همه در   
   سپهر / فروزندۀ ماه و ناهید و مهرخداوند کیوان و گردان  

  

های پیشنهاد شده های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :ز+	ن و اد+)	ت #	ر�� ه	�����ـ  ج

  عالمت بزنید.» ۸۳«تا » ۲۴«برگ، از ردیف آن را در پاسخ ۀانتخاب کنید و شمار

 ۀاشار» مهارت زندگی«به کدام » باد خشم و باد شهوت، باد آز / برد او را که نبود اهل نماز«بیت ، »شیر حق«داستان  در -۲۴
  تری دارد؟روشن
گاهی: شناخت تواناییخود      های خودها، نیازها، استعدادها و ضعفآ
  pدیگران ر: ارتباط درست و سنجیده باارتباط مؤث   
   های مهمتگیری: تدبیر مناسب در موقعیeتصمیم  
   چیرگی بر احساسات و هیجانات: مهار احساسات گوناگون  

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 



  ٤ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

  ...شود؛ به جزدیده می» خانوادگیتضاد، ترادف و هم« ۀهر سه رابط ،هاگزینه ۀهمهای واژهجفتدر  -۲۵
    مشعل و شعلهــ  ذکاوت و فراستــ  انسجام و تشّتت 
   نژاده و تبارــ  درویش و غنیــ  طعمه و طعام  
   غرvه و فروتنــ عارفان و معروف ــ  سپهر و فلک  
   مرخّص و رخصتــ آزمند و طمعکار ــ ب و بعید یقر  

 ،)»ل«به » ص«مثالo ( به حرف دیگر با تغییر یک حرف» معصوم« ۀ) و از واژ»د« مثالoبا حذف یک حرف (» کارد« ۀاز واژ -۲۶
به  یک حرف یربا حذف و تغی به ترتیبتوان یافت که هایی میواژه های زیر،گزینه همۀآید. در معنادار دیگری پدید می ۀواژ

  ...به جز؛ شوندای تبدیل معنادار تازه ۀبه واژ ،حرف دیگر
گاه     روشناییــ  بحر      بنیانــ  نیام    حوضــ  خاندان    نشانآتشــ  کارآ

۲۷- sیی دارد؟های امال، کدام گزینه غلط»واژهگروه«معنایی هر  ۀه به رابطبا توج  
    رعد و برقــ  دیر و صومعهــ  مضایقه و دریغ    عزیمت و رحلتــ  و سالله تبارــ  و مسخّرمطیع   
    همeت و مصاعیــ  تسبیح و تضرvعــ  کنه و ذات    و ثنا همدیحــ  جدال و غزاــ  و مدجزر   

  شود؟دیده می» نظیرمراعات«و  »تضاد«، »بخشیجان«، »تشبیه«های ادبی آرایه ۀهم ،در کدام بیت -۲۸

    یاقوت انار ۀفهم عاجز شود از حّق/   ین عنبزرe ۀعقل حیران شود از خوش 
   حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار/  غفلت در پیشتا کی آخر چو بنفشه سر   
   نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار/  بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق  
   یا نگویم که تو خود مطpلعی بر اسرار/  درد پنهان به تو گویم که خداوند منی  

  آن است؟ ۀنویسندنام کدام اثر ادبی برگرفته از نام  -۲۹
عیدیخ ابوسوحید فی مقامات الّشاسرار التّ     مخزن االسرار    هُقشیریv ۀرسال    اخالق ناصری 

  ؟دارد کمتریارتباط و تناسب ها با دیگر بیتزیر مفهوم کدام بیت  -۳۰
    یابدخّفاش درنمی تابد / چشم�آفتابی چنین، که می 
   مرنجان دو بیننده را ،نبینی/  بینندگان آفریننده رابه   
   پره: خّفاش)(شب دپره بازیگر میدان شوشب/  درخشنده چو پنهان شود مهِر  
   خّفاش است چشم� آفت از ضعفِ/  نور خورشید در جهان فاش است  

  تر است؟نزدیک» رwب}هzمxن عwرxفw نَفسwهz فَقَد عwرxفw «مفهوم کدام بیت به عبارت  -۳۱
    همه دانش و دین بدو بازگشت/  چو در دانش و دین سرافراز گشت 
   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار/  آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  
   بایددانش ذات خویش می/  بایدآنچه در علم بیش می  
   خدا را دانی ار خود را بدانی/  بدان خود را که از راه معانی  

  ...به جز؛ آیدمعنادار پدید می ۀ، واژهر دو مصدربه بن » ش-ِ«و » ان«افزودن جزء معناساز  با ها،گزینه همۀدر  -۳۲
    ــ درخشیدن نگریستن    خواستنــ  تابیدن    لرزیدنــ  سوختن    خروشیدنــ  باریدن 
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  ٥ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

  شود؟پسین دیده می ۀپیشین و هم وابست ۀهم وابست ،در کدام گزینه -۳۳
  م.آیاز آن دیر می ،به خدمت تو ؛اییک ساعت از خدمتت نیاسودمی. اما تو مرا زیردست مخلوق کرده ،اگر کار به دست من استی 
 ۀب کنی و همیشه در خانصفت آن گویی و تعجe  ،روزگاری دراز ،ای شوی که به نقش و گچ، کنده کرده باشنداگر در خانه  

  ب نکنی؟هیچ تعجe ،خدایی
  د.نبچه را چون نگه داربه دست آرند و که غذای خویش چون  ؛نگاه کن مرغان هوا و حشرات زمین همه از هم نیکوتر  
  که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر. ؛غافل ،وی آفتاب و تو از عجایب این ۀچراغ وی ماه است و شعل  

  .ه	ی� از ایF $?ل را +*�ا()'!C'. +),را +�ا� �	 +	ز7� ��» 4)?ه�ش«ه	 و �C'ه	� !	ردا(� A،  1B7	#@ در $?<� �

  فروشوز شما پنهان نشاید کرد سرv می» / تیزهوش«کاردانی  ،. دوش با من گفت پنهان۱
  کوشسخت گردد جهان بر مردمانِکز روی طبع / سخت می ،. گفت: آسان گیر بر خود کارها۲
  گر توانی داشت هوش ،حدیثی ردنیا غم مخور / گفتمت چون د� وز بهرِ  ،. گوش کن پند ای پسر۳

  روشــس ام�ــای پیغـد جـاشــرم نبـــنامح زین پرده رمزی نشنوی / گوش� ،ردی آشناـــ. تا نگ۴
  جا جمله اعضا چشم باید بود و گوشنتوان زد دم از گفت و شنید / زان که آن ،. در حریم عشق۵
۶jیا خموش ،ای مرد عاقل ،خودفروشی شرط نیست / یا سخن دانسته گو ،داناننکته . بر بساط  
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  ؟شودنمیکدام آرایه یافت باال، های غزل در بیت -۳۴
    بخشیجان    تضاد    تشبیه    آراییواج 

  را دارد؟» منادا«و » مسند«، »مفعول«، »ممتمs «های دستوری نقش ۀهمغزل باال، کدام بیت  -۳۵

    ۶بیت     ۴بیت     ۳بیت     ۲بیت  

  ؟شودنمیدیده  باال کدام فعل در غزل -۳۶
    ماضی ساده    مضارع التزامی    مضارع اخباری    ماضی نقلی 

شود برخی از مفاهیم مطرح شده در شعر سعدی را در غزلیات حافظ های سبکی شعر سعدی و حافظ باعث میشباهت -۳۷
  ؟دارد کمتری یمفهوم، تشابه نیز بتوان یافت. کدام بیت از سعدی با بیت چهارم این غزل حافظ

    � به محرما�p ،نگویند از حرم/  سخن را روی در صاحبدالن است 
   ی، محرم� راز گشت / ببندند بر وی، دِر بازگشتعارفو گر   
   زانکه هر کس محرم پیغام نیست/  در یکی گیرد سماع ،از هزاران  
که گویم راز      بینمچون درمان نمی ،کنم با دردمیمدارا /  بینمچون محرم نمی ،ولیکن با 

از  مبیان شده است. مفهوم بیت ششــ  که در آثار گذشتگان او آمده استــ  گاه برخی از مفاهیم تعلیمی ،در غزل حافظ -۳۸
  تر است؟نامه نزدیکغزل حافظ به کدام عبارت از کتاب قابوس

    آید و اگر نه بشنو تا دِر سخن بر تو بسته نبود. ای پسر، از شنودن هیچ سخن ملول مباش؛ اگر به کارت 
   ای پسر، اندر کارها افراط نکن و افراط را شوم دان و اندر هر شغلی میانه باش.  
   خویش پشیمان نشوی. ۀهمیشه اندیشه را مقدّم گفتار دار و هر چه بگویی نااندیشیده مگوی تا بر گفت  
  دار باش و از جمله جوانان پژمرده مباش.پیرعقل باش. نگویم که جوانی مکن، لکن جوانی خویشتنای پسر، هرچه توانی   
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  ٦ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

های پیشنهاد شده های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :�K	<�	ت اJ13	�I ه	�����ـ  د

  عالمت بزنید.» ۵۳«تا » ۹۳«برگ، از ردیف آن را در پاسخ ۀانتخاب کنید و شمار

  کدام گزینه، نام سلسلۀ حکومتی با توجsه به توضیح مقابل آن، به درستی ذکر شده است؟در  -۳۹

    طاهریان: آغاز رونق ادبیات فارسی در دورۀ اسالمی 
   های شیعه در ایرانعلویان: آغاز حکومت خاندان  
   تبار در ایرانسلجوقیان: آغاز حکومت سالطین ترک  
   گیری وزیران در دستگاه خالفتآغاز قدرتایلخانان:   

  ، همانند نسبت موجود در کدام گزینه است؟»مدرسۀ نظامیsۀ بغداد«به » الملکخواجه نظام«نسبت  -۴۰
    »ال�eه همدانیخواجه رشیدالدّین فضل«به » التّواریخکتاب جامع« 
   »رصدخانۀ مراغه«به » خواجه نصیرالدّین توسی«  
   »شاهرخ تیموری«به » مسجد گوهرشاد«  
   »بازار قیصریvۀ اصفهان«به » شاه تهماسب صفوی«  

انقالب مشروطه (در زمان «رویدادهای تاریخی مرتبط با » تفاوت«و یک » شباهت«یک  به ترتیبکدام گزینۀ زیر،  -۴۱
  کند؟را بیان می» قیام پانزده خرداد«و » مظفّرالّدین شاه)

    رهبری قیام توسeط روحانیeت ــ سرکوب قیام مردمی 
   ها در قیامدستگیری و تبعید رهبران ــ حضور طلبه  
   های خارجیخانهحضور گستردۀ مردم ــ تجمeع در سفارت  
   مشارکت مردم شهرهای مختلف ــ اعتراض به حکومت  

، »پرسی قانون اساسیهمه«، »تدوین قانون اساسی«در رویدادهای مربوط به استقرار نظام جمهوری اسالمی، شامل  -۴۲
  چگونه بوده است؟ به ترتیب، نوع مشارکت مردم »تعیین هیئت دولت«و » انتخابات مجلس شورای اسالمی«

    مستقیم ــ مستقیم ــ غیرمستقیم مستقیم ــ    غیرمستقیم ــ مستقیم ــ مستقیم ــ مستقیم  
    غیرمستقیم ــ غیرمستقیم ــ مستقیم ــ غیرمستقیم    غیرمستقیم ــ مستقیم ــ مستقیم ــ غیرمستقیم  

 »جمهوری اسالمی«و » آزادی«، »استقالل«از تحقّق شعارهای  تریدقیقنمونۀ  به ترتیبرویدادهای ذکر شده در کدام گزینه  -۴۳
  است؟های پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال

    های آشوبگرتشکیل مجلس شورای اسالمی ــ تصویب قانون اساسی ــ مبارزه با گروه 
   تشکیل نهادهای انقالبی ــ قطع رابطه با رژیم اشغالگر قدس ــ حمایت از فلسطین  
   سیاسی ــ تشکیل دولت موقّتمقابله با شورش و ناامنی ــ فعeالیت احزاب   
   قطع رابطه با آمریکا ــ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ــ رفراندوم تغییر نظام  

  بوده است؟ کمتریبر جغرافیای انسانی قارsۀ آفریقا، دارای اهمsیsت ، تأثیر کدام پدیدۀ تاریخی -۴۴
    مسلمانان از آسیا به آفریقامهاجرت     استقرار اهرام مصر در شمال آفریقا  
    های داخلی کشورها در آفریقاجنگ    های اروپایی در آفریقااستعمار دولت  
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  ۷ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

  وهوایی را با یکدیگر دارند؟شباهت آب کمترین دو منطقۀ ذکر شده در کدام گزینه، -۴۵
    داخلی و مرکز آسیاشرق اروپا ــ مناطق     شمال آمریکای شمالی ــ اسکاندیناوی  
    آمریکای مرکزی ــ غرب آسیا    شمال آفریقا ــ جنوب اروپا  

  های جغرافیایی قرار دارند؟کشورهای دارای شاخص توسعۀ انسانی پایین، عمدتاً در محدودۀ تقریبی کدام طول -۴۶
  درجۀ شرقی ۱۳۵درجۀ شرقی و  ۷۵النّهار نصفبین     درجۀ شرقی ۴۵درجۀ غربی و  ۱۵النّهار بین نصف  
  درجۀ شرقی ۱۵۰درجۀ شرقی و  ۱۲۰النّهار بین نصف    درجۀ غربی ۶۰درجۀ غربی و  ۱۳۵النّهار بین نصف  

های محیطیک از قرار گرفته است. دسترسی او به کدام» عمق خلیج فارس«و بار دیگر در » قّلۀ دماوند«فردی یک بار در  -۴۷
  های زیر، به ترتیب در این دو نقطه دشوارتر است؟ذکر شده در گزینه

    تروپوسفر ــ لیتوسفر    بیوسفر ــ هیدروسفر    لیتوسفر ــ بیوسفر    هیدروسفر ــ اتمسفر 

کدام گزینۀ زیر، پیامکی ». است؛ تابستان گرمی ۱۲:۰۰اینجا تهران (ایران)؛ ساعت «علی به دوستش پیامک زد و گفت:  -۴۸
  دهد؟فرستد، به درستی نشان میرا که دوست علی در پاسخ به او می

    ؛ تابستان گرمی است.۲۳:۰۰اینجا توکیو (ژاپن)؛ ساعت  
   ؛ زمستان سردی است.۷:۳۰اینجا نیویورک (آمریکا)؛ ساعت   
   ؛ زمستان سردی است.۱۰:۳۰تاون (آفریقای جنوبی)؛ ساعت اینجا کیپ  
   ؛ تابستان گرمی است.۲۴:۰۰اینجا مسکو (روسیه)؛ ساعت   

سازی تحّقق مشارکت مجلس در قانون بودجه، دولت را موظ�ف به صرف بخشی از درآمدهای مالیاتی در راستای زمینه -۴۹
  دانست؟سیاسی شهروندان کرده است. کدام اقدام زیر را می توان در این راستا 

    تالش برای فقرزدایی از مناطق محروم کشور و آبادانی شهرها و روستاها 
   تهیۀ محتوای آموزشی در زمینۀ اهمeیeت شوراهای اسالمی شهرها و روستاها  
   ارتقاء تأمین اجتماعی و گسترش خدمات بهداشتی در شهرها و روستاها  
   های عمرانی در شهرها و روستاهازیرساختاختصاص بودجه به تقویت   

های آن، یعنی کمک به های معّلم دینی راجع به ضرورت جلب خشنودی خداوند در زندگی و یکی از راهپس از صحبت -۵۰
وز، آمدرس ریاضی اعالم آمادگی کرد. این اقدام دانشآموزش در یتیم های کالس برای کمک به کودکان ، یکی از بچsهیمانیت

  یک نوع ....... و در راستای ضرورت جلب خشنودی خداوند به عنوان یک ....... است.
    ارزش ــ بازخورد    عقیده ــ هنجار    هنجار ــ ارزش    بازخورد ــ عقیده 

که رانندگی کند. آنها در حین رانندگی با ماشین آقای محسنی  کرد. حسام، صابر را وسوسه شتنامۀ رانندگی نداصابر گواهی -۵۱
. آقای محسنی از صابر (به خاطر پرخاشگری) و پدر صابر کرد. صابر از ماشین پیاده شد و به آقای محسنی پرخاش کردندتصادف 

  کدام شکایت، کیفری است؟. در این ماجرا، کدام رفتار نادرست ناشی از نداشتن مهارت نه گفتن و کردنیز از حسام شکایت 
    نامۀ صابر ــ شکایت آقای محسنی از صابررانندگی بدون گواهی 
   نامۀ صابر ــ شکایت پدر صابر از حسامرانندگی بدون گواهی  
   پرخاش صابر به آقای محسنی ــ شکایت آقای محسنی از صابر  
   صابر از حسامپرخاش صابر به آقای محسنی ــ شکایت پدر   
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  ۸ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

های درونی و بیرونی فرهنگ، به درستی جاهای خالی عبارت زیر را، دربارۀ الیه به ترتیبکلمات و عبارات کدام گزینه،  -۵۲
  کند؟پر می

های هی، از ال«.......» کبه عنوان ی» .......« فرهنگ و «.......»ۀ یال ء، جز«.......» کبه عنوان ی» .......«
  شوند.فرهنگ محسوب می «.......»

  ترقیعمــ  هنجارــ  دن برای تولpدیه خریهدــ  رونییبــ  نمادــ  زبان 
  تردرونیــ  هنجارــ  آوری زبالهاقدام به جمعــ ظاهری ــ  ارزشــ  ستیط زیحفظ مح  
  تردرونیــ  هنجارک ــ نوع پوشاــ رونی یبــ  نمادــ  تابلوی بوق زدن ممنوع  
  ترقیعمــ  ارزشــ  شورکدفاع از ــ ظاهری ــ  هنجارــ  ره در مراسم سوگوارییدن لباس تیپوش  

  است؟ »وری سبزبهره«معرcف و  »اقتصاد مقاومتی«در راستای  به ترتیبهای زیر، عبارتیک از کدام -۵۳

  افزایش محصول ،و در نتیجهمجاز الف. استفاده از کودهای شیمیایی 
  بدون افزایش محصول ،ایب. تغییر الگوی آبیاری از سّنتی به قطره

    الف و ب  ــ ب     الف و ب ــ  الف     ب  ــ الف و ب     الف  ــ الف و ب  
  

�م �L4+� ه	�����ـ  هـNI: یشنهاد شده انتخاب های پهای زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش

  عالمت بزنید.» ۷۰«تا » ۵۴«برگ، از ردیف آن را در پاسخ کنید و شمارۀ

در حوالی شب دهم ماه قمری ، در مدار خود به دور زمینرا ت ماه رو، موقعیsهشکل روب -۵۴
). در این استماه به سمت زمین  تاریکل ماه قمری، نیمۀ دهد (در شب اوcنشان می

شود. فرض کنید شخصی دقیقاً روی قطب باالی قطب شمال دیده میشکل، کرۀ زمین از 
در مدار خود را کند. کدام گزینه، جهت چرخش ماه ماه نگاه میکرۀ شمال ایستاده و به 

  بیند را درست ارائه داده است؟در این شکل و همچنین تصویری که شخص از ماه می

    ــ  ساعتگرد   ــ  ساعتگرد  

   ــ  پادساعتگرد   ــ  پادساعتگرد  

نشدنی مختلف (مانند آب و روغن) قرار دارد. ظرفی مطابق شکل داریم که درون آن دو مایع مخلوط -۵۵
گر نیروی معّل ،توپی بین دو الیه را به پیستون درون شاخه وارد کنیم، توپ به کدام  �ق ایستاده است. ا

  تغییر نکند.) وارد شدن نیرودر اثر و توپ مایع چگالی دو سمت حرکت خواهد کرد؟ (فرض کنید 
    حرکت نخواهد کرد.    راست    باال    پایین 

کره را بر روی نقطۀ رسم شده روی داریم. اگر مرکز نیمای در اختیار شیشهو توپ�ر اف شّف ۀکریک نیم -۵۶
  شود؟کاغذ قرار دهیم، نقطه از بیرون چگونه دیده می

    تر)تر (نزدیکباال    تر (دورتر)نپایی  
    بستگی به جای نگاه کردن ما دارد.    در جای خود  
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 نور خورشيد

F 

 نقطه

 چشم



  ۹ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

در کند، تولید می» محلول سیرشده«شود و گرم آب حل می ۱۰۰ترین مقدار از یک پلیمر که در دماهای مختلف در بیش -۵۷
های زیر را در ظرف دیگری با هم مخلوط کرده و هم موجود در ظرف داده شده است. اگر تمام موادs رو نشاننمودار روبه

  زینه درست است؟برسانیم، کدام گ ℃۳۰بزنیم و دمای نهایی را به 
  

  
  ظرف الف

  

 
  ظرف ب

  

  
  ظرف پ

  

    تری را در خود حل کند.تواند پلیمر بیشمحلول نهایی می 
   بیشتری را در خود حل کند.تواند پلیمر محلول نهایی نمی  
   ماند.نشده باقی میصورت حلگرم از پلیمر در ظرف به ۵  
   ماند.نشده باقی میصورت حلگرم از پلیمر در ظرف به ۵بیش از   

  های زیر، به دمای کمتری نیاز داریم؟یک از هیدروکربنبرای جدا کردن مخلوط کدام -  ۵۸

  �۵�۱۲و  �۳�۸   �۶�۱۴و  �۲�۶  

    �۵�۱۲و  �۴�۱۰    �۴�۱۰و  �۳�۸  

�ا()'. �F1 زی� را �*+ ,
ّ
  +  د

شود. در حین سقوط، تنها نیرویی که به شود، نیروی وزن باعث سقوط جسم به طرف زمین میوقتی یک جسم از ارتفاع رها می
شود. نیروی مقاومت هوا در وارد می» مقاومت هوا«های هوا، به جسم نیروی مولکولکند، وزن نیست؛ بلکه از طرف جسم اثر می

خالف جهت حرکت جسم است و مقدار آن، با تندی حرکت جسم و سطح تماس جسم با هوا رابطۀ مستقیم دارد. اگر جسم به مدّت 
و به آن  کندرسد که دیگر افزایش پیدا نمیص میکافی سقوط کند، با افزایش نیروی مقاومت هوا، جسم به یک تندِی سقوط مشّخ

  شود.گفته می» سرعت حد«

� +  + ،2	+ F1�  +  3ّ�  �	�> ده)'.» 9٠« و» ٩P«ه	� ����	 4

کنیم تا سقوط کند. در حین سقوط� جعبۀ دستمال کاغذی تا رسیدن یک جعبۀ دستمال کاغذی خالی را از ارتفاع زیاد رها می -۵۹
  یابد.... می....رفته ... و تندیِ سقوط آن رفته....رفته شتابِ سقوط آن رفته، »سرعت حد«آن به 
    ـ کاهشـکاهش     ـ افزایشـکاهش     ـ کاهشـافزایش     ـ افزایشـافزایش  

از ارتفاع زیاد رها شده، )، یکی به شکل معمولی و دیگری مچاله� دو جعبۀ دستمال کاغذی خالی� مشابه (به وزنِ یکساِن -۶۰
و نیروی مقاومت  �۱ اند، نیروی مقاومت هوای وارد بر جعبۀ معمولی را باها به سرعت حدّ خود رسیدهشوند. وقتی جعبهمی

  درست است؟ �۲و  �۱ ،�کدام گزینه در مورد مقایسۀ نیروهای . دهیممینشان  �۲ شده را باهوای وارد بر جعبۀ مچاله

  � > 	۱ = 	۲  � = 	۱ = 	۲   
  � > 	۱ > 	۲  	۱ > 	۲ > �  

گرم محلول  ۷۰
سیرشده از پلیمر در 

 گرم پلیمر ۱۰ ℃۲۰دمای 

گرم محلول  ۳۲۰
که  ℃۴٠در دمای 
گرم  ۲۰۰دارای 

 آب است.

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 



  ۱۰ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

 »هانگاترون«ها و ها از نوترونآن ۀهایی هم دارند. هستالبته تفاوت ؛شناسیمهایی هستند که می، مشابه اتم»هااتم پاد« -۶۱
 sساخته شده است و در اطراف این هسته هم (ذر (هاپوزیترون«اتی با جرم پروتون و بار الکتریکی� مانند الکترون« sذر) اتی

 »۹ـ ـ پاد بریلیم«یک  ۀاجزای سازندبر این اساس،  با جرم الکترون و بار الکتریکی� همانند پروتون) در گردش هستند.
  )ست.ا چهار ،راهنمایی: عدد اتمی بریلیم( چیست؟

    پوزیترون ۵نوترون و  ۹نگاترون و  ۵    الکترون ۴نوترون و  ۵پروتون و  ۴  
    پوزیترون ۴نوترون و  ۵نگاترون و  ۴    پوزیترون ۵نوترون و  ۴نگاترون و  ۵  

  ، بخوانید:برخی مشاهدات شیمیایی هستند ۀکنندتوصیفکه را زیر های عبارت -۶۲

های مس و کلر ترکیبی شامل یون، در هوا حرارت دهیم و ســپس وارد ظرفی حاوی گاز کلر نماییماگر فلز مس را  *
  آید.دست میبه

آید که حاوی دست میآهن را با هم مخلوط کرده و در مجاورت هوا حرارت دهیم، ترکیبی به ۀاگر پودر گوگرد و براد *
  های این دو عنصر است.یون

  های منیزیم و اکسیژن خواهد بود.ا حرارت دهیم، ترکیب حاصل حاوی یوناگر پودر منیزیم را در هو *

  های فلوئور هستند.ها دارای اتماند که تمام آنهای شیمیایی محدودی از فلز طال ساخته شدهترکیب *

  به درستی مطرح شده است؟ هتمایل نافلزها به واکنش دادن در کدام گزینهای باال، با توجsه به عبارت
 � > � >   � > � > �   > � > ��   �� > � >   

۶۳- sای ههم پیوستبه ۀدر مجموعرا ها رو که ساختار الکترونی مدار آخر اتمه به شکل روبهبا توج
کدام گزینه درست است؟ (اعداد اتمی اکسیژن، سدیم و گوگرد به ، دهداز چند اتم نشان می

  ).است ۱۶و  ۱۱، ۸ترتیب 

    است. ۳�یک مولکول با فرمول  ۀدهنداین شکل، نشان 
   هایش از نوع کوواالنسی است.دهد که پیوند بین اتماین شکل، یک کاتیون را نشان می  
   شود.ساخته می ۳��۲�ها، ترکیبی به فرمول های سدیم و این مجموعه از اتماز کنار هم قرار گرفتن یون  
   شود.ها یافت میآتشفشان ۀبا هیدروژن، جامدی زرد رنگ است که در دهان این مولکولترکیب حاصل   

دارای تولید مثل در زندگی هر جاندار » میوز«و » لقاح«ارتباط دو فرایند  ۀنحو -۶۴
نمایش  روروبه چرخۀ شکل کّلی آن را مشابهنامیم و می» زندگی ۀچرخ«را،  جنسی

» لقاح«)، یکی از دو فرایند ۶) و (۲، هریک از دو مستطیل (شکلاین در  دهیم.می
جاندار، فرایندهای موجود در چرخۀ زندگی دهد. بسته به نوع را نشان می» میوز«یا 

بینید، اش را در شکل میجانداری که چرخۀ زندگی بندی آنها متفاوت است.و زمان
  آید. کدام عبارت درست است؟پرسلولی درمییک موجود به صورت  ۴در قسمت 

    فرایند لقاح است. ۀدهندنشان ۲فرایند میوز و عدد  ۀدهندنشان ۶عدد  
  ند.کیوز در این جاندار، گامت تولید مند، میکیت مکه در لقاح شرکم ینکف یتعر یاگر گامت را سلول  
  است. ۵و  ۴، ۳ ۀها در مرحل، دو برابر تعداد کروموزوم سلول۱ ۀها در سلول موجود در مرحلتعداد کروموزوم  
   زندگی انسان است. ۀچرخۀ زندگی موجود در شکل، مشابه چرخ  
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  ۱۱ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

است. خوب است بدانید دو روش » خودتنظیمی«ها در بدن، روش های تنظیم هورموندانید یکی از راههمانطور که می -۶۵
ختلف مل کتواند به دو شیثیر نهایی هر کدام از آنها مأوجود دارد که مطابق نمودارهای زیر، ت» منفی«و » مثبت«خودتنظیمی 

  این روش تنظیمی درست است؟ ۀهای زیر دربارجملهیک از کدام باشد.

  
  شود.با روش خودتنظیمی منفی انجام می ،شودح گلوکاگون که باعث افزایش گلوکز خون میتنظیم میزان ترّش 
گر ترّش     تنظیمی منفی کنترل شود، ممکن است سبب بروز عالیمی مشابه با دیابت جوانی شود.ح انسولین با خودا
  شود.های فوق کلیه به روش خودتنظیمی مثبت انجام میح هورمونتنظیم میزان ترّش  
   کند، خودتنظیمی مثبت نقش دارد.در ناهنجاری تیروئیدی که با کمبود ید در مواد غذایی بروز می  

  ؟نداردکدام گیاه زیر در طبیعت وجود  -۶۶
   vنداشته باشد.ا گل گیاهی که میوه تولید کند، ام    vا دانه تولید نکند.گیاهی که برگ حقیقی داشته باشد، ام  
  vشد.ا برگ حقیقی نداشته باگیاهی که فتوسنتز کند، ام    vا میوه نداشته باشد.گیاهی که اندام تولیدمثلی ماده تولید کند، ام  

 »به دام انداختن نور خورشید«، »آلی موادs  ۀتجزی«مانند های گوناگونی از روشمین انرژی مورد نیاز خود، أتها برای باکتری -۶۷
ری . کدام باکتکننداستفاده می» معدنی با اکسیژن) معدنی (ترکیب کردن موادs های شیمیایی بر روی موادsانجام واکنش«و 

  ؟کنداده می، از روش متفاوتی نسبت به سه باکتری دیگر استفمین انرژی مورد نیاز خودأزیر، برای ت
    زندگی کند. تواند درون کنسروهاای که میباکتری آلوده کننده 
   کند.انسان زندگی می گوارش ۀکه در اعماق لول یباکتری همزیست  
   کند.گیاهی در حال پوسیدن زندگی می الی موادeهباکتری کف جنگل که الب  
   کند.زندگی میجامد های رسوبی زمین و بین الیه ۀای که درعمق پوستباکتری  

در  هد.دثیر دما بر مقدار فتوسنتز، در شرایط طبیعی را نشان میأ، تروروبهنمودار  -۶۸
یر ثأتدهیم و منحنی اکسید هوا را کمی کاهش میشرایط آزمایشگاهی، میزان کربن دی

نید در کبینی میکنیم. پیشرا در شرایط جدید، دوباره رسم می دما بر مقدار فتوسنتز
  چه تغییری کند؟ ،ص شدهای که روی نمودار مشّخمنحنی جدید، نقطه

    کنونی رسم خواهد شد. ۀدر سمت راست نقط    کنونی رسم خواهد شد. ۀدر سمت چپ نقط  
    کنونی رسم خواهد شد. ۀنقطباالی     کنونی رسم خواهد شد. ۀپایین نقط  

شناسی را نشان زمین ۀمقطع یا برشی از یک نقش روروبهتصویر  -۶۹
چگونه  Bرسوبی  ۀنسبت به الی Mرسوبی  ۀنسبی الی سنs دهد.می

ص شده است) نسبت مشّخ چپبا فلش از سمت که ( Lاست؟ گسل 
  ای دارد؟نسبی چه سنK sبه گسل 

            ترقدیمــ  ترقدیم    ترقدیمــ  ترجوان 

            ترجوانــ  ترجوان    ترجوانــ  ترقدیم 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 

۱ ۲ 

۳ ۴ 



  ۱۲ ۀصفح  ۱۳۹۶-۹۷استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  دوم ۀهای دوردبیرستان دهم ۀآزمون ورودی پای    
  

۷۰- sدو کدام مورد است؟ ت تفاوت میان اینیک جوان است؟ عّلیک پیر و کدامه به تصاویر زیر، به ترتیب کدامبا توج  

  
  الف

  
  ب

  تفاوت در نوع هوازدگیجوان ــ » ب«پیر و » الف«    هافاوت در جنس سنگجوان ــ ت» ب«پیر و » الف«  
  تفاوت در نوع فرسایشجوان ــ » الف«پیر و » ب«    وازدگی و فرسایشجوان ــ ه» الف«پیر و » ب«  

  

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :ری	R)	ت ه	�����ـ  و

  عالمت بزنید.» ۰۹«تا » ۷۱«برگ، از ردیف آن را در پاسخ ۀشمار

�۱۰۰  تقسیم ۀباقیماند -۷۱ − �۹۸ + �۹۶ − ⋯+ �۴ − �۲ + �۲  بر  ۱ −   کدام است؟  ۱

  صفر    ۳    ۲    ۱ 

  درست باشد؟ تواندنمی � و مثبت کدام گزاره در مورد عدد حقیقی -۷۲

 �� > ���۳و�۱۰۰۰ < ۱۰۰۰  ��۳ > ��
 �� > ���۳و�۱ < ۱  ��۳ < ���و�۱۰۰۰ > ۱۰۰۰۰

 ،عی منتظم ساخته است. رضا با همان مقدار نخلضیک شش ،علی با مقداری نخ -۷۳
ضلعی به مساحت االضالع ساخته است. نسبت مساحت ششث متساوییک مثّل

  ث چقدر است؟مثّل

 ۲   ۱٫۵   ۱    
۲
۳
 

۷۴-  cع مرب����چنان قرار  �� یرو بر �و  �د. نقاط یریرا در نظر بگ �به طول ضلع  
�ه کدارند � = �

��ث . مساحت مثلّ ۳��ث چند برابر مساحت مثّل �  خواهد بود؟ �

  شش برابر   چهار برابر   سه برابر   دو برابر 

۴۰−� ۀای از نقطمورچه -۷۵
−۲۷

 ی به معادلۀروی خط�، بر با سرعت یک واحد در ثانیه  

۴! = ۳� +   رسد؟ها می�ت به محور کند. پس از چه مدّ حرکت می ۱۲

  ثانیه ۶۳    ثانیه ۳۶   ثانیه ۶۷    ثانیه ۴۵ 

۱ ۲ 
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کنند. و در جهت مخالف یکدیگر شروع به حرکت می " ۀاز روی نقط لیالو  سارا -۷۶
پس از ست. آنها ا گردلیال و جهت حرکت او ساعتدو برابر سرعت  ساراسرعت 
  کنند؟از کنار یکدیگر عبور می در کدام نقطه برای هشتمین بار جدایی،

 A   B  C   D  

ضلعی منتظم با طول ضلع یک ضلعی منتظم با طول ضلع یک و یک پنجدو شش -۷۷
ا ی دwوxرانبا ، به طوری که هم چسبانده توان از اضالع ببه چند طریق مختلف می ،را

  ؟نشوندل یبه هم تبد تقارن

 ۳   ۴   ۵   ۹  

» انبیخوش«عرض یک نقطه عددی گویا باشد، آن نقطه را  ،مختصات ۀاگر در صفح -۷۸
  ؟گذردنمیبیانی خوش ۀخطوط زیر از هیچ نقط نامیم. چه تعداد ازمی

# = $۲% + ۱  # = % + $۳  # = &% + ۲$۳  

  صفر    سه    دو    یک 

به دست آمده است.  �ایم و عدد را به تواِن یک عدد طبیعی رسانده 'عدد اوcلِ  -۷۹
  ؟تواند باشدمیزیر های یک از گزینهکدام ،�های عدد علیهمقسوم ۀهمحاصل ضرب 

 (۸  (۱۰   (۱۲  (۱۴

 سرویسدر خواهد بین دو سرویس اینترنتی یکی را انتخاب کند. امیرحسین می -۸۰
cۀهزین ،لاو cاوsهزار تومان است ۱۰ ،هر گیگابایت مصرف هزینۀهزار تومان و ۱۰۰ه لی
هزار ۸هر گیگابایت مصرف  هزینۀهزار تومان و ۱۵۰ه لیs اوc  ۀهزین ،سرویس دومدر و 

  کدام سرویس مقرون به صرفه است؟ ،ه به مصرف ساالنهبا توجs .تومان است

 vل بهتر است.همیشه سرویس او  
  همیشه سرویس دوم بهتر است.  
  سرویس دوم بهتر است.، گیگابایت ۲۵برای مصرف تا   
  سرویس دوم بهتر است. ،گیگابایت ۲۵بیش از برای مصرف   

آن همواره رو به شرق  ۳آن همواره رو به شمال و عدد  ۱۲ساعتی داریم که عدد  -۸۱
شمار این ساعت، به اندازۀ یک است. فاطمه، رأس هر دقیقه، در جهت عقربۀ دقیقه

:۱۳شود. اگر فاطمه نخستین بار رأس ساعت جا میمتر جابه به این ساعت نگاه  ۰۱
ای از نقطۀ شروع حرکت در چه فاصله ۱۴:۰۰ظاتی پیش از ساعت کرده باشد، لح
  ایستاده است؟

  یک متر    صفر 
  متر ۶۰متر و کمتر از  ۳۰بیش از     متر ۳۰متر و کمتر از  ۱بیش از   

۱ ۲ ۳ ۴ 
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ع به طول ضلع دو و یک دایره به قطر شش ساخته شده مربc ۱۲شکل مقابل از  -۸۲
های هاشورخورده قرار دارد. مساحت عروی ضلع یکی از مربcاست. مرکز دایره 

  قسمت هاشور خورده چقدر است؟

 ۳۶   ۳(۸ + ۳&)
  ۳۸    ۲۴ + ۹

۲
&

شود. برابر می ۱۲شود و یا برابر می ۱۸یا  ،جمعیت یک نوع باکتری در هر ساعت -۸۳
  تواند شده باشد؟می چند برابرساعت، جمعیت این نوع باکتری  ۱۰پس از گذشت 

۲    برابر ۶۱۸   ×   برابر ۶۱۴

  ۱۶ × ۹    برابر ۶۱۳ ×   برابر ۶۱۵

۸۴- wحجم شکلی که با دxکدام است؟ ،آیدبه دست می چینخطران دادن شکل مقابل حول و  

 ۷
۱
۳
π  ۶

۲
۳
π  ۵

۱
۳
π  ۸π 

ها، با های زیر است (فضای داخل سالنگزینهبه شکل (از باال) سالن  چهار ۀنقش -۸۵
نیاز دارد  چراغ کمتریتعداد ها، این سالنیک از . کدامرنگ تیره مشّخص شده است)

  ؟برسدتمام نقاط آن نور به صورت مستقیم به تا 

  
 

  
 

  
  

  
  

نوبت، هر بار یک سه در ، ۹تا  ۱ ه ازشد گذاریشماره یگو ۹ای شامل از کیسه -۸۶
ها را (گوی زنیممربوطه را ضربدر می ۀخان ،روهآوریم و در جدول روببیرون می گوی

یک سطر یا ستون یا های همۀ خانه. چقدر احتمال دارد که گردانیم)به کیسه برنمی
  دار شوند؟قطر این جدول عالمت

 
۸

۵۰۴ 
۲۴
۵۰۴

  
۳۰
۵۰۴  

۴۸
۵۰۴

 

ید سف ۀسفید و هر دایر ۀسیاه به دو دایر ۀهر دایر ،الگوی مقابل، در هر مرحله مطابق -۸۷
  سفید وجود دارد؟ ۀچند دایر ،هشتم شکلشود. در یل میسیاه تبد ۀبه سه دایر

 ۶۴ × ۲  ۶۴ × ۳  
۶۴

۲
  

۶۴

۳

۳  ۲  ۱  
۶  ۵  ۴  
۹  ۸  ۷  
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یکی از این  ،های زیر، هر نقطهدر گزینهعضوی غیرمساوی داریم. دو ۀمجموع پنج -۸۸
نقاط مربوط به ، نباشدتهی اگر اشتراک دو مجموعه دهد. ها را نمایش میمجموعه

 پنجمربوط به این  تواندنمییک از اشکال زیر کدام .ایمآنها را به هم وصل کرده
   مجموعه باشد؟

 
 

  
 

  
  

  
  

ریزیم. کدام نمودار توصیف رو با سرعت ثابتی آب میهدر ظرفی مانند شکل روب -۸۹
  تری از ارتفاع آب در ظرف است؟دقیق

 

 

 

 

  

  

  

  

مانند شکل  ۴ره به قطر ک ۳ه در آن کداشته باشد ی چه ارتفاع ،۶به قطر  یااستوانه -۹۰
  رد؟یبگقرار رو روبه

 ۴$۳ + ۴   ۶$۳

  ۴$۳ + ۲   ۶$۳ + ۲

.��! ��ا �ّ�ت...یدو���ن ��
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