
12از 1ي صفحه1393-94ي اول متوسطه سال تحصیلی ي دولتی دورهآزمون ورودي مدارس نمونه

1 

 هاي آسمان هدیهقرآن و 

 ؟باشند ي قرآنی می هاي زیر از حروف مقطعه واژهکدام گروه از 

 لر  ،  طس ،  الماکهیعص  ،  ) 1

) حم  ،  عسق  ،  ن  ،  آآل 3

 لرا) طس ،  انآ  ،  ص  ،  2

 لم  ،  طه  ،  ن  ،  آآلا) 4

 ؟ارتباط دارد )الف تا هـ(اشعار با کدام یک از» ح للّه ما فی السماوات و ما فی الْاَرضِسب«ي  مفهوم آیه 2

 فردوس جاي مردم پرهیزگار کرد انمالف) پرهیزگار باش که دادار آس

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد آدمند و بس بنیب) توحیدگوي او نه 

 ابنــتغی دست ـــو زنــزان رکه ب ز آنچه دشمن گوید، آن کن ،ج) حذر کن

 روي آگاهی آب ،آن کاج بلند پايالي این شب بوها،  ؛خدایی که در این نزدیکی استو د) 

 هزار کرداز یا کیست آن که شکر یکی  هـ) فضل خداي را که تواند شمار کرد

 هـ -ج -د) 4 هـ  -د -ب) 3 الف -ب -هـ ) 2 ج -هـ  -الف) 1

 ؟نیستي مسافر صحیح  ي نماز و روزه کدام یک از احکام زیر درباره 3

 خواند باید روزه هم بگیرد. ) اگر کسی هنگام سفر نمازش را کامل می1

 اش باطل است. ظهر سفر کند روزهاش درست و اگر پیش از  دار بعد از ظهر سفر کند روزه اگر روزه) 2

 کیلومتر فاصله دارد نمازش شکسته است. 22) اگر کسی به جایی برود که از محل سکونتش بیش از 3

 اش صحیح است. کند انجام نداده، روزه برسد و کاري که روزه را باطل می محل سکونتش) اگر مسافر بعد از ظهر به 4

 درستی اشاره شده است؟در کدام گزینه، مفهوم آیه به  4

1 (   تبزي کُلُّ نَفْسٍ بِما کَستُج مو(بهم ریختگی آسمان و زمین)اَلْی 

وجوه یومئذ ناضرَة ٌ؛إِلی ربها ناظرَةٌ ؛                       (وضع مردم بد در روز قیامت)) 2

3 (رْفَعِ اهللاُ الَّذینَ آم(جایگاه علما نزد خدا)ی   جاترد لْمالَّذینَ اوتُوا الْع و نْکُمنوا م

و وجوه یومئذ باسرَةٌ ؛ تَظُنُّ أ َنْ یفْعلَ بِها فاقرَةٌ            (وضع مردم خوب در روز قیامت)) 4

 ؟نشده استکدام عبارت قرآنی به درستی معنا  5

 )ي قلم کسانی که یاد دادند به وسیله(                              مِلَقَالْ) اَلَّذي علَّم ب1ِ

انَّ الشَّیطانَ للْانْسانِ عدو مبینٌ             (قطعاً شیطان براي انسان دشمن روشن است.)) 2

 کند میان شما روز قیامت) می(پس خدا حکم                ۀِیامقم الْوی مکُنَیب مکُحی ) فَاهللا3ُ

 )ها و تقوا داشتند پاداش بزرگی است. براي کسانی که کار خوب کردند از آن(    ظیمع رٌا اَجوقَاتَّ و مهنْنوا مساَح ) للَّذین4َ

 ي قرآن اشاره شده است؟ در مورد احکام محرم و نامحرم در کدام آیه 6

 11تا  6آیات  -ي ممتحنه سوره) 1

 3تا  1 آیات -ي حدید سوره) 3

 31تا  30آیات  -ي نور ) سوره2

 7تا  1آیات  -ي واقعه ) سوره4
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 12از  2ي  صفحه 1393-94ي اول متوسطه سال تحصیلی  ي دولتی دوره آزمون ورودي مدارس نمونه

 ؟ها در کدام گزینه صحیح است معناي کلمه 7

 معروف (کار خوب) -اُنزِلَ (نازل شد) -ءاتوا (بپردازید) -) سماء (آسمان)1

 اَقیموا (قیام کردند) -والدي (پدر و مادر) -ماه)لَیلَۀ ( -غَنی (قدرتمند)) 2

 رسل (پیامبر) -اَحسنوا (تحسین کردند) -(قدرت و نیرو) ةٌوقُ -) یؤمئذ (آن روز)3

 صالحات (نیکوکاران) -شی (معیشت)ع -دوا (عبادت کردند)باُع -) اَذي (آزار و اذیت)4

 ؟نشده استدر کدام گزینه، مفهوم هر یک از عبارات زیر به درستی بیان  8

 علی خدمتک جوارِحی (توانایی خدمت) قَوِّ) 1

 خَیراً یرَه (پاداش کارهاي نیک)ذَرةٍ ) فَمنْ یعملْ مثقالَ 2

 ما سعی (موفقیت به میزان تالش) ) و اَنْ لَیس للْانْسانِ الّا3

 ها از هر نوع فساد) لَفَسدتا. (پاکی فرشته ا اهللاُالَّ هۀٌالء ) لَو کانَ فیهما4

 این حدیث شریف با کدام پیام قرآنی زیر ارتباط دارد؟» اَحب الْاَعمالِ الَی اهللاِ حفْظ اللّسانِ«فرمایند:  پیامبر اکرم (ص) می 9

 تَتَّخذوا عدوي و عدوکُم اَولیاء ال) 1

 ) لم تَقولونَ ما ال تَفْعلون3َ

 ) و ال تَلْمزوا اَنْفُسکُم و ال تَنابزوا بِالْاَلْقاب2ِ

 ) فَبِاَيِّ آالء ر بِّکُما تُکَذّبان4ِ

 ؟ارتباط نداردها  کدام عبارت قرآنی زیر از نظر مفهوم با دیگر گزینه 10

1 (دهفوا بِالْعاَو التَّقْوي2 و لَی الْبِرِّ ونوا عتَعاو 3 ) وکُمنیب حوا ذاتلاَص الْقُرْءانَ 4 ) و لَّممنُ عاَلرَّح (

 خداوند به چه منظوري قرآن را قابل فهم کرد؟» و لَقَد یسرْنَا القُرْآنَ للذّکْرِ«مطابق پیام قرآنی  11

 ) آموزش و یادگیري4 ) احسان و نیکی3 ) پند و اندرز2 آشتیصلح و ) 1

 شود؟ ي قرآن به تولّی و تبرّي اشاره می ي شریفه در کدام آیه 12

 ) انَّما یرید اهللاُ لیذْهب عنْکُم الرِّجس اَهلَ الْبیت و یطَهِّرَ کُم تَطْهیرًا1

 اَشداء علَی الْکُفّارِ رحماء بینَهم و معهمحمد رسولُ اهللاِ و الَّذینَ ) 3

 ) ربِّ اغْفرْ و ارحم و اَنْت خَیرُ الرّاحمین2َ

 و ) و اَطیعوا اهللاَ و رسولَه4

 تري وجود دارد؟ در کدام عبارت قرآنی زیر، حروف ناخواناي بیش 13

1 (ی ابال تَهِنوا ف وتغآء 

3 ( مذْکُرُهی نا فَتیعمقالوا س

 فَاَقیموا الصلوةَ) 2

 کانَت علَی الْمؤمنینَ) 4

 ها قرار داده است؟ خداوند کریم در قرآن چه چیزي را مالك برتري انسان 14

 ) دوري از اسراف4 نشینی با نیکان ) هم3 ) دانایی و آگاهی2 تقوي و پرهیزگاري ) 1

15 

 
، کدام سوره »پرستیم یک سال تو خدایان ما را بپرست و سال بعد ما خداي تو را می«پیشنهاد سران قریش به پیامبر (ص) که پس از 

 ؟و در کجا بر ایشان نازل شد

 مدینه -) کافرون4 مدینه -) قریش3 مکّه -) کافرون2 مکّه  -قریش) 1

16 

 فارسی
قالب شعر زیر کدام گزینه است؟ 

 نام شد، گاه آفتاب            گاه بحرش نام شد، گاهی سحابگه درختش 

 ترین آثار او، عمر بقاست آن یکی کش صد هزار آثار خاست        کم            

 ) غزل4 ) مثنوي3 ) دو بیتی2 قطعه) 1
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 12از  3ي  صفحه 1393-94ي اول متوسطه سال تحصیلی  ي دولتی دوره آزمون ورودي مدارس نمونه

 ؟نداردمطابقت » ها خان«مراحل نبردهاي رستمبا  زیر هاي بیتیک از کدام  17

1( کمند بینداخت چون باد، خم      

 چو رستم بدیدش برانگیخت اسب) 2

 ز بهر نیایش، سرو تن بشست  ) 3

 خاك ند کرشید و جوشید و بوخر) 4

 چهارم)خان ( سر جادو آورد نا گه به بند

 پنجم)خان ( بسبدو تاخت مانند آذر گش

 هفتم)خان ( یکی پاك جاي پرستش بجست

 سوم)خان ( ز سمش زمین شد همه، چاك چاك

(هر گل و برگی کـه هسـت،    ،افزون کند) نعمتت ،(شکر نعمت ،(هر ورقش دفتري است، معرفت کردگار)مقابل اي ه  مصرعبا توجه به  18
 ؟در کدام گزینه صحیح است به ترتیبعناصر ادبی  ،کند) یاد خدا می

 بخشی جان -المثل ضرب -تشبیه) 1

 بخشی جان -تشبیه -بخشی جان) 3

 تشبیه -المثل ضرب -بخشی جان) 2

 تشبیه -المثل ضرب -تشبیه) 4

 ؟است نشدههاي ادبی، به درستی عنوان  در کدام گزینه آرایه 19

 فرجام (کنایه) ه از پادشاه بد) گداي نیک انجام ب1ِ

تو به من تکیه کنی، من به کار        ) 2

 نجنبیدم از سیل زور آزماي) 3

 ي دیو کیست  چه گویم که این بچه) 4

 ایم و تو عار (مناظره) ما هنر اندوخته

 (تشخیص) که پیش تو جنبم ز جاي ،که اي تو

 پلنگ دو رنگ است یا خود پري است (مبالغه)

 ؟تر است امالیی بیش هاي غلطتعداد  ،جملهدر کدام  20

 ین است.صشود که عملی غابل تح ) تالش شما باعس عذّت و عظمت ایران می1

 الیغ بخشش خداي تعالی نیست. ،ت مصرنهایت است و هر که بر معصی ) یقین دارم که صواب خاموشی بی2

 تر فکر کنیم. ي نذر دیگران بیش بگزارید درباره ، لی بود کمی تعمل کنیدعا) معلّم از جاي خود برخواست و گفت 3

 د و طعلّلی آرد تا دیگران فارق شوند.ینعتدال طعام نبوید و نگذاهن باز نکند و به د) عاداب طعام خوردن در کنار خان 4

 ؟در کدام بیت درست است ،ها تعداد جمله 21

 دست در دامن موال زد، در) 1

 است) با این که سخن به لطف آب 2

 ) دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز3

 کند هر گل و برگی که هست یاد خدا می) 4

 )4که علی بگذر و از ما مگذر (

 )2کم گفتن هر سخن صواب است (

 )5یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوي (

 )2بلبل و قمري چه خواند، یاد خداوندگار (

 شود؟ هاي کدام گزینه به طور دقیق کامل می با کلمه به ترتیبعبارت زیر از خواجه عبداله انصاري است. این متن  22

 پیدا شده. ………………زیبا شده و  ………………آشنا شده، ………………شیدا شده،  ………………گویا شده، به نام تو………………الهی؛ به نام تو

 ها زشت -ها راه -ها زبان -بیگانه -ها جان )1

 ها راه -ها زشت -بیگانه -ها جان -ها زبان )3

 ها راه -ها زشت -بیگانه -ها زبان -ها ) جان2

 بیگانه -ها راه -ها زشت -ها جان -ها ) زبان4

 مفعول کدام است؟» تر ز غنچه پاره کرده است هر چه باشد او گل است، گل یکی دو پیرهن، بیش« در شعر  23

) پاره4 ) غنچه3 ) یکی دو پیرهن2 گل) 1
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 12از  4ي  صفحه 1393-94ي اول متوسطه سال تحصیلی  ي دولتی دوره آزمون ورودي مدارس نمونه

 ؟نشده استها به درستی رعایت  ها در کدام یک از گزینه ارتباط کلمه 24

 مترادف) -هم خانواده -غرض (هدف)           (جمع -مصر (اصرار) -) ورثه (وارث)1

 متضاد) -مترادف -اتّحاد (اختالف)           (هم خانواده -قید (بند) -) وحوش(وحش)2

 متضاد) -هم خانواده -مدافع (مهاجم)            (مترادف -مقرّب (قربت) -) نغز (لطیف)3

 مترادف) -متضاد -ملمع (مورد لعن)        (هم خانواده -فراز (فرود) -) هالك (مهلک)4

 واژه، معنی کدام گروه از کلمات صحیح است؟با توجه به امالي هر  25

 نهان (مخفی) -اثاث (پایه) باختر (غرب) -) احتراز (جنبش)1

 بالمنازع (مخالف) نحیف (الغر) -مهان (بزرگان) -) ضمان (بر عهده گرفتن)2

 مقرون  (به هم پیوسته) -ندیم (همدم) -یمن (خجستگی) -) واهمه (هراس)3

 مرهون (گروگان) -غار (قیر) -ش و نوا (آذوقه)تو -ترحیب (تشویق کردن)) 4

 کدام گزینه صحیح است؟هاي اضافی و وصفی در  تعداد ترکیب 26

 ترکیب اضافی) 2 -ترکیب وصفی 2( تیره دل     -بهشت جاودان -سنگ  گران -باران اجابت) 1

 ترکیب وصفی) 2 -ترکیب اضافی 2( مایه      عمر گران -درخت علم -فریاد دل -) شام یتیمان2

 ترکیب وصفی) 2 -ترکیب اضافی 2( شاه عرب              -باغ خدا -سبز قامت -) سپید موي3

 ترکیب اضافی) 2 -ترکیب وصفی 2(   هبلند اندیش -شکم خیره -سنگ خارا - اشعار موزون) 4

 ها صحیح عنوان شده است؟ در کدام گزینه، موضوع کتاب 27

 نامه (اصول دین اسالم) قابوس -تعلیم)) کلیله و دمنه (حکمت و 1

 هاي جالب و پندآموز) مثنوي معنوي (حکایت -نامه (فقه و حکمت) ) مرزبان2

 العارفین (عرفان) بستان -ي طبقات مردم) هایی درباره ) لطایف الطوایف (حکایت3

 بان حیوانات)هایی به ز کیمیاي سعادت (حکایت -هاي بزرگ دینی و عرفانی) (شخصیت تذکرةاالولیا) 4

 اند؟ هاي شناخت و تماشاي آفرینش الهی کدام پنجره 28

 خلقت -خلق -خالق -خود -) عمل1

 تفکر -عمل -علم -ایمان -) اخالق3

 خالق -خلق -خود -تفکر -) علم2

 خالق -عمل -علم -ایمان -) اخالق4

 ها را باید نوشت؟ در عبارت زیر به جاي حرف مشخّص شده کدام واژه 29

 دارد.  صو معموالً یک   ش،    ساي از پیکر من است هر واژه    هر کلمه یا واژه پاره

 ص (صدا و آوا) -ش (اشاره) -س (تلفظ)) 1

 ص (آوا و صدا) -س( معنی) -) ش (خط و اشاره)3

 ص (شکل نوشتن) -س (تلفظ) -) ش (معنی)2

 ص (تلفظ) -ش (صدا و آوا) -) س (اشاره)4

 توان استفاده کرد؟ هایی می خانه از چه روش یافتن کتاب در کتاببراي  30

 فهرست موضوعی -فهرست پدید آورندگان -) فهرست عناوین1

 فهرست لغات -فهرست موضوعی -ها ) فهرست شخصیت3

 فهرست پدید آورندگان -ها فهرست کتاب -) فهرست عناوین2

 فهرست لغات -فهرست مطالب -) فهرست مؤلفین4
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31 

 مطالعات اجتماعی

 ؟در کدام یک از مناطق زیر ذخیره شده است به ترتیبترین منابع نفتی کشور ایران  بیش

 بوشهر) و در غرب (کرمانشاه) -در جنوب غربی (خوزستان) 1

 ) در غرب (ایالم) در جنوب غربی (خلیج فارس و هرمزگان) 2

 ) در غرب (خوزستان) در جنوب غربی (هرمزگان و بوشهر)3

 ) در جنوب غربی (خوزستان و خلیج فارس) و در غرب (کرمانشاه)4

 
 ؟استبا توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح  32

 جمهوري آذربایجان قرار دارد، رود ارس مرز میان دو کشور است.  جنوب شرقی) کشور ایران در 1

 گیرد. و رود سند از شمال شرق این کشور سرچشمه می کشور هند قرار دارد شرقکشور پاکستان در ) 2

 دارد. هاي کشور ترکیه بیش از پنج هزار متر ارتفاع دارد و بندر استانبول بین دو دریاي سیاه و اژه قرار ) بعضی از قلّه3

 ) پیشروي آب دریاي خزر به سمت غرب ترکمنستان خلیج قره بغاز را در جنوب غربی این کشور به وجود آورده است.4

 
 ؟عراق قرار گرفتند ارتش(جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) کدام گروه از شهرهاي زیر، فقط مورد حمالت هوایی  1359در سال  33

 ایالم -گیالن غرب -بوشهر -خرمشهر) 1

 مریوان -اصفهان -ارومیه -اهواز) 3

 دزفول -اهواز -سوسنگرد -سنندج) 2

 ارومیه -شهر کرد -اصفهان -بوشهر) 4

 
 ؟استصحیح  گزینهدر کدام  ي ایران ترین فعالیت اقتصادي کشورهاي همسایه مهم 34

  ري)یماهیگ -نفت و آلومینیومجمهوري آذربایجان ( )1

 )برقتولید  -کنسرو ماهی -پاکستان (تولیدات چرمی) 3

 شیمیایی) -آلومینیومذوب  -ارمنستان (صنایع برق) 2

 ذوب آهن) -قالی -ترکمنستان (نفت و آلومینیوم) 4

 
 ؟باشد نمیاي  از مزایاي کشت گلخانهکدام مورد  35

 هاي مختلف افزایش کیفیت محصول با استفاده از دستگاه) 1

 برداشت چهار فصل محصول متناسب با نوع آنامکان ) 3

 هاي آن جویی در مصرف آب و هزینه صرفه) 2

  تنظیم گرما و نور و رطوبت به طور طبیعی) 4

 
  در کدام گزینه به درستی آمده است؟ به ترتیبج) در خط زمان زیر  -ب -حوادث (الف 36

 

 

 

 روز صنعت و معدن -آزادسازي خرمشهر -اله کاشانی آیت درگذشت) 1

 روز جهانی قدس -روز ملّی خلیج فارس -روز ملّی شدن صنعت نفت) 2

 روز ملّی خلیج فارس -آزادسازي شهر مهران -) شهادت سید حسن مدرس3

 روز ملّی خلیج فارس -ي صلح نامه پذیرش قطع -) روز ملّی شدن صنعت نفت4
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 هاي مستقل در ایران قلمرو سامانیان، درکدام گزینه به درستی آمده است؟ هنگام تشکیل حکومت 37

 ري -بخارا -جیحون -مرو) 4 بغداد -اصفهان -بخارا -) هرات3 بخارا -ري -زرنج -) نیشابور2 مرو -بخارا -نیشابور -هرات) 1
 

 ؟بیان شده استبه درستی  ي زیر مقایسه با استفاده از اشکال و منابع مختلف انرژي کدام رابطهدر  38

 وسایل خانگی  >ها   کارخانه  <پخت و پز ) 1

 کشاورزي  >وسایل خانگی    <ها   ) کارخانه3

 پخت و پز  <وسایل خانگی    <) حمل و نقل 2

 ها کارخانه  >کشاورزي     <) وسایل خانگی 4

 
 موقعیت جغرافیایی شهر خرمشهر چیست؟ 39

 ي خلیج فارس جنوب شرقی ایران در منطقه) 1

 ) محل برخورد رود کارون و اروند رود3

 ) بندر بازرگانی در جنوب غربی خلیج فارس2

 ) در کنار شهر اهواز در جنوب آبادان4

 
 ؟نشده استدر کدام گزینه زمان رخدادهاي تاریخی به درستی عنوان  40

 آغاز جنگ جهانی اول (زمان احمد شاه) -انقالب مشروطیت (زمان مظفرالدین شاه)) 1

 ساخت مدارس نظامیه (در دوران سلجوقیان) -هاي ترك (در زمان سامانیان) ) مهاجرت قبیله2

 انتقال پایتخت به اصفهان (زمان شاه اسماعیل) -صفوي)) جنگ چالدران (در زمان شاه عباس 3

 افزایش نفوذ آمریکا (در زمان محمدرضا شاه) -) آغاز جنگ جهانی دوم (اوایل حکومت رضا شاه)4

 
 

41 

 علوم تجربی

 بـا ایـن توضـیح کـار نیـروي جاذبـه در کـدام حالـت          »شـود  تري انجام می زمانی که نیرو در راستاي حرکت جسم باشد کار بیش«
 تر است؟ بیش

 ي توپ شلیک گلوله) 1

 ) غلتیدن توپ فوتبال روي زمین3

 متري 10ي یک کیلو گرمی از ارتفاع  ) سقوط گلوله2

 بردار کیلوگرمی توسط یک وزنه 150ي  ) باال بردن یک وزنه4

 
 با توجه به مفهوم، کدام گزینه صحیح است؟ 42

 گویند. ي باالیی می  ي خارجی تا زیر خمیر کره را، گوشته حد فاصل بین ابتداي هسته) 1

 کیلومتر است. 100گویند که ضخامت آن  ) پوسته و قسمت جامد باالیی گوشته را خمیر کره می2

 کیلومتري ادامه دارد. 450شود و تا عمق  ) خمیر کره حالت خمیري دارد و از زیر سنگ کره شروع می3

 کند. جنس مواد تشکیل دهنده را معلوم می ،هاي زمین اي به هنگام عبور از الیه ) اختالف سرعت امواج لرزه4
 

 آید؟ هاي زیر فسیل بهتري از یک حشره به وجود می در کدام یک از گزینه 43

 فشانی آتش) در میان خاکستر 4 ي گیاهان ) در میان شیره3 ) در مناطق جنگلی2 در میان رسوبات) 1
 

 شود؟ تر از جسم ولی وارونه تشکیل می در کدام وضعیت، تصویر بزرگ 44

 )متر سانتی ………………ي کاغذ  ي عدسی تا صفحه و فاصلهمتر  سانتی ………………ي عدسی تا شمع  (فاصله

 20و    60)  4 40و    40)  3 30و    50)  2 50و    30) 1
 

 شوند؟ ي مهم مواد را شامل می دستهکدام گروه از موارد زیر، سه  45

 آهن -هیدروژن -) نمک1

 آب -مس -طال) 3

 نیتروژن -کربن دي اکسید -) هوا2

 نمک -اکسیژن -) آب4
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شود، حـال   هایی تبدیل می اتم اکسیژن وجود دارد این ماده پس از تجزیه به اتم 10 اتم هیدروژن و 20اي  در ساختمان مولکولی ماده 46
 توان ساخت؟ مولکول این ماده چند مولکول آب می 10ي  از تجزیه

1 (200 2  (100 3  (2000 4  (1020 

 
 شود؟ میي درخت و کاغذ باطله چند کیلو وات ساعت برق مصرف  ي یک تن کاغذ از تنه براي تهیه 47

 4100و  480)  4 480و  4100)  3 1400و   840)  2 840و  1400) 1

 
با توجه به این موضوع کدام قسمت یک  »تري را از دست بدهد اند تا گیاه آب کم ها به خار تبدیل شده ها، برگ  تر کاکتوس در بیش« 48

 ي فتوسنتز را بر عهده دارد؟ وظیفه ،کاکتوس

 ي آبدار )  ساقه4 )  خارها3 گیاه کاکتوس)  گل 2 ها ریشه) 1

 
49 ي پوست قرار دارند؟ ها در کدام الیه به ترتیبي مولد عرق  ي مولد چربی و غده هغد 

 بیرونی -)  بیرونی4 زیرین -)  زیرین3 زیرین -)  بیرونی2 بیرونی -زیرین) 1

 
او احتماالً به کدام عارضه  ،دچار آسیب در بخش عقبی مخ خود شده استي رانندگی  پدر صنوبر به دلیل نبستن کمربند در یک حادثه 50

 دچار خواهد شد؟

 )  اختالل بینایی4 )  اختالل تکلّم3 )  اختالل حرکتی2 اختالل شنوایی) 1

 
 در رابطه با قدرت اسیدي مواد، کدام رابطه صحیح است؟ 51

 انگور  <کیوي   >سیب ) 1

 جوهر نمک  >آب آهک   >)  سرکه 3

 آب معدنی  >سرکه   >)  جوهر نمک 2

 لیمو شیرین  <سیب   <)  آب لیمو 4

 
 ي غذایی کدام دو جانور است؟ مانند رابطه» کرم آسکاریس و انسان«ي غذایی بین  رابطه 52

 )  کروکودیل و پرنده4 )  اسب و مگس3 )  کرکس و شیر2 شته و مورچه) 1

 
 شود؟ می» ي سرعت و توقف جسم تغییر جهت حرکت، تغییر اندازه«موجب  به ترتیبدر کدام دسته از موارد زیر، وارد کردن نیرو  53

 ترمز کردن دوچرخه -حرکت اال کلنگ -) پرتاب موشک در هوا1

 بان گرفتن توپ توسط دروازه -رکاب زدن دوچرخه -ي کاغذي  ) فوت کردن فرفره2

 اي سنگین بر روي دست  برداشتن وزنه -کشیدن طناب -ي بزرگ ) هل دادن یک جعبه3

 فشار دادن پدال ترمز اتومبیل -ضربه به توپ پینگ پنگ -) پایین کشیدن طناب پرچم روي میله4

 
 شود. سایر گیاهان می ……...………………………………………………………………………………………… هاي کاج کم است زیرا تنوع گیاهان در جنگل 54

 هاي سوزنی شکل آن، مانع رسیدن نور به  ) برگ1

 میزان اکسیژن تولید شده توسط درختان کاج، مانع رشد ) 2

 ي کاج در داخل خاك مانع رشد   ) مواد ترشح شده از ریشه3

 ) میزان کربن دي اکسید مصرفی باالي درختان کاج، مانع رشد 4
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 با توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح است؟ 55

 ژول است. 400کیلو کالري به طور تقریبی معادل  1/0) 1

 کیلو ژول انرژي نیاز داریم.  650) ما براي دویدن در یک ساعت 2

 شود.تواند باعث الکتریسته  ) تبدیل انرژي در بدن موجودات زنده می3

 اند. هایی مانند زغال سنگ و نفت قبل از سوختن داراي انرژي گرمایی سوخت) 4

 
 

56 

ریاضیات
 

 مستطیل است و (ج ب)  با  (ب ح) برابر است، در این صورت کدام گزینه صحیح است؟» آ ب ج د«در شکل مقابل 

  تر است. ) محیط مستطیل (آ ب ج د) از محیط مثلث (ح ج د) بیش1

  مساحت مثلث (ح ج د) نصف مساحت مستطیل (آ ب ج د) است.) 2

 ) مساحت مثلث (ح ج د) با مساحت مستطیل (آ ب ج د) برابر است.3

 ) مساحت مثلث (ح ج د) دو برابر مساحت مستطیل (آ ب ج د) است.4

 

57 
٣

١
عددي از   

٧

١
 تر است. آن عدد کدام است؟ واحد بیش 28همان عدد   

1 (21 2 (588 3 (147 4 (35 
 

بـار   2متري رها کنـیم، پـس از     1آید. اگر این توپ را از ارتفاع   ارتفاع قبلی خود باال می  9/0توپی پس از رها شدن از ارتفاع،   58

 کند؟  زمین خوردن، در مجموع چند متر طی می

1 (90/1 2 (80/2 3 (71/2 4 (61/3 
 

 است؟ نادرستکدام مورد  59

کسر ) 1
٢

١
 قرار دارد.  1و  5/0بین   

 کیلومتر است. 000003/0متر معادل با  سانتی  3/0) 2

ي  ) گرد شده3
٣

١
 باشد. می 05/1،   یک صدم تر از  با تقریب کم  14/3عدد  

 ضرب کنیم. 50توانیم آن را در  تقسیم کنیم، می 02/0) به جاي این که عددي را بر 4
 

اگر پاسخ عبارت  60 







٧۵/٠٧۵/٣

۵

١
١

۶

١
٣٣

۵

۴

 
 تر از یک قطع کنیم، کدام مورد زیر درست است؟ را با تقریب کم

1 (11 

 

2 (7 3 (4 4 (6 

 
 کند؟ میچه تغییري ي اعداد  ترین عدد را حذف کنیم، میانگین بقیه ترین و بزرگ است. اگر کوچک 19عدد متوالی  17میانگین  61

 کند. عدد میانگین افزایش پیدا می) 1

 کند. ) تغییري نمی3

 شود. از میانگین کم می تا) چهار 2

 شود. تا کم می 38) 4
     

tas
lim

ifa
r.c

om

http://tizland.ir/


 12از  9 ي  صفحه 1393-94سال تحصیلی ي اول متوسطه  ي دولتی دوره آزمون ورودي مدارس نمونه

 

ي  اندازه مانده برابر با ي مساحت مقواي باقی اندازهمتر بریدیم، اگر  سانتی 10اي به قطر  دایره ،متر سانتی 40و  15از مقوایی به ابعاد   62

 محیط یک مربع باشد، بنابر این:

 تر است. بزرگمتر  سانتی  72ضلع مربع از ) 1

 خواهد بود.متر  میلی  70تر از  ) ضلع مربع کم3

 

 

 است.متر مربع  سانتی   6000تر از  ) مساحت مربع کم2

 است. متر مربع  میلی  6110تر از   کم) مساحت مربع 4

 

نفر از انتهاي صف بیرون رفتند. به این ترتیب آرش از  8 سپس نفر از سمت جلوي صف و 4آرش در صف اتوبوس ایستاده بود ابتدا  63

 هر دو طرف، نفر پانزدهم شد. چند نفر در صف ایستاده بودند؟

1 ( 41 

 

 

 

2(  42 3(  27 4  (35 

 

 ؟توان قرار داد چه اعدادي می به ترتیب      و          به جاي »  91/8=        891×         «در عبارت  64

 01/0و   100)  1

 

 

 

 1و    001/0)  4 1و    01/0)  3 1و    100)  2

 
زاویه، تفاوت زاویه  4درجه است. در صورت رسم نیمساز هر  22ي متمم  زاویه ودرجه و تفاضل د 20ي مکمل  اختالف دو زاویه 65

 ؟تر (مکمل) چند درجه است ي بزرگ تر (متمم) از زاویه کوچک

1  (66 

 

 

 

2  (٨٠ 3 (34   4 (33 

 
 کنـیم.  متر رسـم مـی   سانتی 10اي به قطر  دایره،  6و عرض  8ي یک پرگار از محلّ برخورد قطرهاي یک مستطیل به طول  به وسیله 66

 کند؟ قطع می این دایره مستطیل را در چند نقطه

  چهار نقطه) 4 یک نقطه)  3 نقطه یچه) 2 دو نقطه ) 1

 

 25/2،    25/2،    5/4،    75/6،    25/11و   ................یازدهمین عدد در این مجموعه کدام است؟                                        67

1 (324 

 

 

2(  25/200 3 ( ٧۵/١٢٣ 4 (180 
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 ي خواسته شده چه قدر است؟ ي زاویه االضالع است اندازه با توجه به این که مثلث داخل مربع متساوي 68

 درجه 97) 1

 درجه 105) 3

 

 

 

 درجه 110) 2

 درجه 115) 4

 

این دو با بیست و چهار درصد سود معامله شد تفاوت درآمد  دیگريتخفیف و  12٪تومانی یکی با    4500  در فروشگاهی دو توپ 69

 معامله چه قدر است؟

1 (1620 2 (5040 3 (۵۴٠ 4 (1880 
 

ي  کیلومتر و منزل پوریا و ایمان بین این دو شهر قرار دارد، به طوري که منزل پوریا در فاصله 120ي دو شهر (الف) تا (ب)   فاصله 70

ي پوریـا و ایمـان چنـد درصـد      ي بین خانه باشد. فاصله کیلومتري شهر (ب) می 4/35کیلومتري شهر (الف) و منزل ایمان در  6/54

 ي دو شهر است؟ فاصله

1 (٪٧۵ 2 (٪٢۵ 3 (٪١۵ 4 (٪۴۵ 

 

 دهد؟ را به درستی نشان می ](الف + ب) + ج   [ کدام گزینه حاصل عبارت 71

٢/٠الف) 
١٠

١
٣   (ب  ١١/٠۶/٠   (ج

٢

١

۴

١
۵

١
 

1 (63/2 

 

2( 3/26 3 (263/0 4( 0263/0 

 

درون ظرف آبی که  72
۴

١
 ي ظرف باال  متر مکعب انداختیم و آب کامالً تا لبه سانتی 480گنجایش آن خالی بود، قطعه سنگی به حجم  

 آمد،
۵

٢
 مقدار آب موجود در ظرف قبل از انداختن سنگ چند لیتر بوده است؟ 

1 (1920 

 

 

2 (576/0 3 (576 4 (192/0 

 
دو برابر تعداد  ،ها در هر ردیف تعدادي مکعب اضافه کردیم به طوري که تعداد مکعب هاي موجود در شکل حاضر به مکعب 73

تر از  هاي شکل جدید با قطع کردن و تقریب کم هاي اضافه شده به کل مکعب هاي هر ردیف در شکل حاضر شد. درصد مکعب مکعب

 است. …….……………………و نسبت آن   …….…………………… ، 1/0

1(  ٪۶۶/۶  ،
٣

٢
 

3  (٪۶۶   ،
٢

١

 

 

2  (٪۶/۶۶   ،
٣

٢
 

4  (٪٧/۶۶   ،
١

٢
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یک چهارم  از  74
٣

٢
 متر سانتی  95  طول مستطیل متر برابر است در صورتی که  30محیط مربعی به ضلع    40٪محیط مستطیلی با   

 مساحت مستطیل در کدام گزینه صحیح است؟ باشد،
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برابر تعداد سرهاست. بنابراین تعداد گاوهاي این مزرعه  تر از دو تا بیش 14اي تعدادي گاو و مرغ وجود دارد. تعداد پاها  در مزرعه 75

 چند تاست؟
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 اي درست شده است به طوري که طول ورق آهن،  متر، یک ظرف استوانه 9/0عرض و  57/1ي آهنی به طول  با یک ورقه 76

لیتر از گنجایش این ظرف  625/0محیط قاعده و عرض آن ارتفاع ظرف را تشکیل داده است. اگر این استوانه را از آب پر کنیم و  

 توان پر کرد؟ لیتر می 004/0مانده چند لیوان با حجم  را خالی کنیم با مقدار آب باقی
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  1389تر است و اول ماه مبارك رجب در سال  شمسی کم  روز از طول یک سال 11قمري   اگر فرض کنیم طول یک سال 77

 هایی بوده است؟ هجري شمسی، ماه رجب چه روز 1391و  1390هاي  روز سوم مهر ماه بوده باشد، در آن صورت در سال

 ي دوم شهریور  نیمه -ي دوم مرداد نیمه ) 1

 ي اول شهریور نیمه -وم مهري د )  نیمه2

 ي اول شهریور نیمه -ي دوم شهریور )  نیمه3

 ي دوم شهریور نیمه -ي اول مهر ) نیمه4

 
 

سیر تقریباً برابر یک کیلوگرم باشد)،  13بوده است (اگر فرض کنیم هر » سیر«گیري وزن اجسام در گذشته،  یکی از واحدهاي اندازه 78

 سیر پنیر، تقریباً چند گرم پنیر است؟  26در این صورت 
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مختصات سه رأس مثلثی  79
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 رسم کنیم مختصات سه رأس  

 هاي زیر خواهد بود؟ مثلث جدید، کدام یک از گزینه 

1  (








٨

٨
و    









١١

٩
و    









١٠

١١

2  (








۴

۴
و    









٧

۵
و    









۶

٧

3  (








٨

٨
و    









۵

٧
و    









۶

۵

4  (








۴

۴
و    









۵

٧
و    









۶

۵

 صحیح است؟ کدام گزینه 80

 متر مربع  80000 >کیلومتر مربع  8/0هکتار =  8)  1
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