
 

آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه

            

ابتدایی چیست؟هدف جهاد  -1  

رساند. ها میدهد و پیام خدا را به آن( مردم را از اسارت حاکمان زورگو نجات می1  

کند.پردازد و با لطف با آنان رفتار میکشان میگردن ( رهبر با مایمت به ارشاد2  

کنند.( برای دفاع از کشور اسامی دشمن را از سرزمین خود بیرون می3  

کنند.ایستادگی می( در مقابل دشمن 4  

د " مفهوم آیه  -2 د رال های خدا اشاره دارد؟به کدام یک ازصفت"  ه الغف  

کند.( صفاتی که او را از هر عیب منزه می2                                   شوند.           ( صفاتی که از نقص ناشی می1  

ثبوتی  ( صفات سلبی و4                                         ( صفاتی که جنبه کمال دارند.            3  

دوست اشاره دارد؟ هایبه کدام یک از ویژگی ((چو بسی ابلیس آدم روی هست          پس به هر دستی نشاید داد دست  ))  بیت -3  

شود.از گناه دیگران نیز ناراحت می ( خود اهل گناه نیست و2                                                       ( خیر خواه دوستانش است.  1  

( احترام به دیگری و میانه روی در دوستی.4                                     ( به زیبایی خرد آراسته و اهل اندیشه است.3  

ابرهنه در جامعه چیست؟پدلیل وجود مردم گرسنه  )ص( مبر اکرم با توجه به فرمایش پیا -4  

کنند.های عمومی جامعه را بر طرف می( ثروتمندان نیاز2                                           اندوزی هستند.( ثروتمندان به فکر مال1  

اند.( ثروتمندان، حقوق واجب اموال خود را نپرداخته4                                    ( ثروتمندان به مردم جامعه کم توجه هستند.3  

کند؟های شیطانی آمریکا علیه ایران برابری می( با کدام یک از نقشه در شعب ابی طالب نقشه مشرکان مکه با مسلمانان ) -5  

( تفرقه افکنی و ایجاد جنگ داخلی2                                                    ( جنگ ایران و عراق            1  

( بمب گذاری و ترور4                                      ( تحریم اقتصادی                              3  

کدامیک در مورد وضو صحیح است؟ -6  

( علی فراموش کرده بود آب نجس است با آن وضو گرفت.2               ( فاطمه آب پاک در اختیار نداشت با گاب وضو گرفت.        1  

( محمد با آبی که در پارک بود وضو گرفت.4( زهرا عجله داشت ترتیب را در وضو رعایت نکرد.                             3  

تواند باشد؟پاسداری از دین به چه صورتی می -7  

( دفاع در صحنه نبرد با دشمنان اسام و دفاع علمی2 ( عمل به واجبات        1  

( دفاع از اصول دین4( اطاعت از وایت فقیه  3  

ارتباط دارد؟  )ص(با کدام حادثه زمان پیامبر  بزرگ الهی چیست؟ وهای با توجه به آیه زیر، کلید دست یافتن به وعده -8  

ی الما ا تتنّزل ع م ّ است ّه ث ا ربن  ل ..............."ئ" اّن الذین ق ک  

لیل المبیت  ـ( پیروی نکردن از عقاید باطل 2                        شعب ابوطالب            ـ( تسلیم شدن در برابر خداوند 1  

جنگ احدـ ( جهاد در راه خدا 4                      ( پایداری و استقامت در راه خدا ـ شعب ابوطالب          3  

نامه خپاس ی آن را درهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارههای زیر را از میان جوابپاسخ سؤال آسمانی: هایپیامهای سؤال -1
عامت بزنید. 10تا  1از ردیف 
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آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه

باشد؟صحیح می)عج( کدام گزینه در مورد یاران امام زمان  -9  

کنند.مایند و با انجام واجبات دینی از گناهان دوری مینگشایی می( یاران امام از کار گرفتاران گره1  

نفر خواهند بود که با دشمنان اسام جنگ خواهند کرد. 313( یاران امام فقط 2  

ایشان را یاری خواهند کرد. ،( یاران امام فقط در زمان ظهور3  

گرفت.اداره جهان را به دست خواهند )عج( ( یاران صالح قبل از حکومت امام زمان 4  

فرماید؟در مورد آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر چه می)ع( امام کاظم  -11  

شود.ها اهمیت داده نمی( به برخی از زشتی2                     شود.              ( تعالیم دین در میان مردم کم ارزش می1  

( شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد4                         شوند.                    ( مردم مستحق عذاب الهی می3  

 

 کند؟چه مفهومی را بیان می ((آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست  ))بیت  -11

بینی( خود بزرگ4              بینی و اصاح خود         ( واقع3              جویی از دیگران      ( عیب2         تواضع و فروتنی                (1       

باشد؟ تواندنمیبیت اول کدام قالب شعری  ،(( کودکی از جملۀ آزادگان / رفت برون با دو سه همزادگان )) -12

 ( قطعه4             ( رباعی                              3 ( قصیده 2 ( غزل 1 

است؟ ذکر شده کدام گزینه، در  یربیت زمعنی درست  -13

 ((نیابد بدو نیز اندیشه راه              که او برتر از نام و از جایگاه  ))

( فکر انسان محدودتر از آن است که بتواند او را مشهور و بلند آوازه کند.2                                     تواند به او مقام و موقعیّت دهد.فکر انسان نمی (1 

آوری و مقام و موقعیّت به دور است.( او از نام4                               ( فکر انسان محدودتر از آن است که او را درک کند. 3 

 معرف چه زمانی است؟« بادغیسی همی خواندم  ۀحنظل روزی دیوان» در عبارت «  همی خواندم »فعل  -14

( ماضی مستمر 4                    ( مضارع اخباری             3              ( ماضی ساده                 2       ماضی استمراری                  (1       

دارد؟نکتۀ اخاقی تأکید کدام  به ((خود قطع نکند ن دیگری به سخن آدمی باید که بسیار نگوید و سخ ))جملۀ  -15

 ( خوب گفتن2                             هر سخن آغاز و پایانی دارد                                (1 

ه جا و سنجیده گفتن( ب4                               ( راست گویی                                               3 

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟«  تضرّع، مفتون، ملحق، هجو» های معنی واژه -16

( دعا و التماس، شیفته، پیوسته، نکوهش2                       فریفته، پیوسته، زاری کردن، سرزنش کردن                   (1       

( شیفته، فاسق، التماس، نکوهش4                          ( فریفته، پیوسته، سرزنش کردن، زاری کردن               3 

نامه از ردیف پاسخ ی آن را درهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارههای زیر را از میان جوابپاسخ سؤالفارسی: های سؤال -2
عامت بزنید. 22تا  11
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آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه

17- رابطۀ دو واژة » آذرخش و صاعقه« مانند رابطۀ واژهها در گزینۀ ..... است.@

( خضوع، خشوع4                       ( عزل، نصب     3                     مایه           ر، بیو( مایه2                      ناشکیب، بردبار        (1 

در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟«  را »نشانۀ  -18

 ( مار بد تنها تو را بر جان زند2                            هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور                 (1 

( صحبت هیچ کس را به کار نیاید4                        ( تا تو را عقل و دین بیفزاید                                              3 

 ؟باشدنمیصحیح «  محمّد غزّالی» کدام گزینه در مورد  -19

( از شاعران معروف دورۀ صفوی است.2ادت از آثار اوست.                                                  کیمیای سع (1       

( در طابران توس درگذشت.4( لقبش به مناسبت پیشینۀ اوست.                                             3 

 رد؟مفهوم بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی دا -21

((بیا تا برآریم دستی ز دل                          که نتوان برآورد فردا ز گل  ))

کندچینی زان همه حُسن خدایی میکند / خوشهچشم ما از حُسن مه رویان گدایی می (1 

 ( گر هزاران دام باشد هر قدم / چون تو با مایی نباشد هیچ غم2 

 رسد، کاری بکن / پیش از این کز تو نیاید هیچ کار( ای که دستت می3 

 ( نه در ایوان قُربش، وهم را بار / نه با چون و چرایش، عقل را کار 4 

نیست؟کدام گزینه صحیح های ادبی آرایه -21

(  کنایه و جناس مکن کاری که بر پا، سنگت آیو / جهان با این فراخی تنگت آیو ) (1 

(  کنایه و تضاد ( چو ما را به دنیا تو کردی عزیز / به عُقبی همین چشم داریم نیز )2 

 (  ( چراغ یقینم فرا راه دار / ز بد کردنم، دست کوتاه دار ) تشبیه و کنایه3 

 ( تضمین ( به لطفم بخوان و مران از درم / ندارد به جز آستانت سرم ) کنایه و4 

ها جز گزینۀ .......... از تخلّص استفاده شده است.در تمام گزینه -22

سعدی شیرین سخن / گفت به فصل بهار .... (1 

( ز نوای مرغ یا حق، بشنو که در دل شب / غم دل به دوست گفتن، چه خوش است شهریارا!2 

 / آن کس که نخ نکرده به یک عمر سوزنی ( پروین، چگونه جامه تواند برید و دوخت3 

 ( مگر گشایش حافظ در این خرابی بود / که بخشش ازلش در می مغان انداخت 4 
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آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه

در کدام گزینه نوع وابستۀ پسین با بقیه متفاوت است؟ -23

( هر دیدگاه منفی4             ( آن روز پرخاطره           3             ( چند خوشۀ عِنَب              2              همین خلقت شگفت انگیز        (1 

؟نیامده استهای دستوری داخل کمانک در کدام گزینه صحیح نقش -24

ــنیست ) مضاف الیه  زنگاربه خود در نگر / تو را تا در آیینه بصیرت به چشم  (1  ـــ  مسند ( ـ

ـــ، ای رفیق ) متمم آنهای رقیق / که تو را رحم آورد را سخن مایاد ده  (2   نهاد (  ـــ

ــپشتش شکست ) متمم  مهرۀ و دل مِهر در آمد ز دست / پویه( پایش از آن 3   معطوف( ــــ

ــــ دان / حق اندر وی ز پیدایی است، پنهان ) مفعولحق ، جمله، فروغ روی جهان (4  مضاف الیه( ــ

 ندارد؟غلط امایی وجود  گزینهکدام در  -25

 ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم، رازی نتوانستم بود. داعیه (1 

( محاوراتی که به حضور او در میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از وی پوشیده دارند، استراغ سمع نکند.2 

 آمیزد.برای آنکه انتقادش به طعن و لعن، شباهت نیابد، انتقادها را با طنز می ،( طنز ظریف و کارساز3 

 کنند. آورند و سلۀ رحم و احسان به خویشان نمی( برخی از مردم، حق پدر و مادر را به جا نمی4 

 

 معنای کدام واژه درست است؟ -26

ة (1 ْ  (2                         خانواده :أْس هْ ( 3                           رفته :ذه  آشپزخانه :مطبع( 4                       جوان :ش

در عبارات زیر چند اسم جمع وجود دارد؟ -27

ن، د مؤمن ياء، جن دنا اأق ن " " جن اقف تا  ه اان  ن بي كان العمال يصنع
(  هفت 4                         ( شش               3 ( چهار 2 سه  (1

وزن کدام کلمه درست نوشته شده است؟ -28

ْر 6 (1 لْ  استكب رْ  (2                 5 إفتع لْ  6 إنفج لْ  إنصراْف 6( 3                    5 إفتع ْ  (4                  5 إنفع إكتس
لْ  6 5 إنفع

 22نامه از ردیف پاسخ ی آن را درپیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره هایهای زیر را از میان جوابپاسخ سؤال :عربیهای سؤال -3
عامت بزنید. 33تا 
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را انتخاب نمایید.  نادرست ترجمه -29

ل إاه مع الفعل ( 1  ْ (. ) هیچ خیری در گفتاری نیست مگر اینکه با عمل همراه باشد .ا خیر في ق

عي.( 2  دي من بعد رج ف أست ن گیرم.(هایم را بعد از بازگشت از تو پس می)پول س

 )هرکس سخنش زیاد باشد، خطایش زیاد شود.( مْن كثر كامه كثر خطؤه.( 3 

 4 ). ب ْ سح ر ، فظ دئ ه البحر ه ْ می ن ناگهان ابر سیاهی آشکار شد.( )آب های دریا آرام بود، ك

 آمده است؟های مشخص شده در جمله زیر به ترتیب در کدام گزینه نوع ترکیب -31
ن أكثر  ؛ م  " إخترع إديس ربائية  ا:نمن ألف إختراع م سيقي  الطاقة الك ر المتحركة   مسجل الم   الص

" .طارية السيارة ب 
( وصفی، اضافی، اضافی، وصفی2 ( وصفی، اضافی، وصفی، اضافی 1 

( اضافی، اضافی، وصفی، وصفی4 ( اضافی، وصفی، وصفی، اضافی 3 

با " هایترجمه دقیق کلمه -31 ن، ا تج ا يكتب است.به ترتیب در کدام گزینه آمده "  سترجعين، كان

نوشتید، بیاورید( برخواهید گشت، می2  ، جلب نکنیدیسندنوگردی، می ( بر می1 

نوشتند، نیاورید( بر خواهی گشت، می4 ( برخواهی گشت، نوشتید، آوردید       3

دهند؟نشان می ها چه ساعتی را)سه بعد از ظهر(، پنج ساعت و پانزده دقیقه به عقب برگردیم، عقربه "15 "اگر از ساعت -32

النْصف  (1  دی عْشرة  شرة إاه ربع  ( 2           الح النْصف ( 3                  الع شرة  دی ( 4                  الع  الح
عْشرة إاه ربع  

باشد.کدام گزینه با مفهوم بیت زیر، هماهنگ می -33

((چنین است رسم سرای درشت            گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت  ))

ین  5  ي الّشجرة 5  ی لن  ی ع ر في الید خیر مْن عشرة ع عصف

قع فی 5  هذا الفرس  هذا المیدان  5  من حفر بئرا  ِخیه 

 

با کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟ "حمایت از تعلیم و تربیت شایسته" -34

( حق برخورداری از عدالت قانونی        2         ( حقوق فرهنگی                                                1 

( حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی4( تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران                   3 

 ی آن را درهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارههای زیر را از میان جوابپاسخ سؤال :مطالعات اجتماعیهای سؤال -4
عامت بزنید. 43تا  34نامه از ردیف پاسخ 

35- کدام گزینه از وظایف و اختیارات رهبر جمهوري اسالمی ایران نمیباشد؟ 
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 ( فرماندهی کل نیروهای مسلح2استعفای رئیس سازمان صدا و سیما                          ( نصب و عزل و قبول 1 

های کلی نظام( نظارت بر حسن اجرای سیاست4( نصب و عزل و قبول استعفای فقهای مجلس خبرگان                              3  

به ترتیب  "دهنده رفتارهاجهت"و  "بخشنده روابط اجتماعی سامان"،  "شکل دهنده بخش مهمی از فرهنگ هر جامعه " -36
مربوط به کدام یک از مفاهیم زیر است؟ 

ـــــها ( ارزش1  ــهنجارها  ــ ـــ ــــها ( ارزش2عقاید                             ــ ـــ ــعقاید  ـ ـــ هنجارها ــ

ــ( عقاید 3  ـــ ــهنجارها  ــ ـــ ــــ( عقاید 4ها                            ارزش ــ ــها ارزش ـــ ـــ هنجارها ــ

 ...  به جز گزینههای زیر درست بیان شده است، تمام گزینه -37

النهار مدار و نصف11 درجه باشد، در مجموع  40درجه و فاصله نصف النهارها از یکدیگر  20( در روی یک کره جغرافیایی، اگر فاصله مدارها از یکدیگر 1     
خواهیم داشت.  

درجه جنوبی  20درجه غربی و  00به مختصات  Bدر نقطه بعد از ظهر باشد،  2درجه شمالی، ساعت  20درجه شرقی و  20به مختصات   A( اگر در نقطه 2 
صبح خواهد بود. 4ساعت  

صل روز سال است و ف ترینتابد، در نیمکره جنوبی کوتاه( هنگامی که خورشید در اول تیر ماه در نیمکره شمالی به مدار رأس السرطان به طور عمودی می3 
شود.زمستان آغاز می 

شود.ها بر سطح مدار گردش وضعی زمین، درازای شب و روز نامساوی می( به دلیل تمایل محور قطب4 

 کدام گزینه درست بیان شده است؟ -38

( محل تاقی جریان آب گرم گلف استریم و جریان آب سرد بنگوئا، در نیو فوندلند آمریکا است.1    

 2متری واقع است دمای هوا  1000گراد باشد، در شهری در مجاورت این کوه که در ارتفاع درجه سانتی -20متر دما   3200( اگر در قله کوهی به ارتفاع 2 
درجه خواهد بود. 

شود.می تر برویم فشار هوا بیشترشود و هرچه از ارتفاعات باا به نواحی پست( هرچه دمای هوا کاهش یابد فشار هوا بیشتر می3 

اند، تفاوت در زاویه تابش خورشید است.( علت متفاوت بودن میانگین دمای ساانه دو شهر که بر روی یک مدار واقع4 

میلیمتر و زمین همیشه مرطوب است و زیست بوم ..............  منطقه علفزارها با  511تا  251در زیست بوم  ........  بارندگی بین  -39
و  قرار گرفته... در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدی ....ای از زیست بوم ......و بخش عمده بودهدرختان تک و منفرد         

آید.شود از درختان و گیاهان زیست بوم ......... به دست میاغلب داروهایی که امروزه برای معالجه سرطان استفاده می

ــ( ساوان 1  ـــ ـــ ــتایگا  ــ ـــ ـــ ـــبیابان  ـ ـــ ـــ( تایگا 2                                   های بارانی استواییجنگل ـــ ـــ ــــساوان  ـــ ـــ ـــبیابان  ــ ـــ های بارانی استواییجنگل ـــ

ـــ( تایگا 3  ـــ ــــ ساوان ـــ ـــ ــــهای بارانی استوایی جنگل ــ ـــ ـــ(  ساوان 4                                   بیابان ــ ـــ ــتایگا  ـــ ـــ ـــ ــــ  های بارانی استواییجنگل ـ ـــ های بارانی استواییجنگل ــ

هنده د......... نشانکنند و در یک جامعه .گیری میها را با ........ و ........ اندازهمعمواً میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشور -41
وضعیت سامت و بهداشت آن جامعه است. 

ـــ( تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه 1  ـــ ــــ( تولید ناخالص داخلی و سواد و آموزش 2                                  امید به زندگی  ـــ ـــ امید به زندگی ــ

ـــ( درآمد سرانه و امید به زندگی 3  ــ ـــ ـــ( درآمد سرانه و سواد و آموزش 4  میزان طول عمر ـ ـــ میزان طول عمر ـــ
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ترجمه "،  "جدا شدن قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران "،  "رساندن قلمرو ایران به حدود قلمرو ساسانیان" -41
به ترتیب به کدام یک از پادشاهان و  "عهدنامه مفصل"و  "های اروپایی به فارسیهایی در موضوع تاریخ کشورکتاب         

های تاریخی زیر ارتباط دارد؟شخصیت 

ـــ( شاه اسماعیل 1  ـــ ــفتحعلی شاه  ـ ـــ ــــعباس میرزا  ــ ـــ( شاه عباس 2                          ناصرالدین شاه ـــ ـــ ـــناصرالدین شاه  ـ ـــ ــــامیرکبیر  ـ فتحعلی شاه ـــ

ـــ( شاه عباس 3  ـــ ــــفتحعلی شاه  ـ ــــامیرکبیر  ـــ ــــ( شاه اسماعیل 4                                  ناصرالدین شاه ـــ ــــناصرالدین شاه  ـــ ــعباس میرزا  ـــ ـــ فتحعلی شاه ــ

رین تیکی از گسترده"و  "رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی نخستین حرکت جدی مردم ایران برای " -42
وقایع  مربوط به کدام یک از ،به ترتیب "های اجتماعی که در اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان شکل گرفتجنبش         
تاریخی زیر است؟ 

ـــ 1342( قیام پانزده خرداد 1  ـــ ـــ( نهضت تنباکو 2نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران                                ـ ـــ نهضت تنباکو ـ

ـــ( انقاب مشروطیت 3  ـــ ـــ( نهضت تنباکو 4 نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران  ـ مشروطیت انقاب ــــ

؟" اهل سازش و سکوت نیست)ره(  امام خمینی "پس از کدام واقعه، حکومت پهلوی دریافت که -43

( مخالفت با اصول شش گانه2( مخالفت با تصویب نامه انجمن های ایالتی و وایتی                          1 

 1342خرداد  12( قیام 4( مخالفت با کاپیتواسیون                                                           3 

 

44- Mohsen wants to update his blog . He likes….. 

1) to add the most recent information to his blog.

2) to join two or more blogs together.

3) to add new software to his blog so that it is really to be used.

4) to ask someone questions about his blog.

45- Paul ………, gave key and left hotel. 

1) checked out 2) filled  out 3) checked in 4) paied toll

46- I hit my head badly on the door , now……….  . 

1) I hurt my knee. 2) I have my leg in cast.

3) I have a lot of scars. 4) I have some bruises .

47- The police ……… the lost children. 

1) always helps 2) helps always 3) always help 4) help always

دیف نامه از رپاسخ ی آن را درهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارههای زیر را از میان جوابپاسخ سؤال :انگلیسیهای سؤال -5
عامت بزنید. 20تا  44 
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48- Choose the correct sentence : 

1) My father works  in shifts.

2) We attended in  a T.V program.

3) They decided to go to trip .

4) I participate in an online course.

 ? incorrectWhich part is grammatically  -49

 Why were you late for school yesterday? Because my sister and I stayed awake and build 

 my project last night.

1) were 2) for school 3) stayed 4) build

intonation. rising Choose the  sentences that have  -50

a. My little brother Reza was hungry. b. Can you give me some advice?

c. How did Ali hurt his head? d. What a great movie!

1) a & b 2) b & c 3) b & d 4) c & d

 

کدام یک از مطالب زیر درست است؟ -51

 دهد.شیمیایی رخ میکنید، تغییر ( وقتی میخ مسی را در ظرف محلول آهن سولفات وارد می1

 شوند، بنابراین همگی الکترولیت هستند.( تمام ترکیبات در آب حل می2

ــــ( در شبکه بلوری سدیم کلرید، فاصله یون سدیم 3 ـــ ـــ ـــیون سدیم، از فاصله یون کلر  ـ ـــ ـــ یون سدیم بیشتر است. ـ

 ( تمام فلزات قابلت مفتول شدن را دارند.4

باشد؟ها صحیح میموجود است. کدام مورد بعد از برخورد آن  ���  ��  ,با مشخصات   Bو  Aدو اتم  -52

شود.به کاتیون تبدیل می Bبه آنیون و اتم  Aکنند که در آن اتم بعد از برخورد موثر، پیوند یونی ایجاد می( 1

شود.به آنیون تبدیل می Bه کاتیون و اتم ب Aکنند که در آن اتم بعد از برخورد موثر، پیوند یونی ایجاد می( 2

دهد.یک الکترون به اشتراک می Bدو الکترون و اتم  Aکنند که در آن اتم بعد از برخورد موثر، پیوند کوواانسی ایجاد می( 3

دهد.دو الکترون به اشتراک می Bیک الکترون و اتم  Aکنند که در آن اتم بعد از برخورد موثر، پیوند کوواانسی ایجاد می( 4

 21نامه از ردیف پاسخ ی آن را درهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارههای زیر را از میان جوابپاسخ سؤال :علومهای سؤال -6
عامت بزنید. 52تا  
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چند جمله درست است؟ ،از میان چهار جمله زیر -53

دهد. کره و سنگ کره  رخ می الف( در چرخه کربن، تغییرات گوناگونی فقط در هوا
شود.های مفید میدرصد آن صرف ساختن فراورده 20ب( از یک بشکه نفت خام حدود 
شود. باای برج و متان از پایین برج خارج میج( در یک برج تقطیر، اوکتان از 

 د( نقطه جوش به نیروهای ربایش درون هر ذره سازنده ماده بستگی دارد.
ـــ(  یک جمله 1 ـــ ـــ( سه جمله 2                ب     ــ ـــ ـــــ( دو جمله 3                الف، ب، ج      ــ ــ ـــو جمله ( د4                  الف، ج        ـ ـــ الف، د  ــ

هدف نهایی چرخه نیتروژن در طبیعت چیست؟  -54

استفاده از آمونیاک در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره( 2  تولید گاز آمونیاک از هیدروژن و نیتروژن( 1

تثبیت نیتروژن موجود در طبیعت( 4                نیتروژن آلی و برعکستبدیل ترکیبات نیتروژن معدنی به ترکیبات ( 3

تری دارد؟های بزرگتر و سنگینهای زیر مولکولکدام یک از هیدروکربن -55

( بنزین 4         ( گازوئیل 3 ( موم 2 پارافین  (1

زیر درست است؟ بنامیم، کدام رابطه  1P ,2P , 3Pرابه ترتیب  3، 2، 1در ظروف مقابل آب وجود دارد. اگر مقدار فشار در ظروف  -56

1   )3>  P2  =  P1P 
2) 2<  P 1= P 3P

3)  2> P 1> P 3P

4) 3= P 2>  P1 P

شود؟مخزن هوای غواص در کدام حالت زودتر خالی می -57

( در هر عمق یکسان است.4                       متری     40( عمق 3                          متری     30( عمق 2                متری     20عمق  (1

سرعت متوسط: ،راستدر حرکت یکنواخت روی خط  -58

ای است.بزرگتر از سرعت لحظه (2                                                 .ای استکوچکتر از سرعت لحظه (1

برابر صفر است. (4                                                       ای است.برابر سرعت لحظه  (3

یابد؟نیرویی وارد شود حرکت جسم ادامه می در کدام گزینه بدون اینکه -59

چرخش فرفره روی میز ( 2                                                                   ریزش قطرات باران( 1

حرکت فضاپیما در خارج از جو زمین (  4                                                          غلتیدن سنگ از باای کوه( 3 

به جسم   Aنسبت نیرویی که جسم  ،باشد A= 2MBMها اصطکاک وجود دارد. اگر کند و بین آنحرکت می  Bروی جسم  Aجسم  -61
B  وارد می کند، به نیرویی که جسمB  به جسم A کند کدام است؟      وارد می 

( برابر دو 4                           ( برابر یک      3                               ( بزرگتر از یک   2               کوچکتر از یک     ( 1   

 Cm

  Cm 

ره شم

Cm

Cm 

ره  شم

Cm

Cm

ره  شم
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دهد؟ ) از نیروی ( را به درستی نشان میE شیب و مقدار نیروی محرک )  بین زاویه در سطح شیبدار رابطه ،کدام نمودار زیر -61
( . اصطکاک صرفنظر شود 

کدام گزینه صحیح است؟ باشد،   E  >  Rاگر در یک اهرم  -62

1)LE = LR      1>  A                                                                   2  )LE > LR      1 = A 

3 )LE<  LR      1 > A                                                                  3 )LE > LR      1 < A 

 توجیه کرد؟ تواننمیکدام پدیده را  های سنگ کره،در اثر حرکات ورقه -63

تشکیل آبتازهایی با قدرت تخریب شدید ( 2                                         ها سال ایجاد اقیانوس جدید در طی میلیون( 1

های فعال ایجاد آتشفشان( 4                          هاتغییر در جنس ایههای رسوبی جدید و تشکیل سنگ( 3

باشد؟مورچه و ماهی ( کدام جمله زیر صحیح می ،با توجه به موجودات ) مار -64

    امکان تشکیل فسیل ماهی به دلیل رسوبات دریایی بیشتر از بقیه است.( 1

امکان تشکیل فسیل مورچه به دلیل صدف ) اسکلت خارجی ( بیش از بقیه است. ( 2

   امکان تشکیل فسیل مار به دلیل اسکلت داخلی بیش از بقیه است.( 3

امکان تشکیل فسیل در هر سه موجود یکسان است.( 4

: تواننمیهای راهنما با مطالعه فسیل -65

سن مطلق جانداران را تعیین نمود.( 2                                                    سن نسبی جانداران را تعیین نمود.( 1

آب و هوای گذشته زمین را حدس زد. (4                                                        تکامل جانداران را توضیح داد.( 3

گذاری شده چیست؟ای که در شکل مقابل عامتنام ستاره -66 

دب اصغر ( 2 دب اکبر ( 1

قطبی  (4 قنطورس ( 3
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دورترین و نزدیکترین . با توجه به جدول باشدطبق جدول زیر می A ,B ,C ,Dسن فرد در هر یک از سیارات منظومه شمسی  -67 
سیاره به خورشید کدام است؟  

1)B  ,C                                                                      2) A ,C 

3 )B,D  4 )C ,B

شود؟آثار کدام دسته از موجودات زیر محسوب می از های زرد روی برگ گندم،لکه -68

( آغازیان 4                                ( ویروس       3                               ( باکتری     2                          قارچ         ( 1

دارای ............. نیز هستند. ،رسدها به چند متر میگیاهانی مانند سرخس که گاهی طول بعضی از آن -69

گرده و گرده افشانی ( 2                                                  آوند و ساقه زیر زمینی( 1

هر سه گزینه ( 4                                       دیواره سلولی و توانایی فتوسنتز( 3

 ؟کندنمیهای زیر در مورد برگ گیاهان مناطق خشک صدق کدام یک از ویژگی -71

تبدیل برگ به خار ( 4        های پوشیده از کرک برگ( 3        برگ نداشتن روزنه در( 2          های سوزنی شکل جهت مقاومت در برابر کم آبی برگ( 1

 هاست............. آن ،مهرگانگذاری اغلب بیبندی و ناماساس طبقه -71

( ویژگی ژنتیکی 4                        ( ساختار بدنی       3                     ( محل زندگی          2              نوع تغذیه              ( 1

 ؟ندتکامل بیشتری برخوردارهای زیر از کرم کدام یک از  -72

( کرم کدو 4                              ( پاناریا        3                     ( آسکاریس             2               زالو                    ( 1

تری نسبت به بقیه دارد؟مواد زائد از اطراف خود مشکل کمکدام جاندار در دور کردن  -73

( اسفنج 4                           ( مرجان           3 ( ستاره دریایی 2               درخت کاج           ( 1

کدام مورد با نقش پستانداران در طبیعت ارتباط کمتری دارد؟ -74

حفظ جنگل به عنوان زیستگاه ( 2                                            هاجلوگیری از انتشار بیماری( 1

نقش اساسی در تغذیه سایر جانوران( 4                                های جانورانپاکسازی طبیعت از اشه( 3

 .مایندنحشرات تغذیه میو  و علف خوارانی مانند موش صحرایی از یونجه و ارد نکنیونجه و شبدر به کمک نور خورشید غذاسازی می -75
کند و گنجشک و خورند. روباه از موش صحرایی تغذیه میو حشرات را می پرندگان حشره خوار مانند گنجشک و چرخ ریسک ار        
  شوند.موش صحرایی طعمه عقاب می 
ها ایجاد خواهد شد؟ های غذایی چند تاست؟ در صورت حذف موش چه تغییری در جمعیت گنجشکدر متن باا تعداد زنجیره 

شود. اد میزی ـ 2(  4                         شود.   کم می ـ 4( 3                       شود.   زیاد می ـ 4( 2                    شود.     کم میـ  2( 1

D C B A نام سیاره

2551611سن  فرد
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؟با توجه به شکل مقابل کدام رابطه مربوط به قسمت رنگی است  - 76 

4) −
چند تا از جمات زیر صحیح است؟  -77

a. .ضرب هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است
b. .مجموع هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است
c. .ضرب هر عدد گویا در هر عدد گنگ، گنگ است

( سه تا4 ( دو تا3 ( یکی 2 ( هیچ کدام 1

یا هر دو زوج بیابید؟ 7 ریزیم مطلوب است احتمال آن که مجموع دو تاسهم می دو تاس را با  -78

 1 ) 2 ) 3)  4 )

}اگر  – 81 + =+ +باشد، حاصل  = ,کدام است؟      >
         1 )3                                        2 )4          3 )2  4 )2 

شود؟ رقمی هستم. ریشه دوم من چند رقمی می 21عددی  – 81

رقمی10( 4 رقمی 0( 3 رقمی  1( 2  رقمی         5( 1

1) − −
2) − 

3) −

«میانه نیز هست.  ADاست. ثابت کنید  Aنیمساز زاویه  ADمتساوی الساقین و  ABCمثلث » کدام است؟ حکم در مسئله فوق،  -79

1 )BD=DC 

2 )̂=̂
3 )̂=̂
3و 2موارد ( 4

؟کدام گزینه درست است - 82

1) 
100

 2 < 
400
 2 < 

200
 22 < 

200
3
  2 )

200
 22 < 

400
 2 < 

200
3
  <

100
 2 

3) 
200
 22  < 

400
2 <

100
 2 < 

200
3
  4)  

400
 2< 

100
 2 < 

200
 22 < 

200
3
 

نامه از ردیف پاسخ ی آن را درهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارههای زیر را از میان جوابپاسخ سؤال :ریاضیهای سؤال -7
عامت بزنید. 100تا  52 
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  حاصل عبارت - 83
+ − ÷ − −  − ؟ کدام است   +

1)  2)  3) 1                                      4) 1-

1) 1 2) 1- 3 )  4 )−
در چند زیر مجموعه از اعداد طبیعی یک رقمی، حداقل یک عدد اول وجود دارد؟ – 85

1) 410  2  )240                                        3 )24  4 )12

=اگر  -86 √ + √ + √ + √ + √ + باشد، کدام نامساوی درست است؟ √

) < <                   2  )< <                            3) < <                       4 )< <    

 12) بدون اینکه نسبت تشابه به هم بخورد (، اگر به عرض عکس  ایم.سانتی متر را بزرگ کرده 6و  4عکسی به ابعاد  – 87
سانتی متر اضافه شده باشد، به طول آن چند سانتی متر اضافه شده است؟ 

1 )12  2 )12  3 )11  4 )24 

 3)ℎ = � �+  +    4) ℎ = � �+  −
کدام است؟  به   +آنگاه نسبت  باشد،  برابر +  به −اگر نسبت  -89

)  2)    3)    4)  

 حاصل عبارت -84
/ −[ − × ]+ است؟ کدام − −

فرض کنید  .باشدیـم cm 15ی شده است. محفظه دارای ضخامت ـی  مانند شکل مقابل طراحـداری مواد شیمیایــیک محفظه برای نگه -88

کدام گزینه است؟ r، به صورت عبارتی گویا برحسب hسانتی متر مکعب باشد، ارتفاع محفظه درونی،  432گنجایش محفظه بیرونی برابر با      

) ℎ = � �+ + 2) ℎ = � �+ −  

https://sina-pub.ir


 

آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه

شود. اگر مخروط باای ساعت شنی پر باشد، خارج  می Aسانتی متر مکعب شن از منفذ  15/1در ساعت شنی زیر در هر ثانیه،   -91
شود؟پس از چند ثانیه خالی می 

) π2  )π
3   )π 4)π

�� در هرم منتظم مربع القاعده زیر، - 91 = �  , � = ؟حجم این هرم کدام است،   �

)  √   �  

) √   � 

) √   � 

4) √   � 

 اگر بدانیم -92
� − �+�+ × ��− × �+� − � = ؟کدام است yمقدار  −�−�

) 2  2  )1  3 )1 - 4   )2–

سن کنونی من چهار برابر سن شش سال پیش  ))آموزی از معلم خود پرسید که فرزند شما چند سال دارد. معلم گفت: دانش -93
((شود. سن کنونی فرزندم را حساب کن. می  61فرزندم است و دو سال دیگرمجموع سن من و فرزندم برابر  

1 )14  2 )12  3 )12                                     4 )15

�معادله خط مقابل کدام است؟ )  – 94 = [− ]  )

) = −
) = −
) = − −
4) = −

]را طوری تعیین کنید که نقطه  pمقدار  -95 �� + =روی خط [ + .واقع شود     

1 )2  2 )1  3 )1-  4 )0

√باشد، حاصل عبارت  > اگر -96 − + − √ برابر است با: −

 1 )−  2 )− 2-( 4  صفر( 3  +

A
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 B , A 97  خط   +  =    محــورهاي مختصات را در نقاط 
 b  برابر 11 باشد. مقدار OAB قطع میکند. اگر مساحت مثلث–

چقدر است ؟ 

1 )2-  2 )10-  3 )11  4 )12

نیست:ای کدام یک از عبارات زیر چند جمله -98

 1 )− + 2)  √  − 3) −                             4) +
نیست: معادل   1/ 11111225های زیر با عدد کدام یک از عدد -99

 1 )× − 2) × − 3)    ⁄ × −  4     )× − 

ار ـکدام جمله در مورد اعتب«  درجه است.  181ی مثلث  ـــهای داخلمجموع زاویه»  خواستند ثابت کنند: فاطمه و زهرا می -111 
؟های آن صحیح استاستدال 

 راه حل زهرا معتبر است و راه حل فاطمه اعتبار کافی ندارد.( 1

راه حل زهرا  اعتبار کافی ندارد. راه حل فاطمه هم اعتبار کافی ندارد.( 2

 .حل فاطمه هم معتبر استراه حل زهرا معتبر است. راه ( 3

راه حل فاطمه معتبر است و راه حل زهرا اعتبار کافی ندارد.( 4

 راه اثبات زهرا   
گیریم چون سه زاویه دارد یک مثلث متساوی ااضاع را در نظر می

درجه است. 181های مثلث درجه است مجموع  زاویه 61و زاویه 

راه اثبات فاطمه
رسم  BCر ا موازی  dخط  Aس أر گیریم و ازمثلثی را در نظر می

 .کنیم می
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