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 باسمه تعالي                                               
 وزارت آموزش و پرورش                                  

 فارساداره كل آموزش و پرورش                             
 اداره سنجش آموزش و پرورش                             

 

 
 

 

ؤاالت        ر ی   د
 آزمون ورودي مدارس            

  ي راهنماييدوره                                                      
 )شاهد / ولتيدي  نمونه /استعدادهاي درخشان(                                                                   

 

ی                                                                                                                                                                 ١٣٩٢ -٩٣یسال 
 

 20/2/1392      جمعه: تاريخ آزمون 
 

  دقيقه80    :      زمان پاسخگويي 80: تعداد سؤاالت 
 

 :نام و نام خانوادگي

 :شماره ي كارت 

 : محل تحصيل  نام آموزشگاه

 

 .منفي داردي نمره پاسخ غلط،: توجه*     
 

 .صحيح ترين گزينه را انتخاب نماييد گرامي از بين گزينه هاي هر سؤال ، داوطلب
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 . )ينه هاي پيشنهاد شده انتخاب كنيداز ميان گزدرست ترين پاسخ را  (                                           )         هديه هاي آسمان ( قرآن و تعليمات ديني  
 
 

  كدام يك از گزينه هاي زير، حروف ناخواناي بيشتري دارد؟ -1
       1( ي تَوم مورالس Ĥمء2 وراً م( ه مالع داحذَ فَو3          مره(   اَو وا الشَّقيم4    هِلّ لِةَهاد ( ا النّلَ ادخُ قيلَوارم ع لينَاخِالد 

 

 كدام گزينه، برترين صفت انسان نزد خداوند است؟ -2
 امانتداري ) 4           غيبت نكردن )3         پرهيزگاري )2 قرآن خواندن  )1       

 

 به كدام يك از موضوعات ديني زير، اشاره دارد؟ » ءوليا اَمكُود عي وودوا عذخِتَّالتَ « -3
   توحيد )4        ليو تَ )3         معاد )2  يربتَ  )1       

 

 به نظم در آفرينش تأكيد دارد؟   كدام يك از آيات زير،-4
    فواسرِ ال تُبوا ورَ اشْوا ولُكُ و )2                    رٍدقَ بِقناهلَ خَيءٍ شَلَّا كُنّاِ  )1       
       3(  الم اهللاُ الخالقُ البارِي وهرواَ) 4          صصحاب ةِنَّالجه الفائزونَم   

 كدام نعمت هاست كه مردم از ارزش آن ها غافل هستند؟ )ص( از نظر رسول اكرم -5
 سالمتي و امنيت ) 4      ت و مهرباني صميمي )3   توانايي و تندرستي )2 پدر و مادر  )1       

 

  يك از اعياد زير، بر مسلمانان واجب مي شود؟   پرداخت زكات به نيازمندان در كدام-6
 عيد مبعث ) 4        عيد فطر )3               عيد نوروز )2 عيد قربان   )1       

 

 ............... سوره ي به جزهمه ي سوره هاي زير به روز قيامت اشاره دارد   -7
 زلزال ) 4      دحم  )3              توحيد  )2          تكوير  )1       

 

 ياد كند؟ » پدر خداپرستان« باعث شد كه خداوند در سوره حج، از ايشان به عنوان ) ع( كدام ويژگي حضرت ابراهيم -8
    مهرباني و عالقه ي زياد نسبت به مردم )2      شكستن بت ها در جشن ساليانه )  1       
 دوري جستن از عموي بت پرست خود ) 4     تيتالش بسيار براي دعوت مردم به خداپرس ) 3       

 

به نظر شما علت اصلي اين كار .  گروهي با دستبرد به بانك، مبلغ قابل توجهي را به سرقت برده اند و از اين كار خود خشنودند-9
 آنها كدام است؟ 

 مال دنياتوجه به  ) 4    احساس نياز   )3      فراموش كردن آخرت )2 زياده خواهي   )1       
 

بنابراين . ضمن آگاهي كامل از احكام ديني و راهنمايي مردم، به اداره امور سياسي جامعه نيز مي پرداختند) ره (  امام خميني -10
 . بودند............  ايشان يك 

 ولي فقيه    )4   مجتهد  )3              اسالم شناس   )2    مرجع تقليد )1       
 

  او در توقّف يك روزه اش به كدام يك از مساجد زير، مي تواند نمازش را كامل بخواند؟ ؛يراز قصد مسافرت دارد ميثم از ش-11
 مسجد االقصي ) 4   مسجد قبا )3      جمكران مسجد  )2       مسجد النبي  )1       

 

 ؟نيست) ع( كدام يك از نتايج و آثار شهادت امام حسين -12
   ريشه كن شدن ظلم و فساد از حكومت )2                   مردم از خواب غفلت بيدار شدن  )1       
 براي مردم) ع(الگو شدن قيام امام حسين ) 4       )ص( اصالح امت پيامبر اسالم  )3       

 

 به مفهوم كدام يك از گزينه هاي زير، نزديك است؟ » استنده عاقبت جوينده ياب«  ضرب المثل -13
       1(  لَنْ اَو الّنسان اِالِ لِيسما س رضل سيروا في االَ قُ )2              يع          
 لون فع ما ال تَقولونَ تَملِ ) 4                    حي وارِ جكتِدملي خِ عوقَ  )3       
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  است؟  تربه كدام يك از مصراع هاي زير، نزديك » ب و ال تَلمزوا اَنفُسكُم و ال تَنابزوا بِاالَلقا« ي   آيه مفهوم  -14
    .بگرفتن دست ناتوان است/  بازوي توانا  ي شكرانه  )1       
  اول آن به، كه عيب خود گويي/ نيك تر نگري كه آن به ، در خود،   )2       
   يهمان نيز با مرد ناپاك را/ زماي   مكن دوستي با دروغ آ )3       
  كه بر زانو زني دست تغابن/ حذر كن، زآنچه دشمن گويد، آن كن  ) 4       

  

 د؟ نبه كدام مورد تأكيد دار، ايشان » پناه بر خدا كه بخواهم چيزي را همتاي او قرار دهم « ) ص(طبق فرموده ي رسول اكرم  -15
 پناه بردن به خداوند  )2                        كردننهي از منكر  )1       
 يكتايي و يگانگي خداوند  )4   جهان آخرت                      اعتقاد به  ) 3      

 ياضياتر
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 تقسيم مربوط به شكل روبه رو كدام گزينه است؟  -16

      1  ( 
١٠٠
٧۵

١٠
٨
                     2(   

۴
١٨/٠     

      3(   
۵
٣

٢٠
١۶

      4 ( ۶/٠
۵
۴
 

 

  7/9 بدون اعشار در خارج قسمت چند برابر باقي مانده ي تقسيم 7 بر 97 باقي مانده ي تقسيم -17
  تا دو رقم اعشار در خارج قسمت است؟ 7/0بر 

      1  ( 120                     2(  1200  3(   2 / 1  4 (  12 
 

براي پيدا كردن مساحت رويه ي توپ آن را باز كرد و .  توپ فوتبالي داشت كه آسيب ديده بود علي-18
مساحت تقريبي رويه ي . سانتي متر به دست آورد 35مربعي به ضلع تقريباً ،با كنار هم قراردادن قطعه ها

 توپ او كدام گزينه است؟ 
    متر مربع225/1     )2                       ميلي متر مربع 1225/0   )1      
  دسي متر مربع25/12    ) 4           دسي متر مربع 5/122   )3      

.                      كدام است01/0 گرد شده ي حاصل عبارت روبه رو با تقريب  -19




۴
٣٢

١١

۵
٧

 

      1  ( 77/0                2(   87/ 0  3(  78/0  4 ( 88/0 
 

نسبت پول فاطمه به زهرا .  است6/0 به 75/0 نسبت پول زهرا به مريم -20
٢
اختالف . مي باشد 45به ۶

  نفر چند تومان است؟ 3مجموع پول اين . تومان است 560پول زهرا و فاطمه 
      1 ( 1120               2(   980  3(  740   4 ( 1620 

اندازه ي يك زاويه ي داخلي آن را به نسبت         .  داريم  ضلعي منتظم  8 يك   -21
۵
مكمـل  .  تقـسيم كـرديم    ۴

 زاويه كوچكتر چند درجه است؟ 
  درجه135 ) 4   درجه60  )3   درجه120  )2          درجه45 ) 1      

 

از اين قسمت مي توانيد براي 
 .محاسبات استفاده كنيد
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هواپيمـايي نيـز در     .  كيلـومتر از سـطح دريـا در حـال حركـت اسـت              2/0در عمق    يك زيردريايي    -22 
ميانگين فاصله ي زيردريايي و هواپيمـا نـسبت   .  دسي متر از سطح دريا در حال پرواز است       8000ارتفاع  

 به سطح دريا چند دسي متر است؟ 
     دسي متر6000    )2                         دسي متر3000  ) 1      
  دسي متر10000   ) 4         دسي متر5000   )3      

 

 عددي كه تاس ها نشان مي دهند عدد فرد باشد، 2 در پرتاب دو تاس احتمال آن كه حاصل ضرب -23
 چند بار مي شود؟ 

      1  ( 8                   2(   12   3(   9   4 ( 6 
 

 در جهت حركت عقربه هاي ساعت نشان  را درجه شكل مقابل 180 كدام گزينه دوران -24
 مي دهد؟ 

 
      1                       ( 2(           3(      4 (  

 
 

 اگر كفـش بـا    .  تومان فروخته شدند   12000 به مبلغ    ر يك حراجي يك كفش و يك كيف هر كدام          د -25
يجـه ي كامـل معاملـه        سود نسبت به قيمت اصلي به فروش رفتـه باشـد، نت            20%  زيان و كيف با      %20  

 چيست؟ 
    تومان زيان 2304      )2                       نه سود و نه زيان    )1      
  تومان سود1000   ) 4          تومان ضرر1000   )3      

 

 ) ن س م ( ث ــمثل. يك مربع است ) س ن د ج( ي روبرو ــچهارضلع -26
  بزرگترين .متساوي االضالع مي باشد ) س م ج( متساوي الساقيـن و مثلث 

 چهارضلعي رنگ شده چند درجه است؟زاويه ي 
  درجه 245 ) 4   درجه225  )3  درجه240  )2                 درجه25  ) 1      

 

 مجيد     -27
٧
 پولش را ديروز و      ٣

٣
 قي مانـده پـول را بـه اضـافه         نـصف بـا   .   پولش را امروز خرج كرد      ١

 تومان براي او باقي مانده باشد، كل پول او چقدر است؟  11200اگر .  تومان به خواهرش داد800 
  تومان14700 ) 4   تومان50400  )3  تومان63000  )2          تومان100800 ) 1      

 

 تا تساوي برقرار شود؟                                         چه عددي قرار دهيم زير ، به جاي عبارت در -28

                                                                                    
٢٠
١

١٠٠٠
١١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠
٠٠۵٠


/ 

      1 ( 1000               2(  1/0   3(  100   4 (  001/0 
 

 ، كدام زاويه ها با هم برابر هستند؟ در شكل مقابل-29

     س د ، م ،  )2                 ن ، م ، ف )1      

  د ، س    م ، ) 4        ن ، د ، س )3      
 
 

از اين قسمت مي توانيد براي 
 .محاسبات استفاده كنيد

 

 ن
 م

 س

 د

 ج

 د
 ن

 م

 ب الف
 ج

 ف

 س



٥ 92-93سال تحصيلي /فارس                                                                                                                                  شاهد/  نمونه دولتي/ س تيزهوشان  مداردوره راهنماييآزمون ورودي 

 

 
 
 

مهره  8مهره، از كيسه ي دوم       6اگر از كيسه ي اول      .  مهره وجود دارد   60 كيسه روي هم     3در   -30
قبـل از   . شـود   كيسه با هـم برابـر مـي        3 مهره برداريم، تعداد مهره هاي هر      4و از كيسه ي سوم      

 برداشتن مهره ها، تعداد مهره هاي كيسه هاي اول و دوم چه كسري از كل مهره ها بوده است؟
      1 (  

٣٠
١٩               2(   7/0   3(   

٣
٢   4 (   15/0 

 

  چقدر است؟ 5/0اختالف عدد اصلي با .  به آن اضافه مي شود84/0 برابر كنيم 7 اگر عددي را -31
      1 ( 36/0                2(  38/0   3(  34/0  4 ( 35/0 

 

با حداقل چند تا از اين مستطيل ها مي توان . ميلي متر است 30 متر و عرض آن 6/0طول مستطيلي  -32
 يك مربع درست كرد؟ 

      1(  200                   2(  20   3(   2   4 ( 10 
 

 چند درجه است؟ ) ١ج ( ي  زاويه  درجه ،30 = ١ب + ١آ ،روبه رو در شكل -33
      1(    ١١٠                2(     ١۵٠   
      3(    ١٢٠       4(     ١٠٠ 

 

۵١:٨ز سـاعت     در انتخابات رياسـت جمهـوري دوره ي گذشـته، پـدر علـي ا               -34        در صـف ايـستاد و 
٠٣:٩ساعت          در اين مدت عقربه ي ساعت شمار و دقيقه شمار سـاعت            .  رأي خود  را در صندوق انداخت

 ديواري حوزه ي انتخابات چند درجه جابه جا شده اند؟ 
 

              درجه45 ساعت شمار – درجه 540دقيقه شمار  ) 1      
    درجه30 ساعت شمار - درجه75دقيقه شمار   )2      

     درجه5/37 ساعت شمار – درجه 5/412 دقيقه شمار  )3      
  درجه 5/37 ساعت شمار – درجه 450دقيقه شمار  ) 4      

 

 را ) آ ( را نسبت به محور افقي رسم كنيم و قرينه ي نقطه ي ) آ ب ج د (  اگر قرينه ي چهارضلعي -35
 چقدر است؟ ) س ( و ) م ( مختصات نقاط . بناميم) س ( را ) ج ( و قرينه ي نقطه ي ) م (       
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از اين قسمت مي توانيد براي 
 .محاسبات استفاده كنيد
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                                                                                 مطالعات اجتماعي         
 
 

   مي باشد؟ ويژگي هاي درياي عمان ازيك از موارد زير،  كدام -41
                  .تا بندر گواتر امتداد يافته استرود  درياي عمان از دهانه ي اروند  )1       
                 .عمق اين دريا به سمت اقيانوس بيشتر مي شود  )2       
              .از خليج فارس بيشتر است ولي عمق آن كمتر استشوري آب درياي عمان   )3       
   .بزرگترين جزيره ي درياي عمان، قشم است ) 4       

 

  كدام گزينه در مورد انرژي هسته اي درست است؟ -42
                  . بشكه نفت، انرژي توليد مي شود1200 از يك كيلوگرم اورانيوم معادل  )1       
                 .از شكافتن هسته ي اتم هاي همه ي عناصر پديد مي آيد  )2       
               . آن محدود استت، چون معادن قابل تجديد نيس )3       
   . آن فراوان استقابل تجديد است، چون منابع  ) 4       

 

 سفيد در مرحله ي دهم كدام  با توجه به الگوي ارائه شده در شكل، نسبت تعداد خانه هاي سياه به-36
 است؟ 

 
 
 
 
 

      1  ( 
٣٧
۴١                2(  

٢١
٢٠   3(  

۴١
٣٧   4 ( 

٢٠
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بـا  اگـر بخـواهيم كـف سـالن را          . متـر  24 متر و عرض     36 سالني است به شكل مستطيل به طول         -37
حداكثر تعداد آجري   .  سانتي متر بپوشانيم   6 و   12 و     18آجرهاي تزييني به شكل مكعب مستطيل به ابعاد         

 كه مي توانيم استفاده كنيم چه قدر است؟ 
 

      1 (  1200                     2(   40000  3(   4000  4 (  120000 
آن ها را به شكل يك مكعب توپر        . متر داريم   سانتي   2 قطعه چوب مكعب شكل توپر به ابعاد         1000 -38

 چند سانتي متر مربع رنگ مي شود؟ .  سطح مكعب جديد را رنگ مي زنيم20. % روي هم مي چينيم
      1  ( 200                     2(  480  3(   125  4 (  1600 

 

اين .  از آن ها را رنگ مي زنيم        مربعي داريم، وسط اضالع را مانند نمونه به هم وصل مي كنيم و يكي              -39
 درتعـداد مربـع هـايي كـه         . كار را به همين ترتيب هر بار روي مربع هاي باقي مانده انجـام مـي دهـيم                 

  چند تا است؟ ،مرحله ي پنجم رنگ مي شود
      1 ( 243                2(   40  3(   81   4 ( 121 

 
دارويي مايع درون .  سانتي متر داريم3 و 2و 1بعاد  شيشه ي دارويي به شكل مكعب مستطيل به ا-40

اگر شيشه را طوري روي ميز قرار دهيم كه .  سانتي متر باال آمده است5/2آن قرار دارد كه تا ارتفاع 
 بزرگترين سطح آن روي ميز قرار گيرد، ارتفاع داروي مايع چند سانتي متر مي شود؟ 

      1(  
٣
۵                   2(  

۶
۵   3(  

٢
۵   4 ( ٢/١ 

 

از اين قسمت مي توانيد براي 
 .محاسبات استفاده كنيد
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  نفت و هم منابع گاز وجود دارد؟ منابع در كدام يك از گزينه هاي زير، هم -43
                    بوشهر- خراسان رضوي )2                             كرمانشاه- خوزستان  )1       
    هرمزگان- خراسان رضوي  ) 4             ايالم- خراسان رضوي )3       

 

  باشد؟  كدام يك از موارد زير، جزء مزيت هاي كشت گلخانه اي مي-44
                  . فقط در مناطق معتدل و مرطوب قابل كشت است )1       
                  .داراي نور ، گرما و رطوبت طبيعي است  )2       
              . تداوم دارد و توليد محصول در تمام فصول سالكشت  )3       
   .اواني دارداين نوع كشت نياز به آب و رطوبت فر ) 4       

 

  دانشگاه جندي شاپور صحيح مي باشد؟ ارتباط با  كدام گزينه در -45
                  سامانيان –نيشابور   )2                   ساسانيان –اهواز   )1       
   سامانيان –بغداد  )  4          ساسانيان –بخارا   )3       

 
 

  از علوم زير، بيشتر مورد توجه اروپاييان قرار گرفت ؟ يك  كدام، پس از عصر تاريكي-46
 ستاره شناسي  ) 4          معماري  )3                  شيمي )2                پزشكي  )1       

 
 

  .  خط زمان را بخوانيد و گزينه ي صحيح را انتخاب كنيد-47
 

                   هجري12 هجري و كتاب ب نيمه ي دوم قرن 11نيمه ي اول قرن   كتاب الف )1       
                    هجري12 هجري و كتاب ب نيمه ي اول قرن 11 كتاب الف نيمه ي اول قرن  )2       
               هجري11 هجري و كتاب ب نيمه اول قرن 10كتاب الف نيمه ي اول قرن   )3       
    هجري 11 هجري و كتاب ب نيمه دوم قرن 10يمه ي اول قرن كتاب الف ن ) 4       

 

 مربوط به كدام مرحله از تصميم گيري است؟   كنار گذاشتن انتخاب هايي كه نتايج بدي دارند،-48
                 بررسي راه حل ها  )2                    جمع آوري اطالعات  )1       
   انتخاب بهترين راه  ) 4             خوب فكر كردن   )3       

 

   سازمان هالل احمر به ترتيب جزء كدام يك از راه هاي گذراندن اوقات فراغت مي باشد؟و عضويت درزديد از موزه ها  با-49
                  مشارك اجتماعي-سير و سفر  )2                  سير و سفر-مشاركت اجتماعي   )1       
   هنر و سرگرمي -اخالق و معنويت )  4          اخالق و معنويت-هنر و سرگرمي  )3       

 
  گروه بندي كدام دسته از پوشاك زير، صحيح مي باشد؟ -50

                     نشاني  لباس آتش- لباس نظامي-لباس عربي  )2        لباس تركمن    - لباس غواصي- ورزشي لباس )1       
      لباس گيلكي- لباس كردي-لباس تركمني ) 4        لباس آتش نشاني- لباس نظامي-لباس كردي  )3       

                                                                                                 علوم تجربي       
 
 

براي آن كه بتوانم ماندگاري يـخ را  « : او با خود گفت. يش به مدرسه ببرد    معلم بهاره از او خواسته بود، چند تكه يخ براي آزما           -51
 اين گفته ي بهاره كدام يك از موارد زير را نشان مي دهد؟ » . ه ها را بيشتر كنم كنم بهتر است تعداد كيسطوالني تر

 

 تحليل و نتيجه گيري ) 4   پيشنهاد راه حل )3    طرح مسأله  )2  مشاهده   )1      
 
 

120011001000900
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  كدام دسته از موارد زير، همگي طبيعي هستند؟ -52
    توف- فلز آهن - اسيدهاي خوراكي )2             سنگ آهن- اسيدهاي صنعتي- پوكه معدني )1      
  توف – پوكه معدني –طال  ) 4              اسيدهاي خوراكي– نشاسته – چرم  )3      

 

 آب ابتدا مقداري روغن زيتون ريخته، سپس به آن تكه اي سيم مسي،  در بشر محتويهر يك از گروه ها.  زنگ علوم بود-53
از باال به پايين به ترتيب قرار گرفتن، چه موادي را مشاهده كردند؟ آنها . تراشه ي چوب و سرب افزودند  

   شه ي چوب ترا- روغن زيتون - سرب - آب -مس  ) 2  سرب– آب - مس- روغن زيتون -تراشه ي چوب ) 1      
 تراشه ي چوب - روغن زيتون - آب -مس و سرب ) 4  مس و سرب – آب - روغن زيتون -تراشه ي چوب ) 3      

 

  كدام يك از گزينه هاي زير، مطالعه ي غيرمستقيم ساختمان دروني زمين را نشان مي دهد؟ -54
 ج لرزه اياموا ) 4   استخراج نفت )3   مواد آتشفشاني )2  حفاري چاه )1      

 

 با توجه به زمين لرزه اي كه مدتي پيش در بوشهر روي داد، كدام مورد به ترتيب بيـان گـر خـسارت بهداشـتي و اجتمـاعي                 -55
 ناشي از زمين لرزه مي باشد؟ 

    خارج شدن گازهاي مضر- بيماري هاي مسري )2    بيكاري- آلوده شدن آب ها  )1      
  شيوع بيماري هاي واگيردار – دزدي ) 4  دن عزيزان  از دست دا– ناامني  )3      

 

 .............  همه ي مواد زير، كاغذ پي اچ را قرمز مي كنند به غير از -56
 گوجه فرنگي ) 4   آب پرتقال )3      نوشابه ي گاز دار )2 آب پوست مركّبات    )1      

 

بـه نظـر شـما علـت        . دانش آموزان برگزار شد ولـي برنـده اي نداشـت           مسابقه ي مچ اندازي بين مهرداد و پوريا در حضور            -57
 چيست؟ 

   .نيروها به يك اندازه واكنش نشان ندادند  )2   .نيروها نتوانستند يكديگر را خنثي كنند  )1      
 .نيروهاي يكساني وارد نكرده اند ) 4   .نيروها يكديگر را خنثي كردند  )3      

 

. پس از مدت كوتاهي متوجه شد كه پاشنه ي كفـش او سـاييده شـده اسـت    . و يك جفت كفش خريده بود      مادر مريم براي ا    -58
 دليل اين امر چه چيزي مي تواند باشد؟ 

   نيروهاي تماسي اصطكاك  )2    افزايش سطح تماس كفش با زمين   )1      
 كاهش سطح تماس كفش با زمين ) 4    نيروي غيرتماسي گرانشي  )3      

 

چـه نيروهـايي   بر براي اين كار به ترتيب، . ي در حال پرواز براي اوج گرفتن بايد رو به جلو و به سمت باال حركت كند         هواپيما -59
 غلبه مي كند؟ 

  باالبرنده-رانش ) 4   گرانشي-مقاومت هوا  )3        گرانشي-رانش   )2       باالبرنده - مقاومت هوا )1      
 

براي تهيه كباب، ابتدا چوب هاي خشك روي زمين را جمـع آوري             . شيرازي براي تفريح به آبشار مارگون رفتند       خانواده آقاي    -60
 بـه  ................ در ايـن تبـديل، انـرژي        . نموده، سپس آن ها را روي هم گذاشته و آتش روشن كردند تا تبـديل بـه زغـال شـود                    

 . ديل مي شودتب...............   و ............... شكل هاي 
   گرما و حركت  – نوراني  )2      نور و سوخت -گرمايي  )1      
  گرما و حركت-شيميايي ) 4    نور و سوخت– ذخيره اي  )3      

 

  كدام قسمت ميكروسكوپ متمركزكننده ي نور است؟ -61
 پ الم ) 4   صفحه چرخان  )3         صفحه ميكروسكوپ  )2     كندانسور )1      

 



٩ 92-93سال تحصيلي /فارس                                                                                                                                  شاهد/  نمونه دولتي/ س تيزهوشان  مداردوره راهنماييآزمون ورودي 

  كدام دسته از پاسخ هاي زير،به ترتيب ميوه ي نشاسته دار،دانه ي روغـن دار،سـاقه ي قنـددار و ميـوه روغـن دار را نـشان                         -62
 مي دهد؟ 

     زيتون- نيشكر- كنجد- سيب )2     كنجد - نيشكر– زيتون -سيب  )1      
 يشكر ن- زيتون – سيب -كنجد ) 4    سيب- كنجد- نيشكر–زيتون   )3      

 

آن ها براي گرم شدن     . مو رفته بودند   ب ل چندي پيش در يك روز سرد پاييزي خانواده اي براي گذراندن اوقات فراغت به جنگ               -63
وزش بـاد موجـب سـرايت آتـش بـه          . متأسفانه در بازگشت بر اثر بي احتياطي آتش كامل خاموش نشده بود           . آتش روشن كردند  
 در رابطه با اين رويداد، كدام جمله صحيح تر به نظر مي رسد؟. رختان، در آتش سوختندتعداد زيادي از ددرختان مجاور شد 

 

     . بخشي از طبيعت، از بين رفته و اين تغيير فيزيكي به اقتصاد استان، ضربه زده است  )1      
       . ل ايجاد شده است در زنجيره ي غذايي آن منطقه خل،با تغيير شيميايي موجود، و انجام عمل فتوسنتز  )2      
        .اگر اين تغيير فيزيكي ناخواسته روي نمي داد، با اين تعداد درخت، ميليون ها برگ كاغذ توليد مي شد  )3      
   . با تغيير شيميايي ايجاد شده، تعدادي توليد كننده ي زنجيره ي غذايي از بين رفته است )4     

 

 ...............واكسن . اومت بدن در برابر برخي از بيماري ها از واكسن استفاده مي كنند پزشكان براي باالبردن مق-64 
    .تـوار اســه خـول هاي سفيد بيگانــاوي گلبــح  )1      
   .گلبول هاي سفيد بدن را وادار به ترشح پادتن مي كنند  )2      
    .دـــاشـي بـن مـادتــام پــه نـوادي بـداراي م   )3      
 .شامل گلبول هاي سفيد توليد كننده ي پادتن مي باشد ) 4      

 

 همگي از اثرات مفيـد ميكـروب هـا          ،موارد زير .  نوع آن بيماري زا و بقيه مفيدند       150 نوع ميكروب شناسايي شده،        1500 از   -65
  .........به جزهستند 

      و گياهان با موجودات ديگر مثل انسان، جانوران همزيستي )1      
   ممانعت، مهار و كنترل رشد ميكروب هاي مضرّ موجود در بدن  )2      
    مقابله با سيستم دفاعي بدن جانوران، گياهان و انسان  )3      
 ... تجزيه ي فاضالب ها، زباله ها و جانوران و گياهان و  ) 4      

 
 

                                                          زبان و ادبيات فارسي                            
 
 

 

 امالي كدام گزينه براي جاهاي خالي مناسب است؟     -66
 ». تا سخن بگويد................. م اجازه و از معلّ..............  بر ،پروانه از گروه خود«                     

  خاست-خاست ) 4  خواست- خاست )3  خاست-خواست  )2      خواست- خواست )1       
 

 . به جنگ مي پردازد و او را از پاي درمي آورد.................. با ...............  رستم در خان -67
     ديو سپيد–هفتم   )2       ارژنگ ديو – پنجم  )1       
  جادوگر–سوم  )  4      اژدها–ششم   )3       

 

 ؟  نيستص شده در كدام گزينه درستژه ي مشخّ معني وا-68
     )حرفه . (  گيريد كه روي را روشن داردپيشه راست گفتن  )1       
     ) آسوده .(  شوندفارغ اگر سير شده باشد، تعلّلي مي آرد تا ديگران نيز  )2       
  0  ) دلسوزي(  كار كردن برهي؟ تمشقّ چرا خدمت نكني تا از  )3       
 )ناهمواري (  مي كني؟ درشتيمگر خردي فراموش كردي كه  ) 4       
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 ص شده است؟ در كدام گزينه نهاد درست مشخّ-69
 ) بذر دعا (  در خاك طلب، بذر دعا كاشته ام   )2          )  مادر ( اي مادر عزيز كه جانم فداي تو    )1       
 ) شب ( شب شنفته است مناجات علي  )  4)          محمد. ( ران تدبير كن يا محمد چون كاري كني، با يا  )3       

 

   در عبارت زير، جمله ي سوم چه نوع جمله اي است؟ -70
 . ))برادر نيز، دوست به: در ؟ گفت حكيمي را پرسيدند كه دوست بهتر يا برا((                      

 عاطفي ) 4    امري )3    پرسشي )2      خبري )1       
 

 به كار رفته است؟ » به « به معني » را «  در كدام گزينه -71
     دوستان كهن را برجاي همي دار )2      ما را يادگاري ده از علم خويش )1       
 .بد كننده را زندگاني، كوتاه باشد )  4       بزرگي ، فرزند را پرسيد  )3       

 

 تشبيه به كار رفته است؟  در كدام عبارت، آرايه ي -72
     از خوي بد دور باش كه بند گران است بر دل  )2           جاودان زي، اي زبانِ دانش و فرزانگي  )1       
  چو رستم بديدش برانگيخت اسب   )4          د برو شعله، كه از دست كه نالي خندي )3       

 

 ست؟  كدام گزينه با ديگر گزينه ها متفاوت ا-73
  اعضا-عضو  )4   حواس- حس  )3   الوان- لون  )2   اصالت  - اصل  )1       

 

  نام نويسنده ي كدام كتاب درست ذكر شده است؟ -74
    عطّار نيشابوري:  اسرارنامه  )2   خواجه نظام الملك توسي  :  اخالق ناصري )1       
 نادر ابراهيمي : تنفّس صبح  ) 4     قيصر امين پور:  خانه اي براي شب  )3       

 

 درست قرار گرفته است؟ » اجزاي جمله «  در كدام گزينه -75
    ر  وال زد، دـن مـت در دامـ دس )2     ه ام  ـرون نمي رود از سينـ مهرت ب )1       
 .رسد گفت وگوي غنچه و گل به گوش مي ) 4    از تو برپا ، رايت دانايي و دانشوري )3       

 

  آرايه هاي به كار رفته در كدام گزينه درست بيان شده است؟ -76
      )  تشبيه –تضاد . ( چشم بيدار علي، خفته نيافت  فجر تا سينه ي آفاق شكافت  )1       
    ) تضاد –مبالغه ( زسمش زمين شد همه، چاك چاك   خروشيد و جوشيد و بركند خاك )2       
    )ت بخشي  شخصي–كنايه . ( غنچه پاره كرده است و پيرهن بيش تر ز گل، يكي د )3       
 )  مبالغه –كنايه ( تا نكني پشت به خدمت، دو تا   اي شكم خيره، به ناني بساز ) 4       

 

  بيت زير، با كدام يك از گزينه ها ارتباط معنايي كمتري دارد؟        -77
 » ذكر تو كند در آشيان ها  اب و باز و شاهين سيمرغ و عق«                         

    در سبزه و باغ و بوستان ها      بي ياد تو نيست هيچ مرغي )1      
    يكي پاك جاي پرستش بجست   ز بهر نيايش، سر و تن بشست )2      
    بلبل و قمري چه خواند؟ ياد خداوندگار  هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي كند )3      
 بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه  هر كس به طريقي صفت و حمد تو گويد ) 4      
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  مفهوم كدام گزينه درست بيان شده است؟-78
      .) مشورت كردن در كارها از قدرتمندي مردم است ( : در كارها از قوي رايي مردم باشد مشاورت كردن )1       
    .)از من شاخ و برگ و جوانه اي باقي نمانده است ( :گر بيخ و بني ماند و نه شاخي كز من نه د )2       
    . )كاري نكند كه گوينده غمگين شود ( : چنان نكند كه مستمع، ملول گردد )3       
 . )لين كسي باشم كه تابع او شوممن او ( :نخست كسي من باشم كه بدو گروم ) 4       

 

 ؟ نيسته به متن زير، درست با توج  كدام گزينه -79
  در آن شب پاييزي، فرزند خردسال خود را در نزديكي سايه هايي كـه در سـياهي شـب داشـتند خـود را بـراي                           »دريا قلي سوراني  «: شهيد

 ش مـي گفـت     انگـار كـسي در گوشـ      . او با همه ي توان و قدرت، ركاب مـي زد          . تنها گذاشت . حمله اي وحشيانه به آبادان آماده مي كردند       
 .  همه ي شهر نابود خواهد شد.دريا قلي ركاب بزن، همه چيز به جوانمردي تو وابسته است اگر كوتاهي كني

   .استفاده شده است» توصيف«  در نگارش متن از  )2.       درست به كار رفته استمتن،  نشانه هاي نگارشي  )1       
 . موضوع متن، فداكاري و ايثار است ) 4                     .  زاويه ي ديد متن، سوم شخص است )3       

 

 ارتباط معنايي بيشتري دارد؟» كم گوي و گزيده گوي چون در «   كدام گزينه با ضرب المثل -80
    . كژ ز بيچارگي استگفتن  سخن  )2           كردار نكو كن، كه نه سودي است زگفتار )1       
 . چه گواهي راست دهد، نپذيرند دروغ زن ار ) 4             كه مي گويي، مي شنو دو چندان )3       

 

 
 .موفق و پيروز باشيد


