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 1397ماه  فروردین 22 تمی پایه هشعلمش ماییآزمون پ 
 

 دوره اول 1تیزهوشان بهشتی دبیرستان چه سواالت مرحله دومفترد  
 

  

 

 هسته ی کدام گروه اسمی ، درست مشخص شده است ؟ -1

                 ساعت ( حرکت ثانیه شمار 4زندگی                مسافر( همین 3علمی         جدید( راه حل 2          اخالقی ( آن معیار 1

 ؟ نشان داده نشده استدر کدام گزینه نقش همه ی واژه ها به درستی  -2

 ) نهاد ، مسند ( -/ که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه  تشنهسخنور  کام( شد چنان از تف دل 1

 ) مسند ، نهاد (  -/ خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه  دواتگردید هم از دود دل و دیده  خشک( 2

 ) نهاد ، مسند (  - تشنهبی لشکر و یاور  خسروآه و افسوس از آن روز که در دشت بال / بود آن  (3

 ) مسند ، نهاد (  - تشنهبلند / بر ورق کرد رقم بس که مکرر  دود( گشت از کلک فدایی چو دلش 4

 دارد ؟عبارتی که زیرش خط کشیده شده است در کدام گزینه معنایی متفاوت با گزینه های دیگر  -3

 در همان روز مردی که طفلش در اثر آبله مرده بود ، آوردند . از قضا( 1

 .را طراری از پس این مرد می رفت به طراری خویش  اتفاق( 2

 ، هم آن مرد به او باز خورد .اتفاق ( خجل وار بازگشت و به 3

 ده بود .را مردی دید که آن سوتر ایستااتفاق ( در کوچه به شدت زمین خوردم و این 4

 نشان داده شده است ؟ نادرستدر کدام گزینه هسته و وابسته ها  -4

 هسته ، هسته ، وابسته پسین ) صفت بیانی (     -رفتند .         بزرگ خانه یسیاهپوش به سوی  مرد( دو 1

وابسته ی پیشین ) صفت شمارشی ( ، وابسته ی   -مدرسه راهنمایی کنید .   مدیررا به دفتر  کوشادانش آموز پنج ( این 2

 پسین ) صفت بیانی( ، وابسته ی پسین ) صفت بیانی ( 

 وابسته ی پیشین ) صفت شمارشی ( ،  هسته  -سال نهم خواهد شد .  دانش آموزماه سال آینده  هفتمین( در آغاز 3

 هسته ، هسته  -نوی مولوی را می بینم . نسخه ی خطی مث برگ بخشی از یک صویر( ت4

 ؟ ندارددر کدام گزینه ، جناس وجود  -5

 ( در دستِ دوست گرفتارم ، تاکی ؟ ندانم 2( برادر که در بند خویش است ، نه برادر که خویش است .                   1

 ( کارهای رنج آورِ تو ، تنها سبب رنج خواهد بود .4    د و مبارک (              ( یاد یاران ، یار را میمون بُوَد ) میمون : فرخن3

 ؟ نرفته استدر کدام گروه اسمی ، صفت شمارشی به کار  -6

 ( کدامین رفتار انسانی 4( چگونه کتابی                   3( چه صبح قشنگی            2( دانش آموز کالس چندم            1

 به کار رفته است ؟در کدام یک از عبارت های زیر کنایه  -7

)الف : چون بزرگ شد ، پدر و مادرش بمردند ( ) ب: چند سال است تا به ما دل سپرده است ( ) ج: از این روزگار جان به در  

 برد () د: پس دلتنگ بخفت و پیغمبر را به خواب دید ( ) ه : چنان که ندانست سرش کجاست (

 ( ب ، الف ، د 4( ه ، ج ، د                        3( الف ، ب ، ه                        2( ب ، ج ، د                              1

 کدام گزینه درباره ی بیت زیر درست است ؟ -8

 آتش است این بانگ نای و نیست باد              هر که این آتش ندارد نیست باد       

 (نیست باد ، نیست باد : ردیف4( باد ، باد : قافیه             3د : ردیف          ( باد ، با2( نیست ، نیست : ردیف              1
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 1397ماه  فروردین 22 تمی پایه هشعلمش ماییآزمون پ 
 

 دوره اول 1تیزهوشان بهشتی دبیرستان چه سواالت مرحله دومفترد  
 

 در عبارت زیر چند وابسته ی پیشین به کار رفته است ؟ -9

ویسند ، حسین علی آن روز که مأموران  صلیب سرخ آمدند و طبق معمول  به همه کاغذ دادند تا برای خانواده هایشان نامه بن

 غذ به دست ، گوشه ای ایستاده و به این و آن نگاه می کند .را دیدم که کا

 چهار  (4                         سه       (3دو                                     (2یک                                    (1

 پاسخ دهید . 11و  10* باتوجه با شعر زیر  به سواالت 

 ای هدهد صبا به سبا می فرستمت                         بنگر که از کجا تا به کجا می فرستمت                    

 حیف است طایری چو تو در خاکدان غم                 زین جا به آشیان وفا می فرستمت                   

 از چند جمله تشکیل شده است ؟           -10

 چهار  (4پنج                                (3هفت                                  (2                        هشت       (1

 در کدام یک از مصراع ها مسند به کار رفته است ؟  -11

 مصراع چهارم  (4      مصراع سوم                (3مصراع دوم                          (2مصراع اول                         (1

 کدام بیت ، با بیت زیر ، ارتباط معنایی دارد؟ -12

 وآن که حب وطن نداشت به دل                    مرده زآن خوب تر به باور من             

 بَرو بوم مردان آزاد باش           جهان تا جهان است آباد باش                 (1

 ای وطن ، ای دل مرا مأوا                               ای وطن ، ای تن مرا مسکن  (2

 که با عشق ایران زمین زنده ایم           وطن خواه و ایران پرستنده ایم              (3

 به تو دارد امید ایران زمین            پس از کردگار جهان آفرین                   (4

 ایه های ادبی در عبارت زیر دریافت می شود به جز...همه ی آر -13

میهنی که در دوران دفاع مقدس ، لحظه های تلخ و شیرین بسیاری را به چشم دیده و گرمی خون دالوران را بر پیکر خود 

 احساس کرده است و از گستاخی ها و بی رحمی های دشمن ، خون دلها خورده است .

 تشخیص  (4تضاد                            (3کنایه                            (2             تشبیه                     (1

 در بین گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد ؟ -14

 -هجوم وحشیانه ی حامیان آمریکایی  -صدّی نفوذ ناپذیر -خیل عظیم  -گستاخی دشمن  -عزّت و اراده  -ستم ها و گزند ها 

 عرصه ها و میدان ها  -ذیور و شکوه خلّاقیت  -سیمای وطن  -تخصّص و تعهّد  -حماسه های شگفت انگیز  -افتخار مایع 

 چهار (4سه                             (3دو                                (2یک                                    (1

 ؟ نادرست استآمده است ،  معنای واژه های کدام بیت که  در پرانتز -15

 رشته های دام اهریمن شکست  ) صادق : راست / کاذب : دروغین (      صبح صادق قدرت کاذب شکست                (1

 از علی آموز اخالص عمل                               شیر حق را دان منزّه از دغل  ) منزّه : بی عیب / دَغَل : مکر و حیله ( (2

 در زمان انداخت شمشیر آن علی                     کرد او اندر غزایش کاهلی  ) غزا : جنگ / کاهلی : سستی (  (3

 بُرد او را که نبود اهل نماز ) شهوت : هوای نفسانی / آز :خود خواهی (        باد خشم و باد شهوت باد آز                     (4

 به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است ؟نقش دستوری واژه های مشخص شده  -16

 گسست  اهریمن کاذب شکست                رشته های دام قدرت صادقصبح                  

 نهاد ، مفعول ، صفت  (2صفت ، مفعول ، مضاف الیه                                        (1
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 صفت ، مسند ، مضاف الیه  (4نهاد ، مفعول ، مفعول                                                 (3

تاب با نثر ساده به شرح و ککتاب ) رَوح االرواح ( نوشته ی ................... از عارفان قرن ....................... این  -17

 توضیح نام های خداوند پرداخته است .

 شهاب الدین سمعانی ، ششم           (2                 ی غزنوی ، ششم                              سنای (1

 مولوی ، هفتم  (4شهاب الدین سمعانی ، پنجم                                      (3

 در کدام گزینه همه ی کلمات جمع هستند ؟ -18

 انسجام ، اصول ، اخالق ، اهداف  (2               اقوام ، اساس ، ابزار ، تعالیم                          (1

 مراسم ، آثار ، اشخاص ، اصول  (4معاصر ، تعالی ، مذاهب ، عوامل                                   (3

 ؟ت نیسحرف ) ی ( در کدام گزینه حرف میانجی ) صامت میانجی (  -19

 بوی بهشت  (4موی سفید                      (3دریای جان                    (2چای ایرانی                      (1

 در کدام گزینه گروه اسمی دارای الگوی ) هسته + صفت + مضاف الیه ( است .  -20

 انقالب شور انگیز مردم                 (2             فروپاشی نظام شاهنشاهی                           (1

 درخشش قیام مردمی (4سبب استواری مردم                                              (3

 

 

21- Where is she from? She's from……………………. .                                                                                                                       

1)England                      2) French                      3)Spanish                               4)Iranian                                 

22- They are …………………………….. .                                                                                                                                                  

1)France                        2)China                       3)Brazilian                               4)Spain                                

23- What do you do …….the weekend?                                                                                                                                         

1)in                                2) on                            3)at                                      4)from                               

24- We go to school……………………….. .                                                                                                                                          

1)Every weekdays               2)every days           3)every Mondays              4)every weekday     

25- My brother is good ……. Drawing.                                                                                                                                       

1)in                      2)on                3)at                               4)to                             

26- ………… do they go to Tabriz? They go there by plane.                                                                                                     

1)who                                   2)how                    3) when                               4)what                     

27- ………is not ok? Mina.                                                                                                                                                              

1)why                         2)how                  3)when                                    4)who                          

28- Where is Zanjan ? It's in the …………………. .                                                                                                                            

1)center                   2)north-west                      3)north                        4)west                         

29-  ……………… much rain in spring?                                                                                                                                              

1)are there                        2)is                  3) are                           4)is there                     

30- Are there any ……………in this city ?                                                                                                                                      

1)museums                      2)library                    3) stadium                  4)restaurant                  

31- Is there a river in your village ?                                                                                                                                              

1)yes,there are                2)No,there is               3)yes,there is              4) No, there aren't      

 زبان انگلیسی
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32- What's the problem? I have ……………… .                                                                                                                              

1)a flu                         2) the headache                   3)rest                      4)the flu                        

 

 

حاصل  -33
(𝟏×𝟒)×(𝟐×𝟒)×(𝟑×𝟒)×….×(𝟏𝟎𝟎×𝟒)

(𝟏×𝟐)×(𝟐×𝟐)×(𝟑×𝟐)×…×(𝟏𝟎𝟎×𝟐)
 برابر است با: 

1 )450                   2)250                   3)2100                      4)4100     

 ( کدام است؟2*3(*)4*5، آنگاه حاصل ) a*b=a+abاگر  -34

1)144                    2)200                       3 )240                    4)48   

حاصل عبارت  -35
𝟑+

𝟑+
𝟏
𝟐

𝟐

𝟑−
𝟐

𝟑+
𝟏
𝟐

+  برابر با کدام گزینه است؟    𝟑

1 )
259

54
                         2)

337

68
                          3)

173

28
                          4)

421

34
    

 آن کدام است؟ یاست.اختالف شمارنده ها 102عدد اول یک یمجموع شمارنده ها -36

1)100                       2)101                          3)103                        4)99   

 بر آنها صفراست؟ 3003 یمتقس ۀماند یعدداول مختلف وجود دارد که باق چند -37

1)5                2)3               3)2                            4)4  

 شود؟ یحذف م یرترد یرکدام عدد ز 700تا  1غربال  در -38

1)121                       2)49                        3)597                         4 )695 

 کدام است؟x، مقدار  مقابلدر شکل  -39

1) 20                               2) 25           

3) 30                   4) 35      

 کدام است؟ xبا توجه به شکل مقابل ، مقدار  -40

1) 15                     2)30                   

3)20                      4)25   

𝒃𝟑حاصل عبارت -41 + (𝐚𝟐 + 𝐛𝟐 + 𝐚𝐛)(𝐚 − 𝐛)   برابر با کدام گزینۀ زیر است؟ 

1)𝑎3                  2 )a3 + 2b3                        3)2𝑏3                             4)𝑎3 − 𝑏3 

𝟑𝒙+𝟏در معادله  -42

𝟑𝐱−𝟐
=

𝟐𝐱

𝟐𝐱−𝟏
 کدام است؟ xمقدار    

1)3                        2)
1

3
                             3)−

1

2
                          4) −

5

3
      

 است . مجموع ارقام عدد وسط کدام است؟ 399مجموع سه عدد فرد متوالی طبیعی  -43

1)7               2)9                    3)5                      4)6       

𝑨دو نقطه  -44 = [
𝒙 − 𝟑

𝟒
𝑩و [ = [

−𝟓
−𝒚 + 𝟐

𝒙نسبت به محور طول ها قرینه اند.   [ + 𝒚 کدام است؟ 

1)8             2 )6-                   3)4                    +4 )8-    

 ریاضی
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 مجموع پنج بردار رسم شده،کدام بردارزیر است؟ -45

1 )  e                    2 )2 a                   3 )a                            4صفر)                                

 

 

𝑨نقطۀ اگر -46 = [
𝟐𝒌 − 𝟑
𝒌 + 𝟓

𝑩را با بردار  [ = [
𝒌 − 𝟏

𝟑𝒌 − 𝟐
𝑪انتقال دهیم به نقطۀ  [ = [

𝒌
𝟏𝟏

برابر Kمی رسیم.  [

        4(4                                3(3                             2(2                   1(1     است با:

𝒊)𝟓                   کدام است؟                            Xبا توجه به رابطۀ مقابل ،بردار  -47 − 𝟐𝒋) − 𝟐𝒙 = 𝒋 

1)X=3/5i -j                    2)X=0/5i +j                   3 )X=4/5i +2/5j                         4)X=2/5i -5/5j       

 چند درجه است ؟ Dهم نهشت هستند.زاویۀ MNPQو ABCDچهار ضلعی های  -48

1)120                   2)130                      3)115                         4)140 

 

 

 

 

 

 

 

 در کدام حالت هم نهشت اند؟  OBCوOABبر دایره مماس باشند ، دو مثلث  CBو ABدر شکل زیر اگر  -49

 ()ض ض ض (                    2                ()وز(                1

 ()و ض(4()ض ز ض (                      3

 

 

 

𝟓𝟓𝟎حاصل  -50 ×  به صورت عددی توان دار برابر است با : 𝟑𝟏𝟎𝟎

1)15150                          2)4550                           3)1550                        4)45100    

𝟓𝟐) حاصل  -51 + 𝟓𝟐)(𝟐𝟓 + 𝟐𝟓 + 𝟐𝟓 + 𝟐𝟓 +  به صورت عددی توان دار برابر است با:(𝟐𝟓

1)206                            2)103                             3)106                        4)203   

𝟗√𝟐√𝟐√𝟐√حاصل -52 −  برابر است با :     𝟓

  1)√2                   2)4                     3)√8                      4)2   
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 و تـسا  المپ .................. آن پتانسیل فختالا دارد دجوو مپرآ 20 نجریا تشد با همیا 40 المپ اریمد در -53

 .گذشت هداخو المپ از نجریا مپرآ.........................  پتانسیل فختالا نهما با دشو نصف متورمقاـگا

 800 و 8000 (2                                           40و 800 (1

 800 و 40 (4                                               200 و 8 (3

 ؟هددمی روی چه کنیم یکدنز ستا ریجا شیر از که بیآ به را رداریبا شانه گرا -54

 دنمیشو همشاهد یتغییر (2                                             دمیشو دور شیر از آب (1

  دمیشو دور شانه از آب (4 د                             میشو هخمید شانه سمت به آب  (3 

 تـمثب ربا که نمایی قبر کالهک به میآرا به را آن و هیمدمی مالش بریشمیا چهرپا با را ایشیشه میله یک -55

 د؟میشو دیجاا آن یقههاور افنحرا در یتغییر چه ک میکنیمـیدنز دارد

 . دمیشو تردیاز قههاور افنحرا (2میماند              لحا نهما به و دمیشو بسته قههاور (1

 .میشوند دور سپس و یکدنز هم به ابتدا (4             هددنمی رخ یتغییر هیچ نشد یکدنز از بعد (3

 هــب D,C,B,A یاــمتهــقس دــباش ف(ـل)ا یاـهنربآ هدـش تهـشکس یقسمتها )ب( شکل گرا -56

   ؟هستند هنربای آاــبهــقط امدــک بــترتی

1)  N – N – S – S                      2)  S – S – N – N 

3)  N – S – N – N                        د(  S – N –S – N 

 دارد؟ یشافزا انتو می چگونه را لکتریکیا یبار هنآ مغناطیسی خاصیت -57

   پیچ سیم دور ادتعد یشافزا ـ نجریا یشافزا (2                         پیچ سیم دور ادتعد کاهش ـ نجریا یشافزا (1

  پیچ سیم دور ادتعد یشافزا ـ نجریا کاهش (4                           پیچ سیم دور ادتعد کاهش ـ نجریا کاهش (3

 ؟ستا غیرمغناطیس یرز ادمو از یک امکد -58

 دروخو بدنه (4                    شیشه (3                   دیفوال پل (2هنی               آ میخ (1

 کدام جسم منیر است؟ -59

 کرم شب تاب(4ستاره                    (3چراغ قوه                    (2کبریت                   (1

 ؟ستا ستدرنا امکد ،ستا هشد تشکیل دهپر روی کوچک المپ یک توسط ریکد جسم سایه -60

 ستا رکد جسم مشابه  سایه شکل (2            . دشو می تر کوچک سایه دشو دور جسم از دهپر گرا (1

 .دشو می تر کوچک سایه دشو یکدنز دهپر به جسم گرا (4      . دشو می تر رگبز سایه دشو دهبر جسم فبطر المپ گرا (3

 

 

  ، ماده خالص است؟ یککدام  -61

   ینتیز یطال (4        یونسوسپانس (3   فوالد      (2   شکر    (1

 فیزیک
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 یتمخلوط نمک و شن در آب و به دست آوردن نمک و شن به طور جداگانه کدام خاص یاجزا یجداساز برای -62

  ؟شود ینماستفاده 

  یریانحالل پذ (4    تفاوت نقطه جوش  (3     یتفاوت چگال (2   ذرات     یاندازه  (1

  است؟ 7از  یشتراچ کدام ماده ب پی -63

   یرش (4     آب پرتقال     (3          ییظرفشو یعما (2    آب مقطر      (1

Cl17-تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون های  -64
 کدام است؟  35

      صفر (4         18 (3     17 (2       19 (1

الکترون بوده و تعداد نوترون های آن یکی بیشتر از تعداد پروتون هایش باشد، عدد  18دارای   3X-اگر یون  -65

 اتمی و عدد جرمی آن به ترتیب کدام است؟ 

  37و  18 (4               31و  21 (3             31و  15 (2          29و  15 (1

  وجود دارد؟ یخال یکدام دانشمند درون اتم فضا ی یهنظر طبق -66

     یتدموکر (4      دالتون       (3  تامسون   (2    رادرفورد        (1

  نادرست خواهد بود؟ ینهسوختن، کدام گز یانکند. پس از پا یشروع به سوختن م یچوب تکه -67

  .یابد یجرم تکه چوب در اثر سوختن  کاهش م (1

  .از جرم تکه چوب خواهد بود یشتر. جرم حاصل بیریماگرجرم تمام گازها و مواد حاصل از سوختن را اندازه بگ (2

  .کند یواکنش صدق م ینجرم در ا یستگیقانون پا (3

 باشد.  یجرم تکه چوب با مواد حاصل از سوختن برابر م (4

 

 

مواد بر کدام  ینشوند. ا یو زود گذر در فرد م یندحس خوشا یجادسبب ا یمغز یستمبر س یرمواد مخدر با تأث -68

 گذارند؟  یم یربخش مغز تأث

 نورون ها       یجسم سلول (2               مغز       یدبخش سف (1

    یبانپشت یسلول ها (4              محل ارتباط دو نورون باهم    (3

 دهد؟  یم یشاستخوان را در فرد افزا یاحتمال پوک یادکدام غده در صورت ترشح ز هورمون -69

  یروئیدت (4        یپوفیزه (3       یروئیدپارات (2       یهفوق کل (1

روند  یدهد ول یآب نمک، قلب به ضربان خود ادامه م یققلب موش و قرار دادن آن در محلول رق یجداساز با -70

 باشد؟  یاط قلب با کدام بخش از بدن مقطع ارتب یلمسئله به دل یناست. ا ییرو بدون تغ یکنواختضربان قلب 

 بصل النخاع  (4     مخ       (3      شش     (2   رگ ها      (1

 باشند.  ی..................... م یبساق پا و قلب به ترت ی،نا یها ماهیچه -71

  یمخطط ، صاف ، قلب (2            یمخطط ، مخطط ، قلب (1

 صاف ، مخطط ، صاف  (4                             یصاف ، مخطط ، قلب (3
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 در بدن دارد؟  یشتریب یپراکندگ یرز یها یرندهاز گ یک کدام -72

 نور   یها یرندهگ (2       دما        یها یرندهگ (1

  یتعادل یها یرندهگ (4           یمیاییش یها یرندهگ (3

دهند دچار اختالل در عملکرد  ینشان م یفناگوار مانند تصادف و ترس ، عکس العمل ضع یطکه در شرا افرادی -73

 کدام غده هستند؟ 

 پانکراس  (4         یپوفیزه (3         یروئیدت (2         یهفوق کل (1

74- DNA  سازند.  ینردبان را ............... م ینا یاست که پله ها یچیمانند نردبان مارپ 

   یآل یبازها (4  ها    ینپروتئ (3    فسفات ها   (2    پنج کربنه   یقندها (1

 دهد.  یآن ............. رخ م ی............. نام دارد و در ط یتوزیم یممرحله از تقس اولین -75

  کروماتین شدن ظاهر – پروفاز (2           ها کروموزوم شدن ظاهر –پروفاز  (1

 کروماتیدها شدن جدا – آنافاز (4      سلول قطب دو به ها کروموزوم حرکت –متافاز  (3

  

 

  شوند؟ یم یلتشک ییگچ و نمک در چه نوع آب و هوا -76

    گرم و مرطوب (4   گرم و خشک   (3   سرد و خشک  (2  سرد و مرطوب     (1

  وجود دارد؟ (Si) یلیسمس یککدام  یبترک در -77

  یروزهف (4       یتهال (3       یتهمات (2   یتمسکوو (1

  در کدام است؟ یتو گران یولیتر تفاوت -78

  رنگ (4      ها   ینوع کان (3   بلورها     یاندازه  (2      یمیاییش یبترک (1

  ید؟آ یم یدکدام سنگ پد یاز دگرگون کوارتزیت -79

   ماسه سنگ (4   سنگ آهک     (3    مرمر    (2        یتگران (1

  شود؟ یم یدهنفت و گاز در کدام گروه از سنگ ها د ذخایر -80

  هر سه مورد (4         یرسوب (3       یدگرگون (2        ینآذر (1
 

 شناسیزمین 

 

www.Darsyad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir


