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  دم آزمون ورودی اپهی

 استعداداهی ردخشان دمارس
 ۱۰۲۱-۲۰رسارس کشور رد سال تحصیلی 

 استعداد تحلیلی: یک ۀشمار دفترچٔه نام و نام خانوادگی:
   

 ۱۱۳۱/  ۳۰/  ۷۲ جمعه تاریخ برگزاری آزمون:
 

 صبح ۰:۳۳ساعت برگزاری آزمون: 
 

 صفحه ۱۱تعداد صفحات دفترچه: 
 

 (۰۳تا  ۱سؤال )ردیف  ۰۳دفترچه:  هایپرسشتعداد 
 

 دقیقه ۰۳: هاپرسشگویی به مدّت پاسخ
 

 برای داوطلبمنفی  نمرٔه« ۱»هر پاسخ غلط، و به ازای  مثبت نمرٔه« ۳»هـر پاسخ صحیح، به ازای تذکّر مهم: 
 شود.در نظر گرفته نمی اینمره، بدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

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

ملّی پرورش استعدادهای درخشان مجاز خواهد بود. سازماندیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت اخذ موافقت  ٔهچاپ، تکثیر و هرگونه استفاد
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 به نام خداوند بخشندٔه مهربان

 شده انتخابهای پیشنهادزیر را از میان جوابهای پاسخ صحیح پرسش :استعداد تحلیلی هایپرسش
 عالمت بزنید.« ۰۳»تا « ۱»برگ، از ردیف کنید و شمارۀ آن را در پاسخ

  ای ساخت که به مفهوم عبارت توان کلمهاز ترکیب حروف کدام گزینه، می «۷»و  «۱»های پرسشدر

 ؟تر باشدنزدیکابتدایی آن 

 از خرمن صد گیاه بهتر/  پرورگل دِماغ یک دسته -۱

  ی گ گ د ز و ه ی  و ب ش ی و ی خ  و ل ح پ ص م ر  ب ی ا ی ز ی 

 در پوستین خلق افتادن -۷

  م ا ح ص ت ب  ی ی ی گ ر پ  ی گ ب و د ی  تف خ ل  ا م 

  ۀ ای مترادف با کلمتوان کلمهبا استفاده از همۀ حروف کدام دو دستۀ زیر می «۱»و  «۰» هایپرسشدر

 ساخت؟ پرسشمتن 

 مدهوش -۰
 ا( ح ا ۱) ( گ ه ت۰) ( خ ب ی۷) ر ت م( ۱)
 ع ر پ( ۸) ( ا ن ا۲) ( س ش ر۱) ق( ت و ۰)

  ۸و  ۵  ۷و  ۰  ۶و  ۳  ۰و  ۱ 

 تابان -۱
 ( ی ب ن۱) ( ف ر غ۰) ( ه د ن۷) ه د ر( ۱)
 ( ر و ف۸) ( ب ی و۲) ( ا ن ز۱) ( و ش ی۰)

  ۸و  ۶  ۷و  ۳  ۰و  ۰  ۵و  ۱ 

  ۀ ای متضاد با کلمتوان کلمهبا استفاده از همۀ حروف کدام دو دستۀ زیر می «۱»و  «۰» هایپرسشدر

 ساخت؟ پرسشمتن 

 آساتن -۵
 ( و ش گ۱) ( ت و ر۰) ( ذ خ ر۷) ن ر پ( ۱)
 ( س ت و۸) م( ه ک ۲) ( ی ا ر۱) ( ش خ ک۰)

  ۷و  ۶  ۰و  ۰  ۸و  ۵  ۳و  ۱ 

 راغب -۶
 ( خ د ل۱) ( خ ه ا۰) ( ن ز ر۷) و ن ا( ۱)
 ( ش ا ی۸) ( گ ا ی۲) ( ت ق م۱) ( ه و ا۰)

  ۸و  ۶  ۷و  ۰  ۵و  ۰  ۳و  ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 
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نقدی محکوم شده است. جهانگیر  ٔهمیلیون تومان جریم ۱۳۳ساله است. او در دادگاه به یک سال حبس و  ۰۳جهانگیر  -۲
 دانیم:بود، توسط پلیس دستگیر شده است. همچنین می مشغول تماشای فیلمه در یک سینما دلیل سرقت از مرد جوانی کبه

 مورد دزدی از وسایلش تماس گرفت. با پلیس در ،مردی به نام مراد در همان روزی که سرقت اتفاق افتاد 
 کرده بود.اش مسخره یکارزندگی  ۀند که مراد، جهانگیر را درباراهشاهدان گفتند مشاهده کرد 

 گیری درست است؟کدام نتیجه

  اتفاق افتاد. - جایی که محل وقوع جرم بود - سرقت توسط جهانگیر در سینما 

  میلیون تومان جریمه محکوم شد. ۱۲۲جهانگیر به زندان رفت و در دادگاه به پرداخت  

  اش، او را برای سرقت تحریک کرد.یکارمراد با تمسخر جهانگیر در مورد زندگی  

  از نظر دادگاه جهانگیر مرتکب امری خالف قانون شده است. 

ا، هوالیبالیست)ب( برخی  ؛هستند والیبالیستها، فوتبالیست)الف( برخی در یک باشگاه ورزشی، اگر بدانیم  -۸
 گیری زیر صحیح است؟، کدام نتیجههستند شناگرها، بسکتبالیست ٔه)ج( همو  هستند بسکتبالیست

  .هستند والیبالیست، شناگرهابرخی   .هستند فوتبالیست، شناگرهابرخی  

 .نیست فوتبالیست شناگریهیچ   .دهستن فوتبالیست ها،بسکتبالیستبرخی  

  را صحیح و بدیهی درنظر گرفته است؟ یک از عباراتنویسندۀ متن کدام «۳۱»و  «۰» هایپرسشدر 

ام. شش سال پیش هواپیمایم در صحرای آفریقا از کار افتاد. کسی همراه من جهان، کمابیش پرواز کردهمن در همه جای » -۰
رای مرگ و زندگی بود؛ زیرا من فقط ب ئلٔهتعمیر کنم. این موضوع برای من مستنهایی هواپیما را نبود و من تصمیم گرفتم به

 «.هشت روز آب آشامیدنی داشتم

 دهد.لبان انجام میهواپیما را خ تعمیر( الف)

 تواند به همه جای جهان پرواز کند.خلبان می( ب)

 ماندن داشتن آب کافی است.برای زنده( ج)

 کدامهیچ  (ج)و  (الف)  (ب)فقط   (الف)فقط  

 «قانون داشته باشند. تری در رعایترانندگی باید اصالح شوند تا رانندگان جدیت بیش هایجریمهقوانین مربوط به » -۱۳

 دارند.ارتکاب تخلفات رانندگی  ازرانندگی خاصیت بازدارندگی  هایجریمه( الف)

 تخلفات رانندگی اصالح خواهند شد.  هایجریمهقوانین مربوط به ( ب)

 کنند.برخی از رانندگان قوانین رانندگی را رعایت نمی( ج)

 (ج)و  (ب)و  (الف)  (ج)و  (الف)  (ب)فقط   (الف)فقط  
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 شش نوع شیرینی بررسی شده است: -۱۱

U تر از شیرینW  از  واستX .ضرر کمتری دارد 
X  شیرینی کمتری ازV  دارد و ازY .نیز ضرر کمتری دارد 

W  شیرینی کمتری ازV اما از آن مضرتر است. ،دارد 
Y  شیرینی کمتری ازZ  دارد و ازV .نیز ضرر کمتری دارد 
V تر از شیرینU  و مضرتر ازX است. 

 است؟ Yو مضرتر از  Wتر از توان گفت شیرینبا اطمینان می م نوع شیرینیدر مورد کدا

 X  V  U  U   وV  

که دیگران در اختیار فرد قرار تواند تحت تأثیر اطالعاتی قرار گیرد ساخت خاطره از یک رویداد پس از وقوع آن، می -۱۷
الت اؤیکی از س ،دهند. در تحقیقی که در این زمینه انجام شد، فیلمی از یک تصادف به چهار گروه نشان داده و از هر گروهمی

ن، اها در مقایسه با دیگریک فیلم را دیده بودند، اما یکی از گروه که هر چهار گروهزیر پرسیده شد. نتایج نشان داد با این
 پرسیده شده است؟ گروهاین های زیر از الؤیک از سکدام ند.گزارش کرداول سرعت باالتری را  خودرویبرای 

  جمع کرد، چه سرعتی داشت؟ دوم را کامالً خودرویاول پشت  خودرویوقتی  

  دوم برخورد کرد، چه سرعتی داشت؟ خودرویاول به  خودرویوقتی  

  دوم آسیب زد، چه سرعتی داشت؟ خودرویاول از پشت به  خودرویوقتی  

  دوم زد، چه سرعتی داشت؟ خودرویاول از پشت محکم به  خودرویوقتی  

ست، بعد صورت مستطیل ابهتصویر شود. ابتدا می یای آن دچار تغییراتشود، تصویر شبکیهوقتی دری به سمت ما باز می -۱۰
روی ده بر ششود تا سرانجام تنها تصویر تشکیلتر میشود، سپس ذوزنقه هر لحظه باریکای تبدیل میذوزنقهبه تصویری 

ا م ،صورت ذوزنقه درآمده استهنگامی که تصویر روی شبکیه به شبکیه، نواری عمودی به پهنای ضخامت در خواهد بود.
 بینیم؟در را چگونه می

  .شوددیده میمعادل ضلع دیگر  ،است ترطول ضلعی که به ما نزدیک 

  .دنشودیده میبرابر  ،اضالع ذوزنقه 

  کنند.به نسبت برابر تغییر می ،اضالع در 

  .شوددیده میبلندتر از ضلع دیگر  ،ترضلع نزدیک 

دومین عدد در سمت چپ عددی است که سومین عدد کدام عدد « ۸۰ــ  ۲۸ــ  ۱۸ــ  ۰۰ــ  ۰۱ــ  ۱۱ــ  »...در ترتیب اعداد  -۱۱
 قرار دارد؟ ۷۱و  ۰۰بین  ،سمت راست آن

 ۰۰  ۵۱  ۵۵  ۶۸  

 کدام دو حرف خواهد آمد؟ ،« ...ــ ز ــ ظ ــ ژ ــ ط ــ س ــ ض ــ ش ــ ص »حروف فهرست  ٔهدر ادام -۱۰

  غ ــ ر  ع ــ ر  غ ــ ذ  ع ــ ذ 
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این  د. درنشــونوشــته می «کتب»و  «مرک» صــورتبه ترتیببه د،نبه یک زبان فرضــی کدگذاری شــو «فدا»و  «فضــل»اگر  -۱۱
 شود؟چگونه نوشته می« عطا»زبان، 

  فرم  بذل  قرب  فزب 

شــکل « ضــریفن»شــود. در این زبان، نوشــته می« ویعضــا»صــورت بهبه یک زبان فرضــی کدگذاری شــود، « پارســی»اگر  -۱۲
 کدام گزینه است؟ شدۀکدگذاری

  سعدیا  شهادت  سعادت  صعودی 

ــر امین»اگر حروف  -۱۸ به ترتیب حروف الفبا نوشــته شــود، کدام حرف در ســمت چپ چهارمین حرف از ســمت « پورقیص
 ها را فقط یک بار در نظر بگیرید.شود؟ تکراریراست نوشته می

  م  ص  ن  ق 

( «-۱» = «ش»و  «-۱۱»=  «آ») «-۱»تا  «-۱۱» ترتیب ارزش عددی معادلبه« ش»تا  «آ»به حروف  ،در الفبای فارسی -۱۰
ــــد.«۱۱»=  «ی»و  «۱»=  «ص») «۱۱»تا  «۱»ترتیب ارزش عددی معادل به« ی»تا « ص»حروف به و  بر این  ( داده ش

 دارای ارزش منفی خواهد بود؟ ،یک از کلمات زیرضرب حروف کدامحاصلاساس، 

  دانا  حکمت  تمدن  معاد 

ترتیب دارای یک فاصــله، بدون فاصــله و بدون فاصــله به« ا-ب»و « ب-آ»، «ر-د»، ســه جفت حرف «دارآباد»در کلمٔه  -۷۳
 ؟دوجود داربا این ویژگی چند جفت حرف « طاعون»در کلمٔه هستند و در الفبا نیز، همین تعداد فاصله را دارند. 

  هیچ  سه  دو  یک 

  بخوانیدبا دقت زیر را متن. 

ـــی به ـــدند. برای مثالحروف الفبای فارس ، حرف «۰»با عدد  «ھ»، حرف «۱»با عدد  «ی»حرف  ،طور معکوس کدگذاری عددی ش
 ند.و... کدگذاری شد «۳»با عدد  «و»

 پاسخ دهید. «۷۷»و  «۱۷»های باال، به پرسش متنه به با توج 

 در کدام گزینه آمده است؟از راست به چپ  «سالخورده»و  «پیر»مترادف ای کد عددی کلمه -۷۱

 ۱۲ – ۰۱ – ۰۵ – ۳ – ۰۵  ۵ – ۰۱ - ۰۸ - ۳ - ۰۸  

 ۵ - ۰۰ - ۰۵ - ۳ – ۰۸  ۱۲ - ۰۱ - ۰۸ - ۳ – ۰۵ 

 کدام گزینهدر از راست به چپ شـهری که مسجد جام  آن یکی از نمادهای مقاومت در دفاع مقدس است، کد عددی نام  -۷۷
 است؟ آمده

 ۰۰ - ۰۲ - ۵ - ۱۶ - ۰ – ۰۲  ۰۵ - ۰۰ - ۵ - ۱۷ - ۰ – ۰۰  

 ۰۰ - ۰۱ - ۵ - ۱۷ - ۰ – ۰۱  ۰۵ - ۰۱ - ۵ - ۱۶ - ۰ – ۰۱ 
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ترتیب به ســمت راســت زنجیره یک در میان بهشــروع کنیم و حروف را اولین عضــو ســمت چپ از  ،زیر ۀاگر در زنجیر -۷۰
 منتقل کنیم، عالمت میانی فهرست جدید کدام خواهد بود؟

# @ M B 5 T V 7  D X 6 3 L H S C U N  4 A W J  E P 2 R 

 R  #  M  5  

  بخوانیدبا دقت زیر را متن. 

های . گامدهداعداد انجام میرا روی یک عملیات ریاضــی ســاده یا ترکیبی  ،گام هرورودی را دریافت و در  ،یک ماشـین اعداد
 دقت مورد توجه قرار دهید.زیر را به

   ۵ ۰  ۱ ۲  ۰ ۲  ۵ ۰  ۶ ۱  ۵ ۲ 

             
  ۱ ۰ ۰    ۱ ۲ ۲    ۲ ۰ ۵   گام اول

           
     ۱ ۰ ۲    ۲ ۷ ۲      گام دوم

                  
     ۲ ۸ ۰    ۲ ۳ ۰      گام سوم

               
        ۲ ۰ ۵         گام چهارم

. 

  های سشبه پرعنوان ورودی به این ماشین اعداد داده شود، اگر جدول اعداد زیر بهباال،  متنبا توجه به

 پاسخ دهید. «۷۰»و  «۷۱»

۰ ۶  ۱ ۲  ۵ ۰  ۵ ۲  ۶ ۳  ۱ ۲ 

 تفاضل اعداد گام دوم کدام است؟ -۷۱

 ۱۵  ۳۲  ۶۲  ۱۰۲  

 بار تکرار شده است. مجموع این ارقام چقدر است؟ های اول و سوم، برخی ارقام بیش از یکدر اعداد گام -۷۰
 ۰  ۵  ۱۷  ۰۰  
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 ۸ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

  گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. ،جای عالمت سؤالبه «۰۰» تا «۷۱» هایپرسشدر 

۷۱-  

 
 

  
 

    
 

۷۲-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۸-  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۷۰-  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۷ 

۰ ۱ 
 

۱ ۷ 

۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 

? 
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 ۰ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

۰۳-  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۰۱-  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۰۷- 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 است؟« ج»با تصویر ، مشابه رابطٔه موجود میان کدام گزینه «ب»و « الف»رابطٔه موجود میان دو تصویر  -۰۰

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۷ ۰ ۱ 
 

۱ ۷ ۰ ۱ 
 

۱ ۷ ۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 
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 ۱۳ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 «الف» ٔهکنند. اگر دو لولیک مزرعه را آبیاری می ،دقیقه ۱۰، ۷۳، ۰۳ترتیب در به «ج»و « ب»، «الف»های لولههریک از  -۰۱
 کل زمان مورد نیاز برای آبیاری این مزرعه چقدر است؟ ،دو باز کنیم دقیقه بعد از آن ۰را  «ج» ٔهرا با هم و لول «ب»و 

  دقیقه ۶/۱۲  دقیقه ۸  دقیقه ۵  دقیقه ۰ 

 شرطدو ال قرار گیرد تا ؤجای عالمت سـکدام نماد باید در عبارت زیر به، نمایانگر یک عدد حقیقی باشـد ،اگر هر حرف -۰۰
ش» ≥ الف»و  «ج ≥  برقرار باشد؟ «پ

ش ≥ ن = ج ؟ پ ≤ ف <  الف

 >  ≥  ≤  =  

  شکل هندسی رسم شده است. از جهت داخل  چند ،تصویر سمت چپدر  ،«۲۰»و  «۱۰» هایپرسشدر

توان یببینید. در کدام گزینه مهندسی را نسبت به این اشکال  دایرۀ توپُرموقعیت هر  ،یا خارج بودن

 قرار داد؟نسبت به اشکال هندسی مشابه ها با همین موقعیت های توپُریدایره

۰۱-  

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲-  

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۷ ۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 

۱ ۷ 

۰ ۱ 
 

۱ ۷ 

۰ ۱ 
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 ۱۱ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

  ؟شودحاصل نمی بر روی صفحه های دیگرکدام شکل از دوران شکل «۰۰»و  «۰۸» هایپرسشدر 

۰۸- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۰۰- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ؟دهدمیدرستی نشان را بهدر آب  ءتصویر شی ،کدام گزینه -۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 آینه نسبت به شکل در چه وضعیتی قرار دارد؟. شوددیده می صورت در  آینه بهشکل  -۱۱

  راست یا چپ  فقط راست  باال یا پایین  فقط باال 

 ؟دهدقطعه را نشان می کدام گزینه این سه. ایمشکل را به سه قطعه بریدهمرب  یکاغذ -۱۷

 
 الف

 
 ب

 
  ج

 د
 

 ھ
 

  الف ـ ب ـ د  ھب ـ ج ـ   ھالف ـ ب ـ   الف ـ ج ـ د 

 

 

۱ ۷ ۰ ۱ 
 

۱ ۷ ۰ ۱ 
 

۱ ۷ 

۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 
 

۱ ۷ ۰ ۱ 
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 ۱۷ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

  کدام گزینه را شده، دادهپالستیکی  ۀقطع چهاردادن  با کنار هم قرار «۱۱»و  «۰۱» هایپرسشدر

 توان ساخت؟می

۱۰- 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱- 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

۱ ۷ ۰ ۱ 
 

۱ ۷ 

۰ ۱ 
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 ۱۰ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

  اخته س االضالعمتوازی، یک سمت چپشدن کدام گزینه به شکل  با اضافه «۱۱»و  «۰۱» هایپرسشدر

 شود؟می

۱۰-  

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱-  

 

 

 

 

 

 

 

 

موعه، مج نیتكه از ا نیده است. اولش میتقس تکهبه شش  گنج ٔهنقشیک  -۱۲
 ه به. بدون توجدهدیشروع را نشان م ٔهاست كه نقط یدرخت بزرگ و مشخص

کردن گنج نوشته شده است:  دایپ یدر راهنما ریموارد ز ،نقشه یهاتكه بیترت
متر به  ۰/۷»، «شرق بمتر به جنو ۰»، «متر به جنوب ۰»، «متر به شرق ۰»

از درخت شروع به  توانیاطالعات م نیبا ا ای. آ«متر به غرب ۰/۱»و  «جنوب
 د؟یحرکت کرد و به گنج رس

 های نقشه مهم است.زیرا ترتیب تکه ؛خیر 
 رسیم.به گنج می طی کنیم،را  مسیرهااگر به هر نحو این  ؛بله 
 حداقل ترتیب دو تکه از مسیرهای آغازین حرکت باید کامالً مشخص باشند. ،برای رسیدن به محل گنجخیر؛  

 آغازین حرکت باید کامالً مشخص باشند. از مسیرهایحداقل ترتیب سه تکه  ،برای رسیدن به محل گنجخیر،  

۱ ۷ 

۰ ۱ 
 

۱ ۷ 

۰ ۱ 

۱ 

۷
۷۰
۰ ۱

3m شرق   

5
m
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شم
 

 

2
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 درخت
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 ۱۱ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 ،همان مســـیر را تا انتهای تکه چوبشـــد، اره وارد چوب  یم؛ چنان که وقتیبُر اره کردچوب ۀار را بامخروط چوبی یک  -۱۸
 ؟د باشدتواننمیهای زیر یک از شکلکدامشبیه  ،حاصلمقط   دادیم.مستقیم ادامه 

 
 

   
 

 

 

. بخشــی از مکعب نشــان داده شــده اســت ،تصــاویراند. در هریک از گذاری شــدههای یک مکعب ناموجهدر شــکل زیر،  -۱۰
 کدام است؟ ،مشخص شده است «ث»مقابل وجهی که با حرف  نام وجه، های مکعببراساس روابط موجود بین وجه

     

 ج  ت  ب  الف 

 «۷»مکعب را طوری قرار دهیم که عدد این اگر گذاری شــده اســت. نام« ۱»تا « ۱»های مکعب شــکل زیر، با اعداد وجه -۰۳
 باال باشد، مکعب بر روی چه عددی روی زمین قرار گرفته است؟

   

 ۱  ۰  ۵  ۶ 

دوستان عزیز! خدا قوّت...

۱ ۷ ۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 

۱ ۷ ۰ ۱ 
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 ۱۰ ۀصفح ۱۰۲۱-۲۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
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 دهم آزمون ورودی اپهی
 استعداداهی ردخشان دمارس

 ۱۰۰۱-۰۲رسارس کشور رد سال تحصیلی 
 : استعداد تحصیلیدو ۀشمار ۀدفترچ نام و نام خانوادگی:

 

 و معارف اسالمی قرآن
 زبان و ادبیات فارسی

 اجتماعی مطالعات
 علوم تجربی
 ریاضیات

 پرسش ۰۱
 پرسش ۰۱
 پرسش ۰۱
 پرسش ۰۱
 پرسش ۰۱

 ۱۰۳۱/  ۳۰/  ۷۲ جمعه تاریخ برگزاری آزمون:
 

 صبح ۰:۳۳ساعت برگزاری آزمون: 
 

 صفحه ۱۱تعداد صفحات دفترچه: 
 

 (۱۳۳تا  ۰۱سؤال )ردیف  ۰۳دفترچه:  هایپرسشتعداد 
 

 دقیقه ۲۳: هاپرسشگویی به مدّت پاسخ
 

 برای داوطلبمنفی  نمرٔه« ۰»هر پاسخ غلط، و به ازای  مثبت نمرٔه« ۳»هـر پاسخ صحیح، به ازای تذکّر مهم: 
 شود.در نظر گرفته نمی اینمره، بدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

 شود.برای او در نظر گرفته می منفی نمرٔه« ۰»را عالمت زده باشد،  گزینهبیش از یک  پرسشچنانچه داوطلب در هر 

ملّی پرورش استعدادهای درخشان مجاز خواهد بود. سازمانکتبی دیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت اخذ موافقت  ٔههرگونه استفادچاپ، تکثیر و 
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 ۷ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 ه نام خداوند بخشندٔه مهربانب

شده های پیشنهادزیر را از میان جوابهای پاسخ صحیح پرسش :قرآن و معارف اسالمی هایپرسش

 عالمت بزنید.« ۳۱»تا « ۱۰»برگ، از ردیف آن را در پاسخ انتخاب کنید و شمارۀ

 را با دقت بخوانید.« غاشیه»ارکۀ سورۀ مب ۀآیات شریف 

 

                                    

                                   

                                    

                              

                                

                               

             

  پاسخ دهید. «۱۳»تا  «۰۱»های های خود، به پرسشگیری از آموختهباال و بهره ۀتوجه به آیات شریفبا 

»و  ۰در آیۀ شریفۀ  «»معنای درست حرف  -۰۱  » ترتیب در کدام گزینه آمده است؟به ۱۲در آیۀ شریفۀ 

 از ــبرای   برای ــاز   به ــاز   از ــ به 

 ؟درستی ذکر شده استترتیب بیان موضوعات در سورۀ مبارکۀ غاشیه، در کدام گزینه به -۰۷

 نبوت ــتفکر  ــجهنم  ــبهشت   نبوت ــتفکر  ــبهشت  ــجهنم  

 تفکر ــنبوت  ــجهنم  ــبهشت   تفکر ــنبوت  ــبهشت  ــجهنم  

 ؟نشده استدر آیات سورۀ مبارکۀ غاشیه، توجه به کدام پدیده توصیه  -۰۰

 زمین  آسمان  کوه  چشمۀ جاری 

 

۱ ۷ ۰ ۰ 

۱ ۷ 

۰ ۰ 

۱ ۷ ۰ ۰ 

https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir


Darsito.ir    

 ۰ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 ؟تر استنزدیکدر عبارت پایین توصیف شده، به معنای کدام آیۀ شریفه او  وضعیتنتیجۀ رفتار کسی که  -۰۰

آورد و کند و به درگاه خداوند روی میمیبینی کسی را که چون به دردی دچار شد، خضوع نمی»
 «گشاید بر صدقه دادن؟کند و دست میطلب عافیت می

 ۹آیۀ شریفۀ   ۶آیۀ شریفۀ   ۵آیۀ شریفۀ   ۰آیۀ شریفۀ  

که بخشی از دعای هنگام وضو است، معنای سه عبارتی که زیر آنها  «تَسْوَدُّ فیهِ الُْوجوهُ یوْمَ ضْ َوجْهیبَیِّاللّهُمَّ »در عبارت  -۰۰
 ؟تر استنزدیکترتیب به کدام آیات سورۀ مبارکۀ غاشیه به ،خط کشیده شده است

 ۸و  ۰۶، ۰آیات شریفۀ   ۰و  ۰۶، ۸آیات شریفۀ  

 ۸و  ۰۰، ۰آیات شریفۀ   ۰و  ۰۰، ۸آیات شریفۀ  

»مورد اشاره در عبارت شریف قرآنی جایگاه افراد  -۰۱                   » (۰۷۰/بقره) 

 ؟تر استنزدیکبه مفهوم کدام آیۀ شریفه 

 ۰۶آیۀ شریفۀ   ۰۵آیۀ شریفۀ   ۰۰آیۀ شریفۀ   ۶آیۀ شریفۀ  

 ؟در کدام آیۀ شریفه ذکر شده است ــ صلوات الله علیه و آله ــدلیل از میان رفتن تأثیر تذکرات پیامبر اکرم  -۰۲

 ۰۶آیۀ شریفۀ   ۰۳آیۀ شریفۀ   ۰۰آیۀ شریفۀ   ۰آیۀ شریفۀ  

 ؟های بهشتی هستندهای قرآنی ذکرشده از نعمتدر کدام گزینه، همۀ عبارت -۰۵

     ــ      ــ   

     ــ    ــ     

     ــ      ــ    

    ــ      ــ     

 ؟نادرست استکدام گزینه  -۰۰

 های موجود در خلقت مورد اشاره قرار گرفته است.توجهی کفار به نشانه، بی۰۱تا  ۰۷در آیات شریفۀ  

 موظف به تذکر به مردم شده است، نه هدایت اجباری آنان. ــ صلوات الله علیه و آله ــپیامبر اکرم  ۰۰و  ۰۰ ۀدر آیات شریف 

 و کافران بیان شده است. ــ صلوات الله علیه و آله ــداران پیامبر اکرم ، تفاوت میان دو گروه از مردمان، یعنی دوست۰۳در آیۀ شریفۀ  

 دیگران است.تر از عذاب برخی از مردمان در قیامت، سخت ۰۰مطابق آیۀ شریفۀ  

ساکن با صدای « ن»آیۀ شریفۀ ابتدای سورۀ مبارکۀ غاشیه، در پایان هر آیه وقف کنیم، چند حرف  ۲اگر هنگام قرائت  -۱۳
 ؟شودمعمولی و واضح خوانده و تلفظ می

 شش  پنج  چهار  سه 

۱ ۷ ۰ ۰ 

۱ ۷ 

۰ ۰ 

۱ ۷ ۰ ۰ 

۱ ۷ ۰ ۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ ۷ ۰ ۰ 
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 4 ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

خاب شده انتهادهای پیشنهای زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :زبان و ادبیات فارسی هایپرسش

 عالمت بزنید.« ۳۲»تا « ۱۱»ردیف برگ، از کنید و شمارۀ آن را در پاسخ

 است؟ ادرستزیر، امالی چند واژه ن هایهدسته از واژ با توجه به ارتباط معناییِ هر -۱۱

 ،خُضوع و فروتنیآوری صنعتی، ، دریغ و افسوس، نوعخواهرمندشمنان رمغ و توان، »
 «آوازمالزم و همراه، طنین و سمع،  قاسترا، خرقه و لباس، ار وخادمخدمتگز

 چهار  سه  دو  یک 

 است؟« وندی»ای واژه« مُسند»در کدام گزینه  -۱۷

 تشنه ،آه و افسوس از آن روز که در دشت بال / بود آن خسرو بی لشکر و یاور 

 به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

 جهان، جمله، فروغ روی حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است، پنهان 

 پروانگان شدند / جستند از این قفس، گشتند دیدنی ،های منهمسال 

 جز ....بهشود که درطی زمان دچار تحول معنایی شده است، ای دیده میواژه ،در همۀ ابیات زیر -۱۰

 را تا در آیینه، زنگار نیست دَرنگر / توبه چشم بصیرت به خود  

 پرستارِ امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مور و مگس 

 پذیرنده باشد پسر / نوازنده باید که باشد پدرچو فرمان 

 یار دیدن / در کوی او گدایی بر خسروی گزیدندیدار  ،دانی که چیست دولت 

 است؟ ی ذکر شدهدرستبهکدام گزینه در  کاررفتهبهۀ آرای -۱۰

 )تشخیص( های پنهان، غم مخورباشد اندر پرده بازی/  ای از سر غیبهان، مشو نومید، چون واقف نه 

 غم مخور )تشبیه( ،/ وین سر شوریده، باز آید به سامان ه شود، دل بد مکندیده حالت بِای دل غم 

 ردت دعا و درس قرآن، غم مخور )تشخیص(/ تا بود وِ های تارخلوت شبحافظا، در کنج فقر و  

 / چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مخور )تشبیه( ای دل، ار سیل فنا بنیاد هستی برکند 

 ؟نرفته استدر کدام گزینه تلمیح به کار  -۱۰

 افگار چه کردمجنونِ دل/ وَه که با خرمنِ  برقی از منزلِ لیلی بدرخشید سحر 

 هاگویم و بعد از من گویند به دوران/ می گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش 

 شناسندهای خراسان تو را می/ کوچه کاش من هم عبور تو را دیده بودم 

 / گروهی بر آتش برد ز آب نیل گلستان کند آتشی بر خلیل 
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 5 ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 شود؟دیده می «قانعــ  عملــ  بصیرتــ  حاجتــ  اخالق»های خانوادۀ یکی از کلمههمدر کدام گزینه  -۱۱

 ل خاری هستر نکنم / همه دانند که در صحبت گصبر بر جور رقیبت چه کنم، گ 

 لق / تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویشووس را به نقش و نگاری که هست، خطا 

 دانی مراتو می ،دانمخودشناسی جوهر آیینه است / من اگر خود را نمیاحتیاج  

 کند از مغرب آفتاب / کاشوب در تمامی ذرات عالم استگویا طلوع می 

 های دیگر متفاوت است؟شده در کدام گزینه با گزینهمشخص واژۀنقش دستوری  -۱۲

  باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار/ حیف  در پیش غفلتسر  بنفشهتا کی آخر چو  

  و تماشای بهار صحرا/ خوش بود دامن  بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار 

  / فهم عاجز شود از حقۀ یاقوت انار عنب زرینعقل حیران شود از خوشۀ  

  بردار جهالتسر از خواب  ،/ آخر ای خفته گویندمی سحرخبرت هست که مرغان  

 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -۱۵

  پروردگار است عالمین بر که / کردگارٔه ویژ بود ستایش 

  / کز عهدٔه شکرش به در آید آیداز دست و زبان که بر 

  یکی از هزار کرد؟ که شکرِ/ یا کیست آن فضل خدای را که تواند شمار کرد؟ 

  گزارشکر انعام تو هرگز نکند شکر / ز عدد بیرون است ،بار خدایا ،نعمتت 

 بخوانیدبا دقت زیر را  حکایت. 

عصــر گشــت و آن دگر عزیز مصــر  ۀمعال این یکی ،یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبت .دو امیرزاده در مصــر بودند
گونه در فقر بمانده اســت. همان ایننظر کرد و گفت: من به ســلطنت رســیدم و  فقیهتوانگر به چشــم حقارت در درویش  ،شــد. باری

و هامان  و تو را میراث فرعون ؛یعنی علم ،باید کرد که میراث پیغمبران یافتمشــــکر نعمت باری تعالی مرا بیش می ،برادر یا :گفت
 یعنی مُلک مصر. ،رسید

  پاسخ دهید. «۲۳» و «۱۰»های باال، به پرسش حکایتبا توجه به 

 ؟است ترنزدیککدام گزینه  به مفهومشدۀ این حکایت مفهوم تاکید -۱۰

  ، نادانی/ چون عمل در تو نیست علم، چندان که بیشتر خوانی 

  / دلش را به دانش برافروختند نوشتن به خسرو بیاموختند 

  انسان است نردبان، عقل و حسّ / علم دین، بام گلشن جان است 

  / این خاطر عزیز چنین گفت مر مرا ه از جاه و مال و ملکه از طال و بِدانش بِ 

 .... جز گزینۀبه ،اندیکدیگر آمدهبا های زیر در تقابل واژهجفت ۀحکایت، هممتن در  -۲۳

  قرــ ف سلطنت  فقیهــ  درویش  عزیزــ  امهعلّ  مالــ  علم 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ ۷ ۰ ۰ 

https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir


Darsito.ir    

 6 ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

شده انتخاب های پیشنهادزیر را از میان جوابهای پاسخ صحیح پرسش :مطالعات اجتماعی هایپرسش

 عالمت بزنید.« ۵۳»تا « ۲۱»برگ، از ردیف کنید و شمارۀ آن را در پاسخ

 ؟به سایر نقاط باالتر استتراکم جمعیت در کدام مختصات زیر نسبت  -۲۱

 𝑁۳۱° − 𝑊۰۱°  𝑁۳۱° − 𝐸۰۰۵°  

 𝑆۰۵° − 𝐸۰۰۱°  𝑆۰۵° − 𝑊۳۱°  

 ؟نشده استرابطۀ علت و معلولی در کدام گزینه برقرار  -۲۷

  وهوایی در یک قارهوجود تنوع آب پراکندگی در عرض جغرافیایی متفاوت  

 تغییر طول روز و شب در طی سال ها نسبت به مدار گردش انتقالی زمین مایل بودن محور قطب 

  های رسمی متعدد در یک کشوروجود ساعت کشور در طول جغرافیایی وسیع  گیگسترد 

  کرٔه جنوبینقالب زمستانی در نیماگیری شکل زیاد شدن طول روز نسبت به طول شب  

 ؟نادرست استهای چهارگانۀ زمین کدام عبارت دربارۀ محیط -۲۰

  در سطح زمین دارد. کرهسنگگستردگی بیشتری نسبت به  کرهآب 

  در بر گرفته است. کرهآبکرٔه جنوبی را بخش وسیعی از نیم 

  د.نگیربقرار هم  توانند در کنارهرگز نمی کرهسنگ و کرهآب 

  ، محیطی است که دورتادور کرٔه زمین را پوشانده است.هواکره 

 ؟دهدقرار نمیتوسعۀ انسانی، کدام دسته از اطالعات زیر را در اختیار ما  شاخص -۲۰

  علل و عوامل بروز نابرابری در میان کشورها 

  میزان نابرابری موجود در میان کشورها 

  جهان کیفیت زندگی در کشورهای مختلف 

  جایگاه کشورها در وضعیت فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی 

 ؟داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای منصب وزارت در کدام ویژگی با یکدیگر مشترک هستند -۲۰

  تمام آنها نیازمند تأیید و اعالم نظر مثبت مجلس شورای اسالمی هستند. 

  کنند.کار خود را در مجلس دریافت میموفقیت و انتخاب نهایی، اجازٔه آغازبهدر صورت کسب  

  عملکردشان مستقیماً تحت نظارت مقام رهبری است. 

  روند.شمار میتمام آنها از اعضای هیئت دولت به 

قدرت ه یابی بدست» سر ترتیب عمدتاً بربههای ایرانی، اختالفات موجود میان دستگاه خالفت عباسیان با کدام سلسله -۲۱
 ؟بود «عوامل سیاسی»و  «مذهبی اختالفات»، «حکومتی

  طاهریان ــ صفاریان ــ سامانیان  صفاریان ــ سامانیان ــ طاهریان 

  بویه ــ علویان ــ صفاریانآل  بویه ــ طاهریانعلویان ــ آل 
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 ۲ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

اند. های زیادی با هم داشتهها و اشتراکمشابهت آمدها و...ها، پیازنظر زمینه «جنگ جهانی دوم»و « ۱۰۳۲قرارداد » -۲۲
 ؟نیستکدام گزینه از موارد مشابهت و اشتراک این دو رویداد 

  هاها و انگلیسیوجود همکاری میان روس 

  طرفی از سوی دولت ایراناعالم بی 

  ها در اروپاگیری آلمانیاز قدرت هانگرانی انگلیسی 

  اشغال نظامی سرزمین ایران 

 ؟تر استدقیقهای اقتصادی دو منطقۀ آمریکا و استرالیا، کدام گزینه گیری پایهبرای بیان عوامل مؤثر در شکل -۲۵

  وهواییهای آبها ــ ویژگیرسی به اقیانوسدست 

  های مهمراههآبرشد گردشگری ــ وجود  

  وجود منابع غنی ــ حضور نیروی انسانی مهاجر 

  موقعیت استراتژیک ــ وقوع جنگ جهانی دوم 

 ؟های فرهنگ هستندهیترتیب مربوط به کدام البه« نوع پوشاک»و « انفاق»، «رعایت قانون»، «دانایی» -۲۰

  درونی ــ بیرونی ــ درونی ــ بیرونی  درونی ــ درونی ــ بیرونی ــ بیرونی 

  درونی ــ بیرونی ــ بیرونی ــ بیرونی  بیرونی ــ درونی ــ بیرونی ــ درونی 

 ؟گیردوری صورت مییک از اقدامات زیر در راستای افزایش بهرهکدام -۵۳

  ونقل عمومیهای حملگیری از سامانهبهره 

  قاط دوردست زمینندفن پسماندهای شهری در  

  استفاده نکردن از منابع طبیعی 

  صادرات گستردٔه منابع اولیه به سایر نقاط 
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 ۵ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 شده انتخاب کنید وهای پیشنهادزیر را از میان جوابهای پاسخ صحیح پرسش :علوم تجربی هایپرسش

 عالمت بزنید.« ۳۰»تا « ۵۱»برگ، از ردیف شمارۀ آن را در پاسخ

کیلوگرم است، یک طرف اهرمی بدون جرم  ۵۳پوریا که جرمش  -۵۱
ایستاده است و سر طنابی که سمت دیگرش به طرف دیگر اهرم متصل 

در دستان اوست. پوریا طناب را با چه نیرویی بکشد تا تعادل  ،است
۰۱ زمین را ۀ)شتاب جاذباهرم برقرار باشد؟  𝒎

𝒔
 (.فرض کنید ۰

 نیوتون ۰۱۱  نیوتون ۶۱۱ 

  نیوتون ۰۱۱ 
۸۱۱
۳

 نیوتون 

 نصبدر اتاقی خاص، برای روشن کردن المپ اتاق، کلید مخصوصی  -۵۷
شــود. پرتوی نور لیزری از شــده اســت که با تابش پرتوی نور وصــل می

شده را از شـود و مسیر رسمافقی تابیده می صـورت کامالًو به «۱» ۀنقط
دانیم در محل کادر کند. میدنبال می Bو  Aهـای شـــــفـاف میـان محیط

کروی وجود دارد و پرتوی نور در پایین محور اصلی  ۀیک آین ،چینخط
کند( به آن وسط آن وصل می ۀآن )خطی فرضی که کانون آینه را به نقط

توان گفت؟ )محور چه می Bو  Aهای نوع آینه و غلظت محیط ۀرســــد. درباربه کلید می ،کند و پس از بازتاببرخورد می
 افقی است( اصلی آینه کامالً

 است. Bبیشتر از  Aغلظت محیط ــ کوژ  ۀآین 

 است. Aبیشتر از  Bغلظت محیط ــ کوژ  ۀآین 

 است. Bبیشتر از  Aغلظت محیط  ــکاو  ۀآین 

 است. Aبیشتر از  Bغلظت محیط ــ کاو  ۀآین 

 ۀکند. از لحظکیلوگرم را از ارتفاعی رها می ۰جسمی به جرم  ،حسین -۵۰
کند که نمودار شروع حرکت جسم، نیرویی به سمت باال به آن اثر می

است. اگر از نیروهای دیگر رو روبهمطابق شکل  ،تغییرات آن با زمان
از  حرکت جسم ۀکنیم، کدام گزینه دربار نظرمانند مقاومت هوا صرف

𝒕  لحظۀ = ۱𝒔  لحظۀتا  𝒕 = ۰𝒔  ۀصحیح است؟ )شتاب جاذبزمان 
۰۱ زمین را 𝒎

𝒔
 (.فرض کنید ۰

 در تمام زمان حرکت، تندی جسم در حال افزایش است. 

𝑡ۀ در لحظ  = ۰𝑠 .جسم دارای بیشترین تندی است 

𝑡ۀ تا لحظ  = ۰𝑠 .مقدار تندی و مقدار شتاب جسم در حال افزایش است 

𝑡ۀ در لحظ  = ۰𝑠 کند.شود و پس از آن جسم به سمت باال حرکت میبرای یک لحظه تندی جسم صفر می 

۱ ۷ 

۰ ۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir
https://darsito.ir


Darsito.ir    

 ۰ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 کدام گزینۀ زیر درست است؟ -۵۰

 اند.ی هستند که در آنها ذرات جامد در مادٔه مایع پراکنده شدههایها( محلولها )تعلیقهسوسپانسیون 

 حل شود، وابسته به دما نیست.تواند در جرم مشخصی از آب ای که میمقدار ماده 

 محلول بازها در آب، رنگ بنفش و محلول اسیدها در آب، رنگ نارنجی ـ قرمز دارد. 

 تواند از یک یا چند نوع اتم یکسان یا متفاوت ساخته شده باشد.خالص می ٔهماد 

𝒁) مس - ۵۰ = 𝒁) در واکنش با کلر (۰۹ = این ترکیب یونی  ۀکند. کدام گزینه درباررا تولید می 𝑪𝒖𝑪𝒍۰ترکیب یونی  (۰۷

 درست است؟

 الکترون بیشتر از آنیون این ترکیب دارد. ۰۱کاتیون این ترکیب  
 کاتیون وجود دارد. ۰۱۱آنیون است،  ۰۱۱ای از بلور این ترکیب یونی که حاوی در قطعه 
 دهد.مقداری فلز طال، واکنش شیمیایی رخ میبا حل کردن این ترکیب در آب و افزودن  
 شود.جوش محلول و چگالی آن می ۀدر آب باعث افزایش نقط 𝐶𝑢𝐶𝑙۰حل کردن  

 ند( درست است؟اصلها به همین ترتیب به هم مت)اتم 𝑯𝑪𝑵 مولکول هیدروژن سیانید با فرمول ۀکدام گزینه دربار -۵۱

𝑯اطالعات مورد نیاز: )
۰
𝑪 و ۰

۶
𝑵و  ۰۰

۷
𝑶و  ۰۰

۸
𝑭و  ۰۶

۹
۰۹) 

 گیرد.های کربن و نیتروژن دو پیوند اشتراکی شکل میها کامل شود، بین اتمکه مدار آخر اتمبرای آن 

 ماند.مشترک )ناپیوندی( باقی میصورت غیردر مدار آخر اتم نیتروژن یک الکترون به 

 در اتم اکسیژن است. هابرابر با تعداد نوترونها های مشترک بین اتمتعداد الکترون 

 
ا مدار آخر تر شـــود تها باید دو تا بیشهای مشـــترک بین اتماتم فلوئور قرار بگیرد، تعداد الکترون ،اگر به جای اتم هیدروژن

 ها کامل باشد.اتم ۀهم

ن نشا با همرا ارتباط آنها  ۀغذایی و نحو ۀاجزای یک شبک روروبهتصویر  -۵۲
ژول در نظر بگیریم،  ۱۳۳۳۳را  «الف»دهد. اگر انرژی موجود در جاندار می

 صحیح باشد؟ تواندمیکدام گزینه 

 
ای مثل های سادهتواند مواد آلی را تا حد مولکولمی« الف»جاندار 

 اکسید کربن تجزیه کند.دی

 
مواد آلی را به مواد معدنی قادر است در طی فرایند فتوسنتز « ج»جاندار 

 تبدیل کند.
 کیلو ژول است.  ۰۱۱، «ب»به جاندار « الف»از جاندار انرژی منتقل شده  
 ژول است. ۰۱، «ی»به جاندار « الف»از جاندار شده انرژی منتقل 

 د؟گیرموارد زیر در یک سلسله قرار مییک از دهد. این جاندار با کداممثل یک جاندار را نشان میتولید ۀتصویر زیر نحو -۵۵

 
  باکتری  کپک نان  آمیب  خزه 
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۰ 
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 ۱۳ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

کدام صفت زیر برای تشخیص این . دار طراحی کندهای قالبخواهد یک کلید شناسایی برای تشخیص کرمشادی می -۵۰
 جانوران صحیح است؟

 ۱- بدن پهن   ۷- بدن بندبند   ۰-  کاملدستگاه گوارش 
 ۰- وجود مویرگهای فراوان در سطح پوست    ۰- وجود دستگاه گردش آب 
 ۱- بدن دارای زوائد حرکتی 

  ۳فقط   ۵فقط   ۰و  ۰  ۶و  ۳، ۰ 

 کره است؟های سنگترتیب ناشی از نزدیک شدن و دور شدن ورقههای مورد اشاره در کدام گزینه بهپدیده  -۰۳

 گسترش بستر اقیانوس اطلســ  کوه زاگرسایجاد رشته 

 خیز اطراف اقیانوس آرامایجاد کمربند لرزهــ  ایجاد دریای تتیس 

 خیز اطراف اقیانوس آرامایجاد کمربند لرزهــ کوه زاگرس ایجاد رشته 

 اقیانوس اطلسگسترش بستر ــ آ های لورازیا و گندوانا از پانگهایجاد قاره 
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 ۱۱ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

شده انتخاب کنید و های پیشنهادزیر را از میان جوابهای پاسخ صحیح پرسش :ریاضیات هایپرسش

 عالمت بزنید.« ۳۱۳»تا « ۱۰»برگ، از ردیف شمارۀ آن را در پاسخ

 تر است؟کدام عدد بزرگ -۰۱

 −۰
۰۱۱

  ۶۰
۰۰

 

 (−
۰
۸

)

−۳۱

  ۰
(۳

۰
)
 

,𝒏({𝒏(𝑨)مقدار   -۰۷ 𝒏(𝑩), 𝒏(𝑪)})   باشد؟ تواندنمیبرابر کدام عدد 

 دو  یک 

 صفر  سه 

 شود؟چند مثلث ایجاد می ،های زیراز تقاطع چهار خط به معادله -۰۰

𝒚 = ۰۰۱۰𝒙 + ۳ 

𝒚 = −۰۱۰۰𝒙 − ۳ 

𝒚 = ۳𝒙 − ۰۰۱۰ 

𝒚 = ۳𝒙 + ۰۱۰۰ 

 دو  یک 

 چهار  سه 

ایم. تقسیم کرده ۰ ۀای درججملهرا بر یک چند ۵ ۀای درججملهیک چند -۰۰

 باشد؟ تواندمیکدام گزینه  ،این تقسیم ۀماندقسمت و باقیخارج

𝑥۰قسمت خارج  + ۳𝑥 − 𝑥۰مانده و باقی ۰ + ۳𝑥 − ۰ 

𝑥۰قسمت خارج  + ۳𝑥 − 𝑥۰مانده و باقی ۰ + ۳𝑥 − ۰ 

𝑥۰قسمت خارج  + ۳𝑥 − 𝑥۰مانده و باقی ۰ + ۳𝑥 − ۰ 

𝑥۰خارج قسمت   + ۳𝑥 − 𝑥۰مانده و باقی ۰ + ۳𝑥 − ۰ 
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 ۱۷ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

و نباشد  𝑩 زیرمجموعۀ 𝑨و  عددی دلخواه و غیرتهی باشند ۀدو مجموع 𝑩و  𝑨اگر  -۰۰

�̿�  ۀترین عضو مجموعبزرگ»به معنای 𝑨» های زیر درست باشد، چه تعداد از گزاره

 است؟

(𝑨 − 𝑩)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ = �̿� − �̿� 

�̿� + �̿� ≤ (𝑨 ∪ 𝑩)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿  

(𝑨 − 𝑩)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ≤ �̿� 

 دو  یک 

 صفر  سه 

 ۀهای موجود در هشت گوش، هرم۰از یک مکعب با طول یال  رو،روبهمطابق شکل  -۰۱

ها را ها را به هم وصل کرده است و محل برشوسط یال ،هاچینریم. خطبُآن را می

 مانده چقدر است؟دهد. مساحت جانبی جسم باقینشان می

 ۰۶(۳ + √۳)  ۰۶(۰ + √۳) 

 ۰۰(۰ + √۳)  ۰۰(۳ + √۳) 

∗ ،یک عدد طبیعی باشد 𝒂اگر  -۰۲ 𝒂 کنیم:را چنین تعریف می 

∗تر است کوچک 𝒂که از  𝒂 ۀترین شمارندبزرگ 𝒂 = 

∗ :عنوان مثالبه ۳۱ = ∗∗بنابراین  و ۰۵ ۳۱ = ∗ ۰۵ = ۵ 

∗∗∗∗ایم که مقدار کرده ای انتخابگونهرا به 𝒃رقمی عدد هشــت 𝒃  بیشــترین مقدار

∗∗∗∗عدد  ،ممکن باشد. در این صورت 𝒃 چند رقمی است؟ 

 هشت  هفت  شش  پنج 

𝒂اگر بدانیم  -۰۵ < 𝒃   و𝒄 < 𝒅 درست باشد؟ تواندمی، کدام گزاره 

 𝑏 + 𝑑 < 𝑎 + 𝑐  𝑏 × 𝑑 < 𝑎 × 𝑐 

 𝑑 − 𝑎 < 𝑐 − 𝑏  𝑏 − 𝑐 < 𝑎 − 𝑑 
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 ۱۰ ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 :روی محور اعداد به شکل زیر 𝑨 ۀنمایش مجموع -۰۰

 

 :به شکل زیر است روی محور اعداد 𝑩 ۀو نمایش مجموع

 

𝑨 ۀنمــایش مجموعــ − 𝑩  ــه شـــــکــل کــدام یــک از موارد زیر روی محور اعــداد ب

یا  تربزرگ مالک ،هاها روی شـــــکلخطپاره ۀاندازموقعیت و ؟ )باشـــــد تواندنمی

 (.نیستیا موقعیت نقاط ابتدا و انتهای آنها،  هابازه تر بودن طولککوچ

  

  

  

  

به  ،گویا باشد یها عددنقاطی را که طول و عرض آن ۀمختصات، هم ۀدر صفح  -۱۳۳

 ؟نادرست استآوریم. کدام گزینه رنگ زرد درمی

 .زردی روی آن قرار ندارد ۀوجود دارد که هیچ نقطراستی خطی  

 .زرد قرار دارد ۀشمار نقطوجود دارد که روی آن بیراستی خطی  

 .زرد روی آن قرار دارد ۀوجود دارد که تنها یک نقطراستی خطی  

 .زرد روی آن قرار دارد ۀوجود دارد که تنها دو نقطراستی خطی  

.دوستان عزیز! خدا قّوت...
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 ۱4 ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
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 ۱5 ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
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 ۱6 ۀصفح ۰۰۱۰-۱۰استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی  مدارس دهم ۀآزمون ورودی پای  
 

 

 )قّدس رّسه(گذار کبیر جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینیبنیان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اه داشته باشیم.ایم آن همه هنرآرفینی و اختراعات و پیشرفتما رد رشایط جنگ و محارصه توانسته
 سازیم.رد رشایط بهتر، زمینه کافی ربای رشد استعداد   و تحقیقات را رد همه امور رفاهم می شاءا...ان

 اهست.حقیقتاه و رکدن روح جستجو و کشف واقعّیت مبارزۀ علمی ربای جواانن، زنده

 )دمّ ظّله العالی(ایا... خامنهرهبر معّظم انقالب اسالمی، حضرت آیت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدالت هب معنای این نیست هک ما با همه استعداداه با یک شیوه ربخورد کنیم.
 باالرخه متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشودهن؛ استعداداه 

 و ربای رپورش استعداداه باید تدبیری بیندیشیم. رد این رتدیدی نیست.
 اّما مالک باید استعداداه باشد، الغیر؛ عدالت این است.
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