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1395-96سال ینمونه دولتيو حرفه ایمتوسطه دوره دوم و فنيهارستانیدبيدفترچه سؤاالت آزمون ورود

تا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانی
10 101پیام هاي آسمان

251135علوم تجربی
50 153ادبیات فارسی

255175ریاضیات
107685مطالعات اجتماعی

8692 7زبان انگلیسی
93100 8عربی

  

28/3/95تاریخ برگزاري: جمعه 
صبح 9ساعت 

دقیقه120مدت پاسخگویی: 
********************************************

می توان فهمید که:» مخلوقات کمال خود را از خالق دریافت می کنند«از عبارت  -2
) جسمانیت و نقص، از خداوند و مخلوقاتش سلب شده است.1
برد) با دقت در تمام صفات موجودات، می توان به همه صفات خدا پی 2
) آفریدگار، ما را در مکان و زمان خاصی آفرید، پس او نیز محدود به زمان و مکان خاصی است.3
) برخی از صفات انسان را نمی توان به خالقش نسبت داد.4

اشاره دارد به جز:نشیبه شناخت خدا از راه تفکر در آفر ریزاتیهمه اب -3
که داند که برآرد گل صد برگ از خار ایالوان از چوب            وهی) که تواند که دهد م1
کرد.یتمنا مگانهیکرد          و آنچه خود داشت ز بی) سال ها دل طلب جام جم از ما م2
واریوجود      هر که فکرت نکند نقش بود بر دواریهمه نقش عجب، بر در و د نی) ا3
است معرفت کردگاریهر ورقش دفترس             اری) بر گ درخستان سبز در نظر هوش4

انتظار ایثار و فداکاري همیشگی از دوست، موجب ناراحتی انسان می شود. )4
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کدام است؟مانیاي هیبه آرامش در سادنیرسلیدال-4
توکل به خدا - ایانسان در دنیینهاگاهیمقصد و جا )2            قرب به خدا       -ذات و سرشت انسان  )1
فطرت انسان -کیبه کار نبی) ترغ4         داشتن هدف واال -به خواسته ها دنیرس) 3

ست؟یو جامعه چیدر زندگنیديرگذاریشرط تأث -5
.میکارها قرار دهيهمه تیبه مظلومان را در اولویدگی) کار و تالش به همراه رس1
.میبپرداز نیاز دي) با مطالعه و شناخت کامل عوامل کفر، به جانب دار2
.میبه عبادات و احکام غافل نشويبندی) از وحدت کلمه به همراه پا3
 .میآن را سر لوحه کار خود قرار دهيدستورهایو عمل به تمامنید می) شناخت تعال4

شود؟یمشاهده م ریزاتیاز آکیخود، در کدام یطانیشيدشمن از نقشه هایهدف اصل -9
.دیداشته باشمانیاگر ا دیکه) شما برتررای(ز دینباشنیو غمگ دیکُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ: و سست نشو) وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن1ْ
برگردانند اگر بتوانند.نتانیجنگند تا شما را از دیبا شما موستهی) وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا: آنان پ2
شوند.یکشند و کشته میکنند، میمکاری)  یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ: (مؤمنان) در راه خدا پ3
تَطَعتُم مِِِن قُوَََّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم: و هر چه در تو4 هُم مَا اس دّوا ل . دیمقابله با آنها آماده کنيبرا دیداران ) وَأَع

 .دیکار، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترساننیتا با ادهیورزيو اسب هاروین لیاز قب
باشد؟ینو ع مکیجهادها از يهمه نهیدر کدام گز -10
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رانینبرد سپاه صدر اسالم با حکومت ا -جنگ احزاب  -ستیونیبا اشغالگران صه نی) جهاد مردم فلسط1
با اشراریانتظاميرویجهاد مأموران ن -جنگ سپاه صدر اسالم با حکومت روم  -در برابر ارتش صدام رانیاي) جنگ هشت ساله 2
در برابر ارتش صدامرانیايجنگ هشت ساله  -جنگ احد در صدر اسالم  -ها يبا سعودمنی) مباره مردم 3
جنگ سپاه صدر اسالم با حکومت روم -جنگ نهروان  -نیبا منافقیانتظاميروینيری) درگ4

)35تا 11(از سؤال یعلوم تجرب

یفلزات کاهش منیايریواکنش پذنییازباال به پانکهیچند فلز آمده است. با توجه به ايریواکنش پذبیدر جدول مقابل ترت -11
  رد؟یقرار بگتواندینمکدام عناصر Yو Xيبه جا ریزينوشتاريدر معادله ابد،ی

و اشباع  ریها راست زنجدروکربنیدهد. کدام عبارت درست است؟ (هیرا نشان مدروکربنیجوش پنج هي) جدول مقابل نقطه 15
هستند)

است.شتریها بدروکربنیه هیبقیمولکولشیاز ربا 5شماره دروکربنیهیمولکولشی) ربا1
شدن دارد.يجاريبرايشتریبلیتما هینسبت به بق 1شماره دروکربنی) ه2
هستند.ياتاق گازيدر دما3،4،5شماره يهادروکربنی) ه3
است.شتریحتماً ب 2از  3شماره دروکربنیهی) جرم مولکول4

  هیدرو کربن  نقطه جوش
2001 
1002 

0 3 
50- 4 

150- 5 
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باشد؟یم ریزياز حرکت هاکیکدامانگرینمودار بنیاست. ا ریمتحرك به صورت زکیيبر حسب زمان، برایی) نمودار جا به جا16
زند.یرا دور مدانیمکیبر ساعت لومتریک40با سرعت ي) موتورسوار1
.دیآیمنییبدون گاز دادن پا ،یبیسراشکیاز یلی) اتومب2
کند.یمیطيمساويرا در زمان هايمساويمسافت هان،یکه در ارتفاع معییمای) هواپ3
  کند.یترمز ماده،یعابر پدنیبا دی) اتوبوس4
  

در مدت  هیمتر بر ثان 9را با سرعت ثابت Cتا Bو مسافت  هیثان20در مدت  هیمتر بر ثان15را با سرعت ثابت Bتا Aمسافت ی) متحرک17
  است؟ هیچند متر بر ثان ریکند. سرعت متوسط متحرك در کل مسیمیطقهیدق5/0

1  (3
2 (12
3 (4/11
4 (30

ماند.ی) مخزن ساکن م2کند.               ی) مخزن با شتاب به سمت چپ حرکت م1
کند.ی) مخزن با شتابه به سمت راست حرکت م4کند.       ی) مخزن با سرعت ثابت به سمت راست حرکت م3

X(کیلومتر) 

t(ساعت) 
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چند دور و در   ساعت بچرخد، چرخ Bيدور در جهت عقربه ها A ،4شود، اگر چرخ ی) در شکل مقابل چهار چرخ دنده مشاهده م22
چرخد؟یکدام جهت م

پادساعتگرد -24) 4ساعتگرد       -24) 3پادساعتگرد       -12) 2ساعتگرد      -12) 1

است. حداقل زانیبه سقف آویمتصل شده است و توسط نخيواریمطابق شکل، به دLبه طول يالهیم -23
صرف نظر شود)لهیاست؟ (از جرم موتونیچند نلهینگه داشتن ميبراFيروین

1 (        1600 N 2 (         160 N3 (          1200 N4 (120 N

  

    

2یماسه سنگ درشت توال) 1
3یتواليکنگلومرا )2
1یماسه سنگ توال) 3
4یماسه سنگ توال) 4
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است؟حیصحنهیالف و ب در جدول، کدام گزارهیدو سيداده شده برايهایژگی) بر اساس و27

جنساتمسفردیانتقال گردش به دور خورشزمان حرکت  )لومتریقطر (ک   ارهیس

گازيداردسال137400الف
سنگینداردروز12100225ب

الف کمتر است.ارهیب از سارهیسي) دما1
است.شتریب بارهیالف از سارهیسی) چگال2
ب است.ارهیاز سشتریالف بارهی) امکان مشاهده شهاب در آسمان س3
  شود.یب سن ما کمتر مارهیدر سم،یساله باش 2الف ارهی) اگر در س4

  
در مورد جانور شکل مقابل درست است؟نهیگزکدام -31

.ردیگیقرار مانیاز بندپایکسانیدر گروه گویو می) با خرخاک1
شود.یميطبقه بندانیبندپا نیترابی) در گروه کم2
است.شتریآنها بیحرکتيتعداد پایدارند، ولیسه قسمتی) مانند حشارت بدن3
معروف هستند.يزهرشیاز آن ها به داشتن نياری) بس4

http://www.idanito.com


  

و نوزاد پشرفته تر شده است؟نیاز راست به چپ، نحوه پرورش جنبیبه ترت ریزيهانهیاز گزکیدر کدام -32
موش -کانگورو  -پوس ی) پالت2               کانگورو     -پوس یپالت -) خفاش 1
کانگورو–الك پشت  -پوس ی) پالت4                  کبوتر                -یماه -) خفاش 3

؟نداردیبا جاندار داخل پرانتر هم خواننهیعبارت داده شده در کدام گز -33
)یشود. (اره ماهیمهره دار منیآب و خون در انیبيفراوان در آبشش ها باعث تبادالت گازیخونيهارگی) وجود مو1
شوند. (قورباغه)یشناخته میبا خشکيو سخت و سازگار میضخي) با داشتن پولک ها2
حشرات نقش دارد. (مارمولک)تیکند و در کنترل جمعیم هی) از حشارت تغذ3
. (کبوتر)دیآیآن به شمار ميهایژگیه از ونمثانداشتن شکل و ی) داشتن بدن دوک4

بیباشد؟ ( به ترتاهایآب دریهوا و آلودگیآلودگزانیباال بودن ميبرایممکن است شاخص ریاز جانداران زکیمرگ کدام  -34
از راست به چپ)

مرجان ها -اهانی) گ2              کنندگان    هیتجز -) گلسنگ ها 1
مرجان ها -) گلسنگ ها 4                        ها    يباکتر -) جلبک ها 3

سهیرا در مقا 3در بوم سازگان شماره یستیباال بودن تنوع زل،یسه نوع بوم سازگان نشان داده شده است. کدام دال ریدر جدول ز -35
  دهد؟یبهتر نشان مگریديبا بوم سازگان ها

آن هاستگاهیزی) تنوع گونه ها و گوناگون1
گانهیخوار باهیگي) تنوع گونه ها و ورود دو گونه 2
گوناگونیانسانيهاتیو فعالستگاهی) تنوع ز3
گوشتخوار و حفاظت انسان از آن دیگونه جدکی) افزودن 4
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ارتباط ندارد؟ر،یزتیبا مفهوم بنهیکدام گز -38
»کنددیتو را پل ،یگرچه پاک                              که صحبت بد       نیبا بدان کم نش «
زیوز نااهالن هزار فرسنگ گر                                        زی) با مردم پا اصل و عاقل آم1
ینیبهتر آن است که با مردم بد ننش                    دل و پاك نهاد    زهیچون تو پاکینی) نازن2
، دگرانکه شدند از تو خوب تريتو بد شد                          يکه در چَه افتادی) تو چشم عقل ببست3
) تو را از برگ گل هر چند دامن پاك تر باشد               مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد.4

کدام گروه واژگان درست است؟ي) امال39
مصائب -دادن  هیترج -) محنت 2                               سؤال       -مبهوت  -) مواجه شدن 1
قوس قزح -النیمغ - ری) ناگذ4                                 عالقمند      -زیهراس انگ -) قافله 3

متفاوت است؟» را«) کدام 40
.ستیزنگار ننهییتو را تا در آ                               به خود در نگر   رتی) به چشم بص1
بر مقام ما افتدياگر تو را گذر                       اوج سعادت به دام ما افتد          ي) هما2
تو را سالم دهداکان،یزخاك پاك ن                            ما گذرد  نیصبح که بر سرزم می) نس3
زندمانیبد بر جان و بر ااری                           ) مار بد، تنها تو را بر جان زند            4

 

http://www.idanito.com


  

باشد؟یدرست میمربوط به کدام اثر ادبحاتیتوض -44
کرده است.یبررسياست که سخنان سقراط و افالطون را در حکمت نظریتوسنیرالدی: نوشته نصي) اخالق ناصر1
خود اقتباس کرده است.گریآن را از کتاب داتیمحتویکه احمد غزالینیو دیاست اخالقیسعادت: کتابيایمی) ک2
مقدمه و خاتمه نوشته است.کیاز گلستان در هشت باب، يرویبه پیاست که جامی) بهارستان: کتاب3
به نثر نگاشت.يهرو ریاميدر پاسخ به پرسش هايمحمود شبسترخیاست که شی) گلشن راز: کتاب4

درست است؟ ریزتیبا توجه به بنهیو مفهوم کدام گزیمعن -45
»جوانان عجم، جان من و جان شمايشما            اابانیچراغ الله سوزم در خچون«

.دیکنم، پس با جان و دل مرا پاس داریميشما جلوه گر نیمن با آثارم همچون چراغ الله در سرزم ،یرانیجوانان اي) ا1
.دیباشرایو پذ دیجوانان وطن، شما را به جان من سوگندف مرا که همچون چراغ الله هستم، همانند خود بداني) ا2
است.یکیشما روشن باشد، جان من و شما  نیمن در سرزميکه چراغ الله سوز شعرهایتا وقت ،یرانیجوانان اي) ا3
 .دینگه دارندهیخود زنده و پااتیکار و آثار مرا در ادبدهم چون چراغ الله افیشما را قسمت مهنفیجوانان مي) ا4

باشد؟یمتفاوت م هیبا بقنهیگروه واژگان کدام گز -46
غرور ،ی) اصحاب، صاحب / صبا، سبا / فروتن2/ ثواب، صواب / مهتر، کهتر             یمسع ،ی) مساع1
بیقرد،ی) معارج، معراج/ عمارت، امارت / بع4                     نهار    ل،ینعام، اَنعام / لاِ) احزان، حزن / 3

کتاب، نادرست است؟تیکدام حکاامیپ -47
يپرورتیسلمان ك تواضع و رعرتیس )2                       ها  دیاز نبا زیو پرهی) سفر: خودشناس1
شغل از انسانافتنی: قدر انیراکی) ن4              ي: حرص و مال اندوزشیاندکی) باغبان ن3
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کند؟یمجموعه را مشخص مکی) کدام عبارت 51
100) پنج عدد بزرگتر از 2          ی) چهار عدد فرد متوال1
 4و 3نیبیعیطبي) عددها4               رانی) سه شهر ا3

푨اگر  -52 = {ퟏ.ퟐ.ퟑ.ퟒ.ퟓ} و푩 = {ퟒ.ퟓ.ퟔ.ퟕ} باشد، آنگاه حاصل(푨 − 푩) ∪ (푨 ∩ 푩):برابر است با  
1 ({1.2.3.6.7}        2({1.2.3.4.5}        3 ({4.5.6.7}      4 ({1.2.3.5.6}

. باشد، وجود ندارديعدد«عبارت نهیکدام گز -53 کند؟یرا به درست کامل م» که ..................
یعی) گنگ و طب2             ایو گوحی) صح1
یعیوطبحی) صح4و گنگ           یقی) حق3

  10x8>2700x0003/0                   است؟يتوان قرار داد، چه عددیم    که در داخل یحیعدد صحنیبزرگتر -54

1) 4     ) صفر 3         -1) 2        -2) 1

  قرار دارد؟ퟎ/ퟏퟒퟑو ퟎ/ퟏퟒퟐکدام یک از اعداد زیر بین  -55

1 (0/142       2 (0/142      3(0/14254 (0/1436

_______________________________________________________________________

محل انجام محاسبات:
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풂اگر  -58 + 풃 = ퟑ و풂풃 = −ퟖ باشد، مقدار عددي عبارت풂ퟐ + 풃ퟐ + ퟑ풂풃چقدر است؟  

1 (17–                        2 (1-                                     3 (1                                      4 (17    

59- n کدام گزینه را قرار دهیم تا دستگاه مقابل جواب نداشته باشد؟  به جاي
ퟐ풙 − (풏+ ퟏ)풚 = ퟒ

풚 =
ퟒ
풏
풙 − ퟓ

1 (2 –                        2 (1-                                      3 (-                                    4 (2   

است؟نادرستدر کدام گزینه، رابطه ي بین مجموعه ها  -60

1 (ℤ−푾 ⊆ ℤ − ℕ                                     2( 1 (푾−ℕ ⊆ ℤ

3 (ℚ− ℚ ⊆ ∅                                                4 (3 (ℤ −ℚ ⊆ ∅

در کدام گزینه عبارت داده شده، کمترین مقدار است؟ -61

(−ퟓ ퟐ) ퟏ (ퟒ                         −ퟓ ퟐ   (ퟑ                −  
ퟏ
ퟐ

ퟐ

(ퟐ                   −  
ퟏ
ퟐ

ퟏ ퟐ

(ퟏ  

 

ퟎاگر -62 < 풂 < 풃 باشد، حاصل| 풂
ퟐ
− 풃

ퟐ
| + | 풂

ퟐ
+ 풃

ퟐ
− 풂|:برابر است با

1 (풂                            2 (풂 − 풃                           3 (풃 − 풂                    4 (풂
ퟐ

+ 풃
ퟐ
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풙معادله خطی را بنویسید که از محل برخورد دو خط  -67 = ퟓ و퐲 = ퟒ   بگذرد و با خطퟑ퐱 + ퟓ퐲 = ퟕ.موازي باشد

1 (풚 = −ퟑ
ퟓ
풙+ ퟕ          2 (풚 = ퟑ

ퟓ
풙+ ퟕ              3 (풚 = −ퟑ

ퟓ
풙+ ퟐퟕ

ퟓ
           4 (풚 = −ퟑ

ퟓ
풙+ ퟒퟕ

ퟓ

ퟏퟐ풙ퟒاگر چند جمله اي  -68 + 풂 + ퟑퟏ풙ퟐ بر چند جمله ايퟑ풙ퟐ + ퟒبخش پذیر باشد، آنگاه مقدار풂 :برابر است با  

1 (12                    2 (16                     3 (18                  4 (20  

ퟑ풙اگر عبارت گویاي  -69 ퟒ
풎풙ퟐ 풏풙 ퟔ

퐱به ازاي  = −ퟏ آنگاه نشده باشد، تعریف풎 + 풏کدام است؟  
  

1 (6                     2 (6-                       3 (18                  4 (18-  
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اگر بخواهیم کره سانتی متر مربع شده است.120شده یک نیم کره چوبی توپر را به طور کامل رنگ آمیزي کرده ایم. مساحت کل قسمت رنگ  -70
  اي با همان شعاع نیم کره ي چوبی را به طور کامل رنگ آمیزي کنیم، مساحت رنگ شده در این حالت چند سانتی متر مربع خواهد بود؟

  
1 (160                     2 (240                    3 (320                      4 (360  

  
  محل انجام محاسبات:

  
  
  
  
  

  
  

  کدام یک از استدالل هاي زیر درست است؟ -74
طیل دو قطر با هم برابرند) در هر مست1

دو قطر با هم برابرندABCDدر چهار ضلعی 

) در هر لوزي قطها بر هم عمودند2
  ABCD قطها بر هم عمودند در چهار ضلعی

) در هر متوازي االضالع، ضلع هاي رو به رو موازي اند.3
ABCD .متوازي االضالع نیست

) در ذوزنقه قائم الزاویه، یکی از ضلع ها بر دو ضلع دیگر عمود است.4
، هیچ دو ضلعی بر هم عمود نیستند.            ABCDدر چهار ضلعی 

75- ABCD در چهار ضلعیAC و قطرهايBD یکدیگر را در نقطهE قطع می کنند، به طوري که
A퐃C=C퐄D , AB=z , AD=AE=y , BE=DC=x باشد، آنگاهECکدام است؟  

1 (z+y             2 (z-x            3 (z+x         4 (z-y

مستطیل استABCDچهار ضلعی 

استلوزي ABCDچهار ضلعی 

هیچ دو ضلعی با هم موازي نیستند.ABCDدر چهارضلعی 

ABCDذوزنقه قائم الزاویه نیست
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)85تا 76مطالعات اجتماعی (از سؤال 

  ترتیب زمانی حوادث زیر در کدام گزینه درست است؟ -82
ایراندي ماه مردم قم، مقاله ي توهین آمیز، فرار شاه از 19) قیام 1
) نخست وزیر سید ضیاءالدین، تشکیل مجلس مؤسسان، آغاز جنگ جهانی دوم2
) رفراندوم انقالب سفید، تصویب انجمن هاي ایالتی و والیتی، تبعید امام خمینی (ره)3
مرداد، حمله آلمان به لهستان28) تبعید دکتري مصدق، کودتاي 4

  حقوق شهروندي محسوب می شود؟حمایت از تشکیل خانواده جزو کدام دسته از  -83
) عدالت قضایی4) تأمین اجتماعی         3) عدالت قانونی         2) حقوق فرهنگی      1

کشور ما از جهت تولید زعفران، رتبه اول جهان را داراست، ولی همچنان کشورهایی مانند اسپانیا، بیشترین سود را از فروش این  -84
با توجه به این مسئله، مسئولین اقتصادي کشور جهت بهره وري اقتصادي در کدام زمینه باید تغییرات محصول به دست می آورند. 

  مطلوب را به و جود آورند؟
) تولید در ستانده4) توزیع در فرایند         3) نیروي کار در داده           2) منابع طبیعی در نهاده             1
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 )92تا 86زبان انگلیسی(از سؤال 

است؟دستوري نادرستکدام قسمت جلمه زیر از نظر  -90
He wanted  a piece of cake the he climbed a chair to take  it. He fall down  and hit his head. 

1a  (                   2b (                    3c (                 4 (d

می باشد؟درستکدام گزینه با توجه به توضیحات زیر  -91
Sina had a bad car crash. His friend helped him to visit a doctor but the doctor sent him to hospital because 
he needed a cast. Sina ……………………. 

1had a black eye (            2cut his finger (           3broke his leg (         4 (had a scar
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کدام جمله مکالمه ي زیر را کامل می کند؟ -92
- do you like to visit Iranian big cities? 
- Yes, of course. Especially I like to see historical places such a Shiraz. 
- Oh, did you go to Shiraz? 
………………………………….. 

1 (Yeah, and we really love there                                2 (No, she didn’t like that a all

3 (Yeah, and he was very generous                            4 (No, they are not very fantastic

100تا 93عربی از سؤال 

جز....به ترجمه همه عبارات زیر صحیح از  -93

  ) وجدت الفندق فی الساعه العاشره اال ربعا2) وصلت الی مقصدي فی الساعه السابعه اال ربعا                  1
  ) ذهبت الی المطعم فی الساعه الثانیه عشره اال ربعا4) کنت فی الحرم فی الساعه الثالثه اال ربعا                 2
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النقود)) کدام گزینه به ترتیب می تواند، جایگزین مناسبی براي کلمات مشخص استلمان التاجرحسب در عبارت (( هو  -97
شده باشد؟
  فهم–) فحض 4مضی        –) حاول 3ظن         –) رأي 2دفع        –) ظن 1

  
1دارد.أَخٍ)) با کدام بیت زیر ارتباط معنایی بِالبَقِیَعَیْبٍِبالمَنْ طَلَبَ أَخًا	ضرب المثل (( -98

ن است کو معایب دوست          همچو آینه رو به رو گوید) دوست آ1
) وگر بر رفیقان نباشی شفیق               به فرسنگ بگریزد از تو رفیق2
) حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج          فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست3
یده فرو بر به گریبان خویش) عیب کسان منگر و احسان خویش           د4

با توجه به تصاویر داده شده، کدام پرس و پاسخ صحیح است؟ -99

) هل تقرئین الصحیفه االسبوعیه؟2                         ماذا یفعلون هوالء الطالب؟                                    )1
نعم، اقرأ فی السبوع الماضی                               نحن نضحک معاً                                                  

) یا تلمیذتان، این تجلسان فی 4                            ) لماذا ینهض من النوم؟                                      3
الصف؟

نجلس امام اللوح                         انهض للذهاب الی المدرسه                                       
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