
   

 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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 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 
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 ؟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 
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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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 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 
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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 
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 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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 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...

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 

۱ 

۷ 

۰ 

۰ 



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



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


