
 

 

 *باسمه تعالی*

   
 دفترچه آزمون ورودی  پایه دهم  مدارس نمونه دولتی دوره ی دوم متوسطه

 دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای()                                                                 
 1400-1401سال تحصیلی                                                                        

        
                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  خود را بر روی دفترچه سواالت نوشته و امضا نمایید. نام پدرالزاماً نام و نام خانوادگی و 

 است که به صورت یک رو چاپ شده است. برگ 14 تعداد صفحات دفترچه آزمون 

  می باشد. السو 100تعداد سواالت دفترچه 

  پیگیری نماید. تا حصول نتیجه مراقبنزدیک ترین داوطلب باید موضوع را از طریق  ،اوراق دفترچه یا سواالت آزمون نقص دردر صورت 

  است. دقیقه 120مدت زمان پاسخگویی به سواالت آزمون 

  داوطلب در نظر گرفته می شود. برای  نمره منفی« 1»پاسخ غلط و به ازای هر  نمره مثبت« 3»هر پاسخ صحیح به ازای 

  نمی شود .، نمره ای در نظر گرفته پرسش های بدون پاسخبرای 

  ،در نظر گرفته می شود. ویبرای  نمره منفی« 1»چنانچه داوطلب در هر پرسش بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد 

 
 

 

 

 

 *اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری مجاز خواهد بود کتبی رت اخذ موافقتدر صو چاپ و تکثیر و هرگونه استفاده از محتوای این دفترچه، صرفا  *

 دفترچه  آزمون  محتوای

 پرسش شماره  پرسش تعداد  درس

 10-1 10 آموزش قرآن و پیام های آسمانی

 25-11 15 فارسی

 33-26 8 عربی 

 43-34 10 مطالعات اجتماعی : )جغرافیا ، تاریخ ، مدنی(

 50-44 7 زبان انگلیسی 

 75-51 25 علوم تجربی

 100-76 25 ریاضی 

 ................................................امضا ...............................................نام پدر........................................................: داوطلب نام و نام خانوادگی

  15/05/1400صبح روز جمعه  9ساعت   :در سراسر کشور تاریخ و ساعت برگزاری آزمون

 تذکرات مهم
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 ﴾یاستان چهارمحال و بختیار-1400-1401آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ﴿

 
 

 نه آمده است؟یب در کدام گزیبه ترت  (ريِلُکم ، ساَء ، َمص) َاَضلَّ ، ُمدَِّکر ، ذ   ح کلمات قرآنییصح ترجمه (1
 ( محو و نابود کرد، پند دهنده ، این شما، مساوی است، سرنوشت1

 گمراه کرد، پند گیرنده، آن شما،  یکسان است، سرنوشت( 2

 رنده، آن، چه بد است، بازگشتی( محو و نابود کرد، پند گ3

 ن ، چه بد است. بازگشتنی( گمراه کرد، پند دهنده ، ا4

 نه آمده است؟یب در کدام گزیده شده به ترتیر آنها خط کشیکلماتی که ز ترجمه (2
 ﴾ُهْم َأْخَذ َعزِيٍز ُمْقَتِدرَخْذناَفأَ  ﴾،﴿ ُسباتاً َو النَّْوَم ﴿، ﴾اْْلَْرَض ِمهاداً  ْجَعلِ  َلَْ نَ أَ  ﴿،﴾ثَِقيال َعَلْيَك قَ ْوًل  َسنُْلِقي﴿

 میش و آرامش، گرفتیآسا م،یم،  قرار ندادینازل می کن (1

 میمجازات کرد ش و استراحت،یم، محل آسایم کرد، قرار نمی دهینازل خواه (2

 م یش و آرامش، گرفتیم، محل آسایر نمی دهم، قرای( نازل کرد3

 میش و آرامش، مجازات کردیم، آسایم کرد، قرار ندادی( نازل خواه4

 درمان کدام آسیب روحی و روانی است؟ ﴾ ... َلُكمْ  اللَّهُ  يَ ْغِفرَ  َأنْ  ُتُِبُّونَ  َأل ْلَيْصَفُحوا وَ  ْلَيْعُفوا وَ  ﴿ آیه شریفه (3

 بینی کم میدی و خودناا(  4   احساس گناه و ناامیدی از بخشش   ( 3      عصبانیت و خشم( 2     توزی کینه و بازی لج( 1

 ؟به چه معنا است «َمن َخَلقَ » ترکیب ﴾ِت َو اَلرضَ و  َولَئِ ن َساَلَتُهم َمن َخَلَق السَّم  ﴿در عبارت قرآنی (4
 کسی که می آفریند. (4          نشاز آفری (3       ؟    چه کسی آفرید( 2         کسی که آفرید. (1

ََلُم َما اسَتطَعُتم ِمن قُ وٍَّة َو ِمن  اَِعّدواَو ﴿ «فهیه شریمفهوم آ» و «ليرِباِط الَ » و «اَِعّدوا» ترجمه کلمات (5
  نه آمده است؟یدر کدام گزب یبه ترت ﴾... تُرِهبوَن بِِه َعُدوَّ اللِّ ه َوَعُدوَُّکم ليالَ  رِباطِ 

 نظامی   ده، آمادگییورز های د، اسبیکن( آماده 1

 جنگی، جهاد های ( آماده کردند، اسب2

 نظامی  جنگی، آمادگی روهایی( آماده کردند، ن3

 نرم های چابک، جنگ د، اسبی( آماده کن4

در کدام  ﴾...ْكِر بَ ْعَد ِإْذ جاَءِن َلَقْد َأَضلَِِّن َعِن الذ  *ِخْذ ُفالنًا َخِليالً  لَْيَتِِن َلَْ أَتَّ  ا َويْ َلت  ي﴿شریفه اتیآمفهوم  (6

 ؟گزینه آمده است
 ان مگذار.             یم در او با را اسرارت کن، اما همه دوستت نثار را خود ( تمام محبت های1

 .ناراحت است و نیخشمگ او از شهیهم ندارد، انتظار فداکاری جز خود دوست از که ( کسی2

           .امت خواهد شدیدر ق مانییپش و وسافسسبب  ستی( انتخاب دوست ناشا3

 .ی می گرددیج موجب جدایه و به تدردرف کیوند دوستی را ضعیجا از او، پتباه کردن حق دوست و توقع بی (4

 ست ؟ ا ما فرهنگ و تملّ هیموارد از اقدامات جنگ نرم عل گزینه همه کدامدر   (7
 کودتا برای تالش و افکنی تفرقه ها،رانییا و مسلمانان ی بهفرهنگ بی ىالقا مُخرب، ایانهیراهای بازی ساخت (1

 حجابیبی و تیعفّج بییترو مسئوالن، و مردم نیب تفرقه جادیا زشت و مبتذل،ر یتصاو وها لمیه و پخش فیته (2

 نجوانا نیب در مخدر مواد پخش و دیتول ترور و بمب گذاری، های کشور،شرفتیت جلوه دادن پیکم اهم (3

 صحیح است. 2و  1گزینه  (4

 

برگ از  سش های زیر را از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره آن را در پاسخپاسخ صحیح پر : آموزش قرآن و پیام های آسمان

 عالمت بزنید .  10تا  1ردیف 
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 و دشمنی ................. وجود ندارد.ر از....یا نشان داد که راهی برای سعادت و خوشبختی غینی)ره( به مردم سراسر دنیامام خم (8

 ......................... بود از غرب برگرفته با وی
 اسی و شجاعت اویم اسالم، تفکّر سی( بازگشت به تعال1

 ش به غرب  یستقامت در سختی ها و بازگشت به خود، بی اعتمادا (2

   ه خودباوری اویی های هر کشور، روحیه بر فرهنگ و توانایتک (3

 او الهی میامبران، تعالیر نورانی پی( بازگشت به مس4

 ؟ستانادرست ر یچند مورد از عبارات ز (9
 خلقت اوست. بکتا در خداوند، تفکّر صفات شناخت برای راه نی( بهترالف

 . است شکست حاکمان ظالم جهانی، عدل حکومت برای برقراری آسمانی تعالیم همه مشترک عقیده ب(

 هاست. آلودگی و ها دلبستگی از شدن پاک معنای به اصل در واجب است و های از انفاق ( زکاتپ

 .کند ممیت غسل، ای ووض جای به دیبا داشته باشد دسترس در مباح ریغ مطلقِ آب اگر انسان مکلّفی( ت

 م.یباش داشته وضو است ائمه )ع( واجب های حرم ارتیز م ویقرآن کر داشتن همراه ایتالوت و  هنگام (ج
 چهار (4                             پنج( 3                   دو   ( 2                         سه( 1

در  ده و آن راینی خرین پول زمیبا ا وی ه است.کرد، اما خمس آن را پرداخت نمالی را به دست آورده ،تجارتاز راه  فردی (10

 ؟ح استیی کار او صحنه دربارهیند کدام گزبهره مند شوتا همه مردم از آن  کردراه خدا وقف 
 ( وقف درست است. اما بخاطر عدم پرداخت خمس مرتکب گناه شده است.1

 کار او درست است. نه خمس، لذا( درآمد حاصل از تجارت مشمول زکات است 2

 توانند از وقف استفاده کنند نه همه ی مردم.می انمیتیرا تنها فقرا و ی( وقف او باطل است. ز3

 .دیزی خریرا با پولی که خمس آن پرداخت نشده نمی توان چی( وقف او باطل است. ز4
 

 

 
 

 آمده است ؟ باتوجّه به متن زیر، زمان فعل ها به ترتیب در کدام گزینه )11
   اندیشید و با خودمی را می کشید و در آن لحظات پایانی به تمام روزهایی که از دست داده بود، آخرشاو داشت نفس های  »

 « جلوی گذرعمر را بگیرم توانستممی گفت:کاش می 
 مضارع التزامی ماضی مستمر، ماضی بعید، ماضی استمراری، مضارع اخباری، ماضی التزامی، (1

  ماضی التزامی ماضی مستمر، ماضی بعید، ماضی مستمر، مضارع استمراری، ماضی التزامی، (2

  مضارع التزامی ماضی استمراری، ماضی استمراری، ماضی استمراری، ماضی مستمر، ماضی بعید، (3

 مضارع التزامی ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی استمراری، ( ماضی مستمر، ماضی التزامی،4

 چند غلط امالیی وجود دارد؟ زیرعبارت در  (12

سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون بازپرسند، جزء راست مگوی. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند 

ر را که پند نشنود که او خود اوفتد. در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن و از یا کسیمده؛ خواصه 

 آموز بگریز. بدبد اندیش و 

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

 یی دارد؟ارتباط معنا دوم« دوست »کدام گزینه با « اگر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است»عبارت  بهبا توجّه  (13
 دوست ما را  و همه نعمت فردوس شما را     )مُخَیَّر : صاحب اختیار ، مختار( (گر مُخَیّر بِکُنَندم به قیامت که چه خواهی؟1

 بهتر از آن دوست که نادان بُوَد         ( دشمن دانا که غم جان بود           2

 ی مکن که با تو همین ماجرا رَوَدشاد        ( ای دوست، بر جنازۀ دشمن چو بگذری       3

 در پریشان حالی و درماندگی      ( دوست آن باشد که گیرد دستِ دوست          4

 عالمت بزنید .  25تا  11پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره آن را در پاسخ برگ از ردیف  :فارسی
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 است؟« مرکب»واژگان  ءاز نظر ساخت واژگانی، جز« متمم»گزینهدر کدام  (14 
       ( باشد اندر پرده بازی های پنهان ،غم مخور            1

 دالن، چشم سوزن است(  دنیا به چشم تنگ 2

   (  تمام سایه ها را می کشم بر روزن مهتاب3

 (  آفرین، جان آفرین پاک را4

 دارد؟ در کدام گزینه ردیف وجود (15
 به مرده نپردازد از حرص خویش         (  غم خویش در زندگی خور که خویش      1

 این آتش ندارد، نیست بادهر که      ( آتش است این بانگ نای و نیست باد            2

 تادجوشش عشق است کاندر می، فُ    تاد                  (  آتش عشق است کاندر نی، ف3ُ

 همی شاد گردد ز بویش، روان        ( گالب است گویی به جویش روان             4

 ؟وجود ندارداستفهام انکاری  گزینهدر کدام  (16
   ید؟ متاع جوانی به بازار نیست( چو بفروختی، از که خواهی خر1

 چه جای حرص و هوس باطل است؟ (2

 میوه آن کجا توانی خورد؟ درختی که امروز نشانی، (3

 وجود خویش نیاالید ،دانی که را سزد صفت پاکی؟  آن کاو (4

 باشد؟می« صفت بیانی»  ،در کدام گزینه، وابسته پسین (17
 عنایت سایۀدر  ،یک ساعتم بگنجان                     می جوشد اندرونم ،ی آفتاب خوبان( ا1

 .افسانه اى نامحتمل مى خواست ،دل دیوانه ام        ماللى نیست از دودى که در چشمِ خیالم رفت( 2

 پخش می گشت ،به آرامی به هر سو                       در جنبش آب گل،بوی  صدا چون( 3

 بیابی و زر شوی کیمیای عشق تا                وی بش ،چو مردان ره مس وجود دست از( 4

 در کدام گزینه، به درستی ذکر شده است؟«  ، تضرّع، مشقت، واقففراغت» معنای واژگان  (18
 آسوده، فروتنی، سختی، آگاه     (1

 ( آسودگی، فروتنی، سختی، ایستگاه2

 زاری کردن، دشواری،آگاه ( آسودگی،3

 ری، ایستگاهدشوا ( آسوده، زاری کردن،4

 ؟بیان نشده است، درست قش کلمات مشخص شدهن گزینهدر کدام  (19
 ) مفعول( را  پارساساقی بده بشارت، رندان            ( خوبان پارسی گوی، بخشندگان عمرند   1

 )نهاد(  ، پَر وا کرد                             در میان آتش و باروت، غوغا کرد  تکبیر( نا گهان 2

 )متمم(    یکی گوی و پرورده گوی داناچو    ( حذر کن ز نادان دَه مَرده گوی                   3

 )مسند(        کند  پلیدتو را  ،گرچه پاکی        ( با بدان کم نشین که صحبت بد              4

 ............. یگزینه به غیر از است صحیح هاگزینه یهمه در شدهمشخص یآرایه (20
 (تکرار -تضاد -مراعات نظیر) نالیدن از هَزار بپرس و ز من مپرس            احوال گل، ز خار بپرس و ز من مپرس     (1

 (مراعات نظیر -تشخیص-تلمیح)کوه و دریا و درختان ، همه در تسبیح اند       نه همه مستمعی، فهم کند این اسرار      (2

 (تشبیه -مراعات نظیر -تضاد)  متاع جوانی به بازار نیست                       خرید؟            بفروختی از که خواهی ( چو3

 (تشخیص -تلمیح -جعس)ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند       چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان، غم مخور    (4
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ماضی و »به ترتیب، چند بن « تی کن که به منزل نرسد کج رفتارراست روان گوی سعادت بردند    راس ،سعدیا»در بیت:  (21

 وجود دارد؟« مضارع
 سه  –( سه 4دو                             –( چهار 3سه                        -( دو 2دو                       –( سه 1

   ؟نرفته استصفت تفضیلی به کار  گزینهدر کدام  (22
 افزون از مالیک      ( بُوَد قدر تو1

 ( یار بد بدتر بود از مار بد2

 ( به دانش شود مرد پرهیزگار   3

 (  ای دل غمدیده حالت به شود، دل بد مکن4

 است؟ درستکدام گزینه  (23
 نوشته شده است. م،تشمنجّمان و طبیبان در قرن ه شاعران، دربارۀ چهار گروه: دبیران،« چهار مقاله»( کتاب 1

 است.« بینوایان» نویسندۀ کتاب هوگو معروف ترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم روسیه،( ویکتور 2

 پدر شعر نو، نامیده می شود.« نیما یوشیج»علی اسفندیاری معروف به ( 3

 نگاشته است. بوستان سعدیرا به پیروی از « هفت اورنگ»جامی ( 4

 شود؟دیده می تریبیشقیدهای  گزینهدر کدام  (24

 گذشته است و فردا هنوز نیامده است.        ( دیروز 1

 های هرگز و همیشه را مقابل هم نوشت.    ( معلّم کلمه2

 کرد که تو از تنهایی و تاریکی بترسی.او اصالً فکر نمی (3

 امروز دوباره تو انشای خیلی خوبی نوشته، بودی.( 4

 شده است؟هستۀ گروه اسمی به درستی مشخص  گزینهدر کدام  (25

 اند.این آب و خاک که زاد و بودشان اینجاست، یکسان فرزنداندر چشم میهن، همۀ  (1

 کنند.را اگر بخواهند بزرگ بدارند به مادر مانند می گرانمایهاز این روست که هر چیز  (2

 همانند کرده است. ،هایی است که میهن را به مامترکیب دستاز همان  میهنترکیب مام  (3

 گوهری است که همتایی ندارد. گرامیمادر،  (4
 

 
 

 د.یح را انتخاب کنینه صحیگز (26
 است. «واگن کاال » ب اضافی است و به معنای یترک « َعَربَُة الَبضائعِ » (1

 است. «ز یبرخ»  و  «جبران کردن »  بیبه ترت «َهضوا  اِنْ  » و «ضيَتعو  » معنی کلمات (2

  ند.متضاد «اَعطی   » و « َاَخذَ » اتمکلو  مترادف  «د راقِ »و  «نائم » اتکلم (3

  ب اضافی است.یترک « جَتِهدونَ  ُطالٌب مُ » ب وصفی است ویترک « الُعبوُر اآلِمنُ » (4
 ؟نادرست استح کدام واژه یتوض (72

  .اِلْمِتحاناتِ  ِف  يَ ْنَجحُ  ل الَّذي راِسب : اَلطّاِلبُ  (1
  .اْلَلوانِ  وَ  اْلُطوطِ بِ  اْلََشياءِ  َعرضِ  اَلتَّلويُن : ُقدرَةُ  (2
  .َغريُهُ  أَوْ  ماءٌ  فيها اْلَرضِ  ِف  َعميَقةٌ  ُحفرَةٌ   :اَْلِبْئرُ  (3
 .َحْفَلة: ِاْجِتماُع النَّاِس لَِفرَحٍ  (4

 عالمت بزنید .  33تا  26اسخ صحیح پرسش های زیر را از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره آن را در پاسخ برگ از ردیف پ :عربی
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 است؟نه آمده یگزکدام در ب یبه ترت « اِنْ َتَشَر، ََمَْزن، ِاْشغال » وزن کلمات (28
                       لاعفْ اِ  َمْفَعل، ،اِنْ َفَعلَ  (4         لاعفْ مِ  َمْفَعل، ،لَ اِفْ َتعَ  (3       لاعفْ مِ  َمْفِعل، ،اِنْ َفَعلَ  (2       لاعاِفْ  َمْفَعل، ،اِفْ َتَعلَ  (1  

 نادرست است؟ « ِنْصَفنِي؟ اَِلی َمْزَرَعتی تُ َقس مُ  َهلْ  » سوال برای پاسخ کدام (29
 . َمْزَرَعتی اَُقس مُ  نَ َعم. (4             .تُ َقس ُمها نَ َعم. (3       . َمْزَرَعَتکَ  اَُقس مُ  م.نَ عَ  (2       .اَُقس ُمها. نَ َعم (1  

 است؟ شکالبدون اِ «ریمطابقت اسم، فعل و ضم» نه از نظر قواعدیکدام گز (30
     بِِه. اْعَملنَ  َمعَن َکالمی وَ  ِاسْ  بِاْلصَّْْبِ. َعَليُکم (1
  َغرَِق. َصْخرًَة َول ِکنَّه ما ُتُهمفََأصاَب َسفينَ  (2
         .ُمتَحفِ  الِل يَتَکلَُّم َمَع َدلت َ کاَن واِلديت  (3
 ِاْجِلسوا ُهنا. ُهناَك؛ ْجِلسوا تَ  ا ِإخَوتی لي (4

 ؟........ نه یبجز گز و بدون اشکال است قی، دقحیصح نه ها،یی گزهمهترجمه  (31
 داد.ر قطار نجات مییهم کالسی فعالش را از ز. َط ِمن َُتِت الِقطارِ يَلُه النَّشينِقُذ َزميکاَن  (1
 م.یخورمی 12:45ساعت  ناهار را در  .ِاّل رُبعاً  الواِحَدةِ  اَلسَّاَعةِ نَأُکُل الَغداَء ِفی  (2

 .نمکر میشگاه کایشب و روز در آزمارا من یز  .ََناراً  وَ  لَيالً  یخَتْبَِ  مُ  ف أشَتِغلُ  ِْلَن  ُکنتُ  (3
 ؟! تو می توانی. بخواه و تالش کن.نیکنمیچرا تالش  َِلَ لُُتاِوُل؟! اَْنَت  تَ ْقِدُر. اُْطُلْب و اْج  َتِهْد. (4

النَّْصَر  نَّ اِقْ َبْل َمصريََك.ِْلنََّک ل َتفَعُل َشيئاً ُمِهّماً و اْعَلْم أ وَ  َتعالَ  ،فاِئِدَة لِلُمحاَوَلةِ ل » در متن «امر و نهی» چند فعل (32
 به کار رفته است؟ « َأسْ يلتَ ٍب.يَس الصُّبُح بَِقر يْحَزْن. أَنَت َسَتْنَجُح َقريباً. أَلَ  ِاْضَحْک و ابْ َتِسْم لِْلَحياِة. ل تَ  َمَع الصَّْب.
 شش فعل امر و دو فعل نهی  (1

 دو فعل نهی پنج فعل امر و (2

  چهار فعل امر و سه فعل نهی( 3

 و سه فعل نهی پنج فعل امر( 4
 

 کدام گزینه برای جاهای خالی زیر مناسب است؟ (33
 ِجدًَّة. ِهَی ..............  فی جاِمَعِة شرياز َو .............. ِمْنها و صاَرْت طَبيَبَة اَلسناِن. کاَنْت فاِطَمُة طالَِبًة مُ 

        َدرََّسْت ، َخَرَجتْ  (4             ْخُرَجتْ  َدَرَسْت ، تَ (3          تْ َخرَّجَ  َدرََّسْت ، تَ  (2          َخرََّجْت  َدَرَسْت ، تَ  (1   
 

 
 

 
 باشد؟کدام جمله درباره مدارها صحیح می (34

 اند.درجه شرقی و غربی درجه بندی شده( 90نود ) تا (0)بین صفر ،مدارها (1

 اند.ا طول مساوی کشیده شدهمدارها دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب ب (2

 شود.برای پیدا کردن طول جغرافیایی یک مکان فاصله آن مکان تا مدار استوا برحسب درجه محاسبه می (3

 روی یک مدار مشخص قرار دارد. هرنقطه و مکان روی کره زمین حتماً (4

 

 المت بزنید . ع 43تا  34پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره آن را در پاسخ برگ از ردیف  :مطالعات اجتماعی
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 ؟نیستکدامیک از موارد زیر جز نتایج حرکت انتقالی زمین  (35
 نامساوی بودن طول شب وروز (2                                           اختالف ساعت و پیدایش شب و روز (1

 تغییر زاویه تابش خورشید در طول سال (4                                                      پیدایش فصل های مختلف (3

 ؟نیستبوم توندرا کدامیک از خصوصیات زیر مربوط به زیست  (36
 پوشش گیاهی آن خزه و گلسنگ است. (2            درجه سانتی گراد است.12حداکثر دمای هوا در تابستان (1

 در مجاورت قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی است. (4                     میلی متر است. 500تا  250میزان بارندگی بین  (3

 ها در زمان شاه عباس اول نفوذ کدام کشور در ایران بیشتر شد؟الیبعد از بیرون راندن پرتغ (37
 اسپانیا (4روسیه                                 (3                    انگلستان (2فرانسه                          (1

 ؟بست توپ حرم امام رضا )ع( را در مشهد بهکدام رویداد روسیه بعد از  (38
 1332مرداد  28کودتای  (4               1907قرارداد  (3                   1919قرارداد  (2          1299 کودتای (1

 باشد؟کدام گزینه درباره تبعید امام خمینی )ره( صحیح می (39
 سال در ترکیه تبعید بود.امام خمینی حدود یک  (2                                   به ترکیه تبعید شد. 1342آبان ماه  13 (1

 آخرین کشوری که امام به آن تبعید شد، عراق بود. (4                   کمترین زمان تبعید امام خمینی در کشور عراق بود. (3

 ، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی چه زمانی انجام شد؟ایران در مراحل برپایی نظام جمهوری اسالمی (40

 بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی   (2                              تدوین و تصویب قانون اساسی جدید پس از (1

 های انقالبیپس از شکل گیری نهاد (4                                    پس از همه پرسی تعیین نظام سیاسی (3

 ؟نیستوظایف و اختیارات رهبری  ءکدام گزینه جز (41
 ن سیاست های کلی نظامیتعی (2                                             عزل و نصب رئیس قوه قضاییه (1

 عزل و نصب اعضای حقوقدان شورای نگهبان (4                                              ( عزل و نصب فرماندهان نظامی3

  ؟م گزینه اشاره داردموضوع اصل هشت قانون اساسی ایران به کدا (42
 امر به معروف و نهی از منکر (2              )عج(سرپرستی جامعه اسالمی در زمان غیبت امام زمان (1

 حقوق شهروندی (4                                                    وظایف و اختیارات رهبر  (3

 ؟هم نیاز فردی و هم نیاز اجتماعی استاجتماعی شدن براساس کدام یک از گزینه های زیر  (43
 شکل گیری شخصیت –تداوم جامعه  (2                                         تداوم جامعه –شکل گیری هویت  (1

 رفع نیاز –شکل گیری هویت (4                                        رفع نیاز  –تربیت انسانی و اخالقی  (3

 
 

 
 

44) Maryam helps her classmates with .……. lessons. She is ……... . Everybody .…….. her. 

1) her –  kind - like                                                          2) their – selfish – like    

3) her – selfish – likes                                                     4) their – kind – likes 

45) A: I am trying to book a hotel online but I can’t find the …………….  . . Can you give me 

some …….……. . 

        B: Sure. 

1) ticket price – charity                                                   2) emergency room – care   

3) reservation section – advice                                        4) gas station – passage 
 

 عالمت بزنید .  50تا  44پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره آن را در پاسخ برگ از ردیف  :زبان انگلیسی

 



 

 

8 

 ﴾یاستان چهارمحال و بختیار-1400-1401آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ﴿

46) Choose the correct sentence. 

1) My friend always is late for online classes. 

2) Actually, the post office is just round the corner. 

3) Firefighters put out fire and save peoples’ lives. 

4) The police helps the lost children. 
 

47) Our father ………………. the Holy Quran …………the turn of the year and gave us lucky 

money in colorful ………………….. . 
1) read – in – boxes                                                        2) made – at – festivals 

3) wished – in – events                                                   4) recited – at – envelopes 

48) Last summer, my brother ……………… in Helal-e-Ahmar Courses. He learned how 

…………. of himself. 

1) attended – takes care                                                   2) participated – to take care                                   

3) interviewed – taking care                                           4) connected – took care  

49) Which sentence has different intonation? 

1) Do you tell an amazing story?                                   2) Was it an amazing story? 

3) who tells an amazing story?                                      4) what an amazing story it is! 

50) A: What ……………. did you receive when you were ……………. the plane? 

       B: I fell down the stairs and twisted my ankle. 

1) injuries – boarding                                                     2) services – weighing 

3) personalities – setting                                                 4) ceremonies – hiring  

 

 
 X16ی ستون آن برابر است و با عنصرگروه اصلی جدول تناوبی در نظر بگیرید که شماره سطر آن با شماره 8نصری را از ع (51

 گیرد؟. این عنصر با کدام یک از عناصر زیر در یک گروه )ستون( قرار میهم سطر است

1) Ar18                                       2 )Mg 12                              3 )O 8                                   4 )B 5          

( در پیوند اشتراکی )کوواالنسی( 2COهای موجود در مولکول کربن دی اکسید )های الیه ظرفیت اتمچه کسری از الکترون (52

 ( C 6  ،O 8اند؟ )شرکت کرده

 
 هستند؟ نادرستچند مورد از جمالت زیر  (53

 ( مناسب است.Znرای نگه داری محلول کات کبود، ظرفی از جنس روی )الف( ب

 ها از نوع اشتراکی است.، پیوند بین اتم KClب( در ترکیب 

 یابد.کاهش می ( با افزایش تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها، نقطه جوش افزایش اما گرانروی،پ

 رود.طه جوش آنها زیاد است به کار می( تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختالف نقت

 ( چهار مورد4               ( سه مورد        3                     ( دو مورد       2                ( یک مورد        1
 

 عالمت بزنید .  75تا  51اسخ برگ از ردیف پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره آن را در پ :علوم تجربی
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ختن کامل ور اثر سهای آب و کربن دی اکسید، که دهای هیدروژن در سه مولکول بوتان به تعداد مولکولنسبت تعداد اتم(54

 شوند کدام یک از موارد زیر است؟دو مولکول متان ایجاد می
1 )5                                2 )6                                   3 )10                                4 )15 

 د؟چه باری دار P15نصر رایج برای ع یوندارای چند مدار الکترونی است و  Al 13رایج برای عنصر  یون (55

 سه بار مثبت –و مدار د( 4سه بار مثبت         –( سه مدار 3      سه بار منفی  –( دو مدار 2   سه بار منفی     –( سه مدار 1

ب اند مرتدهستد کر وهایی که داد با فرض تشکیل ترکیبات یونی از عناصر زیر، آنها را بر حسب بیشترین تعداد الکترون (56

 گیرد؟کدام یک در رتبه دوم قرار میایم ودهنم

 Mg12  ،O8د(                Ca20  ،P15ج(             Na 11  ،N7ب(               Na 11  ،O8الف( 

 ( د4         ( ج                  3            ( ب                 2               ( الف              1
 

شوند. شتابی که کیلوگرمی زیر به طور هم زمان وارد می 5/2بر جسم کروی N 8= 2 Fو  N 6= 1 Fعمودی دو نیروی  (57

 دهند چقدر است؟این دو نیروی عمود بر هم به جسم می
 

1 )N/Kg 4           2 )N/Kg 5                 

 
 

ه خروج شود از لحظه ورود تا لحظی میوارد یک پارک جنگل Km/h 90متر با سرعت متوسط  120متحرکی به طول  (58

 کشد. طول این پارک جنگلی چند متر است؟ثانیه طول می 40کامل از پارک جنگلی، 

 متر  480( 4                  متر  880( 3                     متر 1000( 2               متر         1120( 1

 باشد؟میح صحیچند مورد از جمالت زیر از نظر علمی  (59
 ای است.الف( در حرکت یکنواخت روی خط راست، سرعت متوسط کوچکتر از سرعت لحظه

 ب( اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد نیروهای وارد بر جسم، متوازن هستند.

 پ( نیروی کنش و واکنش همواره هم اندازه و در خالف جهت هم اند و بر یک جسم وارد می شوند.

 دانیم.ای آن را میهم تندی و هم جهت حرکت جسمی را بدانیم در واقع سرعت لحظه ت( اگر

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

جایی ند. جابهزدقیقه، یک دور کامل می 5/1ر مدت زمان چرخد ددور یک میدان می m/s 3موتورسواری با تندی ثابت  (60

 در نظر بگیرید( 3ثانیه چند متر است؟)عدد پی را  45این موتورسوار در مدت زمان 
          135( 4                               90( 3                            45( 2                          ( صفر 1

نازک  و( 2Fهن )دهیم درباره مقایسه نیروی وارد بر سر پنزی را مطابق شکل در بین دو انگشت خود فشار میوقتی پو (61

(1F( و فشار در سطح پهن )2P( و نازک )1Pکدام مقایسه صحیح است؟ ) 
1) 1P  >2P  ،1F  >2F                  2) 1P  >2P  ،1F  =2F   

3) 1P  =2P  ،1F  =2F                  4) 1P  =2P  ،1F <2F 
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 8و  12،  20به ترتیب   2Fو   F  ،1Fچند است؟ )قطر پیستون مربوط به  2Fبه  1Fدر دستگاه هیدرولیک زیر مقدار  (62 

  در نظر بگیرید( 3عدد پی را هم  سانتی متر است.
1 )300                                                       2 )225 

3 )5/22                                                      4 )25/2 

 

 

 
 

 ؟است کمترهای زیر، مزیت مکانیکی از همه در کدام یک از اهرم (63   

 
 

 4( شکل4                         3( شکل 3                         2( شکل 2                    1( شکل 1

ثانیه، فاصله جعبه از زمین چقدر می  7کشیده شود بعد از گذشت  m/s 4یر، اگر طناب قرقره باسرعت با توجه به شکل ز (64

 درجه نصف وتر است( 30)ضلع روبه روی  شود؟
 متر 112( 4         متر       28( 3        متر       14( 2       متر        7( 1

   
تواند می تری برای تشکیل فسیل هستند کدام یک از موارد زیرمکان مناسب، و دریاچه ها های رسوبی به ویژه دریاهامحیط (65

 درستی این مطلب را تائید کند؟
 بیشتر جانداران در این محیط                        ب( نبود عوامل تجزیه کننده در این محیط الف( تعداد

 رسوب گذاری شدیدتر در این محیطت(          پ( گوناگونی و تنوع زیاد جانداران در این محیط     

 ( ب ، پ ، ت4       ( الف ، ب ، ت       3      (الف، پ ، ت        2       ( الف ، ب ، پ        1

 ستاره ج به ترتیب درکدام گزینه درست بیان شده است؟ ، نام صورت فلکی الف، صورت فلکی ب وزیربا توجه به شکل  (66

  

 ستاره قطبی -دب اصغر -( دب اکبر2          ستاره قطبی -دب اکبر -( دب اصغر1

 ییلدون -دب اصغر -( دب اکبر4                ییلدون  -دب اکبر -( دب اصغر3

 

 

 باشد؟می غلطکدام یک از جمالت زیر از نظر علمی  (67

 ( هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد سرعت و انرژی سونامی بیشتر است.1

 دهد و باعث زمین لرزه های زیادی می شود.ها روی میلغز بیشتر در قاره ( حرکات امتداد2

 میالدی هری هس فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها را مطرح کرد. 1962( اولین بار در سال 3

 شود.( به دلیل اختالف دما و چگالی بین قسمت های پایین و باالی سست کره، پدیده همرفت ایجاد می4
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 ویط و آب ، به ترتیب بیانگر وجود چه محهای رسوبیو فسیل مرجان در سنگ زغال سنگ در یک منطقهوجود ذخایر  (68

 هوایی در گذشته این مناطق بوده است؟
 دریاهای گرم و کم عمق  –آب و هوای گرم و خشک  ( وجود جنگل و1

 دریاهای سرد و عمیق –آب و هوای گرم و مرطوب  وجود جنگل و( 2

 دریاهای گرم وکم عمق –ب و هوای گرم و مرطوب آ وجود جنگل و (3

 دریاهای سرد و عمیق  –آب و هوای گرم و خشک  وجود جنگل و( 4

 از بقیه است؟ ترسادهساختار سلولی کدام یک از جانداران زیر،  ( 69
 ( جانداری که باعث ایجاد لکه های زرد روی برگ های گندم می شود.1

 .ودمواد بهداشتی استفاده می ش و ازآن درساختن ویتامین ها ای ماهی ها،تأمین غذ (جانداری که عالوه بر2

 و تولید دارو کاربرد دارد. آفت به مقاوم زیست، تولیدگیاهان محیط سازی پاک برای(جانداری که 3

 شود.و باعث ایجاد زخم بین انگشتان پا می کندمی رشد پا انگشتان بین ( جانداری که4

........... .ًا در یک اندار حتمجتوانیم بگوئیم که این دو گیرند میداران، وقتی دو جاندار در یک رده قرار میدر گروه بندی جان (70

 .نگیرندقرار دارند و ممکن است در یک ............ قرار 
                  شاخه –( سلسله 4راسته              – ( شاخه3جنس                    –( تیره 2خانواده           -راسته( 1

 های خزه ها به درستی بیان شده است؟در کدام یک از موارد زیر، ویژگی (71
 ( دارای ریشه سا، ارتفاع کم، داشتن هاگدان در پشت برگ ها1

 ( دارای ریشه، ارتفاع کم، تکثیر از طریق هاگ 2

 ساقه زیرزمینی، ارتفاع کم، تکثیر از طریق هاگ داشتن( 3

 رشد در مناطق مرطوبشه سا، ارتفاع کم، (دارای ری4

  در مورد جانور شکل مقابل کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (72

 عدد پا می باشد و با میگو در گروه یکسانی از بندپایان قرار دارد. 8( دارای 1

 عدد پا می باشد و با خرچنگ در گروه یکسانی از بندپایان قرار دارد. 10( دارای 2

 است. معروف زهری نیش داشتن به که باشدمی بندپایان ازروهی گ ءجز (3

 د.ترین بندپایان، طبقه بندی می شود و در گروه کمیابجفت پا دار 10( بیش از 4

های مشخص شده  الف، ب و ج در کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ به درستی بیان شده ، نام قسمتبا توجه به شکل (73

 است؟
   کبد  -آبشش  -( بادکنک شنا2                     قلب –آبشش  -شنا( بادکنک 1

 قلب -آبشش-( مثانه4                                 کبد -آبشش-مثانه (3

 

 ؟نداردی زیر، عبارت داده شده با جاندار داخل پرانتز همخوانی در کدام گزینه (74

 (نوزاد برخی حشرات)کند.می مار را شبیه آنها دارندکهخود بدن  یدر ابتدا و انتها مانندی چشم رنگی هایلکه (1

 (گرگ)دارند. واگیر هایبیماری درجلوگیری از مهمی نقش ناتوان، و جانوران پیر شکار تعقیب و ( با2

 (گنجشک.)های آن استویژگی از شکل دوکی بدن و محکم توخالی و استخوانهای (3

 (عروس دریایی.)است متصل آن به بازوهایی که می باشد خروج مواد و ورود محل کیسه، دهانه است کیسه شبیه آنها بدن( 4

ی تولید کننده وجود دارد. سومین مصرف کننده در این هرم کیلوگرم از ماده 4500در هرم ماده و انرژی در اولین تراز  (75

 کند؟چند کیلوگرم از آن را دریافت می
 کیلوگرم 45/0( 4کیلوگرم             5/4( 3کیلوگرم             45( 2             کیلوگرم 450( 1
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 کذام گشیٌِ است؟ {3        | 1   }ی ًوایش ػذدی هجوَػِ (67
{ 1  2 }  4                { 0  1 }  3                { 1  2  3 }  2              { 0  1  2 }  1 

اس ػبارت ّای سیز، بزابز هجوَػِ تْی است؟ چندتادرآى،   ٍ   ،   با تَجِ بِ ًوَدار ٍى هقابل ٍ سِ هجوَػِ غیزتْی  (66
  

    )        ٍ          )        ٍ          )    
 

 1  صفز                          2  1                            3  2                              4  3

را بیي داًش آهَساى یک کالس بِ طَر تصادفی تَسیغ هی کٌین، در آخز هتَجِ شذین کارت  22تا  1کارت ّایی اس شوارُ  (67

ّستٌذ تَسیغ ًشذُ است. اگز بخَاّین یک داًش آهَس را بِ طَر تصادفی اس ایي کالس  8ّایی کِ اػذاد آى ّا شوارًذُ ػذد 

 باشذ؟ فردکارت آى  اًتخاب کٌین، چقذر احتوال دارد کِ ػذد رٍی

1
9
  4                           

9
22

  3                        
3
4
  2                           

9
16

  1 

 اس هجوَػِ ّای سیز تؼلق دارد؟چندتا بِ  𝜋ػذد  (68

{     | 2    3  2}ٍ {    |  3 14}ٍ {    | 𝜋    𝜋} 

 1  صفز                        2  1                       3  2                            4  3
 

 اگز سادُ شذُ کسز (78
679

485
 بِ صَرت  

 

 
 کذام است؟    باشذ، حاصل ػبارت  

 

 2  4                          1  3                       2  2                         3  1 
 ی سیز چِ هی تَاى گفت؟ّاادػا ی قزیٌِ یکذیگز باشٌذ، در هَرددٍ ػذد حقیق  ٍ   اگز  (72

|   |: حاصل ػبارت  ادعای اول  است.    2 ّوَارُ بزابز |   | 

: حاصل ػبارت  ادعای دوم
 

| |
 

 

| |
 ّوَارُ بزابز صفز است. 

 ( فقط ادػای اٍل درست است.  1

 ( فقط ادػای دٍم درست است.           2

 ( ّز دٍ ادػا درست ّستٌذ.        3

 ( ّز دٍ ادػا ًادرست ّستٌذ.4

 هثال ًقط ارائِ کزد؟ نمی توانبزای کذام یک اس هَارد سیز  (71

 هحل بزخَرد ارتفاع ّای ّز هثلث، درٍى آى هثلث است.                    1 

 فاصلِ ّز ًقطِ رٍی هیاًِ ًظیز ّز ظلغ تا دٍ سز آى بِ یک اًذاسُ است.2 

 هحل بزخَرد ػوَدهٌصف ّای اظالع ّز هثلث، درٍى آى هثلث است.  3 

 .است فاصلِ ّز ًقطِ رٍی کواى دایزُ تا هزکش آى بزابز شؼاع دایز4ُ 

  در کذام گشیٌِ بزای اثبات ّن ًْشتی دٍ هثلثهیاًِ اًذ.    ٍ    هتساٍی الساقیي است ٍ پارُ خط ّای     هثلث (78

 ؟شده استناستفاده اس فزض درستی 

 

 

 ػالهت بشًیذ .  122تا  76پاسخ صحیح پزسش ّای سیز را اس هیاى گشیٌِ ّای پیشٌْاد شذُ اًتخاب کٌیذ ٍ شوارُ آى را در پاسخ بزگ اس ردیف  :ریاضی
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 چٌذ ٍاحذ هزبغ است؟      هتشابِ اًذ، هساحت هستطیل      ٍ      دٍ هستطیل  (78

                    64  4                      62  3                             54  2                       45  1 
 

 

ًواد ػلوی حاصل ػبارت (78
2 232 12 8

 ؟کذام است 18 12 64
 

5  126  4              5  128  3             2 5  127  2             5  12 6  1 

3  2  2در هؼادلِ   هقذار  (77  کذام است؟ 288 
 

11  4                           5  3                            9  2                          7  1 
 ؟ کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز ّوَارُ درست استرا در ًظز بگیزیذ.   ٍ   دٍ ػذد حقیقی هثبت  (76

√ 2   √   4                 3          √   )33
    2                 2)3    6  1 

 اس تساٍی ّای جبزی سیز یک اتحاد است؟ چندتا (77

   3)   3)   2  9    ٍ      3)2   2  9   ٍ     2   3)  2  6 

 1  صفز                     2  1                           3  2                           4  3

 هجوَػِ جَاب ًاهؼادلِ سیز است؟ ػعَکذام گشیٌِ  (78
   1)   3)  5   2  1 

5
3
  4                    

2
3
  3                   

3
2
  2                   

1
2
  1 

 باشذ، آًگاُ حاصل ػبارت هقابل کذام است؟ 3   ٍ  3    اگز  (88

 2   2

4  
                

3
12

  4                          
5
12

  3                       
3
4
  2                 

5
4
  1 

 ی سیز چِ هی تَاى گفت؟ّاادػا در هَرد .در ًظز بگیزیذ  ٍ   ،   سِ ػذد حقیقی هثبت  (82

1  : اگز  ادعای اول  است.    باشذ، آًگاُ  2   

4    2: اگز  ادعای دوم  است.    باشذ، آًگاُ  4    3 

 ( فقط ادػای اٍل درست است.   1

 ( فقط ادػای دٍم درست است.           2

 ( ّز دٍ ادػا درست ّستٌذ.     3

 ( ّز دٍ ادػا ًادرست ّستٌذ.4

]ّا باشذ ٍ اس ًقطِ   هؼادلِ ی خطی کِ هَاسی هحَر  (81
 5
3  بگذرد کذام است؟ [

    5  4                         5  3                 3  2               3   1 

 کذام است؟ ،شَد ایجاد هی 3    ٍ 3   ، 2  هساحت هثلثی کِ اس بزخَرد سِ خط  (88

16  4                                 32  3                       30  2                    15   1 

]  در ًقطِ  4       بِ هؼادلِ خط (88
3
 1

کذام    3 کٌذ.حاصل  ا قطغ هیر12   5   3خط[

 است؟

1  4                               3  3                        4  2                  1   1 
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 است؟  1 اس ػبارت ّای گَیای سیز بزابز  چندتاسادُ شذُ  (88
3  4

 3  4
        و            

3  4

4  3 
         و        

3  4

3  4
 

 1  صفر                 2  1                         3  2                          4  3
 

 ؟تعریف نشده است  ػبارت گَیای سیز بِ اسای کذام هقادیز اس  (87
 2  4

  2
 

  1

 2    6
 

{ 3 2  2}  4                   { 3}  3             { 2 3}  2           {2 3 0}  1 

 

 کذام است؟  در تساٍی هقابل هقذار ػذدی  (86
  2    

2 
 

5   

2 2  8  10
  

1

8
 

4  4                        2  3                    
1

4
  2               

1

2
  1 

 

3 ای  در تقسین چٌذجولِ (87  4  2 2 ای  بز چٌذجولِ 1   5  ٍ      خارج قسوت بِ صَرتاگز،  1 

 کذام است؟        ، حاصل  باشذ     باقیواًذُ تقسین بِ صَرت

 4  4                   5  3                16  2              2  1 
  

 هساحت جاًبی ّزم کذام است؟ است. 13   ٍ  12   ،  هزبغ     هقابل،  در ّزم هٌتظن (88

             24√141  4                    120  3              240  2        20√114  1 
 
 
 
 
 
 

 ؟گشیٌِ هی باشذآى کذام  کلباشذ، هساحت  144𝜋کزُ تَپز بزابز  اگز حجن یک ًین (288

108𝜋  4                 180𝜋  3           144𝜋  2              36𝜋  1 
 

 ﴾تعسیس خذا قو دانش آهوز﴿

 
 
 

  
 

 هساله علن و تولیذ علن و شکوفا کردى استعذادها در داخل، یک اهر جذی و حیاتی است.: رهبر هعظن جوهوری اسالهی ایراى )هذظله العالی( 


