
  

  

  

  ))  پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
    9898ماه ماه   اسفنداسفند  2323آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  

  سؤالسؤال  8080  هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه9595  گويي:گويي: مدت پاسخمدت پاسخ

  

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 10  3  1  10 فارسي 
  دقيقه 10  4  11  10  عربي 
  دقيقه 10  5  21  10 سمان ـ مطالعات اجتماعيهاي آ پيام

  دقيقه 10  6  31  10 زبان انگليسي
  دقيقه 30  7  2041 عادي-رياضي 
  دقيقه 30  8  2061 موازي-رياضي 

  دقيقه 25  10  81  20 علوم تجربي
  دقيقه 25  13  101  20 علوم تجربي (تفكيكي)

  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس

  پور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضوي خان سپهر حسنحميد اصفهاني،   فارسي
  مريم آقاياري، درويشعلي ابراهيمي، ابوالفضل فالحت  عربي
  ، بهراد موسوي، شعيب مقدمابوالفضل فالحتزاده،  فرزانه جعفري، زينب صالح هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعيپيام

  اد موسويدار، بهر ، شايان قلعهشعار جواد احمدي  زبان انگليسي
  ، سميرا هاشمينظم، بهراد موسوي رحيم مشتاق، سينا گروسيآباد،  كافي سعيد جعفري ،محمد بحيرايي، عليرضا پورقليعلي ارجمند، مرتضي اسداللهي،   رياضي

 علوم تجربي
 احمدرضا قرباني، مقدم، مونا عليزاده، فرناز طاولي، ، سعيد شمسيبهتاش، الهام شفيعي زاده فيروزه حسينفر،  محمدعلي اديبمند،  مهدي اخالصعار، ش جواد احمدي
  پور سميرا نجفزادگان،  مريم موسي، رضا قنبري، دار شايان قلعه

  
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
  رياضي  زبان انگليسي مطالعات اجتماعي  هاي آسمان پيام  عربي فارسي نام درس

  علوم تجربي
  شناسي و زيست  زمين  فيزيك  شيمي

  مقدم مونا عليزاده  ليال خداورديان  سيدمحمد معروفي  سينا گروسي  بهراد موسوي  دار شايان قلعه  احمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  حميد اصفهاني  مسئول درس

  محدثه مرآتي  فريبا مقصودي  سكينه گلشني  درويشعلي ابراهيمي  پور خان سپهر حسن  ويراستار
  ،هادي عبدي
  سجاد محمدنژاد

  ،مقدم ادهمونا عليز
  فاراب محمد عبدي

  بابك اسالمي، 
  شعار جواد احمدي

  ،مجتبي ميرزايي
  پور سميرا نجف

  زاده ، زينب صالحدار شايان قلعهاحمدرضا قرباني،   فيلتر نهايي
  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
  شعار جواد احمدي مدير گروه آزمون
  مقدم مونا عليزاده مسئول دفترچه

  بنده فرهادزادهزي آرايينگاري و صفحهحروف
 عليرضا سعدآبادي ناظر چاپ

  نسب فاطمه رسولي مدير گروه مستندسازي
  فرزانه دانايي مستندسازيدفترچةمسئول

  
  
  
  

  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--66463463تلفن: تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ياد علمي آموزشي قلمياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنها و درآمدهاي بن  تمام داراييتمام دارايي
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 (نگاه به گذشته)؟ نداردكدام گزينه نزديكي معنايي  ةدو واژ - 1

  ) جاهل ـ نادان 4  كران ـ فروزان ) بي3  ) فراست ـ هوشمندي2  فام ـ سيمگون سپيد )1
 معنا شده است؟ نادرستكدام واژه  - 2

  فس) هوا: ميل ن4  ) مقرّب: دورشده3  ) جاه: مقام2  مشقّت: رنج )1
 اماليي هست؟ نادرستيدر كدام گزينه  - 3

 ) مسجد جامع خرّمشهر ـ ققنوس خيالي2    نظاره و تماشا ـ حيات حقيقي  )1

  ) آن مقاومت عظيم ـ اصحاب امام4    كربال  ة) مظهر استقامت ـ غافل3
 كدام است؟  ترتيب به» خرس«و » سگ«هاي  در بيت زير، نقش دستوري واژه - 4

 »زار / شد مالزم در پي آن بردبار صحاب كهف آن خرساچون سگ «

  متمم ـ مسند  )4  نهاد ـ نهاد )3  متمم ـ نهاد )2  نهاد ـ مسند )1
 مضارع (حال) التزامي وجود دارد؟ چند فعل مضارع (حال) اخباري و چند فعل ترتيب به ،در عبارت زير - 5

 »خواهم بدانم. هي بخواني و من ميخوا شوم؟ تو مي خواهي بداني راز موفّقيت من چيست كه هرگز آزرده نمي مي«

  ) سه ـ پنج4  ) چهار ـ چهار 3  ) پنج ـ سه 2  شش ـ دو  )1
  مستمر است؟  )گذشته(در كدام گزينه هر دو فعل، ماضي  - 6

 ) داشته باشيم ـ داشته باشيد 2  خواندند  رفتم ـ داشتند مي داشتم مي) 1

 ) داريد ـ داشتيد4    خنديد بيني ـ داريد مي ) داري مي3

  ه زمان ماضي استمراري وجود دارد؟شخص ب چند فعل دوم ،ر بيت زيرد - 7
  »برديم هوش گفتي و مي برديم عقل / سخن مي كردي و مي نگه مي«
  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي1

  توان يافت؟ را در كدام گزينه مي» بخشي، جناس تلميح، تشبيه، شخصيت« ةهر چهار آراي - 8
  اهل طلب / وز حسن تو گرديده فزون ذوق طرببخش هر  ) اي ذات تو فيض1

  جاهان به پايت از عين ادب تو معدن ملك جودي و ديده نهند / صاحب
   را سردادجفا اول به وفا مي وصالم درداد / چون مست شدم جام ) 2

   پرآب دو ديده و پر از آتش دل / خاك ره او شدم به بادم برداد
  د / تا دور سپهر است بقاي تو بود) اي آن كه جهان خوش به لقاي تو بو3

  هر جا كه حديث بر زباني گذرد / ختم سخن آن به كه دعاي تو بود
  ) آن خان نامور كه زمين در زمان او / از روي قدر طعنه به هفت آسمان كند4

  سهو و خطا بود كه به احسان و عدل او / دانا حديث حاتم و نوشيروان كند
  است؟  كدام گزينه نزديك به » استه است، دوست ديگر بيدار اگر يك دوست خفت«مفهوم عبارت  - 9

  ) رسالت4  ) وقاحت3  ) جسارت 2  ) حمايت1
  مفهوم است؟ هم ،كدام عبارت با عبارت زير - 10

  .»بايد و داد نه مرد به عمل بزرگ و شريف گردد، بلكه عمل به مرد بزرگ و شريف گردد. پس در هر عمل كه هست، نيكوسيرتي مي«
  ) عمل گر دهي، مرد منعم شناس2  ه عمل سنجند نه عمل را به مرد) مرد را ب1
  ) مرد را دردي اگر باشد خوش است4  مهارت است علم، پرتاب تير بي ) عمل بي3

 هاي فارسيسؤال

 دقيقه 10

 فارسي
  90تا  65هاي  صفحه

  رشنگا
  84تا  59هاي  صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 نگاه به گذشته)( باشد؟ ميدرست » دفع نفقات الدراسة كان سبب طرد إديسون عن المدرسة فصار بائع الفواكهعن جز الع« براي عبارت:كدام ترجمه  - 11
  علت طرد شدن اديسون از مدرسه كه باعث شد ميوه فروش شود اين بود كه نتوانست هزينه تحصيلي خود را پرداخت كند. )1
  فروش شد.  پس ميوه ،هاي درس سبب اصلي به تندي رانده شدن اديسون از مدرسه بود ) عدم پرداخت هزينه2
  ميوه فروش گرديد.پس  ،لت با تندي رانده شدن اديسون از مدرسه بودهاي تحصيل ع  ) ناتواني در پرداخت هزينه3
  ) عدم توانايي در پرداخت هزينه تحصيلي باعث شد كه اديسون از مدرسه رانده شود و او هم فروشنده ميوه گرديد.4

 ؟نيستكدام ترجمه درست  - 12
  كند. انه بزرگي از صبح تا عصر كار ميدر كارخ: پدرم »اح حتي المساء.بيشتغل في مصنع كبير من الص كانَ أبي«) 1
  : زن به مهمانان گفت: بفرماييد، خوش آمديد.»: تَفضَّلوا، أهالً و سهالً بِكم.يوفلت اإلمرأة للضقا«) 2
  ام را به قيمتي گران از بازار خريدم. انگشتر طاليي»: اشتريت خاتمي الذَّهبي من السوقِ بقيمةٍ غاليةٍ.«) 3
  : آن زنان نان و غذا و آب را بر سر سفره آوردند.»اء جلبنَ الخُبزَ و الطَّعام و الماء علي المائدة.النّساولئك «) 4

 كدام عبارت درست است؟   ترجمه - 13
  ام و ديگر فرصتي هم ندارم! ما رأيت المتحف حتّي اآلن و ما عندي فُرصةٌ!: من تاكنون آن موزه را نديده )1
  خودرو و راهنماي موزه از ما تشكّر كردند! هو دليل المتحف!: رانند نا سائق السيارةِ) شَكَر2
  ) يستخرِج الفلّاحونَ الماء من البئر للزّراعةِ!: كشاورزان آبي از چاه استخراج كردند تا كشاورزي كنند!3
  راد است!اي عمومي براي اف نقليه هجرة وسيلةٌ عامةٌ لنَقلِ األفراد!: تاكسي وسيل) سيارةُ األ4ُ

 ؟است نادرستترجمه كدام عبارت  - 14
  اديسون در آزمايشگاه، شب و روز مشغول بود.»: ليالً و نهاراً. مختبرهكانَ اديسون مشغوالً في «) 1
2 (»مان را در انتهاي مسابقه تشويق نموديم. گروه برنده»: .عنا فريقنا الفائز في نهاية المسابقةشج  
  هايش صدا زدم. ترم را براي نوشتن تكليف برادر كوچك»: .هواجباتلكتابة ناديت أخي االصغر «) 3
  هاي ابتدايي از زندگي انسان است. همان سال  كودكي»: اإلنسان. هي السنوات األولي من حياة الطفولة«) 4

 است؟ نيامدهدر كدام عبارت دو كلمه متضاد  - 15
  »ثاني ألنَّه صعب جداً.فهمت الدرس األول جيداً ألنه سهلٌ ولكني مافهمت الدرس ال«) 1
  »أتي زميلي إلي بيتنا لعيادتي و بعده جاء مدرسي أيضاً.«) 2
  »م يا ولدي؛ عداوةُ العاقلِ خيرٌ من صداقة الجاهل.علَإ«) 3
  »الجدار راسب و هذا الطّالب الذكي ناجح هذه السنَة. الطالب الجالس جنب ذلك«) 4
  پاسخ دهيد: 18تا  16 تسؤاال** متن زير را بخوانيد سپس به *
»(سوپ) حار إجلب لي حساء اً. بعد دقائقالمشتري: يا جارسون، رجاء       اً. تعجـب  جاء الجارسون و جلب له الحساء لكن المشتري ما قبل الحساء و قـال: لـيس هـذا الحسـاء حـار

بارد (انگشت) الَّ .الجارسون و قال: من أين عرفت أنّ الحساء ذي كان داخل الحساءالمشتري: من إصبعك«  
 كدام عبارت در رابطه با متن درست است؟ - 16

  آوردن سوپ فهميده است كه آن داغ نيست. از يشپدانست كه مشتري  ) گارسون مي2  دانست كه سوپ سرد است. گارسون نمي )1
  كه سرد است. ) وقتي سوپ نزد مشتري حاضر شد فهميد4  است. د) مشتري دو دقيقه پيش از آوردن سوپ فهميد كه آن سر3

 ؟ زيرا . . . نپذيرفتچرا مشتري سوپ را از گارسون  - 17
  ) بد مزه بود4  ) خيلي داغ نبود3  ) سرد بود2  خيلي داغ بود )1

 اليه آمده است؟ در كدام عبارت دو مضاف - 18
1( ق جاء الجارسونئ) بعد دقا2    اًاجلب لي حساء حار  
  ت ان الحساء بارد) من اين عرف4    ذي كان داخل الحساءالَّ إصبعك) من 3

 باشند. . . . و . . . موصوف و صفت مي هاي تركيباليه بوده و  . . . و . . . مضاف و مضاف هاي تركيب - 19
  قلعة تاريخية. -العلماء يل ثمات -مدينة بغداد  -مختبر صغير ) 2  علم الكيمياء -طالب مجتهدون  -صناعة الورق  -يل العلماء ثمات) 1
  علم الكيمياء. -العلماء تماثيل  -صناعة الورق  -مختبر صغير ) 4  .محافظة كبيرة -طالب مجتهدون  -دينة بغداد م -العلماء تماثيل ) 3

 در كدام گزينه سه مضاف آمده است؟ - 20
  يت أخي األصغر لكتابة واجباته.ناد) 2  شَجعنا فريقنا الفائزَ في نهاية المسابقة.) 1
  سةٌ تجاريةٌ يعملُ فيها كثيرٌ منَ النّاسِ.الشركة مؤس) 4    سِ.ساعدت أختي الكبيرة جدتنا أم) 3

  

  مقطع پاية نهم در سايت كانون مراجعه كنيد. اي پاية خود، به صفحه براي دريافت مطالب آموزشي و مشاوره ؛آموزان عزيز دانش

 هاي عربيسؤال

 دقيقه 10

 بيعر
  84تا  61ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 ؟كدام گزينه دربارة مبطالت نماز درست است - 21

  كند. مدي نباشد نماز را باطل ميع حتي اگربا صداي بلند   خنده )1
  صورت خود را از قبله بگرداند نمازش صحيح است. اگر نمازگزار سهواً )2
  كند. نماز چهار ركعتي نماز را باطل مي اولشك كردن در سه ركعت  )3
  جا بياورد. نمازش صحيح است و بايد دو سجده سهو بهاگر نمازگزار سهواً در بين نماز حرف بزند ) 4

 ؟دنده مورد را نيز مورد تأكيد قرار ميكدام  ،پرهيز از گفتن تمامي اسرار به دوست ضمن بيان سخن در راستايعلي (ع) حضرت  - 22

  خواهي دوستت با تو رفتار نمايد با او رفتار كن. گونه كه مي ) همان2  نبايد از دوست خود تنها انتظار فداكاري داشت. )1
  طور مطلق به دوست، اعتماد كرد. يد در دوستي بهبا) 4    ) حق دوست را نبايد ضايع كرد.3

 وظايف دوستي اشاره دارد؟ يك از به كدام» به اتكاي رابطة صميمانه و دوستانه، حق برادرت را ضايع مكن«د: نفرماي بر اساس فرمايش امام علي (ع) كه مي - 23

  ) احترام به دوست2    روي در دوستي ميانه )1
  از عالقة افراطي ) پرهيز4    ) توقع به جا از دوست3

 است؟مورد جواني معلول كدام نوو اضطراب و پريشاني خاطر در دوران  چيست الزمة دوستي پايدار - 24

  هاي بسيار شديد عالقه -) احترام به دوست 2  هاي بسيار شديد عالقه –روي  رعايت ميانه )1
  جا از دوست ن توقع بيداشت –روي  ) رعايت ميانه4  جا از دوست داشتن توقع بي –) احترام به دوست 3

 ؟شود نميبرداشت » ني اذ جاءالظالم ... بعد  عضيو يوم «كدام مفهوم از آية  - 25

  ) رابطة دوستي كه مورد رضايت پيامبر و دين او نباشد، بايد ترك شود.2  ها حسرتي ابدي در پي خواهند داشت. برخي دوستي )1
  ) فقط بايد با پيامبر و دين او دوستي داشته باشيم.4  داد. ) همراهي با پيامبر و دين او انسان را نجات خواهد3
  
  

اندازي آلمان و متحدانش بر مستعمرات ديگر كشورها، در ايران چه بود و شهادت كدام عالم تأثير نامطلوبي بر اوضاع  نتيجه دست - 26
 (نگاه به گذشته) ايران داشت؟

  اهللا بهبهاني آيت –) قحطي و فقر و گرسنگي در ايران 2  نوري  اهللا فضل شيخ –توسط روسيه و انگليس  1907) تنظيم قرارداد 1
  ميرزاي شيرازي –) قحطي و فقر و گرسنگي در ايران 4  اهللا طباطبايي آيت –توسط روسيه و انگليس  1907) تنظيم قرارداد 3

 كرد؟ تبعيدرا به تركيه  (ره) خميني در پي چه اقدامي، حكومت پهلوي امام - 27

  ) گوشزد كردن خطر اسرائيل به مردم2  يضية قمفه در سخناني تاريخي در مدرسة ) محكوم كردن شا1
  دي مردم قم 19) قيام 4    سپاري ) اعتراض به قضاوت3

 است؟ نادرستهاي زير  يك از گزاره كدام - 28

  به عراق تبعيد شدند. 1343آبان  13امام حدود يك سال بعد از ) 1
  بهمن قيام كردند. 29ريز، در روز دي تب 19) مردم قم به مناسبت چهلم شهداي 2
  شد. تر سياسي و اقتصادي ايران به بيگانگان مي گانه در واقع باعث وابستگي بيش ) اجراي اصول شش3
  هاي ايالتي و واليتي را لغو كند. نامة انجمن مخالفت جدي امام و علما، دولت مجبور شد تصويب ة) در نتيج4

 باشند؟ نگ جهاني دوم ميهاي محور در ج شامل دولت گزينهكدام  - 29

  آلمان -مجارستان  –) ايتاليا 4  اتريش –ايتاليا  –) آلمان 3  آلمان –ژاپن  –) ايتاليا 2  ايتاليا –لهستان  –) آلمان 1
 است؟ نادرستهاي زير در رابطه با جنگ جهاني  چه تعداد از گزاره - 30

  نيروهاي خود را وارد ايران كردند. ،ستان، روسيه و عثمانيطرفي دولت ايران در آغاز جنگ جهاني دوم، انگل رغم اعالم بي علي - 
  جنگ جهاني دوم پس از چهار سال با پيروزي متفقين به پايان رسيد. - 
  متفقين پيوست. ةدر جنگ جهاني اول، آمريكا در اواخر جنگ به جبه - 
 در ايران بود. يآلمانحضور تعدادي از كارشناسان  ،هدف اصلي متفقين از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم - 

  ) چهار 4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1
  

  مراجعه كنيد. WWW.Kanoonbook.irسايت كتاب كانون  بهتوانيد  هاي مورد نياز خود، مي براي تهية كتاب ؛آموزان عزيز دانش

 هاي آسمان  هاي پيامسؤال

 هاي مطالعات اجتماعي  سؤال

 دقيقه 5

 هاي آسمان پيام

  94تا  74ي  ها صفحه

 دقيقه 5

 مطالعات اجتماعي

  106تا  85ي  ها صفحه
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31- A: “What . . .?” (نگاه به گذشته) 
B: “He is a very good teacher.” 
1) is your brother doing  2) your is brother doing 

3) do your brother do  4) does your brother do  

32- Where . . . your best friend . . . ? 
1) do/go 2) does/go 3) does/goes 4) do/goes 

33- According to this sentence, which question is NOT correct? 

“Mina drives her car carelessly on the highway.” 
1) What does she drive on the highway? 2) How does she drive on the highway? 
3) Who does she drive on the highway? 4) Where does she drive carelessly? 
 
 

34- A: Could you please give me the website address? 

B: . . .    . 
1) I like to read about it 2) I just texted it 3) He received an email 4) It is over there 
 
 

35- Which sentence has falling intonation?  
1) What a beautiful flower! 2) How old are you? 3) Does she cook lunch? 4) Do you like rainy weather? 
 

 
When you started to speak, you could only say single words like “mama” , “dog” , “hungry”. Your parents were 
happy and they talked to you more often. After a while, you started to speak in simple sentences. You listened to 
people talking over and over, all day every day. Finally, you could speak the language well. You learned to speak 
your first language by only doing two things: 
1- Listening to other people speaking over and over. 
2- Speaking the language over and over. 
So, if you want to speak English well, just do the same things! 
 Listening is how you can learn to speak English naturally. First, you must listen to English regularly (The same 
way you learn your first language). It means you do it every day. If you don’t have time, you can download 
English conversations by your phone, and listen to them when you’re working out, or walking somewhere. 
Another great way to make sure you speak English well is “The Imitation Technique.” It means  you play an 
English conversation (video or audio) on your computer or your phone and as you listen to the conversation, 
repeat the heard sentence and move on to the next sentence.  

36- What would be a good title for this passage? 
1) Everybody can speak English without any practice. 2) How to speak English well. 
3) Learn to speak English by studying. 4) You should study English just in free time. 

37- According to the passage, which of the following is NOT true? 
1) Before speaking, we usually do listening. 2) You need to practice speaking English. 
3) Learn to speak English by studying. 4) You can learn to speak English naturally with listening. 

38- We start speaking English with . . .   . 
1) Watching films  2) Pronouncing single words  
3) Repeating simple sentences  4) Writing new vocabulary  

39-  Which one is more important, according to this text? 
1) Listening 2) Writing 3) Watching TV 4) Teaching a child 

40- The word “imitation” means . . .     . 
1) doing something in free time  2) repeating someone’s activity 
3) speaking well  4) learning something step by step 

  

 نظرات خود و دريافت پاسخ به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد. براي بيان نقطه ؛آموزان عزيز دانش

 دقيقه 10 هاي زبان انگليسي سؤال

 زبان انگليسي

  86تا  69هاي   صفحه

Part D: Reading Comprehension 

Part A: Grammar 

Part C: Intonation 

Part B: Comprehension 
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y

x

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت رياضي عادي و موازي، فقط به يك سري از آن دانش

 
  

  

 (نگاه به گذشته) كدام است؟زبان رياضي به  Aةمجموعنمايش صورت زير باشد،  وي محور بهر Aةاگر نمايش مجموع - 41

1 (A {x Q | x }    1 2    2 (A {x R | x }    1 2  
3 (A {x Q | x }    1 2    4 (A {x R | x }    1 2  

p)اگر  - 42 ) q  3 3  (نگاه به گذشته)؟ هاي زير همواره برقرار است يك از نامعادله باشد، كدام 4
1( pq 0   2( p q 3 0  3( p q 3 0  4( pq 0  

xدر نامعادلةپاسخ كدام معادلة زير،  - 43 
  

3 43 12  ؟كند صدق مي 77

1( x x 11 23   2( xx  
417 12 5  3( x xx   

7 2 8
15 5 3  4 (x x  7 8 3 40  

yزير روي خط به معادلة  چه تعداد از نقاط - 44 x 3  ؟ندارندقرار  5

A , B , C , D , E , F , G

 
                                                 

4
2 5 2 3 7 21 5
1 10 10 14 15 59 13

5

  

1( 5  2( 4  3( 3  4 (2  
 ؟نداردقرار  رو، وبهرنمودار خط در كدام نقطه الزاماً روي  - 45

1( A    
 

12
8    2( B

    

7
3  

3( /
C

/
   
 

21 5
13 5    4 (D     

3
1  

خطي كه از دو نقطه  ةمعادل - 46 
  

1
و  1 

 
 

3
 كدام است؟ ،گذرد مي 4

1 (y x 5 7  2 (y x  5 7  3 (y x  2 5 7  4 (y x 2 5 3  
aطوري كه  سه عدد حقيقي باشند به c و a ،bاگر  - 47 b c  2 2 2 abدربارة  ،باشد1 bc ac   درست است؟الزاماً كدام گزينه  

1( ab bc ac  1     2( ab bc ac   
1
2    

3( ab bc ac  4  همواره مثبت است (ab bc ac    
1 12  

)عبارت  حاصل - 48 ) ( ) 
100 2006 2 5 5 1

2  كدام است؟ 2

1( 1004   2( 1002   3( 2005 1
2   4 (2005 1

2  
 250000با پرداخت مبلغ  .شود ريال دريافت مي 32000و براي هر ساعت اضافي ريال  45000، هزينة پارك در ساعت اول خودروپاركينگ در يك  - 49

 در پاركينگ پارك كرد؟اتومبيل خود را توان  مي كامل، اعتريال، حداكثر چند س
1( 5  2 (6  3 (7  4 (8  

xكه  در صورتي - 50
x




1
1 xحاصل عبارت باشد، 3

x
4

4
x)كدام است؟  1 )0  

1( 2207  2 (81  3 (47  4 (44014  
x)عبارت  حاصل - 51 x )( x ) x(x )( x )    22 3 1 3 2 2  ت؟كدام اس 1

1( x x 125 8   2 (x x x 3 212 5 8  3 (x x x 3 212 5 8  4 (x x x 3 26 5 8  

 عادي -هاي رياضي  سؤال

 دقيقه 30

 عادي - رياضي 

  101تا  78ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  تدرسسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 ؟كدام گزينه استصورت جبري  به ،»شود مي 3حداقل  5حاصل تفاضل دو برابر عددي از «عبارت كالمي  - 52

1( x 5 2 3  2 (x  2 5 3  3 (x  2 5 3  4 (x 5 2 3  

yجواب نامعادلة ه جموعم - 53 y
 

3 14  ؟است نامثبتشامل چند عدد صحيح  ،2

  شمار بي) 4  8) 3  7) 2  6 )1

pنامعادلة  شدة ساده - 54 p( )
  

2 3 31 4 7  ؟كدام است 4

1( p / 2 8   2 (p  14
9   3 (p

14
9   4 (/ p2 8  

55 - aوb  ؟تر است تر از يك هستند. كدام كسر از بقيه بزرگ و بزرگاعداد حقيقي 

1( a
b 1   2 (a

b 
2

2 1  3 (a
b 1  4 (a

b 
2

2 1  

xاگر - 56    2 3 5 Aباشد، دربارة عبارت  7 x 2  كدام نامعادله درست است؟ 3

1( A  5 1   2 (A  1 5  3 (A  1 5  4 (A  5 1  

ها باشد و از نقطة طولمعادلة خطي كه موازي محور  - 57 
 
 

3
 ؟كدام است ،بگذرد 4

1( x y  7   2 (y  4  3 (x  3  4 (y  3  

nةقدر باشد تا نقط چه n مقدار - 58
A

n
 

    

3 7
  واقع شود؟ مختصاتصفحة روي نيمساز ربع دوم و چهارم  1

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

3
2  

aةنقطخطي است كه دو   يك از موارد زير، خط تقارن پاره كدام - 59
A

 
  
 

4 3
aو 5

B
 

  
 

2 3
  كند؟ را به هم وصل مي 5

1 (y  5  2 (y a 3  3 (x a 3  4 (x a 6  

kچقدر باشد تا خطي كه از نقاط k مقدار - 60  
  

2
و 3

k
 
  

5
2  ها باشد؟ موازي محور طول ،گذرد مي 5

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

xتجزية عبارت  - 61 x 6 32  (نگاه به گذشته)؟ كدام است 15

1( (x )(x ) 5 3   2( (x )(x ) 2 25 3  3( (x )(x ) 3 35 3  4 ((x )(x ) 6 65 3  
 (نگاه به گذشته) ؟دهد نميهاي زير، يك اتحاد را نشان  يك از عبارت كدام - 62

1( (x y) x xy y   2 2 22 4 4   2( (x y) (x y) xy   2 2 4  

3( (x ) (x )
x x

   2 21 1 4    4 ((a a ) a a a   2 2 2 3 4  

mحاصل عبارت - 63 m m m(x )(x )(x )(x )   4 21 1 1  كدام است؟ 1

1 (mx 4 1  2 (m mx x 4 22 1  3 (m mx x 8 42 1  4 (mx 8 1  
xتجزية عبارت  - 64 ( x) 2 24 7  كدام است؟ 3

1( (x )( x ) 7 5 7   2( (x )( x ) 7 5 7  3( ( x )( x )  7 5 7  4 (( x )( x )  7 5 7  
جبري شدة عبارت ساده - 65 x (y x) (y )   1 كدام است؟ 

1( x 2 1   2( x 2 1  3( x y 2 2 1  4 (x y2 2  
aاگر  - 66 b  2  ؟درست استالزاماً باشد، كدام گزينه  3

1( a  عددي زوج وb .2  عددي فرد است( a b   
3( a  وb 4    .اعدادي مثبت هستند (b a 0   

)هاي طرف دوم اتحاد  مجموع ضريب - 67 a a) 2  ؟است كدام 23

1( 16  2( 16-  3( 4  4 (2  

 دقيقه 30موازي -هاي رياضي  سؤال

 موازي - رياضي 

  94تا  78ي  ها صفحه
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در تجزية عبارت  - 68
n

x x 2 n)؟نداردوجود الزاماً كدام عامل  1 ,n ) 1  

1( x 1   2( x 1   3( x   4 (nx 1   
 ؟است نادرستكدام گزينه  - 69

  تر است. كم ،همواره يك واحد از عددي مربع كامل ،2دو عدد طبيعي با تفاضل ضرب  حاصل )1
  تر است. كم ،كامل مربع الي همواره يك واحد از عدديضرب چهار عدد طبيعي متو حاصل )2
k صورت مجذور هر عدد فرد به )3 8   .است 1
nعدد متوالي همواره به فرم  سهضرب  حاصل) 4 3   باشد. مي 3

xپاسخ كدام معادلة زير، در نامعادلة  - 70 
  

3 43 12  كند؟ صدق مي 77

1( x x 11 23   2( xx  
417 12 5  3( x xx   

7 2 8
15 5 3  4 (x x  7 8 3 40  

aطوري كه  سه عدد حقيقي باشند به c و a ،bاگر  - 71 b c  2 2 2 ab، دربارة باشد1 bc ac   كدام گزينه الزاماً درست است؟ 

1( ab bc ac  1     2( ab bc ac   
1
2    

3( ab bc ac  4  همواره مثبت است (ab bc ac    
1 12  

)عبارت حاصل - 72 ) ( ) 
100 2006 2 5 5 1

2  كدام است؟ 2

1( 1004   2( 1002   3( 2005 1
2   4 (2005 1

2  

ريال،  250000با پرداخت مبلغ  .شود ريال دريافت مي 32000و براي هر ساعت اضافي ريال  45000در يك پاركينگ اتومبيلي، هزينة پارك در ساعت اول  - 73
 در پاركينگ پارك كرد؟اتومبيل خود را توان  مي كامل، حداكثر چند ساعت

1( 5  2( 6  3( 7  4 (8  

xكه  در صورتي - 74
x




1
1 xحاصل عبارتباشد،  3

x
4

4
x)كدام است؟  1 )0  

1( 2207  2( 81  3( 47  4 (44014  
x)عبارت  حاصل - 75 x )( x ) x(x )( x )    22 3 1 3 2 2  كدام است؟ 1

1( x x 125 8     2( x x x 3 212 5 8    
3( x x x 3 212 5 8    4 (x x x 3 26 5 8  

 كدام گزينه است؟صورت جبري  به، »شود مي 3حداقل  5حاصل تفاضل دو برابر عددي از «عبارت كالمي  - 76

1( x 5 2 3  2( x  2 5 3  3( x  2 5 3  4 (x 5 2 3  

yجواب نامعادلة  - 77 y
 

3 14  شامل چند عدد صحيح نامثبت است؟ ،2

  شمار بي) 4  8 )3  7 )2  6 )1

pشدة نامعادلة  ساده - 78 p( )
  

2 3 31 4 7  ؟كدام است 4

1( p / 2 8   2( p  14
9   3( p

14
9   4 (/ p2 8  

xاگر - 79    2 3 5 Aباشد، دربارة عبارت  7 x 2  كدام نامعادله درست است؟ 3

1( A  5 1   2( A  1 5  3( A  1 5  4 (A  5 1  
طبـق دسـتور   او كيلوگرم وزن دارد.  120كيلوگرم باشد خطرناك است. اين بيمار  75پزشك به يكي از بيماران خود توصيه كرد كه اگر وزن شما بيش از  - 80

تواند از حالت  هفته اين بيمار ميدهد. حداقل پس از چند  كيلوگرم وزن خود را كاهش مي 3 ،هر دو هفته ،ورزشي و يك رژيم غذايي ةپزشك و يك برنام
  خطرناك خارج شود؟ 

1 (15  2 (30  3 (45  4 (20  

  به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد. 12توانيد از ساعت  نامة آزمون امروز، مي براي دريافت فايل پاسخ ؛آموزان عزيز دانش
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A B C D

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 پاسخ دهند. 120تا  101به سؤاالت  100تا  81بينند به جاي سؤاالت  شناسي آموزش مي فيزيك، زمين و زيست آموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، دانش

 
ترين فشار وارد از طرف جسم به سطح زمين  در اختيار داريم. با تغيير انجام شده در كدام گزينه كم را توپر و يكنواختي  مستطيل  فرض كنيد مكعب - 81

 نگاه به گذشته)( شود.) با انجام برش قسمتي از مكعب جدا مي(در هر شكل شود؟  وارد مي

A B C D  
1(A   2(B   3(C   4(D   

 نگاه به گذشته)(؟ تر است در كف كدام ظرف از همه بيش ايم. فشار ناشي از اين مايع هاي زير را از يك مايع مشخص پر كرده فرض كنيد ظرف - 82

A B C D E  
  فشارها با هم برابر است.) A  4و  D  3( Cو  E  2( Aفقط  )1

 ، فشار جو است)ها (فضاي اطراف ظرف ؟شود سبب باال رفتن آب در ني مي Aايم، در كدام شكل دميدن در لولة صورت زير آماده كرده اي به فرض كنيد مجموعه - 83
A A

(1) (2) 
  )2) و (1هر دو حالت ( )1
  )1تنها حالت ( )2
  )2تنها حالت ( )3
  شود. سبب باال رفتن آب در ني نمي Aدميدن در لولة  كدامدر هيچ ) 4

 .نظر شـود  رم ميله صرف(از جايجاد خواهد كرد؟ گاه  نسبت به تكيهتري  گشتاور نيروي بيشاندازة گرمي در كدام نقطه،  200در شكل زير، قرار دادن وزنة  - 84
 مشخص شده طول يكساني دارند.) هاي فاصله چنين هم

1( A    2( B 

3( C    4 (D  
  از يك دارد؟  تر كمهاي زير مزيت مكانيكي  يك از ماشين كدام - 85

1(   2(   3(   4 (  

  

 دقيقه 25

 هاي علوم تجربي سؤال

 علوم تجربي

  112تا  81ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفتجربي علومهاي درس  گويي به سؤال اسخلطفاً قبل از شروع پ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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A

B

دندة  دور بچرخانيم، چرخ 6را در هر ثانيه  Bدندة  دنده است، اگر چرخ 15داراي  Bدندة  دنده و چرخ 30داراي  Aدندة  چرخفرض كنيد مطابق شكل زير،  - 86
A  لغزند.) ديگر نمي ها روي يك دنده (چرخ؟ سرعت چند دور در ثانيه خواهد چرخيدبا  

1( 1  
2( 2  
3( 3  
4 (4  

 »تر از زمين داراي قمر، جنس سنگي، بزرگ« ؟رو را دارند ها، هر سه ويژگي روبه از بين سيارات زير، چه تعداد از آن - 87

  »يد، مريخ، كيوان، نپتونناه«
  ) صفر4  ) دو3  ) سه2  يك) 1

نور در شرايط خأل در يك سال نوري،  ،به ترتيب از راست به چپ، سرعت متوسط نور حدودأ چند متر بر ثانيه است و با توجه به تعريف سال نوري - 88
 د.)ييرروز در نظر بگ 365سال را يك كند؟ ( حدوداً چند كيلومتر را طي مي

1(/   15 81 6 10 3 10    2(/   12 89 6 10 3 10  3(/   12 51 6 10 3 10  4(/   15 89 6 10 3 10  
  ؟تر از بقيه است بيش  بخش  هاي كدام ها، زاوية ميل قبله (درجه) از جنوب به سمت غرب، در شهر طور كلي در بين گزينه به - 89

  ) جنوب غرب كشور4  جنوب شرق كشور) 3  ) شرق كشور2  شمال غرب كشور) 1
 ؟كند نميكدام گزينه جاي خالي جملة زير را به درستي كامل  - 90

 »در منظومة شمسي، . . .  «

  چرخند.  ها مي ) قمرها فقط به دور سياره2  درصد هليم در خورشيد رو به افزايش است. ) 1

  است. Cتر سيارات، زير سطحي بيش ) ميانگين دماي4  تر است.  ها از قمرهاي طبيعي بيش ) تعداد سيارك3
 ؟استيك از يكاهاي زير  معادل با كدام» پاسكال«يكاي  - 91

1 (N.m2  2 (kg
m2  3 (kg

m.s2  4 (N
s.m2  

ته ظرف، بـا ارتفـاع مـايع و     هريزيم. فشار ناشي از اين مايع ساكن ب كه روي سطحي افقي قرار دارد، مقداري مايع مياي شكل  درون ظرفي استوانه - 92
   ترتيب از راست به چپ چه نسبتي دارد؟ مساحت كف ظرف به

  مستقيم -) معكوس2    مستقيم -) مستقيم1
  بستگي ندارد.  -) مستقيم4    بستگي ندارد. -) معكوس3

 دهد؟ شود، كدام شكل بهتر عمل دم را نشان مي الستيكي ساخته مي ةپنبه و ورق هاي انسان كه با كمك بادكنك، بطري، چوب شش ةساد  در مدل - 93

 

  
  

1 (  2 (  3 (  4 (  
  
  
  
  

Fطور كامل باز كند، نيروي عمودي باز اتاق خود را به كه در نيمه آموزي براي اين مطابق شكل زير، دانش - 94


در وارد  ةنيوتون را به دستگير 40به بزرگي 
Fگشتاور نيروي ةمتر باشد، انداز سانتي 80در تا لوالي آن ةدستگير ةكند. اگر فاصل مي

 حول لوالي در چند نيوتون متر است؟ 

1 (/0 5      
2 (32  
3 (50      
4 (3200  
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د بريم. طول بازوي محرك در اين اهـرم چنـ   كار مي متري را به عنوان اهرم براي بلند كردن جسمي سنگين به 6آهني ةمطابق شكل زير، يك ميل - 95
 شود؟ 4متر باشد تا مزيت مكانيكي آن برابر با سانتي

1 (120  
2 (150  
3 (450  
4 (480  

ها و تمـامي   ها، ميله ها، قرقره ها در حال تعادل هستند و از جرم نخ ت؟ (تمامي ماشينهاي زير با بقيه متفاوت اس يك از ماشين مزيت مكانيكي كدام - 96
 ).نظر كنيد ها صرف اصطكاك

 
  

1 (    2 (  
  
  
  
  
  
3 (    4 (  
  

  
 

1ةچه يك اسطرالب زاوي چنان - 97
 دهد؟ ان ميدرست قرار گرفتن اسطرالب را نش ةربع دايره را نشان دهد، كدام گزينه نحو 2

 

  
1 (    2 (  
  
 
 
 

  
  
3 (    4 (  
 
 

  
  

 ؟نيستدرست كدام گزينه  - 98

    شد. هاي فلكي به عنوان تقويم استفاده مي ) در گذشته از صورت1
  هاي فلكي در آسمان ثابت نيست. ) موقعيت صورت2
    پذير است.  يابي با استفاده از ستارگان فقط در شب امكان ) جهت3
  شود.  مانع رصد ستارگان مي) وجود ابرها در آسمان 4

    اند.  بين مدار . . . و . . . تمركز يافته ها سيارك درصد 90بيش ازدر منظومة شمسي،  - 99
    ) زحل و مشتري2    و اورانوس زحل) 1
   ) زمين و مريخ4    ) مريخ و مشتري3

  دهد.  سطح زمين را به صورت . . . پوشش مي ياب جهاني از . . . ماهواره تشكيل شده است و هر ماهواره مساحت محدودي از سيستم موقعيت - 100
    بيضي -24) 2    اي دايره -24) 1
 بيضي -3) 4    اي دايره -3) 3
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كلسيم و يك يون كربنات است. يون كربنات، شـامل چنـد اتـم اسـت كـه در  كربنات، شامل يك يون تركيب يوني كلسيم - 101
بار اين يون است. اگر بدانيم كلسيم در جدول تناوبي Aشود كه نمايش داده مي ACO3مجموع باردار هستند و به صورت

نگاه به گذشته)چه عددي بايد قرار داد؟ ( Aدقيقاً پايين منيزيم قرار گرفته است، به جاي
1(2     2(2    3(14(1

كت، در پيوند كوواالنسـي شـر  xAHآن در مولكولي با فرمول آخر ةهاي الي باشد، در اين صورت چند درصد از الكترون 15برابر  Aاگر عدد اتمي عنصر - 102
هيدروژن است.) Hو   آخر خود رسيده ةتايي در الي8پس از تشكيل پيوند به آرايش  A ، اتمxAH؟ (در تركيبكنند نمي

1 (20  2 (100  3 (40  4 (60  
است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 103

الكترون دارند. 8هاي شيميايي به ذراتي تبديل شوند كه در مدار آخر خود  ها تمايل دارند با شركت در واكنش تما ةالف) هم
اند. هاي باردار، در هر حالتي رساناي جريان الكتريكي ب) تركيبات يوني به دليل داشتن يون

ريان الكتريكي نيست.پ) محلول اتيلن گليكول در آب، برخالف محلول سديم سولفات در آب رساناي ج
 توان ساخت. ، ميمتفاوتكربنه  2ت) با فرض داشتن دو اتم كربن و تعداد كافي اتم هيدروژن، حداكثر دو تركيب 

) سه4  ) دو3  ) يك2  ) چهار1
هـاي مبادلـه شـده در بـا تعـداد الكتـرون    ،شـده توسـط هـر اتـم فلـزي      داده هاي از دسـت  يك از تركيبات يوني زير، تعداد الكترون در حين تشكيل كدام - 104

 برابر است؟LiClتركيب
CuSO)كبود ) كات1 (MgO)) منيزيم اكسيد4  (CaO)اكسيد ) كلسيم3  (NaOH)هيدروكسيد سديم) 2  4(

يكسان است؟» ضد يخ« ةاز مواد زير، با نوع ذرات سازندچه تعداد  ةنوع ذرات سازند - 105
»ـ پتاسيم پرمنگنات ـ شكر ـ آهك سديم كلريدمس هيدروكسيد ـ اتانول ـ «

) پنج4  ) سه3  ) چهار2  ) دو1
 
  

آب رفتناال سبب ب Aايم، در كدام شكل دميدن در لولة صورت زير آماده كرده اي به فرض كنيد مجموعه - 106
 ها، فشار جو است) شود؟ (فضاي اطراف ظرف در ني مي

)2) و (1هر دو حالت ( )1
  )1تنها حالت ( )2
  )2تنها حالت ( )3
  شود. سبب باال رفتن آب در ني نمي Aدر هيچ كدام دميدن در لولة ) 4

باشد؟ يك از يكاهاي زير مي معادل با كدام» پاسكال«يكاي  - 107
1 (N.m2  2 (kg

m2  3 (kg
m.s2  4 (N

s.m2
ته ظرف، بـا ارتفـاع مـايع و هريزيم. فشار ناشي از اين مايع ساكن ب اي شكل كه روي سطحي افقي قرار دارد، مقداري مايع مي درون ظرفي استوانه - 108

راست به چپ چه نسبتي دارد؟ ترتيب از مساحت كف ظرف به
بستگي ندارد. -) مستقيم4  بستگي ندارد. -) معكوس3  مستقيم -) معكوس2  مستقيم -) مستقيم1

دهد؟ شود، كدام شكل بهتر عمل دم را نشان مي الستيكي ساخته مي ةپنبه و ورق هاي انسان كه با كمك بادكنك، بطري، چوب شش ةساد  در مدل - 109

1 (2 (3 (4 (

داريم كه روي سطحي افقي قرار گرفته است. از وسط آن a2مطابق شكل زير، مكعبي يكنواخت به ضلع  - 110
كنيم. فشاري كه به سطح زيرين مكعـب وارد برش داده و خارج مي aسرتاسري قائم به قطر ةيك استوان

 بر حالت اول است؟شود در حالت دوم چند برا مي

1 (2     2 (2

3 (2
24 (1 

دقيقه 25

علوم تجربي (شيمي)
 28تا  13ي  ها صفحه

هاي علوم تجربي ( بخش شيمي) سؤال

علوم تجربي (فيزيك) هاي علوم تجربي (بخش فيزيك) سؤال
 90تا  81ي  ها صفحه

A A

(1) (2)
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 آموزان گرامي، در پايان آزمون لطفاً به اين دو سؤال پاسخ دهيد: دانش

 هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ در دفترچة عادي كيفيت سؤال -179
  ) عربي2    ) فارسي1
  انگليسي ) زبان4  اجتماعيهاي آسمان و مطالعات  ) پيام3
  هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود؟ در دفترچة عادي كيفيت سؤال -180
 تجربي ) علوم2    ) رياضي1

  
  

 گذشته) (نگاه بههاي بدن آن قرار دارد؟  هاي توليدمثلي ملخ، در كدام قسمت به ترتيب از راست به چپ، بال جلويي و اندام - 111
  ) شكم ـ سينه2    ) سينه ـ سينه1
 ) سينه ـ شكم4    ) شكم ـ شكم3

 هاي آذرين هستند.) رگه Dو  Fو  اند شدهنهاي رسوبي وارونه  درست است؟ (اليه كدام گزينه در مورد شكل زير - 112
 جديدترين رويداد است. E) تشكيل الية 1
  سن هستند. هم Dو  Fهاي  ) رگه2
  تشكيل شده است.  Eبعد از الية  D) رگة 3
  تر است.  قديمي Dاز رگة  C) الية 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 113
 كند.  ) در تشكيل قالب داخلي، مواد و رسوبات نرم به داخل صدف يا اسكلت جاندار نفوذ مي1
  شناسان ثابت كردند، آفريقا و آمريكاي شمالي ابتدا به هم چسبيده بودند.  ها، زمين ) به كمك تشابه فسيل2
  ها را تعيين كرد.  هاي در بر گيرندة آن فسيل توان سن دقيق سنگ ها، نمي ) با كمك فسيل3
  ها. اند، نه همة آن ها براي بررسي حوادث گذشتة زمين مناسب ) گروهي از فسيل4

  د. تر جهان گشو رصدخانه مراغه به همت . . . تأسيس شد و گاليله با ساخت . . . پنجرة جديدي به سوي شناخت دقيق - 114
  ) محمد بن ايوب طبري ـ اسطرالب2  ) خواجه نصيرالدين طوسي ـ اسطرالب 1
  ) محمد بن ايوب طبري ـ تلسكوپ 4  ) خواجه نصيرالدين طوسي ـ تلسكوپ3

 توصيف زير مربوط به كدام گزينه است؟ - 115
هـا قطعـات    بـدن آن  ةاند و در ديـوار  ان كوچك درياييها و جاندار ، محل زيست انواعي از جلبكندارندجانوران هيچ دستگاهي در بدن خود گروه از اين «

 »مانندي از جنس آهك، سيليس يا مواد پروتئيني وجود دارد. سوزن
  ) خارپوستان4  تنان نرم) 3  ها ) اسفنج2  ها ) مرجان1

 ترتيب از راست به چپ) كند؟ (به جاهاي خالي عبارات زير را به درستي كامل مي  كدام گزينه - 116
 گذاري كنند.  اي . . . تخم هاي لوله . . . كرمهاي پهن  الف) كرم

 هاي حلقوي، زندگي . . . دارند.  ب) . . . كرم
  تر ـ آزاد توانند / ب) بيش ) الف) همانند ـ مي2  تر ـ انگلي توانند / ب) بيش ) الف) همانند ـ نمي1
  ب) همة ـ انگليتوانند /  ) الف) برخالف ـ مي4  توانند / ب) همة ـ آزاد ) الف) برخالف ـ نمي3

  تواند در مورد آن درست باشد؟  بندي بندپايان)، كدام گزينه مي اگر بدانيد كه جانور زير جزو بندپايان است (با توجه به طبقه - 117
 ) تعداد پاهاي حركتي آن، با تعداد پاهاي حركتي رتيل برابر است. 1

  شود. بندي مي ني از بندپايان طبقه) با كنه در گروه يكسا2
  شود. بندي مي ترين گروه از بندپايان طبقه زو فراوان) ج3
  شود. بندي مي اند طبقه تر دريازي ) در گروهي از بندپايان كه بيش4

  ها، . . .  . قورباغه - 118
 كنند. ) هميشه با شش تنفس مي2    ) هرگز دم ندارند.1
  گيرند.  قرار مي ) با سمندر در گروه يكساني از دوزيستان4    ) ممكن است از گياهان تغذيه كنند.3

  ؟ ندارديك، در سطح شكمي قرار  دهان در كدام - 119
  ) ماهي خاويار4  ماهي ) اره3  ) شيرماهي2  ) كوسه1

  آال . . . كليه دارد كه . . . است (هستند).  ماهي قزل - 120
  ) يك جفت ـ دراز و كشيده4  ) يك ـ دراز و كشيده3  ) يك جفت ـ لوبيايي شكل2  شكل ) يك ـ لوبيايي 1
  
  
  
  
  
  
  

 شناسي) علوم تجربي (زمين

  80تا  71هاي  صفحه
  103تا  101هاي  و صفحه

  شناسي) يستعلوم تجربي (ز
  147تا  133ي  ها صفحه

 شناسي) علوم تجربي (بخش زمين و زيست
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  گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -287

  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً درس، 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

  

 تماس تلفنـي پشتيبان
 آيا پشتيبان شما از آزمون گذشته تاكنون با شما تماس گرفته است؟ -288

  پشتيبانم با من تماس گرفت.بله، ) 2    خير، پشتيبان با من تماس نگرفت.) 1
  ) بله، تماس پشتيبانم خيلي خوب بود.4  بله، تماس پشتيبانم خوب بود.                 ) 3

  

  تماس تلفني:چه زماني؟
  پشتيبان چه زماني با شما تماس گرفت؟  - 289

 توافق كرده بوديم) ) در زمان مناسب طبق توافق قبلي(قبال در مورد روز و ساعت تماس1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسب) در 2
 تماس گرفت. پنج شنبه(روز قبل از آزمون)) در روز 3
  گرفت. تماس روز يا ساعت نامناسب) در 4

  

  

  ن:چند دقيقه؟تلفني پشتيباتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهاز آزمون قبل تا امروز  پشتيبان شما - 290

  سه دقيقه تا پنج دقيقه               ) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه      ) 1
  دقيقه  10بيش از ) 4    دقيقه                      10تا   5بين ) 3

  

  تلفني پشتيبان با اوليا تماس
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهتيبان شما آيا پش -291

  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) هنگامي كه با من گفت2  با ايشان داشته است. جداگانه) بله،يك تماس تلفني 1
  ت.من تماس نگرفته اس يايشان هنوز با اوليا،) خير4    دانم، شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

  

 ريزي توسط پشتيبان بررسي دفتر برنامه
 تا كنون دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 292

   .بود گشا  مفيد و راههاي ايشان برايم  بررسي كرد، راهنمايي با دقتام را  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 بررسي كرد.ام را  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
 ام را بررسي نكرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4

  

  كالس رفع اشكال
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293

 شركت خواهم كرد.                   ن خودمپشتيبابله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

  

  شـروع به موقع
  شروع شد؟  راس ساعت اعالم شدهآيا آزمون امروز،  - 294

  ) خير2) بله                         1
  

  نظم در شروع و حين آزمون
  امروز، حوزه منظم و ساكت بود؟ در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  - 295

  ) خير2) بله                         1
  

  مراقبـان
  داشتند؟ جديت كافيدر آزمون امروز، مراقب هاآيا  - 296

  ) خير2) بله                         1
  

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  داده شد؟خروج زودهنگام اجازه ي  قبل از پايان آزمونآيا امروز به دانش آموزان  - 297

  ) خير2) بله                         1
  

  نظم در پايان آزمون
  است؟ منظم و ساكتآيا تا پايان آزمون،حوزه  - 298

  ) خير2) بله                         1
  

 پشتيبــان



  

  

  

  ))  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
    9898ماه ماه   اسفنداسفند  2323آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  
  سؤالسؤال  5555  هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه6565  گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

  
  

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
 زمان پيشنهادي شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 10  3  121  10 استعداد تحليلي
  دقيقه 5  6  131  5 آسمانهايقرآن و پيام

  دقيقه 10  7  136  10 فارسي
  دقيقه 5  9  146  5 مطالعات اجتماعي

  دقيقه 20  10  151  15 علوم تجربي
  دقيقه 15  14  166  10 رياضي

  

  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس
  دار، بهراد موسوي احمدرضا قرباني، شايان قلعهدانشفر،  آرش  استعداد تحليلي

  شعيب مقدمابوالفضل فالحت،  آسمان هاي قرآن و پيام
  پور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضوي خان حميد اصفهاني، سپهر حسن  فارسي

  زاده شعار، زينب صالح جواد احمدي مطالعات اجتماعي
  سؤال آمادگي آزمون تيزهوشان 1500اي از كتاب  گزيده علوم تجربي

  بهراد موسوينظم،  رحيم مشتاق، علي بهرمندپور، عاصف محبيعلي ارجمند،   رياضي
  
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
 استعداد تحليلي نام درس

هاي  قرآن و پيام
  آسمان

  مطالعات اجتماعي  فارسي
  علوم تجربي

  رياضي
  شناسي  زيست  شيمي   فيزيك

  سينا گروسي  مقدم مونا عليزاده  ليال خداورديان  دار شايان قلعه  حميد اصفهاني  احمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  مسئول درس

  بابك اسالمي،  فريبا مقصودي  پور خان سپهر حسن  سكينه گلشني  سينا گروسي  ويراستار
  شعار جواد احمدي

  سيدمحمد معروفي،
  ،هادي عبدي  مجتبي ميرزايي  شعار جواد احمدي

  سجاد محمدنژاد
  زاده ، زينب صالحدار شايان قلعهاحمدرضا قرباني،   فيلتر

  
  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
  شعار جواد احمدي  مدير گروه آزمون
  مقدم مونا عليزاده  مسئول دفترچه

  زيبنده فرهادزاده  آرايي نگاري و صفحه حروف
 عليرضا سعدآبادي  ناظر چاپ

  نسب فاطمه رسولي  مدير گروه مستندسازي
  فرزانه دانايي  مستندسازي مسئول دفترچة

  
  

  چي (وقف عام)  مبنياد علمي آموزشي قل
  021021--66463463تلفن: تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي
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  ؟دارد تفاوتها، با بقيه  جا كردن حروف به هم ريخته در گزينه دار به دست آمده با جابه كدام كلمه معني - 121

 ، ي، و، ي، ن، رش، ج، ش) 4  ش، ا، ل، و) 3  ر، د، آ) 2  ب، س، س، و) 1

  است.مثل نسبت: . . . نسبت دكمه به زيپ  - 122

 خياط به پارچه) 4  رمداد به خودكا) 3  بطري به جعبه) 2  لباس به پارچه) 1

  ؟شود نميكدام مفهوم دريافت  ».از دنيا تولد استو نسبت به جهان پس  مرگ نسبت به دنيا مرگ است«از عبارت  - 123

  يابد. با مرگ زندگي پايان نمي) 2    مرگ امري نسبي است.) 1

 هر تولدي سرآغاز مرگي است.) 4    مرگ نوعي تولد است.) 3

 دهد؟ درستي نشان مي گزينه ترتيب قرار گرفتن عبارات زير را بهدام ك - 124

  چرخد. طور مارپيچي و قيف مانند در هوا مي الف) تورنادو، گردباد كوچك شديدي است كه به

طور كه گفته شد به دليل سرعت بااليش هر چيـزي كـه سـر     رسد و همان سياه به نظر مي ،به دليل رطوبت گرد و غبارب) اين طوفان قيف مانند 

  كند. راهش باشد نابود مي

  دهد. شديدترين نوع اين طوفان در آمريكا و استراليا رخ مي .تترين طوفان اس اما معروف ترين كوچكتورنادو ج) گردباد 

  ها معروف است. تر از هر چيزي در ساير طوفان سرعت باد در تورنادو بيشد) 

 ب - د – الف – ج) 4  د -ب  – الف – ج) 3  ج - د – ب –الف ) 2  ج -ب  –د  –الف ) 1

 يكي از كارهاي زير را انجام دهيم:توانيم  ريم، در هر مرحله ميتوپ در يك كيسه دا 13 - 125

  .آوريم ميتوپ از كيسه بيرون  5 -

  دهيم. ميتوپ درون كيسه قرار  3 -

  .رسانيم ميهاي فعلي  تر از تعداد توپ ترين عدد اول بزرگ هاي درون كيسه را به نزديك تعداد توپ -

  .كنيم ميهاي درون كيسه را نصف  تعداد توپ -

 تواند نمي ها توپتعداد كنيم؟ (هر گونه تكرار در انجام مراحل باال مجاز است.  خارجهاي درون كيسه را  توپهمة حداقل چند مرحله الزم است تا 

  د.)غير صحيح يا منفي باش

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6 

هاي استعداد تحليلي سؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه 10  
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آب سطح

الف ب

  ؟استجفت تصوير كدام گزينه مشابه جفت تصوير اوليه  - 126

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

 

  ؟شكل با اشكال داده شده در ارتباط است كدام - 127

1 (    2 (  

  

3 (    4 (
  

 

  ؟دهد تصوير شكل مقابل را در آب نمايش ميكدام گزينه  - 128

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  
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  كدام است؟كد مربوط به شكل خواسته شده  - 129

ASG AVG ASW ?

  

1 (ZSW     2 (ZSG     

3 (ZSA     4 (SAG   

 ؟گيرد كدام گزينه قرار مي ،با توجه به الگو، به جاي عالمت سؤال - 130

2 و و 3 و و 2 و و 4 و ?

  

  

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  
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زي داري، غيرعمد چي شخص روزهروزه اشاره دارد و اگر  ةبه كدام فايد...» عليكم الصيام  يها الذين آمنوا كتبأيا « آية - 131
  اش . . . است. بخورد و بعد از آن متوجه شود كه روزه بوده است و از اين عملش خوشحال شود، روزه

  باطل -تقويت تقوا ) 2    باطل -حفظ سالمتي ) 1
  صحيح –حفظ سالمتي ) 4    صحيح -تقويت تقوا ) 3

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 132

 رايط، حرام نيست.طور كلي حرام است. اما در برخي ش ) شكستن نماز واجب، به1

  شود. ) اگر با عجله خواندن نماز، موجب شود كه تلفظ ذكرهاي نماز نادرست باشد، نماز باطل مي2
  در هر شرايطي، سبب ابطال نماز است.خنديدن با صداي بلند اما  ،) گريه حتي با صداي بلند براي آمرزش گناهان امري پسنديده است3
  باطل است. شركعتي شك كند، نماز 3يا  2هاي نماز  ند و يا در ركعت) اگر كسي صورت نماز را به هم بز4

  آيند، پاسخ دهيد. سورة مزمل را خوانده و به سؤاالتي كه در پي مي 20تا  1*** آيات 
  

) انَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي اَشَد وطْئـاً  5علَيك قَوالً ثَقيالً (  ) انَّا سنُلْقي4علَيه و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً ( ) اَو زِد3) نصفَه اَوِ انْقُص منْه قَليالً (2) قُمِ اللَّيلَ االَّ قَليالً (1يا اَيها الْمزَّملُ (

مـا    و اصـبِرْ علـي  ) 9) رب الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ ال اله االَّ هو فَاتَّخذْه وكـيالً ( 8تيالً () و اذْكُرِ اسم ربك و تَبتَّلْ الَيه تَب7) انَّ لَك في النَّهارِ سبحاً طَويالً (6و اَقْوم قيالً (

) يوم تَرْجف 13) و طَعاماً ذا غُصةٍ و عذاباً اَليماً (12و جحيماً ( انَّ لَدينا اَنْكاالً )11و الْمكَذِّبينَ اُولي النَّعمةِ و مهلْهم قَليالً (  ) و ذَرني10يقُولُونَ و اهجرْهم هجراً جميالً (

رْعونُ الرَّسولَ فَاَخَذْناه اَخْـذاً وبـيالً   ف  فَعصي )15فرْعونَ رسوالً (  ) انَّا اَرسلْنا الَيكُم رسوالً شاهداً علَيكُم كَما اَرسلْنا الي14الْاَرض و الْجِبالُ و كانَت الْجِبالُ كَثيباً مهيالً (

ـ إِنَّ ر )19ربه سـبيالً (   ) انَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمنْ شاء اتَّخَذَ الي18السماء منْفَطرٌ بِه كانَ وعده مفْعوالً ( )17) فَكَيف تَتَّقُونَ انْ كَفَرْتُم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً (16( ب  لَـمعي ك

علـم أَنْ  ۚ رَ مـنَ الْقُـرْآنِ   فَاقْرَءوا ما تَيسۖ يكُم علم أَنْ لَنْ تُحصوه فَتَاب علَۚ واللَّه يقَدّر اللَّيلَ والنَّهار ۚ معك  منْ ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ منَ الَّذينَٰ أَنَّك تَقُوم أَدنَى

لَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَقْرِضُـوا  وأَقيموا الصۚ رَ منْه فَاقْرَءوا ما تَيسۖ للَّه وآخَرُونَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اۙ ه وآخَرُونَ يضْرِبونَ في الْأَرضِ يبتَغُونَ منْ فَضْلِ اللَّۙ ٰ سيكُونُ منْكُم مرْضَى

 )20( إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمۖ واستَغْفرُوا اللَّه ۚ ظَم أَجرًا وما تُقَدّموا لأَنْفُسكُم منْ خَيرٍ تَجِدوه عنْد اللَّه هو خَيرًا وأَعۚ اللَّه قَرْضًا حسنًا 

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 133
  توصيه شده در اين آيات كريمه است.هاي شب، يكي از مسائل  راز و نياز شبانگاهي و عبادت در نيمه) 1
  هاي روز قيامت سخني به ميان نيامده است. در اين آيات از نشانه) 2
  بايد به او واگذار كرد.كنندگان كالم خداوند را  تكذيب) 3
 .كردچون پروردگار جهانيان خداست، پس بايد بر او توكل ) 4

  .عبارت . . . به دلبستگي به خداوند اشاره شده استدر  - 134
  »تَبتيالإليه  تَبتَّل«) 2    »هجرهم هجراً جميالًا و«) 1

 »ي عليك قوالً ثقيالًقلسن«) 4    »ذرني و المكذبين أولي النعمة«) 3

  ترتيب از راست به چپ) (به نمايد. برابر سخنان باطل اشاره مي آية . . . به با دقت خواندن قرآن و آية . . . به بردباري در - 135
  11و  4) 2    8و  4) 1
 8و  5) 4    10و  4) 3

 

  قرآن نهم: 
  113تا  14ي  ها صفحه

  قرآن هشتم: 
  111تا  12ي  ها صفحه
  هاي آسمان نهم:  پيام

  129تا  9ي  ها صفحه
  هاي آسمان هشتم:  پيام

  119تا  9ي  ها صفحه

 دقيقه 5   هاي آسمان هاي قرآن و پيام سؤال
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 فارسي نهم: 

  116تا  9ي  ها صفحه
  : نهم نگارش

  84تا  12ي  ها صفحه
  فارسي هشتم: 

  106تا  9ي  ها صفحه

  

  
  

  آيد پاسخ دهيد.  هايي كه در پي مي * عبارت زير را بخوانيد و به پرسش**

 يبرا شياز بضاعت خو يو هر روز بامداد قدر ،يفروختو روغن  شهدبود كه  يبود و در جوار او بازارگان يرسا مرداپ

 ي. بĤهسـتگ ختيآو   ياز خانه م يو در طرف يكرد   يم ييدر سبو يباقو  يار بردك هب ي از آنزي. چيبفرستادقوت او 

ن پنج آ شهد و روغن بده درم بتوانم فروخت، از نيا گرا« كه: ديشي. اندستينگر   ين مآ در يروز كيپر شد.  يسبو

تمـام باشـد، اسـباب     ياسـتظهار  بـه آن ها سازم و مـرا   هرم شانيا جيو از نتا نديپنج بزا يماه سرگوسپند خرم، هر

بركشد  الينهم و علم و ادب درآموزم، چون  كوشينام ن د،يآ ياز خاندان بخواهم؛ الشك پسر يگردانم و زن شيخو

گشت كه ناگـاه   يچنان مستول شهياند نيشد و ا يفكرت چنان قو نيا ».ميعصا ادب فرما ه اينب دينما يدمرّت اگر

  . ديفرودو او يرور زد، درحال بشكست و شهد و روغن تمام ب يعصا برگرفت و از سر غفلت بر سبو

نماند و  يخال يبيصادق از ع نيقيچنين بي  هماتقان تمام و  ي كه افتتاح سخن ب يآوردم تا بدان به آنمثل  نيا و

  خاتمت آن بندامت كشد.

  كدام است؟ ترتيب بهدر ابتداي متن » بفرستادي«و » فروختي«هاي  شخص فعل - 136

  شخص شخص ـ دوم ) سوم2    شخص شخص ـ دوم ) دوم1

  شخص شخص ـ سوم ) سوم4    شخص شخص ـ سوم ) دوم3

  ؟نيستكدام نوع فعل در بند دوم متن باال  - 137

  ) ماضي ساده4  ) ماضي التزامي3  ) مضارع اخباري2  زامي) مضارع الت1

  كدام است؟ ترتيب بهدر ابتداي متن » باقي«و » شهد«هاي  نقش دستوري واژه - 138

  ) متمم ـ مفعول4  ) مفعول ـ نهاد3  ) مفعول ـ مفعول2  ) متمم ـ نهاد1

 توان نسبت داد؟ مي ،عبارت زير ةكدام نقش دستوري را به ضمير پيوست - 139

  »موزم.آو علم و ادب در نهم كوشينام ني آيد، الشك پسر«

  اليه ) مضاف4  ) مسند3  ) متمم2  ) نهاد 1

  پيشين در بند دوم متن هست؟ ةچند وابست - 140

    ) دو تا 2    ) سه تا 1

  دارد.نپيشين وجود  ة) در بند دوم متن، وابست4    ) يكي3

 دقيقه 10   هاي فارسي  سؤال
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بنويسيم، تركيب وصفي » تيره شب«را اگر به شكل » شب تيره«صفي مثل شود؟ تركيبي و در كدام خط از متن باال، تركيب وصفي مقلوب ديده مي - 141

  ايم. مقلوب ساخته

  ) خطّ چهارم4  ) خطّ سوم3  ) خطّ دوم2  ) خطّ نخست 1

  اي در گروه اسمي خود است؟  كدام واژه در بند دوم متن، وابسته - 142

  ) خاتمت4  يقين) 3  ) اتقان2  ) سخن1

  كيست؟ در انتهاي بند نخست متن» او«مرجع ضمير  - 143

  ) زن پارسا4  ) پسر پارسا3  پارسامرد ) 2  ) بازارگان1

نوشتند. در  مي» بميدان«را به شكل » به ميدان«جسباندند، مثالً  پس از آن مي ةنويسيم، به واژ را كه امروزه جدا مي» به«الخط قديم، گاهي  در رسم - 144

  ها، چند بار اين اتّفاق رخ داده است؟ جز فعل متن باال، به

  ) چهار بار4  ) سه بار3  ) دو بار2  ) يك بار 1

  تر است؟ نزديك» استظهار« ةبا توجه به متن، كدام معنا به معناي واژ - 145

  گرمي  ) پشت4  ) سنگيني3  سردي ) دل2  ) سبكي1
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 ،دهند و در كشور ما به جـز سفيدپوسـتان   تر سرزمين ايران را تحت تأثير قرار مي بيش ،يك از بادهاي زير كدام - 146
  تر از نژادهاي ديگر وجود دارند؟ بيشكدام نژادها 

  پوستان زرد -اي  مديترانهآور  بادهاي باران) 1
  دورگة زرد و سفيد -آور غربي  بادهاي باران) 2
  دورگة زرد و سفيد - اي مديترانهآور  بادهاي باران) 3
 زردپوستان - غربيآور  بادهاي باران) 4

 ؟است نادرستهاي زير  چند مورد از جمله - 147

  كنيم. كنيم، به هويت فردي خود اشاره مي خود را عضو يك گروه معرفي ميوقتي  -
  .استهاي مربوط به هويت فردي يك شخص  اخالقي همانند داشتن قدي بلند، از جمله ويژگي خوش -

  مجلس خبرگان از جمله وظايف رهبري است.  انتخاب فقهاي شوراي نگهبان و رئيس -
  .استموارد صلة ارحام  به خويشاوندان از جملهكمك مالي  -

  اطاعت از والدين در هر شرايطي براي فرزندان واجب است. -
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4 

دهـد و   درستي نشان مـي  ترتيب از راست به چپ به بهرا خميني (ره) در مبارزه با حكومت پهلوي  يك از موارد زير، ترتيب زماني اقدامات امام كدام - 148

  اه اشاره دارد؟كدام مورد به انقالب سفيد ش
هـاي   نامـة انجمـن   تصـويب  –گانه، مخالفت با اليحة كاپيتوالسـيون   ول ششص، مخالفت با ا1342خرداد  15هاي ايالتي و واليتي، قيام  انجمننامة  تصويبمخالفت با ) 1

  ايالتي و واليتي
  گانه اصول شش –، مخالفت با اليحة كاپيتوالسيون 1342خرداد  15م گانه، قيا هاي ايالتي و واليتي، مخالفت با اصول شش نامة انجمن مخالفت با تصويب) 2
  هاي ايالتي و واليتي نامة انجمن تصويب –خرداد  15هاي ايالتي و واليتي، مخالفت با اليحة كاپيتوالسيون، قيام  نامة انجمن گانه، مخالفت با تصويب مخالفت با اصول شش) 3
 گانه اصول شش –خرداد  15 گانه، مخالفت با اليحة كاپيتوالسيون، قيام اصول ششمخالفت با لتي و واليتي، هاي ايا نامة انجمن مخالفت با تصويب) 4

به » .ايرانيان از دين اسالم نيرو و حيات گرفتند و هم نيرو و حيات خود را صرف خدمت به آن كردند« كه استاد شهيد مرتضي مطهريجملة اين  - 149
  ؟اره داردكدام ويژگي مشترك جامعة ايراني اش

  ما تاريخ كهن و ميراث فرهنگي غني داريم.) 2  كنيم. ما در سرزمين ايران زندگي مي) 1
 هاي واالي جامعة ما است. انقالب اسالمي نمايانگر آرمان) 4    ما مسلمانيم.) 3

 ؟هاي زير درست است چه تعداد از جمله - 150

  شود. گذاري دولت در صنايع پتروشيمي از جمله درآمدهاي نفتي دولت محسوب مي درآمدهاي ناشي از سرمايه -

  كند، جرمي كيفري انجام داده است. شخصي كه در يك پارك اقدام به زورگيري مي -
  در مقايسة بين استراليا و اروپا، اروپا تراكم جمعيت باالتري دارند. -

  بيوم تشكيل شده است. اكوسيستم از چند هر -
  هاي باراني استوايي در اطراف هر دو مدار رأس السرطان و استوا وجود دارند. جنگل -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 

  مطالعات اجتماعي نهم: 
  154تا  1ي  ها صفحه

  مطالعات اجتماعي هشتم: 
  150تا  1ي  ها صفحه

 دقيقه 5   هاي مطالعات اجتماعي سؤال
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گويند.  كند، بار مؤثر هسته براي آن الكترون مي به بار مثبتي كه يك الكترون در فاصلة معيني از هسته احساس مي -151

 است.) از نمايش هستة اتم صرف نظر شدهدر شكل، ت است؟ (بر اين اساس كدام گزينه درس

همان   هاي مدار آخر كاتيون تر از بار مؤثر هسته براي الكترون هاي مدار آخر يك عنصر خنثي، بيش ) بار مؤثر هسته براي الكترون1

 عنصر (در صورت تشكيل) است.

 يابد. هاي مدار آخر كاهش مي ) در هر تناوب از چپ به راست بار مؤثر هسته، براي الكترون2

  گذارد. ها در يك تناوب اثر مي ) بار مؤثر هسته بر شعاع اتم3

  است. Aتر از الكترون  بيش B) بار مؤثر هسته براي الكترون 4

 5و  2، 12به ترتيب  Cمتر مكعب از  سانتي 10و  Bمتر مكعب از  سانتي A ،5متر مكعب از  سانتي 20مفروض است. جرم  Cو  A ،Bسه مايع  -152

×2×1ها به ابعاد گرم است. اگر اين سه مايع را در ليواني بريزيم و يك قطعة نامحلول در مايع ها بياندازيم،  گرم را در آن 5متر و جرم  سانتي 5

  .)شوند نميو با هم مخلوط  ندارندترتيب قرار گرفتن سه مايع در ليوان و محل قرار گرفتن قطعه كدام است؟ (مايعات بر هم واكنش شيميايي 

1(  2 (  3 (  4(   

  

غلظـت  موجود در هواي پاك چند مول بر ليتر اسـت؟ (  O2اكسيژن وجود دارد؛ غلظت موالر mol20هواي پاك، mol100اگر بدانيم در هر -153

g، جرم مولي هوا (پاك)مول در يك ليتر محلول موالر: مقدار ماده بر حسب :
mol

kg، چگالي هوا (پاك)29 :
m31 و هر مول از هر ماده برابر  /8125

/با تعداد  236 022   ذره از آن ماده است.)  10

1 (0125/0    2 (125/0 

3 (25/1    4 (5/12  

  تن چند اتم هيدروژن دارد؟ وجود آمده است. اين مولكول پلي مولكول اتن به 1500تصال تن خطي، از ا يك پليمر پلي -154

1 (6000    2 (3000    

3 (6002    4 (5998 

 دقيقه 20 علوم تجربي هاي سؤال

 شيمي نهم: 
 36تا  1ي  ها صفحه

  شيمي هشتم: 
  27تا  1ي  ها صفحه

  فيزيك نهم:
  60تا  37ي  ها صفحه
  100تا  81ي  ها و صفحه

  فيزيك هشتم:
  96تا  76ي  ها صفحه
  135تا  122هاي  و صفحه

  شناسي نهم: زيست
  165تا  113ي  ها صفحه

  شناسي هشتم: زيست
  75تا  28ي  ها صفحه

  

A

B
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با قاعدة ذوزنقه شكل با ابعاد مشخص شده در شكل داريم. اين منشور را از وجوه مختلـف  متقارن منشوري  - 155

هـاي ايـن منشـور بـر سـطح وارد       طرف يكي از وجهترين فشاري كه از  دهيم. بيش روي سطح افقي قرار مي

هـا   شـود؟ (انـدازه   هاي منشور بر سطح افقي وارد مي ترين فشاريست كه از طرف وجه شود، چند برابر كم مي

  ).متر است و فرض كنيد منشور قادر است روي تمام وجوه ثابت بايستد سانتي رحسبب

1 (5/2    2 (5    

3 (2    4 (4 

باشـد، در صـورت    A2و  A1ترتيب  بر سطح مايع داخل ظرف شناور است. اگر مساحت قاعدة مكعب و ظرف به Wوزن در شكل زير، مكعبي به  - 156

 ).نظر شده است ؟ (از فشار هوا صرفخارج كردن مكعب از درون مايع، كاهش فشار وارد بر كف ظرف كدام است

1 (A W
A

1
2
    2 (A W

A
2
1
  

3 (W
A1

    4 (W
A2

   

متري از سطح آب يك استخر واقع شده است. اين تختـه شـنا    2در ارتفاع  m4اي به طول  تخته شيرجه - 157

 kg 110حمل كند. شخصي به جرم ت Oرا حول نقطة  N.m3000تواند گشتاوري به بزرگي  حداكثر مي

توانـد باشـد تـا تختـه      ها مـي  يك از گزينه برحسب متر حداكثر كدام xقصد استفاده از اين تخته را دارد. 

Ngنشكند؟ (
kg

10 نظر كنيد.) و از جرم تخته صرف  

1 (50
11    2 (35

11    

3 (30
11    4 (40

11  

  مشخص شـده در شـكل چنـد نيوتـون اسـت؟       T، دستگاه در حال تعادل است. اندازة نيروي زيردر شكل  - 158

  و اصطكاك بين اجزاي دستگاه ناچيز است.)   ها، قرقره (جرم نخ

1 (20    2 (40  

3 (60    4 (80   
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قرار  ، در حالت تعادلنسبت به هم صورت ثابت و با زاوية  به Bو  Aشابه رساناي باردار دو گلولة م زير، مطابق شكل - 159

شـود. نـوع بـار     تـر مـي   كوچـك  دارند. اگر يك كرة رساناي داراي بار منفي را در بين اين دو گلوله قرار دهيم زاويـة  

    است؟  ترتيب از راست به چپ كدام به Bو  Aهاي  ولهالكتريكي اوليه گل

  مثبت  –) منفي 2    منفي  –منفي   )1

  مثبت –) مثبت 4    منفي  –مثبت   )3

سـطح آن  اي نور روي يك ديوار به سمت يك آينة تخـت كـه    ، پرتويي را از يك چشمة نقطهزيرمطابق شكل  - 160

صورت پادساعتگرد بچرخانيم تا  به Oند درجه حول نقطةتابانيم. اين آينه را چ موازي با سطح ديوار است، مي

 روي ديوار برسد؟  Aبازتاب آن دقيقاً به نقطة

1 (5    2 (10  

3 (20    4 (40  

كنندة محصوالت، در صنايع لبني است.  دهنده و تثبيت اي است كه در صنايع غذايي، دارويي و غيره كاربرد دارد. براي مثال اين ماده بافت . . . ماده - 161

 آيد كه موجوداتي فتوسنتزكننده هستند.  دست مي اين ماده از گروهي از . . . به

 ها  قارچ -) مايه خمير2    اي هاي قهوه جلبك -) مايه خمير1

 ها قارچ -) آگار4    هاي قرمز جلبك –) آگار 3

  ترين جانور مورد نظر است.)  گروه است. (شبيه ست كه با . . . هممهره ا توصيف زير مربوط به جانداري بي - 162

ها نسبت به قطري كه دارند،  د كه مقاومت آننساز كنند و تارهايي مي هايي در ناحية شكم دارد، كه پروتئين را با موادي مخلوط مي اين جاندار غده«

 »بسيار زياد است.

    ) رتيل2    ) ملخ1

  ) زالو4    ) خرخاكي3
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توانـد   كنند. چه تعداد از جمالت زير در مورد اين گروه مي دار را در نظر بگيريد كه در تمام طول زندگي خود با آبشش تنفس مي از جانوران مهرهگروهي  - 163

  درست باشد؟ 

 آرواره، اسكلتي غضروفي دارد. الف) هر جانور بي

 ب) هر جانور داراي اسكلت غضروفي، آرواره ندارد.

 ر، اسكلتي استخواني دارد.دا پ) هر جانور آرواره

    ) دو2    ) يك1

 ) صفر4    ) سه3

 دهد، كدام گزينه درست است؟  مي  را در يك منطقه نشان (B)و جمعيت شكار  (A)با توجه به نمودار زير كه رابطة بين جمعيت شكارچي  - 164

  هرگز رقابتي وجود ندارد.  Bو  A) بين جاندار 1

  حتماً گياهخوار است. B) جاندار 2

  كمك كند.  Aتواند به جاندار  واري تشخيص از زمينه، مي) دش3

  حتماً گوشتخوار است.  B) جاندار 4

  ؟  نيستهاي زير، در مورد جفت و بند ناف درست  يك از گزينه كدام - 165

   زا نيز ممكن است از جفت عبور كنند.  ) داروها و مواد آسيب1

 نند.ك ) مواد غذايي خون مادر، از طريق جفت انتشار پيدا مي2

    ) در سياهرگ بند ناف، خون تيره جريان دارد.3

  شود.   ) در جفت، خون مادر معموالً با خون رويان مخلوط نمي4
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 هاي رياضي  سؤال
 رياضي نهم:

  129تا  1 ي ها صفحه
  رياضي هشتم:

  127تا  1ي  ها صفحه

  

  
  

  

xساوي تباشد تا  كدام xمقدار - 166
x
  3

3
1 3
3

xبرقرار باشد؟ (  0(  

1 (3 9    2 (3  

3 (9    4 (3 3  

)عبارت حاصل - 167 )( )( ) ... ( )      2 2 4 4 1024 1024 2048
1024

3 4 3 4 3 4 3 4 3
4

  كدام است؟ 

1 (10243     2 (20482   

3 (1024 10243 4    4( 




2048 1024
1024

2 3 4
4

  

)اگر  - 168 ) a b a b ab  4 5 3 25 aشده هستند و   (دو طرف عبارت، تعريف باشد، كدام مورد درست است؟ 25 ,b 0 0(  

1 (b ,a 0 0     2 (b ,a 0 0  

3 (b ,a 0 0    4 (b ,a 0 0  

xمثلثي به اضالع  - 169 , x 1 2 x مثلث دومضلع  ترين متشابه است. اگر بزرگديگري   با مثلث 12و محيط  xو  7 2 باشد، تفاضل دو ضلع ديگر  3

  كدام است؟دوم مثلث 

1 (6/2    2 (8/2  

3 (7    4 (2  

xاي ر چندجملهاگ - 170 x x ax b   4 3 216 12 x بر 8 2 aپذير باشد، حاصل بخش 3 b كدام است؟  

1 (84    2 (84-  

3 (156    4 (156-  

 دقيقه 15
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H

�45
B

A

C

22

 آموزان گرامي، در پايان آزمون لطفاً به اين دو سؤال پاسخ دهيد: دانش
  هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سؤالدر دفترچة تيزهوشان  -176

  ) فارسي2    هاي آسمان و پيام) قرآن 1
    ) مطالعات اجتماعي3

 هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سؤال در دفترچة تيزهوشان -177
  تجربي ) علوم2    ) استعداد تحليلي1
     ) رياضي3

Aيك از نقاط زير، با دو نقطة كدام - 171  
   

2
Bو  3  

   

3
  ؟دستا قرار داردر يك را 4

1 (C     

2
2  2 (C    

 

1
0  3 (C

   
 

2
3  4 (C     

0
1  

  كدام است؟ BCاندازة وتر ،زيربا توجه به شكل  - 172

1 (9 22     2 (3 2   

3 (4 2    4 (4  

xجواب معادلة - 173 x 
 

1 2 32   كدام است؟ 4

1 (
16
3   2 (

8
3   3 (8

3   4 (16
3   

نسبت به ترم اول كـاهش  نمره  1 نفر 3نمره افزايش و  1نفر  7نمره و  2نفر  5نمره،  4نفر  3نفري،  20يك كالس  نمرات ترم دوم رياضي در رد - 174

  در افزايش يافته است؟قچنسبت به ترم اول كالس ترم دوم  نمراتثابت مانده است. ميانگين  هاي بقية افراد، مرهناند و  داشته

1 (26  2 (29  3 (45/1  4( 3/1  

 26آمـوز بـه تـاريخ و     دانـش  37آمـوز بـه رياضـي،     دانش 45ها چيست.  آموز پرسيده شد درس مورد عالقة آن از تعدادي دانشدر يك نظرسنجي  - 175

آموز  دانش 14آموز هم به رياضي عالقه داشتند و هم به تاريخ،  دانش 20ها مشترك بود.  آموز به علوم عالقه داشتند. در اين بين بعضي انتخاب دانش

آموزان به هـر سـه درس رياضـي، علـوم و تـاريخ       نفر از دانش 2. از اين جمع بودند  را انتخاب كرده آموز نيز تاريخ و علوم دانش 3 رياضي و علوم و

  اند اما به درس علوم نه؟ آموزان به دو درس رياضي و تاريخ عالقه داشته مند بودند. چند نفر از اين دانش عالقه

1 (16  2 (18   3 (11   4 (12  

  


