
  

  

  

  ))  پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
    9999ماه ماه   فروردينفروردين  1515آزمون 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 آسمان ـ مطالعات اجتماعيهاي پيام

  دقيقه 10  6  31  10 زبان انگليسي
  دقيقه 30  7  2041 عادي-رياضي 
  دقيقه 30  9  2061 موازي-رياضي 

  دقيقه 25  11  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

  دار، بهراد موسوي ايان قلعهشاحمدرضا قرباني، ، شعار جواد احمدي  زبان انگليسي
  بهراد موسويعاصف محبي، نظم،  رحيم مشتاق، سينا گروسيمحمد بحيرايي،   رياضي

 علوم تجربي
 ، فرناز طاولي، ، سعيد شمسيالهام شفيعيمجيد بيانلو، بهتاش،  زاده فيروزه حسينمرتضي اسداللهي، فر،  محمدعلي اديبمند،  مهدي اخالصعار، ش جواد احمدي

  ، اسداله هوشمندپور سميرا نجففريبرز كچويي، سيدمحمد معروفي، ، رضا قنبرياحمدرضا قرباني،  مقدم، مونا عليزادهعبدي،  هادي
  

  

  ::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

  درويشعلي ابراهيمي  پور خان سپهر حسن  ويراستار
  ، سكينه گلشني
  سينا گروسي

  سينا گروسي  زهرا داميار
  ،عبدي هادي

  سجاد محمدنژاد
  مقدم مونا عليزاده

  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

  زيبنده فرهادزاده آراييصفحهنگاري وحروف
 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   و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها ها   تمام داراييتمام دارايي
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 (نگاه به گذشته)معنا شده است؟  نادرستكدام واژه  - 1

  ) هوا: ميل نفس4  ) مقرّب: دورشده3  ) جاه: مقام2  مشقّت: رنج )1
 چه معنايي دارند؟ ترتيب به» سرير«و » قزح قوس«هاي  واژه - 2

  سنگ ـ پادشاه ) شهاب4  نگ ـ تخت پادشاهيس ) شهاب3  كمان ـ پادشاه ) رنگين2  كمان ـ تخت پادشاهي رنگين )1
 اماليي هست؟ نادرستيهاي زير  در كدام عبارت - 3

  ربرانگيز است.ر و تفكّحافظ حكيمي متفكّالف) 
 .و عواطف ژرف انساني ها س احساهاي عميق عرفاني و  اي است با انديشه فرزانهب) 
  .كند جسورانه انتقاد ميهايي كه در روزگار او پديدار شده بود،  يحافظ از همة تباج) ح

  .نيابد جو، شباهتحبه طعن و لعن و  تاميزد آ يانتقادها را با طنز م د) حافظ
  ) ج، د4  ) الف، د3  ) ب، ج 2  الف، ب )1

  كدام دو بيت پرسش انكاري دارد؟  - 4
  الف) بگفتم قرب حق از چيست امروز؟ / بگفت از بعد نفس و آه دلسوز

  ب از سر بازار بياراش رنگين كن / وان گهش مست و خرا ب) دلق حافظ به چه ارزد؟ به مي
  د و داغي كز اوست بر دل من / شرح آن كي توان ز بسياري؟درج) 

 هاي دلم / عقد خونين به هيچ مخزن نيست د) لعل من چيست؟ عقده
  ) ب، د4  ) الف، ج3  ) ب، ج2  ) الف، د1

  وجود دارد؟ ») اليه هسته و مضاف«(گروه  چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي ترتيب به ،در عبارت زير - 5
ها را با منقار از تن رستم  شود و پيكان روان پيدا مي افكند. مرغ روشن آيد و پر سيمرغ را در آتش مي بلند برمي ةهاي ارزشمند بر تپ دان زال در فكر است، پس با آتش«

  »ماند. نصيب نمي گردد. رخش نيز از تيمار سيمرغ بي بد و فرزانگي رستم به او بازمييا ها شفا مي كشد. زخم ها مي آورد و پر خود را بر زخم بيرون مي
  ) دو ـ شش4  ) سه ـ پنج3  ) دو ـ پنج2  ) سه ـ شش1

  كدام است؟ ترتيب بههاي بيت زير  زمان فعل - 6
  »گر باد به دوزخ برد از كوي تو خاك / آتش همه آب زندگاني گردد«
  مضارع التزامي  ) مضارع التزامي ـ2    مضارع التزامي   ) ماضي ساده ـ1
  مضارع اخباري  ) مضارع التزامي ـ4    مضارع اخباري  ) ماضي ساده ـ3

  ؟نداردكدام بيت فعل ماضي استمراري  - 7
  دميد ها مي رست و گل ها مي چكيد / الله خونينش به خاك ار مياشك ) 1
  گويد رسيد كه مي خواهم و مطرب ) ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزيد / وجه مي مي2
  ها خويشتنم كردي بوي گل و ريحان ها / بي رفت به بستان سودايي مي  ) وقتي دل3
  دميد كردم دعا و صبح صادق مي ) گوييا خواهد گشود از دولتم كاري كه دوش / من همي4

  كدام دو آرايه در بيت زير هست؟  - 8
  »پيچد به خود چون مار مي پيچد / ز غيرت عاشق مسكين صبا هر گه به زلف تابدار يار مي«
  ) تلميح، تضاد2    بخشي، تلميح  ) شخصيت1
  ) جناس، تشبيه4    ) تضاد، جناس3

  ؟ نداردكدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي  - 9
  خواهي هال! گر پاي داري نيش را  ) خمر دنيا با خمار و گل به خار آميخته است / نوش مي1
  نيش زند چون طلب نوش كني ) سر تشنيع نداري طلب يار مكن / مگست2
  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست / عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست) 3
  نيش غم / آرزوي نوش اگر داري منال از زخم نيش ) نوش عشرت نيست وحشي در جهان بي4

  مفهومند؟ ابيات زير، با كدام عبارت هم - 10
 شت و حكم ها بنگشت از قرارهابگذ/  بسيار عمرها و بسي روزگارها«

 برجي هنوز رخنه نشد زين حصارها/  در منجنيق دور بسي چرخ سير كرد
 بر هم نهاد دور و فروريخت بارها/  بسيار خشت كالبد و جان آدمي

 »تا عاقالن دور كنند اعتبارها؟ / داني چراست اين همه اضداد و اختالف
  عالي تماشا كني و بيرون آيي. چشم باز كن تا عجايب بيني كه مدهوش و متحير شوي.اند تا در بستان معرفت حق ت راهت داده  )1
  كند تا به خودشناسي برسد. ديگران، زبان نقد او هستند.  ) اين ارتباط وابسته به نياز دروني است كه به نوجوان كمك مي2
  در هر كه اين دو گوهر يابي، از دست مگذار. اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، هيچ كس را به كار نيايد و  )3
 هاست تا دل به ما سپرده است. تو خود را مرنجان اي طرّار، اگر يك دوست خفته است، دوست ديگر بيدار است.  ) او سال4

 هاي فارسيسؤال

 دقيقه 10

 فارسي
  97تا  9هاي  صفحه

  نگارش
  84تا  12هاي  صفحه

  عزيز!!! انآموزدانش
  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
  آزمون امروزبراي  10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 نگاه به گذشته)( است؟ نادرستترجمه كدام عبارت  - 11
 اديسون در آزمايشگاه، شب و روز مشغول بود..»: كانَ اديسون مشغوالً في مختبره ليالً و نهاراً) «1

  مان را در انتهاي مسابقه تشويق نموديم. گروه برنده»: شجعنا فريقنا الفائز في نهاية المسابقة.) «2
  هايش صدا زدم. ترم را براي نوشتن تكليف برادر كوچك»: ناديت أخي االصغر لكتابة واجباته.) «3
  هاي ابتدايي از زندگي انسان است. همان سال  كودكي»: ولي من حياة اإلنسان.الطفولة هي السنوات األ) «4

 ؟است نادرستترجمه كدام گزينه  - 12
  )روباه حيوانات را براي خروج از گودال تشويق كرد.(الثَّعلَب علي الخروجِ من الحفرةِ: ت الحيوانات عجشَ )1
  )تواني كه به آساني خارج شوي. تو مي ؛رج شوخا(اُخرُجي! أنت تقدرينَ علي الخروجِ بسهولةٍ: ) 2
  .)تواني اميدي به نجات تو نيست. باال نرو! تو نميهيچ (أنت ال تقدرين:  .ال رجاء لنجاتك. ال تصعدي) 3
  )صيادان، گودال را در جنگل نپوشاندند.(ما ستَر الصيادونَ الحفرةَ في الغابةِ: ) 4

 ؟ كدام است ».ز علي المائدةباألطعمة للغَداء و األوالد يجلبون الماء و الخ رنَحضكانت األمهات ي«ترجمه درست  - 13
  مادران غذا را براي ناهار آماده كردند و فرزندان آب و نان را به سر سفره آوردند. )1
  آوردند. سفره ميسر كردند و فرزندان آب و نان را بر  مادران غذاها را براي ناهار آماده مي) 2
  برند. هايشان نان و آب بر سر سفره مي كنند و بچه حاضر ميغذاها را  ،نمادرا) 3
  بردند. ها آب و نان را سر سفره مي كردند و فرزندان آن غذاها را مادران براي شام آماده مي) 4

 ؟ ترجمه كدام عبارت درست است - 14
  )رت هستند.حاجيان قافله نيازمند توشه مسافالسفر. (بحاجةٍ إلي دليل  حجاج القافلةِ )1
  نويسد تا خواب او را فرا بگيرد.) خذه النوم. (برادر كوچكم تكاليفش را ميأف أخي الصغيرُ يكتب واجباتهكانَ ) 2
  باشد.) اي عميق در زمين است كه در آن آب يا غير آن مي ماء أو غيرُه. (چاه، حفره البئرُ حفرةٌ عميقةٌ في األرضِ فيها) 3
  باشد.) اريخية للبيع و الشراء. (در موزه، آثار تاريخي براي خريد و فروش نميحف آثار تتفي الم) 4

 ؟ است مناسبناكدام كلمه براي جاي خالي  »أخي الصغير!التَترُك يد اُمك في الشارع . . . يا « - 15
  المسجل) 4  المزدحم) 3  للَّعب) 2  السادس )1

 باشند. مي» ثقيل السمع«و » حديقةُ الحيوانات«، »كلب«مربوط به كلمات  ترتيب، هاي . . . و . . . و . . .، به جمله - 16

  مكان يذهب إليه الناس و يشاهدون فيه حيوانات مختلفةالف) 
  في الحياة للنَّجاحِالسعي و اإلجتهاد، و مواصلة العمل ب) 
  حيوان يحرس أموال الناسج) 
 داًجي عمالذي اليسد) 
  الفد، ج، ) 4  د، ب، الف )3  د، الف، ج) 2  د، ج، ب )1

  ؟نشده استصفت در كدام گزينه درست مشخص  - 17
  من حياة اإلنسانِ. األوليالسنوات  الطُّفولَة هي) 2  .هبدقةٍ خَلف منضدت المدرسية ههو يعمل واجبات )1
  قة.في نهاية المساب الفائزَقنا يشَجعنا فَر) 4  .هازواجطَلَب من مدرستها الحضور في حفلة ) 3

 ؟ دارد فرقوزن كدام فعل با بقيه  - 18
  استَرجع) 4  استَمع) 3  سبتَاك) 2  اشتَغَل )1

 .مضارع را به فعل نهي و فعل امر را به ماضي ساده، تبديل نماييد  ماضي استمراري را به امر، فعل  فعل ترتيب به - 19

 »أكتبي - كنتم تدرسون  –نَ جخرُتَ«
  تكتب -اليدرسون  –أخرجين  )2    كتبت –التخرجن  –أدرسوا  )1
  كتبت -التدرسوا  –أخرجن ) 4    تكتب –التخرجينَ  –أدرسوا ) 3

 ؟نداردكدام عبارت حروف زائد وجود  در فعل - 20
1( ! !2   سافَرت إلي قريةٍ جميلةٍ وم العيدلَ أخاه يؤمنَ قبإنَّ الم (  
! ) فجأةً إنكَسر الكُرس4   ) إغفرْ لَنا يا رب العالمين!3 ففي الص ي  

  

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

 هاي عربيسؤال

 دقيقه 10

 عربي
  90تا  1ي  ها صفحه

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

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از وز امركنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 مختص دوران ظهور . . .  . كردن ايشانياري يعني . . . و  (عج) ياري امام زمان - 21
    نيست –) انتظار براي ظهور 2    ستا –ياري دين خدا  )1
  نيست -) ياري دين خدا 4    ستا –) انتظار براي ظهور 3

 شود. باشد و چون ايمان و عمل رابطة . . . دارند، دوري از . . . موجب . . . مي هاي تقويت ايمان . . . بوده و . . . از ثمرات ايمان مي از راه - 22
 تقويت عمل صالح –كفر  –سويه  يك –هدفي  رهايي از سردرگمي و بي –هاي مؤمن  ) الگو قرار دادن انسان1
  تقويت ايمان –گناهان  –سويه  يك –آرامش  –ها و دوري از گناهان  ) انجام نيكي2
  تقويت ايمان –گناهان  –دوسويه  –آرامش  –) ياد و ذكر خداوند 3
  ل صالحتقويت عم –گناهان  –دوسويه  –هدفي  رهايي از سردرگمي و بي –هاي مؤمن  ) الگو قرار دادن انسان4

 زير ارتباط دارد؟ موارديك از  با كدام ترتيب به» و هو الغفور الودود«، »ما يريد اهللا ليجعلَ عليكم من حرجٍ«، »إنَّه يعلم الجهرَ و ما يخفي«هاي  آيه - 23
  خواهد بر بندگانش سخت بگيرد. خداوند با احكام و قوانينش نميالف) 
  بر بندگانش واجب كرده است. مهربان است كه مهرورزي را قدر خداوند آنب) 
  گذرد، آگاه است. ما مي قلبچه در  از آن خداوندج) 
  دارد. روا نمي ستمي چخداوند به بندگانش هيد) 

  ج، الف) د، 4  ب، الف، ج) 3  الف، د) ج، 2  ، بد، الف )1
 . . . اشاره دارد. بهنمودند و آية . . .  پيامبران الهي، براي مبارزه با خرافات، مردم را به . . . دعوت مي - 24

  استقامت و پايداري در راه خدا توسط پيامبران -  » أَفَكُلَّما جĤءكُم رسولٌ بِما الَ تَهوى أَنفُسكُم استَكْبرْتُم فَفَرِيقاً كَذَّبتُم و فَرِيقاً تَقْتُلُونَ« -  تسيلم بودن در مقابل خداوند )1
اسـتقامت و   - »تُوعدونَ استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تَخافُوا و ال تَحزَنُوا و أَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنْتُم ثُمنَّ الَّذينَ قالُوا ربّنَا اللَّه إِ« - تسيلم بودن در مقابل خداوند )2

  پايداري در راه خدا توسط پيامبران
گـري برخـي    سـتم  - »تُوعـدونَ  استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تَخافُوا و ال تَحزَنُوا و أَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتـي كُنْـتُم   وا ربّنَا اللَّه ثُمالَّذينَ قالُ إِنَّ« - ورزي تفكر و انديشه )3

  مردمان در برابر پيامبران
  گري برخي مردمان در برابر پيامبران ستم - »ا جĤءكُم رسولٌ بِما الَ تَهوى أَنفُسكُم استَكْبرْتُم فَفَرِيقاً كَذَّبتُم و فَرِيقاً تَقْتُلُونَأَفَكُلَّم« - ورزي تفكر و انديشه) 4

 ؟است نادرستدر مورد شرايط وضو كدام گزينه  - 25
  كند. ايم وضوي ما را باطل مي فراموشي نجاست آبي كه با آن وضو گرفته )1
  است. صحيح غليظوضو گرفتن با آب نمك  )2
  باشد وضو باطل است. اگر اعضاي وضو نجس )3
  هاي عمومي صحيح است. هاي مكان وضو گرفتن با آب) 4
  
  

  

 (نگاه به گذشته) كرد؟ تبعيدرا به تركيه  (ره) خميني در پي چه اقدامي، حكومت پهلوي امام - 26
  ) گوشزد كردن خطر اسرائيل به مردم2  در مدرسة فيضية قم ) محكوم كردن شاه در سخناني تاريخي1
  دي مردم قم 19) قيام 4    سپاري ) اعتراض به قضاوت3

 ؟نيستهاي زير از پيامدهاي جنگ جهاني اول در ايران  يك از گزينه كدام - 27
  ) ضعف حكومت مركزي به دليل حضور نيروهاي اشغالگر در كشور2    ثباتي و آشفتگي اوضاع ايران ) بي1
  گيري رضاشاه از قدرت كناره) 4  ها در كشور ) قحطي، فقر، گرسنگي و شيوع بيماري3

N15در موقعيت » الف«نقطة  - 28   وE60 با موقعيت » ب«ظهر باشد، در نقطة  12:30ساعت اگر در اين نقطه  .قرار داردS15   وW45   چند است؟ساعت 
1 (: a.m11 30   2 (: p.m1 30  3 (: a.m5 30  4 (: p.m7 30  

 است؟ نادرستهاي زير،  يك از گزينه ها كدام بوم در رابطه با زيست - 29
  تري ببارد. كه باران بيش است هاي باراني استوايي باعث شده بوم جنگل در زيستباال ) ميزان تبخير 1
  كند. ) درختان بائوباب در آب و هواي گرم رشد مي2
  دماي پايين است. ،يب) يكي از عوامل عدم رويش گياه در بيابان گ3
  مانند. در زمستان، در همين ناحيه مي ا) برخي از جانوران ناحية توندر4

 درستي ذكر شده است؟  ر وقايع در كدام گزينه بهترتيب تقدم و تأخ - 30
  هايي از شمال و غرب توسط روسيه و عثماني اشغال قسمت ها به دست نادر و سپاهيانش سركوب افغان ها بر اصفهان ) تسلط افغان1
  عهدنامة گلستان عهدنامة تركمانچاي شاه ) حملة روسيه به ايران در زمان فتحعلي2
  ها شاه براي عمل به خواسته الدينقول دادن مظفر به چوب بستن تعدادي از بازرگانان به بهانة گراني قند نشيني علما در حرم عبدالعظيم به نشانة اعتراض ) بست3
  1907انعقاد قرارداد  اندازي آلمان و متحدانش بر مستعمرات ديگران دست ) انقالب مشروطيت در ايران4

  

  مراجعه كنيد. WWW.Kanoonbook.irانون توانيد به سايت كتاب ك هاي مورد نياز خود، مي آموزان عزيز؛ براي تهية كتاب دانش

 هاي آسمان  هاي پيامسؤال

 هاي مطالعات اجتماعي  سؤال

 دقيقه 5

 هاي آسمان پيام

  107تا  9ي  ها صفحه

 دقيقه 5

 اعيمطالعات اجتم

  119تا  1ي  ها صفحه
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31- Where . . . your best friend . . . ? (نگاه به گذشته) 
1) do/go 2) does/go 3) does/goes 4) do/goes 

32- How many grammatical mistakes are in this text? 

Tom works at a bank. He is the manager. He starts work every day at 8:00 a.m. He finishes work every day at 6:00 

p.m. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also works at the bank. But, 

they don’t live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9:00 am. In the bank, Tom is the boss. 

He helps all the workers and tells them what to does. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers 

like Tom, and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customer and make them feel 

happy. Tom really likes his job. 

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 

33- . . . is your favorite color? 

1) Who 2) What 3) How 4) Does 

34-  . . . the girls have the books? 

1) Do 2) Does 3) Is 4) Are 

35- By a laptop and Internet, you can’t . . . .  

1) update a blog.  2) participate in an online course. 

3) install a computer dictionary.  4) put out a fire. 

36- After drinking water in swimming pool, I had a bad . . .  

1) backache 2) sore eyes 3) stomachache 4) earache 

 
 

37- Read this paragraph and choose which one is the best title for it: 

Yesterday, I played on the school soccer team. It was an important game, but we didn’t win; at the end of the game, the 

score was 8-3 and our school didn’t win. I wasn’t happy!  I don’t want to play again! 

1) The end of the day 2) A bad game 3) Our team 4) Happiness of sport  

38- This morning at school, we talked about our . . .  . Thirty years ago, it was a very small town with a few houses 

and stores. People lived in small houses with yards and walked to work. Today, there are a lot of big houses and 

stores and people drive to work. 

1) school 2) shopping center 3) town 4) museum 

39- How does he feel about his family? 

1) He cleans the house each Saturday. 2) He is very rich and famous. 

3) He gets from rich and gives to poor people. 4) He is very close to his wife and son. 

 
 

40- I re . . . ved an e-mail last week. 

1) c / i / e 2) c / e / i 3) s / i / e 4) s / e / i 
  
  

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

 دقيقه 10 هاي زبان انگليسي سؤال

Part A: Vocabulary & Grammar 

 زبان انگليسي

  93تا  15هاي   صفحه

Part C: Dictation 

Part B: Sentence Comprehension 
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A B

CD

E

F

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) ؟ندارد، قرار رو كدام نقطه الزاماً روي خط در نمودار روبه - 41

1 (A    
 

12
8    2 (B

    

7
3 

3 (/
C

/
   
 

21 5
13 5    4 (D     

3
1  

ها باشد و از نقطة معادلة خطي كه موازي محور طول - 42 
 
 

3
 )(نگاه به گذشته بگذرد، كدام است؟ 4

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

yكدام گزينه، شامل نقاطي است كه همگي روي خط به معادلة - 43 x 3  قرار دارند؟ 2

1 (A ,B ,C     
       
     

3 4 5
7 10 12     2 (D ,E ,F     

       
     

3 10 12
7 28 32  

3 (G , H , I     
       
     

2 1 15
6 1 43    4 (J ,K ,L     

       
     

13 11 4
37 31 10  

 ؟نيستكدام رابطه درست  .»است 85عدد فرد متوالي است كه مجموعشان  5مجموعة « Aمجموعة  - 44

1 (A23   2 (A21  3 (A17  4 (A15  
 ؟هاي زير، تهي هستند چند تا از مجموعه - 45

   n nA ab a,b ,a b , B n n , , C x x , x
n

               

22 2 10 3352 55     

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 ؟كدام گزينه درست است - 46

  هر عدد گويا معكوس دارد.) 2  هيچ عدد گويايي با معكوسش برابر نيست.) 1

aاگر) 3 y
b y




2
2 1

a،باشد  b .4  است (...       
    

   1 2 3 741
217 1 217 2 217 3 217 741 0
2 3 2 3 2 3 2 3

   

كدام  ABFˆكند، زاوية قطع مي Fرا در  DC ، ضلعEعمود خارج شده از  .ايم جدا كرده BCرا مساوي BEخط پاره BDروي قطر ABCDدر مربع  - 47
 است؟

1(60     2 (/67 5  

3 (70    4 (75  

a اگر - 48 b ab  2 22 aحاصل  ،باشد 0 b
a b



 كدام است؟ 

  5يا  3) 4  2صفر يا ) 3  3يا  2) 2  3صفر يا ) 1

xمجموعة جواب نامعادلة  - 49 x x 
  

1 212  ؟كدام است 3

1 (x 1   2 (x  1
7  3 (x  7

9  4 (x  7  

 عادي -هاي رياضي  سؤال

 دقيقه 30

 عادي - رياضي 

  112تا  1ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10اري چند از گذ ، هدفرياضيهاي 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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 ؟خط كدام است ها باشد، معادلة آن برابر فاصلة آن نقطه تا محور طول 2ها  از محور عرض ،خطي ر نقطه ازاگر فاصلة ه - 50

1 (y x 2   2 (xy   2  3 (xy    »3«و » 2«هاي  گزينه) 4  2

a)كه  ناميم. احتمال آن مي bتاس دوم را  ةو عدد رو شد aتاس اول را  ةدر پرتاب دو تاس، عدد رو شد - 51 b) (a b)   2 2   كدام است؟ ،باشد 32
1 (1

18  2 (1
6  3 (1

12  4 (1
36  

  گزينه همواره درست است؟ يك لوزي باشد، كدام ABCDاگر در شكل زير،  - 52

1 (A E F


  االضالع است.  متساوي 

2 (A E F


  الساقين است.  متساوي 
3 (AE EF  
4 ( C A 1  

x) ةجواب نامعادل - 53 )(x ) (x )(x )    2 7 1    كدام است؟ 5
1 (x  

19
9  2 (x  

19
9  3 (x 1  4 (x  1  

a( قرار دارد؟ محورهاي مختصاتي سوم ةيك از نقاط زير همواره در ناحي كدام - 54 0(  

1 (a
a
 

   3  2 (a
a

 
 
  

2
  3 (a

a

  
 
   

2 1
2

  4 (a
a

  
  

1
2  

mاگر  - 55
A

n
    

2 1
2 mها و  روي محور طول 6

B
n
     

1
2   كدام است؟ OABمبدأ مختصات باشد، محيط مثلث  O ها باشند و روي محور عرض 2

1 (7  2 (12  3 (6  4 (24  

نقاط  - 56
 
 
 
 

2
8
3

و   
 
 

6
  هاي زير تعلق دارد؟ يك از خط به كدام 0

1 (y x  
2 43  2 (y x  

2 43  3 (x y 3 2 8  4 (x y 2 3 6  

  خط رسم شده باشد؟ ةتواند معادل با توجه به نمودار مقابل، كدام معادله مي - 57
1 (x y a   25 1      
2 (a x b y 2 2 1  
3 (x y 3 2 3      
4 (x y  10 5 3  

axدو خط aازاي چه مقداري براي  به - 58 y 3 yو  8 ( a )x 2   اند؟ با هم موازي 1

1 (
3
7  2 (3

7  3 (5
7  4 (

3
5  

xتالقي دو خط  ةخطي كه از نقط ةمعادل - 59 y 2 3 yو  2 x 2 3 y، به موازات خط 8 x 3 6   رسم شده باشد، كدام است؟ 5
1 (y x 2 10  2 (y x 2 10  3 (y x  2 10  4 (y x  2 10  

  كدام است؟ ،ر نمودار زيرمساحت قسمت هاشورخورده د - 60

1 (83
22        

2 (8  

3 (102
11      

4 (40
11  

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

y

x
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A B

CD

E

F

  
  

x)حاصل عبارت  - 61 x )( x ) x(x )( x )    22 3 1 3 2 2  (نگاه به گذشته) 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  

pشدة نامعادلة  ساده - 62 p( )
  

2 3 31 4 7  (نگاه به گذشته) كدام است؟ 4

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

14
9   4 (/ p2 8 

yكدام گزينه، شامل نقاطي است كه همگي روي خط به معادلة - 63 x 3  قرار دارند؟ 2

1 (A ,B ,C            
     

3 4 5
7 10 12     2 (D ,E ,F            

     

3 10 12
7 28 32  

3 (G , H , I     
       
     

2 1 15
6 1 43    4 (J ,K ,L     

       
     

13 11 4
37 31 10  

 ؟نيستكدام رابطه درست ». است 85عدد فرد متوالي است كه مجموعشان  5مجموعة « Aمجموعة  - 64

1 (A23   2 (A21  3 (A17  4 (A15  

 هاي زير، تهي هستند؟ چند تا از مجموعه - 65

   n nA ab a,b ,a b , B n n , , C x x , x
n

               

22 2 10 3352 55     

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 كدام گزينه درست است؟ - 66

  ) هر عدد گويا معكوس دارد.2  ) هيچ عدد گويايي با معكوسش برابر نيست.1

a) اگر3 y
b y




2
2 1

aباشد،  b .4  است (...       
    

   1 2 3 741
217 1 217 2 217 3 217 741 0
2 3 2 3 2 3 2 3

   

كدام  ABFˆكند، زاوية قطع مي Fرا در  DC، ضلع Eايم. عمود خارج شده از  جدا كرده BCرا مساوي BEخط پاره BDروي قطر ABCDدر مربع  - 67

 است؟

1(60     2 (/67 5  

3 (70    4 (75  

a اگر - 68 b ab  2 22 aحاصل  ،باشد 0 b
a b



 كدام است؟ 

  5يا  3) 4  2) صفر يا 3  3يا  2) 2  3) صفر يا 1

xمجموعة جواب نامعادلة - 69 x x 
  

1 212  كدام است؟ 3

1 (x 1   2 (x  1
7  3 (x  7

9  4 (x  7  

 دقيقه 30موازي -هاي رياضي  سؤال

 موازي - رياضي 

  101تا  1ي  ها صفحه
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 ها باشد، معادلة آن خط كدام است؟ برابر فاصلة آن نقطه تا محور طول 2ها  اگر فاصلة هر نقطه از خطي، از محور عرض - 70

1 (y x 2   2 (xy   2  3 (xy    »3«و » 2«هاي  ) گزينه4  2

  ة تهي چند زيرمجموعه دارد؟مجموع - 71

  شمار  ) بي4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

  باشد، كدام است؟ هم  9كه اين عدد مضرب  كنيم. احتمال اين ، عددي به تصادف انتخاب مي4از بين اعداد دو رقمي مضرب  - 72

1 (10
11  2 (1

11  3 (1
6  4 (2

25  

حاصل عبارت در نمايش اعشاري - 73   
1 2 3 4

10 100 1000 10000   ؟نداردكدام رقم وجود  

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

  است؟ كدام a ةزاوي ةضلعي منتظم نمايش داده شده است. انداز 9در شكل زير، يك  - 74

1 (45     2 (55  

3 (60     4 (50   

aاگر - 75 / ...
25

0 0 bو  0119 ...
28

70 aباشد، حاصل 0
b

  كدام است؟ ،صورت نماد علمي به 

1 (5417 10  2 (/ 551 7 10  3 (/ 21 7 10  4 (/ 551 7 10  

mاي  جمله يك ةچقدر باشد تا درج mمقدار  - 76 m(x ) y3 1    باشد؟ 18نسبت به همه متغيرها برابر  22

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

nحاصل عبارت - 77 n
(a b)(a b)(a b )(a b )...(a b )    2 2 4 4 2   كدام است؟ 2

1 (
n n

a b
 


1 12 2  2 (
n n

a b
 


1 12 2  3 (n na b
2 2

  4 (
n n

a b4 4  

xةاشتراك جواب دو نامعادل - 78 x
 

4 1 3 x و 23 x 
 

3 5 2 4 1
2 3  به كدام صورت است؟ 2

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

  ؟ مجموعه جواب كدام نامعادله در محور مقابل نشان داده شده است - 79

1 (x , x Z   2 3    2 (x   5 3 1 10   

3 (x   7 3 1 10    4 (x   5 3 1 8  

xةبه معادل dقدر باشد تا خط  چه mمقدار  - 80 (m )y m   2 1 Aةاز نقط 3  
   

2
  عبور كند؟ 3

1 (
4
3  2 (5  3 (5-  4 (4-  

 تا تا
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هن�رو اعمچال محل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 
ـ   - 81 ور به ترتيب از راست به چپ، سرعت متوسط نور حدودأ چند متر بر ثانيه است و با توجه به تعريف سال نوري، در يك سال نوري، در شرايط خـأل ن

 (نگاه به گذشته) روز در نظر بگيريد.) 365كند؟ (يك سال را  متر را طي ميحدوداً چند كيلو

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  
  (نگاه به گذشته)تر از بقيه است؟  بيش  بخش  هاي كدام در شهر ها، زاوية ميل قبله (درجه) از جنوب به سمت غرب، طور كلي در بين گزينه به - 82

 ) جنوب غرب كشور4  ) جنوب شرق كشور3  ) شرق كشور2  ) شمال غرب كشور1

كدام مقايسه در شرايط يكسان باشد،  Aهاي هيدروكربن يدروژنبه اندازة تعداد ه Bهاي هيدروكربن را متان در نظر بگيريم و تعداد كربن Aاگر هيدروكربن - 83
 يگانه است.) Bو Aهاي است؟ (همة پيوندهاي هيدروكربن نادرست

Bجوش:  ) نقطه1 A     2لي: ) نيروي ربايش بين مولكوA B 

B) تعداد هيدروژن: 3 A    4 ( جاري شدن در حالت مايع: قابليتA B  
  كنند؟  ها، جدا مي هاي نفت، اجزاي نفت خام را براساس چه ويژگي آن در پااليشگاه - 84

  حالت مواد  )4   نقطة انجماد )3  نقطة جوش  )2  نقطة ذوب  )1
  ؟ كنند ميبندي  طبقه ها را آنكدام ويژگي عنصرها، بر اساس   اي عناصر، در جدول دوره - 85

  فراواني در طبيعت )4  تعداد الكترون مدار آخر  )3  پذيري با آب واكنش )2  دماي ذوب و جوش  )1
جـايي   و اندازة جابـه  صورت زير است. اختالف مسافت طي شده به Bتا  Aمسير طي شده توسط اتومبيلي از  - 86

اتومبيل طي اين مسير چند متر است؟ (   دايره است.) نيم ACو كمان  3

 ) صفر1

2 (5  
3 (10  
4 (15  
  
  
  

گاه را در  كرد و تكيه واردبه سمت باال يا پايين قائمي توان به محل مشخص شده نيروي  مي وسيلة اهرم، زير بهفرض كنيد براي بلند كردن وزنة مشخص شده در شكل  - 87
 ؟ كرد  تر بلند ، جسم را راحتاز وزن جسم تر ي كميشود با نيرو به كدام سمت سبب مي يي ثابتانتخاب كرد. اعمال نيرو مشخص شده در شكل، ةيكي از دو نقط

  باال )1
  پايين )2
  هم باال و هم پايين )3
  دست نخواهد آمد. ه بهتحت هيچ شرايطي فرض مسئل) 4

ترتيب از  كند؟ (به برخورد مي ميخبه  يتر بيش گشتاوربا  سرچكشيك با اعمال نيروي يكسان،  تر و در كدام هاي زير، مزيت مكانيكي بيش يك از شكل كدامدر  - 88
 راست به چپ)

          
A B 

 

1( B A   2( A B  3( A A  4 (B B  

 دقيقه 25

 هاي علوم تجربي سؤال

 علوم تجربي

  122تا  1ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  ويسيد:خود را بن 10گذاري چند از  ، هدفتجربي علومهاي 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 

    

A
m

10m

B

O

3
m

6 C
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F

m kg=14

N(g ؟است چند نيوتونكيلوگرمي  14حداقل نيروي الزم براي باال بردن وزنة در شكل زير،  - 89 )
kg

10  

1( 30  
2( 20  
3( 40  
4 (60  
  
  
  
  

  است؟  برحسب نيوتون كدام F1ندازة نيروي تعادل است. احال در  صورت افقي ي با جرم ناچيز به، اهرمزيرشكل  در - 90
1(50       
2(75   
3(300       
4(450  

  گاه و ثابت است.)  تكيه Aاست، مزيت مكانيكي اين جارو كدام است؟ (نقطة  Cتا نقطة  Bبرابر فاصلة نقطة  Bتا نقطة  Aفاصلة نقطة  زير،در شكل  - 91
1( 1    2( 1

2   

3( 2    4 (3
2   

  
92 - Trioceros Jacksonii است.) شده به كتاب درسي نوشته  (نام علمي با توجه پرست است. كدام گزينه در مورد اين نام علمي درست است؟ نام علمي نوعي جانور آفتاب 

  پرست نيز با همين نام علمي وجود دارد.  ) يك گياه آفتاب2  دهد.  بخش اول آن، تيرة جانور را نشان مي) 1
  گذاري ابداع فلمينگ است.   ) اين شيوة نام4  كند. طور دقيق مشخص مي ) اين نام، اين جاندار را به3

 ، ممكن است در صنعت غذايي كاربرد داشته باشند؟هاي زير جانداران چه تعداد از سلسله - 93

  »ها، آغازيان ها، قارچ باكتري«
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر) 1

 هاي . . . وجود دارد. بين جانداران يك . . . نسبت به جانداران يك . . . تفاوت - 94

  تري يره ـ راسته ـ كم) ت4  تري جنس ـ كم  ) رده ـ3  تري بيش	ـ) سرده ـ خانواده 2  تري بيش  راسته ـ رده ـ) 1
 ويروس سرماخوردگي . . . باكتري اشريشياكالي . . .   - 95

  همانند ـ مادة وراثتي دارد. ) 2  .كند همه جا توليدمثل ميـ  برخالف) 1
  ) همانند ـ ديوارة سلولي دارد.4    برخالف ـ هسته ندارد.   )3

 ي درست است؟ترين سيارة منظومة شمس در منظومة شمسي، كدام گزينه در مورد بزرگ - 96

  تر است. عداد قمرهايش از اورانوس كمت) 2    يك سيارة سنگي است. ) 1
  تر است.  ) دماي آن از دماي كرة زمين كم4  ها است.  تر از بقية سياره ) زمان حركت انتقالي آن بيش3

 است؟ نادرستچه تعداد از موارد زير،  - 97

  كند. سنگ به سطح زمين برخورد مي ب) هر ساله تعداد اندكي شهاب  شوند.  يم ميها به سه گروه تقس سنگ الف) شهاب
  كنند. ها سقوط مي ها در اقيانوس سنگ تر شهاب پ) بيش

  ) صفر4  ) يك3  ) دو2  ) سه1
 آلودگي نوري . . . آلودگي هوا، از موانع رصد آسمان . . .  . - 98

  ) برخالف ـ نيست4  نيست  ) همانند ـ3  ) همانند ـ است2  است  برخالف ـ) 1
 ؟نيستخيز در دنيا  هاي زلزله يك از مناطق زير جزو قسمت كدام - 99

  نواحي شرقي آمريكاي شمالي  )4  ) نواحي جنوب شرقي آسيا3  غربي اقيانوس آرام ة) حاشي2  ) نواحي غربي آمريكاي جنوبي1
ـاختار بـدني       تر فسـيل  رگة آذرين است. به احتمال بيش Gو اند نشدههاي رسوبي وارونه  ، اليهمقابلدر شكل  - 100 ـاي كـدام اليـه، س ه

 تر از بقيه است؟ (به ترتيب از راست به چپ) فسيل در كدام بخش، بيش نبودنهاي ديگر دارد و احتمال  تري نسبت به اليه پيچيده

1(G F      2(G A  
3(  D A    4(D F  
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، xAHآن در مولكولي با فرمول آخر ةهاي الي باشد، در اين صورت چند درصد از الكترون 15برابر  Aاگر عدد اتمي عنصر - 101
آخر خود  ةتايي در الي8پس از تشكيل پيوند به آرايش  A ، اتمxAH؟ (در تركيبكنند نميدر پيوند كوواالنسي شركت 

 نگاه به گذشته)( هيدروژن است.) Hو   رسيده
1 (20  2 (100  3 (40  4 (60  

aAاگر در واكنش  - 102 bB cC  ،A  هموگلوبين و  موردنياز بدن براي ساختكاتيونB آنيون موجود در پتاسيم پرمنگنات )KMnO4(   باشد، كـدام
 است؟ نادرستگزينه 

1 (b  ر، محلول حاصل رساناي الكتريكي خواهد بود.) در صورت انحالل فرآورده در آب مقط2    است. 2برابر  
  است. 2) نسبت تعداد كاتيون به آنيون در فرآورده، برابر 4  ) بار هر كاتيون (مورد نظر) با بار هر آنيون (مورد نظر)، با هم برابر نيست.  3

رد و در بـين  تـرين دمـاي جـوش را دا    كـدام هيـدروكربن كـم    Aهاي ستون  به ترتيب از راست به چپ در شرايط معمولي و يكسان؛ در بين هيدروكربن - 103
 شود؟ تر جاري مي ، كدام هيدروكربن سختBهاي ستون  هيدروكربن

1(C H C H12 26 8 18  
2(C H C H17 36 4 10  
3(C H C H17 36 6 14  
4(C H C H9 20 4 10  

 تر از بقيه است؟ اشتراكي بيشيك مولكول از مواد زير با هم، در كدام ماده تعداد پيوندهاي  ةدر مقايس - 104
1 (H O2  2 (CH4  3 (C H2 4  4 (C H2 2  

 گيرد، با كدام مورد زير برابر است؟ هايي كه يك اتم كلر طي ساختن بلور سديم كلريد مي تعداد الكترون - 105
  گذارد. ، به اشتراك ميآمونياكالكتروني كه هر اتم هيدروژن در تشكيل يك مولكول ) تعداد 1
  كند. اكسيد، برقرار مي دي ي كه هر اتم كربن با هر اتم اكسيژن در مولكول كربن ) تعداد پيوند2
  ليتيم كه در هر واحد سازنده ليتيم اكسيد وجود دارد.هاي  ) تعداد يون3
  ماً براي تشكيل يك پيوند كوواالنسي نياز است.) تعداد الكتروني كه عمو4
  

 
Fكيلوگرمي قرار دارد و آن را با نيروي افقي  2 ةوزن 12كه روي سطح افقي بدون اصطكاك قرار دارد،  Mدر يك جعبه به جرم  - 106

 وزنه  6دهيم. اگر  هل مي
 هل دهيم، شتاب حركت جعبه چگونه تغيير خواهد كرد؟ F2نيم و آن را با نيروي را از داخل جعبه خارج ك

  شود. برابر مي 4تر از  كم )4  شود. برابر مي 4 )3  شود. تغييري حاصل نمي )2  شود. برابر مي 2 )1
 ةشود. اگر مدت زمان حركت آن از لحظ ميمطابق شكل زير، جسمي از روي ساختماني در راستاي قائم به سمت باال پرتاب  - 107

ترتيب از راست به چپ چند  تندي متوسط و سرعت متوسط جسم به ةطول بكشد، انداز s6پرتاب تا رسيدن به سطح زمين 
km
h

 نظر شود.) است؟ (از مقاومت هوا صرف 

1 (100
6 ،36  

2 (60 ،36  
3 (100

6 ،10  
4 (60 ،10  

1ت تعادل است، قرار دارد. اگر كه در حال ،مقداري پنير روي كفه ترازوي شكل زير - 108
ـ  4 / ةمقدار پنير را به آن اضافه كنيم، بايد يك وزن kg0  ةرا در كفـ  5

N(gپنير چند نيوتون است؟  ةسمت راست قرار دهيم تا ترازو در حالت تعادل قرار گيرد. وزن اولي )
kg

10 

1 (5  
2 (20  
3 (10  
4 (2  

 كند؟ ترتيب از راست به چپ چه تغييري مي هاي هوا به هر چه از سطح زمين باالتر رويم، فشار هوا و تراكم مولكول - 109
  كاهش -) كاهش4  افزايش -) كاهش3  افزايش -) افزايش2  كاهش -) افزايش1

اتصال ميله به ديوار  ةايم. گشتاوري كه ناحي ي كه به ديوار وصل شده، آويزان كردها از ميله kg6، يك گلدان به جرم مقابلمطابق شكل  - 110
Ngنظر شود و  كند، چند نيوتون متر و در چه جهتي است؟ (از جرم ميله صرف تحمل مي

kg
10( 

  ، ساعتگرد24) 2    ، ساعتگرد240) 1
  ، پادساعتگرد24) 4    ، پادساعتگرد240) 3

A  B  
C H4 10  C H17 36  
C H8 18  C H9 20  
C H6 14  C H12 26  

 دقيقه 25

 ي (شيمي)علوم تجرب

 31تا  1ي  ها صفحه

 هاي علوم تجربي ( بخش شيمي) سؤال

هاي علوم تجربي (بخش فيزيك) سؤال
 علوم تجربي (فيزيك) 

  60تا  37ي  ها صفحه
 96تا  81ي  ها صفحه و
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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    ارسي) ف1
  انگليسي ) زبان4  هاي آسمان و مطالعات اجتماعي ) پيام3
  هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود؟ در دفترچة عادي كيفيت سؤال -180
 تجربي ) علوم2    ) رياضي1

  
  

  

  (نگاه به گذشته)ها، . . .  .  قورباغه - 111
 كنند. ه با شش تنفس مي) هميش2    ) هرگز دم ندارند.1

  گيرند.   ) با سمندر در گروه يكساني از دوزيستان قرار مي4    ) ممكن است از گياهان تغذيه كنند.3
 ؟نيستخيز در دنيا  هاي زلزله يك از مناطق زير جزو قسمت كدام - 112

  غربي اقيانوس آرام ة) حاشي2    ) نواحي غربي آمريكاي جنوبي1
  واحي شرقي آمريكاي شمالين  )4    ) نواحي جنوب شرقي آسيا3

هاي كدام اليه، ساختار  تر فسيل گة آذرين است. به احتمال بيشر Gو اند نشدههاي رسوبي وارونه  ، اليهمقابلدر شكل  - 113
ه ترتيب (ب ؟تر از بقيه است فسيل در كدام بخش، بيش نبودنهاي ديگر دارد و احتمال  تري نسبت به اليه بدني پيچيده

 از راست به چپ)
1(G F      2(G A  
3(  D A    4(D F  

 هاي زير تعريف درستي از (يك) سال نوري است؟  يك از گزينه كدام - 114
  پيمايد. سال مي زمان يك اي است كه نور در مدت ) فاصله2  سرعت نور در فضا است. ةواحدي براي بيان انداز )1
 زمين تا خورشيد را طي كند. ةكشد تا نور فاصل زماني كه طول مي ) مدت4  پيمايد. سال مي زمان يك در مدت ماهوارهاي است كه يك  ) فاصله3

115 - Trioceros Jacksonii نام علمي با توجه به كتاب درسي نوشته  پرست است. كدام گزينه در مورد اين نام علمي درست است؟ نام علمي نوعي جانور آفتاب)
 است.) شده 

  . پرست نيز با همين نام علمي وجود دارد ) يك گياه آفتاب2  دهد.  بخش اول آن، تيرة جانور را نشان مي) 1
  گذاري ابداع فلمينگ است.   ) اين شيوة نام4  كند. طور دقيق مشخص مي ) اين نام، اين جاندار را به3

 ترين تعداد از صفات زير را دارا است؟ گياه كدام گزينه، بيش - 116

 »5يا  4هاي مضرب  توليد دانه، توليد ميوه، داشتن آوند، تعداد گلبرگ«
  ) سرخس4  ) لوبيا3  ) ذرت2  ) سرو1

  تنان درست است؟ زينه در مورد نرمكدام گ - 117
 توان از صدفشان در صنايع دارويي استفاده كرد. ) مي2  كنند.  ) همگي در آب دريا زندگي مي1

  حلقه دارند.  ) بدني نرم و حلقه4    ) همگي صدف دارند.3
 متصل هستند. بدن ها . . . پاها به بخش . . .  ها، بال در ملخ - 118

 اي ـ سينه) برخالف 2    ) برخالف ـ شكمي1

  اي ) همانند ـ سينه4    ) همانند ـ شكمي3
  دهد؟ ، عالمت سؤال كدام بخش را نشان ميرو روبهدر شكل  - 119

    جنسي ة) غد1
  ) كبد2
    ) طحال3
  ) كيسه صفرا4

 كنند. هاي . . . زندگي مي ها در آب دارند. كروكوديل نامشخصمارهاي غيرسمي . . . سري گرد و گردني  - 120
  عمق همواره ـ كم )2    ) همواره ـ عميق1
  عمق ) معموالً ـ كم4    ) معموالً ـ عميق3
  
  
  

 شناسي) علوم تجربي (زمين

  80تا  61هاي  صفحه
  105تا  101هاي  و صفحه

  شناسي) علوم تجربي (زيست
  151تا  113ي  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  در اين نوبت دربارة هدف خير، )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

  

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

  بله، پشتيبانم با من تماس گرفت.) 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

 (قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم) ) در زمان مناسب طبق توافق قبلي1
 (البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) تماس گرفت زمان مناسب) در 2
 تماس گرفت. زمون)(روز قبل از آ شنبه پنج) 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 گذشتهآيا پشتيبان شما  -291

  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ه با من گفت) هنگامي ك2  با ايشان داشته است. جداگانه) بله،يك تماس تلفني 1
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4    دانم، شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

  

 ريزي توسط پشتيبان بررسي دفتر برنامه
 ي شما را بررسي كرده است؟ ريز تا كنون دفتر برنامه 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
  كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي - 293

 شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  تري دارم) (زيرا به آن درس نياز بيش شركت خواهم كرد پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  كنم. كند اما من امروز شركت نمي من كالس رفع اشكال برگزار مي )  پشتيبان3
  كند. پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 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، ها مراقبآيا  - 296

  ) خير2) بله                         1
  

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

  ) خير2) بله                         1
  

  نظم در پايان آزمون
  است؟ منظم و ساكتحوزه  آيا تا پايان آزمون، - 298

  ) خير2له                         ) ب1
  

 پشتيبــان



  

  

  

  ))  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
    9999ماه ماه   فروردينفروردين  1515آزمون 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 اي آسمانهقرآن 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
  اميربهادر كتابي  شعار، حميد اصفهاني، هومن صلواتي، جواد احمدي  استعداد تحليلي

  زهرا داميار، حامد دوراني، مهسا عفتي هاي آسمان يامقرآن و پ
  رجان محمديآگيتا محمدزاده، مزهرا قمي، پور،  خان حميد اصفهاني، سپهر حسن  فارسي

  پور، حامد دوراني خان مهسيما آذركردار، حميد اصفهاني، سپهر حسن مطالعات اجتماعي
  سيدمحمد معروفي، مجتبي ميرزاييانزابي،  امير محموديمقدم،  فرناز طاولي، بهاره عبدي، مونا عليزاده بهتاش، زاده مرتضي اسداللهي، فيروزه حسين علوم تجربي

  بهراد موسوي، حميد اصفهاني، آرش دانشفر، هومن صلواتي، حميد گنجيعلي ارجمند،   رياضي
  
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
  رياضي  علوم تجربي  مطالعات اجتماعي  فارسي  هاي آسمان قرآن و پيام استعداد تحليلي نام درس

  حميد اصفهاني  مقدم مونا عليزاده  زهرا داميار  حميد اصفهاني  زهرا داميار  حميد اصفهاني  مسئول درس

  شعار جواد احمدي  فيلتر
  
  

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

  زيبنده فرهادزاده  يآراي نگاري و صفحه حروف
 عليرضا سعدآبادي  ناظر چاپ

  نسب فاطمه رسولي  مدير گروه مستندسازي
  ريحانه براتي  مستندسازي مسئول دفترچة

  
  
  

  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   بنياد علمي آموزشي قلمبنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي ها و درآمدهاي   تمام داراييتمام دارايي
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 گيرد؟ كدام شكل به جاي عالمت سؤال قرار مي - 121

1 (    2 (    

  

3 (    4(  

  
  

 گيرد؟ كدام شكل به جاي عالمت سؤال قرار مي - 122

  

1 (    2 (   

  

3 (     4(    

  

  

 ؟گزينه جمع شدة شكل گستردة زير استكدام  - 123

1 (    2 (    

  

3 (    4(    

ستعداد تحليليهاي ا سؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه 10  
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  يكسان است؟شكل كدام گزينه و شكل ج نسبت ميان اشكال الف و ب، با نسبت ميان  - 124

  

1 (     2 (   

  

3 (    4(    

  معناست؟ هم» اهللا گه صلي پايه مي گه روت سياه، سه ديگ به ديگ مي«المثل  المثل با ضرب م ضربكدا - 125

  ) آبكش به كفگير گفت هفت تا سوراخ داري.2  ) شتر را خواستند نعل كنند، قورباغه هم پايش را باال آورد.1

  همان آش.) كاسه همان كاسه است و آش 4  ) سواره از پياده خبر نداره، سير از گرسنه.3

  عموي مادر آرمان، مادرزن عموي آرمان باشد، عموي آرمان چه نسبتي با پدربزرگ مادري آرمان دارد؟ اگر زن - 126

  ) پسر خواهر اوست.4  ) پسر برادر اوست.3  ) داماد برادر اوست.2  ) داماد اوست.1

طي كرده است. با كـدام  در دو ساعت  مستقيمي را با سرعت ثابت سواري در يك حركت نمايشي، مسير دوچرخه - 127

  سوار چند كيلومتر رفته است؟ توان گفت دوچرخه اطالعات مي

  سوار سي كيلومتر در ساعت بوده است. الف) ميانگين سرعت دوچرخه

  ب) قطر چرخ جلويي دوچرخه سه برابر قطر چرخ عقب آن است.

  الزم و كافي است.» ب«) اطالعات 2    الزم و كافي است.» الف«) اطالعات 1

  ) هر دو بخش اطالعات الزم و براي حل مسئله كافي است.4  توان به مسئله پاسخ داد. نمي» ب«و » الف«با اطالعات  )3
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دنـده بـه    هاي يك و دو و نيز بين دو چـرخ  دنده به شماره بايد بين دو چرخ  - 128

، تسمه بگذاريم به نحوي كه با چرخش مقابلهاي سه و چهار در شكل  شماره

دندة شمارة شش نيز ساعتگرد بچرخد و  شمارة پنج، چرخدندة  ساعتگرد چرخ

ها را  ها پاره نشود. اين تسمه سيستم متحرك به خوبي كار كند؛ يعني تسمه

  ترتيب از راست به چپ به چه شكلي بايد قرار داد؟ به

  ـ  ) 2  ـ  ) 1

  

  ـ  ) 4  ـ  ) 3

  شود؟ تري ديده مي هاي بيش در كدام بيت زير تعداد نقطه - 129

  ) بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي/ خوش باش زان كه نبود اين هر دو را زوالي1

  ) در نهانخانة عشرت صنمي خوش دارم/ كز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم2

  تر ببايد بر وصلت احتمالي ) حافظ مكن شكايت گر وصل دوست خواهي/ زين بيش3

  رد به خونابه منقش دارم) گر چنين چهره گشايد خط زنگاري دوست/ من رخ ز4

  زنيم. شكل بازشده كدام است؟ شده تا و برش مي داده برگة زير را مطابق مراحل نشان - 130

1 (    2 (    

3 (    4 (  

(3)

(4)

(6)

(10)

(9) (2) (1) (8) (5)(7)
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 با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» حسنُاَهي  تيدفَع بِالَّا«پيام آية شريفة  - 131

  كه نكوست ان نيست بدي در گهر آنچن كه ندارد به سرشت / هم ) خوبي از بد مطلب ز آن1
  داماني دليلش روي نوراني بود داماني چو شمع و نور بارد از رخت / پاك ) پاك2
  ) به نرمي ز دشمن توان كرد دوست / چو با دوست سختي كني دشمن اوست3
  خورت بدي را بدي باشد اندر/  چو نيكي كني، نيكي آيد برت) 4

  ؟»عدم ترديد، نشانة ايمان واقعي است.«ه اين موضوع اشاره دارد كه بكدام آية شريفه  - 132
1 (»ن ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقناكُم م ا النّاسهيا أَي فُوا  أُنثَى وتَعارلَ لقَبائا ووبلناكُم شُععكُم إِنَّجأَكرَم ندع أَتقَاكُم اللَّه«  

  »قُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمونَاتَّ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكُم و ما المؤمنُونَ إِخوةٌإِنَّ«) 2

3 (»و كُم وزُوا أَنفُسزُوا بِاألَلقابِ  ال تَلمال تَناباإلِيمانِ اال بِئْس عدالفُسوقُ ب نسمم لَم و تُبي كفَأُولَئ مونَ همالظَّال«  

4 (» او نُوا بِاللّهنونَ الَّذينَ آمؤمنَّما الم ثُم هولسر وا ورتَابدوا بِ لَم ياهاَجبِيلِ اللَّهي سهِم فأَنفُسهِم وموال«  

  تر است؟ هاي زير، كدام آيه اميدبخش از ميان گزينه - 133
 »و الَّذين جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا«) 1

2 (»ن شيءن دونه مدعونَ مما ي انَّ اهللا يعلَم« 

 »م الَينا تُرجعونكلُّ نَفسٍ ذائقةُ الموت ثُ«) 3

  »احسب النّاس ان يترَكوا ان يقولوا ءامنّا و هم ال يفتَنون«) 4

 پاسخ دهيد. 135و  134هاي  سورة مباركة جاثيه به پرسش» 22تا  16«*** با توجه به آيات 

لَقَدقْنَ وزرةَ ووالنُّبو كْمالْحو تَابيلَ الْكرَائي إِسننَا بينَآتَيالَملَى الْعع مفَضَّلْنَاهو اتنَ الطَّيِّبم مـا    ﴾16﴿ اهم ـدعنْ با اخْتَلَفُوا إِال مرِ فَمنَ األمم يِّنَاتب منَاهآتَيو

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ منَ األمرِ فَاتَّبِعهـا وال تَتَّبِـع أَهـواء الَّـذينَ ال      ﴾17﴿ ه يخْتَلفُونَجاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم إِنَّ ربك يقْضي بينَهم يوم الْقيامةِ فيما كَانُوا في

ـ    ﴾18﴿ يعلَمونَ لو اللَّـهـضٍ وعب اءيلأَو مضُهعينَ بمإِنَّ الظَّالئًا وشَي نَ اللَّهم نْكغْنُوا علَنْ ي مـينَ إِنَّهتَّقالْم مٍ        ﴾19﴿ يقَـوـةٌ لمحرى وـدهلنَّـاسِ ورُ لـائصـذَا به

ـ السيِّئَات أَنْ نَجعلَهم كَالَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سواء محياهم ومماتُهم سـاء مـا يح    أَم حسب الَّذينَ اجتَرَحوا ﴾20﴿ يوقنُونَ 21﴿ ونَكُم﴾    خَلَـقَ اللَّـهو

 ﴾22﴿ السماوات واألرض بِالْحقِّ ولتُجزَى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ

 خداوند دارد؟» عدل«هاي قرآني زير اشاره به صفت  يك از عبارت كدام - 134

  »وال تَتَّبِع أَهواء الَّذينَ ال يعلَمونَ ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ منَ األمرِ فَاتَّبِعها«) 1

  »السيِّئَات أَنْ نَجعلَهم كَالَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات  أَم حسب الَّذينَ اجتَرَحوا«) 2

  »هذَا بصائرُ للنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يوقنُونَ«) 3

 »نْ يغْنُوا عنْك منَ اللَّه شَيئًا وإِنَّ الظَّالمينَ بعضُهم أَولياء بعضٍنَّهم لَإِ«  )4

 . . . پاسخ ماست. ةشريف ةآي» اسرائيل را در قرآن آورده است؟ چرا خداوند داستان بني«اگر بپرسيم  - 135

 جاثيه ةسور 18  )4  جاثيه ةسور 22) 3  جاثيه ةسور 20) 2  جاثيه ةسور 21) 1

 دقيقه 5   هاي آسمان هاي قرآن و پيام سؤال
 

  قرآن نهم: 
  123تا  14ي  ها صفحه

  قرآن هشتم: 
  119تا  12ي  ها صفحه
  هاي آسمان نهم:  پيام

  141تا  9ي  ها صفحه
  هاي آسمان هشتم:  پيام

  127تا  9ي  ها صفحه
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 فارسي نهم: 

  138تا  9ي  ها صفحه
  : نگارش نهم

  108تا  12 ي ها صفحه
  فارسي هشتم: 

  125تا  9ي  ها صفحه

  

  
  

 چه معنايي دارند؟ ترتيب به» از دست درآمدن«و » به سر درآمدن« - 136

  ) لغزيدن و بر زمين خوردن، از دست دادنِ اختيار2  لغزيدن و بر زمين خوردن، كامل شدن) 1

  ) به پايان رساندن كار، از دست دادنِ اختيار4    ) به پايان رساندن كار، كامل شدن3

 است؟» ريپرسش انكا«پرسش كدام بيت از نوع  - 137

  ميجو يكرده بازمدل گم كنم؟ يچه م/  شب و روز؟ يكن يدر چه م ناي گفت بر بيرق  )1

  كويچه ماند؟ نام زشت و نام ن/  هم نماندند كانيبدان رفتند و ن) 2

  ار؟يسر از ارادت  چديبپ اريكدام / ت دوست؟ دوست بتابد رخ از محب كدام) 3

 يآمد؟ بگو شتيپ يدرماندگ چهي / خوزهيپاك اري يبدو گفتم: ا) 4

 به تشبيه هستند.  ... در ابيات زير، مشبه ةگزين ةهر دو واژ - 138

  يدارد سر افسونگر لگونيچون سپهر ن/  تو زيآمرنگ زيانگ بيچشم فر لگونين«

 »يلوفرين ةبه رنگ شعل يرا چشمو ت يا/  لوفرمين ةشاخ سانِ هب تيغم رو از

  ) سپهر، من (محذوف)4  نيلوفر ةچشم، شاخ )3  نيلوفر ة) سپهر، شاخ2  ) چشم، من (محذوف)1

  چند فعل ماضي نقلي وجود دارد؟ ،در ابيات زير در مجموع - 139

 اي اي / مرحبا كارام جان مرغ زار آورده اين چه بوي است اي صبا از مرغزار آورده«

 اي اي از روضة دارالقرار آورده نهاد / نكته قرار آدم خاكي بهر جان بي

 اي اي / تا ز طرف بوستان بوي بهار آورده كه وقت دوستان خوش كردهوقت خوش بادت 

 اي سرو ما را چون كشيدي در بر آخر راست گوي / كز وصالش شاخ شادي را به بار آورده

  اي  اي / چون حديثي از لب ميگون يار آورده عقل را از بوي مي مست و خراب افكنده

  اي عاني اين همه مشك تتار آوردهاي / وز م يك نفس تار سر زلفش ز هم بگشوده

 »اي در چنين وقتي كه خواجو در خمار افتاده است / جان فدا بادت كه جامي خوشگوار آورده

    ) دوازده تا2    ) يازده تا 1

 ) چهارده تا4    ) سيزده تا 3

  ترتيب به داستان زندگي چه كساني است؟ تلميح در ابيات زير به - 140

 من و جيب / نگين لعل تو ايمن ز دست اهرمن استالف) قباي سبز تو فارغ ز چاك دا

  ب) ماه كنعاني من مسند مصر آن تو شد / وقت آن است كه بدرود كني زندان را

  ) حضرت سليمان ـ حضرت يوسف2    ) حضرت موسي ـ حضرت يوسف1

 ) حضرت موسي ـ حضرت موسي4    ) حضرت سليمان ـ حضرت موسي3

 دقيقه 10   هاي فارسي  سؤال
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هايي كه مطرح  ، سخني گفته و براي آن، حكايت را شاهد مثال آورده است. اين ابيات را بخوانيد و به پرسش* موالنا در دو بيت نخست از ابيات زير

  شود پاسخ دهيد.  مي

 به جـام عشـق گـرو شد ردا و دستارشاگر چه صاحب صدر است عقل و بس دانا           - 1

 كشـان بكشيـدش نداد زنـهارشكشـانبـسـا دال كه به زنـهـار آمـد از عشـقـش           - 2

 به عـور گفـتم درجـه به جو، برون آرشبه روز سـرد يكي پوستـيـن بد انـدر جـو           - 3

 بــرد آبِ جـوبـارش فـتــاده بـود همـي       نه پـوسـتين بود آن خـرس بود اندر جـو    - 4

 ست خرس بكرد آن طمع گرفتارشبه د      درآمد او به طمع تا به پوست خرس رسيد     - 5

 چه دور و دير بماندي به رنج و پيكـارش   بگـفتمـش كه رهـا كن تو پوستيـن بـازآ        - 6

 كه نـي امـيد رهــايي ز چـنگ جـبارش    بگفت رو كه مرا پوسـتين چنـان بگرفـت       - 7

 افشارشست از آن چنگ عاشقخالص ني   دهـد به هر سـاعـت        هـزار غوطـه مرا مي - 8

  چه حاجت است برِ عقل طول طـومـارش       خمش بس است حكايت اشارتي بس كن    - 9
  

 تخلّص موالنا چيست؟  - 141

  ) طومار4  خمش )3  ) خالص2  غوطه )1

 چيست؟  ترتيب بهانتهايي ابيات نخست و سوم، » ش«مرجع ضماير  - 142

 پوستينعقل،  )4  عشق، جو )3  عقل، جو )2  عشق، پوستين )1

 است؟  متفاوتها انتهايي در كدام بيت زير، با نقش دستوري آن در ديگر گزينه» ش«نقش دستوري   - 143

  ) بيت هشتم 4  ) بيت هفتم3  ) بيت ششم 2  ) بيت چهارم1

 تري دارد؟  كدام بيت با بيت نخست از ابيات باال قرابت معنايي بيش - 144

  (صعوه: گنجشك) در چنگ عشق ياقل را چون صعوهعقاب ع نيب/  برداشته آهنگ عشق تيعاف يكوه ب ي) ا1

  سان: چگونه)؟ (چهسان باشد هو آن را كه كند عاشق فرزانه چ/  عاشق نتواند شد ،را كه كند عاقل آن) 2

  (قفا: پشت) قفا وسفيبر  كرد يم ،شد آخر آن عشق خدا/  ها آمد سال وسفيابتدا بر  خايعشق زل )3

  (شهره: مشهور) و شكوفه و بار استا بر ينكته و معن/  خرد رااست شعر من كه  يشهره درخت) 4

گيريِ ديگري سروده است كه ابيات زير، ابيات نخستينِ آن است. كدام گزينه ابيات زير را به عبدالرّحمن جامي، همين حكايت را با روايت و نتيجه - 145

 كند؟ترتيبِ داستان مرتّب مي

  ن در آب شد مضطر  الف) آب بس تيز بود و پهناور / خرس مسكي

 ب) پايش از جاي شد، در آب افتاد / پوستين ز آن خطا در آب نهاد

  ج) خرسي از حرص طعمه بر لب رود / بهر ماهي گرفتن آمده بود

 اي برجـست / برد حالي به صيد ماهي دست د) ناگـه از آب ماهـي

  ج، الف، د، ب )4  ج، د، ب، الف )3  الف، ب، د، ج )2  الف، ب، ج، د )1

 ي دور سردستار: پارچه
 عور: برهنه

 جبار: قاهر، سركش
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چه اين شخص بخواهد همزمان با شروع  كند او قصد دارد به پاريس مهاجرت كند. چنان شخصي در مسكو زندگي مي - 146

 جات در اين شهر حضور داشته باشد بايد ساعت خود را . . .  . كار اداره

  اين شخص در صورت مهاجرت به هند مجبور است ساعت خود را . . .  .

 ) عقب بكشد ـ جلو بكشد2    ) عقب بكشد ـ عقب بكشد1

 ) جلو بكشد ـ جلو بكشد4    ) جلو بكشد ـ عقب بكشد3

  هاي پادشاهي ايران بودند كه موفق شدند مرزهاي كشور را به مرزهاي حكومت ساساني برسانند؟ پس از ورود اسالم به ايران، كدام سلسله - 147

  ) سلجوقيان، صفويان2    ) سلجوقيان، خوارزمشاهيان1

  ) غزنويان، صفويان4    زمشاهيان) غزنويان، خوار3

  ؟بوم است ويژگي كدام زيست ،متر همراه با رطوبت هميشگي زمين ميلي 500تا  250بارندگي بين  - 148

 ) تايگا2    ) توندرا1

 ) بيابان4    ) ساوان3

  ؟است نبودههاي كلّيِ كسب درآمد حكومت صفويه  كدام مورد از راه - 149

  ) تعيين ماليات براي دهقانان2    ) صادرات قالي به كشورهاي اروپايي1

  هاي تجاري ) تعيين عوارض براي كاروان4    ) فروش اسلحه به دولت عثماني3

ايم و هويت اجتماعي هر فرد بر اساس عقايد سخن گفته …  ويژگي بر …  تر دارند از تأثير ويژگيبين و اميدوار، بدني سالمگوييم افراد خوشوقتي مي - 150

  د.گيرشكل مي …هاي و ارزش

  فردي او -رواني -) جسماني2    فردي او -جسماني -) رواني1

  جامعه -رواني -) جسماني4    جامعه -جسماني -) رواني3

 دقيقه 5   هاي مطالعات اجتماعي سؤال
 

  مطالعات اجتماعي نهم: 
  168تا  1ي  ها صفحه

  مطالعات اجتماعي هشتم: 
  166تا  1ي  ها صفحه
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هـاي   هاي پيوندي هر مولكول تركيب سمت راست، دو برابـر تعـداد الكتـرون    هاي زير تعداد الكترون يك از گزينه كدام در - 151

 هر مولكول تركيب سمت چپ است؟  ناپيوندي

1(NH CH O3 2    2(H O CO2 2  

3(C H CH2 4 4    4(CH OH OCl3 2  

  با توجه به موارد الف و ب، چه تعداد از جمالت زير درست است؟ (شرايط يكسان است.) - 152

ZnO C Zn CO   22   (الف 2

Alشود)   (واكنش انجام نمي O C 2   (ب 3

(a  سازي فلز آهن در فرآيند استخراج اين فلز از معدن كمك گرفت. براي خالص توان نمياز كربن 

(b تر است.  پذيري فلز مس از كربن بيش در شرايط يكسان، واكنش  

(c نشواكMgO C نيستپذير  امكان.  

 ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

Bتر از دو برابر عدد اتمي ذرة تا بيش A199 ،2اگر مجموع تعداد ذرات زيراتمي داراي بار الكتريكي در اتم خنثي - 153 2  ترتيـب از   باشد، در اين صورت بـه

Bهاي ها و پروتون ست به چپ تعداد الكترونرا 2 در كدام گزينه به درستي آمده است؟  

1 (6- 8  2 (12- 10  3 (8- 8  4 (10- 8 

) واكـنش داده و فـرآوردة   Br2اي ماننـد گـاز بـرم (    ها با ماده طوري كه آلكن ها است به پذيري آن ها، واكنش ها از آلكان هاي شناسايي آلكن يكي از راه - 154

Cگرم از مخلوط 500. اگر دهند نميها با اين ماده واكنش  سازند اما آلكان جديدي مي H2 4،CH4 وC H2 هـا   داشته باشيم كـه نسـبت جرمـي آن    6

:ترتيب از راست به چپ به :2 1 gBrدهـد؟ (  باشد، چند گرم گاز برم در شرايط معمول با اين مخلوط واكنش كامـل مـي   7
mol

 gHو 80
mol

1 

gCو
mol

12و هر مول معادل/  236 022   دهند.) برم با نسبت مولي يكسان با هم واكنش ميها و گاز  ذره است.) (فرض كنيد آلكن 10

1 (200  2 (1500  3 (800  4 (2000 

 دقيقه 20 هاي علوم تجربي 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
  140تا  122هاي  و صفحه
  شناسي نهم: زيستزمين و 
  80تا  61ي  ها صفحه
  165تا  101هاي  و صفحه
 شناسي هشتم: زيست زمين و
  75تا  28ي  ها فحهص

  121تا  97هاي  و صفحه
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آهني ساخته شده است، از  طور عمود بر ريل راه خواهد در يك مسير مستقيم كه به خودرويي مي - 155

سر خودرو از وسط ريل  ةمشخص، فاصل ةروي ريل عبور كند. اگر مطابق شكل زير، در يك لحظ

m750طار از تقاطع ريل و راستاي مستقيم حركت خودرو سر ق ة، فاصلm375    و طـول خـود

kmباشد و قطار با سرعت ثابت  m75قطار 
h

تواند باشد تـا بـه    سمت تقاطع در حركت باشد، سرعت متوسط خودرو چند كيلومتر بر ساعت مي  به 54

 نظر شود).   آهن صرف طار و ريل راهقپهناي قطار برخورد نكند؟ (از طول و پهناي خودرو، 

1( 91    2( 98  

3( 107     4( 85   

ترتيب از راست به چـپ چنـد برابـر     برابر كنيم، نيرو و فشار ناشي از مكعب بر سطح افقي به 2ظرف مكعب شكلي پر از مايع است. اگر ابعاد مكعب را  - 156

  نظر شود.) شوند؟ (در هر دو حالت ظرف از مايع پر است و از جرم مكعب صرف مي

1 (4 ،2  2 (8 ،2  3 (4،4  4 (8،4  

 160ضرب فشار در حجم آن در دماي ثابت همواره مقدار ثابتي است، يك حباب كـه در عمـق    كه براي مقدار معيني گاز كامل، حاصل با توجه به اين - 157

اش را خواهد داشت؟  اعي دو برابر شعاع اوليهكند در چه عمقي از سطح آب بر حسب متر، شع شود و به سمت باال حركت مي متري سطح دريا توليد مي

rباشد و  متر از ستون عمودي آب دريا برابر با فشار هوا در سطح دريا مي 10(فشار هر   34
  حجم كره)  3

1 (20  2 (10  3 (25/11  4(  25/21  
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دار به مزيت مكانيكي اهرم كدام است؟  . نسبت مزيت مكانيكي سطح شيبدر حالت تعادل باشد mباعث شده تا وزنه  Fدر ماشين تركيبي زير، نيروي  - 158

  نظر شود.) ها صرف لوال شده است و از جرم اهرم، قرقره، نخ و تمام اصطكاك O ة(اهرم در نقط

1 (9     2 (5  

3 (1
9    4(  1

5   

متر قرار دارد. در  سانتي 45اي به عمق  يك دوربين روزنه ةمتري از روزن سانتي 180 ةمتر در فاصل سانتي 20طول مطابق شكل مقابل، جسم روشني به  - 159

  متر بوده و تصوير نسبت به جسم ... است.  اين حالت طول تصوير ... سانتي

  ، مستقيم80) 2    ، مستقيم 5) 1

  ، وارونه5  )4    ، وارونه80) 3

كند. با افـزايش سـن،    كنند و بنابراين، تودة استخواني و تراكم آن افزايش پيدا مي اي ترشح مي سن رشد، مادة زمينه هاي استخواني تا اواخر ياخته - 160

ها در اثر فعاليت بدني مانند ورزش، يا با افزايش وزن  كند. استخوان شوند و تودة استخواني به تدريج كاهش پيدا مي كار مي هاي استخواني كم ياخته

شوند. با توجه به اين توضيحات بـه نظـر    تر مي گيرند، ظريف تر مورد استفاده قرار مي هايي كه كم شوند و استخوان تر مي تر و محكم ضخيم، متراكم

 كند؟ ها چه تغييري مي وزني قرار دارند، با گذر زمان تراكم استخوان شما در فضانورداني كه در محيط خأل و بي

    د.كن ) تغييري نمي2    يابد. ) كاهش مي1

  بيني كرد.  توان پيش ) نمي4    يابد. ) افزايش مي3
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  هاي سيليكاتي . . .  . شوند و بيوتيت . . . ميكاي سفيد از كاني ها نوعي . . . محسوب مي ترين واحد سازندة) سيليكات بنيان (كوچك - 161

    ) آنيون ـ همانند ـ است2    ) كاتيون ـ همانند ـ نيست1

  يون ـ برخالف ـ نيست) آن4    ) كاتيون ـ برخالف ـ است3

اي بر روي زمين قابل مشاهده است.  راستا باشد به طوري كه مانع رسيدن نور خورشيد به زمين شود، سايه هرگاه جرمي با زمين و خورشيد در يك  - 162

ر حدوداً هر دويست سال يك اند، اين پديدة ناد ي سياه از روي خورشيد در ايران مشاهده كرده صورت عبور يك لكه به تازگي پديدة گذر زهره را به

برده در كدام گزينه، در زمين ممكن و قابل مشاهده اسـت؟ (توجـه كنيـد كـه      افتد. اين پديده (تشكيل سايه) براي اجرام آسماني نام بار اتفاق مي

  گذر زهره توسط ناظر روي زمين و با توجه به وضعيت زمين، زهره و خورشيد رخ داده است.)مشاهده 

 هاي اطراف مريخ و مشتري ) مريخ، مشتري، سيارك2    ، مريخ) ماه، عطارد1

 ) عطارد، ماه4    ) عطارد، مريخ3

  كاتيون موجود در كدام تركيب زير، در ايجاد جريان عصبي (پتانسيل عمل) در نورون نقش دارد؟ - 163

    ) آلومينا2    ) سود سوزآور1

  ) سرب نيترات4    ) كات كبود3

  ي از نوع كامل است؟در چه تعداد از جانوران زير، دگرديس - 164

  »پروانه، ملخ، قورباغه«

    ) يك2    ) صفر1

  ) سه4    ) دو3

  توان گفت كه در زمان حيات آن جاندار، آن منطقه . . . بوده است.  در صورت يافتن فسيل . . . در يك منطقه؛ مي - 165

1 (Digitalis purpurea عمق ـ دريايي گرم و كم  

2 (Janolus cristatus  ـ زير آب  

3 (Aplysina aerophoba هاي انبوه و آب و هواي مرطوب ـ جنگل  

4 (Stereptopelia senegalensis طبيعي  ـ يخچال  
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 هاي رياضي  سؤال

B D
C

A

 رياضي نهم:
  143تا  1 ي ها صفحه

  رياضي هشتم:
  136تا  1ي  ها صفحه

  

  
  

  

aبا توجه به عبارت مقابل، حاصل  - 166 b كدام است؟  a b
i j

a b

             

102 12 32 2
2

 
  

1( 10  2( 5  3( 11  4( 6  

 yكـه ايـن عـدد بـه عـدد       كنيم. اگـر احتمـال آن   انتخاب مي B ةو به شكل اتفاقي عضوي از مجموعرا به شكل زير تعريف  Bو  A هاي همجموع - 167

1پذير باشد،  بخش
 كدام است؟  yباشد، عدد  8

 

 x

A x | x , x N

B x | x A

    

 

1 9 16
  

1( 8  2( 5   3( 4  4(  12  

قرار گرفته است. حجم  3ه طور وارونه، در داخل مخروط قائم ديگري به شعاع قاعدة ب 4و ارتفاع  2 ةمطابق شكل زير، مخروط قائمي با شعاع قاعد - 168

 تر كدام است؟ مخروط بزرگ

1 (36      

2 (16  

3 (24      

4( 72  

Xاگر  - 169 N  و تك رقمي باشد و حاصل عبارت/ X / X
/ X
    


 كدام است؟ A100بناميم،  Aرا  

1 (1  2 (10  3 (100  4 (1/0  

ABدر شكل زير، اگر  - 170 AC CD  هاي زير همواره درست است؟ يك از گزينه باشد، كدام 

1 (AB BC     2 (CD BC   

3 (AD AB     4 (AD BC   

 دقيقه 15

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؟ كيفيت سؤالدر دفترچة تيزهوشان  -176

  ) فارسي2    هاي آسمان ن و پيام) قرآ1
    ) مطالعات اجتماعي3

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

  

در نظـر   2و   ،1رقمـي بـا ارقـام     4را مجموعة همة اعـداد   Aگوييم. اگر » رقم اعداد هم«ها برابر باشد  هر جفت عددي را كه مجموعة ارقام آن - 171

شـود، زوج   انتخاب مـي  Aكه عددي كه از مجموعة  رقم باشند، احتمال آن رقمي موجود در اين مجموعه، هم 4فت عدد طوري كه هر ج بگيريم، به

 حضور دارند.) Aحداقل يكبار در هر يك از اعضاي مجموعة  2و   ،1باشد، كدام است؟ (هر كدام از ارقام 

1 (5
8   2( 2

3   3 (3
4   4 (17

24   

CDاست. اگر  AMوسط  Nاست و  BCوارد بر ضلع  ةميان AMرو  در شكل روبه - 172 EM  ،باشدAD
AB

   كدام است؟  

1( 2
5  2( 2

3  3( 1
4  4( 1

3  

حاصل عبارت   - 173



2
2 2

999 1
787 213

   تقريباً كدام است؟  

1 (/1 61  2 (/1 74  3 (/1 85  4 (/1 62  

y ةبه معادل d1كه محل برخورد خط  Bةاي از نقط مورچه - 174 x  
4 روي همـين خـط    كنـد و بـر   هاست شروع به حركت مـي  و محور طول 83

y ةبه معادل d2دهد تا به خط را ادامه مي شمسير x 
2 محل تالقـي ايـن    ،C ةتا به نقط پيمايد مي d2مسير را روي خط  ةبرسد. او ادام 23

 مورچه چند واحد است؟  ةشد برسد. مسافت طي ،هاyخط با محور 

1(3 3 13  2(5 13  3(5 3 3  4(10  

تـر از يـك    اعداد طبيعي بـزرگ  bو  aكه در آن طوري  بهنوشت  baها را به صورت  توان آن كنيم كه مي را اعدادي تعريف مي» توان خوش«اعداد  - 175

هستند. مثالً اعداد  236 و  6 327 توان هستند اما اعداد  خوش 3 245 3 و  5 17 تر از  توان نيستند. در بين اعداد طبيعي كوچك خوش 7

  توان وجود دارد؟ چند عدد خوش 30

1 (8  2 (7  3 (6  4 (9  
  

  

  


