
  

  

  

  ))  دورة اول متوسطهدورة اول متوسطه((پاية نهم تيزهوشان پاية نهم تيزهوشان 
  13991399خرداد خرداد   22  --اول اول   جامعجامع  آزمونآزمون  دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  
  سؤالسؤال  100100  ::هاي آزمونهاي آزمون  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه120120  ::گوييگوييمدت پاسخمدت پاسخ

  

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

  دقيقه 50  3 1 50 استعداد تحليلي
  دقيقه 5  10 51 5 )هشتم(هاي آسمانامقرآن و پي
  دقيقه 5  11 56 5 )هشتم(فارسي

  دقيقه 7  12 61 5 )هشتم(مطالعات اجتماعي
  دقيقه 7  13 66 5 )هشتم(علوم تجربي

  دقيقه 10  14 71 5 )هشتم(رياضي
  دقيقه 5  15 76 5 )نهم(هاي آسمانقرآن و پيام

  دقيقه 5  16 81 5 )نهم(فارسي
  دقيقه 8  17 86 5 )نهم(جتماعيمطالعات ا

  دقيقه 8  18 91 5 )نهم(علوم تجربي
  دقيقه 10  19 96 5 )نهم(رياضي

  

  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس
  محمداحسان موحديانسينا گروسي،دار،احمدرضا قرباني، شايان قلعهدانشفر،آرش  استعداد تحليلي

  شعيب مقدمسكينه گلشني، مهدي كياني،ابوالفضل فالحت،شعار،مديصالح احصائي، جواد اح هاي آسمان قرآن و پيام
 پور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني، سپهر حسن  فارسي

 دار، سينا گروسيشايان قلعهشعار،جواد احمدي مطالعات اجتماعي
 پور سميرا نجفسيدمحمد معروفي، انزابي،امير محموديمقدم،مونا عليزادهليال خداورديان،شعار،جواد احمدي علوم تجربي

  ، سميرا هاشميعاصف محبيسينا گروسي، حميد اصفهاني، فرزاد شيرمحمدلي،مرتضي اسداللهي،علي ارجمند،  رياضي
  

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

هاي  قرآن و پيام
  آسمان

  مطالعات اجتماعي  فارسي
  علوم تجربي

  رياضي
  شناسي  زيستزمين و   شيمي   فيزيك

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

  ويراستار
  ،سينا گروسي
  سجاد محمدنژاد

  ،سكينه گلشني
  بابك اسالمي،  زهرا داميار  پور خان سپهر حسن  سينا گروسي

  شعار جواد احمدي
  سيدمحمد معروفي،

  شعار جواد احمدي
  ،مجتبي ميرزايي

  سجاد محمدنژاد  پور سميرا نجف

  دار شايان قلعهاحمدرضا قرباني،   فيلتر
  

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

  ده فرهادزادهزيبن  آرايي نگاري و صفحه حروف
 حميد محمدي  ناظر چاپ

  نسب فاطمه رسولي  مدير گروه مستندسازي
  اكبري ليدا علي  مستندسازي مسئول دفترچة

  
  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم

  021021--66463463: : تلفنتلفن  ––  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   آموزشي قلمآموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي ها و درآمدهاي بنياد علمي   تمام داراييتمام دارايي



  

  3: ةصفح  )سطهاول متو ةدور(پاية نهم تيزهوشان   »1399خرداد  2«آزمون جامع اول ـ 
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4 2 1 2
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  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال قرار مي، كدام گزينه رو روبهبا توجه به جدول  - 1

1 (    2 (  

  
  

3 (    4 (
  

 

  كدام عدد براي عالمت سؤال مناسب است؟ - 2
1 (5  
2 (4  
3 (6  
4 (7  
  
  
 

  گيرد؟ به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميرو،  در جدول روبه - 3

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

  تواند باشد؟ شكل بعدي كدام ميدر الگوي زير،  - 4

؟
  

1 (  2 (  3(  4 ( 

  ؟گيرد قرار مي كدام گزينه ،به جاي عالمت سؤال - 5

  ؟
  

1 (  2 (  3 (  4 (
 

 

هاي استعداد تحليلي سؤال
 

  غيركالميوش ه

 دقيقه 20  
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؟

؟

؟

  ؟گيرد كدام گزينه قرار مي ،به جاي عالمت سؤال - 6

  ؟

1 (  2 (  3 (  4 ( 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 7

  ؟

1 (    2 (  
  

3 (    4 ( 

  (هر شماره متناسب با يك خط است) ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 8

3؟

21

4

1

2

3

4

1

2

4و3

2 4
1

3
1و3

4و2

  
  

1 (2

34

1  2 (3

2

1

4

  3 (
1و3

2و4
  4 (

4

2

3

1  
 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 9

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 10

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  
  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 11

1 (    2 (  
  

3 (    4 (  
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؟

؟

؟

  ؟گيرد ميبه جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار  - 12

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 13

1 (    2 (  

3(    4 (  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 14

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 15

  ؟

1 (    2 (  

3 (    4 (  
 

  ، چندتا است؟رو روبههاي شكل  تعداد مثلث - 16
1 (24    2 (26  
3 (33    4 (20  

توانيم اين كار  ميكه قلم را از روي كاغذ برداريم، حداقل با چند خط  ها عبور كنيم بدون آن شكسته، از تمام نقطه خطوطخواهيم با استفاده از  مي - 17
  را انجام دهيم؟

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

1
2

3

4

  است؟ متفاوتها  ساير گزينهكدام گزينه با  - 18

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  
طور متوالي قرينه كنيم، جاي مستطيل خالي كـدام گزينـه    اگر عبارت زير را نسبت به خطوط مشخص شده به - 19

  گيرد؟ قرار مي
1 (

SaTuRn
    2 (

SaTuRn

  
  
3 (SaTuRn    4 (

RnS aT
n  

  
 
 

 

  گيرد؟ جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 20

1 (    2 (  
  

3 (      4 ( 

 

 ؟كدام استترتيب درست جمالت زير  - 21

  توانند پرواز كنند ولي شناگران خوبي هستند. الف) اين پرندگان نمي
  گيرند. ندارند و از منقار خود براي گرفتن طعمه كمك مي دندانها  ب) پنگوئن
  ند.نك ها برقرار مي اند و روابط عاطفي خوبي با انسان ها پرندگان بسيار باهوشي ج) پنگوئن

  ها كمك كند. دهند تا به هضم غذاي آن ريزه را قورت مي ها سنگ و سنگ د) آن
  ج –ب  –د  –الف ) 2    د –ب  – الف –ج ) 1
 ج - د – الف – ب) 4    ج - الف – ب – د) 3

  چند دايي و خاله دارد؟ ترتيب بهخواهر است. پسرعمة احمد  2برادر و  2احمد داراي  يعمو - 22
1 (2 -2    2 (2 – 1  
3 (3 - 2    4 (3 - 1 

  كدام است؟از راست به چپ ترتيب  پدربزرگ احمد به يخاله دارد. تعداد پسرها و دخترها 3فرزند دارد. پسرخالة احمد نيز  7 احمدمادري پدربزرگ  - 23
1 (4 - 3   2 (5 – 2  
3 (2 - 5    4 (3 – 4 

 

  كالميوش ه
 دقيقه 30  



  

  7: ةصفح  )سطهاول متو ةدور(پاية نهم تيزهوشان   »1399خرداد  2«آزمون جامع اول ـ 
  

,  ؟گيرد قابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار ميبا توجه به الگوي م - 24 , , , , ,?0 1 2 6 16 44  
1 (96    2 (102  
3 (120    4 (132 

,  گيرد؟ با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 25 , , , ,?2 5 0 7 2  
1 (9    2 (4-  
3 (3    4 (4 

,  گيرد؟ سؤال كدام عدد قرار مي با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت - 26 , , , ,?1 3 7 13 21  
1 (31    2 (32  
3 (33    4 (34 

,  گيرد؟ با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 27 , ,?3 9 33  
1 (126    2 (128  
3 (129    4 (131  

  است؟ متفاوت با بقيهاز نظر مفهوم كدام كلمه  - 28
  بهرام) 2    نكيوا) 1
 زهره) 4    ستاره) 3

  ؟نيست ارتباط كدام دو كلمه مانند بقيه - 29
  شلوار و جيب) 2    خانه و در) 1
 ماشين و چراغ) 4    كت و جيب) 3

 زنند، كدام دو نفر دروغگو هستند؟  هايي كه هر كدام مي پرويز، دو نفر دروغگو هستند. طبق حرف و بين مجيد، حميد، احسان، كامبيز - 30

 گويد مجيـد دروغگوسـت و   گويد پرويز دروغگوست، كامبيز مي گوست، احسان مي گويد كامبيز راست د حميد دروغگوست، حميد ميگوي مجيد مي
  گوست. گويد كامبيز راست پرويز مي

  مجيد و كامبيز) 2    مجيد و احسان) 1
 پرويز و كامبيز) 4    حميد و احسان) 3

7زند كه رمز  حدس مي شخص .شود ارقام رمز يك گاوصندوق به شخصي داده مي - 31 9 3 6 2باشد، اما رمز درست  2 3 9 6 توانيد  شما مي .باشد مي 7
 هاي زير را به شخص بگوييد تا به رمز درست برسد، آن دو گزاره كدام است؟ تنها دو گزاره از گزاره

  است. الف) دقيقاً جاي دو جفت عدد با هم عوض شده
  حداقل يكي از اعداد سرجاي درست خود است. ب)

  ج) حداكثر سه عدد سرجاي درست خود است.
  اولين رقم رمز است. 2د) 

9صورت  هـ) رمز به   است. 7
  هـ و الف) 2    هـ و د) 1
 هـ و ج) 4    د و ب) 3

ه از باشند. با اسـتفاد در جاي اشتباه دانيم تمام ارقام درست هستند ولي ممكن است  ايم، مي حدس زده 4535478صورت  رمز يك گاوصندوق را به - 32
 زير، رمز درست كدام است؟ سه گزارة

  الف) رقم اول و آخر يكي است.
  ب) حداقل جاي سه عدد فرد درست است.

  اند. جا شده ج) دو عدد با هم جابه
1 (5434785    2 (4553874  
3 (5435478    4 (4535874 
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  تري وجود دارد؟ از بين چهار اتاق زير، در كدام اتاق شانس زنده ماندن بيش - 33
  هايي كه تفنگ پر دارند. اتاقي با قاتل) 2    هاي آتش اتاقي پر از شعله) 1
 ژناتاقي بدون اكسي) 4  اند. اتاقي با شيرهايي كه سه سال است چيزي نخورده) 3

  ساعت اصلي چند است؟ .دهد مي  بعد را نشان دقيقه 20ساعت و  9 هآين و دهيم آينه قرار مي جلويساعتي را  - 34
1 (2:20    2 (1:20  
3 (2:40    4 (1:40 

هـاي بـين    گيرند. براي اين كار، به يك ايسـتگاه تاكسـي   مي» بدتر«در حال فرار از دست مأموران، تصميم به رفتن به شهر » بد«دو قاتل در شهر  - 35
يـن دو  جايي مسافران بين ا مسافر، مشغول جابه 10مسافر و خودروهاي ون با ظرفيت  4كنند كه خودروهاي سواري با ظرفيت  شهري مراجعه مي
كه اين دو قاتل، با اولين خودرو حركت كنند و نيز  اند؛ براي اين مسافر در صف ايستاده 14رسند،  كه اين دو قاتل به ايستگاه مي شهر هستند. زماني
  ترتيب از راست به چپ حداقل و حداكثر چه تعداد از مسافران داخل صف را بايد به قتل برسانند؟ با هم سوار شوند، به

  10و  4) 2    14و  4) 1
 14و  6) 4    12و  6) 3

قمر بزرگ و كوچك بوده كه هر يك در مدارهاي بيضوي شـكلي كـه    7) در ابتداي پيدايش خود، داراي Arvala-7» (7 -آرواال «سيارة بياباني  - 36
 بـا صورت برخورد قمرهـاي آن،   اي است كه در شرايط اين سياره و قمرهايش به گونه .در حركت بودندرسيدند،  ميديگر  فقط در يك نقطه به يك

دهند كه در مداري ديگر به دور آن سياره چرخيده و در همان نقطه، با مدار ساير قمرها مشترك  تر تشكيل مي ديگر ادغام شده و يك قمر بزرگ يك
روز  5هفتـه و   2روز،  3روز،  13، ساعت 22هفته،  1روز،  4به دور آن، » 7 -آرواال «هاي گردش قمرهاي سياره  است. با واحدهاي زماني ما، دوره
  كشد تا اين سياره، فقط يك قمر داشته باشد؟ است. حداكثر چه مدت طول مي

  روز 156×385) 2    روز 420×13) 1
  ساعت 26×2310) 4    روز 144×26×385) 3

  

بايـد قـرار   ترتيب از راست به چپ كدام گزينه  وجود دارد، به مستطيلاي كه در هر  ، با توجه به رابطههاي زير تطيلمسجاي اعداد نوشته شده در  - 37
  ؟گيرد

  المپ برق 
   1گاز 

  صندلي خودرو 
   2خانه 

  مرغ تخم مرغ 
   3گاو 

  

  شير –آشپزخانه  -تلفن ) 2    چرم -فرمان  -آبگرمكن ) 1
 علوفه -حمام  -سماور ) 4    كود –خواب  اتاق – بخاري) 3

روزه و  26روزه، برخي  25روزه، برخي  23ها  ارند (برخي ماهروز د 27تا  23هاي اين سياره،  ماه .ماه دارد 9) Bespinهر سال در سيارة بسپين ( - 38
روز  8الي  4روز دارند ولي هفتة اول هر ماه،  7و  5، 7ترتيب،  هاي دوم، سوم و چهارم هر ماه، به هفته دارد. هفته 4روزه). هر ماه،  27برخي ديگر 
د، در دومين روز از ماهي كه تعـداد روزهـايش، ميـانگين تعـداد روزهـاي      كنن )، موجوداتي كه در اين سياره زندگي ميBeldonsها ( دارد. بلدون

كنند و مدعي هستند در روز پنجم از هفتة اول از سومين ماه بعد از شروع  غذايي مي هاي قبل و بعد خود است، شروع به ساخت يك انبار مواد ماه
، مشكلي پيش آيد و تكميل آن، به همان روز از ماه بعد از موعد تحويل كشيده احداث، اين انبار، تكميل خواهد شد. اگر در فرآيند ساخت اين انبار

ترتيب از راست به چپ  روزهاي هر ماه از سال، به تعدادشود، روز اتمام اين پروژه، كدام است؟ (       23 23 23 27 27 25 23 26 25(  
  الروز پنجم از هشتمين ماه س) 2  روز پنجم از هفتة اول از سومين ماه سال) 1
 روز اول از هفتة دوم از هشتمين ماه سال) 4  روز اول از هفتة دوم از سومين ماه سال) 3
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  دقيقة ديگر، ساعت در آينه چند خواهد بود؟ 25ساعت و  3 - 39
    ساعت هفت و پانزده دقيقه) 1
    ساعت دو و پنج دقيقه) 2
    ساعت هشت و پانزده دقيقه) 3
  پنج دقيقه و ساعت سه و سي) 4
 

 پاسخ دهيد. 42تا  40 ر را با دقت مطالعه كنيد و به سؤاالت*** متن زي
 

 مطلـع ها بايد صحبت و درك كردن را ياد بگيرند و از مقـررات جامعـه    بايد آن را ياد بگيرند. براي مثال آنو شوند  مردم با فرهنگ متولد نمي«
دست  هايي را براي به مسكن بسازند و در جوامعي ديگر بايد مهارت ها ياد بگيرند كه غذا توليد كنند و . ممكن است در بسياري از جوامع آنشوند

ترهـا يـاد    هـا فرهنـگ را از بـزرگ    آوردن پول جهت تأمين هزينة زندگي خود فرا بگيرند. در جوامع بشري اين فرآيندها كه به موجـب آن بچـه  
ها  كشد. بچه بر و پيچيده است كه بعضاً چندين نسل طول مي سازي فرآيندي زمان فرهنگ »گويند. سازي يا انتقال فرهنگي مي گيرند، فرهنگ مي

آموزنـد و   ها را مي تر فرهنگ ها بيش شوند و در اين سنين است كه آن تر كامالً توسط خانواده حمايت مي سالگي يا كمي بيش 15معموالً تا سن 
دهند و  ل دهند. افراد در طول زندگي خود به يادگيري ادامه ميهاي خودشان را ترك كنند و براي خود خانواده تشكي توانند خانواده پس از آن مي

ترهاي خود، كه تمام زندگيشـان در حـال آمـوختن بودنـد،      تر جوامع به بزرگ كنند به همين دليل است كه بيش هاي زيادي را كسب مي تجربه
ها ممكن  د. براي مثال تحقيقات نشان داده يك گروه از شامپانزهها نيستند كه توان يادگيري رفتارها را دارن د، اما فقط اين انساننگذار احترام مي

هـا از سـاير    است ياد بگيرند از منبع واحدي غذا بخورند و يا استفاده از ابزارهاي جديد را ياد بگيرند و اين تفـاوت رفتارهـا باعـث تشـخيص آن    
ترين دليل آن  ها است كه مهم ابر فرآيند يادگيري و انتقال فرهنگي انسانها نمونة بسيار ناچيزي در بر شود. البته شامپانزه هاي ديگر مي شامپانزه

  انتقال دهند. به خوبيتوانند صحبت كنند و تجربيات را  ها نمي تواند اين باشد كه شامپانزه مي
  

  با توجه به متن كدام گزينه درست است؟ - 40
  بينند. سالگي آموزش مي 15شوند و تا  با فرهنگ متولد مي ) مردم2  ها تفاوت دارند. ) همة مردم جوامع يكساني دارند و در سنت1
  شود. ) فرهنگ در طول مدت زندگي كسب مي4  سازي مختص جوامع بشري است. ) فرهنگ3

  توان دريافت كه . . .  از متن مي - 41
 گيرد. سالگي صورت مي 15) انتقال فرهنگي فقط تا سن 2  خواهد. ) يادگيري فرهنگ زمان دراز و طوالني نمي1
  ) بشر ظرفيت يادگيري بااليي دارد.4  آموزند. گذارند، فرهنگ را مي ترها احترام مي ) افراد زماني كه به بزرگ3

 ها . . .  ها نيستند زيرا آن گيرند شبيه انسان ها در ميزان چيزي كه ياد مي شامپانزه - 42
  باط برقرار كنند.توانند با هم ارت ) نمي2  توانند اطالعات را به نسل بعدي منتقل كنند. ) نمي1
  ) باهوش نيستند.4  تجربيات را انتقال دهند. خوبي به توانند  ) نمي3

 هم رديف كدام عبارت است؟» شه تو كوچه ما هم عروسي مي«المثلي  عبارت ضرب - 43
  رسه رسه، آدم به آدم مي نمي هبه كو ه) كو2    شمرن ) جوجه رو آخر پاييز مي1
  دي ضربتي، ضربتي نوش كن) ز4    تر ) هر كه بامش بيش برفش بيش3

روز را با خودش ببرد در نتيجه توريست مجبور است از يكي  4تواند غذاي  هاي تالش عبور كند. هر فرد مي روز از كوه 6ست قصد دارد در ييك تور - 44
قـدر   ، اين توريست بايـد چـه  هزار تومان باشد 100 (چه رفت و چه برگشت) هر روز يك باربر ةاز روستاهاي اطرافش باربر استخدام كند. اگر هزين

 كند) ها بگذرد و هم باربرها سالم به روستا باز گردند؟ (توريست خود نيز در بردن بارها كمك مي هزينه كند تا هم خودش از كوه
  هزار تومان 700) 4  هزار تومان 600) 3  هزار تومان 500) 2  هزار تومان 400) 1

 رابطة مكعب با مربع مثل رابطة . . .  - 45
  ) دايره با مخروط4  ) مثلث با هرم3  ) كره با دايره2  طيل با منشور) مست1

  ؟كدام استدرست جمالت زير  ترتيب - 46
 هاي بدن كشيده شده است. هاي عصبي از دستگاه عصبي مركزي به همة بخش الف) رشته

  ب) دستگاه عصبي مركز اصلي كنترل اعمال بدن است.
  كند. مال غيرارادي مثل تنفس را كنترل ميج) دستگاه عصبي اعمال ارادي مثل قدم زدن و اع

  شود. هاي عصبي تشكيل مي اي از رشته د) اين دستگاه از دو بخش دستگاه عصبي مركزي و شبكه
  ج -د  -الف  -) ب 4  ج -الف  -د  -) ب 3  ج –ب  -د  -) الف 2  الف -ب  -د  -) ج 1

 ؟گذاري كرد خط كشيده شده است، جايتوان به جاي مثلي كه زير آن  زير، كدام گزينه را مي در عبارت - 47

 »به صحراي كربال زد!با محسن پرسيدم. آرش ابتدا كمي اخم كرد و سپس  شاز آرش دربارة اشتباهش در نحوة رفتار«
  از طاقچه پريد به باغچه )2  بست. رفت جارو به دمش مي موش تو سوراخ نمي )1
 كند، چشمش را درآورد. آمد ابرويش را درست) 4    .دست پيش را گرفت پس نيفتد )3
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دانيم كه او از گل قرمـز شـروع    مي نشيند. ايم. يك زنبورعسل روي هر گل دقيقاً يكبار مي سفيد گذاشته و در يك گلدان چهار گل قرمز، آبي، زرد - 48
 ها بنشيند؟ تواند روي همة گل پرد. اين زنبورعسل به چند حالت مي كند و مستقيم از گل زرد به گل سفيد نمي مي

1( 4  2( 3  3( 2  4 (1  
 كدام گزينه است؟» اش خورند براي هسته زردآلو را مي«م عبارت مفهو - 49

  بهره بردن كامل از هر چيز) 2  دهند اش انجام مي هر كاري را براي نتيجه) 1
  درون مهمتر از بيرون) 4    ها توجه به خواص دارويي خوردني) 3

 كدام گزينه آمده است؟ در» رفتن و نشستن به كه دويدن و گسستن«مفهوم عبارت  - 50
  آرامش داشتن در انجام كار) 2  آهسته و پيوسته بدتر از گهي تند و گهي خسته) 1
 تكاپو بسيار در انجام كار) 4    نكوهش ورزش كردن) 3
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هـا را بـه وجـود     اي قرار دارد كه خـودش آن  هاي گزنده در جهنم افرادي هستند كه همواره در محاصره مارها و عقرب - 51

  ه است. اين ويژگي شخصي است كه در دنيا . . . آورد
  دهد. ) هميشه با زبانش ديگران را آزار مي2  هاي راست خداوند را  دروغ پنداشته است. ) وعده1

  ) بسيار دروغ گفته است.4    ) انساني متكبر و مغرور بوده است.3

  ، مطابق فرمايش امام صادق (ع) چيست؟ »ثُم لَتُسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيمِ«منظور از نعيم در آية  - 52
  اش داده است ولي بنده از راه ناحالل آن را به دست آورده است. ) طعامي كه خداوند به بنده1

  اش داده است و آن را برايش گوارا و حالل كرده است. ) طعامي كه خداوند به بنده2

  است. ) نعمت محمد (ص) و آل محمد است كه خداوند به ما ارزاني داده3

  ها داده است. ) نعمت سالمتي و صحت است كه خداوند به انسان4

يا اَيها الَّذينَ آمنـوا كُتـب علَـيكُم    «بقره  ةسور 183 ةكند؟ و بر اساس آي به كدام فايدة روزه اشاره مي» شنيدن كي بود مانند ديدن«ضرب المثل  - 53

.الصيام كَما كُتب علَي الَّذينَ من قَبلكُم لَ   روزه گرفتن چيست؟ ةترين فايد مهم» علَّكُم تَتَّقونَ
  ) تقويت صبر و تقوا ـ ايمان به خدا2    ) تقويت صبر و تقوا ـ پرهيزكاري1

  ) توجه به محرومان ـ پرهيزكاري4    ) حفظ سالمتي ـ ايمان به خدا3

  

 پاسخ دهيد. ،آيند دو سؤالي كه در پي ميبه  نملسورة مباركة  10تا  1*** با توجه به آيات 
  

ـ  الَّذينَ إِنَّ ﴾3﴿ةِ هم يوقنُونَ  الزَّكَاةَ وهم بِالĤْخرَ ويؤْتُونَ لَاةَالص يقيمونَ الَّذينَ ﴾2﴿للْمؤْمنينَ  ٰ◌ ى وبشْرَ هدى ﴾1﴿بِينٍ آنِ وكتَابٍ م آيات الْقُرْلْك ت ۚ◌ طس  ا لَ

ـ   آنَ الْقُـرْ  لَتُلَقَّـى  وإِنَّك ﴾5﴿ونَ  ةِ هم الْأَخْسرُ ي الĤْخرَف وهم الْعذَابِ سوء لَهم الَّذينَ ئكٰ◌ أُولَـ ﴾4﴿لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهونَ  ةِ زيّنَّا يؤْمنُونَ بِالĤْخرَ ن لَّ نْ مـد

ي   ن بورِأَ نُودي جاءها فَلَمّا ﴾7﴿علَّكُم تَصطَلُونَ و آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَّأَ  سĤتيكُم مّنْها بِخَبرٍ ا ي آنَست نَارإِنّ لأَهله ٰ◌ موسى قَالَ إِذْ ﴾6﴿حكيمٍ عليمٍ  ن فـم ك

 ولَـم  ا مدبِرً ٰ◌ ا جانٌّ ولَّىكَأَنَّه تَهتَزُّ آها ر افَلَم ۚ◌ عصاك  وأَلْقِ ﴾9﴿لْحكيم ا الْعزِيزُ اللَّـه أَنَا إِنَّه ٰ◌ موسى يا ﴾8﴿بِّ الْعالَمينَ  ومنْ حولَها وسبحانَ اللَّـه ر  النَّارِ

ّبقعا ۚ◌  يى يوسلَا ٰ◌ م رْ تَخَفالْم ّيلَد خَافّي لَا يلُونَ  إِن10﴿س﴾  

 شود. ميدر آية . . . به دريافت قرآن توسط پيامبر اكرم (ص) از طرف خداوند اشاره  - 54

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

 باشند. . . . و . . . مرتبط مي،  ، با آيات . . .ترتيب بهابيات زير  - 55

  كه عصا ز كف بيفكن / بنگر تو عجايب سما راگفتي ) الف

  موسي چو بديد ناگهاني / از سوي درخت، آن صبا را) ب

  افكند و عصاش اژدها شد / بگريخت چو ديد اژدها را) ج
    9و  10، 8) 2    8و  9، 7) 1

  9و  8، 7) 4    10و  7، 10) 3

  

 دقيقه 5   ن (هشتم)هاي آسما هاي قرآن و پيامسؤال

 هاي آسمان هشتم  پيام

  و قرآن هشتم:
  تابكل ك
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  ان بر اساس زمان زندگي، يعني دوران حيات ايشان، مرتب شده است؟بدر كدام گزينه نام ادي - 56

  ) حافظ ـ سنايي ـ صائب ـ سعدي ـ جامي2  ) سعدي ـ حافظ ـ سنايي ـ صائب ـ جامي1

  مي ـ سنايي ـ سعدي ـ حافظ) صائب ـ جا4  ) سنايي ـ سعدي ـ حافظ ـ جامي ـ صائب3

 * با توجه به ابيات زير، به دو سؤال بعدي پاسخ دهيد:

  شبي كردي از درد پهلو نخفت / طبيبي در آن ناحيت بود و گفت

 خورد / عجب دارم ار شب به پايان برد از اين دست كو برگ رز مي

  گر افتد به يك لقمه در روده پيچ / همه عمر نادان برآيد به هيچ

 ا طبيب اندر آن شب بمرد / چهل سال از اين رفت و زنده است كردغزا ر

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت از ابيات باال،  - 57

  ) بيت دوم 2    ) بيت نخست 1

 ) بيت چهارم4      ) بيت سوم3

  ؟ نيستهاي گروه اسمي در ابيات باال  كدام نوع از انواع وابسته - 58

  ) صفت شمارشي2    صفت تعجبي   )1

  اليه   ) مضاف4    صفت اشاره  )3

  چيست؟ ترتيب بههايي كه صفت مبهم دارد  در رباعيِ زير، نقش دستوري گروه - 59

  گفتا هر دل به عشق ما بينا نيست / هر جان صدف گوهر عشق ما نيست«

  »سوداي وصال تو مرا تنها نيست / ليكن قد اين قبا به هر باال نيست

  ـ مفعول ـ نهاد ) مفعول2    نهاد ـ نهاد ـ متمم    )1

  ) متّمم ـ مفعول ـ متّمم4    ) مسند ـ مسند ـ مسند 3

 در كدام گزينه بيتي هست كه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري داشته باشد؟ - 60

  »به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است / به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست«

 گردد از ميدان هر برگشته مژگاني ر ميكه ب/  اي دارد من طالع برگشته ي هدل سرگشت) 1

 داني به دردي تا نيفتي سر دردم را نمي/  يابي ز داغي تا نسوزي سوز داغم را نمي

 يمانيپ ام با سست به سختي عهد الفت بسته/  بازويي ام از سخت ت زخم كاري خوردهبه منّ) 2

 ر شاخم بسوزانيگر از بيخم بيندازي و گ/  من از سرو بلندت نگسلم پيوند الفت را

 به هر تارش گرفتاري، به هر مويش پريشاني/  مويد من از جمعيت زلفي پريشانم كه مي) 3

 به دست كافري دادم گريبان مسلماني/  دل بشكسته را بستم به تار زلف ترسايي

 كه قلبي را نيازاري و جاني را نرنجاني/  آزادگان وقتي تواني زد ي قدم در حلقه) 4

  به هر كاري كه نتواني به هر دردي كه درماني/  را ياد كن، جام دمادم زندم پير مغان 

  

 ي (هشتم)هاي فارس سؤال
 دقيقه 5  

 فارسي هشتم: 
 كل كتاب
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  طور مستقيم اشاره دارند؟ زير به ترتيب به كدام مورد به هر يك از جمالت - 61
  ، به افراد نيازمند كمك شود.كه متعلق به اوستدهد از منافع و درآمد يك كارگاه توليدي  شخصي دستور مي-
دهـد و بخشـي از    دوزد به نيازمندان هديه مـي  هايي را كه مي كارگاه توليدي لباس دارد. او هر چند ماه يكبار تعدادي از لباسخانم محمدي يك -

  كند. بضاعت صرف مي درآمد خود را نيز براي افراد بي
كنند و منافعي كه از اين فعاليـت   تالش ميگروهي از افراد به طور داوطلبانه و به منظور حل مشكالت اقتصادي و ايجاد رفاه و زندگي بهتر اعضا -

  شود. شود، به طور برابر و يكسان بين همه اعضا توزيع مي گروهي جمع مي
  انفاق - شركت تعاوني - ) شركت تعاوني2    انفاق - شركت تعاوني - ) وقف1
  شركت تعاوني - انفاق - ) وقف4  شركت تعاوني - شركت تعاوني - ) انفاق3

  در چه تعداد از مراحل زير، شوراي نگهبان نقش مستقيم دارد؟ - 62
    مراسم تنفيذ رياست جمهوري  -
  مراسم تحليف رياست جمهوري -
  جلسه راي اعتماد به وزراي انتخابي رياست جمهور -
  نظارت بر روي جلسات هيات دولت -
  شده براي انتخابات رياست جمهوري نام تاييد صالحيت كانديداهاي ثبت -
  ) صفر2    ) يك1
  ) سه4    ) دو 3

  هاي كشور در ارتباط خواهد بود؟ خانه با توجه به موارد زير، هر كدام از اين اشخاص به ترتيب با كدام يك از وزارت - 63
  ييد برساند.أدر داخل كشور به ت ،در دانشگاهي در خارج از كشوررا شخصي تصميم دارد تا مدارك تحصيلي خود  -
  از مصرفي در خانه خود اعتراض دارد.شخصي در خصوص ميزان گ -
  دهد. شخصي با استفاده از تلفن خود، موضوع يك تيم جاسوسي را اطالع مي -
  وزارت اطالعات - وزارت راه و شهرسازي - ) وزارت آموزش و پرورش1
  وزارت اطالعات - وزارت نيرو - آوري  ) وزارت علوم، تحقيقات و فن2
  آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن - وزارت راه و شهرسازي - ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي3
  آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن - وزارت نيرو - آوري  ) وزارت علوم، تحقيقات و فن4

  تر است؟ چرا؟ هاي اجتماعي بيش زماني از عمر يك فرد، احتمال قرار گيري فرد در معرض آسيب ةدر كدام باز - 64
  يك انسان در اين بازه، ناتوان و ضعيف است.چون  - سال 3تا  1) 1
  شود. تر با محيط اطراف خود آشنا و درگير مي بازه بيش نچون يك انسان در اي - سال 8تا  3) 2
  تواند سبب اين مشكالت شود. هيجاني و كنجكاوي فرد مي ةدر اين بازه به دليل برخي خصوصيات در سن بلوغ، روحي - سالگي 18تا  12) 3
  شود. در اين بازه به دليل ناتواني جسمي و پيري فرد دچار مشكل مي - ال به بعدس 60) 4

  در متن زير به چند رسانه اشاره شده است: - 65
بان خواسته مي شود تا حركات يك گروه از نظاميان دشمن را تحت نظر داشته باشد. به او دستور داده شـده   در يك عمليات نظامي از يك ديده«

ترين برج ديدباني برود  اي به دست آورد، ابتدا با توليد صداي پرندگان دوستان خود را متوجه كند، سپس به نزديك ه خبر تازهاست تا در صورتي ك
  »اي خبر دهد و در نهايت با نوشتن اتفاقات بر روي يك كاغذ، آن را به فرمانده عمليات تحويل دهد. و با انعكاس آينه

  ) دو2    ) يك1
  ) چهار4    ) سه3
  

 دقيقه 7  ي (هشتم)هاي مطالعات اجتماع سؤال

 مطالعات اجتماعي هشتم: 
 كل كتاب
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صفحه

2m

  

  
  

استات است. در اين بسته، با استفاده از  آبي فوق اشباع نمكي به نام سديم محلولكننده، شامل  هاي گرم نوعي از كيسه - 66
شود. با توجه به ايـن مطلـب، انحـالل نمـك      يك ضربه يا تكان، نمك موجود در محلول رسوب كرده و گرما ايجاد مي

هر بار استفاده از بسته، براي اين كه دوباره بتوان از اين بسته بـه  سديم استات در آب، يك فرآيند . . . است و پس از 
 را . . . كنيم.  كننده استفاده كرد، بايد آن عنوان گرم

  سرد ـ) گرماگير 2    سرد ـ) گرماده 1
 گرم ـ) گرماگير 4    گرم ـ) گرماده 3

شود؟ ايـن پديـده چـه     وي سطح ماه، كدام پديده را سبب ميرهاي مختلف بر  سنگ آثار ناشي از برخورد شهاب در هنگام خورشيدگرفتگي، وجود  - 67
 افتد؟ زماني اتفاق مي

  خورشيدگرفتگي حلقوي ـ هنگام باز شدن خورشيد) 2  حلقة الماس ـ هنگام باز شدن خورشيد) 1
  خورشيدگرفتگي حلقوي ـ هنگام گرفتن خورشيد) 4  حلقة الماس ـ هنگام گرفتن خورشيد) 3

كند. اگر آينه حول محور عمـود بـر    اي قرار دارد، عبور كرده و به آينه برخورد مي متري آينه 2اي كه در فاصلة  از روزنهمطابق شكل، پرتوي نوري  - 68

كنـد؟ (در هـر    بچرخد، پرتو بازتاب آينه در چند متري روزنه به صفحه برخورد مـي  15صفحة كاغذ و گذرنده از آينه

 ، نصف وتر است.)30رو به زاوية ع روبهالزاويه ضل مثلث قائم

1 (2 3     2 (4 3   

3 (4 3
3     4 (2 3

3  

هـاي   مينواسـيدي (بـه جـز هورمـون     هـاي آ  ار داد. هورمـون دو گـروه اسـتروئيدي و آمينواسـيدي قـر    يكـي از  تـوان در   هـا را مـي   اغلب هورمـون  - 69
Tتيروئيدي ,T3 هـا و    شوند. با توجه بـه ايـن مطلـب و شـكل هورمـون      هاي استروئيدي در چربي حل مي ولي هورمون شوند نميدر چربي حل  )4

هاي مـورد   در شكل زير به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ (هيچ يك از هورمون Cو A،Bهاي طوركلي نوع هورمون هاي هدف زير، به سلول
T)نظر، هورمون تيروئيدي ,T )3     .)نيستند 4

  ) آمينواسيدي ـ آمينواسيدي ـ استروئيدي1
  آمينواسيدي ) استروئيدي ـ آمينواسيدي ـ2
  ) استروئيدي ـ آمينواسيدي ـ استروئيدي3
  ) آمينواسيدي ـ استروئيدي ـ استروئيدي4
  

هـاي   شناسي آن وابسته اسـت. مـثالً از كـاني    هاي مختلف در برابر هوازدگي به يك اندازه مقاوم نيستند و پايداري يك سنگ به تركيب كاني كاني - 70
تـري نشـان    شوند، در مقابل هوازدگي مقاومت كـم  هايي كه در باالترين دما و فشار تشكيل مي شوند، آن سيليكاتي مختلفي كه از ماگما متبلور مي

  شود؟ دهند. با توجه به اين مطلب، در شكل زير، كدام كاني(ها) در مراحل نهايي انجماد ماگما تشكيل مي مي
  توان مشخص كرد. ) با اين اطالعات نمي1
  ) اليوين2
  و بيوتيتدار  ) فلدسپات سديم3
  ) كوارتز 4
  

 دقيقه 7

  علوم تجربي هشتم:
 كل كتاب

علوم تجربي (هشتم)هايسؤال
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  ؟12باشد و هم مضرب  9رقمي وجود دارد كه هم مضرب  چند عدد سه - 71
  تا ) بيست و پنج 2    ) بيست و چهار تا 1
  ) بيست و هفت تا4    ) بيست و شش تا  3

در دسـت داريـم، نيرويـي معـادل      هنگامي كه اسلحه را با زاوية معينـي نسـبت بـه افـق     ،اسلحه در اختيار داريم كه در لحظة پرتاب گلولهنوعي  - 72
F j i 1 7 2

  گلوله تحت تأثيركند.  به گلوله وارد ميF1
 بنـابراين گردد شود، پرتاب مي و نيروي وزن خود كه در راستاي عمودي به آن وارد مي ، 

F1بردارهـاي   مجموعبرآيند نيروهاي وارد بر گلوله برابر 
  وW

   .نيروهـاي وارد بـر گلولـه بـر روي سـطح زمـين       ينـد  آاگـر بر  (وزن) خواهـد بـود

Aبرابر
   
 

2
4

 آيند نيروهاي وارد براسلحله قبلي قدرت پرتاب دارد، برابر  2اي كه  در پرتاب گلوله در سطح ماه با همان زاوية معين، با اسلحه ،باشد

1نيروي جاذبة گرانشي در سطح ماه،بر گلوله كدام است؟ (
1اين نيرو در سطح زمين بوده و در نتيجه، وزن اجسام در سطح ماه، 6

هـا در   وزن آن 6

  )سطح زمين خواهد بود. نيروي اصطكاك قابل چشم پوشي است.

1 (
/

 
 
 

4
13 5    2 (

 
 
 
 
  

79
6

13
3

  

3 ( 
 
 

4
17    4 (

/
 
 
 

4
14 5  

DCBˆروي دايره قرار دارند. اگر بدانيم نيز Dو A،B، Cرسم شده است و نقاط Oاي به مركز در شكل زير، دايره - 73 130   است، زاويـةˆOBD 
 قطر دايره است.) AD( ؟كدام است

1 (30  

2 (50   

3 (40  

4 (60  
74 - a


 ،b


 ،c


dو  


ها ـ با حفظ جهت و راستا ـ يك مربع بسـازيم.     م قرار دادن آنتوانيم از كنار ه اندازه به طول واحد هستند كه مي چهار بردار هم 
aترين مقدار ممكن  بزرگ ةانداز b c d  

   
 چند واحد است؟ 

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

 كدام شكل، مركز تقارن آن است؟ ةشد  مشخّص ةنقط - 75
  

1(      2(    

    

3(     4(    

 دقيقه 10 (هشتم) هاي رياضي سؤال

  رياضي هشتم:
 كل كتاب
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 ؟شود نميبرداشت ...»  قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم«مورد از مفاهيم زير از آية  چند - 76

  الف) خداوند به همة گناهكاران وعدة آمرزش داده است.

  شود. اي از كار زشتش پشيمان شود و تصميم به ترك آن بگيرد، آمرزيده مي ب) وعدة خداوند است كه اگر بنده

  حمت خداوند است پس يأس از رحمت الهي جايز نيست.ج) آمرزش گناه، اقتضاي ر

  كند. طور كه خداوند بسيار آمرزنده است، بندگانش را نيز به بخشش خطاهاي ديگران دعوت مي د) همان

  كدام ) هيچ4  3) 3  1) 2  2) 1

 كند؟ هاي اشتباه اشاره مي كدام گزينه به گزاره - 77

  ريزي مواجه كرده است. غرب را با بحران برنامه خميني (ره) كند امام الف) روبين وودزدرث اذعان مي

  خميني (ره) در عصري انقالب كرد كه دين و معنويت كامالً منزوي شده بود. ب) امام

  خميني (ره) اشاره شده است. هاي الهي و معنوي امام ج) در كتاب زيباترين تجربة من به ويژگي

 مديريت و تدبير نياز دارد. هاي شناسي است كه تنها به ويژگي فقيه، اسالم د) ولي

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

كردند و با اين تصور كه هاي زودگذر دنيا دلخوش ميكساني كه به لذتنهفته است و  . . . ةشريف ةهاي بزرگ الهي در آيكليد دست يافتن به وعده - 78

   …شريفه غافل بودند كه  ةكردند از پيام اين آيرا نابود ميافتد، زندگي ابدي خود ها به خطر ميبا پذيرش دين، دنياي آن

  و يعبدون من دون اهللا ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم -) انّ الذين قالوا ربنا ثم استقاموا1

  ةمن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخر -) انّ الذين قالوا ربنا ثم استقاموا2

   ةمن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخر -هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) انّ 3

  و يعبدون من دون اهللا ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم -انّ هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم  )4

  ، كدام است؟»…افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً «و پيام آية شريفة  …د كه ، مؤمنان كساني هستن»…انّما المؤمنون الّذين «سورة انفال:  2مطابق آية   - 79

  تالش براي كسب روزي حالل  - ) وقتي آيات خدا بر آنان تالوت شود دلهايشان آرام گيرد1

  تالش براي كسب روزي حالل - هايشان ترسان است ) وقتي ياد خدا شود، دل2

  هدف نبودن آفرينش بي - ان آرام گيرد) وقتي آيات خدا بر آنان تالوت شود دلهايش3

  هدف نبودن آفرينش بي - هايشان ترسان است وقتي ياد خدا شود، دل  )4

تـوانيم بـا برخـي از    نيز مي. . . بريم، با تفكر در هاي نويسنده پي مياي، به ميزان علم و دانايي و نوع افكار و انديشهگونه كه با ديدن نوشتههمان - 80

  . . .  .و بگوييم:  كنيم داوند آشنا شويم و با بيان صفات ثبوتي او سر تعظيم فرود آورده و او را ستايشها و صفات خويژگي

  سبحان ربي العظيم   -) كتاب آسماني2  الحمدهللا رب العالمين -) كتاب آسماني1

  سبحان ربي العظيم -كتاب خلقت  )4  الحمدهللا رب العالمين -) كتاب خلقت3

 دقيقه 5  (نهم) هاي آسمان هاي قرآن و پيامسؤال

 هاي آسمان نهم:  پيام

 73تا  9ي  ها صفحه

  قرآن نهم:
  73تا  14ي  ها صفحه
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  ي ديگري بوده است؟ كار رفته و منظور، واژه شده اشتباه به ي مشخّص واژه در كدام گزينه - 81
  ناهيد  ناهيد	چرخ رقصان گشت(جشن) به بزم /  ز شوق وصل آن تابنده خورشيد) 1

  عنب  عنبي آب  ) ذوق آورد آثار منِ لذّت دهد گفتار من / مستي (خوشي) دهد اشعار من، ماننده2

  كيوان   كيوان فرشحرا / آراست بوستان را نيسان (ماهي بهاري) به ) باد صبا درآمد، فردوس گشت ص3

 نرگس  (علف) دمد به جاي گياه نرگسز خاك من همه /  نظر چگونه بدوزم كه بهرديدن دوست) 4

  ترتيب كدام است؟ هاي مضارع (حال) اخباري و مضارع (حال) التزامي در ابيات زير به تعداد فعل - 82

 گر نگارم ز سركوي درآيد روزي/  مرادماه اقبال برآيد ز سر كوه «

 تر آيد روزي آخر اين قافله نزديك/  وصل ز من دورترست ي هر شبي قافله

  »درآيد روزي نجم بگريخته از در به/  ره آيد وقتيه راه برتافته از ره ب
  ) پنج ـ يك2    ) پنج ـ دو1

  ) سه ـ دو4    ) چهار ـ يك3

 پاسخ دهيد:* با توجه به ابيات زير، به سؤال بعدي 

  كاويد قبر پادشاهي يكي را ديدم اندر جايگاهي / كه مي

  گفت  باريد و مي رفت / سرشك از ديده مي به دست از بارگاهش خاك مي

  بينم كه مشتي استخواني ندانم پادشه يا پاسباني / همي

  بيان شده است؟ ستنادرسازي،  ي كاربرد بن فعل در واژه ابيات باال، مصدر و يا نمونه  براي كدام فعل در - 83
  رفت: رفتن ـ رفتار ) مي2    ) ديدم: ديدن ـ ديدار1 

  ) ندانم: دانستن ـ دانش4    گفته  گفت: گفتن ـ ) مي3

  ؟ نيستكدام آرايه در ابيات زير  - 84

  ماييم ز خود وجود پرداختگان / و آتش به وجود خود درانداختگان«

  »د باختگانصفت وجود خو  هاي وصال / پروانه پيش رخ چون شمع تو شب
  ) تشبيه   2    ) كنايه1

  نظير ) مراعات4    ) تضاد 3

  ؟گويد نميخداوند سخن » دهي روزي«كدام بيت از  - 85
  وبيش / علم حق جهل گردد اي بدكيش ) روزي از كسب اگر شود كم1

  هاي يزدان است ) قوت از بهر قوت جان است / وان هم از فعل2

  از گرسنگي مردن) بس كه ديديم مرده از خوردن / نادر است 3

  ) دل به احكامِ دين سپردن به / باده خوردن ز وقت خوردن به4

 دقيقه 5  

 فارسي نهم: 
64تا  9ي  ها صفحه  

 فارسي (نهم)هايسؤال
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 ؟نداردهاي داخلي و خارجي منظومة شمسي، استثنائي وجود  بين سياره ةهاي زير، در مقايس در چه تعداد از ويژگي - 86
ي دارنـد و در ايـن گـزاره    هـاي خـارج   تري نسبت به سياره تعداد قمرهاي كم ،هاي داخلي سياره ة(براي مثال، هم

 استثنائي وجود ندارد.)

  چگالي سياره -
  سياره حالت فيزيكي -
  ة سيارهميانگين انداز -
  خورشيد تا ة سيارهفاصل -
1( 1     2( 2  
3( 3    4( 4  

، قبله در كدام شهر بـه  مسلمانان) در كشور عربستان و در جنوب غربي ايران واقع است. در بين شهرهاي زير ةدانيم كه شهر مكه (و مكان قبل مي - 87
  تر است؟ سمت مغرب متمايل

  ) بندرعباس2    ) مشهد1
  ) تبريز4    ) تهران3

  هاي . . . احاطه شده است. آمريكاي شمالي توسط اقيانوسو هاي . . .  آفريقا توسط اقيانوس ةقار - 88
  اطلس و آرام -) آرام و هند2  اطلس و منجمد شمالي -) هند و اطلس1
  اطلس و منجمد شمالي -هند و منجمد شمالي )4    و آراماطلس  -) هند و اطلس3

  در چند مورد از موارد زير، يك مهاجرت خارجي اختياري صورت گرفته است؟ - 89
  استراليا ةها به قار مهاجرت انگليسي -
  تحصيل ةجابجايي محل زندگي از زنجان به تهران براي ادام -
  يس براي آغاز درمان بيمارييمهاجرت به سو -
  اير از مناطق سردسير به مناطق گرمسير يك كشوركوچ عش -
  داعش به يك كشور اروپايي و ادامه تحصيل در يك دانشكده پزشكي تروريستي گروه با دولتمهاجرت يك جوان سوري بعد از جنگ  -
1 (1    2 (2  
  ) صفر4    3) 3

  زمان با دوران حكومت فتحعلي شاه قاجار رخ داد؟ چند مورد از اتفاقات زير هم - 90
  هاي گلستان و تركمانچاي ) عهدنامهالف
  كشورهاي خارجي ةنفوذ و دخالت گسترد ب)
  آغاز انقالب صنعتي پ)
  جزاير و بنادر ايرانبرخي از بدعهدي انگلستان و لشكركشي به  ت)

  جديد  فنون و علوم فراگيري براي انگلستان به افرادي ث) فرستادن
1 (3    2 (4  
3 (2    4 (5  

 دقيقه 8   ي (نهم)هاي مطالعات اجتماع سؤال

 مطالعات اجتماعي نهم: 
84تا  1ي  ها صفحه  



  

  19: ةصفح  )سطهاول متو ةدور(پاية نهم تيزهوشان   »1399خرداد  2«آزمون جامع اول ـ 
  

  

  
شده از آن ماده در واحد زمان بيان شود. اگر در واكنش زير  تواند برحسب تعداد مول مصرف ه ميسرعت مصرف يك ماد - 91

molفلز مس از تيغة مس جامد با سرعت
/

min
0 صورت جامد روي تيغة مـس قـرار    مصرف شود و همة نقرة توليد شده به 1

در واكنش چند گرم تغيير خواهد كرد؟ (هر مول اتم برابر با ثانيه از واكنش، جرم تيغة موجود  90گيرد، پس از گذشت 

/تعداد  236 02 gاتم است، مس را 10

mol
gو نقره را 64

mol
 در نظر بگيريد.) 108

(s) (aq) (s) (aq)Cu AgNO Ag Cu(NO )  3 3 22 2 

1 (6/6    2 (8/22  
3 (6/9    4 (2/16  

ها فاصله دارد، در مسيري مستقيم در حال  متر از آن 200متر بر ثانيه به سمت يك ديوار كه  40و  10هاي  به ترتيب با سرعت Bو Aدو متحرك - 92
حركت كند، اين  Aبا همان اندازة سرعت قبلي به سمت متحرك پس از رسيدن به ديوار بالفاصله Bحركت هستند. اگر فرض كنيم كه متحرك
 رسند؟  شده به هم مي داده دو پس از گذشت چند ثانيه از لحظة نشان 

1 (5    2 (8 

3 (4    4 (10  

دور  nهم مسابقه دهند. وقتـي برنـده   دور با nدويدن كرده و به تعداد ، از يك نقطه شروع بهRاي به شعاع قرار است دو دونده در مسيري دايره - 93
ها با همان تندي ثابت مسابقة قبل، دوباره  مانده است. پس از اتمام مسابقة اول، دونده  رساند، از تعداد دورهاي بازنده، يكي باقي خود را به پايان مي

تر از خط شروع قرار گيرد. حداقل تعداد دورهايي كه ايـن دونـده بايـد     دهند، اما اين بار در شرايطي كه دوندة برندة مسابقة قبل، عقب مسابقه مي
 تر از خط شروع قرار گيرد تا دوندة بازندة مسابقة قبل، اين بار نبازد، كدام است؟ عقب

1 (n

n

1     2 (n

n

1  

3 (n

n 1    4 (n

n 1  

  طور جداگانه مورد نظر است.) ها به . . . اولين و آخرين رويداد از نوع يكساني . . .  . (مقايسة اولين و آخرين رويداد در هر يك از شكل - 94
  ) هم در شكل (الف) و هم در شكل (ب) ـ هستند1
  ) در شكل (الف) برخالف شكل (ب) ـ هستند2
  ) در شكل (الف) برخالف شكل (ب) ـ نيستند3
  ) نه در شكل (الف) و نه در شكل (ب) ـ نيستند4
  

 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  - 95

  الف) منشأ اولية درياهاي مديترانه، سياه و خزر يكسان است.
  اند.  كره ايجاد شده هاي سنگ ، در اثر دورشدن ورقههاي آتشفشاني كنيا همانند درياي سرخ ب) كوه

  پ) با پديد آمدن اقيانوس اطلس جنوبي، دو قارة آمريكاي جنوبي و آفريقا از همديگر مجزا شدند.
    ) يك2    ) صفر1
  سه) 4    ) دو3

 دقيقه 8

 علوم تجربي نهم: 

80تا  1ي  ها صفحه  

 علوم تجربي (نهم)هاي سؤال



  

  20: ةصفح  )سطهاول متو ةدور(پاية نهم تيزهوشان   »1399خرداد  2«آزمون جامع اول ـ 
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كه اين خانواده حداقل دو  آن اي شامل پدر، مادر و سه فرزند است. اگر فرزند وسط خانواده دختر باشد، احتمال  خانواده - 96

 جنس داشته باشد چقدر است؟  فرزند هم

1 (75%    2 (5/62%  

3 (100%    4 (5/37%  

كند. اگر نور در هر ثانيه،  سال نوري، مسافتي است كه نور در شرايط خأل، در مدت يك سال طي مي - 97 53 كيلومتر را در خأل طي كند و بدانيم  10

صورت نماد علمي تقريباً چند متر خواهد  سال نوري است، فاصلة خورشيد تا آن ستاره، به 4/4ارة آلفا قنطورس تا خورشيد، تقريباً برابر فاصلة ست

 روز دارد.) 365بود؟ (هر سال، 

1 (/  134 162 10     2 (/  164 162 10  

3 (/  136 937 10    4 (/  166 937 10  

)حاصل عبارت - 98 ) ( )  2 22 2 3 5 3 5 2  كدام است؟ 5

1 (11    2 (19  

3 (6 5 15     4 (19 6 5   

BMو BCعمود بر AMدر شكل زير اگر - 99 CM  ؟نيستباشد، كدام گزينه الزاماً درست 

1 (ˆB̂ C   

2 (ˆ ˆA A1 2   

3 (AB AC   

4 (AB BC   

 گيري الزاماً درست است؟ كدام نتيجه - 100

x) اگر1 A  وA Bگاه ، آنx B  2اگر (x A  وA Bگاه ، آن x B  

x) اگر3 A  وA Bگاه ، آن x B  4اگر (x A  وA Bگاه ، آن x B  

  

 دقيقه 10  (نهم) هاي رياضي سؤال

 رياضي نهم: 

77تا  1ي  ها صفحه  
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