
  

  

  

  

  
  ))  دورة اول متوسطهدورة اول متوسطه((پاية نهم تيزهوشان پاية نهم تيزهوشان 

  اولاول  جامعجامع  آزمونآزمون  پاسخپاسخدفترچة دفترچة 
    13991399خرداد خرداد   22

  
  

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

هايقرآن و پيام
 آسمان

 مطالعات اجتماعي فارسي
 شناسي  زمين و زيست شيمي  فيزيك رياضي علوم تجربي

 سينا گروسي مقدم مونا عليزاده ليال خداوردياندارشايان قلعهحميد اصفهانياحمدرضا قرباني ياحمدرضا قربان 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 يرا نجفسم

 دار احمدرضا قرباني، شايان قلعه فيلتر

  
  
  

  
  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد

  شعارجواد احمدي مدير گروه آزمون
  مقدممونا عليزاده مسئول دفترچه

  زيبنده فرهادزاده آرايينگاري و صفحهحروف
 حميد محمدي ناظر چاپ

  نسبفاطمه رسولي مدير گروه مستندسازي
  اكبريليدا علي مستندسازيمسئول 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   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي
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  3 :ةصفح  )اول متوسطه ةدور( تيزهوشان نهم پاية  »13991399خرداد خرداد   22  --اولاولجامع جامع   آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  

 

 
 

 

  )محمداحسان موحديان(  »2«گزينة - 1
صورت ساعتگرد و مثلـث   نقطة داخل مربع در كل طول مسير بهرديف  در هر

  . دهند اي خود را تغيير ميج دصورت پادساعتگر به

پـس  . كنـد  پادسـاعتگرد دوران مـي   90چنين خود مثلث در هر تغييـر،   هم
 .درست است» 2«گزينة 

 

  )محمداحسان موحديان(  »2«گزينة - 2
?  .شود مي 15مجموع اعداد هر ستون  ?     8 1 2 15 4 

 

  )محمداحسان موحديان(  »3«گزينة - 3
شـود و در   افزوده مـي    ديف به شكل سمت چپ در مرحلة اولدر هر ر

  .شود اضافه مي +مرحلة دوم 
 

  )محمداحسان موحديان(  »4«گزينة - 4
,جمالت فـرد دنبالـه    , ,...2 5 8 , و جمـالت زوج دنبالـه    , ,...2 6 10 بنـابراين   

 تعداد نقاطمجموع » 4«است كه در گزينة  11جمالت فرد  ةام دنبال 4جملة 
 .است 11

 

  )دار شايان قلعه(  »1«گزينة - 5
 .شود پس از هر مرحله يك خط اضافه مي

 

  )دار شايان قلعه(  »4«گزينة - 6
شود و سـپس   مثلث اضافه مي بيرونچرخد و يك نقطه  درجه مي 180مثلث 

 .رونديك نقطه 
 

  )دار شايان قلعه(  »2«گزينة - 7
درجـه   90هاي قبلي  شود و قسمت در هر مرحله يك قسمت جديد اضافه مي

 .چرخند هاي ساعت مي در جهت خالف عقربه
 

  )دار شايان قلعه(  »4«گزينة - 8
هـا جداگانـه حركـت     هـر كـدام از خـط    كـه  در درون مربع چهار خط داريم

درجـه   90دو هاي ساعت، خـط   درجه در جهت عقربه 45خط يك . كنند مي
هـاي   درجه در خالف جهـت عقربـه   90سه هاي ساعت، خط  در جهت عقربه
 .رخدچ هاي ساعت مي درجه در جهت عقربه 45، 4ساعت و خط 

 

  )دار شايان قلعه(  »1«گزينة - 9
ايـن  » 4«دليل اشـتباه بـودن گزينـة    . شكل سوم اجتماع دو شكل اول است

 . يك رأس مثلث روي محيط دايره قرار ندارداست كه 
 

  )دار شايان قلعه(  »2«گزينة - 10
 .شود هاي مشترك حذف مي تشوند ولي قسم مي جمعشكل يك و دو، 

 

  )دار شايان قلعه(  »3«گزينة - 11
ها را كنار هـم قـرار دهـيم، چنـد منحنـي       اند و اگر آن ها به هم مرتبط شكل

آيد كه از يك ضلع كناري شـروع و بـه يـك ضـلع كنـاري خـتم        وجود مي به
 .شود مي

 

  )دار يان قلعهشا(  »2«گزينة - 12
 .بار تكرار شده به غير از دايره و مثلث 4هر شكل 

 

  )دار شايان قلعه(  »1«گزينة - 13
 . دهد در هر ستون، اجتماع شكل دوم و سوم، شكل اول را مي

 

  )دار شايان قلعه(  »4«گزينة - 14
 .يابد ها يك واحد افزايش مي خط پاره از چپ به راست تعداد ،در هر رديف

 

  )دار شايان قلعه(  »4«گزينة - 15
يـك خـط بـه آن اضـافه     از باال يا چپ چرخد و  ميساعتگرد درجه  90شكل 

 .شود مي
 

 

  )دار ايان قلعهش(  »1«گزينة - 16

مثلـث   4هستند كـه   صورت  دو مثلث مثل هم داريم كه به
دو مثلـث ديگـر هـم داريـم كـه      . مثلـث  8در دل خود دارنـد و در مجمـوع   

مثلــث در دل خــود دارنــد و در  6هســتند كــه  صــورت  بــه

 4داريـم كـه    صـورت   ديگر بـه  يك مثلث .مثلث 12مجموع 
   .لث در شكل وجود داردمث 24پس در مجموع . مثلث را دارا است

  

  )محمداحسان موحديان(  »2«گزينة - 17

شروع

پا�ان

 
 

 )محمداحسان موحديان(  »2«گزينة- 18

گزينـة   ديگرند ولي جهت شكل يك ةدوران يافت» 4«و » 3«، »1«هاي  گزينه
 .عوض شده است »2«

 
 

  )سينا گروسي(  »1«گزينة - 19
اگر يك شكل به تعداد زوج نسبت به محوري قرينـه شـود، تغييـري     :نكته
  .يابد نمي

 
 
 

  )سينا گروسي(  »2«گزينة - 20
هـايي را كـه از نقـاط     بردارهايي كه در ستون مياني قرار دارند، راستاي خـط 

حاصل نقـاط و  . كند شوند، مشخص مي چپ رسم ميموجود در ستون سمت 
 .راستاي مشخص شده، ستون سمت راست، نمايش داده شده است

 بردارهـاي با توجه به خطوط موجود در رديف آخر از سـتون سـمت راسـت،    
  .تواند پاسخ درست باشد مي» 2«مربع گزينة 

  
 )محمداحسان موحديان(  »1«گزينة - 21

جملة دوم توضـيحات تكميلـي را   ). ج(كند  ها را معرفي مي جملة اول پنگوئن
و  )ب( كنـد  جملة سـوم حقيقتـي را بيـان مـي     .)الف(دهد  ها مي در مورد آن

  ).د(كند  لة چهارم آن را تكميل ميجم
 

  )محمداحسان موحديان(  »4«ينةگز - 22
تا  3احمد  ةهاي پسرعم يعني تعداد دايي داردبرادر  2احمد  يوقتي كه عمو

احمـد و   ةها مـادر پسـر عمـ    خواهر دارد كه يكي از آن 2احمد  يعمو. است
 .خاله دارد 1دايي و  3در نتيجه . او است ةديگري خال

هاي استعداد تحليلي پاسخ سؤال
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  4 :ةصفح  )اول متوسطه ةدور( همن پاية  »13991399خرداد خرداد   22  --اولاولجامع جامع   آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  

 

  )محمداحسان موحديان(  »4«گزينة - 23
دختـر   4اش  ر پسـرخاله خالـه دارد، بـه همـراه مـاد     3وقتي كه پسـرخالة او  

  .فرزند پسر هم دارد 3در نتيجه . شوند مي

  
  )احمدرضا قرباني(  »3«گزينة - 24

( ) , ( ) , ( ) , ( )           0 1 2 2 1 2 2 6 2 6 2 16 16 44 2 120 
 

  )دار شايان قلعه(  »1«گزينة - 25
, , , ,           2 3 5 5 5 0 0 7 7 7 9 2 2 11 9   

 

  )دار شايان قلعه(  »1«نةگزي - 26
, , , ,         1 2 3 3 4 7 7 6 13 13 8 21 21 10 31 

 

  )دار شايان قلعه(  »3«گزينة - 27
, , ,       1 3 5 72 1 3 2 1 9 2 1 33 2 1 129 

 

  )احمدرضا قرباني(  »3«گزينة - 28
اند و هم اسم شـخص، امـا گزينـة     هم نام سياره» 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه

 .اسم شخص و يك جرم آسماني به نام ستاره است »3«
 

  )دار شايان قلعه(  »2«گزينة - 29
توانـد درون   تواند درون خانه باشد هم بيرون خانه، جيب هـم مـي   در هم مي

تواند هم درون ماشـين باشـد هـم بيـرون      كت باشد هم بيرون كت چراغ مي
 .ون شلوار باشدتواند بير ماشين ولي جيب فقط مي

 

  )احمدرضا قرباني(  »1«گزينة - 30
: A :مجيد،  B  ،حميد:C  ،احسان: D  ،كامبيز: E پرويز 

هـم دروغگـو    Dدروغگو اسـت و   B: گويد، پس ميراست  Aكنيم  فرض مي
شـود كـه    هم دروغگو مـي  Eگو است پس  ، راستDگويد  مي Eاست، چون 
  )نفر دروغگو هستند 2. (ممكن نيست

نيز  Eگويند و  ، راست ميDو  Bگويد پس  دروغ مي Aكنيم  حال فرض مي
  .دگوي ، دروغ ميCگو است پس  دروغ Eگويد كه  مي Cولي . گويد راست مي

  

  )احمدرضا قرباني(  »2«گزينة - 31
 :ها بررسي گزينه

رمز به صورت: »1«گزينة  2 9   .  شود مي 7
كه جاي دو جفت عدد با هم عوض شده باشد، حتماً جـاي   زماني: »2«گزينة 

ــا هــم و جــاي  2و  7 ــا هــم عــوض شــده پــس   9و  3ب ســرجاي خــود  6ب
  23967  .است

  قابل حل نيست: »3«گزينة 
  قابل حل نيست: »4«گزينة 

  

  )دار شايان قلعه(  »4«گزينة - 32
 .4است يا  5كه رقم اول و آخر يكي است پس يا  زماني

جـا   جابه 5چون حداقل سه عدد فرد در جاي درست خود هستند، پس دو تا 
جـا   كه دو عدد با هم جابـه  پس زماني. است 4س رقم اول و آخر شوند، پ نمي
  .درست است» 4«پس گزينة . هستند 8و  4كه آن دو عدد . اند شده

  )سينا گروسي(  »3«گزينة - 33
 .اند اند، پس مرده شيرهايي كه سه سال است چيزي نخورده

 

  )سينا گروسي(  »2«گزينة - 34
دقيقه بعـد   20ساعت و  9شود كه  تبديل مي 10:40به  در آينه 1:20ساعت 

  .دهد را نشان مي

  
  )سينا گروسي(  »3«گزينة - 35

 10زماني است كه اولين خودرو، ون بوده و (!) حداقل تعداد كشته شوندگان 
نفـر اول   10كه اين دو قاتـل، جـزو    كند؛ پس براي اين مسافر اول را سوار مي

مسـافر بـاقي، سـوار     8مسافر از صف را به قتـل برسـانند و بـا     6ند، بايد باش
 .تاكسي شوند

 4حداكثر اين تعداد نيز زماني است كه خودروي اول، سواري بوده و ظرفيت 
 2تواننـد بـا    مسافر، مـي  12مسافر را دارد كه در اين فرض قاتالن، با كشتن 

 .مانده، سوار تاكسي شوند مسافر باقي

  
  )سينا گروسي(  »2«گزينة - 36

 .هاي گردش قمرها را بيابيم م دوره.م.براي يافتن پاسخ، كافي است ك

روز      5 ك.م.م 2 2 7 13  3 –روز  13 –روز  7 –روز  4 –روز  5 3
  روز14 - روز 

ساعت      5 2 2 7 13 3 24  
ساعت       22 5 2 2 7 13 3 11 24 

ساعت      5 2 2 7 13 3   ساعت24
روز      5 2 2 7 13 3 11  

روز  385 156 روز        5 7 11 2 2 13 3   
 

  )سينا گروسي(  »3«گزينة - 37
چنـين آبگـرمكن،    هم. كند، المپ است يكي از وسايلي كه با برق كار مي: )1(

  .كنند از كار ميو سماور نيز با گ بخاري
دهنـدة خـودرو، صـندلي اسـت و نيـز آشـپرخانه،        يكي از اجزاي تشكيل): 2(

  .دهند خواب و حمام نيز خانه را تشكيل مي اتاق
گـاو نيـز   . شـود  مرغ، از محصـوالتي اسـت كـه از مـرغ گرفتـه مـي       تخم ): 3(

  .كند محصوالتي از قبيل شير، چرم و كود توليد مي
 

  )سينا گروسي(  »3«گزينة - 38
طبـق ادعـاي   . هاي چهـارم يـا هشـتم آغـاز شـده اسـت       پروژه در يكي از ماه

شود كـه سـاخت آن در    ها در رابطه با پايان ساخت پروژه، مشخص مي بلدون
اول سـومين مـاه بعـد از مـاه      ةهفتـ . (آغاز شـده اسـت  ) روزه 23(ماه هشتم 

 26(ر روز پنجم از دومين مـاه سـال   در نتيجه، پروژه، د.) روز دارد 4چهارم، 
يابد كه با تأخير به وجود آمده، موكول بـه پنجمـين روز مـاه     پايان مي) روزه

 .است» 3«سوم خواهد شد كه برابر گزينه 
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  5 :ةصفح  )اول متوسطه ةدور( تيزهوشان نهم پاية  »13991399خرداد خرداد   22  --اولاولجامع جامع   آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  

 

 

  )سينا گروسي(  »1«گزينة - 39

 4:45دقيقة ديگر، سـاعت،   25ساعت و  3است و  1:20مطابق شكل، ساعت 

 .شود ديده مي 7:15خواهد بود كه در آينه، 

آ�نه

آ�نه دلاير ساعت   تصو�ر
 

 )آرش دانشفر(  »4«گزينة - 40

 .كنند يكسب م يافراد فرهنگ را در طول زندگ

  

 )فرآرش دانش(  »4«گزينة - 41

 .دارد ييباال يريادگي تيبشر ظرف
 

  
 

 )آرش دانشفر(  »3«گزينة - 42

توانند با هم ارتباط برقرار كنند و اطالعات را منتقل كنند امـا   ها مي شامپانزه

سازي بسيار  تجربيات را انتقال دهند فرآيند فرهنگبه خوبي توانند  چون نمي

 .ن نيز بر گزينة درست تأكيد داردآخر متجملة . طوالني است

  

 )آرش دانشفر(  »2«گزينة - 43

  .رسد نوبت ما هم مي: مفهوم عبارت سؤال

اشـاره بـه   » 1«توجه كنيد گزينة . وجود دارد» 2«اين مفهوم فقط در گزينة 

 .نتيجة اصلي در انتهاي كار اشاره دارد

  

 )آرش دانشفر(  »3«نةگزي - 44

روز غـذا   4ها به انـدازة   همة آن. كند را استخدام مي) 2(و ) 1(توريست باربر 

. روز غـذا دارنـد   3هر كـدام    در انتهاي روز اول باربرها و توريست. دارند برمي

واحد غذا را به توريست و باربر  2به اندازة يك روز غذا را برداشته و ) 1(باربر 

روز غـذا   4هر كدام ) 2(در نتيجه توريست و باربر . گردد يدهد و برم مي) 2(

) 2(روز غذا دارند، باربر  3در انتهاي روز دوم توريست و باربر هر كدام . دارند

روز ادامـة   4گردد و توريسـت بـا    دهد و باز مي يك روز غذا را به توريست مي

  .رساند مسير را به انتها مي

روز رفت و برگشت 2   )1(باربر  

روز رفت و برگشت 4   )2(باربر  

( ) 6 100 600   
  

 )آرش دانشفر(  »2«گزينة - 45

  .بعدي است 2بعدي و مربع  3مكعب 

 .بعدي است 2بعدي است و دايره  3كره 

  

 )محمداحسان موحديان(  »3«ينةگز - 46

بـه دليـل آمـدن    . كند دستگاه عصبي را معرفي مي »ب«يعني  جملة ابتدايي

 يهـا  رشـته » «د«در جملـة  . است» د«جملة دوم » د«در » ...اين دستگاه «

» الـف «توضيح داده شده است، پـس  » الف«معرفي شده و در جملة » عصبي

 .جملة سوم است

  

 )آرش دانشفر(  »2«گزينة  - 47

هنگـام بحـث و    شـود كـه   به كسي اطالق مـي » به صحراي كربال زد«عبارت 

  .كشاند مي صحبت ناگهان موضوع سخن را به جاي ديگر

نيز اشاره به تغيير كلي موضوع توسط فرد  »از طاقچه پريد به باغچه«عبارت 

 .است

  

 )فرآرش دانش(  »1«گزينة  - 48

توانـد   و فقـط مـي   توانـد زرد باشـد   آبي باشد سومين گل نمياگر دومين گل 

سفيد باشـد و فقـط    تواند نمي گل سوم زرد باشد اگر دومين گل .سفيد باشد

تواند زرد يـا آبـي    اگر دومين گل سفيد باشد گل سوم مي .تواند آبي باشد مي

 .ا بنشينده گلهمة حالت روي  4تواند به  بنابراين زنبور مي. باشد

  

 )محمداحسان موحديان(  »1«گزينة- 49

اين است كه هر كاري را » اش خورند براي هسته زردآلو را مي«مفهوم عبارت 

 . دهند اش انجام مي براي نتيجه

 

 )محمداحسان موحديان(  »2«گزينة- 50

راحت انجام دادن كار را بهتر از تالش  عبارت سؤال داشتن آرامش و با خيال

 .بسيار و خسته كردن خود دانسته است
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  )شعار جواد احمدي(  »2«گزينة  - 51

دهد، در جهنم همواره در  كسي كه در دنيا هميشه با زبانش ديگران را آزار مي
وجـود   هـا را بـه   اي قرار دارد كه خـودش آن  ندههاي گز مارها و عقرب ةمحاصر

  .آورده است
  )هشتم 29 ة، صفحمعاد( 

  

  )شعار جواد احمدي(  »3«گزينة  - 52
، نعمـت محمـد و   ة مذكور، منظور از نعيم در آي)ع(طبق فرمايش امام صادق 

 ةت دربـار در روز قيامـ . است كه خدا به ما ارزاني داشته است) ص(آل محمد 
  .ال خواهد شدؤس انساننعمت واليت اهل بيت از 

 )هشتم 34، صفحة راهنماشناسي( 
 

  )سكينه گلشني(  »4«گزينة  - 53
به توجه به محرومان به عنوان يكـي  » شنيدن كي بود مانند ديدن«ضرب المثل 

ثروتمندان هرگـز  « :ندفرماي مي) ع(امام صادق . كند هاي روزه اشاره مي از ويژگي
به . دست آورند توانند به كنند، زيرا هر چه بخواهند مي درد گرسنگي را حس نمي

خداوند بلند مرتبه . كنند همين دليل نسبت به فقيران و گرسنگان دلسوزي نمي
گرسنگي  ةروزه را بر همه واجب كرد تا همه مانند هم باشند و ثروتمندان نيز مز

  ».ن و فقيران مهربان شوند و به آنان كمك كنندرا بچشند و با گرسنگا
  .است )تقوا( گرفتن، پرهيزكاري روزه ةترين فايد ، مهم بقره ةسور 183 ةبر طبق آي

 )هشتم 62و  61هاي  ، صفحهراه و توشه( 
 

  )ابوالفضل فالحت(  »4«گزينة  - 54
و دانـا   از جانب خداونـد حكـيم  قرآن را  )اي پيامبر(: ، آمده است كه6در آية 

 ».نمايي دريافت مي
 )هشتم 40 صفحة ،قرآن(

 

  )ابوالفضل فالحت(  »3«گزينة  - 55
با آيـة  ) ب(، و بيت 10 ةبا آية شريف) ج(و ) الف(آيات كريمه، ابيات  طبق اين

 .مرتبط است 7شريفة 
 )هشتم 40قرآن، صفحة (

  
  

  
  )پور خان سپهر حسن(  »3«گزينة  - 56

سنايي در قرن ششم، سعدي در قرن هفتم، حافظ در قرن هشـتم، جـامي در   
  . كردند قرن نهم و صائب معاصر صفويه زندگي مي

  )، هشتمادبيات تاريخ(
  

  )پور خان سپهر حسن(  »4«گزينة  - 57
  .»از قضا، از روي سرنوشت«يعني » قضا را« عبارت

  )، هشتمامال(
  

  )آگيتا محمدزاده(  »1«گزينة  - 58
  :هايي كه مد نظر است هاي اسمي در ابيات با وابسته هايي از گروه نمونه
درد پهلو : اليه مضاف  

  آن ناحيت ـ اين دست ـ آن شب: صفت اشاره
  ـ چهل سال يك لقمه: صفت شمارشي

  )، هشتمهاي ادبي و زباني دانش(
  

  )آگيتا محمدزاده(  »1«گزينة  - 59

هـر  «، »هـر دل «: هايي كه در رباعي صورت سـؤال، صـفت مـبهم دارنـد     گروه
 »هر باال«، »جان

هر جـان  «در جملة . نهاد است» هر دل«گروه » هر دل بينا نيست«در جملة 
نيـز  » هر بـاال «عبارت . نهاد است» هر جان«نيز » نيستصدف گوهر عشق ما 

  . آمده است و متمم است» به«پس از حرف اضافة 
  )، هشتمهاي ادبي و زباني دانش(

  

  )محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 60

اين مفهوم در بيت صورت سؤال و بـه بيـاني   . هر چه از دوست رسد نيكوست
  . شود ديده مي» 2«ي  ت گزينهديگر در ابيا

  )مفهوم، هشتم(
  

  

  
  )شعار حمديجواد ا(  »4«گزينة  - 61

  .اشاره دارد» وقف«متن اول به 
  .اشاره دارد» انفاق«متن دوم به 

  .اشاره دارد» شركت تعاوني«و متن سوم به 
 )مهشت 10و  7هاي  ه، صفحتعاون( 

 

  )سينا گروسي(  »1«گزينة  - 62

شـوند و پـس از    كساني كه شرايط رياست جمهوري را دارند، داوطلـب مـي  
ي خـود را بـراي    آنكه صالحيتشان توسط شوراي نگهبان تاييد شد، برنامـه 

  .كنند مردم بيان مي
 )هشتم 17تا  15هاي  ، صفحهنقش دولت در ادارة كشور( 

 

  )سينا گروسي(  »2«گزينة  - 63

آوري،   هاي علوم، تحقيقات و فـن  خانه تراموارد مطرح شده به ترتيب با وز
  .وزارت نيرو و وزارت اطالعات در ارتباط است

 )هشتم 17 و 16هاي  هصفحنقش دولت در ادارة كشور، ( 
 

  )سينا گروسي(  »3«گزينة  - 64

هاي زندگي است و ايـن   ها و مهارت نوجواني، فرصتي براي كسب شايستگي
فرصت كوتـاه را بايـد غنيمـت شـمرد، امـا در ايـن دوره بـه دليـل برخـي          

ترند و ممكـن   افراد حساسآيد،  خصوصياتي كه در دوران بلوغ به وجود مي
ها باعـث شـود كـه بيشـتر در معـرض       هيجاني و كنجكاوي آن است روحية

  .اجتماعي قرار بگيرندهاي  آسيب
 )هشتم 25، صفحة نوجوانان و قانون( 

 

  )شعار جواد احمدي(  »3«گزينة  - 65

. اي كه پيامي از فرستنده به گيرنده منتقل كند، رسـانه نـام دارد   هر وسيله
ارتباط از طريق ايجاد صداي پرندگان، ارسال پيام از طريق ايجـاد انعكـاس   

هاي روي كاغذ، سه روش  و همچنين انتقال اطالعات از طريق نوشتهاي  آينه
  .ارتباطي اشاره شده در اين متن است

 )هشتم 37ة ، صفحعصر ارتباطات( 
  

  

 )هشتم( هاي مطالعات اجتماعي پاسخ سؤال

 )هشتم(هاي فارسي پاسخ سؤال

)هشتم(هاي آسمانهاي قرآن و پيام پاسخ سؤال
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 )شعار جواد احمدي(  »4«گزينة  - 66

شود،  آن، گرما ايجاد ) باعفوق اش(وقتي در اثر تشكيل رسوب يك نمك در محلول 
. سديم استات در آب  بنابراين انحالل اين نمك در آب گرماگير است، مانند انحالل

شـود،   تـر مـي   در آب بـيش ) كرده رسوب(پس با افزايش دما، ميزان انحالل نمك 
 . شود موجود در بستة مورد نظر كاسته مي) كرده رسوب(يعني از مقدار نمك 

شـدن نمـك درون آن از    كننده و تبديل بنابراين براي احياي مجدد اين كيسة گرم
حالت جامد و رسوب كرده به حالت نمك محلول در آب، كافي است بسـتة مـورد   

  .نظر را گرم كنيم
  )هشتم 16و  11، 6تا  4هاي  تركيبي، صفحه(

 
 )شعار جواد احمدي(  »1«گزينة  - 67

افتد، پديدار شـدن حلقـة    هايي كه در هنگام خورشيدگرفتگي اتفاق مي ز پديدهيكي ا
روي سطح ماه به علـت  . الماس است كه هنگام باز شدن خورشيد قابل مشاهده است

هـا   هاي زيادي وجود دارد كـه يكـي از ايـن دره    هاي مختلف دره سنگ برخورد شهاب
به همين دليل هنگام باز شدن خورشيد دقيقاً در لبة ماه در راستاي ديد ما قرار دارد؛ 

رسد و درخشندگي بسـيار زيـادي هـم دارد و     نور آن ابتدا از اين دره به چشم ما مي
چون در اطراف ماه هم يك هاله وجود دارد در اين هنگام ماننـد يـك حلقـة المـاس     

 . شود درخشنده ديده مي
  )تيزهوشان هشتم 114هاي  صفحه هاي آن، نور و ويژگي( 

 

 )ليال خداورديان(  »4«گزينة  - 68

حالـت  در . تابـد  تابد و روي خودش بـاز مـي   در حالت اول، پرتو عمود بر آينه مي
الزاويـه،   دانيم كه در مثلث قـائم  شود و مي صورت زير مي دوم با چرخاندن آينه به

  :اريمنصف وتر است پس د 30ضلع مقابل زاوية

�15

�15
�

�30
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B

2m

x

2
x

  
  :داريم OABدر مثلث

OA OB AB

x x x( ) x x

 

     

2 2 2

2 22 2 2 34 42 4 4
  

x m 
2 3

2 xمتر   3 x x    2 2 16 4 33 16 3 3  

 )تيزهوشان هشتم 115هاي آن، صفحة  نور و ويژگي(
 

 )مقدم مونا عليزاده(  »3«گزينة  - 69

  .است) چربي(پاية هفتم آموختيد كه غشا پالسمايي از جنس ليپيد  در علوم تجربي
هـاي آمينواسـيدي در چربـي حـل      با توجه به اين كه به طور كلـي هورمـون  

ها  هاي آن توانند از غشا پالسمايي عبور كنند و گيرنده شوند، بنابراين نمي نمي
  . اكثراً روي غشا سلول قرار دارند

تواننـد در چربـي حـل     ي به دليل اين كه ميهاي استروئيد همچنين هورمون
ها در سيتوپالسم يـا   هاي اين هورمون گيرنده. گذرند شوند از غشاي سلول مي
  . دنهسته سلول هدف قرار دار

هاي مورد نظر و  طور كلي با توجه به اين مطالب و با توجه به شكل هورمون به
از نـوع اسـتروئيدي    Aها در اين سؤال، هورمون هاي آن شكل و محل گيرنده

گيرنـده روي غشـا   (از نوع آمينواسيدي  B، هورمون)در سيتوپالسمگيرنده (
  . است) گيرنده در هسته(از نوع استروئيدي   Cو هورمون) پالسمايي

  ) زهوشان هشتمتي 63هشتم و  47هاي  تنظيم هورموني، صفحه( 
  

 )پور سميرا نجف(  »4«گزينة  - 70

هـاي سـيليكاتي مختلفـي كـه از ماگمـا       با توجه به متن آمده در سؤال، كاني
تـري در برابـر هـوازدگي دارنـد در      هايي كه مقاومـت كـم   شوند، آن متبلور مي

هايي كـه   اند و آن دهتشكيل ش) تر انجماد ماگما در مراحل اوليه(دماهاي باالتر 
در مراحـل  (تـر   تري در برابر هوازدگي دارنـد در دماهـاي پـايين    مقاومت بيش

ترين مقاومـت را   در شكل كوارتز بيش. اند تشكيل شده) تر انجماد ماگما نهايي
  . است دارد، پس در مراحل نهايي انجماد ماگما تشكيل شده

  )تيزهوشان هشتم 107و  106هشتم و  108و  106، 103هاي  تركيبي، صفحه( 
  

  

  
  )حميد اصفهاني(  »2«گزينة  - 71

   , ,     9 3 3 12 4 3 9 12 36  
  :12پذير است و هم بر  بخش 9رقمي كه هم  بر  ترين عدد سه كوچك

   3 36 108  
  :12بخش پذير است و هم بر  9رقمي كه هم بر  ترين عدد سه بزرگ

   27 36 972  
, ,..., , ,...,   108 144 972 3 36 4 36 27 36  

)  :اين تعداد برابر است با )  27 3 1 25  
 )هشتم 23تا  20 هاي ه، صفحعددهاي اول( 

 

  )سينا گروسي(  »1«گزينة  - 72
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 )هشتم 81 تا 70 هاي ه، صفحبردار و مختصات(
 

  )هشتم( رياضي هاي پاسخ سؤال

)هشتم(هاي علوم تجربي پاسخ سؤال
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  )سينا گروسي(  »3«گزينة  - 73

  .كنيم وصل مي Bرا به Dو نقطة Cرا به Aنقطةمطابق شكل، 

O

B

CD

A

r

r

  
ADˆACD

ˆ ˆ ˆACB BCD ACD

  

    

180 902 2
130 90 40




  
  

ABˆ ˆ ˆACB ADB ADB    402
   

OBD


OBD.الساقين است متساوي : OB OD r


    
ˆ ˆADB OBD   40  

 )هشتم 149 تا 142، صفحة ها دايره( 
  

 )فرزاد شيرمحمدلي(  »2«گزينة  - 74

رو به هم قـرار   در بهترين حالت، بردارهايي كه در مربع مفروض در اضالع روبه
  : راستا هستند جهت و هم دو هم به گيرند، دو مي

    
ــت ــن حال ــيدر اي ــائم   ، م ــي ق ــا مثلث ــتفاده از برداره ــا اس ــوانيم ب ــه و  ت الزاوي

هاي دو واحد تشكيل بدهيم كه در ايـن حالـت    الساقين به طول ساق متساوي
طـول وتـري كـه    . جمع برداري اين چهار بـردار اسـت   ةطول وتر برابر با انداز

  :داريم برابر است با  2 22 2 8 2 2  
  )هشتم 73تا  70هاي  صفحه ،بردار و مختصات( 

 

 )حميد اصفهاني(  »2«گزينة  - 75

اگر شكل روي . دهيم شده دوران مي مشخّص ةدرجه حول نقط 180اشكال را 
  :يافته عبارتند از اشكال دوران. خودش بيفتد، آن نقطه مركز تقارن شكل است

: »2« ةگزين  : »1« ةگزين
  

  

  : »4« ةگزين  : »3« ةگزين

  )هشتم 33تا  30هاي  صفحه ،ها چند ضلعي( 
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  )شعيب مقدم(  »1«گزينة  - 76

شود، كساني كه گناهان زيادي  سورة زمر برداشت مي 53از آية ) ج(و ) الف(موارد 
 .آمرزد ناهان را مياند از رحمت خداوند نوميد نشوند كه خداوند همة گ انجام داده

 )41قرآن، صفحة (
 

  )مهدي كياني(  »4«گزينة  - 77
غرب را ) ره(خميني  كند امام جمهور آمريكا اعتراف مي كسينجر، مشاور ارشد رئيس

شناسـي اسـت دانـا،     ولي فقيه اسالم. ريزي مواجه كرده است با بحران جدي برنامه
هر زمان با نظر گرفتن مصلحت جامعه اسالمي از تمـام   شجاع، مدير و مدبر كه در

 .كند توان و امكانات براي پاسداري دين و اجراي احكام الهي استفاده مي
 )60و  58هاي  راهنماشناسي، صفحه(

  

  )سكينه گلشني(  »2«گزينة  - 78
انّ «ي آيـه هاي بزرگ الهي استقامت اسـت كـه در   كليد دست يافتن به وعده
-كساني كه بـه لـذت  . به آن اشاره شده است» …الذين قالوا ربنا ثم استقاموا

كردند و با اين تصور كه با پذيرش دين، دنيـاي  هاي زودگذر دنيا دلخوش مي
ي كردند از پيام ايـن آيـه  افتد، زندگي ابدي خود را نابود ميها به خطر ميآن

ب الـدنيا فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا و     من كان يريـد ثـوا  «شريفه غافل بودند كه 
  »ةاالخر

 )48و  45هاي  راهنماشناسي، صفحه(
 

  )صالح احصائي(  »4«گزينة  - 79
همانا مؤمنان كسـاني هسـتند كـه    «: انفال، بيان شده است كه ةسور 2 ةدر آي

تـالوت  ها  هايشان ترسان است و چون آيات خدا بر آن وقتي ياد خدا شود، دل
: مؤمنـون  ةسـور  115 ةهمچنـين پيـام آيـ   » .گـردد  شود، ايمانشان افزوده مي

، اين است كـه آفـرينش   »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انكم الينا ال تُرجعون«
  .هدف نيست بي

 )28و  24هاي  خداشناسي، صفحه(
  

  )سكينه گلشني(  »3«گزينة  - 80
اي، بـه ميـزان علـم و دانـايي و نـوع افكـار و       يـدن نوشـته  گونه كه بـا د همان
تـوانيم بـا   بريم، با تفكر در كتاب خلقـت نيـز مـي   هاي نويسنده پي مي انديشه

ها و صفات خداوند آشنا شويم و با بيان صـفات ثبـوتي او سـر    برخي از ويژگي
 .الحمدهللا رب العالمين: تعظيم فرود آورده و او را ستايش كنيم و بگوييم
 )18و  15هاي  خداشناسي، صفحه(

 
  

  
  )پور خان سپهر حسن(  »3«گزينة  - 81

 بـا فـرش  ماه نيسان، بوستان را «: منظور است» ديبا« ةواژ» 3«بيت گزينة در 
  .اي زيباست پارچه» ديبا» «.ديبا آراست

   )واژه(
  

  )آگيتا محمدزاده(  »2«گزينة  - 82
  درآيد ـ است ـ آيد ـ آيد ـ به برآيد :هاي مضارع اخباري ابيات فعل
   درآيد :مضارع التزامي ابيات  فعل

  )هاي ادبي و زباني دانش(
  

  )حميد اصفهاني(  »2«گزينة  - 83
و نـه فعـل    آمـده اسـت  » رفـت  مـي «دقّت كنيد در ابيات صورت سؤال فعـل  

از آن » رفتـار «اسـت و  » روبيدن«يا » روفتن«شده  مصدر فعل ياد. »رفت مي«
  . شود ساخته نمي

  )هاي ادبي و زباني دانش(
  

  )حميد اصفهاني(  »3«گزينة  - 84
تشبيه به شـمع و  . آتش به وجود خود انداختن كنايه است از نابودكردنِ خود

» آتـش «و » پروانه«و » شمع«نظير بين  مراعات. يات بارز استپروانه نيز در اب
  .نيز آشكار است» شب«و » شمع«يا 

  )هاي ادبي آرايه(
  

  )حميد اصفهاني(  »4«گزينة  - 85
دهي خداونـد   در بيان لزوم دانستن قدر وقت است و به روزي» 4«بيت گزينة 

  . ارتباطي ندارد
  )مفهوم(

  
  

  
  )شعار جواد احمدي(  »4«گزينة  - 86

توان مقايسة كاملي بين سـيارات درونـي و خـارجي     با توجه به جدول زير مي
  :منظومه شمسي داشت

 هاي خارجي سياره هاي داخلي سياره 
 برجيس، كيوان، اورانوس و نپتون تير، ناهيد، زمين و بهرام نام
 هاي داخلي تر از سياره كم هاي خارجي تر از سياره بيش سياره چگالي

 تشكيل شده از گازهاي مختلف داراي سطوح سنگي و جامد حالت فيزيكي سياره
 هاي داخلي تر از سياره بزرگ هاي خارجي تر از سياره كوچك ميانگين اندازه سياره

 هاي داخلي تر از سياره بيش جيهاي خار تر از سياره كم فاصلة سياره تا به خورشيد

 )4تا  2هاي  ، صفحهسيارة ما زمين(
 

  )شعار جواد احمدي(  »2«گزينة  - 87

  
گونه كه مشخص است، جهت قبله در بندرعباس، به سمت مغرب تمايل  همان
  .تري نسبت به شهرهاي ديگر دارد بيش

 )8، صفحة سيارة ما زمين(
 

  )دار شايان قلعه(  »3«گزينة  - 88
قارة آفريقا از سمت شمال غرب به اقيـانوس اطلـس، از جنـوب بـه اقيـانوس      

  .رسد منجمد جنوبي و از شرق و جنوب شرقي به اقيانوس هند مي
  . رسد آمريكاي شمالي از غرب به اقيانوس آرام و از شرق به اقيانوس اطلس مي

 )21ه، صفحة كره هواكر كره آب سنگ(
 

)نهم(هاي مطالعات اجتماعي پاسخ سؤال

 )نهم(هاي فارسي پاسخ سؤال

)نهم(هاي آسمانهاي قرآن و پيام پاسخ سؤال
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  )دار شايان قلعه(  »2«گزينة  - 89

  مهاجرت خارجي اختياري: ها به قارة استراليا مهاجرت انگليسي -
مهـاجرت  : جابجايي محل زندگي از زنجان به تهران براي ادامه تحصيل  - 

  داخلي اختياري
  رجي اختياريمهاجرت خا: يس براي آغاز درمان بيمارييمهاجرت به سو - 
مهـاجرت  : كوچ عشاير از مناطق سردسير به مناطق گرمسير يـك كشـور   - 

  داخلي اختياري
تروريستي داعش به يـك   گروه با مهاجرت يك جوان سوري بعد از جنگ دولت -

  مهاجرت خارجي اجباري: كشور اروپايي و ادامة تحصيل در يك دانشكدة پزشكي
 )48و  47هاي  ساكنان سيارة زمين، صفحه(

 

  )دار شايان قلعه(  »1«گزينة  - 90

  .موارد پ و ت نادرست هستند
 اروپـايي  كشورهاي اوضاع آمدن قاجاريه، كار روي تا صفويه سقوط فاصلة در) پ

 انگلستان از كه بود صنعتي انقالب تغيير، اين داليل عمدة از يكي .بود كرده تغيير
پس با توجه به ايـن مـتن،    .يافت گسترش اروپايي كشورهاي در ديگر و شد آغاز

  .آغاز انقالب صنعتي در دوران سقوط صفويه و پس از آن اتفاق افتاده است
فـارس   در دوران محمدشاه و ناصرالدين شاه بود كـه انگلسـتان بـه خلـيج    ) ت

  .ايران حمله كرد بنادر و جزاير به و لشكر كشي
 )78تا  76هاي  اه، صفحهش ايران از عهد نادرشاه تا ناصرالدين(

 
  

  
 )سيدمحمد معروفي(  »2«گزينة  - 91

طبق واكنش صورت سؤال، به ازاي مصرف هر مول مس، دو مول نقـره توليـد   
) گرم 64(شود، يعني جرم تيغة موجود در واكنش به اندازة يك مول مس  مي

پس با مصرف هـر  . يابد افزايش مي) گرم 216(و مول نقره كاهش و به اندازة د
سـرعت  . كنـد  گـرم تغييـر مـي    152مول مس، جرم تيغة موجود در واكـنش  

/molمصرف مس
min

0 از واكنش، ) دقيقه 5/1(ثانيه  90است، پس با گذشت  1

/  :مول مصرفي مس برابر است با / / 1 5 0 1 0 15    
  :حال داريم

 
x / / g   152 0 15 22 8 

تغيير جرم تيغة موجود 
 )گرم(در واكنش 

مس مصرف شده 
 )مول(

152 1 

x 15/0 
  

 )تيزهوشان 4و  3كتاب و  3هاي  ها در زندگي، صفحه مواد و نقش آن(
 

 )شعار احمدي جواد(  »2«گزينة  - 92

بـه ديـوار چنـد ثانيـه      Bزمان رسيدن متحرك كنيم كه مدت ابتدا محاسبه مي
  : است

xv t s
t

   
200 540  

  :است چند متر به جلو حركت كرده Aحال بايد ببينيم در اين زمان متحرك

xvمتر x v t x
t

       10 5 50  

متر از هم فاصله  150، دو متحرك به اندازة Bپس در لحظة برگشت متحرك
متر برابر با مجموع بزرگي سرعت دو متحرك،  150اما سرعت طي مسير . دارند

mيعني
s

 40 10 كشد تا دو  زماني كه طول مي بنابراين، مدت. است 50

  :ه به هم برسند، برابر است بامتحرك در اين مرحل
x xv t t s
t v

     
150 350   

sبنابراين در مجموع 3 5   . كشد كه دو متحرك به هم برسند طول مي 8
 )46و  45هاي  ه، صفححركت چيست(

 

 )انزابي امير محمودي(  »4«گزينة  - 93

Lمسابقه در هر دور را با اگر محيط مسير : مسابقة اول R 2  تندي برنـده ،
  :نشان دهيم، داريم tو مدت زمان مسابقه را با v2، تندي بازنده را با v1را با 

nLv v nLt ( )
nL L v nL Lv

t

    

1 1
22

1   

و  dاين حالت، حداقل فاصلة عقب ايستادن برندة دور قبل را بـا  در: مسابقة دوم
  :دهيم، داريم نشان مي tمدت زمان مسابقه را با

nL dv v nL dt ( )
nL v nLv
t

     
  

1 1
22

2  

و ) 1(انـد، بـه كمـك روابـط      دو مسابقه، يكساندر  v2و  v1هاي  چون تندي
  :، داريم)2(

nL nL d n L
nL L nL


 


2 2 n L 2 2 nLd nL Ld

ndL(n ) nL d L
n

  

    


2

21 1

  

nدوندة برندة مسابقة قبل بايد
n 1 تر بايستد تا اين بار، برنده نشود دور عقب.  

 )46تا  40هاي  حركت چيست، صفحه(
 

 )مقدم يزادهمونا عل(  »4«گزينة  - 94

  تشكيل الية رسوبي): الف(اولين رويداد در شكل 
  ايجاد گسل): الف(آخرين رويداد در شكل 

  . ، اولين رويداد و آخرين رويداد يكسان نيستند)الف(بنابراين در شكل 
  تشكيل الية رسوبي): ب(اولين رويداد در شكل 

  نفوذ تودة آذرين): ب(آخرين رويداد در شكل 
  . نيز، اولين رويداد و آخرين رويداد يكسان نيستند) ب(ل بنابراين در شك

  )79و  70هاي  تركيبي، صفحه( 
  

 )سؤال آمادگي آزمون تيزهوشان 1500كتاب (  »1«گزينة  - 95

  . همة موارد درست هستند
هاي درياي تتـيس   درياهاي مديترانه و سياه و درياچة خزر را بازمانده :نكته

  . دانند مي
  )69تا  67و  64تا  62هاي  صفحه، اي ساخت ورقه زمين( 

  
  

)نهم(هاي علوم تجربي پاسخ سؤال
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 )سميرا هاشمي(  »3«گزينة  - 96

:)د، د، د(و ) د، د، پ(و ) پ، د، د(و ) پ، د، پ({ S {كل حاالت ممكن  
A)د، د، د(و ) د، د، پ(و ) پ، د، د(و ) پ، د، پ({ {  

n(A)P(A) %
n(S)

    
4 1 1004  

  )17تا  15هاي  هصفح ها، مجموعه(
 

  )سينا گروسي(  »2«گزينة  - 97

ثانيه    1 365 24 60 60   سال 31536000

كيلومتر     3 5 81 31536 10 3 10 94608   سال نوري 10

متر    1194608 10   

/   114 4 94608   فاصلة خورشيد تا ستارة آلفاقنطورس 10

/متر     164 162 10    متر/  11416275 2 10  
 )67تا  60هاي  توان و ريشه، صفحه( 

 

  )علي ارجمند(  »1«گزينة  - 98

/ /

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

   

    

      
     

  

        

2

2

2 2

5 2 2 3 5 0
5 6 25 5 2 5 2 5 5

2 3 5 2 3 5 3 5 2

5 2 5 5 2 5 5 2 5

2 2 3 5 3 5 2 5
2 3 5 2 3 5 2 5 6 5 4 15 6 5 11

   

 )31تا  28هاي  عددهاي حقيقي، صفحه( 
 

  )مرتضي اسداللهي(  »4«گزينة  - 99

AM AM ˆB̂ C
ˆ ˆM M ABM ACM AB AC

ˆ ˆCM BM A A

 
   

       
   

(ض ز ض)
1 2

2 1

90   

B

12

A

C
M

12
  

تـوان دربـارة    الزاماً درست هستند ولي نمـي » 3«و » 2«، »1«هاي  پس گزينه
  .با قاطعيت نظر داد» 4«گزينة 

 )48تا  44هاي  استدالل و اثبات در هندسه، صفحه( 
 

  )عاصف محبي(  »4«گزينة  - 100

كـافي اسـت  » 3«و » 2«، »1«هـاي   گيـري گزينـه   براي رد نتيجه A  2 
و B , 2 xاگر. را در نظر بگيريم 4    .شود رد مي» 1«باشد، گزينة  4

xاگر  ، كـافي اسـت   »3«شود و براي رد گزينة  رد مي» 2«باشد، گزينة  5
x  در نظر بگيريم 2را برابر.  

باشد، قطعاً تمام  Bةزيرمجموع Aدرست است؛ چرا كه اگر» 4«پس گزينة 
  .نيز خواهند بود B، عضوي ازAاعضاي

B

A

  
 )10تا  2هاي  ها، صفحه مجموعه( 

 

 )نهم(هاي رياضي پاسخ سؤال
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