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 2صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

 :«115»تا « 121»تحلیلی از ردیف  استعداد نامۀپاسخلف ـ ا

 « 2»گزینۀ  -121

 چین است. پُر و یکی دیگر خطها تودر هر سطر یک مثلث، یک دایره و یک مربع داریم که یکی از آن

 «2»گزینۀ  -122

 هستند. های دیگر شونده در سطر ها سه شکل مختلف، ولی تکرارها و کفشها، توپدر هر سطر، سَرها، دست

 « 2»گزینۀ  -121

 خط باشد. در این سطر، یک مربع نداریم که باید توخالی و همراه با سه پاره

 «1»گزینۀ  -121

 گیرد تا شکل سمت چپ تشکیل شود. در هر سطر، شکل سمت راست، زیر شکل وسط قرار می

 «2»گزینۀ  -121

 کند.در سه گزینۀ دیگر پیکان به مربع تکی اشاره می

 «1»گزینۀ  -121

 کند.دیگر پیکان به سطر یا ستون خالی اشاره می در سه گزینۀ

 «1»گزینۀ  -121

 کنند.های خالی اشاره میها به تمام خانهدر سه گزینۀ دیگر پیکان

 «1»گزینۀ  -121

 کند.ترین خانۀ رنگی را دارد اشاره میدر سه گزینۀ دیگر پیکان به سطر یا ستونی که بیش

 «2»گزینۀ  -121

4در سه گزینۀ دیگر سطری که زیر جدول  کند.آمده معکوس رنگی سطری است که پیکان به آن اشاره می 4

 «1»گزینۀ  -111

 کنند.کنند، جای خود را با هم عوض میها اشاره میها به آندر سه گزینۀ دیگر دو سطر یا ستونی که پیکان

 « 2»زینۀ گ -111

 « 1»زینۀ گ -112

 « 1»گزینۀ  -111

 « 1»زینۀ گ -111

 ها مانند دو شکل داده شده است. کانفقط در این گزینه شکل پی

 « 1»زینۀ گ -111

 «.1»چین است. مانند گزینۀ در دو شکل داده شده فقط محیط شکل میانی خط
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 1صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

 :«141»تا « 111»از ردیف  نامۀ قرآن، تعلیمات دینی و اخالقـ پاسخ ب

 «2»گزینۀ  -111

مضمون شعر  با به مفهوم معاد اشاره دارد که «ما به سوی من استبازگشت ش»به معنای  « مَرْجِعُکُمْ إِلَیَّ »عبارت « 8» ر آیۀ شریفۀد

 ذکر شده قرابت دارد.

 «2»گزینۀ  -111

 صحیح است. «2»با توجه به ترجمۀ این آیۀ شریفه، گزینۀ 

 «و مورد آزمایش واقع نخواهند شد؟ اند که همین که بگویند ایمان آوردیم کافیستآیا مردم پنداشته» ه:ترجمۀ آی

 «4»گزینۀ  -111

تالش او چیزی نخواهد بود. در آیۀ شریفۀ  سعی و ین معناست که برای انسان جز نتیجۀال به اارت قرآنی ذکر شده در صورت سؤعب

تالش کند برای خود تالش کرده است. بنابراین بین این دو عبارت قرآنی قرابت کسی نیز به این نکته اشاره شده است که هر « 6»

 معنایی وجود دارد.

 «3»گزینۀ  -111

ندم از گ»المثل ضرب اسب با خود را خواهد داشت اشاره شده است.نر موارد مختلفی در آیات ذکر شده به اینکه هر عملی نتیجه متد

 نیز به همین مفهوم اشاره کرده است. «گندم بروید جو ز جو

 «4»گزینۀ  -111

 .کردندشرکان، دیگران را امر به منکر میم« 12» با توجه به ترجمۀ آیۀ

 «گیریمطاهای شما را ما به دوش میما را پیروی کنید )اگر به خطا رفتید( بار خ ان به اهل ایمان گفتند: شما طریقو کافر» :آیه ترجمۀ

 «1»گزینۀ  -111

 آیات دقت کنید. ین افراد بوده است. به ترجمۀمهمترین ویژگی ا «نفاق و ترس از غیر خدا» ،آیه با توجه به ترجمۀ

و چون رنج و آزاری در راه خدا ببینند عذاب خلق را با عذاب خدا  گویند: ما به خدا ایمان آوردیمیو بعضی مردم )از راه نفاق( م»

د( کشهم از ایمان به کفر میترس عذاب مردم  ،خواندآنها را از کفر به ایمان می ،قدر که ترس عذاب خدا)یعنی همان دانندمیبرابر 

ان( رسید )آن منافقان( گویند: ما هم با شما )و هم آیین شما( بودیم. آیا خدا بر آنچه گاه ظفر و نصرتی از جانب خدایت )به مؤمنو هر

 «در دلهای خالیق است داناتر نیست؟

 «4»گزینۀ  -112

 رائتتر است آیاتی برای آنها قبی مشکل دارد لذا مناسبعی و چنین کسی در تسبیح خداوند یعنی دور دانستن خداوند از هر ضعفی

آنجایی که منحصر شود ولی از به نوعی تسبیح خداوند محسوب می« 2»البته گزینۀ  کار رفته است.یبح خداوند بهشود که در آنها تس

 باشد.صحیح می« 4»در یک ویژگی است، گزینۀ 

 «1»گزینۀ  -111

یْهِ ََقاا الْجَنَّۀَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ»آیۀ شریفۀ  اساس بر

 خدا َقیقت در»نی یع «زُ الْعَظِیمُعْتُمْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْفِی التَّوْرَاۀِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَ

 و دکشنمی و جنگندمى خدا راه در که کسانى همان .است خریده باشد آنان براى بهشت اینکه[ بهاى] به را مالشان و جان مؤمنان از
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 4صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

 ؟تاس وفادارتر خویش عهد به خدا از کسى چه و اوست عهده بر قرآن و نجیلاِ و تورات در َقى وعدۀ عنوان به[ این] .شوندمى کشته

د د با خداون. جهاد در راه خدا نوعی داد و ست«است بزرگ کامیابى همان این و باشید شادمان ایدکرده او با که اىمعامله این به پس

 های آسمان نهم ذکر شده است.این آیه در درس آخر پیاممعرفی شده است. 

 :«151»تا « 144»از ردیف  نامۀ فارسیـ پاسخ ج

 «3»نۀ گزی -111

نید و در آخر کتاب بز« نامهنام»یا « اعالم»کنید، سری به بخش ای برخورد میَتماً وقتی در کتاب فارسی با نام شاعر یا نویسنده

 است به خاطر بسپارید. اطّالعات مهمّی را که در مورد آن شاعر یا نویسنده در آن بخش آمده

واژه این است که سه َرف اصلی و ترتیب آمدنشان در دو واژه یکسان باشد. با این خانواده بودنِ دو در ضمن فراموش نکنید شرط هم

 رویم:دو مقدّمه به سراغ بررسی پاسخ این پرسش می

زیم و انداها نگاهی میهای آنها و واژهاز آثار عطّار نیشابوری هستند. به بیت« الهی نامه»و « الطیرمنطق»، «تذکره االولیا»های کتاب

 اند:های عطّار آمدهگردیم که در نام کتابهایی میخانوادۀ واژهال همبه دنب

 فرستمتیبشتاب هان که اسب و قبا م توست           ریخ خانوادۀ واژۀ تذکره()هم ذکرَافظ سرود مجلس ما 

 اکه دهد روح را شف یخلقش مفرَ که کند عقل را ادب           یمعلم خانوادۀ واژۀ منطق()هم شنطق

 از نامم هنوز دیآیجان م یاهل دل را بو بر لب جانان به سهو           یست روزمن رفته نام

 اند، نیست.های عطّار آمدههایی که در نام کتابخانوادۀ واژهطور که متوجّه شدید در این بیت خبری از همهمان

 نعمت کند وادۀ واژۀ اولیا(خان)هم یولاهل رَمت را  رَمت کند           رَمتانیبر ب آنکه

 «2»گزینۀ  -111

 است، بیشتر تمرکز کرد و از فضایبر سرشان نیامده« می»یا « ب»های مضارعی که های التزامی باید روی فعلبرای یافتن مضارع

امِ ین گها مضارع اخباری هستند یا مضارع التزامی. در ضمن دقیق خواندن صورت پرسش، نخستجمله و معنای آن فهمید این فعل

. با های مضارع التزامیِ مثبت مورد نظر هستندگونه که در جریان هستید در این پرسش تنها فعلدستیابی به پاسخِ درست است. همان

 اندازیم:این ذهنیت نگاهی به غزل سعدی می

 الصباح نظر بر جمال روزافزون یعل           مونینشان بخت بلندست و طالع م

 موزون لیچگونه دوست ندارد شما که طبع موزونست را یالخصوص کس یعل

 خون )مضارع التزامی(زدیبربه دست دوست َاللست اگر  انجمنت انیم )مضارع التزامی(زدیبر یآبرو گر

 رامونیمگرد پ یسر هالک ندار  ستو معشوق شمع و پروانهعاشق  مثال

 مجنونرا دل نسوخت بر  یلیعجب که ل یلیمجنون در عشق صورت ل بسوخت

 چون )مضارع التزامی(دیبازگوکه  دمجال نطق نباش را رانیکه َ )مضارع التزامی(کنموصف جمالش  چگونه

 درون... اقیاشت گنجدینم ثیکه در َد عشق بسست لیدل رونیب ریّتغ نیهم

 ان و عاشق مفتوندلبر فتّ ثیَد ستیو همچنان باق میدیدراز کش سخن

 رونیب کندیوصل تو از سر نم الیخ یسعد بردیعشق تو چندان که م یجفا
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 5صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

 «3»گزینۀ  -111

خانواده بودنِ دو واژه، مشترک بودنِ سه َرفِ اصلی و ترتیبِ آمدنِ این سه َرف در دو واژه کنیم شرط همبار دیگر یادآوری می

 است:

 را دل نسوخت بر مجنون یلیعجب که ل یلیدر عشق صورت ل مجنون بسوخت

 مقصود از جهان ستیجز عبادت ن بخوان نیاو االنس  الجنما خلقت 

به معنای کسی « مجنون»خانواده هستند. سه َرف اصلیِ این دو واژه )ج، ن، ن( است. بد نیست بدانید هم« جنّ»و « مجنون»دو واژۀ 

 است.شده« جنّ»است که دچار 

 رونیب کندیوصل تو از سر نم الیخ یسعد بردیعشق تو چندان که م یجفا

 یکشکرد نه دامن یکشدام یبه گه ناخوش اعدمس اری

 خانواده هستند. سه َرف اصلیِ این دو واژه )س، ع، د( است.هم« مساعد»و « سعد»دو واژۀ 

 رونیب کندیوصل تو از سر نم الیخ یسعد بردیعشق تو چندان که م یجفا

 به راه کهکشان بازار امشب شد تو بنگر یاگر بازار خال

 خانواده نیستند. سه َرف اصلی واژۀ نخست )خ، ل، ء( است و سه َرف اصلی واژۀ دوم )خ، ی، ل(هم« خیال»و  «خالی»دو واژۀ 

 یبا کس آرام ردینگ یجافکه هرگز عالم  یز غم آن به که کم الف صافی ۀخور باد یهم

 رونیب کندیوصل تو از سر نم الیخ یسعد بردیعشق تو چندان که م یجفا

خانواده هستند. سه َرف اصلیِ این دو واژه )ج، ف، ی( است. بد نیست بدانید گاهی در زبان عربی سه هم« جفا»و « جافی»دو واژۀ 

ند؛ در اشوند؛ دو واژۀ اخیر نیز مشمول همین قضیه شدهدچار تغییرات جزئی می ای به واژۀ دیگر بسته به وزن واژهَرف اصلی از واژه

 دهد. اده بودنِ دو واژه اطالعِ قبلی داشته باشیم و گشتن دنبالِ سه َرف اصلی جواب نمیخانومواردِ این چنینی باید از هم

 «4»گزینۀ  -111

ی یکی ادهند. بنابراین اگر واژهالشّعاع قرار میآیند و اسم بعد از خود را از نظر معنایی تحتها پیش از اسم میفراموش نکنیم وابسته

به « چون»و « عجب»، «چگونه»های های زیر واژهآید. برای نمونه در بیتابسته به َساب نمیاز این دو شرط را نداشته باشد، دیگر و

 آیند.علّت این که شرایطِ وابستگی را ندارند، وابسته به َساب نمی

 موزون لیچگونه دوست ندارد شما را که طبع موزونست یالخصوص کس یعل

 نسوخت بر مجنون را دل یلیعجب که ل یلیمجنون در عشق صورت ل سوختب

 کند و وابستۀ پیشین آن از نوع صفت اشاره است:به اسم پس از خود اشاره می« همین»در َالی که در بیت زیر واژۀ 

 ...درون اقیاشت گنجدینم ثیکه در َد عشق بسست لیدل رونیب ریّتغ نیهم

 «4»گزینۀ  -111

نید و اطّالعات در آخر کتاب فارسی بز« اعالم»رسید سری به بخش میپیشتر هم گفتیم وقتی در کتاب فارسی به نام نویسنده یا شاعری 

-دهکرمهم را در مورد آن نام به خاطر بسپارید. یکی از آن اطّالعات مهم، قرن و روزگاری است که نویسنده یا شاعر در آن زندگی می

و در میان شاعران دیگر ذهنیتی، اگرچه کلّی، به دست توانیم از جایگاه ااست. با به خاطر سپردنِ قرنی که شاعر در آن زندگی کرده می

 توانیم بفهمیم سعدی مورد تأثیر َافظ بوده و یا برعکس. بیاوریم. مثالً می
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 1صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

 ها همه،های گزینهشود. بیتنامیده می« تخلّص»آورد ایم که بیتی که شاعر نام شاعرانۀ خود را در آن میدر کتاب فارسی خوانده

وان به نام تاید. از طرفی از بیت تخلّص غزل سعدی نیز میها آشنا شدهعرانی هستند که درکتاب فارسی با نام آنهای تخلّصِ شابیت

ن فهمید تنها َافظ است که بعد از سعدی پا به ایها را نگاه کنید میسرایندۀ آن و تاریخ َدودیِ سروده شدنش پی برد. اگر دوباره بیت

 یش را پس از سعدی سروده:جهان گذاشته و بنابراین شعرها

 صنم فرمان تراست یا یور بخوان یگر بران تست یچاکر و موال ییسنا ییدر همه جا

 خون اندر برستم زیلبر یدل انیکه از عشق نکو طاهر منم

 سخن را نیخواند ا نیبه دفتر در چن آن ناربن را دیگر ند ینظام

 کند شما را یاثر یصبحگاه یکه دعا زیسحرخ َافظده تو به  یاخدا که جرعه  به

 «1»گزینۀ  -111

کی از است. یاست، کاربردهای دیگری نیز داشتهدر گذشته عالوه بر این که مانند زبانِ فارسی امروزِ ما نشانۀ مفعول بوده« را»واژۀ 

بردِ ویژه معموالً جای بوده است. در این کار« مضاف الیه»و « مضاف»در میان « نمای اضافهنقش»به جای « را»این کاربردها آمدن 

 شود:شده است. نمونۀ این کاربردِ قدیمی در بیت زیر از سعدی دیده میبا هم عوض می« مضاف الیه»و « مضاف»

 نسوخت بر مجنون را دل یلیلعجب که  یلیسوخت مجنون در عشق صورت لب

 در زبان فارسی امروزی است.« دلِ لیلی»معادلِ « لیلی را دل»در این بیت 

 گذرانیم:ها را از نظر میهای گزینهین مقدّمه بیتبا ا

 بیفزاید تو را عقل و دینتا  نشین تو از تو به بایدهم

 زیاد شود. عقل و دینِ تو... تا 

 رسدبوی بهار می باغ رامژده دهید  رسدآب زنید راه را هین که نگار می

 رسد.مژده بدهید بوی بهار میبه باغ ... 

 نیست پایان غم مخور کان راهیچ راهی نیست  رناک است و مقصد بس بعیدگر چه منزل بس خط

 پایانی نیست )که پایانی ندارد( پس غم نخور. برای آن... هیچ راهی نیست که 

 در پیله تا به کی بر خویشتن تنی مرغ از فروتنی کرم راپرسید 

 پرسید ... . از کرممرغ از روی فروتنی 

 «2»گزینۀ  -111

م شوند. نگاهی به بیت سوجا میرسی اجزای جمله به خاطر تأکید روی یک جزء خاص و یا هماهنگی موسیقایی، جابهگاهی در شعر فا

 اندازیم:در این شکلِ معمولی می« ت»تر آن و جایگاه ضمیر غزل و شکل معمولی

 خون زدیبه دست دوست َاللست اگر بر انجمنت انیم زدیبر یگر آبرو

 بریزد ...اگر آبرویت میان انجمن 

ها گزینه هایآید. بنابراین در بیتالیه آن به َساب می است و مضاف« آبروی»وابستۀ پسینِ واژۀ « ت»اید ضمیر طور که فهمیدههمان

 های دیگر را نخوریم:باشیم و فریب واژه« آبروی»باید به دنبال واژۀ 

 خواب کجا کدام و یصبور ستیقرار چ دوست یقرار و خواب ز َافظ طمع مدار ا

 نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد نیکه اندوختم ز دانش و د یآبرو هر
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 و خندان باش نیو کوشش پروانه ب الیخ دل شو کیزبان و  کی یشمع انجمن تو

 که جهان جمله سراب است یدست از سر آب میتا نگذار ایاست در و دشت ب سبز

 «3»گزینۀ  -111

در سخن است. اگر به هر دلیلی یکی از این دو رکن در سخن نیاید، « بهمشبّه»و « مشبّه»وأمانِ گیری آرایۀ تشبیه، آمدنِ تشرط شکل

 آید.به وجود می« استعاره»دیگر آرایۀ تشبیهی در کار نخواهد بود و اصطالَاً آرایۀ 

 های صورتِ پرسش را بررسی خواهیم کرد:های بیتهماهنگ با این شرط تشبیه

 من آن بلبل پردستان را طبع یطوط شرح دهد یدر صفاتش نرسد گرچه بس

 مشبّه: طبع

 به: طوطیمشبّه

 توان رفت جز بر پی مصطفی راه صفامحال است سعدی که 

 مشبّه: صفا

 به: راهمشبّه

 را کمان ابرو یصفت که تو دار نیبد دیبازآ ریت شیت پدل دیصهزار 

 مشبّه: دل

 به: صیدمشبّه

 مشبّه: ابرو

 به: کمانمشبّه

 «1»گزینۀ  -112

 پردازیم:های این پرسش میهای گزینهدر بیت« ش»ای به بررسی نقشِ دستوری ضمیر پیوستۀ بدون هیچ مقدّمه

 دهد شخورد سگان سپاهه ب چو روباه سرخ ار کالهش دهد

 دهد.به خوردِ سگانِ سپاه می او رامانند روباه سرخ اگر به او کاله دهد، )سرانجام( 

 رواست یخوان شو باال ریاگر ز ماست یماگاه باال ریز یگه

 زیر و باال بخوانی درست است. او را... اگر 

 نکردند باز شدر برون نیکز فراز نجایزان در ا یکس امدین

 بیرون نکردند. او راکسی از آن ر اینجا نیامد که از این در 

 کند یخوار زندهیفلک برست کند یچش رسد سازگار هره ب

 رسد، کار خواهد آمد ... .با هر چه به او می

 «3»گزینۀ  -111

هند. دها بخشی معناها و کاربردهایشان را از دست میشود. مثالً گاهی واژهباشیم با گذر زمان، زبان با تغییراتی روبرو میبه خاطر داشته

ه ای امروزینش، به معنای شدن بنیز چنین تغییراتی را در گذر زمان از سر گذرانده است. این فعل در گذشته، جدا از معن« آمدن»فعل 

رسش های این پرا در گزینه« نیاید»با این مقدّمه معنای فعل «. هوا سرد آمد»اند گفتهها میاست. برای نمونه گاهی قدیمیرفتهکار می

 کنیم و به دنبال معنا و کاربرد متفاوت خواهیم بود:بررسی می
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 ه آخر کارب یجو دیایکم ن انبار نیبا همه خورد و برد از

 .شودنمیبا وجود این همه خوردن و بردن از این انبار در آخر کار دانۀ جوی کم 

 همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار تا قیامت سخن اندر کرم و رَمت او

 .شودنمیگویند و یک هزارم هم گفته تا قیامت همه دربارۀ رَمت خدا سخن می

 کارزار نیبد دیایهمانا ن  اریدگر سام رفت از در شهر

 .نخواهدآمدسام دیگر از دربار شاه رفت و قطعاً به این جنگ 

 دعا دیجویهم نانیچون ز مسک یمصطف دیایترا باور ن نیا

 این را که مصطفی )ص( از مسکینان التماس دعا دارد. شودنمیتو باورت 

 «1»گزینۀ  -111

اضافه شده است و بدین ترتیب « تهمت»به واژۀ « زده»است، واژۀ هکه در صورت پرسش آمد «کن. زیتهمت زده پره یاز جا»در جملۀ 

نبال های این پرسش به ددهد. بنابراین باید در گزینهمی« موردِ تهمت واقع شده»است که معنای از تالقیِ این دو واژه صفتی ایجاد شده

 چنین کاربردی بود:

 زدهخواب تو در آغوش بخت یاکه خفته ترسمت ندهند داریوصال دولت ب

 دهد.می« دچار خواب شده»صفت است و معنای « زدهخواب»واژۀ 

 و هند داده خراج نیزلف تو ماچ نیبه چ دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و َبش

 رود.همچنان در زبان فارسی به کار می« به هم زدن»هم تعبیر مشابهِ  مجموعاً فعل است و امروزه« زدهبرهم»واژۀ 

 شکر بخند کیخدا  یمشتاقم از برا قند ثیده زده بر َدپسته تو خن یا

 شود.باشد و فعل شمره میمی« زده است»کوتاه شدۀ « زده خنده»در عبارت « زده»واژۀ 

 ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده است بهر کسب شرف بیخرد که ملهم غ

 شود.و فعل شمره میباشد می« زده است»کوتاه شدۀ « زده بوسه»در عبارت « زده»واژۀ 

 «2»گزینۀ  -111

 برای یافتن پاسخِ این پرسش در نخستین مرَله باید عبارت زیر را به درستی معنا کنیم:

 «که در متقدّم طعن نکند. یبر وجه دیجواب خود بگو»

 کنایه نزند. ه ورسد( بگوید ولی به شکلی که به نفر قبلی )که قبل از او سخن گفته( گوشجواب خودش را )جوابی که به ذهنش می

 ها:بررسی گزینه

 بعد از شنیدن پرسش، نخستین کسی که پاسخ گفت او بود اگرچه جانب ادب را نگاه نداشت.

 دهنده نخستین کس است و خبری از فرد پیشینی که به او طعنه زده شود، نیست.پاسخ

 ه خوبی نداشته.به عنوان دومین فرد نظرش را داد و وسط َرفش گفت سخنان علی نشان داد مطالع

 زند.دهد به فرد قبلی طعنه میهمان طور که مشخّص است گوینده در عین َال که نظر می

 داشت.شد، َتماً اَترام درگذشتگان را نگاه میترها میهنگام سخن گفتن اگر یادی از قدیمی

ww
w.
ka
no
on
.ir



    

 

 9صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

ه تقابلی میان مفهوم این جمله و جملۀ صورت ها. ضمن این کاند و نه قدیمیافرادی هستند که قبالً سخن گفته« متقدّم»منظور از 

 شود.پرسش دیده نمی

 او هم سرانجام در میان جمع سخن گفت و در سخنانش از بعضی از رفتگان به بدی یاد کرد.

 نیست.« اندکسانی که از دنیا رفته»، «متقدّم»طور که گفته شد، منظور از همان

 «1»گزینۀ  -111

 رویم:ها میهای گزینهی مسندی در بیتهابدون مقدّمه به سراغ برسی گروه

 َرمت اوست میپرده دار َر من که باشم در آن َرم که صبا

 )مسند بدون وابسته( باشم؟ که: من 1

 .ست)مسند با سه وابستۀ پسین( ا َرمت او میپرده دار َر صبا :2

 محبت اوست نهیگنج نهیس که َافظ را نیظاهر مب فقر

 .ستبا دو وابستۀ پسین( ا )مسند محبت او نهیگنج نهیس

 همه عالم گواه عصمت اوست من آلوده دامنم چه عجب گر

 .م)مسند با یک وابستۀ پسین( هست آلوده دامنمن : 1

 .ستا او )مسند با یک وابستۀ پسین( گواه عصمتهمه عالم : 2

 دار طلعت اوست نهییآ دهید سراپرده محبت اوست دل

         .اوستوابستۀ پسین( )مسند با یک  سراپرده محبت دل :1

 .ست)مسند با دو وابستۀ پسین( ا دار طلعت اونهییآ دهید :2

 «2»گزینۀ  -111

ند هایی هستآوا واژههای همباشیم تا دچار غلط امالیی نشویم. واژهای داشتهآوا دارند، تمرکز ویژههایی که همباید هنگام نوشتن واژه

آوا هستند و امالی درستشان را از تنها از )باد( هم« صبا»)نام شهر( و « سبا»تی دارند. دو واژۀ که تلفّظ یکسان و معنا و امالی متفاو

 ها نگاهی بیندازید:توان فهمید. به امالی درست بیتفضای معناییِ جمله می

 صبا )باد( دست به الزمان صدرنامه  دیرس کیکبوتر و پ زَمتیچنان که دوشم ب

 «)شهر( باسمن چو  یچو هدهد و محنت سرا )باد( باص بود مانیصدر الزمان سل ییگو درست

 چشم انتظار آمد یکش ایبه توت )باد( باصبخت منتظر که  یباز کن ا دهیتو د

 کامکار آمد مانیتخت سل یز پا هر()شگرد شهر سبا  ه به عزم بشارت ب )باد( صبا

 « 4»گزینۀ  -111

کنیم: ها را تحلیل میهای دیگر ممکن است قید به نظر برسند که آندر گزینه قید است. بعضی کلمات« پشت سر هم» «4»در گزینۀ 

ای که قبل از آن آمده «به»با توجه به « فردا»، خود، نقش مفعول را دارد. «کار»است که « کار»الیه برای مضاف« امروز» «1»در گزینۀ 

کند و مسندی را به آن نسبت ده دارد دربارۀ دیشب صحبت مینقش نهاد را داراست؛ نویسن« دیشب»، «2»است، متمم است. در گزینۀ 

های درس»متمم است و « اتفاقات دیروز»، «3»است. در جملۀ گزینۀ « امهای زندگییکی از بهترین شب»دهد. مسند این جمله می

و « شبدی»، «فردا»، «امروز»هایی مثل شود. دقت داشته باشید که واژهدارد. تنها در گزینۀ پایانی قید دیده می را نقش مفعول« زیادی

  های دیگری دارند.... همیشه قید نیستند و گاهی نقش
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 :«171»تا « 159»از ردیف  نامۀ مطالعات اجتماعیـ پاسخ د

 «2» گزینۀ -111

 .شود می تنفیذ و امضا رهبر توسط وی َکم کار، به برای شروع شد، انتخاب مردم آرای َداکثر با جمهور رئیس آنکه از تنفیذ: پس

 «3» گزینۀ -111

 یا دهند انجام را که تکالیفشان کندمی ملزم را افراد بلکه کندنمی تعیین مجازاتی دادگاه است که اعمالی به دعاوی َقوقی مربوط

 .بدهند را دیگران قانونی َقوق

 «2» گزینۀ -111

 پس .کردمی دعوت رستاخیز روز به نایما و یگانه خدای پرستش به را پنهانی مردم و فردی صورت به بعثت آغاز در خدا رسول

 .نماید دعوت اسالم به آشکارا را مردم عموم سپس خویشاوندان و نخست یافت مأموریت پیامبر سال، سه از

 «4»گزینۀ -112

 امام محمد باقر )ع( در زمان امویان به شهادت رسیدند.

 «3» گزینۀ -111

اند، آب و هوای قاره ای زمستانهای سرد و خشک دارد، یده شدهکشها به دالیل زیر غلط هستند: فالتها از غرب به شرق  گزینۀسایر 

 در سرزمینهای مشرق و جنوب شرقی بادهای مونسون می وزد.

 «2»گزینۀ -111

 کشور ده اکنون هم و شد بسته ترکیه و پاکستان ایران، بین 1341 سال در نخست که اقتصادی )اکو( همکاری سازمان پیمان

 .هستند آن عضو منطقه

  «1» گزینۀ -111

دقیقه ای،  33ساعت و  11صبح نوروز برای تبریک گفتن به عنوان نخستین نفر زمان مناسبی باشد، با اختالف َدود  8اگر ساعت 

 به وقت اوتاوا خواهد بود. 23:33ساعت مناسب 

 «3» گزینۀ -111

 س الجدی قرار داردمدار رأس السرطان در شمال مدار رأ

 «4» گزینۀ -111

 مالکهای توسعه انسانی نیست. وضعیت اشتغال نیروی انسانی از

 «2»گزینۀ  -111

و  مرکزی َکومت تقویت برای اوّل عباس بودند. شاه ایران های مختلف والیت َاکم قزلباش ایل سران اوّل، عباس شاه زمان تا

 سپرد. همچنین هاقزلباش از غیر افرادی به و گرفت آنان را از هاوالیت َکومت قزلباش، ایل سران بی نظمی و نافرمانی از جلوگیری

 توپ و تفنگ به را سپاه این اروپاییان، گرفتن از کمک با و داد تشکیل غیرقزلباش افراد از جدیدی سپاه ،سپاه قزلباش کنار در

 .کرد مجهز
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 «4» گزینۀ -111

 بود؛ اهآگ دریایی نیروی اهمیت و فارس خلیج َساس موقعیت شاه ازهان در زمان صفویه و قبل از نادرشاه بود. نادرسقوط اصف

آغاز صدارت  .شد متوقف او مرگ با کارها این اما داد انجام فارس،کارهایی خلیج در ایران دریایی نیروی تأسیس برای رو، ازاین

 امیر کبیر در زمان قاجاریه بود و نهضت تنباکو بعد از او اتفاق افتاده است.

 «1» گزینۀ -111

 تبریز زادگاهش در رُشدیه َسن میرزا .بود جدید هایمدرسه ایجاد قاجار، ره دو در اروپایی تمدن با ایرانیان آشنایی نتایج از یکی

 .کرد تأسیس مدرسه جدید چندین قم و تهران مشهد، شهرهای و

 «4»گزینۀ -111

ورد قبول های م قواعد و شیوه عبارت دیگر، به هنجارها، رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده و متداولند. به

هنجارها در واقع همه عادتها، آداب و رسوم اجتماعی، مناسک مذهبی، . گویند یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف، هنجار می

پرسی و سکوت کردن به خاطر مهمان هر دو هنجار با این توصیف سالم و اَوال .گیرد قوانین را در برمی قواعد، قوانین و مقررات 

 هستند.

 «3» گزینۀ -112

 امنیت برقراری اختالفات َل و قوانین اجرای برای همچنین پیدا می کنند. آنها نیاز مقرراتی و قوانین به خود امور تنظیم برای افراد

 جامعه امور اداره و دهند تشکیل َکومتی ناگزیرند دشمنان هجوم دفاع از جامعه، مختلف های فعّالیت میان هماهنگی ایجاد نظم، و

 .شود می هرج و مرج و دچار اختالل جامعه َکومت، نهاد بدون بنابراین بسپارند. افرادی به را

 «1» گزینۀ -111

وری یه چهار غلط است. همچنین در بهرهوری ناظر بر هر سه مرَله تولید، توزیع و مصرف است و هر سه باید عقالنی شود، پس گزبهره

ستانده  ها هستند و نهمالیات و سرمایه و تحقیقات داده سه گزینۀدو غلط است. در  گزینۀهم کمیت و هم کیفیت مورد توجه است پس 

 وری است.یک درست و ناظر بر مفهوم بهره گزینۀاما  ها؛
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 :«191»تا « 174»از ردیف  تجربینامۀ علومـ پاسخ ه

 «2»گزینۀ  -111

فرض کنیم و  1را برابر با Aعنی جرمای، بهترین راه، عدد گذاری است یهای مقایسهها و اصوالً برای پرسشگونه سؤالبرای این

 8روی هم  Bتا 2شرکت دارند پس جرم  Bمولکول 2هاخواهد شد. از آنجا که در واکنش 4برابر با Bبنابراین جرم مولکول

باشد. به طرز مشابه جرم  Aولبرابر مولک 4معادل با  Bخواهد شد. مهم نیست واَد جرم چه باشد مهم این است که جرم هر مولکول

 آید.دست میبه 3معادل با ، Dمولکول
A B C D

C C

  

    

2 3

1 8 3 3 2
  

1/برابر با Cبه Dشد و بنابراین نسبت جرم 2برابر با  Cطور که مشاهده کردید جرمهمان در روش  خواهد بود. توجه کنید که 5

 Aتوانید جرمکنیم. شما میتر است این کار را توصیه میساده 1فرض کنید ولی چون  1را َتماً  Aعدد گذاری مجبور نیستید جرم

 آید.دست میبه 2برابر Cفرض کنید و خواهد دید که جرم را

 «3»گزینۀ  -111

به جدول کتاب مراجعه کنید. بعید است به این سؤال پاسخ نادرست داده باشید ولی پرسشی که در کنار این سؤال در ذهن شما پیش 

ها شود؟ پاسخ این است که برای ساخت تجهیزات این نیروگاهمی CO2آید این است که اصالً چرا برق آبی یا بادی منجر به تولیدمی

 یلی مصرف شده است.انرژی فس

 «1»گزینۀ  -111

فقط جملۀ اوّل درست است. بسیاری از مواد یونی پیوند اشتراکی هم 

م هیدروکسید و کلسیبرای این مواد عبارتند از: سدیم دارند. دو مثال مهم 

 کنید. ماده توجه 2کربنات. به ساختار این 

های اکسیژن یک پیوند های باال اتمتا پیوند اشتراکی ایجاد کند. در مثال 2الکترون جذب کند و یا  2خواهد دانیم که اکسیژن میمی

 اند. الکترون جذب شده با عالمت ضربدر مشخص شده است.اند و یک الکترون هم جذب کردهاشتراکی ایجاد کرده

 «.پ»و « ب»های و اما جمله

 نادرست است زیرا بسیاری از مواد غیریونی مثل نبات یا شکر هم بلوری هستند.« ب»ۀ جمل

 هند.دشوند و اگر َل نشوند رسانایی را تغییر نمیهم غلط است زیرا برخی مواد یونی مثل کلسیم کربنات در آب َل نمی« پ»جملۀ 

 «3»گزینۀ  -111

 م.کنیشونده را َساب می در گام اوّل کل مقدار َالل و َل

g 1600 َاللg 400 َل شوندهkg, %2 20  

g 2100 َاللg 900 َل شوندهkg, %3 30  

g5000 شوندۀ جامد َل               

ها مقدار َل شوندۀ َل گرم َل شونده را در خود َل کرده است و پس از آزمایش 1300گرم َالل داریم که در ابتدا 3700یعنی

 گرم شده است )چرا؟( 5300شده
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گرم َالل َدود 100درپذیری پس انحاللگرم َل شونده َل شود.  5300م َاللگر 3700شود که دریعنی وقتی محلول سیر می

   گرم خواهد بود. 150

 
 «1»گزینۀ  -111

 شود.نفت، انرژی الزم برای تبخیر نفت خام تأمین می 1%درست است. با گرمای َاصل از سوزاندن َدود« الف»

غلط است. بنزین یک برش نفتی است و بنابراین مخلوطی از چند ماده است و بنابراین فرمول ندارد. البته فرمول فرضی بنزین« ب»

C H8 Cتوان بنزین رااست یعنی می 18 H8 Cکرد. یعنی کیفیت سوختن آن مثلفرض  18 H8 است ولی تقریباً هیچ وقت بنزینی  18

Cریزیمکه در باک خودروها می H8  نیست. 18

 .O3و O2های گوناگون با خواص گوناگون داشته باشد. مثلیک عنصر ممکن است شکلغلط است. نکته این جمله:  «پ»

 «1»گزینۀ   -111

 های کتاب استخراج شده بودند.هر سه جمله از عکس

جملۀ اوّل نادرست است زیرا هموگلوبین یک بسپار )پلیمر( طبیعی است که عنصر فلزی )آهن( نیز دارد. جملۀ دوم را با دقت در 

هم متصل اتمی که واَدهای سازنده را به ،هم در نشاسته و هم در سلولزویم. جملۀ سوم نادرست است. شمتوجه می 11شکل صفحۀ 

 شود.دیده می 11و  1کند اکسیژن است. این مسأله به وضوح در شکل صفحۀ می
 

 «1»گزینۀ  -111

هر 
1
4

 ثانیه است! 11دقیقه، برابر با  

 رکت و نقطۀ پایانی آن را یافت.اکنون برای پاسخ دادن به این پرسش، باید نقطۀ آغاز َ

 

 

 جایی را کشید و اندازۀ آن را به کمک رابطۀ فیثاغورس به دست آورد.توان بردار جابهدر نتیجه، می

 

 

 

 

2(اندازۀ بردار جابهجایی) =  2 26 3  ( جاییجابه 2(اندازۀ بردار  = 36 9   

⟹ اربرد جابهجایی اندازۀ  = m45  

 «2»گزینه  -111

تواند تا جای خاصی سقوط کند. یعنی در آن وضعیت انرژی پتانسیل خواهد و نمیوزنی برسد، دیگر نمیاگر جسمی به َالت بی

 نادرست هستند.(« 1و  1»است. )گزینه های اش صفر شدهگرانشی
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شود که اگر جسم رها شود، با شدت کمتری به سوی زمین بازگردد. زمین(، باعث میکم شدن اندازۀ شدت جاذبۀ زمین )شتاب جاذبۀ 

کم شدن تدریجیِ شدت بازگشت به سوی زمین، نشان دهندۀ این است که هنگام باالبردن جسم، اندازۀ انرژی پتانسیل گرانشی 

 توانسته ناگهان صفر شود.نمی

 «3»گزینۀ  -112

متر جیوه باشد، ارتفاع ستون جیوه هنگام باال بردن لوله سانتی74باشد و اگر فشار هوا بیش ازاگر لولۀ آزمایش به اندازۀ کافی دراز 

نادرست  «2»و « 1»های یابد تا جایی که فشار زیر آن ستون جیوه با فشار هوای محیط بیرون برابر شود. )گزینهآزمایش افزایش می

متر باالتر از سانتی76 خواهد جیوه را تا ارتفاعمتر جیوه باشد. پس هوا میسانتی76هوای محیط اکنون فرض کنید فشار هستند.(

ا را وسطح جیوۀ ظرف بفرستد. اکنون که ته لوله بسته است، جیوه به ته لوله نیرویی روبه باال وارد خواهد کرد تا بتواند خواستۀ فشار ه

 نادرست است.(« 1» عملی سازد! )گزینۀ

 «3»گزینۀ  -111

رسد. اکنون می Bدارِ محوردندۀ ورودی باشد، نیرویی که به کنارۀ آن وارد شده بود، بدون تغییر به چرخ دندانهچرخ Aدندۀاگر چرخ

کاهش اندازۀ نیرو خواهیم داشت. این نیروی کمتر، از Bوارد شده است و در چرخ و محورBنیرو به محورِ مجموعۀ چرخ و محور

ن بود. اگر همی شود. بنابراین مزیت مکانیکی مجموعه کمتر از یک خواهدمنتقل می Cدارِ بزرگ بدون تغییر به چرخ دندۀ چرخ دندانه

 مفهوم نادرستی را نوشته و برای انتخاب شدن مناسب است. «1»دنبال کنید، خواهید دید که گزینۀ « 1»شیوۀ َل را برای گزینۀ 

نیز همراه با محورش، چندین  Bچرخ بزرگچندین دور در ثانیه خواهد چرخید و Bیک دور در ثانیه بچرخد، محورAدندۀاگر چرخ

بسیار Cدندۀبا سرعت چرخشی بسیار بیشتر خواهد چرخید، یعنی در هر ثانیه، چرخCدندۀدور در ثانیه خواهد چرخید. بنابراین چرخ

 کمتر خواهند چرخید.Aدندۀمیانه و چرخ Bهایزیاد، چرخ دنده

 «3»گزینۀ  -111

-تر از بازوی مقاوم است، بنابراین مزیت مکانیکیدر مجموعـۀ ماهیچه و استخوانِ ساعد، اهرمی داریم که بازوی محرک آن بسیار کوتاه

 توانندهایی که از کنار به هم متصل هستند، تنها میدندهچرخ نادرست است.(« 1»و گزینۀ  «1» اش بسیار کوچکتر از یک است. )گزینۀ

دهند دهند( را تغییر مینشان می های بعد خواهید دید که سرعت چرخش را با اندازۀ گشتاور نیرو و اندازۀ سرعت چرخش )در سال

 را فهمید.« 1» توان درست بودن گزینۀبا کشیدن شکل، می نادرست است.(« 2»ینۀ تغییر است. )گزها بیو اندازۀ نیرو در آن

 «2»گزینۀ  -111

دهنده آن شود. این شواهد نشانفسیل ماهی دیده می Eدر کنار فسیل گوش ماهی و در الیه « پ»و الیۀ  Dفسیل سرخس در الیه

 های تیز در این محیط کنارکره در گذشته افیانوس یا دریایی قرار داشته و سرخس با برگالقی این ورقه سنگاست در محل ت

 ها:بررسی سایر گزینه کرده است.جانداران آبزی زندگی می

. اگر شودکره به علت اختالف چگالی در َال فرورانش هستند ولی در شکل تنها یک درزه دیده میدو ورقه سنگ«: 1»گزینۀ 

 آید.جا نشوند درزه بوجود میهای اطراف یک شکستگی جابهسنگ

 کند.شناسی آن را تأیید میتر هستند و شواهد فسیلبسیار به یکدیگر نزدیک« پ»و  Dسن الیه«: 3»گزینۀ 
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تواند از آتشفشان موجود در این مواد مذاب میای که در َال فرورانش است به علت َرارت و فشار ذوب شده و ورقه«: 4»گزینۀ 

های آذرین آینده وجود داشته باشد، آن منطقه خارج شده و به مرور زمان سرد شوند. اینکه آثار ترکیبات فسیل سرخس در سنگ

 ممکن است.

 «1»گزینۀ  -111

اختارهای ها و سند و با استفاده از اندامکها نفوذ کای است و برای تقسیم شدن باید به درون یاختهویروس ایدز فاقد ساخت و یاخته

های سفید هستند که با بخشی از گویچه Tباشد. لنفوسیت می Tهای هدف ویروس ایدز نوعی از لنفوسیت آنها تقسیم شود. یاخته

ابد یهای لنفوسیت بدن افراد کاهش میشوند، یاختهها آزاد میدرون یاخته های ازکند. هنگامی که ویروسعوامل بیماریزا مقابله می

ها شود ولی درماه پنجم کاهش تعداد لنفوسیتطبق نمودار فرد در ماه دوم مبتال می شوند.پذیر میها آسیبپس در برابر سایر بیماری

عالئم  7تا  1ها در ماه جام شده و با از بین رفتن یاختهتقسیم ویروس ایدز درون یاخته ان 1تا  2شود. در طی مدت ماه شروع می

 فرد بیماری جدیدی بگیرد اَتمال مرگ او بیشتر خواهد بود. 9شود و اگر در ماه بیماری ظاهر می

 «3»گزینۀ  -111

هاست. های سطحی، جانداران، باد و عوامل محیطی از جمله آنها در یک منطقه مؤثر است. آبعوامل متفاوتی بر پراکنش هاگ

 ها: بررسی گزینه

 هاست.دهندۀ نقش آنها در پراکنش هاگها نشانها به دنبال کاهش َمعیت ملخدر صورت کاهش جمعیت خزه«: 1»گزینۀ 

های سطحی به گسترش است که آب دهندۀ اینهای سطحی هم نشانها در اثر افزایش رطوبت و آبافزایش رویش خزه«: 2»گزینۀ 

 کند.ها کمک میهاگ

ت شود ولی این به علشکستگی میله گیاه خزه باعث نرسیدن مواد مغذی جهت رشد گیاه و تشکیل هاگ در هاگدان می«: 3»گزینۀ 

 شود.ها مشاهده نمیاختالل در عملکرد شیره خام نیست چرا که شیره خام در آوند چوبی وجود دارد و آوند در خزه

 ها باشد.زایی خزهها همزمان با هاگزایی قارچتواند تأییدی بر هاگمی یکسان بدون سرعت رشد قارچ و خزه«: 4»گزینۀ 

 «4»گزینۀ  -111

 ها:هگزینهمۀ بررسی 

ندپایان پوستان و بخشی از بخارپوستان مانند سکه شنی دارای دستگاه گردش آبی هستند و در خرچنگ پهن که جز سخت«: 1»گزینۀ 

دیده  داران بیشترباشد. دستگاه گردش عمومی خون در مهرهمولنف )خون ـ لنف( میباشند وظیفه انتقال مواد بر عهده دستگاه همی

 شود.می

 پوستان و هر دو بخشی از بندپایان هستند.رتیل جز عنکبوتیان و میگو جز سخت«: 2»گزینۀ 

نیز نوعی  گل به انسان شوند. آسکاریستوانند باعث انتقال انها میو َلزونها لیسهها به تنهایی بیماریزا نیستند ولی لیسه«: 3»گزینۀ 

 کند.ای است که تخم آن وارد دستگاه گوارش انسان شده و بیماریزایی میکرم لوله

های تنفسی در سطح شکمی هستند که به سیستم تنفس نایدیسی متصل ها که جز َشرات هستند دارای سوراخملخ«: 4»گزینۀ 

 ه دارای تنفس پوستی است.اند کاند. زالوها ولی نوعی کرم َلقویشده
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 «1»گزینۀ   -111

 صحیح هستند. کپلک همانند کرم کدو، نوعی کرم پهن انگلی روده است. «ه»و  «ج»، «ب»موارد 

 « 3»گزینۀ  -111

و باشند. سنگ گابر« الف»توانند جای سنگ های رسوبی تبخیری هستند که هر دو میسنگ آهک و سنگ نمک هر دو جزء سنگ

« پ»تواند سنگ مرمر باشد. سنگ فقط می« ب»وده ولی سنگ مرمر َاصل دگرگونی است. پس سنگ یک سنگ آذرین درونی ب

نیز « ت»باید سنگ آذرین درونی باشد. گابرو و گرانیت سنگ آذرین درونی و بازالت و ریولیت سنگ آذرین بیرونی هستند. سنگ 

 باشد.ویژگی مختص تراورتن میشود که این رسوب طی واکنش شیمیایی در مجاورت چشمه آهکی تشکیل می
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 :«211»تا « 191»از ردیف  نامۀ ریاضیاتـ پاسخ ط

 «4»گزینۀ  -111

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

                 

                 

                 

                 

   
   
   

30 1 2 15 1 2 15 1 2 15 1 2 15

1 3 10 1 3 10 1 3 10 1 3 10

1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6

2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5

  

دست ا را بههتوانید از رابطۀ زیر همۀ َالتتوانید بدون اینکه همۀ اعداد را بنویسید میاگر به ترتیب نوشتن اعداد باال دقت کنید، می

                                                                                                                                                    آورید: 4 4 16 

 «1»گزینۀ  -112

xاگر 0:آن وقت داریم ،                                                                               x y ( ) y y       
1

4 3 1 4 0 3 1
3

  

یعنی نقطۀ
 
 
 
 

0

1
3

xروی خط  y x ( )    4 3 1 4 3 0  قرار دارد. 1

yاگر 0:آن وقت داریم ،                                                                     x y x ( ) x      
1

4 3 1 4 3 0 1
4

 

 بنابراین مثلث مذکور به شکل زیر است.

 
 الزاویه است پس بنابه قضیۀ فیثاغورس طول وتر آن برابر است با:چون مثلث مذکور قائم

( ) ( )


     2 21 1 1 1 16 9 25 5
3 4 9 16 144 144 12

  

                                                                     پس محیط مثلث برابر است با:      
1 1 5 4 3 5 12

1
3 4 12 12 12 12 12

 

 «2»گزینۀ  -111

 راه َل اوّل:

eباشد. بنابراین 1باید برابر  e3ضربیکان َاصل  abcd                                                    . پس:7 abcd 3 1 7 71 

d3باتوجه به تساوی باال، یکان: dاست. پس 7برابر  2  abc                                       . بنابراین:5 abc 3 1 57 571 

c3باتوجه به تساوی باال، یکان cپساست.  1برابر  1  ab                                         . بنابراین:8 ab 3 1 857 8571 

b3باتوجه به تساوی باال، یکان bاست. پس 8برابر  2  a                                      . بنابراین:2 a 3 1 2857 28571 

aاست. پس 2برابر  a3باتوجه به تساوی باال، یکان                                                  . بنابراین:4 3 142857 428571 
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 11صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

a                                                                                              پس: b c d e         4 2 8 5 7 26 

 راه َل دوم:

x                                                                      فرض کنید: abcde x abcde x abcde     10 0 10 1 1 

abcde                                                                                         از طرفی: abcde x   1 100000 100000 

 بنابراین:

( x) x

x x

x

x

   

   

 

 

3 100000 10 1

300000 3 10 1

299999 7

42857

  

abcde                                                   درنتیجه: a b c d e           42857 4 2 8 5 7 26 

 «3»گزینۀ  -111

1/میانگین قد هر چهار نفر پشت سرهم بیشتر از /متر است. پس مجموع قد هر چهار نفر پشت سرهم از 50 4 1 50 بیشتر  6

 است.

 توانیم دو نفر را قدکوتاه و دو نفر دیگر را قدبلند درنظر بگیریم. زیرا:بنابراین از چهار نفر پشت سرهم نمی

/ / /    2 1 22 2 1 60 5 64 6  
 ا قدکوتاه و سه نفر دیگر را قدبلند درنظر بگیریم. زیرا:توانیم یک نفر رولی از چهار نفر پشت سرهم می

/ / /    1 1 22 3 1 60 6 02 6  
 بنابراین از هر چهار نفر پشت سرهم، َداقل سه نفر قدبلند هستند.

1/میانگین قد هر هفت نفر پشت سرهم از /کمتر است. پس مجموع قد هر هفت نفر پشت سرهم از 50 / 7 1 50 10 کمتر  5

 است.

 بنابراین از هر هفت نفر پشت سرهم، َداکثر پنج نفر قدبلند هستند. زیرا:
/ / / /

/ / / /

    

    

1 1 22 6 1 60 10 82 10 5

2 1 22 5 1 60 10 44 10 5
  

 نفر باشد. 10تواندآموزان داخل صف نمیادعا: تعداد دانش

نفر را طوری انتخاب کنیم که مجموع قد هر چهار نفر پشت سرهم  10اثبات: فرض کنیم چنین چیزی ممکن باشد. یعنی بتوانیم این

10/متر باشد و مجموع قد هر هفت نفر پشت سرهم بیشتر از 6بیشتر از  کنیم گذاری میصورت زیر نامنفر را به 10متر باشد. این 5

a                                                                                               دهیم:قرار می و در یک صف a a a a a a a a a1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 َاال جدول زیر را درنظر بگیرید:

 
10/باید کمتر از در جدول باال، چهارتا صف هفت نفره داریم که در هر صف، مجموع قدها باشد. پس مجموع قدها در این چهار  5

/صف باید از  10 5 4  کمتر باشد. 42
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 19صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

متر باشد. پس مجموع  6های جدول( که در هر صف، مجموع قدها باید بیشتر از در جدول باال، هفت تا صف چهار نفره داریم )ستون

ید ازقدها در این هفت صف با 6 7 بیشتر باشد و هم کمتر! واضح است که  42رنتیجه مجموع هم باید از بیشتر باشد. د 42

تواند نمی نفر نیز 10نفر باشد، واضح است که بیشتر از 10تواندآموزان داخل صف نمیچنین چیزی ممکن نیست. پس تعداد دانش

 باشد.

 «ب ب ک ب ب ب ک ب ب» نفر باشد. مثال: 9تواند آموزان داخل صف میتعداد دانش

 قد.یعنی کوتاه« ک»یعنی بلندقد و « ب»در مثال باال، 

 «3»گزینۀ  -111

)هایدر وجه 2ندارد. رأس  2مشترکی با رأس  ، رأسی است که وجه2ترین رأس از رأس ردو , , , )1 2 5 8،

( , , , )2 4 5 )و 7 , , , )2 3 7  است. 6آمده است. تنها عددی که در این سه وجه نیامده، عدد  8

 «1»گزینۀ  -111

)P.نادرست است. زیرا:« 1»گزینۀ  , ) ,P( , ) 40 50 3 20 30 2 

23,:30و20اعداد اوّل بین 29 

,:50و40اعداد اوّل بین ,41 43 47 

)P.درست است. زیرا:« 2»گزینۀ  , ) ,P( , ) 80100 7 50100 10  

,:100و50اعداد اوّل بین , , , , , , , ,53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 

,:110و80اعداد اوّل بین , , , , ,83 89 97 101103 107 109 

)P.درست است. زیرا:« 3»گزینۀ  , ) ,P( , ) 50100 10 1 50 15  

,:50تا 1اعداد اوّل بین , , , , , , , , , , , ,2 3 5 7 1113 19 23 29 31 37 41 43 47 

)P.درست است. زیرا:« 4»گزینۀ  , ) ,P( , ) 150 200 11 1 50 15 

,:200تا 150اعداد اوّل بین , , , , , , , , ,151157 163 167 173 179 181191193 197 199 

 «3»گزینۀ  -111

 ت:صورت زیر اسبرندۀ نیمۀ اوّل بوده است، پس نتایج ممکن برای نیمۀ اوّل به Aگل زده شده و تیم 3چون در نیمۀ اوّل 
)A B

)A B

  
  

1 3 0

2 2 1
  

 صورت زیر هستند.در نیمۀ دوم همۀ نتایج ممکن به
)A B

)A B

)A B

)A B

)A B

)A B

)A B

)A B

)A B

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 0 0

2 0 1

3 0 2

4 1 1

5 0 3

6 1 2

7 0 4

8 1 3

9 2 2
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 21صفحۀ  «9»شمارۀ  –ساز ورودی به مدارس برتر نامۀ آزمون شبیهپاسخ پایۀ نهم دورۀ اوّل متوسطه

 

                                                                                                   های ممکن برابر است با:بنابراین، تعداد کل َالت 2 9 18 

 شود:در سه َالت بازی مساوی می

 
پس اَتمال خواسته شده برابر است با:

3 1
18 6

  

 «1»گزینۀ  -111

 یم.گیرصورت زیر درنظر میرا به AHو ارتفاع ABCَالت اوّل: مثلث

 
 ( داریم:ABHبنابه قضیۀ فیثاغورس )در مثلث

BH AB AH BH

BH

BH

BH

                                   

                                   
                                   

    

  

 

 

2 2 2 2 2 2

2

2

13 12

169 144

25

5

  

 ( داریم:ACHبنابه قضیۀ فیثاغورس )در مثلث

CH AC AH CH

CH

CH

CH

                                   

                                   
                                   

    

  

 

 

2 2 2 2 2 2

2

2

20 12

400 144

256

16

  

 محاسبه کنیم. BCرا َول ACHو ABHهایَال، کافی است مجموع َجم َاصل از دوران مثلث

( (AH) BH) ( (AH) CH) ( (AH) (BH CH))

( ) ( )                                                              

                                                              

     

  

 

2 2 2

2

1 1 1
3 3 3

1
12 5 16

3
1008

  

 بنابراین ادعای اوّل درست است.

 گیریم.نظر میصورت زیر دررا به AHو ارتفاع ABCَالت دوم: مثلث

 

BHداریم: ACHو ABHهایبا استفاده از قضیۀ فیثاغورس در مثلث ,CH 5 16 
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 کنیم. را محاسبه ABHو ACHهایهای َاصل از دوران مثلثَال، کافی است تفاضل َجم

( (AH) (CH)) ( (AH) (BH)) (AH) (CH BH)

( ) ( )                                                                     

                                                                     

     

  



2 2 2

2

1 1 1
3 3 3

1
12 16 5

3
1

( )( )

                                                                     



 

144 11
3
528

  

 بنابراین ادعای دوم درست است.

 «4»گزینۀ  -111

ˆاست. پس Xالساقین به رأسیک مثلث متساوی ADXدر شکل زیر، ˆA D نقطۀB را روی ضلعAX  طوری انتخاب

ABایم کهکرده 4. 

ها را در دو نقطه قطع کرده است؛ هر یک از این نقطه DXایم. این دایره پاره خطای رسم کردهدایره BDو شعاع Aبه مرکز

 باشند. Cد نقطۀتواننمی

 وجود دارد. CDپس در شکل زیر، دو مقدار برای

 
 «2»گزینۀ  -211

تا سیم، 13788هر سیم دو سر دارد. بنابراین  13788 2  سر دارند. 27576

تا سیم یک سر مشترک دارند که آن سر مشترک یک گره است.  3، یعنی هر «م متصل استتا سی 3در یک مدار عجیب، هر گره به »

                                                                                               ها برابر است با:بنابراین تعداد گره 27576 3 9192 

 «1»گزینۀ  -211

.متر است، پس محیط چرخ برابر است با: 2رابر چون شعاع چرخ ب 4 

 کند.، ناَیۀ سیاه چرخ مسیر را لمس می3تا 2و از تا 1از 

 کند.، ناَیۀ سیاه چرخ، ناَیۀ سیاه مسیر را لمس میتا 3و  2تا  1های ، در فاصلهتا 1از 

 کند.، ناَیۀ سیاه چرخ، ناَیۀ سیاه مسیر را لمس می3تا 9و  8تا  7های ، در فاصله3تا 2از
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 بنابراین:

( ) ( ) ( ) ( )
%

%

%

( ) %
x

( ) %
/

( ) %
/

( / ) %

/ %

/ %

        




      
 



 
 



  

 


  

 

 



2 1 3 8 7 3 9
100

4
1 3 1 3 9

100
4

4 10
100

4
10

1 100
4

10
1 100

4 3 14
10

1 100
12 56

1 0 796 100

0 204 100

20 4

  

 «2»گزینۀ  -212

                                                                                                 کنیم:را تجزیه می 1398ابتدا عدد   1398 2 3 233 

 صورت زیر است.طبیعی نوشت، بهضرب دو عدد صورت َاصلرا به 1398توان هایی که میبنابراین همۀ َالت

        
        
        

 

 

 

 

1398 1 1398

2 699

3 466

6 233

  

 1398 1  شود.ظاهر می 1398در سطر  1398، یعنی عدد 1398

 1398 2 اهر ظ 670در سطر 1398شود. بنابراین شروع می 699دومین عدد قطری است که با  1398، یعنی عدد 699

 شود.می

 1398 3 ظاهر  468در سطر  1398شود. بنابراین شروع می 466سومین عدد قطری است که با  1398، یعنی عدد 466

 شود.می

 1398 6 ظاهر  238در سطر  1398شود. بنابراین شروع می 233ششمین عدد قطری است که با  1398، یعنی عدد 233

 شود.می

 درست است. 2پس گزینۀ 

 «4»گزینۀ  -211

 دهیم. بنابراین:نمایش می zرا با Z، و شعاع دایرۀ به مرکزyرا با Y، شعاع دایرۀ به مرکزxرا با Xشعاع دایرۀ به مرکز
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x y XY

x z XZ

y z YZ

(x y) (x z) (y z)

x y z

x y z

   


  


  

        

   

   

30

40

20

30 40 20

2 2 2 90

45

  

 
 دست آوریم:را به z، وx،yتوانیمَال می

x y
z

x y z

x z x

x

y z y

y

 

                  

                  

 
   

  

    

 

    

 

30
45 30 15

45

40 15 40

25

20 15 20

5

  

 است. پس: Xبرابر با قطر دایرۀ به مرکز PSطول

PS x 2 50  
 برابر است با: SRطول

SR SU UV VR

TX HZ ZW

x HZ z

HZ

HZ

      
      
      
      

  

  

  

  

 

25 15

40

  

دست را به XHکنیم. قبل از آن باید طول( استفاده میHXZ، از قضیۀ فیثاغورس )در مثلثHZدست آوردن طولبرای به

 آوریم.

HU                                                                                   مستطیل است. پس: UVZHچهارضلعی VZ z  15 

                                                                                                                                      راین:بناب
XH XU HU

       
       

 

 



25 15

10

 

 داریم: HXZپس در مثلث

HZ XZ XH HZ

HZ

HZ

                                   

                                   

    

 

 

2 2 2 2 2 240 10

1500

10 15
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SR                                                                                                                                           بنابراین:  40 10 15 

)                                                    برابر است با: PQRSدر نتیجه مساَت مستطیل )

/                              
   50 40 10 15 2000 500 15

3936 5
 

 درست است.« 4»پس گزینۀ 

 «1»گزینۀ  -211

 
BA هستند. پس C1های دایرۀشعاع BFو BAچون BF BAF BFA   

BAF                                                                                                                    دهیم:برای سادگی قرار می BFA x  

DA                                                          هستند، پس C2های دایرۀشعاع DFو DAچون DF DAF DFA   

DAF                                                                                                                   دهیم:برای سادگی قرار می DFA y  

 آوریم.دست میبه yو بار دیگر برَسب xرا یکبار برَسب ADFۀ زاویۀانداز

 است، پس ABFزاویۀ خارجی مثلث FBEزاویۀ نامیم. چونمی Eرا Axخطبا نیم C1محل برخورد دایرۀ

FBE BAF BFA x   2  
FBE است. پس C1زاویۀ مرکزی دایرۀ FBEاز طرفی، زاویۀ EE x  2 

 است. پس C1، زاویۀ محاطی دایرۀADFزاویۀ

AEF
ADF

AE EF

x

x

         

         

            (1)









 

2

2
180 2

2
90

  

                                                        داریم: ADFدر مثلث

ADF DAF DFA ADF y y

ADF y ( )                                                    

      

  

180 180

180 2 2
 

)هایبنابه رابطه )و 1(  داریم: 2(

ADF x ( )
x y

ADF y ( )

x y ( )

  

 

                                           

  
   

  

  

90 1
90 180 2

180 2 2

2 90 3
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 از طرفی، بنابه فرض مسئله داریم:

DAB DAF BAF

y x ( )                       

   

  

54 54

54 4
  

)هایبراساس معادله )و 3(  آید.دست میبه xشود و با َل آن مقدار، دستگاه معادالت خطی زیر ساخته می4(

x y x y
x x

x y x y

     
      

       

2 90 2 90
18 18

54 2 2 108
  

 «1»گزینۀ  -211

 ادعای اوّل درست است.

 باشد. برای مثال: 1ای درجۀ ماندۀ یک چندجملهو باقی 3ای درجۀ جملهکافی است خارج قسمت یک سه

 علیهمقسوم(Q(x)):x 3 1  

 خارج قسمت:x x 3 1  

 مانده:باقیx1  

 آوریم:دست میرا با استفاده از رابطۀ تقسیم به (P(x))آن وقت مقسوم

P(x) (x )(x x ) (x )

(x x x x x ) (x )

x x x x

         

         

     

       

    

3 3

6 4 3 3

6 4 3

1 1 1

1 1

2 2 2

  

 ادعای دوم درست است.

 جمله داشته باشد. 7نها ضرب آکه َاصلطوریزنیم بهمثال می 3ای درجۀ جملهدو سه

(x x )(x x ) x x x x x x x x

x x x x x x                                            

            

      

3 2 3 6 4 3 5 4 2 3

6 5 4 3 2

1 1 1

2 2 1
  

 صورت زیر ساخت:توان رابطۀ تقسیم را بهَال از تساوی باال می

x x x x x x (x x )(x x )

x x x x (x x )(x x ) x x

x x x x (x x )(x x ) ( x x )

          

           

            

6 5 4 3 2 3 2 3

6 5 4 3 3 2 3 2

6 5 4 3 3 2 3 2

2 2 1 1 1

2 2 1 1 1

2 2 1 1 1

  

 «3»گزینۀ  -211

y x

x y xy

y x xy

xy x y

xy x y

x(y )(x )

                    
                    
                    
                    


   

  

   

     

    

1 1 1 1
6 6

6 6

6 6 0

6 6 36 36

6 6 36

  

xساعدادی طبیعی هستند، پ yو xچون 6 عددی صحیح است وy 6 6. 
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 بنابراین داریم:

y x y x 









6 6

36 1 30 5

18 2 12 4

12 3 6 3

9 4 3 2

 

درنتیجه معادلۀ
x y


1 1
 ، چهار جواب طبیعی دارد:

)x , y

)x , y

)x , y

)x , y

 

 

 

 

1 5 30

2 4 12

3 3 6

4 2 3
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 نیم.کگذاری میصورت زیر نامجاهای خالی را به

 
S                                                         بنابراین داریم: a v w b , S b z c , S c y x a               

a                                     دانیم:می b c x y z w v


                
8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 36
2

  

 از طرفی:

S S S (a v w b) (b z c) (c y x a)

S (a b c x y z w v) (a b c)

S a b c

S a b c

(S ) a b c (*)

            

           

    

    

       

3

3 36

3 36

3 12

  

aیعنی b c   باشد. 3باید مضرب 

aکمترین مقدار برای b c  :برابر است با                                                                                         1 2 3 6  

S)                                                     داریم: (*)در این َالت، بنابه رابطۀ ) S S      3 12 6 12 2 14 

  

، آنگاهS14باشد، زیرا اگر 14تواند برابر می Sباشد. اما 14تواند کمتر از نمی Sپس   a,b,c , , 12 . پس مقدار3

b c  است. از طرفی، باتوجه به شکل باال، باید داشته باشیم: 1َداکثر برابر                             b z c z    14 9 

S باشد. اگر 11تواند برابر نمیS15داریم: (*)اه بنابه رابطۀ، آنگ 
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(S ) a b c ( ) a b c a b c            3 12 3 15 12 9  
                                                                                             توان تساوی زیر را نوشت:درنتیجه می   a,b,c , , 12 6 

 زیر پُر کرد. صورتهای خالی را بهو خانه

 
 

 
 «2»گزینۀ  -211

,را َذف کنیم، دامنۀ تغییرات دنبالۀ aاگر , ,11 5 13                                                                برابر است با: 10 13 5 7 

 باشد، دو َالت وجود دارد: 12نکه دامنۀ تغییرات برابر پس برای ای

1)a ترین عضو دنباله باشد. در این صورت داریم:کوچک                                                           a a   13 12 1 

2)a نباله باشد. در این صورت داریم:ترین عضو دبزرگ                                                             a a   5 12 17 

 «2»گزینۀ  -211

xچون 2 x                                                                                            ، پس:0 x x     2 2 26 6 2 6 4 6 5 

 بنابراین، دامنۀ تغییرات دنبالۀ داده شده برابر است با:

x
( x ) x x

x


        

 

2 2 2 4
6 5 6 80 5 80 16

4
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x                                                             اعدادی طبیعی هستند، پس داریم: yو xچون y x y x y     0 3 5 3 

)                                          بنابراین دامنۀ تغییرات دنبالۀ داده شده برابر است با: x y) x y     5 3 0 19 5 3 19 

xباتوجه به رابطۀ y 5 3 xاعدادی طبیعی هستند، پس: yو x، و اینکه19  4  

xبرای  xو 3 1مقدار ،y .طبیعی نخواهد بود 

xپس  )  و درنتیجه: 2 ) y y y      5 2 3 19 3 19 10 3                                                                                         

xبنابراین: y  5 
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 سالم

دانید که خواندن و یادگرفتن هر درس روش یا اصطالحاً قلق خاص خودش را دارد. طبیعتاً خواندن و یادگرفتن درس حتماً می

ها را باید با تمرین و تکرار آموخت، ولی دانستن خودش را دارد. اگرچه بعضی از روشتعلیمات دینی و قرآن هم روش خاص 

 تواند به بهتر مطالعه کردن این درس به شما کمک کند.نکات می

از  شود بسیاریهای آسمان و قرآن خیلی زیاد نیستند، این موضوع باعث میهای هدیهکردنی دارند در درسی َفظمطالبی که جنبه  -1

معموالً  ایهای مهم، مفهومی باشند. بنابراین باید سعی کنیم مفاهیمِ مطالب درسی را بهتر بیاموزیم. هر درس و هر آیهالت آزمونسؤا

ها اهمیت زیادی دارد. مفهوم هر درس یا آیه کردن و یادگرفتن آنی فرعی دارد که کشفیک پیام اصلی و اَتماالً چند پیام و نکته

وانید تخواهد به ما بیاموزد. برای پیداکردن مفهوم پیام اصلی آیات میطور خالصه چه چیزی را میرس یا این آیه بهکه این دیعنی این

 درسی مفید کمک بگیرید.های کمکاز معلم یا کتاب

 تواند کمک بسیار خوبی باشد.َفظ کردن معنای کلی )و نه لغت به لغت( آیات هم می  -2

فهوم چنین دقّت در منظور و مفارسی، هم دیگر و با اشعار ذکرشده در کتابن آیات کتاب درسی با همپیدا کردن ارتباط مفهومی بی  -3

 تواند مفید واقع شود. های ذکرشده در کتاب از کارهای دیگری است که میلها و مثافعالیت

که مفهوم اه تقطیعی و تکمیلی یعنی اینداشتن نگاه تقطیعی و تکمیلی به آیات، فعالیت دیگری است که الزم است انجام شود. نگ  -4

 های مختلف یک آیه که یک مفهوم واَد و مستقل دارند را به صورت جداگانه بیاموزیم.بخش

آن تنظیم  ی خودمان را بر اساسکنیم تا بتوانیم مطالعهکه اصوالً ما قبل از هرچیز باید بدانیم به چه منظوری مطالعه میی آخر ایننکته  -1

تر ای مهمهکردنی را بخوانیم ولی برای شرکت در آزمونتر الزم است نکات َفظهای مدرسه بیش برای موفقیت در آزمونکنیم. مثالً

 های ورودیی سؤاالت آزمونتر مطالعه کنیم. بهترین راه آشنایی با شیوهمثل آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، الزم است مفهومی

 های سال قبل است. پس قبل از مطالعه َتماً این سؤاالت را ببینید.نآزموبررسی کردن دقیق سؤاالت 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما

 مهدی باجالن

 )طراح سؤاالت قرآن، تعلیمات دینی و اخالق(       
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 سالم

 خش است:درس فارسی متشکل از چند بدهم. رس فارسی را برای شما شرح میشیوۀ مطالعۀ د به صورت خیلی خالصه، امروز

 خانواده، امال و ...شناسی شامل معنای واژه، همواژه -1

 درک مطلب -2

 های ادبی، تاریخ ادبیات و ..های ادبی؛ از جمله آرایهدانش و مهارت -1

 نگارش -1

 دانش زبانی از جمله دستور زبان -1

توانید به بخش، می 1تر این قتر و دقیهای باال یک یا چند سؤال دارد. برای توضیحات جزییهر آزمونی معموالً از تمامی بخش

توجه کنید. در ادامه این  نکتهمراجعه کنید. هنگام خواندن و مرور ادبیات، الزم است به چند  11و  1و  1های های آزمونمنزلکاردر

 دهیم:موارد را کمی توضیح می

اش کند که بهتر بفهمید. راه اصلی تواند کمکها و اشعار میدرست خواندنِ نوشته .در درجۀ اوّل سعی کنید درست بخوانید -1

های متنوعی بخوانید. از داستان گرفته تا متن علمی و روزنامه و .... هر هم این است که زیاد و متنوع بخوانید. تالش کنید متن

ز دبیران و ا  دهای جذاب و مفیبرای شناختن کتاب کند. بهتر استتر بخوانید، فهمِ زبانی و ادبی شما بهتر پیشرفت میچه بیش

 داشتنی شما سر راهتان سبز بشوند!های دوستترها و دوستانتان مشورت بگیرید. امیدوارم کتاببزرگ

ه به که بتوانید یک صفحه را در چند جملفهمِ کلی یعنی این پس از خواندن، تالش کنید یک فهمِ کلی از متن داشته باشید. -2

 گوید.صورت خالصه تعریف کنید که متن چه می

ا ها را ببینید و ارتباط کلمات رکه معانی کلمات را پیدا کنید. امالی آناین جه به کلمات مشکل و اصطالحات و ... است.تو -1

 کشف کنید.

؟ صورت طنز نوشته شده یا خیرکه یا این متن بهمثالً این های یک متن است.های ادبیات، کشفِ زیبایییکی از جذابیت -1

های زیبایی پرسیم تاشود؟ آیا تشبیه، کنایه و مبالغه دارد یا نه؟ و سؤاالت دیگری که مین متن دیده میهایی در ایکه چه آرایهاین

 یک متن را کشف کنیم.

هایی است دستور زبان از آن ها را یاد بگیرید.توانید آنمباحث دیگری نیز در ادبیات مطرح است که با مطالعه و تمرین می -1

تالش کنید سؤاالت دستوری زیادی َل کنید. شناختن فعل و نهاد و جایگاه کلمات در جمله و ...  که تمرین زیادی الزم دارد.

 از مباَثی است که نیازمند دقت و تمرین زیاد است.

وانید. هایتان را برای دیگران بخزیاد بنویسید و نوشته که یکی از راههای تقویت زبان و ادبیات، نوشتن است.در آخر هم این -1

د و شما دههایی است که به ذهنتان نظم میها نظر بدهند و شما کارتان روز به روز بهتر بشود. نوشتن از راهشود آنث میاین باع

بانی کار ببرید؛ در نتیجه با نوشتن، فهم زدنبال کلمات مناسب بگردید و تالش کنید جمالت را درست بهدارد تا بهرا بر آن می

 ها و اشعار زیبا، لذت ببرید!درسِ فارسی را عمیقاً بیاموزید و از خواندن متن امیدواریم شود.شما تقویت می

 مهدی ابوالقاسمی

 )طراح سؤاالت فارسی(
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 سالم

 

 خواندن این درس مهّم است:چه برای آن

های ورودی مدارس برتر وجود شوند و جز این دو کتاب منبعی دیگر برای آزمونها معموالً از دو کتاب هشتم و نهم طراَی میآزمون -1

 ندارد.

 ستند.ها، نمودارها و تصاویر و... همه از این دست هها، نقشهها، کاربرگهمۀ کتاب باید به دقّت خوانده شود. فعّالیت  -2

ها باید به صورت جزء به جزء و نیز به باشند. این نقشههای جغرافیایی و تاریخی هستند، مهّم میهای کتاب که شامل نقشهنقشه  -1

 ای خوانده شوند.صورت مقایسه

های دو کتاب یادشده ها و رویدادها هستند. باید بدانید که خطّ زمانها شامل زماننمودارهای خطّ زمان بسیار مهّم هستند. خطّ زمان  -1

 ها هستند.مملو از اطالعات خالصۀ دوره

 های دریایی و... را به دقّت بخوانید و بفهمید.وری، هنجار، جریانها مانند بهرهاصطالَات و عبارات خاص کتاب  -1

ده و شیک موقعیت مطرحها گویند. در این پرسشساز میهای موقعیتی یا موقعیتها پرسشها هستند که به آنای از پرسشگونه  -1

اشند. مطالعۀ بهای گوناگون شما نیز میکنندۀ هوشها به نوعی سنجشگونه پرسشسپس بر مبنای آن پرسشی مطرح گردیده است. این

 دقیق موقعیت مهّم است.

ان آشنا یات نقشۀ جهمختصات جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی( بسیار مهّم است. برای دقّت در این زمینه بهتر است که با کلّ  -1

 باشید.

اب های یک کتهای یک کتاب باهم و هم درسامکان ترکیب کردن مباَث کتاب هشتم و نهم وجود دارد. این ترکیب هم بین درس  -1

 دهد.با کتابِ دیگر روی می

 ها را هم بادقّت ببینید و بخوانید.های آنتصاویر کتاب و زیرنویس  -1

های کنم کتابخوانند. پیشنهاد میهای کمک آموزشی، درس مینشوید. برخی افراد با استفاده از کتاباز مطالعۀ دقیقِ دو کتاب غافل   -11

 تر مطالعه کنید.تان را بادقّت هرچه تمامدرسی
 

 با آرزوی موفقیت برای شما

 )طراح سؤاالت مطالعات اجتماعی(
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 سالم

 بندی کرد.توان به سه دستۀ تقریباً جدا از هم تقسیمریاضیات در آموزش را می

 دستۀ اوّل 

 :شامل محاسبات و مفاهیم کالسیک است. ریاضی برای کاربرد در باقی علوم 

تر در این زمینه و بیشکنند. برای یادگیری بهتر گونه مباَث و مسائل را تحت عنوان مسائل کاربردی بیان میبه همین دلیل غالباً این

 های معمول از این دسته هستند.ای و آزمونهای مدرسهاکثر سؤاالت در آزمون تر است.بهترین توصیه همان، تکرار و تمرین بیش

 توان پاسخ داد.ترین سهم را دارد ولی غالباً سؤاالت این دسته را به راَتی میاین مباَث در آزمون ورودی مدارش تیزهوشان، کم

 دستۀ دوم 

 :ود. به همین شای تعریف میای در ریاضی است که بر اساس آن مفاهیم و ریاضیات پیشرفتهشامل مفاهیم پایه ریاضی برای ریاضی

ر به عمق تتری داشته باشید. متأسفانه در آموزش رسمی کمطور عمیق بفهمید تا در مقاطع باالتر مشکالت کمدلیل باید این مفاهیم را به

هترین توصیه ب وجه کارایی ندارد.کنند که به هیچتر توصیه میشود و به اشتباه تکرار و تمرین را برای فهم بیشمفاهیم توجه میاین 

درک درست این بخش کمک  آموزان است.های آزاد کالسی یا دوستانه بین دانشبرای فهم مسائل و مفاهیم در این دسته، بحث

 ایهای ورودی مدارس تیزهوشان به این بخش اهمیت ویژهدر سؤاالت آزمون کند.ز دستۀ قبل( میفراوانی در مسائل کاربرادی )ا

 شود و اکثر سؤاالت به این بخش مربوط است.داده می

 دستۀ سوم 

 :ی، ترین هدف آموزش ریاضکه اصلیترین نقش را در آموزش ریاضی دارد در َالیرنگمتأسفانه این بخش کم ریاضی برای تفکر

های مهم این دسته است. با خلق موقعیت جدید برای تفکر است. ترکیب مسائل و مباَث مختلف و ایجاد مفاهیم جدید از مشخصه

 های قبل، در شرایط جدید، به َل و فصل مسائل بپردازد.کارگیری از مباَث دستهکند تا با بهآموز، او را مجبور میدانش

 گیرد.تیزهوشان در این دسته قرار می بخش اعظم سؤاالت آزمون ورودی مدارس

 .تنها راه آموزش تفکر، تفکر است 
آموز در تمام مسائل )َتی مسائل ساده و مسائل موجود در زندگی روزمرۀ خود( از استدالل منطق و شود دانشبنابراین توصیه می

ه اگر در آخر به این نکته توجه کنید ک اصالح کند.تفکر استفاده کند و با کمک اطرافیان )در صورت امکان( منطق و تفکر خود را 

ه ککند و در َقیقت فقط وقت شما را هدر داده است. در َالیپاسخ سؤالی را از قبل بدانید، آن سؤال چیزی به دانش شما اضافه نمی

بید. بنابراین ه پاسخی منطقی دست یاهای قبلی خود، تالش کنید تا بتوانید با تفکر و استفاده از دانشاگر پاسخ سؤالی را ندانید، می

کس تاکنون نتوانسته در ریاضی مسائلی هستند که هیچ openتری دارد. )مسائل قدر یک سؤال دیرتر َل شود، ارزش بیشهر چه

 ها را َل کند. بنابراین هنوز ارزشمند هستند.(است آن

 موفق باشید

 )طراح سؤاالت ریاضی(
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