
  

 

  

  ))پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
  مشترك مشترك دفترچة دفترچة 

    9999  ماهماهارديبهشتارديبهشت  1919آزمون آزمون هاي هاي سؤالسؤال
  

 

  سؤالسؤال  8080    ::مشتركمشترك  هاي آزمونهاي آزمونتعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه  9595  ::آزمون مشتركآزمون مشترك گوييگوييمدت پاسخمدت پاسخ

 
  

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 10  3  1  10 (مشترك) فارسي 
  دقيقه 10  4  11  10 (مشترك)عربي 
  دقيقه 5  5  21  5 (مشترك)هاي آسمانپيام

  دقيقه 5  5  26  5 (مشترك)مطالعات اجتماعيو 
  دقيقه 10  6  31  10 (مشترك)زبان انگليسي

  دقيقه 30  7  2041 (مشترك)رياضي 
  دقيقه 25  9  2061 (مشترك)تجربيعلوم

  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس

  ، محمدعلي مرتضوي، آگيتا محمدزادهپورخانحميد اصفهاني، سپهر حسن  (مشترك) فارسي
  رضا معصوميمعصومه طبيبي، خديجه عليپور، محمدعلي مرتضوي،   (مشترك) عربي
  علي، زهرا داميار، سكينه گلشنيصالح احصائي، محمدرضا حاجي (مشترك)هاي آسمان پيام

  علي، زهرا داميار، حامد دورانياد باغستاني، محمدرضا حاجيفؤ (مشترك) مطالعات اجتماعيو 
  ، بهراد موسويعلي شكوهيميرحسين زاهدي، ، شعارجواد احمدي  (مشترك) زبان انگليسي

  سميرا هاشميسينا گروسي، ، احمدرضا قرباني، فرزاد شيرمحمدليپور، خانحسنآباد، سهيل كافيسعيد جعفري، محمد بحيرايي  (مشترك) رياضي
  مقدم، سيداسماعيل موسويپور، شبنم روشني، مونا عليزادهرادي، هادي حسنحميد چراغيان (مشترك) علوم تجربي

  
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
  علوم تجربي  رياضي  زبان انگليسي مطالعات اجتماعي  هاي آسمانپيام  عربي فارسي نام درس

  مقدممونا عليزاده  سينا گروسي  بهراد موسوي  دارشايان قلعه  احمدرضا قرباني  براهيميدرويشعلي ا  حميد اصفهاني  مسئول درس
  مجتبي ميرزايي   هادي عبدي شعارجواد احمدي زهرا داميار  سكينه گلشني  محمدعلي مرتضوي  پورخانسپهر حسن  ويراستار
  شعارجواد احمدي  فيلتر نهايي

  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
  شعاراحمديجواد  مدير گروه آزمون
  مقدممونا عليزاده مسئول دفترچه

  زيبنده فرهادزاده آرايينگاري و صفحهحروف
  نسبفاطمه رسولي مدير گروه مستندسازي

  اكبريليدا علي مستندسازيدفترچةمسئول
  

  
  

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

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمتمام داراييتمام دارايي



  

  3: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم   )مشتركفترچة (د 1399 ارديبهشت 19آزمون  - 7 پروژة
  

 آموزان اجباري است.) براي همة دانش80تا  1هاي گويي به سؤاالت دفترچة مشترك (سؤالآموزان عزيز؛ پاسخانشد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

 (نگاه به گذشته) به ترتيب چه معنايي دارند؟» زهره، طرّار، مقرّب، مشقّت«هاي واژه - 1
  شده، رنج) جرئت، پرنده، نزديك2  باني، مهرشدهنزديكاي است، دزد، ) نام سياره1
  كسي كه قرب و منزلت يافته باشد، زحمت ) بيم، كاهن صومعه،4  ) شجاعت، دزد، كسي كه قرب و منزلت يافته باشد، رنج3

  ؟ نيستمعنا ها همكدام واژه با ديگر واژه - 2
  ) تواضع4  كردن) فروتني3  ) خضوع 2  ) تعرَض1

  اماليي هست؟  تينادرسهاي زير چند در بين تركيب - 3
ـ صاكين احتياج م شرم و حيا ـ سلة رحم ـ ناشدني ـتأمل در جميع اعضا ـ هدف و هاجت ـ اندوحناك و غمگين ـ جراحت و آسيب ـ مصلحت وصف«

  »طلب عافيت ـ در ضمن صحبت ـ مزار شريف
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي 1

  هاي عبارت زير كدام است؟ زمان فعل - 4
  »شود.شعور صادر نميت بيعاگر گويند كه طبيعت را شعور و اراده نيست، پس معلوم است كه اين كارها از طبي«
  مضارع اخباري) يك فعل مضارع التزامي ـ سه فعل 2  يك فعل ماضي التزامي -مضارع اخباري فعل  سه) 1
  مضارع اخباريقلي ـ يك فعل مضارع التزامي ـ دو فعل يك فعل ماضي ن )4  مضارع اخباري دو فعل مضارع التزامي ـ دو فعل  )3

  ؟ نيستكدام نقش دستوري در عبارت زير  - 5
  »يافت.كس از مصيبتي آرامش نمي اگر فراموشي در آدمي نبود، هيچ«
  ) مسند4  ) متمم3  ) مفعول2  ) نهاد1

 دارد؟  متفاوتيدر كدام بيت نقش دستوري » امروز«ي واژه - 6
  گذاشتيم / امروز چرخ پير زه اندر كمان نداشتمي گر در كمان زهد زهي )1
  ناني؟ ) كه برد بار تو امروز كه مسكيني؟ / كه تو را نان دهد امروز كه بي2
  ) امروز گذشت و بگذرد فردا / دي رفته و رفتني بود بهمن3
  ) فكر فردا نتواني كه كني ديگر / مگر امروز كه در كشور امكاني4

 شود؟ در عبارت زير ديده مي» صفت شمارشي، صفت اشاره، صفت پرسشي، صفت تعجبي، صفت مبهم و صفت عالي«هاي هچند نوع از انواع وابست - 7

شـد. در  مند نميهاي دنيا بهرهماند كه چه داده است و چه گرفته است و از هيچ يك از نعمتداشت، در خاطرش نميها حافظه را نمياگر از اين قوه«
  »توان كرد.يك مصلحتي هست كه وصف نمي حافظه و فراموشي، هر

  ) پنج تا4  ) چهار تا3  ) سه تا2  ) دو تا 1
  آمده است؟ » به مانع و مشكل برخوردن«اي به معناي در كدام بيت كنايه - 8

 : تكّه)ي سنگ / ز فيض آرزوي تو گهر شد (پاره) اگر كردي نگه بر پاره1

  پاش به سنگي برآمدي) آن كو تو را به سنگدلي كرد رهنمون / اي كاش 2
  ام اي سنگدل، اي پاسبانام / هستم بر اين تا زندهام در عالمش جوينده) معشوق خود را بنده3
  ي ناپاك گازران بر سنگ (گازر: رختشوي)/ زنند جامه ك باش و مدار از كس اي برادر باك) تو پا4

  ابيات زير در وصف كيست؟  - 9
 شناسندي كه امواج طوفان تو را ميا/  گذشتي» ال«از نشابور بر موجي از «

  »شناسنداي كه آيات قرآن تو را مي/  بوي توحيد مشروط بر بودن توست
  ) امام زمان (ع)4  ) امام رضا (ع)3  ) امام حسين (ع)2  ) امام علي (ع)1

  ي دارد؟ ارتباط معنايي بيشتر» داني چه حاصلبود قدر تو افزون از ماليك / تو قدر خود نمي«كدام بيت با بيت  - 10
  ) نه هر چه جانورند آدميتي دارند / بس آدمي كه در اين ملك نقش ديوارند1
 ) ولي اهل صورت كجا پي برند؟ / كه ارباب معني به ملكي درند2

 ) در پيش آدم گر ملك سجده كند نبود عجب / كز بهر خاكي چرخ را سقّا و چاكر ساختي3

  ت چشم هر دو از آن جان و دلبري) تا آدمي است آدمي و تا ملك ملك / بسته اس4

 (مشترك) هاي فارسيسؤال

 دقيقه 10

 (مشترك) فارسي

  110تا  98هاي صفحه

  عزيز!!!انآموزدانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون بيني ميپيش
  آزمون امروزبراي  10گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 (نگاه به گذشته) وجود دارد؟» مضاف إليه«چند » و يمكنُ تعويض هذا النّقص في التّغذية بتناول عصير اللّيمون!«در عبارت  - 11

  ) أربعة4  ) ثالثة3  ) إثنان2ِ  ) واحد1
  »بالتّعبِ! عندما نَنظرُ إلي النّورِ األحمرِ نَشعرُ«درست كدام است؟  ترجمه - 12

  شويم!بينيم، به خستگي دچار مي) هنگامي كه قرمزي نور را مي2  وقتي نور قرمز را ديديم، احساس خستگي كرديم! )1
  شويم!كنيم، به خستگي دچار مي) وقتي به نورهاي قرمز نگاه مي4  كنيم!كنيم، احساس خستگي مي) زماني كه به نور قرمز نگاه مي3

  »أحد التّالميذ تَناولَ حبوب الصداعِ في الساعةِ الخامسة إلّا ربعاً!«ت؟ درست كدام اس ترجمه - 13
  خورد!هاي سردرد را ميآموزان در ساعت يك ربع مانده به پنج قرصيكي از دانش )1
  خورد!هاي سردرد را در ساعت يك ربع مانده به شش ميآموزان قرص) يك نفر از دانش2
  هاي سردرد را خورد!ان در ساعت يك ربع مانده به شش قرصآموز) يك نفر از دانش3
  هاي سردرد را در ساعت يك ربع مانده به پنج خورد!آموزان قرص) يكي از دانش4

 كدام است؟» هل أنت تعتقد أنَّ لأللوان تأثيراً عميقاً علينا؟!«عبارت  هترجم - 14
  ها، تاثير عميقي وجود دارد؟! اعتقاد داري براي رنگ ) چرا2  ها اثر عميقي بر تو دارند؟! ) آيا معتقدي كه رنگ1
  ها بر روي ما عميق است؟!) چرا معتقدي كه تاثير رنگ4  ها تاثير عميقي بر ما دارند؟! ) آيا تو اعتقاد داري كه رنگ3

 كدام كلمه براي تصوير مقابل مناسب است؟  - 15
  الرّمان  )1
  ) التَّمر2
  ) الفرس 3
  ) العنب4

  آمده است؟ نادرست م توضيح، كلمهبراي كدا   - 16
  ) هو الّذي ال يطلب لك الخيرَ بل يطلب الشّرّ: العدو2    إسم سائق الطّائرة: الطيار )1
  ) نتيجة إحتراق الخشب و غيره: الكهرباء4    ) أحسن صفة للحليبِ: الطازج 3

 آمده است؟ نادرستدر كدام گزينه، مترادف يا متضاد  - 17
  ) تناول = أكل4َ  سترَ ≠) كتم 3  حياة ≠ت ) مو2  ) أحسن = أفضل1

 *** متن زير را به دقّت بخوانيد و به سوال بعدي پاسخ دهيد.

البعض في ظلمات الكفرِ و مـا  عندما جاء االسالم، آمن بعض االُمراء، فأنقَذَ نفسه و قومه من ظلمات الكفر و ما رأي قومه إلّا العدلَ و المساواةَ و بقي «
  »قومه إلّا الشّقاوةَ و الظّلم، فااليمانُ حسنٌ و لكنْ في االُمراء أحسن. رأي

 است؟ نادرستكدام توضيح در مورد قسمت مشخص شده  - 18
  مضاف اليه: الكفر) من ظلمات 2    مضافه: نفس) أنقَذَ 1
  صفت: حسنٌفااليمانُ ) 4    فعل ماضي: بعض االُمراء آمن) 3

 دهد؟ان ميتصوير مقابل چه ساعتي را نش - 19
1( !   العاشرة إلّا ربعاً
   ) التّاسعة و الرّبع!2
3!   ) التّاسعة إلّا ربعاً
  ) العاشرة و الرّبع!4

  اند؟هاي زير درست به عربي بيان شدهچند مورد از ساعت - 20
  دقيقه: الثّامنة إلّا ربعاً 45و  7ب)   دقيقه: الخامسة و الرّبع 15و  5 )الف
  ربعاً دقيقه: السابعة إلّا 45و  8د)     عة و النّصفدقيقه: الرّاب 30و  4ج) 

 ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي  )1

  
  مقطع پاية نهم در سايت كانون مراجعه كنيد.اي پاية خود، به صفحهبراي دريافت مطالب آموزشي و مشاوره ؛آموزان عزيزدانش

(مشترك) عربيهايسؤال

 دقيقه 10

 (مشترك) عربي

  100تا  91ي هاصفحه

  عزيز!!!انآموزدانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس يي به سؤالگولطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون بيني ميپيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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كند؟ و بر اساس فرمايش امام علي (ع) بايد از دوستي با افراد فاسـد پرهيـز   ميكدام عامل اهميت دقت در انتخاب دوست را آشكارتر  - 21
  (نگاه به گذشته) كرد، زيرا . . . 

  ربايد. ها ميها را از آنها و بديورزي ـ آگاهانه ناپاكيدوستي و محبت) پرورش عواطف نوع1
  ربايد.ها ميها را از آنيها و بد) باال بودن ميزان تأثيرپذيري از دوست ـ آگاهانه ناپاكي2
  كند.ها پيروي ميكه بداند از اعمال ناشايست آنورزي ـ بدون ايندوستي و محبت) پرورش عواطف نوع3
  كند.  ها پيروي ميكه بداند از اعمال ناشايست آن) باال بودن ميزان تأثيرپذيري از دوست ـ بدون اين4

 ي امام كاظم (ع) علت مستجاب نشدن دعا، . . . است.فرمودهديگرند، يعني . . . و به مؤمنان ولي يك - 22
  تسلط افراد شرور بر جامعه -ديگرند) سرپرست يك2  گسترش ظلم و فساد در جامعه -ديگرند) دوستدار يك1
  تسلط افراد شرور بر جامعه -ديگرنددوستدار يك )4  گسترش ظلم و فساد در جامعه -ديگرند) سرپرست يك3

 كدام است؟» منكر«ي زير چه كساني هستند و منظور از در آيه» هم«مخاطب ضمير  - 23

 »بعضُهم اولياء بعضٍ يأمرونَ بالمعروف و ينهون عن المنكَر« . . . 
 فساد -) مردان و زنان مؤمن2    كار ناپسند و حرام -) مردان مؤمن1

  فساد -مردان مؤمن )4  كار ناپسند و حرام -) مردان و زنان مؤمن3
 تري دارند، زيرا . . . ي امر به معروف و نهي از منكر، . . . مسئوليت بيشاز انجام نهي از منكر . . . است و در انجام وظيفه هدف - 24

  اند.برد، واقفبه خود، ايمان دارند و بر آنچه انسان را به سوي گناه مي -مؤمنان -) تنبيه فرد خطاكار و بازداشتن او از گناه1
 اند.برد، واقفبه علم خود بر آنچه انسان را به سوي گناه مي -فقها -كار و بازداشتن او از گناه) تنبيه فرد خطا2

  كنند.ولي يكديگرند و نسبت به سرنوشت هم احساس مسئوليت مي -مؤمنان -ي اشتباهش) توقف فرد خطاكار از ادامه3
 اند.ئول سرنوشت ساير افراد جامعهولي و سرپرست و مس -فقها -ي اشتباهش) توقف فرد خطاكار از ادامه4

  است.  …يك  …هر امر به معروف و نهي از منكري  - 25
  ) در هر صورت ـ موفقيت2  ) تنها در صورتي كه به نتيجه برسد ـ موفقيت1
  ) در هر صورت ـ جهاد4  ) تنها در صورتي كه به نتيجه برسد ـ ثواب3
  

  
  در رابطه با مسائل خانواده و جامعه:  - 26

  ترين هدف ازدواج چه چيزي بيان شده است؟قرآن مهمـ در آيات 
  اي است؟ ي متعادل چگونه خانوادهـ خانواده

  اي كه تعداد مناسب فرزندان در آن موجب امنيت و ثبات است. ) تجديد نسل ـ خانواده1
 اي كه بتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. ) تجديد نسل ـ خانواده2

 اي كه بتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد.زن و مرد ـ خانواده ) آرامش و محبت بين3

  اي كه تعداد مناسب فرزندان در آن موجب امنيت و ثبات است.) آرامش و محبت بين زن و مرد ـ خانواده4
  ترتيب به تأثيرات كدام ابعاد فردي و اجتماعي هويت بر يكديگر اشاره دارد؟عبارات زير به - 27

  » است؛ او در خانه بسيار دقيق و منظم است. پدر من نظامي«
 كنـد تـالش مـي  هاي امـداد و نجـات را فراگرفتـه اسـت و     خواهر من به طور داوطلبانه عضو جمعيت هالل احمر شده است، او بسياري از مهارت«

  .»كنددلسوزانه به اطرافيان خود كمك 
  ) هويت فردي بر هويت اجتماعي ـ هويت فردي بر هويت اجتماعي2  ) هويت فردي بر هويت اجتماعي ـ هويت اجتماعي بر هويت فردي1
  ) هويت اجتماعي بر هويت فردي ـ هويت اجتماعي بر هويت فردي4  ) هويت اجتماعي بر هويت فردي ـ هويت فردي بر هويت اجتماعي3

ايم و هويت اجتماعي هر فرد بر اساس عقايد و . . . سخن گفته ژگيوي بر . . . تر دارند از تأثير ويژگيبين و اميدوار، بدني سالمگوييم افراد خوشوقتي مي - 28
  گيرد.شكل مي هاي . . .ارزش

  جامعه -رواني -) جسماني4  جامعه -جسماني -) رواني3  فردي او -رواني -) جسماني2  فردي او -جسماني -) رواني1
 اي كدام است؟ركردهاي خانواده است و اولين شرط بقاي هر جامعهيك از كاي كدامآشنايي كودكان با از خودگذشتگي و نيكوكاري زيرمجموعه - 29

  جمعيت -) حمايت و مراقبت2    جمعيت -پذيري و تربيت) جامعه1
  استحكام بنيان خانواده -حمايت و مراقبت )4  استحكام بنيان خانواده -پذيري و تربيت) جامعه3

 كنند؟كردن اعضاي خود را انتخاب ميهاي مختلف اجتماعي ها با توجه به چه عاملي روشخانواده - 30
  ها) شرايط و موقعيت2    ) هويت و شخصيت1
  ها و عقايدارزش )4  ) نوع نيازهاي عاطفي و زيستي اعضاي خانواده3

  

  

  مراجعه كنيد. WWW.Kanoonbook.irسايت كتاب كانون  بهتوانيد هاي مورد نياز خود، ميبراي تهية كتاب ؛آموزان عزيزدانش

(مشترك) هاي آسمانهاي پيامسؤال

(مشترك)هاي مطالعات اجتماعي سؤال

 دقيقه 5

(مشترك) هاي آسمانپيام
  117تا  109ي هاصفحه

 دقيقه 5

(مشترك) مطالعات اجتماعي
  140تا  120ي هاصفحه
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Part A: Gerammer & Vocabulary 

31- Which one is grammatically correct? (نگاه به گذشته) 
1) How many movies was in cinemas there this summer?  2) How many movies were there in cinemas this summer? 

3) How many were movies there in cinemas this summer? 4) How many movie were there in cinemas this summer?  

32- A: Could you find Amy’s little sister? 

B: No, but I . . . when I went out. 
1) see him 2) saw her 3) see her 4) saw him 

33- A: “What happened to Ali?” 

B: “He … an accident and … his leg two days ago.” 
1) has / breaks 2) had / breaks 3) has / broke 4) had / broke 

34- My friend . . . his ankle and stayed home for one week. 
1) happened 2) planned 3) baked 4) twisted 

35- The doctor gave me . . . and said, “please stay at home and sleep”. 
1) advice 2) trip 3) accident 4) finger 

Part B: Dictacion 

36- The coo_ _ _ was hot and he burnt his hand. 
1) k, i,i  2) k, i, e 3) c, i, e  4) c, e, i 

Part C: Intonation 

37- Which one has a falling intonation? 
1) What a beautiful cat!  2) It is fantastic! 

3) Are you playing there?  4) Where did you go? 

Part D: Reading Comprehension 

 Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. Smith lives in a 

condominium in Victoria. One day Mrs. Wilson visited her sister. When her sister answered the door, Mrs. 

Wilson saw tears in her eyes. “What's the matter?” she asked. Mrs. Smith said “My cat Sammy died last night 

and I have no place to bury him”. She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister 

loved the cat very much. Suddenly, Mrs. Wilson said “I can bury your cat in my garden in Duncan and you can 

come and visit him sometimes.” Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together and a nice visit. 

 It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, coat and gloves 

and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the 

bus stop. She waited a long time for the bus so she bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the 

bus, sat down and put the shopping bag on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. 

When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly she 

remembered she had left the shopping bag on the bus. 

38- Mrs. Smith was upset because … . 
1) her sister came to see her cat  2) her cat died 

3) Mrs. Wilson was sad  4) the bus was late 

39- According to the passage which sentence is NOT true? 
1) Mrs. Wilson read a newspaper on the bus while returning home. 

2) Mrs. Wilson walked for two minutes before she caught the bus. 

3) Sammy died in Victoria. 

4) Sammy lived with Mrs. Smith. 

40- According to the passage Mrs. Wilson … . 
1) took the cat with her on the bus 2) put her gloves in the shopping bag 

3) prepared dinner for her sister  4) buried the cat in her garden 
 

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

(مشترك) هاي زبان انگليسيسؤال  دقيقه10

 (مشترك) انگليسي

  107تا  95هاي حهصف
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نقطة خطي كه از  - 41 
  

3
 (نگاه به گذشته)كند؟ اي با كدام طول قطع ميها را در نقطهxاست. محور - 1گذرد و شيب آن مي 2

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

  (نگاه به گذشته)ها كدام است؟ ضرب آناست. حاصل 30ها و مجموع آن 8اختالف دو عدد  - 42
1 (200  2( 240  3 (209  4 (225 

 از عبارات زير عبارت گوياست؟ چه تعداد - 43

xyالف) 

x 1   (ب
x

3 |ج)   2 x y |

x


 xyد)   3

x  3  

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

xعبارت گوياي  - 44
x

(x )(x )




 

2 3
1

1 2

 است؟ نشدهتعريف  xدار از به ازاي چند مق 

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

xاگر مساحت يك لوزي  - 45 x x  3 2 53 3 xقطر بزرگ آن  ةواحد مربع و انداز 1 3  قطر كوچك آن همواره چند واحد است؟ ةواحد باشد، انداز 1

1 (x 23 1  2 (x 23 1  3 (x 26 2  4 (x 26 2  

z ةشدهاي تعريفاز تساوي - 46 a

z z z




 2
bو  1

z z z


 3
aحاصل 1 b همواره كدام است؟ 

1 (z 21  2 (z 21  3 (z 41  4 (z 41  

xممكن است تا عبارت  kكدام عدد براي مقدار  - 47 kx x  5 2 32 xبر  2 3  پذير باشد؟بخش 1

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

xاگر  - 48
x

 
1 باشد، حاصل  4

x
x

x
x





2
2

4
4

1

 كدام است؟ 1

1 (1
16  2 (1

18  3 (18
322  4 (18

326  

Aاگر  - 49 x
x

 
Bو  1 x x  Bباشد،  1 A

B A





2 2
2  اند.شده همواره كدام است؟ عبارات همگي تعريف 2

1 (x

x





2
4
4

1
  2 (x

x





2
4
2

1
  3 ((x )

x
2

2
12  4 ((x )

x
 2

2
12  

x  مانده باشد، كدام گزينه خواهد بود؟برابر مقدار باقي xكه مقدار به ازاي آن روروبهخارج قسمت تقسيم  - 50 x x  23 10 17 5 

1 (145  2 (426  3 (401  4 (147  

 دقيقه 30

 (مشترك) رياضي

 129تا  113ي هاصفحه

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

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون بيني ميپيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10ز چند ا

 

(مشترك)هاي رياضي سؤال
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x اياگر چندجمله - 51 ax bx  3 22 xبر 12 x 2   ، كدام است؟bوaپذير باشد، مقاديربخش 12

1 (b , a 11 1  2( b , a  11 1  3( b , a   11 1  4( b , a  11 1  

Mاگر داشته باشيم - 52

(x )( x ) x x
 

   
1 1

1 2 1 3 3 2  كدام است؟ Mمقدار ، 1

1 (
2
3  2( x 1  3 (

x 
1

1  4( 
3
2  

 عليه تقسيم زير كدام است؟مقسوم - 53

x x ?

x xx x

x x

x x

x

x

 

  

  




 



3
23 2

2

2

4 7 12
4 20 934 20

20 7 12
20 100

93 12
93 465

453

  

1 (x  5  2 (x  5  3 (x 4 5  4 (x x3 5  
 ست؟زير همواره عددي ثابت ا ةشدهاي تعريفيك از گزينهمقدار كدام - 54

1 (y

y




3 2
6 9  2 (y

y y



  2
3 2

9 8
  3 (y

y




3 2
9 8  4 (y

y




4 3
8 6  

x) بر عبارت ،شدن يك از عبارات زير پس از سادهكدام - 55 )  )اند.عبارات تعريف شده ةهم(پذير است؟ بخش 5

1( x x

x x

 

 

2
2

8 15
10 25

  2( x x

x

 


2 3 40
8  3( x x

x x

 

 

2
2

1 2
2 1

  4( x x

x x

 

 

2
2

2 1
2 1

  

aحاصل عبارت  - 56 a a a
A

aa a

  
 



3 2 2
2

6 4
33

 )اند.عبارات تعريف شده ةهم(كدام است؟  

1 (3
2  2 (

3
2  3 (a

a




3
2  4 (a

a




3
2  

mحاصل دو عبارت گوياي  mبه ازاي كدام مقدار  - 57

m




3 1
mو  1

m




5 3
 )اند.عبارات تعريف شده(برابر است؟  5

) 2  ) صفر1
5
7  3 (7

5  4 (
7
5  

aضرب دو عبارت گوياي نسبت حاصل - 58

b




2
bو 1

a




3
 )اند.ها تعريف شدهعبارت ةهم(ها كدام است؟ به مجموع آن 1

1 (ab a b

a b a b

 

   2 2
3 3

2
  2 (a b a b

a a b b

  

   

2 2
2 2

2
2 5

  3 (ab a b

a a b b

  

   2 2
3 2 6

2 5
  4 (ab a b

a b a b

  

   2 2
3 2 6

2
  

xقسمت تقسيم اگر خارج - 59 x b 2 x)بر 5 a) برابرx 2 باشد، حاصل 4اين تقسيم برابر  ةماندو باقيa b است؟ كدام 

1 (4  2 (7  3 (5-  4 (2-  

Axاگر  - 60 B C D

x xx x


  

  4 2
1

1 11 1
Aباشد، حاصل   B C D  2  كدام است؟ 2

) 2    ) صفر1
3
4  

3 (2    4 (1  
  

  به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد. 12توانيد از ساعت آزمون امروز، مي نامةبراي دريافت فايل پاسخ ؛آموزان عزيزدانش
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 (نگاه به گذشته) با توجه به مطلب زير، كدام گزينه درست است؟ - 61

»: xشمسي،  ةتر از زمين در منظومتعداد سيارات بزرگ: yدب اصغر و هاي (اصلي) تعداد ستاره: zشمسي ةتر از زمين در منظومتعداد سيارات گرم«    
1(x z y    2(y x z  2   3(x z y 2 2   4(y z x z     

 (نگاه به گذشته) .»ترين گروه آغازيان، . . شدهشناخته« ؟كندنميدرستي كامل رو را بهكدام گزينه عبارت روبه - 62

  كنند.) غذاي جانوران آبزي را تأمين مي2    ها كاربرد دارند.) در ساختن ويتامين1
  ) غالباً فتوسنتزكننده هستند. 4  شوند. ) بر اساس رنگ به سه گروه اصلي تقسيم مي3

  شود. وط . . . تشكيل ميدانه در گياه كاج در مخروط . . . و تخمك در مخر - 63
  ) ماده ـ نر2    ) ماده ـ ماده1
  ) نر ـ نر4    ) نر ـ ماده3

 علمي وجود دارد؟ غلطدر متن زير چند  - 64

اكسيد نقش دارد. هر زي، مربوط به فتوسنتز است. فتوسنتز در توليد اكسيژن و مصرف كربن ديترين نقش گياهان در زندگي ما و جانوران خشكيمهم«
تواند با افزايش ميزان فتوسنتز خود، آن را مصرف كند. به همين خـاطر افـزايش پوشـش    اكسيد محيط افزايش يابد، گياه همواره ميبن ديچه مقدار كر
 »اكسيد زمين را برطرف كند.تواند به تنهايي مشكل افزايش كربن ديگياهي مي

  ) يك2    ) صفر1
  ) سه4    ) دو3

 . . . توانندنمي هارگبرگهاي در. . . گياهان نقش دارند و ياختهجايي مواد، در فرآيند جابه بافت آوندي - 65

  هاي گياه را دريافت كنند.كربوهيدرات توليد شده در ساير بخش -ة) هم1
  كربوهيدرات توليد كنند. انجام دهند و از اين طريق فتوسنتز -) بسياري از2
  در تغيير ميزان آب گياه نقش داشته باشند. -) بسياري از3
  كربوهيدرات را از خاك جذب كنند. - ةهم) 4

 ؟هاي زير آمده استيك از گزينهدر كدام ،گروه از گياهان آونددار زميني و اولينشباهت بين گياه سيب - 66

  ) توليد ميوه2    عدم تشكيل گل   )1
  ) تكثيرشدن با دانه4    زيرزميني ةداشتن ساق )3

 گياهي كه . . . ، قطعاً . . . دارد. - 67

  دار است ـ آوند چوبي) گل2    ست ـ گلدار ا) دانه1
  ) رگبرگ منشعب دارد ـ در ساقه، آوندهايش در چند حلقه قرار4    ساريشهشود ـ ) با هاگ تكثير مي3

  هاي گياه بر عهده دارد؟انتقال آب و مواد معدني را به برگ ةدرختان از كدام آوند تشكيل شده و كدام آوند وظيف ةترين قطر ساقبه ترتيب بيش - 68
  ) آوند آبكش ـ آوند چوبي2    ) آوند آبكش ـ آوند آبكش1
  ) آوند چوبي ـ آوند چوبي4    ) آوند چوبي ـ آوند آبكش3

  .شودنميهاي گياه . . . درون ميوه تشكيل دانه - 69
  ) سرخس2    ) گل سرخ1
  سرو )4    ) خزه3

  شود.با دانه تكثير مي آيد و اين گياه . . . گياه كاكتوساز گياه گل انگشتانه نوعي . . . به دست مي - 70
  ) دارو براي بيماران قلبي ـ همانند2  اي براي شناسايي گروه خوني ـ همانندماده) 1
  دارو براي بيماران قلبي ـ برخالف )4  اي براي شناسايي گروه خوني ـ برخالفماده) 3

 )مشتركعلوم تجربي (

  آموزان عزيز!!!دانش دقيقه 25
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفتجربيعلومهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 (مشترك) علوم تجربي

  142تا  123ي هاصفحه
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 مهرگان درست است؟ام گزينه در مورد اين گروه از بيمهرگان وجود دارد. كدهايي است كه در پيكر گروهي از بيشكل زير، مربوط به سلول - 71

 مهرگان نقش دارند. اين گروه از بي ةها، فقط در تغذي) اين ياخته1

 تري دارند. ها بدن پيچيده) نسبت به كرم2

 كنند. طعمه را دنبال مي اي است كهشكارچي) 3

 ) محل زيست انواعي از جانداران دريايي هستند.4

 مهرگان از نظر تعداد گونه، درست است؟ترين گروه بيتنوعترين و كمر مورد پرتنوعكدام گزينه د - 72

  زي هستند.ترين گروه، همگي خشكي) جانوران پرتنوع1
  اي دارند.ترين گروه، دستگاه گردش خون اختصاصي و پيچيدهتنوع) جانوران كم2
  ند.هاي حركتي بندبند دارترين گروه، اندام) جانوران پرتنوع3
  بيني هستند.ترين گروه، اكثراً دريازي و همگي ذرهتنوع) جانوران كم4

 است؟ نادرستهزارپايان  ةچه تعداد از موارد زير دربار - 73

  ترند. يابالف) نسبت به بقيه بندپايان كم
  عدد پاي حركتي دارند.  10عدد يا بيش از  10ب) 

  خوارند.خوار و برخي گياهها گوشتپ) برخي از آن
  ) صفر4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1

 به ترتيب از راست به چپ، كدام گزينه در مورد جانوران زير درست است؟ - 74

 »خرچنگ دراز - رتيل - حلزون«

  خوار ـ داراي توانايي تنيدن تارشود ـ شكارچي و گوشت) از آفات گياهي محسوب مي1
  ها هستندغذاي جانوران بزرگ مثل ماهيش هايگروهتر همپاي حركتي ـ بيش 8ـ داراي  داراي يك جفت شاخك) 2
  ترين گروه در ميان بندپايان ـ داراي پوشش سختاي از فراوان) ناقل انگل است ـ نمونه3
  شودتوسط صدف حفاظت ميـ بدنش  هايش نيش زهري دارندگروهتر همبيشـ  گروه استبا زالو هم) 4

 ير درست است؟كدام مقايسه در مورد تعداد پاهاي حركتي جانوران ز - 75

Aكنه  Bپروانه  Cخرخاكي  Dميگو  
1(D C A B    2(C D A B    3(A C D B    4(C D B A    

 ها . . . ترين كرمساده - 76

 كنند.) همگي در طول حيات خود، در محل ثابتي زندگي مي2  ) در بدن خود، دستگاه گوارش ندارند.1

  ) ممكن است زندگي آزاد داشته باشند. 4    اي دارند.) دستگاه گردش خون ساده3
 ها درست است؟مرجان ةچه تعداد از موارد زير، دربار - 77

 ها در ايران وجود دارد. ي از تجمع اسكلت آنهايالف) نمونه

 كنند.شكن طبيعي عمل ميب) در سواحل به عنوان موج

 ها يكسان است.پ) محل ورود و خروج مواد در بدن آن

  ) دو2    ) يك1
  ) صفر4    ) سه3

 »تنان . . . نرم«؟ كندنميكدام گزينه جملة مقابل را به درستي كامل  - 78

  ) همگي پوششي به نام صدف دارند. 2    كنند.تر در آب زندگي ميبيش) 1
  ) ممكن است در صنايع دارويي استفاده شوند. 4    ) بدني نرم و بدون حلقه دارند. 3

 ملخ . . . چشم ساده و . . . چشم مركب دارد.  - 79

  ) دو ـ دو2    سه ـ سه) 1
  ) دو ـ سه4    ) سه ـ دو3

 تري دارند. گوناگوني بيشاز نظر گوناگوني موجودات زنده، . . . نسبت به . . .  - 80

  ها ـ جانوران) قارچ2    هاها ـ باكتريويروس) 1
  ) جانوران ـ آغازيان4    مهرگانداران ـ بي) مهره3
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    9999  ماهماهارديبهشتارديبهشت  1919آزمون آزمون هاي هاي سؤالسؤال
  

 
 
 

  سؤالسؤال  8080    ::مشتركمشتركغيرغير  هاي آزمونهاي آزمونتعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه  9595    ::مشتركمشتركغيرغيرآزمون آزمون گوييگوييمدت پاسخمدت پاسخ

 
  

  
  ::مواد امتحانيمواد امتحاني

 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 10  12  81  10 مشترك)رغي( فارسي 
  دقيقه 10  13  91  10 )غيرمشترك(عربي 
  دقيقه 5  14  101  5 )غيرمشترك(هاي آسمانپيام

  دقيقه 5  14  106  5 )غيرمشترك(مطالعات اجتماعيو 
  دقيقه 10  15  111  10 )غيرمشترك(زبان انگليسي

  دقيقه 30  16  20121 )غيرمشترك(رياضي 
  دقيقه 25  18  20141 )غيرمشترك(تجربيعلوم

  

  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان نام درس

  ، محمدعلي مرتضوي، آگيتا محمدزادهپورخانحميد اصفهاني، سپهر حسن  )غيرمشترك( فارسي
  معصومه طبيبي، محمدعلي مرتضويدرويشعلي ابراهيمي،   )غيرمشترك( عربي
  سكينه گلشنيحامد دوراني، صالح احصائي،  )غيرمشترك(هاي آسمان پيام

  سكينه گلشنيعلي، زهرا داميار، محمدرضا حاجيصالح احصائي،  )غيرمشترك( مطالعات اجتماعيو 
  بهراد موسويدار، شايان قلعهمرجان شيخي، مسعود پيربداقي، ، شعارجواد احمديحجت احديان،  )غيرمشترك( زبان انگليسي

سينا گروسي، هومن صلواتي، اميربهادر كتابي، ، فرزاد شيرمحمدليپور، خانحسنآباد، سهيل كافيسعيد جعفري، محمد بحيرايي  )غيرمشترك( رياضي
  سميرا هاشميحميد گنجي، 

  مجتبي ميرزاييمقدم، مونا عليزادهمند، مجيد بيانلو، سعيد شمسي، مهدي اخالص )غيرمشترك( علوم تجربي
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 آموزان اختياري است.) براي همة دانش160تا  81هاي گويي به سؤاالت دفترچة غيرمشترك (سؤالآموزان عزيز؛ پاسخدانش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (نگاه به گذشته)كدام دو بيت رديف دارند؟  - 81
  تا نگويد كس اسيرانش كمند/  گردني هر جا درآرد در كمندالف) 
 ت اهل معني از بام اوفتدطش/  راز عارف، در لب عام اوفتدب) 

  يوسف حسنش خريداري نداشت/  اش گرمي بازاري نداشتجلوهج) 
 گام اول پاي كوبد در بهشت /  هركه اين مي خورد جهل از كف بهشتد) 
  ) ب، د4  ) ب، ج3  ) الف، د2  ) الف، ج1

  معنا شده است؟  نادرستهاي زير چند تا از واژه - 82
  »كمان/ عزيمت: جالل/ بيهودگي: پوچير گلو/ باري: در هر صورت/ آذرخش: رنگينهضم: گوارش/ بلع: فروبردن خوراك د«
     ) چهار تا 4   ) سه تا3  ) دو تا 2    يكي )1

 الخطّي وجود دارد؟ اماليي و رسم نادرستيدر عبارت زير چند  - 83

حق باشد تا زياده به خودت غـرّه  ها اعتراضش به تو بهكم يكي از آن ها عشق بورزي و دوستان و دشمناني داشته باشي كه دستآرزومندم كه به خوبي«
اي بر خاك بيافشاني هرچند خرد و صبور باشي و اگر به ثروتي رسيدي آن را پيش رويت بگزاري و بگويي پول اربابي بد و خدمتگذاري نشوي. آرزومندم دانه

 »خوب است و آزرده نشوي.
  ) چهار تا4   ) سه تا3  ) دو تا 2  يكي )1

  ترتيب كدام است؟ به» آتش«و » چراغ«هاي ت زير نقش دستوري واژهدر ابيا - 84
  چون چراغ الله سوزم در خيابان شما / اي جوانان عجم، جان من و جان شما«

  »حلقه گرد من زنيد اي پيكران آب و گل / آتشي در سينه دارم از نياكان شما
  ـ مفعول مسند )4  مسند ـ  نهاد )3  متمم ـ مفعول  )2  متمم ـ نهاد) 1

 نكره وجود دارد؟ » ي«در ابيات زير در مجموع چند  - 85

  يجانينه ب پوش، ار يابه جان از فضل و دانش جامهي / چشميار نه ب ،يفزايب يچشم از معرفت نوربه «
  يكه خود بردنش نتوان يدوش كس منه باره بي / نپسند شيخوي كز برا يكس مپسند رنجه ب
  »داماني؟روزي پاك بودستي، كنون آلوده كه/  ديآيد شرمت نمز خوايزد،  ديرا پاك آفرو ت
  ) هفت تا4  ) شش تا 3  ) پنج تا 2  ) چهار تا  1

  ؟ شودنميوگوي زير، كدام نوع فعل ديده در گفت - 86
  ـ اگر تو مرا اهلي كني، هر دو به هم نيازمند خواهيم شد. «
  »كنم او مرا اهلي كرده باشد.ـ اما تصور مي 
  ) مضارع اخباري 4  ) مضارع التزامي 3  ) ماضي ساده2  التزامي ) ماضي1

 . شماريمنميها را و آن نيستها مد نظر كدام بيت بيشتر است؟ بديهي است كه فعل يغيرسادههاي تعداد واژه - 87
  ) شكستم و نشد آگاه باغبان قضا / نخوانده بود مگر درس باغباني را1
  ند / كه از پِيش نفرستاد ناتواني را) به كس نداد توانايي اين سپهر بل2
  ) من و تو را ببرد دزد چرخ پير، از آنك / ز دزد خواسته بوديم، پاسباني را3
  ) گرانبهاست گل اندر چمن ولي مشتاب / بدل كنند به ارزاني اين گراني را4

 شود؟ اي با ساختمان مركّب ديده ميدر كدام بيت واژه - 88
  بدلي سعي و عمل / تا بداني قدر وقت بي) ما زديم اين خيمه2  خت / آگهيم از عمق اين گرداب سخت ترسيم از تقدير و ب) ما نمي1
  ي ديگر نمايم اختيار) گر ز يك كنجم براند روزگار / گوشه4  ايمايم / حرفت ما اين بود تا زنده) ما تمام از ابتدا بافنده3

  سبت داده شده است؟ ها به اشتباه به بيت ندر كدام گزينه يكي از آرايه - 89
 حروف ةجناس ـ نغم  ) بيا تا برآريم دستي ز دل / كه نتوان برآورد فردا ز گل1

  تضاد ـ كنايه  ) چو ما را به دنيا تو كردي عزيز / به عقبي همين چشم داريم نيز2
  بخشي تشبيه ـ شخصيت  ) چراغ يقينم فرا راه دار / ز بد كردنم دست كوتاه دار3
  حروف ةكنايه ـ نغم  مران از درم / كه صورت نبندد در ديگرم) خدايا به ذلّت 4

  قرابت معنايي دارد؟ » جز آستانت سرمبه لطفم بخوان و مران از درم / ندارد به«بيت  با كدام بيت - 90
  ي بحر شهد و شيرمي حياتم / من غرقه) من ماهي چشمه2  ) زنهار مرا مگو كه پيرم / پيري و فنا كجا پذيرم؟1
  اي چو تير دورم / برگير كه از تو ناگزيرم) انداخته4  هدم كمان ابرو / در حكم كمان او چو تيرم) گر كژ ن3

 دقيقه 10(غيرمشترك) هاي فارسيسؤال

 (غيرمشترك) فارسي

 138تا  111هاي صفحه
  (غيرمشترك) نگارش
  108تا  97هاي صفحه
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91 -  عابِ!«عبارتفي الص ظلومسلم أن ... الم(نگاه به گذشته)شود؟ درستي كامل ميبا كدام فعل به» علَي الم 

 ) يطرُد4  ) ينقذ3َ  ) يرسب2  يحضُرَ )1

 ؟ ست استكدام ترجمه در - 92

  نشيند.آموزي پشت كامپيوتر ميجلس الطالب خلف الحاسوب بجد؛: دانش )1
  و بحث بحثا علمياً في اإلنترنت؛ و پژوهشي علمي در اينترنت نمود.) 2
  ثم لعب كرة القدم مع زميله ساعتين؛ سپس با هم شاگرديش دو ساعت واليبال بازي كرد. )3
  اش برگشتند.إلي البيت. و بعد از بازي با اتوبوس به خانهو بعد اللعب يرجعان بالحافلة ) 4

 ؟ ترجمه درست عبارت زير كدام گزينه است - 93

 »ال بأس، اجعلُ نقودي في ذلك الصندوق و بعد سفري سوف استلمها منك«

  ها را از تو دريافت خواهم كرد.گذارم و بعد از سفرم آنهايم را در آن صندوق مياشكالي ندارد پول )1
  ها را از تو دريافت خواهم نمود.ها را در آن صندوق خواهم گذاشت و پس از مسافرت آنايراد نداردپول) 2
  اش را از شما تحويل خواهم گرفت.گذارم و پس از مسافرتم همههايم را در آن صندوق ميچه عيبي دارد پول )3
  ها را از من دريافت كن.عيبي ندارد پول را در آن صندوق قرار بده و بعد از مسافرتت آن) 4

 ؟ پاسخ درست حديث نبوي زير كدام است - 94

 »إذا قدرت علي عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه«

  د عفوت قرار بده.وروقتي بر دشمن قدرت يافتي به خاطر شكرگزاري براي قدرت بر او، او را م )1
  اي قدرت يافتن بر او قرار بده.كه بر دشمنت قدرت يافتي بخشش او را شكرگزاري برهنگامي) 2
  اي او را مورد بخشش خود قرار ده.هنگام دست يافتن بر دشمنت به خاطر شكرانه آن كه بر او دست يافته )3
  يابي شكر آن را بجا آورده باشي.يابي او را مورد عفو قرار بده تا به خاطر اين قدرتوقتي بر دشمني قدرت مي) 4

 كدام است؟» من طلب شيئاً و جد وجد!«معادل فارسي سخن حكيمانه  - 95

  ) گنج خواهي در طلب رنجي ببر 2    ) نو كه آمد به بازار، كهنه شود دل آزار1
  ) قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود4  ) دشمن دانا كه غم جان بود، بهتر از آن دوست كه نادان بود 3

 ؟ نيستكدام كلمه با بقيه هماهنگ  - 96

 ) حج4  ) بئر3  ة) صال2  صوم  )1

 ؟ اندمرتبكدام گروه از اعداد  - 97

  السابعة –السادسة  –التاسعة ) 2    أحد عشر –خمسة  –ثالثة  )1
  الواحد –الثامن  –الحادي عشر ) 4    عشر –أحد عشر  –اثناعشر  )3

 ؟ دارد تفاوتوزن كدام عدد با بقيه اعداد  - 98

  .السيارة خمسة رياالت من الزائر اخذ سائق) 2  .عصفور في اليد خير من عشرة علي الشجرة )1
  .كانت الجائزة للفائزة الثانية جائزة فضية) 4  .حفرة عميقةً جاء أربعة صيادين و حفروا )3

 ؟ است »الطالبات«كدام عبارت توضيح درست كلمه  - 99

  .شابات يدرسن في الجامعات) 2    .شباب يدرسون في الجامعات )1
  .ميذات يدرسن في الجامعاتتل) 4    .تالميذ يدرسون في المدارس )3

 ؟ صورت اسم مفرد آمده استاليه بهدر كدام عبارت مضاف - 100

  .أريد تسليم أمور البالد إليك) 2    .أستلمها منك بعد رجوعي )1
  .سافرَ أبي لمهمة إدارية لمدة ايامٍ) 4  .أراد مسافر تسليم نقوده إلي شخص أمينٍ )3

  

  مقطع پاية نهم در سايت كانون مراجعه كنيد.اي پاية خود، به صفحهب آموزشي و مشاورهبراي دريافت مطال ؛آموزان عزيزدانش

 دقيقه 10(غيرمشترك)هاي عربيسؤال

 (غيرمشترك) عربي

  109تا  101ي هاصفحه
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  هاي زير به درستي آمده است؟ترتيب در كدام گزينه صحيح يا غلط بودن هر يك از عبارتبه - 101
  ستحب است، اشاره دارد.هاي مجاريه به همان قرض كه يكي از انواع انفاق ةالف) بر اساس فرمايش پيامبر اكرم (ص) صدق

  كند، بايد در پايان سال مالي، يك پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد.ب) هر مسلماني كه از طريق كار، درآمدي كسب مي
  شده وجود ندارد. ج) در احكام اسالمي، امكان فروش و بخشش مال وقف
  گيرد.ها زكات تعلق ميه به آنهايي هستند كد) برنج، شتر، گاو و غالتي چون گندم و جو از دارايي

  پيامبر اكرم (ص)، مسلماني كه به برادر مسلمان خود قرض دهد، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت. ةهـ) به فرمود
  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص ـ ص4  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ ـ غ3  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ ـ ص2  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ ص1

حق خداوند به كساني كه در راه او پيكـار   ة، وعد»و االنجيل و القُرآن ةقاتلون في سبيل اهللا فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً في التّوراي« ةبر اساس آي - 102
  اند؟كنند، كدام است و در رابطه با جهاد در راه خدا چه كساني هواداران شيطان ناميده شدهمي

  كنند. كشي در برابر قوانين، حكومت اسالمي را تضعيف ميه با گردن) فلَهم اجرُهم عند اهللا ـ كساني ك1
  كنند.پيشگي بر مردم حكومت مي) باَنَّ لهم الجنَّة ـ كساني كه با ستم2
  كنند.پيشگي بر مردم حكومت مي) فلَهم اجرُهم عند اهللا ـ كساني كه با ستم3
  كنند. برابر قوانين، حكومت اسالمي را تضعيف ميكشي در ) باَنَّ لهم الجنَّة ـ كساني كه با گردن4

نبرد سپاه اسالم «آمادگي نظامي در برابر دشمنان كدام است و هر يك از موارد  ة، فايد»و من رباط الخَيل تُرهبون بِه عدو اهللاِ و عدوكُم« ةبر اساس آي - 103
  يك از انواع جهاد اشاره دارند؟به كدام» صهيونيستجهاد مردم فلسطين با اشغالگران «و » با حكومت روم در صدر اسالم

  ) ترساندن دشمن ـ جهاد با سركشان ـ جهاد با سركشان2  ) پيروزي در جنگ ـ جهاد با سركشان ـ جهاد دفاعي1
  ) ترساندن دشمن ـ جهاد ابتدايي ـ جهاد دفاعي4  ) پيروزي در جنگ ـ جهاد دفاعي ـ جهاد دفاعي3

كند و جنگ حضرت علي (ع) ، مؤمنان را به كدام جهاد دعوت مي»فَقاتلوا اَولياء الشَّيطان انَّ كيد الشَّيطان كان ضعيفاً«اء: نس ةسور 76 خداوند در آية - 104
  اي از كدام جهاد است؟با خوارج نهروان در صدر اسالم، نمونه

  جهاد دفاعي  –جهاد دفاعي  )4  اد دفاعيجه –) جهاد ابتدايي 3  جهاد ابتدايي –) جهاد دفاعي 2  جهاد ابتدايي –) جهاد ابتدايي 1
پاسخ » توانند در برابر دشمنان ايستادگي كرده و آنان را شكست دهند؟افرادي كه هيچ مهارتي در فنون رزمي و جنگي ندارند، چگونه مي«اگر بگوييم  - 105

 باره چنين است كه: خداوند حكيم در اين
  »و اعدوا لهم ما استطَعتُم من قُوةٍ و من رِباط الخَيل) «2  »كم الّذي بايعتُم بهو من اوفي بعهده من اهللا فاستَبشروا ببيع) «1
  »ان اهللا اشتَري من المؤمنين انفُسهم و اموالَهم بانَّ لهم الجنَّة) «4  »ال تَهوى اَنفُسكُم استَكبرتُم فَفَريقًا كَذَّبتُم وفَريقًا تَقتُلونَ) «3
  

  
 (نگاه به گذشته) ترتيب با كدام موضوع ارتباط دارند؟هر يك از موارد زير به - 106

 »انحالل مجلس ملي«، »بست نشستن مردم تهران در سفارت انگلستان«، »تسريع وقوع انقالب مشروطه«
  مظفرالدين شاه -تشكيل مجلس شورا -) تسلط بيگانگان بر منابع ثروت اقتصادي كشور1
  محمدعلي شاه -خانهعدالت تأسيس -) ماجراي چوب و فلك كردن بازرگانان2
  محمدعلي شاه -تشكيل مجلس شورا -) ماجراي چوب و فلك كردن بازرگانان3
  مظفرالدين شاه -خانهتأسيس عدالت -) تسلط بيگانگان بر منابع ثروت اقتصادي كشور4

 …به اين معني است كه ، اين عبارت »يكي از حقوقي كه شهروند از آن برخوردار است، حق برخورداري از عدالت قانوني است« - 107
  ها براي خود وكيل مدافع انتخاب كنند.دادگاه ) شهروندان حق دارند در همة1
  ريزي مناسب، زمينه را براي رفع فقر و محروميت و ايجاد شرايط مناسب زندگي فراهم كند.) حكومت بايد با برنامه2
  ترين زمان ممكن را دارند.نه و در كوتاهشهروندان حق دريافت خدمات عمومي به صورت برابر و عادال ة) كلي3
  ها بين شهروندان تبعيض قائل نشود.) حكومت در وضع قوانين، اجراي قوانين و نظارت بر اجراي آن4

 يك از حقوق شهروندي اشاره دارد؟به كدام ترتيببههر يك از موارد زير  - 108
  .»كندن معين ميتوان دستگير كرد؛ مگر به حكم و ترتيبي كه قانوكس را نميهيچ«
  .»شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند ،هر كس حق دارد«
  مين اجتماعيأحق برخورداري از رفاه و ت ـحق برخورداري از عدالت قضايي ) 2  مين اجتماعيأحق برخورداري از رفاه و ت ـحق برخورداري از عدالت قانوني ) 1
  حق برخورداري از عدالت قانوني ـحق برخورداري از عدالت قضايي ) 4  حق برخورداري از عدالت قانوني ـحق برخورداري از عدالت قانوني ) 3

 …وري بهره هاي توليد را در يك كارگاه توليد پوشاك افزايش دهيم و به همان اندازه ميزان توليد افزايش يابد،است و اگر ميزان هزينه …وري، نسبت بهره - 109
  ها ـ اتفاق افتاده است.ها به داده) ستانده2  ها ـ اتفاق افتاده است.ها به ستانده) داده1
  ها ـ اتفاق نيفتاده است.ها به ستانده) داده4  ها ـ اتفاق نيفتاده است.ها به داده) ستانده3

  قانون اساسي است؟ 40م مورد از مصاديق اصل شود و كداچند مورد از موارد زير از اختيارات و وظايف رهبري محسوب مي - 110
عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسالمي، نصب و عزل فرماندهان نيروي نظامي و انتظامي، نصب و عزل و قبول استعفاي اعضاي «

  »دان شوراي نگهبان، فرماندهي كل نيروهاي مسلححقوق
  هاي كشور ـ عدم داشتن سرعت غير مجاز در جاده 3) 2  كسب اطالع ـ ممنوعيت شكنجه براي گرفتن اقرار يا 4) 1
  ـ آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست و استواري آن 4) 4    ـ برخورداري از تأمين اجتماعي 3) 3

  

  مراجعه كنيد. WWW.Kanoonbook.irسايت كتاب كانون  بهتوانيد هاي مورد نياز خود، ميبراي تهية كتاب ؛آموزان عزيزدانش

(غيرمشترك)هاي آسمان پيامهايسؤال

(غيرمشترك)هاي مطالعات اجتماعي سؤال

 دقيقه 5

 (غيرمشترك) هاي آسمانپيام

  141تا  119ي هاصفحه

 دقيقه 5

(غيرمشترك) مطالعات اجتماعي
  166تا  141ي هاصفحه
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Part A: Grammer & Vocabulary 

111- Which one is grammatically correct? (نگاه به گذشته) 

A: “. . .”  

B: “Yes, he hurt his hands last week” 

1) Did the firefighter hurt his hands? 2) Does the firefighter hurt his hands? 

3) Do the firefighter hurt his hands? 4) Do the firefighters hurt his hands? 
112- I and your brother are friends. I . . . last week. 

1) saw him  2) see him 

3) see his  4) saw he 

113- A: How often … to the dentist? 

B: Once a year 

1) do she go  2) does she go 

3) she went  4) she goes 

114- There . . . students on my class yesterday. 

1) were  2) was 

3) is  4) are 

115- A … in information technology is happening. 

1) ticket  2) language 

3) revolution  4) message 

116- I … my desk of papers and started to work. 

1) checked  2) cleared 

3) watched  4) hired 

Part B: Dictation 

117- People always com__ __ m__ rate Nuclear Energy mar__ __rs. 

1) m / e / o – t / y   2) e / m / o – c / h 

3) o / m / e – s / a  4) m / o / e – g / h 

118- We had a bad accident last week. I had some br_ _ _ es? 

1) i / u / c  2) u / i / s 

3) u / i / c  4) i / u / s 

Part C: Intonation 

119- Which one has different intonation? 

1) It’s wonderful!  2) That’s great! 

3) I am sick.  4) Is he clever? 

Part D: Comprehension 

120- Which one is relevant for the picture? 

1) He has a scar 

2) He stick a plaster on the wound. 

3) He has his leg in a cast 

4) It is bleeding. 
 

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

(غيرمشترك) هاي زبان انگليسيسؤال
 زبان انگليسي (غيرمشترك)

  111تا  108ي هاصفحه

 دقيقه10
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عبارت  - 121
(x )(x x )  4 4 2

2
1 5 6

  (نگاه به گذشته) است. مجموع اين مقادير كدام است؟ نشدهتعريف  xبه ازاي مقاديري از  

  1) 2    ) صفر1
3 (1-    4 (2 

x)در تقسيم - 122 x ) (x )  4 3 2   (نگاه به گذشته)مانده كدام است؟ باقي 2
1 (x  2    2 (x  2  
3(x 2 4    4 (x 2 4  

 شود.از راست به چپ مساحت آن . . . . برابر و حجم آن . . . . برابر مي ترتيببهبرابر كنيم،  3اي را اگر شعاع كره - 123

1 (3- 9    2 (9- 18  
3 (9- 27    4 (18- 27  

 واحد باشد. چند واحد مكعب است؟ 8هاي الساقين به ساقهاي متساوياي جانبي آن مثلثهو وجه 6حجم هرمي با قاعدة مربع كه اندازة ضلع قاعدة آن  - 124

1 (24 46    2 (12 46  
3 (46    4 (24 23  

 د . . . . گوييم.به مجموعه نقاطي در فضا كه از يك خط به يك فاصله باشن - 125

  ) دايره2    ) كره1
  ) هرم بدون قاعده4    ) سطح جانبي يك استوانه3

 شده، چند واحد مكعب است؟زير حول ضلع مشخص ةالزاويدست آمده از دوران مثلث قائمحجم شكل به - 126

1 (
32 2

3    2 (
32
3  

3 (32 2    4 (32 23  

گوييم كره درون واحد محاط شده است. حجم فضاي بين كره و استوانه چند واحد مكعب است؟ وقتي مي 6اي به قطر قاعده و ارتفاع اي در استوانهكره - 127
 است. هاي كناري، سقف و كف استوانه چسبيده استوانه محاط شده است يعني از درون استوانه به ديواره

1 (18    2 (
34
3  

3 (
81
3    4 (

14
3  

 ست. . . .  واحد مكعب . . . . ا ةواحد، به انداز 5و ارتفاع  4واحد، از حجم مخروطي به شعاع  4و ارتفاع  5حجم مخروطي به شعاع سطح مقطع  - 128

1 (
10
) 2    تر، كم3

20
  تر، كم3

3 (
10
) 4    تر، بيش3

20
  تر، بيش3

)اگر يك لوزي به قطرهاي  - 129 x )2 )و  8 x )24  xبزرگش دوران دهيم، حجم شكل حاصل چند واحد مكعب خواهد بـود؟ عـدد    واحد را حول قطر 8
 يكي از مضارب طبيعي عدد دو است.

1 ((x )(x )  2 24 2 43    2 ((x )(x )  2 22 2 43  

3 ((x ) (x )  2 24 2 43    4 ((x ) (x )  2 28 2 43  

130 - 9
متر ايم. حجم مخروط چند سانتيايم و با كمك آن يك سطح مخروطي شكل درست كردهرا مطابق شكل برداشته cm4ي كاغذي به شعاع ادايره 10

مكعب است؟  3 .است  

1 (648 19
25    2 (324 19

125  

3 (648 19
125    4 (324 19

25  

 دقيقه 30 )غيرمشترك( هاي رياضيسؤال

 (غيرمشترك) رياضي

 143تا  130ي هاصفحه
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بااليي  هاي وجهيالدهيم كه اوساط القاعده و منتظم را مطابق شكل طوري قرار مي، هرمي مربعcm2در مكعبي به ضلع  - 131
 متر مكعب است؟تيپايين مكعب رأس هرم باشند. حجم هرم چند سان وجههرم و مركز  ةمكعب، رئوس قاعد

1 (8
3    2 (3  

3 (2
3    4 (4

3  

36االضالع، برابر مربع و وجوه جانبي مثلث متساوي ةاگر حجم يك هرم منتظم با قاعد - 132  باشد، سطح كل هرم چند واحد مربع است؟واحد مكعب  2

1 (36 3    2 (36 36 3  
3 (18 3    4 (18 18 3  

 بي قاعده را در نظر نگيريد.براي مساحت جان قدر است؟، سطح جانبي چه2و ارتفاع  2ي اي به ضلع قاعدهالقاعدهدر هرم منتظم مربع - 133

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

جـم  واحد محاط شده است. ح 5 ةواحد درون مخروطي به شعاع قاعد 4و ارتفاع  3 ةاي به شعاع قاعدمطابق شكل استوانه - 134
مخروط چند واحد مكعب است؟ 3 .است  

1 (750    2 (125  
3 (250    4 (100  

مخروط و مركز  ةمركز قاعد Oچند متر است؟  aمتر مكعب است. 81كره و مخروط حجم بين فضاي نيم روروبهدر شكل  - 135
نيمكره و 3 .است 

1 (33 3    2 (3 3  
3 (3    4 (6  

مربع را پر از  مترسانتي 21 ةاي شكلي به مساحت قاعدمتر پارچ استوانهسانتي 5متر مربع و ارتفاع سانتي 36 ةاي به مساحت قاعدبا هفت ليوان استوانه - 136
 مترمربع است؟اي باشد، مساحت كره چند سانتياي برابر ارتفاع پارچ استوانهآب كرديم. اگر قطر كره

1 (1800    2 (14400  
3 (3600    4 (600  

 حجم آن است؟ ةمساحت كره چند برابر عدد انداز ةداريم. عدد انداز aاي به شعاع كره - 137

1 (a3    2 (
a

3  

3 (a    4 (a

3  

  ؟ تواند باشدمي كدامديگري است. نسبت سطح جانبي دو استوانه  ةچهار برابر مساحت قاعديكي  ةهاي مساوي، مساحت قاعددر دو استوانه با حجم - 138

1 (1
4    2 (1  

3(1
2     4 (1

3  

ارتفـاع   CGي آن و قاعـده  HGFكنيم به شكلي كه مثلث جدا مي هرمي را روروبهواحد مانند شكل  4از مكعبي به ضلع  - 139
 آن باشد. حجم هرم چه كسري از حجم مكعب است؟  

1( 1
6    2( 1

3  

3( 1
4    4( 1

5  

 يم. حجم مخروط چند واحد مكعب است؟اهواحد درست كرد 12 ةاحد، مخروطي به قطر قاعدو 10با قطاعي از دايره به شعاع  - 140 3  

1( 288    2( 144  
3( 432    4( 264  
  

  به صفحة مقطع خود مراجعه كنيد. 12توانيد از ساعت نامة آزمون امروز، ميبراي دريافت فايل پاسخ ؛آموزان عزيزدانش
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 (نگاه به گذشته)گيرد، درست آمده است؟ (به ترتيب از راست به چپ) دام گزينه نام گروهي كه جانوران زير در آن قرار ميدر ك - 141

  »اي ـ توتيا ـ شقايق دريايي ـ كپلكدوكفه«
  ها ـ كرم پهنپوستان ـ اسفنج) خارپوستان ـ سخت2  ايتنان ـ كرم لولهكيسهخارپوستان ـ پوستان ـ) سخت1
  ايها ـ كرم لولهتنان ـ اسفنجپوستان ـ نرم) سخت4  تنان ـ كرم پهنكيسه تنان ـ خارپوستان ـرم) ن3

 (نگاه به گذشته)اندام رويشي ذخيرة مواد مغذي (به طور عمده)، در گياهان آمده در كدام گزينه با هم يكسان است؟   - 142

  زميني و تربچه) هويج، سيب2    ) هويج و تربچه1
  ) كاكتوس و هويج4    و تربچهزميني ) سيب3

 هاي زير ممكن است جانوري را يافت كه بتواند در آب زندگي (شنا) كند؟در چه تعداد از گروه - 143

 »پستانداران -خزندگان -دوزيستان«

  ) يك2    ) صفر1
  ) سه4    ) دو3

 آال به صورت جفت هستند؟در ماهي قزل شدهبردهدر كدام گزينه، هر دو نوع بالة نام - 144

  اي ـ بالة مخرجي) بالة سينه2    پشتي سخت ـ بالة شكمي) بالة 1
  اي) بالة شكمي ـ بالة سينه4    اي) بالة پشتي نرم ـ بالة سينه3

 كند؟جاهاي خالي جمالت زير را به درستي كامل مي كدام گزينه - 145

  ها پوستي . . . دارند. ها . . . وزغطور كلي، قورباغهالف) به
 ه . . .  قرار دارد. ب) سمندر . . . وزغ در گرو

  ) برخالف ـ زبر و خشك / برخالف ـ خزندگان2  ) برخالف ـ صاف و لغزنده / همانند ـ دوزيستان1
  ) همانند ـ زبر و خشك / همانند ـ دوزيستان4  ) همانند ـ صاف و لغزنده / برخالف ـ خزندگان3

 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد خزندگان  - 146

  اح است كه در ايران وجود دارد. اي تمس) كروكوديل نمونه1
  توان در تهية داروهاي ضد خونريزي استفاده كرد.) از سم مارها مي2
  هايي از اسكلت جانور است. پشت، بخش) الك در الك3
  كنند تا از دست شكارچي فرار كنند. ها گاهي دم خود را قطع مي) مارمولك4

 پرها . . . پرها . . . قرار دارند و كركدر پرندگان، شاه - 147

  دهند.پوشش بدن را در سطح انجام مي ) هم در دم و هم در بال ـ1
  دهند. نزديك پوست هستند و به بدن حالت عايق مي ) هم در دم و هم در بال ـ2
  دهند.فقط در بال ـ پوشش بدن را در سطح انجام مي   )3
  .دهند) فقط در دم ـ نزديك پوست هستند و به بدن حالت عايق مي4

 باشند. سازي و بهداشت محيط زيست نقش مؤثري داشتهها . . . در پاكمهرهداران . . . بيمهره - 148

  توانند) همانند ـ نمي2    توانند) برخالف ـ نمي1
  توانند) برخالف ـ مي4    توانند) همانند ـ مي3

  در ماهي خاويار، دهان در . . . قرار دارد و دم . . . است.  - 149
  ) سطح شكمي ـ نامتقارن2    قارن) سطح شكمي ـ مت1
  ) جلوي بدن ـ نامتقارن4    ) جلوي بدن ـ متقارن3

 آمده است؟» گذارپستاندار تخم -دارپستاندار كيسه -خواردار گياهپستاندار جفت«ترتيب با توجه به كتاب درسي، در كدام گزينه به - 150

  كانگورو -پوسپالتي -) گوزن2    نوك اردكي -كانگورو -) خرس1
  نوك اردكي -كفتار -) كانگورو4    پوسپالتي -كانگورو -وزن) گ3

 دقيقه 25(غيرمشترك) هاي علوم تجربيسؤال

(غيرمشترك) علوم تجربي
  165تا  143ي هاصفحه
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 جانوراني را يافت كه از حشرات تغذيه كنند؟ نيستهاي زير، ممكن در چه تعداد از گروه - 151

  »دوزيستان ـ خزندگان ـ پرندگان ـ پستانداران«
  ) سه2    ) چهار1
  ) صفر4    ) دو3

 شود. . از تخم خارج ميپشت دريايي، در . . نوزاد قورباغه . . . نوزاد الك - 152

  خشكي ) همانند ـ2    ) همانند ـ آب1
  ) برخالف ـ آب4    ) برخالف ـ خشكي3

 بين همة پستانداران  است؟ويژگي مشترك چه تعداد از موارد زير،  - 153

  شدن بدن با موپ) پوشيده  هاي هوادارب) داشتن كيسه  الف) داشتن غدد شيري
  ) يك2    ) سه1
  ) صفر4    ) دو3

  است؟ نادرست كدام گزينه - 154
  بيند، رابطة انگلي است.برد و طرف ديگر زيان مي) در انواع روابط بين جانداران، تنها حالتي كه در آن يك طرف سود مي1
  تواند به شكار كمك كند و هم به شكارچي.) استتار هم مي2
  هاي مختلف، رخ دهد.تواند بين افراد يك گونه و هم بين افراد گونه) رقابت هم مي3
  ها است. شدن مرجانرنگشود كه نشانة آن بيها مي) آلودگي آب درياها سبب مرگ مرجان4

 برند، . . .  .در نوعي رابطة همزيستي كه در آن هر دو جاندار سود مي - 155

  سانند.رماندن) به هم سود مي) هر دو جاندار، فقط در اعمال زيستي (براي زنده2  ) هر دو جاندار بايد توليدكننده باشند.1
  مهرگان برقرار باشد.داران و بي) ممكن است بين مهره4  ) فقط ممكن است بر روي خشكي ديده شود.3

  ؟نيستندبرده، انگل يك از دو جانور نام در كدام گزينه هيچ - 156
  ) آسكاريس ـ كنه2    كنه ـ عنكبوت) 1
  ) شقايق دريايي ـ عنكبوت4    شقايق دريايي ـ آسكاريس) 3

  كند و مقدار انرژي (ماده) در تراز توليدكننده چند كيلوگرم بوده است؟خوار اشاره ميمورد به اولين گوشت در هرم زير كدام - 157
1 (kg A2000   
2 (kg B2000  
3 (kg A200  
4 (kg B200  

 كند؟ تكميل ميچند مورد، جاي خالي را به درستي  - 158

  . . . » نيستجاندار شكارچي ممكن «
  .) نتواند به دنبال طعمه برودپ  .داران تغذيه كند) از مهرهب  مهرگان تغذيه كند.) از بيالف

  ) دو2    ) سه1
  ) صفر4    ) يك3

  . . . شاهين  . . .جغد  - 159
  .كنددر شب شكار مي -) همانند2    .كنددر شب شكار مي -) برخالف1
  .كنداز جوندگان بزرگ تغذيه مي -) همانند4  كند.از جوندگان بزرگ تغذيه مي -) برخالف3

  . ندارد. . . در طبيعت وجود گونة اي از تار عنكبوت از جنس . . . است و امروزه هيچ فرد زنده - 160
  ) پروتئين ـ ببر مازندران2    ببر مازندران ليپيد ـ) 1
  كور غار) پروتئين ـ ماهي 4    ) ليپيد ـ ماهي كور غار3
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(7)

(4)

(3)

(6)

(2)

(5)

(1)

  9999ارديبهشت ارديبهشت   1919دفترچة تيزهوشان آزمون دفترچة تيزهوشان آزمون 
  سؤالسؤال  5555    هاي آزمون:هاي آزمون:تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
دقيقهدقيقه 6565   گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

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

  دقيقه 10  20  161  10 استعداد تحليلي
  دقيقه 5  23  171  5 هاي آسمانقرآن و پيام

  دقيقه 10  24  10176 فارسي
  دقيقه 5  25  5186 مطالعات اجتماعي

  دقيقه 20  26  15191 علوم تجربي
  دقيقه 15  29  206  10 رياضي

  

  طراحان:طراحان:
  نام طراحان  نام درس
  بنيامين قريشي، سينا گروسيحميد اصفهاني، فاطمه راسخ، احمدرضا قرباني،   استعداد تحليلي

بهراد موسويدوراني، زهرا داميار، حامد   هاي آسمانقرآن و پيام
  ، محمدعلي مرتضويآگيتا محمدزادهپور، خانحميد اصفهاني، سپهر حسن  فارسي

بهزاد نجفيبنيامين قريشي، زهرا داميار،   مطالعات اجتماعي
رضا قنبري، احمدرضا قرباني، م، مقدمونا عليزادههادي عبدي، ، پورهادي حسنبهتاش، زادهحسين فيرزهمرتضي اسداللهي، شعار، جواد احمدي  علوم تجربي

 انزابي، بهراد موسويامير محمودي
  محسن محمديان ،مرتضي اسداللهي، فرزاد شيرمحمدلي، هومن صلواتي، بنيامين قريشي، حميد گنجي  رياضي

  

  
  تياري است.آموزان اخ) براي همة دانش152تا  161هاي گويي به سؤاالت دفترچة تيزهوشان (سؤالآموزان عزيز؛ پاسخدانش

  
  

  
 

  
  

 دارد؟ها نسبت به ساير گزينه متفاوتيكدام گزينة، رابطة معنايي  - 161

  جنگل –پلنگ ) 2    باغ –گل ) 1
  آسمان -خورشيد ) 4    باران –زمين ) 3

 آيد؟مي هاگزينهديرتر از ساير  ،زير يهامرتب كردن كلمه پس ازاي را انتخاب كنيد كه گزينه - 162

 »تواندمي –تأثير منفي  –سازد  –مفيد  يهاباكتري –روده را  –نمك  –بر سيستم ايمني  – تعداد –دارد  –رف زياد مص –و حتي  –دچار تغيير «

  تعداد) 2    بر سيستم ايمني) 1
  مصرف زياد) 4    نمك) 3

 شود؟زودتر پر مي ،با باز شدن شير آب هاي زيرظرف يك ازكدام - 163

  )1ظرف () 1
  )2ظرف () 2
  )3ظرف () 3
  )4ظرف () 4
  

 عبارت مناسب براي پر كردن جاي خالي كدام است؟ - 164

اي يك بار در برنامة بازي تنيس شركت كرده بودند، شـاهد . . . عالئـم   ماه و هفته 6سون كه به مدت نمحققان دريافتند، بيماران مبتال به پاركي«
 »ند.اهشان بودبيماري

  بهبود) 2    مصرف) 1
  بينيپيش) 4    بستري شدن) 3

تحليليهاي استعداد سؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه 10  
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 را پيدا كرد؟ سهرابتوان تعداد فرزندان مادر هاي زير، مياز داده يكبا كدام - 165

  ر دارد.ددو برا سهرابالف) خواهر 
 فقط يك خواهر دارد. سهرابب) 

  كافي است.» ب«دادة ) 2    كافي است.» الف«دادة ) 1
  ه سؤال پاسخ داد.توان بنمي» ب«و » الف«با اطالعات ) 4  زمان الزم و كافي است.هم» ب«و » الف«هاي داده) 3

  
 گيرد؟، كدام گزينه قرار مي168تا  166*** به جاي عالمت سؤال در الگوي سؤاالت 
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 ها سفيد است.)تواند باشد؟ (پشت برگهرو كدام گزينه ميگستردة مكعب روبه - 169

  

1 (    2 (    

  

3 (    4 (

  
 تر است؟ها مشابهموقعيت دو نقطه در كدام گزينه به موقعيت دو نقطة شكل زير، نسبت به ديگر شكل - 170

  

  

1 (
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3 (    4 (
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انتخاب شده است، به دقّت بخوانيد و بـه  » 15تا  12«، آيات »شوري« ةمبارك ةزير را كه از سور ة* آيات شريف

   پاسخ دهيد. آيند،ي ميسه پرسشي كه در پ

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

بِكُلِّ شَي إِنَّه رقْدي و شَاءنْ يمقَ لطُ الرِّزسبضِ يالْأَر و اتاومالس يدقَالم لَهيملع نُوحـاً    12( ء ـى بِـهصا وينِ منَ الدم لَكُم شَرَع (  
  

ي أَوالَّذ كَو يهالَ تَتَفَرَّقُوا ف ينَ ووا الديمى أَنْ أَقيسع ى ووسم و يمرَاهإِب نَا بِهيصا وم و كنَا إِلَييـنْ   حم ـهتَبِي إِلَيجي اللَّه هإِلَي موهعا تَدينَ مشْرِكلَى الْمرَ عب

يبننْ يم هي إِلَيدهي و شَاءإِ) 13( ي كبنْ رم قَتبةٌ سمالَ كَل لَو و منَهيغْياً بب لْمالْع مهاءا جم دعنْ با تَفَرَّقُوا إِالَّ مم إِنَّ      و و مـنَهيب ـيى لَقُضـمسـلٍ ملَـى أَج

 و لذلك فَادع و استَقم كَما أُمرْت و الَ تَتَّبِع أَهواءهم و قُلْ آمنْت بِمـا أَنْـزَلَ اللَّـه مـنْ كتَـابٍ     ) ف14َ( الَّذينَ أُورِثُوا الْكتَاب منْ بعدهم لَفي شَك منْه مرِيبٍ

  )15و بينَكُم اللَّه يجمع بينَنَا و إِلَيه الْمصيرُ ( أُمرْت لأَعدلَ بينَكُم اللَّه ربنَا و ربكُم لَنَا أَعمالُنَا و لَكُم أَعمالُكُم الَ حجةَ بينَنَا
 

يك از آيات زير آمده بيان شده، در كدام» ده رهنمايخداوند نام و خداوند جاي/ خداوند روزي«اولين صفتي كه براي خداوند در مصراع دوم بيت  - 171

 است؟

  13 ة) آي2    15 ةآي )1

 12 ة) آي4    14 ة) آي3

 مفهوم است؟هاي متن هميك از عبارتبا كدام» انّا الي ربنا لَمنقَلبون«رآني عبارت ق - 172

  »يجتَبِي إِلَيه منْ يشَاء و يهدي إِلَيه منْ ينيب) «2  »إِنَّ الَّذينَ أُورِثُوا الْكتَاب منْ بعدهم لَفي شَك منْه مرِيبٍ) «1

3» (الس يدقَالم ضِلَهالْأَر و اتاويرُ« )4    »مصالْم هإِلَي نَنَا ويب عمجي اللَّه« 

ــردم و در آيــ        - 173 ــان م ــدل مي ــراري ع ــد (ص) را برق ــرت محم ــالت حض ــدف رس ــد در . . . ه ــردم را     14 ةخداون ــادن م ــه افت ــه تفرق ــل ب   دلي

 كند.. . . بيان مي

  »إِالَّ منْ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهم « -15 ة) آي2  »علْم بغْياً بينَهمإِالَّ منْ بعد ما جاءهم الْ« -13 ة) آي1

 »الي اجلٍ مسمي لقُضي بينهم«  -13 ةآي )4  »الي اجلٍ مسمي لقُضي بينهم« -15 ة) آي3

 . . جلد، تأليف شده است.  هايي است كه توسط . . . در .ترين كتابيكي از مهم» الغدير«كتاب ارزشمند  - 174

  يازده -) عالمة طباطبايي 2    يازده -) عالمة اميني 1

  ده -) عالمة طباطبايي 4    ده -) عالمة اميني 3

 با كدام عبارت زير ارتباط مفهومي دارد؟» اَحسب النّاس ان يتركوا ان يقولوا ءامنّا و هم اليفتنون«آية شريفة  - 175

  دهد.هاي كفار هشدار ميدسيسه) خداوند مؤمنان را نسبت به 1

  گويد كه ايمان را به زبان بياورند.) خداوند به مردم مي2

  آورند امتحان و آزمايش فراواني در زندگي خواهند ديد.) كساني از مردم كه ايمان نمي3

  گيرد.سنجد بلكه با امتحان و آزمايش آن را اندازه مي) خداوند ايمان را در زبان مردم نمي4

دقيقه 5 هاي آسمانهاي قرآن و پيامسؤال  

هاي آسمان نهم: پيام  

73تا  9ي هاصفحه  

 قرآن نهم:
73تا  14ي هاصفحه  

هاي آسمان هشتم: پيام  
127تا  9ي هاصفحه  

 قرآن هشتم:
119تا  12ي هاصفحه  
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 هاي فارسي سؤال
 

 

 
 معنايي بين كدام دو جفت واژه، يكسان است؟ ةرابط - 176

 د) محاربه ـ فغان  ـ استفادهال مج) استع  ب) نيرنگ ـ جادو  ار ـ تنگنامالف) استع

  ) ب ـ د4  ) الف ـ ج3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب 1
 اماليي دارد؟   نادرستيچند تا از ابيات زير  - 177

  جاگر نكنم جامع تن چاك آن الف) سر من خاك تو جايي كه رسي مست ز من / چه كنم
  جا ها برود دود بر افالك آني روي چو خورشيد بري / كه ز جاناب) به كجا شمع من 

  جاج) به كجا پاي نهي جان كسي بحر خداي / كه جهاني نكند بر سر خود خاك آن
  جاد) بر سر كوي تو فخري چو رسد نيست عجب / آن نه باغي است كه باشد خص و خاشاك آن

  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي  )1
  ، در ابيات زير هست؟»صفت پرسشي«، »صفت شمارشي«، »صفت تعجبي«، »صفت اشاره«چند نوع از انواع  - 178

  هزار آفرين باد بر تو ز ايزد / كه تو در خور آفرين و ثنايي«
 در اين رسم و آيين و مذهب كه داري / نگويد تو را كس كه تو بر خطايي

 راييطبعي چه پاكيزهالي چه نيكوفعالي / چه پاكيزهچه نيكوخص

 »تو را بد كه خواهد، تو را بد كه گويد / كه هرگز مباد از بد او را رهايي

  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي 1
  در چند تا از عبارات زير بارز است؟ » تشبيه«ادبي  ةاستفاده از آراي - 179

 دك در قلّك ذهنش جمع شده بود.  انوپاشكسته، اندكالف) اين دانش دست

  كرد.  نفس طي ميخانه را يكي آشپرخانه تا مكتبب) محمدتقي فاصله
  سپرد.ها به استاد گوش ميي بردن ظرفبرد و به بهانهج) غذا را به اتاق مي

  نوشت.ها را بر كاغذ ذهن ميد) چون قلم و كاغذي براي نوشتن نداشت، شنيده
  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي 1

  * ابيات زير را بخوانيد و بر اساس آن به سه پرسشِ بعدي پاسخ دهيد.
  مرا گفتند جمعي مهربانان / چو ديدندم ز غم در اضطرابي . 1
  باش كز دوران گردون / عمارت بازيابد هر خرابيكه خوش مي. 2
  كشيدم از جگر آهي و گفتم / بدان صاحبدالن نيكوجوابي. 3
  جوي رفته آبي؟ گه كه ماهي مرده باشد / كه بازآيد بهود آنچه س. 4

  شود و بدونِ آن ناقص است.المعاني ابياتي هستند كه يكي با ديگري كامل مي؟ ابيات موقوفنيستندالمعاني كدام دو بيت از ابيات باال با هم موقوف - 180
  اند.المعانيابيات باال موقوف ةهم )4  ) ابيات سوم و چهارم3  ) ابيات دوم و سوم2  ) ابيات اول و دوم 1

  معناست؟كدام بيت با بيت دوم هم - 181
  ي عشق است نه گردون حبابنمايد شوكت گردون به چشم تنگ عقل / ورنه در پيمانه) مي1
  جاي ياران فرصت شمار يارا) ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون / نيكي به2
  ي توست، گر عالي است گردونالجمله بنده/ في ) گردون علو رتبت، از درگه تو دارد3
  ) دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخور 4

  معناست؟كدام بيت با بيت پاياني هم - 182
  (بط: مرغابي)  ) بط گفت به ماهي كه چو گشتيم كباب / دنيا پسِ مرگ ما چه دريا چه سراب1
  (بدكنش: بدرفتار)    يات جان باشد / مرگ بر بدكنش زيان باشد) مرگ نيكان ح2
  ) مرگ را جوي كاندرين منزل / مرگ حقّست و زندگي باطل3
  چكان كبابِ من استكه دلِ خونناب نيابم تفاوتي نكند / به حكمِ آ) اگر كب4

دقيقه 10  

 فارسي نهم: 
64تا  9ي هاصفحه  

هشتم:  فارسي  
125تا  9ي هاصفحه  
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  پاسخ دهيد.  ،شود* ابيات زير را بخوانيد و به سه پرسشي كه از آن مطرح مي
  وف كاينات ار بازجويي / همه در توست و تو در لوح اوييحر. 1
 چو گل صد پاره كن خود را درين باغ / كه نتوان تندرست آمد بدين داغ. 2

 تو زانجا آمدي كاين جا دويدي / ازين جا درگذر كانجا رسيدي. 3

 ترازوي همه ايزدشناسي / چه باشد جز دليلي يا قياسي. 4

 ار / كه صانع را دليل آيد پديدارقياس عقل تا آنجاست بر ك. 5

 چو دانستي كه معبودي تو را هست / بدار از جستجوي چون و چه دست. 6

 ز هر شمعي كه جويي روشنايي / به وحدانيتش يابي گوايي. 7

 تواند با آن جايگزين شود. هست كه دقيقاً معناي ... دارد و مي» كردن«در بيت دوم، فعلي از مصدر  - 183
 ) گردان4  ) ساز3  گرد) 2  ) انجام ده1

  ؟نداردقرابت معنايي » وجود خداوند آشكار است اما ماهيت آن نامعلوم«كدام بيت با عبارت  - 184
 ) بيت ششم4  ) بيت پنجم3  ) بيت چهارم 2  ) بيت سوم1

 قرابت معنايي دارد؟» جهان متّفق بر الهيتش«كدام بيت با مصراع  - 185
  فتم) بيت ه4  ) بيت ششم3  ) بيت سوم2  ) بيت نخست1
 
 
 

  
 آيند، پاسخ دهيد.سه سؤالي كه در پي ميهاي جدول زير به * با توجه به داده**

 

  نرخ زاد و ولد  درآمد سرانه  اميد به زندگي  نام كشور
  A 83  34,600  0,9كشور 
  B  72  5,400  2,7كشور 
  C 73  6,640  2كشور 

 

گيري رها در كنار درآمد سرانه معيار ديگري را در نظر بگيريم، كدام شاخص اندازهگيري رشد اقتصادي كشواگر بخواهيم در جدول باال براي اندازه - 186
  بهتر است؟

  ) توليد خالص داخلي4  ) توليد ناخالص داخلي3  ) توليد خالص ملي2  ) توليد ناخالص ملي 1
  ؟نيستكدام عبارت در رابطه با جدول باال صحيح  - 187

  تر است.فتهياتوسعه Cاز كشور  A) كشور 1
  است.  گيفتياتوسعهترين ميزان داراي كم Bبين اين سه كشور، كشور  ) در2
  تري دارند. نسبت به كشورهاي ديگر قدرت خريد بيش A) مردم كشور 3
  انساني را در اين سه كشور ارزيابي كرد. ةتوان شاخص توسععامل مي 3) با توجه به اين 4

  نظران براي بهبود وضعيت كيفيت زندگي در اين كشورها باشد؟ض صاحبفرتواند پيشكدام عبارت در رابطه با جدول باال مي - 188
  را به دنبال دارد. گيفتياتوسعهلزوماً  B) بهبود وضعيت رشد اقتصادي در كشور 1
  جامعه را افزايش داد. توان متوسط طول عمر اعضاي، ميCوسايل حمل و نقل براي انتقال غذا به نواحي دورتر در كشور  ة) با گسترش كشاورزي صنعتي و توسع2
  سرايت داد. Bتوان به كشور گيري را ميانساني به عنوان معيارهاي قابل اندازه ةاز معيارهاي توسع C) برداشت كشور 3
 توان نابرابري را به طور كامل رفع كرد. در سطح جهاني و داخلي مي B) با افزايش ميزان توليد و گسترش اشتغال در كشور 4

  محتوايي دارد؟  نادرستيمتن زير  ةشدصكدام بخش مشخّ - 189
 از آسـيا  ةاز قـار  منطقــه جايي كه اين از آنوجود دارد. پين و اندونزي ـليـن، فيـژاپهايي مانـند زايرـجـال، مجمعاـرقي آسيـوب شـرق و جنـشـمدر «
كشورهايي و  دهدهاي بسياري رخ ميلرزهين مناطق، زميندر ا همچنين. شودديده مي هاآن در زيادي آتشفشاني هايكوه ،جوان نيست هايهموارينا

  »هستند. سوناميياي طبيعي چون اند، همواره در معرض بالكه در اين منطقه واقع شده
  ) بخش چهارم4  بخش سوم )3  ) بخش دوم2  ) بخش نخست1

  محتوايي دارد؟  نادرستيمتن زير چند  - 190
ترين مقام رسمي كشور اسـت و  عاليكه  بر عهده دارد جمهوريمجريه را رئيسقوة دولت است. رياست  هاي وابسته بهمجريه همان دولت و سازمان قوة«

جمهور را مردم از ميان كساني كه مجلس شوراي اسالمي صالحيت آنان را تأييد كرده است ب با اوست. رئيسمسئوليت اجراي قانون اساسي و قوانين مصو
توانند در اين انتخابات شركت كنند كه متواليِ ديگر هم تكرار شود. كساني مي ن است براي يك دورةكنند. اين مدت ممكبراي مدت چهار سال انتخاب مي

  »ساله.ساكن ايران باشند و حداقل هجده
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك )1

  

 هاي مطالعات اجتماعي سؤال

 مطالعات اجتماعي نهم: 
84تا  1ي هاصفحه  

  مطالعات اجتماعي هشتم:
166تا  1ي هاصفحه  

دقيقه 5  
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هاي كربن به دنبال هـم در  ها اتمكربنهاي آروماتيك هستند. در اين دسته از هيدروها، هيدروكربناي از هيدروكربندسته - 191

ها وجـود دارد. بـا توجـه بـه توضـيحات، فرمـول       گيرند و پيوندهاي يگانه و دوگانه نيز در آنهاي چندضلعي قرار ميحلقه
  مولكولي هيدروكربن زير (معروف به نفتالن) كدام است و در هر مولكول از اين تركيب چند الكترون اشتراكي وجود دارد؟

1 (C H 10 824  

2 (C H 10 848  
3 (C H 10 1026  
4 (C H 10 1052  

 Bو  Aهـاي خـالص   اي مدرج در اختيار داريم. دو پمپ مقـادير مشخصـي از مـايع   مطابق شكل استوانه - 192

gترتيب با چگاليبه

cm31 وg
/

cm30 ، در هر ثانيـه  Cكنند. در ظرف مي Cها وارد ظرف را از محفظه 8

شود و سپس اين محلـول بـه درون   شوند و محلول يكنواختي ايجاد ميطور كامل مخلوط ميدو مايع به
 از cc10شود. نحوة تخلية مواد از شيرها به اين صورت اسـت كـه در ثانيـة اول    استوانه مدرج ريخته مي

شود و به اسـتوانه منتقـل   اضافه نمي Cچيزي به ظرف  Bشود و از مايع ريخته مي Cبه ظرف  Aمايع 
شـوند و پـس از مخلـوط    اضافه مي Cبه ظرف  Bاز مايع  cc1و  Aاز مايع  cc9شوند. در ثانية دوم مي

ليتر از حجم ميلي هاي بعد به همين ترتيب در هر ثانيه يكشوند. در ثانيهشدن، درون استوانه ريخته مي
شود. نكتة قابل توجه اين است كـه در هـر بـار    اضافه مي Bليتر به حجم مايع تر و يك ميليكم Aمايع 

  .شودنميريختگي هماضافه شدن مخلوط به درون استوانة مدرج، مخلوط ثانيه قبل دچار به
/گرم و حجم 18/0اي پليمري به جرم گلوله cm30 را به آرامي از باالي مخلوط درون استوانه رهـا   2
متر مربع است و در اثـر افتـادن گلولـه در    سانتي 2كنيم. احتمال حضور گلوله در مخلوط ثانيه چندم وجود دارد؟ (مساحت كف استوانة مدرج مي

  .)شودنميريختگي هماستوانه، مخلوط دچار به
  ) ثانيه ششم2    ) ثانيه پنجم1
  ) ثانيه هشتم4    ) ثانيه هفتم3

حدود  C40پذيري آن در دماي كه انحالل Aشخصي يك محلول اشباع از تركيب يوني زردرنگ  - 193
 B ،C ،Dهايي از گرم است را در اختيار دارد. در آزمايشگاه خود عالوه بر اين محلول، محلول 20
طور اتفاقي يكـي از ايـن   از همكارانش به رنگ هستند، نيز در اختيار دارد. يكيكه همگي بي Eو 

 Aكند كـه بعـد از مـدتي نمـك زردرنـگ      ريزد و مشاهده ميمي Aها را در محلول نمك محلول
(كـل  هاي زير است؟ يك از محلولشود. محلول مجهول كدامرسوب كرده و در ته ظرف ظاهر مي

  )در حال انجام است. C40آزمايش در دماي
1 (E    2 (D 

3 (C    4 (B  
  شدن گلوكز در بدن انسان . . . آزمايش كوه آتشفشان، واكنش سوختن محسوب . . .  .تجزيه - 194

  شودنمي ) همانند ـ2    شودمي ) همانند ـ1
  شود) برخالف ـ نمي4    شود) برخالف ـ مي3

كننـد.  را جذب مي Cها كنند و هر دوي آنديگر را دفع ميكنيم، همرا به هم نزديك مي Bو  Aهاي داريم. وقتي ميله Cو  A ،Bسه ميلة  - 195
 كدام گزينه درست است؟

1 (C .2    حتماً آهنرباست (C .حتماً يك ميلة آهني است  
3 (B .4    حتماً يك ميلة آهني است (A .حتماً آهنرباست  

 دقيقه 20 هاي علوم تجربيسؤال

 علوم تجربي نهم: 

 80تا  1ي هاصفحه

  علوم تجربي هشتم: 
  144تا  1ي هاصفحه
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F

عدس.ها اصل. محولاير

از جسم دور كنيم، فاصلة  cm15به آينه نزديك كرده و سپس آينه را  cm20سم را است. اگر ج cm60اي تخت فاصلة جسم و تصويرش در آينه - 196

 خواهد شد؟ مترجسم و تصويرش در اين حالت چند سانتي

1( 60    2 (55  

3 (50    4 (45  

پرتوي تابيده شده موازي محور اصلي عدسي همگرا است. پرتو خروجي از عدسي واگرا چگونه است؟  كانون عدسي همگرا و Fدر شكل زير نقطة  - 197

 گذرد.)(محور اصلي عدسي، خطي است كه از وسط عدسي مي

1(    

2 (   

3 (   

4 (   
  

كند. مطابق شكل با اسـتفاده از  ) آهنربا را دفع مي1قطب (در حالت نشان داده شده پيچ مقابل، سيم - 198

كنـيم. اگـر   اين آهنربا و با حركت دادن آن روي يك ميلة آهني، ميلة آهني را تبديل به آهنربـا مـي  

پـيچ و  يم، نيروي بين سيمپيچ نزديك كنجاي آهنربا به سيم) و به2آهنرباي جديد را از طرف قطب (

 ميله از چه نوعي خواهد بود و ميله از چه روشي آهنربا شده است؟

      ) دافعه، مالش1

  ) جاذبه، مالش2

      ) جاذبه، القا3

  ) دافعه، القا4

شود. در ابتدا اين بالن با شتاب وارد مي Fري به بزرگي دارند. بر اين بالن همواره نيروي باالب Mيك بالن و محتويات آن مجموعاً جرمي برابر با  - 199

gثابت 

به سمت پايين در حال حركت است. راهبر بالن براي جلوگيري از برخورد بالن با كوه، چه كسري از جرم كل بالن را بايد با ريختن بارهاي  3

gم كند تا بالن با شتاب ثابت داخل بالن به بيرون ك

 شتاب گرانش زمين است.) gبه طرف باال حركت كند؟ ( 2

1 (2
3    2 (1

3  

3 (5
9    4 (4

9  

) در 1باشند. اگـر متحـرك (  هاي ثابت در حال حركت ميديگر با سرعت) در مسيري مستقيم به سمت يك2) و (1طابق شكل زير دو متحرك (م - 200

ديگـر  برسد، در اين صورت دو متحرك چند ثانيه پس از شروع حركت به يـك  A ةبه نقط s20) در مدت 2و متحرك ( B ةبه نقط s30مدت 

 رسند؟مي

1( 8  

2( 10  

3( 12  

4( 16  
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mاي با تندي اولية در شرايط خأل و از سطح زمين، گلوله - 201

s
تاب، تندي شود. پس از چند ثانيه از لحظة پرطرف باال پرتاب ميدر راستاي قائم به 30

mگلوله نصف تندي اولية آن و گلوله در حال پايين آمدن است؟ (
g

s
 210( 

1 (6    2 (3  

3 (5/4    4 (5/1  

 هر هورمون در بدن انسان، . . . - 202

  ) فاصلة زيادي با بافت هدف دارد.2    ) داراي يك نوع گيرندة خاص است.1

 گذارد. بر يك نوع سلول خاص اثر مي) 4    با ماهيت پروتئيني دارد. ) گيرنده3

هاي حاصل هاي حاصل از (تمايز) هر سلول بنيادي بالغ، . . . سلولافتد و تنوع سلول(بنيادي)، . . . يك انسان اتفاق مي سلول» تمايز يافتن«فرايند  - 203

 از (تمايز) هر سلول بنيادي جنيني است.

   تر ازتولد ـ كم ) قبل و بعد از2    تر از) فقط قبل از تولد ـ كم1

 ) قبل و بعد از تولد ـ برابر با4    ) فقط قبل از تولد ـ برابر با3

  ها كدام پديده آخر از همه رخ داده است؟ ها، در بين گزينهجايي قارهدر فرايند جابه - 204

 ) جدا شدن استراليا از قطب جنوب2    ) پيوستن هند به آسيا1

  توسعة اقيانوس اطلس به سمت شمال) 4    ) جدا شدن آفريقا از آمريكاي جنوبي3

  

تر يا بـاالتر از سـطح اصـلي قـرار گيرنـد، چـين را       هاي رسوبي از حالت افقي خارج شوند و پايينها، اگر قسمتي از اليهخوردگيدر خصوص چين - 205

نامند و در صورتي كه مي تاقديسرا تر در مركز چين قرار گيرند، چين هاي قديميهاي سنگي طوري خم شوند كه اليهگويند. اگر اليهمي شيبتك

درسـت اسـت؟    زيـر گويند. با توجه به اين توضيحات، كدام گزينه در مورد شـكل  مي ناوديسهاي جديدتر در مركز چين قرار گيرند، چين را اليه

  .) اندنشدههاي رسوبي هرگز وارونه (فرض كنيد اين اليه

  شيب است. خوردگي از نوع تك) در شكل چين1

 خوردگي از نوع ناوديس است.ر شكل چين) د2

  ) در شكل چين خوردگي از نوع تاقديس است.3

  خوردگي وجود ندارد.) در شكل چين4



  

  29: ةصفح  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  1399 ارديبهشت 19آزمون  -7پروژة 
  

 هاي رياضي سؤال
 

 

  

  

CHكند كهرا طوري قطع مي BCوتر  AHرو ارتفاع فرضي روبه ةالزاويدر مثلث قائم - 206 BH شود. طول ارتفـاع  مي 2
AH ع چند برابر طول ضلAC  است؟ 

1(3    2(3
3    

3(6    4(6
6  

ايـن دو  و ك.م.م  25برابر  Bو  Aاست. اگر ب.م.م دو عدد  yو  11، اعداد Bهاي اول عدد و شمارنده xو  5و  2اعداد ، Aهاي اول عدد شمارنده - 207
 كدام است؟  xyحاصل  ،باشد 3850عدد، 

1( 77  2( 35  3( 10  4( 175  
a)مجموع زواياي داخلي يك  - 208 ) a)تر از مجموع زواياي داخلي يك بيش 1620ضلعي، 3 b) .ضلعي استb  كدام است؟(a )10 

1( 11  2( 6  3( 9  4( 5  
aراستا و غيرصفر سه بردار هم ةدربار - 209


 ،b


cو  


aدانيم كه مي  b c 

  
 است. كدام گزينه همواره صحيح است؟  

cبردار  ةانداز )1


bبردار  ةاز انداز 


  كوچكتر است. 
cبردارهاي  )2 b

 
bو   a

 
  اند.جهتراستا و همهم 

dاگر  )3


aبرداري عمود بر  


bيندبردار برآ ةباشد، انداز  c d 
  

aبردار  ةبرابر انداز  d
 

  است. 
aعددي صحيح باشد،  mاگر  )4 b mc 

  
  است.

ام عبارت همواره وجود داشته باشد. كد ABCDكنيم كه چهارضلعي اي انتخاب مياي روي محيط دايرهرا به گونه Dو  Cو  Bو  Aنقاط متحرك  - 210
 اين چهارضلعي همواره درست است؟ ةدربار

  مساحت اين چهارضلعي هميشه ثابت است.  )1
  محيط اين چهارضلعي هميشه ثابت است.  )2
  تر خواهد بود.مقابل آن كوچك ةهاي چهارضلعي بزرگتر باشد، زاويهرچه يكي از زاويه )3
  مقابل آن نيز بزرگتر خواهد بود.  ةهاي چهارضلعي بزرگتر باشد، زاويهرچه يكي از زاويه )4

شود، كنند مفروضند. درون مثلثي كه از اين نقاط برخورد تشكيل ميديگر را دو به دو قطع ميمتمايز هم ةكه در سه نقطدر يك صفحه سه خط  - 211
 چند نقطه وجود دارد كه از هر سه خط به يك فاصله باشد؟

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1

xاگر - 212  2 وy 1 A  رو همواره كدام است؟حاصل عبارت روبه ،باشد 2 (x y) (x y y x)  2 2 2 2 

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

Aايم.صورت زير تعريف كردهرا به  Bو  Aهاي مجموعه - 213 B غيرتهي دارد؟  ةچند زيرمجموعk  .عددي حسابي است 

 xA | x N, x k ,k    2 2 1 3  

 yB | y N, y  2 12 4  

  هشت تا )4  چهار تا )3  هفت تا )2  سه تا )1
آن دو برابر احتمال آمدن هر يك از اعداد مركب آن و نصف احتمال آمـدن  تاسي معيوب را در نظر بگيريد كه احتمال آمدن هر يك از اعداد اول  - 214

 كه در پرتاب اين تاس عددي زوج رو شود، كدام است؟عدد يك باشد. احتمال اين

1(1
2  2(1

4  3(1
3  4(1

6  

...  رو كدام است؟حاصل عبارت روبه - 215 ?     
4 4 4 4 4
77 165 285 1365 1677  

1( 36
43  2( 7

43  3( 36
301  4( 7

301  
  

  

دقيقه 15  

 رياضي نهم: 

77تا  1ي هاصفحه  

 رياضي هشتم: 
150تا  1ي هاصفحه  
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