


متوسطهمتوسطه) ) پايةپاية ننههمم  ((دورةدورة اولاول
ددففتتررچچةة سسؤؤاالل آآززمموونن 1199 آذرآذر ماهماه 11440000

سسؤؤاال 100100 لهاي آآززمموونن::  
ممددتت پاسخپاسخگويي

تعدادتعداد سسؤؤااللهاي
ددققييققهه 110000 گويي::  

مموواادد ااممتتححااننيي::
زمان پاسخگوييشمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس

20 دقيقهفارسي   3  1  20
20 دقيقهعربي   5  21  20

زبان انگليسي
10 دقيقه   7  41  10 پيامهاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي
10 دقيقه 8  51  10

20 دقيقهرياضي   9  61 20
20 دقيقهعلوم تجربي   11  81  20

20 دقيقهعلوم تجربي (تفكيكي)   14  101  20

ططررااححاانن::
نام طراحاننام درس

مبينا اصيليزاده، حسين پرهيزگار، فاطمه فوقاني، آگيتا محمدزادهفارسي
درويشعلي ابراهيمي، احمدرضا قرباني، سارا معصومزاده، شعيب مقدمعربي

فائزه انصاريزاده، آفرين ساجدي، احمدرضا قرباني، سارا معصومزاده، شعيب مقدمپيامهاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي
رحمتاهللا استيري، محمد طاهري، زهرا موسوي، فائزه موسويزبان انگليسي

مرجان جهانبانيفرد، عادل عباسي، سهام مجيديپور، آرمان وكيليرياضي

مرتضي اسداللهي، بابك اسالمي، اميرحسين حسامي، ليال خداورديان، علي درفكي، حسن رحمتيكوكنده، الهام شفيعي، ميالد عزيزي، احمدرضا قرباني،علوم تجربي
وهاب قرباني، رضا قنبري، ميثم كوهگردگيالني، پريا مظفري، سيدمحمد معروفي، عباس نصرآبادي

ممسسئئوولليينن ددررسس وو ووييررااسستتاارراانن::
علوم تجربيرياضيزبان انگليسيمطالعات اجتماعيپيامهاي آسمانعربيفارسينام درس

زمين و زيستشناسيفيزيكشيمي
جواد زينلينوشآباديمسئول درس ليال خداورديان علي رفيعي آرش دانشفر محمد طاهري آفرين ساجدي احمدرضا قرباني   احمدرضا قرباني سهيال چهرهنگار

درويشعلي ابراهيميصالح احصائيويراستار
صالح احصائيمحمدعلي مرتضوي سجاد محمدنژاد بهراد موسوي صالح احصائي صالح احصائيصالح احصائي  

بابك اسالمي
ليدا علياكبري
پديده نعمتپور

مسئول درس
آتنه اسفندياريمستندسازي سپيده جاللي محمدمهدي طباطبايي مهدي يعقوبيان مهسا ساداتهاشميالناز معتمدي

گگررووهه ففننيي وو تتووللييدد::
صالح احصائيمدير گروه آزمون
پديده نعمتپورمسئول دفترچه

الهام مشهديصفحهآرا
حميد عباسيناظر چاپ

مازيار شيروانيمقدممدير گروه مستندسازي
مهسا ساداتهاشميمسئول دفترچهي مستندسازي

بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام)
0دفتر مركزي: خخيياابباانن ااننققالالبب بينبين صصبباا وو ففللسسططيينن –– پالكپالك 992233 –– تلفنتلفن:: 66446633--02211

آموزشتمامتمام ددااررااييييههاا وو ددررآآممددههاايي ببننيياادد علميعلمي آموزشيآموزشي ققللممچيچي ددرر ششههررييوورر 11338844 وقفوقف عامعام ششدد ببرر گگسستتررشش دانشدانش وو آموزش

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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ÿنگاه به گذشته( ÿ 1- استفاده از صفتهاي سنجشي در كدام گزينه بارزتر است؟
ور كنيد مشغول تماشاي يك فيلم سينمايي دربارة زندگي يكي از پادشاهان قاجار هستيد كه ناگهان تلفن همراه او زنگ ميخورد و شـخص پشـت خـط، از 1) تص

باالرفتن ارزش سبد دارايي او در بورس صحبت ميكند.
دي باورنكردني اشتباه. طنز بودن مطلب به كنار؛ كسي هم كه كلمة نادرستي را در ميان سخنان خود به كـار مـيبـرد، چـه 2) اين موضوع يا «طنز» است يا به ح

ًا مطلبي را منتقل ميكند و چه وقتي كه آن را مينويسد، همين اندازه اشتباه ميكند. وقتي كه شفاه
ًا ّلا» را اشـتباه ًال كسي كه در ميان سخنان خود «اسرار: سرها، رازها» را «اصرار: پافشاري» مينويسد يا «قريب: نزديك» را «غريب: بيگانه» و يا «جز: بهجز، ا 3) مث

ّفظ ميكند، اشتباه بزرگي كرده است. «جزء: بخش» تل
4) اگر مي خواهيد كالمتان را بهتر منتقل كنيد و فهم مخاطب را از كالمتان دچار دردسر نكنيد، تالش كنيد با مطالعة بيشتر، اين خطاها را از سخنان خود حذف كنيد.

2- در كدام بيت، معادل معنايي واژة داخل پرانتز روبهروي آن ديده نميشود؟
1) از آن رودگر آينه از غبار / برون آمد و شد جهان زرنگار (زنگار)

2) بركشد هوش مرد را از چاه / گاه بخشدش مسند و اورنگ (سرير)
3) چو تير از كمان يا چو برق از سحاب / هميرفت بيخورد و آرام و خواب (ميغ)

4) شاهنشين چشم من تكيهگه خيال توست / جاي دعاست شاه من، بيتو مباد جاي تو (منزوي)
3- با توجه به ابيات كدام گزينه نادرستي اماليي دارد؟

1) تبريز شمس دين كه بسيرت از او بود / چون بر دلم رسيد سپاهش به غارتي
2) از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي / از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

3) كه تأني هست از رحمان يقين / هست تعجيلت ز شيطان لعين
4) سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو / اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

4- نام پديدآورندة چند اثر در مقابل آن درست نيامده است؟
مرزبـاننامـه بـه فارسـي: سـعدالدين ّتوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد: ابوسعيد ابيالخير)، (قصة رنگ پريده: علي اسفندياري)، (ترجمـة (اسرارال

وراويني)، (احياءالعلومالدين: سنايي غزنوي)، (داستان زندگي من: هلن كلر)
1) يك    2) دو   3) سه   4) چهار

5- در كدام ابيات، آرايههاي تشبيه و جانبخشي هر دو به كار رفته است؟
الف) روح ز تو خوبتر به خواب نبيند / چشم فلك چون تو آفتاب نبيند

ب) شيوه و ناز تو شيرين، خط و خال تو مليح / چشم و ابروي تو زيبا، قد و باالي تو خوش
جانها ز دام زلف چو بر خاك ميفشاند / بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو ج)

د) گل با تو برابري كجا يارد كرد / كاو نور ز مه دارد و مه نور از تو
1) الف – ب   2) ج – د  3) الف – ج  4) ب – د

6- در كدام گزينه، هر سه آراية تشبيه، جانبخشي و مراعات نظير وجود دارد؟
1) خصمي كه تير كافرش اندر غزا (جنگ) نكشت / خونش بريخت ابروي همچون كمان دوست
2) صبح ميخندد و من گريهكنان از غم دوست / اي دم صبح چه داري خبر از مقدم دوست

3) اي نسيم سحر از من به دالرام بگوي / كه كسي جز تو ندانم كه بود محرم دوست
4) مردم هالل عيد بديدند و پيش ما / عيد است و آنك ابروي همچون هالل دوست

7- در ابيات زير، كاربرد تمامي وابستههاي مذكور وجود دارد، بهجز ...
«آن گل زودرس چو چشم گشود / به لب رودخانه تنها بود / گفت دهقان سالخورده كه / حيف كه چنين يكه برشكفتي زود / لب گشـادي كنـون

بدين هنگام / كه ز تو خاطري نيابد سود ...»
4) صفت اشاره فاليه   3) صفت مبهم 1) صفت بياني   2) مضا

8- در كدام گزينه، صفت بياني وجود دارد؟
1) در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن / شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي

2) سعدي چو اميد وصل باقي است / انديشة جان و بيم سر نيست
3) به خنده از لب خود پر شكر كني دامن / مرا چو چشم در اندازد از گريبان در

4) صبح صادق، قدرت كاذب شكست / رشتههاي دام اهريمن گسست
9- مفهوم اصلي كدام بيت با ساير ابيات قرابت ندارد؟

1) در مسير زندگي هرگز نميافتد به چاه / با چراغ دين و دانش گر بشر بينا شود
2) سر فرو ميآورد هر شاخه از بارآوري / ميكند افتادگي انسان اگر دانا شود

3) خوشتر شوي به فضل ز لعلي كه در زمي (زمين) است / برتر پري به علم ز مرغي كه در هواست
4) درخت تو گر بار دانش بگيرد / به زير آوري چرخ نيلوفري را

10- مفهوم كدام بيت با بيت زير نوعي تقابل دارد؟
«چو بفروختي، از كه خواهي خريد؟ / متاع جواني به بازار نيست»

1) عشق و آزادگي و حسن و جواني و هنر / عجبا هيچ نيرزيد كه بي سيم و زرم
2) جواني حسرتا با من وداع جاوداني كرد / وداع جاوداني حسرتا با من جواني كرد

3) جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را / نجستم زندگاني را و گم كردم جواني را
4) به وقت جواني بكن عيش زيرا / كه هنگام پيري بود ناتواني

سؤالهاي فارسي

20 دقيقه

فارسي
صفحههاي 9 تا 46

نگارش
صفحههاي 12 تا 34

دانشآموزان عزيز!!!
هدفگذاري چند از 10 خود را بنويسيد:ً لطفا قبل از شروع پاسخگويي به سؤالهاي درس فارسي،

ميكنيد در آزمون امروز به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ درست خواهيد داد؟ پيشبيني
هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل   

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



صفحة: 4پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

ّتهم» كدام گزينه است؟ 11- مترادف كلمة «م
1) تبهكار  2) بزهور  3) مجرم  4) بزهكار

ًكامال متفاوت است. كدام گزينه از اين جهت با بقيه متفاوت است؟ رستن» تنها در يك حركت اختالف دارند؛ در حالي كه معنايشان  رستن» و « » -12
1) در فكر رستنم، پاسخ بداد كرم / خلوت نشستهام زين روي، منحني

2) ترسم چو بازگردي از دست رفته باشم / وز رستني نبيني بر گور من گياهي
3) كاغذ بدريدند و قلم بشكستند / وز دست و زبان حرفگيران رستند

4) بسيار ز من دردسر و رنج كشيدند / رستند كنون از من و از دردسر من
ّمشخصشده متفاوت است؟ 13- نقش دستوري كدام واژة 
«انديشه»1) به نام خداوند جان و خرد / كزين برتر انديشه برنگذرد
«دل»2) توانا بود هر كه دانا بود/ ز دانش دل پير، برنا بود

«او»3) تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او / همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار
«مستمع» 4) كوه و دريا و درختان همه در تسبيحاند/ نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار

بيشتر است؟ 14- در كدام بيت، تعداد نادرستيهاي اماليي
ّقة ياقوت انار 1) عقل، هيران شود از خوشة ذرين عنب / فهم، عاجز شود از ح

2) سگ اصحاب كهف، روزي چند / پي نيكان گرفت و مردم شد!
3) هم سالهاي من پروانهگان شدند / جستند از اين قفس، گشتند ديدني

4) در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ / يا پر برآورم، بحر پريدني
15- متن زير چند نادرستي اماليي دارد؟

روزي خسروي به تماشاي صحرا بيرون رفت. باغباني پير و سالخورده را ديد كه سرگرم كاشتن نهال درخت بـود.   خسـرو گفـت:   «اي پيرمـرد، در
يام جواني پيشه كردهاي. وقت آن است كه دست از اين ميل و آرزو بـرداري و درخـت اعمـال نيـك در بهشـت موصم كهنسالي و فرطوطي، كار ا
پـاكدل گفـت:   «ديگـران بنشاني، چه جاي اين هرص و حوس باطل است؟ درختي كه تو امروز نشاني، ميوة آن كجا تواني خورد؟» باغبان پيـر و

نشاندند، ما خورديم، اكنون ما بنشانيم تا ديگران خورند.»
1) يكي   2) دو تا 3) سه تا 4) چهار تا

16- كتاب مرزباننامه از حيث شيوة نگارش، به كدام كتاب نزديكتر است؟
1) بوستان   2) كليله و دمنه 3) احياء علومالدين 4) مثنوي معنوي

17- بيت كدام گزينه «جانبخشي» ندارد؟
1) صبا تو نكهت آن زلف مشك بو داري / به يادگار بماني كه بوي او داري

2) نواي بلبلت اي گل كجا پسند افتد / كه گوش و هوش به مرغان هرزهگو داري
3) در آن شمايل مطبوع هيچ نتوان گفت / جز اين قدر كه رقيبان تندخو داري
4) به سركشي خود اي سرو جويبار مناز / كه گر بدو رسي از شرم سر فروداري

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

ب) دلق حافظ به چه ارزد؟ به مياش رنگين كن / وان گهش مست و خراب از سر بازار بيار
ج) درد و داغي كز اوست بر دل من / شرح آن كي توان ز بسياري؟

د) لعل من چيست؟ عقدههاي دلم / عقد خونين، به هيچ مخزن نيست
1) الف – د   2) ب – د   3) الف – ج   4) ب – ج

19- قرابت معنايي بين ابيات گزينة ... و عبارت زير آشكار است.
ظـاهرش، عيـب گفتـهانـد .» گفـت:   «بـر ّق وي به طعنه، سخنها ّق فالن عابد كه ديگران در ح يكي از بزرگان، پارسايي را گفت: «چه گويي در ح

نميبينم و در باطنش، غيب نميدانم.»
1) بيطاعت حق بهشت و رضوان مطلب / بيخاتم دين ملك سليمان مطلب

گر منزلت هر دو جهان ميخواهي / آزار دل هيچ مسلمان مطلب
2) تسبيح ملك را و صفا رضوان را / دوزخ بد را بهشت مر نيكان را
ديبا جم را و قيصر و خاقان را / جانان ما را و جان ما جانان را
3) هر كه را جامه پارسا بيني / پارسا دان و نيكمرد انگار

ور نداني كه در نهانش چيست / محتسب را درون خانه چه كار؟
4) يا رب ز كرم دري به رويم بگشا / راهي كه در او نجات باشد بنما

مستغنيام از هر دو جهان كن به كرم / جز ياد تو هرچه هست بر از دل ما
20- ابيات همة گزينهها بهجز گزينة . . . مفهوم مشتركي را بيان ميكنند.
1) آينه، چون نقش تو بنمود راست / خود شكن، آيينه شكستن خطاست
2) صورت نبست در دل ما كينة كسي / آيينه هر چه ديد فراموش ميكند

3) كفر است در طريقت ما كينه داشتن / آيين ماست، سينه چون آيينه داشتن
4) ز ياران كينه هرگز در دل ياران نميماند / به روي آب جاي قطرة باران نميماند
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21- جمله زير با كدام كلمه كامل ميشود؟ (نگاه به گذشته)
وال» ج ف ال ت ك . . . الها د عن هل  »

ُن ح ّتاليÿÿ1 شا ÿÿ2 ال
َث د ح  ÿÿ3ي حلوان  (4

َمين» ح ّرا ُر ال ي َخ ت  ْن َا 22- ترجمه صحيح را مشخص كنيد. «
ÿÿ2 تو بهترين رحمكنندگاني.ÿÿ1 تو بهترين رحمكنندهاي.

ÿÿ4 تو رحمكننده برتري.ÿÿ3 تو بهتر از رحمكنندگاني.
ِهم» كدام است؟ ب ر عند  هم  ُر هم أج َل َف ًا  لح َل صا م ع و  ِر  خ يومِ اآل و ال ِهللا  ِبا َن  م من آ 23- ترجمه عبارت «

د به خدا و روز آخرت و عملي نيكو انجام داد، پس برايشان پاداشي نزد پروردگار است. هر كس ايمان آور ÿÿ1
رد به خدا و روز آخرت و عملي نيكو انجام دهد، پس برايش پاداشي نزد پروردگارش است. ÿÿ2 هر كس ايمان آو
د به خدا و روز آخرت و عملهايي نيكو انجام داد، پس برايش پاداشي نزد پروردگار است. هر كس ايمان آور ÿÿ3

رد به خدا و روز آخرت و عملي نيكو انجام دهد، پس برايشان پاداششان نزد پروردگارشان است. ÿÿ4 هر كس ايمان آو
24- معادل عربي عبارت «پروردگارا ايمان آورديم پس ما را بيامرز و به ما رحم كن» كدام است؟

منا ح ر و ا َلنا  فري  ْغ َفا ّنا  م ربنا آ  ÿÿ1حمينا ر و ا فر لَنا  ْغ َفا ّنا  م بنا آ ر  ÿÿ2
منا ح ر و ا َلنا  َر  َف َغ َف ّنا  م بنا آ ر  ÿÿ3منا ح و ار فر لَنا  ْغ َفا ّنا  م بنا آ 4) ر

25- كدام گزينه مطابق واقعيت صحيح است؟
ًة َف ل َت مخ َاشياء  ه  ُل في ع ج َن ٌكان  م ُن  َخز م ْل َا هد1)  مش ِة  َن مدي ّثاني في  امام ال د اْل َق مر  ÿÿ2
ِج عال لل فيه المرضي  رقد  ي ُسر مكاٌن  ِج عةÿÿ3 ال ر مز في ال ُل  م ع ي ف  َّظ و ْلم ÿÿ4 ا

26- در كدام گزينه، فعل ماضي بيشتري وجود دارد؟
ّني؟ م ب  ُل ْط َت ه: ماذا  َل سأ َف ًا؛  جار َن د  ه بيت؛ شا ْل ا ب  د با ح حمي َت َف عندما  ب بيت؛  ٌل با ج ر َق  َر َط  ÿÿ1

ِر. ه َّن َلي ال ع ًجسرا  ع  َن ص ْل  ب ًدارا؛  ِج ع  َن ص ر ما  جا َّن َال ًَكثيرا؛  ب  ج ع َت ساء،  م ه  ت ع ر مز الي   ميدع ح ج ر 2) عنْدما 
ٍم. يا َا َثة  َثال ل ت َضيفي  َان َل:  و قا ه  َر َك َش و  جارِ  َّن َلي ال ا د  حمي ب  ه َذ ر.  َذ َت ع و ا ه  َاخا َل  ب َق و  كاء  ب ْل ِبا َا  د ب  َ َر و س ِج ْل َر ا ب ع َف  ÿÿ3

هما. يَن ب ت عداوة  ع َق و و  عتي  ر مز ْن  م ج  ُر ْخ ُا ه:  َل َل  و قا ِر  َغ ص َا ْل ِخ ا َا ْل َلي ا ع ُر  ب ْك َا ُخ الْ َا ْل ب ا ض َغ  ÿÿ4
27- وزن كدام كلمه با بقيه متفاوت است؟

فجار شعابÿÿ1 إن ÿÿ2 إن
تشار إنكسارÿÿ3 إن  (4

28- در كدام گزينه، فعل امر به درستي به كار نرفته است؟
ك. ب ْر ر ُك ْش ُا ِّتْلميَذُة،    ها ال ُت ي َننا.1) يا أ ح بي َت ْف َنا ا ب ر  ÿÿ2
تنا. س ر دم م َكال ع  م س ا َاخي،  ئك.ÿÿ3 يا  مال ز ع  م ب  ع ْل ا د؟  وحي َانت  م  ل  ÿÿ4

29- در كدام گزينه، جمع مذكر سالم ديده نميشود؟
َن ِم اْلكافري و َق ْل َلي ا ع ْرنا  اُنْص ÿÿ1ِن ي َر س ِج ع  َن ص  جار َّن َال  ÿÿ2
ًا سر ِج صَنعوا  َسون  هند اَلْم ÿÿ3مشغولون ُذ  َّتالمي َال  ÿÿ4

صلتم» كدام است؟ و 30- ضمير مناسب براي فعل «
َّن ُت َان  ÿÿ1هم  ÿÿ2
ُتم َان  ÿÿ3َّن ه  ÿÿ4

سؤالهاي عربي

20 دقيقه

عربي
صفحهها ي 12 تا 48

دانشآموزان عزيز!!!
هدفگذاري چند از 10 خود را بنويسيد:ً لطفا قبل از شروع پاسخگويي به سؤالهاي درس عربي،

پيشبيني ميكنيد در آزمون امروز به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ درست خواهيد داد؟
هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل   
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صفحة: 6پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

صعابنا» كدام است؟ َّحل  سألناه  لوس و  -31ِ ج د القيامِ و ال بنا عن َذكرنا ر ُن  ترجمه عبارت «نح
ّل مشكالتمان را خواهانيم. ÿÿ1 ما هنگام برخاستن و نشستن پروردگارمان را ذكر ميگوييم و از او ح

ÿÿ2 ما خدايمان را پيش از به پاخاستن و نشستن ياد كرديم تا مشكالت ما را برايمان حل كند.
ّل سختيها را درخواست كرديم. ÿÿ3 پروردگار، ما را در هنگام ايستادن و نشستن ياد كرد و ما هم از او ح

ÿÿ4 ما در هنگام برخاستن و نشستن پروردگارمان را ياد كرديم و از او حلّ سختيهايمان را خواستيم.
32- كدام عبارت عربي به صورت صحيح ترجمه شده است؟

ِب: شرافت هر انساني به دانش و ادب است، نه به خاندان و اجداد. س َّن و ال ِل  ِباألص األدِب ال  و  ِم  ء بالعل مر ف ال َر َش  (1
قه: نيكخويي شخص از خوشبختي اوست؛ همانطور كه بدخلقي انسان مايه بدبختي اوست. ُخل  م سوء د ِة ابن آ و شقا من  و  قه  ُخل ُسن  ح م  د عادِة ابن آ س من   (2

ده: همانا محبوبترين بندگان خدا نزد خداوند، اندرزگوترين آنان براي بندگان اوست. عبا ل ِهللا إلي اهللاِ أنصحهم  د ا ب عبا ح ّن أ ÿÿ3 إ
شم: نام بزرگترين فرزندان خانوادهي شما چيست؟ نام او «هاشم» است. ه ها م ُالسرة؟ إس ه ا ذ َنين في ه ب ÿÿ4 ما إسم أكبر ال

33- ترجمهي كدام گزينه نادرست است؟
ت أخي: شروع به گريستن كردم و برادرم را پذيرفتم. بل ء و ق بكا ت بال بدأ  ÿÿ1

ك: ما مشكلي داريم و راهحلش به دست توست. د ُّلها بي مشكلةٌ و ح دنا  2) عن
َن األخويِن: ميان دو برادر دشمني افتاد. عداوٌة بي عت  وق  ÿÿ3

پلهاي زيادي باقيست؛ بايد براي ساختنشان بروم. عها:  صن ل ب  ّذها ي ال َل ع ٌاقية؛  4) جسور كثيرةٌ ب
34- كلمات كدام گزينه با هم ارتباطي ندارند؟

ِرع ّشوا ّرصيف– ال ÿÿ2 الخاَتم- السفينَةÿÿ1 ال
ّشايÿÿ3 اللّسان– األسنان َّشراب- ال ÿÿ4 ال

كداميك از گزينههاي زير از نظر مفهوم با ساير گزينهها ناهماهنگ است؟35-
قد حبوبÿÿ1 الرّا ÿÿ2 ال
صداع مزدحمÿÿ3 ال ÿÿ4 ال

36- ترتيب كدام گروه از اعداد درست است؟
ÿÿ2 ستّة – ثمانية – سبعة - تسعةÿÿ1 تسعة – عشرة – أحد عشر – إثنا عشر

ّثالث ّرابع - ال ول – الثّاني – ال ÿÿ4 واحد – إثنان – ثالثة - خمسةÿÿ3 اال
كداميك از اسمهاي زير نادرست آمده است؟ 37- جمع مكسر

حقائب بة:  حقي ور  4)  ÿÿ3 نور: أن ُكنوز َكنز:   ÿÿ2  رق: َاوراق و  ÿÿ1
38- در كدام عبارت، يك جمع مؤنث سالم و يك جمع مكسر آمده است؟

مرتفعةً.» ّطالبات من خارج المدرسة أصواتًا  عت ال م س » ÿÿ2  «. بك ثوابًا ٌر عند ر صالحات خي «الباقيات ال ÿÿ1
ُهللا» ّلا ا ب إ ِض الغي سماوات و األر من في ال «اليعلم  ÿÿ4  «. ت تلك األبيات الجميلة قبل اِإلمتحان «حفظ ÿÿ3

39- در كدام گزينه فعل امر، درست به كار نرفته است؟
َطر. م ُظرن إلي ُنزول ال ُان ت،  ي.ÿÿ1 يا طالبا سي الخشب لس علي ذلك الكر اج محمد،  ُاخت  2) يا 

اغسلوا أيديكم قبل الغداء.  ÿÿ3.منها ذر  و اعت ك  م ُا بل وجه  َق  ÿÿ4
40- نوع فعل در كدام گزينه نادرست مشخص شده است؟

عزيز.: ماضي منفي د أخاه ال َل سعي ب َن: امر    ÿÿ2 ما ق ِري ِم الكاف َقو َلي ال ع صرنا  ُان  ÿÿ1
ت.: مضارع ُاخرجي من البي َلت زوجتي:  .: ماضي مثبت  ÿÿ4 قا يًا بين األخوينِ ًجدارا َخشب صنعنا   ÿÿ3
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41- سرمشق قرار دادن پيامبران در زندگي براي افراد چه مزيتي به همراه دارد؟ )نگاه به گذشته(
1) راحتي و آسايش در زندگي       2) گام برداشتن در مسير ايمان به خدا

3) نداشتن شك و ترديد در مورد زندگي   4) برطرف شدن همة مشكالت
َلت قلوبهم ...»، چند مورد از كارهاي زير موجب تقويت ايمان ميشود؟ ِج و ُاهللا  َر  ك ُذ َذين إذا  ّل ّنما المؤمنون ا 42- براساس آية شريفة «إ

الف) گوش سپردن به آيات قرآن
ب) بهجا آوردن نماز با خشوع و فروتني
ج) مراقبت كردن بر انجام به موقع نماز
د) قرائت فراوان قرآن در طول شبانهروز

1) يك مورد   2) دو مورد   3) سه مورد   4) چهار مورد
ُكم» برداشت ميشود؟ س ُف َتهوي أن ِبما ال  ٌل  رسو ُكم  ء َّلما جا ُك 43- كدام يك از موارد زير از آية شريفة «أف

الف) سركشان اگر موفق نميشدند كه مردم را از اطراف پيامبران پراكنده كنند، به قتل پيامبران دست ميزدند.
ب) سركشان در مقابل پيامبران، آنان را دروغگو ميناميدند تا مردم پيرو آنان نشوند.

ج) سركشان با پرستيدن بتها به خداي متعال شرك ميورزيدند.
1) الف- ب   2) الف- ج   3) ب- ج  4) همة موارد

44- چند مورد از عملكرد پيامبران در موارد زير بازتاب ويژگي تسليم در برابر امر خداوند است؟
روبهرو بود، صبر كرد. الف) حضرت ايوب (ع) در برابر تمامي مشكالتي كه در زندگي با آنها

ب) حضرت نوح (ع) مردم زمان خود را نهصد و پنجاه سال به يكتاپرستي دعوت كرد؛ ولي در اين مدت، تنها تعداد بسيار اندكي ايمان آوردند.
ج) حضرت ابراهيم (ع) بارها عموي خود آزر را به يكتاپرستي دعوت ميكرد و او را به ترك پرستش بتها فراميخواند.

1) هيچكدام   2) يك مورد 3) دو مورد 4) همة موارد
45- كدام يك از موارد زير، آرزوي تمام پيامبران و مؤمنان است؟

در برابر مجسمههاي سنگي 1) تعظيم نكردن انسان در مقابل انسانهاي ديگر يا
2) رخت بربستن حرص و طمع از ميان جامعه

3) ايجاد حكومت عدل جهاني
4) زندگي كردن همة انسانها با شادي و خوشبختي در كنار هم

46- پديد آمدن شب و روز نتيجة حركت . . . زمين و به وجود آمدن فصول نتيجة حركت . . . زمين ميباشد.
1) وضعي - ظاهري  2) وضعي - انتقالي   3) انتقالي - ظاهري  4) انتقالي - وضعي

پايينترين الية نزديك به سطح زمين چه نام دارد و تغييرات آب و هوايي در كدام اليه صورت ميگيرد؟ -47
- تروپوسفر 4) تروپوسفر 1) تروپوسفر - اتمسفر   2) اتمسفر - اتمسفر  3) اتمسفر - تروپوسفر

48- كدام گزينه نادرست است؟
1) اگر زيستگاه طبيعي گياهان و جانوران تخريب شود، تنوع زيستي در معرض خطر قرار ميگيرد.

2) جنگلزدايي به معناي از بين بردن نيمي از جنگلها در يك ناحيه است.
مصرفگرايي باعث تخريب زيستگاهها ميشود. (3

4) استخراج معادن طال در بعضي مناطق باعث جنگلزدايي شده است.
49- زماني كه ميزان مواليد كمتر از مرگ و مير باشد، . . . شكل ميگيرد كه نتيجة آن، . . . است.

1) رشد منفي - كاهش نيروي كار     2) رشد طبيعي - كاهش نيروي كار
3) رشد منفي - كاهش جمعيت سالخورده   4) رشد طبيعي - كاهش جمعيت سالخورده

50- ايران در گروه كشورهاي با توسعة انساني . . . قرار دارد و مهاجرت برخي از مردم قارة اروپا به آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا براي دستيابي به
منابع عظيم در اين سرزمينها، نمونهاي از مهاجرت . . . است.

1) باال - اجباري  2) خيلي باال - اجباري    3) باال - اختياري  4) خيلي باال - اختياري

5 دقيقهسؤالهاي پيامهاي آسمان

پيامهاي آسمان
صفحههاي 9 تا 53

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي

مطالعات اجتماعي
صفحههاي 1 تا 54
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Part A- Grammar and Vocabulary 

51-I think that one of the students … a beautiful poem written by Hafez in the class now.(نگاه به گذشته)

1) are reading 2) is reading

3) read 4) reads

52- I think … making dinner because they are going to have some special guests tonight.

1) the sisters of Jack is 2) Jack’s sisters is

3) Jack’s sisters are 4) the sisters of Jack are

53- A: … a park near the train station?

B: Yes, I always go there for a walk before lunch.

1) Are you sure there’s 2) You are sure there’re

3) Are you sure there’re 4) You are sure there’s

54- She suddenly got nervous while the plane was ……... from Madrid Airport. 

1) landing 2) producing 3) taking off 4) working

55- Alex is a highly …man. Every body likes to work with him.

1) neat 2) rude 3) selfish 4) nervous

56- She got a lot of gifts from her ……… and her best friends at her birthday party last week. 

1) relatives 2) trip 3) member 4) tourist

57- You can get information about available services at the hotel and your room key from the ………. . 

1) employee                   2) shopkeeper             3) receptionist                  4) classmate

Part B- Cloze Test

Mr. Edwards is an international tourist and he has visited many different cities so far. He’s going

to travel to Antalya next week. He …58….. for the trip now. He is going to …59…. in Antalya for 

a week. He always pays attention to everything, as he is an experienced tourist. He is very careful 

and he never ……60..… important things like passport, ticket, national ID card and so on. 

58- 

1) packs 2) pack 3) are packing 4) is packing

59- 

1) hope 2) find 3) stay 4) bring

60- 

1) does 2) forgets 3) produces 4) weighs

سؤالهاي زبان انگليسي 10 دقيقه

زبان انگليسي
صفحهها ي 15 تا 47
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C چند درجه است؟ )نگاه به گذشته( B و  A باشد، زاوية بين نيمسازهاي داخلي زواياي   50 A زاوية  BC 61- اگر در مثلث 
130  (4   120  (3   115  (2   100  (1

AG كـدام BHباشد، طـول     88 AH و   BG  43 M برابر است. اگر  B طوري قرار گرفتهاند كه فاصلة آنها از نقطة  A و  62- در شكل روبهرو، نقاط 
است؟
88 (1
83 (2
48 (3
45 (4

63- چند عبارت درست است؟
الف) در هر مستطيل قطر، نيمساز زاويههاي دو سر آن قطر است.

ب) دو مثلث با مساحتهاي برابر همنهشت هستند.
ج) هر نقطه روي نيمساز زاويه از دو ضلع زاويه به يك فاصله است.

1) صفر   2) يك   3) دو   4) سه
64- سؤال زير از دانشآموزي پرسيده شده است و او نيز در ادامه استدالل خود را در 4 مرحله نوشته است. كدام مراحل الزم است تصحيح شود؟

NAP مثلث 


AM ميانه نيز هست. ) است. ثابت كنيد  A AM نيمساز ( متساويالساقين است و 
استدالل:

A  N, A  P A است در نتيجه  AM نيمساز  1اول:  2

A P M AM ضلع مشترك دو مثلث  دوم: ضلع 


A N M و


 است.

A P M سوم: دو مثلث 


A N M و


به حالت دو زاويه و ضلع بين همنهشت هستند.

A P M چهارم: اجزاي متناظر دو مثلث 


A N M و


1) اول و دوم
. PM  NM برابر هستند؛ يعني 
2) دوم و سوم
4) اول و سوم 3) سوم و چهارم
65- خانوادهاي داراي 4 فرزند است. چقدر احتمال دارد حداقل 3 فرزند خانواده پسر باشند؟

(13
16(25

16(34
16(46

16
2n1 4 عضوي برابرn 1 66- تعداد زيرمجموعههاي يك مجموعةn برابر n عضوي يكمجموعة زيرمجموعههاي 2 است.)8 است. اين مجموعه چند عضو دارد؟ (تعداد

2 (13 (4  9 (3  10 (2 
{...,49,499,4999} به زبان رياضي كدام گزينه است؟ 67- نمايش مجموعة 

(1
x

{ | x ,x }


 


210 12 (2
x

{ | x ,x }


 
210 22 

(3
x

{ | x ,x }
 


10 2 22 (4

x
{ | x ,x }

 
10 2 12 

68- حاصل كسر













2 12 12 12 113 12 12 12 3

 برابر با كدام گزينه است؟

31 (4  33 (3  13 (2  11 (1

سؤالهاي رياضي

20 دقيقه

رياضي
صفحههاي 1 تا 48

دانشآموزان عزيز!!!
ًا قبل از شروع پاسخگويي به سؤالهاي درس رياضي، هدفگذاري چند از 10 خود را بنويسيد: لطف

پيشبيني ميكنيد در آزمون امروز به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ درست خواهيد داد؟
هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل   

 

M
NP

A

2 1

2 1

A
O

B
GM

H
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صفحة: 10پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

A

B

C

B را نتيجه ميدهند؟ A B دو مجموعة دلخواه باشند، چه تعداد از عبارات زير، A و  69- اگر 
J) n(B)  n(A) Z) AB A j) AB  Bþ²H) BA 

4 (4  3 (3  2 (2  1 (1
A كدام است؟ y باشد، حاصل عبارت   x | و  x  y || x |  | y | 70- اگر 

xA | | | xy | x | y | y | x |
y

   

x2  (1x2  xy  (22 2x2  xy  (32xy  x2  (42
A 71- اگرA   ,   ، 1 1A   , ,   ، 2 2 3A   , , ,   ، 3 4 5 6A 4 و ... باشد، در اين صورت مجموعة  7 8 9 10 با كدام عدد شروع ميشود؟10

56 (4 55 (3  46 (2  45 (1
72- در نمودار ون رسم شده، كدام مجموعه با قسمت سايه خورده برابر است؟

(AC) B  (1
(AC) B  (2
(BC) A  (3
(A C)B  (4

BC رسم شده است). C و شعاع D كدام است؟ (كمان دايره به مركز 73- در شكل زير طول نقطة
1 7  (1

3  (2
2  (3
4  (4

a به توان 2، از آن عدد به توان 2، اسـت .» بـه a از همان عدد، مساوي قدرمطلق تفاضل a و تفاضل 74- عبارت فارسي «قدرمطلق حاصلضرب مجموع عددي با
x فرض كنيد). زبان رياضي، با كدام گزينه برابر است؟ (عدد موردنظر را

| xa  xa | | x2  a2 |  (1| xa  xa | | x2  a2 |  (2  
| (x  a)(x  a) | | x2  a2 |  (3| (x  a)(x  a) | | (x  a)2 |  (4

1) بين كدام دو عدد صحيح قرار دارد؟ 5) 75- عدد
1) 2- و 3-  2) 3- و 4-  3) 5- و 6-  4) 4- و 5-

x چند درجه است؟  y y است. اندازة   x  60 76- در شكل زير، زواياي B و C متمم يكديگرند و
90 (1

100 (2
110 (3
120 (4

77- در شكل زير، O مركز دايره است. دو مثلث AOD و BOC بنا به كدام حالت همنهشتاند؟
1) ض ز ض

2) وتر و يك زاوية تند
3) ض ض ض

4) وتر و يك ضلع
78- با توجه به نمودار ون زير كه وضعيت سه مجموعة B ،A و C را نسبت به هم نشان ميدهد، كدام گزينه در حالت كلي نادرست است؟

BC  B  (1
AB C  B  (2

A |  3 1 |  (1|  (2

C  AB (3
C A B  A  (4

79- در بين اعداد زير، كداميك از بقيه كوچكتر است؟

B |  
41 2D |  5  ( 2) |  (4  C | 3  5 |  (3
80- چند مورد از عبارتهاي زير درست است؟

الف) هر دو مثلث كه محيطهاي مساوي دارند، همنهشت هستند.   ب) در مثلثها ميانهها يكديگر را در داخل مثلث قطع ميكنند.
ج) در همة مثلثها محل برخورد ارتفاعها داخل مثلث است.

1) يك   2) دو   3) سه   4) صفر
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صفحة: 11پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

دانشآموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيستشناسي آموزش ميبينند به جاي سؤاالت 81 تا 100 به سؤاالت 101 تا 120 پاسخ دهند.

 

81- درصد ميانگين مصرف نفت خام در سطح جهان براي سوزاندن و تأمين انرژي با درصد ميانگين مصرف نفت خام براي ساختن فراوردههاي سودمند و تازه، چقدر

اختالف دارد؟ (نگاه به گذشته)

20 (4  40 (3  60 (2 80 (1

c بهترتيب از راست به چپ كاربرد كدام ماده را نشان ميدهند؟ b و   ، a 82- شكلهاي 

1) سولفوريكاسيد – نيتروژن – كلر

2) آمونياك – كلر – سولفوريكاسيد

3) نيتروژن – آمونياك – سولفوريكاسيد

4) سولفوريكاسيد – نيتروژن – آمونياك

83- همة گزينهها درست ميباشند، بهجز . . .

1) پالستيكها در محيط زيست به راحتي تجزيه نميشوند و براي مدتهاي طوالني در طبيعت باقي ميمانند.

2) سوزاندن پالستيك بخارات سمي وارد هوا ميكند، به همين دليل آنها را بازگرداني ميكنند.

3) پالستيك نمونهاي از بسپارهاي مصنوعي است كه در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختماني و ... به كار ميرود.

4) مولكولهاي سازندة موم زنبور عسل برخالف سلولز جزء مولكولهاي كوچك ميباشند.

84- كدام عبارت در رابطه با اتيلن گليكول و اتانول نادرست است؟

2) محلول هر دو ماده در آب رسانا نيست. 1) حالت فيزيكي هر دو تركيب يكسان است.

4) اتانول براي ضدعفوني كردن بيمارستانها بهكار ميرود. 3) ذرههاي سازندة آنها مشابه نيست.

( Na) )85- شمار الكترونها در مدار . . . اتم  Mg) 12 برابر است.11 با شمار الكترونها در مدار . . . اتم 

3) آخر – اول   4) اول – آخر 1) اول – دوم   2) دوم – آخر

86- توپي از ارتفاع 20 متري سطح زمين رها ميشود و پس از هر بار برخورد به زمين، نصف ارتفاع قبلي باال ميآيد. پس از برخورد سوم به زمين و بـاال رفـتن تـا

باالترين ارتفاع ممكن، مسافت و جابهجايي توپ بهترتيب از راست به چپ برحسب متر كدام است؟

1550  (4 17 / 5 35  (3 17 / 5 52 / 5  (2 2020  (1

87- با توجه به نمودار زير، شتاب متوسط حركت متحرك در بازة زماني 2 ثانيه تا 7 ثانيه چند متر بر مجذور ثانيه است؟

16 (1

24 (2

11 (3

20 (4

20 دقيقه

سؤالهاي علوم تجربي

علوم تجربي
صفحههاي 1 تا 62

دانشآموزان عزيز!!!
هدفگذاري چند از 10 خود را بنويسيد:ً لطفا قبل از شروع پاسخگويي به سؤالهاي درس علوم تجربي،

پيشبيني ميكنيد در آزمون امروز به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ درست خواهيد داد؟
هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل   
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صفحة: 12پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

3V همزمان در مسيري مستقيم از يك نقطه و در يك جهت عبور ميكنند. اگر 5 ثانيه بعد موتور V و  88- يك موتور سوار و يك اتومبيل به ترتيب با تنديهاي 

سوار 150 متر عقب تر از اتومبيل باشد، تندي اتومبيل چند متر بر ثانيه است؟

15 (130 (2

60 (4 45 (3

N g)89- نيروي خالص كدام گزينه، شتاب كوچكتري ايجاد ميكند؟ )
kg

10

(1
kg11

88
20N

N

N

33

(3

(2

(4
F2 90- مطابق شكل زير، جسمي روي سطح افقي ميز قرار دارد. اين جسم را با افزايش نيروي عمودي 


F1 به پايين فشار ميدهيم و با نيروي افقي 


ميكشيم، اما از
F2 جايش تكان نميخورد. اگر مقدار نيروي 


را زيادتر كنيم، نيروي عمودي سطح وارد بر جسم و اصطكاك بين جسم و ميز بهترتيب از راست بـه چـپ چـه
تغييري ميكند؟

1) زيادتر ميشود – زيادتر ميشود
2) زيادتر ميشود – فرقي نميكند
3) فرقي نميكند – زيادتر ميشود
4) فرقي نميكند – فرقي نميكند

91- 30 درصد برق يك خانه از منبع زغال سنگ و 70% برق آن از منبع نفت خام تأمين ميگردد. اگر ميزان برق مصرفي اين خانه 200 كيلـووات سـاعت در مـاه
باشد، در طي يك ماه چند كيلوگرم كربندياكسيد توليد ميشود؟ (به ازاي هر كيلووات ساعت برق توليدي از منبع زغال سنگ و نفت خام بهترتيب 0/9 و 0/7

كيلوگرم كربندياكسيد توليد ميشود.)
320 (4 168 (3  152 (2 142 (1

92- كدام عبارت درست است؟
1) در اتم متان هر اتم ميتواند حداكثر 4 الكترون به اشتراك بگذارد.   2) بدن ما براي ساختن هموگلوبين به مولكولهاي آهن نياز دارد.

3) نمك خوراكي برخالف شكر، رساناي جريان الكتريكي است. 4) در چرخة كربن، تغييرهاي گوناگوني در هواكره، سنگكره و آبكره رخ ميدهد.
93- چه تعداد از موارد زير نادرست است؟

الف) هيدروكربنها عالوه بر كربن و هيدروژن ميتوانند شامل گوگرد و اكسيژن نيز باشند.
ب) همة سوختهاي فسيلي داراي كربن هستند.

ج) مصرف بيروية سوختهاي فسيلي سبب افزايش دماي كرة زمين شده است.
(C H ) C)د) نيروي ربايش بين مولكولي در  H ) 10 بيشتر از  6 است.20 14

(C H ) C)ه)  H ) 12 نسبت به  20 آسانتر جاري ميشود.26 42
4 (4  3 (3  2 (2  1 (1

94- كاربرد هيدروكربنهاي سنگين كه از تقطير نفت خام بهدست ميآيند، كدام مورد ميتواند باشد؟
1) سوخت خودروهاي سواري    2) به عنوان گاز شهري استفاده ميشود.

3) سوخت هواپيماها     4) در ساخت مصالح ساختماني به كار ميرود.
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صفحة: 13پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

95- كدام مورد، درمورد پالستيكها درست نميباشد؟
1) در مقايسه با پليمرهاي طبيعي تهية وسايل از آنها كمهزينهتر است.

2) سوزاندن آنها هواكره را آلوده ميكند.
3) در طبيعت به سرعت تجزيه ميشوند.

4) مادة اولية آنها، نفت است.
96- در كداميك از حركتهاي زير، مسافت پيموده شده توسط متحرك با اندازة بردار جابهجايي آن يكسان است؟
گلولهاي از باالي يك برج بلند رها شده و پس از برخورد به زمين، كمي در آن فرو رفته و متوقف ميشود. (1

2 ساعت پرواز در فرودگاه مقصد به زمين مينشيند. 2) يك هواپيماي مسافربري از فرودگاه مبدأ شروع به حركت كرده و پس از
3) شناگري در مسير مستقيمي درون استخر تا انتهاي مسير شنا كرده و سپس به نقطة شروع بر ميگردد.

ًمجددا به نقطة پرتاب باز ميگردد. گلولهاي از سطح زمين در راستاي قائم به طرف باال پرتاب شده و  (4
97- با توجه به تعريف نمودار مكان- زمان، اگر نمودار مكان- زمان متحركي در حركت بر روي مسير مستقيم مطابق شكل زير باشد، مسافت پيموده شـده توسـط

9 ثانية اول حركتش چند متر است؟ متحرك در
1) صفر
20  (2
30 (3
50  (4

،A بر روي يك خط راست و با سرعت ثابت در حال حركت به سمت يكديگر هستند. در صورتيكه اندازة سرعت متحرك B و A 98- مطابق شكل زير دو متحرك
m
s

m ،B 20 و اندازة سرعت متحرك
s

10 باشد، پس از 7 ثانيه، فاصلة دو متحرك از هم چند متر ميشود؟

660 (1
590 (2
210 (3
730 (4

99- مطابق شكل زير، سه دانشآموز به نامهاي امير، رضا و صادق با اعمال نيروي افقي، جعبهاي15 كيلوگرمي را كه بر روي سطح افقي بدون اصطكاكي قرار دارد،
40N است. اگر رضا به طرف ديگر جعبه رفته و بدون تغيير اندازة نيروي 60N و اندازة نيروي صادق 80N، اندازة نيروي رضا هل ميدهند. اندازة نيروي امير

هل بدهد، نيروي خالص وارد بر جعبه نسبت به حالت قبل چند برابر ميشود؟ خود، در كنار صادق جعبه را 
5  (1

(21
5

(33
5

(45
3

F A به جسمB نيروي 100-جسم
F A وارد ميشود. اندازة برآيند نيروهـاي كـنش و واكـنش كـدام را وارد ميكند و واكنش نيروي  از طرف جسمB بر جسم

است؟
1F) صفر (2
2F 4) نميتوان برآيند نيروهاي كنش و واكنش را محاسبه كرد.3)

Bv m
s10Av m

s 20

15kg
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صفحة: 14پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 14 چند برابر تعداد الكترونهاي دومين الية حاوي الكتـرون101-تعداد الكترونهاي آخرين الية حاوي الكترون اتم خنثي 
O 8 است؟ (نگاه به گذشته)اتم خنثي 

(12
3(2 3

2(34
3(43

4
102-كدام واكنش زير كندتر از ساير واكنشها است؟

1) فلز سديم با آب   2) فلز منيزيم با اكسيژن   3) فلز سديم با اكسيژن  4) فلز مس با اكسيژن
103-كدام گزينه درست است؟

1) گاز آمونياك از گاز اكسيژن و گاز نيتروژن تشكيل شده است.
2) گوگرد جامدي زرد رنگ است و در دهانة آتشفشانهاي خاموش يا نيمهفعال يافت ميشود.

3) فلوئور و كلر را به خميردندان ميافزايند تا از پوسيدگي دندان جلوگيري شود.
4) گاز اوزون از مولكولهاي چهار اتمي تشكيل شده است.

104-عنصرها در فعاليت بدن نقش مهمي دارند؛ براي نمونه . . . و . . . در فعاليتهاي قلب و . . . در تنظيم فعاليتهاي بدن مؤثرند. (بهترتيب از راست به چپ)
1) يد- پتاسيم- سديم   2) سديم- پتاسيم- آهن   3) سديم- پتاسيم- يد   4) آهن- يد- پتاسيم

105-چه تعداد از موارد زير درست است؟
الف) اغلب مواد پيرامون ما از اتم ساخته شدهاند.

ب) بيشتر عنصرها در طبيعت به حالت آزاد يافت نميشوند.
ج) افزودن اتيلن گليكول به آب سبب كاهش دماي آب ميشود.

د) تزريق آمونياك به زمينهاي كشاورزي مانع از رشد گياهان ميشود.
4 (4  3 (3  2 (2  1 (1

 

2 ابتدايي مسيري مشخص برابر با v و در بقية آن مسير برابر با 1/5v است. تندي متوسط اين متحرك در كل طول مسير چند برابر1065-تندي متوسط متحركي در
v است؟

0/75 (4  1/25 (3  2/5 (2  1 (1
m 107-متحركهاي (1) و (2) در مسيري مستقيم در حال حركت هستند. سرعت متحرك (1) در مدت 3s از
s

4m به
s

6 ميرسد. اگر متحرك (2) با شتاب متوسطي
3 برابر شتاب متوسط متحرك (1) است، در همين مدت زمان سرعتش تغيير كند، اندازة تغيير سرعت متحرك (2) چند متر بر ثانيه است؟2كه اندازة آن

2  (2  3 (139 (4  1 (3

108-وزن جسمي به جرم m در سطح كرة زمين برابر با 100 نيوتون ميباشد. اختالف جرم اين جسم در سطح ماه و سطح مريخ چند كيلوگرم ميباشـد؟ (شـتاب
/ N َا جاذبه روي ماه تقريب

kg
N 1 و روي مريخ تقريبًا 6
kg

4 ميباشد.)

1) 62/5  2) صفر  3) 27/5  4) 25
109-مطابق شكل زير، چهار نيرو به جعبهاي وارد ميشود و اين جعبه با سرعت ثابت در راستاي افقي و در مسيري مستقيم در حال حركت است. اگر اندازة نيـروي

F1


F2 ، از 20 نيوتون به 80 نيوتون برسد، مجموع اندازة نيروهاي 


F3  ،


F4  و 


 چند نيوتون تغيير كند تا سرعت جعبه تغيير نكند؟ (جهت نيروها همواره ثابت
است.)

 180 (1
320 (2

 80 (3
60 (4

110-به جسمي به جرم 5 كيلوگرم، نيروي خالصي به بزرگي 10 نيوتون وارد ميكنيم. اگر ناگهان 2 كيلوگرم از جرم جسم كاسته شود، براي آنكه شـتاب حركـت
جسم ثابت بماند، اندازة نيروي خالص وارد شده به جسم را چند نيوتون بايد كاهش دهيم؟

2 (4  4 (3  6 (2  8 (1

20 دقيقه

علوم تجربي (شيمي)
صفحهها ي 1 تا 17

سؤالهاي علوم تجربي (بخش شيمي)

علوم تجربي (فيزيك)سؤالهاي علوم تجربي (بخش فيزيك)
صفحههاي 39 تا 58

F

F1

2
F

3

F
4
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111-در اثر برخورد كدام دو ورقه، رشته كوه زاگرس به وجود آمده است؟ )نگاه به گذشته(
2) ورقة اوراسيا با ورقة استراليا 1) ورقة ايران با ورقة نازكا
4) ورقة آفريقا با ورقة هند 3) ورقة عربستان با ورقة ايران

112-ورقة قارهاي چگالي . . . نسبت به ورقة اقيانوسي دارد و در هنگام برخورد آنها ورقة . . . به زير ديگري رانده ميشود.
2) كمتري ـ قارهاي 1) بيشتري ـ اقيانوسي
4) كمتري ـ اقيانوسي 3) بيشتري ـ قارهاي

113-كدام گزينه نادرست است؟
1) اولين خشكي واحد و بزرگ در سطح كرة زمين، پانگهآ بوده است.

2) هرچه عمق آب اقيانوس بيشتر باشد، سرعت و انرژي سونامي هم بيشتر است.
3) در گذشته، استراليا برخالف كانادا بر روي قارة لورازيا قرار داشته است.

4) درياي تتيس در منطقة استوايي كرة زمين گسترش داشته است.
114-چه تعداد از موارد زير درست است؟

الف) اولين بار هري هس فرضية گسترش بستر اقيانوسها را مطرح كرد.
ب) ورقههاي سنگكره بر روي سستكره كه حالت خميري و نيمهمذاب دارد، حركت ميكنند.

ج) همواره زلزلههايي كه در بستر اقيانوس رخ ميدهند، باعث سونامي ميشوند.
2) دو مورد 1) يك مورد
4) هيچ كدام 3) سه مورد 

115-در سلسلة طبقهبندي جانوران، هر . . . به تعدادي . . . دستهبندي ميشود و آخرين طبقهبندي مربوط به . . . ميباشد.
2) رده - راسته - جنس 1) رده - راسته – گونه
4) راسته - رده - جنس 3) راسته - رده – گونه

116-كدام يك از موارد زير در ارتباط با قارچها به درستي بيان نشده است؟
1) برخي از قارچها در صنعت شيشهسازي بهكار ميروند.

2) لكههاي زرد روي برگ و سياه شدن خوشههاي گندم، نشاندهندة وجود قارچ در اين گياهان است.
3) بعضي قارچها تكياختهاي و بعضي پرياختهاي هستند.

4) بيشتر قارچها مفيدند.
117-عامل پوسته يا زخم شدن پوست بين انگشتان پا نوعي . . . و عامل آنفلوانزا نوعي . . . است.
2) آغازي - ويروس 1) آغازي - باكتري
4) قارچ - ويروس 3) قارچ - باكتري

118-بهترتيب از راست به چپ، از كداميك از گياهان زير براي ساخت دارو براي بيماران قلبي و از كداميك براي شناسايي گروه خوني استفاده ميشود؟
2) گل انگشتانه – نوعي باقال 1) بيد – نوعي باقال
4) گل انگشتانه – كاج 3) بيد – كاج

119-چه تعداد از موارد زير، صحيح است؟
الف) انتقال آب و مواد غذايي در همة گياهان نيازمند بافت آوندي است.

ب) ميزان فتوسنتز همواره با ميزان كربندياكسيد در دسترس گياه ارتباط مستقيم دارد.
ج) آوندهاي آبكشي مواد ساخته شده در اندامهاي فتوسنتزكننده را به سراسر گياه ميبرند.

د) در استانهاي شمالي ايران، سرخس بهطور خودرو رشد ميكند.
2) دو مورد 1) يك مورد
4) چهار مورد 3) سه مورد

120-در آزمايشي، ورقههايي را به كبالت كلريد آغشته و آنها را به سطح زيرين و بااليي برگ ميچسبانيم، پس از گذشت زمـان الزم، كـدام گزينـه در مـورد تغييـر
مشاهده شده صحيح است؟

1) هر دو ورقه تغيير رنگ داده و به رنگ آبي در ميآيند؛ اما شدت اين تغييرات يكي نبوده و در سطح بااليي بيشتر است.
2) ورقة سطح بااليي تغيير رنگ داده و زرد ميشود.

3) هر دو ورقه تغيير رنگ داده و صورتي ميشود؛ اما شدت اين تغييرات يكي نبوده و در سطح زيرين بيشتر است.
4) تنها ورقة زيرين تغيير رنگ داده و آبي ميشود.

و زيستشناسي) علوم تجربي (بخشزمينشناسي علوم تجربي (زمينشناسي)سؤالهاي
صفحههاي 63 تا 75

علوم تجربي (زيستشناسي)
صفحههاي 121 تا 140
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) پايةپاية ننههمم تيزهوشانتيزهوشان  ((دورةدورة اولاول متوسطهمتوسطه)
ددففتتررچچةة سسؤؤاالل آآززمموونن 1199 آذرآذر ماهماه 11440000

6060 سسؤؤاال لتعدادتعداد ككلل سسؤؤااللهايهاي آآززمموونن::  
6060دقيقه دقيقهممددتت پاسخپاسخگگوييويي::  

مموواادد ااممتتححااننيي::
زمان پيشنهاديشمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس

10 دقيقهاستعداد تحليلي   3  121  10

(هشتم) فارسي
5 دقيقه   6  131  5 (هشتم) قرآن و پيامهاي آسمان
5 دقيقه   7  136  5

(هشتم) علوم تجربي
5 دقيقه   8  141  5 (هشتم) مطالعات اجتماعي
5 دقيقه   9  146  5

(هشتم) 5 دقيقهرياضي   10  151  5

(نهم) فارسي
5 دقيقه   11  156  5 (نهم) قرآن و پيامهاي آسمان
5 دقيقه   12  161  5

(نهم) 5 دقيقهمطالعات اجتماعي   13  166  5
(نهم) 5 دقيقهعلوم تجربي   14  171  5

(نهم) 5 دقيقهرياضي   15  176  5

ططررااححاانن::
نام طراحاننام درس
سارا بابايي، آرش دانشفر، محمدمهدي دروديان، حميد مظاهرياستعداد تحليلي

احمدرضا قرباني، سارا معصومزاده، شعيب مقدمقرآن و پيامهاي آسمان
حميد اصفهاني، نيلوفر اميني، سپهر حسنخانپور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضويفارسي

هانيه رمداني، زهرا صداقت، سارا معصومزادهمطالعات اجتماعي
اميرحسين حسامي، محمدمهدي دروديان، اكبر رحيمي، مونا عليزادهمقدم، سيدمحمد معروفي، مجتبي ميرزاييعلوم تجربي

علي ارجمند، محمدعلي جعفري، مرجان جهانبانيفر، سهام مجيديپور، آرمان وكيليرياضي

ممسسئئوولليينن ددررسس وو ووييررااسستتاارراانن::
قرآن و پيامهاياستعداد تحليلينام درس

رياضيعلوم تجربيمطالعات اجتماعيفارسيآسمان زيست و زمينشناسيفيزيك شيمي 
ليال خداورديانمسئول درس هانيه رمداني   حميد اصفهاني احمدرضا قرباني عليزادهمقدماحمدرضا قرباني آرش دانشفرمونا

سارا معصومزادهسجاد محمدنژادويراستار
سارا معصومزادهسكينه گلشني بابك اسالمي،سارا معصومزاده

سميرا نجفپورجواد احمديشعاراحمدرضا قرباني
زينلينوشآبادي جواد

خسرو ايزدي
سجاد محمدنژاد

مسئول درس
محمدمهديآتنه اسفندياريمستندسازي

محمدمهديالناز معتمديطباطبايي
ساداتهاشميطباطبايي آتنه اسفندياريمهسا

گگررووهه ففننيي وو تتووللييدد::
جواد احمديشعارمدير گروه آزمون
عليزادهمقدممسئول دفترچه مونا
الهام مشهديصفحهآرايي
حميد عباسيناظر چاپ

مازيار شيروانيمقدممدير گروه مستندسازي
مهسا ساداتهاشميمسئول دفترچة مستندسازي

بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام)
0دفتر مركزي: خخيياابباانن ااننققالالبب بينبين صصبباا وو ففللسسططيينن –– پالكپالك 992233 –– تلفنتلفن:: 66446633--02211

دانش وو آموزشآموزشتمامتمام ددااررااييييههاا وو ددررآآممددههاايي ببننيياادد علميعلمي آموزشيآموزشي ققللممچيچي ددرر ششههررييوورر 11338844 وقفوقف عامعام ششدد ببرر گگسستتررشش دانش
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*** متن زير را به دقت مطالعه كرده و به سه پرسش بعدي پاسخ دهيد.

بزرگترين گروههاي انساني نژاد گفته ميشود. نژادهاي انسان به عنوان گروههاي جمعيتي بزرگي تعريف ميشوند كه گنجينة ژني آنها با يكديگر «به

ويژگيهاي ظاهري به پنج دستة بزرگ سفيدپوست، سياهپوست، زردپوست، سرخپوست و متفاوت است. در سدة نوزدهم، نژادهاي جهان را بر اساس

سرخپوست را جزئي از نژاد زردپوست بهشمار ميآوردند. برخي از مردم شناسان، نژاد استراليايي را نيز به نژاد استراليايي تقسيم ميكردند و برخي نژاد

عنوان چهارمين گروه (و با احتساب سرخ پوستان پنجمين گروه)، ذكر كرده بودند.

امروزه ديگر ويژگيهاي ظاهري مانند رنگ پوست، ريخت اندام، رنگ چشم و مو و جنس مو سند معتبري براي بازشناسي نژادهاي گوناگون نيست. به

نميكند. افزون بر آن، بهرغم برخي تفاوتها، هماننديهاي بسياري اين دليل كه هيچگاه مرزهاي قاطعي گروههاي نژادي پيش گفته را از يكديگر جدا

گروههاي نژادي طبقهبندي شده در سدة نوزدهم نيز ممكن است در ميان خود با يكديگر تفاوتهاي زيادي ميان افراد بشر وجود دارد و افراد هر يك از

داشته باشند.

ًال تابع شرايط زيستمحيطياند. براي نمونه، رنگ تيرة اقوام اما هر يك از گروههاي نژادي ذكر شده داراي ويژگيهايي هستند كه اين ويژگيها معمو

مالنينها در پوست آنان ايجاد شده تا پوست در برابر تابش شديد آفتاب مقاومت داشته باشد. پوست تيره در برابر نور شديد آفتاب آفريقايي بر اثر تراكم

محافظت بيشتري به عمل آورده و موجب افزايش شانس بقا ميشود. در چنين محيطي با گذشت زمان و در طي نسلها فراواني نسبي افراد با پوست

تيرهتر در جمعيت افزايش پيدا كرده و در نهايت كل جمعيت را فرا ميگيرد. بدين ترتيب افراد يك گروه نژادي اين صفات را بهصورت ژنتيكي در ميان

خود انتشار ميدهند. سه تقسيم نژادي عمده در جهان يافت ميشود كه شامل نژاد سفيد (سفيدپوستان)، نژاد سياه (سياه پوستان)و نژاد زرد

(زردپوستان) ميباشد.

ِي جسمي/فيزيكي و نيز نژادپرستي يا تبعيض نژادي نوعي پيشداوري و تبعيض است كه متمركز بر تفاوتهاي نژادي حاصل از تفاوتهاي ظاهر

تفاوتهاي فرهنگي حاصل از زبان، آداب و رسوم، دين، تاريخ و امثال آن است. سادهترين مثال براي نژادپرستي، برتر دانستن انسانهاي سفيدپوست

(اروپايي) بر رنگينپوستان است.»

121- با توجه به متن، كدام گزينه صحيح است؟

1) ويژگيهاي اكتسابي ناشي از شرايط زيستمحيطي، ميتواند نسل به نسل انتقال پيدا كند.

2) سرخپوستان، بخشي از نژاد مردمان آسيايي هستند.

3) تقسيم نژادي عمدة مردمان شامل نژاد سفيد، زرد، سرخ و سياه است.

4) رنگ پوست، ريخت اندام، رنگ چشم و مو و جنس مو تعيينكنندة مرزهاي نژادي هستند.

سؤالهاي استعداد تحليلي

استعداد تحليلي

دقيقه 10
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122- كدام گزينه تعبير نادرستي از متن فوق

ميباشد؟

2) در 1) اخالقيات، آيينهاي قومي - مذهبي، تمايز دهندة نژادهاي مختلف هستند.

همة موارد نميتوان از مشخصههاي ظاهري، به نژاد افراد پي برد.

3) برتري رنگ پوست تنها مصداق نژادپرستي نميباشد.

4) ويژگيهاي نژادي از طريق DNA و نسل به نسل قابل انتقال است.

123- منظور از عبارت «گروههاي نژادي»،؟؟؟؟؟؟ .

1) گروهي از انسانها  است كه اعضاي آن داراي ويژگيهاي فرهنگي و زباني يكسان هستند.

2) گروهي از انسانها است كه اعضاي آن داراي ويژگيهاي نيايي و اصل و نسبي يكسان

3) گروهي از انسانها است كه اعضاي آن داراي ويژگيهاي سياسي و ايدئولوژي يكسان هستند.

هستند.

4) گروهي از انسانها است كه اعضاي آن داراي ويژگيهاي فكري و مذهبي يكسان هستند.

124- كدام گزينه به عبارت «انتظار دارد پرندة محبوس، برايش آوازي آسماني بخواند» مقارنتر

الف) توقع دارم از لطف تو اي صدر نكوآيين / درون مدرسه حجره به پهلوي شهاب الدين است؟

ب)  كاه بده، كاال بده، يك قاز و نيم باال بده!

ج) اگر توقع بخشايش خدايت هست / به چشم عفو و كرم بر شكستگان بخشاي

د) توقع مدار اي پسر گر كسي / كه بي سعي هرگز به جايي رسي

1) الف و ب2) ج و د

4) هيچكدام 3) ب و د

125- نوع روابط معنايي در كدام گزينه با ساير گزينهها متفاوت است؟

2) گرم و سرد 1) زن و شوهر

4) زد و خورد 3) خريد و فروش

126- كدام گزينه با ساير گزينهها متناسب نيست؟

2) وتر1) شعاع

4) مربع3) قطر
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127- كاغذ مربعي را مانند شكل تا زده و سپس سوراخ ميكنيم. پس از باز كردن كاغذ كدام گزينه ظاهر ميشود؟

(1(2

(3(4

128- با توجه سه نماي داده شده از يك تاس كدام عدد روبهروي عدد 6 قرار دارد؟

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

129- كدام گزينه نماي اين شكل از جهتهاي مختلف ميتواند باشد؟

(1(2

(3(4

130- كدام يك از شكلهاي زير را اگر روي شكل روبهرو بگذاريم، يك مستطيل كامل تشكيل ميشود؟

(4  (3  (2   (1 

5

4

1
63

4 2
1

(3) ش�ل (2) ش�ل (1) ش�ل

2

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 6

 
 

صيام . . .» مهم ترين فايدة روزه كدام است؟ ب عليكم ال ت ُك َّلذين آمنوا  يها ا 131- با توجه به آية «يا ا

2) توجه به محرومان1) سالمتي

4) تقويت تقوا 3) تقويت صبر

132- كدام حرف «محكم، غير قابل كشش و از ته گلو» تلفظ ميشود؟

2) ق1) غ

4) ظ 3) ع  

** با توجه به آيات 71 تا 77 سورة قصص به سه سؤال بعدي پاسخ دهيد:

ِة مـ يا ق ْل ِم ا و يـ َلـى  ِإ دا  م ْر س ر  ها َّن م ال ُك ي َل ع ه  َّل َل ال ع ج ْن  م إِ ُت ي َأ ر َأ ْل  ُق َن ﴿71﴾  عو م س َت َفال  َأ  ياء ض ِب م  ُك تي يأْ ه  َّل ُر ال ي َغ ه  َل ِإ ْن  م ِة  م يا ق ْل ِم ا و ي َلى  ِإ دا  م ْر س َل  ي َّل م ال ُك ي َل ع ه  َّل َل ال ع ج ْن  ِإ م  ُت ي َأ ر َأ ْل  ُق

م ِه دي َنـا ي م  و يـ و ُرونَ ﴿73﴾  ُك ْشـ َت  ُكـم َّل ع َل و ه  ل ْض َف ْن  م ُغوا  َت ب َت ل و  فيه ُنوا  ُك س َت ل ر  ها َّن وال َل  ي َّل م ال ُك َل َل  ع ج ه  ت م ح ر ْن  م و َن ﴿72﴾  ُرو ص ب ُت َفال  َأ ه  في َن  ُنو ُك س َت ٍل  ي َل ِب م  ُك تي ْأ ي ه  َّل ُر ال ي َغ ه  َل ِإ ْن  م

وِم َق ْن  م َن  َكا َن  رو َقا َّن  ِإ َن ﴿75﴾  ُرو َت ْف ي ُنوا  َكا م ما  ه ْن ع َّل  َض و ه  َّل ل َّق  ح ْل َّن ا َأ موا  ل ع َف م  ُك َن ها ْر ب هاتُوا  َنا  ْل ُق َف دا  ِهي َش ٍة  م ُأ ِّل  ُك ْن  م َنا  ع َز َن و َن ﴿74﴾  مو ع ْز َت م  ُت ْن ُك َن  ذي َّل ي ا ئ َكا َر ُش يَن  َأ ُل  ُقو ي َف

وال َة  َر خـ ر اآل ه الـدا َّل ك ال فيما آتَا ِغ  َت ب وا َن ﴿76﴾  حي ِر َف ْل ب ا ح ي ه ال  َّل َّن ال ِإ ح  َر ْف َت ه ال  م و َق ه  َل َل  ْذ قَا ِإ ِة  و ُق ْل لي ا ُأو ِة  ب ص ع ْل ِبا ء  ُنو َت َل ه  ح ت َفا م َّن  ِإ ما  ِز  ُنو ُك ْل َن ا م ه  َنا ي َت وآ م  ِه ي َل ع َغى  ب َف موسى 

دينَ ﴿77﴾ س ْف م ْل ب ا ح ي ه ال  َّل َّن ال ِإ ِض  ر في األ  ساد َف ْل ِغ ا ب َت وال  ك  ي َل ِإ ه  َّل َن ال س ح َأ ما  َك ْن  س ح َأ و يا  ْن د َن ال م ك  ب صي َن س  ْن َت

133- پيام «شب براي آسايش است و انسان نيازمند آسايش» از كدام آيه برداشت ميشود؟

2) آية 177) آية 71

4) آية 74 3) آية 73

134- در كدام آيه نهي از منكر ديده ميشود؟

2) آية 175) آية 76

4) آية 73 3) آية 74

135- مفهوم «دنيا مزرعة آخرت است.» از كدام آيه برداشت ميشود؟

2) آية 176) آية 77

4) آية 374) آية 75

5 دقيقهسؤالهاي قرآن و پيامهاي آسمان (هشتم)

پيامهاي آسمان هشتم
صفحههاي 9 تا 64
قرآن هشتم

صفحههاي 12 تا 59
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* بر اساس ابيات زير به سؤاالتي كه در پي ميآيد، پاسخ دهيد.

1. لعل سيراب بهخونتشنه لب يار من است / وز پي ديدن او دادن جان كار من است

2. شرم از آن چشم سيه بادش و مژگان دراز / هر كه دل بردن او ديد و در انكار من است

3. ساروان رخت به دروازه مبر كان سر كو / شاهراهيست كه منزلگه دلدار من است

بندهي طالع خويشم كه در اين قحط وفا / عشق آن لولي سرمست خريدار من است .4

درستخواني ابيات نيست؟ 136- كدام مورد در

ِسيراب بهخونتشنه ِدادن جان1)   (2 

ِن دراز  4) سارواِن رخت3) مژگا

كدام بيت شبهجمله دارد؟ -137

2) بيت دوم1) بيت نخست

4) بيت چهارم3) بيت سوم

ميناميم. كدام بيت فعل نهي دارد؟ 138- فعل امر منفي را «نهي»

2) بيت دوم1) بيت نخست

4) بيت چهارم3) بيت سوم

چند مصدر در ابيات باال هست؟ -139

 2) دو تا1) يكي

 4) چهار تا3) سه تا

140- چند ضمير شخصي در بيت دوم هست؟

 2) دو تا1) يكي

 4) چهار تا3) سه تا

سؤالهاي فارسي (هشتم)
5 دقي قه

 فارسي هشتم
صفحههاي 9 تا 46
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141- حكومت كشور ما به وسيله چه كسي اداره ميشود؟ مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده ي چه كسي است؟

وقف در يـك

جامعه به چه منظوري انجام ميشود؟

1) رهبري، به عهده رئيس جمهور، كسي حق تصرف در آنها را نداشته باشد.

2) قوه مجريه، به عهده رئيس جمهور، تعاون

3) قواي مجريه، مقننه و قضاييه، به عهده رئيس جمهور، انفاق

4) قوه قضائيه، به عهده نمايندگان مجلس، كسي حق تصرف در آنها را نداشته باشد.

142- پاسخ سؤاالت زير بهترتيب در كدام گزينه آمده است؟

در موقعيتي كه فرد به طور ناخواسته اقدام به تخريب ساختمان كسي نموده، كدام نوع از مجازات اعمال ميشود؟ چه ويژگيهايي براي اين نوع

شده است؟ بيشترين بخش از درآمد دولت مربوط به كدام بخش است؟ مجازات تعريـف

1) دعاوي كيفري، دادگاه فرد را مكلف ميكند كه حقوق ديگران را بپردازد، ماليات

2) دعاوي حقوقي، دادگاه مجازات تعيين نميكند، صادرات نفت

3) دعاوي كيفري، دادگاه براي فرد مجازات تعيين نميكند، ساير درآمدها

4) دعاوي حقوقي، دادگاه فرد را ملزم به پرداخت حقوق ديگران ميكند، ماليات

143- كدام گزينه درمورد آثار رسانه ها بر زندگي افراد صحيح نيست؟ ...... موجب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ميشود.

كدام مورد رسانه محسوب ميشود؟

1) اغلب آگهي بازرگاني، افزايش مصرف گرايي، زبان

2) اغلب رسانههاي ارتباط جمعي، تغيير هويت افراد، مجله

3) برخي پايگاههاي اينترنتي، تغيير فرهنگ جامعه، تلويزيون

4) اغلب استفاده از تلفن همراه و پيامك، اختصاص وقت بيشتر به گفتوگو با اعضاي خانواده، راديو

144- نخستين اقدام پيامبر پس از ورود به مدينه چه بود؟ كدام مورد در خصوص جنگ هاي امام علي عليه السالم صحيح

نيست؟

1) ايجاد پيمان برادري بين مهاجرين و انصار، عمروعاص از چهره هاي تاثير گذار در جنگ صفين بود.

2) تأسيس مسجد، جنگ جمل با معاويه بود و امام علي (ع) شكست خورد.

3) تدوين و امضاي پيمان نامه سياسي، امام علي (ع) در جنگ صفين با رشادت هاي مالك اشتر پيروز ميدان بود.

4) دعوت به توحيد، از داليل شورش عليه امام علي (ع)    عمل به قرآن و سنت پيامبر بود.

145- هر يك از موارد زير بهترتيب با كدام گزينه مرتبط است؟

«مجازات و تبعيد ابوذر، گفتوگو در سقيفه بر سر جانشيني پيامبر، از فتوحات عمر بود، بني اميه در زمان حكومت او به مقام هاي برتر

دست يافتند.»

1) عمر، مهاجرين و انصار، مصر، عمر    2) عثمان، مهاجرين و انصار، هند، عمر

3) عمر، انصار، سوريه، عثمان    4) عثمان، مهاجرين و انصار، لبنان، عثمان

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي (هشتم)

 مطالعات اجتماعي هشتم
صفحههاي 1 تا 62
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146- يك ميلة پالستيكي را با پارچهاي پشمي مالش ميدهيم، سپس آنرا به الكتروسكوپ بارداري نزديك ميكنيم. اگر فاصلة
تيغههاي آن از يكديگر بيشتر   شود، عالمت بار الكتروسكوپ كدام است؟

1) فقط مثبت
2) فقط منفي

3) هم ميتواند مثبت باشد و هم منفي
4) اطالعات كافي نيست

147- مطابق شكل يك آهنربا را از خط چين نشان داده شده برش زديم. كدام گزينه قطبهاي دو تكه را درست نشان ميدهد؟

(1

S N

N S(2

S N

S N

(3

S

N(4

N

S

D(l) را در اختيار داريم. (l به معناي مايع و s به معناي جامد است.) اختالف نقطهجوش اين مواد با هم C(l) و  B(s) و  A(s) و  148- چهار مادة مختلف 

ًا گفته ميشود: و با آب زياد است. همچنين ميدانيم بهطوركلي موادي كه نيروهاي بين مولكولي مشابهي دارند، ميتوانند در هم حل شوند. (اصطالح
شبيه، شبيه را در خود حل ميكند.)

اگر بدانيم نيروي بين مولكولي A و C با هم مشابه است و مشابه نيروي بين مولكولهاي آب است، اما نيروي بين مولكولي B و D مشابه نيروي
g Dبين مولكولي آب نيست، براي جداسازي اجزاي مخلوط X بهتر است از كدام دستگاه و روشها استفاده شـود؟ (چگـالي مـاده /

mL
0 و 8

g Bچگالي ماده /
mL

نميشوند.) 0 است و مادههاي B و D در هم حل 5

(1) مرحلۀ

آب

(2) مرحلۀ (3) مرحلۀ X مخلوط

B(s) , A(s) D(l) , C(l)

1) سانتريفيوژ، قيف جداكننده، كروماتوگرافي  2) كاغذ صافي، قيف جداكننده، دستگاه تقطير
3) سرريز كردن، قيف جداكننده، كاغذ صافي  4) كروماتوگرافي، دستگاه تقطير، تبلور

ميخواهيم مغز يك گوسفند را تشريح كنيم و بخشهاي مختلف آن را بررسي كنيم. بر اساس كتاب، براي اين كار بهتر است مغـز سـالم و كامـل -149
كـردهايـم تشـريح گوسفند را چند . . . قبل درون محلول 5-10 درصد . . . قرار   دهيم. وقتي ميخواهيم مغز گوسفندي را كه به اين ترتيب آماده

كنيم، . . .
ًا هنگام تشريح دستكش ميپوشيم تا گلوتارآلدئيد به دست ما آسيبي نرساند. 1)   روز - گلوتارآلدئيد - چند ساعت قبل مغز را درون آب قرار ميدهيم و حتم

2) ساعت - فرمالين - مغز را از فرمالين خارج كرده و بالفاصله و بدون نياز به دستكش، آن را تشريح ميكنيم.
3) ساعت - گلوتارآلدئيد - مغز را از گلوتارآلدئيد خارج كرده و بالفاصله و بدون نياز به دستكش، آن را تشريح ميكنيم.

ًا هنگام تشريح دستكش ميپوشيم تا فرمالين به دست ما آسيبي نرساند. 4) روز - فرمالين - چند ساعت قبل مغز را درون آب قرار ميدهيم و حتم
در وقوع هوازدگي شيميايي . . . وقوع هوازدگي فيزيكي، وجود آب . . . نقش مثبت داشته باشد. -150

1)   همانند - نميتواند    2) همانند - ميتواند
3)   برخالف - نميتواند    4) برخالف - ميتواند

5 دقيقه

شيمي هشتم
صفحههاي 1 تا 8
فيزيك هشتم

صفحهها ي 76 تا 92
زمين و زيستشناسي هشتم

صفحهها ي 28 تا 34
و صفحههاي 97 تا 121

علوم تجربي (هشتم) سؤالهاي

S N
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151- حاصل عبارت مقابل كدام است؟

1 4 916  25  36......1681

-820 (1-861 (2

+861 (3+820 (4

124 (1

152- عددي داراي 124 شمارنده طبيعي است. اين عدد حداكثر به چند عدد اول بخشپذير است؟

24 (2

5 (4   3 (3

y چه اعدادي هستند؟ x و  153- در شكل زير يك شش ضلعي ميبينيد كه تمامي زواياي آن 120 درجه هستند. با توجه به اندازة ضلعهاي داده، شده 

x  3, y  2  (1

x  2, y  3  (2

x  4, y  3  (3

x  3, y  4  (4

2 1543- اگر حاصل جمع دو عدد برابر 5
1 شود، حاصل جمع معكوس آن دو عدد برابر با كدام گزينه است؟5و حاصلضرب آن دو عدد برابر

12 (117 (2

11 (4 5 (3

155- پنج ضلعي مقابل منتظم است. اندازة زاويه مجهول كدام است؟

72  (1

36  (2

70  (3

38  (4

5 دقيقهسؤالهاي رياضي (هشتم)

رياضي هشتم
صفحههاي 1 تا 63
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156- چند مورد از موارد زير درست نيست؟

الف) بنابر فرمايش امام حسن (ع) امام زمان در چهرة جواني كمتر از چهل سال آشكار ميشود.

ب) بيشتر پيامبران الهي الگوي استقامت در راه خدا بودند.

ج) هم اكنون گروهي از مردم از ياران امام زماناند.

2) يك مورد1) هيچ كدام

4) همه موارد 3) دو مورد

157- كدام ترجمه نادرست است؟

َله: و به سوي پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسليم باشيد. َاسلموا  ُكم و  ب ر 1) و َانيبوا الي 

نِهم: تا بيفزايند ايماني بر ايمانشان مع ايما 2) ليزدادوا ايماناً 

3) التايئسوا من روح اهللا: از روح خدا نااميد نشويد.

هم: و حال و روزشان را بهبود بخشيد. َل 4) و اصلح با

** با توجه به آيات 6 تا 11 سورة حجرات به سه سؤال بعدي پاسخ دهيد.

َّن ك َل و م  ُّت ن ع َل ِر  م َن األ م ٍر  ثي َك في  م  ُك ع طي ي و  َل ه  َّل َل ال سو ر م  ُك في َّن  َأ موا  َل ع وا َن ﴿6﴾  مي د َنا م  ُت ْل ع َف ما  َلى  ع حوا  ِب ص ُت َف ٍة  َل ها ج ِب ما  و َق بوا  صي ُت ْن  َأ ُنوا  ي ب َفتَ ٍإ  ب َن ِب ٌق  س َفا م  ُك ء جا ْن  ِإ ُنوا  م َن آ ذي َّل ها ا ي َأ يا 

َن ني م ْؤ م ْل َن ا م ِن  َتا َف ئ َطا ْن  ِإ و  ﴾8﴿ كيم ح م  لي ع ه  َّل وال ًة  م ع ن و ه  َّل َن ال م ْضال  َف دونَ ﴿7﴾  ش م الرَّا ه ك  ئ َل ُأو َن  يا ص ع ْل وا َق  سو ُف ْل وا َر  ْف ُك ْل م ا ُك ي َل ِإ ه  َّر َك و م  ُك ِب ُلو ُق في  ه  َن ي ز و ماَن  م اإلي ُك ي َل ِإ ب  ب ح ه  َّل ال

مـا َّن ِإ طينَ ﴿9﴾  س مْق ب اْل ح ي ه  َّل َّن ال ِإ ُطوا  س ْق َأ و ِل  د ع ْل ِبا ما  ه َن ي ب حوا  ل ص َأ َف ت  ء َفا ْن  ِإ َف ه  َّل ِر ال م َأ َلى  ِإ ء  في َت َّتى  ح غي  ب َت تي  َّل ُلوا ا ت َقا َف َرى  ْخ َلى األ ع ما  ه دا ح ِإ ت  َغ ب ْن  ِإ َف ما  ه َن ي ب حوا  ل ص َأ َف ُلوا  َت َت ْق ا

َّن ُك ي َأْن  سى  ع ء  سا ن ْن  م ء  سا ن وال  م  ه ْن م ًرا  ي َخ ُكونُوا  ي ْن  َأ سى  ع ٍم  و َق ْن  م  َقوم ْر  َخ س ي ُنوا ال  م َن آ ذي َّل ها ا ي َأ يا  مونَ ﴿10﴾  ح ْر ُت م  ُك َّل ع َل ه  َّل ُقوا ال َّت وا م  ُك ي و َخ َأ َن  ي ب حوا  ل ص َأ َف ٌة  و ْخ ِإ َن  ُنو م ْؤ م ْل ا

مونَ ﴿11﴾ ل َّظا م ال ه ك  ئ َل ُأو َف ب  ُت ي م  َل ْن  م و مانِ  د اإلي ع ب ُق  سو ُف ْل م ا س س اال ْئ ِب ِب  َقا ْل ِباأل ُزوا  َناب َت وال  م  ُك س ُف ْن َأ ُزوا  م ْل َت وال  َّن  ه ْن م ًرا  ي َخ

158- پيام «افراد مؤمن بايد اهل تحقيق و بررسي باشند.» از كدام آيه برداشت ميشود؟

2) آية 7 1) آية 6

4) آية 9 3) آية 8

159- «عدالت محوري» از كدام آيه برداشت ميشود؟

2) آية 110) آية 11

4) آية 8 3) آية 9

160- كداميك از موارد زير از آية 10 سورة حجرات برداشت نميشود؟

1) رابطة برادري، در گرو ايمان است.

2) ايمان، با مسخره كردن بندگان خدا سازگار نيست.

3) مسائل اقتصادي، سياسي، نژادي و ... نميتواند در مردم روح برادري به وجود آورد.

4) جامعة بيتقوا، از دريافت رحمت الهي محروم است.

5 دقيقهسؤالهاي قرآن و پيامهاي آسمان (نهم)

پيامهاي آسمان نهم
صفحهها ي 9 تا 62

قرآن نهم
صفحهها ي 13 تا 50
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پروژة  3- آزمون 19 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 12

* بر اساس ابيات زير به پنج سؤالي كه در پي ميآيد، پاسخ دهيد.

1. تويي كه بر سر خوبان كشوري چون تاج / سزد اگر همهي دلبران دهندت باج

2. دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش / به چين زلف تو ماچين و هند داده خراج

3. از اين مرض به حقيقت شفا نخواهم يافت / كه از تو درد دل اي جان نميرسد به عالج

رهي خاك در تو بودي كاج 4. فتاد در دل حافظ هواي چون تو شهي / كمينه ذ

161- كدام مورد در درستخواني ابيات نيست؟

ِم شوخ 2) حقيقت شفا1) چش

ك در3) دِل حافظ 4) خا

162- كدام بيت شبهجملهاي دارد كه منادا نيست؟

2) بيت دوم1) بيت نخست

4) بيت چهارم3) بيت سوم

واژههاي قافيهي بيت نخست بهترتيب كدام است؟ 163- نقش دستوري

مم ـ مفعول 2) مسند ـ مفعول1) مت

4) مسند ـ مسند3) متمم ـ مسند

164- كدام وابستهي گروه اسمي در ابيات باال نيست؟

 2) صفت مبهم1) صفت پرسشي

4) صفت اشاره3) صفت شمارشي

165- در ابيات باال، «خطا» و «كاج» بهترتيب كدام است؟

2) نام سرزمين ـ كاش1) اشتباه ـ نوعي درخت

4) نام سرزمين ـ نوعي درخت3) اشتباه ـ كاش

5 دقي قه

فارسي نهم
صفحههاي 9 تا 46

نگارش
صفحهها ي 12 تا 34

فارسي (نهم) سؤالهاي

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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166- گردش زمين به دور خود و گردش زمين به دور خورشيد چه نام دارد؟ زمين با چه سرعتي اين مسير را مي پيمايد؟ عمر منظومه خورشيدي چقدر است؟

1) حركت وضعي، حركت انتقالي، 30 كيلومتر بر ثانيه، چهار و نيم ميليارد سال

2) حركت انتقالي، حركت وضعي، 30 كيلومتر بر ثانيه، چهار و نيم ميليارد سال

3) حركت وضعي، حركت انتقالي، 35 كيلومتر بر ثانيه، چهار ميليارد سال

4) حركت انتقالي، حركت وضعي، 35 كيلومتر بر ثانيه، چهار ميليارد سال

167- كدام گزينه صحيح نيست؟

1) از عوامل مهم جريان عمومي هوا، پراكندگي كانونهاي فشار است. تشكيل ابرها در الية تروپوسفر صورت ميگيرد.

2) برخي معتقدند افزايش سيالبها از پيامدهاي گرم شدن كره زمين است. نواحي ساحلي آفريقا در كنار درياي مديترانه، داراي آب و هواي مديترانهاي است.

3) ارتفاعات كوهها گاهي موجب تغيير در جهت وزش باد ميشوند ولي نميتوانند مانع از نفوذ تودههاي مرطوب به آنسوي خود شوند. اقيانوس آرام، عميقترين

اقيانوس جهان است.

ًمعموال كمتر از 200متر است. 4) دوري و نزديكي به اقيانوسها و درياها از عوامل مؤثر بر آب و هواي جهان است. عمق فالت قاره 

168- كدام گزينه صحيح نيست؟

1) تخريب پوشش گياهي منجر به از بين رفتن گونههاي جانوري ميشود. هر زيست بوم از چند اكوسيستم تشكيل شده است.

2) پيشرفت در علم و فناوري موجب آسيب به محيط زيست ميشود. شكل ناهمواريها در ايجاد زيست بوم مؤثر است.

3) توليد انبوه كاالها در كارخانه از عوامل تخريب زيستگاهها در جهان است. دما و بارش موجب ايجاد پوشش گياهي خاص در يك ناحيه ميشود.

4) توجه به مسائل زيست محيطي در دو قرن اخير موجب حفظ زيست بومهاي جهان شده و در نتيجه خطر انقراض گونههاي جانوري به حداقل رسيده است.

ميزان تبخير در پوشش گياهي موثر است.

169- اگر مردم كشوري با گرسنگي و سوء تغذيه مواجه باشند، كدام شاخص توسعه انساني در آنجا ضعيف است؟ مهاجرت كارگران فصلي در يك كشور جزو كـدام

نوع از مهاجرت است؟ كدام عامل به افزايش اختالفات طبقاتي منجر ميشود؟

1) سواد و آموزش، اختياري، بحران سياسي يا جنگ  2) درآمد و رفاه، اجباري، استعمار

3) بهداشت، اختياري، تقويت اقتصاد روستايي  4) اميد به زندگي، داخلي، رشد شهرنشيني بدون برنامهريزي

170- كدام گزينه صحيح است؟

1) شعر و ادب فارسي در عصر صفوي بسيار پر رونق بود. در دوره صفويه وزير، مسئول امور اداري و مالي كشور بود.

2) شيخ بهايي از عالمان بزرگ عصر صفوي بود. شاه عباس اول حكومت واليتها را از سران ايل قزلباش گرفت.

3) شاه عباس اول برخالف ديگر پادشاهان صفوي در زمينه گسترش تجارت چندان موفق نبود. هنگام به قدرت رسيدن صفويان، عثمانيان و ازبكها مهمترين

دشمنان خارجي آنها بودند.

4) صادرات ابريشم در انحصار شاه عباس بود. در آستانه تأسيس سلسله صفوي سواحل و جزاير جنوبي ايران تحت استعمار انگليس بود.

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي (نهم)

مطالعات اجتماعي نهم
 صفحههاي 1 تا 68
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F 10kg توسط نيروي افقي  171- مكعبي به جرم 


 به ديوار قائمي با ضريب اصطكاك ايستايي 0/2، فشرده شده است. حداقل اندازة

F نيروي 


 چند نيوتون باشد تا جسم سقوط نكند؟ (ميدانيم دراين حالت نيروي اصطكاك از حاصلضرب نيـروي عمـودي
m gسطح در ضريب اصطكاك ايستايي به دست ميآيد و
s2( 10

20 (1

200 (2

50 (3

500 (4

172- با توجه به نمودار زير كدام گزينه صحيح است؟

1) حركت همواره كندشونده است.

2) حركت همواره تندشونده است.

3) حركت ميتواند ابتدا تندشونده و سپس كندشونده باشد.

4) حركت ميتواند ابتدا كندشونده و سپس تندشونده باشد.

Cu يونهاي  اگر بدانيم فلز مس، -173Cu ميدهد و يك تركيب يوني حاوي مس و اكسيژن داشته باشيم كه در اين تركيب 150 يون و  2 را تشكيل

مس و 90 يون اكسيژن وجود داشته باشد، چند درصد از يونهاي مس داراي بار مثبت يك هستند؟
33/3 (166/6 (2

80 (4   20 (3

Staphylococcus aureus-174 يك باكتري گرم . . . است و . . . بخشي از باكتري است كه بدن انسان به آن واكنش تب نشان ميدهد.

 1) مثبت – غشاي سلولي

2) منفي – غشاي سلولي

3) مثبت – الية پپتيدوگليكان در ديوارة سلولي

4) منفي – الية پپتيدوگليكان در ديوارة سلولي

كداميك از نمودارهاي زير دربارة ورقههاي سنگكره نادرست است؟ -175
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5 دقيقه
علوم تجربي (نهم) سؤالهاي

شيمي نهم
صفحههاي 1 تا 24

فيزيك نهم
صفحهها ي 39 تا 62

زمين و زيستشناسي نهم
صفحهها ي 63 تا 82

و صفحههاي 107 تا 130
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سؤالهاي رياضي (نهم)
 

 

 

 

 

b تعريف ميكنيم: a و  176a(b- در يك ماشينحساب، عملگر «*» را به صورت روبهرو ميان دو عدد  ) b( a )a *b
b aa

b

 
 



1 2 1
1 910

( *( ))*( )) 1در اين ماشينحساب، حاصل  32 2 تقريبًا كدام خواهد بود؟5

(11
100(21

25

(31
2(41

5

0 قرار دارد؟ /143 0 و  /142 177- كدام يك از اعداد زير بين 

0 /143  (10 /142  (2

0 /1425  (30 /143  (4

1 DEF با وتري به طول 8 با نسبت تشابه ، با مثلث قائم الزاويه  x ABC با طول ساق  متشابه است. مسـاحت مثلـث متسـاوي1782- مثلث متساوي الساقين 

ABC كدام ميتواند باشد؟ الساقين 

2 (12 2  (2

4 2  (4    4  (3

 كدام است؟ A A باشد، آنگاه مجموعة   {K 1 | K} 179- اگر 

  (1

B  {K | KA}  (2

C  {(K 1) | KA}  (3

D  {K 1 | KA}  (4

AM؛ كدام يك از موارد زير حتمًا درست است؟  BM BC است و داريم  AM ميانة وارد بر ضلع  180- در مثلث زير 

A  BC  (1

A  BC  (2

A  BC  (3

B  C  (4

5 دقيقه

رياضي نهم
صفحههاي 1 تا 58
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