


 

 
 

متوسطهمتوسطه) ) پايةپاية ننههمم  ((دورةدورة اولاول
ددففتتررچچةة سسؤؤاالل آآززمموونن 55 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   10

10 دقيقه   6   31   10 پيامهاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي 
10 دقيقهزبان انگليسي  7   41   20

20 دقيقهرياضي   9   61 20
20 دقيقهعلوم تجربي   11   81   20

20 دقيقهعلوم تجربي (تفكيكي)   13   101   20
 
 

ططررااححاانن::
نام طراحاننام درس

حميد اصفهاني، نيلوفر اميني، سپهر حسنخانپور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضويفارسي
درويشعلي ابراهيمي، احمدرضا قرباني، سارا معصومزادهعربي

جواد احمديشعار، زهرا صداقت، احمدرضا قرباني، شعيب مقدم، سارا معصومزادهپيامهاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي
رحمتاهللا استيري، محمد طاهري، فائزه موسويزبان انگليسي

علي ارجمند، آرش دانشفر، محمدحسين رضوانيفر، سهام مجيديپور، عليرضا مصفا، آرمان وكيليرياضي

ناهيد احمدي، مهدي اخالصمند، مرتضي اسداللهي، فيروزه حسينزادهبهتاش، اميرحسين حسامي، علي حيدري، اكبر رحيمي، بهروز زارعي، الهام شفيعي،علوم تجربي
مونا عليزادهمقدم، آالله فروزندهفر، احمدرضا قرباني، سيدمحمد معروفي، بهراد موسوي، مجتبي ميرزايي، عباس نصرآبادي

 
 

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

زمين و زيستشناسيفيزيكشيمي
مونا عليزادهمقدممسئول درس ليال خداورديان   سيدمحمد معروفي   آرش دانشفر   محمد طاهري   هانيه رمداني   احمدرضا قرباني   احمدرضا قرباني   حميد اصفهاني  

سارا معصومزادهسارا معصومزادهويراستار
درويشعلي ابراهيمي

سكينه گلشني
بهراد موسويسارا معصومزاده سارا معصومزاده  

خسرو ايزدي
مجيد سامسرند
سجاد محمدنژاد

احمدرضا قربانيمونا عليزادهمقدم
جواد زينلينوشآباديبابك اسالمي

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

 
 

گگررووهه ففننيي وو تتووللييدد::
جواد احمديشعارمدير گروه آزمون
مونا عليزادهمقدممسئول 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

 آموزشتماتمامم 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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ÿÿ 1- كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ (نگاه به گذشته
«تا روي دلفريب تو آهنگ جلوه كرد / شد جلوهگاه روي تو مجموع كاينات»

ّتجلي / از حسن و جمال دلبران كيست؟ 1) آن كس كه همي كند 
2) پر نشد چون صدف از لؤلؤ الال دهني / كه نه از حسرت او ديدهي ما دريا شد

3) ميانت را و مويت را اگر صد ره بپيمايي / ميانت كمتر از مويي و مويت تا ميان باشد
4) كمال حسن رويت را صفت كردن نميدانم / كه حيران باز ميمانم چه داند گفت حيراني

2- سه بيت از ابيات زير با «حاجت» كامل ميشود و يكي با «فرصت». بيتي كه با «فرصت» كامل ميشود كدام است؟
است 1) اي پادشاه حسن خدا را بسوختيم / آخر سؤال كن كه گدا را چه	...	

هيچ استخاره نيست
2) هر گه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود / در كار خير	3) ...

مطرب و مي نيست تو برقع بگشا / كه به رقص آوردم آتش رويت چو سپند
درويشان است	...	4) از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي / از ازل تا به ابد

3- كدام واژه در ابيات زير نادرست نوشته شده است؟
«اي ز آواز و جمال تو جهان پر طربي / وز پي هر دو شده جان و دلم در طلبي

چشم و گوش همه از لهن و رخت پر در و گل / پس چرا قسمتم از هر دو عنا و تعبي»
4) عنا 3) لهن 1) طرب  2) طلب

4- كدام گزينه درست است؟
1) كتاب مرزباننامه منشأ اصلي كتاب مشهور كليلهودمنه است.

دين وراويني مرزباننامه را در قرن دوم به عربي ترجمه كرده است. 2) سعدال
مرزباننامه در اصل نوشتهي اسپهبدي از مازندران است. (3

ترجمهي مرزباننامه به زبان سانسكريت، بر عهدهي سعدالدين وراويني بوده است. (4
5- چند صفت اشاره در متن زير هست؟

ولين جمله به من دست داد، فراموش نميكنم. اين جمله اين بود: «هوا گرم است.» بدين طريـق در زنـدان خاموشـي مـن ّذتي را كه از گفتن ا «ل
شكسته شد.»

1) يكي  2) دو تا 3) سه تا  4) چهار تا
اشاره ـ صفت شمارشي ـ صفت مبهم ـ صفت بياني» در متن زير ديده ميشود؟ فاليه ـ صفت 6- چند نوع از وابستههاي «مضا

«به نظر من هر يك از ما خاطراتي ناپيدا از زمين، سبزه و زمزمهي آب داريم كه نابينايي و ناشنوايي نميتواند اين حس را از ما بربايد.»
4) چهار تا 1) يكي  2) دو تا   3) سه تا

7- استفاده از صفتهاي سنجشي در كدام گزينه بارزتر است؟
ور كنيد مشغول تماشاي يك فيلم سينمايي دربارهي زندگي يكي از پادشاهان قاجار هستيد كه ناگهان تلفن همراه او زنگ ميخورد و شخص پشت خـط، از 1) تص

باالرفتن ارزش سبد دارايي او در بورس صحبت ميكند.
كلمهي نادرستي را در ميان سخنان خود به كار ميبرد، چـه دي باورنكردني اشتباه. طنز بودن مطلب به كنار؛ كسي هم كه 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 ًال كسي كه در ميان سخنان خود، «اسرار: سرها، رازها» را «اصرار: پافشاري» مينويسد يا «قريب: نزديك» را «غريب: بيگانه»، يا «جز: بهجز، الّـ ا» را اشـتباه 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 مطالعهي بيشـتر، ايـن خطاهـا را از سـخنان خـود

حذف كنيد.
8- در كدام گزينه آرايه بهدرستي به عبارت نسبت داده شده است؟

بيان باتجربه، ما را از دام و چاه آگاه ميسازد. تضاد ّمعلمان دلسوز و مر 1) مشورت با 
2) چه بسيارند كساني كه الف دوستي ميزنند اما درحقيقيت گرگهايي در جامهي گوسفندانند.  تشخيص

3) مصاحبت با يك دوست خوب و شكيبا، همچون وزش نسيمي دلانگيز است.  تشبيه
كنايه 4) اگر دوستي در لحظههاي مختلف زندگي به ما كمك كند، باعث خوشحالي و خرسندي ماست.

9- كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟
1) سير كردن در جهان خوش عالمي است / ليك آن را كش مصاحب همدمي است

2) مشو با كم از خود مصاحب كه عاقل / همه صحبت بهتر از خود گزيند
3) به آبروي محبت كه بيغرض بشنو / كه از مصاحب ناجنس هيچ نگشايد

4) فساد صحبت ناجنس در مقام خود است / پس از مصاحب ناجنس احتراز كنيد

سؤالهاي فارسي

20 دقيقه

فارسي
صفحههاي 23 تا 40

نگارش
صفحههاي 12 تا 34

دانشآموزان عزيز!!!
ًا قبل از شروع پاسخگويي به سؤالهاي درس فارسي، 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   
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بينم و در باطنش غيب نميدانم.»»

10- كدام گزينه رابطهي ابيات «الف» و «ب» را با متن زير بهتر بيان ميكند؟
كجپيكران افتادي و پاي در ميدان كجروي نهادي؟ گفت: از مار تجربه برداشـتم كـه بـا آن راسـتي و راسـتروي «پنجپايك را گفتند چرا به شكل

هميشه از سنگ جفا سركوفته است يا از زخم ستم دمبريده.
هرجا پري به صورت خود گردد آشكار / او را چو جان كشند در آغوش خويش تنگ

هرجا به شكل راست برآيد به سان مار / سنگين دالن ز دور زنندش به چوب و سنگ»
الف) از كجي و كجروي انديشه كن / پيروي راستروان پيشه كن

ب) هر كجا از عشق جاني در هم است / محنت اندر محنت و غم در غم است
1) بيت «الف» با متن هممفهوم است.    2) بيت «ب» با متن هممفهوم است.

3) بيت «الف» با متن تقابل معنايي دارد.  4) بيت «ب» با متن تقابل معنايي دارد.
11- واژههاي «فرتوتي» و «حرص» به ترتيب در كدام گزينه درست معنا شده است؟

ماع  4) پيري، آز ماع  3) پير، ط 1) پير، آز  2) پيري، ط
ّخصشده از مصدر «آموختن» در معنايي متفاوت به كار رفته است؟ 12- در كدام گزينه، كلمهي مش

1) هر كه را اسرار حق آموختند / مهر كردند و دهانش دوختند    «آموختند»
2) ز آزادگان بردباري و سعي / بياموز، آموختن عار نيست    «بياموز»

3) چه گويي؟ همان گو كه آموختي / به آموختن در، جگر سوختي    «آموختي»
4) اگر تو ز آموختن سر نتابي / بجويد سر تو همي سروري را    «آموختن»

13- نگارش كدام گزينه براي قرار گرفتن در كتابهاي درسي، به ويرايش نياز دارد؟
1) به چشم بصيرت به خود درنگر / تو را تا در آيينه زنگار نيست

2) كجائيد اي شهيدان خدايي / بالجويان دشت كرباليي؟
3) اين مسئله را بدانم و بميرم بهتر است يا اين كه نادانسته و جاهل درگذرم؟

يالافشان زردش ميچمد در آن / پادشاه فصل ها پاييز. 4) باغ بيبرگي / خندهاش خونيست اشكآميز / جاودان بر اسب
14- اشعار پروين اعتصامي عمدتًا با كدام محتوا سروده شده است؟

1) عاشقانه و عارفانه  2) طعن و هجو  3) اخالقي و انتقادي  4) مدح و وصف
واژهي بيت زير متفاوت است؟ 15- نقش دستوري كدام

«همه كار ايام، درس است و پند / دريغا كه شاگرد هشيار نيست»
1) كار  2) درس  3) پند  4) هشيار

16- كدام بيت پرسش انكاري ندارد؟
كوچكرده؟ تا برويم / چو بادش از پي و چون برقش از قفا برويم 1) كجاست منزل آن

2) ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است / به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را؟
3) درآييم از اين در به نيروي عشق / چرا روز و شب حلقه بر در زنيم؟

نغمهي رباب كجا؟ 4) چه نسبت است به رندي صالح و تقوا را؟ / سماع وعظ كجا
ِل «نيست» ... . 17- ميتوان گفت در بيت «به چشم بصيرت به خود درنگر / تو را تا در آيينه زنگار نيست«، «تو» ... و فع

1) مفعول است، مسند ندارد.    2) مفعول است، مسند دارد.
فاليه است، مسند ندارد.    4) مضافاليه است، مسند دارد.  3) مضا

18- كدام گزينه بر مفهومي اخالقي مشابه عبارت زير تأكيد دارد؟
ّق وي به طعنه سخنها گفتهاند؟» گفت: «بر ظاهرش عيب نمي- ّق فالن عابد كه ديگران در ح «يكي از بزرگان پارسايي را گفت: «چه گويي در ح
 

1) زر از معدن به كان كندن بهدرآيد و از دست بخيل به جان كندن. 2) هر كه بر زيردستان نبخشايد، به جور زبردستان گرفتار آيد.
4) خداوند تعالي ميبيند و ميپوشد و همسايه نميبيند و ميخروشد. 3) دوستي را كه به عمري فراچنگ آرند، نشايد كه به يك دم بيازارند.

19- بيت كدام گزينه با ديگر ابيات قرابت معنايي ندارد؟
ّژي و كاستي / بهي زان فزايد كه تو خواستي ّژي و ناراستي ننگرد  2) كه اي برتر از ك 1) سزد گر هر آن كس كه دارد خرد / به ك

4) ز كژّي گريزان شود راستي / پديد آيد از هر سوي كاستي 3) به هر كار در پيشه كن راستي / چو خواهي كه نگزايدت كاستي
20- كدام بيت به مفهومي متفاوت با مفهوم بيت زير اشاره دارد؟

«ديدار يار غايب، داني چه ذوق دارد؟ / ابري كه در بيابان بر تشنهاي ببارد»
1) به ديدار از تو قانع گشتهام من / تو ميداني كه خونآغشتهام من
2) من چه خواهم كرد ملك و كار او / ملكت من بس بود ديدار او
3) از غالمي ذوق ديداري مجوي / از غالمي جان بيداري مجوي

4) داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن / در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن
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َن )نگاه به گذشته( ّلاب . . . إلي المدرسة اآل ّط 21- كدام گزينه جاي خالي عبارت روبهرو را به درستي پر مي كند ؟ ال
ÿÿ1 تذهبون                           ÿÿ2 يذهبون
ÿÿ3 ذهبوا                         ÿÿ4 ذهبتم

22- معناي كدام واژه نادرست است؟
َّطل: خراب ع م  ÿÿ2     يف: كولر مَك  ÿÿ1
َزن: انبار مخ  ÿÿ4     ِّغل: كار كن َش  ÿÿ3

23- عين الخطأ:
ِن: من چوب زيادي در انبار دارم. َز ْخ م في ال َره  َكثي ب  َاخشا عندي   ÿÿ1

وينِ : نجار ديواري چوبي بين دو برادر ساخت. َخ َا ْل َن ا بي ًا  ي َشب َخ ًا  ِجدار ر  جا َّن ع ال َن ص  ÿÿ2
يام : نجار براي سه روز در خانه حميد ماند. ِة أ َث َثال ل د  حمي ت  بي ر في  جا َّن ي ال ق ب  ÿÿ3

ه : سعيد پشيمان نشد و برادرش را نبوسيد. َاخا َل  ب َق و ما   عيدم س د َن ÿÿ4 ما 
24- كدام ترجمه نادرست است؟

ّني قَريب»: هنگامي كه بندگانم درباره من از تو سؤال كنند پس همانا من نزديكم. ِّني فإ ع ك عبادي  َل ÿÿ1 «اذا سأ
ُكم»: خدا كساني از شما كه ايمان بياورند را باال ميبرد. من َّلذين آمنوا  ُهللا ا ع ا َف ير » ÿÿ2

سماوات و األرض»: همانا خدا داناي غيب آسمانها و زمين است. َغيب ال م  ل ِهللا عا َّن ا ا » ÿÿ3
علون»: اي كساني كه ايمان آورديد چرا چيزي را ميگوييد كه انجام نميدهيد. َتف م تقولون ما ال  ل َّلذين آمنوا  ÿÿ4 «يا أيها ا

25- عين الصحيح
عتي : از مزرعه من خارج شد. ر مز من  ج  ُر ُاخ  ÿÿ1

ّني : از من چه ميخواهي؟ م ب  ُل ْط َت ÿÿ2 ماذا 
ت حميد : در صبح يك روز مردي در خانه حميد را كوبيد. ي ب ب  ٌل با ج ر َق  َر يام طَ حد األ ِح أ صبا ÿÿ3 في 

هر : به اين رود نگاه كن. َّن ك ال ل الي ذ ْر  ُظ ْن ُا  ÿÿ4
26- جمله زير با كدام كلمه كامل ميشود؟

وال» ج ف ال ت ك . . . الها د عن هل  »
ُن    ÿÿ2 التالي ح ÿÿ1 شا

ي حلوان َث    4)  د ح  (3
27- كدام واژه به درستي معنا نشده است؟

ِر الناس» مرو ل ّشارع  َن ال م انب  »: «ج الرَّصيف» ÿÿ2  « ِق ُر ُّط ِع و ال ِر َّشوا مرور في ال مرور»: «قواعد ال ÿÿ1 «قوانيُن ال
ِن.» ْز ح َن ال م دموع  كاء»: «جرياُن ال ب »  ÿÿ4 «ال مرضي ِص ال لفح ٌز  ه ج م ÿÿ3 «الصحيَفُة»: «مكان 

28- وزن كلمات كدام گزينه متفاوت است؟
ُّلم ع م ، َت َّل ع َت ي م ،  َّل ع َت  ÿÿ2                 ُّرج َخ َت ج ،  َّر َخ َت ي ج ،   َّر َخ َت  ÿÿ1

ر ِّذ ح ُت ر ،  ِّذ ح ي ر ،  َّذ ح ُّكر                                          4)  َش َت ُر ،  َّك َش َت ي َر ،  َّك َش َت  (3
عل وجود ندارد ؟ 29- در كدام گزينه واژه اي بر وزن فا

َلم                                      ÿÿ2 هو عالم الغيب ب العا ر ÿÿ1 ان اهللا 
ÿÿ3 هو صانع كل مصنوع                                          ÿÿ4 هو خالق كل شيء

30- حروف اصلي واژگان كدام گزينه متفاوت اند ؟
لم ، تعلم                ÿÿ2 تعامل ، عميل ÿÿ1 عا
ÿÿ3 معلوم ، تعليم                    ÿÿ4 عليم ، اعالم

سؤالهاي عربي

10 دقيقه

عربي
صفحههاي 25 تا 40

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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31- عملكرد پيامبران در موارد زير، به ترتيب بازتاب كدام يك از ويژگيهاي آنان است؟
الف) حضرت ابراهيم (ع) با اطمينان خاطر به دستور خداوند مبني بر سكونت دادن زن و فرزند خود در سرزمين مكه، عمل كرد.

ب) حضرت ابراهيم (ع) بارها عموي خود را به يكتاپرستي دعوت ميكرد با وجود اينكه او هر بار برادرزادة خود را با سخنانش ميآزرد.
روبهرو بود صبر ميكرد. ج) حضرت ايوب (ع) در برابر تمامي مشكالتي كه در زندگي با آنها

1) تسليم در برابر امر خداوند – استقامت و پايداري در راه خدا – استقامت و پايداري در راه خدا
2) استقامت در برابر امر خداوند – استقامت و پايداري در راه خدا – تسليم در برابر امر خدا
3) تسليم در برابر امر خداوند – استقامت و پايداري در راه خدا – تسليم در برابر امر خداوند
4) استقامت و پايداري در راه خدا – مبارزه با عقايد باطل – استقامت و پايداري در راه خدا

32- سرمشق قرار دادن پيامبران در زندگي براي افراد چه مزيتي به همراه دارد؟
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 همه مشكالت
33- چند مورد از جملههاي زير درست نيست؟

الف) حضرت موسي (ع) با وجود اينكه احتمال هرگونه خطري را براي خود ميديد به مأموريتش عمل كرد و فرعون را به يكتاپرستي دعوت كـرد
كه بيانگر ويژگي استقامت و پايداري در راه خداست.

ب) سركشان در مقابل پيامبران با وجود اينكه ميدانستند پذيرش دين، رستگاري دنيا و آخرت را براي آنها به ارمغان ميآورد دعوت پيامبران را
قبول نميكردند.

ج) اولين واكنش سركشان در مقابل پيامبران، قتل آنان بود.
گوسالهاي را تنها از طال ساختند و به دور آن طواف ميكردند. د) بني اسراييل در زمان حضرت موسي (ع)

4) چهار مورد 1) يك مورد   2) دو مورد   3) سه مورد
ًيئا» به كدام يك از ويژگيهاي پيامبران اشاره دارد؟ َش ُر و اليغني عنك  ص ع و اليب يسم د ما ال ب َتع لَابيه يا أبت لم  34- آية «إذ قال 

و پايداري در راه خدا 1) تسليم در برابر امر خداوند     2) استقامت
3) گناه گريزي و مطيع محض بودن      4) مبارزه با عقايد باطل و خرافات

وعدههاي بزرگ الهي است موجب كدام مورد شد و افزايش ميل به خرافات معلول 35- اطمينان پيامبران به اينكه ايمان و استقامت كليد دست يافتن به
كدام است؟

1) پايداري فراوان پيامبران – ضعف در ايمان   2) پايداري فراوان پيامبران – پايين بودن سطح سواد جامعه
3) مبارزة پيامبران با خرافات – ضعف در ايمان   4) مبارزة پيامبران با خرافات – پايين بودن سطح سواد جامعه

 

 

36- وقتي خورشيد روي نصفالنهار مبدأ قرار گرفته باشد، كدام گزينه صحيح نيست؟ (نگاه به گذشته(
1) از شمال اروپا تا جنوب آفريقا ظهر است.

2) مردم تهران خورشيد را زودتر ديدهاند و بعد از ظهر است.
3) در نيويورك هنوز ظهر نشده است.

4) در مسكو قبل از ظهر است.
37- محاسبه رشد طبيعي جمعيت بر چه اساسي است؟

1) تفاوت ميزان مواليد و مرگ و مير     2) باال بودن نرخ مواليد به نسبت نرخ مرگ و مير
3) باال بودن نرخ مرگ و مير به نسبت نرخ مواليد   4) بهبود دو عامل بهداشت و تغذيه در جامعه

38- كدام گزينه در مورد مسئله مهاجرت صحيح است؟
1) مهاجرت از عوامل كاهش جمعيت در يك مكان است. مهاجرت كارگران فصلي در يك كشور، مهاجرت اجباري است.

2) مهاجرت از عوامل كاهش جمعيت در يك مكان است. مهاجرت اجباري طبق ميل افراد نيست.
3) مهاجرت به كاهش جمعيت در يك مكان منجر ميشود. مهاجرت به دليل درگيري سياسي از نوع مهاجرت بين المللي است.

4) مهاجرت به افزايش جمعيت در يك مكان منجر ميشود. مهاجرت افراد براي دستيابي به زندگي بهتر از نوع مهاجرت بين المللي است.
39- كدام گزينه صحيح نيست؟

1) مصرف گرايي به از بين رفتن گونههاي جانوري منجر ميشود.
2) توليد انبوه كاالها موجب تخريب زيستگاهها ميشود.

3) گسترش شهرها و روستاها موجب ارتقاي محيط زيست شده و باعث رشد گونههاي جانوري ميشود.
4) پيشرفت در علم و فناوري از عوامل تخريب محيط زيست ميباشد.

40- كدام گزينه صحيح نيست؟
«هر . . . از چند . . .تشكيل شده است.»

1) زيست بوم، بوم سازگان   2) بيوم، اكوسيستم   3) زيست بوم، اكوسيستم  4) بوم سازگان، زيست بوم

سؤالهاي پيامهاي آسمان

سؤالهاي مطالعات اجتماعي

5 دقيقه

پيامهاي آسمان
صفحههاي 31 تا 43

5 دقيقه

مطالعات اجتماعي
صفحههاي 29 تا 47
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Part A- Grammar and Vocabulary 

41- I know .....with this computer, and we need to fix it as soon as possible if we want to do the project. 

 )نگاه به گذشته(
1) there are problems 2) there is a problem 

3) is there a problem 4) are there problems 

42- I think that one of the students … a beautiful poem written by Hafez in the class now. 

1) are reading 2) is reading 

3) read 4) reads 

43- The French man asked the old man to paint both …in red because it was his favorite color. 

1) arm of the chair 2) chair’s arms 

3) chair’s arm  4) arms of the chair 

44- She is going to …….. some rials for dollars at the airport before leaving her homeland. 

1) spend 2) exchange 

3) look 4) forget 

45- They are going to spend all summer in Spain, so it takes 4 hours to …… their clothes and stuff. 

1) raise 2) ask 

3) stay 4) pack 

46- The company has an important foreign guest. It is …… the best hotel in the city to book a room for its 

guest. 

1) searching for 2) working with 

3) living with 4) listening to 

47- Maryam checked every gift shop at the Grand Bazaar to buy a/an ……. gift for her sister. 

1) possible 2) funny 

3) suitable 4) interested 

Part B- Cloze Test 

There are many different ways to travel. You have many choices, but I myself prefer to travel by air. 

First, you need to buy a …48…. from a travel agency. Nowadays, you can buy it online too. Then, you go 

to the airport and they check you and and your ticket. Before you can board the plane, they weigh your 

…49…. . If it weighs more than allowed, you will not be able to carry it with you on the plane. 

Then you board the plane. …50… checks everything and if the control tower gives him permission, the 

plane will take off. 

48- 
1) ticket 2) guide 3) trip 4) toll 

49- 
1) voyage 2) passport 3) map 4) baggage 

50- 
1) The pilot’s plane 2) The pilot of the plane 

3) The plane of the pilot 4) The plane pilot 

 

سؤالهاي زبان انگليسي 20 دقيقه

زبان انگليسي
صفحههاي 29 تا 41
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Part A'- Grammar and Vocabulary 

51-Look! That man … to open the door of your car. 

1) try 2) are trying 3) is trying 4) is try 

52- I … an important file from the Internet right now. 

1) am downloading 2) download 3) downloading 4) am download 

53- Why don’t you go online to check the … and see when the trains leave and arrive? 

1) attention 2) company 3) timetable 4) relationship 

54- You must pay a … if you want to drive on this road. 

1) ticket 2) toll 3) gift 4) role 

55- You can save 20 minutes if you catch a/an … train. 

1) suitable 2) useful 3) express 4) pleasant 

Part B'- Cloze Test 

Ali is a clever student, and he …(56)… in Tehran. He goes to a big school and has a lot of friends 

there. Their school …(57)… going to take the students to Isfahan for Norooz. All the students who 

like to come to Isfahan need to tell their parents to …(58)… out a form and give it to their teacher. 

But, Ali cannot go with his friends because his family is …(59)… for a trip to Tabriz. They go there 

by plane, and it …(60)… tomorrow. His parents say that Tabriz is a suitable city to go and visit. 

56- 

1) finds 2) lives 3) comes 4) exchanges 

57- 

1) are 2) is 3) am 4) are not 

58- 

1) fill 2) check 3) pay 4) hope 

59- 

1) talking 2) listening 3) writing 4) packing 

60- 

1) lands 2) takes off 3) books 4) stands 
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61- احتمال اينكه در پرتاب دو تاس، اعداد رو شده برابر باشند يا مجموع آنها 11 شود، كدام است؟ (نگاه به گذشته)

(13
10

2  (2 9
4  (3 11

5  (4 12 

، 30 درجه كمتر باشد، اختالف اين دو زاويه كدام است؟ B A از دو برابر زاوية  B متمم يكديگرند؛ اگر زاوية  A و  62- دو زاوية 
90  (4   10  (3   40  (2   50  (1

A كدام است؟ | باشد، آنگاه حاصل عبارت  a || b | a و  0 b 63- اگر 
A | a  b |  | a  b |  | a |  | b |

2b  a  (4 2b  (3   b  a  (2   a  b  (1
64- كدام گزينه مثالي است كه حدس زير را نقض ميكند؟

«اگر تمام ضلعهاي يك چهارضلعي با هم برابر باشند، آن چهار ضلعي مربع است.»
1) متوازي االضالع   2) ذوزنقه   3) مستطيل 4) لوزي

65- كدام يك از گزينههاي زير نادرست است؟
1) همة اعداد زيرمجموعة اعداد حقيقي هستند.   2) مجموعة اعداد طبيعي زيرمجموعة اعداد حقيقي است.

3) مجموعة اعداد گنگ زيرمجموعة اعداد حقيقي نيست.    4) مجموع دو عدد گنگ همواره عدد گنگ نيست.
66- كدام گزينه از بقية گزينهها كوچكتر است؟

| 2 5 |  (4 |2 5 |  (3   | 2 3 |  (2   |2 3 |  (1
| برابر با كدام گزينه است؟ x  5 |13 67- حاصل ضرب جوابهاي معادلة 

144  (2     64  (1
144  (4    64  (3

|  |  |  |  |   | 683- حاصــــــل  35 1 356 2 2 22 2 ( و2 2 1/ 4, 3 1/ 7, 5  2 / 2, 7  2 / 6( ــت؟  ــه اســــ ــدام گزينــــ  كــــ

( ab  a  b)

(1
35 62   (2 35 6 52 2 

(3
 

35 32 2 62    (4 35 32 2 6 52 

C چند درجه است؟ B و  A باشد، زاوية بين نيمسازهاي زواياي   50 A زاوية  BC 69- اگر در مثلث 
130  (4   120  (3   115  (2   100  (1

70- حاصل عبارت
  

 

1 1 11 2 4 6
1 11 3 5

 كدام است؟

(115
19

35  (2 52
17  (3 42

18  (4 35 

 71- كدام عبارت صحيح است؟
1) در هر مثلث، اندازة يك زاويه خارجي با مجموع دو زاوية داخلي برابر است.

2) دو خط عمود بر يك خط، بر هم عمودند.
3) اگر دو زاوية مجاور به قاعده در يك مثلث متساويالساقين، متمم يكديگر باشند، مثلث قائمالزاويه است.

4) هر لوزي، مربع است.

سؤالهاي رياضي

20 دقيقه

رياضي
صفحههاي 18 تا 43

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   
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72- در محور زير، نقطة A كدام عدد را نشان ميدهد؟ (كمانها به مركز O و شعاعهاي OC و OD زده شدهاند.)
 

56  (1
3  22  (2
3  13  (3

57  (4
 

A باشد، عدد 0 / 252 73- اگر
A  /

1
0  كدام است؟25

444 (4  443 (3  442 (2  441 (1
74- كدام مجموعه، اعداد نمودار مقابل را نشان ميدهد؟

 
| x2  } (1A  {x 9B  {x | x2  }  (2    9

D  {x | x  3}  (4    C  {x | 3  x  3}  (3
 

  40 A و  125 76- در شكل مقابل، 

75- كداميك از چهارضلعيهاي زير، يك متوازياالضالع را مشخص نميكند؟
1) چهارضلعياي كه دو ضلع موازي و دو ضلع مساوي داشته باشد.

2) چهارضلعياي كه قطرهايش منصف يكديگر باشند.
3) چهارضلعي كه دو ضلع مساوي و موازي داشته باشد.

4) چهارضلعي كه زواياي روبهرويش مساوي باشند.
B است. زاوية x چند درجه است؟

105 (1
110 (2
115 (3
125 (4

BC E 77- در شكل مقابل، ABCD مربع و 


DAE كدام است؟  متساوياالضالع است. اندازة زاوية 
75  (1
60  (2
45  (3
70  (4

 
a) يك عدد گويا است. مقدار a كدام گزينه است؟ (a عددي گويا است.) 5) 3 78- حاصل 

-5 (4 1) 4  2) 5  3) صفر
79- كداميك از اعداد زير بين دو عدد اعشاري 0/6 و 0/7 قرار ندارد؟

(110
15

19 (2 30 

(341
60

9 (4 12 

80- كداميك از استداللهاي زير لزومًا صحيح نيست؟
360 است. 1) مجموع زواياي داخلي هر چهارضلعي محدب 

2) در هر مثلث، محل برخورد عمودمنصفهاي سه ضلع، از سه رأس مثلث به يك فاصله است.
3) در هر مثلث، محل برخورد ارتفاعها در درون مثلث است.

4) در هر مثلث، محل برخورد سه نيمساز زواياي داخلي، از هر سه ضلع مثلث به يك فاصله است.
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زيستشناسي آموزش ميبينند به جاي سؤاالت 81 تا 100 به سؤاالت 101 تا 120 پاسخ دهند. دانشآموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و

 

 

يونهاي موجود در A ميناميم و تعداد الكترونهاي مبادله شده براي ساخت هر واحد سازنده تركيب حاصل از واكنش منيزيم و اكسيژن را  81- تعداد
ميناميم. نسبت B Bهر واحد سازنده تركيب حاصل از واكنش آلومينيوم و فلوئور را 

A
 برابر چند است؟ )نگاه به گذشته(

1  (3  3 (2  2 (12
1  (4 3 

82- چه تعداد از عبارتهاي زير درست است؟
الف) مصرف سوختهاي فسيلي يكي از عوامل موثر بر چرخههاي طبيعي است.

ب) يكي از داليلي كه زمين براي زندگي انسانها و جانداران مناسب است، وجود چرخههاي طبيعي است.
پ) تغييرهاي اندك در يك چرخه طبيعي، قابل چشم پوشي است و بر توازن چرخههاي ديگر تاثير ندارد.

ت) يكي از اثرات برهم خوردن چرخههاي طبيعي، باز شدن زود هنگام شكوفهها در زمستان است.
1) صفر   2) يك   3) دو   4) سه

83- 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؟

20 (4  40 (3  60 (2  80 (1
84- در كدام گزينه جواب پرسشهاي زير به ترتيب از راست به چپ به درستي آمده است؟

الف) كربن در چرخه كربن به چه شكلي توليد يا مصرف ميشود؟
ًا چند سال پس از بيشترين اكتشاف نفت خام، ميزان مصرف و اكتشاف نفت خام با يكديگر برابر شد؟ ب) تقريب

CO  (2   20CO  (12CO  (4   10CO  (3   2010 2
اتمهاي هيدروژن در هر مولكول ايكوزان چند برابر تعداد اتمهاي كربن در هر مولكول اوكتان است؟ 85- تعداد

(110
4

21  (2 4
21  (3 9

10  (4 9 
86- چه تعداد از عبارتهاي زير درست است؟

الف) پلياتن از طريق يك واكنش فيزيكي از اتن به دست ميآيد.
پالستيكهايي كه از نفت تهيه ميشوند، عمر طوالني دارند. ب)

C H Cپ) در شرايط يكسان، نيروي ربايش بين مولكولي  H 12 از  26C H بيشتر و تمايل به جاري شدن  10 22C H 10 از  12 بيشتر است.22 26
ت) نفت خام فقط به همراه نمك و آب يافت ميشود.

1) يك   2) دو   3) سه   4) چهار
87- يك ربات طوري برنامهريزي شده است كه هنگام شروع به حركت، ابتدا 2 متر به سمت شمال و سپس 2 متر به سمت شرق حركت ميكند و اين
اينكه ربات براي بار ششم تغيير جهت داد و مسيرش را طي كرد، نقطـة حركت را ادامه ميدهد. دانشآموزي آن ربات را روشن ميكند و پس از

جابهجايي اين ربات از نقطة شروع تا پايان حركت چند متر است؟ پايان مسير را يادداشت ميكند.
8 (4  10 (3  12 (2  14 (1

(  3 /14) 88- متحركي مسير نيمدايرهاي به شعاع 36 متر را در مدت 12 ثانيه طي ميكند. تندي متوسط آن چند متر بر ثانيه است؟
2/5 (1

9/42 (2
7/5 (3
0/2 (4

k 89m- دوچرخهسواري دور يك ميدان را با تندي متوسط

h
36 طي كرده است او دور دوم را با چه تندي متوسطي برحسب كيلومتر بر ساعت طي كند

تا در مجموع دو دور، تندي متوسط او 54 كيلومتر بر ساعت باشد؟
144 (4  108 (3  90 (2  72 (1

(  3) 49 مترمربع را ميدود. مسافت طي شده توسط او چند متر است؟ 90- دوندهاي دو دور، دور يك پيست دايرهاي شكل، به مساحت 
1) صفر  2) 294   3) 84   4) 42

20 دقيقه

سؤالهاي علوم تجربي

علوم تجربي
صفحههاي 25 تا 50

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

 

 36 متر
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91- يك خانهي مسكوني كه برق خود را از باد و انرژي خورشيدي تأمين ميكند، 540 كيلو وات ساعت برق را در 45 روز مصرف كـرده اسـت (منبـع
توليد 200 كيلو وات ساعت، انرژي خورشيدي، منبع توليد  340 كيلو وات ساعت، باد) با توجه به اطالعات زير چند كيلوگرم كربن دياكسيد در

اين مدت توسط اين خانه به هوا كره اضافه شده است؟
(به ازاي هر كيلو وات ساعت برق مصرفي از منبع باد، 0/01 كيلوگرم كربن دياكسيد و به ازاي هر كيلـو وات سـاعت بـرق مصـرفي از منبـع انـرژي

خورشيدي، 0/05 كيلوگرم كربن دياكسيد توليد ميشود.)
13/4 (4   30/7 (3   19/7 (2  27 (1

92- نسبت تعداد پيوندهاي موجود در يك مولكول متان به تعداد پيوندهاي موجود در يك مولكول اتن كدام است؟
(16

8(2 7
6(3 3

2(4 2
3 

C)C H  (1

93- در يك برج تقطير نفت خام، كدام يك از تركيبات زير نميتواند با بقيه در يك برش نفتي باشد؟
( 10 22174/ C)C H  (2 ( 8 18125 5C)C H  (3 ( 9 20151C)C H  (4 ( 18 38317 

ميدهد، كدام مورد نادرست است؟ 94- با توجه به شكل زير كه چرخهي كربن را نشان
1) مسير 1 در چرخهي طبيعي كربن وجود ندارد.

2) در مسير 1 و 2 عمدتًا گاز كربندياكسيد توليد ميشود.
3) مقدار كربن در طي اين چرخه در مجموع ثابت ميماند.

4) كربن ذخيره شده در بدن جانداران ميتواند به خاك يا آب منتقل شود.
 
 
 

دربارهي روش تقطير درست است؟ 95- كدام گزينه
1) اساس اين روش بر پايهي يك ويژگي شيميايي است.

2) براي جداسازي همهي مخلوطها كاربرد دارد.
3) براي جداسازي كامل همة اجزاي سازندهي نفت خام، از اين روش استفاده ميشود.

4) مادهاي كه اول از همه از مخلوط جدا ميشود، دماي جوش كمتري دارد.
نميتواند به عنوان واحد تكرارشونده در ساختار بسپارها (پليمر) باشد؟ مولكولهاي زير 96- كداميك از

 

 
 

(4   (3   (2   (1
 
 

m 97- متحركي روي يك مسير نيم دايره به شعاع 10 متر با تندي ثابت
s

A شروع به حركت ميكند. اگر متحرك به مدت 3 ثانيه روي اين 5 از نقطة 
(   3 مسير حركت كند، چه كسري از محيط دايرة كامل را طي ميكند؟ (

2 (2    1 (1
(31

2
1  (4 4 

(B) را كه در شكل مقابل نشان داده شده است، در (A) تا فرودگاه 98- يك تاكسي مسير منزل يك مسافر
2 دقيقه طي ميكند. تندي متوسط تاكسي در اين مسير چند كيلـومتر بـر سـاعت اسـت؟ مدت زمان

ميباشد.) 150m150m (ابعاد هر يك از مربعهاي صفحة شطرنجي
12 / 5  (1

20  (2
45  (3
72  (4

k 99m- اتومبيلي با تندي متوسط

h
4s دور ميزند. سرعت متوسط اتومبيـل در ايـن مـدت 8 را در مدت زمان  m 54 ميداني دايرهاي شكل به شعاع 

(  3) زمان چند متر بر ثانيه است؟ 
15  (4   4  (3 3  (2   2 2  (1

a) متر بر مجذور ثانيه از يك نقطه شروع به حركت ميكنند و بعد از مدت t، سـرعت 1/ 5) 100-دو متحرك روي خط راست با شتابهاي ثابت a و 
m آنها بهترتيب
s

10m و

s
22 ميشود. t چند ثانيه است؟

4 (4  6 (3  8 (2  10 (1

A
10m
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101-چه تعداد از عبارتهاي زير درست است؟ )نگاه به گذشته(

الف) طال برخالف سه فلز آهن، مس و منيزيم، با اكسيژن تركيب نميشود.

ب) در بين مهمترين اجزاي تشكيل دهندة هوا، فقط بخار آب به صورت تركيب است.

پ) پالستيك نمونهاي از درشت مولكولها است كه در ساخت قطعات خودرو كاربرد دارد.

ت) دومين عنصر فراوان پوستة زمين همانند اولين عنصر فراوان پوستة زمين يك فلز است.

1) يك   2) دو   3) سه   4) چهار

102-با توجه به موارد زير C ،B ،A و D بهترتيب از راست به چپ كدام است؟ (ممكن است عنصري تكراري باشد.)

: نافلزي است كه در فرمول شيميايي نمك خوراكي وجود دارد و در فرمول شيميايي سولفوريك اسيد وجود ندارد. A الف)

B  گاز نيتروژن ب) گاز آمونياك 

C را به خميردندان ميافزايند تا از پوسيدگي دندان جلوگيري شود. ج) يون مربوط به عنصر

D يكي از مهمترين اجزاي هواكره است كه اتم آن در الية آخر خود 8 الكترون دارد. د)

O ، Cl ، گاز هيدروژن، Cl (4  Ar ، F ، گاز هيدروژن، Cl (3  Ar ، F ، گاز اكسيژن، N (2  O ، Cl ، گاز اكسيژن، N (1

103-كدام گزينه در رابطه با دومين عنصر فراوان سازندة بدن انسان از نظر درصد تقريبي درست است؟

) حضور دارد. HCl 1) اتم آن در ساختار هيدروكلريك اسيد (

2) اين عنصر به رديف سوم جدول طبقهبندي عناصر تعلق دارد.

3) عنصري با عدد اتمي نصف عدد اتمي عنصر مورد نظر، در گروه اول جدول طبقهبندي عناصر قرار ميگيرد.

4) خواص فيزيكي و شيميايي اين عنصر، مشابه منيزيم است.

Si 104O-تعداد الكترونهاي آخرين الية حاوي الكترون اتم خنثي  8 است؟14 چند برابر تعداد الكترونهاي دومين الية حاوي الكترون اتم خنثي 

(12
3

3  (2 2
4  (3 3

3  (4 4 

105- اگر در يك ظرف شيشهاي مقداري آب مقطر بريزيم و با استفاده از پنس بلور سديم هيدروكسيد و دانه كاتكبود را درست روبهروي هم و از كنار ديوارة

ظرف به درون آب مقطر بيندازيم و منتظر انجام آزمايش بمانيم، كداميك از گزينههاي زير، از نتايج اين آزمايش نميتواند باشد؟

1) تغيير رنگ نهايي محلول به دليل واكنش بين يونهاي مس و هيدروكسيد است.

2) تركيبات يوني در آب مقطر حتمًا حل ميشوند.

3) تغيير رنگ آب مقطر در ابتدا به دليل حل شدن كات كبود است.

محلولهاي يوني است. 4) دليل تغيير رنگ محلول به علت جابهجايي و حركت يونها در محلول است كه اين موضوع توجيه مناسبي براي رسانايي الكتريكي

20 دقيقه

علوم تجربي (شيمي)
صفحهها ي 1 تا 17

سؤالهاي علوم تجربي (بخش شيمي)
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دوچرخهسوار كه با تندي ثابت در حال حركت است، طي مدت 10s برابر با 100 متر است، بهترتيب از راست به چپ تندي متوسط 106-جابهجايي يك

و اندازة سرعت متوسط اين دوچرخهسوار طي اين مدت چند متر بر ثانيه است؟

1) 10، 10    2) نميتوان گفت، 10

3) 10، نميتوان گفت    4) نميتوان گفت، نميتوان گفت

107-خودرويي كه در مسير مستقيمي از شرق به غرب در حال حركت است، در مدت 20s، مسافت 360m را طي كرده و سپس در همـان راسـتا و در

مدت 40s مسافت 120m را بهطرف شرق ميپيمايد. اندازة سرعت متوسط اين خودرو در كل مسير چند برابر تندي متوسط آن است؟

2 (2    1 (1

(31
24 (4 

108-كداميك از عبارتهاي زير نادرست است؟

1) تندي   سنج ماشين، تندي لحظهاي را نشان ميدهد.

2) در هر لحظه به كمك تندي لحظهاي و با داشتن مسير حركت ميتوان سرعت لحظهاي را تعيين كرد.

3) اندازة سرعت لحظهاي و تندي لحظهاي همواره برابر است.

4) جسمي كه با تندي ثابت در مسيري دايرهاي حركت ميكند، داراي سرعت ثابت است.

F 1093-نيروي خالص F به جسمي به جرم m شتاب a و نيروي خالص
) متر بر مجذور ثانيه ميدهد. a چنـد متـر بـر2 a  3  به همان جسم شتاب (

مجذور ثانيه است؟

6 (2  9 (1

3 (4  4 (3

110km-دوچرخهسواري دور يك ميدان را با تندي متوسط

h
36 طي كرده است او دور دوم را با چه تندي متوسطي برحسب كيلومتر بر ساعت طي كند

تا در مجموع دو دور، تندي متوسط او 54 كيلومتر بر ساعت باشد؟

90 (2    72 (1

144 (4    108 (3

علوم تجربي (فيزيك)سؤالهاي علوم تجربي (بخش فيزيك)
صفحههاي 39 تا 57
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111-در آوند آبكشي . . . آوند چوبي، آب وجود . . .  . )نگاه به گذشته(

1) همانند ـ ندارد    2) همانند ـ دارد
3) برخالف ـ ندارد    4) برخالف ـ دارد

112-بخشهاي آمده در كدام گزينه، حاصل تقسيم لورازيا هستند؟
1) آمريكاي شمالي ـ آمريكاي جنوبي    2) آمريكاي شمالي- گرينلند
3) آمريكاي جنوبي- آفريقا    4) استرالياي كنوني - آفريقا

113- كدام گزينه جاهاي خالي جمالت زير را بهدرستي پر ميكند؟
الف) . . . باقيماندة درياي تتيس است.

ب) سرعت متوسط حركت ورقههاي سنگكره حدود . . . در سال است.
1) درياي سرخ ـ 5 سانتيمتر    2) درياچة خزر ـ 5 سانتيمتر

3) درياي سرخ ـ 5 متر    4) درياچة خزر ـ 5 متر
114-در اثر برخورد كدام دو ورقه، رشته كوه زاگرس به وجود آمده است؟

1) ورقة ايران با ورقة نازكا    2) ورقة اوراسيا با ورقة استراليا
3) ورقة عربستان با ورقة ايران     4) ورقة آفريقا با ورقة هند

پروكاريوتها . . . » 115-چه تعداد از موارد زير، جاي خالي جملة روبهرو را بهدرستي پر ميكند؟ «همة
الف) براي انسان مضرند.
ب) شكل يكساني دارند.

پ) مادة وراثتي دارند.
1) صفر    2) دو
3) سه    4) يك

116-باكتريها . . . قارچها،  . . . در صنعت غذايي كاربرد داشته باشند.
1) همانند ـ نميتوانند     2) برخالف ـ نميتوانند
3) همانند ـ ميتوانند    4) برخالف ـ ميتوانند

ًا در . . . يكساني قرار دارند. 117-در گروهبندي جانداران، جانداراني كه در . . . يكساني قرار ميگيرند، حتم
1) راستة ـ ردة    2) خانوادة ـ جنس
3) شاخة ـ ردة    4) شاخة ـ راستة

118-جانداران كداميك از سلسلههاي گزينههاي زير، تفاوت اساسيتري با بقيه دارند؟
1) باكتريها    2) قارچها
3) آغازيان    4) گياهان

119-كدام   گزينه در مورد گياه ذرت نادرست است؟
1) تعداد گلبرگهاي گل آن مضربي از 4 است.  2) برگهاي آن داراي رگبرگهاي موازي هستند.

3) دانههاي آن درون ميوه تشكيل ميشوند. 4) در ساقة آن، آوندهاي چوب و آبكش در چند حلقه قرار دارند.
120-كدام موارد زير دربارة تارهاي كشنده درست است؟

الف) فقط در انتقال آب نقش دارند.
ب) هر تار كشنده در واقع يك سلول بسيار طويل است.

پ) فاقد ديوارة سلولي هستند.
1) فقط الف    2) فقط ب

3) فقط ب و پ    4) فقط الف و پ

علوم تجربي (زمينشناسي)سؤالهاي علوم تجربي (بخش زمين و زيستشناسي)
صفحههاي 63 تا 72

علوم تجربي (زيستشناسي)
صفحههاي 121 تا 137
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) پايةپاية ننههمم تيزهوشانتيزهوشان  ((دورةدورة اولاول متوسطهمتوسطه)
ددففتتررچچةة سسؤؤاالل آآززمموونن 55 آذرآذر ماهماه 11440000

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

 

مموواادد ااممتتححااننيي::
زمان پيشنهادي شمارة صفحه  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس 

10 دقيقهاستعداد تحليلي   3   121   10
5 دقيقه   6   131   5 (هشتم)  قرآن و پيامهاي آسمان

(هشتم) 5 دقيقهفارسي   7   136   5
5 دقيقه   8   141   5 (هشتم)  مطالعات اجتماعي

(هشتم) 5 دقيقهعلوم تجربي   9   146   5
(هشتم) 5 دقيقهرياضي   10   151   5

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

5 دقيقه   13   166   5 (نهم)  مطالعات اجتماعي
(نهم) 5 دقيقهعلوم تجربي   14   171   5

(نهم) 5 دقيقهرياضي   15   176   5
 
 

ططررااححاانن::
نام طراحاننام درس

سارا بابايي، آرش دانشفر، محمدمهدي دروديان، حميدرضا مظاهري استعداد تحليلي  
احمدرضا قرباني، سارا معصومزاده، شعيب مقدم قرآن و پيامهاي آسمان 

حسنخانپور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضوي حميد اصفهاني، سپهر فارسي  
جواد احمديشعار، هانيه رمداني، زهرا صداقت، سارا معصومزاده مطالعات اجتماعي 

اميرحسين حسامي، مونا عليزادهمقدم، سميرا نجفپور، مجتبي ميرزايي علوم تجربي 
مجيديپور، عاصف محبي، عليرضا مصفا، آرمان وكيلي علي ارجمند، بهمن اميدي، مرجان جهانبانيفر، سهام رياضي  

 

ممسسئئوولليينن ددررسس وو ووييررااسستتاارراانن::
استعداد تحليلي قرآن و پيامهاينام درس 

مطالعات اجتماعيآسمان علوم تجربيفارسي  
رياضيفيزيك زيست و زمينشناسي   شيمي  

آرش دانشفر

ويراستار

مونا عليزادهمقدم ليال خداورديان   هانيه رمداني   حميد اصفهاني   احمدرضا قرباني   احمدرضا قرباني   مسئول درس  

سارا معصومزادهسجاد محمدنژاد
سارا معصومزادهسكينه گلشني بابك اسالمي،سارا معصومزاده  

سميرا نجفپورسيدمحمد معروفياحمدرضا قرباني
زينلينوشآبادي جواد

خسرو ايزدي
سجاد محمدنژاد
مجيد سامسرند

مسئول درس
محمدمهديآتنه اسفندياريمستندسازي

محمدمهديالناز معتمديطباطبايي
ساداتهاشميطباطبايي آتنه اسفندياريمهسا

گگررووهه ففننيي وو تتووللييدد::
جواد احمديشعار مدير گروه آزمون  
عليزادهمقدم مونا مسئول دفترچه  
الهام مشهدي صفحهآرايي  
حميد عباسي ناظر چاپ  

مازيار شيروانيمقدم مدير گروه مستندسازي  
مهسا ساداتهاشمي مسئول دفترچة 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
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 3
 

 

121- رابطة معنايي  طال با نقره  مانند رابطة ميان واژگان گزينة . . . نيست.

1) شنبه با دوشنبه    2) دشت با كوه

3) شمال و گيالن  4) ارديبهشت با اسفند

از آهن جدا كردن» به كدام گزينه نزديكتر است؟ 122- معناي كناية «آب

1) رهايي ده به كوشش بسته اي را / به مرهم پرورش ده خسته اي را

2) به هيچ نرسد هركه همتش پست است / پر شكسته خس و خار آشيانه شود

3) همت انسان چو گردد زورمند / هرچه خواهد آفريند بي گزند

4) و توي تلخي فنجان قهوه ميفهمم/ كه عاشقت نشدن كار حضرت فيل است

123- مفهوم كدام  جفت (دو) مورد با يكديگر هماهنگي دارد؟

ِر خاكم كه پس از مردن هم / به رهت چشم اميدم نگران خواهد بود كش از س م الف) پا 

ب) بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست / از خود بطلب آن چه خواهي كه تويي

ج ) هر جانور كه باشد بگريزد از باليي / من خود بالي خويشم، از خود كجا گريزم؟

د) در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم / بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم

1) الف و د  –  ب و ج                        2) الف و ب – ج و د

3) الف و ج – ب و د           4) هيچكدام

124- مفهوم بيت «زيان ميكند مرد تفسير دان / كه علم و ادب ميفروشد به نان» با كدام گزينه هماهنگي مفهومي بيشتري دارد؟

1) با نان جوين خويش حقا كه به است / كالوده و پالوده هرخس بودن

2) برو از خانه گردون به در و نان مطلب / كان سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را

3) هركه نان از عمل خويش خورد / منت حاتم طايي نبرد

4)  با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار / تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست

 

سؤالهاي استعداد تحليلي

استعداد تحليلي

دقيقه 10
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 4
 

125- سعدي در حكايتي بيت «گر تو را در بهشت باشد جاي / ديگران دوزخ اختيار كنند» را نقل ميكند. در ادامه (توضيح) اين بيت، كدام گزينه را نميتوان قرار داد؟

1) جمعي چو گل و الله به هم پيوسته / تو هيزم خشك در مياني رسته

2) چون باد مخالف و چو سرما ناخوش / چون برف نشستهاي و چون يخ بسته

3) به مذهب همه كفر طريقت است امساك / چه دوزخي چه بهشتي چه آدمي چه پري

4) دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.

126- كدام گزينه به جاي عالمت سؤال قرار ميگيرد؟

7 (1

2 (2

5 (3

9 (4

127- كدام گزينه به جاي عالمت سؤال قرار ميگيرد؟

(1

(2

(3

(4

9

8

2

3

6

2

7

5

2

?

5

8
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 5
 

128- كدام گزينه تصوير شكل داده شده را در آينه نشان ميدهد؟

(2     (1

(4     (3

129- كدام يك از شكلهاي زير را در كنار هم بگذاريم تا يك دايره كامل تشكيل شود؟

 1) 2 و 3 و 5

2) 1 و 3 و 4

3) 1 و 2 و 5

4) 2 و 3 و 4

130- جسم مقابل حداقل از چند وجه (صفحه) مستقل تشكيل شده است؟

9 (1 

12 (2

14 (3

16 (4

 آينه
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 6
 

 
 

131- طبق روايات، بزرگترين عيد مسلمانان كدام است و كتاب الغدير تأليف كيست؟

1) عيد غدير – عالمه اميني

2) عيد غدير – عالمه مجلسي

3) عيد قربان – عالمه اميني

4) عيد قربان – عالمه مجلسي

132- كدام عبارت نادرست معنا شده است؟

ًة»: و كوهها را ميبيني و آنها را ساكن ميپنداري. د م بها جا س َتح ِجبال  1) «و تري ال

عني»: و گفت پروردگارا به من الهام كن. َاوز ب  2) «و قال ر

َّنهار نشورا»: و روز را روشن قرار داد. َجعل ال 3) «و 

ّفات»: و نيز پرندگان در حالي كه در آسمان پرواز ميكنند. صا ُر ال َّطي 4) «و ال

با توجه به آيات 59 تا 64 سورة نمل به سه سوال بعدي پاسخ دهيد:

م ُكـ َل َن  َكا ما  ٍة  ج ه ب ت  َذا َق  ئ دا ح ه  ِب بْتَنا  ء َفَأْن ما  ماء س َن ال م م  ُك َل َل  َز ْن َأ و ض  ر واأل  وات ما س َق ال َل َخ ْن  م َأ َن ﴿59﴾  ُكو ِر ْش ي ما  َأ ٌر  ي َخ ه  َّل َفى آل َط ص َن ا ذي َّل ه ا د با ع َلى  ع م  سال و ه  َّل ل د  م ح ْل ِل ا ُق

م ال ه ُر َثـ ْك َأ ْل  بـ ه  َّل ع ال م ه  َل ِإ َأ ًزا  ِج حا ِن  ي َر ح ب ْل َن ا ي ب َل  ع ج و ي  س وا ر ها  َل َل  ع ج و هارا  ْن َأ ها  َل خال َل  ع ج و را  َرا َق ض  ر َل األ ع ج ْن  م َأ َن ﴿60﴾  ُلو د ع ي م  و َق م  ه ْل  ب ه  َّل ع ال م ه  َل ِإ َأ ها  َر ج َش ُتوا  ِب ْن ُت ْن  َأ

ُل سـ ْر ي ْن  مـ و ِر  حـ ب ْل وا ِّر  بـ ْل ت ا مـا ُل ُظ في  م  ُك دي ه ي ْن  م َأ َن ﴿62﴾  ُرو َّك َذ َت ما  ليال  َق ه  َّل ع ال م ه  َل ِإ َأ ِض  ر ء األ َفا َل ُخ م  ُك ُل ع ج ي و  سوء ف ال ش ْك ي و  عاه د َذا  ِإ َّر  َط ْض م ْل ِجيب ا ي ْن  م َأ َن ﴿61﴾  مو َل ع ي

م ُت ْنـ ُك ْن  ِإ م  ُك َن هـا ْر ب ُتوا  ها ْل  ُق ه  َّل ع ال م ه  َل ِإ َأ ِض  ر واأل ء  ما س َن ال م م  ُك ُق ز ْر ي ْن  م و ه  د عي ي م  ُث َق  ْل َخ ْل ُأ ا د ب ي ْن  م َأ َن ﴿63﴾  ُكو ِر ْش ي ما  ع ه  َّل َلى ال عا َت ه  َّل ع ال م ه  َل ِإ َأ ه  ت م ح ر ي  د ي َن  ي ب ًرا  ْش ب ح  يا ِّر ال

قينَ ﴿64﴾ د صا

133- پيام «بندگي انسان، معيار گزينش الهي است.» از كدام آيه برداشت ميشود؟

1) آية 60    2) آية 59

3) آية 63    4) آية 61

134- در كدام آيه به تفكر در كتاب خلقت از راههاي شناخت صفات خدا اشاره ميكند؟

2) آيه 64 1) آية 60

4) آية 59 3) آية 62

135- كدام آيه با بيت شعر «هر كجا دردي دوا آن جا بود / هر كجا فقري نوا آنجا بود» تناسب مفهومي دارد؟

2) آية 64 1) آية 60

3) آية 63    4) آية 62

5 دقيقهسؤالهاي قرآن و پيامهاي آسمان (هشتم)

پيامهاي آسمان هشتم
صفحههاي 9 تا 49
قرآن هشتم

صفحههاي 12 تا 49
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 7
 

 

 
 

 

* بر اساس ابيات زير به سؤاالتي كه در پي ميآيد پاسخ دهيد. ابيات نادرستي اماليي هم دارد.

1. اي پستهي تو خنده زده بر حديث قند / مشتاقم از براي خدا يك شكر بخند

2. طوبي ز قامت تو نيارد كه دم زند / زين غصه بگذرم كه سخن ميشود بلند

3. خواهي كه برنخيزدت از ديده رود خون / دل در وفاي صحبت رود كسان مبند

4. گر جلوه مينمايي و گر طعنه ميزني / ما نيستيم معتقد شيخ خودپسند

136- كدام بيت نادرستي اماليي دارد؟

  2) بيت دوم1) بيت نخست

3) بيت سوم 4) بيت چهارم

واژه همخانوادهاي در متن باال نيست؟ براي كدام -137

  2) اشتياق1) اقامه

 4) نخوت3) اعتقاد

«ت» پس از «برنخيزد» در بيت سوم كدام است؟ -138

  2) مفعول1) نهاد

1) بيت نخست: تشبيه

مم فاليه 4) مت 3) مضا

به كدام بيت آرايهاي بهاشتباه نسبت داده شده است؟ -139

 2) بيت دوم: تشخيص

3) بيت سوم: جناس 4) بيت چهارم: مبالغه

منظور از «پسته» در بيت نخست كدام است؟ -140

  2) بيني1) دهان

 4) گوش3) چشم

سؤالهاي فارسي (هشتم)
5 دقي قه

 فارسي هشتم
صفحههاي 9 تا 42
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 8
 

 
 

141- كدام گزينه در مورد رسانهها صحيح است؟

ًا منفي است. پيام، يكي از عناصر ارتباط است. ÿÿ1 صاحب نظران اعتقاد دارند آثار رسانهها بر زندگي انسان تمام

ÿÿ2 موجب ميشود افراد به طرز خاصي فكر كنند. زبان يك رسانه است.

ÿÿ3 تبليغات همواره با ترويج مصرفگرايي به بهبود وضعيت اقتصادي خانواده كمك ميكند. رسانه يكي از مهمترين عناصر ارتباط است.

ÿÿ4 ايجاد فرهنگي عمومي از طريق آگهي بازرگاني، از پيامدهاي مثبت رسانه است. وسيله انتقال پيام فرستنده به گيرنده رسانه است.

142- در هر يك از موارد زير با چه نوع دعاوي سروكار داريم؟

«دادگاه مجازات تعيين ميكند – دادگاه مجرم را ملزم به اداي حقوق قانوني افراد ميكند – دادگاه مجازات تعيين نميكند»  و كدام نهاد بـر اجـراي قـوانين

نظارت دارد؟

ÿÿ1 حقوقي، حقوقي، كيفري، قوه مجريه

ÿÿ2 كيفري، كيفري، حقوقي قوه مجريه

ÿÿ3 حقوقي، كيفري، كيفري، قوه قضائيه

ÿÿ4 كيفري، حقوقي، حقوقي، قوه قضائيه

143- كدام گزينه صحيح است؟

ÿÿ1 به تغييرات جسمي، ذهني و اجتماعي دوران نوجواني بلوغ ميگويند. خشم نتيجه مهار نكردن پرخاشگري است.

ÿÿ2 به تغييرات جسمي، ذهني و اجتماعي دوران نوجواني بلوغ ميگويند.

ÿÿ3 به تغييرات جسمي دوران نوجواني بلوغ ميگويند. روحيه هيجاني و كنجكاوي انسان را بيشتر در معرض آسيب اجتماعي قرار ميدهد.

ÿÿ4 به تغيرات جسمي دوران نوجواني بلوغ ميگويند. در اين دوران، نوجوانان تنها دچار تغييرات جسماني ميشوند.

144- كداميك از وظايف دولت نيست؟ ماليات چيست؟

ÿÿ1 دفاع از كشور به هنگام جنگ، پولي كه افراد و موسسات طبق قانون ميپردازند تا در جهت اداره امور كشور استفاده شود.

ÿÿ2 فراهم كردن فرهنگ و اخالق اسالمي، در جامعه از مهمترين منابع درآمد دولت است.

ÿÿ3 ايجاد شغل مناسب، پولي كه افراد و موسسات طبق قانون ميپردازند تا درجهت اداره امور كشور استفاده شود.

ÿÿ4 تصويب اليحه بودجه، پيشبيني دخل و خرج دولت

145- اعطاي راي اعتماد به وزرا، تعيين صالحيت رئيس جمهور و تنفيذ حكم رياست جمهوري وظيفه كيست و كدام مورد دربارة شركتهاي تعاوني صادق نيست؟

ÿÿ1 قوه قضاييه، شوراي نگهبان، رهبر، تمامي افراد از حق راي يكساني برخوردارند.

ÿÿ2 نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، رهبر، افراد با سهم بيشتر از حق راي باالتري برخوردارند.

ÿÿ3 نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس، رئيس قوه قضاييه، منافع حاصل از فعاليت به طور يكساني بين افراد تقسيم ميشود.

ÿÿ4 نمايندگان مجلس، قوه قضاييه، رهبر، افراد با سهم بيشتر از حق راي باالتري برخوردارند.

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي (هشتم)

 مطالعات اجتماعي هشتم
صفحهها ي 1 تا 46
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146- به تعداد مول مادة حل شونده در يك كيلوگرم حالل، غلظت موالل ميگويند. با توجه به تعريف گفته شده و جـدول

NaNO 15انحاللپذيري داده شده غلظت موالل محلول سير شده  C  كدام است؟3 در دماي 

/  23 NaNO(يك مول از يك ماده برابر  6 ذره است، جرم يك مول  022 ، تقريباً 85 گرم است و اعداد جدول تقريبي است.)10 3

10 (1

15 (2

12 (3

25 (4

147- در مدار شكل زير، از مقاومت 8 ُاهمي جريان 6 آمپر ميگذرد. اگر مقاومت 8 ُاهمي را با يك مقاومت 12 ُاهمي عوض كنيم، جريان گذرنده از مدار

چند آمپر تغيير ميكند؟
2 (2    4 (1

8 (4    1 (3

يكديگر در تماساند. گوي با بار منفي «ج» را به آنها نزديك ميكنيم سـپس گـوي دو گوي فلزي هم اندازه، مشابه و بدون بار «الف» و «ب» با -148

ًا مشابه با گوي «الف» است را با آن در تماس قرار ميدهيم. بـه ترتيـب   از «الف» را جدا كرده و دور ميكنيم و گوي فلزي بدون بار «د» كه دقيق

راست به چپ بار گويهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» كدام است؟
1) مثبت، منفي، منفي، مثبت

2) منفي، مثبت، مثبت، منفي

3) منفي، مثبت، منفي، منفي

4) منفي، منفي، منفي، منفي

موقعيت و جايگاه بطنهاي سوم و چهارم مغز در كدام گزينه به درستي آمده است؟ (به ترتيب از راست به چپ( -149

1)   درون نيمكرههاي مخ – درون نيمكرههاي مخ

2) درون نيمكرههاي مخ – بين پل مغزي، بصلالنخاع و مخچه

3) بين تاالموسها – بين پل مغزي، بصلالنخاع و مخچه

4) بين تاالموسها – درون نيمكرههاي مخ

كانيهايي كه در يك سنگ آذرين فراوان باشند، بر ظاهر سنگ اثر ميگذارند. طوري كه سنگهاي پرسيليس، به علت فراواني كوارتز و فلدسـپات -150

مـيسـازند (بازيـك و سنگهاي كمسيليس به علت وفور كانيهاي آهن و منيزيمدار رنگ تيرهتري از خود ظـاهر ظاهري روشن دارند (اسيدي) و

خيلي بازيك). به عالوه همة كانيهاي موجود در يك سنگ آذرين در يك زمان از ماگماي مذاب جدا نميشوند، يعني هر كاني در دمـاي خاصـي

كانيهاي بازيك معموًال در دماهاي باالتر و كانيهاي اسيدي در دماهاي پايينتري متبلور ميشوند. متبلور ميشود.

با توجه به اين مطلب، (عمدة) كانيهاي كداميك از سنگهاي زير در دماي باالتري نسبت به بقيه متبلور شدهاست؟
%58 70%    2) سنگ «2»: مقدار سيليس1)   سنگ «1»: مقدار سيليس

%30 48%    4) سنگ «4»: مقدار سيليس 3)   سنگ «3»: مقدار سيليس

( C)  10دما  20   15  

NaNO 88گرم   85   81   73 3 حل شده در 100 گرم آب  

5 دقيقه

شيمي هشتم
صفحههاي 1 تا 8
فيزيك هشتم

صفحههاي 76 تا 88
زيست و زمينشناسي هشتم

صفحههاي 28 تا 34
صفحههاي 97 تا 121

علوم تجربي (هشتم) سؤالهاي

ج ب الف

8�
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151- در دنبالهاي از اعداد طبيعي كه باقيمانده تقسيم آنها بر 5 ، برابر با 3 و بر 7 برابر با 5 و بر 13 برابر با 11 است، عدد 200 ام كدام

است؟

90996 (2     90994 (1

91000 (4     90998 (3

A داراي حداقل چند شمارنده است؟ A به توان رسيدة يك عدد اول و داراي 18 شمارنده است. مكعب  152- عدد 

18 (2    17 (1

54 (4    52 (3

153a- اگر a a
a     ...  204 16 a كدام است؟64  باشد، 

6 (2    15 (1

10 (4    7 (3

AB ABC هستند كه به ترتيب با اعداد 6 ، 4 و 2 متناسب ميباشند. نسبت C زواياي مثلث  B و   ،A  -154
BC

 كدام است؟

(11
31 (2 

(31
2

2  (4 3 

C AD باشد، زاوية   DC  BC A متساوي الساقين است. اگر  ABC در راس  1 چند درجه است؟155- در شكل زير مثلث 

36 (1

54 (2

30 (3

24 (4

5 دقيقهسؤالهاي رياضي (هشتم)

رياضي هشتم
 صفحههاي 1 تا 50

A

1

B C

D
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156- حضرت نوح (ع) چند سال قوم خود را به سوي خدا دعوت كرد و يكي از اثرگذارترين عقايد شيعيان كدام است؟

1) 950 – اعتقاد به معاد

2) 900 – اعتقاد به معاد

3) 950 – اعتقاد به ظهور امام زمان (عج)

4) 900 – اعتقاد به ظهور امام زمان (عج)

ًا» به درمان كدام آسيب روحي و رواني اشاره دارد؟ يسر ٍر  عس  بعد ُهللا  ُل ا ع 157- آية «سيج

1) اضطراب و نگراني     2) نااميدي و ياس

3) احساس گناه و نااميدي از بخشش    4) احساس شكست در زندگي

158- معناي چند كلمه نادرست است؟

ذر: بيم دهنده – َاولين: ابتدايي» محيا: آماده – من بصائر: بينشها –  مي: معين –  مس بعوا: پيروي كنيد –  َّت ا دوا: مانع شدند –  ص »

2 (2    1 (1

4 (4    3 (3

با توجه به آيات 1 تا 9 سورة محمد به دو سوال بعدي پاسخ دهيد.

ح َل صـ َأ و م  ِه ت َئا ِّي سـ م  ه ْن عـ َّفـرَ  َك م  ِهـ ِّب ر ْن  مـ ُّق  حـ ْل هـو ا و د  مـ ح م َلـى  ع َل  ِّز ُن ما  ِب ُنوا  م وآ  حات ل صا ُلوا ال م ع و ُنوا  م ذينَ آ َّل وا م ﴿1﴾  ه َل ما ع َأ َّل  َض َأ ه  َّل ِل ال ِبي س ْن  ع دوا  ص و ُروا  َف َك َن  ذي َّل ا

َذا ِإ َّتـى  ح ِب  َقـا ِّر ب ال ْر َض َف ُروا  َف َك َن  ذي َّل م ا ُت قي َل ِإذا  َف م ﴿3﴾  ه َل َثا م َأ ِس  َّنا لل ه  َّل ب ال ِر ْض ي ك  ل َذ َك م  ِه ِّب ر ْن  م َّق  ح ْل عوا ا ب َّت ُنوا ا م َن آ ذي َّل َّن ا َأ و َل  ط با ْل عوا ا ب َّت ُروا ا َف َك َن  ذي َّل َّن ا َأ ِب ك  ل َذ م ﴿2﴾  ه َل با

َّل ض ي َلْن  َف ه  َّل ِل ال ِبي س في  تُلوا  ذينَ ُق َّل وا ٍض  ع ب ِب م  ُك َض ع ب  ُلو ب ي ل ْن  ك َل و م  ه ْن م َر  ص َت ْن ه ال َّل ء ال َشا ي و  َل ك و ل َذ ها  ر زا و ب َأ ْر ح ْل ع ا َض َت َّتى  ح ء  دا ف ما  ِإ و د  ع ب نا  م ما  ِإ َف َق  َثا و ْل دوا ا ُش َف م  ه مو ُت ْن َخ ْث َأ

َّل َأَضـ و م  هـ َل سـا  ع َت َف ُروا  َف َك ذيَن  َّل وا م ﴿7﴾  ُك م دا ْق َأ ت  يَثِّب و م  ُك ْر ص ْن ي ه  َّل ُروا ال ص ْن َت ْن  ِإ ُنوا  م َن آ ذي َّل ها ا ي َأ يا   ﴾6﴿ هم َل ها  َف َّر ع َة  َّن ج ْل م ا ه ُل خ د ي و  ﴾5﴿ هم َل با ح  ل ص ي و م  ِه دي ه ي س م ﴿4﴾  ه َل ما ع َأ

م ﴿9﴾ ه َل ما ع َأ َط  ب ح َأ َف ه  َّل َل ال َز ْن َأ ما  هوا  ِر َك م  ه َّن َأ ِب ك  ل َذ م ﴿8﴾  ه َل ما ع َأ

159- پيام «تباه كردن اعمال نوعي كيفر الهي براي كفار است» از كدام آيه برداشت ميشود؟

1) آية 1    2) آية 3

3) آية 5    4) آية 7

160- پيام «هركس با فكر، زبان و عمل خويش، دين اسالم را ياري كند، خداوند نيز او را حمايت ميكند.» از كدام آيه برداشت ميشود؟

4 (2    2 (1

7 (4    6 (3

5 دقيقهسؤالهاي قرآن و پيامهاي آسمان (نهم)

پيامهاي آسمان نهم
صفحهه اي 9 تا 53

قرآن نهم
صفحههاي 13 تا 41
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* بر اساس متن زير به پنج سؤالي كه در پي ميآيد، پاسخ دهيد.

نام شريفش موالنا عبدالقادر و نظيرش در عهد خود نادر. در آغاز شباب از مالزمت استعفا گزيده و در زاويهي خمـول

خزيده به ترك و تجريد كوشيد و بادهي توحيد و معرفت نوشيد. مرجع اهل كمال و ملجأ ارباب حال. در تحقيق يگانه و

ًا به قدر سه هزار بيت در تجريد مسلم اهل زمانه. مثنوي موسوم به محيط اعظم به زبان درويشان به بحر تقارب تخمين

از ايشان ديده شده و ديوان مبسوطي نيز دارد. وفاتش در سنهي 1303 و اين بيت از آن جناب است:

مقصد از هستي ما رنج و غم و آزار بود / ورنه در كنج عدم آسودگي بسيار بود

درستخواني ابيات نخست نيست؟ 161- كدام مورد در

1) آغاِز شباب      2) مالزمت استعفا

ط اعظم    4) زباِن درويشان 3) محي

162- در عبارت «در تحقيق يگانه و در تجريد مسلم اهل زمانه» كدام دو واژه مسند است؟

ّلم       2) يگانه ـ اهل 1) يگانه ـ مس

ّلم ـ زمانه ّلم ـ اهل      4) مس 3) مس

به تشبيهي در متن باالست؟ 163- كدام مورد مش

1) تجريد    2) توحيد

3) ديوان    4) كنج

164- وجود كدام مورد در متن باال بارز است؟

 2) تشخيص1) مناظره

3) سجع    4) پرسش انكاري

165- بر اساس متن، «خمول» به چه معناست؟

1) اشتهار      2) رغبت

3) رشك    4) گمنامي

5 دقي قه

 فارسي نهم
 صفحههاي 9 تا 40

 نگارش
 صفحهها ي 12 تا 34

فارسي (نهم) سؤالهاي
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166- كدام مورد از عوامل موثر در ايجاد نوع و ميزان پوشش گياهي در يك بيوم نيست؟ تنوع زيستي چه زماني به خطر ميافتد؟

ÿÿ1 جنس خاك، با تخريب زيستگاه طبيعي گياهان و جانوران

ÿÿ2 تبخير، شكار غيرقانوني

ÿÿ3 دما و بارش، افزايش فعاليتهاي صنعتي

ÿÿ4 طول مدت فصل خشك، توليد بيرويه زباله

167- كدام مورد در مورد رشد منفي جمعيت صحيح نيست؟ و براي پي بردن به وضعيت و كيفيت زندگي در كشورها و مقايسه آنها، چه شاخصي بررسي ميشود.

ÿÿ1 اگر درصد رشد جمعيت كشوري رو به كاهش باشد، رشد منفي است. شاخص رشد طبيعي جمعيت

ÿÿ2 اگر درصد رشد جمعيت كشوري زير صفر باشد، رشد منفي است. شاخص توسعه انساني

ÿÿ3 اگر ميزان مواليد كمتر از مرگ و مير باشد، رشد جمعيت منفي است. شاخص رشد طبيعي جمعيت

ÿÿ4 رشد جمعيت منفي در يك كشور به معناي كمبود زاد و ولد در آن كشور نيست. شاخص توسعه انساني

168- كدام گزينه در مورد سه واژة جلگه، فالت و ناهمواريها صحيح است؟

ÿÿ1 در كنار درياها تشكيل ميشوند، سرزمينهاي پستي هستند كه از اطراف به سرزمينهاي مرتفع منتهي ميشوند، كوههاي جوان داراي درههاي تنگ و V شكل هستند.

ÿÿ2 در امتداد رودهاي بزرگ تشكيل ميشوند، سرزمينهاي نسبتًا هموار هستند عوامل طبيعي و انساني موجب تغيير شكل آنها ميشوند.

ناهمواريهاي زمين طي ميليونها سال پديد آمدهاند. كوههاي جوان را در بر دارد، به سرزمينهاي پست منتهي ميشوند، (3

ÿÿ4 سرزمينهاي مرتفع هستند كه از اطراف به سرزمينهاي پست منتهي ميشوند، كوههاي بلند با قلههاي نوك تيز را در بر دارند، عوامل طبيعـي موجـب تغييـر

شكل آنها ميشوند.

169- كدام گزينه صحيح نيست؟

«در اول . . . ماه، خورشيد در نيمكره . . . برمدار . . . عمود ميتابد و در نتيجه . . .  .»

ÿÿ1 تير، جنوبي، راسالجدي، طول روزها از شبها بيشتر است.

ÿÿ2 دي، جنوبي، راسالجدي، در نيمكره شمالي طول روزها كوتاهتر از شبها است.

ÿÿ3 تير، شمالي، راسالسرطان، طول روزها از شبها بيشتر است.

ÿÿ4 دي، جنوبي، راسالجدي، در نيمكره جنوبي اول تابستان است.

170- وقتي مختصات جغرافيايي مكاني 45 درجه شمالي و 60 درجه شرقي است، كدام گزينه ميتواند صحيح باشد؟

ÿÿ1 به ترتيب عرض و طول جغرافيايي آن مكان 45 و 60 درجه است.

ÿÿ2 فاصله آن مكان با نصف النهار مبدا 45 درجه است.

ÿÿ3 استفاده از ستارگان و اسطرالب و نقشهها بهترين گزينه براي تعيين مختصات مكاني آن است.

ÿÿ4 اگر شهرهاي مستقر در نصف النهار مبدا هنگام ظهر را تجربه كرده باشند در اين مكان هنوز زمان قبل از ظهر است.

 

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي (نهم)

 مطالعات اجتماعي نهم
 صفحههاي 1 تا 54
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 14
 

 

 

Al O اگر براي ساخت تركيب -171/  24 ، تعداد 2 5 الكترون جابهجا و 81 گـرم آلـومينيم (بـهطـور كامـل) مصـرف3 418 10

Al O 2 مصرف شدهاست؟ (يك مول از هر ذره، تعـدادشدهباشد، چند گرم گاز اكسيژن براي ساخت اين مقدار تركيب 3

/  23Al O 6 از آن ذره است و جرم هر مول 02 10Al  O  Al O 2 برابر با 102 گرم است.)  4  (16 آبان 99)3 3 2 2 2 3

72 (2    48 (1

126 (4    153 (3

cm مطابق شكل زير،   آونگي از نقطة «1» رها ميشود تا به نقطة «2» برسد. اگر اندازة سرعت متوسط آونگ در طي اين مسير برابر با -172
s

4 و مـدت

(  3) 2s باشد، تندي متوسط اين آونگ در طي اين مسير چند سانتيمتر بر ثانيه است؟  زمان حركت آن برابر با 

(153
6 

4 (2

(353
12 

8 (4

ميشود. اگر جسم شتابي برابر در شكل زير به جسم نيروهايي وارد -173m

s29 بگيرد و در راستاي افقي شروع به حركت كند، در اين صورت جرم جسم

چند كيلوگرم است؟

1) صفر

5 (2

50 (3

10/5 (4

پاسخ هر يك از پرسشهاي زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟ (به ترتيب از راست به چپ( -174

ميبرند. الف) در طبقهبندي جانداران، تيره را بيشتر براي . . . به كار

ب) بروز چه تعداد از بيماريهاي زير توسط استافيلوكوك طاليي گزارش شده است؟

«عفونت پوستي – عفونت دستگاه تنفسي – عفونت دستگاه عصبي»

 1) باكتريها و قارچها – دو    2) باكتريها و قارچها – سه

3) گياهان و پرندگان – دو    4) گياهان و پرندگان – سه

در نظرية خورشيد مركزي . . . نيازي به فلك . . . براي توضيح حركت بازگشتي سيارات نيست. -175

 1) كپلر – حامل    2) كوپرنيك – تدوير

3) كوپرنيك – حامل    4) كپلر – تدوير

5 دقيقه سؤالهاي علوم تجربي (نهم)
شيمي نهم

صفحهها ي 1 تا 22
فيزيك نهم

صفحههاي 39 تا 57
زيست و زمينشناسي نهم

صفحههاي 63 تا 82
و صفحههاي 107 تا 130

cm1 هنقطۀ 2 هنقطۀ

53

3}
53

25
30

40N

W

N
N

N
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پروژة  3- آزمون 5 آذر 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 15
 

سؤالهاي رياضي (نهم)  

 

 

 

 

m 176- كسر
n

 در سادهترين حالت خـود (يعنـي صـورت و مخـرج ديگـر سـاده نمـيشـوند) نمـايش بسـط اعشـاري آن بـه صـورت

است و 0 / xy 0 / xyxyxy 
ممكن است تكراري  y x و  ارقام  
باشند، ولي هر دو همزمان نبايد صفر
باشند. در اينصـورتچند مقدار متمايز
m موجود است؟ براي  

53 (2    60 (1

3) صفر     4) بيشمار

ab باشد، حاصل 0 a و  0 177- اگر
| a  b  |  | b  a  |

1
2  كدام است؟3

(11
5  (2 1

5 

1 (4     1 (3

}400,...,1,2,3{ انتخاب كرد كه مجموع آنها بر 3 بخشپذير باشد؟ 178- به چند حالت ميتوان 4 عدد متوالي از مجموعة 

132 (2    131 (1

134 (4    133 (3

n An{179- اگر   {m | m  n , m2  2t Bn و   {t | t  n ,  n2}A B  باشد، حاصل  3 كدام است؟2 2

{3}  (2     {}  (1

{2}  (4     {0}  (3

DEF با هم همنهشت باشند، كدام گزينه درست نيست؟ ABC و  180- اگر مثلثهاي 

g  d 15  (1

a  c  60  (2

f  a  (3

b  a  c  60  (4

 

5 دقيقه

 رياضي نهم

 صفحههاي 1 تا 48

A

B

C

D

F E

13

8
13

7 120

b

a

c

f e

g

d
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