


متوسطهمتوسطه) ) پايةپاية ننههمم  ((دورةدورة اولاول
ددففتتررچچةة سسؤؤاالل آآززمموونن 88 ببههممنن 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
10 دقيقهعربي   5  21  10

زبان انگليسي
10 دقيقه   6  31  10 پيامهاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي
20 دقيقه 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

مبينا اصيليزاده، حسين پرهيزگار، فاطمه فوقانيفارسي
محمد داورپناهي، محمدعلي كاظمينصرآبادي، ولياهللا نوروزي، پيروز وجانعربي

چهرهنگار، حبيبه محبيپيامهاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي فائزه انصاريزاده، سهيال
مهديه حسامي، فرهنگ رشيدي، ساسان عزيزينژاد، فاطمه نقديزبان انگليسي

صالح احصائي، اميرحسين حسامي، زينب نادريرياضي

مهدي اخالصمند، اميرحسين برادران، اميرحسين بهروزيفرد، ليال خداورديان، علي درفكي، حسن رحمتيكوكنده، شادي زينتيزاده، مهتاب سلمانياسكوئي،علوم تجربي
ميالد عزيزي، ليدا علياكبري، آرين فالحاسدي، وهاب قرباني، سمانه مرادي، شكوفه مهري، سعيد نوريكرم

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

زمين و زيستشناسيفيزيكشيمي
جواد زينلينوشآباديمسئول درس علي رفيعي علي رفيعي مهدي نيكزاد سيدهزهرا موسويجاللي   مهسا عفتي   مهسا عفتي   مهدي نيكزاد سهيال چهرهنگار  

درويشعلي ابراهيميصالح احصائيويراستار
صالح احصائيمحمدعلي مرتضوي صالح احصائي   صالح احصائيصالح احصائي  

مهدي مالرمضاني
صالح احصائي
ليدا علياكبري

صالح احصائي
ليدا علياكبري

صالح احصائي
ليدا علياكبري

مسئول درس
ستايش محمديمستندسازي مهدي يعقوبيان مريم بهمنپورالناز معتمدي مهسا ساداتهاشميسپيده جاللي

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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1- آراية مقابل كدام گزينه نادرست است؟ )نگاه به گذشته(
2) پايش از آن پويه درآمد ز دست / مهر دل و مهرة پشتش شكست (مراعات نظير) 1) شد نفس آن دو سه همسال او / تنگتر از حادثة حال او (كنايه)

3) دشمن دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود (تضاد)   4) پاي چو در راه نهاد آن پسر / پويه هميكرد و درآمد به سر (تشبيه)
2- در كدام گزينه، همة واژهها بهدرستي معنا شدهاند؟

ُكنام: محل زندگي جانوران وحشي 2) فراخنا: شجاعت - زي: به سوي -  1) احزان: جمع حزين - رحلت: سفر كردن - عزّ: ارجمندي
دم: ثابتقدم - هياهو: جار و جنجال - واقف: باخبر 4) متق 3) فرزانه: بسيار دانا - طعن: سرزنش - هجو: نكوهش

3- در كدام بيت، نادرستي اماليي يافت ميشود؟
1) گر چاه بال بود كه بد محبس يوسف / از بهر برون آمدنش حبل متين شد

2) زهي حميده خصالي كه گاه فكر صواب / تو را رسد كه كني دعوي جهانباني
3) گفتي مگري چو ابر در فرقت باغ / من آن توام بخسب ايمن به فراق

4) ز فكر تفرقه بازآي تا شوي مجموع / به حكم آن كه چو شد اهرمن سروش آمد
4- كدام عبارت نادرست است؟

1) حكايت «باغبان نيكانديش»، بازنويسي از كتاب «مرزباننامه»، اثر سعدالدين وراويني است.
2) شعر «پرواز»، اثر علي اسفندياري است كه «اي شب» و «سبكشناسي» نيز از ديگر آثار اوست.

ّزالي است. 3) مؤلف كتابهاي «كيمياي سعادت» و «نصيحةالملوك»، امام محمد غ
4) پروين اعتصامي متولد تبريز بود و آرامگاه وي در شهر قم قرار دارد.
5- هر يك از عبارتهاي زير، بهترتيب كدام اثر را معرفي ميكند؟

استادانهترين نمونههاي نثر پارسي است كه پس از گذشت قرون متمادي هنوز اثري كه از حيث فن نگارش درخشانترين و الف) اين كتاب يكي از
و محتوا ياراي برابري با آن را داشته باشد، خلق نشده است.

ب) اين كتاب با موضوع اخالقي و تربيتي براي تربيت فرزند نويسنده نوشته شده است.
منجم و طبيب نوشته شده است.» ج) اين كتاب دربارة چهار گروه از مردم يعني دبير، شاعر، 

2) بوستان- اخالق ناصري- چهار مقاله 1) گلستان- قابوسنامه- مجمعالنوادر
مرزباننامه 4) تذكرةاالولياء- قابوسنامه- مرزباننامه 3) مخزناالسرار- اخالق ناصري-

6- آراية ذكر شده در برابر كدام بيت نادرست است؟
1) بيا و كشتي ما در شط شراب انداز / خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز (تضاد)

2) تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش / رحم كن بر جان خود پرهيز كن از تير ما (تشبيه)
3) سيري ز مال نيست تهي چشم حرص را / غربال را ز كثرت حاصل چه فايده؟ (مراعات نظير(

خوابآلود ديدم (جانبخشي) پردود ديدم / خرد را ديده 4) ز عشق آفاق را 
7- در كدام بيت، صفت تفضيلي در معناي برترين يا عالي به كار نرفته است؟

1) قرن خونآشام / قرن وحشتناكتر پيغام
2) وي را در خسيستر درجه ببايد داشت، چنانكه يك سوارگان حامل ذكر را دارند.

3) چنان گويم كه فاضلتر ملوك گذشته گروهياند كه بزرگتر بودهاند.
4) خلق ميگويند: «بادا باغشان را، در شكستهتر.»

8- زمان فعلهاي مشخص شده در اين بيت بهترتيب در كدام گزينه آمده است؟
«گويم چو زين جهان به جهان دگر شوم / از راز روشنان فلك باخبر شوم»

1) مضارع اخباري- مضارع التزامي- مضارع اخباري  2) مضارع اخباري- مضارع اخباري- مضارع اخباري
3) مضارع التزامي- مضارع التزامي- مضارع التزامي  4) مضارع التزامي- مضارع اخباري- مضارع التزامي

9- مفهوم كدام بيت از ساير ابيات دورتر است؟
1) هر كه را شد همت عالي پديد / هرچه جست آن چيز، حالي شد پديد

2) حد خود بشناس و بر باال مپر / تا نيفتي در نشيب شور و شر
3) همت ما بود عالي، ورنه در روز ازل / حاصل كونين را در دامن ما ريختند

4) اهل همت رخنه در سد سكندر ميكنند / اين سبكدستان، كليد فتح را دندانهاند
10- مفهوم كدام سخن بزرگان به مفهوم بيت زير نزديكتر است؟

ًدائما يكسان نباشد حال دوران، غم مخور» «دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت/ 
1) راز تغييرات اين است كه انرژيات را به جاي سر و كله زدن با چيزهاي قديمي، صرف ساختن چيزهاي جديد كني.

2) ما خودمان همان تغييري هستيم كه به دنبالش ميگرديم.
3) هيچ چيز هميشگي نيست، بهجز تغيير.

4) خودتان كه دگرگون شديد، همة اوضاع و شرايط پيرامونتان نيز دگرگون ميشود.

سؤالهاي فارسي

20 دقيقه

فارسي
صفحههاي 9 تا 64

نگارش
صفحههاي 12 تا 58

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

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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11- در متن زير، چند نادرستي اماليي وجود دارد؟
«از همنشيني و پيوند با كساني كه بر آنها  اعتمادي نيست، پرهيز كن؛ چرا كه همنشيني با آنان كه به سالح نيستند چون شمشيِر برهنه، ظاهرش زيبا
ِب كهف تحتتأثيِر رفتار و كرداِر يار و همدم نيكو قرار گرفت و گ اصحا ِر نوح خاندانش را چنين از دست داد و هرچند س و اثرش زشت است. پس

ّعطار است.» ِن نيك،  ِل همنشي مث يت متعالي يافت.  شخص
1) صفر  2) يك  3) دو  4) سه

12- در بيت زير، كدام دو آراية ادبي وجود دارد؟
ِقعر چاه برآمد، به اوج ماه رسيد» ِن غيور / ز  ِرغم برادرا «عزيز مصر به 

- تضاد 1) جناس - تضاد  2) تشبيه - جانبخشي  3) جناس - جانبخشي  4) تشبيه
13- چند تا از ابيات زير پرسش انكاري دارد؟ (عالئم نگارشي ابيات گذاشته نشده است.)

الف) چون مرغ دل خستة من صيد نگردد / هرگاه كه بينم كه در ميكده باز است
ّشاق چه محتاج حجاز است ب) آن كس كه بود معتكف كعبة قربت / در مذهب ع
ج) دائم دل پرتاب من از آتش سودا / چون شمع جگرتافته در سوز و گداز است

د) ميسوزم و ميسازم از آن روي كه چون عود / كار من دلسوخته از سوز به ساز است
1) يكي  2) دو تا  3) سه تا  4) هر چهار تا

14- كدام كلمه در بيت زير، هستة گروهي است كه هم وابستة پيشين دارد و هم وابستة پسين؟
«از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود / زنهار از اين بيابان وين راه بينهايت»

1) طرف  2) وحشت  3) بيابان  4) راه
ّلص» در ابيات زير بهترتيب چيست؟ واژههاي «تخ 15- نقش دستوري

الف) دل چون تنور خواهد سخنان پخته ليكن / نه همه تنور سوز دل شهريار دارد
ب) كار خود گر به كرم بازگذاري حافظ / اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني

فاليه ـ منادا  4) نهاد ـ منادا 1) مضاف اليه ـ نهاد   2) نهاد ـ نهاد    3) مضا
16- چه تعداد از موارد زير دربارة دو بيت زير نادرست است؟

بوموبر، زنده يك تن مباد «چو ايران نباشد، تن من مباد / در اين
همه سربهسر، تن به كشتن دهيم / از آن به كه كشور، به دشمن دهيم»

مم است.   ب) در ابيات، چهار وابستة پيشين گروه اسمي هست. الف) نقش دستوري «ايران» مت
د) هر دو بيت رديف دارند. ج) ابيات صفت تفضيلي دارد.

4) هر چهار عبارت درست است. 3) يكي 2) دو تا 1) سه تا
17- كدام گزينه قرابت معنايي بيشتري با عبارت زير دارد؟

«در محاوراتي كه به حضور او ميان دو كس رود، خوض ننمايد و اگر از او پوشيده دارند، استراق سمع نكند.»
1) جز با خود راز خويش مگوي. اگر بگويي، آن سخن را زان پس راز مخوان.

2) پيش مردمان با كس راز مگوي كه اگرچه درونسو سخن نيكو بود، از برونسو گمان به زشتي برند.
ّر دلبران / گفته آيد در حديث ديگران 3) خوشتر آن باشد كه س

ّلق ندارد، رغبت مكن. 4) به دانستن رازي كه به تو تع
كمتري دارد؟ 18- بيت كدام گزينه با ديگر ابيات قرابت معنايي

1) مكن آزار هيچ نفس طلب / كه نيرزد جهان به آزاري
2) به آزار فرمان مده بر رهي / كه باشد كه افتد به فرماندهي (رهي: غالم)

3) دنيا نيرزد آنكه پريشان كني دلي / گر مقبلي به گوش مكن قول مدبران (مدبر: عاصي)
4) به جان زندهدالن، سعديا كه ملك وجود / نيرزد آنكه وجودي ز خود بيازارند

كمتري دارد؟ 19- كدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي
1) ابر آب داد بيخ درختان مرده را / شاخ برهنه پيرهن نوبهار كرد

2) در چمن هر ورقي حالي دگر است / حيف باشد كه ز كار همه غافل باشي
3) آفرينش همه تنبيه خداوند دل است / دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

ّسر صنع الهي بر او نه مكتوب است 4) كدام برگ درخت است اگر نظر داري / كه 
بيشتري دارد؟ ول بيت زير هماهنگي معنايي 20- كدام بيت با مصراع ا

«مپيچ از ره راست، بر راه كج / چو در هست، حاجت به ديوار نيست»
1) چند چپ و راست بتابي ز راه / چون نروي راست در اين كاروان؟

2) در باديهي بال بماندم / راهم ننمود رهنمايي
3) باشد كه رسم به كام روزي / در راه اميد ميزنم گام

4) بيا تا برآريم دستي ز دل / كه نتوان برآورد فردا ز گل
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د» اشارهاي ندارد؟ (نگاه به گذشته) ج و د،  ًشيئا و ج 21- بيت كدام گزينه به مفهوم عبارت «من طلب 
1) مكن ز عرصه شكايت كه در طريق ادب / به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

2) ز كوشش به هر چيز خواهي رسيد / به هر چيز خواهي كماهي رسيد
نميشود / مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد سر 3) نابرده رنج گنج مي

4) چو علمت هست جانا در عمل كوش / كه تا پندت بود چون حلقه در گوش
م!» در كدام گزينه آمده است؟ عل ِة ال َّن الج و َطريقُ  ٌق  َطري يء  ِّل ش ُك ل 22- ترجمه صحيح عبارت «

1) براي همه چيز راههايي است و علم مانند بهشت است.  2) براي هر چيزي راهي است و راه بهشت نيز علم و دانش خواهد بود.
3) هر چيزي راهي دارد و راه بهشت، علم است.  4) همهي چيزها راه دارند و راه بهشت، علم است.

23- ترجمه عبارت زير چيست؟
تِهم!» َنها في حيا يستعملو و  قلون  يع ٍم  َقو ل ُل اهللاُ اآليات  ص «يف

ميبرند، مفصل بيان ميكند. 1) خدا همه نشانهها را براي قومي كه در حال انديشيدن هستند و آنها را در زندگي خود به كار
زندگيشان به كار ميبرند، مفصل بيان ميكند. 2) خدا نشانهها را براي قومي كه ميانديشند و آنها را در

ميكنند و آنها را در زندگي به كار ميبرند، مفصل بيان ميكند. 3) خداوند نشانههايش را براي گروهي كه فكر
4) خداوند نشانهها را براي قومي كه فكر ميكنند و آنها را در زندگيشان به كار ميبرند، مفصل بيان كرده است.

24- كدام گزينه، ترجمه صحيح عبارت زير است؟
ًمعا!» ُلها  ُك َنأ ِة،  د المائ َلي  ع عشاء  لل َكثيرة  مة  ع عندنا أط »

ميخوريم!  2) غذاهاي زيادي براي ناهار سر سفره داريم، آنها را با هم ميخوريم! 1) نزد ما براي شام غذاي زيادي سر سفره است، آنها را
3) براي شام غذاهاي زيادي سر سفره داريم، آنها را ميخوريم!  4) غذاهاي زيادي براي شام سر سفره داريم، آنها را با هم ميخوريم!

25- خطا را در ترجمه مشخص كنيد.
لي»: پروردگارا! بيشك من به خودم ستم كردم، پس مرا ببخش. فر  َفاغ سي  َنف َظلمت  ّني  ب إ ر » (1

ِهم»: اي معّلمان، دانشآموزان را به مطالعه درسها تشويق كنيد. س درو ِة  ع َل مطا َلي  ع َذ  عوا التَّالمي ج َش َن!  ّلمو ع م يها ال 2) «ا
ده»: پدرم تصميم گرفت كه مزرعههايش را بين فرزندانش تقسيم كند. بينَ أوال عه  مزار م  س َق ي م أبي أن  َز ع » (3

ِهللا»: اي دوستم، به كسي دروغ نگو، زيرا دروغگو دشمن خداست. و ا عد ب  ذ لأنَّ الكا ًا،  حد ذب أ َتك صديقي! ال  4) «يا 
فعلهاي زير بهترتيب در كدام گزينه آمده است؟ 26- ترجمه

بنا» َكت د، ما ه ُنشا صروا،  ع، ُاْن ِج َنر وف  س »
2) برخواهم گشت، ياري كنيد، ميديديم، ننوشتيم1) برخواهيم گشت، ياري كنيد، ميبينيم، ننوشتيم

برميگرديم، ياري كنيد، ميبينيم، ننوشتهايم (4 3) برخواهيم گشت، ياريكردند، ميبينيم، نمينويسيم
27- كدام گفتوگو نادرست است؟

ّرابع. ِم ال ب في اليو ه عم، أذ َن ّزائر:  َنة؟ / ال مدي ََتذهبين إلي ال هل  ي:  ُّشرط 2) ال ٍم. يا َة أ َث َثال ّزائر: أبقي  ّكة؟ / ال م في  َتبقي  ًا  يوم َكم  ي:  ُّشرط 1) ال
. ِن اهللاِ في أما ًال،  جزي ِم! / الّزائر: ُشكرًا  يا ك أحسن األ َل ّني  ي: أتَم ُّشرط 4) ال بعد اُسبوعيِن. ع  ِج ّزائر: أر ك؟ /  ال ت مدين ع إلي  ِج َتر َتي  م ي:  ُّشرط 3) ال

28- در كدام گزينه، مورد نادرستي بيان شده است؟
َّق، دار) د د (مترادفهما:  حمي بيت  ب  ٌل با ج ر َق  َر َط  (2 ًمسرورا) ب،  ه َذ ًا (متضادهما:  حزين ِة  س ر مد َن ال م  جاد س ع  ج ر  (1

سفينة)  ،جندي ِحر (مفردهما:  ب َنهم في ال ُف س دنا  جنو َقد  َف  (4 َخوان، أنهار) ِر(جمعها: أ َّنه ك ال ُظر إلي ذل ُان 3) أخي! 
29- در كدام گزينه، فعل نهي به كار رفته است؟

َخير! َل ال َقدير!1) ال َتطُلبوا إلّا أعما ء  َشي ِّل  ُك علي  ه  ّل 2) أالتَعلَم أنَّ ال
اجتهاد! َن  َلي النَّجاح دو ع ُل  ص َتح ّنك ال  َلم أ اع  (4 ّله! من ال ت إلَّا الخَوف  يئا س َن ال م َنسان  عد اال يب 3) ال

30- كدام گزينه صحيح است؟
ِة. ع ر مز في ال ًا  َقمح رعي  ح! إز ّلا َف مي.1) يا  َكال َعن  م ب! إس َشبا 2) يا 
ِخ. ب مط بخوا َطعامًا في ال ب! ُاط ُطلّا ِر.3) يا  ِجدا َلي ال ع ًا  َشيئ ُتب  َتك ِبنتي! ال  4) يا 

سؤالهاي عربي

10 دقيقه

عربي
صفحهها ي 12 تا 74

دانشآموزان عزيز!!!
هدفگذاري چند از 10 خود را بنويسيد: ًا قبل از شروع پاسخگويي به سؤالهاي درس عربي، 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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صفحة: 6پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

 

 

31- براساس حديث امام صادق (ع)، كسي كه در زمان غيبت امام زمان (عج) هدايت مردم را بر عهده دارد، به كدام ويژگي
نياز ندارد؟

1) در جمعآوري دنيا و اموال حريص نباشد.   2) پرهيزكار باشد.
3) براي گسترش دين اسالم تالش كند.  4) مطيع دستورات الهي باشد.

32- در كدام گزينه، علت سركشي از دستور پيامبران بهدرستي بيان شده است؟
َن» ُتلو َتق و َفريقًا  ُتم  َّذب َك 2) «َفَفريقاً  َتكبرتُم» ُكم اس س َانفُ ِبما الَتهوي  ٌل  رسو ُكم  جاء َّلما  ُك َف َا » (1
يا» سو ًصراطا  ك  َاهد 4) «َفاتَِّبعني  ُر» بص و ما الي ع  سم ي بد ما ال َتع م  ل » (3

33- دربارة مفهوم «ايمان»، كدام عبارت نادرست است؟
2) ايمان، چراغ راه و ستون ما براي رفتن به سمت عمل است.1) ايمان، عامل رهايي انسان از سردرگمي است.

لوب» به يكي از آثار ايمان اشاره دارد. ُق ُّن ال ئ م َتط ِاهللا  ذكِر  ِب َاال  4) آية « 3) ايمان به معناي اعتماد و باور قلبي كامل به يك موضوع است.
34- چه تعداد از عبارتهاي زير درست است؟

الف) وضو با آب مضاف باطل است.
ب) مواالت به معني بهترتيب انجام دادن اعمال وضو است.

ج) وقتي به يكي از نامهاي خداوند دست ميزنيم، مستحب است كه وضو داشته باشيم.
د) به خواب عميق رفتن، تيمم را باطل ميكند.

ه) آبي كه در مكانهاي عمومي قرار دارد، غصبي نيست و وضو با آن صحيح است.
1) چهار  2) سه   3) يك   4) دو

35- پاسخ مطرح شده به كدام يك از سؤاالت دربارة دوران غيبت نادرست است؟
1) براساس حديث پيامبر (ص)، امام مهدي (عج) در چه روزگاري قيام ميكند؟ روزگاري كه مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند.

2) اعتقاد به ظهور منجي در كدام اديان وجود دارد؟ تمام فرقههاي دين اسالم، مسيحيت و يهوديت
3) براساس احاديث، امام زمان (عج) در هنگام ظهور چه چهرهاي دارند؟ در چهرة جواني كمتر از چهل سال

4) كدام امام، صبور بودن و همسايهداري را از وظايف منتظران دانستهاند؟ امام حسن (ع)

 

شكلگيري نابرابري در جهان است و كدام عامل شاخص توسعة انساني، جنبة اقتصادي 36- كدام مورد، جزء عوامل داخلي
دارد ؟ (نگاه به گذشته)

- ميزان سواد و رفاه عمومي حكومتها به بيگانگان - متوسط طول عمر    2) دخالت در امور داخلي كشورها 1) وابستگي
- ميزان درآمد و رفاه 3) دخالت در امور داخلي كشورها - اميد به زندگي   4) وابستگي حكومتها به بيگانگان

37- عبارت كدام گزينه با نامي كه در پرانتز مقابل آن ذكر شده است، هماهنگ نيست؟
1) مردي تندخو و بيرحم بود و سرانجام به دست خدمتكارانش كشته شد. (آقا محمدخان)

2) انگليسيها او را وادار كردند كه با جدايي قسمت شرقي سيستان و بلوچستان از ايران موافقت كند. (فتحعليشاه قاجار)
3) او در تعقيب گروهي از افغانهاي شورشي كه به هندوستان گريخته بودند، به هند لشكركشي كرد. (نادرشاه افشار)

4) مردم كرمان به دليل پناه دادن به او، توسط آقا محمدخان، مجازات شدند. (لطفعليخان زند)
38- كدام گزينه نادرست است؟

1) در نيمة دوم قرن بيستم، برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا مانند سنگاپور و هنگكنگ رشد اقتصادي نامطلوبي داشتهاند.
2) محيط پاك و نبود آلودگي، در افزايش متوسط طول عمر تأثير ميگذارد.

3) كمبود پزشك و دارو و امكانات درماني، باعث پايين آمدن متوسط طول عمر ميشود.
4) متوسط طول عمر در يك كشور يعني تعداد سالهايي كه انتظار ميرود كودكي كه در آن كشور به دنيا آمده است، عمر كند.

39- چه تعداد از عبارتهاي زير نادرست است؟
الف) در الية وردسپهر، هر چه از سطح زمين باالتر ميرويم، دماي هوا كم ميشود.

ب) باد در اثر جابهجايي هوا از جايي كه فشار كمتري دارد، به جايي كه فشار بيشتري دارد به وجود ميآيد.
ج) علت اعتدال دماي مجاور درياها اين است كه آبها بيشتر از خشكيها گرما را در خود ذخيره ميكنند.

د) هرچه از استوا به طرف قطبها حركت كنيم، تابش خورشيد مايلتر ميشود.
هـ) يكي از پيامدهاي گرم شدن كرة زمين، افزايش سيالب است.

1) چهار  2) سه   3) يك   4) دو
40- كدام مدرسه در ايران و به همت چه كسي متناسب با فرهنگ اروپاييان ساخته شد كه تفاوت جدي با سبك و فرهنگ تعلـيم و تربيـت در ايـران

اسالمي داشت و در كدام مدرسه، از معلمان كشورهايي به جز روسيه و انگليس براي تدريس استفاده ميشد؟
1) دارالفنون – اميركبير - رشديه     2) رشديه - ميرزاحسن رشديه - دارالفنون

3) رشديه - عباسميرزا - نظاميه     4) دارالفنون - ميرزاحسن رشديه - دارالفنون

سؤالهاي پيامهاي آسمان

سؤالهاي مطالعات اجتماعي

5 دقيقه

پيامهاي آسمان
صفحههاي 9 تا 73

5 دقيقه

مطالعات اجتماعي
صفحههاي 1 تا 82
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صفحة: 7پاية نهم (دورة اول متوسطه)پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400

Part A- Grammar and Vocabulary 
41-They don't . . . need the computer on Tuesday, but if it arrives by then, they will be happy. (نگاه به گذشته)

1) normally 2) quietly

3) actually 4) seriously

42-A: What do you do at night?

B: I . . . TV and then my mom and I . . . dinner.
1) watches - eat 2) am watching - are eating

3) watch - eat 4) watch - eats

43-Which sentence is grammatically correct?
1) Ali’s shirt is small for her sister.

2) Mahsa buy a ticket for a trip to the Caspian Sea.

3) Does her parents drink milk every night?

4) Teacher’s books are helpful for her students.

44-A: How does your sister . . . to school every day? B: She usually. . . a taxi .
1) go - hire 2) going - hires 3) go - hires 4) goes - hiring

45-I’m . . . for a hotel in Rasht for this weekend.
1) cooking

2) searching

3) booking

4) visiting

46-Before you go on a trip, you should . . .  . 
1) buy a ticket 2) check in 3) take off 4) land

47-When the red light comes on, you should . . .  the battery so it is ready for the next time.
1) hire 2) inform 3) pay attention 4) recharge

Part B- cloze test
My name is Alice. I am 14 years old. I get up early in the morning. I have my breakfast at 8 o'clock. I 

have a lot of friends at school. I know all the people have different . . . (48) . . ., but I know that I am 

kind and generous. I love to help poor people. I . . . (49) . . . every day except Thursdays and Fridays. 

I study a lot. I want to be a famous writer. I love reading and writing and because of that I love 

travelling. I read about different cities and countries a lot and I know if we want to move and live in 

another country it’s better to open an account and exchange our money there. 

Oh! I remembered something now. Last year we travelled to Italy and unfortunately 

we had a bad accident. I didn’t know what I should do there, but finally I did the best thing and called 

the . . . (50) . . .  . Next year we will travel to London and we will have a lot of fun. Enjoy your life! 

48-  
1) classmates 2) personalities

3) tourists 4) shopkeepers

49-  

1) go school to by bus 2) go bus to school by

3) go to school bus by 4) go to school by bus

50-  

1) information desk 2) receptionist

3) emergency 4) station

سؤالهاي زبان انگليسي 20 دقيقه

زبان انگليسي
صفحهها ي 15 تا 68
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صفحة: 8پاية نهم (دورة اول متوسطه)پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400

Part A- Grammar and Vocabulary 
51-Are you . . . with the computer now? No, . . . . 

1) working - you are not 2) working - I’m not 3) working - I am 4) work - we are not

52- . . . it often . . . in your city?

1) Does - rain 2) Is - raining 3) Does - raining 4) Is - rain

53-A: Excuse me! Can you give me a . . . hand please?

B: Please tell me what I can do for you.

1) asking 2) recharging

3) helping 4) wearing

54- James did his work in the group just for his . . . reasons. He never thinks of other members.

1) careless 2) original 3) interesting 4) selfish

55-My sister and I helped mother to . . . the table before the guests.

1) set 2) whish

3) fall 4) dry

56-A . . . in information technology is happening.

1) ticket 2) language

3) revolution 4) message

Part B- Reading Comprehension 

David wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. David's father 

gives him $500 a week pocket money and David puts $200 a week into his bank account. After 

three months David takes $2000 out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks 

and looks for a perfect gift. 

Suddenly he sees a beautiful brooch in the shape of his favourite pet. He says to himself, “My 

mother loves jewelry, and the brooch costs only $1700.” He buys the brooch and takes it home. 

He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he 

is looking forward to Christmas morning to see the joy on his mother's face. But when his mother 

opens the present she screams with fright because she sees a spider. 

57-Where does David put the present on Christmas Eve?

1) under his pillow 2) under a spider

3) under the Christmas tree 4) under the Christmas paper

58-What does David want to buy for his mother?

1) a special birthday present 2) a Christmas present

3) a spider ring 4) a Christmas paper

59-Which sentence is NOT TRUE?

1) David gets his money from his father.

2) David takes $1700 to the mall.

3) David buys a brooch for his mother.

4) David’s mother screams because she thinks she sees a real spider.

60-Why does David buy a spider brooch?

1) Spiders are his favourite pet. 2) He loves Christmas.

3) He wants to scare his mother. 4) His mother doesn’t like saving.
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صفحة: 9پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

A E F BC هستند. اگر مساحت قسمت خاكسـتري مثلـث    AB و  F به ترتيب وسط اضالع  E و  ABCD مستطيل است.  61- در شكل زير 


7  ،
ABCD چند سانتيمترمربع است؟ (نگاه به گذشته) سانتيمترمربع باشد، مساحت مستطيل 

28 (1
42 (2
35 (3
56 (4

بزرگتر يا مساوي عدد روشدة تاس دوم باشد، چقدر است؟ اينكه عدد روشدة تاس اول 62- در پرتاب دو تاس سالم، احتمال
(15

12(27
12

(35
9 (411

18
x كدام است؟  y ، آنگاه  B  A A و  B B باشد و بدانيم  {4,2 y,1} A و   {3,2x,2 y} 63- اگر 

2 (13 (2
4 (35 (4

B در ابتدا چند عضو داشته است؟ زيرمجموعههاي آن 224 واحد كم ميشود. مجموعة  B سه عضو كم كنيم، از تعداد 64- اگر از اعضاي مجموعة 
n n عضوي برابر است با:  .)(تعداد زيرمجموعههاي يك مجموعة  2

9 (110 (2
11 (4 8 (3

   655- حاصل   5  9 كدام است؟5 9 9
(193(2113
(359(4527

4 كدام است؟  باشد، حاصل   1 1 1 66- اگر 
3  2 2  (2 2 2  (1

3  2  (32 2 2  (4
67- در يك مستطيل، وسطهاي اضالع متوالي را به هم وصل ميكنيم. نسبت مساحت مستطيل به شكل حاصل چقدر است؟

2  (2   2  (1

(32
33  (4

C چند درجه است؟ AD مساوي باشد، آنگاه زاوية  AB و  AC با طول دو ضلع  A و طول   40 ، اگر  ABCD 68- در چهارضلعي 
120 (1
140 (2
160 (3
180 (4

4 A برابر B متمم يكديگرند. اندازة زاوية  A و  A چند درجه است؟699- دو زاوية  B است. زاوية  مكمل زاوية 
72 (4  63 (3  36 (2  27 (1

70x- مجموعه جواب معادلة
| |
x





2 در كدام گزينه آمده است؟52

x  1, x  3  (2

(3

x  3, x 1  (1

x  , x 
43 3(4x ,x


  

43 3

سؤالهاي رياضي

20 دقيقه

رياضي
صفحههاي 1 تا 77

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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E

F

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



صفحة: 10پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

7A 5,6,7A  و)  هـ) 

A باشد، چه تعداد از گزارههاي زير درست است؟ 5,5,5,6,7 71- اگر 

5,5A د)  5A ج)  6A 5A  ب)  الف) 
7A ز) 

0/3 (1

6 (4  5 (3  4 (2  3 (1

A چند زيرمجموعه دارد؟ x | xN,(x 1)x(x 1)(x  2) 0 72- مجموعة
2 (4  4 (3  8 (2  16 (1

73- هر يك از اعداد 20,...,1,2,3 بر روي 20 گوي يكسان نوشته شده است. اگر يك گوي از بين آنها بيرون آوريم، با كدام احتمال عدد آن زوج ولي
بر 3 بخشپذير نيست؟

0/4 (2
0/45 (4 0/35 (3

(  )2  (  )2 1 كدام است؟74- حاصل عبارت 3 3 5

1 5  (35 2 3 1  (4 5  2 3 1  (2 5 1 (1

x2   1 كدام است؟75- كمترين مقدار عبارت  2

3 (11 (23 (4  2 (3
 100 DB و   BC  ، AD  DC 76- در شكل زير، اگر  DAC چند درجه است؟DBC باشد، اندازه 

20 (1
10 (2
25 (3
15 (4

77- در شكل زير، دو مثلث همنهشتاند. مقدار x چند درجه است؟
52 (1
73 (2
65 (3
55 (4

78- معكوس حاصل عبارت مقابل همواره كدام است؟
x

x y
y

A
y

x y
x






           
           

212
2 3

3 4

(xy)  (12(2x y4 8y  (3 x4 8x2y8  (4

3 كدام است؟ 384  23 162 23 2058 79- حاصل عبارت 

23 6  (263 6  (383 6  (4 43 6  (1

80- حجم مكعبي برابر
 

33 2 3 4 23 3 2 2
3 2  (13 3  (2

 است. ضلع مكعب كدام است؟

(33 2(43 3
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صفحة: 11پروژة  4- آزمون 8 بهمن 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.

 

ÿÿ(نگاه به گذشته) 81- با توجه به شكل زير، كدام گزينه درست است؟ (اليههاي رسوبي از زمان تشكيل وارونه نشدهاند.
1) در تمام اين اليههاي رسوبي به طور قطع فسيلهاي يكساني يافت ميشود.

C تشكيل شدهاند. B و   ، A D و سپس اليههاي  2) ابتدا الية 
C از بقية اليههاي رسوبي كمتر است. 3) عمر فسيلهاي موجود در الية 

D بيشتر از ساير اليهها است. 4) احتمال وجود فسيل در الية 

82- چه تعداد از موارد زير در رابطه با طبقهبندي عناصر در جدول طبقهبندي صحيح است؟
الف) دانشمندان همة عناصر شناخته شده را در هشت ستون طبقهبندي كردهاند.
ًكامال يكسان است. ب) خواص عناصري كه در يك طبقه (ستون) قرار ميگيرند، 

ج) همواره عناصري كه تعداد الكترونهاي مدار آخر اتم آنها برابر است، در يك ستون قرار ميگيرند.
د) تعداد الكترونهاي مدار آخر هر اتم با شمارة ستون آن در جدول طبقهبندي برابر است.

2) 11) صفر
3 (4   2 (3

83- در كدام گزينه، به موارد درست دربارة گاز اتن اشاره شده است؟
الف) گازي بيرنگ است كه به طور طبيعي به وسيلة همة ميوههاي رسيده آزاد ميشود.

ب) در صنعت كشاورزي از اين گاز كه از نفت خام جدا ميشود، براي تبديل ميوههاي نارس به رسيده استفاده ميشود.
ج) از حرارت دادن اين گاز در يك ظرف در بسته، تنها يك تغيير فيزيكي رخ ميدهد و پالستيك توليد ميشود.

(C H )n د) در اثر بسپار شدن گاز اتن، تركيبي به نام پلياتن با فرمول 
1) الف- ب

2 توليد ميشود. 4
2) الف- د
4) ب- ج 3) ب- د

84- با وارد كردن نيروي خالص 20 نيوتوني به يك جسم كه بر روي يك سطح افقي بدون اصطكاك قرار دارد، جسم در راستاي افق از حالت سـكون
ميباشد؟ شروع به حركت ميكند و در مدت زمان 4 ثانيه سرعت آن به 8 متر بر ثانيه ميرسد. جرم جسم مورد نظر چند كيلوگرم

5 (12 (2
10 (4   2/5 (3

85- كداميك از موارد زير در گذشته، در لورازيا قرار داشته است؟
2) قطب جنوب 1) آمريكاي شمالي

4) آمريكاي جنوبي 3) هندوستان
86- چه تعداد از موارد زير نادرست است؟

الف) حركت ورقة استراليا و ورقة قطب جنوب به صورت نزديكشونده است.
ب) حركت ورقة عربستان و ورقة آفريقا به صورت دورشونده است.

ج) اگر سنگهاي دو طرف شكستگي، نسبت به هم جابهجا شده باشند، گسل را بهوجود ميآورند.
2) دو 1) سه

4) صفر 3) يك
87- كدام گزينه درست است؟

1) حركت ورقههاي نازكا و آمريكاي جنوبي به صورت نزديكشونده است.
2) حركت امتدادلغز فقط در ورقههاي اقيانوسي انجام ميشود.

لرزهخيز ايجاد ميشود. 3) با برخورد ورقة اقيانوس آرام به ورقههاي اقيانوسي اطراف خود، كمربند
4) ايجاد ورقة اقيانوسي جديد در وسط اقيانوسها اولين بار توسط آلفرد وگنر مطرح شد.

ًا حاصل كداميك از پديدههاي زير است؟ 88- تشكيل رشتهكوه زاگرس مستقيم
1) تشكيل آتشفشانها

2) برخورد ورقههاي سنگكره
3) ايجاد گسلها و زمينلرزه
4) تهنشست رسوبات درياها

89- كدام يك از موارد زير، از شرايط قطعي تشكيل فسيل در محيطهاي دريايي نميباشد؟
1) دور ماندن از اكسيژن هوا

2) قرار گرفتن در بين رسوبات در زمان كوتاهي پس از مرگ
3) دور ماندن از باكتريها و آب

4) وجود قسمتهاي سخت مانند استخوان، دندان و صدف

20 دقيقه

سؤالهاي علوم تجربي

علوم تجربي
صفحههاي 1 تا 82

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  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

90- با توجه به موارد زير، در كدام گزينه، مراحل شناسايي و اكتشاف ذخاير نفت بهترتيب درست آورده شده است؟
الف) نمونهبرداري از اليههاي سنگي در اعماق زمين

ب) شناسايي محلهاي مستعد وجود ذخاير نفت
ج) استفاده از امواج لرزهاي

د) حفر چاه اكتشافي جهت اطمينان از كيفيت و كميت ذخاير
 ج ب د 2) الف 1) ب  ج د الف

 

 د الف ج 4) ب 3) د  ب ج الف
91- كدام يك از واكنشهاي زير ميتواند از قانون پايستگي جرم پيروي   كند؟

(7/7 g) D + (11/6g) E → (19/6 g) F (2 (4/4 g) A  + (5/4g) B → (9/8 g) C (1
(15/2 g) J + (9/1g) K → (24/5 g) L (4 (8/6 g) G + (3/5g) H → (11/5 g) I (3

k 92m- اتومبيلي با سرعت ثابت

h
نقطـهي B مـيرسـد. 72 در مسيري مستقيم در حال حركت است.  اين اتومبيل، پس از 4 ثانيه از نقطهي A بـه

m سپس با ديدن مانعي بالفاصله ترمز كرده و با شتاب ثابت
s2ميايستد. مدت زمان اين حركت C 2 سرعتش را كاهش ميدهد تا اينكه در نقطه

از نقطه A تا C چند ثانيه است؟
32 (4 40 (3 10 (2  14 (1

4 ،A 935- شتاب جاذبه در سطح سيارة
3 ،B است.2شتاب جاذبه در سطح كرة زمين و شتاب جاذبه در سطح سيارة A شتاب جاذبه در سطح سيارة

N g)اگر وزن جسمي روي كرة زمين 30N باشد، وزن همين جسم در سيارة B چند نيوتون است؟ )
kg

10
45 (4 36 (3  32 (2  24 (1

سنگكره است و نسبت به . . .  . بزرگترين ورقة 94- ورقة . . .
1) اقيانوس آرام ـ تمام ورقههاي اطراف خود حركت دورشونده دارد.

2) آمريكاي شمالي ـ تمام ورقههاي اطراف خود حركت دورشونده دارد.
3) اقيانوس آرام ـ ورقهاي كه در شمال شرقياش قرار گرفته است، حركت نزديكشونده دارد.

غربياش قرار گرفته است، حركت نزديكشونده دارد. 4) آمريكاي شمالي ـ ورقهاي كه در جنوب
95- تشكيل پوستة جديد در بستر كدام دريا علت رخداد زمينلرزههاي فراوان در غرب و جنوبغرب ايران است؟
4) عمان 1) سرخ  2) سياه  3) خزر

96- چه تعداد از موارد زير درست است؟
الف) تعداد زمينلرزهها در نقاط لرزهخيز زمين، بهصورت يكنواخت پراكنده شده است.

اقيانوسها ميشود. ب) حركت امتدادلغز ورقههاي سنگكره سبب گسترش بستر
ج) يكي از پيامدهايي كه در اثر حركت ورقههاي سنگكره ايجاد ميشود، چينخوردگي است.

2) يك 1) صفر
4) سه 3) دو  

97- درياچهها از محيطهاي . . . تشكيل فسيل محسوب ميشوند و هنگام تشكيل فسيل به روش جانشينشدن، مواد معدني جايگزين بخشهـاي . . .
بدن جانداران ميشوند.

1) دريايي ـ سخت    2) غيردريايي ـ سخت
3) دريايي ـ نرم    4) غيردريايي ـ نرم

98- كدام گزينه نادرست است؟
1) از ميليونها سال قبل، بخشهاي وسيعي از سطح زمين را آب پوشانده است.

2) فسيلها، آثار و بقاياي اجساد جانداران قديمياند كه در بين مواد گوشتة زمين وجود دارند.
استخوانهاي بدن يك جاندار نسبت به پوست آن، در برابر عوامل فساد مدت زمان بيشتري مقاومت ميكنند. (3

4) امكان تشكيل فسيل از آثار باقيمانده از فعاليتهاي زيستي جانداران نيز وجود دارد.
99- كدام گزينه را نميتوان از مطالعة فسيلها بررسي و تعيين كرد؟

1) تشخيص زمان وقوع زلزله    2) بررسي وجود ذخاير نفت و گاز
3) تشخيص نوع آب و هواي گذشتة زمين  4) اثبات جابهجايي قارهها

100-كدام عبارت نادرست است؟
1) فرسايش سطح خشكيها و انتقال ذرات به درياها باعث تشكيل رسوبات ميشود.

2) بخش وسيعي از سطح زمين را سنگهاي رسوبي پوشانده است.
3) داشتن فسيل و اليهبندي سنگ رسوبي، باعث كاربرد آن در مطالعة زمين شده است.

4) همزمان با فرسايش خشكيها، فقط اجساد موجودات خشكيزي البهالي رسوبات دفن شدهاند.
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صفحة: 13پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A D باشد، كدام عبارت فقط در رابطه با فلز   A  C  B واكنشپذيري چهار فلز با اكسيژن به صورت  101- اگر ترتيب

D به طور نامنظم شامل طال، مس، آهن و منيزيم ميباشند.) )نگاه به گذشته( A تا  درست است؟ (عناصر 

1) اگر يك تكه از نوار آن را روي شعلة چراغ بگيريد، به سرعت ميسوزد و نور خيرهكنندهاي توليد ميكند.

2) در شرايط يكسان، قطعهاي از اين فلز نسبت به ظروف مسي زودتر زنگ ميزند.

3) به علت رسانايي الكتريكي زياد، مقاومت در برابر خوردگي و قابليت مفتول شدن از آن در سيمكشي ساختمان استفاده ميشود.

4) برخالف سه فلز ديگر با اكسيژن به كندي واكنش ميدهد.
 

102- چه تعداد از موارد زير نادرست است؟

الف) هر بسپار از زنجيرههاي بلندي تشكيل شده است كه از اتصال تعداد زيادي درشت مولكول به يكديگر به دست ميآيد.

ب) سوزاندن پالستيكها راهحل مناسبي براي بازگرداني آنها به طبيعت است.

ج) هر مولكول آمونياك و سولفوريكاسيد از تعداد بسيار زيادي اتم ساخته شده است.

O تشكيل شده است. H و   ، C د) سلولز از تعداد محدودي اتمهاي 

4 (13 (2

2 (31 (4
 

103- كدام گزينه نادرست است؟

1) شكر همانند اتانول در آب به صورت مولكولي حل ميشود.

2) محلول نمك خوراكي برخالف محلول كات كبود در آب رسانايي الكتريكي دارد.

3) در محلول كات كبود در آب، يونهاي سازنده در سراسر محلول پخش ميشوند و سبب برقراري جريان الكتريكي در محلول ميشوند.

4) بلورهاي حاصل از محلولهاي كات كبود، سديمكلريد و شكر در آب در شكل، رنگ و اندازه با هم تفاوت دارند.

104- تعداد الكترونهاي مدار . . . در . . . سديم با تعداد الكترونهاي مدار . . . در . . . برابر است.

2) دوم- اتم- آخر- اتم كلر 1) آخر- اتم- اول- يون كلريد

4) آخر- يون- آخر- يون كلريد 3) دوم- يون- آخر- اتم كلر

105- هموگلوبين يك . . . است كه براي ساختن آن به . . . نياز داريم.

Fe 13) درشت مولكول – 

Fe 23) بسپار مصنوعي- 

Fe 32) درشت مولكول- 

Fe 42) بسپار مصنوعي- 

20 دقيقه

علوم تجربي (شيمي)
صفحهه اي 1 تا 21

سؤالهاي علوم تجربي (بخش شيمي)
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صفحة: 14پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

 

106- متحركي بر روي مسير دايرهاي شكل به شعاع 40 متر در مدت 5 ثانيه نيم دور ميچرخد. سرعت متوسط و تندي متوسط بهترتيب از راسـت بـه

(   3 چپ چند متر بر ثانيه ميباشد؟(

16  8  (12416  (2

4816  (4 24 8  (3

m 107- گلولهاي با تندي
s

m 5 در راستاي قائم به سطح زمين برخورد ميكند و با تندي
s

3 در راستاي قائم به سمت باال باز ميگردد. اگر مدت زمان

جابـهجـايي كميتـي مسير حركت از ابتدا تا انتها 0/2 ثانيه باشد، اندازة شتاب متوسط گلوله چند متر بر مجذور ثانيه است؟ (توجه: سـرعت هماننـد

جهتدار و برداري ميباشد و در تغيير سرعت، جهت سرعت هم مؤثر است.)

40 (110 (2 

5 (3100 (4 

F 5kg در آسمان در حال پرواز ميباشد و بر آن فقط دو نيروي  108- جسمي به جرم 


F 1 و 


2 مطابق شكل وارد ميشود. در اين صورت، شتاب حركت

جسم چند متر بر مجذور ثانيه و در كدام جهت ميباشد؟ (از نيروي وزن جسم صرف نظر ميشود.)

1) 1/6- شرق

2) 2- شرق

3) 1/6- جنوب شرق

4) 2- جنوب شرق

 

800N هم بر روي اسكيت ديگري قرار دارد. سيركباز فيل را هل 800kg بر روي اسكيت و سيركباز به وزن  109- در يك سيرك، بچه فيلي به جرم 

( g 10N kg ميدهد و هر دوي آنها شتاب پيدا ميكنند. شتاب كدام يك بيشتر است؟ (از اصطكاك صرف نظر شود.) (

1) شتاب بچه فيل بيشتر از سيركباز است.

2) شتاب سيركباز بيشتر از بچه فيل است.

3) شتاب هر دو برابر است.

4) هر دو ساكن هستند و شتابي ندارند.

110- كدام گزينه جاهاي خالي زير را به درستي كامل ميكند؟

«نيروي اصطكاك بين دو جسم به جنس دو جسم بستگي . . . و هرچه دو جسم بيشتر روي هم فشرده شوند، نيروي اصطكاك . . .  .»

2) ندارد- تغييري نميكند1) دارد- تغييري نميكند

4) ندارد- بيشتر ميشود3) دارد- بيشتر ميشود

علوم تجربي (فيزيك)سؤالهاي علوم تجربي (بخش فيزيك)
صفحههاي 39 تا 62

F =6N2

5kgF =8N1
غربشرق

شمچال

جنوب
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صفحة: 15پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم (دورة اول متوسطه)

 

 

111- اگر سنگهاي دو طرف شكستگي، نسبت به هم جابهجا شـده باشـند، . . .  را بـه وجـود مـيآورنـد و اگـر
سنگهاي دو طرف شكستگي، جابهجا نشده باشند، . . . بهوجود ميآيد. (نگاه به گذشته)

1) گسل - درزه        2) گسل - ورقة اقيانوسي
3) درزه - ورقة اقيانوسي         4) درزه - گسل

. سنگكره، . . . 112- اليههاي رسوبي در درياها به صورت . . . تهنشين ميشوند و سپس در اثر حركت و برخورد ورقههاي
1) عمودي- رشتهكوهها را به وجود ميآورند

2) افقي- ضخامت رسوبات كم ميشود
3) عمودي- ضخامت رسوبات كم ميشود
4) افقي- رشتهكوهها را به وجود ميآورند

113- فرضية گسترش بستر اقيانوسها كدام عامل را منشأ ايجاد ورقة جديد اقيانوسي ميداند؟
1) جريانهاي همرفتي سنگكره

2) صعود مواد مذاب سستكره به بستر اقيانوسها
3) وارد شدن فشار به اليههاي رسوبي

4) كاهش دما و فشار در بخشهايي از سستكره
114- در كدام يك از مكانهاي زير، احتمال تشكيل فسيل كاملتري از يك جاندار وجود دارد؟

1) معدن نمك
2) صمغ گياهان

3) مرداب
4) خاكستر آتشفشاني

هوهستهايها، كدام گزينه صحيح است؟ پيشهستهايها و 115- در مورد
1) پيشهستهايها پرياختهايهايي هستند كه مادة وراثتي آنها درون پوششي به نام هسته قرار ندارد.
2) پيشهستهايها تكياختهايهايي هستند كه مادة وراثتي آنها درون پوششي به نام هسته قرار دارد.

3) هوهستهايها تكياختهايها يا پرياختهايهايي هستند كه مادة وراثتي آنها درون پوششي به نام هسته قرار دارد.
4) همة هوهستهايها فاقد ديوارة ياختهاي هستند و در اطراف مادة وراثتي خود پوششي به نام هسته دارند.

116-كدام گزينه در مورد جانداري كه در شكل زير، سبب ايجاد لكههاي زرد بر روي برگهاي گندم شـده اسـت،
درست است؟

1) توانايي فتوسنتز دارد.
2) موجودي يوكاريوت است.

3) در سلسلة باكتريها قرار دارد.
4) ممكن نيست ويروس به ياختههاي آنها وارد شود.

117- كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل ميكند؟
«بيشتر گياهان آونددار . . . دارند.»

1) هاگ
2) مخروط

3) گل
4) ريشهسا

118- كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل ميكند؟
خشكيزي . . . است.» «مهمترين نقش قديميترين گياهان روي زمين در زندگي ما و ساير جانوران

1) مربوط به فتوسنتز
2) توليد هاگ

كربندياكسيد 3) برطرف كردن مشكل كاهش
4) تأمين غذاي جانداران برخالف توليد اكسيژن

119- كدام يك از موارد زير، از فوايد مرجانها نيست؟
1) موجشكن طبيعي

2) محافظت از سواحل در برابر فرسايش
3) زيستگاه جانوران دريايي
4) توليد كلسيم قابل جذب

ميتوان گفت . . . كرمهاي خاكي، بيشتر انگلاند، . . . 120- در ارتباط با دستهاي از كرمها كه
1) برخالف- داراي دستگاه گوارش و دفع مواد زائد هستند.

حلقه حلقه دارند. 2) همانند- بدني
3) برخالف- خروج مواد زائد از سطح بدن انجام ميشود.

4) همانند- داراي دستگاه گردش خون هستند.

و زيستشناسي) علوم تجربي (بخش زمينشناسي علوم تجربي (زمينشناسي)سؤالهاي
صفحههاي 63 تا 79

علوم تجربي (زيستشناسي)
صفحههاي 121 تا 146
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) پايةپاية ننههمم تيزهوشانتيزهوشان  ((دورةدورة اولاول متوسطهمتوسطه)
ددففتتررچچةة سسؤؤاالل آآززمموونن 88 ببههممنن ماهماه 11440000

100100 سؤالسؤال تعدادتعداد ككلل سسؤؤااللهايهاي آآززمموونن::  
100 ددققييققههممددتت پاسخپاسخگگوييويي::   100

مموواادد ااممتتححااننيي::
زمان پيشنهاديشمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس

50 دقيقهاستعداد تحليلي   3  121  50

(هشتم) فارسي
5 دقيقه   14  171  5 (هشتم) آسمان قرآن و پيامهاي
5 دقيقه   15  176  5

(هشتم) علوم تجربي
5 دقيقه   16  181  5 (هشتم) مطالعات اجتماعي
5 دقيقه   17  186  5

(هشتم) 5 دقيقهرياضي   18  191  5

(نهم) فارسي
5 دقيقه   19  196  5 (نهم) قرآن و پيامهاي آسمان
5 دقيقه   20  201  5

(نهم) 5 دقيقهمطالعات اجتماعي   21  206  5
(نهم) 5 دقيقهعلوم تجربي   22  211  5

(نهم) 5 دقيقهرياضي   23  216  5

ططررااححاانن::
نام طراحاننام درس
جواد احمديشعار، سارا بابايي، اميرحسين حسامي، آرش دانشفر، احمدرضا قرباني، سينا گروسي، حميدرضا مظاهري، سارا معصومزادهاستعداد تحليلي

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

هانيه رمداني، زهرا صداقت، سينا گروسي، سارا معصومزادهمطالعات اجتماعي
جواد احمديشعار، مرتضي اسداللهي، فاطمه اديبفر، سيدرضا رضوي، مونا عليزادهمقدم، سيدمحمد معروفي، سميرا نجفپورعلوم تجربي

مجيديپور، عليرضا مصفا، آرمان وكيليرياضي جهانبانيفرد، آرش دانشفر، محمدحسين رضوانيفر، عادل عباسي، سهام بهمن اميدي، مرجان

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

ويراستار
سينا گروسي

زينلينوشآباديجواد احمديشعار جواد بابك اسالمي جواد احمديشعار   سارا معصومزاده سميرا نجفپورسكينه گلشني
زينلينوشآبادي خسرو ايزديجواد

مسئول درس
ستايش محمديمستندسازي الناز معتمدي ستايش محمدي بهمنپور ساداتهاشميمريم بهمنپورمهسا مريم

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 –– پپالالكك 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  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 3

 

» است؛ نسبت به «...........» 121- «دبيرستان»، نسبت به «دبستان» مانند ....

1) كارشناسي به كارشناسي ارشد     2) كارشناسي به كارداني

122- «پيروزي» معموًال نتيجة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نيست. 3) كارداني به دكتري    4) كالس زبان به باشگاه ورزشي

2) استقامت1) اراده

4) انكار 3) اشتباه

123- واژهي «اغرَب» به «اَقرب» مانند ............. است به؟؟

َلم    2) القا به الغا ع َلم به  َا  (1

3) عوان به َاوان    4) منزجر به منضجر

124- اگر حروف زير را به ترتيب عكس الفبايي مرتب كنيم، كدام حرف بهترتيب در جايگاه پنجم و هفتم قرار ميگيرد؟

«ط – ل – ع - ث – ذ -  گ – ش  – خ »
2) ش - ذ1) ط – خ

4) ط -  ذ 3) ش – خ

125- مترادف فارسي  واژة «اضطراب» كدام گزينه است؟

2) شوريدگي1) استرس

3) تشويش4) دغدغه

126- به جاي واژة « مجرد» و « نيارستي» در متن زير، گزينة
............................................................................................................... را ميتوان قرار داد. (متن از كتاب قابوسنامه انتخاب شده است.)

ّرد دلير همي رفت و باك نداشت و هر كجـا كـه « ... شنيدم كه وقتي دو صوفي با هم همي رفتند، يكي مجرد بود و ديگري پنج دينار داشت. مج

رسيدي ايمن بودي و جايگاه مخوف مي خفتي و مي غلتيدي به مراد دل و خداوند پنج دينار، از بيم نيارستي خفتن وليكن به نفـس، موافـق او

بـيم د پـنج دينـار از ّرد طعام بخورد و خوش بخفت و خداون ِر چند راه بود. صوفي مج س بودي، تا وقتي به سر چاهي رسيدند جايي مخوف بود و 

نيارست خفتن. همي گفت: چه كنم. پنج دينار زر دارم و اين جاي مخوف است و تو بخفتي و مرا خواب نمي گيرد؛ يعني كه نمي يارم خفـت و

ِبرستي، ايمن بخسب و بنشين و برو، كه مفلس در ك چاه انداخت، گفت:  َت ّرد گفت: پنج دينار به من ده، بدو داد. وي به  نمي يارم رفت. صوفي مج

ِحصار رويين است...»
2) تنها – بدون يار1) تهيدست – ميترسيد

4) انفرادي – ترسو 3) ازدواج نكرده – جرات نداشت

را 127- واژة «كار» افزون بر معناي امروزي، معناي ديگري نيز در گذشته داشته است كه در واژة «كارزار» همچنان باقيست؛ بر اين اساس كدام گزينه معناي قديمي

در خود دارد؟
ِن ما كه پيش كار بود به تير و زوبين افگار و غمين كردند. 1) پيل نر را از آ

2) تا پريشان نشود كار به سامان نرسد.

3) سپندي گو بر آتش نه كه دارد كاروباري خوش

4) معني آن را در مقاالت و كتابهاي خود به خوبي به كار بريد.

سؤالهاي استعداد تحليلي

استعداد تحليلي

دقيقه 50
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 4

128- بر پاية متن زير از گلستان سعدي, مقصود از كدام واژه صحيح ذكر نشده است؟

«ياد دارم كه در ايام طفلي متعبد بودمي و شب خيز و مولع زهد و پرهيز. شبي در خدمت پدر - عليه الرحمه- نشسته بودم و همه شب ديده بر هم نبسـته و

دوگانهاي بگزارد. چنان خواب غفلت بردهانـد كـه گـويي مصحف عزيز در كنار گرفته و طايفه اي گرد ما خفته. پدر را گفتم: يكي از اينان سر بر نمي دارد كه

مردهاند. گفت : جان پدر! تو نيز اگر بخفتي به، كه در پوستين خلق افتي!» نخفتهاند؛ كه

2) مصحف: كتاب1) خلق: مردمان

4) متعبد: عبادت 3) دوگانه: نماز

129- در كدام گزينه رابطة «ترادف» ديده نميشود؟

1) با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز / پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است

2) گفت آشنايان در مقام حيرتاند / دور نبود گر نشيند خسته و مسكين غريب

3) از خم ابروي توام هيچ گشايشي نشد / وه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلف

4) من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم / كه عشق از پردة عصمت برون آرد زليخا را

130- بند زير با كدام بيت ارتباط معنايي بيشتري دارد؟

«شيخ ما گفت: ادب كردن احمق را چون آب است در بيخ حنظل (هندوانة ابوجهل)؛ هرچه آب بيشتر خورد، تلختر گردد.» (اسرارالتوحيد)

1) قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش/ ز كاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد

2) به ادب نافه گشايي كن از آن زلف سياه / جاي دل هاي عزيز است به هم برمزنش

3) گر سجده كنان آيد در امن و امان آيد / ور بي ادبي آرد سيلي و ادب بيند

4) گرگ اگر با تو نمايد روبهي/ هين مكن باور كه نايد زو بهي

هشت» با كدام گزينه ارتباط معنايي كمتري دارد؟ مرد و  131- عبارت « بدبخت آنكه 

1) مكن نماز بر آن هيچكس كه هيچ نكرد / كه عمر در سر تحصيل مال كرد و نخورد

2) پيري و جواني پي هم چون شب و روزند / ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم

3) حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافي ست / طبع چون آب و غزلهاي روان ما را بس

4) چشم گيتي تويي، مرو در خواب / فرصت از دست ميرود درياب

132- مرتب شدة عبارتهاي زير به صورت منطقي كدام است؟

پادشاه ًتفاقا  ا َشباني  ُشد  اشتباه /  مردمي از  ِن  الف) در ميا

ب) از قضا همسايه روزي حمله كرد / تا بگيرد خاك آنان در نبرد

ج) پس كند فرمانده قدري مشورت / با بزرگان و سران مملكت

د) محترم باشد بشر در جاي خود / پس مكن در كفش ديگر پاي خود

ما تيره بخت مجهز بود و سخت / مردم بيچاره ا ه) لشكر دشمن 

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

3) الف – د – ب – ج – ه     4) ب – د – ه – ج – الف
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 5

133- معني واژة داخل پرانتز در كدام عبارت نادرست است؟
1) اين نكرد اال بتوفيق ازل اين اعتقاد/ وآن نكرد اال به تٔاييد ابد آن اختيار (توفيق: كاميابي)

2) ز داد اوست زمان كرده با امان وصلت/ به حكم اوست قضا بسته با رضا ميثاق (ميثاق: پيمان)
3) سحرگهي كه يالن تيغ بركشند چو صبح / به عزم رزم كنند از براي كينه سباق (سباق: سابقه)

4) شها به وصف تو خوش كردهام مذاق سخن / مدار عيش مرا بر اميد تلخ مذاق (مذاق: ذائقه)
134- جمع واژههاي «والي – واليت - متولي» به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

1) والت – واليات – متوليان    2) واليان – واالت – متوليون
3) والت – واليون – متوليان    4) واليون – واليات – متوال
135- مخالف مضمون ضرب المثل «پاي كسي روي پوست خربزه بودن» در كدام گزينه مشاهده ميگردد؟

1) من نگويم چه كن ار اهل دلي خود تو بگوي  2) اي جهان ديده ثبات قدم از سفله مجوي
3) از در عيش درآ و به ره عيب مپوي    4) دلق آلوده صوفي به مي ناب بشوي

136- كدام گزينه مفهومي مشابه ضربالمثل «هركه بامش بيش، برفش بيشتر» را داراست؟
1) آدم به كيسهاش نگاه ميكند!    2) آسوده كسي كه خر ندارد/ از كاه و جوش خبر ندارد!

3) آن وقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود؟  4) ارث خرس به كفتار مي رسد.
*** متن  زير را بخوانيد و به چهار سوال بعدي پاسخ دهيد.

آلودگي نوري
انجمن بين المللي آسمان تاريك، آلودگي نوري را به عنوان «استفاده نامناسب يا بيش از حد از نور مصنوعي»  تعريف ميكند. اين آلودگي ميتوانـد صـورتهـاي
مختلفي داشته باشد. خيرگي (Glare) يا روشنايي بيش از حد آسمانتاب (Sky glow) كه آسمان شب را در مناطق شهري از ديده پنهان ميكند. تعدي نوري
(Light trespass) يا نوري سرگردان كه به جايي ميتابد كه آنجا نيازي به آن نور نيست يا دستههاي نور درهمريخته يا گيجكننده از منابع درخشان نور. گرچه

ممكن است آلودگي نوري مانند نشت مواد شيميايي بالفاصله سمي نباشد، اما اكنون يكي از مزمنتـرين اخـتالالت محيطـي روي زمـين اسـت. در سـال   2016
دانشمندان تخمين زدند كه 99 درصد اقليم اياالت متحده و اروپا مقداري از آلودگي نوري را تجربه ميكنند. براساس مشاهدات ماهواره Suomi NPP ، يك سوم
ًا 80 درصد آمريكاي شمالي) مطالعه ديگري در سال 2017 نشان ميدهد كه در سراسر جهان، آلودگي نوري انسانها نميتوانند راه شيري را ببينند، (از جمله تقريب
ًا ساليانه دو درصد افزايش يافته است. ممكن است به نظر زياد نرسد، اما اين درصدها مركب است و هر سال بر روي قبلي افزوده بين سالهاي 2012 تا 2016 تقريب
ميشود. برخي از منابع توليد آلودگي نوري در شهرها به شرح ذيل است: نور تابلوهاي تبليغاتي و بيلبوردها، نور خيابانها و ميدانها، نورپردازي المانهاي شهري نظير

پرچم، مجسمه، پل و…، نورپردازي ساختمانها و برجها. تحقيقات نشان ميدهند كه 83٪ مردم جهان در آلودگي نوري زندگي ميكنند.
براي چراغهاي داخلي، تعويض المپها با المپهاي جديد اغلب موجب صرفهجويي در مصرف انرژي بوده است، زيرا صاحبان خانهها از المپهاي رشتهاي معمولي
به سوي جايگزينهاي ارزانتر و پرنورتر مانند المپهاي كم مصرف (CFL) حركت ميكنند. در حال حاضر، ديودهاي ساطعكننده نور يا الئيديهـا انقالبـي در
نورپردازي داخلي و خارجي ايجاد كردهاند كه ميتواند باعث كاهش چشمگير مصرف انرژي براي مصرفكنندگان منفرد و كل شهرها شود. شهر لس آنجلس اخيرًا با

جايگزيني بيش از 150،000 چراغ خيابان با الئيدي، ساالنه تقريباً 8 ميليون دالر صرفه جويي كرد، كه معادل بيش از 60 درصد هزينههاي انرژي شهر است.
اما گرچه الئيديها نسبت به گزينههاي قبلي ارزانترند، اما هزينههاي پنهاني هم دارند. مردم تمايل دارند بيش از حد از آنها استفاده كنند و مناطق را بيش از حد
د ارزان قيمتي روشن كنند. بدون محافظ مناسب، اين المپهاي بسيار درخشان، مقدار زيادي نور اضافي را به تمام جهات مياندازند. عالوه بر اين، الئيديهاي سفي
كه اغلب در چراغهاي خيابان به كار ميروند، طولموجهايي از نور آبي منتشر ميكنند كه در جو باز ميتابند و به طور بالقوه باعث افزايش آسمانتـاب مـيشـوند.
همچنين ميدانيم كه اين طولموجهاي آبي به طور چشمگيري بيش از نورهاي ساطع شده در ساير قسمتهاي طيـف نـور   ، بـراي   حيوانـات خطرنـاك هسـتند.
ًا براي پرندگان مرگبار است. پرندگان در اثر تابش خيره كننده كور ميشوند يا فريب نورهاي مصنوعي را ميخورند. در بسياري از شهرها، چراغهاي شبانه تورنتو دائم
ِن گمراه شده، به درون پنجرههاي درخشان پرواز ميكنند يا به ساختمانها برخورد ميكنند، و گاهي دهها متر پايينتر روي سنگفرش فرو ميافتند.  اين اين پرندگا

حوادث رفتهرفته انسان را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
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137- كدام گزينه دربارة «آلودگي نوري» صحيح نميباشد؟

1) آلودگي نوري عمومًا در شهرها شدت بيشتري دارد.

2) الودگي نوري موجب آسيب به طبيعت ميشود.

3) گياهان بر اثر آلودگي نوري ضعيف ميشوند.

4) آلودگي نوري ميتواند مانعي براي تحقيقات نجومي باشد.

138- كدام يك از موارد زير كاربرد المپهاي (LED) نيست؟

2) كممصرف بودن1) درخشندگي زياد

4) سازگاري با حيات وحش 3) ارزان بودن

139- تفاوت عمدة المپهاي (LED) با رشته اي در؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ است.

2) ارزاني و درخشندگي1) زيبايي و  دوام

4) درخشندگي و دوام 3) نور زياد و زيبايي

140- كدام مورد جزء آلودگي نوري قرار نميگيرد؟

2) تيرهاي چراغ برق جادهها1) تابلوهاي تبليغات شهري

4) نورپردازي چشمكزن بيرون فروشگاهها3) رقص نور در مكانهاي تفريحي

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

حكايت

َثل دوستان با تو چون مثل آن بازرگان است كه گفته بود: زميني كه موش آن صد من آهن بخورد چه عجب اگر باز كودكي در قياس ده من بربايد؟ دمنه م  .… و 

گفت: چگونه؟ گفت: آوردهاند كه بازرگاني اندك مال بود و ميخواست كه سفري رود. صد من آهن داشت، در خانه دوستي بر وجه امانت بنهاد و برفت. چون بازآمد

امين، وديعت فروخته بود و بها خرج كرده. بازرگان روزي بطلب آهن بنزديك او رفت. مرد گفت: آهن در پيغوله خانه بنهاده بودم و در آن احتياطي نكرده، تـا مـن

واقف شدم موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آري، موش آهن را نيك دوست دارد و دندان او برخائيدن آن قادر باشد. امين راست كار شاد گشـت، يعنـي

«بازرگان نرم شد و دل از آن برداشت.» گفت: امروز مهمان من باش. گفت: فردا باز آيم.

بيرون رفت و پسري را ازان او ببرد. چون بطلبيدند و ندا در شهر افتاد بازرگان گفت: من بازي را ديدم كودكي را ميبرد. امين فرياد برآورد كه: محال چرا ميگويي؟

باز كودك را چگونه برگيرد؟ بازرگان بخنديد و گفت: دل تنگ چرا ميكني؟ در شهري كه موش آن صد من آهن بتواند خورد آخر باز كودكي را هم برتواند داشت.

امين دانست كه حال چيست، گفت:آهن موش نخورد، من دارم، پسر بازده و آهن بستان.

و اين مثل بدان آوردم تا بداني كه چون ملك اين كردي ديگران را در تو اميد وفاداري و طمع حق گزاري نماند. و هيچ چيز ضايع تر از دوستي كسي نيست كه در

ميدان كرم پياده و در الفگه وفا سرافگنده باشد، و همچنان نيكوي كردن بجاي كسي كه در مذهب خود اهمال حق و نسيان شكر جايز شمرد؛ و پند دادن آن را كه

نه در گوش گذارد و نه در دل جاي دهد؛ و سر گفتن با كسي كه غمازي سخره بيان و پيشه بنان او باش.
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141- واژة «امين» در جملة خود داراي نقش دستوري؟؟؟؟ ميباشد.

2) نهاد1) مسند

142- عبارت «بازرگان نرم شد» با كداميك از بيتهاي زير 3) متمم4) صفت

نزديكي معنايي بيشتري دارد؟

1) زير ركاب و علَم فاطمي / نرم شود بي خردان را رقاب

2) هم آوردم ار كوه بودي به جنگ / زگرزم شدي نرم چون موم سنگ

3) هركه چون موم به خورشيد رخت نرم نشد / زينهار از دل سختش كه به

4) بدو گفت نرم اي جوان مرد گرم / زمين سرد و خشك و سخن گرم و سندان ماند

نرم

«سر كيسة عهد سست كردن»143- «در الفگه وفا سرافكنده بودن» معادلي براي؟؟؟؟ نيست. «خيانت در امانت كردن»1) (2

3) «سر با بدعهدي بر باد دادن»    4) «صبر و تحمل كردن»

144- مفهوم كدام عبارت در متن فوق وجود ندارد؟

1) پند براي نادان مانند تخم افكندن در شورهزار است.

2) دل او دارد از امانت نور/ دست او باشد از خيانت دور

3) گيرم كز زرق رسيدي برزق / نايدت از ناسره افعال عار

4) گر شكني عهد الهي كنون/ جان تو از عهده كي آيد برون

145- برپاية متن زير، مقصود از كدام واژه نادرست است؟

«آورده اند كه مردي پارسا بود و بازرگاني كه روغن گوسفند و شهد فروختي با او همسايگي داشت و هر روز قدري از بضاعت خويش براي قوت زاهد

فرستادي. زاهد چيزي بكار بردي و باقي را در سبويي كردي و طرفي بنهادي. آخر سبو پر شد. روزي در آن مينگريست. انديشيد كه اگر شهد و روغن

به ده درم بتوانم فروخت و آن را پنج گوسفند خرم، هر پنج بزايند و از نتايج ايشان رمها پيدا آيد و مرا استظهاري باشـد و زنـي از خانـداني بـزرگ

ّتمردي نمايد بدين عصا ادب فرمايم. اين فكرت چنان قوي شد كه ناگاه عصا بخواهم، الشك پسري آيد، نام نيكوش نهم و علم و ادب بياموزمش و اگر 

برگرفت و از سر غفلت بر سبوي آويخته زد در حال بشكست و شهد و روغن بر روي او فرود آمد.»

1) استظهار: دلگرمي

2) قوت: قدرت

3) بضاعت: توانايي

4) سبو: كوزه

146- كدام عدد روبهروي وجه (2) قرار ميگيرد؟

5 (1

6 (2

4 (3

3 (4
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147- تصوير شكل روبهرو در آب كدام است؟

(1(2

(3(4

148- كدام گسترده زير شكل يك مكعب نميدهد؟

(1(2

(3(4

149- كدام مكعب مربوط به گستردة روبهرو نيست؟

(1(2

(3(4

150- كدام شكل با شكلهاي ديگر متفاوت است؟

(1(2

(3(4

151- كدام حجم زير با بقيه متفاوت است؟

(1(2

(3(4

آب
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152- تصوير باز شده از يك مكعب در شكل زير نشان داده شده است. كدام يك از تصاوير زير نميتواند مشابه تصوير مكعب يكساني را بسازد؟

(1(2

(3(4

153- كدام مكعب مربوط به گستردة روبهرو نيست؟

(1(2

(3(4

154- وضعيت قرار گيري نقطه در شكل زير با كدام گزينه متفاوت است؟

(1(2

(3(4

155-  كدام گزينه، شكل سمت چپ را تكميل ميكند؟ (بدون چرخش)

(1(2

(3(4
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با توجه به جايگاه نقطهها و اشكال در شكل مقابل، نزديكترين گزينه به آن كدام است؟ -156

(1(2

(3(4

157- محل قرارگيري نقطه در مجموعه شكل سؤال در كدام شكل از گزينههاي سؤال مشابه است؟

(1(2

(3(4

-158

?

(1(2

(3(4
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شكل مقابل، باز شده يا گستردة يك مكعب است. كدام يك از مكعبهاي زير با اين شكل ساخته شده است؟ -159

(1(2

(3(4

160- حجم مقابل، از جهت فلش به چه شكلي ديده ميشود؟

(1(2

(3(4

161- كدام يك از شكلهاي زير در تصوير روبهرو وجود ندارد؟

(1(2

(3(4

162- اگر همه اضالع يك مكعب را دو برابر كنيم، حجم آن چند برابر خواهد شد؟

2) 4 برابر 1) 2 برابر

4) 8 برابر3) 6 برابر
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163- قرينه شكل سمت چپ نسبت به خطچين كدام است؟

(1(2

(3(4

164-  مراحل تا شدن و در انتها سوراخ شدن يك كاغذ مربع شكل را در شكل زير به ترتيب از چپ به راست ميبينيد. اين كاغذ پس از باز شدن چه شكلي خواهـد

داشت؟ (خطچينها، محدوده كاغذ را پيش از تا شدن نشان ميدهند)

(1(2

(3(4

?,1652,5,11,56,617- در الگوي روبهرو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميگيرد؟

3455 (13553 (2

34553 (335453 (4

?,16612,9,24,16,36,23,48- با توجه به الگوي روبهرو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميگيرد؟

60 (144 (2

30 (333 (4
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167- با توجه به الگو به جاي سؤال كدام گزينه قرار ميگيرد؟

73 (1

68 (2

57 (3

80 (4

168- با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميگيرد؟

18 (1

3 (2

9 (3

70 (4

169- كدام عدد الگوي زير را تكميل ميكند؟

?






2340 3261
4373 3494
5727 7548
6348

3857 (17484 (2

3669 (4 8359 (3

170- با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميگيرد؟

16 (1

18 (2

17 (3

15 (4

25 37

2141

49 73

5468

39 85

?51

?

3

4

9

7

729

343 27
64

,9 , ,12 , ,?
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171- بر مبناي سخن پيامبر (ص(، تحريم بهشت بر افراد، معلول كدام مورد است؟

2) تهمت 1) دروغ

4) غيبت3) فحاشي

172- معناي چند واژه نادرست است؟

َن: حكيمان» لحو مف يؤتونَ: برپا ميدارند» - « يقيمون: ميپردازند» - « فلون: افراد بيتوجه» - « ف: خالف نميكند» - «غا ل يخ «ال

1) 4 تا          2) 3 تا

4) يكي3) 2 تا

***با توجه به آيات 1 تا 4 سورة احزاب به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

ه َّل َلى ال ع ْل  َّك و َت و ًرا ﴿2﴾  ِبي َخ ُلونَ  م ع َت ما  ِب ه َكانَ  َّل َّن ال ِإ ك  ب ر ْن  م ك  ي َل ِإ يوحى  ما  ع  ِب َّت وا ما ﴿1﴾  كي ح ما  لي ع ه َكانَ  َّل َّن ال ِإ َن  قي ف َنا م ْل وا َن  ِري ف َكا ْل ِع ا ط ُت َلا  و ه  َّل ِق ال َّت ي ا ِب َّن ها ال ي َأ يا 

م ُك ه وا ْف َأ ِبـ م  ُك ُل و َقـ م  ُك ل َذ م  ُك ء َنا ب َأ م  ُك ء يا ع د َأ َل  ع ج ما  و م  ُك ت ها م ُأ َّن  ه ْن م هُرونَ  ئي ُتَظا م اللَّا ُك ج وا ز َأ َل  ع ج ما  و ه  ف و ج في  ِن  ي ب ْل ْن قَ م ٍل  ج َر ل ه  َّل َل ال ع ج ما  كيلًا ﴿3﴾  و ه  َّل ِبال َفى  َك و

َل ﴿4﴾ ِبي س دي ال ه ي و  ه و َّق  ح ْل ُل ا ُقو ي ه  َّل وال

173- در كدام آيه به اين نكته اشاره شده است كه همة كارهاي خداوند از روي دانايي و درستي انجام ميشود؟

2) آية 3 1) آية 4

4) آية 31) آية 2

ك نامور كه رسيد از ديار دوست» برداشت ميشود؟ 174- از كدام آيه مفهوم « آن پي

2) آية 14) آية 3

4) آية 31) آية 2

175- در كدام آيه به پيامبر اكرم (ص) گفته ميشود كه تقواي خداوند را پيشه كند؟

2) آية 1 1) آية 3

4) آية 32) آية 4

5 دقيقهسؤالهاي قرآن و پيامهاي آسمان (هشتم)

پيامهاي آسمان هشتم
صفحههاي 9 تا 95
قرآن هشتم

صفحههاي 12 تا 85
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 15
 

* در ابيات زير نادرستي اماليي هست. ابيات را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.

1- بر اعتدال هوا عدل شاه يار شده است / چهار فصل جهان سر به سر بهار شده است

2- براي ديدن او نرگس مضاعف را / دو چشم گويي در بوستان چهار شده است

3- نبود وقت شكوفه وليك از اين شادي / ز خنده شاخ درختان شكوفهبار شده است

ّلف سفيد پوشيده است / كه تا كسيش نگويد كه سوگوار شده است 4- بنفشه هم به تك

5- ابوالمظّفر بهرام شاه بن مسعود / كه چرخ در كنف او به زينحار شده است

يام در حمايت او / هزار بار نه يك بار و يا دو بار شده است 6- خدايگاني كا

176- شكل خواندن هر مصراع از ابيات باال، به كدام گزينه شبيهتر است؟

2) فعولن فعولن فعولن فعولن 1) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

4) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 3) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

كدام بيت نادرستي اماليي دارد؟ -177

2) بيت سوم1) بيت دوم

4) بيت پنجم 3) بيت چهارم

178- قالب ابيات باال به كدام مورد نزديكتر است؟

2) قصيده1) قطعه

4) رباعي 3) مثنوي

وابستهي پيشين گروه اسمي در ابيات باال هست؟ چند صفت به عنوان -179

2) پنج تا1) چهار تا

4) هفت تا 3) شش تا

كدام موارد را به «نرگس» در بيت دوم و ضمير «ش» در بيت چهارم ميتوان نسبت داد؟ -180

مم 1) مفعول ـ مضافاليه    2) مفعول ـ مت

مم 3) مضافاليه ـ  مضافاليه    4) مضافاليه ـ  مت

5 دقي قهسؤالهاي فارسي (هشتم)

 فارسي هشتم
صفحههاي 9 تا 74

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 16

 

 

181- كدام گزينه نادرست است؟

1) مغوالن در زمان خوارزمشاهيان به ايران هجوم آوردند و آن ها را شكست دادند.

2) تيموريان توسط صفويان از ميان رفتند.

3) مغوالن حكومت سربداران را برانداختند.

4) هالكوخان، اسماعيليان و عباسيان را برانداخت.

182- كدام گزينه دربارة طغرل صحيح نيست و خوارزمشاهيان چه كردند؟

1) سلطان مسعود غزنوي را شكست داد. دست نشاندة سلجوقيان بودند.

2) حكومت آل بويه را برانداخت. سلجوقيان را شكست دادند.

3) به ارمنستان و گرجستان لشكر كشيد. خليفة عباسي آنها را به رسميت ميشناخت.

4) در نبرد مالزگرد، روميان را شكست داد. چنگيزخان آنها را شكست داد.

183- كدام گزينه به ترتيب درمورد يعقوب ليث و عباسيان صحيح نيست؟

1) با پشتيباني مردم سيستان به قدرت رسيد. ابومسلم امويان را شكست داد.

2) روابط دوستانهاي با عباسيان داشتند ولي در ادارة امور خود مستقل بودند. سفاح ، شهر بغداد را بنا كرد.

3) در آن زمان، زبان و ادب فارسي رونق چنداني نداشت. منصور، ابومسلم را به قتل رساند.

4) با حمايت عياران توانست به حكومت برسد. در قرن سوم، خالفت عباسي ضعيف شد.

184- در نتيجة كدام جنگ، حكومت ساساني به طور قطع به پايان رسيد و در جنگ هاي جمل و صفين به ترتيب چه كسي پيروز ميدان بود؟

1) قادسيه – معاويه - امام علي (ع)

2) نهاوند – امام علي (ع) – معاويه

3) قادسيه – امام علي (ع) - معاويه

4) نهاوند – امام علي (ع) – امام علي (ع)

185- تنظيم و تصويب اليحه بودجه، ايجاد هماهنگي بين وزيران و تعيين صالحيت رئيس جمهور به ترتيب به عهدة كيست؟

1) دولت – مجلس – مجلس – شوراي نگهبان

2) مجلس – دولت – رئيس جمهور – شوراي نگهبان

3) مجلس – مجلس – رئيس جمهور - رهبر

4) دولت – مجلس – رئيس جمهور -شوراي نگهبان

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي (هشتم)

 مطالعات اجتماعي هشتم
صفحهها ي 1 تا 104
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 17

 
 
 

186- اگر نسبت جرم حلشونده به جرم محلول را در 100 ضرب كنيم، درصد جرمي حلشـونده در محلـول بـه دسـت

x چنـد اسـت؟ ميآيد. با اضافه كردن دو محلول زير به يكديگر، درصد جرمي محلول نهايي 15/8 خواهـد بـود. 

(حلشوندة دو محلول يكسان است.)

6% جرمي : 60 گرم محلول A
جرمي % x : 140 گرم محلول B

20 (1 15 (2
40 (4   10 (3

187- براي كانيها . . . سيستم تبلور اصلي در نظر گرفته ميشود. بلورهاي نمك خوراكي . . . بلورهاي پيريت، داراي سيستم تبلور . . . هستند.

1) شش – برخالف – تتراگونال    2) پنج – همانند – مكعب

3) شش – همانند – ارتورومبيك    4) شش – همانند – مكعب

188- به طور كلي عامل اصلياي كه باعث ميشود پس از آسيبهاي مغزي، بهبودي نسبي در افراد حاصل شود، چيست؟

1) تقسيم سلولهاي سالم باقيمانده و ساخت نورونهاي جديد

2) فعاليت مجدد سلولهاي آسيبديده و بهبود آنها با گذر زمان

نورونهاي سالم باقيمانده نورونهاي آسيبديده، توسط 3) جبران عملكرد

4) شركت در دورههاي مداوم و منظم توانبخشي و فيزيوتراپي

C با بار B كه در جاي خود ثابت شدهاند، داراي مقدار بار الكتريكي برابرند اما در مورد نوع بارشان چيزي نميدانيم. مطابق شكل زير، گوي  A و  189- دو گوي 

C به سمت چپ حركت ميكند. با توجه به اين نكته كه هر چه ذرات باردار A آزادانه قرار دادهايم و مشاهده ميشود كه گوي  منفي را در سمت چپ گوي 

ًا درست است؟ (از اصطكاك صرفنظر شود.) به هم نزديكتر باشند، اندازة نيروي الكتريكي قويتري به هم وارد ميكنند، كدام گزينه قطع

A بار منفي دارد. 1) گوي 

B بار مثبت دارد. 2) گوي 

B داراي بارهاي همنامند. A و  3) گويهاي 

C نيروي دافعه وارد ميكند. B به گوي  4) گوي 

پر و يكساناند.) 190- كدام يك از المپهاي زير با نور بيشتري روشن ميشود؟ (تمام باتريها 

(1(2

(3(4

5 دقيقه

شيمي هشتم
صفحههاي 1 تا 20
فيزيك هشتم

صفحههاي 76 تا 96
زيست و زمينشناسي هشتم

صفحهها ي 28 تا 54
و صفحههاي 97 تا 121

علوم تجربي (هشتم) سؤالهاي
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 18
 

BC cm ,AB cm , B , ABC 191- در مثلث قائمالزاويهي 


   درجه به0 90 زاويهي  N با نقطهي  BC در 8 است. اگر از وسط ضلع  9 90

AM چند سانتيمتر است؟ A وصل كنيم، طول پاره خط  M به رأس  M بناميم و از نقطهي  1cm به سمت پايين رسم كنيم و آن را  اندازهي 

2 17  (117  (2

29  (4 2 29  (3

a دو بردار -192
x
 

  
 

 8
b و 

x
     

4
3



2 (1

3x كدام است؟  2 موازياند. حاصل 

4 (2

8 (4 6 (3

Z كدام است؟ 193- با توجه به شكل مقابل زاويه 

50  (1

65  (2

70  (3

55  (4

(a  b)4  با فرض  ، حاصل عبارت194- 2 32a
(  b)8
2

2 (1

كدام است؟

4 (2

8 (316 (4

براي تشخيص اول يا مركب بودن يك عدد سه رقمي، در تقسيم بر اعداد اول، چند عدد اول ديده ميشود؟ -195

2) 31 عدد 1) 23 عدد

4) 11 عدد3) 12 عدد

5 دقيقهسؤالهاي رياضي (هشتم)

رياضي هشتم
صفحههاي 1 تا 100

Z
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 19

 

 

196- بر طبق فرمايش امام صادق (ع) چند مورد از موارد زير، تكليف مردم براي حل مشكالتشان در زمان عدم حضور امام است؟

الف) به قاضي عادل مراجعه كنند.

ب) به كساني كه به حالل و حرام آگاهاند مراجعه كنند.

ج) به حاكمان عادل مراجعه كنند.

د) به كساني كه احكام امامان را ميشناسند مراجعه كند.

2) دو مورد1) يك مورد

4) همه موارد 3) سه مورد

197- در كدام گزينه كلمة «اهللا» نازك و معمولي تلفظ مي شود؟

ِهللا ُل ا رسو  (2 ِهللا َن ا سبحا  (1

ِهللا ُة ا م رح  (4 لهد لحماَل (3

198- ترجمة كدام گزينه صحيح است؟

3) نَسوا اهللا: خدا را فراموش كردند         : اهل جهنم           2) اتَّقُوا اهللاَ : تقواي خدا را پيشه كن 1) اَصحاب النّارِ

: تا فردا غَد4) ل

199- كدام گزينه ترجمة زير را كامل مي

كند؟

: همانا خدا است ...... به آنچه» 2) آگاه – انجام ميدهند.1) دانا – انجام ميدهيد.« انَّ اهللاَ خَبيٌر بِما تَعملونَ

4) آگاه – انجام ميدهيد. 3) دانا – انجام ميدهند.

200- كدام آيه اشاره به خويشان پيامبر دارد؟

ه َّق ح بى  ْر ُق ْل َذا ا ت  وآ م الفĤئزون1)  ه ه  َّن ج ب ال َاصحا  (2

َهللا ُقوا ا َّت ا َّلذيَن ءامنوا  ها ا ي د3) يا أ َغ ل مت  د َق س ما  َنف ُظر  و لتَن  (4

5 دقيقهسؤالهاي قرآن و پيامهاي آسمان (نهم)

پيامهاي آسمان نهم
صفحهه اي 9 تا 94

قرآن نهم
صفحهها ي 13 تا 77
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 20

* * ابيات زير را بخوانيد و به پرسشهايي كه در پي ميآيد پاسخ دهيد.

1- ز ميان ببرد ناگه، دل من بتي شكرلب / به دو رخ برادر مه، به دو زلف نايب شب

2- دو كمند عنبرينش، ز خم و گره مسلسل / دو عقيق شّكرينش، ز دو گوهر مركّب

3- قدم نظر شكسته، رخش از فروغ بيحد / گذر سخن ببسته، دهنش ز تنگي لب

4- دوهزار جان تشنه، نگرد در او و او را / پر از آب زندگاني، شده روي چاه غبغب

5- چو سؤال بوسه كردم، به كرشمه گفت با من / تو نه مرد اين حديثي «فاذا فرغت فانصب»

واژههاي «دل» و «بت» در بيت نخست بهترتيب كدام است؟ نقش دستوري -201

2) مسند ـ نهاد1) مفعول ـ مفعول

4) مفعول ـ نهاد 3) مسند ـ مفعول

202- بهترتيب چند تركيب اضافي و چند تركيب وصفي در بيت سوم ديده ميشود؟

2) چهار ـ دو 1) پنج ـ يك

4) چهار ـ يك 3) پنج ـ صفر

زمان فعلهاي «ببرد» و «نگرد» كدام است؟ -203

2) ماضي ـ مضارع1) ماضي ـ ماضي

4) مضارع ـ مضارع 3) مضارع ـ ماضي

بهٌبه تشبيهي در بيت نخست نيست؟ كدام گزينه مش -204

2) شكر1) بت

4) شب 3) مه

جه به تعاريف، كدام مورد در ابيات باال نيست؟ 205- با تو

2) تضمين: ذكر عين يك عبارت1) تلميح: اشاره به داستاني مشهور

4) حسنتعليل: ذكر دليل ادبي براي وقايع طبيعي3) تشخيص: انسانانگاري

5 دقي قه

فارسي نهم
صفحهها ي 9 تا 64

نگارش نهم
صفحهها ي 12 تا 58

فارسي (نهم) سؤالهاي
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پروژة  4- آزمون 8 بهمن 1400  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه)  صفحة: 21

 

206- بهترتيب هريك از وقايع زير در چه تاريخي اتفاق افتاد و تبعيد امام خميني به تركيه در پي كدام اقدام ايشان بود؟

«فرمان حمله به خرمشهر توسط صدام – جمعة سياه – تظاهرات مردم قم در پي انتشار مقالة توهين آميز نسبت به امام خميني»

1) شهريور 58 – دي 57 – آبان 57 – اعتراض به تصويب اصول ششگانه

2) شهريور 59 – شهريور 57 – دي 56 – مخالفت با كاپيتوالسيون

3) آبان 58 – شهريور 57- آبان 56 – سخنراني امام در مدرسه فيضيه

4) شهريور 59 – دي 57 – دي 56 – سخنراني امام و سرزنش شاه

207- انگليس در زمان پادشاهي چه افرادي، امتياز بهره برداري از منابع نفت ايران را در اختيار داشت و حكومت موقت در چه سالي به رضاخان واگذار شد ؟

1) مظفرالدين شاه - 1299    2) رضا شاه – 1299

1304- 3) ناصرالدين شاه - 1304    4) محمدرضا شاه

208- جنگ جهاني اول در چه سالي شروع شد؟ كدام عوامل، جريان مشروطيت را سرعت بخشيد و كدام مورد از اقدامات اميركبير نيست؟

1) 1294 ش – فلك شدن برخي از تجار – ايجاد امنيت و آرامش

2) 1914 م – توهين به مقدسات ديني – نوسازي تشكيالت حكومتي

3) 1293 ش – بيكفايتي مظفرالدين شاه – ارتباط با روسيه و انگليس در جهت كمك به كشور

4) 1914 م – تشكيل عدالتخانه – مبارزه با مفاسد اجتماعي و سياسي

209- كدام گزينه نادرست است؟

1) قتل شاه سلطان حسين صفوي همزمان با تسلط عثمانيها بر اصفهان بود.

2) دورة حكومت فتحعلي شاه همزمان با آغاز نفوذ و دخالت روسيه، انگليس و فرانسه در ايران بود.

3) قدرت گرفتن حكومت زنديه در ايران همزمان با تسلط انگليس بر هندوستان بود.

4) فاصلة زماني سقوط صفويه تا روي كار آمدن قاجاريه، همزمان با انقالب صنعتي در اروپا بود.

210- بهترتيب هر يك از پوششهاي گياهي زير مربوط به كدام نوع از زيستبومهاي جهان است؟

«خزه و گلسنگ – بامبو – درختان بائوباب – درختان شاهپسند»

1) تايگا – توندرا – جنگلهاي باراني استوايي – جنگلهاي باراني استوايي

2) توندرا - جنگلهاي باراني استوايي – ساوان - جنگلهاي باراني استوايي

3) توندرا – ساوان - جنگلهاي باراني استوايي - ساوان

4) تايگا – ساوان – بيابان - ساوان

5 دقيقهسؤالهاي مطالعات اجتماعي (نهم)

مطالعات اجتماعي نهم
صفحهه اي 1 تا 112
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211- فرض كنيد مخروطي به شكل زير روي يك فشار سنج قرار گرفته است. مخروط را از محل مشخص شده به گونهاي بـرش
1 ارتفاع مخروط اوليه باشد. اگر دو قطعه را از سطح قاعدة آنها به طور مجزا روي2ميزنيم كه ارتفاع مخروط جديد بااليي

فشار سنج قرار دهيم، نسبت مجموع فشار دو قطعه در حالت دوم چند برابر فشار اوليه است؟

V   × 2(شعاع قاعده)  1(حجم يك مخروط از رابطة (ارتفاع
) بهدست ميآيد.)3

(11
4

(28
11

4  (3

(411
8

FB نيز بـر جسـم وارد FA و  30N بر جسم وارد ميشود و دو نيروي افقي  212- مطابق شكل، جسمي بر روي سطحي افقي قرار دارد. نيروي اصطكاك ايستايي 
ميشود. كدام گزينه دو نيرو را به درستي نشان ميدهد؟

(1(2

(3(4
213- چه تعداد از واكنشهاي زير انجامپذير نيست؟

) HCl Cu ?

) MgO Zn ?

) Fe O C ?

 

 

 2 3

1
2
3

4) سه 1) صفر  2) دو  3) يك
214- با توجه به عبارتهاي زير دربارة كاريوتيپ، كدام گزينه درست است؟

الف) شكل خارجي كروموزومها را نشان ميدهد.
ب) بررسي آن در ردهبندي امروزي جانداران نقش دارد و اين روش را سلولشناسي مينامند.

1) مورد (الف)، برخالف مورد (ب) درست است.   2) فقط مورد (ب) درست است.

3) هر دو مورد درست هستند.     4) هر دو مورد نادرست هستند.
215- چه تعداد از موارد زير ممكن نيست در علم نجوم مورد استفاده باشد؟

«ربع، ذاتالحلق، ساعتهاي آفتابي»
1) يك  2) صفر  3) دو  4) سه

5 دقيقه
علوم تجربي (نهم) سؤالهاي

شيمي نهم
صفحههاي 1 تا 28

فيزيك نهم
صفحهها ي 39 تا 62

و صفحههاي 83 تا 99
زمين و زيستشناسي نهم

صفحهها ي 63 تا 82
و صفحههاي 107 تا 150
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سؤالهاي رياضي (نهم)
 

 

 

 

 

 

 

216- حاصل عبارت زير كدام گزينه است؟

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

1399 1399 1399 1399 1399 13991396 1395 1400 1398 1394 13991399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400
1399 (10 (2

7 (4 12 (3

A باشد كدام گزينه درست است؟  2  3 اگر  -217

A  3 2  3 3  (1A  5  6  (2

A  10  (3(4A 

1

3 2

EFG ABCD در مثلث متساوي الساقين  در شكل زير مربع  -218


محاط شده است. حداكثر بهترتيب چند جفت مثلث متشابه و هم نهشـت در   بـين

( BD || HI BDC  ميتوان يافت؟ ( AHI و   ، ABD  ، BGC  ، AFD  ، EAB  ، EFG مثلثهاي 

2-3 (1

1-3 (2

2-5 (3

2-2 (4

219- چند مورد از موارد زير، يك مجموعه را مشخص ميكند؟

فيلمهايي كه در دوره ساسانيان ساخته شده است. الف)

ب) اعداد كوچكتر از 50 و بزرگتر از 25

پ) همهي كتابهايي كه در سال گذشته به انتشار رسيدهاند.

ت) سيارههاي منظومه شمسي

1 (12 (2

3 (4   4 (3

باالي دو ساختمان با فاصلهي 50 متر دو تيرانداز قرار دارند. ارتفاع ساختمان اول 10 و دوم 20 متر است. صفحهي هدف را ميخواهيم روي زمين -220

قرار دهيم به طوري كه فاصلهي هدف از دو تيرانداز برابر باشد. فاصلهي هدف از پاي ساختمان بلندتر كدام است؟

22 (2   20 (1

28 (330 (4

5 دقيقه

رياضي نهم
 صفحههاي 1 تا 94

H

I

G
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