


  

  
  

 

  )) پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
 14011401ماه ماه آبانآبان 2020آزمون آزمون دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  

 سؤالسؤال 101000    هاي آزمون:هاي آزمون: تعداد سؤالتعداد سؤال
 دقيقهدقيقه 101000    گويي:گويي: مدت پاسخمدت پاسخ

  

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

  دقيقه20  3 201فارسي
  دقيقه20  20217عربي
  دقيقه 5  4110 5 سمانهاي آپيام

  دقيقه 5  4611 5مطالعات اجتماعي
  دقيقه10 105112زبان انگليسي

  دقيقه20  206113رياضي
  دقيقه20  208116(عادي)علوم تجربي

  دقيقه20  2010120علوم تجربي (تفكيكي)
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحاننام درس

يفائزه كاووسگار،زيپرهنيحسزاده،يلياصنايمب  فارسي
  وجانروزيپ،ينصرآباديكاظميمحمدعل،يمحمد داورپناه  عربي
  يمدندمحمديس،ينيحسنگار، كوثر شاهچهرهاليسه،يصالح احصائ هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعيپيام

اهللانصرتهيمرض،يديفرهنگ رش،يحسامهيمهد  زبان انگليسي
  ينادرنبيز،يمجاهديپور، مجتبندا صالح،يحسامنيرحسيام  رياضي

 (عادي و تفكيكي)علوم تجربي
 ،يعيرفيعلكوكنده، يحسن رحمترضا خورشيدي،عليان،يخداورداليل،ايرج امينيان،يارجدرحمانيس

  واالنسب نيرحسيامكرم،سعيد نوريمنصور،يحامد نب،يعيشفاليسه،يبهزاد سلطان

  ::و ويراستارانو ويراستاران مسئولين درسمسئولين درس
  تفكيكيعلوم  علوم تجربي  رياضي  زبان انگليسيمطالعات اجتماعيهاي آسمانپيام  عربي فارسي درسنام

شناسيو زيستزمين  فيزيك  شيمي
آبادينوشجواد زينلي  علي رفيعي  علي رفيعي  علي رفيعي  صالح احصائيجالليزهرا موسويسيده  مهسا عفتي  مهسا عفتي  زادهرضا قليعلينگارسهيال چهرهمسئول درس

درويشعلي ابراهيميمژده ابراهيمي  ويراستار
  صالح احصائي  صالح احصائي  صالح احصائي  منيژه خسروي

ليال نوراني
  مهدي مالرمضاني

علي مرشد
آبادينوشجواد زينلي

  نسبمليكا لطيفي
آبادينوشجواد زينلي

  نسبمليكا لطيفي
آبادينوشجواد زينلي

  نسبمليكا لطيفي  بنسمليكا لطيفي

مسئول درس
  هاشميمهسا سادات -الهه شهبازيتبريزيسرژ يقيازاريان  مهريار لساني  ستايش محمدي  ليال ايزدي  الناز معتمديمستندسازي

  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
صالح احصائيمدير گروه آزمون
فاطمه نوبختمسئول دفترچه

  زهرا سلطاني-مهناز ستاريآراصفحه
حميد عباسياپناظر چ

  مقدممازيار شيروانيمدير گروه مستندسازي
  هاشميمهسا ساداتي مستندسازيمسئول دفترچه

  

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

 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 13841384ي در شهريور ي در شهريورچچ ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام داراييتمام دارايي
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 (نگاه به گذشته)با ساير ابيات دارد؟متفاوتدر كدام بيت معنايي» تني«واژة -1

  جان روان خواهي تني را) بيا اينك نگه كن رودكي را / اگر بي1

 ) نعمت خواجه نعمت شعر است / هر تني زير بار منت اوست2

  كارست چون هر تني را رواني) نكو راي و تدبير او مملكت را / به3

  ) در پيله تا به كي بر خويشتن تني / پرسيد كرم را مرغ از فروتني4

  است؟بيان شدهمعناي چند واژه در مقابل آن صحيح -2

ر: مطيع / نباتات: گياه / فراخنا: پهنا / قنديل: يـخ / / مسخّشودچيزهاي ديگر نگهداري ميياكه در آن جواهركوچكيه: ظرفقّح«

  »/ فرتوت: پيريآلودگي :كيلوگرم / زنگار100معادل :روتن: افتاده / خروارف

   چهار) 2    سه) 1

  شش) 4    پنج) 3

  دارد؟وجودنادرستي اماليي ،بيتكدامدر -3

  نكنم عشرتي به طبع و همه / حوس عشرت شماست مرا) 1

 از بهر آن كجا ببرم نامش / ترسم ز بخت انده و دشواري) 2

  خبر استو غرقة خون جگر است / جانم متحير و تنم بيدل در غم ت) 3

  داني كه چون رسد به جهان نور آفتاب / انعام عام او به جهان همچنان رسد )4

  آمده است؟نادرستتوضيح مقابل كدام شاعر يا نويسنده -4

  طبري برگرداند.نامه را به زبانكه مرزبانهجري قمري) سعدالدين وراويني: يكي از دانشمندان قرن هفتم1

 اخالقي و انتقادي است.اجتماعي،هايهايش در زمينهجهان گشود و سروده) پروين اعتصامي: در شهر تبريز ديده به2

  تغيير حال داد و به عرفان روي آورد.عروف ايراني در قرن ششم كه شاعري مداح بود، ولي) سنايي غزنوي: شاعر و عارف م3

  كرد.نظاميه تدريس مي ةسال در مدرس 5ان معروف دورة سلجوقي كه به مدت) محمد غزالي: از دانشمند4

  است؟نادرستشده در مقابل كدام گزينه،آراية نوشته -5

  ) ساقي به نور باده برافروز جام ما / مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما (مراعات نظير)1

 بخشي)انان پيام ما (جاناي باد اگر به گلشن احباب بگذري / زنهار عرضه ده بر ج   )2

  فشان / باشد كه مرغ وصل كند قصد دام ما (تشبيه)) حافظ ز ديده دانة اشكي همي3

  بخشي)بري / خود آيد آن كه ياد نياري ز نام ما (جان) گو نام ما ز ياد به عمداً چه مي4

 هاي فارسيسؤال

دقيقه20

 فارسي
  29تا 9هايصفحه

  نگارش
  24تا12هاي  صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدففارسيهاي درسگويي به سؤاللطفًا قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني مييشپ
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفمون قبلزآ10چند از
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  اند.)هاي نگارشي گذاشته نشده(عالمت ؟استمتفاوتكدام بيت با ساير ابيات ،پرسشي تأكيدي يا انكاريهايجملهاز نظر - 6

  رنجه كني / به ذكر ما چه شود گر زبان بگردانيكه) گر اتفاق نيفتد قدم1

 گذر تواني كردطريقتروي بيرون / كجا به كوي) تو كز سراي طبيعت نمي2

  نام تو نامه كي كنم باز) اي نام تو بهترين سرآغاز / بي3

  سركشان زير سنگ آورد/ سر) پياده نديدي كه جنگ آورد4

  ؟نداردهر دو نوع وابستة پيشين و پسين وجود ،در كدام گزينه -7

  ؟دار كجاستمشكين كو؟ / دل ز ما گوشه گرفت ابروي دل) عقل ديوانه شد آن سلسلة1

 يار مهيا نشود يار كجاست؟، بي) ساقي و مطرب و مي جمله مهياست ولي / عيش2

  ؟ها هست بسي محرم اسرار كجاستشارت داند / نكته) آن كس است اهل بشارت كه ا3

  ؟كجاست ،سرگشته گرفتار ،زدهباز پرسيد ز گيسوي شكن در شكنش / كاين دل غم  )4

  كدام دو بيت با هم قرابت معنايي دارند؟ -8

  گه كار و شايستگي است / گه خودپسندي و پندار نيست ،) جواني1

    نايد به بار ،جز مرگ ،سأيدوار / كه از يبرو كارگر باش و ام 

  / متاع جواني به بازار نيست ؟چو بفروختي، از كه خواهي خريد )2

  عمر برف است و آفتاب تموز / اندكي ماند و خواجه غره هنوز    

  بر راه كج / چو در هست، حاجت به ديوار نيست ،) مپيچ از ره راست3

  كيستيگه بگويم كه توتو اول بگو با كيان زيستي / من آن    

  ) همي دانه و خوشه، خروار شد / ز آغاز، هر خوشه خروار نيست4

  كه از ماست كه بر ماست ؟زي تير نگه كرد و پر خويش بر او ديد / گفتا ز كه ناليم    

  است؟ترنزديكمفهوم كدام بيت به بيت زير -9

  »آيينه شكستن خطاست ،شكنچون نقش تو بنمود راست / خود ،آينه«

 / تا عيب مرا به من نمايدناپاكشوخ چشمكو دشمن) 1

 كمال بيند / خارم گل و ياسمن نمايدم هنر و) عيب2

  آني / كه دانم عيب من چون من نداني ن) بتر زانم كه خواهي گفت3

  مصاحب نبايد مگر بهر راحت / چو زو رنج بيني نيايد به كاري) 4

  است؟تردورمفهوم كدام بيت از ساير ابيات -10

  داري / كجا به آتش دوزخ برند مردم راستراست بر آتش دريغ ميتو چوب) 1

 ار هست راه كج ،ند / تو راه راست گير و روهاي كج افگ) گمراهيت به باديه2

  گويي و در بند بماني / به ز آنكه دروغت دهد از بند رهاييگر راست سخن) 3

  ستاگر روحت ز آاليش سليم است / رسيدن در صراط المستقيم ا) 4
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  كند؟بيت زير را كدام واژه كامل مي -11

 »نيست. . .بزرگي به ناموس و گفتار نيست / بلندي به دعوي و«

    ) زنگار2    ) پندار1

  ديدار) 4    ) خروار3

 هاي درسي به ويرايش نياز دارد؟نگارش كدام گزينه براي قرار گرفتن در كتاب -12

  ه دل روشن بردگل از تو چراغ حسن در گلشن برد / وز روي تو آيين) 1

  ) كجائيد اي شهيدان خدايي / بالجويان دشت كرباليي؟2

  ) اين مسئله را بدانم و بميرم بهتر است يا اين كه نادانسته و جاهل درگذرم؟ 3

  چمد در آن / پادشاه فصل ها پاييزافشان زردش ميآميز / جاودان بر اسب يالاش خونيست اشكبرگي / خنده) باغ بي4

  ؟نيستكدام بيت مشبه يك تشبيه در آن بيتواژة مقابل -13

 جز خار نداشت: اميد) گل اميد ز آهي پژمرد / آه از اين گل كه به1

  آز در انبار نداشت: آز ةپرهيز نكشت / توش) دانه جز دانة2

  دار نداشت: روحتن خالي كرد / دگر اين خانه نگه) روح چون خانة3

  شد آگاه كه افسار نداشت: هوا) تن كه بر اسب هوا عمري تاخت / ن4

  ؟نداردپرسش انكاري وجود ،در كدام گزينه -14

 ) هموار كرد خواهي گيتي را؟ / گيتي است، كي پذيرد همواري؟1

 شناس / تو را ز مير چه باك و تو را ز شاه چه غم؟سنايي ار تو خداترسي و خداي )2

 در نباشدبيچاره كجا رود گرفتار؟ / كز كوي تو ره به) 3

  هاي دلم / عقد خونين به هيچ مخزن نيستلعل من چيست؟ عقده) 4

  در بيت زير يكسان است.. . . ةگزين ةنقش دستوريِ دو واژ -15

 »هاي من پروانگان شدند / جستند از اين قفس، گشتند ديدنيسالهم«

   ديدني ـ) پروانگان2    قفس ـ) پروانگان1

  ديدني) من ـ4    ) من ـ قفس3

 اند؟از چند جمله تشكيل شدهيبترت بهابيات زير - 16

 الف) غنيمت شمر، جز حقيقت مجوي / كه باري است فرصت، دگر بار نيست

  ب) مپيچ از ره راست بر راه كج / چو در هست، حاجت به ديوار نيست

  ج) ز آزادگان بردباري و سعي / بياموز، آموختن عار نيست

    دو ـسه) چهار ـ2    ـ سه ـ سه) سه1

  دو) سه ـ چهار ـ4    ار ـ سه) چهار ـ چه3
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  كار رفته است؟دقيقًا مترادف با اين كلمه در بيت زير به» راست«كلمة ،در كدام گزينه -17

 » آيينه شكستن خطاست ،چون نقش تو بنمود راست / خود شكن ،آينه«

 ) خون روان شد همچو سيل از چپ و راست / كوه كوه اندر هوا زين گرد خاست1

  ر تو آراست / ازين برخاستي با قامت راست) زمين و آسمان به2

  ) گل بخنديد كه از راست نرنجيم ولي / هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت3

  روي منگر چپ و راست / نظر بر خويش كن كين سخت زيباست) چو در ره مي4

  در بيت زير چه معنا و مفهومي دارد؟» نقش بر ديوار بودن«-18

 »ر وجود / هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديواراين همه نقش عجب بر در و ديوا«

   دعا براي نابودي )2    ارزشي بي) 1

  ) دعا براي بقا4    ) ارزش واال داشتن3

  كند؟درستي بيان ميتر و بهكدام گزينه قرابت معنايي بين ابيات زير را كامل -19

 د؟الف) فضل خداي را كه تواند شمار كرد؟ / يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كر

  شكر نعمت نعمتت افزون كند / كفر نعمت از كفت بيرون كندب)

  شكر كدام فضل به جاي آورد كسي / حيران بماند هر كه درين افتكار كرد ج)

  شناسد) ز دادار بايد كه دارد سپاس / كه اويست جاويد نيكي

  هـ) بزرگي از او دان و منّت شناس / كه زايل شود نعمت ناسپاس

    »د«با »ج«/  »هـ«با »الف«) 2    »د«با »ب«/  »ج«با »الف«) 1

  »هـ«با »ب«/  »ج«با »الف«) 4    »د«با »ب«/  »هـ«با »الف« )3

  است؟» از اين ستون تا اون ستون فَرَجه«المثلمفهوم ضربكدام يك از اَمثال و حكمِ زير، هم -20

 شه.             ش سبز ميآد، درِ خونهي) مار از پونه بدش م2  ) از كوزه همان برون تراود كه در اوست.1

ترسه.   ) مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي4    ) پايانِ شب سيه، سپيد است.3
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 (نگاه به گذشته)ها صحيح است؟كدام گزينه از نظر ترتيب كلمات و معناي آن -21

 في اللَّيلِغَداء في الظُّهرِ ـ الَفطورالالعشاء في الصباحِ ـ) 2    ) الواحد ـ الثّاني ـ الثّالث1

 ) األحد ـ االثنين ـ الثّالثة4    ) الصيف ـ الخريف ـ الشِّتاء3

آمـدهكـدام گزينـه  در »ام تَخَرَّجوا منَ المدرسةِي الصف التّاسعِ في السنَةِ الماضيِة ولكن هذا العلي إخواٌن كانُوا ف«ترجمه درست عبارت -22
  است؟

  ند.وش ميولي امسال از مدرسه خارج ،سال گذشته در كالس نهم بودنددو برادر دارم كه در) 1

  التحصيل شدند.ولي امسال از مدرسه فارغ ،سال گذشته در كالس نهم بودندبرادراني دارم كه در) 2

  ولي امسال مدرسه را ترك كردند. ،برادر دارم كه در سال گذشته در كالس ششم بودنددو) 3

  شوند.التحصيل ميولي امسال از مدرسه فارغ ،كه در سال گذشته در كالس نهم بودنددارمبرادراني )4

  ؟كدام است »ا الفَصلُ يزيد سرورهمهذفَصلِ الدراسةِ وأكثُر الطّالبِ يحبونَ ابتداء«ترجمه درست عبارت -23
  شود.شان زياد مياين فصل شاديد و دردرس خواندن را دوست دارنشروع فصلِ ،آموزانتر دانشبيش) 1

  كند.ها را زياد ميدرس خواندن را دوست دارند و اين فصل شادي آنآغاز فصلِ ،آموزانتر دانشبيش) 2

  دهد.شان را افزايش ميرس را دوست دارند و اين فصل شاديدشروع فصلِ ،تريموزان بيشآدانش) 3

 .كرد ميها را زيادس خواندن را دوست داشتند و اين فصل شادي آندرآغاز فصلِ ،آموزانتر دانشبيش) 4

  است؟نادرستترجمه كدام عبارت -24
1 (»قاُسبوعيِن فب و فينِ في النَّجومنِ االُخرَيينا يددو روز در نجف مانديم و دو هفته در شهرهاي ديگر.»ي الم :  

  چند روز در بيمارستان بستري شدي؟ ،: بعد از وقوع حادثه»عِ الحادثَةِ؟ي المستَشفَي بعد وقُوكَم يوماً رقَدت ف«) 2

  سرعتش زياد بود. ،: هنگامي كه ماشين به من برخورد كرد»لَما صدمتني السيارةُ كاَنت سرعتُها كَثيرَةً«) 3

  نوشته شده خواندم.هايهاي زيادي را از كتاب: دانش»قَرأت علُوماً كَثيرَةً من كُتُبِ الكاتبِ« )4

  ترجمه كدام عبارت درست است؟ -25
  ها را بگيرند.: پليس از زائران خواست گذرنامه»طَلَب الشُّرطي منَ الزُّوارِ أن يأخُذُوا جوازاتهِم«) 1

  : راننده مرد زخمي شده را به بيمارستان برد.»أخَذَ السائقُ الرَّجلَ المجرُوح إلَي المستَشفَي«) 2

  .ترين شاعر استاين آرامگاه كيست؟ اين آرامگاه سعدي شيرازي است كه بزرگ»: لمن هذا المرقَد؟ هذا المرقَد لسعدي الشّيرازي أَحد أَعظَمِ الشُّعراء«) 3

4 (»نهشاةُ مرُ المعبكانُ الّذي يالم وه كند.ور ميكاني است كه پياده از آن عبرو همان م: پياده»الرَّصيف  

 عربيهايسؤال

دقيقه20

 عربي
  36تا12ي هاصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدفعربيهاي درسگويي به سؤالع پاسخلطفًا قبل از شرو

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبلزآ10چند از
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  ؟نداردتضاد وجودكلمات م ،در كدام گزينه - 26
  !لِالجاهةِداقَن صميرٌخَلِالعاقةُداوع )2  !رِجفي الحقشِالنَّكَرِغَي الصفلملعاَ) 1

3( هرُالد؛وماِني يلَومكويوملَعالَق اهذَكانَ )4  !يكميصاًخيصرلىعكسِعالبغاليًةتكاَن يتالَّةِقي!  

  است؟نادرستكدام گزينه -27
  امٍ.ة أيالثَبقي ثَنَ -؟اءرّتَبقي في ساماًومم يكَ) 1

2 (مدٍن تُإلي أيأن تَريد؟ذهأُ -بريدأن أذهبرّإلي ساماءربالء.كَو  

3 (ل ذَهإليه بترّساماءنَ -ي اآلن؟تَّحإليجِ ،مع ئترّساماءالماضي.امِي العف  

  !حفظَك اهللاُ -ةً!قبوَلةً ميارزِكنّي لَمأتَ) 4

 نث سالم داريم؟ؤجمع م ،دركدام گزينه -28

 .عت أصواتاً من بعيدمس) 2    .قرأت أبياتاً بعد ساعةٍ) 1

3 (داتسي تَكَ) 4    .عِارِفي الّشرأيتالميذُالتَّبجِةًحيفَصةًداريبعدأوقات.              

 ؟نيستلكدام كلمه بر وزن فاعمفرد-29

 عراءشُ) 2    طُلّاب) 1

  حكَماء) 4    جهال) 3

 ؟بيان شده استنادرست ،كدام گزينهوزن كلمه -30

 منكَسر: منفَعل) 2    تَعاملَ: تَفاعلَ) 1

  يشتَغلُ: يفتَعلُ) 4    انقالب: افتعال) 3

 كدام است؟» لقياِم و الجلوسِ و سألناه حلَّ صعابنا!نحنُ ذَكرنا ربنا عند ا«عبارتترجمه-31

 گوييم و از او حلّ مشكالتمان را خواهانيم!) ما هنگام برخاستن و نشستن پروردگارمان را ذكر مي1

  ) ما خدايمان را پيش از به پاخاستن و نشستن ياد كرديم تا مشكالت ما را برايمان حل كند!2

  ها را درخواست كرديم!ايستادن و نشستن ياد كرد و ما هم از او حلّ سختي) پروردگار، ما را در هنگام3

  هايمان را خواستيم!) ما در هنگام برخاستن و نشستن پروردگارمان را ياد كرديم و از او حلّ سختي4

 ترجمه درست عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ -32

 »نَ إشارات المرور في الصحيفةِ الجداريةِ!المدرسةُ من طالباتها أن يرسمبتلَيوم األحد طَ«

  هاي راهنمايي و رانندگي را روي روزنامه نقاشي كنند!آموزان خواست كه نشانه) روز شنبه، معلّم از دانش1

  ديواري رسم كنند!آموزان خواست تا عاليم عبور و مرور را روي روزنامهروز شنبه، معلّم از دانش) 2

  م از دانشجويانش خواست كه عاليم راهنمايي و رانندگي را در روزنامه ديواري بكشند!شنبه، معلّروز يك) 3

  شنبه، معلّم، رسم عاليم راهنمايي و رانندگي را از دانشجويانش خواست!) روز يك4



  

  9: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم  1401آبان20آزمون- 2پروژة
  

 كدام است؟نادرستترجمه-33

 ال آغاز شد و فرزندم به مدرسه رفت.فصل سوم از س :»العام و ذَهب أوالدي إلي المدرسة.  ابتدأ الفصل الثّالث من) «1

  كند.سرباز چمدانش را در خيابان نهم حمل مي :»الّشارع الّتاسع.  فييحملُ الجندي حقيبته) «2

  هايي زيباست.اين جنگل پر از درختاني بلند و آبشار :.»جميلةٍبِأشجار مرتفعةٍ و شلّاالتهذه الغابُة مملوءةٌ) «3

  نشينند.هايشان ميشوند و روي صندليهايشان ميآموزان با شادي وارد كالسدانش»: علي كَراسيهم.فهم بِفَرَحٍ و يجلسونَاب صفويدخُلُ الطّلّ) «4

 ترجمه صحيح است؟  كدام-34

 ) قَرُبت سيارةٌ من حسين و صدمتْه،: حسين به ماشيني نزديك شد و به آن برخورد كرد،1

  او را به بيمارستان بردم، ،دوماً حملُته إلي المستَشفي،: و هنگامي كه او را صدمه ديده ديدم) و عندما شاهدُته مص2

3فيه قده و قالَ لَ) و رو فَحص طَبيب جاء آمد و او را معاينه كرد و به او گفت،جا بستري شد تا پزشكه،: و در آنثم  

  كه سرعت ماشين بسيار كم بود!و خوب هستي؛ به دليل اين) أنت بِخير؛ كاَنت سرعة السيارةِ َقليلةً!: ت4

 كدام است؟» شرَف المرء بالعلمِ!«مفهوم اين حديث امام علي (ع):  -35

  اإلنسان!تَعلُّمِ) الصعاب موجودةٌ في طريق2ِ    ) العلم يرفع اإلنسانَ!   1

  ) نحن نسألُ ربنا حلَّ الصعابِ!4    ) النّصرُ مع الصبرِ!  3

 ؟نيستمناسب» لماذا تنشر العلم؟«كدام پاسخ براي سؤال - 36

! 2    ) ألنَّ العلم مفيد لنا في الحياة!1     ) ألنّي اُحب العلم كثيراً

  ) ألنّي أعرف قيمةَ العلمِ!4    ) ألنَّ العلم في الكتب المختلفة!3

 است. ماهنگناه، يك كلمه از نظر معني با بقيهگزينه . . .جز بهها،همه گزينهدر-37

 جار -شاي -شراب -ماء) 2    نادي -سنّ -لسان -) يد1

  ممر -رصيف -ساحة -شارع) 4    نَظَرَ -شاهد -رأَي -سفينة) 3

 ها از يك نوع هستند؟همه جمع ،در كدام گزينه -38

 زّوار في القافلة!) تَطبخ هؤالء الّنساء أطعمة لذيذة لل2  إلي المسابقات!يذهبونَالمجدوُن) أولئك الرياضيون1ُ

  !عزيزات) اليكتُب أوالدنا علي األشجار شيئاً يا4  ) أولئك البنات النظيفات يغسلن أيديهنَّ جيداً!3

 ؟نيستوزن كدام كلمه صحيح -39

   ) أنصح: أفعل2    ) منتشرة: مفتعلة 1

  ) سابعة: فاعلة4    ) مشغول: مفعول3

 كند؟ يتكميل منادرسترازيركدام گزينه عبارت -40

 ». . . است.و بر وزن. . .اسم« . . .

  فُعالء -جمع مكسر -شُهداء) 2    منفعل -مفرد مذكّر -منتصر )1

  مفعل -مفرد مذكّر -) مرقَد4    مفاعيل -جمع مكسر -) مفاتيح3
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 ؟نيستداليل قرار دادن احكام الهي ءجزگزينهكدام ،زيربا توجه به آية -41

»ريدنما يلَيكُم ملَ عجعيل لاللّهرَجٍ ونحركرَكُميطَهيل يدلَّكُم تَشكُرولَيكُم لَعع تَهعمن متيونَل« 

  ها) پاك كردن انسان از آلودگي2  هاامتحان كردن بندگان در سختي) 1

  خداوند باشند.ها شكرگزار) ايجاد شرايطي كه انسان4  ها) تمام كردن نعمت الهي بر انسان3

  كدام گزينه با حديث زير ارتباط دارد؟ -42
 .»ناپذيرندادر همراه و دو دوست جداييايمان و عمل دو بر«

 ت ايمان / قدر ايمان چه داني و احسانلذ) نشناسي تو1

  ؟) گفتي كه به صبر آخر ايمان داري / اي بندة ايمان به جز او ايمان چيست2

  كاندر او ايمان ما انكار ماستست /خودپرستي نامبارك حالتي) 3

  لذت ايمان فزايد در عمل / مرده آن ايمان كه نايد در عمل) 4

  ؟ارتباط مفهومي دارد» كند، دوري از گناهان است.آنچه ايمان را در دل پايدار مي«كدام گزينه با حديث -43
 و كوتاهي در انجام دستورات او] ترسان است.هايشان [از بيم نافرمانيمؤمنان فقط كساني هستند كه وقتي ياد خدا شود، دل) 1

  گانه در وقت آن محافظت كند، شيطان پيوسته از او در هراس است.) تا زماني كه مؤمن به نمازهاي پنج2

  شود.موجب از بين رفتن ايمان ميهاي هوسران،نشيني با انسانهم) 3

  كند.ميهدايت ،به راه راست... و خداوند آنان را به سوي خود، )4

  عبارت زير با كدام ويژگي پيامبران ارتباط دارد؟ -44
در برابر ،ستاخداوندبه خواست ،شودرو ميها روبههايي كه در زندگي با آنديد تمامي مشكالت و سختيكه مي(ع)حضرت ايوب«

 »ها صبر كرد.تمامي آن

  ) استقامت و پايداري در راه خدا2    ) تسليم در برابر امر خداوند1

  معجزه براي اثبات پيامبري خودداشتن) 4    ) مبارزه با عقايد باطل و خرافات3

  چه تعداد از موارد زير صحيح هستند؟ -45
ها براي افـرادي هايي از مؤمنان راستين، الگو قرار دادن آنهدف خداوند از بيان كردن داستان زندگي پيامبران به عنوان نمونهالف) 

  ر ايمان به خداوند را دارند. است كه قصد گام برداشتن در مسي

  هاي آنان است. جانبه از ويژگيهمهكامل وآنان و پيرويدوستانالزمة سرمشق قرار دادن پيامبران، دوست داشتنب) 

، بيـانگر حضرت موسي (ع) بـا وجـود خطـرات احتمـالي توسطاسرائيلدعوت فرعون به يكتاپرستي و خواستار شدن آزادي بنيج) 

  هاي پيامبران است. ، از ويژگي»ايداري در راه خدااستقامت و پ«

 بنابر آيات قرآن كريم، شرط عدم خوف و عدم حزن و مسرور شدن به بهشت وعيد، انجام كارهاي نيك و پايداري در اين راه است. د) 

 يك) 2    دو) 1

  سه) 4    چهار )3
  

 دقيقه 5هاي آسمانهاي پيامسؤال

 هاي آسمانپيام
 38تا 9ي هاصفحه
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 (نگاه به گذشته)است؟نادرستگزينهكدام - 46

  كرة مساوي شرقي و غربي تقسيم كرده است.دأ زمين را به دو نيمالنهار مب) نصف1

  النهارها طول مساوي دارند.) همة نصف2

  گذرد.النهار مبدأ از رصدخانة گرينويچ مي) نصف3

  اند.هاي فرضي هستند كه به موازات استوا رسم شدهدايرهنيمالنهارهانصف) 4

 ست؟انادرستتوندراكدام گزينه در مورد ناحية -47

 است.اقيانوس منجمد شماليحيه در نزديكي قطب شمال و حاشية) اين نا1

C به ؛) سرماي هوا در اين ناحيه بسيار شديد است2 −طوري كه به   رسد.نيز مي°34

  شود.عمق ايجاد ميهاي كمباتالق ،زير خاك، درهابا ذوب شدن يخ ،هاي اين ناحيه انابستت) در3

  گوزن شمالي است. ،ترين جانور اين ناحيهجثه) بزرگ4

  د؟نكندرستي كامل ميرا بهعبارات زيرجاهاي خاليترتيب بهكدام گزينههايكلمه-48

  .گيرد، در نيويورك، . . .  النهار مبدأ قرار ميوقتي خورشيد روي نصفالف)

  تابد.ودي ميجنوبي عم ةدر نيمكر. . .خورشيد به مدار ،ماهدر اول ديب)
  الجديـ رأسچند ساعت به ظهر مانده است) 2  السرطانرأسـچند ساعت به ظهر مانده است) 1

  السرطانـ رأساز ظهر گذشته است) 4  الجديرأس ـاز ظهر گذشته است) 3

  هستند؟نادرستچه تعداد از موارد زير -49

  .هستندهاهاي انسان بر ناهموارياز تأثيرات فعاليت ،معادنالف)

  گرفته است.زمين را دربر ةمتري اطراف سيار3000اي از گاز است كه از سطح زمين تا ارتفاع حدود) هواكره اليهب

  از نتايج يكسان نتابيدن خورشيد به سطح زمين است. ،معتدل شمالي و جنوبيمنطقةپديد آمدن )ج

   .گراد كاهش دما را تجربه خواهد كرددرجة سانتي18رود،كيلومتر از يك كوه باال مي 3نوردوقتي يك كوه) د
  ) دو2    ) يك1

  صفر) 4    ) سه3

  اشاره دارند؟بومبه كدام زيستترتيب بههاي زيرهر يك از عبارت -50

 ند.نكاي از چوب نرم براي توليد كاغذ را تأمين ميها بخش عمدهالف) اين جنگل

  است.از نظر تنوع جانوري بسيار غنيبوماين زيستب)

  رويند.سنگ ميفقط گياهاني چون خزه و گلبومدر اين زيستج) 

  ترين تنوع زيستي جهان را دارد.د) بيش
  استواييبارانيهاي) توندرا ـ تايگا ـ ساوان ـ جنگل2  تايگاباراني استوايي ـهايتوندرا ـ جنگل  ـساوان) 1

  استوايي ـ توندرا ـ تايگا ـ ساوانبارانيهاي) جنگل4  ياستوايبارانيهايـ ساوان ـ توندرا ـ جنگل) تايگا3

 دقيقه 5هاي مطالعات اجتماعيسؤال

 مطالعات اجتماعي
 35تا 1ي هاصفحه
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Part A- Grammar and Vocabulary 
51-Mother: What is my daughter like in the class?  (نگاه به گذشته)  

Teacher: She is a . . . . . student and does her homework very well. 
1) patient   2) clever 
3) brave  4) upset 

52-A: What . . . . . you smiling about? 
B: I’m just happy that we . . . . . going to travel by train. 
1) aren’t – is  2) is – are 
3) are – are  4) are – isn’t 

53-Which one is NOT correct?             
1) Mana and Mona are searching for a hotel right now. 
2) There are many teacher in this classroom. 
3) What is your dad like? 
4) They are neat and patient. 

54-A: . . . . . ? 
B: We are travelling by plane. I don’t like taking a train at all. 
1) Where are they traveling to? 
2) How are they traveling? 
3) Where are you traveling to? 
4) How are you traveling? 

55-The . . . . . said he was out on a call so Helen left a message for him to call her when he got 
back. 

1) receptionist   2) member 
3) shop  4) attention 

56-When I went to the hotel, the receptionist asked to check my passport, but because I didn’t 
have it with me, they cancelled my . . . . .  . 

1) money  2) reservation  
3) ticket  4) key 

57-If only it were . . . . . for me to see my lovely English teacher once more! She has travelled to 
Italy. 

1) helpful  2) patient 
3) possible   4) neat 
 

Part B- Cloze Test  
I am Farhad and I . . . (58) . . . live in Tabriz. I go to school every day and study at home for 
about 4 hours daily. My teacher knows me as a clever student because I answer every question 
he asks at school. Tomorrow our class . . . (59) . . . off, so I can go out and buy a . . . (60) . . . to 
watch this new movie that came out last week. 

58- 
1) am  2) is 
3) are  4) — 

59- 
1) is  2) does 
3) do  4) are 

60- 
1) trip  2) passport 
3) gift  4) ticket 
 

 هاي زبان انگليسيسؤال

 زبان انگليسي
  34تا15ي هاصفحه

آموزان عزيز!!!دانش
  ويسيد:خود را بن10گذاري چند از، هدفزبان انگليسيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبلزآ10چند از

  

دقيقه10
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مهرة آبي و تعدادي مهرة سبز وجود دارد. اگر يك مهره به تصادف از اين جعبه خارج كنيم و احتمال سبز 2مهرة قرمز، 4ايدر جعبه - 61

 (نگاه به گذشته)هاي سبز چندتا است؟درصد باشد، تعداد مهره40بودن

1 (4    2 (3   

3 (2    4 (1 

=3داد طبيعي دو رقمي ومجموعة اعAاگر - 62 = ∈B {x | x k,k A}گاه تعداد اعضاي مجموعةباشد، آنA Bكدام است؟ 

1 (21    2 (22 

3 (23    4 (24  

5اگر دو مجموعة - 63 2= −A { ,z 2و{ 1 3= −B { x , }x +   است؟كدامzمساوي باشند،

1 (7    2 (8    

3 (9    4 (10 

  ؟مقايسة اين سه مجموعه از نظر تعداد عضو، در كدام گزينه به درستي صورت گرفته استسه مجموعة زير را در نظر بگيريد. - 64

A84عدد10تر ازهاي كوچك: شمارنده 

B4تر ازو كوچك -2تر از: عددهاي صحيح بزرگ  

C3عدد23تر ازهاي طبيعي كوچك: مضرب  

1( n(A) n(B) n(C)> >      2 (n(B) n(A) n(C)> >    

3 (n(C) n(B) n(A)> >    4 (n(C) n(A) n(B)> >  

1اگر - 65 2=A { ,{ 1و{{ 2=B {{ }, Aهايتعداد زيرمجموعه ،باشد{ Bكدام است؟  

1 (2    2 (16 

  1) 4    ) صفر3

  است؟تربيشهاي زير، از بقيهيك از مجموعهتعداد اعضاي كدام -66

1 (A { x ( ) | x ,x }= + ∈ <2 40 3  2 (B {x | x , x }= ∈ − < <2 5 5 

3 (xC | x , x = ∈ < 
 

102   4 (D { x | x ,x }= ∈ <2 25  

 رياضيهايسؤال

دقيقه20

 رياضي
  27تا 1ي هاصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدفرياضيهاي درسگويي به سؤالپاسخلطفًا قبل از شروع

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبلزآ10چند از
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كدام عدد در سمت راست بقية اعداد قرار دارد؟ ،روي محور اعداد - 67

1 (4
13    2 (7

23    

3 (2
7    4 (3

10 

2كدام - 68 3و7يك از اعداد زير بين
  ؟نداردقرار5

1 (23
70    2 (123

210    

3 (85
140    4 (63

210 

12معكوس حاصل عبارت - 69 12 12 12 2

+
+

+
+

a را به صورت
b

a ،ايمنوشته aهستنسبت به هم اولbوبه طوري كه − bند. حاصـل 

 برابر كدام گزينه است؟

1(39    2 (41 

3 (−41    4 (−39  

  چه تعداد از روابط زير درست است؟ -70

π ∈ 3ب)   Qالف)  14 ∈/ Q   (2ج ∈    

289د)  ∈   (210هـ− ∉( ) 

  ) سه2    ) دو1

  ) پنج4    ) چهار3

}كدام عبارت در مورد مجموعة -71 }A a,b, , ,= 1 1  .)هستندمتغير bو a؟ (استصحيح2

 عضو دارد.  5عضو و حداكثر 3) حداقل2  عضو دارد. 5عضو و حداكثر 2) حداقل1

  عضو دارد.  5) در هر شرايطي4  عضو دارد. 4عضو و حداكثر 2) حداقل3

n)هاي يك مجموعةتعداد زيرمجموعه -72 )+ n)هـاي يـك مجموعـة برابر تعداد زيرمجموعه512عضوي22 )+ عضـوي اسـت. يـك 21

n)مجموعة )+  عضوي، چند زيرمجموعه دارد؟3

1 (64   2 (256   

3 (1024   4 (32  

A)مجموعة -73 B)عضو، مجموعة 5داراي(A B)عضو و مجموعة 2داراي(A B)−عضو است.  2نيز دارايB A− چنـد عضـو

 دارد؟

1 (4    2 (3    

3 (2    4 (1  
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 رقمي عددي اول باشد، كدام است؟رقم هزارگان يك عدد دهكه آناحتمال -74

1(77
110    2( 44

110

3 (63
110    4 (55

110  

اول باشـد، مرتبـةدوم مضربي طبيعي از عددمرتبةكه عدد تاس دراندازيم. احتمال اينپشت سر هم ميتبهرمرا دوسالميك تاس -75

 كدام است؟

1(1
6    2 (5

18    

3 (7
18    4 (1  

 هاي زرد و آبي هر دو رو بيايند، كدام است؟كه سكهزرد، آبي و قرمز، احتمال آن ةدر پرتاب سه سك - 76

1( 1
4    2( 3

8    

3( 1
2    4( 1

6  

77- m ، عبارتبه ازاي كدام مقدار
m

+
+

2 5
8

 عددي گويا است؟

1 (−10    2 (−5    

3 (5    4 (10 

Aاگر -78 /= 0 363636گاه عدد، آن( )
A

+
1  كدام است؟114

1 (4    2 (3    

3 (/3 5    4 (/4 5 

79- D Cا مشخص ميچه عددي ردر شكل زير، نقطة BCكند؟ (كمان دايره به مركز  رسم شده است).و شعاع

1 (− +1 7   

2 (3  

3( 2    

4 (4  

 دهد؟ار زير را نشان ميكدام مجموعه، اعداد نمود -80

  

1(A {x | x }= ∈ ≤2 9    2 (B {x | x }= ∈ ≥2 9    

3 (C {x | x }= ∈ − < < +3 3  4 (D {x | x }= ∈ ≥ 3  
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 پاسخ دهند.120تا101به سؤاالت100تا81د به جاي سؤاالتبيننشناسي آموزش ميآموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيستدانش
  

 (نگاه به گذشته)كدام گزينه صحيح است؟ -81
هـاي كشـاورزي تزريـق رود كـه آن را بـه زمـيناي به كـار مـيهاي واكنش توليد مادهدهنده) بخش عمدة گاز نيتروژن، به عنوان يكي از واكنش1

 كنند تا گياهان بهتر رشد كنند.مي
  دهند.كه مرباي كدو حلوايي ترد شود، آن را قبل از پختن براي مدتي در كلسيم اكسيد خالص قرار مي) براي اين2
هـاي سـازندة آن در محلـول پخـش ريزند تا از يخ زدن آب در زمستان جلوگيري كند، ذرهاي در آب كه آن را در رادياتور مي) با حل كردن ماده3

  شوند.نمي
  شود. رود، نوعي عنصر است كه در طبيعت به حالت آزاد يافت ميها و لوازم پزشكي به كار مياي ضدعفوني كردن بيمارستاناي كه بر) ماده4

 ؟موارد زير صحيح هستندچه تعداد از -82

 .يك مادة ناخالص اما همگن استي پاكهواالف) 

O)اكسيژن به طور عمده در هوا به صورت مولكولب)    .وجود دارد2(هاي دو اتمي
انـرژي و خطرنـاك كمكنيم، نقش محافظ دارد و از رسيدن پرتوهايكه ما تنفس مياز هواي اطراف زمينايگاز اوزون در اليه) ج

  كند.فرابنفش به زمين جلوگيري مي
  .شودهاي فعال يافت ميرنگ است و در دهانة آتشفشاند) گوگرد جامدي زرد

    ) سه2    چهار) 1
  يك) 4    ) دو3

 هاي زير درست است؟چه تعداد از مقايسه -83

)هاي كلرمجموع تعداد پروتونالف)  Cl)17و ليتيم( Li)3<هاي نيتروژنمجموع عدد اتمي اتم( N)7و اكسيژن( O)8  
=تعداد اتمب)   يك مولكول آمونياكها در يك مولكول اوزون ومجموع تعداد اتمها در يك مولكول سولفوريك اسيد
< ج)   دهندة روغن زيتونها در ساختار مولكول تشكيلتعداد رشتهدرصد فراواني عنصر فسفر در بدن انسان
)داد الكترون (ها) در الية الكتروني دوم منيزيمتعد) Mg)12<الية آخر فلوئوردر )ها (تعداد الكترون( F)9  
   دو) 2      يك) 1

  چهار) 4    سه) 3
 گيرند؟ يدر يك ستون قرار مكدام دسته از عناصر زير،در جدول تناوبي عناصر، -84

1 (H1،Li3،Na11    2 (Mg12،He2،Be4  
3 (C6،O8،S16    4 (F9،Si14،Cl17  

)يك تركيب يوني از واكنش پتاسيم -85 K)19و نيتروژن( N)7 ،به دست آمده است. اگر پس از انحالل اين تركيـب در آب/ × 191 5 10

 هاي نيتروژن آزاد شده چقدر است؟يون پتاسيم آزاد شود، تعداد يون

1 (/ × 191 5 10    2 (× 185 10  

3 (/ × 236 02 10    4 (/ × 194 5 10  

دقيقه20

 (عادي)هاي علوم تجربيسؤال

 (عادي)علوم تجربي
  38تا 1ي هاصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدفعلوم تجربيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  قبلآزمون10چند از
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  هاي يوني صحيح هستند؟تركيب ةدربارزيرمواردچه تعداد از - 86

  شوند.اثر ضربه خرد ميكننده هستند و درش )الف

  الكتريكي نيستند.در حالت جامد رساناي جريان )ب

   .شوندهمواره در آب حل مي )ج

  در مجموع از نظر بار الكتريكي خنثي هستند. )د
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1

هـاييون ،كند كه در آننگ توليد ميرنوعي تركيب سفيدكلر،. . .هاي گازخطرناك سديم در واكنش با مولكول و. . .هاي فلزاتم -87

  اند.قرار گرفتهمثبت و منفي كنار هم
  ضرربراق و بي -زرد )4  ضررزرد و بي -براق )3  براق و سمي -زرد )2  زرد و سمي -براق )1

 كدام گزينه صحيح است؟ -88

  رود. ا كم است، به كار ميهتقطير ساده براي جداسازي دو مايعي كه اختالف نقطة جوش آن )1

  گرم است. 35شود تقريباً برابر بامقدار نمكي كه از طريق رژيم غذايي وارد بدن يك فرد بالغ و سالم مي )2

Fe(بدن ما براي ساختن هموگلوبين به يون آهن )3   . شودكه با مصرف مواد پروتئيني تأمين مينياز دارد )3+

  است.  1به 4هاي سودمند و تازه،نسبت نفت مصرفي جهت سوختن و تأمين انرژي به استفاده از آن ساختن فراوردهح جهان،در سط )4

مولكولدرهاي كربنبين اتمتعداد جفت الكترون اشتراكيها در ساختار اتن و متان بهبين اتمتعداد الكترون اشتراكياختالفنسبت -89

 ست؟اتيلن برابر كدام گزينه ا

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

 اند؟هاي زير، به درستي بيان شدهچه تعداد از عبارت -90

COهاي فسيلي وجود دارد كه در اثر سوختن، باعث ورود مقادكربن در ساختار اغلب سوختالف)    شود.به هواكره مي2ير زياد

CO   .يابدها، دماي كرة زمين افزايش ميبه دنبال تغييرات قابل توجه فصل2ب) با افزايش بيش از حد

  اكتشاف و مصرف نفت شده است.انميزسبب افزايشهموارهآساني دسترسي به نفت و افزايش نياز به انرژي به دليل افزايش جمعيت،ج) 

 شود.از آن استخراج ميهاپالستيكرنگ است كه مادة اولية اغلبد) نفت خام مايعي غليظ و سياه

  صفر) 4  يك )3  دو )2  سه )1

 شود.. . . محسوب ميبسپار. . . است كه يكزير مربوط به مادةبسپاردرسي،با توجه به كتاب -91

    طبيعي -سلولز )1

  مصنوعي -ولز) سل2

  طبيعي -نشاسته )3

  مصنوعي -نشاسته )4
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 است؟نشدهزير به درستي بيانچه تعداد از موارد -92

  كنند. مس، سنگ معدن آن را در دماي باال ذوب كرده و سپس مس را جداسازي ميجهت تهيةالف)

  شود. ها استفاده ميكشي ساختمانبه علت رسانايي الكتريكي زياد و قابليت مفتول شدن مس، از آن در سيمب)

  شود. اي توليد ميكنندهبر اثر سوزاندن منيزيم، نور خيرهج)

  هواي پاك تنها دو عنصر اكسيژن و نيتروژن هستند. دةدهنترين اجزاي تشكيلمهمد)

  ) دو2      چهار) 1

  سه )4    يك) 3

 است؟نادرستسديمكدام گزينه در مورد عنصر -93

  دهد.) با آب و اكسيژن به شدت واكنش مي2    ست. ) يك عنصر فلزي ا1

  ) در دماي اتاق، جامد و بسيار سخت است. 4  هاي قلب نقش مؤثري دارد.) در فعاليت3

Naتوانند در تركيب با فلز سديم، تركيب يوني با فرمول شيمياييدر كدام گزينه هر دو عنصر ذكر شده، مي -94 X2ايجاد كنند؟ 

1(O8وCl17  2 (O8وS16   

3 (Cl17وC6    4( P15وS16  

 است؟نادرستدر مورد مولكول آبگزينهكدام-95

  اند.شركت كردهاشتراكي) در هر مولكول آب، روي هم چهار الكترون در تشكيل پيوندهاي1

  د.نشوآن هشت الكتروني ميهاي سازندةكول آب، مدار آخر اتم) پس از تشكيل مول2

  دهند.ركت الكتروني انجام ميها به جاي داد و ستد الكترون، با يكديگر مشا) در تشكيل مولكول آب، اتم3

 گذارد.) براي تشكيل يك مولكول آب، هر اتم اكسيژن دو الكترون به اشتراك مي4

 است؟ برق جريان رساناي آب زير در مواد از نمونه چند محلول - 96

 »ضد يخپرمنگنات ـ پتاسيم شكر ـ اتانول ـ ـكبود كات ـكلريد سديم«

    ) دو2    ) يك1

  ) چهار4    ) سه3

 همواره درست است؟يون در مقايسه با حالت خنثيشود. كدام گزينه در مورد آنصر فلزي به يون پايدار تبديل مييك عن -97

  يابد. هاي آن كاهش ميها و نوترون) اختالف تعداد الكترون2  يابد.هاي آن كاهش ميها و پروتون) اختالف تعداد نوترون1

  يابد. هاي آن افزايش ميها و پروتون) اختالف تعداد الكترون4  يابد.آن افزايش ميهايها و پروتون) اختالف تعداد نوترون3
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 تواند از قانون پايستگي جرم پيروي كند؟هاي زير ميكدام يك از واكنش -98

1( ( / g) A ( / g) B ( / g) C+ →4 4 5 4 9 8  2( ( / g) D ( / g) E ( / g) F+ →7 7 11 6 19 6    

3( ( / g) G ( / g) H ( / g) I+ →8 6 3 5 11 5  4(( / g) J ( / g) K ( / g) L+ →15 2 9 1 24 5  

اتيلن كه از كنار هم قـرار شوند، مثل پليكوچك ايجاد ميمولكولزنجيرهاي بلند كربني هستند كه از كنار هم قرار گرفتن ،بسپارها -99

هـا تشـكيل شـده از كنار هم قرار گرفتن كدام مولكـولزيربسپارهاي اتن تشكيل شده است. با توجه به اين تعريف،گرفتن مولكول

 است؟

 
  

  

1(     2 (  

  

  

3 (    4 (  

  

C(مخلوطي از تركيبات مشخص شده   -100 H6 14،C H8 Cو18 H9 ماندهمقادير باقيگزينههيم. كدامدرا تا دماهاي معين حرارت مي) 20

 دهد؟نشان ميبه درستيدر قسمت بخار يا مايع را

  

  

  

1(     2 (   

 

  

 

 

3 (    4(    

  

بر حسبات درون مخلوطجوش تركيبنقطة  126  68  151
)گراددرجه سانتي C)  
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بيان شدهنادرستيهاي زير در رابطه با عناصر سازندة پوستة زمين و بدن انسان بهيك از گزينهكدام-101

 (نگاه به گذشته)است؟

 ترين عنصر سازندة پوستة زمين همانند دومين عنصر فراوان بدن انسان نافلز است. ن) فراوا1

 ) سومين عنصر فراوان در پوستة زمين همانند چهارمين عنصر فراوان آن فلز است.2

  است.14) مجموع تعداد الكترون در يك اتم خنثي اولين و دومين عناصر فراوان در بدن انسان برابر3
  است. 2تر ازها در پوستة زمين به بدن انسان كمي عنصر داراي نقش در رشد استخوان) نسبت فراوان4

 گيرند؟در يك ستون قرار ميكدام دسته از عناصر زير،در جدول تناوبي عناصر، -102

1 (H1،Li3،Na11    2 (Mg12،He2،Be4  
3 (C6،O8،S16    4 (F9،Si14،Cl17  

 هاي زير درست است؟چه تعداد از مقايسه -103

)هاي كلرمجموع تعداد پروتونالف)  Cl)17و ليتيم( Li)3<هاي نيتروژنمجموع عدد اتمي اتم( N)7و اكسيژن( O)8  
=ها در يك مولكولتعداد اتمب)   آمونياكيك مولكولها در يك مولكول اوزون ومجموع تعداد اتمسولفوريك اسيد
< ج)   دهندة روغن زيتونها در ساختار مولكول تشكيلتعداد رشتهدرصد فراواني عنصر فسفر در بدن انسان
)ي دوم منيزيمتعداد الكترون (ها) در الية الكتروند) Mg)12<الية آخر فلوئور) درها(تعداد الكترون( F)9  
   دو) 2      يك) 1

  چهار) 4    سه) 3
 ؟موارد زير صحيح هستندچه تعداد از -104

 .يك مادة ناخالص اما همگن استي پاكهواالف) 

O)مده در هوا به صورت مولكولاكسيژن به طور عب)    .وجود دارد2(هاي دو اتمي
و خطرنـاك انـرژيكم، نقش محافظ دارد و از رسيدن پرتوهايكنيماي از هواي اطراف زمين كه ما تنفس ميگاز اوزون در اليهج) 

  كند.فرابنفش به زمين جلوگيري مي
  .شودهاي فعال يافت ميانة آتشفشانرنگ است و در دهد) گوگرد جامدي زرد

    ) سه2    چهار) 1
  يك) 4    ) دو3

 كدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي مشابه عبارت زير است؟ -105

 »ها بسپارند.مولكولهمة درشت«

  اند.هاي بلندي تشكيل شدهبعضي از بسپارها از زنجير) 1
    بسپارها ممكن است طبيعي يا مصنوعي باشند.) 2
  و پوشاك، از كاربردهاي بسپارهاست.فبار مصروف يكتوليد ظر) 3
  شوند.بعضي از بسپارها به سادگي تجزيه نمي )4
  

دقيقه20

 (شيمي)تفكيكيعلوم
 12تا 1ي هاصفحه

)شيمي(بخشتفكيكيهاي علومسؤال
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106 - A Dشخصي براي رفتن از نقطة ر و درمت200به طولمتر، سپس مسير مستقيم 4ل به شعاعاي شكدايره، ابتدا مسير نيمبه نقطة

چند متراز راست به چپترتيب بهجايي اين شخصكند. مسافت و جابهمتر را طي مي10قطراي شكل بهدايرهنهايت مسير نيم

πاست؟ ( 3(  

1( 227،200    2( 242،200  

3( 227،218    4( 242،218  

° 1زمان رفت و برگشت يك آونگ به طول -107 ثانيه است. اگر از اصطكاك صرف نظر 2شود،م رها ميئبه قاتنسب30متر كه از زاوية

رو بهالزاويه، ضلع روبه(در مثلث قائماست؟چند متر بر ثانيهكنيم، سرعت متوسط اين آونگ از زمان رها شدن تا شروع برگشت

 نصف وتر است.)30°زاوية

     1) 2    ) صفر1

3 (π
3    4 (π

6 

108- V 1اتومبيلي با سرعت اولية
m و شتاب متوسط
s25ربرابسهسرعت آن به ،ثانيه، بدون تغيير جهت 8در حركت است. اگر در مدت

mبهاز سرعت اوليهثانيهچندسرعت اوليه برسد، سرعت اتومبيل پس از
s

  رسد؟مي80

1 (12    2 (10    

3 (6     4 (14 

109- 2 mل مسيرك3متحركي روي مسير افقي را با سرعت ثابت
s

1و15
mبديگر را3 ا سرعت ثابت

s
طي كرده است. سرعت متوسط آن30

  در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟

1 (/22 5    2 (18  

3 (20    4 (30  

Aيي كهبزرگي سرعت متوسط خودرو -110 دقيقه طي 3را از روي مسير مشخص شده در مدتBوفاصلة نشان داده شده بين دو نقطة

kmكرده است، برابر / h72است. كدام گزينه درمورد كل اين حركت صحيح است؟  

  متر است.1200جايي متحرك در اين مسير،جابه )1

mتندي متوسط خودرو مي )2 / s     باشد.20تواند برابر

  متر است.3600مسافت طي شده در كل مسير،) 3

 رفته يا برعكس.BبهAازمتحركبراي تعيين دقيق سرعت متوسط بايد بدانيم )4

(فيزيك) تفكيكيعلوم(بخش فيزيك)تفكيكيهاي علومسؤال
  50تا39ي هاصفحه

A

B
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 (نگاه به گذشته)هاي بااليي . . . است. كره، دما . . . و چگالي مواد نسبت به قسمتت پاييني سستدر قسم -111

  تربيش -تر) پايين2    تربيش -) زيادتر1

  تركم -) زيادتر4    تركم -تر) پايين3

 تر است؟كدام موارد، محتملاحتمال رخ دادن -112

  كاالف) فرو رفتن ورقة اقيانوس آرام به زير ورقة ناز

  هاي اوراسيا و آمريكاي شمالي در مرز باالي آفريقا از همب) دور شدن ورقه

  كرهترين ورقة سنگدور شدن ورقة قطب جنوب از بزرگج) 

 ج -) ب2    ب -الف) 1

  ) احتمال رخ دادن هر سه مورد، يكسان است.4    ج -الف) 3

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -113

  دهد.هاي متعددي رخ ميلرزهها و زمينكره، آتشقشانسنگهايالف) در محل دور شدن ورقه

  اند.كره تشكيل شدههاي سنگها به دليل حركت و برخورد ورقهكوهب) رشته

  دهد.ريشتر در نواحي غرب و جنوب غرب رخ مي 5هايي به بزرگي معموالًلرزهايران، زمينورقةج) در اثر برخورد ورقة عربستان با

كنند و پس از انجماد، ورقة اقيانوسيصعود مياقيانوسها به بستركره، در قسمت وسط اقيانوسنشأت گرفته از سنگد) مواد مذاب

 آورند.جديد را به وجود مي

  ) دو2    يك) 1

  ) چهار4    ) سه3

  شود؟ها توسط چه كسي مطرح شد و اين گسترش بستر چگونه جبران مياقيانوسبسترفرضية گسترش -114

  ايرفتن ورقة اقيانوسي زير ورقة قارهفرو -وگنر) 1

  هااي از هم و گسترش قارههاي قارهدور شدن ورقه -وگنر) 2

 هااي از هم و گسترش قارههاي قارهدور شدن ورقه -هس) 3

  ايفرو رفتن ورقة اقيانوسي زير ورقة قاره -هس) 4

  از راست به چپ)ترتيب به( ؟كندرا ضعيف ميهاي بدناز دستگاهشود و كدام يكهاي بدن تكثير ميويروس ايدز در كدام يك از ياخته -115

 دستگاه گوارش -هاي قرمزگويچه) 2دستگاه ايمني -هاي قرمزگويچه) 1

  دستگاه گوارش -هاي سفيدگويچه) 4  دستگاه ايمني -هاي سفيدگويچه) 3

شناسي)علوم تفكيكي (زمين شناسي)و زيستشناسي(بخش زمينتفكيكيعلومهايسؤال
  72تا63هايصفحه

شناسي)علوم تفكيكي (زيست
  135تا121ي هاصفحه
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  هاي روي برگ گياه گندم نشانة چيست؟لكه - 116

 آبيكم) 2    وجود باكتري در گياه) 1

  وجود قارچ) 4    هاشدن برگ) سيليسي3

  اين سلسله و خصوصيات آن درست است؟ ةدرباربرند؛ كدام گزينهنام مييسبزنوعيبه اشتباهرااي از جاندارانسلسلهگاهي-117

  كنند.را نيز تأمين مين گروه آن افزون بر توليد اكسيژن، غذاي جانوران آبزيتريشدهشناخته )1

  .كنندگياهان مقاوم به آفت و توليد دارو استفاده ميسازي محيط زيست، توليدها براي پاك نامروزه از آ )2

  شود.كند و سبب پوسته يا زخم شدن پوست آن ميبين انگشتان پا رشد ميهاولي نوعي از آن ،ها مفيدندتر آنبيش) 3

    رود.سازي به كار مينعت شيشههاي اين گروه از جانداران، در ص ايياختههاي نوعي از تكپوسته )4

  ؟استصحيحكدام گزينه -118

  دهند.هاي متفاوتي قرار ميها را در گروهبه منظور مطالعه و استفاده از جانداران، آنشناسانزيست )1

  رند.ترين شباهت را با هم داهايي داريم كه كمبندي جانداران بر اساس كليد شناسايي دوراهي، در نهايت گروهدر طبقه )2

  .كنندها را  بررسي ميياختهةدهندهاي تشكيلشباهت مولكولبندي جانداران، تنهاامروزه در گروه )3

    .كنندتوليد مثل مياند و با يكديگرزيرا به هم شبيه ،دهندها، گروهي به نام گونه را تشكيل ميقمري ةهم )4

  ؟نيستكدام گزينه در رابطه با آوندهاي آبكشي صحيح -119

    شوند.ها ديده ميها و ساقههاي چوبي در ريشههمانند آوند) 1 

  ) نسبت به آوندهاي چوبي، در فاصلة دورتري از پوستك فوقاني قرار دارند.2

  ها از ريشه به سمت ساقه و برگ است.) جهت حركت مواد در آن3

  رسانند.مواد قندي را به سراسر گياه مي) 4

 ؟نيستندوارد صحيحدر ارتباط با نيروي مكش آب كدام م -120

  .كندشود، به باال رفتن شيرة پرورده كمك ميهاي برگ تبخير ميآبي كه از روزنهالف) 

  رسد.ب) آب و مواد معدني بالفاصله بعد از ورود به تار كشنده، به ساقه مي

  هاي تار كشنده است.ج) عامل اصلي ايجاد كنندة نيروي مكش آب، ورود آب از طريق ياخته

  كند.ترتيب از تار كشنده، عرض ريشه و آوند چوبي عبور ميد) آب به

  »د« -»ج« -»ب« )2    »ج« -»ب« -»الف« )1

   »د« -»ج« -»الف« )4    »د« -»ب« -»الف) «3



  

 

  )) پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
 14011401 ماهماه آبانآبان 2020 آزمونآزمون دفترچة سؤالدفترچة سؤال

 
 سؤالسؤال100100 هاي آزمون:هاي آزمون: تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
دقيقهدقيقه100100 گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

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

دقيقه50  501213استعداد تحليلي
  دقيقه 5  17114 5(هشتم)ي آسمانهاقرآن و پيام

  دقيقه 5  17615 5 (هشتم)فارسي
  دقيقه 5  18116 5 (هشتم)مطالعات اجتماعي

  دقيقه 5  18617 5 (هشتم)علوم تجربي
  دقيقه 5  19118 5(هشتم)رياضي

  دقيقه 5  19619 5(نهم)هاي آسمانقرآن و پيام
  دقيقه 5  20120 5 (نهم)فارسي

  دقيقه 5  20621 5 (نهم)اجتماعيمطالعات
  دقيقه 5  21122 5 (نهم)علوم تجربي

  دقيقه 5  21623 5(نهم)رياضي
  
  

  ::طراحانطراحان
نام طراحان  نام درس
  ، بهراد موسويزاده، سارا معصوممظاهريرضاحميد،سعيد قاسميوزيري،محمدامين زمان،فرجهانبانينمرجاسارا بابايي،  استعداد تحليلي

شعيب مقدمابوالفضل فالحت،زهرا صداقت، هاي آسمانن و پيامقرآ
پور، آگيتا محمدزادهخانسپهر حسننيلوفر اميني،حميد اصفهاني،  فارسي

موسويدبهرازاده،سارا معصومزهرا صداقت، مطالعات اجتماعي
  اهي، سيدمحمد معروفي، اميرحسام سپمرتضي اسداللهي، ليال خداورديانشعار،جواد احمدي علوم تجربي

  سينا گروسيدار،احمدرضا قرباني، شايان قلعهرمضان عباسي،فر، اميرحسين حسامي،مرجان جهانبانيآرش دانشفر،  رياضي
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران مسئولين درسمسئولين درس
 استعداد تحليلي نام درس

هايقرآن و پيام
  شناسي  زمين  شيميفيزيك  رياضي  علوم تجربي  مطالعات اجتماعي  فارسي  آسمان

  آرش دانشفر  اميرحسام سپاهي  ليال خداورديانبهناز آرونحميد اصفهانيبهناز آرون  احمدرضا قربانيمسئول درس

 ،سكينه گلشني  سجاد محمدنژاد  ويراستار
  ،آبادينوشجواد زينلي  بابك اسالمي  فاطمه فهيميان  زادهسارا معصومزادهسارا معصوم

  سجاد محمدنژاد  آبادينوشزينليجواد  سيدمحمد معروفي

مسئول درس
  سرژ يقيازاريان  الهه شهبازي –مهساسادات هاشمي  ستايش محمدي  الناز معتمدي  ستايش محمدي  سرژ يقيازاريانمستندسازي

  
 

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
  شعارجواد احمدي  مدير گروه آزمون

  جوساينا صلح  آراصفحه
حميد عباسي  ناظر چاپ

  مقدممازيار شيرواني  مستندسازيمدير گروه
  هاشميمهسا سادات  مستندسازيمسئول دفترچة

 
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--66463463تلفن: تلفن:   –– 923923پالك پالك  ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين :دفتر مركزي
 د بر گسترش دانش و آموزشد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شوقف عام ش 13841384چي در شهريور چي در شهريور ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام داراييتمام دارايي
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 مانند رابطه .................... است با.........................» كرونا«و» آبله«رابطه ميان -121
  ) آبله ميموني با تب1
 ) سكته قلبي با وبا2
  ) آنفوالنزا با عطسه3
 ) سرماخوردگي با آنفوالنزا4

  ؟نيستراستاها همالمثلالمثل با ساير ضربمفهوم كدام ضرب -122
  شكند. بخت كه برگردد، فالوده دندان مي )1
  شود. لب دريا هم كه برويم، آب دريا خشك مي )2
  توي هفت آسمون، يه ستاره هم مال ما نيست.  )3
  با ماه نشيني ماه شوي، با ديگ نشيني  سياه شوي )4

 ال، نزديك باشد؟ؤاي ساخت كه به مفهوم كنايي عبارت صورت ستوان واژهاز تركيب حروف كدام گزينه مي -123
  ات به دو دست دعا نگه دارددال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي / فرشته  

  و ل خ ن ي ر د ز )1
  ) خ ا رك د ط ن2
  گ ر ش ب ت ن    )3
  ا د ت ف ا ن   )4

 شود. نوشتهتواندمي به صورت..........» مكاتب « ةنوشته شود؛ واژ» نرتاج«به صورت» متكبر «يچنانچه در يك زبان فرضي واژه -124
 نتسرا) 1
 برنتسا) 2
 تسرنبا) 3
 ارنبات) 4

 ها يك بار شمرده شود).چهارمين حرف از سمت چپ ............. است. (تكراري ،به ترتيب الفبا مرتب شود» متعلقات« ةاگر حروف واژ -125
 ت) 1
 ق) 2
 ع) 3
 ل) 4

  ؟تنيسبر اساس گزاره هاي زير، كدام گزينه صحيح -126
كاج ةاز سويي درخت سرو نيز به دسته مخروطيان و راستمخروطيان است و به دسته درختان هميشه سبز و بدون خزان تعلق دارد؛ ةاي از دستدرخت كاج گونه«

  »سانان تعلق دارد. سرو كوهي و سرو ناز دو نوع سرو هستند.
 كاج و سرو هردو به يك دسته تعلق دارند. ) 1
 گيرد. قرار ميمخروطيان ةستسرو ناز در د) 2
 كاج نوعي درخت سرو است. ) 3
 دو از درختان بدون خزان هستند. كاج و سرو هر) 4

  شود).دهد؟ (از چپ به راست نوشته مي) را به زبان چيني نشان مي12+  3با توجه به جدول، كدام گزينه عبارت ( -127

  

هاي استعداد تحليليسؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه50 
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 آيد.  ميجملةدر عبارت» كامل«يجاد يك متن هماهنگ شود؛ كلمهاي مرتب كنيم كه سبب اهاي زير را به گونهاگر عبارت -128
  هايي مانند شد، است، گشت ..... همگي فعل هستند.كلمه )الف

  آيند.  آنها همگي يك جمله به حساب مي )ب  
  نشان مي دهد. اي است كه انجام گرفتن كاري يا روي دادن حالتي در زمان گذشته، حال و آينده رافعل كلمه )ج  
  شود. شود و با نبودن فعل جمله ناقص ميبه عبارتي مفهوم جمله با فعل كامل مي) د  

 اول) 1
 دوم) 2
 سوم) 3
 چهارم) 4

 شوند.)نهم داراي چند حرف است؟ (حروف ربط و اضافه نيز شمرده مي ةچنانچه بخواهيم با حروف زير بهترين جمله را بسازيم؛ كلم -129
  دانند / به خاطر)ترين/ مشهور /  را / ميهايش / داوينچي/  و / حتي / تاريخ/  او / بزرگبيشتر / نقاش/  نقاشي(برخي/ است /   

  دو )1
  سه )2
  چهار )3
  پنج )4

 است؟ترنزديكمفهوم كدام گزينه به عبارت زير -130
 نامه)(قابوس.» ريدار نبود خوش زباني كن تا خريدار شودگويي، اول ببين كه خريدار سخن تو هست يا نه؟ اگر خفرزندم با هركه سخن مي«  

 هر كه دل بيرون از آن زلف سيه كار آورد/ از دهان مار صائب مي ربايد مهره را) 1
 غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد/ مستمع صاحب سخن را بر سر كار آورد) 2
 بينديشد، آن گه بگويد سخن/  سخن دان پرورده پير كهن) 3
 هم چو تيري دان كه جست از آسمان/  اي كان جست ناگه از زباننكته) 4

 است ؟دورترهاكدام گزينه از ساير گزينه» كنايي«مفهوم-131
 چرخد. هميشه روي يك پاشنه نميدر) 1
 شه. توي كوچه ما هم يك روز عروسي مي) 2
 ماند. ماه هميشه پشت ابر نمي) 3
 .ات را دزد نكنهمسايه ،ات را ببنددر خانه) 4

 گيرد؟قرار مي» دوم و  سه تا مانده به آخر«هاي زير را به صورت منطقي مرتب كنيم؛ كدام گزينه به ترتيب در جايگاهچنانچه بيت -132
  هم بالي فقر و هم تيمار بود/ هم پسر، هم دخترش بيمار بودالف)  
  يرشد روان و گفت كاي حي قد/ زد گره در دامن آن گندم، فقيرب)  
  كاين گره بگشاي و گندم را بريز/ من ترا كي گفتم، اي يار عزيز ج)  
  اين گره را نيز بگشا، اي جليل/ اي، از هر قبيلبس گره بگشوده د)  
  گندمش بخشيد دهقان يك دو جام/ رفت سوي آسيا هنگام شام ه)  
  روزگاري داشت ناهموار و سخت/ پيرمردي، مفلس و برگشته بختي)  

 ي –لفا) 1
 د –ب) 2
 ه –الف) 3
 ج –ب) 4

 ................. به نيزه مانند.................. است به پر -133
  بلندي –ارتفاع )1
  بزرگي –) بلندي2
  كندي –تيزي )3
  لطافت –) برندگي4



  

  5: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1401آبان20آزمون
  

 شنبه به پنجشنبه مانند يكشنبه است به......................... -134
 جمعه) 1
 هدوشنب) 2
 سه شنبه) 3
 چهارشنبه) 4

 ؟دهدنميحروف كدام گزينه در حالت مرتب شده، نام جانوري را نشان -135
 اگرنوانوتا) 1
 ازفهرر) 2
 يپوگزنل) 3
 رگخور) 4

 است؟نشدهساخته »نيزار« ةحروف كلمازيكهيچچند كلمه از كلمات زير با -136
  شعله) -تورنگ -بكهش -موزون -موتور -نوروز  -عسل -جلبك -زرنگار(  

 دو) 1
 يك) 2
 چهار) 3
 سه) 4

  هاي مرتبط پاسخ دهيد. متن زير رابا دقت خوانده، سپس به پرسش***   
كشـور جهـان داراي گـل ملـي هسـتند. در برخـي از كشـورها 100شود. در حـال حاضـر حـدود به گل يا گياهي كه نماد يك كشور است، گفته مي   گل ملي«  

اند كه گل ايـن گياهـان يك درخت نماد ملي گياهي كشور است. همچنين برخي از كشورها گياهاني را به عنوان گل ملي انتخاب كرده لبنان   وآلمان   ،كانادا   مانند
مختص بودن رويش گياه، نادرهاي يك كشور دارد و به غير از كثرت انتشار،چندان جالب توجه نيست. انتخاب يك گياه به عنوان گل ملي ارتباط عميقي با ويژگي

از كشـورهايي كـه مبنـاي ها، محصول محلي بودن و خصوصيات فرهنگي مردم كشور نيز به نوع اين انتخاب ارتباط دارنـد.بودن و زيبايي، مذهب، تاريخ، اسطوره
نخـل    ، انتخـاباتيـوپي   ويمـن   در كشـورهايقهوه عربـي   و انتخاببلژيك   و هلند   توان به انتخاب الله دراست، ميانتخابشان در ارتباط با محصول كشاورزي بوده

 اشاره كرد . ليبريا   درفلفل سياه   وعربستان سعودي   در خرما
ياس.  است  مذهبياعتقادتاساسبرگلانتخابازديگريو برخي از كشورهاي همجوار نمونهمراكش   ،عربستان سعودي   ،عراق   نيز در كشورهاي مسلمانگل رز 

ياس رازقي گلي است كه از قبر دختريفيليپين   اي دراند. بنابر اسطورههاي يك كشور به عنوان گل ملي انتخاب شدههايي است كه تحت تأثير اسطورهاز گلرازقي
اي است كهبنابر داستاني اسطورهاسكاتلند   درگل خار  رويد كه بخاطر غم و اندوه ناشي شهيد شدن نامزدش در راه وطن جان خود را از دست داده است. انتخابمي

خارهاي اين گل و فرورفتن آن در پاي سربازان مهاجم دانماركي سبب نجات كشور از اين حمله شد. بنابردانمارك   ارتشاست در هنگام شبيخون شبانهدر آن آمده
 .گل ملي اين كشور باعث جلوگيري از جاري شدن سيل بر روي زمين خواهد شددرخت مرجان   كاشتآرژانتين   اعتقاد مردم

گـل    ،شـيلي   در يلياي شـگـل زنگولـه   ازتـوانمـياسـت،شـدهمحـدودخصـوصبـهكشوري يكطور طبيعي تنها به حوزهها به آنكه روئيدنهاي ملياز گل  
از نظر كثرت قرار گرفتن در جايگاه گل ملي مقام نخسـت را گل رز د. نام برزالند نو   در ايسرخس نقره   در استراليا،آكاسياي طاليي   ،آفريقاي جنوبي   درشكرپاره
به عنوان گل ملي انتخاب شدهبلغارستان   ،لوكزامبورگ   ،مراكش   ،عربستان سعودي   ،عراق   ،روماني   ،(گل محمدي)ايران  ،ايتاليا  ،انگلستان  ،آمريكا  كشور10دارد و در

هـاي انـد. در رتبـهقرار دارند، اركيده را به عنـوان گـل ملـي خـود انتخـاب كـردهآمريكاي جنوبي   كشور كه بيشتر در 7تعلق دارد. اركيده   است. رتبه دوم به گل
  هاي ملي ايران هستند.گل الله   وگل محمدي   ،سرو ناز   ،نيلوفر آبي   گل 4قرار دارند.  ياس   و الله   بعدي

را گل ملي كشورش قرارنيلوفر آبي   گردد. مصر اولين كشوري بود كه گلبر ميمصر باستان   سال پيش و به4000ها سرآغاز انتخاب گل ملي به حدودبنابر نظريه  
هـاگـلاينجملهاز. شدندانتخابمليگلعنوانبهبودندكشوريكسلطنتيخاندانياشاهها به علت اينكه مورد عالقهي از گلهايي از زمان برخدر دورهوداد

هايي همراه با تحوالت تـاريخي در طـي در مواردي چنين گلو رز سمبل خاندان سلطنتي انگستان است. ژاپن   كشورسمبل خاندان سلطنتيگل داودي   انتخاب
يكـي از  )1328987–( هـاكـاپتي   مشاهده كرد. در زمـان دودمـان فرانسه   كشوردرتوانميراتغييراتنوعايناند، نمونههاي ديگر دادهزمان جاي خود را به گل

1815– (نـاپلئون   داد و سـپس در زمـان  زنبق   اين گل جاي خود را به )11371180–(لوئي هفتم   گل ملي فرانسه بود، در دورهگل سوسن (Liriotypus)    انواع
  ».دادبنفشه   اين گل نيز جاي خود را به گل ) 1804

   ؟نيستهاي ملي ايرانكدام گل جز گل -137
 گل محمدي) 1
 نيلوفر) 2
 شقايق) 3
 الله) 4



  

  6: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1401آبان20آزمون
  

 راي پارگراف آخر................. است. بهترين عنوان ب -138
  گل ملي در مصر )1
  ها بر انتخاب گل مليتاثير جنگ )2
  گل ملي و تحوالت تاريخي )3
  اولين گل ملي  )4

 ؟باشدنميكدام ويژگي دليلي براي انتخاب يك گل ملي توسط كشورها -139
 فراواني در محيط) 1
 تاريخ و اسطوره) 2
 ياب بودنكم) 3
  خواص دارويي) 4

 است. نكردهكشور................... يك (گياه / درخت) را به عنوان گل ملي انتخاب -140
 ليبريا) 1
 ليبي) 2
 كانادا) 3
 آلمان) 4

 . نيستهاي اساطيريانتخاب گل ملي در كشور..................... بر اساس داستان -141
 دانمارك) 1
 فيليپين) 2
 اسكاتلند) 3
 انتينآرژ) 4

 آيد؟توانند چرخانده و يا خوابانده شوند كدام شكل پديد ميشكل داده شده كه مي 3از به هم چسباندن   -142

1 (  

2 (  

3 (  

4 (  
  

گرمي را به كمك يـك تـرازوي دو3950توان يك جسمكيلوگرمي، مي 1گرمي و500گرمي،200گرمي،100گرمي،50حداقل با استفاده از چند وزنه -143
 ها نيست.)(لزومي به استفاده از همة وزنهاي اندازه گرفت؟ فهك
1 (6    
2 (5   
3 (4   
  ) هيچكدام4
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 گيرد؟با توجه به جدول زير، به جاي عالمت سؤال چه عددي قرار مي -144

1 (40  

2 (30  

3 (15  

4 (18  

  

 گيرد؟به جاي عالمت سؤال چه عددي قرار مي  -145

1 (3  

2 (4  

3 (2  

4 (5  

  

 گيرد؟ل كدام عدد قرار ميبه جاي عالمت سؤا -146

1 (1814  

2 (4518  

3 (4918  

4 (5318  

 ن قرار داد؟اتوبه جاي عالمت سؤال چه عددي مي -147

1 (6  

2 (8  

3 (4  

4 (5  

 توان قرار داد؟به جاي عالمت سؤال چه عددي مي -148

1 (14  

2 (16  

3 (18  

4 (20  

  گيرد؟جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميدر جدول مقابل، به -149

1 (2  

2 (4  

3 (6  

4 (8  

  

4  5  9  2        

      7  6  5  ؟  

    6  8  3  9    
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؟

?

    گيرد؟جاي عالمت سوال كدام گزينه قرار مي به-150

1(     2 (    

3 (    4 (  

 كند؟كدام گزينه، شكل زير را تكميل مي -151
  

1 (    2 (    

  

3 (    4(   

 جاي عالمت سؤال قرار گيرد؟تواند بهكدام گزينه مي -152

  

1 (    2 (  

  

3 (    4(   

  گيرد؟تواند به جاي عالمت سؤال قراربا توجه به الگو، كدام گزينه مي -153

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  
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 اي بايد قرار دهيم تا تعادل برقرار شود؟در سؤال زير، جاي عالمت سؤال چه وزنه -154

1 (  

2 (  

3 (  

4 (  

 تواند قرار بگيرد؟ها، به جاي عالمت سؤال كدام شكل ميبر اساس رابطة موجود بين شكل -155

  

 

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 با كدام گزينه است؟مثل رابطةبارابطة شكل -156

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 ؟هاي زير حذف شود تا سه پاسخ ديگر از جهتي با يكديگر شباهت پيدا كننديك از گزينهكدام-157

  ، ريشرشي) 2    ، رودرود) 1

  موش، شوم) 4    ررقم، قم) 3
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 باشد؟رو ميكدام گزينه همانند شكل روبه -158

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 ود.)شرفته نگ(جهت اعداد در نظردهد؟رو را بسته و به يك مكعب تبديل كنيم، كدام گزينه شكل صحيح را نشان مياگر شكل گستردة روبه -159

1 (  

2 (  

3 (  

4 (  

 يك بيماري هميشه داراي........................... است.  -160

  درمان) 1

  ميكروب) 2

  علت) 3

  دارو) 4
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 آيد؟چين تا كنيم، كدام گزينه پديد ميدارد از روي قسمت نقطهاگر تصوير را كه روي كاغذ شفافي قرار -161

1 (  

2 (  

3 (  

4 (  
 بينيم؟تري مييم، تعداد مربع كوچك بيشهاي زير اگر از جهت فلش نگاه كنيك از حجمبه كدام -162

1(     2 (  

3(     4(   

هاي كوچك برابر تشكيل شده است. حداقل چند مكعب كوچك از اين حجم برداريم تا از جهت فلش، به شكلمستطيل سمت چپ، از مكعبتمام حجم مكعب -163

 زير ديده شود؟

1 (22  

2 (24  

3 (26  

4 (28  

A  مسـتطيلشـود. مكعـبمسـتطيل ديـده مـييل ساخته شده است كه حداقل يك وجه از هر مكعبمستطمكعب زير از تعدادي مكعب -164 بـا چنـدBوهـاي

 مستطيل ديگر در تماس هستند؟ (به ترتيب از راست به چپ)مكعب

1 (4  -3                

2 (5  -4                     

3 (5  -3           

4 (4  -2   
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  ؟نداردهاي زير وجوداز شكلرو، كدام يك بهدر شكل رو -165

1(     2(   

3(     4 (  

شكل هندسي موجود بررسي كرده و سپس مشخص كنيد در كدامهاي توپر را از جهت داخل يا خارج بودن نسبت به چنددر شكل سمت چپ، موقعيت دايره -166

 ته باشند؟توانند نسبت به اشكال هندسي مشابه داشر، همان موقعيت را ميپهاي توگزينه، دايره

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 چين، كدام گزينه است؟اي شكل سمت چپ نسبت به خطقرينة آينه -167

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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 وان ساخت؟تهاي زير، كدام گزينه را مياز كنار هم قرار دادن شكل -168

  

  

  
 

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 شود؟خته ميابا اضافه شدن كدام گزينه به شكل سمت چپ، يك دايره كامل س -169

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 

  آيد؟هاي ديگر روي صفحه، به دست نمياز دوران شكل  ير،كدام شكل ز -170

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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ا

  
  

 ؟داندنميحضرت علي (ع) كدام مورد را از اهداف آفرينش -171

  ) رهايي از دوزخ1

  ) تفكر در آفرينش2

  ) راه يافتن به بهشت3

  ) كمك به همنوعان4

 چيست؟» و ليصفحوا«منظور از عبارتسورة نور،22ابر آيةبن-172

  ) كمك به همنوعان1

  يكديگرنسبت به) عفو و گذشت2

  ) آمرزش خداوند نسبت به بندگان3

  پوشي خداوند از گناهان كوچك بندگان) چشم4

 داند؟پيامبر (ص) عفو و گذشت را موجب چه مي -173

  ) افزايش قدرت ايمان1

  رفتار) فرصتي براي اصالح2

  ) بيشتر شدن جسارت بندگان3

  ) عزيز و سرافراز شدن بنده4

  ؟نيستترجمة كدام عبارت صحيح -174

  فظون: و كساني كه پاكدامن هستند. ا) و الذين هم لفروجهم ح1

  دانيدميوا: م) ليعل2

  كنند.پرندگان در حالي كه در آسمان پرواز ميو نيز: تصفّ) و الطّير3

  چهار پرنده: يرمن الطّ ةعرباَ) 4

  ؟آمده استترتيب بهكدام گزينه ترجمة درست كلمات زيردر-175

  خواب) –آرامش و استراحت –(پاك

  نوم –سبات –) طهور1

  الّيل –سبات –) طهور2

  نوم –رياح –) سبات3

  نوم –بشري –) رياح4

 دقيقه 5  ن (هشتم)هاي آسماهاي قرآن و پيامسؤال

 تمهاي آسمان هشپيام
  32تا 9هايصفحه

  قرآن هشتم
  39تا12هايصفحه
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  ل بعدي پاسخ دهيد.متن زير را از اسرارالتّوحيد بخوانيد و بر اساس آن به پنج سؤا***   
  

داشتي. چون او را به گورستان بردند شيخ فرزند را به دست خويش در خاك نهاد و چـونشيخ را فرزندي خرد فرمان يافت و شيخ، عظيم او را دوست
  :گفتاز خاك برآمد اشك از چشم شيخ روان گشت و با خود اين ابيات آهسته مي

  خورد و انگاريد قندزشت بايد ديد و انگاريد خوب / زهر بايد
 تر گردد كمندكردم ندانستم همي / كز كشيدن سختتوسني

ـ  او بعد از آن پسري ديگر هم خرد از آن شيخ فرمان يافت، بر زبان شيخ رفت كه اهل بهشت از ما يادگـاري خواسـتند دو دستنبويشـان فرسـتاديم ت
 رسيدن ما.

  

  است؟ترشبيهها به شكل خواندن كدام گزينه آناگر ابيات را درست و روي وزن بخوانيم، شكل خواندن -176
  ) فاعالتن فاعالتن فاعلن1
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن2
  ) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن3
  ) فعولن فعولن فعل4

  قالب ابيات كدام است؟ -177
  ) مثنوي1
  ) غزل2
  ) قطعه3
  ) رباعي4

  در متن، كدام است؟» داشتيدوست«شخص و شمار فعل -178
  مفرد گذشته (ماضي)شخص) دوم1
  شخص مفرد گذشته (ماضي)) سوم2
  شخص مفرد حال (مضارع)) دوم3
  شخص مفرد حال (مضارع)) سوم4

  در متن بهتر است؟» يافتنفرمان«كدام معنا براي اصطالح -179
  ) مرگ1
  ي پادشاه) اجازه2
  ) تولّد3
  ) سركشي از پادشاه4

  ت؟به چه معنا و كاربردي اسعمدتاًدر متن» عظيم«-180
  ) بزرگ1
  ) اندك2
  ) بزرگوار3
  ) بسيار4

 دقيقه 5  ي (هشتم)هاي فارسسؤال

 فارسي هشتم
 35تا 9هايصفحه
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 رد استفاده قرار گيرد؟وشود و تا چه مدت بايد به آن شكل ماستفاده از موقوفات توسط چه كسي تعيين مينحوة-181

  تا ابد –واقف) 1

  تا مدتي كه جامعه به آن نياز داشته باشد.  –واقف) 2

  تا ابد –مؤسسات خيريه) 3

  تا مدتي كه جامعه به آن نياز داشته باشد.  –ريهمؤسسات خي) 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح -182

  كنند. هاي خود را به شوراي نگهبان ارائه ميوزرا برنامه) 1

  دهند. به وزرا رأي اعتماد ميصالحيتدر صورت احرازنمايندگان مجلس) 2

  شود. تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبر انجام مي) 3

  كند. وزرا را انتخاب مي ،شروع كار خودهور دررئيس جم) 4

 اين سند به عهدة كيست؟اليحةتنظيمشود وبيني دخل و خرج دولت است، توسط كدام فرد يا نهاد تصويب ميسندي كه شامل پيش -183

  شوراي نگهبان –دولت) 1

  مجلس –دولت) 2

  شوراي نگهبان –مجلس) 3

  دولت –مجلس) 4

 ؟تسنيكدام گزينه صحيح -184

  كنترل نكردن خشم، نتيجة پرخاشگري و نزاع است. ) 1

  خشم و عصبانيت، احساسي طبيعي است.. ) 2

  آورد.پرخاشگري مشكالتي را در يادگيري و تحصيل به وجود مي) 3

  رفتارهاي پرخاشگرانه درجات گوناگوني دارد.) 4

 شود؟رئيس قوة قضاييه به مدت چند سال و چگونه انتخاب مي -185

  انتخابات مردمي –سال 5) 1

  توسط رهبر –سال 5) 2

  انتخابات مردمي –سال 4) 3

  توسط رهبر –سال 4) 4

 دقيقه 5 ي (هشتم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

 مطالعات اجتماعي هشتم
  34تا 1ي هاصفحه
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واند داراي بيشترين تعدادتترين اجزاء است و كدام مورد ميكدام مورد داراي كماز راست به چپترتيب بهدر بين موارد زير -186

 اجزاء باشد؟

 »تركيب، محلول  خالص،عنصر، مادة«  

  عنصر –تركيب) 1

  تركيب –عنصر) 2

  مادة خالص –محلول) 3

    محلول –عنصر) 4

 هاي يك مخلوط جدا كرد؟هاي ريزتري را از ميان تمام ذرهتوان ذرهدر كدام روش مي -187

  كاغذ صافي) 2    ياليزد) 1

  قيف جداكننده) 4      تقطير )3

q  روي يك الكتروسكوپ،بر-188 q ااي را با بار نامعلوم بوجود دارد و صفحات آن از هم فاصله دارند. ميله1مقداري بار منفي به اندازة بـه آن نزديـك2انـدازة بـار 

 اندازه دو بار صحيح است؟شوند. كدام مورد در خصوص نوع بار ميله و مقايسةصفحات الكتروسكوپ ابتدا بسته و سپس باز مي ،كنيم. با نزديك شدن ميلهمي

q- منفي) 1 q>1 q- منفي) 2      2 q<1 2    

q- مثبت) 3 q>1 q- مثبت) 4      2 q<1 2    

SiOحضور بنيان -189  شود؟هاي حلقوي محسوب ميشوند و كدام مورد از جمله سيليكاترد را سبب ميهاي سيليكاتي كدام مودر ساختار كاني44−

  پيروكسن –هاي با ارزش و قيمتيايجاد كاني) 1

  بريل –هاي سيليكاتيتنوع كاني) 2

  بريل –هاي با ارزش و قيمتيايجاد كاني) 3

  همي مورفيت –هاي سيليكاتيتنوع كاني) 4

 است؟» كلينيكتري«ط به سيستم تبلورشكل آمده در كدام گزينه مربو -190

1 (     2(  

3 (    4(  

 دقيقه 5

شيمي هشتم 
  8تا 1ي هاصفحه

فيزيك هشتم
  88تا76ي هاصفحه

شناسي هشتم  زيست و زمين
  121تا97ي هاو صفحه

علوم تجربي (هشتم)هايالسؤ
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ABCDدر متوازي -191 MABنقطةاالضالع Sاست. اگر مساحت متوازيروي امتداد MDC  االضالع Sو مساحت مثلـث ′برابـر 

 ؟كدام گزينه درست استباشد،

1 (S S′=  

2 (S S′= 3  

3 (S S′= 2  

  هيچكدام) 4

  واحد، بزرگترين قطر چند برابر كوچكترين قطر است؟ 5يك شش ضلعي منتظم به ضلعدر-192

1 (2  

2 (2
3

  

3 (3
3  

4 (4 3
3  

 هاي مركب كدام عدد از سايرين بيشتر است؟تعداد شمارنده -193

1 (380  

2 (490  

3 (780  

4 (160  

aرب-194 a*، عبارتbواي دو عدد دلخواه bبرابر است باa b+ − 2011
*. مقدار عبارت2 * * * *...1 2 3 2010  كدام است؟2011

1 (2011  

2( 2012  

3 (2010  

4 (2014  

بـه سـمتكيلومتر بر سـاعت100ثابتاز شهر اصفهان با سرعتصبح5:30كيلومتري شهر همدان قرار دارد. علي رأس ساعت625شهر اصفهان در فاصلة -195

اصفهان حركت كرد. علي و محمد در چهكيلومتر بر ساعت به سمت80ثابتدقيقه بعد از علي، از شهر همدان با سرعت15. محمداستحركت كردههمدان

 كنند؟مالقات ميساعتي يكديگر را

1 (13:35  

2 (10:10  

3 (9:05  

4 (8:45

 دقيقه 5(هشتم)هاي رياضيسؤال

  رياضي هشتم
41تا 1هايصفحه  
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 ؟نيستهاي ذكر شده براي مؤمنان در آيات ابتدايي سورة مباركه مؤمنونيك از موارد زير از ويژگيكدام-196

  فايده) دوري از كارهاي بي1

  ) هدفمندي2

  ) پاكدامني3

  امانتداري) 4

 يك از آيات زير به اين مطلب اشاره دارد؟هدفي است. كداميكي از آثار ايمان در وجود انسان، رهايي از سردرگمي و بي -197

  ) الذين آمنوا و تطمئنُّ قلوبهم بذكر اهللا1

  ) انّما المؤمنون الّذين اذا ذُكرَ اهللاُ وجلَت قلوبهم2

  ) و يهديهم اليه صراطاً مستقيما3ً

  حسبتُم اَنَّما خلقناكم عبثاً) أف4َ

 هاي خويش ...................... داشته باشد...................... نيز به همراه آن خواهد آمد. اگر كسي نسبت به دانسته -198

  عمل –) ايمان1

  شناخت –) ايمان2

  ايمان –) شناخت3

  عمل –) شناخت4

 ست؟انشدهمعناي كدام عبارت به درستي ترجمه -199

  شوند در آن به دستور خداوند حكيم.) فيها يفرَقُ كلُّ امرٍ حكيم: تمامي موجودات پراكنده مي1

  ايم.) أّنا كّنا منذرين: قطعاً ما هشدار دهنده بوده2

  ) و لئن سألتهم: و اگر بپرسي از آنها3

: و قرار داد براي شما در آن راه4   هايي) و جعل لكم فيها سبالً

  گنجد؟ژه به درستي در جاي خود ميترجمة آيه، كدام وابا دقت در -200

  »كرد.سفارشآن نوح را ةما.................. به نوحًا: آنچه به وسيل«

  توصية) 1

  ) وصينا2

3وصي (  

4شَرَع (

 دقيقه 5 (نهم)هاي آسمانهاي قرآن و پيامسؤال

 هاي آسمان نهميامپ
 43تا 9ي هاصفحه

  قرآن نهم
  31تا13ي هاصفحه
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  بخوانيد و به پنج پرسش بعدي پاسخ دهيد.» فدايي«ابيات زير را از*** 

 رحم كن به ياد آور حال پير كنعاني/ بانياي به مصر سودايت صد عزيز قر. 1

 آيد عاشقان برنجانياز خدا نمي/ رويينازنين دلي دارم عاشق پري. 2

 هاي خوش دارد بلبل گلستانينغمه/ نالددل ز حسرت رويت روز و شب همي. 3

 بوسم جان من تو بستانيتو رامن لب/ عيش هر دو عالم را من به اين نخواهم داد. 4

 نيست كشف راز پنهاني» وفايي«مذهب/ گويمايي دارم و نميان دهان تمّنز. 5
  

  كدام بيت صفت اشاره دارد؟ -201
  ) بيت دوم1

  ) بيت سوم2
  ) بيت چهارم3
  ) بيت پنجم4

  كدام بيت صفت مبهم دارد؟ -202
  ) بيت دوم1

  ) بيت سوم2
  ) بيت چهارم3
  ) بيت پنجم4

  شود؟ يدر بيت نخست، گروهي با كدام ساختار ديده م -203
  اليه+ هسته + مضافتعجبي) صفت1
2اليه) صفت پرسشي + هسته + مضاف  
3هسته + مضاف (اليهاليه + مضاف  
  ) صفت شمارشي + هسته + صفت شمارشي4

  ؟داده شده استنسبتنادرستياي بهوجود آرايهتبه كدام بي -204
  : تشبيه) بيت نخست1
  : تشبيه) بيت دوم2
  بخشي: شخصيت) بيت سوم3
  بخشي: شخصيت) بيت چهارم4

  كند؟كدام بيت به داستان زندگي پيامبري اشاره مي -205
  ) بيت نخست1
  ) بيت دوم2
  ) بيت سوم3
  ) بيت چهارم4

  

 دقيقه 5 

 فارسي نهم
  29تا 9ي هاصفحه

  نگارش:
 24تا12هايصفحه

 فارسي (نهم)هايسؤال
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 ؟شودنميها در جهان محسوبيك از عوامل تخريب زيستگاهكدام-206

  ايجاد و گسترش شهرها و روستاها) 1

  هاي صنعتيفعاليت) 2

  الهزبتوليد انبوه) 3

  هاي وحشايجاد پارك) 4

شرق آرژانتين قرارالنهار مشتركي واقع هستند. پرو در شمال غرب بوليوي و پاراگوئه در شمالترتيب از شمال به جنوب روي نصفبوليوي و آرژانتين، به  ونزوئال،-207

 كدام است؟نادرستدارد. گزينة

  از ظهر است. اگر در پاراگوئه بعد از ظهر باشد، در پرو هنگام قبل) 1

  اگر در ونزوئال شب هنگام باشد، در آرژانتين نيز همان زمان است. ) 2

  اگر در پاراگوئه هنگام ظهر باشد، در آرژانتين زمان بعد از ظهر است.) 3

  اگر در پرو قبل از ظهر باشد، در ونزوئال هنگام ظهر است.) 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح -208

  كيلومتري اطراف سيارة زمين را دربرگرفته است. 3000جو از سطح زمين تا حدود) 1

  باالترين الية جو تروپوسفر نام دارد. ) 2

  شود. ر انجام ميهتشكيل ابرها در الية وردسپ) 3

  افتد.  يبه سطح زمين اتفاق مسياري از تغييرات آب و هوايي در الية نزديكب) 4

 چگونه است؟ترتيب بهل آفريقاهاي كنگو و سواحآب و هوا در صحراي بزرگ آفريقا، جنگل -209

  ايمديترانه –گرم و مرطوب –گرم و خشكبسيار) 1

  ايمديترانه –گرم و خشك –گرم و مرطوب) 2

  معتدل و مرطوب –معتدل و مرطوب –گرم و خشكبسيار) 3

  گرم و مرطوب –گرم و خشك –معتدل و مرطوب) 4

ماه از سال ميانگين دما 6درهاي آسيا، اروپا و آمريكاي شمالي گسترش يافته است. در اين منطقهب.......................... و در قارهبوم........................ در جنوزيست-210

 كمتر از صفر درجه است. 

  ساوان- تايگا) 1

  توندرا –تايگا) 2

  بيابان –توندرا) 3

    تايگا –توندرا) 4

 دقيقه 5  ي (نهم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

طالعات اجتماعي نهمم  
40تا 1ي هاصفحه  



  

  22: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1401آبان20آزمون
  

  
  

 گيري برخي از عناصر در جدول تناوبي به صورت زير است:ن قراركنيد مكافرض-211

       
پذيري موارد زير قابل برداشتر خصوص واكنشكدام مقايسه دهاي زير اتفاق افتاده باشد،اگر شرايط زير در خصوص واكنش  

  ؟نيست

Bپذير نيستانجام DF+   (الف→⎯⎯

Aپذير استانجام D E+   (ب2→⎯⎯

Dپذير استانجام CH+   (پ2→⎯⎯
1 (D B>    2 (A D>  
3 (A C>    4 (C B>  

212- m / s mاست.20اندازة سرعت اتومبيلي كه برابر با / s چه تعداد از موارد زير، اين حركت را به درستيرسد. و در همان جهت مي40طي مدت يك دقيقه به
 كند؟توصيف مي

/الف) شتاب متوسط متحرك m / s20   است.33
  ندي متوسط متحرك در اين حركت با هم برابر است.ب) سرعت متوسط و ت

mپ) اگر فرض / s   خواهد بود. 30كنيم كه متحرك روي خط راست حركت كرده است، سرعت متوسط آن برابر
mتر ازت) سرعت اتومبيل هيچ گاه كم / s20تر ازو هيچ گاه بيشm / s40 .نخواهد شد 

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

پيمايد. اگـر در يـك روز تعطيـل همـين ساعت مي 4كيلومتري بين اين دو شهر را در يك روز عادي در مدت168چالوس، مسير –رجيك تاكسي خطي ك -213
 ساعت تأخير بپيمايد، اختالف تندي متوسط تاكسي در روز عادي و تندي متوسط آن در روز تعطيل كدام است؟ 2مسافت را با

1 (5/1    2 (4/2  
3 (8/12    4 (14  
 

  .شكستگي وجود دارد، كهشكل زيردر-214

  ) يك ـ از نوع گسل است. 1
  ) دو ـ هر دو از نوع گسل هستند.2
  ) دو ـ يكي از نوع گسل و ديگري از نوع درزه است.3
  ) يك ـ از نوع درزه است. 4

 گسل و چند درزه وجود دارد؟از راست به چپ چندترتيب بهدر شكل مقابل -215

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

 علوم تجربي (نهم)يهاسؤال دقيقه 5
شيمي نهم 

  22تا 1ي هاصفحه
فيزيك نهم  

  57تا39ي هاصفحه
شناسي نهم  زمين و زيست

  82تا63ي هاصفحه
  و

  120تا107ي هاصفحه



  

  23: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1401آبان20آزمون
  

(نهم)هاي رياضيسؤال
  

  

  

  

  

Aهايمجموعه-216 Bعضو،10دارايA Bعضو و 4دارايB A−عضو است. مجموعة 5نيز دارايA B−وچند عض

 دارد؟

1 (4  

2 (3  

3 (2  

4 (1  

217- n  غير تهي دارد؟كدام است و اين مجموعه چند زيرمجموعةزير مجموعه دو عضوي دارد. n 6عضوييك مجموعه

1 (3 – 8   

2 (4 – 16  

3 (3 – 7   

4 (4 – 15  

 كدام پديده تصادفي، بيشترين احتمال را داراست؟ -218

  تولد شخصي در يكي از روزهاي معين هفته) 1

  مدن دو رو با انداختن دو سكه سالمآ) 2

  تولد شخصي در يكي از فصول مشخص سال) 3

  سكه سالم 2آمدن يك رو و يك پشت در پرتاب) 4

 است؟ 5و 3دو عدد گوياي مثبت باشند، حاصل كدام گزينه همواره عددي بين bو aاگر-219

1 (a b
a b

−
+3 5  

2 (a b
a b

+
+

3 5   

3 (a b
a b

+
−

3 5   

4 (a b
a b

−
+

3 5   

xاگر-220 / y= 0 )حاصل35111 x y)+2برابر كدام است؟ 

1 (39  

2 (354  

3 (79  

4 (40  
  

 دقيقه 5

 رياضي نهم
 31تا 1ي هاصفحه




