
  

  
  

  

  ))  پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
  14011401ماه ماه   ديدي  22آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  

  سؤالسؤال  110000    هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد سؤالتعداد سؤال
  دقيقهدقيقه  110000    گويي:گويي:  مدت پاسخمدت پاسخ

  

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

  دقيقه 20  3 1 20 فارسي
  دقيقه 10  7 21 10 عربي
  دقيقه 5  9 31 5 نهاي آسما پيام

  دقيقه 5  10 36 5 مطالعات اجتماعي
  دقيقه 20 11 41 20 زبان انگليسي

  دقيقه 20  13 2061 رياضي 
  دقيقه 20  16 81 20 (عادي)علوم تجربي

  دقيقه 20  20 101 20 علوم تجربي (تفكيكي)
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس

  يفائزه كاووسنگار،سهيال چهرهزگار،يپرهنيحسزاده،يلياصنايمب  فارسي
  وجان روزيپ ،ينصرآباد يكاظميمحمدعلزاده،رضا قليعلي،يمحمد داورپناهمريم آقاياري،  عربي
 مهسا عفتي،ينيحسنگار، كوثر شاهچهرهاليسه هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعي پيام

  اهللا نصرت هيمرض ،جاللي زهرا موسوييدهسطراوت سروري، عبدالرشيد شفيعي،،فرهنگ رشيدي  زبان انگليسي
  ينادرنبيز،يمجاهديپور، مجتبندا صالحاميرحسين حسامي،  رياضي

 (عادي و تفكيكي) علوم تجربي
  رضا خورشيدي،  علي ان،يخداورد اليلفرد،  اميرحسين بهروزياميرحسين برادران،،يارجدرحمانيسمند،مهدي اخالص
   واالنسب نيرحسيام، كرم منصور، سعيد نوري اسدي، حامد نبيآرين فالح،يبهزاد سلطان،يعيرفيعلكوكنده،حسن رحمتي

  ::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
  تفكيكيعلوم    علوم تجربي  رياضي  زبان انگليسيمطالعات اجتماعي هاي آسمان پيام  عربي فارسي نام درس

 شناسي و زيست  زمين  فيزيك  شيمي
 آبادي نوش جواد زينلي  علي رفيعي  علي رفيعي  علي رفيعي  صالح احصائي جاللي زهرا موسوي سيده  مهسا عفتي  مهسا عفتي  زاده رضا قلي علينگار سهيال چهره مسئول درس

 مژده ابراهيمي  ويراستار
آباديان عرفان عوض

درويشعلي ابراهيمي
  احصائي صالحآباديان عرفان عوضآباديان عرفان عوض راد اميرحسين چمني

 ليال نوراني
  مهدي مالرمضاني

 علي مرشد
  نسب مليكا لطيفي نسب مليكا لطيفي نسب مليكا لطيفي نسب مليكا لطيفي

مسئول درس
  هاشمي مهسا سادات -الهه شهبازي  نگين رحيمي  مهريار لساني  ستايش محمدي  ليال ايزدي  الناز معتمدي مستندسازي

  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
 الح احصائيص مدير گروه آزمون
 فاطمه نوبخت مسئول دفترچه

 مهناز ستاري آراصفحه
حميد عباسي ناظر چاپ

  مقدممازيار شيرواني مدير گروه مستندسازي
  هاشميمهسا سادات ي 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  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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  (نگاه به گذشته)است؟  نشدهدرستي مشخص  در كدام بيت، هستة گروه اسمي به -1

 است كه در آسمان گرفت  اي من است / خورشيد شعله سينة) زين آتش نهفته كه در 1

  كه نفعي رسد به غير چه باك؟ گناهاي فشان بر خاك / از آن  خوري جرعه  ) اگر شراب2

  كه دوش از بر ما رفت / آيا چه خطا ديد كه از راه خطا رفت؟ چهره پري) آن ترك 3

  هاي چون زر سرخ / نگاه دار كه قالب شهر، صراف است  نكته) خموش حافظ و اين 4

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

ـ  ـ استماع: بهرهورد: دعاي زير لب  « ـ  و بـر  ـ مهتـر: رئـيس ـ بـوم    هوده  يبخيره:  ـ ها احزان: اندوه گيري  خـوض نمـودن:    : سـرزمين 

  »در كاري مداخلت: داخل شدنـ  انديشي ژرف

  شش) 2    تفه) 1

  ت) هش4    پنج )3

 نوشته شده است؟ نادرستاي  در كدام بيت، واژه -3

  گرچه ناصح را بود صد دائيه / پند را اذني ببايد واعيه) 1

  د / كند به منطق شيرين بيان معجز عيسيبه ياد لعل تو خواجو چو در محاوره آي) 2

  غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل / شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد) 3

  جاي عهد وفايي كه نشكني پيمان جاي جهد قضايي كه بشكني تدبير / به به) 4

 »مند شد. ب اديب نيشابوري نيز بهرهو از مكتدنيا آمد. تحصيالت مقدماتي را نزد پدر فراگرفت  .ش در مشهد به ه 1266در سال « -4

  است. . . .نامة  متن فوق بخشي از زندگي

  ) محمدتقي بهار2    ) خواجه نصيرالدين طوسي1

  ) مهدي اخوان ثالث4    ) پروين اعتصامي3

 آمده است؟ نادرستمقابل كدام بيت در مقابل آن  ةآراي -5

  فشاني (كنايه) ، عوض، ميوهسنگوري ) آن روز تو را نخل برومند توان گفت / كز هر كه خ1

  فرستمت (تشخيص) كجا مي كهمكن  خبرنامه بدان مهربان رسان / كس را  ) اين سر به مهر2

  خيالت / گهر ديده نثار كف درياي تو دارد (تشبيه) دام) سر من مست جمالت دل من 3

  )راعات نظيرم) نماز در خم آن ابروان محرابي / كسي كند كه به خون جگر طهارت كرد (4

 هاي فارسيسؤال

دقيقه 20

 فارسي
  57تا  41هاي  صفحه

  نگارش
  44تا  25هاي   صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز ر آزمون كنيد د بيني مي پيش
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف مون قبل زآ 10چند از 
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 خواني دارد؟ ت زير همابيابا گزينه كدام بيت قافيه و رديف  - 6

  خال مشكين كه بدان عارض گندمگون است / سرّ آن دانه كه شد رهزن آدم با اوست«

  »دلبرم عزم سفر كرد خدا را ياران / چه كنم با دل مجروح كه مرهم با اوست

  اين كشاكش با اوستدريا به وجود خويش موجي دارد / خس پندارد كه ) 1

  ارادت اوست ،رود ) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هرچه به سر ما مي2

  ) با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين دل / كشت ما را و دم عيسي مريم با اوست3

  ميان سالمت اوست / غرض اندر ؟فدا شويم چه باك ر) من و دل گ4

 كار رفته است؟ به اوتيمتفدر معناي  »را« ،در كدام گزينه -7

  ) كس را نصيحت مگوي.2  مشاركت ندهند، مداخلت نكند. تا او را با خود در آن )1

  كس را پند مده. ) در ميان جمع هيچ4  خرد و دانش راست نه گوهر را. ،بزرگي) 3

 وجود دارد؟» ان«در بيت كدام گزينه، واژة جمع با نشانة  -8

  با چامه و چنگ ناالن گذشتچو اين گفته شد سوي مهمان گذشت / ا) 1

  كجاست نيستي جاودان، كه بيزارم / از آن حيات كه گردد به سال و ماه تمام) 2

  آفرين چو بگذشت يك چند گريان چنين / ببخشود بر وي جهان) 3

  ) توانگران كه به جنب سراي درويشند / مروت است كه هر وقت از او بينديشند4

 ؟نداردمي و معنايي كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهو -9

  »كه نپرسند تو از پيش مگوي جز مصلحت خويش مگوي / چيزي كم گوي و به«

  گوي / چو دانا يكي گوي و پرورده گوي حذر كن ز نادان ده مرده) 1

  نبايد سخن گفت ناساخته / نشايد بريدن نينداخته) 2

  نكردند بازبه لؤلؤ  جزهرشناسان راز / دهان وار گو ) صدف3

  ن آوازة دل در نداد / جان تن آزاده به گل در ندادتا سخ) 4

 ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات ارتباط مفهومي  -10

  كه مرد ارچه بر ساحل است اي رفيق / نياسايد و دوستانش غريق) 1

  كه در آفرينش ز يك گوهرند/  آدم اعضاي يك پيكرند بني) 2

  ين به حلقاش بگذرد آب نوش كي/  چو بيند كسي زهر در كام خلق) 3

  اي تنها چنين من شده در گوشه/  نشين جملگي گشتند با هم هم) 4
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 ؟به چه معناست» دورِ گَردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً يكسان نباشد حالِ دوران غم مخور«در بيت » مراد« -11

    ) مقصود2    ) پيشوا1

 ) پيرو  4    ) حيات3

 كدام بيت تشبيه دارد؟ -12

 مخور غم دوران حال نباشد يكسان نرفت / دائماً ما مراد بر روزي دو گر گردون دور )1

 مخور غم طوفان ز كشتيبان است نوح را تو بركند / چون هستي بنياد فنا سيل ار دل اي) 2

 مخور غم مغيالن خار كند گر ها قدم / سرزنش زد خواهي كعبه شوق به گر بيابان در) 3

 مخور غم پنهان هاي بازي پرده اندر غيب / باشد سر زا اي نه واقف چون نوميد مشو هان) 4

 ؟نيستبيت تخلّص  ،كدام بيت -13

  نيست رويان پري به ميلش كه نيست اي / كĤدمي آدمي اگر خواجه اي مكن سعدي عيب )1

  رازم محرم بود كه نشايد جام دور / جز اين در كه بگويم كه با دل غم ) حافظ2

  آسماني گردش شد بدين گونه پروين / دهر، ره و رسم است چنين )3

 آب در لنگر چون افتاده چشم ز خاكي تن عشق / وين درياي در رانيم مي برخشك اي كشتي )4

 است؟  كار رفته اي به شكل مخفّف خود به در كدام بيت واژه -14

 را ما قصة كند عرضه بندگيت را / در صبا تو كوي سر بر بود راه گر )1

 را گدا يافت نتوان سالطين راه؟ / بر صدر دهد كه قربت پردة سرا به را ) ما2

 را بال تيغ طلبم مي جان به كه من بتابد / جز روي بود كه هر بال تيغ ) از3

  نهاراً و ليالً تو رخسار و خط خواجو / نقش دل از مو سر يك نرود ) بيرون4

 اي در گروه اسمي خود است؟ وابسته ،ابيات زير همگي از غزلي از حافظ انتخاب شده است. واژة قافيه در كدام بيت -15

  گلستان غم مخور يكلبة احزان شود روز/  به كنعان غم مخور ديگشته بازآ گم وسفي) 1

  ) گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد / هيچ راهي نيست كان را نيست پايان، غم مخور2

  غم مخور ،ال دورانسان نباشد حكي ماًيدا/  بر مراد ما نرفت يدور گردون گر دو روز) 3

  غم مخور ،وفانتز  ،بانيچون تو را نوح است كشت/  بركند يهست اديفنا بن ليدل ار س يا) 4
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 كدام بيت فعل مضارع التزامي دارد؟ - 16

 درمانت بند در نيستم گرفتم خو دردت من / به از مگير من عشق نيست وصالم ) تمنّاي1

  سلطانت ملك اي كو كه گفتم مي گريه ياندل / م ملك سلطان اي تو هجران به دل با ) شبي2

  ايوانت در بينم رخت مهتاب كه اميدي تو / به قصر پاي خزيدم سايه چون كه هايي شب ) چه3

  فراوانت اندوه و درد از دل سنگ اي نيست / امان فراوان اندوه و درد حريف تنگم ) دل4

 كدام است؟ يبترت بهدر بيت زير » اليه مضاف«، »حرف اضافه«، »مسند«تعداد  -17

 »مردني است ،اند / قومي كه گشت فاقد اخالق زنده ،اقوام روزگار به اخالق«

    ) سه ـ يك ـ دو2    سه ـ دو ـ دو) 1

  ) دو ـ يك ـ يك4    ) دو ـ دو ـ يك3

  است؟  نشدهتأكيد » از گفتار خيره پرهيز كن.«كدام گزينه بر مفهوم عبارت عبارت در  -18

  دان بسيارگوي.   كم گوي باش؛ نه ) بسياردان و كم1

  خردان شناسند.  بي شد، مردمان عامه او را از جملة) بسيارگوي اگرچه خردمند با2

  كم گوي و گزيده گوي چون در / تا ز اندك تو جهان شود پر) 3

  زده مباش. هر سخني كه بگويند، بشنو وليكن در به كار بستن شتاب) 4

 آشكارتر است؟ » لعن«و » هجو«در كدام ابيات  -19

  يكه اندر جهان تو بمان مباد آن/  دايعالم ز تو هست پ يخرابي / قدر مردم چه دان يا تو مردم نه/  كنيول ي) چرا قدر مردم ندان1

  باد تو غالم اختران ةخواج/  تو گشت نيساحت آسمان زم/  نام تو به نام تو باد ملك هم/  ملكا مملكت به كام تو باد )2

  يگاه آنكه نتوان دتيكا/  گرد يبه گرد شاد يتا تواني / نستان شيتو چرا داد خو/  ه دادرا روزگار داد بو چون ت )3

 ياز تو كه تو دان ستميعقل خجل ن يا/  ملك ندانند نيا متيق خردان يگر بي / كاندر طلب راتب هر روز بمان/  طلب علم يخواجه مكن تا بتوان يا )4

  دارد؟ تري يشببيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي  -20

  »مخور غم ،دوران حال نباشد يكسان دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً«

  كرديم مقابل چو را جهان شادي و غم / غم با شادي پلة زمين، و بود آسمان )1

  كجا ز ناودان و باران غم كجا از كجا / من ز جهان اين شادي و غم كجا از من )2

  دارم خوش خود خاطر من كه است آن است / بهتر گذر در جهان اديش و غم چون حافظا )3

  نهاد ما به رو غم و شد او سوي به پاي / شادي نهاد شادي و غم جهان در كه روزي )4
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 (نگاه به گذشته) ؟آمده است متّصل چند فعل امر و ضميراز راست به چپ  ترتيب به ،آيه شريفه زيردر  -21

 »رينَانصرنا علَي القَومِ الكاف علَينا صبراً و ثَبت أقدامنا و غربنا أفرِ«

 چهار ـ سه) 2    چهار ـ دو) 1

 چهارـ چهار ) 4    پنج ـ سه) 3

  ام گزينه آمده است؟در كد» ةٌ كَثيرَةٌ يخدم فيها الجنود الشّجعانُ لعزَّةِ وطَننالبلَدنا العزيزِ ايرانَ سفُنٌ حربي«ترجمه درست عبارت  -22

  كنند. سربازان شجاع براي سربلندي وطنمان خدمت مي ها جنگي زيادي دارد كه در آن هاي ) كشور عزيز ما ايران كشتي1

  كنند. شجاع براي عزّت كشورمان خدمت مي سربازان ها وجود دارد كه در آن اي ) براي كشور عزيز ما ايران كشتي جنگي2

  هايي جنگي دارد كه در آن سربازان شجاع براي سربلندي وطنمان خدمت كردند. تي) كشور عزيز ما ايران كش3

   كنند.  جاع وطنمان براي سربلندي خدمت ميسربازان ش ها هست كه در آن زيادي جنگي هاي ) كشور عزيز ما ايران داراي كشتي4

  كدام است؟ »نَرَي دخاناً من بعيد نَحنُ ةٍ وإلَي صخرَ اإلصابةِةِ بعد اجالسفُنُ في البِحارِ المو بعض األوقات تَحتَرِقُ«ترجمه درست عبارت  -23

  .شود ديده ميي از دور سوزند و دود اي مي برخورد به صخره از پسها در درياي پرتالطم  ها كشتي ) بعضي وقت1

  بينيم. و ما دودي را از دور مي سوزند اي در درياهاي پرتالطم مي ها بعد از برخورد به صخره كشتي ها بعضي وقت )2

  بينيم. سوخته و ما دودي را از دور مي اي هاز برخورد به صخر پستالطم رها كشتي در درياهاي پ ) بعضي وقت3

   بينيم. سوزند و ما دودي را از دور مي اي برخورد كرده و مي ها به صخره ها در درياهاي پرتالطم بعضي وقت ) كشتي4

  است؟ نادرستينه ترجمه عبارت كدام گز -24

1» (جيمنها فَإنَّك راي. گفت پس از آن خارج شو كه تو رانده شده»: قالَ فَاخرُج م  

  كن تا مسافران سوار شوند. اتوبوس را باز المسافرونَ: اي راننده! در كَب) يا سائقُ! إفتَح باب الحافلَةِ حتّي ير2

3أخ (غيرَ يتكريمِ !الصل يكدهما: اُشكُر والهدكنم ميها تشكر  ت براي بزرگداشت تالش آنو مادر از پدر !برادر كوچكم اي ج.  

  هاي شهر كار كني؟ يكي از كارخانه خواهي در آيا مي !: همسايه ما؟مصانعِ المدينةِ هل تُريد أن تَعملَ في أحد !) جارنا4

 هاي عربي سؤال

دقيقه 10

 عربي
  60تا  41ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  ؤالگويي به س لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبل زآ 10چند از 
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  ترجمه كدام عبارت به درستي بيان شده است؟ -25

  كند. گزاري نمي سپاساز خدا  ،كند گزاري نمي سپاسكسي كه از مردم من ال يشكُرُ النّاس:  هللاَ) ال يشكُرُ ا1

  احترام بگذار. ،به كسي كه به تو دانش آموخت !إحتَرِم من علَّمك العلُوم: اي پسرم !) يا ولَدي2

3يا س (ديي! فاءم الضُّعاآلخَرونَ: اي سرورم إرح مكرحكنند. ديگران به تو رحم مي ،به ضعيفان رحم كني ! اگري  

  ) جعلت األشياء الضَّروريةَ في مخزَنِ بيت جدي: چيزهاي ضروري را در انبار خانه مادربزرگم گذاشتم.4

  ؟بيان شده است نادرست ، رابطه بين يك يا هر دو جفت واژهكدام گزينهدر  - 26

  مال  ج≠بح إذا ـ قُ =ماند) ع2  زينح=حزونة ـ معادس≠ةقاو) ش1َ

3لميذ) ت=ةِب ـ طالةِ ≠بِدايإِركَب≠إِنزِلقير ـ الفَ ≠ ) الـمال4     نَهاي  

  است؟ نادرستكدام گزينه  -27

  !ةِسدرالـم عدالعالي ب عليمِلتَّكانٌ لم ) الـجامعة:2  !اَلشَّيء الَّذي يصعد منَ النّارِ :الحطَب) 1

  !التشكالـم و حلُّ الصعابِ ج:رَ) الف4َ  !هبائأقرِ ةِيارزِل بذهالّذي الي هو حم:) قاطع الر3َّ

 ؟است دورتر ساير عبارات از ،كدام گزينهعبارت مفهوم  -28

  .ةٌيضَإنّ طَلَب العلْمِ فَر) 2    الصينِ.لو بِلم وبوا العاُطلُ )1

3 (خَيرُ الدنيا و رَاآلخة مع لَ) ط4َ    لمِ.العب لمِالع واجب ي النّاسِلَع و عاهللاِ باد يثونَبح نِع لومِ!الع  

 ؟نيستمناسب  عبارت زير كدام گزينه براي جاي خالي -29

  »د!بارِال ا مالبس مناسبة في الجوسإِلب . . .يا «

  بِنتانِ) 2    أخَوان )1

3 (قُ وة صادإخْوان) 4    سمي  

 است؟ نيامدهفعل امر  ،در كدام گزينه -30

1( جاءشَغِّلِ ،ر كَيألنّ الالم ف.حار و2  ج (ركَبي هذاه لَالحافلذَّهاب إلَة لكتبةِ العاي المةِم.  

  »إصبِر علي ما أصابك إنَّ ذلك من عزمِ األُمورِ«) 4    .أَعلَم أَنَّ النَّصرَ مع الصبرِ) 3
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 ؟هستندچه كساني  (عج) ياران حضرت مهدي -31

  پيوندند. بينند و به آن حضرت مي كساني كه ظهور امام را مي تنها )2    ها نفر از بهترين انسان 313 تنها )1

  گيرند. دست مي ادارة جهان را به ،) صالحاني كه پس از ايشان4  شوند. مي (عج) تمام افرادي كه باعث خوشحالي امام زمان )3

ايت مردم را در زمان غيبت به عهـده  هاي فقيهان كه هد به يكي از ويژگي ،يك از ابيات زير در كدام ،(ع) مطابق سخن امام صادق - 32

 است؟ نشده اي اشاره دارند،

  ش رايردي هواي نفس كافركبشكن ار مشكني / ب بينم كه كافر ردي نميآن م در تو )1

  اند گفته پيش من هست احتراز از چشم و دل از غيرِ دوست / آنچه اهل تقويش پرهيزكاري) 2

  رزينرأي روشن و فكر بليغ و رأي ناصح خلق / به  و معين خير و مطيع خداي )3

  كني به رحمت در كشتگان نگاهي ) خيلي نيازمندان بر راهت ايستاده / گر مي4

براي انسان امري . . . است و بنابر سخن امام حسن (ع)، آشكار ساختن امام زمان (عج) در چهرة جـواني كمتـر از    عمر طوالني بودن -33

 . . خداوند است. چهل سال، پس از غيبتي طوالني، بيانگر . 

  ممكن ـ توانايي )2    ناممكن ـ حكمت )1

  ناممكن ـ توانايي )4    ممكن ـ حكمت )3

 چه تعداد از عبارات زير صحيح است؟ -34

  عقيدة مشترك همة تعاليم آسماني براي برقراري حكومت و عدل جهاني، ظهور حضرت مهدي (عج) است.الف) 

  ل ذكر شده است.سا 950در سورة عنكبوت، عمر حضرت نوح (ع)  ب)

  .در سن جواني به شهادت رسيدند ،)سه امام قبل از حضرت مهدي (عج ج)

  .كرد ترين مردم زندگي مي دار و سياستمداري آگاه بود كه مانند عادي زنده امام خميني (ره) عابدي شب د)

 شناسي، دانايي، شجاعت، مدير و مدبر بودن است. از جمله شرايط ولي فقيه، اسالم هـ)

  يك )2    سه )1

  دو )4    چهار )3

 اي اشاره عواملدانند. در كدام يك از ابيات زير، به يكي از اين  امام رضا (ع) در حديثي، انتظار فرج را به چند عامل مشروط مي - 35

 است؟ نشده

  ات ات / بود خيرخواهي در انديشه چو پرهيزگاري شود پيشه )1

  فرجام دوريجا آور صبوري / كه نزديكي بود  تو را گفتن به )2

  چو همسايه است با جان تو جانان / بده جان و حق همسايه بگزار )3

  ز كوشش به هر چيز خواهي رسيد / به هر چيز خواهي، كماهي رسيد )4

 دقيقه 5هاي آسمان  هاي پيام سؤال

 هاي آسمان پيام
 62تا  44ي  ها صفحه
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 (نگاه به گذشته) است؟ نشدهبه كدام سؤال، پاسخ درست داده  - 36

  د كه سطحي جامد دارند.هاي دروني را تعريف كنيد؟ چهار سيارة نزديك به خورشي ) سياره1

  اند و طول مساوي دارند. هاي فرضي هستند كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده دايره النهار را تعريف كنيد؟ نيم ) نصف2

  نامند. شود، اعتدالين مي ) اعتدالين چيست؟ اول بهار و اول زمستان را كه طول شب و روز برابر مي3

شود كـه فـالت    متر ديده مي 200عمق با ژرفاي كمتر از  اي كم ها با خشكي تماس دارند، اغلب ناحيه كه اقيانوس ) فالت قاره چيست؟ در جاهايي4

  شود. قاره ناميده مي

 ؟آيند نمي، از جمله علل داخلي نابرابري به حساب كدام گزينه عوامل -37

  غلط يها و عادت ها فرهنگ و وجود برخي سلطه و اشغال نظامي در كشور) 1

  نبودن وحدت و مشاركت بين مردم و ها ظرفيتت از استعدادها و غفل) 2

  و نبودن وحدت و مشاركت بين مردمنبود مديريت صحيح ) 3

  استبدادو  ها به بيگانگان وابستگي حكومت) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  -38

 .و كانادا داراي تراكم جمعيت كم است) ژاپن داراي تراكم جمعيت زياد 1

  علت شرايط جنگ و اشغال نظامي مجبور به مهاجرت اجباري شدند. بهو سوريه  ) مردم افغانستان2

  ) بيشتر ساكنان كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي از رفاه و سطح زندگي بااليي برخوردارند.3

  رد.دست آو ) كشور ليبي داراي رشد اقتصادي سريع بوده است و توانسته است جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني به4

 ؟نيستنديك عالمان و دانشمندان مربوط به دوران صفويه  كدام -39

 ) شيخ بهايي2    ) ميرداماد1

  مالصدرا) 4    عالمه ابومنصور حلّي )3

  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد حكومت صفوي  -40

 بود كه از محمود افغان شكست خورد. حكومت صفوي) سلطان حسين صفوي آخرين پادشاه 1

  گفتند. وزير بزرگ قرار داشت كه به او اعتمادالسلطنه مي ،بعد از شاه ) در حكومت صفويه2

  .پنجمين شاه صفوي، حكومت صفوي را به اوج قدرت رساند و پايتخت را از قزوين به اصفهان منتقل كرد) 3

  د.انرو جزاير ايران بيرون ها را از سواحل  پرتغالي ،) شاه عباس اول به كمك انگلستان4

 دقيقه 5هاي مطالعات اجتماعي  سؤال

 مطالعات اجتماعي
 68تا  48ي  ها صفحه
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Part A- Grammar and Vocabulary 
41- Now that they are changing the present bridge with a new . . . . . one, we think about 5,000 

more cars will use it each day.  (نگاه به گذشته)     
1) toll-free  2) quiet  
3) contracted  4) busy 

42- I think the prices will be going upwards in the following months.  . . . . . you think so? 
1) Doesn’t  2) Are 
3) Don’t  4) Does 

43- My brother . . . . . buy new clothes for the holidays. He says his old clothes are good. 
1) do  2) do not  
3) does not  4) does     

44- What did you expect us to do? Clean up . . . . . mess? We will never do that even if you ask us to. 
1) us  2) our 
3) you  4) your 

45- A: What do you like to eat? We have soup and rice. 
B: Bring them both and I will . . . . . the table for us. 
1) organize  2) make 
3) put  4) set 

46- This month I am going to be graduated from high school, so the school is preparing a party 
and they want to . . . . . it in the school yard with all our families. 

1) make  2) hold 
3) do  4) get 

47- Ali’s sister speaks a lot when we see her at school. She is very . . . . .  . 
1) talkative  2) national  
3) great  4) rainy 
 

Part B- Cloze Test  
Hafez is the most popular poet in Iran, and . . . (48) . . . works can be found in almost every Iranian 
home. The Divān of Hafez was . . . (49) . . . translated to English in 1771, and influenced many 
western writers of that time. Every year on the 20th of Mehr, people . . . (50) . . . this great man. 

48-  
1) he  2) his 
3) he’s  4) their 

49-  
1) importantly  2) first 
3) really  4) always 

50-  
1) party  2) present 
3) pray  4) commemorate 

 هاي زبان انگليسي سؤال

 زبان انگليسي
  61تا  42ي  ها صفحه

 آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفزبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  ي ميبين پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ10چند از

   

دقيقه20
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Part C- Grammar and Vocabulary 
51- Mrs. Blake usually . . . . . a movie after dinner. 

1) watches  2) is watching  
3) watch  4) is watch 

52- Some people . . . . . watching cartoons. 
1) don’t enjoy  2) are enjoy  
3) enjoys  4) doesn’t enjoy 

53- A: . . . . . the holy Quran at the turn of the year? 
B: Yes, I love this ceremony so much. 
1) Do the children’s father recite  2) Are the children’s father reciting 
3) Is the children’s father reciting 4) Does the children’s father recite 

54- It seemed that everything in the factory was going on . . . . . , but the workers were not really 
happy with the pay. 

1) usually  2) normally  
3) cruelly  4) actually 

55- The real . . . . . will begin when father understands that you have made such a big mistake. 
1) ceremonies  2) classmates  
3) fireworks  4) trousers 

56- A . . . . . in information technology is happening. 
1) revolution  2) language  
3) ticket  4) message 
 

Part D- Reading Comprehension  
  In every country we have special festivals and ceremonies. Some of them are religious 
ceremonies and some of them are national. Today I want to talk about a religious festival in 
China. 
Chinese New Year is an important holiday in China. Chinese people hold this ceremony with 
their families. Family members get together and enjoy the full moon. In old China people 
worshipped the moon. These days, they bake a special cake named Mooncake. They spend time 
with their family members. The Chinese clean their houses and wear new clothes to have good 
luck. They like to watch fireworks in the streets of their cities. 

57- This passage is mainly about . . . . .   . 
1) a national ceremony  2) the food in Chinese New Year 
3) a religious festival  4) the festivals of countries 

58- According to the passage which one is NOT true? 
1) Chinese people have special food for this festival. 
2) The Chinese go to the nature in Chinese New Year. 
3) This festival is an old festival in China.            
4) They watch fireworks. 

59- The word “worship” in line 6 means . . . . .   . 
1) watch  2) like  
 3) seeing as God   4) enjoy 

60- Chinese New Year is similar to Nowruz in Iran because . . . . .   . 
1) in both of them people go to the nature 2) in both of them people travel to other countries 
3) in both of them people read poems 4) in both of them people wear new clothes 
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، كدام حالت ».الساقين است شده از يك رأس بر هم منطبق باشند، مثلث متساوي ساز رسم اگر در مثلثي، ارتفاع و نيم«در اثبات قضية  - 61

 (نگاه به گذشته)كار رفته است؟  ها به شتي مثلثهن هم

 ) برابري دو ضلع و زاوية بين2    ) برابري سه ضلع1

  يك ضلع) وتر و 4    ) برابري دو زاويه و ضلع بين3

 از جمالت زير درست است؟ چه تعداد - 62

  اند. متشابه با هم عاالضال الف) هر دو مثلث متساوي

  اند. متشابه با هم ب) هر دو مربع

  اند. متشابه ، با همنهشت ) هر دو شكل همج

 اند. متشابه با هم ) هر دو لوزيد

    سه) 2    ) چهار1

  يك) 4    دو) 3

رسم  BCيك عمود بر وتر ABروي ضلع Mدلخواه است. از نقطة 50°برابر Cو زاوية 90°برابر Aزاوية ،ABCةالزاوي در مثلث قائم - 63

 چند درجه است؟ FMAقطع كند. زاوية Fكنيم تا آن را در نقطة مي

1 (130     2 (110   

3 (100     4 (120   

كنـد.   قطع مي Nرا در نقطة ACساق ،ABساقو عمودمنصف قرار دارد  ABوسط ساق M، نقطةABCالساقين در مثلث متساوي - 64

NBCˆراگ =  است؟ چند درجه MNBˆباشد، اندازة زاوية °54

1 (48    2 (56  

3 (66    4 (78  

zحاصل باشند،نهشت  دو مثلث زير هم اگر - 65 y x− +2  كدام است؟ 3

1 (4  

2 (3  

3 (2  

4 (1   

 هاي رياضي سؤال

دقيقه 20

 رياضي 
  67تا  44ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضيهاي درس  ؤالگويي به س لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 حاصل عبارت زير، كدام است؟ -66

    [( / ) ]

[( ) ( / ) ]

− −

− −

×

×

3 2 3

3 2 1 2
0 2 5

1 0 225

  

1 (5     2( 1
5      

3 (2     4 (1
2   

1000−مجموع ارقام عدد - 67 100100  كدام است؟ 1000

1 (15319    2 (15309  

3 (15600    4 (15300  

+حاصل عبارت - 68 −

−

1400 1401
1400

43 42 43
43 1

 كدام است؟ 

1 (42    2 (43  

3( −43    4 (−42  

/حاصل عبارت - 69 /× + ×5 868 4 10 0 0426  صورت نماد علمي برابر با كدام است؟ به 10

1 (/ × 71 11 10       2 (/ × 61 11 10     

3 (/ × 711 1 10     4 (/ × 611 1 10   

n)نمايش علمي عدد -70 )

n
/ −

−

× 2

2
0 000 01401 10

´¤n 
 ؟ (است همواره برابر با كدامn ,n∈ > 2( 

1 (n/ −× 5 21 401 10     2(n/ −× 21 401 10   

3 (/ ×1 401 10     4 (/ −× 11 401 10   

ABC(ABالساقين اگر در مثلث متساوي -71 AC)=ةساز داخلي زاوي ، طول نيمC ةبا طول قاعدBC ـ  ةانداز شد،برابر با كـدام   Aةزاوي

 است؟

1 (36    2 (30    

3 (45    4 (54  

 ةها، از قاعـد  برخورد امتداد ساق ةنقط ةد است. فاصلواح 6ها  و طول ساق 9و  5دو قاعده برابر  ةالساقين، انداز متساوي ةدر يك ذوزنق -72

 است؟ 2 تر چند برابر كوچك

1( 20
9    2 (4    

3 (5    4 (16
9  
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 است؟ 10چند برابر MA ةدر شكل زير، سه مربع به اضالع واحد، كنار هم قرار دارند. فاصل - 73

1 (1
3     2 (1

4  

3 (2
9    4( 1

5  

1، برابر DEFبه مثلث ABCنسبت تشابه مثلث -74
باشد و بدانيم اندازة يكي از اضالع  6و  ABC ،4 ،5است. اگر اندازة اضالع مثلث  3

xبرابر  DEFمثلث   باشد؟ xمقدار تواند نمياست. كدام گزينه  1−
1 (13    2 (15    
3 (16    4 (19 

 كدام است؟ همواره ،زير تعريف شدة عبارت ةشد ساده  -75

(x y z ) xy
(x y z )

−

− − − −

 
 
  

33 2 5 2
1 2 5 1


 

1 (( )
z

151    2 (( )
y

151    

3 (y( )
z

10    4 (x
y2 

x اگر - 76 y( )=2  گاه حاصل باشد، آن 15
y

(x )+1
3

2
  همواره كدام است؟ 

1 (( y)−5    2 (y5   

3 (( y)( ) −1 52    4 (y( )1 152  

)حاصل  -77 / ) ( )
( / ) ( )

3 4
5 3

0 125 16
0 4 10

  كدام است؟         

1( 4    2 (5    
3 (/7 5    4 (/12 5  

xاگر  -78 x y− +− =27 5 x)باشد، مقدار  0 y)+   كدام است؟   
    1) 2    ) صفر1
3 (8    4 (2  

) عدد نماد علمي -79 ) ( )− − − − −− × × ×2 2 1 2 962 3 10   كدام است؟ 35

1 (−× 85 10     2 (/ −× 101 5 10    

3 (/ −× 72 5 10    4 (/ −× 81 5 10 

0/ عدد در نماد علمي -80    چه مقداري است؟ nd×10،nصورت رابطة  به 000456

1(  −3    2 (−4  
3 (−5    4 (−6  
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 پاسخ دهند. 120تا  101به سؤاالت  100تا  81بينند به جاي سؤاالت  شناسي آموزش مي يستآموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و ز دانش
  

از  ترتيب بهMنيوتون باشد. حداقل و حداكثر جرم 20تواند  كيلوگرمي و سطح افقي حداكثر مي 5در شكل زير، اصطكاك بين جسم  -81

N(gكيلوگرمي ثابت بماند؟ 5د تا جسم تواند باش راست به چپ چند كيلوگرم مي )
Kg

=  (نگاه به گذشته) 10

   5و  1) 1

  5و  3) 2

    3و  1) 3

  3و  3) 4

 است؟ نادرستچند عبارت   در بين جمالت زير، -82

  دو جسم است. بين الف) نيرو اثر متقابل

  .شودتواند باعث تغيير شكل جسم  ب) نيرو مي

  ه جسم، حتماً بايد با آن تماس داشت.) براي وارد كردن نيرو بج

 نيرويي بر آن وارد نشده است.  قطعاً ،نواخت خود را ادامه دهد) اگر جسمي حركت يكد

    دو )2    ) يك1

  چهار) 4    ) سه3

شـتاب   ،صـورت   د. در ايـن نشـو  وارد مي نيروهاي مشخص شدهزمان  همبه صورت كيلوگرم،  10به جسمي به جرم زير،  مطابق شكل -83

  ثانيه است؟ مربعجسم چند متر بر حركت 

1 (8   

2 (5   

3 (4   

4 (3   

متر بر مربع ثانيه ايجاد  10شود و اين نيرو شتاب  وارد مي Fنيروي ،قرار دارد ككه بر روي يك سطح افقي بدون اصطكا Aبه جسم -84

جـرم   كنـد.  متر بر مربع ثانيه ايجاد مـي  2شتاب  ،نيروهمان قرار داده شود،  Aكيلوگرم روي جسم 4 ، به جرمBكند. اگر جسم مي

 ، چند كيلوگرم است؟Aجسم

1 (4     2 (3   

3 (2     4 (1   

قهدقي 20

 (عادي) هاي علوم تجربي سؤال

 (عادي) علوم تجربي
  72تا  51ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعلوم تجربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  قبل  آزمون 10چند از 

   

M3kg

5kg

10N

10kg

10N

10N 20N

5 N

5 N

4 N

4 N
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 هاي لورازيا و گندوانا و درياي تتيس نسبت به مدار استوا چگونه بوده است؟ موقعيت خشكي -85

  لورازيا در شمال مدار استوا قرار داشته است.هاي  تر قسمت بيش) 1

  ) گندوانا در شمال مدار استوا قرار داشته است.2

    مدار استوا قرار داشته است. شماللورازيا در  هاي تمام قسمت )3

  در جنوب مدار استوا قرار داشته است. تنها ) درياي تتيس4

 دانند؟د ميمور را كدام كره ي سنگهادانشمندان علت حركت ورقه - 86

  كره هاي همرفتي سستجريان) 2  با هم ايهاي اقيانوسي و قاره) برخورد ورقه1

  كره سست خميري بودن) 4  كره هاي باال و پايين سنگ) تفاوت دما و چگالي در بخش3

  است؟  متفاوتكره در كدام گزينه، با شكل زير هاي سنگنوع حركت ورقه -87

   اقيانوس آرام -) استراليا 1

  اقيانوس آرام -آمريكاي شمالي ) 2

  هند -) اوراسيا 3

  آفريقا -) قطب جنوب 4

 اهميت انطباق حاشية شرقي قارة آمريكاي جنوبي با حاشية غربي آفريقا از چه نظر است؟ -88

  ) دماي هوا در اين دو قاره يكسان است.2  اند. ) سواحل اين دو قاره فرورانش داشته1

  ها شده است. ) جريان شديد آب باعث جدايي آن4  اند. وده) دو قاره در گذشته به هم متصل ب3

 كدام عبارت در مورد درزه صحيح است؟  -89

  اند.جا نشدههاي دو طرف شكستگي در آن جابه) نوعي گسل است كه سنگ1

  اند.جا نشدههاي دو طرف شكستگي در آن جابه) نوعي شكستگي است كه سنگ2

  تر است.شكستگي در درزه نسبت به گسل كم هاي دو طرفجايي در سنگ) ميزان جابه3

  تر است.هاي دو طرف شكستگي در درزه نسبت به گسل بيشجايي در سنگ) ميزان جابه4

 است؟ نادرستچه تعداد از موارد زير  -90

  .استمربوط به هند  ،ميليون سال قبل تا امروز 80دهندة لورازيا از  هاي تشكيل جايي خشكي ترين جابه الف) بيش

  .تر از حاشية غربي آن است لرزه در حاشية شرقي آمريكاي جنوبي كم اكندگي زمينپرب) 

  تر خواهد بود. تر باشد، سرعت و انرژي سونامي نيز بيش ج) هرچه عمق آب اقيانوس بيش

 .فسيل نوعي جانور ممكن است در دو خشكي كه در گذشته به يكديگر اتصال مستقيم نداشتند، يافت شودد) 

  ارچه) 2    سه) 1

  دو )4    يك) 3
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kmكه با سرعت ثابت  kg10به جسمي به جرم  -91
h

در راسـتاي حركـت وارد   Fدر مسيري مستقيم در حال حركت اسـت، نيـروي   36

kmبه  s3شود. اگر سرعت جسم در اثر اعمال اين نيرو پس از  مي
h

ـ  90 باشـد؟ (از تمـامي    چنـد نيوتـون مـي   Fنيـروي  ةدازبرسد، ان

 نظر شود.) ها صرف اصطكاك

1 (50    2 (180    

3 (150    4 (900  

 است؟ نادرستهاي زير در مورد نيروي اصطكاك  يك از گزينه كدام -92

  ) نيروي اصطكاك جنبشي به طور محسوسي به مساحت سطح تماس دو جسم بستگي ندارد. 1

  نيروي اصطكاك بين دو جسم، به جنس آن دو جسم بستگي دارد.   )2

  ) نيروي اصطكاك جنبشي بين جسم و سطح، با جرم جسم نسبت وارون دارد.  3

  هاي بين دو جسم است.  ) از نظر ميكروسكوپي، عامل به وجود آورندة نيروي اصطكاك، ناهمواري4

 است؟ رت كم، وزن جعبه در كدام گزينه زيربا توجه به جدول  -93

 در سطح ماه kg100اي به جرم  ) جعبه1

  در سطح زمين g12000اي به جرم  ) جعبه2

  در سطح ماه g65000اي به جرم  ) جعبه3

  در سطح زمين kg50اي به جرم  جعبه  )4

كننـد و بـه حركـت     هـا شـتاب پيـدا مـي     دهد و هر دوي آن اند. پسر، اسب را هل مي ها ساكن پسر و اسب روي اسكيت ،مطابق شكل -94

mها  جرم پسر باشد و اختالف اندازة شتاب آنبرابر  5 آيند. اگر جرم اسب درمي
s21   باشد، در اين صورت شتاب اسب كدام اسـت؟ (از

   نظر كنيد.) اصطكاك صرف

1 (m/
s20 /m) 2    ، به سمت چپ25

s20   ، به سمت راست25

3 (m/
s21 /m) 4    ت چپ، به سم25

s21  ، به سمت راست25

 است؟ نادرستيك از موارد زير  كدام -95

 كنند، ممكن است در بستر اقيانوس آتشفشان ايجاد شود.  الف) وقتي دو ورقة اقيانوسي با هم برخورد مي

  . طرح شدميالدي م 1962هس در سال  توسط هريها براي اولين بار،  ب) فرضية گسترش بستر اقيانوس

  ترند. اي جوان هاي قاره هاي اقيانوسي از پوسته ها، به طور كلي پوسته ) با توجه به فرضية گسترش بستر اقيانوسج

  »ب«) فقط 2    .هستند) همة موارد درست 1

  »ج«) فقط 4    »ج«و  »الف«) فقط 3

N اندازة تقريبي شتاب گرانشي در سطح زمين
kg

10 

N اندازة تقريبي شتاب گرانشي در سطح ماه
kg

2 
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 شود.  قة . . . با ورقة . . . ميباز شدن درياي سرخ سبب برخورد ور - 96

    عربستان -) آفريقا2    اآسي -) هند1

  آمريكاي جنوبي -) آفريقا4    ايران -) عربستان3

 دهد. تر در . . . رخ مي ها بيش خيز جهان است و حركت امتدادلغز ورقه ترين نواحي لرزه خيز اطراف . . . يكي از مهم كمربند لرزه -97

  ها ) اقيانوس اطلس ـ خشكي2  ها   قيانوسا) اقيانوس اطلس ـ بستر 1

  ها اقيانوس آرام ـ بستر اقيانوس  )4    ها نوس آرام ـ خشكياقيا )3

 وجود آمده است؟ كوه زاگرس در استان كرمانشاه چگونه به رشته -98

    ها كره از بستر اقيانوس خروج مواد مذاب سست) 2    خوردگي ورقة اقيانوسي چين) 1

  كره به يكديگر هاي سنگ برخورد ورقه) 4  كره در كنار هم هاي سنگ حركات امتدادلغز ورقه) 3

 كدام گزينه صحيح است؟ -99

  تر است. عربستان كوچك ةنازكا از ورق ة) ورق1

  آمريكاي جنوبي و آفريقا قرار دارد. ةنازكا بين دو ورق ة) ورق2

  آفريقا است. ةهند از همسايگان ورق ة) ورق3

  كره است. سنگ ةترين ورق استراليا كوچك ةورق  )4

ها چه نـوع حركتـي    اين ورقه خشي از زمين همانند شكل زير باشد،كره ب هاي سنگ ره)، زير ورقهك اگر جريان همرفتي گوشته (سست -100

 نسبت به هم دارند؟

 ) دورشونده1

  شونده ) نزديك2

  ) امتدادلغز3

  طور قطعي مشخص كرد. توان به ) نمي4

  
  
  
  
  



  

  20: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(هم پاية ن  1401 دي 2آزمون  - 3پروژة  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 (نگاه به گذشته)كنند؟  درستي كامل مي، عبارت زير را به »ج«و » ب«، »الف«چه تعداد از موارد  -101

 »دهندة بدن انسان . . .  دهندة پوستة زمين همانند . . . عنصر فراوان تشكيل عنصر فراوان تشكيل«. . . 

  الكترون دارد. 4الف) دومين ـ دومين ـ در الية آخر خود 

 ها مؤثر است. پنجمين ـ پنجمين ـ در رشد استخوان ب)

  .شود هاي دو اتمي در طبيعت يافت مي صورت مولكول اولين ـ سومين ـ به ج)

  ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) يك  1

 كنند؟ مي كاملدرستي  عبارت زير را به، »د«و  »ج« ،»ب«، »الف«موارد چه تعداد از  -102

  .» . .اسيد وجود دارد كه  عنصري در ساختار سولفوريك«

  شود. فعال يافت مي نيمههاي خاموش يا  فشان آتش ةدر دهان و رنگ استالف) جامدي زرد

  كند. سه اتمي آن از رسيدن پرتوهاي فرابنفش به زمين جلوگيري مي مولكولب) 

  در توليد گاز آمونياك كاربرد دارد. ج) 

  د) در ساختار مواد منفجره نيز وجود دارد.

  دو) 4  يك )3  چهار )2  سه )1

 است؟ درستنازير  هاي كدام يك از گزينه -103

  دهند. براي مدتي در آب آهك قرار مي آن را ،دو حلوايي ترد شود، قبل از پختنكه مرباي ك ) براي اين1

  رود. كار مي ها و لوازم پزشكي به براي ضدعفوني كردن بيمارستان متانول) 2

  كنند. هاي كشاورزي آمونياك تزريق مي به زمين ،) براي رشد بهتر گياهان3

 در زمستان از يخ زدن آب جلوگيري كند. ريزند تا اتيلن گليكول مي ،در رادياتور خودرو) 4

 ؟هاي زير صحيح است كدام يك از گزينه -104

  الكترون وجود دارد. 8 ،هاي سديم و كلريد يونهر كدام از  ) در مدار آخر1

  .هاي برابر هستند داراي الكترونكلريد،  و آنيون موجود در سديم MgO) كاتيون موجود در2

  .شود ستون با منيزيم و گاز زردرنگ و سمي كلر، نمك خوراكي سفيدرنگ ايجاد مي نش فلز براق همبا واك) 3

  باشند. كلريد داراي تعداد الية الكتروني برابر مي هاي منيزيم اكسيد و سديم ) آنيون4

حالت گازي دارد. اگر Dبرخالف Cشوند كه حاصل مي Dو Cفرضي هاي جامد دارند، تركيبكه حالت  Bو Aفرضي هاي واكنش تركيب با - 105

در اين واكنش مصرف  Bو Aگرم باشد، تمام تركيبات 48و  72 ترتيب به Bو Aهاي واكنش در ظرف درباز انجام شود و جرم اولية تركيب

 چند گرم است؟د شده در واكنش تولي Dيابد. جرم نهايي تركيب گرم كاهش مي 25شوند و جرم مواد درون ظرف بعد اتمام واكنش  مي

1( 95    2 (25  

3( 49    4 (23  
  

دقيقه 20

 (شيمي) تفكيكيعلوم 
 19تا  1ي  ها صفحه

)شيمي(بخش  تفكيكيهاي علوم سؤال
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ها در حال حركت است، مطابق شكل زير است. بزرگي سرعت متوسط در بـازة زمـاني   xنمودار مكان ـ زمان متحركي كه روي محور  - 106

 ′tبه تندي متوسط متحرك در بازة زمـاني  ′tتندي متوسط متحرك در بازة زماني صفر تا نسبت و متر بر ثانيه است t′3 ،6صفر تا

 نيه است؟چند متر بر ثا t′3صورت تندي متوسط متحرك در بازة صفر تا باشد. در اين مي t′3 ،25/1تا

1 (26  

2 (14  

3 (13  

4 (7  

mبا بزرگي سرعت Aاند. اگر متحرك متري از هم قرار گرفته 200در فاصلة  Bو  A، دو متحركزير مطابق شكل - 107
s

به سمت شرق و  20

mبا بزرگي سرعت Bمتحرك
s

شـروع حركـت    در چند متري نقطة ،حركت كنند شروع به زمان به سمت يكديگر به سمت غرب هم 30

 به يكديگر خواهند رسيد؟اين دو متحرك  ،Aمتحرك

1( 120    2 (60    

3( 80    4 (20  

 است؟ نادرستچند عبارت   ،در بين جمالت زير -108

  دو جسم است. بين الف) نيرو اثر متقابل

  .شودتواند باعث تغيير شكل جسم  ب) نيرو مي

  ) براي وارد كردن نيرو به جسم، حتماً بايد با آن تماس داشت.ج

 نيرويي بر آن وارد نشده است.  قطعاً ،نواخت خود را ادامه دهد) اگر جسمي حركت يكد

  چهار) 4  ه) س3  دو )2  ) يك1

متر بر مربع ثانيه ايجاد  10شود و اين نيرو شتاب  وارد مي Fقرار دارد، نيروي ككه بر روي يك سطح افقي بدون اصطكا Aبه جسم -109

كنـد. جـرم    متر بر مربع ثانيه ايجاد مـي  2شتاب  ،نيروهمان قرار داده شود،  Aكيلوگرم روي جسم 4، به جرم Bكند. اگر جسم مي

 ، چند كيلوگرم است؟Aجسم

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

شـتاب   ،صـورت   د. در ايـن نشـو  وارد مي نيروهاي مشخص شدهزمان  همبه صورت كيلوگرم،  10به جسمي به جرم زير،  مطابق شكل -110

  ثانيه است؟ مربعحركت جسم چند متر بر 

1 (8   

2 (5   

3 (4   

4 (3   

(فيزيك)  تفكيكيعلوم يك)(بخش فيز تفكيكيهاي علوم سؤال
  59تا  39ي  ها صفحه

10N

10kg

10N

10N 20N

5 N

5 N

4 N

4 N

t׳
t (s)

x (m)

t2׳

t3׳
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 (نگاه به گذشته)است؟  زيركره در كدام گزينه، مشابه با شكل هاي سنگنوع حركت ورقه -111

      هند -) اوراسيا 1

  ) آمريكاي شمالي ـ اقيانوس آرام2

      استراليا -) اقيانوس آرام 3

  ) قطب جنوب ـ اقيانوس آرام4

 ؟نيسترگذار بر فسيل نشدن همة جانداران گذشته از عوامل تأثي ،هاي زير كدام يك از گزينه -112

  آب) 2    خاكستر آتشفشان )1

  اكسيژن هوا) 4    باكتري) 3

 كدام يك از موارد زير صحيح هستند؟ -113

توان به عنوان  اند، مي كره قرار گرفته هاي رسوبي سست و سنگ ، رسوباتالف) از آثار و بقاياي اجساد جانداران قديمي كه در بين مواد

  براي تفسير و بازسازي تاريخچة زمين استفاده كرد.شاهدي 

هـا و انتقـال ذرات    هايي است كه از فرسـايش سـطح خشـكي    خوردگي سنگ هاي اطراف شهر جوانرود كرمانشاه، نتيجة چين ب) كوه

  يافته تشكيل شدند. فرسايش

  ج) امكان تشكيل فسيل در مواد نفتي برخالف صمغ گياهان وجود ندارد.

  »ب«فقط ) 2    الف ـ ج) 1

  الف ـ ب) 4    ب ـ ج) 3

 تر است. هاي . . . به دليل . . . بيشها در محيطتنوع و تعداد فسيل -114

 اكسيژن اندك هوا قي ـ) باتال2    شوري زياد آب ـ اي) درياچه1

  شرايط مناسب تشكيل ) اقيانوسي ـ4    ) بياباني ـ دماي پايين محيط3

 است؟  نادرست، شان داده شدهجانداري كه شكل آن نگزينه در مورد   كدام -115

 داراي پوستة سيليسي است.) 1

  است. اي ياخته ) موجودي تك2

  گيرد. در شاخة آغازيان قرار مي) 3

  ) جانداري يوكاريوت است.4

شناسي) علوم تفكيكي (زمين شناسي)و زيستشناسي(بخش زمين تفكيكيعلوم هايسؤال
  76تا  63هاي  صفحه

 شناسي) علوم تفكيكي (زيست
  144تا  121ي  ها صفحه
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  ؟استزير  يها يك از سلسله ، مربوط به كدام»د«تا  »الف«هاي مطرح شده در موارد  تمام ويژگي - 116
   .شود ارو استفاده ميها در توليد د امروزه از آن )الف
  .وراثتي تشكيل شده است ةداراي ماد ةجاندار از يك ياخت )ب
  .شوند جا يافت مي هاي گوناگوني دارند و در همه شكل )ج
   .كنند هاي قطبي زندگي مي آب داغ و يخ هاي در چشمه )د
  يل است.ن متحرك داراي كلروفرااين جاندا انواعي از هاي راكد محيط مناسبي براي رشد آب )1
  شوند. بندي مي گروه تقسيم 3ترين گروه آن بر اساس رنگ به  شده شناخته )2
  . كنند در قسمتي از بدن انسان با يكديگر مقابله مي ،سلسله ) انواعي از اعضاي اين3
  را ديد.  متصل به هم ةياخت 2توان  ميكروسكوپ نوري، مياي از آن با  گونه ةبا مشاهد )4

 ؟ هستند زيرنادرستي همانند عبارت  يار درستي كدام دو مورد از نظ -117
  »وجود دارند، آوند دارد.كه امروزه روي زمين  شود، همانند بسياري از گياهاني نوعي گياه كه با هاگ تكثير مي«

توسـنتز  ره سبب افـزايش ميـزان ف  ، همواروند گياهاني كه در كاغذسازي به كار مياكسيد در اطراف  افزايش مقدار گاز كربن دي )الف
   .شود نمي
  .اند هاي مشابهي تشكيل شده هاي متصل به يكديگر از ياخته ، بخششود تر نمي متر بيش در گياهي كه ارتفاع آن از چند سانتي )ب
  .تر است شوند، مخروط ماده از مخروط نر بزرگ مي هاي ماده ايجاد هاي مخروط ها درون پولك در گياهي كه دانه) ج
   .شوند ها ذخيره مي در برگ ،وس برخالف سيب زمينيكاكت مواد مغذي در )د
  د  ـج  )2    ب  ـالف  )1
  د  ـب  )4    ج  ـالف  )3

  ؟  باشد صحيح يك نوع گياه ةتواند دربار يهاي عنوان شده م ويژگي ،در كدام گزينه -118
  .ندا ساها از يك يا چند ياخته ساخته شده ريشه. ـ شود هاگ در هر قسمت متصل به ميله ايجاد مي )1
   .تنها يك هاگدان وجود دارد ،ها ر هر برآمدگي نارنجي رنگ پشت برگد - .شود ايجاد مي كوتاههايي با دمبرگ  آن برگ ةاز هر ساق )2
   .شود گياه جديد ايجاد ميقرار گرفتن هاگ در جاي مرطوب، با  - .كنند پوشش مخمل مانندي روي زمين ايجاد مي )3
   .ندنك شمالي كشور به صورت خودرو رشد ميهاي  با كمك آوندهاي خود در استان - .اند نترين گياهان روي زمي قديمي )4

 كدام گزينه صحيح است؟ زير،هاي  در ارتباط با شكل -119

 (ب)(الف)
  پذيرد. ورود و خروج آب از يك منفذ صورت مي ،»ب«برخالف جانور » الف«) در جانور 1
  شود. جا نمي جايگاه خود جابهدريازي بوده و از  ،»الف«همانند جانور » ب«جانور ) 2
  زيستگاهي براي جانداران كوچك دريايي است. ،»الف«برخالف جانور» ب«) جانور 3
  اي وجود دارد. دستگاه گوارش ساده ،»ب«همانند جانور » الف«در جانور ) 4

  كند؟ كامل مي نادرستي عبارت زير را به  ،مورد كدام -120
 »تر . . .  بيش«
 .گياهان موجود روي زمين، از گياهان گلدارند) 2    خلي دارند.داران، اسكلت دا ) مهره1
  هستند.  مهره ) جانوران، بي4  ها، اسكلت خارجي دارند. مهره ) بي3



  

  

  

  ))  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
  14011401  ماهماه  ديدي  22  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

 دقيقه 50  3 121 50 استعداد تحليلي
  دقيقه 5  14 171 5 (هشتم)سمانهاي آقرآن و پيام

  دقيقه 5  15 176 5 (هشتم)فارسي
  دقيقه 5  16 181 5 (هشتم)مطالعات اجتماعي

  دقيقه 5  17 186 5 (هشتم)علوم تجربي
  دقيقه 5  18 191 5 (هشتم)رياضي

  دقيقه 5  19 196 5 (نهم)هاي آسمانقرآن و پيام
  دقيقه 5  20 201 5 (نهم)فارسي

  دقيقه 5  21 206 5 (نهم)ماعيمطالعات اجت
  دقيقه 5  22 211 5 (نهم)علوم تجربي

  دقيقه 5  23 216 5 (نهم)رياضي
  
  

  ::طراحانطراحان
 نام طراحان  نام درس
 ،مظاهري رضاحميداحمدرضا قرباني، ، اصل سعيد قاسميوزيري،محمدامين زمان،دفرجهانبانينمرجاسارا بابايي،شعار،جواد احمدي  استعداد تحليلي

 ، بهراد موسويزادهسارا معصوم
 شعيب مقدمابوالفضل فالحت،زهرا صداقت، هاي آسمان قرآن و پيام

 پور، آگيتا محمدزادهخانسپهر حسننيلوفر اميني،حميد اصفهاني،  فارسي
 موسويدبهرازاده،سارا معصومزهرا صداقت، مطالعات اجتماعي

  سيدمحمد معروفي،ليال خداورديان،اميرحسين حساميداللهي،مرتضي اسشعار،جواد احمدي علوم تجربي
  ، آرمان وكيليسينا گروسي  دار، شايان قلعهاحمدرضا قرباني، رمضان عباسي،، اميرحسين حسامي،دفرمرجان جهانبانيآرش دانشفر،  رياضي

  

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

هايقرآن و پيام
  شناسي  زمينزيست و   شيمي فيزيك  رياضي  علوم تجربي  مطالعات اجتماعي  فارسي  آسمان

  آرش دانشفر  اميرحسام سپاهي  ليال خداورديان بهناز آرون حميد اصفهاني بهناز آرون  احمدرضا قرباني  مسئول درس

 ،سكينه گلشني  سجاد محمدنژاد  ويراستار
  ،آبادي نوش جواد زينلي  بابك اسالمي  ميانفاطمه فهي  زاده سارا معصوم زادهسارا معصوم

  سجاد محمدنژاد  آبادي نوش جواد زينلي  سيدمحمد معروفي

مسئول درس
  نگين رحيمي  الهه شهبازي – مهساسادات هاشمي  ستايش محمدي  الناز معتمدي  ستايش محمدي  نگين رحيمي مستندسازي

  
  

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

 جوساينا صلح  آرا هصفح
 حميد عباسي  ناظر چاپ

  مقدم مازيار شيرواني  مدير گروه مستندسازي
  هاشمي مهسا سادات  مستندسازي مسئول 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
  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   بنياد علمي آموزشي قلمبنياد علمي آموزشي قلم  ها و درآمدهايها و درآمدهاي  تمام داراييتمام دارايي
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 ماقبل آخر ........... است.  ةحرف دوم كلم ،اي مرتب كنيم چنانچه واژگان زير را به صورت جمله  - 121

 كلسيم) - كمك - معدني  - مانند  - ها  استخوان - به   - و    - منيزيم  –مواد  –كند  مي - (سالمت      

  الف) 1

 م) 2

 ن) 3

 ي) 4

 هاي مشخص شده بايد  تغيير كند؟ متن زير را بخوانيد و مشخص كنيد چه تعداد از واژه - 122

ي بسيار بيشتري نسبت به هوا (گاز رقيق) مي باشد. بنابراين در طول روز، گرماي زيـادي از  يزمين (خاك، سنگ، دريا و ...)، داراي ظرفيت ذخيره گرما زيرينقشر 

زمين) حركت كنيم، گراديـان   داخلين (يطح زمين به سمت باال و يا پاآزاد مي كند. بنابراين، هر چه از س IR خورشيد مي گيرد كه به مرور، آن را به صورت نشر

ين پديده در انتقال آلودگيها اسبك تر است و به سمت باال حركت مي كند.  گرماز هواي  سرددرجه دما رو به كاهش مي گذارد. البته اين يك قانون است كه هواي 

 .تاثير زيادي داردنيز به ارتفاعات باال 

1 (1  

2 (2 

3 (3 

4 (4  

با كدام يك از » و ري. ( ناظم االطباء ) طبرستان  كوهي بسيار مرتفع از سلسله جبال البرز كه هميشه از برف پوشيده شده و واقع است مابين«ي با تعريف  كلمه - 123

   ؟نداردزير حرف مشتركي كلمات 

 شورانگيز) 1

 خرس) 2

 عنكبوت) 3

 سخنگو) 4

  است؟ متفاوتهاي كدام گزينه با بقيه  ميان كلمه ةرابط - 124

 مصيبت و پريشاني) 1

 پيشامد و اتفاق  ) 2

 بزم و خوشگذراني) 3

  سور و ماتم ) 4

هاي استعداد تحليليسؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه 50  
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 پاسخ دهيد. پرسش بعدي 5مطابق جدول به *** 

  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف  حروف الفبا
ــروف  حــــــ
  j  i  h  g  f  e  d  c  b  كدگذاري شده

 
a 

 
  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  س  ژ  ز  ر  حروف الفبا

ــروف  حــــــ
  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  كدگذاري شده

  
  ي  ه  و  ن  م  ل  گ  ك  ق  ف  حروف الفبا

ــروف  حــــــ
  z  y  x  w  v  u  0  8  7  9  كدگذاري شده

 (تكرار حرف مجاز نيست.)خت. توان سا  با حروفي كه معادل عددي دارند ................. كلمه معنادار مي - 125
 صفر) 1

 يك) 2

 دو) 3

 سه) 4

 دهد؟ ي معناداري را نشان مي كدام كد كلمه - 126

1 ( ghri 

2 ( kbv 

3 ( jts   
4 ( poq 

   كدام كد با ساير كدها ارتباط كمتري دارد؟ - 127
1 (yjv 

2 (qgjtv 

3 (yvt 

4 (qta 

  دهد؟  رگتر را نشان ميكدام گزينه عدد بز ،باشد چنانچه هر كد معادل يك عدد (به حروف) - 128
1 (pawav 

2 (pawhxe 

3 (pawu8 

4 (pawqu  
  كدام مورد بيانگر نام يك ماه پاييزي است؟ - 129

1 (jq9xa 

2 (jijx 

3 (au 

4 (gut 

تلگرام، روبیکا و ایتا
@ostadline
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 گيرد؟  پنجم قرار مي ةچنانچه بخواهيم با كلمات زير يك مصراع بسازيم؛ كدام واژه در جايگاه واژ - 130
  به قدر) –د مرا -   بكوشم -  وگر -   وسع  - (نيابم   

 بكوشم ) 1
 مراد) 2
 وگر) 3
 وسع) 4

  سازيم. كدام حرف اضافي است؟ مي ،با استفاده از حروف زير، نام يك وسيله نقليه را كه  هفت حرفي است - 131
  ا )  - ي  –و  –م  –پ   - ه   - ي  –(ا   

  ي  )1
  م  )2
  پ  )3
  الف  )4

و آن زاغان را ملكي بود كه  دو دران قريب هزار خانه زاغ بو گ بسيار گرد او درآمدهخته ازو جسته، و براي آهه اند كه در كوهي بلند درختي بود بزرگ، شاخه آورده«
غست بيرون آمد و بطريق همه در فرمان و متابعت او بودندي، و اوامر و نواهي او را درل و عقد امتثال نمودندي. شبي ملك بومان بسبب دشمنايگي كه ميان بوم و زا

 .و مظفر و منصور و مويد و مسرور بازگشت براند ن زود و كام تمامشبيخون برزاغا
دليري ايشان؟ و امروز ميان شما چند كشته و مجروح و پركنده و بال گسسته است و از اين  ديگر روز ملك زاغان لشكر را جمله كرد و گفت: ديديد شبيخون بوم و

بار دوم دست برد بار اول بنمايند و هم از آن شربت نخست بچشانند. در اين كار  كنم كه زود بازآيند ودشوارتر جرات ايشان است و وقوف برجايگاه و مسكن و شك ن
 .تامل كنيد و وجه مصلحت باز بينيد

ايشـان كردنـدي.   ورت و درميان زاغان پنج زاغ بود بفضيلت راي و مزيت عقل مذكور و بيمن ناصيت و اصابت تدبير مشهور و زاغان در كارها اعتماد براشارت و مشا
چون كسي از مقاومت دشمن عاجز آمـد  «اند و فرموده كه  يكي را از ايشان پرسيد كه: راي تو دراين حادثه چه بيند؟ گفت: اين رايي است كه پيش از ما علما بوده
نهاد برگذر سيل خواب ان  كه بي تامل قدم درهزيمت و هر بترك اهل و مال و منشاء و مولد ببايد گفت و روي بتافت، كه جنگ كردن خطر بزرگست، خاصه پس از

ايـن سـپهر    و ، كه شمشير دو روي داردبزور و شجاعت خويش فريفته شدن از حزم دور افتد و در تيزآب خشت زده، چه برقوت خود تكيه كردن و دگه كرده باش
  » تماد را نشايدكوژپشت شوخ چشم روزكور است، مردان را نيكو نشناسد و قدر ايشان نداند، و گردش او اع

شـربت نخسـت   «كدام گزينـه معنـاي عبـارت    سؤال بعدي پاسخ دهيد. 4با مطالعه اين متن به با كاهش انتخاب شده است.   »كليله و دمنه«از كتاب  باالمتن  - 132
 دهد؟  را،  نشان مي» بچشاند

  پاتَك زدن   )1
  تالفي كردن   )2
  تكرار كردن   )3
  قام گرفتن ت) ان4

 باشد؟  هاي فوق مي المثل كدام گزينه بيانگر مفهوم ضرب .المثل وجود دارد ين دو ضربدر متن سوال پيش - 133
  شيري يا روباه    )1
  آش را با جاش بردن  )2
  دست باالي دست بسيار است  )3
 شكر در زير آب پنهان كردن  )4

 .... است.مطابق متن كتاب كليله و دمنه، عبارت شمشير دو رو دارد در مفهوم ................. - 134
 در هر صورت خطرناك است. ) 1
 . كند مي اشكالهمواره ايجاد موضوع مورد نظر ) 2
 سالحي كشنده است. ) 3
 نكات مثبت و منفي دارد. ) 4
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 ؟ اند نيامدهبا توجه  به متن كدام دو كلمه در يك سطر  - 135

  زاغ و زاغان      )1

  ناصيت و اصابت  )2

  مظفر و مسرور   )3

  ) سپهر و گردش  4

 ............................... است.  ةمانند رابط» كتابخانه  و چاپخانه« ةبطرا - 136

    كارگركارخانه و   )1

  كارگاه و توليدي    )2

  و كشتارگاه قصابي  )3

  مدرسه و دانشگاه   )4

 ؟ شود نميديده  اولدر مصراع  دومچه تعداد از حروف مصراع   - 137

  نه خشم و نه تخت و كالهنه داد و /  كه اين خردكودك نداند سپاه  

 يك) 1

 دو) 2

 سه) 3

 چهار) 4

  هاي مربوط پاسخ دهيد.  متن  زير را با دقت بخوانيد و به پرسش*** 

، رسـانه  كار برود اي كه براي ارتباط به توان گفت؛ هر ابزار، روش و وسيله وجود دارد، اگر بخواهيم تعريفي كلي ارائه شود مي  رسانه  با وجود تعاريف متنوعي كه براي

.  ايـن واژه  كنـيم  كننـد تعريـف مـي    ها را به مخاطباني در نقاط مختلف (منطقه، كشور و حتي جهان) منتقل مي هايي كه پيام است يا رسانه را به صورت تكنولوژي

(رسانه) و  Medium ي واژه براي معادلي رود، مي كار به جمع معناي به گاه و مفرد معناي به گاه كه واژه اين. شود مي محسوب جديدي نسبتاً ي واژه زبان فارسي  در

 در و …ها را نقاشي در غارها و در ادامه به مواردي مانند فرستادن پيام با دود آتـش و   اولين رسانه هاوارد رينگولد  يسندگاني مانندنو .ها) است (رسانه Media نيز

 آتـش  دود از امـروز  تـا  گذشـته  از رسـانه  گفت توان مي پس. دانند مي رسانه ابتداي را) ايران در چاپار مثال براي( ها پيك با آنها فرستادن و نامه نوشتن آن ي امهاد

ي اصلي رسانه  سه مولفه .است  هاي كامپيوتري گسترش پيدا كرده و بازي هاي اجتماعي شبكه  هاي اينترنتي، ، پايگاهتلويزيون  ،راديو  و سينما  ،روزنامه  تا بر كبوتر نامه  و

رونـد؛ ايـن كـار     كار مـي  اي به صورت مترادف به ها، دو اصطالح رسانه و ابزار رسانه فتگوها و نوشتهمعموالً در گشامل: پيام يا محتوا، مخاطب و بستر ارتباطي است. 

بريم، مهم است كه در ذهن خود، به تفاوت ميان  كار مي هاي تخصصي هم رواج دارد. اما با اين وجود كه اين دو كلمه را به جاي هم به نادرست نيست و حتي در متن

 رسانه اما كنند، ايفا را ارتباطي بستر نقش توانند مي و هستند اي رسانه ابزارهاي همگي …هاي اجتماعي، راديو، تلويزيون و  ، شبكهروزنامه :شيمآن دو توجه داشته با

اي بسيار  جا كه در دنياي امروز، ابزارهاي رسانه ناً مخاطباني هم براي دريافت آن پيام باشند. از آنضم و باشد داشته وجود نيز) محتوا( پيام كه گيرد مي شكل زماني

همين سادگي مهيا است. در حالي كه  كنند، دسترسي به رسانه نيز به گيرند، افراد بسياري به اشتباه فكر مي تر از گذشته در اختيار ما قرار مي تر و ارزان تر، سريع ساده

 اجتمـاعي،  هـاي  شـبكه  در پـيج  يـك  سـايت،  وب يك داشتن. دارد نياز تخصص و تجربه تالش، به و است دشوار كاري اي، رسانه ابزارهاي ي ساختن رسانه بر پايه

  .گيري يك رسانه نيست ، به خودي خود به معناي شكلكتاب  يا مجله  ،پادكست  انتشار
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 از وسـيعي  حجم به را خود پيام تواند مي ها آن ي د كه فرستنده به وسيلهشو هايي گفته مي به رسانه (Mass Media) يا رسانه جمعي رسانه گروهي  يا رسانه انبوه

  (يـك فرسـتنده بـا تعـداد زيـادي مخاطـب) ارتبـاط يـك سـويه يـا           OMC يا One-to-Many خاطبان برساند. رسانه گروهي دو ويژگي كليدي دارد: ارتباطم

Uni-directional Communication  حتي راديو و  سويه در دنياي فعلي تقريباً وجود ندارد و توان گفت كه ارتباط يك (فقط از سمت فرستنده به گيرنده) مي

 روزنامه، كتاب، مجالت و توانيم به هايي براي رسانه گروهي بزنيم مي اگر بخواهيم مثالگيرند.  مي بازخورد خود مخاطبان از …تلويزيون هم با نامه، پيامك، ايميل و

تفـاوت داشـتند:    هاي جمعي رتباطي به وجود آمدند كه با رسانههاي ا با توسعه فناوري اطالعات شكل ديگري از رسانهاشاره كنيم.  اينترنتن، تلويزيو، راديو، سينما

 سـويه  دو ارتبـاط  ي هاي اجتماعي اين اسـت كـه زمينـه    شوند. ويژگي رسانه شناخته مي (Social Media) يا هاي اجتماعي سانهر  هايي كه امروزه به عنوان رسانه

 علت به هم، دوم طرف اما). فرستنده( دارد بيشتري تسلط و قدرت رابطه، سمت يك چنان هم ها، رسانه اين در. كنند مي فراهم مخاطب و فرستنده ميان را) تعاملي(

ارتباط با مخاطبانش  ياز پلتفرم برا خواهد يو م نديب يطرف خود را قدرتمندتر م كي ،اجتماعي ةدر رسان. دبين مي او با سويه دو تعامل در را خود موجود، زيرساخت

  .صاحب رسانه است اريچنان در اخت ت همارتباط ممكن است دوطرفه هم باشد و مخاطب هم بتواند حرف بزند و اظهارنظر كند. اما قدر نياستفاده كند. البته كه ا

 .نديسخن بگو گريكديبشنوند و با  گريكديمطلع شوند؛ و از  گريكدياند تا با هم ارتباط داشته باشند؛ از حال  و آمده ننديب يسطح م همه خود را هم ،يشبكه اجتماع در

 ؟ نيستكدام مورد رسانه   - 138

 اي هاي رايانه بازي) 1

 نقاشي روي غارها) 2

 بر كبوتر نامه) 3

 دانشگاه ) 4

 ؟گيرد نميهاي جمعي قرار  بندي رسانه كدام مورد در دسته - 139

 تلويزيون) 1

 دفتر خاطرات روزانه ) 2

 هاي خبري اينستاگرام    پيج) 3

 هاي تبليغاتي پيامك) 4

 گزينه ...................... صحيح است.  - 140

 ارتر از قبل است. برتر و دشو ها امروزه هزينه دسترسي به ابزار رسانه) 1

 اي و رسانه تفاوت وجود دارد.  ميان ابزار رسانهها،  معموالً در گفتگوها و نوشته) 2

 توازن قدرت ميان رسانه و شنونده / بيننده هميشه يكسان نيست. ) 3

 پيام و محتوا و مخاطب سه مولفه اصلي رسانه است. ) 4

 ....... است. بهترين عنوان براي اين متن .................... - 141

 هاي اجتماعي شبكه) 1

 هاي خبري  انواع رسانه) 2

 هاي ديداري  رسانه) 3

 انواع رسانه ) 4
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  از ماه، در ماه بعد چند شنبه است؟ تقويمي امروز، جمعة يك روز گرم تابستاني است. همين روز - 142

  شنبه ) يك1

  شنبه ) سه2

  ) دوشنبه3

 ) شنبه4

,در دنبالة  - 143 , , , , ,...1 4 9 16 25  كدام است؟ 400راست  عدد سمت دومين عدد سمت چپ سومين 36

1 (441  

2 (189  

3 (169  

4 (225  

 توانيم يكي از كارهاي زير را انجام دهيم: در هر مرحله مي .توپ در يك كيسه داريم 13 - 144

  آوريم. توپ از كيسه بيرون مي 5 - 

  دهيم. توپ درون كيسه قرار مي 3 - 

  رسانيم. هاي فعلي مي تر از تعداد توپ ترين عدد اول بزرگ ه نزديكهاي درون كيسه را ب تعداد توپ - 

  كنيم. هاي درون كيسه را نصف مي تعداد توپ - 

غير  تواند نميها  هاي درون كيسه را خارج كنيم؟ (هر گونه تكرار در انجام مراحل باال مجاز است. تعداد توپ حداقل چند مرحله الزم است تا همة توپ

  د.)صحيح يا منفي باش

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

 كدام است؟ متفاوتعدد  - 145

1 (531  

2 (423  

3 (207  

4 (753  

 گيرد؟ به جاي عالمت سؤال در شكل مقابل كدام گزينه قرار مي - 146

1 (87  

2 (78  

3 (46  

4 (64  
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 اند. پانزدهم ماه مصادف با چه روزي است؟ هاي زوج افتاده روزه، سه دوشنبه به تاريخ 30در يك ماه  - 147

  يكشنبه) 1

  بهنش سه) 2

  جمعه) 3

  شنبه پنج) 4

 گيرد؟ كدام عدد به جاي عالمت سؤال قرار مي - 148

1 (3  

2 (6  

3 (12  

4 (4  

آورد.  را به دست مي 4671كند و عدد  را كم مي پدرشسن   ويسد و از عدد چهار رقمي به دست آمده،ن ساله، سن خود را بعد از عدد سن پدرش مي 18پسري  - 149

 سال بعد چقدر است؟ 4اختالف سن اين پدر و پسر 

1 (29  

2 (33  

3 (37  

4 (30  

 شود؟ اختالف عدد داده شده با تصويرش در آينه در كدام گزينه مشاهده مي - 150

1 (2817  

2 (5445  

3 (5517  

4 (2745  

شده و به ترتيب از  رعايتا بالفوجود دارد؟ (توجه نماييد كه ترتيب حروف » شطرنج باز«در جدول حروف الفبا چه ارتباطي بين جايگاه اولين و آخرين حرف واژه  - 151

 اند.) گذاري شده اول تا آخر شماره

  اولي = آخري - 3) 1

  اولي - 2آخري = ) 2

  + اولي2آخري = ) 3

  + اولي = آخري3) 4
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 كند؟ ها، زنجيرة كلمات زير را به بهترين شكل كامل مي كدام كلمه موجود در گزينه - 152

 »؟ - بهناز  –تارا  –فاطمه  –سارا «  

  تانيا) 1

  فرشاد) 2

  آيناز) 3

  پونه) 4

 است؟ متفاوتكدام گزينه با بقيه  - 153

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 است؟ متفاوتكدام گزينه با بقيه  - 154

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 هايي از تصوير داده شده كه با نقطه مشخص شده است وجود دارد؟ هايي مشابه با ناحيه در كدام گزينه، ناحيه - 155

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

تلگرام، روبیکا و ایتا
@ostadline
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 دارد؟ تفاوتم گزينه كدا - 156

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  اعداد در نظر گرفته نشود.) (جهت بر اين اساس به دو سؤال زير پاسخ دهيد. هاي زير، نماهاي مختلفي از يك تاس را نشان دهند،  اگر شكل*** 

           
 دهد؟ كدام گزينه نماي درستي از اين تاس را نشان مي - 157

1 (  2 (  3 (    4 (  

 گيرد؟ را از نماي شكل زير در مسير مشخص شده بغلطانيم، كدام عدد در نماي باالي تاس در مقصد قرار مي) 1شكل ( اگر تاس - 158

1 (5  

2 (3  

3 (4  

4 (1  

 كدام گزينه جمع شدة شكل گستردة مقابل است؟ - 159

1(        2 (    

3(        4 (   

( تكرار حروف را در  است؟» ش«حرف سمت راست  ينحرف سمت چپِ چهارم ينمترتيب حروف الفبا مرتب كنيم، كدام حرف سواگر حروف كلمات زير را به  - 160
 نظر نگيريد.)

 »نرگس –مريم  –اصفهان  –هرگز  –شايد «  
  ص) 2    ز) 1
  س) 4    گ) 3
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  تري دارد؟ كدام گزينه با شكل مقابل تفاوت بيش - 161

1(   2(   
  

3(   4 ( 

 شود؟ ميكدام يك از اجسام زير از باال به شكل سمت چپ ديده  - 162

1(        2(   

3(        4(   
 است؟ متفاوتهاي ديگر  كدام شكل، با شكل - 163

1(        2(   

3 (    4(   

 چين، كدام گزينه است؟ اي شكل سمت چپ نسبت به خط قرينه آينه  - 164

1(     2(   

3(     4(   

 جسم زير در مجموع از چند مكعب كوچك ساخته شده است؟ - 165
1 (24    2( 26  
3 (28    4  (30  
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 دهد؟ ايم. كدام گزينه اين چهار قسمت را نشان مي الزاويه را به چهار قسمت بريده ذي به شكل مثلث قائمكاغ - 166
  

1 (1 – 3 – 4  - 5  
2 (1 – 2 – 4  - 5            
3 (2 – 3 – 4  - 5                     
4 (1 – 2 – 3  - 4    

 هاي زير در شكل سمت چپ وجود ندارد؟ كدام يك از شكل - 167

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 آيد؟ االضالع به دست مي با اضافه شدن كدام گزينه پس از چرخش به شكل سمت چپ، يك مثلث متساوي - 168

1 (    2 (  

3 (    4 (  

شود. اين كاغذ پس از باز شدن  بينيد كه در انتها دو بار سوراخ مي مراحل تا شدن يك كاغذ مربع شكل را در شكل زير به ترتيب از چپ به راست مي - 169
 ).دهند ها، محدوده كاغذ را پيش از تا شدن نشان مي چين لي خواهد داشت؟ (خطچه شك

  

1 (    2 (  

3(     4 (  

  كند؟ كدام گزينه، شكل سمت چپ را تكميل مي  - 170
  

1(     2(   

3(     4(   
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 داند؟ طان ميآگين از طرف شي ي زهررتي راتوجهي به حجاب چيست و امام صادق (ع) كدام گناه  ترين پيامد بي مهم - 171

  نگاه به نامحرم –) دور شدن انسان از خدا 1

  حجابي بي –) كم شدن ارزش زن در جامعه 2

  با ناز سخن گفتن –ناامني ) 3

  غيبت كردن  –) به فراموشي سپرده شدن جايگاه حقيقي زن 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 172

  يست و ميزان آن كمتر از يك سكه است، نماز بخواند، نمازش باطل است. نجس شده و نجاست آن به واسطة خون ن داند كه لباسش مياگر كسي ) 1

  داند كه لباسش نجس است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است. نماز باگر كسي قبل از ) 2

   بيشتر باشد نمازش صحيح است.  ز يك سكه كوچكن انداند كه لباسش با خون نجس شده و مقدار آاگر شخصي قبل از نماز ) 3

  اگر نمازگزار قبل از نماز بداند لباسش نجس است و بعداً به هنگام نماز آن را فرموش كند، نمازش صحيح است. ) 4

 كدام گزينه صحيح است؟» ونفتنو هم ال يآمنا أَحسب النّاس أنْ يتركوا أَن يقولوا «مطابق آية شريفة  - 173

  شوند.  آورند به حال خود رها مي كساني كه ايمان مي) 1

  گيرند.   پس از اينكه افراد ايمان آوردند، مورد آزمايش الهي قرار نمي) 2

  گيرند.  آورند مورد آزمايش الهي قرار مي افرادي كه ايمان مي) 3

  شوند.  افرادي كه ايمان دارند، فريفته نمي) 4

 معناي واژگان مشخص شده چيست؟ - 174

 »يهديكم في ظلمت البرِّ و البحر اَمن*  الفَساد في االرضِ تبغِوال «  

  يا كسي كه –طلب مكن ) 1

  منت نهاد –طلب مكن ) 2

  امانت داد –فراموش مكن ) 3

  امن قرار داد   –فراموش مكن ) 4

 است؟ نشدهتي ترجمه سكدام گزينه به در - 175

: و آيا نگاه و دقت نكرد) 1   د به زمينناَولَم يروا الي االرضِ

  در آن از هر نوع (گياه) ارزشمند و مفيد دزوجٍ كريم: رويانديكم انبتنا فيها من كلِّ ) 2

: بادها را بشارت دهنده فرستاداارسل الرّي) 3   ح بشراً

: تا براي جهانيان هشدار دهنده) 4   اي باشد.  ليكونَ للعلمينَ نذيراً

 دقيقه 5   ن (هشتم)هاي آسما هاي قرآن و پيام سؤال

 هاي آسمان هشتم  پيام
  73تا  9هاي  صفحه

  قرآن هشتم
  64تا  12هاي  صفحه
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  ستي اماليي و يك جاي خالي دارد.متن يك نادرآيد پاسخ دهيد.  زير به پنج پرسشي كه در پي مي متنبر اساس ** 

گوش و گردن عروس روزگار را پر در خان، كه از اعيان و اشراف شيراز بود و  ، فتحعليرين و المعاصرينالمتأخّ افصح، البلغا الشعرا و سلطان و هو ملك

جمعي از ارباب انصاف مثنوي وي را بر . دهكسي دم از همسري وي نزو گستري در گيتي نيامده  قرب هفتصد سال چنين سخن. ساخت ميشاهوار 

مثنويات و ديوان ايشان زيارت شده است. و  مثنوي حكيم فردوسي ترجيح نهند. فقير را به قوت طبع و پختگي اشعار آن جناب كمال اعتقاد است

معذور، چند بيتي بر سبيل تيمن و تبـرّك   ها اي ناصواب است از ايراد آن چون مثنويات آن جناب دور از سياق اين كتاب و گنجايش دريا در قطره

  :قلمي گرديد. . . ، از 

  ار و گوهر از خاراوو شد آشكارا گل ز خا كز/  آرا تعالي اللّه خداوند جهاندار جهان

 ز بي بر نخل بهر دخت عمران آورد خرما/  ز سوزان نار بهر پور آزر پرورد گلشن

  ن از اختر و انجم هزاران لؤلؤ الالدر آ/  ز بحر قدرتش گردون گردان يك صدف باشد

 باال سهي اي از خويش در سرو نهاده جلوه/  نوگل سوري فكنده پرتوي از خويشتن بر

 

  اماليي ذكرشده در كدام بيت است؟ نادرستي - 176

  ) بيت چهارم 4  ) بيت سوم3  ) بيت دوم2  ) بيت نخست 1

  است؟ترتيب كدام  در بيت پاياني به» سرو«و » پرتو«هاي دستوري  نقش - 177

    ) نهاد ـ مفعول4  ) مفعول ـ مفعول3  ) نهاد ـ متمم2  ) مفعول ـ متمم1

 كند؟ متن را كدام گزينه كامل مي - 178

  ايشان  ) مثنوي4  ) غزلي3  ) رباعي ايشان2  اي  قصيده) 1

  بيت دوم از ابيات، به كدام پيامبر مربوط است؟ - 179

  ) موسي4  ) يوسف3  ) ابراهيم 2  ) نوح1

  متن . . .  ةنويسند - 180

  دهد.  مثنويِ فتحعلي را بر مثنويِ فردوسي ترجيح مي) 1

  ي آن ندارد.  ) مثنوي فتحعلي را نديده و نظري درباره2

  داند.  دهند، خطاكار مي ) كساني را كه مثنويِ فتحعلي را بر مثنويِ فردوسي ترجيح مي3

  داند. هاي اخير مي ) فتحعلي را برترين شاعر سده4

 دقيقه 5   ي (هشتم)هاي فارس ؤالس

 فارسي هشتم 
 58تا  9هاي  صفحه
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 است؟و شخص مورد نظر هاي حاكم بر ايران  يك از سلسله مربوط به كدام ترتيب بهموارد زير هريك از  - 181

را بغداد  –ريشه و تبار ايراني داشتند و مخالف عباسيان بودند.  –با فرمان مأمون به حكومت خراسان منصوب شدند «  

 .»قيام او به شكست امويان انجاميد –ذ خود گرفتند كردند و خلفاي عباسي را تحت نفو رفتص

  منصور عباسي –صفاريان  –آل بويه  –سامانيان ) 1

  ابومسلم خراساني –آل بويه  –آل بويه  –طاهريان ) 2

  ابومسلم خراساني –علويان  –علويان  –سامانيان ) 3

  منصور عباسي   –آل بويه  –علويان  –طاهريان ) 4

 حركت ايشان به مكه شد؟ ازمانع هنگامي كه امام حسين (ع) بيعت با يزيد را نپذيرفت، چه عاملي  - 182

  حاكميت عبداهللا بن زياد بر مردم كوفه) 1

  م بن عقيلري و شهادت مسليدستگ) 2

   ظلم و فساد آشكار يزيد در جهان اسالم) 3

  هاي مردم كوفه و دعوت از ايشان براي بيعت  نامه) 4

 ؟نيستهاي ارتباط جمعي  يك از آثار منفي رسانه كدام - 183

  هاي بازرگاني آگهي) 1

  كننده هاي سرگرم توليد انبوه اخبار و اطالعات و طراحي برنامه) 2

  هاي اينترنتي بند و باري اخالقي در برخي پايگاه ترويج بي) 3

  ها نمايش خشونت در اغلب فيلم) 4

 ؟شود نميبيني  يك از موارد زير در سند بودجه پيش كدام - 184

  ميزان ماليات) 1

  ميزان صادرات نفت) 2

  ان ادارات دولتيميزان حقوق كارمند) 3

  ميزان اجراي قوانين و مصوبات مجلس) 4

ه مجوز الزم براي فعاليت خود را از كدام ارگان كسب يهاي مردم نهاد و مؤسسات خير ن حق تصرف در موقوفات را كسب كرد و سازمانتوا چگونه مي - 185

 كنند؟ مي

  سازمان اوقاف و امور خيريه –كسب رضايت از واقف ) 1

  وزارت كشور –آنها را ندارد  كسي حق تصرف در) 2

  خيريهامور سازمان اوقاف و  –در صورتي كه واقف گروهي از افراد باشند ) 3

  وزارت كشور –يك فرد باشد  در صورتي كه واقف تنها) 4

 دقيقه 5  ي (هشتم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

 مطالعات اجتماعي هشتم 
  76تا  1ي  ها صفحه
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  هاي زير در اختيار داريم: سه بشر حاوي محلول - 186
  سي محلول آمونياك است. سي 100بشر اول حاوي  - الف
  ليمو است. سي محلول حاوي آب سي 100وي بشر دوم حا - ب
  سي محلول اسيد استيك است. سي 200بشر سوم حاوي  - پ

زنيم. حجـم محلـول    مي ها را به خوبي هم  كنيم و محلول آب مقطر به بشرهاي اول و دوم اضافه ميليتر  ميلي 100به ترتيب 
  كند؟ ها چه تغييري مي محلول pHاز راست به چپ ها به ترتيب  كنيم. با انجام اين كار سوم را هم با حرارت نصف مي

  افزايش - افزايش  –) كاهش 1
  كاهش - افزايش - ) كاهش2
  كاهش - كاهش  –) افزايش 3
  افزايش - كاهش –) افزايش 4

يايي و چنـد  نشانگر ايجاد يك تغيير شيم(به ترتيب از راست به چپ) متن زير را به دقت مطالعه كنيد و مشخص كنيد كه چند جمله از اين متن  - 187
  جمله نشانگر ايجاد يك تغيير فيزيكي است؟

 بـه  آن رنـگ  دادن ادامة حرارت با .شود مي تبديل مايع به آرامي به بگيريم، چراغ شعلة روي بر و داده قرار آزمايش لولة داخل را قند تكه يك اگر«

 پايـان  در.  شـود  مـي  تبـديل  مايع ريز قطرات به آزمايش به لولة برخورد با كه شود مي بلند آن سطح از بخار مقداري سپس كند؛ مي تغيير اي قهوه

  ».است كه در آب نامحلول شود مي تشكيل سياه رنگ با و مزه بي اي ماده
1 (3 -3  
2 (3 -2  
3( 2 -3  
4 (2 -4  

برند، كمك كنند؟ (به ترتيـب از   رنج مي توانند به افرادي كه از كوتاهي قد توانند سن استخواني يك فرد را تعيين كنند و در چه صورتي مي پزشكان چگونه مي - 188
 راست به چپ)

  باشد.   در صورتي كه صفحة رشد كامالً استخواني شده - هاي بدنش  برداري از مغز استخوان هر يك از استخوان ) نمونه1
  باشد.  در صورتي كه صفحة رشد هنوز استخواني نشده - برداري اشعة ايكس از مچ دستش  ) عكس2
  در صورتي كه صفحة رشد هنوز استخواني نشده باشد. - از مغز استخوان پايش  برداري ) نمونه3
 باشد.  در صورتي كه صفحة رشد كامالً استخواني شده - هاي بدنش  برداري اشعة ايكس از هر يك از استخوان ) عكس4

 ).(دما ثابت است كند. مقدار مقاومت چند اهم است؟ ير ميآمپر تغي 3جريان عبوري از مقاومت   لت افزايش يابد،و 4اهمي،  ولتاژ دو سر يك مقاومتاگر  - 189
1 (4  
2 (3  

3(3
4   

4(4
3   

 دهد؟ را نشان مي هارد كمترين زاوية بين اين راستاوهاي جغرافيايي و مغناطيسي زمين بر سطح زمين عمود است، كدام م راستاي قطب اگر فرض كنيم - 190
  قطب شمال جغرافيايي و قطب جنوب مغناطيسي) 1
  قطب شمال جغرافيايي و قطب شمال مغناطيسي) 2
  مغناطيسي جنوبقطب جنوب جغرافيايي و قطب ) 3
  جغرافياييقطب جنوب جغرافيايي و قطب شمال ) 4

 دقيقه 5

 شيمي هشتم 

  20تا  1ي  ها صفحه
  فيزيك هشتم

  92تا  76ي  ها صفحه
 شناسي هشتم   زيست و زمين

  46تا  28ي  ها صفحه
  121تا  97ي  ها حهو صف

علوم تجربي (هشتم)هايسؤال
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1حسن در يك مسابقه دو، در دقيقة اول  - 191
1ديگر  مسير و در هر دقيقه 3

 64دقيقـه،   5كند و بعد از  مانده مسير را طي مي باقي 3

 ماند. كل مسير چند متر است؟ متر باقي مي

1 (486  

2 (490  

3 (495  

4 (500  

م. محـيط چهارضـلعي حاصـل    كني است. اواسط اضالع را به هم وصل مي 5وارد بر قاعده  ، طول ارتفاع9و  15الساقين به قاعده  در ذوزنقه متساوي - 192

  چقدر است؟
1 (26  

2 (27  

3 (28  

4 (29  

 عليه دارد؟ عليه دارد. مربع و مكعب آن به ترتيب چند مقسوم سيزده مقسوم A عدد - 193

  39و  26) 1

  37و  26) 2

  37و  25) 3

  39و  25) 4

)  از معادلة روبرو كدام است؟ xمقدار  - 194 x )( x )
( x )( x)

− − −=
− −

2 10 3 5 1
4 2 7 3 2  

1 (43
23   

2 (86
48   

3 (5
4   

   .معادله جواب ندارد) 4

 شود، چقدر است؟ رسم مي BEبر قطر  Aمطابق شكل، طول عمودي كه از  4 عدر شش ضلعي منتظم به ضل - 195

1 (3
2   

2 (3   

3 (2 3   

4 (4 3
3   

  

  

 دقيقه 5 (هشتم) هاي رياضي سؤال

  رياضي هشتم
68تا  1هاي  صفحه  
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اي تلويزيوني نظر او را  شخصي به هنگام وضو گرفتن چون آب كمي در اختيار داشت، با آب نمك وضو گرفت و حين وضو برنامه - 196

او پس از پا سر را مسح كرد و به نماز  پرداخت.گرفتن اي به تماشاي آن پرداخت و آنگاه به ادامة وضو  جلب كرد كه چند دقيقه

 ايستاد. شخص مذكور چند شرط از شرايط وضو را رعايت نكرده است؟

1 (4  

2 (3  

3 (2  

4 (1  

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 197

  د دروغگوست.نك ) مطابق احاديث اهل بيت (ع) هركس ادعا كند امام زمان را مالقات مي1

  داند.  قامة نماز مي) امام صادق (ع) شرط پايداري ايمان را ا2

  داند.  ) پيامبر (ص) وضو گرفتن زياد را از موجبات افزايش عمر مي3

  داند.  ) خداوند گوش سپردن به آيات قرآن را از عوامل افزايش ايمان مي4

 به ترتيب چيست؟» تهميكَفِّر عنهم سيĤ«و » مقتدرِ هم اَخذَ عزيزٍتفَأخذ«موضوع آيات  - 198

  يدنكفر ورز –مجازات كردن ) 1

  گناه كردن –عزت بخشيدن ) 2

  پوشاندن گناهان –مجازات كردن ) 3

  مخفي كردن  –ت بخشيدن عز) 4

 ست؟اكدام » ساء –صدوا  –أصلحوا «معناي واژگان  - 199

  چه بد است –مانع شدند  –اصالح كنيد ) 1

   دبدي كردن –دهند  اجازه نمي –صلح كنيد ) 2

   دنبدي كرد –كنند  منع مي –ح كردند اصال) 3

  چه بد است  –اجازه دادند  –صلح كردند ) 4

 كدام است؟» من دخَلَه كان آمناً«ترجمة درست آية شريفة  - 200

  د. شوي گر داخل شويد، مؤمن ميا) 1

  بود.  شد، ايمن مي اگر داخل مي) 2

  هر كسي كه خواهان امنيت باشد، بايد به آنجا برود.) 3

  ايمن است.   هر كس وارد آنجا شود،) 4

 

 دقيقه 5  (نهم) هاي آسمان هاي قرآن و پيام سؤال

 هاي آسمان نهم  پيام
 73تا  9ي  ها صفحه

  قرآن نهم
  59تا  13ي  ها صفحه

تلگرام، روبیکا و ایتا
@ostadline



  

  20: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تيزهوشان   1401 دي 2آزمون 
  

  
  

  

  به پنج پرسش بعدي پاسخ دهيد.  ** بر اساس ابيات زير

 ي قَلَمت / حقوقِ خدمت ما عرضه كرد بر كرمت چه لطف بود كه ناگاه رشحه) 1

 كه در حسابِ خرد نيست سهو بر قَلَمت/  دل به سهو كردي ياد نگويم از منِ بي) 2

 سرمد عزيز و محترمت كه داشت دولت/  مرا ذليل مگردان به شكرِ اين نعمت) 3

 كه گر سرَم برود برندارم از قدمت/  بيا كه با سرِ زلفت قرار خواهم كرد) 4

 كه الله بردمد از خاك كشتگانِ غمت/  ز حالِ ما دلت آگه شود مگر وقتي) 5

 دهند زاللِ خضر ز جامِ جمت چو مي/  اي درياب ما را به جرعه ي روانِ تشنه) 6

  كه جانِ حافظ دلخسته زنده شد به دمت/  و اي عيسيِ صبا خوش بادهميشه وقت ت) 7

  ؟ندارددر ابيات باال وجود » صفتنوع «كدام  - 201

 ) صفت اشاره 4  ) صفت تعجبي3  ) صفت شمارشي2  ) صفت بياني1

  شخص مفرد هست. نقش دستوري كدام ضمير متفاوت است؟ دوم ةابيات ضمير پيوست ةهمدر انتهاي  - 202

  ) بيت چهارم4  ) بيت سوم3  ) بيت دوم2  ) بيت نخست 1

  اني . . . يبيت پا تشبيهدر  - 203

  مشبه است. » حافظ) «2    به است. ٌ مشبه» حافظ) «1

  به است. ٌ مشبه» عيسي) «4    مشبه است. » عيسي) «3

 بيشتري دارد؟نزديكي معنايي » نوا را روزي تَفَقُّدي كن درويش بي/  سالمت ي اي صاحب كرامت شكرانه«بيت با بيت  كدام - 204

  ) بيت چهارم4  ) بيت سوم3  ) بيت دوم2  ) بيت نخست 1

  بيت با مفهوم و تصوير بيت زير نزديكي دارد؟ كدام - 205

  »چه سود اشك ندامت	فردا كه شوم خاك/  امروز كه در دست توام مرحمتي كن«

  پنجم) بيت 4  ) بيت چهارم3  ومس) بيت 2   دوم) بيت 1

  

 دقيقه 5  

 فارسي نهم 
 57تا  9ي  ها صفحه

 )فارسي (نهمهايسؤال
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 ؟نيستصادي كشور در زمان حكومت ناصرالدين شاه يك از داليل آسيب اقت كدام - 206

  رقابت روسيه و انگليس براي نفوذ اقتصادي در ايران ) 1

  به روسيه و انگليس  استخراج معادن واگذاري امتيازهايي مانند ) 2

  هاي علمي در كشور توقف و كندي رشد و نوآوري) 3

  حقوق گمركيورود كاالهاي اروپايي به بازارهاي ايران بدون پرداخت ) 4

 شدند؟ سركوبايران شد و توسط چه كسي  ةسلطان حسين صفوي موجب تجزيدر زمان كدام گروه تسلط  - 207

  كريم خان –روسيه ) 1

  نادرشاه  –ها  افغان) 2

  كريم خان  –عثماني ) 3

  نادرشاه  –ها  ازبك) 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 208

  ها را از سواحل و جزاير ايران بيرون راند.  پرتغاليهاي جنگي انگلستان،  شاه اسماعيل صفوي به كمك كشتي) 1

  غربي ايران بودند.  ها ساكن مناطق شمال و شمال شقزلبا) 2

  ردند. ك اسان حكومت ميرها در خ ازبك، گذاري شاه اسماعيل صفوي در ايران به هنگام تاج) 3

  . را تصرف كردند ها جزاير و سواحل جنوبي ايران پرتغالي ،در آستانه تأسيس سلسلة صفوي) 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 209

  انجامد.  هاي جانوري مي تخريب پوشش گياهي در يك منطقه، به از بين رفتن گونه) 1

  ها كوتاه است.  ها طوالني و تابستان در ناحية توندرا زمستان) 2

  تر از نواحي پست است. ر، در نواحي مرتفع دما پايينهدر الية وردسپ) 3

  دهند.  تر گرماي خود را از دست مي شوند و سريع ها گرم مي از خشكي ها زودتر آب) 4

 هاي مختلف به ترتيب چيست؟ مبناي تعيين زمان واقعي و زمان رسمي در مكان - 210

  حركت وضعي زمين –موقعيت خورشيد در آسمان ) 1

  حركت انتقالي زمين –حركت وضعي زمين ) 2

  ينحركت انتقالي زم –موقعيت خورشيد در آسمان ) 3

  موقعيت خورشيد در آسمان   –حركت انتقالي زمين ) 4

  

 دقيقه 5   ي (نهم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

  طالعات اجتماعي نهمم
82تا  1ي  ها صفحه  
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 پياز كدام است؟ نصلي سوزش چشم در اثر خرد كردعلت ا - 211

  حضور سولفوريك اسيد در پياز) 1

  ولفوريك اسيد در چشم در اثر واكنش اشك چشم با تركيبات تبخير شده از پيازسايجاد ) 2
  ايجاد تركيبات گوگرددار در پياز) 3
  در پياز قطة جوش باالي تركيبات موجودن) 4

كند. از سوي  ايجاد +Hهاي شود كه در يك محيط آبي بتواند يون به تركيبي اطالق مي  وماًميك تركيب اسيدي ع - 212

د با استفاده از دو اتم، هر اتمي كـه  توان در پيوندهاي كوواالنسي، براي يك پيوند قطبيت تعريف كرد. به صورتي كه در تشكيل يك پيون ديگر مي

گيـرد. در طـرف    باشد، بار الكتروني پيوند را به سمت خود كشيده و اصطالحاً كمي بار منفي به خود مـي  تمايل بيشتري به گرفتن الكترون داشته

گيرد. در يك  شده و كمي بار مثبت به خود ميمقابل در اتمي كه تمايل كمتري به الكترون نسبت به اتم اول داشته باشد، بار الكتريكي از آن دورتر 

شود  سبب مي هيدروژنبه طوري كه تمايل باالي اكسيژن به گرفتن الكترون نسبت به  ،تواند به اكسيژن متصل باشد هيدروژن مي ،تركيب اسيدي

 در تركيب فراهم شود.  +Hتا امكان جدا شدن

  در شرايط يكسان كدام تركيب خاصيت اسيدي بيشتري دارد؟  با توجه به توضيحات زير،
  الف) 1
  ب) 2
3 (pH .هر دو يكسان است  
  توان اظهار نظر كرد. نمي) 4

1جاذبة آن است. اگر همين مجموعه را به سطح كرة ديگري كه شتاب  فرض كنيد مجموعة زير روي سطح زمين قرار گرفته - 213
منتقل  ،ين استشتاب جاذبة زم 6

N(g كنيم، كدام مورد در خصوص مقايسة نيروي عمودي سطح و نيروي وزن جسم در هر حالت درست است؟ )
kg

= 10¸Ã¶p  

  در هر دو صورت نيروي عمودي سطح بيشتر از نيروي وزن است. ) 1
  در هر دو صورت نيروي وزن بيشتر از نيروي عمودي سطح است. ) 2
  ه تأثيري روي نيروي عمودي سطح ندارد. شتاب جاذب) 3
  مين است. زبر سطح  سطح كرة جديد بيشتر از اين نيرو نيروي عمودي سطح در) 4

  صحيح است؟ Bو  Aسم در دو حالت وارد بر سطح افقي از طرف جكدام مقايسه در مورد فشار  - 214

  چون وزن جسم ثابت است، فشار در دو حالت يكسان است. ) 1
  است.  Aبرابر فشار در حالت  B ،2ت فشار درحال) 2
  است.  Bبرابر فشار در حالت  A ،2فشار درحالت ) 3
  است.  Aبرابر  فشار در حالت  B ،4فشار در حالت ) 4

 (به ترتيب از راست به چپ) ؟توان استخراج كرد هايي از) كدام گياه مي را از (گونه» ها ديجيتالين«كند چه نام دارد و  هورموني كه در انسان ساعت زيستي را تنظيم مي - 215

  زميني سيب - ) مالتونين 2    زميني سيب - ) سوالنين 1
  انگشتانه - ) مالتونين 4    انگشتانه –) سوالنين 3

 دقيقه 5
 علوم تجربي (نهم)هايسؤال

 شيمي نهم 

  24تا  1ي  ها صفحه
  فيزيك نهم

  62تا  39ي  ها صفحه
  87تا  83هاي  و صفحه

  شناسي نهم  زمين و زيست
  82تا  63ي  ها صفحه
  140تا  107هاي  و صفحه
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 (نهم) هاي رياضي سؤال
  

  

  

  

  

xاگر  - 216 y>  ؟نيستباشد، كدام گزينه درست  0<

1 (x y xy=2 4 2   

2 (x y yx=4 2 2   

3( x y yx=3 33   

4 (x y>3 3   

mاي يافته كه  را به گونه kو  mعلي عددهاي طبيعي  - 217 km (m k)=  كدام است؟ k−2، مقدار 2012−

1 (1
4   

2 (1
81   

3 (1
9   

4 (1
16   

ABC ،ˆ(Aآلزاويه  در مثلث قائم - 218 )= 90  وAH  ارتفاع وAM  ميانه وB̂ = 30 ؟است. كدام گزينه الزاماً درست است 

1 (BCAH MH= = 4   

2 (AM ABMH = =4 4   

3 (MC ACMH = =2 2   

4 (AM BCMH = =2 4   

ها هم در فوتبال و هم در  نفر از آن 6اند.  نفر در كالس رياضي ثبت نام كرده 12نفر در كالس فوتبال و  18نفر در كالس شنا،  16آموزان يك پايه،  از بين دانش - 219
هـا   نفر نيز عضو هيچكدام از ايـن گـروه   2اند.  گروه شركت كرده 3نفر در هر  3فر هم در شنا و هم در رياضي و ن 5شنا،  نفر هم در فوتبال و هم در 9رياضي، 

 ان اين پايه كدام است؟زآمو نبودند. تعداد كل دانش

1 (25  
2 (31  
3 (30  
4 (29  

xبا شرط  - 220 < |، حاصل 1− x | x− +  كدام است؟ 21

1 (x −2 1   
2 (x− −2 1   
3 (4  
4 (1  

  

  

  

 دقيقه 5

 رياضي نهم 
 72تا  1ي  ها صفحه


