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به نام او که هرچه داریم از اوست
آصٔٚ ٖٛسٚدٔ ٢ذاسس ٕ٘ٝ٘ٛدِٚت ٣ساَ تحػ 1399 -1400 ٣ّ٥پا ١٤د ٓٞتا تغ٥٥ش اساس٘ ٣سثت ت ٝد ٚساَ لثُ ،تشٌضاس ٌشد٤دذ٤ .ؼٙد ٣دس
ا ٗ٤ساَ ،آصٕٔٝ٘ٛ٘ ٖٛدِٚت ٣اص آصٔ ٖٛت٥ضٛٞضاٖ ٔجضا ضذ  ٚت ٝغٛست استا٘ ٣تشٌضاس ٌشد٤ذ ،تا ا٤دٗ تغ٥٥دش ،سدتا ت اسدتؼذاد تحّّ٥د ٣اص
آصٕٔٝ٘ٛ٘ ٖٛدِٚت ٣حزف  ٚستا ت دسٚس ػشت ٚ ٣صتاٖ اٍّ٘٥س ٣ت ٝآٖ اضاف ٝضذ٘ذ .ػال ٜٚتش آٖٕٞ ،اٖعٛس و ٝاضاس ٜوشدٞ ،ٓ٤ش استاٖ تدٝ
غٛست ٔستمُ الذاْ ت ٝعشاح ٣ستا ت آصٕٔٝ٘ٛ٘ ٖٛدِٚتٕٛ٘ ٣د .ا ٗ٤تغ٥٥شات تاػث ضذ تا سثه  ٚس٥اق آصٕٔٝ٘ٛ٘ ٖٛدِٚت ٣دل٥مدا ضدثٝ٥
ت ٝآصٔٚ ٖٛسٚد ٢ساَ تحػ 1396-97 ٣ّ٥ضٛد ،تا تٛج ٝت ٝا ٗ٤تغ٥٥شات ،ا٘تطاسات ِٛح تشتش ت ٝػٛٙاٖ ٘اضش تخػػ ٣وتابٞا ٢ت٥ضٛٞضداٖ
ٕٝ٘ٛ٘ ٚدِٚت ،٣تا ٞذف آضٙا ٣٤ت٥صتش دا٘صآٔٛصاٖ پا ٟٓ٘ ١٤تا ا ٗ٤دست ٝاص ستا ت ،دس وٙاس ت٥ِٛذ  ٚػشض ١وتاب «ا٤ىٛ٥ساٖ ٘ ،»ٟٓوتداب
« 32استاٖ ِ٘ٛ ٟٓح تشتش» سا ٘٥ض دس د ٚجّذ عشاح ٚ ٣ت٥ِٛذ ٕ٘ٛد .دس جّذ ا َٚستا ت آصٖٔٞٛإٝ٘ٛ٘ ٢دِٚتد ٚ ٣ت٥ضٛٞضداٖ ٚسٚد ٢سداَ
تحػ ٚ 1399-1400 ٣ّ٥دس جّذ د ْٚستا ت  1396-1397اسائ ٝضذ ٜاست.
ٔجٕٛػ ١حاضش ضأُ سدتا ت آصٔدٖٞٛدإ٘ٛ٘ ٢دٝدِٚتد ٣ودُ اسدتاٖ ٞدا ٢وطدٛس تدٕٞ ٝدشا ٜآصٔد ٖٛوطدٛس ٢ت٥ضٛٞضداٖ ٚسٚد ٢سداَ
تحػ٣ٔ 1399-1400٣ّ٥تاضذ .ا ٗ٤آصٖٔٞٛا ت ٝغٛست جأغ  ٚتا پاسخ وأال تطش٤ح ٚ ٣آٔٛصض ٣اسائ ٝضذ ٜاست.
ا ٗ٤وتاب دس ٚالغ ٤ه تست ١آٔٛصض( ٣وتاب ٘ +شْافضاس) ٤ٚژ ٜاست چشا وٙٔ ٓٞ ٝثغ وأّ ٣است ٘ ٓٞ ٚشْافدضاس ساٍ٤داٖ ٕٞدشا ٜآٖ ،أىداٖ
تشٌضاس ٢تٟ٘٣ا٤ت آصٔ ٖٛسا ت ٝدا٘صآٔٛص ٔ٣دٞذ .أ ٗ٤جٕٛػ ٝاص تخصٞا ٢ص٤ش تطى ُ٥ضذ ٜاست.
تخص ا :َٚآٔٛصش تى٥ٙهٞا ٢تستص٘٘ ٚ ٣ىات ٔطاٚسٜا ٢تشا ٢افضا٤ص ٔٛفم٥ت دس آصٖٔٛ
تخص د :ْٚضأُ آصٖٔٞٛإٝ٘ٛ٘ ٢دِٚت ٚ ٣ت٥ضٛٞضاٖ وُ استاٖٞا ٢وطٛس تا پاسخ وأال تطش٤ح ٚ ٣آٔٛصض٣
برخی از ٍیژگیهای هتفاٍت کتاب  23استاى لَح برتر به شرح زیر است:
-1

ضٙاسٙأ ١دل٥ك ٞش ستاَ ،دس سٕت چپ آٖ ،دس داخُ پشا٘تض ٘ٛضت ٝضذ ٜاستٔ .ثاَِ دسس س٤اض ،ٟٓ٘( :٣تٛاٖ  ٚس٤ط ،ٝتٛاٖ)

 -2دسج ١دضٛاس ٢تٕأ ٣ستا ت تا آ٤ىٖٞٛا٤ٚ ٢ژٜا ٢دس پاسخٙأ ٝدس س ٝسغح؛ آسأٖ ،تٛسظ  ٚدضٛاس ٔطخع ضذ ٜاست.
-3

٤ه ٘شْافضاس آصٖٔٛساص فٛق پ٥طشفت ١ساٍ٤اٖ دس د٘ ٚسخٙ٤ٚ ١ذٚص  ٚا٘ذس٤ٚذ دس اخت٥اس دا٘صآٔٛصاٖ لشاس ٔ٣دٞذ.

هعرفی ًرمافسار آزهَىساز فَق پیشرفتۀ  23استاى لَحبرتر

ا ٗ٤تش٘أ ٝداسا ٢لاتّ٥ت تشٌضاس ٢ا٘ٛاع آصٖٔٞٛا ٢جأغ ،دسس ت ٝدسس ٔ ٚثحث ٣تٛد ٚ ٜأىاٖ ساخت ا٘ٛاع آصٖٔٞٛا ٢دِخٛا ٜسا ٘٥دض داسد.
تحّ ُ٥آصٔ ،ٖٛغذٚس آ٘ ٣واس٘أٔ ،ٝطاٞذ ٠جضئ٥ات ٘ ٚتا٤ج آصٕٔٛ٘ ٚ ٖٛداس پ٥طشفت تحػٔ ٣ّ٥ما٤سٝا ٢اص دٍ٤ش لاتّ٥تٞا ٢ا٤دٗ ٘دشْافدضاس
است .ا ٗ٤تش٘أ ٝتش س ٢ٚوأپٛ٥تش ٌٛ ٚضٞ٣إٞ ٢شا ٜا٘ذس٤ٚذ ٢لاتُ ٘ػة است  2100 ٚستاَ سا دستش ٔ٥ٌ٣شد٘ .شْافدضاس آصٔدٖٛسداص 32
استاٖ  1400سا تا٤ذ اص سا٤ت ِٛحتشتش داّ٘ٛد وشد ٚ ٜتا استفاد ٜاص «سش٤اَ اختػاغ٘ ٣شْافضاس» و ٝدس ا٘تٟا ٢وتاب آٔذ ،ٜفؼاَ ٕ٘ٛد.
برای هَفقیت در آزهَى ،در کٌار کتابهای دٍ جلذی  23استاى لَح برتر ؛ پٌج جلذ کتاب زیر را ًیس به شوا هعرفی هیکٌین:
 -1وتابٞا ٢س ٝجّذ ٢ا٤ىٛ٥ساٖ ٞفتٓٞ ،طتٓ  ٟٓ٘ ٚتٕٞ ٝشا٘ ٜشْافضاس آصٖٔٛساص ساٍ٤اٖ
 -2وتاب ٛٞش تشتش ٘ ٟٓتٕٞ ٝشا٘ ٜشْافضاس آصٖٔٛساص ساٍ٤اٖ (٤ٚژ ٠ستا ت استؼذاد تحّ ٣ّ٥آصٔ ٖٛت٥ضٛٞضاٖ)
 -3وتاب اسٕاست س٤اض ٟٓ٘ ٣تٕٞ ٝشا٘ ٜشْافضاس آصٖٔٛساص ساٍ٤اٖ (٤ٚژ ٠آٔٛصش پ٥طشفت ١س٤اض٥ات ت٥ضٛٞضاٖ ٕٝ٘ٛ٘ ٚدِٚت)٣

دس پا٤اٖ تاو٥ذ ٔ٣و ٓ٥ٙو ٝتٕأ ٣اٛ٘ ٗ٤آٚس ٚ ٢خالّلّ٥تٞا تِ ٝحاػ داضتِٗ ٕٞشاٞاٖ ص٤شن  ٚتاٛٞض ٣چ ٖٛضٕا است ،و ٝتا اسائ٘ ١ظدشات
 ٚا٘تمادات خٛد ،صٔ ١ٙ٥سضذ ٔحػ ٛت آٔٛصضِٛ ٣حتشتش سا فشإٛ٘ ٓٞدٜا٤ذ .أ٥ذٚاس ٓ٤وٕٞ ٝچٙاٖ ٔدا سا اص ٘ظدشات واسضٙاسدا٘ ٚ ٝخاللا٘د١
خٛد تٟشٜٙٔذ ساص٤ذ.
تلفيّا66 571 310 :

395-66 975 973 66 975 838 66 979 878

پست الکتشًٍ٘کٖ:

Lohebartar@gmail.com

با تشکر و سپاس
صادق گرجی

مراقب زمین باشیم!
بهجنبش«پسماندصفر»بپیوندیم 

دٚستذاساٖ ٔح٥ظ ص٤ست  ٚصٔ ،ٗ٥ساَٞاست و ٝتشا ٢حفاظت اص صٔ ٗ٥دس سشاسش جٟاٖ تالش ٔ٣وٙٙذٔ .ا ا٤شا٘ٞ٣ا دس اٗ٤
صٔ ٝٙ٥اص وطٛسٞا ٢پ٥طشفت ،ٝخ ٣ّ٥ػمةتش ٞست .ٓ٥حتٕا ت ٝچطٓ خٛد ٚضؼ٥ت پاسنٞا ،جٍُٞٙا  ٚسٚدخا٘ٞٝا سا د٤ذٜا٤ذ.
تغشٞ٢ا  ٚلٛعٞ٣ا ٢پالست٥ى ٚ ٣ض٥طٝا ،٢و٥سٞٝا٘ ٢ا ٚ ٣ّ٘ٛ٤ا٘ٛاع صتاِٞٝا ،عث٥ؼت ص٤ثا ٢ا٤شاٖ سا دس ٔؼشؼ خغش لشاس
دادٜاستٚ .لت ٣ت ٝو ،ٜٛدضت  ٚعث٥ؼت ٔ٣س ٓ٤ٚتا غحٞٝٙا ٢تأسفتاس ٘ ٚاساحتوٙٙذ ٢ٜص٤ادٛٔ ٢اج٣ٔ ٝض .ٓ٤ٛسٞا وشدٖ
ا٘ٛاع صتاِٞٝا دس عث٥ؼت  ٚپشتوشدٖ پسٕا٘ذِ ا٘ٛاع ٔٛاد غزا ٚ ٣٤حت ٣پٛست تخٕ ٚ ٝآج ُ٥اص ض٥ط ٢ٝاتٔٛث ،ُ٥تػ٤ٛش صضت ٣اص
ٔا دس سغح جٟاٖ ٕ٘ا٤ص دادٜاست .ا ٗ٤سفتاسٞا٘ ٢ادسست ٔا دسحاِ ٣ا٘جاْ ٔ٣ضٛد و ٝاوثش جٕؼ٥ت وطٛسٔ ،سّٕاٖ تٛدٚ ٜ
دٔ ٗ٤ث ٗ٥اسالْ ،دس خػٛظ سػا٤ت ٘ظافت  ٚلذسدا٘ ٣اص ٘ؼٕتٞا ٢پشٚسدٌاس ٔتؼاَ ،دستٛسات سٚضٗ  ٚغش٤ح ٣تٔ ٝا دادٜ
است .ضىش ٘ؼٕتٞا ٢خذا٘ٚذ تضسي تٟٙا ت ٝصتاٖ ٘٥ست ،تّى ٝتا٤ذ ػٕال اص ٘ؼٕتٞا ٢خذا تطىش و .ٓ٥ٙتٟتش ٗ٤تطىش ػّٕ ٣اص
٘ؼٕتٞا ٢خذا ،استفاد ٠دسست اص ٘ؼٕتٞا  ٚاص ت٘ ٗ٥ثشدٖ آٖٞاست٤ .ؼ ٣ٙوٕتش صتاِ ٝت٥ِٛذ و ٚ ٓ٥ٙصتاِٞٝا سا دس سغح عث٥ؼت
سٞا ٘ى .ٓ٥ٙاٌش  ٓٞصتاِٝا ٢ت٥ِٛذ ضذ ،وٕه و ٓ٥ٙتا تاص٤افت آٖ آساٖتش ضٛد؛ ٤ؼ ٣ٙآٖٞا سا دستٝتٙذ ٚ ٢تفى٥ه و ٚ ٓ٥ٙاص
ٔخّٛط وشدٖ صتاِٞٝا ٢تش  ٚخطه پش٥ٞض ٕ٘ا .ٓ٥٤ض٥شات٘ ١اض ٣اص صتاِٞٝا ٢تش ا٘ثاس ضذ ٜدس ٌٛداَٞا ٢اعشاف ضٟشٞا  ٚسٚستاٞا،
تا ٘فٛر ت ٝآبٞا ٢ص٤شصٔ ٚ ٣ٙ٥سٚدخا٘ٞٝا ،فاجؼ ١ا٘سا٘ ٚ ٣ص٤ست ٔح٥غٚ ٣حطتٙاو ٣سا تٚٝجٛد ٔ٣آٚسد و ٝت٥ٞ ٝچ ٚج ٝلاتُ
جثشاٖ ٘٥ست.
أشٚص ٜوطٛسٞا ٢پ٥طشفت ٝاص تاص٤افت صتاِٞٝا و ٝت« ٝعال ٢وث٥ف» ٔؼشٚف ضذٜاست ،ا٘ٛاع وٛد ٞ ٚضاساٖ ٔحػٌ َٛشاٖلٕ٥ت دٍ٤ش
تٝدست ٔ٣آٚس٘ذ ٝ٘ ٚتٟٙا اص آِٛد ٜضذٖ ٔح٥ظ ص٤ست جّ٥ٌٛش٣ٔ ٢وٙٙذ تّى ٝدسآٔذ تس٥اس ص٤اد ٢سا  ٓٞوسة ٔ٣وٙٙذ .تشا ٢اٗ٤
و ٝدٚستذاس عث٥ؼت  ٚصٔ ٗ٥تاض ٓ٥واف ٣است سؼ ٣و ٓ٥ٙاص ٔٛاد ٢و ٝداسا ٢تستٝتٙذٞ٢ا٘ ٢ا ،٣ّ٘ٛ٤پالست٥ىٔ ٚ ٣مٛاٞ ٣٤ستٙذ،
وٕتش استفاد ٜو .ٓ٥ٙت ٝخاعش داضت ٝتاض ٓ٥و ٝپاوتٞا ٢چ٥پس ،جؼثٞٝأ ٢مٛا ٣٤ض٥ش ٚ ٣ٙ٤سا٤ش ٔٛاد غزا ٣٤تٕٞ ٝشا ٜسغُٞا٢
پالست٥ى ٚ ٣و٥سٞٝا٘ ٢ا ٣ّ٘ٛ٤ت ٝساحتٔ ٣ح٥ظ ص٤ست سا آِٛد٣ٔ ٜوٙٙذ .ت ٝاػتماد ٔحمماٖ ،ض٥ط 4000 ٝساَ ،پالست٥ه  100تا
 1000ساَ ،پٛست ٔٔ 6 ٜٛ٥ا ٚ ٜآدأس  5ساَ صٔاٖ تشا ٢تاص٤افت  ٚتاصٌطت ت ٝعث٥ؼت ٘٥اص داس٘ذ .دس حاِ ٣و ٝاٛٔ ٗ٤اد ت ٝساحت٣
لاتُ استفادٔ ٠جذد ٞستٙذ .ا ٗ٥ِٚضشط تشا ٢تاص٤افت صتاِٞٝا ،جّ٥ٌٛش ٢اص ٔخّٛط ضذٖ آٖٞا  ٚتفى٥ه  ٚجذاساص ٢ا٘ٛاع صتاِٞٝا دس
ٔثذأ ٤ؼٙٔ«٣ٙضَ» استٔ .تأسفا٘ ٝدس ساَٞا ٢اخ٥ش استفاد ٜاص ظشٚف ٤ىثاس ٔػشف دس ا٤شاٖ ت ٝضذت افضا٤ص ٤افت ٝاست .استفاد ٜاص
ظشٚف ٤ىثاسٔػشف تٔ ٝؼ ٣ٙتٛسؼ ١فش٥٘ ٣ٍٙٞست.
ت ٝتاصٌ ٣دس د٘٥ا جٙثط ٣ت٘ ٝاْ «پسٕا٘ذ غفش» تٝسا ٜافتاد ٜاستٞ .ذف ا ٗ٤جٙثص ،واٞص ت٥ِٛذ صتاِ ٚ ٝاستفاد ٜاص پسٕا٘ذٞا٢
لاتُ استفاد ،ٜدس ٔثذأ ٤ؼٙٔ« ٣ٙضَ» ٔ٣تاضذ٥ٞ .چ ا٘سا٘٣ٕ٘ ٣تٛا٘ذ ت٥ِٛذ صتاِ ١خٛد سا ت ٝغفش تشسا٘ذ ،أا افشادٞ ٢ستٙذ وٝ
تٛا٘ستٝا٘ذ ،تا  90دسغذ ،ت٥ِٛذ صتاِ ٝسا واٞص دٙٞذ .دس ا٤شاٖ خا٘ٓ «آ ٝ٤حٕذا »٢ٚت ٝػٛٙاٖ ٤ى ٣اص پ٥طشٚاٖ جٙثص «پسٕا٘ذ
غفش» ٔٛفك ضذ ٜاست تا حذٚد  80دسغذ ت٥ِٛذ صتاِ ٢ٝخٛد سا واٞص دٞذ.

تشا ٢دسن تٟتش اٛٔ ٗ٤ضٛع ،ت ٝساَٞا ٢لثُ تاصٌٔ٣شد ،ٓ٤صٔا٘ ٣وٚ ٝاِذٔ ٗ٤ا تشا ٢خش٤ذ ض٥ش ٔ ٚاست ،ظشف ٣سا ت ٝتماِ٣
ٔحُ تح٣ٔ ُ٤ٛداد٘ذ .ت ٝا ٗ٤تشت٥ة ٘اخٛدآٌا ٜاص ت٥ِٛذ ٞضاساٖ ظشف پالست٥ى٘ ٚ ٣ا ٚ ٣ّ٘ٛ٤آِٛد ٜوشدٖ عث٥ؼت جّ٥ٌٛش٢

ٔ٣ضذ .خٛضثختا٘ ٝت ٝتاصٌ ،٣دس تشخ ٣اص ضٟشٞا ٢تضسي ا٤شاٖ ٘٥ض ٕٞچ ٖٛوطٛسٞا ٢پ٥طشفت ،ٝفشٚضٍاٜٞا ٢دٚستذاس عث٥ؼت
افتتاح ضذٜا٘ذ وٛٔ ٝاد غزأ ٚ ٣٤حػ ٛت خٛد سا تذ ٖٚتستٝتٙذ ٚ ٢دس ظشفٞا ٣٤ؤ ٝطتشٞ٢ا ت ٝآٖٞا ٔ٣دٙٞذ ،ػشضٝ
ٔ٣وٙٙذ.

دس جٙثص پسٕا٘ذ غفش ػال ٜٚتش واٞص استفاد ٜاص ظشٚف ٤ىثاسٔػشف ٛٔ ٚاد تستٝتٙذ ٢ضذ ،ٜتالش ٔ٣ضٛد تا تالٔ٣ا٘ذ٠
ٔٛاد ٢چٜٞٛ٥ٔ ٖٛا  ٚسثض٤جات خطهضذ ٜت ٝوٛد ٌ٥ا ٚ ٣ٞوٕپٛست تشا ٢تاغچٞٝا ٌّ ٚذاٖٞا تثذ ُ٤ضٛد .خالغ ٝاٗ٤وٝ
جٙثص پسٕا٘ذ غفش تٞ ٝش عش٤م ٣تٕاْ سؼ ٣خٛد سا تشا ٢حفاظت اص ٔح٥ظ ص٤ست  ٚصٔ ٗ٥تٝواس ٔ٥ٌ٣شد.
ٞذف تٙذ ٜاص ٘ٛضتٗ أ ٗ٤غاِة ،آٌا ٜوشدٖ ضٕا ػض٤ضاٖ تا جٙثص پسٕا٘ذ غفش  ٚتٛسؼ ١فشٔ ًٙٞشالثت اص صٔٔ ٚ ٗ٥ح٥ظ
ص٤ست است .ضٕا ٔ٣تٛا٘٥ذ أ ٗ٤غاِة سا تٚ ٝاِذ ٗ٤خٛد ٔٙتمُ و٥ٙذ  ٚاص آٖٞا تخٛا٥ٞذ و ٝدٚستذاس صٔ ٗ٥تاضٙذٔ .ؼّٕاٖ
ٌشأ ٓٞ ٣دس ا ٗ٤صٔ٣ٔ ٝٙ٥تٛا٘ٙذ ٘مص وّ٥ذ ٢داضت ٝتاضٙذ  ٚت ٝدا٘صآٔٛصاٖ خٛد آٔٛصشٞا ٢تس٥اس ٔف٥ذ ٢سا اسائ ٝدٙٞذ .تٝ
خاعش داضت ٝتاض ٓ٥و ٝفشٔ ًٙٞا ٚلت ٣اغالح ٔ٣ضٛد و ٝافىاس  ٚسفتاسٞأ ٢ا اغالح ضٛد .اِثتٔ ٝا لثُ اص اٗ٤و ٝت ٝجٙثص
پسٕا٘ذ غفش تپ٘ٛ٥ذ ٓ٤تا٤ذ سا٤ش ٔطىالت فش ٣ٍٙٞخٛد سا دس صٔٔ ١ٙ٥شالثت اص عث٥ؼت حُ و .ٓ٥ٙت٘ ٝظش ٔ٣سسذ تؼض ٣اص ٘ىات
ٔ ٟٓا ٝ٥ِٚتا تٛغٞٝ٥ا ٢ص٤ش حُ ض٘ٛذ.

چگونهدوستدارطبیعتباشیم؟ 
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● ت ٝوسا٘ ٣و ٝپاسنٞا  ٚعث٥ؼت سا تا ا٘ٛاع صتاِٞٝا آِٛد٣ٔ ٜوٙٙذ ،تزوش تذ ٚ ٓ٥ٞتا تٛض٥ح ٔغاِث ٣وٌ ٝفت ٝضذ تفىش ٍ٘ ٚشش
آٖٞا سا ٘سثت ت ٝا٥ٕٞت ٔشالثت اص صٔٔ ٚ ٗ٥ح٥ظ ص٤ست تغ٥٥ش د.ٓ٥ٞ
● ت ٝافشاد ٢و ٝتٝسٍ٥اس خٛد سا تش س ٢ٚصٔ٣ٔ ٗ٥ا٘ذاص٘ذ٤ ،ادآٚس ض ٓ٤ٛو ٝتا  15ساَ ،دس ٔحُ ٔزوٛس٥ٞ ،چٌ ٝ٘ٛػّف ٥ٌ ٚا٣ٞ
سضذ ٘خٛاٞذ وشد.
● اص اػضا ٢خا٘ٛاد ٜتخٛا ٓ٥ٞو ٝاص ت٥ش ٖٚا٘ذاختٗ لٛع ،٣تغش ٚ ٢سا٤ش پسٕا٘ذٞا اص ض٥طٔ ١اض ٗ٥پش٥ٞض وٙٙذ  ٚتا آٖٞا دس
ٔٛسد فشٔ ًٙٞشالثت اص صٔ ٗ٥تحث ٌ ٚفتٍ ٛو.ٓ٥ٙ
● تا حذ أىاٖ اص خش٤ذ ٔٛاد ٢و ٝداسا ٢تستٝتٙذ٘ ٢ا ،٣ّ٘ٛ٤پالست٥ى ٚ ٣ض٥طٝاٞ ٢ستٙذ ،پش٥ٞض و.ٓ٥ٙ
أ٥ذٚاسْ تا سػا٤ت ٘ىات فٛق ٛٔ ٚاسد ٔطات ٝآٖ س ٟٓوٛچى ٣دس تطىش اص ٘ؼٕتٞا ٢خذا٘ٚذ ٚ ٢سآِ ٍ٘ ٝداضتٗ صٔ ٗ٥داضتٝ
تاض .ٓ٥ا٘طاا...
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پاسخّإ کاهالً تششٗحٖ ٍ آهَصشٖ055 ........................................................................................................................................................................................................................
گلستاى 058 .........................................................................................................................................................................................................................................5099-5833
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نکات مشاورهای برای موفّقیّت در آزمون تیسهوشان و نمونهدولتی
«ٍٗژٓ ٍالذٗي ،دت٘شاى ،هذٗشاى ٍ داًصآهَصاى عضٗض»
تطضؾٛ ٦تا٧ج آظٗ١ٙٞاٝ ٥ضٝزٗ ٥ساضؼ ت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝتٛ ٦كا٦ٗ ٙز١س ً ٠تطذ ٦اظ زاٛفآٗٞظا ٙهو ٝ ٥ٞتوا اؾوتؼساز
٦٘ٛتٞاٜٛس ٘ٛط ٣الظٕ تطا ٥هث ٦ٓٞزض ا ٚ٧آظٗ ٙٞضا ًؿة ًٜٜس .تؼس اظ  29ؾاّ ًواض آٗٞظقوٗ ٝ ٦كواٝض ٣تحهو ٦ٔ٨زض ٗوساضؼ
ت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت ،٦ت ٠اٛ ٚ٧ت٨ج ٠ضؾ٨سٟاً ٖ٧وٗ ٠وٞاضز ظ٧وط اظ ٗ٢وٖتوط ٚ٧ػٞاٗوْ ٗٞكّوّ٨و زض آظٗوٝ ٙٞضٝزٗ ٥وساضؼ
ت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت١ ٦ؿتٜس:
 -1تطٛاٗ٠ض٧ع ٝ ٥تالـ زاٛفآٗٞظ
 -2ت٢ط٨ُٟط ٥اظ زت٨طاٗ ٙجطّب  ٝتٞاٜ٘ٛس
 -3اؾتلاز ٟاظ ًتاب١اً٘ ٥يآٗٞظقٜٗ ٦اؾة
 -4تٞاٛاًٜ ٦٧تطّ ٨١جاٛات  ٝت٘طًع ش ٦ٜ١زض جٔؿ ٤آظٗٙٞ
ٞ١ -5ـ  ٝاؾتؼساز شات ٦زاٛفآٗٞظ
٢ٗ -6اضت تؿ ظ ٝ ٦ٛتطضؾ ٝ ٦حْ  ٠ٛٞ٘ٛؾؤاالت ؾاّ١اُ ٥صقت٠
آثت ٠زض اٞٗ ٚ٧ضز ٗ ٦تٞا ٙت ٠ػٞاْٗ زِ٧ط ٥چ« :ٙٞا٨ِٛع ٣زاٛفآٗٞظ ،ح٘اٝ ٧آوس،ٚ٧
ضهات زضؾ ٦تا ًٖ١الؾ١٦ا  ».... ٝاقاضً ٟطز.

 -1تشًاهِسٗضٕ ٍ تالش داًصآهَص
تالـ  ٝپ٨ِ٨ط ٥اظ ٧ٝػُ١٦ا٧ ٥ي زاٛفآٗٞظ ٗٞكن اؾ ؛ اّٗا تالـ ت١٦وسف  ٝتوس ٙٝتطٛاٗوٛ ،٠ت٨جو ٤ذٔ٨و ٦ذوٞتٛ ٦رٞا١وس
زاق « .حت٘اً ا ٚ٧زاؾتا ٙهس ٦٘٧ضا ق٨ٜسٟا٧س ً٨١ ٠عٕقٌ ٦ٜتا تالـ زض حاّ هطوغ ًوطز ٙزضذتوا ٙتٜٜٗٞوس جِٜٔو ٦توٞز.
پ٨طٗطز زاٛا ٠ً ٦٧اظ آٛجا ػثٞض ًٗ٦طز تا زهّ ت ٠تالـ  ٝجس٨١ ّ٧عٕقٌِٛ ٚاً ٟطز  ٝت٨١ ٠عٕقٌُ ٚل  :چطا تثوطت ضا ت٨وع
٦ًٜ٦٘ٛ؟ ٨١عٕقٌُ ٚل ِٗ :ط ٦٘ٛت ٦ٜ٨چوسض ًاض زاضٕ؛ ٗ ٚتا٧س ا ٠٘١ ٚ٧زضذ ضا هطغ ًٝ .ٖٜه ٛوساضٕ ًو ٠تثوطٕ ضا ت٨وع
ً ».ٖٜت٠ضاؾت ٦اُط ا٨١ ٚ٧عٕقٌ ٚتثطـ ضا ت٨ع ًٗ٦طز ،زضذتا ٙت٨فتط ٥هطغ ً٦٘ٛطز؟
تطٛاٗ٠ض٧ع ٥زه٨واً ٗثْ «ت٨عًطز ٙتثط» ػْ٘ ًٜٗ٦س  ٝتاػث پ٨كطك زض ًاض ٗ٦قٞز .تطٛاٗ٠ض٧وع ٥زض ًٜواض توالـ  ٝپ٨ِ٨وط٥
ًٞالى ذٞا١س ًطزٞٗ« .اظة تاق٨س ظ٧ط ًٞالى ُ٨ط ٨ٌٜٛس».

 -2تْشُگ٘شٕ اص دت٘شاى هجشّب ٍ تَاًوٌذ
ٗساضؼ ذٞب تطاٞٗ ٥كّو ّ٨زاٛفآٗٞظا ٙاظ زت٨طا ٙه ٝ ٥ٞتٞاٜ٘ٛس اؾتلازٗ ٟوًٜٜ٦وس ً ٝوالؼ١وا٧ٝ ٥وػٟا ٥ضا توطا ٥آظٗوٙٞ
ٝضٝز ٥ت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت ٦تطُعاض ًٜٜٗ٦س .اُط كطظٛس قو٘ا زض چٜوٗ ٚ٨سضؾو٠ا ٥تحهوٗ ْ٨وًٜ٦وس٨ٛ ،واظ٨ٛ ٥ؿو تو٠
آٗٞظقِا١ٟا ٥آظاز ٗطاجؼًٜ ٠س .اّٗا اُط ٗسضؾ ٤ا ،ٝت١ ٠ط زٓ ،٦ٔ٨تطٛاٗ ٤ذانّ ٦تطا ٥اً ٚ٧اض ٛساضز ٧ ٝا ٗؼّٔ٘اٗ ٙسضؾو ٤ا ٝكاهوس
كطن ٧ا ٗ٢اضت ًاك ٦زض ذهٞل آظٗ ٙٞت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت١ ٦ؿتٜس ،تٞن ٖ٨ًٜ٦ٗ ٠٨تا آٗٞظقِاٜٗ ٟاؾث ٦ضا پ٨سا ً٨ٜس.
اتتسا ؾٞاتن ػٔ٘ ٦آٗٞظقِا١ ٟاٞٗ ٥ضز ٛظط ضا تطضؾ٨ًٜ ٦س  ٝتث٨ٜ٨س زت٨وطا ٙآ١ٙوا چوً ٠ؿوا١ ٦ٛؿوتٜسً .تواب اٞ٨ٌ٧ؾواٝ ٙ
ٛطٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ ضاِ٧ا٘١ ٙطا ٟآ ٙضا ت ٠زت٨طاٗ ٙطتٞطٗ ٠ؼطك٨ًٜ ٦س٧ .ي زت٨ط ذٞب تا٧س توا ٜٗواتغ آٗٞظقو ٦هوٗ ٝ ٥ٞؼتثوط
تاظاضًتاب آقٜا تاقس ٠١ ٠١« .زاض٧س تثٔ٨ؾ ًتاب ذٞت ٙٞض٨ًٜ٦ٗ ٝس!»
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 -3استفادُ اص کتابّإ کوکآهَصضٖ هٌاسة
ت٠جطأت ٗ٦تٞاُ ٙل ؛ ًتاب اٞ٨ٌ٧ؾاً ،ٖ٢ٛ ٙاْٗتطٗ ٚ٧ج٘ٞػ ٠تطا ٥هثو ٦ٓٞزض
آظٗٝ ٙٞضٝزٗ ٥ساضؼ ت٨عٞ١قواٛٞ٘ٛ ٝ ٙو٠زٓٝتو ٦اؾو ٗ .وا توا ٗكووّ كوطاٝاٙ
تٞاٛؿووت٠ا٧ووٖ آظٗوو١ٙٞووا ٥ؾوواّ١وواُ ٥صقووت ٠اؾووتا١ٙوواٗ ٥رتٔووق ًكووٞض ضا
ج٘وغآٝضًٜ٥وو ٝ ٖ٨توا اؾووتلاز ٟاظ ٗؤٓلوا ٙتٞاٜ٘ٛوس ،ؾووؤاالت ا٧و ٚآظٗوو١ٙٞووا ضا
زؾت٠تٜسً ٥طزً ٝ ٟاْٗتوط ٚ٧پاؾود١وا ٥تكوط٧ح ٝ ٦آٗٞظقو ٦ضا توطا ٥آ١ٙوا
ططاح .ٖ٨ًٜ ٦الظٕ ت ٠شًوط اؾو ًو ٠تطذو ٦اظ ؾوؤاالت ا٧و ٚآظٗو١ٙٞوا زاضا٥
اِقٌاالت ػٔ٘ ٦تٞزٟاٛس ً ٠تٝ٠ؾٗ ٤ٔ٨ؤٓلاٞٓ ٙح تطتط انالح قسٟاٛس.
زض ًٜاض ًتاب ٗصًٞضٛ ،طٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ كٞم پ٨كطكتٞٓ ٤ح تطتط تا هاتٔ١ ّ٨ا٧ٝ ٥ػٜٗ ٝ ٟحهطت٠كطز٢ٗ ،اضتِ تؿو ظٛو ٦قو٘ا ضا
تو ٧ٞذٞا١س ًطز« .آخ ج ٙٞت ٠ا ٚ٧ت٨ٗ ،٠ٛٞ٢طٕ ؾطًاٗپٞ٨تط!»
تطذ ٦اظ هاتّٔ٨و ١واٛ ٥وطٕ اكوعاض
آظٗٙٞؾاظ كٞم پ٨كطكتٞٓ ٠ح تطتط

-1
-2
-3
-4
-5
-6

اهکاى برگسارٕ بًْٖاٗت آزهَى هبحثٖ ،درس بِ درس ٍ جاهع شبِ٘سازٕشذٓ کشَرٕ ٍ استاًٖ
تورٗي ٍ اجرإ تکٌ٘کّإ تستزًٖ
اهکاى هشاّذٓ پاسخّإ تشرٗحٖ ٍ هقاٗسٔ آىّا با پاسخّإ داًشآهَز
اهکاى صذٍر آًٖ کارًاهِ ٍ هشاّذٓ درصذّإ ّر ٗک از درٍس
ٍجَد تواهٖ سؤاالت ت٘سَّشاى ٍ ًوًَِ درٍس هختلف در چٌذ سال اخ٘ر با پاسخ کاهالً تشرٗحٖ

 -4تَاًاٖٗ کٌتشل ّ٘جاًات ٍ توشکض رٌّٖ دس جلسٔ آصهَى
تطذ ٦اظ زاٛفآٗٞظا ٙزض جٔؿ ٤آظٗ ٙٞزچاض اضططاب  ٝزٓكٞض٦ٗ ٟقٛٞس  ٝت٘طًع ذٞز ضا اظ زؾ ٗ٦زٜ١س .اضططاب ،ػٌ٘ٔوطز
كطز ضا ًا١ف زاز٨ٗ ٝ ٟعا ٙذطا ٥ا ٝضا ت٨فتط ًٜٗ٦س.
تطاٞٗ ٥كّو ّ٨زض آظٗ ،ٙٞت٢ٜا ٗؼٔٗٞات ًاك٨ٛ ٦ؿ ؛ آضاٗف  ٝت٘طًع ش ٖ٢ٗ ٖ١ ٦ٜ١اؾ  .زضنٞضت ٠ً٦زض جٔؿ ٤آظٗ ٙٞزچواض
اضططاب قس٧س ،ذٛٞؿطز ٥ذٞز ضا حلظ ً٨ٜس .ت ٠ذٞزتا ٙتِ٨٧ٞس« :ذ١٦ٔ٨ا اٜ٧طٞض٦ٗ ٥قٗ ٚٗ .ٚو٦توًٜ ٖٛٞتوطٓف ًو».ٖٜ
تطا ٦ٌ٧ ٥ز ٝزه٨و ٠چكٖ١ا ٥ذٞز ضا تثٜس٧س  ٝتسٛتا ٙضا قْ ً٨ٜس  ٝچٜس ٛلؽ ػ٘٨ن تٌك٨س .اُوط تطوط ٥آب ٘١وطا ٟزاض٧وس،
ً٘ ٦آب ترٞض٧س .تا ت ًّْٞت ٠ذسا ًاضتا ٙضا قطٝع ً٨ٜس .ؾؼ٨ًٜ ٦س ا ّّٝت ٠ؾؤاالت ؾازٟتط پاؾد تس٨١سٗ .ط٘ون ٚتاقو٨س ًو٠
ٗٞتٞض ش ٚ١ق٘ا ُطٕ ذٞا١س قس  ٝت٠ذٞت ٦اظ پؽ آظٗ ،ٙٞتطذٞا٨١س آٗس « .آها اقتثاُ ٟطكتٗ ٚٗ ٠ِٗ ٦اقٞٗ ٠ً ٖٜ٨تٞض زاقت ٠تاقٖ!»
اؾتلاز ٟاظ ضاٜ٘١ا١٦٧اٗ ٥كاٝض ٥تٞاٜ٘ٛس  ٝتا تجطت ،٠پط٨١ع اظ ت٨اٞٗ ٙكّو١ ّ٨وا زض تو ٚ٨اهوٞإ٧ ،وازُ٨طًٜ ٥توطّ ٨١جاٛوات ٝ
ت٘طًع ش ٦ٜ١زض جٔؿ ٤آظٗ ،ٙٞاظ ضا١ٟاً ٥ا١ف اضططاب آظٗ١ ٙٞؿتٜس.

َّ -5ش ٍ استعذاد راتٖ داًصآهَص
١ط زاٛفآٗٞظ ٥اظ ٛظط اؾوتؼساز  ٝتٞاٛوا ٦٧شٜ١و ٦زض جاِ٧وا ٟذانّو ٦هوطاض زاضز .تطذو ٦اظ
زاٛفآٗٞظا ٙؾط٧غاالٛتواّ ١ؿتٜس؛ ت ٠اٗ ٚ٧ؼٜا ً ٠ذ ٦ٔ٨ؾط٧غ كٌط ًٜٜٗ٦س  ٝتو ٠تجع٧وٝ ٠
تحٔٗ ْ٨ؿائْ ٗ٦پطزاظٛس .چ ٚ٨ٜزاٛفآٗٞظا ٦ٛاظ ت٢وطٞ١ ٣قو ٦تواال ٦٧تطذٞضزاضٛوس .تطذو٦
زِ٧ط زض حسّ ٗتٞؾط ُ ٝط ٦١ٝزِ٧ط ٨ٛع پاٚ٨٧تط اظ حسّ ٗتٞؾط ١ؿتٜس .ت ٠اٛ ٚ٧وٞع ١وٞـ،
ٞ١ـ قٜاذت٧ ٦ا ػوالٜ٧ُٞ٦ٗ (IQ)٦ٛس .زض اٚ٧جا ت ٠ق٘ا ا٨ٓٝاُ ٥طاٗ ٦ؾولاضـ ٗوًٜ٦وٖ٨
ً ٠ت ٠اٛساظ ٣تٞا ٙش ٦ٜ١كطظٛستا ٙاظ ا ٝاٛتظاض زاقت ٠تاق٨س؛ ظ٧طا ٘١ا ٠ً ٠ُٛٞٙزاٛوفآٗوٞظا ٙاظ ٛظوط ٝظ ،ٙهوس ،چ٢وط ٝ ٟضٛوَ
ٗتلاٝت ١ؿتٜس ،ت٠طٞض طث٨ؼ ٦اظ ٛظط ش ٖ١ ٦ٜ١تا ٌ٧سِ٧ط تلاٝت زاضٛس« .ت ٞض ٝذسا  ٦ٌ٧ت٨از ت ٠تاتا ٗ ٝاٗا٧ ٖٜٗ ٙو ٠چ٨وع ٥تِو .٠اٛٝوا
كٌط ٗ ٚٗ ٌٜٚ٨اٛكتٚ٨إَ».

8

اّٗا تا٧س ت ٠ذاطط زاقت ٠تاق ٠ً ٖ٨تطاٞٗ ٥كّو ّ٨زض ظٛسُ ٦تحه ،٦ٔ٨ذواٞٛازُ ٝ ٦قوـٔ ،٦تو١ ٠وٞـ ٨١جوا١ ٝ )EQ( ٦ٛوٞـ
ٗؼ٨ٛ (SQ) ٥ٜٞع ٨ٛاظ زاض٘١ .ٖ٧اٙطٞض ٠ً٥زض ته٧ٞط ٗكا١س٨ًٜ٦ٗ ٟس ،تطً٨ة ا ٚ٧اتؼاز ٞ١ق ،٦هاتّٔ٨و ١وا ٥جس٧وس ٥ضا زض
اذت٨اض اٛؿا ٙهطاض ٗ٦ز١س .تطذ ٦اظ ا٨ّٓٝا ٥زاٛفآٗٞظا ٙتا ظٝض  ٝاجثاض  ٝتٝ٠ؾً ٤ٔ٨الؼ١ا ٥ظ٧واز ُٛٞ ٝواُ ٙٞتو ٠كطظٛوس ذوٞز
ككاض ٗ ٦آٝضٛس تا ا ٝضا ت١ ٠ط هٝ ،ٌٚ٘ٗ ٘٨اضز ٗساضؼ ت٨عٞ١قا٧ ٙا ًٜٜ ٠ٛٞ٘ٛس ً ٠آثت ٠اً ٚ٧اض ٛازضؾت ٦اؾو ً ٝوٖتوطٚ٧
پ٨اٗس آ ،ٙا٧جاز اضططاب ِٛ ٝطا ٦ٛقس٧س  ٝآظاضزٜ١س ٟزض زاٛفآٗٞظا ٝ ٙحت ٦ذٞز ٝآس ٚ٧اؾ  .ت٠طٞض ًٔ ٦ت ٠ا٨ٓٝواُ ٥طاٗو٦
تٞن ٖ٨ًٜ٦ٗ ٠٨زضنٞضت ٠ً ٦كطظٛسقا ٙاظ تٞاٛا ٦٧ش ٝ ٦ٜ١ؾوط ػٔ٘و ٦الظٕ توطا ٥تحهو ْ٨زض ٗوساضؼ ت٨عٞ١قواٛٞ٘ٛ ٝ ٙو٠
تطذٞضزاض ٨ٛؿ  ،ا ٝضا تح ككاض هطاض ٛسٜ١س .چ ٠تؿا ٝضٝز اُ ٚ٧ط ٟٝاظ زاٛفآٗٞظا ٙت ٠ا٧وٛ ٚوٞع ٗوساضؼ اقوتثا ٟتاقوس  ٝتو٠
اػت٘از تٛ ٠لؽ آ١ٙا آؾ٨ة جس ٥تعٛس .زض ذ ٦ٔ٨اظ ٗٞاهغ ،تحه ْ٨زض ٗساضؼ ػاز ٥تطا ٥اُ ٚ٧ط ٟٝاظ زاٛوفآٗوٞظاٛ ،ٙت٨جو٤
ت٢تط ٥ذٞا١س زاق  .تطا ٥آُا ٦١اظ اٞٛاع ٞ١ـ ت ٠ؾا ٧اٛتكاضات ٓٞح تطتط تٛ ٠كاٗ Lohebartar.ir ٦ٛطاجؼ ٠كطٗا٨٧س.

 -6هْاستّإ تستصًٖ ،تشسسٖ ٍ حلّ ًوًَِ سؤاالت سالّإ گزضتِ
ت٦قي آقٜا ٦٧تا ؾؤاالت ٗتٜوّٞعٛ ،ووف ّٗ٘٢و ٦زض ٗٞكّوّ٨و زاٛوفآٗوٞظا ٙزاضز .ا٧وٗ ٚج٘ٞػوٛ ٝ ٠وطٕاكوعاض ٗطتوٞب تو ٠آٙ
ًاْٗتط ٚ٧تؿت ٤آٗٞظق ٦تطا ٥آقٜا ٦٧تا ؾؤاالت ٗرتٔق ٗ ٝتٜٞع آظٗ ٙٞت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت ٦اؾ ٛ .طٕاكوعاض آظٗوٙٞؾواظ
ٓٞح تطتط ً٘ي ظ٧از ٥ت ٠اكعا٧ف ٗ٢اضت تؿ ظ ٦ٛزاٛفآٗٞظاًٜ٦ٗ ٙس؛ اّٗا ذٞز ق٘ا  ٖ١تا٧س تا كٞت  ٝك ٚتؿ ظٛو ٦آقوٜا٦٧
ًاْٗ پ٨سا ً٨ٜس٧« .ؼ ٦ٜتا  ٠٧كٞت هض ٠٨حٔ٠؟»
تٌ٨ٜي١ا ٢ٗ ٝاضت١ا ٥تؿ ظ ٦ٛػثاضتاٛس اظ:
 -1آشٌاٖٗ با ًحَٓ درصذگ٘رٕ
ً -2قش پاسخّإ هٌفٖ
 -3تکٌ٘ک ش٘ي (سؤاالت شکدار)
 -4هٌْذسٖ هعکَس
 -5تکٌ٘ک بعالٍُ هٌْا () - +

آهَصش تکٌ٘کّإ تستصًٖ ٍ ًحَٓ پاسخگَٖٗ تِ سؤاالت چْاسگضٌِٗإ
 ٦ٌ٧اظ ٨ٛاظ١ا ٥زاٛفآٗٞظا ،ٙآقٜا ٦٧آ١ٙا تا تٌ٨ٜي١ا  ٝك ٜٙٞتؿ ظ٦ٗ ٦ٛتاقس .زض ا ٚ٧هؿ٘ تالـ ٌٗٛ ٖ٨ًٜ٦ات ٗ٢وٖ ٝ
ًاضتطز ٥ضا زض ا ٚ٧ضاتط ٠تٞض ٨ز .ٖ٨١اظ زت٨طاُ ٙطاٗ ٝ ٦اضجٜ٘س ٦ٗ ٖ١ذٞا ٖ٨١تا ٗطآؼ ٤ا ٚ٧ترف تالـ ًٜٜس تا ٗثاحوث
اضائ ٠قس ٟضا تطا ٥زاٛفآٗٞظا ٙػع٧ع آٗٞظـ زٜ١س.

آهَصش ًحَٓ دسصذگ٘شٕ
قا٧س ق٨ٜس ٟتاق٨س ً ٠زض آظٗ١ٙٞا ٥تؿت١ ،٦ط ؾ ٠پاؾد ؿٔط ٦ٌ٧ ،اظ پاؾد١ا ٥زضؾ ضا اظ ت٦ٗ ٚ٨توطز .ا٧وُ ٚلتوً ،٠واٗالً
زضؾ اؾ  .تطا ٥آ ٠ًٙتتٞا ٖ٨ٛت٠طٞض زه٨ن زضنس ضا تا تٞجّ ٠ت٘ٛ ٠طٜٗ ٣ل ٦حؿاب ً ،ٖ٨ٜتا٧س اظ كطٗ ّٞظ٧وط اؾوتلازًٜ ٟو.ٖ٨
تس ٨ٛؿ تسا٨ٛس ً ٠ت ٠زضنس «٘ٛط ٣ذإ» ٜ٧ُٞ٦ٗ ٖ١س.
100

تعذاد پاسخّإ ًادرست ـ (  3تعذاد پاسخّإ درست)
  3تعذاد کل سؤاالت درس هَرد ًظر



درصد یا نمرة خام

قا٧س تپطؾ٨س :پؽ تٌٔ٨ق ؾؤاالت ٛعز٧ ٟا تس ٙٝپاؾد چ٦ٗ ٠قٞز؟ تا٧س تٞجّ٨ًٜ ٠س ؾؤاالت تس ٙٝپاؾد ٧ا ٛعز١ ٟو ٨تویر٨ط٥
زض ٘ٛط ٣ق٘ا ٛساضز .تٜاتطا ٚ٧زض كطٗٗ ٖ١ ّٞحاؾث٦٘ٛ ٠قٛٞس .حاال ت٧ ٠ي ٗثاّ تٞجّ٨ًٜ ٠س:
01

مثال :كطو ً٨ٜس زض آظٗ ٦ٛٞاظ  30ؾؤاّ ض٧اض ،٦ت 15 ٠ؾؤاّ پاؾد زضؾ  ٝت 8 ٠ؾؤاّ پاؾد ٛازضؾ زازٟا٧س  ٝت 7 ٠ؾؤاّ
 ٖ١انالً پاؾد ٛسازٟا٧س .تطاٗ ٥حاؾث ٤زضنس ٧ا ٘ٛط ٣ذإ تا٧س ت ٠ق ٣ٞ٨ظ٧ط ػْ٘ ً٨ٜس:
45

تعذاد پاسخّإ ًادرست ـ (  3تعذاد پاسخّإ درست)
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حاال تطا ٥آ ٠ًٙتا ا٘ٛ ّ٨٘١طٜٗ ٣ل ٦آقٜا ق٧ٞس  ٝتسا٨ٛس ً ٠چطا ٛثا٧س ت ٠ؾؤاالت ٠ً ٦جٞاب آ١ٙا ضا ٦٘ٛزا٨ٛس ،پاؾود ز٨١وس،
ت ٠ازاٗٗ ٤طٔة تٞجّ٨ًٜ ٠س.
كطو ً٨ٜس زاٛفآٗٞظ ٥پؽ اظ آقٜا ٦٧تا تٌ٨ٜي١ا ٥تؿ ظ ،٦ٛاظ جوٞاب زاز ٙتو ٠ؾوؤاالتً ٦و ٠پاؾود آ١ٙوا ضا ٘ٛو٦زاٛوس،
ذٞززاضًٜ٥س  ٝكوط ت٘١ ٠ا 15 ٙؾؤاّ ،پاؾد زضؾ تس١س .تا اً ٚ٧اض ؾاز٘ٛ ٟط ٣ا ٝت٠ططظ هاتْ تٞجّ ٦٢تـ٨٨ط ذٞا١س ًطز.
اختالف روش اوّل و دوّم
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 درصذ

٘١اٙطٞض ًٗ ٠كا١س٨ًٜ٦ٗ ٟس .ا ٚ٧زاٛفآٗٞظ زض ٗطحٔ ٤ز ،ّٕٝتس ٙٝاكعٝز ٙحت٧ ٦ي پاؾد زضؾو  ،تٞاٛؿوت ٠زضنوس ذوٞز ضا
 8/89 ٪اكعا٧ف ز١س .پؽ اظ  ٚ٨٘١اال ٙت ٠ذٞزتا ٙه ّٞتس٨١س ت ٠ؾؤاالت ٠ً ٦پاؾدقا ٙضا ٦٘ٛزا٨ٛس ،پاؾد ٛس٨١س.

ًحَٓ پاسخگَٖٗ تِ سؤاالت ضکداس
تا ؾؤاالت قيزاض چٖ٨ًٜ ٠؟
تطضؾً ٦اضٛاٗ١٠ا ٥زاٛفآٗٞظا ٙزض آظٗ١ٙٞا ٥تؿتٛ ٦كا٦ٗ ٙز١س؛ تطذ ٦اظ زاٛفآٗٞظا ٙزضحوآً٦و ٠تو ٠ذٔ٨و ٦اظ ؾوؤاالت
پاؾد زضؾ زازٟاٛس ،اّٗا چ ٙٞپاؾد١اٛ ٥ازضؾ آ١ ٙا  ٖ١ظ٧از تٞزٟاؾ  ،اظ ضا٨١ات ٦توٗ ٠وساضؼ ت٨عٞ١قواٛٞ٘ٛ ٝ ٙو٠زٓٝتو٦
تاظٗاٛسٟاٛس .اُط ا ٚ٧زاٛفآٗٞظا ٙت ٠ا ّ٨٘١پاؾد١اٛ ٥ازضؾ تٞجًّ٦ٗ ٠طزٛس٦ٗ ،تٞاٛؿتٜس جعء پص٧طكت٠قسُا ٙآظٗ ٙٞتاقٜس.
تطاً ٥ا١ف ٘ٛطٜٗ ٣ل ،٦تٞجّ ٠ت ٠ؾؤاالت قيزاض ا٧ٝ ّ٨٘١ػٟا ٥زاضز .ذ ٦ٔ٨اظ زاٛفآٗٞظا٦٘ٛ ٙزاٜٛس ً ٠تا ؾؤاالت قويزاض
چٌاض ًٜٜس .پاؾد ت ٠ا ٚ٧ؾؤاّ ضا تا٧س زض «تٌ٨ٜي ق »ٚ٨جؿ ٝجً ٞطز.

تکٌ٘ک ض٘ي چِ تکٌ٘کٖ است؟
ا ٚ٧ضٝـ تا٧س زض ِٜ١إ اؾتلاز ٟاظ اً ٚ٧تاب ٛ ٝطٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ ،آٙهسض ت٘وط ٚ٧قوٞز توا زض
جٔؿ ٤آظٗ ٙٞانٔ ٦تتٞا ٙت٠ضاحت ٦آ ٙضا اجطا ٞ٘ٛز .تطا ٥اجطا ٥تٌ٨ٜي «قوً »ٚ٨واك ٦اؾو
ً ٠زٝض ق٘اض ٣ؾؤاّ قيزاض زض زكتطچ ٤ؾؤاالت زا٧وط ٟتٌكو٨س  ٝؾو٘ ضاؾو آ ٙت٧ٜٞؿو٨س
«ق .»ٚ٨آثت ٠زض ٛطٕاكعاض آظٗٙٞؾواظ حوطف «قو١ »ٚ٨وٖ زض پاؾورٜاٗ١ ٝ ٠وٖ زض ظ٧وط ؾوؤاّ
ت٠نٞضت ًٖض َٛهطاض زاز ٟقس ٟاؾ ً ٠تا ًٔ٨ي ،پطض٦ٗ َٛقٞز.
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هثال :كطو ً٨ٜس زض زضؼ ػٕٔٞتجطت ،٦اظ طط٧ن ٛطٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ ٓٞح تطتط ٧ ٝا ًتاب اٞ٨ٌ٧ؾوا 5 ،ٙتواض اظ ذٞزتوا ٙآظٗوٙٞ
ُطكت٠ا٧س .اظ ٗج٘ٞع  150ؾؤاّ ،ت 35 ٠ؾؤاّ قيزاض پاؾد زازًٜ ٝ ٟاض ق٘اض ٣ؾٞاّ آ١ٙا ،حطف «ق »ٚ٨ضا ٞٛقوت٠ا٧وس .حواال
تطا ٥تطضؾٛ ٦ت٨ج« ٤تٌ٨ٜي ق »ٚ٨تا٧س ت ٠پاؾرٜاٗ٨ًٔ ٝ ٠س آظٗٗ ٙٞطاجؼ٨ًٜ ٠س  ٝتث٨ٜ٨س ًو ٠اظ  35ؾوؤاّ ٗوٞضز ٛظوط ،چو٠
تؼساز زضؾ  ٝچ ٠تؼساز ٛازضؾ تٞزٟاؾ  ٝتا زضنسُ٨طٗ ٥كرّم ً٨ٜس ً ٠آ٧ا تٛ ٠لغ ق٘ا ١ؿ ً ٠تو ٠ؾوؤاالت قويزاض
ػٕٔٞتجطت ٦پاؾد تس٨١س ٧ا ذ٨ط؟
زض اٗ ٚ٧ثاّ؛ اُط ت 15 ٠ؾؤاّ اظ  35ؾؤاّ پاؾد زضؾ زاز ٟتاق٨سٛ ،حوٗ ٣ٞحاؾوث ٠تو ٠قوٌْ ظ٧وط ذٞا١وس توٞز .تو ٠ذواطط
زاقت٠تاق٨س ً ٠زض ا ٚ٧نٞضت ،ق٘ا ت 20 ٠ؾؤاّ ،پاؾد ٛازضؾ زازٟا٧س.
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تٜاتطا ٚ٧چ ٙٞزضنس ق٘ا اظ  35ؾؤاّ قيزاض؛  23/80زضنس ٗثث قسٟاؾ ٛ ،ت٨ج٨ُ٦ٗ ٠طً ٖ٧و ٠ت٢توط اؾو تو ٠ؾوؤاالت
قيزاض ػٔ ٕٞپاؾد ز٨١س؛ اّٗا تا٧س تٞجًّ ٠طز ً ٠اٛ ٚ٧ت٨ج٨ُ٠ط ٨١ ٥ضتط ٦ت ٠زضؼ١وا ٥زِ٧وط ٛوساضز٧ .ؼٜوٌ٘ٗ ٦و ٚاؾو
ٛت٨ج ٤ؾؤاالت قيزاض ض٧اض٧ ٝ ٦ا ازتّ٨ات كاضؾٜٗ ،٦ل ٦اظ آب ،زضت٨ا٧س؛ ً ٠زض اٚ٧نٞضت؛ ٗؼ ٦ٜا ٚ٧حطف آ ٙاؾ ًوٛ ٠ثا٧وس
ت ٠ؾؤاالت قيزاض ض٧اض ٝ ٦ازتّ٨ات پاؾد تس٨١س .تٜاتطا ٚ٧تا٧س تٌ٨ٜي «ق »ٚ٨ضا ت٠نٞضت جساُاٛو ٠توطا١ ٥وط ٧وي اظ زضٝؼ
اجطا ً٨ٜس  ٝهثْ اظ آظٗ ٙٞانٔ ٦تسا٨ٛس؛ ً ٠هطاض اؾ ت ٠ؾؤاالت قيزاض ًسإ زضؼ پاؾد تس٨١س  ٝت ٠ؾؤاالت قويزاض ًوسإ
زضؼ پاؾد ٛس٨١س.
ت٠طٞض ذالن٦ٗ ٤تٞاُ ٙل  :چ ٙٞتؼض ٦اظ قي١ا زضؾ  ٝتؼضٛ ٦ازضؾ ١ؿتٜس؛ تا٧س كوط تو ٠ؾوؤاالت قويزاض تطذو ٦اظ
زضٝؼ پاؾد تس« .ٖ٨١آزٕ ٧از قٌ٨ات ٘ٛاظ ٗ٨اكت»!٠

هٌْذسٖ هعکَس دس تستصًٖ
ٝاغٜ٢ٗ ٣سؾٗ ٦ؼٌٞؼ اظ نٜؼ ٝاضز آٗٞظـ قس ٟاؾو  .زض نوٜؼ
ٝهت ٦ق٘ا اظ ضٝ ٥ٝؾ٠ٔ٨ا ٠ً ٥زِ٧طا ٙؾاذت٠اٛس ،تتٞا٨ٛوس ٗكوات ٠آٙ
ضا تؿاظ٧س ،اظ ا ٚ٧انطالح اؾتلازًٜٜ٦ٗ ٟس .زض ِٜ١إ پاؾرِ ٦٧ٞتو٠
ؾؤاالت تؿت٨ٛ ٦ع ٝهت ٦ق٘ا تا تطضؾُ ٦عٜ٧و١٠وا تتٞا٨ٛوس تو ٠پاؾود
زضؾ زؾ پ٨سا ً٨ٜس ،اظ اٝ ٚ٧اغ ٟاؾتلازًٜٜ٦ٗ ٟس.
٧ؼ ٦ٜق٘ا ت٠جا ٥ا ٠ًٚ٧اظ ؾؤاّ ت ٠پاؾد تطؾ٨س ،تطػٌؽ ػْ٘ ٗ٨ًٜ٦س  ٝاظ ُع١٠ٜ٧ا ،ت ٠پاؾد زضؾ ٗ٦ضؾ٨س .تٗ ٠ثاّ١وا٥
ظ٧ط زض زضؼ ض٧اض ٦تٞجّ٨ًٜ ٠س.
 -1دهای داخل اتاق  12درجِ باالی صفر ٍ َّای بیرٍى اتاق  11درجِ سردتر است .بِترتیب دهای بیررٍى اتراق ٍ هیراً یي
دهای بیرٍى ٍ داخل اتاق ،چٌد درجِ است؟
 1 )0و - 4

 - 1 )2و 4

 - 1 )1و - 4

 1 )3و 4

تطا ٥پاؾرِ ٦٧ٞت ٠ا ٚ٧ؾؤاّ ز ٝضٝـ ٝجٞز زاضز.
سٍش اٍّل :حل کشدى سؤال :زض ا ٚ٧ق ،ٟٞ٨ق٘ا تا ٘١ا ٙضٝـ ٗؼ٘ ،٦ٓٞؾؤاّ ضا حْ ٗ٨ًٜ٦س  ٝت ٠جٞاب ٗ٦ضؾ٨س.
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سٍش دٍّم ٗا ّواى هٌْذسٖ هعکَس :زض نٞضت ٠ً٦پاؾرِ ٦٧ٞت ٠ؾؤاّ ،زقٞاض  ٝظٗاٛثط تاقسٗ ،و٦تٞا٨ٛوس اظ ا٧و ٚضٝـ
اؾتلاز٨ًٜ ٟس .زض ا ٚ٧ضٝـ ق٘ا تا٧س ا ّّٝت ٠تطضؾ ٦ت٘إ ُع١٠ٜ٧ا تپطزاظ٧س  ٝؾؼ٨ًٜ ٦س اتتوسا ُعٜ٧و١٠واٛ ٥ازضؾو ضا حوصف
ً٨ٜس؛ تا پ٨سا ًطزُ ٙع ٤ٜ٧زضؾ ؾازٟتط قٞز.
زض ٗٞضز ا ٚ٧ؾؤاّ،چ ٙٞزٗا ٥ت٨ط ٙٝاتام  14زضج ٠اظ زٗا ٥زض ٙٝاتام ً 12 ٠زضج ٠اؾ  ،ؾطزتط اؾ  .پوؽ زٗوا ٥ت٨وطٙٝ
اتام ٧ا ت ٠ػثاضت ت٢تط؛ ػسز اُ ٤٘١ ّّٝع١٠ٜ٧ا تا٧س حت٘اً ٜٗل ٦تاقس .تٜاتطا ٚ٧ذٞزت٠ذٞز ُع١٠ٜ٧ا )4 ٝ 1( ٥حصف ٗ٦قوٛٞس ٝ
ُع١٠ٜ٧ا ٠ً )3ٝ 2( ٥ػسز ا ّّٝآ١ٙا ( )-2اؾ  ،تاه ٦ذٞا١س ٗاٛس.
زض ترف ز ّٕٝؾؤاّ٨ٗ ،ا ٚ٨ِٛزٗا ٥ت٨ط ٝ ٙٝزاذْ اتام ذٞاؾت ٠قس ٟاؾ  .اُط زٗا ٥ت٨ط ٙٝضا اظ زٗا ٥زاذْ اتام ًوٖ ًٜوٖ٨
حانْ (٦ٗ )-2قٞز ٗ ٝج٘ٞع (٦ٗ 10 ٖ١ 12 ٝ )-2قٞز ً ٠اُط توؿ ٖ٨تط  2قٞز 5 ،ت٠زؾ ٗو٦آ٧وس .تٜواتطاُ ٚ٧عٜ٧و)3( ٤
پاؾد زضؾ ٗ٦تاقس.
زهّ ً٨ٜس ً ٠ططاح ؾؤاّ تٗ ٤ُٛٞ ٠ا١طا٠ٛاُ ٥ع١٠ٜ٧ا )3ٝ 2( ٥ضا قث ٠٨ت ٖ١ ٠ططاحً ٦طزٟاؾ توا زاٛوفآٗوٞظا ٙػجوٝ ّٞ
ت٦زهّ ضا كط٧ة ز١سٗ .ا تُ ٠عٛ ٤ٜ٧ازضؾت ٠ً ٦ذ ٦ٔ٨قث ٠٨تُ ٠ع ٤ٜ٧زضؾ تاقسُ ،ع« ٤ٜ٧زإ» ُٗ .ٖ٨٧ُٞ٦عٜ٧و ٤زإ زض ا٧وٚ
ؾؤاّ ُع٦ٗ )2( ٤ٜ٧تاقس .آثت ٠ططاح ؾؤاّ تطا ٥جٔ٨ُٞط ٥اظ پاؾرِ ٦٧ٞقاٛؿُ ،٦عٜ٧و١٠وا )4 ٝ 1( ٥ضا ٨ٛوع قوث ٠٨تو١ ٠وٖ
ططاحً ٦طز ٟاؾ .
باز ّن بِ هثال دی ری تَجِّ کٌید:
2
 -2هقدار تقریبی کسر
3

1/5 )0

بِ رٍش گرد کردى با تقریب کنتر از  0/01چقدر است؟
1/555 )2

1/55 )1

1/56 )3

چ ٙٞؾؤاّ ُلت٠؛ تا توط٧ة ( ،)0/01تا تطضؾ١ ٦ط چ٢اض ُعٗ ،٠ٜ٧كرّم ٗ٦قٞز ًُ ٠ع١٠ٜ٧اٛ )3 ٝ 1( ٥ازضؾو ٗو٦تاقوٜس ٝ
پاؾد زضؾ تا٧س تُ ٚ٨ع )4 ٝ 2( ٤ٜ٧تاقس .حاال ًسإ ُع ٠ٜ٧تا توط٧ة ًٖتط اظ ُ 0/01طز قس ٟاؾ ؟ (٧ 0/66ا )0/67
تا ٧ي ٗحاؾث ٤ؾاز٦ٗ ٟتٞا ٙزض٧اك ًُ ٠ع٧ )4( ٤ٜ٧ؼ 0/67 ٦ٜپاؾد زضؾ اؾ .

آهَصش تکٌ٘ک تعالٍُ هٌْا ()- +
تٌ٨ٜي تؼال٢ٜٗ ٟٝا (  )-ت ٠ق٘ا ٧از ٗ٦ز١وس ًو ٠چِٛٞو ٠اظ ٝهو ذٞزتوا ٙزض جٔؿو٤
آظٗ ٙٞذٞب ٗ ٝل٨س اؾتلاز٨ًٜ ٟس .ا ٚ٧تٌ٨ٜي تطا ٥آ ٙاؾو ًو ٠زاٛوفآٗوٞظ تتٞاٛوس
ظٗاٗ ٙحسٝز ذٞز ضا زض جٔؿ ٤آظٗٗ ٙٞس٧طًٜ ٧س  ٝتا ً٘ثٞز ٝه ٗٞاجٛ ٠كٞز.
ذ ٦ٔ٨اظ زاٛفآٗٞظاٝ ،ٙه ظ٧از ٥ضا نطف ؾؤاالت «زضؼ١ا ٥اتتسا ٥آظٗوٗ »ٙٞوًٜٜ٦وس ،ا٧و ٚػوسٝ ٟهتو ٦تو ٠ؾوؤاّ١وا٥
زضؼ١ا ٥پا٧ا٦ٗ ٦ٛضؾٜس ،تا ً٘ثٞز ظٗاٞٗ ٙاج٦ٗ ٠قٛٞس .تطضؾ ٦ت٨فتط ٛكا٦ٗ ٙز١س ً ٠آ١ٙوا ؿآثواً ٝهو ذوٞز ضا نوطف
ؾؤاالتً ٦طزٟاٛس ًٗ ٠ؼٔ٨ٛ ٕٞؿ پاؾدقا ٖ١ ٙزضؾ تٞز ٟتاقس  ٝكطن پاؾرِ ٦٧ٞت ٠ؾؤاالت ٠ً ٦پاؾدقا ٙضا تٔس تٞزٟاٛس
ضا اظ زؾ زازٟاٛس! ا ٚ٧ضٝـ ذطا ٦٧تعضٍ  ٝؿ٨طهاتْ جثطا ٙاؾ  .اؾتلاز ٟاظ تٌ٨ٜوي (  )-جٔو ٥ٞا٧و ٚذطوا ضا ٗو٨ُ٦وطز
«تٌ٨ٜي تؼال٢ٜٗ ٟٝا» تٗ ٠ا ً٘ي ًٜٗ٦س تا ظٗا ٙذٞز ضا زض جٔؿ ٤آظٗٗ ٙٞس٧ط.ٖ٨ًٜ ٧
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تکٌ٘ک تعالٍُ هٌْا ( )- +سا چگًَِ اجشا کٌ٘ن؟
ت٠طٞض ًّٔ ٦ؾؤاالت ١ط آظٗ ٙٞضا ٗ٦تٞا ٙت ٠ؾُ ٠ط ٟٝظ٧ط توؿً ٖ٨طز:
 -1ؾؤاالت ٠ً ٦پاؾد آ١ٙا ضا ٗ٦زا.ٖ٨ٛ
 -2ؾؤاالت ٠ً ٦پاؾد آ١ٙا ضا ٦٘ٛزا« .ٖ٨ٛؾؤاالت زقٞاض»
 -3ؾؤاالت ٠ً ٦اُط ٝه ت٨فتط ٥ض ٥ٝآ١ٙا تِصاض٦ٗ ،ٖ٧تٞا ٖ٨ٛپاؾدقا ٙضا پ٨سا ً« .ٖ٨ٜؾؤاالت ظٗاٙتَط»
هثاال :ته٧ٞط ؾ٘ چپٗ ،طتٞب ت ٠ؾؤاالت  1تا  5زضؼ «هطآ ٝ ٙپ٨إ١وا٥
آؾ٘ا٦ٗ »ٙتاقس .ػالٗ ١اُ ٥صاقت٠قسٛ ،ٟكا٦ٗ ٙزٜ١س ً:٠
 -1چ ٙٞپاؾد ( )4ٝ1ضا تٔس ١ؿتٖ؛ ت ٚ٨٘١ ٠زٓ ْ٨ػالٗت١ ٦وٖ ًٜواض قو٘اض ٣آ١ٙوا
ُ٦٘ٛصاضٕ.
 -2چ ٙٞپاؾد زاز ٙت ٠ؾؤاالت ( )5ٝ2تٝ ٠ه ظ٧از٨ٛ ٥اظ زاضزٝ ،ه ذوٞز ضا نوطف
آ١ٙا ًٖٜ٦٘ٛ؛ تٜاتطا ٚ٧زٝض ق٘اض ٣آ١ٙا زا٧طً ٟك٨س ٝ ٟؾ٘ ضاؾو آ١ٙوا ػالٗو

( ) ُٗ٦صاضٕ .ا ٚ٧ػالٗ تٗ ٠ؼ ٦ٜآ ٙاؾ ً ٚٗ ٠اال٦٘ٛ ٙذوٞا ٖ١تو ٠ا٧و ٚؾوؤاّ
پاؾد تس ٖ١چٝ ٙٞه ظتاز ٥اظ ٗ٨ُ٦ٗ ٚطز اّٗا اُط ٝه اضاك ٠آٝضزٕ ،ت ٠ؾوطاؽ آٙ
ذٞا ٖ١آٗس.
 -3چ ٙٞپاؾدِ ؾؤاّ  3ضا ٦٘ٛزا ٝ ٖٛجٞاب زاز ٙتو ٠آ ٙذٔ٨و ٦زقوٞاض اؾو ؛ پوؽ
ٝه

ذٞز ضا ض ٥ٝآ ٙتٔق  ٝ ًٖٜ٦٘ٛزٝض ق٘اض ٣ا ٚ٧ؾؤاّ٧ ،وي زا٧وطٗ ٟوً٦كوٖ ٝ

ؾ٘ ضاؾ آ ٙػالٗ ٗ٢ٜا ( )-هطاض زاز ٝ ٟت ٠ؾطاؽ ؾؤاالت تؼس٦ٗ ٥ض.ٕٝ

زض ٛطٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ كٞم پ٨كطكتٞٓ ٤ح تطتط ،ػالٗ ( ) ٧ا ( )-زض ظ٧ط ؾؤاالت ُصاقت ٠قس ٟاؾو  ٝقو٘ا توا ًٔ٨وي توط ض٥ٝ
آ١ٙا ٗ٦تٞا٨ٛس ت ٠ػالٗ ُصاض ٥ؾؤاالت تپطزاظ٧س  ٝزض پا٧ا ٙآظٗ ٙٞتا ٗكوا١سً ٣اضٛاٗو ٤ذوٞز ،اظ ٛت٨جو ٤آٗ ٙطّٔوغ قو٧ٞس .زض
ًاضٛاٗٗ ٤صًٞض ٛت٨ج ٤پاؾرِ ٦٧ٞت ٠اٞٛ ٚ٧ع ؾؤاالت ٨ٛع ت ٠ق٘ا ٘ٛا٧ف زاز٦ٗ ٟقٞز .ق٘ا تا٧س زض آظٗ١ٙٞاً ٦٧و ٠اظ ذٞزتواٙ
ٗ٨ُ٦ط٧س ،آٙهسض اظ ا ٚ٧تٌ٨ٜي اؾتلاز٨ًٜ ٟس تا زض جٔؿ ٤آظٗ ٙٞانٔ ٦تتٞا٨ٛس ت ٠ؾازُ ٦آ ٙضا اجطا ً٨ٜس.
ذالن ٠تٌ٨ٜي تؼال٢ٜٗ ٟٝا ا ٚ٧اؾ ً ٠ق٘ا اتتسا ت ٠ؾؤاالت ٠ً ٦پاؾد آ١ٙا ضا ٗ٦زا٨ٛوس ،جوٞاب زازًٜ ٝ ٟواض تو٨و ٤ؾوؤاالت
ػالٗ ( ٧ا ُ٦ٗ )-صاض٧س .ؾپؽ زض پا٧ا ٙآظٗ ٝ ٙٞتؼس اظ پاؾدزاز ٙت ٠آذط ٚ٧ؾؤاّ ت ٠ؾطاؽ «ؾؤاالتِ ظٗواَٙتوط ( )» ًو ٠توا
ػالٗ ( ) ٗكرّم قسٟاٛس٦ٗ ،ض٧ٝس  ٝزض ٗطحٔ ٤پا٧ا ٦ٛزضنٞضت ٠ً٦كطن تاهٗ ٦اٛس ٟتاقس تو ٠ؾوطاؽ «ؾوؤاالت زقوٞاض ()-
ٗ٦ض٧ٝس  ٝت ٠آ١ٙا ٨ٛع پاؾد ٗ٦ز٨١س .زض پاؾدزاز ٙت ٠ؾؤاالت «زقٞاض( »)-تا٧س ذ ٦ٔ٨زهّ ً٨ٜس؛ چ ٌٚ٘ٗ ٙٞاؾو جوٞاب
آ١ٙا ٜٗل ٦قٞز .اُط اظ پاؾدِ زضؾ ٗ ،ط٘ن ٚتٞز٧س ،ت ٠آ١ٙا پاؾد تس٨١س؛ زض ؿ٨ط ا ٚ٧نٞضت پاؾد ٛساز ٙتو ٠آ١ٙوا توٛ ٠لوغ
ق٘ا ذٞا١س تٞز.
در تکٌ٘ک منها ( ، )-دٍر سؤاالت دشوار داٗرُ هٖکش٘ن ٍ سوت راست آىّا ،عالهت هٌْا ( )-قرار هٖدّ٘ن.

در تکٌ٘ک تعالوه ( ، )+دٍر سؤاالت زمانتَر داٗرُ هٖکش٘ن ٍ سوت راست آىّا ،عالهت بعالٍُ ( )+قرار هٖدّ٘ن.
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نکات کلیذی و هٍن در پاسخگىیی بً سؤاالت هٍار زشیهًای یا تستی
 -1ت ٠ذسا٢ٗ ٥طتا ٙت٨ًٜ ًْٞس.
 -2تا تطٛاٗ ٠زضؼ ترٞا٨ٛس  ٝزض ًاضتا ٙتالـ  ٝجسّ ّ٧زاقت ٠تاق٨س.
 -3زض پاؾرِ ٦٧ٞت ٠ؾؤاالت ػجٔ٨ٌٜٛ ٠س.
 -4زض جٔؿ ٤آظٗ ٙٞتالـ ً٨ٜس تا آضاٗف ذٞز ضا حلظ ً٨ٜس .ت٧ ٠از زاقت ٠تاق٨س ً ٠اُط ؾؤاالت زضؼ ذانّ ٦ؾور تاقوس،
ا ٚ٧ؾرت ٦تطا ٠٘١ ٥زاٛفآٗٞظا ٙاؾ ٛ ٝثا٧س ِٛطاٛ ٙت٨ج ٤آظٗ ٙٞق٧ٞس.
 -5ت٘إ ُع١٠ٜ٧ا١ ٥ط ؾؤاّ ضا تا زهّ ترٞا٨ٛس؛ قا٧س آذطُ ٚ٧عً ،٠ٜ٧اْٗتط اظ توُ ٤٨ع١٠ٜ٧ا تاقس.
 -6پاؾد ؾؤاالت ضا تالكانٔ ٠زض پاؾدتطٍ ػالٗ تع٨ٛس .تطذ ٦اظ زاٛفآٗٞظا ٙجٞاب ؾؤاالت ضا اتتوسا زاذوْ زكتطچو ٤ؾوؤاّ
ٗكرّم ًٜٜٗ٦س  ٝزض پا٧ا ٙآظٗ ،ٙٞجٞاب١ا ضا ت ٠زاذْ پاؾدتطٍ ٜٗتوْ ًٜٜٗ٦س .اً ٚ٧اض تؿ٨اض ذططٛواى اؾو چو ٙٞاّٝالً
ٝه ق٘ا ت٨فتط تٔق ٗ٦قٞز  ٝرا٨ٛاً اُط پاؾد ٧ي ؾؤاّ جاتو٠جوا قوٞز ،ت٘وإ پاؾود١وا ٥تؼوس اظ آ ٙؾوؤاّ ٨ٛوع جاتو٠جوا
ذٞاٜ١س قس  ًْ ٝآظٗ ٙٞذطاب ذٞا١س قس.
 -7اظ تٌ٨ٜي١ا« ٥قٜ٢ٗ« ،»ٚ٨سؾٗ ٦ؼٌٞؼ» « ٝتؼال٢ٜٗ ٟٝا» زض آظٗ١ٙٞا ٥آٗازًُ ٦و ٠اظ ذٞزتواٗ ٙو٨ُ٦ط٧وس ،اؾوتلازٟ
ً٨ٜس تا تطا ٥اجطا ٥آ١ٙا زض جٔؿ ٤آظٗ ٙٞانٔ٢ٗ ،٦اضت ًاك ٦پ٨سا ً٨ٜس.
 -8تؼس اظ پاؾدزاز ٙت١ ٠ط«ز ٟؾؤاّ»٧ ،يتاض ق٘اض ٣ؾؤاالت پاؾدتطٍ ضا تا ق٘اض ٣ؾؤاالت زكتطچ ٤ؾؤاالت ٗطاتو ز٨١وس ٝ
اظ جات٠جا ٛكس ٙپاؾد١ا ٥ذٞز ٗط٘ن ٚق٧ٞس.
 -9تا اؾتلاز ٟاظ ٛطٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ كٞم پ٨كطكت٠ا ٠ً ٥زض اذت٨اض زاض٧س٢ٗ ،اضت تؿ ظ ٦ٛذٞز ضا اكعا٧ف ز٨١س  ٝتالـ ً٨ٜوس
تا زض ١ط آظٗ ،ٙٞتؼساز پاؾد١ا ٥اقتثا ٟذٞز ضا زض ٗوا٧ؿ ٠تا آظٗ١ٙٞا ٥هثًٔ ٦ا١ف ز٨١س .زض اتتوسا ؾوؼ٨ًٜ ٦وس تو٨فتوط اظ
آظٗ١ٙٞاٗ ٥ثحث ٝ ٦زضؼت٠زضؼ اؾتلاز٨ًٜ ٟس؛ اّٗا زض چٜس ١لت ٠تاهٗ٦اٛس ٟتا آظٗو ٙٞانؤ ٦اظ آظٗو١ٙٞوا ٥جواٗغ اؾوتلازٟ
ً٨ٜس.
 -10اُط پاؾد ؾؤآ ٦ضا ٦٘ٛزا٨ٛس١ ،طُع ت ٠آ ٙجٞاب ٛس٨١س.
 -11زض جٔؿ ٤آظٗ ،ٙٞؾاػ ت٘١ ٠طا ٟزاقت ٠تاق٨س  ٝتؼس اظ پاؾدزاز ٙت١ ٠ط  10تا ؾؤاّ ،ت ٠ؾاػ ذٞز ِٛوا ٦١تٜ٨ساظ٧وس ٝ
تالـ ً٨ٜس ظٗا ٙتاهٗ٦اٛس ٟضا ت٠ذٞت ٦ت ٚ٨ؾؤاالت توؿ٨ًٜ ٖ٨س.
 -12اظ اِتٞز تطا ٥پاؾدزاز ٙت ٠ؾؤاالت اؾتلاز٨ٌٜٛ ٟسٗ .ساز ٗكٌَٛ ٦طٕ ،ت٢تطٝ ٚ٧ؾ ٠ٔ٨تطا ٥پاؾدزاز ٙت ٠ؾؤاالت اؾ .
٧ -13ي ػسز ٗسازتطاـ ٧ ٝي ػسز پاىً ٚذٞب ت٘١ ٠طا ٟزاقت ٠تاق٨س.

تطا ٥زض٧اك آذطٛ ٚ٧ؿرٛ ٤طٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ اٞ٨ٌ٧ؾا ٖ٢ٛ ٙت ٠ؾا ٧اٛتكاضات ٓٞح تطتط تٛ ٠كاٗ Lohebartar.ir ٦ٛطاجؼ٠
ًطز ٝ ٟتا اٛتراب ُعٛ« ٠ٜ٧طٕاكعاض» اظ ٞٛاض اتعاض تاال ٥ؾاٝ ٝ ٧ضٝز ت ٠ترف«ٛطٕاكعاض١ا ٥اٛتكاضات»  ٝاٛتراب ٛطٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ
اٞ٨ٌ٧ؾا ،ٖ٢ٛ ٙا ٚ٧تطٛاٗ ٠ضا زاٞٔٛز ً٨ٜس.
تصًط :زض ا ٚ٧نلح ٠ق٘ا  ٦ٗ ٖ١تٞا٨ٛس ٛؿرٜ٧ٝ ٤سٝظٛ ٖ١ ٝ ٥ؿر ٤اٛسض٧ٝس ٥ضا زاٞٔٛز ً٨ٜس .تٜاتطا ٚ٧زه ً٨ٜس ً ٠تطٛاٗٞٗ ٤ضز
ٛظطتا ٙزاٞٔٛز قٞز.
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با هً درصذی هیتىانین در آسهىى قبىل شىین؟
تطاٞٗ ٥كّو ّ٨زض آظٗ٨ٛ ،ٙٞاظ٨ٛ ٥ؿ ً ٠ت ٠ت٘إ ؾؤاالت پاؾد ز٨١س .اُط ق٘ا زضنس١ا ٥ظ٧ط ضا ًؿة ً٨ٜس؛ ت ٠احت٘اّ تؿ٨اض ظ٧از جعء
اكطاز پص٧طكت٠قس ،ٟذٞا٨١س تٞز .تا٧س تٞج٨ًٜ ٠س ً ٠ت٠طٞض ًٔ ٦هثوّٞقوس ٙزض ٗوساضؼ ت٨عٞ١قوا ٙؾور توط اظ ٗوساضؼ ٛٞ٘ٛو٠زٓٝتو٦
ٗ٦تاقس؛ ٓصا زضنس١ا ٥ت٢تط٦ٗ ٥ذٞا١س.
جذول حذاقل نوزي السم بزای قبىل شذى در هذارس تیشٌىشاى
نام

استعذاد تحلیلی یا ٌىش

قزآى و هعارف اسالهی

سباى و ادبیّات فارسی

هطالعات اجتواعی

علىم تجزبی

ریاضیات

تیشٌىشاى

34

41

51

51

41

31

نوىنًدولتی

-

41

41

41

31

14

٘١اٙطٞض ً٦ٗ ٠ت٨ٜ٨س اُط ق٘ا تتٞا٨ٛس ت 40 ٠تا  60ؾؤاّ اظ  100ؾؤاّ آظٗ ٙٞپاؾد زضؾ تس٨١س ٘ٛ ٝطٜٗ ٣ل ٦ظ٧ازٛ ٥ساقوت ٠تاقو٨س.
حت٘اً زض آظٗٝ ٙٞضٝزٗ ٥ساضؼ ت٨عٞ١قا٧ ٝ ٙا ٠ٛٞ٘ٛزٓٝت ٦هث ّٞذٞا٨١س قس٘١ .اٙطٞضًُ ٠لتٖ٨؛ تطضؾً ٦اضٛاٗ١٠ا ٥ؾاّ١اُ ٥صقوت٠
ٛكا٦ٗ ٙز١س ً ٠زضنس اكطاز پص٧طكت٠قس ٟزض ٗساضؼ ٠ٛٞ٘ٛزٓٝت ٦ً٘ ٦پاٚ٨٧تط اظ ٗساضؼ ت٨عٞ١قا ٙاؾ .
ههابع آسهىى ورودی هذارس تیشٌىشاى سزاسز کشىر
دوري هتىسطً اوّل نٍن بً دٌن ورودی سال تحصیلی 0911-0011

زمان کل 001 :دقیقه

تعداد کل سؤاالت011 :

آزمون استعداد تحلیلی یا هوش
ردیف

ًام درس

تعداد سؤاالت

از شوارُ

تا شوارُ

زهاى

هٌابع آزهَى

0

استعداد تحلیلی یا هوش

41

0

41

 41دقیقه

 41درصد نمرۀ کل آزمون

بزای آشىایی با اوًاع سؤاال ت اسعداا حلیلیی ییحًاولا اس کعاب «هوش برتر نهم» اوعشارا ت لًح بزحز اسعفا ٌ کىلا .ایه کعاب ولش ارای وزمافزشار
آسیًنساس ییباشا.
آزمون استعداد تحصیلی یا محتوای کتابهای درسی
ردیف

نام درس

ضریة

تعداد سؤاالت

1

قرآى ٍ هعارف اسالهٖ

0

01

2

زباى ٍ ادب٘ات فارسٖ

1

01

3

هطالعات اجتواعٖ

0

01

5

علَم تجربٖ

درٍس پاٗٔ ّشتن ٍ ًْن

1

01

( 66تا  76درصذ از ًْن 46 -تا  36درصذ از ّشتن)

3

01

01

41

6
رٗاض٘ات
جوع کل ّر ستَى

مناتع آزمون

 41درصذ از ًورٓ کل آزهَى

 76دق٘قِ

حذکزیُم:
بزرسیَا وشان یی َا کٍ حاي  04رصا سؤاال ت اس کعابَای رسی پایۀ َشعم طزح ییشً  .بىابزایه حسیط بز ريس َشعم َم خلیی یُم اسز..
لذا بٍ شما حًصلٍ ییکىلم کٍ کعاب ایکیوسان هشتم را َم خزیااری ي یطالدٍ کىلا .ایه کعاب ولش ارای وزمافشار آسیًنساس رایگان ییباشا.
اوعشارا ت لًح بزحز بزای اوشآیًسان پایۀ َفعم ولش کعاب «ایکیوسان هفتم» را حًللا کز ٌ اس ..ایه کعاب ولش َماوىا کعزابَزای یزذکًر ارای
وزمافشار آسیًنساس رایگان ییباشا.
آسیًن ومًوٍ يلعی بزای سال حلصلیی  0911-0044بٍ صًر ت یسعقل اس آسیًن حلشًَشان ي اسعاوی بزگشار گز یا ي یىابع ي حداا سزًاال ت آن بزا
آسیًن حلشًَشان یعفاي ت بً کٍ ر صفلٍ بدا حًضلح ا ٌ شاٌ اس..
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تجشیً و تحلیل سؤاالت تیشٌىشاى و نوىنًدولتی پایۀ نٍن در پهج سال زذشتً

زض ٛظإ آٗٞظق ٦جس٧س ( )3-3-6تطاٝ ٥ضٝز ت ٠پا ٤٧زٗ ٖ١ساضؼ ت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت ،٦تا ً ٜٙٞپٜج تاض آظٗ ٙٞتطُعاض قس ٟاؾ .
آصهَى سال 1395

(آصهَى ت٘ضَّضاى کطَسٕ ٍ ًوًَِدٍلتٖ تِ صَست استاًٖ تشگضاس گشدٗذ).

)1

 )2آصهَى سال 1396

(آصهَى ت٘ضَّضاى کطَسٕ ٍ ًوًَِدٍلتٖ تِ صَست استاًٖ تشگضاس گشدٗذ).

 )3آصهَى سال 1397

(آصهَى ت٘ضَّضاى ٍ ًوًَِدٍلتٖ تِ صَست کطَسٕ ٍ ّواٌّگ تشگضاس ضذ).

 )4آصهَى سال1398

(آصهَى ت٘ضَّضاى ٍ ًوًَِدٍلتٖ تِ صَست کطَسٕ ٍ ّواٌّگ تشگضاس ضذ).

 )5آصهَى سال 1399

(آصهَى ت٘ضَّضاى کطَسٕ ٍ ًوًَِدٍلتٖ تِ صَست استاًٖ تشگضاس گشدٗذ).

الظٕ ت ٠تٞض ٨اؾ ً ٠زض ؾاّ١ا )1398 ٝ 1397( ٥آظٗ ٙٞت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت ٦ت ٠نٞضت ٧ي آظٗ٘١ ٙٞاٜ١وَ ًكوٞض ٥تطُوعاض
قسٛس .اٗا زض ؾاّ١ا )1399 ٝ 1396 ، 1395( ٥آظٗ ٙٞت٨عٞ١قا ٙت ٠نٞضت ًكٞض ٝ ٥آظٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٙٞزٓٝت ٦تو ٠نوٞضت اؾوتا ٦ٛتطُوعاض
ُطز٧س .ت ٠زٓ ْ٨قٞ٨ع ت٘٨اضً ٥طٛٝا زض ؾاّ  1399ا ٚ٧آظٗ١ٙٞا تا زٗ ٝا ٟتاذ٨ط تطُعاض قسٛس.
زض جس ّٝظ٧ط ضٛٝس تـ٨٨طات ٗحتٞا ٥آظٗ١ٙٞا ٥ت٨عٞ١قا٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٙزٓٝت ٦زض چٜس ؾاّ اذ٨ط اضائ ٠قس ٟاؾ .
جدول مقایسه تعداد سؤاالت آزمون تیسهوشان و نمونهدولتی در پایۀ نهم
استعداد

قرآى ٍ هعارف

زباى ٍ ادبیات

هطالعات

تحلیلی

اسالهی

فارسی

اجتواعی

تیسَّشاى قدین

11

8

11

11

11

ًوًَِدٍلتی قدین

0

10

11

10

21

21

تیسَّشاى جدید (فعلی)

10

10

10

10

10

10

0

ًوًَِدٍلتی جدید (فعلی)

0

10

11

10

21

21

8

ًام درس

زباى

جوع کل

زهاى کل

اً لیسی

سؤاالت

(دقیقِ)

00

100
120

علَم تجربی

ریاضیات

عربی

20

0

0

8

1

100

0

100

100

1

100

120

ترف اؾتؼساز تحٔ ٦ٔ٨قاْٗ ؾؤاالت ٞ١ـِ ًالٗ ٝ ٦ؿ٨طًالٗ ،٦ذاله ٝ ٨تٞاٛا ٦٧تجع ٝ ٠٧تحٔٗ ْ٨ؿائْ ٗ٦تاقس .تطاً ٥ؿوة ٗ٢واضت
زض ا ٚ٧ظًٗ ،٠ٜ٨تابِ «هوش برتر نهم» اٛتكاضات ٓٞح تطتط ضا ً ٠زاضاٛ ٥طٕاكعاض آظٗٙٞؾاظ كٞم پ٨كطكت ٤ضاِ٧ا ٙاؾ  ،پ٨ك٢ٜاز ٗ.ٖ٨ًٜ٦
تطضؾ ٦ؾط زقٞاض ٥ؾؤاالت ا ٚ٧آظٗ١ٙٞا ،زض ؾاّ١ا ٥اذ٨ط ٛكا٦ٗ ٙز١س ً ٠ؾؤاالت آظٗو ٙٞت٨عٞ١قوا ،ٙزقوٞاضتط ٗ ٝل٢و٦ٗٞتوط اظ
آظٗ٠ٛٞ٘ٛ ٙٞزٓٝت ٦تٞزٟاؾ  .آثت ٠تطضؾ ٦آظٗ٠ٛٞ٘ٛ ٙٞزٓٝت ٦تطذ ٦اظ اؾتا١ٙا ٨ٛع ٛكا٦ٗ ٙز١س ً ٠زقوٞاض ٥تؼضو ٦اظ ؾوؤاالت آ١ٙوا
ًٖتط اظ ؾؤاالت ؾ٘پاز ٛثٞزٟاؾ .
ت٠طٞض ًّٔ٦ٗ ٦تٞاُٙل ً ٠ؾؤاالت آظٗ ٙٞت٨عٞ١قاٗ ٙل ،٦ٗٞ٢تطً٨ث ٝ ٦كطازاٛك٦تط اظ ؾؤاالت آظٗ٠ٛٞ٘ٛ ٙٞزٓٝت ٦تٞز ٟاؾ  .زض ِٛواٟ
ا ّّٝؾؤاال ت آظٗ ٙٞت٨عٞ١قا ٙذاض اظ چ٢اضچٞب ًتاب زضؾ ٦تٛ ٠ظط ٗ٦ضؾٜس؛ اّٗا ٝهت ٦زه٨نتط تطضؾ٦ٗ ٦قٛٞسٗ ،تٞجّ٦ٗ ٠قً ٖ٧ٞو٠
ٗطاتن تا ٗلا ٖ٨١زضؾ ٦ططاح ٦قسٟاٛس .تا اٝ ٚ٧جٞز تٛ ٠ظط ٗ٦ضؾس ً ٠تا٧س زض ططاح ٦ؾؤاالت آظٗ ٙٞت٨عٞ١قا ٙت ٠تّٜٞع زاٛفآٗوٞظ٥
 ٝؾط ػٔ٘ٗ ٦تلاٝت جاٗؼ ٠زاٛفآٗٞظ ٥زض ؾط ًكٞض  ٝذهٞناً ٛواب ٗحط ٕٝتٞجّ ٠قٞز .ؾٞاالت ت٨عٞ١قا 1399 ٙذآ ٦اظ اقوٌاّ
ٛثٞز  ٝتؼساز ٥اظ ؾٞاالت حصف ُطز٧س .تا تٞجّ ٠ت ٠تـ٨٨طات ٌٗطض  ٝؿ٨طهاتْ پ٨فت ٦ٜ٨زض ا ٚ٧آظٗ١ٙٞا ،ت ٤٨ًٔ ٠زاٛفآٗٞظا ٙػع٧ع تٞن٠٨
ٗ ٠ً ٖ٨ًٜ٦تطاٞٗ ٥كّو ّ٨زض ١ط ز ٝآظٗ ،ٙٞذٞز ضا تا اٞٛاع ؾؤاالت آقٜا ٞ٘ٛز ٝ ٟاظ تّٜٞع ؾؤاالت ٗٞجٞز زض ٜٗاتغ ظ٧ط اؾتلاز٨ًٜ ٟس:
-1
-2
-3
-4
-5

کتاب هوش برتر نهم به همراه نرمافسار آزمونساز فوق پیشرفتۀ رایگان ( ویژۀ سؤاالت استعداد تحلیلی آزمون تیسهوشان)
کتاب اسمارت نهم به همراه نرمافسار آزمونساز فوق پیشرفتۀ رایگان (ویژۀ آموزش ریاضی تیسهوشان و نمونهدولتی)
کتاب ایکیوسان نهم به همراه نرمافسار آزمونساز فوق پیشرفتۀ رایگان (سؤاالت طبقهبندی تیسهوشان نمونه دولتی)
کتابهای دو جلدی  23استان نهم  0011و ( 0231آزمونهای جامع نمونهدولتی استانهایکلکشور)
کتابهای ایکیوسان هفتم و هشتم همراه با نرمافسار (سؤاالت طبقهبندی تیسهوشان و نمونه دولتی)

زض پا٧ا ٙاظ ٗؼّٔ٘ا ٙكط٨١رتٝ ،٠آسُ ٚ٧طاٗ ٝ ٦زاٛفآٗٞظا ٙػع٧ع؛ زضذٞاؾ ٗٛ ،ٖ٨ًٜ٦ظطات  ٝپ٨ك٢ٜازات ذٞز ضا تٗ ٠ا ٜٗتوْ ٘ٛاٜ٧س.
صادق گرجی
مدیر انتشارات لوح برتر

06

پاسخبرگ سؤاالت تستی انتشارات لوح برتر
داوشآمًز عسیس ،میتًاویذ از ایه پاسخبرگ تمریىی ،بٍ تعذاد دلخًاٌ تکثیر ومًدٌ ي برای پاسخ دادن بٍ سؤالَا از آن استفادٌ کىیذ.
از مذاد مشکی ورم استفادٌ کردٌ ي خاوٍَا را بٍ طًر کامل پرکىیذ .برای درصذگیری بخش تکىیکَای تستزوی را مطالعٍ کىیذ.
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نام و نام خانوادگی:
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82
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تاریخ آزمون:
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93
94
95
96
97
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99
111

شماره آزمون:
نوع آزمون:

جدول محاسبه نتيجۀ آزمون
درسَا
قرآن ي پیامَا
ادبیات فارسی
عربی
مطالعات اجتماعی
زبان اوگلیسی
علًم تجربی
ریاضی
جمع کل

درست وادرست وسدٌ درصذ
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آزمون ورودي مدارس نمونهدولتي پاية نهم به دهم
استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل سال 0911-0011

0911-0011

آموزش قرآن و پیامهای آسمان
َ
َ َ ٌ َ َ ُ ُ
ّ
َ ُ
شک َ
رون).
لناه اجاجا فلوال ت
 -1ترجمه صحیح واژة قرآنی مشخص شده ،کدام گزینه است؟ (لو نشاء جع

 )1نور و روشنایی

 )2غم و اندوه

 )3آتش فروزان

(نهم ،قرآن ،درس )6

 )4تلخ و شور

 -2ترجمة همة گزینهها به جز گزینة  ..............درست است.
ََ
َ ََ ُ
بین اخ َویکم :پس اصالح کنید میان برادرانتان.
صلحوا
 )1فا ِ
َ
 )2ل ُیدخل ُ
َ
المؤمنات :تا وارد کند مردان باایمان و زنان باایمان را.
ؤمنین و
الم
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َّ ّ َ َ َ
ََّ
الباطل :زیرا کسانی که کافر شدند پیروی کردند باطل را.
 )3ذلک ِبان ال
ذین کفروا اتبعوا ِ
ً َ َ
َ
ایمان ِهم :تا بیفزاید ایمانی بر ایمانشان.
ِ )4لیزدادوا ایمانا مع ِ
 -3ترجمة همة گزینهها به جز گزینة .............نادرست است.
زاء بما کانوا َی َ
عم َ
َ ً
لون :پاداشی به خاطر آنچه انجام میدهند.
َ )1ج ِ
َّ
 )2ام َحس َب ال َ
َّ ّ
ذین َ َ
ات :آیا گمان کرد کسی که کارهای بد انجام داد.
اجترحوا السی ِ
ََ َ ِ َ َ ً َ ً
 )3فانشرنا ِبه بلدة میتا :پس زنده کردیم به وسیله آن سرزمین مرده را.
ً
َ ُ َ ََ
 )4ل َیقول َّن خلق ُه َّن :حتما میگویند آفرینش آنها را.

(نهم ،قرآن ،درس )4

(نهم ،قرآن ،درس )1

الف وصل کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
 -4حرکت ِ
 )2اثنا َع َشرَ
اعدلوا
ِ )1
 -5کدامیک از آیههای زیر ،راه درمان «احساس شکست در زندگی» در قرآن کریم میباشد؟
َ
ّ َ ً
ّ َ
َ َّ
ّ َ َ ُّ ُ
الق ُ
َ )2وت َوکل َعلی الل ِه و کفی ِبالل ِه وکیال.
لوب.
 )1اال ِب ِذکرالل ِه تطمئن
ِّ ُ َ َ
َ َ
َ
َ ِ ّ
َ )3ال َ
سلموا له
وح الل ِه.
تایئسوا ِمن ر
 )4و انیبوا ِالی ربکم و أ ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ َ ُ
َ َ
ّ
َ
َ
ُُ َ
َ ُ َ
یهم آیاته زادتهمم ایمانما) (انفما
 -6با توجه به آیة شریفة ِ(ان َما
ِ
المؤمنون الذین ِاذا ذ ِکرالله و ِجلت قلوبهم و ِاذا ت ِلیت عل ِ

ُ
 )3اسکنوا

َّ
 )4اتقوا

ایمان چیست؟

(نهم ،قرآن ،درس )5
(هشتم ،قرآن ،درس )8

 )2یکمی از عواممل افمزای
(نهم ،پیامها ،درس )2

 )2آرامش و رهایی از احساس بیهودگی
 )4گوش سپردن به قرآن

 )1آرامش و ذکر خدا
 )3یاد خدا و نمازهای پنجگانه
 -7شرایط قیام حضرت مهدی (عج) چیست؟

 )1گسترش عدالت
 )3آمادگی برای همراهی با قیام امام

(نهم ،پیامها ،درس )4

 )2وجود یاران با وفای امام
 )4گزینه  2و 3

 -8اگر ندانیم یا فراموش کنیم که آبی نجس است و با آن وضو بگیریم وضوی ما  ...........است.

(نهم ،پیامها ،درس )6

 )4اشکالی ندارد
 )3صحیح
 )2مباح
 )1باطل
ُ
َ َ َ َ َّ
َ َ َّ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُّ ّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َّ َ ُ َ َ
َ
َّ
کر
 -9عبارت قرآنی (ویوم یعض الظ ِالم علی ید ِیه یقو یا لیتنی ِاتخذت مع الرسو ِ سبیال یا ویلتی لیتنی لم ات ِخذ فالنا خلمیال لقمد اضملنی ع
من ِ
المذ ِ
ِ
َ َ
جاءنی) (فرقان  22و  )22بیانگر ّ
عد اذ َ
(نهم ،پیامها ،درس )8
اهمیت چه موضوعی است؟
ب ِ
ّ
 )4دقت در انتخاب دوست
 )2همراه نشدن با پیامبر (ص)  )3یاد نکردن خدا
 )1ظلم نکردن به دیگران
ّ
(نهم ،پیامها ،درس )7
 -11متن زیر را بخوانید و صحیح یا باطل بودن نماز افراد را مشخص کنید:
« فاطمه برای شرکت در نماز جماعت با سرعت از کالس بیرون آمد و به خاطر عجله داشتن در نمازخانه به جای وضمو تمیمم کمرد و بما عجلمه از میمان
صفوف حرکت کرد و در این بین نرگس در حا نماز به جلو پرتاب شد .و معصومه بیاختیار با صدای بلند به او خندید».
نماز فاطمه ،نرگس و معصومه به ترتیب:

 )1صحیح ـ باطل ـ باطل

 )2باطل ـ صحیح ـ باطل

 )3باطل ـ باطل ـ صحیح

 )4صحیح ـ باطل ـ صحیح

 32استان نهم لوح برتر -آزمونهای جامع تیزهوشان و نمونهدولتی نهم به دهم
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ادبیات فارسی
 -11در کدام گزینه غلط امالیی کمتری وجود دارد؟

(نهم ،امال ،درس )7

 )1عقل حیران شود از خوشة زرین عنب  /فهم ،عاجز شود از هقة یاقوت انار
 )2در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید و اگر از او پرسیده شود استراغ سمع نکند.
 )3طنز ظریف و کارساز ،برای آن که انتقادش به تعن و لعن و حجو ،شباهت نیابد انتقادها را با طنز میآمیزد.
 )4ای پیرمرد ،در موثم کهنسالی و فرطوتی ،کار ایام جوانی پیشه کردهای ،چه جای این حرس و حوس باطل است؟
 -12معنای چند واژه در مقابل آن درست نوشته شده است؟
«الوان :رنگ ،شوکت :شکوه ،فراست :آسودگی ،وجه :راه و قصد ،معارج :نردبانها ،پویه کردن :خوابیدن ،عز کردن :بزرگ شمردن»

(نهم ،واژهنامه ،درس )11

 )1یک

 )2سه

 )3چهار

 )4دو

 -13در همة گزینهها ،واژهها مترادف هستند به جز گزینة ...........

 )1آستان ،درگاه ،حضور ،جناب
 )3غریب ،آشنا ،بیگانه ،دور از وطن

(نهم ،واژهنامه ،درس )17

 )2شریف ،بزرگوار ،شرافتمند ،با اصل و نسب
 )4سالله ،نسل ،خالصه هر چیز ،برگزیده

 -14نقش دستوری قسمتهای مشخص شده در کدام گزینه با سایر گزینهها متفاوت است؟
 )1میروم باال تا اوج ،من ُپر از بال و َپرم.

(نهم ،دانشهای زبانی ،درس )11

 )2خرمشهر شقایقی است که داغ جنگ بر سینه دارد.
 )3این عالم خانة خداست و تو از عجایب این غافل و چشم تو بس مختصر و در وی نمیگنجد.
 )4هر که در او جوهر دانایی است  /بر همه چیزیش توانایی است
 -15نوعی قالب شعری است که شاعر در آوردن قافیه آزادتر است؟

 )1غزل

 )2مثنوی

(هشتم ،دانشهای ادبی ،درس )8

 )3قطعه

 )4قصیده

 -16متن زیر ،شرح حال کدامیک از بزرگان علم و ادب را بیان میکند؟
« از شاعران و عارفان معروف ایرانی در قرن ششم است .در آغاز شاعری مداح بود ولی تغییر حا داد و به عرفان روی آورد و دوستدار آ علی (ع) بود
و از آثار او میتوان به «حدیقه الحقیقه ،سیرالعباد الی المعاد ،کارنامه بلخ اشاره کرد».

(نهم ،تاریخ ادبیات و اعالم ،درس )1

 )1مجد خوافی

 )2محمد غزالی

 )3سنایی غزنوی

 -17کدام گروه اسمی مطابق نمودار «هسته  +وابسته (صفت)  +وابسته (مضافالیه)» است؟

 )1بهترین شیوة درس خواندن

 )2درخت اعمال نیک

 )3اندیشههای عمیق عرفانی

 -18در کدام گزینه پرسش انکاری وجود ندارد؟

 )4نظامی عروضی
(نهم ،دانشهای زبانی ،درس )2

 )4پرتو گرم مادر
(نهم ،دانشهای ادبی ،درس )3

 )1در پیله تا به کی بر خویشتن تنی؟  /پرسید کرم را مرغ از فروتنی.
 )2کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟  /کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟
 )3که تواند که دهد میوة الوان از چوب؟  /یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟
 )4تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون  /به کوی حقیقت گذر کجا توانی کرد؟
 -19زمان افعال در عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟
َ
«این مطلب را داشته باشید و حاال سری به مدرسهای که در آن تحصیل میکردم بزنیم .قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود .ننه متلکی میگفت
ََ
که دو برادری مثل علم یزید میمانید».

(نهم ،دانشهای زبانی ،درس )12

 )1ماضی مستمر ،مضارع اخباری ،مضارع التزامی ،ماضی بعید ،مضارع اخباری ،مضارع مستمر.
 )2ماضی التزامی ،ماضی استمراری ،مضارع اخباری ،ماضی بعید ،ماضی استمراری ،مضارع اخباری.
 )3ماضی مستمر ،ماضی استمراری ،مضارع التزامی ،ماضی ساده ،ماضی استمراری ،مضارع مستمر.
 )4ماضی التزامی ،ماضی استمراری ،مضارع التزامی ،ماضی ساده ،ماضی استمراری ،مضارع اخباری.

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی پایة نهم
استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل سال 0911-0011

 .................قرآن و پيامهاي آسمان .................
.0

گزینة «»4

اُجاج به معنای تلخ و شور است.
 .2گزینة «»1

«پس اصالح کنید میان برادرانتان».
اَخَوَیکُم «اخوین  +کُم» هرگاه اسم مثنّی به ضمیر متصل شلود
«نِ» حذف میشود.
 .9گزینة «»3

معنای درست گزینة  :3پس زنده کردیم به وسلیلة نن سلرزمین
مرده را.
 .0گزینة «»3

قاعده الف وص ل در کلمه اُسکُنوا همزه فع امر ضمه دارد وللی
در گزینههای دیگر همزه کلمه با کسره «لِ» خوانده میشود.
 .5گزینة «»2

انسان در سختیهای زندگی با توکّ بر خداوند پیروز میشود.
معنی نیه :و بر خدا توک کن و خداوند بلرای ملدافب بلودن تلو
کافی است.
 .6گزینة «»4

در سورة انفال نیله  « 2یلاد و ککلر خلدا باعلا نرامل دلهلا
میشود» و در ادامه توضیحات به گوش سپردن بله نیلات ال لی
اشاره نموده است که باعا افزای ایمان میشود.
 .7گزینة «»4
 .8گزینة «»1
 .1گزینة «»4

کسانی که در انتخاب دوست دقّت نکردنلد سرنوشلت خلوبی در
این دنیا پیدا نکردند و در نخلرت نیلز جلز حسلرت و پنلیمانی
نخواهند داشت.
 .01گزینة «»3

عجله داشتن دلیلی برای تیمم نیست و نماز فاطمه باط اسلت.
برهم زدن نماز چه عمدی و چه س وی نملاز را باطل ملیکنلد
«نرگس» .خندهای که عمدی نباشد نماز را باط نمیکند و نماز
معصومه صحیح است.

 .......................ادبيات فارسی .......................
 .00گزینة «»1

 )1هقه  حقه
 )2م اورات  محاورات  /استراغ سمب  استراق سمب
 )3تعن  طعن  /حجو  هجو
 )4موثم  موسم  /فرطوتی  فرتوتی  /حرس  حلر
 /حوس  هوس
(این سؤال ،ترکیبی از دروس  6 ،3 ،1و  7میباشد).
 .02گزینة «»2

الوان :رنگ ها  /فراست :زیرکی  /پویله کلردن :دویلدن ،تلالش و
جستوجو  /عزل کردن :برکنار کردن
(این سؤال ،ترکیبی از دروس  11 ،9 ،8 ،6 ،1و  11میباشد).
 .09گزینة «»3

واژة «نشنا» با سایر واژههای این گزینه ،مترادف نیست.
(این سؤال ،ترکیبی دروس  14 ،13 ،11و  17میباشد).
 .00گزینة «»4

قسمت منخص شلده در ایلن گزینله «ن لاد» اسلت املا سلایر
گزینهها مسند هستند.
«تذکر :اشکال علمی سؤال اصلی با تغییر صورت سوال توسل مؤلفلان للوح
برتر اصالح گردید».
(این سؤال ،ترکیبی از دروس  8 ،2و  11میباشد).
 .05گزینة «»2

در این قالب شعری ،قافیههای هر بیلت بلا بیلت دیگلر متفلاوت
است به همین علت شاعر در نوردن قافیه نزادتر است.
«تذکر :اشکال علمی سؤال اصلی با تغییر گزینة  3به «قطعه» و گزینة  4بله
«قصیده» توس مولفان لوح برتر اصالح گردید».
 .06گزینة «»3
 .07گزینة «»4
 .08گزینة «»1
 .01گزینة «»2
(این سؤال ،ترکیبی از دروس  11 ،9 ،6و  12میباشد).
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سواالت آزمون نمونهدولتی استان آذربایجان غربی 1399-1411
 -13کدام بیت با بقیه تناسب معنایی ندارد؟

(نهم ،معنی و مفهوم شعر و عبارت ،درس )2

 )1اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی  /کوشش نمیکنی پرّی نمیزنی
 )2به قدر سعی از مقصود هر کس بهرهای دارد  /که منزل پیش پای خود بود دامن سواران را
 )3تنآسایی و کاهلی دور کن  /بکوش و ز رنج تنت سود کن
 )4جان که دور از یگانگی باشد  /دان که چون مرغ خانگی باشد.
ّ
 -14همۀ آثار زیر به «نیما یوشیج» تعلق دارد بهجز ...........
 )1تنفس صبح

 )2افسانه

(نهم ،تاریخ ادبیات و اعالم ،درس )2

 )4قصة رنگ پریده

 )3ای شب

 -15در بیت« :شد نفس آن دو سه همسال او  /تنگتر از حادثۀ حال او» «تنگشدن نفس» کنایه از چیست؟
(نهم ،معنی و مفهوم شعر و عبارت ،درس )8

 )1بدگمانی و حسادت

 )2از دستدادن کنترل

 )3احساس ناراحتی و اندوه

 -16مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

 )4شرمگینشدن
(نهم ،معنی و مفهوم شعر و عبارت ،درس )6

 )1در دایرۀ قسمت ما نقطة تسلیمیم  /لطف آنچه تو اندیشی ،حکم آنچه تو فرمایی
 )2به رضا کوش«هاللی» و ز قسمت مخروش هر که را هرچه نصیب است معیّن کردند
 )3دل عالم تویی در خود مبین خُرد  /بدین همّت توان گوی از جهان برد
 )4عاشقان را بر سر خود حکم نیست  /هرچه فرمان تو باشد آن کنند
 -17در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

(هشتم ،امال ،درس )3

 )1صبر و تحمّل -طراوت و شادابی -شکرگزاری -مستور و پوشیده
 )2صف محشر -تصویر رؤیایی -تعلّل و کوتاهی -فضیلت و برتری
 )3متواضع و فروتن -پیروز و ظفرمند -عطش و تشنگی -خواستگاه بخردان
 )4بهت و شگفتی -اعماق دریا -توفنده و خروشان -منحصر و محدود
 -18کدام گروه از کلمات دو امالیی هستند؟

 )1جرئت و هوشیار

 )2قریب و غربت

(هشتم ،امال ،درس )02

 )3فراق و فراغ

 )4آسمان و مهربان

 -19در بیت زیر به ترتیب« :چشمههای خروشان» و «موجهای پریشان » عبارتنداز:

(نهم ،دانشهای زبانی ،درس )2

چشمههای خروشان تو را میشناسند  /موجهای پریشان تو را میشناسند

 )1هر دو ترکیب اضافی

 )2هر دو ترکیب وصفی

 )3ترکیب وصفی -ترکیب اضافی

 )4ترکیب اضافی -ترکیب وصفی

 -21در بیت« :حد من نیست ثنایت گفتن  /گوهر شکر عطایت سفتن (مشبه) کدام واژه است؟

 )1ثنا

 )2گوهر

 )3شکر

 -21اگر دو بیت زیر بیتهای آغازین شعری باشند ،آن شعر در چه قالبی سروده شده است؟

(نهم ،دانشهای ادبی ،درس )0

 )4حد
(نهم ،دانشهای ادبی ،درس )3

«سیر یک روز طعنه زد به پیاز  /که تو مسکین چقدر بدبویی!
گفت از عیب خویش بیخبری  /زان ره ،از خلق عیب میجویی»

 )1غزل

 )2قطعه

 )3قصیده

 -22در کدام گزینه حرف قبل از«ت» در «بایدت» ساکن نیست؟

 )4مثنوی
(نهم ،دانشهای ادبی ،درس )0

 )1در رستگاری ببایدت جست

 )2یکی بایدت آشکار و نهان

 )3بگویم که در آن چه بایدت جست

 )4میان بندگی را ببایدت بست
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 -23زمان کدام فعلها به ترتیب« :ماضی جاری ،مضارع التزامی ،ماضی استمراری» است؟

(نهم ،دانشهای زبانی ،درس )00

 )1داشتی میگفتی -بکاهد -میساختند

 )2دارد میجهد -میبرد -نهفته است

 )3داریم میرویم -بخواهد -میروییدند

 )4داشتند میرسیدند -میکوشیدند -سوخته بود

 -24نویسنده در متن زیر از چه روشی برای پروراندن ذهن و نوشتۀ خود استفاده کرده است؟

(نهم ،کتاب نگارش ،درس )0

«آن هنگام که مردم در شهر با صدای بوق خودروها و هیاهوی هر روزه بیرغبت از خواب بیدار میشوند ،مردم روستا با آرامشی دلچسب و با
موسیقی گوشنواز طبیعت و آواز خروس بیدار میشوند».

 )1دگرگون دیدن و دگرگون شنیدن

 )2جانشینسازی

 )3بهرهگیری از حواس پنجگانه

 )4سنجش و مقایسه

 -25کدام گزینه با دیگر گزینهها پیوند معنایی ندارد؟

(نهم ،معنی و مفهوم شعر و عبارت ،درس )8

 )1با بدان کم نشین که صحبت بد

گرچه پاکی تو را پلید کند

 )2پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوّتش گم شد

 )3عاقبتاندیشترین کودکی

دشمن او بود از ایشان یکی

 )4تا توانی میگریز از یار بد

یار بد بدتر بود از مار بد

0911-0011

عربی
 -26گزینة درست برای جای خالی در عبارتهای زیر به ترتیب کدامند؟
َ
َّ َّ
َ
الصف».
الواجب و ..........
«یا أ خواتی ..........

ُ
َ
 )1اکتبوا -الت ُترکوا

َ ُ
ُ )2ا ُ
کتب -الت ُترک

(نهم ،فعل امر و نهی ،درس )6

ُ ُ َ َ
الت ُتر َ
کن
 )3اکتبن-

َ
ُ )4ا ُ
کتبی -الت ُترکی

 -27در کدام گزینه خطای ترجمه وجود ندارد؟
َ َ
ّ
الج ُ
نعام ّ
راسی َ
دأ َا ُ
الد ُ
اسم الله .سال تحصیلی جدید را با نام خدا شروع میکنم.
ب
دید
ِ )1إبت
ِ ِ
َ
ُ )2ی َد ِّر ُس أخی ِفی ِمد َر َس ِتنا .برادرم در مدرسه ما درس میدهد.
َ
َ
َ ُ َ ُّ
ُ
بات م َن َ
الط ُ
المدر َس ِة ِبف َر ِح .دانشآموزان دختر و پسر با شادی از مدرسه خارج میشوند.
الب َو الطا ِل
 )3تخر ج
ِ
ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ
َّ
عائهم .دانشآموزان حل سختیشان را از پروردگار درخواست میکنند.
 )4التالمیذ یسألون ربهم حل ِص ِ
 -28با توجه به متن داده شده کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟
َ ُ َ
َّ
َّ
َ
َ
الن َ
هار فی الطریق قم» َبعد ما شاهدنا إشارة . ..........
حن أ کلنا
«ن

العشاة.
َ )1ع َم ُر
ِ

ُ
ُ
شاة.
رور الع ِ
 )2م ِ

(نهم ،واژهشناسی ،درس )0

(نهم ،ترجمه ،درس )2

َ َّ
الطریق َم ُ
الع َ
منوعَ )4 .ت َقتر ُب م َن َ
ُ )3
طعم.
الس ُیر فی هذا
ِ ِ
ِ

 -29ترجمة صحیح عبارت «هوَ أَوّلُ مَن صَنَعَ مُختَبَراً لِألبحاثِ الصُناعیةِ» در کدام گزینه آمده است؟

(نهم ،ترجمه ،درس )7

 )1او اولین کسی است که دربارۀ پژوهشهای آزمایشگاه صنعتی به بحث پرداخت.
 )2او نخستین کسی است که آزمایشگاههای مجهزی برای صنعت ساخت.
 )3او اولین کسی است که آزمایشگاهی را برای پژوهشهای صنعتی ساخت.
 )4او نخستین آزمایشگاه را برای پژوهشهای صنعتی ساخت.
 -31در کدام گزینه ،کلمات متضاد به درستی به کار رفته است؟

 )1تَعالَ  اِذهَبُ

 )2اِستَلَمُ  إستَرجَعَ

(نهم ،مترادف و متضاد ،درس )8

 )3طَویل  صَغیر

 -31در عبارت زیر چند فعل نهی وجود دارد؟

(نهم ،فعل امر و نهی و نفی ،درس )5

َ َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ًَ
ّ َ َ
الت َ
حزن إن الله َمعنا أال تعل ُم؟
داوة و
ازرع صداقة و ال تزرع ع

 )1یک فعل

 )2دو فعل

 )4وَضَعَ  جَعَلَ

 )3سه فعل

 )4چهار فعل

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی استان آذربایجان غربی 0911-0011
 .25گزینة «»3

دا جر ایب گری ا ،سایر گری اها انسان را ا همنشی
درحذر م هارند.

دا ددان،

(ایب سؤال ،ترآیب ا هروس  4و  8م داشد).

 ..............................عربی..............................
 .26گزینة «»3

یا َا َخواتی ُا ُ
کن ّ
بن ْالواج َب وال َت ْت ُر َ
کت َ
الصف.
ِ
ای خکاهران مب مشق را د کیسید و آالس را ترک نک ید.

.27گزینة «»2

اشتباهات گری اهای هیگر:
َ
َّ
ِ -4ا ْب َت َداَ :شروع شد  -3تخر ج :هانش مکختا شد
 -4صعاب :سخت ها
.28گزینة «»4

ّ
الطریق «قم» َب ْع َد ماا َ
نحن أ کلنا َّ
اااددنا اااارت َت َْ َتار ُ
الن َ
هار فی
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ِمن ال َمط َعم.
ما هر جاه قم ناهار خیکرهیم دعید ا نآیا نشیانا راه یای و
ران دگ ِ «دا رستکران نرهیک م شکید» را هیدیم.

 .21گزینة «»3
 .91گزینة «»1

تعالَ :دیا  اِذْهَب :درو ،دا هم متضاه هست د.
گری ة  :2اِسْتَلَم :هریافت آره ی اِسْتَرجَع :پس گرفت
گری ة  :3نکیل :دل د ی صغیر :آکچک
گری ة  :4وَضَعَ :قرار هاه ی جَعَلَ :قرار هاه
«تذکر :واژ های استلَمَ و اِسترجَعَ هر هرس  41مد است».
 .90گزینة «»2

فعلهای ج الت -4 :اِ ْرَع :امر ی ال ترْرَع :نه ی التَحَیرن :نهی ی
التَعْلَمُ :مضارع م ف
 .92گزینة «»2

آل ا اِنکِسار (آَسر) در و ن انفعال است.
اِشتِغال (شُغل) ی اِنتظار (نَظَرَ) ی اِآتِشاف (آشف) ه گ دیر و ن
اِفْتِعال هست د.
 .99گزینة «»1

الف) آَ رٌ عظیمٌ :مکصکف و صفت «ترآیب وصف »
ب) جَلیسُ السُکء :مضاف و مضافالیا «ترآیب اضاف »
ج) ذآرِ اهلل و نکرُ القلیکبِ :مضیاف و مضیافالییا هیر هو ترآییب
اضاف هست د
ه) اَخک ال کتِ :مضاف و مضافالیا «ترآیب اضاف »
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 .....................مطالعات اجتماعی .....................
 .90گزینة «»2

فصییلهییا هر هو نیییمآییر دییرعکس یکدیگرنیید .اگییر هر مییدار
رأس الجدی آا هر نیمآر ج کد قرار هاره ،خکرشید دا صیکرت
ع که دتادد ،یع هر نییمآیر ج یکد تادسیتان اسیت ،پیس هر
نیمآر ش ال مستان خکاهد دکه.
 .95گزینة «»4

هکا هگ  ،فرسایش ّد  ،فرسایش داهی و فرسیایش یخایال ا
عکامل نیروی تغییر شکل ناه کاریهای میب هست د.
 .96گزینة «»3
 .97گزینة «»1
 .98گزینة «»2
 .91گزینة «»1
 .01گزینة «»3

هو نهاه سپا پاسداران انقالب اسیالم و دسییج مستضیعفان دیا
هدف هفاع ا رمان های انقالب اسالم و مر و دکم آشکر شکل
گرفت د.
 .00گزینة «»4
 .02گزینة «»3

دا ویژگ های آا میا هر دیا هسیت ورهن نهیا نقیش هارییم،
ویژگ های اآتساد م گکی د مان د :صفات اخالق .
 .09گزینة «»1

گری ة « »2ناهرست است یرا ار شها دا ه جارها جهت م هه د.
گری ة « »3ناهرست است ییرا امیکر خیکب ،مطلیکب و م بیت،
ار ش تلق م شکند ،نا فره گ.
گری ة « »4ناهرست است یرا ه جارها دا روادط اجت اع سامان
م دخش د ،نا ار شها.

 .......................زبان انگليسی .......................
 .00گزینة «»3

پدرم دامر نیست و لطیفاها را هوست نداره .او جدی است.
 .05گزینة «»1

عید فطر یک تعطیل مذهب مهم هر آشکرهای مسل انان است.
 .06گزینة «»4

عصر دخیر ،مب تام آرس هستم .یک اتاق ر رو آره ام.
دلا ،اتاق  .324م خکاهید پذیرش شکید ،لطفاً ایب فرم را پر آ ید.
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 -35کدام یک از موارد زیر دربارۀ ویژگیهای جنگلهای بارانی استوایی صحیح نمیباشد؟

(نهم ،درس )5

 )1دارا بودن غنیترین تنوع پوشش گیاهی و جانوری

 )2تأثیرگذاری بر آب و هوا کلّ کره زمین

 )3تأمین بخش عمدهای از چوب نرم برای تولید کاغذ

 )4پیچیدهترین زیست بومهای جهان

 -36عامل رشد اقتصادی سریع در کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی چیست؟

(نهم ،درس )8

 )1جذب نیروهای متخصّص از کشورهای دیگر

 )2توسعۀ صنایع و صدور کاال به سایر نواحی جهان

 )3درآمد باال به دلیل وجود ذخایر غنی نفت و گاز

 )4توسعۀ کشاورزی به علت وجود شرایط مساعد طبیعی

 -37محمد با یک گروه کوهنوردی در ارتفاع  0666متری دماوند چادر زدهاند؛ این گروه تصمیم گرتتهاند به ارتفتاع  0066متتری ایتن کتوه
صعود نمایند و برای حمل تجهیزات کاتی ،نیاز به آگاهی از دمای هوا در این ارتفاع دارند؛ اگر در محل استقرار آنها دمای هوا ( 0پنج)
درجه باشد ،در همان لحظه در ارتفاع  0066متری دماوند ،دمای هوا چند درجه خواهد بود؟

-11 )1

-26 )2

-16 )3

(نهم ،درس )4

-21 )4

 -38هریک از اقدامات زیر به ترتیب توسط کدام یک از پادشاهان انجام شده است؟

(نهم ،درس )00

«رسیدن قلمرو ایران به حدود قلمرو ساسانی – گسترش تجارت خارجی – بیرون راندن روسیه و عثمانی از ایران»

 )1نادرشاه – کریم خان زند – شاه عباس اول

 )2شاه تهماسب – نادرشاه – شاه عباس اول

 )3شاه عباس اول – شاه تهماسب – شاه اسماعیل

 )4شاه اسماعیل – شاه عباس اول – نادرشاه

 -39در بین گزینههای ارائه شده کدام جمله صحیح است؟

(نهم ،درس )02

 )1امتیاز رویتر نخستین و مهمترین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ خارجی و ستم داخلی بود.
 )2به موجب عهدهنامههای گلستان و ترکمانچای ،ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران محروم گردید.
 )3یکی از اقدامات امیرکبیر در زمینه فرهنگی دستور ترجمه کتابهایی در موضوع تاریخ کشورهای اروپایی بود.
 )4انقالب صنعتی از انگلستان آغاز شد و موجب شکوفایی اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیای جنوب غربی شد.
 -41قرارداد  0061همزمان با وقوع کدام واقعه تاریخی و میان کدام کشورها منعقد شد؟

 )1انقالب مشروطیت – روسیه و انگلستان

 )2جنگ جهانی اول – روسیه و آلمان

 )3نهضت ملی شدن نفت – روسیه و انگلستان

 )4جنگ جهانی دوم – روسیه و فرانسه

 -41دلیل مخالفت امام خمینی (ره) با تصویبنامة انجمنهای ایالتی و والیتی چه بود؟

 )1افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی به بیگانگان

 )2سرکوب مبارزان و جلوگیری از قیامهای مردم

 )3همکاری و ایجاد رابطه حکومت پهلوی با رژیم اسرائیل

 )4مخالفت با اسالم و تخریب ارزشهای اسالمی

 -42در کدام گزینه الیههای ترهنگ «هنجار – ارزش – نماد – عقاید» به ترتیب نشان داده شده است؟

(نهم ،درس )01

(نهم ،درس )05

(نهم ،درس )07

 )1مُدگرایی – زبان گفتاری – خواندن نماز باران – تعارف

 )2تعارف – مُدگرایی – زبان گفتاری – خواندن نماز باران

 )3خواندن نماز باران – تعارف – مُدگرایی – زبان گفتاری

 )4زبان گفتاری -خواندن نماز باران – تعارف – مُدگرایی

 -43خانم پرتوی دبیر مطالعات اجتماعی با  00ساو سابقه تدریس ،دچار آسیبدیدگی تارهای صوتی شده است؛ این موضوع نشانگر تتثییر
کدام یک از ابعاد هویت بر یکدیگر است؟

(نهم ،درس )08

 )1ویژگیهای اجتماعی بر ویژگیهای جسمانی

 )2ویژگیهای روانی بر خصوصیات اخالقی

 )3خصوصیات اخالقی بر ویژگیهای اجتماعی

 )4ویژگیهای جسمانی بر خصوصیات اخالقی
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ریاضیات

 -44از داخل یک کیسه حاوی  3مهره با  3رنگ متفاوت و هموزن 0 ،مهره به تصادف بیرون میآوریم .چه تعداد از پیشامدهای تصادتی آن
2
(نهم ،مجموعهها ،احتمال)
دارای احتماو است؟
3
1 )4
1 )3
3 )2
2 )1
 -45کدام گزینه صحیح است؟

(نهم ،مجموعهها ،اعمال مجموعهها)

 )1در مجموعه  A  0, هر عضو نیز زیر مجموعه  Aهست.
 )2اگر  Aو  Bدو مجموعه باشند که ) n(A)  n(Bآنگاه  A  Bخواهد بود.
 )3اگر  A B  آنگاه A  B  B  A
 )4اگر  C  B  Aباشد حاصل ) (B C)  (A Bبرابر مجموعه تهی است.

 -46اگر اعضای  A  2x 1 | x  , x  0مجموعه را از کوچک به بزرگ بنویسیم ،چهاردهمین عضو آن مجموعه کدام است؟
(نهم ،مجموعهها ،مفهوم مجموعهها)

21 )2

22 )1

31 )3

 -47حاصل عبارت (3  2 ) 2  2 1  2

 )4نمیتوان مشخص کرد.

کدام گزینه است؟

1  2 2 )1

4  2 2 )2

b  c )1

b  c )2

 -48اگر  a 2b  0و  bc 0باشد حاصل عبارت  b  cبرابر است با:

(نهم ،عددهای حقیقی)

5 )3

1 )4

b  c )3

(c  b) )4

(نهم ،عددهای حقیقی)

 -49کدام عبارت درست است؟

(نهم ،عددهای حقیقی)

 )1عددی وجود داردکه صحیح باشد ولی گویا نباشد.

 )2عددی وجود دارد که عضو مجموعه  x  1 | x  باشد ولی حقیقی نباشد.

 )3عددی وجود دارد که عضو مجموعه 

x |x



باشد ولی گنگ نباشد.

 )4عددی وجود داردکه گویا و گنگ باشد.
-51

 2  3به کدام یک از مجموعههای زیر تعلّق دارد؟


3  x  2 )3



A  x | x  , 3  x  2 3 )1



C  x |x ,


3  )4


D  x | x 

(نهم ،عددهای حقیقی)

B  x | x  , 3  x  3 2 )2
,2  x 

 -51با توجه به تساوی  2, 5  y, 4  6, 2x, 3  yمقدار عددی  x  yکدام گزینه است؟

(نهم ،مجموعهها ،مفهوم مجموعهها)

-1 )4
1 )3
-3 )2
3 )1
 -52مثلث قائمالزاویهای به وتر  0و ضلع  3واحد با مثلث قائمالزاویه دیگری به وتر  06و ضلع  xمتشابه است .مقدار  xکدام گزینه میتوانتد

باشد؟
3
)1
5
 -53کدام گزینه درست است؟

(نهم ،استدالل و اثبات در هندسه ،تشابه و استدالل در هندسه)

3 3 )2

5 3 )3

8 )4
(نهم ،استدالل و اثبات در هندسه ،مثلثها)

 )1دو لوزی دلخواه همیشه متشابهند.
 )2اگر در یک مثلث دو زاویه نابرابر باشد همیشه نمیتوان نتیجه گرفت که ضلع روبهرو به زاویه بزرگتر ،بزرگترر اسرت از ضرلع روبرهرو بره
زاویه کوچکتر
 )3وقتی خاصیتی را برای یک عضو مجموعه ثابت کردیم میتوانیم درستی نتیجه را به همعضوهای آن مجموعه تعمیم دهیم.
 )4خطی که از مرکز دایره به محل برخورد دو مماس از همان دایره وصل شود ،نیمساز زاویه بین آن دو مماس است.

 93استان نهم لوح برتر -آزمونهای جامع تیزهوشان و نمونهدولتی نهم به دهم

01
 .95گزینة «»3

 .07گزینة «»1

گزینة « »3مربوط به زیستبوم تایگا است.
 .96گزینة «»2

 2 1 2  3  2  2 1 2



2 1

 .97گزینة «»3

اختالف ارتفاع دو نقطه 5500  2000  3500
3500 1000  3 / 5
اختالف دمای دو نقطه 3 / 5  6  21
دمای قلّة کوه (5)  21   16

 .98گزینة «»4



2

3  2 

3 2 2

 3  2  2  2  1 2 2
 .08گزینة «»3
2

a 0

b0

a 2b  0  b  0 , bc  0 
 c 0

b  c  (b  c)  b  c
 .01گزینة «»3

 .91گزینة «»3

در نگاه او  ،هر چهار گزینه نادرست به نظر میآیند ،اما با قدری
مسامحه میتوان گزینة « »3را انتخاب کرد.
گزینااة « »1نادرساات اساات زیاارا نهضاات تنباااکو نخسااتین و
مهمترین حرکت جدی مردم بود.
گزینة « »2نادرست اسات زیارا محاروم شادن از کشاتیرانی در
دریای مازندران ،فقط در عهدنامة ترکمانچای بود.
گزینة « »4نادرست است زیرا پیشرفت اقتصادی ربطی به جنوب
غربی آسیا نداشت.
گزینة « »3هرچند در مورد عباسمیرزا است ،اما امیرکبیار هام،
چنین اقدامی داشت( .صفحة  82کتاب)

اعضای این مجموعه عبارتند از 

1, 4 , 9,



که عضو

عددهای گویا هستند.
 .51گزینة «»2
2

1  3  2 
 3  2 3  4
 .50گزینة «»4
5  y  6  y  1

  4  2x  x   2

 x  y  2 1  1
 .52گزینة «»3

 .01گزینة «»1
 .00گزینة «»4

امام خمینی مایدانسات کاه هادف حکومات از ایان تغییارات،
مخالفت با اسالم و تخریب ارزشهای اسالمی است.

y 2  6 2  3 2  27  y  3 3
10 x
  x 5
6 3
10
k

 k5 3
6 3 3

 .02گزینة «»2
 .09گزینة «»1

تدریس و معلمی کردن برای دانشآموزان ،یک ویژگی اجتمااعی
است که مداومت آن موجب یک ویژگی جسمی شده است.

 .59گزینة «»4

 ...........................ریاضيات ..........................
 .00گزینة «»2
}S  {1, 2 , 3}  {1, 2},{1, 3},{2 , 3

 .05گزینة «»4
 C B 

CB B CC
B A  A B B

 .06گزینة «»4

زیرا مجموعة  Aشامل اعداد حقیقی مثبت فرد است که تعاداد
عضوهای این مجموعه را نمیتوان شمرد و مشخّص کرد.

 OB  OCشعاع




ˆ A
ˆ
OAB  OAC  A
1
2

وتر و یک ضلع

 OA  OAمشترک
ˆ B
ˆ  90 
A
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(نهم ،فصل )2

 -53کداممطلبدررابطةباجامداتیونینادرستاست؟

 )1ترکیبات یونی با وجود داشتن یونهای مثبت و منفی ،در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.
 )2جامدهایی شکننده هستند و در اثر ضربه خرد میشوند.
 )3به دلیل دربرداشتن ذرههای باردار الکتریکی(یونها) ،رسانای جریان برقاند.
 )4بیشتر آنها نقطة ذوب و جوش باالیی دارند.
درمولکولحاصلازترکیباتمهای  6 Aو  9 BبایکدیگراتمAدارایچندپیونداشتراکی(کوواالنسی)است؟

 -54

1 )1

2 )2

3 )3

(نهم ،فصل )3

4 )4
(نهم ،فصل )3

 -55کدامگزینهصحیحاست؟

 )1در چرخة کربن ،کربن به شکل گاز  COجابجا میشود.
 )2معادلة شیمیایی تشکیل پلیاتن به صورت  nC2H 4  (C2H 4 ) nمیباشد.
 )3ادامه حیات جانداران فقط به رعایت توازن در چرخة کربن و نیتروژن بستگی دارد.
 )4باد یکی از منابع تولید انرژی الکتریکی میباشد که آلودگی هوا ندارد.
(نهم ،فصل )3

 -56درمتنزیرچندغلطعلمیوجوددارد؟
یکیازراههایجداسازیاجزایمخلوطدومایعباتفاوتنقطةجوشکم،تقطیرسادهاست .


نفتخاممخلوطیازصدهاترکیببهنامهیدروکربناست.دربرجتقطیرباگرمادادنبهنفتخاماجزایآنرادربرشهاییازهمجدا

میکنند .هر برش نفتی مادهای خالص است؛ که براساس تفاوت در نقطة جوش از نفت خام جدا شده است .درنتیجه؛ پاالیش نفت خام

هاازهیدروکربنهاست .


جداسازیناخالصی

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

صرمیتوانندبا

هایتکاتمی  A 2و  B2تفاوتعدداتمیعنصرهایAوBبرابر.....استوایندوعن


باتوجهبهآرایشالکترونییون
-57
همترکیب.....تشکیلدهند.

(نهم ،فصل )2

 -4 )1یونی
 -2 )2اشتراکی
 -4 )3اشتراکی ،یونی
 -2 )4یونی
 -58درموردجاندارانکداممطلبازلحاظعلمینادرستاست؟

(نهم ،فصل )11

 )1داشتن مادة ژنتیک به تنهایی جزء ویژگیهای حیات نیست.
 )2گیاهان همانند جانوران نیازمند انرژی هستند.
 )3ویروس ایدز در انسان ،دستگاه ایمنی بدن را ضعیف میکند.
 )4غذای هر جانداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست میآید.
ایودولپهایکدامگزینهنادرستاست؟

درموردگیاهانتک 
لپه

-59

 )1بافت آوندی که دارای آوندهای چوبی و آبکشی است ،در سراسر پیکر گیاه وجود دارد.
 )2ساقة گیاهان تکلپهای با ساقة گیاهان علفی دولپهای تفاوتی ندارد.
 )3در ساقة گیاه لوبیا دستجات آوندی در یک حلقه آرایش یافتهاند.
 )4در برگ گیاه ذرت ،رگبرگها موازیاند.

(نهم ،فصل )12

 32استان نهم لوح برتر -آزمونهای جامع تیزهوشان و نمونهدولتی نهم به دهم
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(نهم ،فصل )7

آنهاصحیحاست؟
ابلچینخوردهنباشند،کدامگزینهدربارة 

اگرالیههایرسوبیمق

-61

 )1تعداد فسیلهای الیة  Aمعموالً از الیههای دیگر بیشتر است.
 )2ساختار بدنی فسیلهای الیة  Bاز فسیلهای الیة  Aو  Cتکاملیافتهتر است.
 )3در الیة  Aفقط فسیل باکتری یافت میشود.
 )4فسیلهای الیة  Cنسبت به فسیلهای الیههای  Aو  Bتنوع بیشتری دارد.
تفاوتاصلیمارومگسدرطبقهبندیکداماست؟

-61

 )1بیمهرهبودن مگس

 )2پرواز کردن مگس

(نهم ،فصل )11

 )3گوشتخوار بودن مار

 )4خونسردبودن مار
(نهم ،فصل )6

 -62نتیجةکدامیکازمواردزیرنادرستاست؟

 )1گسترش بستر دریای سرخ در اثر حرکت ورقة عربستان به سمت ایران است.
 )2مطالعه بر روی بستر اقیانوسها ،نظریة موافقان «وگنر» دربارة جابجایی قارهها را دوباره رونق بخشید.
 )3قدیمیترین سنگهای بستر اقیانوسها در حاشیة قارهها قرار دارند.
 )4دورشدن ورقة عربستان از ورقة قاره آسیا سبب تشکیل رشتهکوه زاگرس شده است.
(نهم ،فصل )12

درکدامیکازموارد،نوعفسیلبانوعآبوهوایآنمطابقتندارد؟

-63

 )1ماموت :سرد و قطبی

 )2مرجان :آبهای گرم و شور و کمعمق

 )3سرخس :آب و هوای گرم و خشک

 )4رسوبات آهکی :آب و هوای گرم و شور و عمیق
(نهم ،فصل )11

هایزیرویژگیهایسیاراترابهدرستیبیاننکردهاست؟


کدامیکازعبارت
-64

 )1از خود نور ندارند و به دور یک ستاره در گردشاند.
 )2ممکن است دارای قمر باشند.
 )3دارای جرم کافی برای رسیدن به تعادل و تشکیل شکل کروی باشند.
 )4جاذبه آن به حدی است که بتواند جذب اجسام کوچکتر موجود در اطراف مدار خود شود.
(نهم ،فصل )6

اقیانوسیبهزیرورقهقارهای..........،

علتفروراندهشدنورقة

-65

 )1بیشتر بودن چگالی ورقة اقیانوسی نسبت به ورقة قارهای میباشد.
 )2کمتر بودن ضخامت ورقة قارهای نسبت به ورقة اقیانوسی میباشد.
 )3کمتر بودن سن ورقة اقیانوسی نسبت به ورقة قارهای میباشد.
 )4بیشتر بودن ضخامت ورقة اقیانوسی نسبت به ورقة قارهای میباشد.
(نهم ،فصل )11

 -66کدامیکتواناییتبدیلموادمعدنیبهآلیراندارد؟

 )1جلبک قهوهای

 )2علفهای هرز حاشیة خیابان

 )3کاکتوس

 )4مخمر

ثانیهطولمیکشدتااززمینبلندشود.مطلوباست

بهراهمیافتدو 21

 -67یکهواپیمارویباندپروازفرودگاهباشتابثابت  6 m / s 2
سرعتهواپیمادرلحظةبلندشدناززمینراحسابکنید.
648 km / h )1

180 km / h )2

(نهم ،فصل )4

50 km / h )3

1800 m / s )4

مترطولداردودرهمانجهتموتورحرکتمیکند(سرعتقطار

متربرثانیهبهقطاریمیرسدکه 013

 -68موتورسواریباسرعت 31
ثابتوبرابر03متربرثانیهاست)،معلومکنیدکهموتورپسازچهمدتطولقطارراطیخواهدکرد؟

 22 )1ثانیه

 3 )2ثانیه

 21 )3ثانیه

 7 )4ثانیه

(نهم ،فصل )4

 23استان نهم لوح برتر -آزمونهای جامع تیزهوشان و نمونهدولتی نهم به دهم
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در مح ول شوند .سولفات ک سیم یاک ترکیاب یاونی اسات کاه

گزینة  :2گیاهان می توانند غذاسازی کنند و برای غذاسازی نیااز

دارای ذرههای باردار میباشد )  ، (SO 24 , Ca 2امّاا باه ع ّات
این که در آل خی ی کم حل میشود نمیتواند جریان الکتریکی
را از خود عبور دهد.

به انرژی دارند.
گزینة  :3محل تک یار ویاروس ایادز ،گ باولهاای سافید مایباشاد،
گ بولهای سفید با میکرولهایی که وارد بدن میشوند مبارزه میکنند.
گزینة  :4جانداران به پنج گروه بااکتریهاا ،آغازیاان ،قاار هاا،

 .50گزینة «»4

گیاهان و جانوران طبقهبندی میشوند .از بین آغازیان نیز ج بک
و

با استفاده از مواد معدنی ،ماده آلای درسات مایکناد .گزیناة 4
درست نمیباشد.
حتّی گیاهان نیز جزء جانورانی می باشند که با اساتفاده از ماواد
معدنی و کربن دیاکسید مواد آلی تولید میکنند.
 .51گزینة «»2

در ساقة گیاهان تکلپه ای دساتجات آونادی در چنادین ح قاه
آرایش یافتهاند.

 .55گزینة «»2

کربن در چرخة خود به شکل کربن دیاکسید تولید یاا مصارف
می شود پ گزینة « »1نادرست است ،اداماة حیاات جاناداران
فق به رعایت توازن در چرخههاای طبیعای بساتگی دارد پا
گزینة « »3نمی تواند درست باشد ،باد یکی دیگر از منابع تولیاد
انرژی الکتریکی می باشد که با تولید  CO 2آلودگی هاوا تولیاد
میکند پ گزینة « »4درست نیست.
 .56گزینة «»3

غ های ع می :نقطة جوش کم ا ماادهای خاالص ا جداساازی
ناخالصیها

 .61گزینة «»4

در یک توالی رسوبی ،الیههای زیرین ،فسیلهای سادهتری دارند.
معموالً الیههای جدیدتر ،فسیل تکامل یافتهتری دارناد و تعاداد
فسیل بیشتری نیز در خود جای می دهند و هرچه به زمان حال
نزدیااکتاار ماایشااویم ،تنااوع جانااداران افاازایش پیاادا کاارده و
دستگاههای بدن آنها تخصصیتر شدهاند.
 .60گزینة «»1

افزون بر شاباهتهاای ظااهری ،باه سااختارهای داخ ای پیکار
جانداران نیز توجّه می شود م الً بودن یاا نباودن ساتون مهاره،

 .57گزینة «»1
با از دست دادن  2eبه



یون م بت تبدیل میشود

معیاری برای گروه بندی جانوران به دو گروه بزرگ مهارهداران و
بیمهرهها میباشد.
 .62گزینة «»4

با گرفتن  2eبه یون


منفی تبدیل میشود

عنصار  12 Aالکتارون دارد و عنصار  8 Bالکتارون ،اخااتالف
الکترونها  4میباشد.
عنصر  Aبا از دست دادن  2الکترون و عنصار  Bباا گارفتن 2
الکترون در پیوند یونی میتوانند شرکت کنند.
 .58گزینة «»4

گزینة  :1ویروسها نیز مادة ژنتیک دارند ولای موجاود مساتقل
زنده محسول نمیشوند.

در اثر برخورد ورقة عربستان با ورقة ایران ،رشته کوه زاگرس باه
وجود آمده است.
 .69گزینة «»3

استان های شمالی ایران ،منااطقی هساتند کاه در آن سارخ
بهطور خودرو رشد میکناد و دارای آلوهاوای گارم و مرطاول
هستند.
 .60گزینة «»4

سیارات دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذل اجارام
کوچکتر اطراف مدار خود میباشد.

سواالت آزمون نمونهدولتی استانهای ایالم ،لرستان ،مرکزی و همدان 1399-1411

47- She ........... buy new clothes every month.

(نهم ،ساختار دستوری ،درس )3

4) is not

3) did not

4) I am

2) does not

1) we were
2) you were
49- Is your father lazy? No. actually. he is ...........

3) I was

(نهم ،واژگان ،درس )1
(نهم ،ساختار دستوری ،درس )4

1) do not

48- Were you a student last year? Yes ...........

(نهم ،ساختار دستوری ،درس )1

4) neat

99

1) talkative
2) hard-working
3) selfish
50- .............. do you go to work by bus? Because it is very fast and cheap.
3) where

4) why

1) when

2) who

0911-0011

علوم تجربی
 -51کدام گزینه ویژگیهای برش اوّل برج تقطیر نفت خام را بیان میکند؟

(نهم ،فصل )3

 )1تعداد اتمهای کربن در آن بیشتر است و ترکیبات ان غلظت باال و نقطه جوش پایینی دارند.
 )2چگالی ترکیبات آن کم است و این ترکیبات تعداد اتم کربن کمتر و نقطه جوش پایینی دارند.
 )3در این برش ،نقطه جوش و غلظت مواد باال است ولی چگالی مواد آن کم است.
 )4چگالی ،نقطه جوش ،غلظت و تعداد اتمهای کربن در ترکیبات بقیة برشها بیشتر است.
 -52در کدام گزینه ساختار پلیاتن به درستی رسم شده است؟

(نهم ،فصل )3

)1

)2

)3

)4

 -53یون  Al دارای  01الکترون میباشد .این عنصر در کدام دوره (تناوب) و کدام گروه (ستون) از جدول تناوبی عناصر قرار دارد؟
(نهم ،فصل )1

 )1دوره هفتم و گروه سوم

 )2دوره دوم و گروه دوم

 )3دوره سوم و گروه دوم

 )4دوره سوم و گروه سوم

 -54کمترین و بیشترین فنالیت شیمیایی عناصر زیر از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟
Ar )1

35
37
17 Cl 18

33
36
16 S 17 Cl )2

Ar )3

31
38
15 P 18

(نهم ،فصل )1

P )4

36
36
18 Ar 15

 -55تنداد پیوند اشتراکی در کدام مولکول از بقیه بیشتر است؟
NH 3 )1

N 2 )2

(نهم ،فصل )3

CO 2 )3

O 2 )4

 -56ذرات تشکیل دهنده مواد زیر ،در کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ ،براساس «مولکول ،یون ،اتم» چیده شدهاند؟

 )1آب ـ سدیم هیدروکسید ـ گاز اکسیژن

 )2آب ـ سدیم کلرید ـ آهن

 )3آمونیاک ـ آرگون ـ آهن

 )4آمونیاک ـ کات کبود ـ گاز اکسیژن

(نهم ،فصل )1

 -57موشک فاتح با تندی متوسط  0011متر بر ثانیه ،فاصله  061کیلومتری بین ایران تا پایگاه عیناالسد را در چند ثانیه طی میکند؟
(نهم ،فصل )4

 3 )1ثانیه

 31 )2ثانیه

 311 )3ثانیه

 3111 )4ثانیه

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی استانهای ایالم ،لرستان ،مرکزی و همدان 6211-6000
گزینة « »2غلط است زیرا مورد حملة کشـورهای خـارجی و یـا
شورشهای داخلی بودند.
گزینة « »4غلط است زیرا کریمخان به مرگ طبیعی درگذشت.
 .01گزینة «»4

نهضت تنباکو به پیروزی کامل رسید اما نهضت ملی هرچنـد در
ابتدا پیروزیهایی به دست آورد اما نهایتاً به شکسـت انجامیـد و
منابع نست ایران دوباره در اختیار بیگانگان قرار گرفت.
 .00گزینة «»1

قیام  11خرداد اگرچه به زور اسلحه و با خشونت مأموران رژیـم
سرکوب شد ،بر خشم و نسرت مـردم انقالبـی نسـبت بـه شـاه و
عوامل حکومت او افزود و انگیزة آنان را برای مبارزه تا سرنگونی
حکومت پهلوی تقویت کرد.
 .02گزینة «»2

پوشیدن لباس قرمز در مراسم عـزای امـام حسـین (ع) ،رعایـت
نکــردن هنجارهــای مرســوم و مقبــول جامعــه و بــه نــوعی
«ناهنجاری» محسوب میشود.
 .09گزینة «»3

عنصر مهم دیگری که در تکوین هویت ملی نقش دارد ،زبان مشـتر
است که میراث فرهنگی با آن آموخته میشود و انتقال مییابد.
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 .01گزینة «»2

آیا پدرت تنبل است؟ خیر ،در واقع او سختکوش است.
 .51گزینة «»4

چرا با اتوبوس سر کار می رویـد؟ زیـرا آن خیلـی سـریع و ارزان
است.

.........................علوم تجربی .........................
 .50گزینة «»4

در پاالیشــگاههــای نســت ،اوّلــین بــرش نستــی مربــوط بــه
هیدروکربنهایی است که نقطه جوش باال ،چگالی زیـاد و تعـداد
اتمهای کربن آنها از ترکیبات بقیه برشها بیشتر است.
هنگام جدا کردن ترکیبات ،ابتدا پارافین و قیر جدا می شوند .امّا
در آزمایشگاه های معمولی بدون کنترل فشار هنگـام جداسـازی
نست خام ،ابتدا گاز خارج میشود که نقطه جوش کمتر ،چگـالی
کمتر و همچنین این ترکیبات تعداد اتم کربن کـمتـر دارنـد .در
کتاب درسی نیز ،تقدم و تأخر خروج ایـن هیـدروکربنهـا کـر
نشده است.
 .52گزینة «»1
nC 2H 4 

«تذکر :هر  1عنصر هویت ملـی کـه در کتـاب کـر شـدهانـد ،در تکـوین (ایجـاد و
شکلگیری) هویت ملی مؤثر هستند و سؤال فوق از نظر علمی و محتوایی ایراد دارد».

 ........................زبان انگليسی ........................
 .00گزینة «»3

آخر جمله قید زمان گذشته آمده است پخ باید از شکل گذشته
فعل استساده شود.
 .05گزینة «»3

دوستانم در حال بررسی کردن جدول زمانی در فرودگاه هستند.
 .06گزینة «»1

مردم ایران همیشه هنگام تحویل سال میز هستسین میچینند.
 .07گزینة «»2

( )every monthقید زمان حال ساده میباشد و از طرف دیگـر
چون فاعل ( )sheمیباشد از ( )does notاستساده میشود.
 .08گزینة «»3

( )last yearقید زمان گذشته میباشد بنابراین از افعـال ()were, was
باید استساده شود و از طرف دیگـر چـون در جـواب ضـمیر فـاعلی ()I
آمده است ( )wasگزینة مورد نظر میباشد.

پلیاتن از کنار هم قرار گرفتن تعداد مولکولهای زیـادی از اتـن
تشکیل میشود .با این تساوت که پیوند دوگانه بین اتمهای کربن
در اتن میشکند و مولکولهای کوچک با پیوند کوواالنسی جدید
به هم متصل می شوند( .پیوندهایی که در سـمت راسـت و چـ
کربن دیده میشود نشاندهندة این است که باز اتنهای زیـادی
مجدداً میتوانند تشکیل پیوند دهند که در این شکل فقـط سـه
نمونه نشان داده شده است).
«تذکر :یکی از کربن های گزینه ( )1اضافی میباشد ،به وسیله مـؤلسین لـوح
برتر اصالح گردید».
 .59گزینة «»4

عــدد اتمــی آلومینیــوم  13مــیباشــد3 .
الکتــرون از دســت داده و بــهصــورت یــون

l

 Al درآمده است.
در زیر تعداد الیههای ردیف عنصر و تعداد الکترونهـای آخـرین
مدار گروه نشان داده شده است.
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 -66اهرمها انواع مختلفی دارند .برحسب این که تکیهگاه در وسط یا هر یک از دو طر ف اهرم لرار گیرد به دسرتههرای مختلفری تقسریم
میشوند .با توجه به انواع اهرمها و حاالت مختلف آنها در هنگام گاز زدن سیب ،آروارههای انسان مانند کدام اهرم در وسیلههای زیر
عمل میکند؟

 )1چرخ دستی

(نهم ،فصل )9

 )2انبردست

 )3قیچی کاغذبری

 )4انبر (یخگیر)

 -67مزیت مکانیکی اهرم زیر کدام است؟

(نهم ،فصل )9

1
)2
1 )1
5
1
)4
6 )3
6
 -68نیروی افقی  Fبه جسمی به جرم  ، mشتاب  aمی دهد .اگر بزرگی نیروی خالص وارد شده به جسم تغییر کند ،حاصل کدام عبرارت

تغییر نمیکند؟
ma )1

(نهم ،فصل )5

m
)2
a

F
)3
a

F
)4
m

 -69در ماشینی چرخدندة ورودی دارای  03دندانه و چرخدندة خروجی دارای  9دندانه است .عملکرد این ماشین در کدام گزینه به درستی
بیان شده است؟

(نهم ،فصل )9

 )1این ماشین در سرعتهای باال به نیروی کم نیاز دارد.
 )2این ماشین در سرعتهای باال به نیروی زیاد نیاز دارد.
 )3این ماشین در سرعتهای پایین به نیروی کم نیاز دارد.
 )4این ماشین عالوه بر تغییر جهت نیرو میتواند مقدار نیرو را نیز افزایش دهد.
 -71چتربازی از هواپیما بیرون میپرد و پس از چند لحظه چتر خود را باز میکند .از لحظة سقوط چترباز تا زمانیکه چترباز ،چتر خود را باز
میکند ،شتاب حرکت او چه تغییری میکند؟

 )1کاهنده ـ کاهنده

 )2افزاینده ـ کاهنده

(نهم ،فصل )5

 )3کاهنده ـ افزاینده

 )4افزاینده ـ افزاینده

 -71در شکل مقابل ،شعاع پیستون و کف ظر ف به ترتیب  6سانتیمتر و  9سانتی متر بوده و مقداری آب درون ظر ف ریخته شده است .اگر
به پیستون نیروی افقی  12نیوتنی وارد کنیم ،چه نیرویی به کف ظر ف وارد میشود؟

 18 )1نیوتن
 129 )3نیوتن

(نهم ،فصل )6

 21 )2نیوتن
 162 )4نیوتن

 -72با وارد کردن کلمههای کدام گزینه در جای خالی جملة زیر ،آن جمله معنی کامل و درستی پیدا میکند؟

(نهم ،فصل )6

«هرچه  .............بیشتر شود ،احتمال تشکیل فسیل نیز بیشتر میشود».

 )1شدت رسوبگذاری

 )2شدت رسوبگذاری ـ اندازه ذرات رسوبات

 )3اندازه ذرات رسوبات ـ اکسیژن ـ گرما

 )4شدت رسوبگذاری ـ اندازه ذرات رسوبات ـ اکسیژن ـ گرما

 -73ورلههای الیانوسی  .............نسبت به ورلههای لارهای دارند.

(نهم ،فصل )6

 )1سن و چگالی بیشتری

 )2چگالی و ضخامت بیشتری

 )3سن کمتر و چگالی بیشتری

 )4چگالی کمتر و ضخامت بیشتری

 -74در طبقهبندی گیاهان کدام ویژگی اهمیّت بیشتری دارد؟

 )1داشتن گل

 )2داشتن آوند

(نهم ،فصل )12

 )3شکل ریشه

 )4نوع دانه

 -75کدام مورد زیر دربارة باکتری درست است؟

(نهم ،فصل )11

 )1مانند گیاه شمعدانی دیواره یاختهای دارد.

 )2برخالف گیاه شمعدانی دیواره یاختهای ندارد.

 )3مانند هوهستهایها هستة آن پوشش دارد.

 )4برخالف هوهستهایها هستة آن پوشش ندارد.

119

سواالت آزمون نمونهدولتی شهر تهران 1399-1411

1911-1044

ریاضیات
 -76نمایش ریاضی مجموعه }  A  {3 ,  6 , 9 , 12 ,کدام است؟

-77

(1) n1  3(n 1) n  W )1
(3n) n1 n  W )3
اگر  B  2101  2n n  , n  2100باشد ،مقدار ) n(Bکدام است؟
2102  2101 )2

2101 )1

(1) n1  3n n   )2
3(n) n1 n   )4
2100 )3

(نهم ،مجموعهها ،مفهوم مجموعهها)

(نهم ،مجموعهها ،مفهوم مجموعهها)

2101  2100 )4

 -78اگر  A  3x  2 x  W , x  4و  B  5 , 7و مجموعة  Cزیرمجموعه ای از  Aباشد ،چقدر احتمال دارد اشتراک مجموعه  Bو C

ناتهی باشد؟

(نهم ،مجموعهها ،احتمال)

1
)3
4

1
)4
2

1
3
)2
)1
8
4
 -79اگر } M  {a , a 1, a  2 , a  3و  5  Mولی  7  Mآنگاه  aچند مقدار مختلف میتواند داشته باشد؟
(نهم ،مجموعهها ،مفهوم مجموعهها)

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 -81به جای  xچه عددی لرار دهیم تا حاصل عبارت  Aکمترین مقدار ممکن باشد؟

(نهم ،توان و ریشه ،جذر)

18  x  12  3 5

3 2  2 3 )1

 -81در کسر کوچکتر از واحد

 3 2  2 3 )2
n
5  32  7

3 2 )3

A

2 3  3 2 )4

 ،چند مقدار طبیعی به جای  nمیتوان لرار داد بهطوریکه این کسر متناوب باشد؟
(نهم ،توان و ریشه ،توان)

311 )1

189 )3

311 )2

319 )4

 -82اگر  y  xو  x  y  x  yباشد ،حاصل عبارت  Dکدام است؟

(نهم ،عددهای حقیقی)

y
 xy  x y  y x
x
y 2  2xy )1

 y 2  2xy )3

y 2 )2

D

 y 2 )4

 -83در شکل زیر به مرکز  Aو به شعاع  ADکمانی زدهایم و این کمان محور  xها را در نقطة  Mلطع میکند .اگر عدد متناظر برا نقطره
 Mبرابرر  3  21باشد ،طول پارهخط  DCکدام است؟

1 )1

3 )2

2 )3

2 )4

 -84مساحت یک شش ضلعی منتظم به ضلع 2

(نهم ،عددهای حقیقی)

چند برابر مساحت مثلث لائم الزاویة متساویالسالینی به وتر  3است؟
(نهم ،استدالل و اثبات در هندسه ،مثلثها)

2 3 )1

3 3 )2

3
)3
3

3
)4
2
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021
2
 0/ 5
4



نیروی مقاوم
نیروی محرک

قطر
2
شعاع

 مزیت مکانیکی ماشین B

 مزیت مکانیکی قرقرة متحرک

 .66گزینة «»4

فک ،مانند اهرم نشع سشم عمل میکند ،مفصل فک بـا جمجمـه
تکیهگاه است .نیروی محرک ،ماهیچـهای اسـت کـه فـک را بـه
حرکت درمیآورد .سیب نیز نق نیروی مقاوم را دارد.

 .72گزینة «»1
 .79گزینة «»3

چشن در اثر فعالیّت آتـ فشـان پشسـتة جدیـد تشـکیل شـده،
جنس سنگ های آذرین بیرونی و از جنس بازالت است و چگالی
بازالت بیشتر است زیرا ریز بلشر هستند.
 .70گزینة «»2
 .75گزینة «»1

باکتریها عالوه بر غشای سلشلی ،دیشارة سلشلی نیز دارند.

 .67گزینة «»4

 ..........................ریاضيات ...........................
 .76گزینة «»2

8
 100 8 1بازوی محرک



 مزیت اهرم
 48 48 6بازوی مقاوم
100
 0 / 48 mبازوی مقاوم
8
 0 / 08 m
100

= بازوی محرک





A  (  1) 2  3 , (  1) 3  3(2) , (  1) 4  3(3) ,
}  {3 ,  6 , 9 ,

 .77گزینة «»3
 nرا از اعداد  0تا  2100قرار میدهیم پس n(B)  2100

 .78گزینة «»4
CA

 .68گزینة «»1

با کم یا زیاد شدن نیرو ،شتاب نیز به همان نسبت کـم یـا زیـاد
میششد.
 .61گزینة «»2
تعداد دندههای چرخ دنده خروجی
تعداد دندههای چرخ دنده ورودی

 مزیت مکانیکی چرخدندهها

 .71گزینة «»2

ابتدا به تدریج سرعت زیاد می ششد و حرکت شـتابدار افزاینـده
میششد .بعد از باز کردن چتر ،نیروی مقاومت هشا و نیـروی وزن
برابر شده شتاب کم میششد.
 .70گزینة «»3

 A  r 2  3  6  6  108 cm 2پیستشن
 A  r 2  3  81  243 cm 2ته ظرف
FýoË¾U
12 FýoË¾U


A ýoË¾U
108
243



12  243
 27 N
108

F·¼TvÃQ
A ·¼TvÃQ



 FýoË¾U 

}B C  {5 , 

n(B C  ) 1
P(B C)   

)n(B C
2

 .71گزینة «»2
a  5  m  {5 , 6 3 , 8} 
a 1  5  a  4  m  {4 , 5 , 2 , 7} 
a 2  5  a  7 

9 1
 A
 1
36 4

چشن مزیت کمتر از  0میباشد و با افزای سرعت و مسافت اثر نیرو
به ما کمک میکند ،در این حالت به نیروی زیادی نیاز داریم.

}B  {5 , 7

}A  {2 , 5 , 8 ,11,14

a  3  5  a  2  m  {2 , 3 ,0, 5} 

 .81گزینة «»1

کمترین مقدار ،زمانی است که قدرمطلق برابر صفر ششد.
18  x  12  0  x  18  12  3 2  2 3
 .80گزینة «»2
5  3 2  7  315  1  n  315

صشرت کسر در سه حالت میتشاند کمتر از مخرج باشد.
  315  4  311تعداد  1 
  315  9  306تعداد  1 

{1, 2 , 3 , 4} 3 2  7
5  32  7
5  {1, 2 , , 9}  7
2

53 7

(0
(2

سواالت آزمون نمونهدولتی استان یزد 1399-1411
2 5 3 5
3
 -82حاصل عبارت


4
5
4 5

1
)1
4

 -83کدام گزینه نادرست است؟

)1

(  )

 2x  6
 -84عبارت
5 x 4
x  3 )1

381

کدام است؟

5  10
)2
4 5

(نهم ،عددهای حقیقی)

5  16
)3
4 5

)  (  ) )2

( 

)3

5
)4
16 5  5
(نهم ،مجموعهها ،اعمال مجموعهها)

) ( 



بهازای چه مقادیری مثبت است؟

x 

x  3 )2

x 

)4

 )

(

(نهم ،عبارتهای جبری ،تجزیه و نامعادلهها)
4 

 x  x  5  )4


(نهم ،استدالل و اثبات در هندسه ،مثلثها)

x 

x  3 )3

 -85برای کدام گزینه نمیتوان مثال نقض آورد؟

 )1در هر مثلث محل برخورد عمودمنصفها ،در داخل مثلث میباشد.
 )2اگر سه زاویه از مثلثی با سه زاویه از مثلث دیگر برابر باشد ،آن دو مثلث همنهشتند.
 )3اگر چهارضلعی  ABCDمربع نباشد ،میتوان نتیجه گرفت همۀ ضلعهای  ABCDبرابر نیستند.
 )4در یک مثلث ،ضلع روبهرو به زاویۀ بزرگتر ،بزرگتر از ضلع روبهرو به زاویۀ کوچکتر است.
 -86دو مثلث  ABCو  ADEمتشابه هستند .با توجّه به اطالعات روی شکل ،محیط مثلث  ABCچقدر است؟
)(BC  16) , (DE  8) , (AD  x  5) , (AC  3x  2

41 )1
61 )3

 -87حاصل عبارت
4 1023 )1

(نهم ،استدالل و اثبات درهندسه ،تشابه و استدالل در هندسه)

48 )2
81 )4

0 / 000048 0 / 0002 1017
0 / 0008  30000 104

بهصورت نماد علمی ،با کدام گزینه برابر است؟

1 / 6 1024 )2

4 1025 )3

(نهم،توان و ریشه ،توان)

1 / 6 1026 )4

 -88اگر  2 x  5باشد ،حاصل  (0 / 125)1xکدام است؟

1111 )1

125
)2
8

(نهم،توان و ریشه ،توان)

12/21 )3

 -89در شکل زیر محیط مثلث  ABCکدام است؟ (اضالع مثلث  ABCبر دایره مماس هستند)

8
)4
125
(نهم ،استدالل و اثبات در هندسه ،دایرهها)

)(BF  10) , (CE  6) , (AD  4

21 )1
31 )2
41 )3
61 )4
-91

با توجّه به تساوی  ، 7 3x y5  3 2x 3 y1حاصل  2 3x 2yبرابر است با:

4 )1

1
)2
4

1/11 )1

6 2 )2

 -91حاصل عبارت 2  0 / 5  4 / 5

(نهم ،خط و معادلههای خطی ،دستگاه معادالت)

16 )3

1
)4
16

3 2 )3

5 2 )4

با کدام گزینه برابر است؟

(نهم ،توان و ریشه ،جذر)
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x 2  y2
 -92اگر  xy  5و  x  y  2باشد ،آنگاه حاصل
4xy

7
)1
10

کدام است؟

6
)2
10

7
)3
11

 -93اگر  a 0باشد ،کدام گزینه حاصل عبارت a 2  9  36a 2
a  3 )1

(نهم ،عبارتهای جبری ،اتحاد مربع دوجملهای و مزدوج)

a  3 )2

است؟
a  3 )3

 -94کدام عبارت در تجزیة  a 5  a 4  a 3  a 2وجود ندارد؟
a 2  1 )2

a 1 )1

 -95حاصل عبارت

35

 2  5 
36

 )1صفر



 2  5کدام است؟
2  5 )3

-61111 )3

 -97نمودار معادلة  a 2x  b 4y  c 6  0کدام است؟

)2
3 

a 1 )4

1 )4
(نهم ،عبارتهای جبری ،تجزیه و نامعادلهها)

-11111 )2

)1

a  3 )4

(نهم ،عبارتهای جبری ،اتحاد مربع دوجملهای و مزدوج)

 -96حاصل  13252 13002  252کدام است؟

61111 )1

(نهم ،عبارتهای جبری ،تجزیه و نامعادلهها)

(نهم ،عبارتهای جبری ،تجزیه و نامعادلهها)

a 2 )3

5  2 )2

6
)4
11

 )4صفر

(نهم ،خط و معادلههای خطی ،مختصات ،رسم خط و اجزای معادلة خط)

)4

)3

4

 -98خطی از نقاط   و   میگذرد و با خط  2y  6x  5موازی است .کدام گزینه مقدار  mرا نشان میدهد؟
  5  m 
(نهم ،خط و معادلههای خطی ،نوشتن معادلة خط و مسائل مربوط به آن)

- 7 )1

1 )3

- 2 )2

6x  (a  1)y  4
 -99بهازای چه مقدار  aدستگاه
12x  ay  8

 بیشمار جواب دارد؟

- 1 )1

1 )2

3 )4
(نهم ،خط و معادلههای خطی ،دستگاه معادالت)

2 )3

4 )4

 -111خط  4x  y  8با محورهای مختصات مثلثی ساخته است .کدام گزینه طول وتر این مثلث را نشان میدهد؟
(نهم ،خط و معادلههای خطی ،مختصات ،رسم خط و اجزای معادلة خط)

4 17 )1

2 17 )2

2 13 )3

4 13 )4
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488
گزینۀ (:)3

  A  

BC


 .83گزینة «»3

با توجّه به زنجیرهی





 

) (B  A) (B  C

}  { 1,  2 ,
}  {0,  1,  2 ,

  (B  C)  B  C

گزینۀ (:)4



 
 

2( 

امداد غیر صحیح 

 



امداد غیر صحیح 

 {0}  {0} 



(3
(4

 .80گزینة «»1

گزینۀ  1نادرست است زیرا:

گزینۀ  2درست است:

(1

}  {1,  2 , }  {0, 1,  2 ,

A  B  

BC
  (A  B) (B  C) C  B C


B C
C

 .71گزینة «»2





داریم:

1
49

1 1

49 49



2

1
)(  7

(  7)  2 

(  7 2 ) 1  (  49) 1  

4b  3   b  5a  10  5b  5a  7
7
ab
5

گزینۀ  3نادرست است زیرا:

 ba

x 2  y2   y  x  y
یعنی x  y , x  y

گزینۀ  4نیز درست است.

چون مخر همواره مثبت است پس کاافی اسات صاورت کسار
مثبت شود .لذا داریم:
6
 2x  6  0   2x   6  x 
x3
2
  x  x  3دامنه جواب

 .85گزینة «»4

مثال نقض گزینۀ  :1در مثل قائمالزاویاه ،محا
برخورد ممودمنصفها روی وتر است.
مثال نقض گزینۀ  :2دو مثل
همنهشت نیستند.

قائم الزاویه متسااوی السااقین کاه

 .81گزینة «»3
n(S)  6  6  36

مثال نقض گزینۀ  :3ممکن است چهار ضالعی لاوزی باشاد کاه
همه ضلعهایش برابر است.
گزینۀ  :4ی قضیه ریاضی است که اثبات آن در سالهاای بعاد
خوانده میشود و صحیح است و مثال نقض ندارد.

n(A)  6
6 1
p(A) 

36 6

 .80گزینة «»2
} A  {9 , 4 ,1,0} , B  {4 ,  5 ,  6 ,

این مجمومه ت

}A B  {4

مضوی است پس  2زیرمجمومه دارد.

2 5
3 5
3
0 ,
0 ,
0
4
5
4 5
2 5 3  5
3



4
5
4 5

4 5 83 5 53 1 5 1


4 5
4 5 4

AC BC
3x  2 16



AD DE
x 5
8
نسبت تشابه  2است

 3x  2  2x  10  x  12

 .82گزینة «»1

5 2 3  5
3


4
5
4 5

 .86گزینة «»4



 AD  12  5  17

 AE 2  AD 2  ED 2  17 2  8 2  289  64  225
 AE  15

چون نسابت تشاابه  2اسات .پاس کاافی اسات محایط مثلا
 AEDرا  2برابر کنیم یعنی:

2(8 15 17)  2  40  80

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی استان یزد 0411-0311
 .87گزینة «»1

481

 .12گزینة «»1

 4 1023

به توان  2میرسانیم
(x  y)  2 


48 106  2 104 1017
4

4

 3 10 10

4

8 10

x  2xy  y  4  x  y  4  2xy

x 2  y 2 4  2xy 4  2(5) 14 7


 
4xy
4xy
)4(5
20 10

 .88گزینة «»2

(2 x ) 3
23



23x
3

2

125
53

 2 3
1000 5 3  2 3

(0 / 125) 

(0 / 125)1x  (2  3 )1x  2  33 x 
125
8



53
3

2

2

2

2

2



 .13گزینة «»4

a 2  9  36 a 2  a 2  9  6a  a 2  9  6a
منفی

 (a  3) 2  a  3  (a  3)  a  3



منفی

 .81گزینة «»3

 .10گزینة «»4
a 5  a 4  a 3  a 2  a 4 (a  1)  a 2 (a  1) 

(a 1)(a 4  a 2 )  (a 1) a 2 (a 2  1) 


 .15گزینة «»2

2  5  2  5 
35
35
  2  5  2  5   2  5 
35

از نقطۀ خار دایره ،دو مماس می تاوان رسام کارد کاه هار دو
مساویاند (سؤال  4صفحه  48کتاب درسی) پس داریم:
BD  BF  10

AE  AD  4  
CF  CE  6 

(4  5) 35
1

3





 2 5

2  35

وقتی پایه ها نامساوی باشاند ،زماانی تسااوی برقارار اسات کاه
توانها مساوی صفر باشند .یعنی:
3x  2y  1  0
3x  y   5
  (  3) 

2
x

y

5

0

2x  3 y   1
  9x  3 y  15

2x  3 y   1
7x  14  x  2
x 2

3x  y  5 
 3(2)  y  5
  6  y  5  y  1

1
16
 .10گزینة «»3

2

6

x  2 , y1

2 3 x 2y  2 3( 2)2(1)  2 4 
1
9

2
2





 1 2  5  5  2

 .16گزینة «»1
13252 13002  25 2  (1300  25) 2 13002  25 2
2

2

2

2

 1300  25  2(1300 25)  1300  25
 2 1300 25  65000

 .17گزینة «»3

اگر معادلۀ خط را مرتب کنیم ،داریم:

6

c

b4

x

2

a

4

b

y

چون شیب و مرض از مبدأ هر دو منفی هساتند پاس شاک از
چپ به راست رو به پایین و در قسمت پایین محور  yهاست.
 .18گزینة «»2

باید شیب خط گذرنده از  2نقطه با شیب خط برابر باشد.
5  m
43

2  0/ 5  4 / 5  2 




 5




 2  5  22 




  2(10)  2(4)  2(6)  40محیط 

 .11گزینة «»4

36

 شیب خط گذرنده از  2نقطه

6
5
  3شیب خط x  
2
2
5  m

 3  m  2
1
y

2 1
3
2 1  3



1
2
2
2



گویا میکنیم 6
6
2 6 2




3 2
2
2
2
2
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 .011گزینة «»2

 .11گزینة «»3

در صورتیکه دو خط روی هم منطباق باشاند ،دارای بایشامار
جواب هستند  .پس شیب و مرض از مبدأ باید مساوی باشند و یا
متناسب باشند.

مثلثی که ساخته میشود ،مثلثی است قائمالزاویاه کاه دو ضالع
قائمه آن ،طول از مبدأ و مرض از مبدأ خط هستند .پس داریم:
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مجموعة هفتگانة کتابهای تیزهوشان و نمونهدولتی متوسطة اول
همراه با نرمافزار آزمونساز فوق پيشرفته رایگان داراي نسخة ویندوز و اندروید

 -0کتابهای  4جلدی ایکیوسان هفتم ،هشتم و نهم :کاملترین بانک سؤاالت طبقهبندی تیزهوشان و نمونهدولتی
 -3کتابهای  3جلدی  43استان نهم لوح برتر :آزمونهای جامع مدارس نمونهدولتی استانهای کل کشور
 -4اسمارت نهم :آموزش پیشرفتة ریاضی تیزهوشان و نمونهدولتی
 -3هوش برتر نهم :کاملترین بانک سؤاالت استعداد تحلیلی و آزمونهای جامع تیزهوشان

مجموعه کتابهای پایة ششم انتشارات لوح برتر

 -0چراغ جادو ششم :کاملترین راهنمای جامع گامبهگام دروس ششم
 -3ربات باهوش ششم  43استان لوح برتر :کاملترین بانک سؤاالت تستی تمام دروس پایة ششم
 -4هوش برتر ششم :سؤاالت طبقهبندی شده و آزمونهای جامع تیزهوشان

آزمون مدارس تیزهوشان (سمپاد) پایة نهم
سال 0911-0011

دفترچة شماره ( :)0آزمون استعداد تحليلی

زمان 01 :دقيقه

تعداد سؤال01 :

تذکر مهم :در آزمون اصلی تعدادی از سواالت دارای اشکال بودند که توسط مؤلفان لوح برتر اصالح شده است.

بخش اول
به جای عالمت سؤال کدام گزینه قرار میگیرد؟ (سؤاالت  1تا )7
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(دنبالۀ تصاویر)
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)2

)3

)4
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(دنبالۀ تصاویر)
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)3

)4
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(تکمیل جدولها و شکلها)
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)3

)4

-4

(دنبالۀ تصاویر)

)1

)2
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(تکمیل جدولها و شکلها)
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)3

)4

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون تیزهوشان (سمپاد) پایۀ نهم
سال 0311-0011

...........................بخش اول ..........................
.0

گزینۀ «»1

خطهاای
چینوپاره 

خطهای 
نقطه
ازسمتچپ،ازتعدادپاره 

بهترتیب
یکواحدکممیشود .

محیطیشکلدرجهتساعتگرد،
.2

گزینۀ «»1

درردیااااوپپیکااا ،ابتاادا081درجااه،ساا 01درجااه
پادساعتگردچرخیدهوبرایردیادومپیکا ،ابتدا081درجاه
وس 01درجهساعتگردخواهدچرخید .
.3

گزینۀ «»4

درستو سمتراست،بایددرسامتراساتشاکل،ساهخاطاارار
داشتهباشد .
.7

گزینۀ «»1

باتوجهبهالگوییکهدرهرردیاادیادهمایشاود،عالماتدر
ستو سمتچپداخلشکل،درستو وسطرویشاکلودر
ستو سمتراستبیرو شکلاراردارد .
.8

لوحبرتراصالحگردید ».
 .01گزینۀ «»4
«تذکر:اشکاپعلمیسؤاپاصلی،باتغییرگستردۀاصلیتوسطمولفا لاوح
برتراصالحگردید ».
 .00گزینۀ «»4



 .02گزینۀ «»1

یکنقطهفقطدرمثلثویاکنقطاهفقاطدرناحیاۀمشاتر 
دایرهوششضلعیاراردارد .

 .03گزینۀ «»3

هریکازنقطههافقطدردورأسمثلثیکهزاویۀبازدارد،اراردارند .


گزینۀ «»3

درهرردیا2شکلاصلیبهرنگسیاهو3عملگر ) (  
درباالیشکلهاوجوددارد،پ شکل«?»بایدبهرنگسیاهبا

عملگر  درباالیآ باشد .
.6

«تذکر:اشکاپعلمیسؤاپاصلیبااصالحشکلگزیناۀ(،)4توساطمؤلفاا 

گزینۀ «»2

درردیاباالبهترتیبیکییکیشکلهای« »باه« » ودر
تبدیلمیشود .

ردیاپایین« » به« »
.5

درجهساعتگردمیچرخد .

شکلدرهرمرحله01

گزینۀ «»1

هابهترتیبسااعتگردباههام
درهرردیاودرهرمرحله،رأس 

وصلمیشود .

.0

.1

گزینۀ «»4

 .00گزینۀ «»3

یکیازنقطههادرناحیۀمشتر دودایرهویکنقطهدرناحیاۀ
مشتر دایرهومثلثاراردارد .
 .05گزینۀ «»1

یکنقطهفقطدریکمربعودیگریفقطدرناحیۀمشتر دو
مربعاراردارد .

..........................بخش دوم ..........................
 .06گزینۀ «»1
 .07گزینۀ «»1
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گزینۀ «»4

دوااعدۀمنشوربایدمثلثهایهمنهشتباشندولایدرگزیناۀ
هاهمنهشتنیستند .


)مثلث
(4
«تذکر:اشکاپعلمیسؤاپاصلی،باتغییرصورتساؤاپاز«گساتردهشادۀ
منشورمقابلکدامگزینهاست»به«گستردهشدۀمنشورمقابلکدامگزیناه
نیست»،توسطمؤلفا لوحبرتراصالحگردید ».

 .08گزینۀ «»2

1: 4  27 : 20  20 1 :12  1: 32 : 52
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3600 92ثانیه
1

راهنمای ردیافت ونصب و فعالسازی رنم افزار 23استان نهم  0011لوح ربرت
به پاس اوتخاب و خریذ ایه کتاب ،اوتشارات لوح برتر با افتخار «سریال اختصاصی ورمافسار آزمونساز  32استتان وهت  »1400کته
بهای آن  30/000تومان میباشذ را به صورت رایگان به شما اهذا کرده است ،لطفاً در حفظ و وگهذاری ایه سریال کوشا باشیذ.
آشنایی با نرمافسار آزمونساز لوح برتر

أه تزوامٍ ،ضامل سؤاالت آسمًنَاْ ومًوٍديلتٓ ي تٕشًَضان ساا تحصإیٓ  0911-0011اسا  .کاٍ داراْ قاتیٕا تززاشارْ اواًا
آسمًن َاْ جامع ،درس تٍ درس ي مثحثٓ تًدٌ ي امکان ساخ اوًا آسمًنَاْ دلخًاٌ را وٕش دارد .تحیٕل آسمًن ،صاذير آوآ کارواماٍ،
مطاَذِ جشئٕات ي وتأج آسمًن ي َمچىٕه ومًدار پٕطزف تحصٕیٓ مقأسٍاْ اس دٔگز قاتیٕ َاْ أه وزمافشار اس  .أه تزوامٍ تز ريْ
کامپًٕتز ي زًضٓ َمزاٌ اوذرئذْ قاتل وصة اس ي  0011سؤا اس دريس مختیف را درتز مٓزٕزد.
نحوۀ دریافت نرم افسار آزمون ساز  23استان نهم  0011لوح برتر

تىُا راٌ درٔاف وزمافشار آسمًنساس  ،مزاجعٍ تٍ سأ اوتطارات لًحتزتز تٍ وطاوٓ  www.Lohebartar.irي اوتخاب زشٔىّ «وزمافشارَاا»
مٓ تاضذ .پس اس يريد تٍ أه صفحٍ کافٓاس تز ريْ تصًٔز «وزمافشار آسمًنساس  90استان وُم  »0011کیٕک کىٕذ تاا امکاان داویاًد
وسخٍَاْ ئژِ رأاوٍ ي زًضَٓاْ اوذرئذْ تزاْ ضما فزاَم ضًد .ازز قصذ دارٔذ تزوامٍ را تز ريْ رأاوٍ وصة کىٕذ وسخٍ ئژِ رأاواٍ
را داویًد کىٕذ اما ازز مٓ خًإَذ تزوامٍ را ريْ زًضٓ مًتأل ي ٔا تثی اوذرئذْ وصة کىٕذ ،وسخّ اوذرئذْ را داویًد کىٕذ.
مراحل راهاندازی نرمافسار

لًح تزتز Lohebartar.ir

-0داویًد تزوامٍ اس سأ
 -0وصة تزوامٍ
 -9فعا ساسْ وزم افشار تا سزٔا اوتُاْ جیذ کتاب ي ٔا سزٔا خزٔذارْ ضذٌ
چگونگی فعالسازی نرمافسار آزمونساز

تعذ اس داویًد ي وصة تزوامٍ ،تزاْ فعا ساسْ ،تأذ تٍ ٔکٓ اس دي ريش سٔز عمل کىٕذ:
 -0ريش مستقٕم :ازز رأاوٍ ي ٔا زًضٓ ضما تٍ أىتزو متصل تاضذ ،تا اوتخاب زشٔىّ «فعا سااسْ مساتقٕم» ي يارد کازدن «سازٔا

اختصاصٓ وزمافشار آسمًنساس» ي سأز اطالعات درخًاس ضذٌ ،وزمافشار تٍ آساوٓ فعا خًاَذ ضذ.
 -0ريش غٕز مستقٕم :ازز رأاوٍ ي ٔا زًضَِٓمزاٌ ضما تٍ أىتزو متصل وٕس  ،تأذ پس اس وصة تزوامٍ ،تز ريْ زشٔىّ «فعاا سااسْ
غٕز مستقٕم» کیٕک کىٕذ ي سزٔا اختصاصٓ ومأص دادٌضذٌ رأاوٍ ي ٔا زًضٓ را ٔادداض کزدٌ ي اس طزٔق دستگاٌ دٔگزْ کٍ تٍ
أىتزو

متصل اس  ،تٍ سأ اوتطارات لًح تزتز يارد ضذٌ ي پس اس کیٕاک تاز ريْ زشٔىاّ «درٔافا کاذ فعاا سااسْ» اطالعاات

درخًاستٓ تٍ َمزاٌ «سزٔا وزمافشار آسمًنساس اوتُاْ کتاب» ي َمچىٕه «سزٔا اختصاصٓ رأاوٍ ي ٔاا زًضآ» را يارد کىٕاذ تاا
«کذ فعا ساسْ» را درٔاف کىٕذ .حاال تٍ رأاوٍ ي ٔا زًضِٓ َمزآَ کٍ تزوامٍ را تاز ريْ آن وصاة کازدٌأاذ ،مزاجعاٍ کىٕاذ ي تاا
اوتخاب «فعا ساسْ غٕز مستقٕم» ي يارد کزدن «کذ فعا ساسْ درٔافتٓ» اس سأ لًح تزتز ،تزوامٍ را فعا ومإٔذ.
تذکز :در صًرتٓ کٍ قصذ دارٔذ تزوامٍ را َم ريْ زًضٓ ي َم ريْ رأاوٍ فعا کىٕذ تٍ دي سزٔا اختصاصٓ وٕاس دارٔذ .ما ٔک سزٔا را
تٍ ضما اَذا کزدٌ أم ،سزٔا ديم را تأذ اس طزٔق سأ اوتطارات لًح تزتز ي ٔا ضمارٌ تیفهَاْ پط جیذ کتاب خزٔذارْ ومإٔذ.

جدول برنامهریسی و زمانبندی استفاده از منابع ویژۀ آزمون تیسهوشان و نمونهدولتی پایۀ نهم لوح برتر
در جدٍل ترًاهِرٗسٕ زٗر فرض تر اٗي است کِ آزهَى در ّفتِ اٍل ت٘رهاُ ترگسار هٖگردد .تازُّإ زهاًٖ تِ پنٌ هطعن زهناًٖ هْنن ٍ تثی٘رگنرار
تطس٘ن ضدُ است)1 .تاتستاى )2هْر تا پاٗاى اسفٌد )3تعع٘الت ًَرٍز ً٘)4ؤ دٍم فرٍردٗي تا پاٗاى خرداد )5دٍرٓ تاق٘واًدُ تا ضرٍع آزهَى
تَصِ٘ هٖضَد ،تِ گًَِإ ترًاهِرٗسٕ کٌ٘د کِ در ّر دٍرٓ زهاًٖ کتاب هٌاسة آى دٍرُ هعالعِ ضَد .در کٌار هعالعٔ کتابّإ لَح ترتنر تتوناا از
ًرمافسارّإ آزهَىساز فَق پ٘طرفتٔ ّوراُ اٗي کتابّا ً٘س استفادُ کٌ٘د ،تا هْارت ٍ تسلط خَد را در تستزًٖ افساٗص دّ٘د .راٌّونإ درٗافنت،
ًصة ٍ راُاًدازٕ ًرم افسار در صفحٔ قثل تِ طَر کاهل تَض٘ح دادُ ضدُ است .تِ خاطر داضتِ تاض٘د کِ اگر اهکناى تْ٘نٔ تونام کتنابّنإ زٗنر را
ًدارٗد ،تتواا «اٗکَ٘ساى ًْن» ٍ «َّش ترتر ًْن» را تِْ٘ کٌ٘د.
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کتاب  23استاى ًهن جلد اٍل-آزهَىهای جاهع استاىها
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