دوسـتان عزیـز زیـادی در سراسـر کشـور بـرای تولیـد این کتـاب به ما کمـک کردند .ضمـن تشـکر از همه این
عزیـزان ،وظیفـه خـود میدانیـم کـه از این دوسـتان یـادی کنیـم و از همه اونهـا صمیمانه تشـکر کنیم.

اساتید فرهیخته و عالقهمند به کار علمی

نواده اباذر
مرتیض احساینصفت
مسعود ارغواین
زهرا اسدی
هانیه اسکندری
محمد اصیلبییگ
محمود الهینیا
امین امیین پویا
محمد بابایار
جعفر بابایار
دکتر زکیه باقراسکویی
دکتر روشنک بهرایم
احمد بهشیت
زهرا تارتار
عباس تقی پور
محمدرضا تقیپور
مصطفی تقیلو
ایرج جباری
فرشته جالیل
سولماز جمایل
مژگان حسنزاده
محمود حسینسیاین
حسن حسوین
عیل اکبر حسیین
حمید حق بین
محمد حیدری
احمد حیدری
شکوفه خوشرو
دکتر بهرام دستوریان
عباسعیل دهشیری
زهرا دهقاننیری
مجید دهقاین
مهدی دهقاینپور

عیل رحییم
زهرا زینالدیین
حسین سایک
ایوب سبحاین
حمید سدیدی
دکتر فرهادسعیدی
محمد شاهحسیین
عباس شجاعصفت
شیوا شریفی
علیرضا شفیعی
محمدحسین شکوهیان
حمید شهبازی
رضوان شیرکوند
مدینه صادقی
رمضان صرفی
نصر عزیزی پور
فريده عطاردي
امیر عمراین
عباس فرشادپور
عصمت فضاییل
سمیه فیروزی
مهدی قدیری
برات محمد قدییم
غالمرضا قرباین
فرزانه قهرمان
مهرداد کاظیم
عیلاکبر کاظیم
جواد کاوانلویی
زهرا کاوند
عیل اکبرنژاد
حمید کرییم
مریم کنگرلو
هوشنگ کیاین

زینب کیاین
جان محمد گیل
صدیقه گوهرشادی
مژگان لطفی
سهراب محمدی
فریبرز محمدی
اصغر محمدی اصل
مریم محمودی
عباس مدین
فاطمه مرادی
مسعود مرادی
فیروزه مصیلنژاد
رضا مقدیس
منصور ملکمحمدی
یزدان منصوری
مریم موحدی
سید رحیمموسوی
جمال میرزاپور
الهام نامداری
نیره نجفی
محمد نجفی
فرحناز ندری
بهروز نقدی
لیال نمدیان
الهام نوروزی
علیرضا وجدی
سید جوادهاشیم
ناهید هداوندخاین
شهال همایی
حسین یادگاری
مریم یاری

دوست خوب و دانشمند یک سرمایه تمام نشدنی است.
بهترینها رو از خدای مهربون براتون خواهانم
صادق گرجی

مجموعه آزمونهای ورودی
دبیرستانهای تیزهوشان و نمونهدولتی  31استان کشور

مؤلفان
ریاضیات :الهامشیخممو
علوم تجربی :زکیهباقراسکویی،محمدصحتپارسه
ادبیات فارسی :حمیدرنجبر،حسینموالدوست
قرآن ،پیامهای آسمان و عربی :جهانپوررجبی
مطالعات اجتماعی :حمیداکار
زبان انگلیسی :ثارالهپادرگانی

عنوان و نام پدیدآور

:

استان نهم  1401لوح برتر :مجموعه آزمونهای ورودی دبیرستانهای تیزهوشان و منطقه دولتی

 31استان کشور /مولفان الهام شیخ ممو [ ...و دیگران].

 :تهران ،لوح برتر1400 ،

مشخصات نشر

404 :ص:.مصور،جدول؛  29*22سم.

مشخصات ظاهری

978-600-7412-83-1 :

شابک
وضعیت فهرست نویسی

 :فیپای مختصر
 :مولفان الهام شیخ ممو ،زکیه باقراسکویی ،محمدصحت پارسه ،حمید رنجبر ،حسین موالدوست...

یادداشت
عنوان گسترده

 :سی و دو استان نهم  1401لوح برتر ...

شناسه افزوده

 :شیخ ممو ،الهام-1356 ،
8659568 :

شماره کتابشناسی ملی

اطالعات رکورد کتابشناسی  :فیپا

بها با الیسنس
سامانۀ آزمونساز
 165/000تومان

راهنمـای سـامانۀ آزمونسـاز :ایـنکتـابcdنـدارد.بـرایاسـتفادهاز
سـامانۀآزمونسـازابتداواردسـایتلوح برتر Lohebartar.irشوید.
سـپسرویسـامانۀآزمونسـازکلیـککـردهوسـامانۀآزمونسـاز
دانشآمـوزانراانتخـابکنیـد.بـاکلیـکبـررویثبـتنـاموانجـام
ثبتنام،امکانفعالسـازیبسـتۀآزمونسـازرایگان32اسـتان1401
بـرایشـمافراهـممیشـود.
تذکر :فعالسازی این بستۀ آزمونساز از  1400/10/1امکانپذیر است.

هرماه اب سامانه آزمونساز  onlineدانش آموزان
نام کتاب

:

 32استان نهم  1401لوح برتر ،مجموعه آزمونهای ورودی دبیرستانهای تیزهوشان و

مؤلفان

:

اله��ام ش��یخ مم��و ،زکی��ه باقراس��کویی ،محمدصح��ت پارس��ه ،حمی���د رنجب��ر ،حس��ین موالدوس��ت،

نمونهدولتی  31استان کشور

جهانپ��ور رجب��ی ،حمی��د اکار ،ثارال��ه پادرگان��ی

انتشارات

 :لوحبرتر

مدیر عامل

 :صادق گرجی

مدیر تولید

 :ماهان گرجی

ویراستاران

 :مهدی اشرفی ،حسین باستی

طراح جلد

 :آراسته رزاقی ،پیمان محمدخانی

نوبت چاپ

 :اول 1400

شابک

978-600-7412-83-1 :

تیراژ

1200 :

بــهموجــبمــادۀ5قانــونحمایــتازحقــوقمؤلفــان،مصنفــانوهنرمنــدانمصــوب1348/10/11کلیــۀحقــوقایــنکتــاببــرایانتشــارات

لوحبرتــرمحفــوظمیباشــدوهیــچشــخصحقیقــیویــاحقوقــی،حــقاســتفادهازآنرا
نداردومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

مقدمۀ ناشر
به نام او که هرچه داریم از اوست
ای��ن مجموع��ه بی��ش از  12س��ال اس��ت ک��ه در کن��ار کت��اب «ایکیوس��ان نه��م» ب��ا نامه��ای متفاوت��ی چ��ون
آزمونه��ای ورودی و ی��ا  31اس��تان منتش��ر میش��ود .از آن جای��ی ک��ه اس��تان ته��ران ب��ه دلی��ل جمعی��ت زی��اد
دارای دو س��ازمان آم��وزش و پ��رورش اس��ت ،در نظ��ام آموزش��ی جدی��د م��ا ن��ام  32اس��تان را ب��رای آن انتخ��اب
کردی��م .گ��روه مؤلف��ان ل��وح برت��ر ه��ر س��ال آزمونه��ای ورودی م��دارس نمونهدولت��ی و تیزهوش��ان را ب��ا دق��ت
تم��ام بررس��ی ک��رده و محت��وای کت��اب  32اس��تان مرب��وط ب��ه آن س��ال را آم��اده م��ی کنن��د .اگ��ر ب��ه دنب��ال تن��وع
س��ؤاالت هس��تید ،مطالع��ۀ ه��ر س��ه جل��د کت��اب  32اس��تان ل��وح برت��ر را ب��ه ش��ما پیش��نهاد میکنی��م ،چ��ون
س��ؤاالت هیچک��دام از ای��ن کتابه��ا مانن��د ه��م نیس��تند و ه��ر ک��دام از آنه��ا مرب��وط ب��ه ی��ک س��ال خ��اص
هس��تند .ب��رای موفقی��ت در آزم��ون تیزهوش��ان و نمونهدولت��ی ،تمری��ن و ح��ل س��ؤاالت متن��وع بیشت��ر بس��یار
راهگش��ا و موث��ر اس��ت.
 32اس��تان ل��وح برت��ر ی��ک بس��تۀ آموزش��ی منحصربهف��رد اس��ت چ��را ک��ه تنه��ا کتاب��ی اس��ت ک��ه ب��ه هم��راه
آن ،ی��ک «ســامانۀ آزمونســاز آنالیــن رایــگان» ب��ه دانشآم��وز هدی��ه میش��ود .ای��ن مجموع��ه از س��ه بخ��ش
تش��کیل شدهاس��ت .در بخ��ش اول؛ تکنیکه��ا و مهارته��ای تس��تزنی آم��وزش داده میش��ود .در بخ��ش
دوم؛ تمام��ی س��ؤاالت آزمونه��ای نمونهدولت��ی  31+1اس��تان کل کش��ور ارائ��ه م��ی ش��ود و در بخ��ش س��وم
نی��ز آزم��ون تیزهوش��ان هم��ان س��ال آورده شدهاس��ت .در جل��وی ه��ر س��ؤال ن��ام درس و مبح��ث مرب��وط ب��ه
آن ارائ��ه شدهاس��ت.
کام��ا تش��ریحی و آموزش��ی راهنم��ای بس��یار کامل��ی ب��رای آم��وزش دانشآم��وز اس��ت .درج��ۀ
پاس��خهای
ً
دش��واری ه��ر س��ؤال در س��ه س��طح «س��اده ،متوس��ط و دش��وار» ب��ا آیکونه��ای زیبای��ی در قس��مت پاس��خنامه
مش��خص شدهاس��ت .ع��اوه ب��ر ای��ن ،س��امانۀ آزمونس��از آنای��ن رای��گان ب��ه دانشآم��وزان ،ام��کان برگ��زاری
ان��واع آزمونه��ای جام��ع ،درسب��هدرس و مبحث��ی را میده��د .دانشآم��وز میتوان��د ب��ا مش��اهدۀ ف��وری
کارنام��ۀ علم��ی خ��ود ب��ه عملک��رد خ��ود پ��ی بب��رد و ب��ا انتخ��اب گزین��ۀ بررس��ی آزم��ون ،ب��ه تحلی��ل آزم��ون بپ��ردازد
و نق��اط ضع��ف خ��ود را پی��دا کن��د .تمام��ی تکنیکه��ای تس��تزنی ک��ه در بخ��ش اول کت��اب آم��وزش داده ش��ده،
در س��امانۀ آزمونس��از قاب��ل اج��را و تمری��ن اس��ت.
بــرای موفقیــت در آزمــون ،در کنــار کتابهــای ســه جلــدی  32اســتان لــوح برتــر؛ پنــج جلــد کتــاب زیــر را
نیــز بــه شــما معرفــی میکنیــم .تمامــی کتابهــای یازدهگانــۀ تیزهوشــان و نمونهدولتــی لــوح برتــر دارای
ســامانۀ آزمونســاز رایــگان هســتند.
 )1کتابهای سه جلدی ایکیوسان «هفتم ،هشتم و نهم»
 )2کتاب «هوش برتر نهم» (ویژۀ سؤاالت هوش و استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان)
 )3کتاب «اسمارت ریاضی نهم» (ویژۀ آموزش پیشرفتۀ ریاضیات تیزهوشان و نمونهدولتی)
در پای��ان از اس��اتید گرام��ی و دانشآم��وزان عزی��زی ک��ه ب��ا ارائ��ۀ نظ��رات و انتق��ادات خ��ود ،زمین��ۀ رش��د
محص��والت آموزش��ی لوحبرت��ر را فراه��م نمودهان��د ،تش��کر میکنی��م و امیدواری��م ک��ه همچن��ان م��ا را از
نظ��رات کارشناس��انه و خاقان��ۀ خ��ود بهرهمن��د س��ازید.
تلفنها021-66 971 970 - 66 971 804 - 66 972 478 :
پست الکترونیکیLohebartar@gmail.com :
با تشکر و سپاس
صادق گرجی

آشنایی با نحوۀ ثبتنام و فعالسازی سامانۀ آزمونساز آنالین لوح برتر

تفاوت سامانۀ آزمونساز جدید با نرمافزارهای قبلی

س��امانۀ آزمونس��از فعل��ی آنای��ن میباش��د و از طری��ق ه��ر ن��وع گوش��ی ،رایان��ه و ی��ا تبلت��ی ک��ه ب��ه اینترن��ت متص��ل
باش��د ،قاب��ل دسترس��ی اس��ت و نی��ازی ب��ه  CDو ی��ا دانل��ود و نص��ب برنام��ۀ خاص��ی ن��دارد.
قابلیتهای سامانۀ آزمونساز لوح برتر
 )1امکان برگزاری انواع آزمونهای جامع ،درسبهدرس ،مبحثی و حتی ساخت آزمون دلخواه.

 )2صدور آنی کارنامه ،مشاهدۀ جزئیات و نتایج آزمون و نمایش دو نوع درصد (درصد با نمره منفی و بدون نمرۀ منفی).
 )3امکان بررسی وضعیت پاسخگویی به تکتک سؤاالت و آگاهی از نقاط ضعف و قوت دانشآموز (تحلیل آزمون).

 )4نمایش نمودارهای پیشرفت تحصیلی و امکان ذخیرۀ آزمون و مقایسۀ آن با آزمونهای قبلی.
نحوۀ ثبتنام در سامانۀ آزمونساز دانشآموزی و فعال کردن بستۀ آزمونساز لوحبرتر

 )1وارد سایت انتشارات لوح برتر  www.Lohebartar.irشوید و روی گزینۀ «سامانۀ آزمونساز» کلیک کنید.

« )2سامانۀ آزمونساز دانشآموزان» را انتخاب و با کلیک بر روی گزینۀ ثبتنام ،مراحل ثبتنام را تکمیل کنید.

تذکرمه��م :توج��ه کنی��د ک��ه ن��ام و ن��ام خانوادگ��ی را میتوانی��د فارس��ی وارد کنی��د ام��ا ب��رای ثب��ت ش��ماره هم��راه و گ��ذرواژه

( )passwordحتم��اً صفح��ه کلی��د خ��ود را انگلیس��ی کنی��د .گ��ذرواژه بای��د حداق��ل ش��امل  6ع��دد و ی��ا ح��رف و ی��ا ترکیب��ی
از آنه��ا باش��د .ب��رای مراجع��ه بع��دی حتم��اً گ��ذرواژه را ب��ه خاط��ر بس��پارید.
 )3کد پیامک شده به شماره همراه را در محل مورد نظر وارد کنید.

 )4روی «فعالس��ازی بس��ته» کلی��ک کنی��د و الیس��نس ابت��دای جل��د کت��اب را در ج��ای خال��ی وارد کنی��د و روی ثب��ت ک��د
کلی��ک کنی��د ،بس��تۀ م��ورد نظ��ر فع��ال خواه��د ش��د.

 )5ب��ا انتخ��اب «بس��تۀ آزمونس��از» و «بس��تههای فع��ال» س��ه گزین��ۀ «آزمونه��ای جامع»«،آزم��ون درس و مبح��ث» و «س��اخت

آزم��ون دلخ��واه» ب��رای ش��ما فع��ال میش��ود ک��ه ب��ا کلی��ک ب��ر روی آنه��ا ،میتوانی��د ش��روع ب��ه برگ��زاری آزم��ون کنی��د.
سامانههای تخصصی آزمونساز ویژۀ مدیران و معلمان فعال و عالقهمند به کار علمی

ب��رای مدی��ران و دبی��ران فرهیخت��های ک��ه ب��ه دنب��ال ارتق��اء و پیش��رفت علم��ی مجموع��ۀ خ��ود و دانشآم��وزان هس��تند ،دو

س��امانۀ تخصص��ی «م��دارس» و «دبی��ران» ب��ا ه��دف برگ��زاری ان��واع آزمونه��ای تس��تی و تش��ریحی کاس��ی و مدرس��های

طراح��ی شدهاس��ت.

الف) سامانۀ آزمونساز ویژۀ مدارس برای مدیران:
مدی��ران م��دارس و آموزش��گاههای آزاد میتوانن��د ب��ا خری��د پن��ل س��امانۀ آزمونس��از م��دارس ،ای��ن ام��کان را فراه��م

کنن��د ت��ا ان��واع آزمونه��ای روزان��ه ،هفتگ��ی و ماهان��ه تس��تی و تش��ریحی را ب��ه ص��ورت کاس��ی و ی��ا مدرس��های برگ��زار
کنن��د و ضم��ن بررس��ی و مقایس��ۀ عملک��رد علم��ی دانشآم��وزان ب��ه ص��ورت کاس��ی و مدرس��های ،ب��ر عملک��رد آموزش��ی

دبی��ران نی��ز نظ��ارت کنن��د .تعری��ف کاسه��ا و دبی��ران بهص��ورت دلخ��واه و اف��زودن س��اده و آس��ان اس��امی دانشآم��وزان

از طری��ق فای��ل اکس��ل از امکان��ات ای��ن س��امانه اس��ت .ع��اوه ب��ر س��ؤاالت متن��وع و گس��ترده موج��ود در بان��ک س��ؤاالت،

ام��کان اف��زودن س��ؤاالت تألیف��ی تس��تی و تش��ریحی توس��ط معل��م ب��ه آزمونه��ا نی��ز وج��ود دارد.
مراحل استفاده از سامانه:
 )1خرید سامانه و دریافت رمز کاربری و گذرواژه

 )2تعریف کاسهای درس و دبیران و افزودن سریع و آسان نام دانشآموزان هر کاس از طریق فایل اکسل

 )3تحویل گذرواژهها به دبیران و دانشآموزان

 )4ساخت آزمون دلخواه تستی یا تشریحی با سؤاالت سامانه و یا معلم

 )5تعیین روز و ساعت برگزاری آزمون به صورت دلخواه

 )6شرکت دانشآموزان در آزمون

 )7تصحیح مکانیزۀ آزمون توسط سامانۀ آزمونساز با نظارت معلم یا معاون مدرسه
 )8صدور کارنامه برای دانشآموزان و گزارش و نمودارهای دبیر و مدیر

ب)سامانۀ دبیران:
ای��ن س��امانه ب��رای دبی��ران و ی��ا معلمان��ی ک��ه خودش��ان قص��د برگ��زاری آزمونه��ای تس��تی و تش��ریحی دارن��د ،طراح��ی

شدهاس��ت و بیشت��ر قابلیته��ای پن��ل م��دارس را دارا میباش��د.

فهرست مطالب
بخش اول :نکات مشاورهای و تکنیکهای تستزنی
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آزمون ورودي مدارس نمونهدولتي پاية نهم به دهم
استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی سال 1044-1041

1044-1041

آموزش قرآن و پیامهای آسمان

(نهم ،قرآن ،درس )11

 -1معنای کلمات قرآنی «نُصِبَت ،حَسبُ ،عَلَّمَ ،ساءَ» در کدام گزینه بهدرستی آمده است؟
 )1هموار شد ،گمان میکند ،آموخت ،یکسان
 )3گسترده شد ،گمان کرد ،یاد گرفت ،بدی

 -2کدام گزینه ،آیات زیر را کامل میکند؟

 )2برپا شد ،کافی است ،یاد داد ،چه بد است
 )4برپا شد ،کافی است ،آموختن ،چه بد است

« وَ خَلَقناکُم  ...............وَ جَعَلنا نَومَکُم  ...............وَ جَعَلنا الَّیلَ  ...............وَ جَعَلنا النَّهارَ »...............
ً ُ ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 )3ازواجا ـ ِلباسا ـ معاشا ـ سباتا
ِ )2مهادا ـ معاشا ـ اوتادا ـ ِلباسا
 )1اوتادا ـ ُسباتا ـ ِلباسا ـ معاشا

ً
ً
ً
ً
 )4ازواجا ـ ُسباتا ـ ِلباسا ـ معاشا

 -3کدام ترکیب قرآنی صحیح معنا شده است؟
ُ
َّ ُ
الصلوة :پس هنگامی که نماز برپا شد.
 )1ف ِاذا ق ِضی ِت
 )3ج ً
زاء ُبما کانوا یعملون :پاداش آنچه انجام دادهاید.

 )2فا ُ
خذنهم :پس مجازات کرد آنها را
 )4سن ُ
کت ُب ما قالوا :خواهیم نوشت آنچه گفتند.

 -5معنای «وَ» در کدام ترکیب قرآنی با بقیه متفاوت است؟
َّ ُ
ُ
الس ِّیئة
 )1و ال تست ِوی الحسنة و ال
 )3و ال ُهم یحزنون

ُ
بین
 )2و ِ
الک ِ
تب الم ِ
ٌ
سآء
 )4و ال ِنسآء ِمن ِن ٍ

 -4کدام عبارت قرآنی صحیح معنا شده است؟
ِّ ُ
 )1و ُیؤخرکم ِالی اج ٍل ُمس ّم ًی :و مهلت میدهد به آنها تا مدت معینی
حن ّ
 )2ء ا ُنتم تزرعون ُه ام ن ُ
الزارعون  :شما آن را میکارید یا ما رویاننده آن هستیم؟
ُ
ُّ ُ
ُّ
ءابآئک ُم اال َّولین :پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما.
 )3ربکم و رب ِ
 )4و ءامنوا بما ُن ِّزل علی ُمح َّمد :و ایمان بیاورید به آْنچه نازل شد بر ّ
محمد.
ٍ
ِ

 -6همة مصرعهای داده شده «حمد» است بهجز :
 )1ن ُبد این خلق و تو بودیُ ،نبود خلق و تو باشی
 )3بری از رنج و گدازی ،بری از درد و نیازی

(نهم ،قرآن ،درس )11

(نهم ،قرآن ،درس )8

(نهم ،قرآن ،درس )2

(نهم ،قرآن ،درس )2

(نهم ،پیامها ،درس )1

 )2همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
 )4نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

 -7حمید با تالوت آیهای به این نکته پی برد که «خداوند از خلق انسان هدفی داشته و در این جهان ،به حال خود رها نشدهاند ».به نظر شما
(نهم ،پیامها ،درس )2

او کدام آیه را تالوت کرده است؟
ا
َّ
ُُ
ّ
ُ ُ اّ
ُ
ُ
ْ ُ ُ ُ ِّ ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ؤمنون الذین ِاذا ذ ِکر الله و ِجلت قلوبهم»
رید الل ُه ِلی ْجعل عل ْیک ْم ِم ْن حرج و ِلکن یرید ِلیطه ِرکم»
« )1ما ی
ِ « )2انما الم ِ
ا
ِ ّ
ً َّ ُ
ُ
ُ
ُ َّ
لوب ُ
« )3ا َّلذین ءامنوا و تطمئ َّن ُق ُ
رجعون»
الت
ینا
ل
ا
م
ک
ن
ا
و
ا
ث
ب
ع
م
قناک
ل
خ
ما
ن
ا
م
بت
س
ح
ف
ا
«
)
4
»
ه
الل
کر
ذ
ب
م
ه
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(نهم ،پیامها ،درس )8
 -8همة بیتهای زیر ،به یکی از حدود و وظایف دوستی اشاره دارد بهجز:
ُ
مار بد
 )1تا توانی میگریز از یار بد  /یار بد ،بدتر بود از ِ
 )2مگوی و منه تا توانی قدم  /از اندازه بیرون و از اندازه کم
 )3نمیدانم کجا خواندم توقع کار بیجایی است  /در این بیهودگی اما توقعها که تنها نیست
 )4راز دل پیش دوستان مگشای  /گر نخواهی که دشمنان دانند
(نهم ،پیامها ،درس )9

 -9کدام گزینه ،عبارت قرآنی داده شده و پیام آن را کامل میکند؟ «وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ »...............
ْ ْ
ُ
ُ
ْ
ّ ُ ُّ ُ ْ ْ
دینک ْم ِا ِن ْاستطاعوا» هدف جنگ نرم
 ...« )2ان ُت ُم اال ْعل ْون ِا ْن ک ْن ُت ْم ُمؤ ِمنین» احساس عزت و بزرگی
 ...« )1حتی یردوکم عن ِ
ْ ْ
ُ
ُ
ْ
ّ ُ ُّ ُ ْ ْ
دینک ْم ِا ِن ْاستطاعوا» آمادگی نظامی
 ...« )4ان ُت ُم اال ْعل ْون ِا ْن ک ْن ُت ْم ُمؤ ِمنین» راه تقویت ایمان
 ...« )3حتی یردوکم عن ِ

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی پایة نهم
استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی ورودی 1044-1041

 .................قرآن و پيامهاي آسمان .................
.1
.2

گزینۀ «»2

 .11گزینۀ «»2

نَصِبَتْ:برپاشد،حَسْبُ:کافیاست،عَلَّمَ:یادداد،سآءَ:چهبداست.

 .12گزینۀ «»4

گزینۀ «»4

خَلَقْناکُماَزواجاًوجَعَلْنانَومَکمسُباتاًوجَعَلْنااللَّیلَلِباساًوجَعَلْنا
النهارَمَعاشاً(.سورةنباءآیات8تا)11
.3

گزینۀ «»4

سورةآلعمراناست .

گزینةپاسخ«سنکتُبُماقالوا»آیة181
میباشد).
(اینسؤالترکیبیازدروس5،3و 8
.0

گزینۀ «»3

رَبُّکُمورَبُّآبااِِکُماََوللاینَ:پروردگاارشاماوپروردگاارپادران
پیشینشما
.5

گزینۀ «»2

وَالکتابِالمُبین:سوگندبهکتابروشنگر«واودراینجامعنای
سوگندمیدهد».

.6

گزینۀ «»3

حکیمسناییدراینبیتخداوندرامناز وپاااازهارعیبای
دانستهاست.
.7

گزینۀ «»4

آیاگمانکردیدکهماشمارابیهود آفرید ایاموباهساواماا
بازگرداند نمیشوید(.مؤمنون/آیة)115
.8

گزینۀ «»1

همةگزینههابهحدودووظایفدوستیاشار دارداماگزیناة1
بهویژگیهاادوستواقعی.

.9

.........................علوم تجربی .........................


گزینۀ «»4

وسستنباشیدوغمگیننشویددرحالیکهشمابرتارهساتید
اگرایمانداشتهباشید.
 .14گزینۀ «»3

همةگزینههاشیو هااامربهمعروفونهیازمنکراستامادر
گزینة3بهگونهااتذکرلسانیمیدهیمتافاردمتوجاهاشاتبا 
خودشودواینکارراتکرارنکند«تذکرهمرا مهربانی»



 .13گزینۀ «»3

سلولزوروغنزیتونجازءدرشاتمولکاولهااهساتند.سالولز،
درشت مولکولیاستکهازیکنوعمولکولیاموناومر(گلاوکز)

بسیارتکرارشد وبِسپاریاپلیمرمیباشاد،امااروغانزیتاون،
مونومرهاایکسانیندارد.
 .10گزینۀ «»3

ضدیخ،شکر،آبمقطروآمونیاا
 .15گزینۀ «»2

نقطةجوشهیدروکربنهاابرجتقطیردرقسمتبااَییبارج،
کممیشود،زیراتعدادکربنهاونیرواربایشبینمولکاولهاا

کممیباشد.

 .16گزینۀ «»3

دراولینبار  Aو  Bرواهمکل 
رامیپیمایندوچون 
دایر )   (3600
سرعت  (2x)  Aدوبرابرسرعت  B
میباشد.داریم :
)  (x
نقطة( x  2x  3600  x  1200  )4
نقطة  8  8  1200  3600  3600  2400  2400  3بار 

 2بار3بار3بار

 .17گزینۀ «»4
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39

سؤاالت آزمون نمونهدولتی استان آذربایجان غربی 1411-1411

 -19کدام بیت با بیت «این همه نقش عجب ،بر در و دیوار وجود  /هر که فکتر نکند ،نقش بُود بر دیوار» قرابت معنایی دارد؟

(معنی و مفهوم شعر و عبارت ،درس )1

 )1چندین هزار منظر زیبا بیافرید  /تا کیست کاو نظر ز سر اعتبار کرد؟
 )2کوه و دریا و درختان ،همه در تسبیحاند  /نه همه مستمعی ،فهم کند این اسرار
 )3فضل خدای را که تواند شمار کرد؟  /یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد؟
 )4بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی  /خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد

(دانشهای زبانی ،درس )11

 -21در کدام گزینه ،ساختار کلمات بهترتیب (مرکب ،ساده ،وندی) میباشد؟
 )1گلدان ـ آب انبار ـ چمنزار
 )4دستپخت ـ قالی ـ ماله

 )2داروخانه ـ کتابدار ـ ستایش
 )4زادروز ـ گریه ـ خاستگاه

 )1مضارع اخباری ـ ماضی بعید
 )3مضارع التزامی ـ ماضی التزامی

 )2مضارع مستمر ـ ماضی ساده
 )4مضارع مستمر ـ ماضی نقلی

 -21نوع فعلها ،در بیت «دارد دل و دین میبرد از شهر ،شمیمی /افتاده نخ چادر او دست نسیمی» در کدام گزینه ،بهترتیب درست آمده است؟

(دانشهای زبانی ،درس )9

 -22در کدام گزینه ،واژة «امروز» قید نیست؟
 )1امروز که در دست توام مرحمتی کن
 )3من که امروز چنینم ،غم فردا دارم

 -23اطالعات داده شده ،در کدام گزینه نادرست میباشد؟

(دانشهای زبانی ،درس )14

 )2امروز فصلی از تکرار تاریخ است
 )4من که یک امروز مهمان توام ،فردا چرا؟

« )1احمد غزالی» ،از دانشمندان دورة سلجوقی است و «کیمیای سعادت» از آثار اوست.
« )2حقالیقین و شاهدنامه» از آثار «شیخ محمود شبستری» در قرن هشتم میباشد.
« )3جامی» ،کتاب «هفت اورنگ» را به تقلید از «خمسة نظامی» نوشته است.
« )4مرزباننامه» ،نوشتة «مرزبان بن رستم» ،مشتمل بر داستان و تمثیل میباشد.

 -24در کدام گزینه ،آرایههای ادبی در مقابل آن بهدرستی بیان شده است؟

(اعالم ،درس )14

(دانشهای ادبی ،درس )14

 )1عقل ،حیران شود از خوشة زرین عنب  /فهم ،عاجز شود از حقة یاقوت انار ( تشبیه ـ تشخیص ـ تناسب)
 )2من از آن حُسن روزافزون که یوسف داشت ،دانستم  /که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را (تلمیح ـ تشخیص ـ تضاد)
 )3جهان ،جمله ،فروغ روی حق دان  /حق اندر وی ز پیدایی است ،پنهان (تشبیه ـ تضاد ـ تشخیص)
 )4خاموش مباش زیر این خرقه  /بر جان جهان ،دوباره جان آمد (جناس ـ تشبیه ـ تضاد)

(دانشهای ادبی ،درس )13

 -25توضیحات کدام گزینه ،نادرست میباشد؟

 )1ردیف ،ظرفیت معنایی شعر را افزایش میدهد.
 )2تضاد ،یک عنصر معنایی است و نوع رابطة دو کلمه ،از این دید ،رابطة لفظی خوانده میشود.
 )3در لحن عاطفی ،خوانش متن با کشش آوایی و نرمی آهنگ و احساسات لطیف انجام میگیرد.
 )4تخلص ،به معنای رهایی یافتن و خالص شدن است.

1044-1041

عربی
 -26متضاد کدام کلمه صحیح میباشد؟
 )1إعطاء َ دفع

َ
َ )2و َر ع  تقوی

َ
َ )3
نام َ رقد

 -28جمع کدام کلمه نادرست است؟
َ )1صعب ِ :صعاب

َ
ِ )2تمثال  :امثال

 )3ب َ
ضاعة َ :بضائع
ِ

 -27کدام گزینه برای جمله «یا أصدِقائی ،رجاءً  ...............مِن الصَّفِّ و  ...............هُنا ».درست میباشد؟
َ
ُ ُ َ َ
جون ـ َ
التجل َ
خر َ
التجل َ
ُ )3ا ُ
ُ )2ا ُ
جلسوا
سون
سن
 )1اخرجن ـ
خرجوا ـ الت ِ
ِ
ِ

(نهم ،ترجمه ،درس )1

َ
َ
 )4طویل  قصیر

(نهم ،جمع مکسر ،درس )4

َ
ُ )4ا ُ
خرج ـ التجلس

(نهم ،جمع مکسر ،درس )1

َ
َ
شر َبة
 )4شراب  :ا ِ

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی استان آذربایجان غربی 1044-1041
 .19گزینۀ «»1
 .24گزینۀ «»3

مُکب« :آب انبا دا وخانه کتابلدا زاد وز»  /ونلد « :گللدان
چمنزا ستایش گُیه خاستگاه»

 .21گزینۀ «»4

«دا د میبُد» :مضا ع مستمُ /
«افتاده»« :افتاده است» :ماضی نقلی
(این سؤال تُکیبی از د سها  6و  9میباشد).

 .22گزینۀ «»2

واژة «امُوز» د این گزینه «نهاد» است.

 .23گزینۀ «»1

توضی این گزینه د با ة «محمهد غزالی» است.
(این سؤال تُکیبی از د سها  11 6 2و  14میباشد).

 .20گزینۀ «»1

«حقهة یاقو انا » :تشبیه « /عقل حیُان شلود و فهلم علاجز»:
تشخیص « /عنب و انا » :تناسب
(این سؤال تُکیبی از د سها 13 1و  14میباشد).

 .25گزینۀ «»2

تضاد یک عنصُ معنایی است و نوع ابطة دو کلمه از این دیلد
ابطة معنو خوانده میشود.
(این سؤال تُکیبی ازد سها  8 7و  13میباشد).

 .............................عربی ............................
 .26گزینۀ «»4

طَویل= بلند و قَصلیُ= کوتلاه متضلاد هسلتند .بقیلة گزینلههلا
متُادف.
معنا سایُ گزینهها -1 :دادن پُداختن  -2تقلو  -3خوابیلد
بستُ شد

 .27گزینۀ «»3

أَصدقاتی (دوستانم) جمع مذکُ می باشد لذا فعل أُخُجوا (خا ج
کنید) فعل امُ جمع مذکُ میباشد که مناسب است.

 .28گزینۀ «»2

جمع مکسهُ تِمثال «تندیس» تَماثیل میباشد.

 .29گزینۀ «»3

پس به کدام چیز کشو ا از تو باز پس بگیُیم.
نَسْتَُجِعُ= بازپس میگیُیم.

04

 .34گزینۀ «»3

د گزینة « »3فعل تکتُبانِ همُاه ضمیُ دوم شلخص آملده کله
معنا آن «مینویسید» است.

 .31گزینۀ «»1

د گزینة « »1کلمة «اِستِتا » بُ وزن اِفتعال می باشد و دو کلمة
دیگُ بُ وزن اِستتعال هستند.
وزن کلما سایُ گزینهها -2 :مُتاعَلَة  -3اِفتعال  -4تَتَعُّل

 .32گزینۀ «»4

ال فائدةَ لِلْهاولة= تالش سود ندا د التصعد = باال نلُو (فعلل
نهی مضا ع) أنتِ التَقدِ ینَ = تو نمیتوانی (فعل نتی مضا ع)

 .33گزینۀ «»2

هُگاه یکی از خانوادة «کانَ» قبل از فعل مضا ع بیاید د تُجمة
فعل بهصو معادل ماضی استمُا فا سی است:
کانَ یَذْهَبونَ = می فتند.

 .....................مطالعات اجتماعی .....................
 .30گزینۀ «»3

استتاده از ساعت واقعی د زندگی وزانه اختالل ایجاد میکند
به همین خاطُ از ساعت سمی استتاده میشود.

 .35گزینۀ «»1

 .36گزینۀ «»2

گزینة  1ناد ست است زیُا زمین از غُب به شُق میچُخد .گزینلة
 3ناد ست است زیُا خشکیها زودتُ از آبها گُم میشوند و گزینة
 4ناد ست است زیُا بیابان سُد هم د دنیا وجود دا د.

 .37گزینۀ «»2

تمام مقاما کشو

 .38گزینۀ «»4

و لشکُ مطیع شاه بودند.

د دو ة صتو به سبب کمتوجهی پادشاهان به شاعُان شلعُ و
ادب فا سی مانند دیگُ شتهها پُ ونق نبود.

 .39گزینۀ «»3
 .04گزینۀ «»1
 .01گزینۀ «»3
 .02گزینۀ «»4

اطاعت از والدین تنها د صلو تی جلایز نیسلت کله بله گنلاه و
نافُمانی از خدا دستو دهند.
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سؤاالت آزمون نمونهدولتی استان اردبیل 1411-1411

(نهم ،ترجمه افعال ،درس )1

 -31با توجه به نمونه داده شده ترجمة کدامیک از گزینهها درست نمیباشد؟
ُ َ ُ
َ
َ
ُ
َ
 )2صار  :شد  ستصیر  :خواهی شد
 )1ترکتا  :ترک کردند  کنت ا ُترک  :ترک میکردم.
ََ َ
ََ
ََ َ
تلمت  :دریافت نکردی
 )3تخ َّر َج  :فارغالتحصیل شد  اتخ ّر ُج  :فارغالتحصیل شدم
ِ )4استلم  :دریافت کرد  ما اس ِ

(نهم ،ترکیب اضافی ـ وصفی ،درس )7

 -32در جمالت داده شده ،ترجمة کدامیک درست آمده است؟
َ
َّ َ
َ
مزرعتنا الکبیرٍ الی ِنصفین  :مزرعهمان را به دو قسمت بزرگ تقسیم کردی.
قسمت
)1
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
سابقة  :در پایان مسابقه گروه پیروز ،ما را تشویق کردند.
النهای ِة الم
ِ
 )2شجعنا فریقنا الفائز في ِ
َ
ُ
اناصغ َر ل َ
بات ِه  :برادر کوچکترم را برای نوشتن تکلیفهایش صدا زدم.
 )3نادیت اخي
ِ
واج ِ
کتاب ِة ِ
َ
َّ
َ
الذ ّ
حفلة میالدي  :مادرم انگشتر طالیی را در جشن تولدم بهدست نکرد.
هبی في
 )4ما ل ِب َست ّامي خات َمها
ِ
 -33ضمیر مناسب برای جاهای خالی در کدامیک از گزینهها آمده است؟ «ما شاهَدَت االُمَّ وَلَدَ  . ..........ـ  ..........کانَ نائماً( ».نهم ،ضمیر ،درس )1
 )4ـها ـ ِه َی
ُ )3ـه ـ ُه َو
 )2ـها ـ ُه َو
ُ )1ه َو ـ ُه َو

1044-1041

مطالعات اجتماعی

 -34اگر در شهر  Aساعت  21ظهر و در شهر  Bساعت  21باشد .این دو شهر چند درجه طول جغرافیایی از هم فاصله دارد؟
 06 )1درجه

 06 )2درجه

 -35کدام گزینه در مورد ویژگی زیستبومهای جهان نادرست است؟

 06 )3درجه

 06 )4درجه

 )1زمستانهای طوالنی و تابستانهای کوتاه از ویژگی زیستبوم توندرا است.
 )2داشتن بیشترین تنوع زیستی جهان از ویژگی زیستبوم جنگلهای بارانی استوایی است.
 )3زیستبوم تایگا بیشتر در مجاورت مدار رأسالسرطان و رأسالجدی واقع شده است.
 )4دو فصل خشک و بارانی از ویژگی زیستبوم ساوان میباشد.

 -36اگر دمای هوا در سطح زمین  +03باشد در ارتفاع  1333متری از سطح زمین دما چند درجه خواهد بود؟
+0 ) 1

- 0 )2

+30 )3

 -37مهاجرت مردم یک روستا در اثر خشکسالی به شهرها در داخل یک استان را چه میگویند؟
 )1مهاجرت اجباری ـ داخلی
 )3مهاجرت اختیاری ـ داخلی

 -38کدام گزینه در مورد شاه عباس اول صفوی صحیح میباشد؟

-30 )4

 )2مهاجرت اجباری ـ خارجی
 )4مهاجرت اختیاری ـ خارجی

(نهم ،درس )2
(نهم ،درس )5

(نهم ،درس )4
(نهم ،درس )7

(نهم ،درس )9

 )1در جنگ چالدران فرماندهی سپاه ایران را بهعهده داشت.
 )2پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد.
 )3در زمان وی شورشیان افغان ،پایتخت صفویان را محاصره و اشغال کردند.
 )4حکومت صفویان را به اوج قدرت رساند و پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد.

 -39چه کسی در دوره قاجار برای آگاهی از اوضاع اروپا دستور داد کتابهایی را در موضوع تاریخ آن کشورها بـه فارسـی ترجمـه کننـد و
(نهم ،درس )12

همچنین افرادی را به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید فرستاد؟
 )2عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه
 )4قائم مقام فراهانی

 )1میرزا تقیخان امیرکبیر
 )3میرزا حسن رشدیه

(نهم ،درس )14

 -41کدام گزینه دولتهای محور را در جنگ جهانی دوم بهدرستی بیان میکند؟
 )1آلمان ،فرانسه ،انگلستان

 )2آلمان ،ایتالیا ،انگلستان

 )3آلمان ،ایتالیا ،ژاپن

 )4آلمان ،اتریش ،ژاپن

 -41فردی بهخاطر بلند قد بودن بهصورت ارثی و با سعی و تالش یک بازیگر حرفهای والیبال میشود ،کدام گزینه تأثیر ویژگیهای این فرد را
(نهم ،درس )18

بر یکدیگر بهدرستی بیان میکند؟
 )1تأثیر ویژگی روانی و اخالقی بر اجتماعی
 )3تأثیر ویژگی انتسابی بر اکتسابی

 )2تأثیر ویژگی اکتسابی بر انتسابی
 )4تأثیر ویژگی اجتماعی بر روانی اخالقی

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی استان اردبیل 1044-1041
 .19گزینۀ «»2

علها ماضی :ر ته است ،خوابیدهاند ،را گر تهام (نقلی)
علها مضارع :مینشینم گفتوگو میکنم (اخبار )

 .24گزینۀ «»2

«حا ظ» در این بیت به معنا «نگهدارنده و نگهبان» است.

 .21گزینۀ «»3

مصراع اول این گزینه کنایه است از «نابود کردن و خراب کردن»
(این سؤال ،ترکیبی از درسها  3 ،1و  1میباشد).

 .22گزینۀ «»4

(این سؤال ،ترکیبی از درسها  0 ،2و  14میباشد).

 .23گزینۀ «»1

 )2که تواند؟  :هیچ کس نمیتواند /که داند؟  :هیچ کس نمیدان د
(نمیتواند) )3 .که تواند شمار کرد؟  :هیچ کس نمیتواند بش مارد.
 )4که دید؟  :هیچ کس ندید.

 .20گزینۀ «»3

به جز این گزینه ،بی ت س ؤال و س ایر گزین هه ا ب ه «غنیم ت
شمردن عمر و زمان» تأکید دارند.

 .25گزینۀ «»3

 )1گشادهرو  :مسند  )2چادرش :مفعول  )4مادام :قید
(این سؤال ،ترکیبی از درسها  11 ،8 ،0و  12میباشد).

 .............................عربی ............................
 .26گزینۀ «»1

عل سوم شخص در ابتدا جمله بهصورت مفرد میآید ،هرچند
که اسم بعد از آن جمع باشد اما (در ترجمه) عل بهصورت جمع
معنا میشود« :یَذْهَبُ» در اینجا به معنا (میروند) است.
 .27گزینۀ «»4

قِیام (برخاستن) ،عام (سال) ،صِعاب (سختیها)
 .28گزینۀ «»2

نَنْظُرُ (نگاه میکنیم) ،تَعرِ ینَ (میشناسی) ،ذَهَبتُم (ر تید)
 .29گزینۀ «»3

کَمْ (چند) ،در پاسخ به این کلمة پرسشی باید عدد اصلی بیاید.
 .34گزینۀ «»1

النّاس (مردم) ،اس م جم ع اس ت و ع ل (یَعْتَقِ دونَ) ب را آن
درست است .کلمات مناسب گزینهها دیگر:

36

 )2مَسْرورنَ  :زیرا طلّاب ،جمع اس ت )3 .اِبْتَسِ می :زی را بِن ت ،مؤن
است )4 .یَتَناوَلونَ درست است زیرا اَلطّیارونَ سوم شخص جمع است.
 .31گزینۀ «»3

تَخَرَّجَ ( ارغ التحصیل ش د) ،اَتَخَ رَّجُ ( ارغالتحص یل م ی ش وم)
میشوم درست است نه شدم.
 .32گزینۀ «»3

أخی االَصْغَر ،ترکیب اضا ی وصفی است که در هنگ ام ترجم ه
جا مضافالیه ( َ م) و صفت (کوچکتر) عوض شده است.
ایرادات گزینهها دیگر:
 )1مزرعة بزرگمان درست است )2 .گروه پیروزم ان را در پای ان
مسابقه تشویق کردیم )4 .م ادرم انگش تر طالی ا را در جش ن
تولدم نپوشید.
 .33گزینۀ «»2

ضمیر متّصل ( ها) سوم شخص مف رد مؤن اس ت و ب ه کلم ة
«اُمّ» برمی گردد .ضمیر منفصل (هُوَ) سوم ش خص مف رد م ذکر
است و به کلمة «وَلَد» برمیگردد.

 .....................مطالعات اجتماعی .....................
 .30گزینۀ «»1

این دو شهر  4ساعت با ه م اخ تالف س اعت دارن د و ه ر ی ک
ساعت  15درجه است ،پس:
 .35گزینۀ «»3

اختالف درجة دو شهر 4 150  600 

ناحیة تایگا در نزدیکی قطب شمال و در جنوب ناحیة توندرا قرار دارد.

 .36گزینۀ «»3

6000  1000  60

30 6  360
(تذکر :این سؤال از قسمتها حذ ی کتاب طرح شده است).

 .37گزینۀ «»1

 .38گزینۀ «»4
 .39گزینۀ «»2
 .04گزینۀ «»1
 .01گزینۀ «»3

بلند قد بودن بهص ورت ارث ی ،ی ک وی گ ی انتس ابی اس ت ک ه
موجب والیبالیست شدن رد (وی گی اکتسابی) شده است.
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سؤاالت آزمون نمونهدولتی استانهای البرز و قزوین 1411-1411

1044-1041

مطالعات اجتماعی

(نهم ،درس )13

 -34قرارداد  1091همزمان با وقوع کدام واقعه تاریخی و میان کدام کشورها منعقد شد؟
 )1انقالب مشروطیت ـ روسیه و انگلستان
 )2نهضت ملی شدن نفت ـ روسیه و انگلستان

 -35کدامیک از مالکهای زیر جزء شاخص توسعة انسانی نمیباشد؟
 )1درآمد و رفاه

 )2سواد

 )2جنگ جهانی اول ـ روسیه و آلمان
 )4جنگ جهانی دوم ـ روسیه و فرانسه
 )3امید به زندگی

 -36هویت اجتماعی افراد چگونه بهدست میآید؟
 )1در جریان جامعهپذیری و پذیرفتن ارزشهای یک جامعه
 )3با آموختن شیوههای زندگی در جامعه

(نهم ،درس )8

 )4عدالت و برابری

 )2با عضویت در گروههای مختلف جامعه
 )4از طریق پیروی از هنجارهای یک جامعه

(نهم ،درس )12

 -37نخستین بار چه کسی اقدام به فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید نمود؟
 )1میرزا حسن رشدیه

 )2عباس میرزا

 )3میرزا تقیخان امیرکبیر

 )4میرزا ابوالقاسم خراسانی

(نهم ،درس )15

 -38پس از کدامیک از وقایع زیر ،حکومت پهلوی در  11آبان  1151امام خمینی (ره) را به ترکیه تبعید کرد؟
 )1سخنرانی در مدرسة فیضیة قم
 )3مخالفت با کاپیتوالسیون

(نهم ،درس )18

 )2مخالفت با اصول ششگانه
 )4مخالفت با تصویبنامه انجمنهای ایالتی و والیتی

 -39هر یک از اقدامات زیر بهترتیب توسط کدامیک از پادشاهان انجام شده است؟

(نهم ،درس )11

رسیدن قلمرو ایران به حدود قلمرو ساسانی ـ گسترش تجارت خارجی ـ بیرون راندن روسیه و عثمانی از ایران
 )2شاه تهماسب ـ نادر شاه ـ شاه عباس اول
 )4شاه اسماعیل ـ شاه عباس اول ـ نادر شاه افشار

 )1نادر شاه ـ کریم خان زند ـ شاه عباس اول
 )3شاه عباس اول ـ شاه تهماسب ـ شاه اسماعیل

 -41احسان در شهر (الف) زندگی میکند و میخواهد ساعت  8صبح از شهر خود به شهر (ب) که برادرش عرفان در آنجا دانشجو است و در
 09درجه غربی قرار دارد برود؛ اگر ساعت شهر (ب) ،در همان زمان  15باشد ،طول جغرافیایی شهر (الف) چقدر است؟
 33 )1درجة شرقی

 33 )2درجة غربی

 -41کدامیک از موارد زیر جزء هیدروسفر نیست؟
 )1آب رودها و قناتها
 )3ناهمواریهای کف اقیانوسها

 11 )3درجة غربی

 11 )4درجة شرقی

(نهم ،درس )2

(نهم ،درس )3

 )2سفرههای آبهای زیرزمینی
 )4یخهای منطقة قطب جنوب

 -42عرفان میخواهد از نقطة قطب جنوب به منطقه ای برود که زاویة تابش خورشید عمودتر باشد؛ مختصات جغرافیایی کـدام منطقـه ایـن
(نهم ،درس )5

ویژگی را دارد؟

600E  300 N )1

200 E  100 N )2

900 W  900S )3

 -43تنوع زیستی و تنوع جانوری کدام زیستبومها بهترتیب بیشتر است؟
 )1استوایی ـ استوایی
 )3ساوان ـ تایگا

1044-1041
44- Everybody …………… going …………… trips during summer.

4) likes - in

3) like – on

4) always help

3) helps always

(نهم ،ساختار دستوری ،درس )1

(نهم ،درس )5

 )2استوایی ـ ساوان
 )4ساوان ـ منطقة متعدل

زبان انگلیسی
(نهم ،ساختار دستوری ،درس )3

1800 W  300S )4

1) like – in
2) likes – on
45- The police …………… lost children.
2) help always

1) always helps
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 ........................زبان انگليسی .......................
 .00گزینۀ «»2

با « »everybodyفعل سنم شخص مفرد میآیود .حورف اضوافة
 onبرای « »tripمیآید.

 .05گزینۀ «»4

قید تکرار قبل از فعل اصلی مویآیود و از طورف دیگور «»the police
اسم جمع میباشد و با « »helpمیآید.

 .06گزینۀ «»1

آنها سر و صدای زیادی آنجا میکنند .شما میتنانید بوه آنهوا
بگنیید که آرام باشند؟
سر و صدا کردن make noise :
ساکت ماندن keep quiet :

 .07گزینۀ «»1

گزینهی  1اشتباه میباشد .به جای « »it’sباید از « »itsاستفاده
شند .اسب در حال دویدن روی چهار پایش است.

 .08گزینۀ «»4

 2پینند اشتراکی 4 ،الکترون اشتراکی

 .56گزینۀ «»2

 -1طبق قاننن پایستگی بار :تعداد بارهای منفی و مثبت در یک
ترکیب یننی برابر است ،چنن همدیگر را خنثی میکنند.
 -2در معادلة شیمیایی ،حتماً تعداد اتمهوای دو طورف واکونش
برابرند اما تعداد منلکنلها ،ممکن است برابر نباشند.
پینند یننی

سدیم کلرید 
 کلر  +سدیم

-3

77 g  119 g  196 g
سنختن
( -4گاز) بخارآب  +گاز کربن دیاکسید  اکسیژن  +گاز متان

CH4  2O2  CO2  H2O

(تذذر :اشووکال علمووی سووؤال اصوولی ،بووا تغییوور «  125gکلوور» بووه
«  119gکلر» در گزینة « »3تنسط مؤلفان لنب برتر اصالب گردید).
 .57گزینۀ «»1

m
s

 : Post a commentارسال کردن کامنت
 : Receive an emailدریافت کردن ایمیل

1
2

1
x
x
x
 30  2  30 
 t1 
t1
2t1
60

ساختن و خلق کردن create :

 .52گزینۀ «»2

x
V
t

  x1  x2  xجابهجایی

 .54گزینۀ «»3

 .51گزینۀ «»2

V2  50

جابهجایی
 سرعت متنسط یا
زمان

 .09گزینۀ «»2

 .........................علوم تجربی .........................

m
s

 V1  30سرعت

x
V1  1
t1

1
x
x2
x
x
V2 
 50  2  50 
 t2 
t2
t2
2t 2
100

 x1  x2جابهجایی کل

t 1  t2
زمان کل
1
1
x x
300x
x
m
2 
V 2

 37 / 5
x x
5x  3 x
8x
s

60 100
300
 کل V

 .53گزینۀ «»3

 .58گزینۀ «»1

 .50گزینۀ «»4

F1  F  30N 
F3  W  m.g  2 10  20N 
 .55گزینۀ «»4

پینند اشتراکی
(کنواالنسی)

 نافلز  +نافلز
ترکیب منلکنلی 
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 -38با توجه به نقشة دادهشده مشخص کنید خشکیهایی که در کنار جریان دریایی اُیاشیو قرار دارند؛ دارای چه نوع زیستبومی هستند؟

(نهم ،درس )5

 )1تایگا
 )2ساوان
 )3توندرا
 )4علفلزارهای منطقة معتدل

 -39شهر اصفهان دارای مختصات حدود  320 Nو  510 Eمیباشد و میانگین دمای ساالنة آن حدود  160سانتیگراد است و شـهر مسـکو در
مختصات حدود  550 Nو  370 Eقرار دارد و میانگین دمای ساالنه در این شهر حدود  70سانتیگراد است .علت اختالف میانگین دمای
(نهم ،درس )4

این دو شهر چیست؟
 )2عرض جغرافیایی
 )4فشار هوا و جریان باد

 )1ارتفاع از سطح زمین
 )3دوری و نزدیکی به اقیانوسها

 -41با مقایسة حکومت زندیه و قاجاریه ،کدام گزینهها شباهت این دو سلسله را بهدرستی و بهطور کامل بیان میکنند؟
الف) هر دو سلسله از حکومتهای ایلی ایران محسوب میشوند.
ب) در هر دو حکومت آرامش نسبی برقرار بود و بر سراسر ایران تسلط داشتند.
ج) بنیانگذاران هر دو حکومت با جنگ و پیروزی بر مدعیان ،به قدرت رسیدند.
د) با شیوههای مسالمتآمیز از شورشهای داخلی جلوگیری میکردند.
 )3ب و د
 )2الف و ج
 )1الف و ب

 -41کدام گزینه اولین مرحلة روند تأسیس نظام جمهوری اسالمی است؟
 )1همهپرسی تعیین نظام سیاسی
 )3تشکیل مجلس شورای اسالمی

 )4الف و د

(نهم ،درس )00

(نهم ،درس )06

 )2تدوین و تصویب قانون اساسی جدید
 )4انتخابات ریاست جمهوری

 -42امام خمینی (ره) اجرای کدام یک از تغییرات مورد نظر حکومت پهلوی را موجب افزایش سلطة آمریکا بر ایـران و وابسـتگی بـیشتـر
(نهم ،درس )05

سیاسی و اقتصادی کشور به بیگانگان میدانستند؟
 )1تصویبنامه انجمنهای ایالتی و والیتی
 )3برقراری رابطه با اسرائیل و حمایت از آن کشور

 )2الیحة کاپیتوالسیون (قضاوت سپاری)
 )4اصول ششگانه با عنوان انقالب سفید

(نهم ،درس )01

 -43در ارتباط با نهضت مشروطه کدام موارد بهطور کامل صحیح میباشند؟

الف) مردم ایران اولین بار در جریان نهضت تنباکو با واژة «مشروطه» آشنا شدند.

ب) در نظام پادشاهی مشروطه ،قدرت و اختیارات پادشاه براساس قانون محدود میشود.

ج) علت محاکمه و شهادت شیخ فضلاهلل نوری ،مخالفت ایشان با هر نوع مشروطه بود.

د) یکی از مسائل و مشکالت حکومت مشروطه ،مخالفت دولت روسیه با مشروطه بود.
 )1ب و د

 )2الف و ج

 )3الف و د

 )4ب و ج

1044-1041

ریاضیات
2x
3x  2
و  xو ارتفاع
 -44مساحت ذوزنقهای به قاعدههای
x 1
x

x  2 )1

2x  3 )2

(نهم ،عبارتهای گویا)

کدام گزینه است؟
x
 1 )3
2

1
)4
2

x
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 .38گزینۀ «»3

 .07گزینۀ «»1

تمامی کنارههای قطب شمال ،زیستبوم توندار دارند.

y
0
2

 .39گزینۀ «»2

عر جغرافیایی اصفهان  32درجه است اما عةر جغرافیةایی
مسکو  55درجه است .پس مسکو نسةبت بةه اصةفهان از اسةتوا
دورتر است ،درنتیجه سردتر است.

y  2x

 y  2x
) y A  6  A(3, 6

x  3
63
AC  6 , BC  3  S 
9
2

 .04گزینۀ «»2
 .01گزینۀ «»1

x
0
1

 .08گزینۀ «»3

حدود  21روز پس از پیروزی انقالب اسالمی ،همه پرسةی بةرای
تأسیس نظام سیاسی جدید انجام شد.

a
c
x
b
b

ax  by  c  0 by  ax  c  y 

 .02گزینۀ «»4

a2 0

a2b  0 
b  0
b 0

 .03گزینۀ «»1

bc  0 
c  0
c a  a 0

منفی

 ...........................ریاضيات ...........................
 .00گزینۀ «»1

ارتفام ( مجموم دو قاعده)

a
b

پس شیب خط )  (منفی و عر
 S ذوزنقه

2
3x  2
2x
(
 x) 
2
x
x 1

)3 x  2  x2 2 x 1 (x  2) (x  1
 

 x2
x 1 2
x
)(x 1

c
b

از مبدت )  (مثبت است.

 .09گزینۀ «»1



 .05گزینۀ «»2

)x 3  3 x2  4x  12  x2 (x  3)  4 (x  3
) (x  3)(x2  4)  (x  3)(x  2)(x  2
 .06گزینۀ «»4

1
3x  1
1
6 ( x 
))  6  ( x  2
2
3
2
 3x  2 (3x  1)  3x  12  3x  6x  2  3x 12
14 7
 6 x  14  x  
6 3
7

   x | x  , x  مجموعه جواب 
3


(تذکر :اشکال علمی سؤال اصلی ،با افزودن

(مجموعة اعةداد

حقیقی) به گزینهها توسط مؤلفان لوح برتر اصالح گردید).

x 1

  2x  3x  5 خارجقسمت
2(1)  3(1)  5
2

2

 2  3  5  6
 .54گزینۀ «»1

وقتی عبارت مخرج در  x  1تعریف نشده است یعنی بةهازای
 x  1باقی مانده صفر است .پةس مقةدار  mx3  nx2  5را
بهازای x  1پیدا میکنیم.

 .51گزینۀ «»2

m(1)3  n (1)2  5  0   m  n  5  0
 m n  5

نکته :در معادله های تواندار مساوی ،اگر پایهها نامسةاوی بودنةد،
حتماً توانها صفر است.
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(نهم ،فصل )4

 -55کدام گزینه در مورد حرکت یکنواخت روی خط راست ،صحیح است؟
 )1تندی متوسط و تندی لحظهای ،با هم برابر است.
 )2سرعت متوسط و تندی متوسط ،با هم برابر است.
 )3این حرکت دارای شتاب ثابت است.
 )4بردار جابهجایی و مسافت در این حرکت ،مساوی است.

 -56دوچرخهای با وزن  35نیوتون و با سرعت  1متر بر ثانیه در حال حرکت است .دوچرخهسوار ترمز گرفته و  61ثانیه طـول مـیکشـد تـا
(نهم ،فصل )1

دوچرخه متوقف شود .مقدار نیروی خالصی که باعث توقف دوچرخه شده ،چقدر است؟
 2/5 )1نیوتون

 25 )2نیوتون

 -57در مورد نیروی عمودی سطح ،کدام گزینه صحیح است؟

 256 )3نیوتون

 6/25 )4نیوتون

 )1در اجسام سبک ،مقدار نیروی عمودی سطح ،بیشتر از اجسام سنگین است.
 )2این نیرو فقط در اجسام ساکن وجود دارد و مقدار آن با وزن جسم رابطة معکوس دارد.
 )3مقدار این نیرو هنگام حرکت اجسام بیشتر میشود.
 )4مقدار این نیرو با وزن اجسام برابر است ولی جهت آن بر خالف جهت وزن است.

(نهم ،فصل )1

(نهم ،فصل )1

 -58در کدام گزینه قانون اول نیوتون بیان شده است؟

 )1وقتی نیروهای وارد شده بر خودروی متحرک ،متوازن باشند ،سرعت ثابت است.
 )2بر اثر هل دادن ماشین ساکن ،این ماشین در جهت نیرو شروع به حرکت میکند.
 )3برای شتاب گرفتن هواپیما ،باید نیروی پیشران ،از نیروی مقاومت هوا بیشتر باشد.
 )4هنگام پارو زدن ،نیروی مقاومت آب ،باید خنثی شود تا قایق بتواند حرکت کند.

(نهم ،فصل )6

 -59شکل روبهرو ،کدام پدیده زمینشناسی را نشان میدهد؟
 )1شکستن سنگها و ایجاد درزه
 )2شکستن و جابهجایی سنگها و ایجاد گسل
 )3ایجاد چینخوردگی و تشکیل رشتهکوه
 )4گسترش پوستة زمین و افزایش پوستة قارهای

 -60براساس نظریة زمین ساخت ورقه ای ،در قسمت پایین سست کره ،دما  ...............و چگالی مواد  ...............است .این اختالف دما و چگالی،
(نهم ،فصل )6

باعث ایجاد جریان همرفتی و صعود مواد مذاب در  ...............میشود.
 )1بیشتر ـ بیشتر ـ اقیانوسها
 )3بیشتر ـ کمتر ـ حاشیة ورقهها

 -61در مورد تشکیل فسیل ،کدام گزینه نادرست است؟

 )2بیشتر ـ کمتر ـ سطح قارهها
 )4کمتر ـ کمتر ـ حاشیة قارهها

(نهم ،فصل )7

 )1در طول تاریخ ،هیچگاه فسیلی از بیمهرگان تشکیل نشده است.
 )2فسیلها در محیطهای دریایی به علت تنوع زیاد موجودات دریایی ،بیشتر تشکیل میشوند.
 )3شرایط تشکیل فسیلها برای همة جانداران ،یکسان نیست.
 )4در محیطهای دگرگونی ،به علت گرمای زیاد ،فسیلی تشکیل نمیشود.

 -62شکل زیر ،طرح سادهای از یک باالبر هیدرولیکی را نشان میدهدکه قطر استوانة بزرگتر آن  5برابر قطر استوانة کوچک آن میباشد .با
(نهم ،فصل )1

توجه به شکل ،جرم این اتومبیل چند کیلوگرم است؟
 366 )1کیلوگرم
 9666 )2کیلوگرم
 96 )3کیلوگرم
 966 )4کیلوگرم

(نهم ،فصل )1

 -63اگر جرم و ابعاد مکعبی به ضلع  Xمتر را دو برابر کنیم ،فشار حاصل از وزن آن ،چند برابر میشود؟
 )1چهار برابر

 )2دو برابر

 6/5 )3برابر

 )4تغییری نمیکند.
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 .56گزینۀ «»1

 W  50 N  W  mg  50  m  10فمن دفچرخه
 m  5kgجرم دفچرخه
V V
0 6
1m
a 2 1
 a  0 / 5 
12  0
2 s2
t2  t1
F
a   F  ma  F  5  0 / 5  2 / 5 N
m

P
1
5 1
 P2  P1ما  2  
2
P1 10 2
 .60گزینۀ «»4

با تتجه به امنکه ،هرچه تعداد دهداهههای چرخدهده کمتر باشرد،
سرعت چرخش آن بر ش ترر اسرت ،سررعت  Cبر شترر ام B
ختاهد بتد.

 .57گزینۀ «»4
 .58گزینۀ «»1

هرگاه برآمرد ه رفهای فارد بر جسم صفر باشد (ه رفهای فارد بر
جسم متتامن باشرد) جسم در حال س تن ،ساکن باقا ماماهد ف
جسما که دارای حرکت باشد به حرکت ختد برا سررعت ثابرت
ادامه مادهد.
 .59گزینۀ «»2

المه ها ام حالت ا ا خارج شده ،ش ستگا ف جابهجاما سرگها
ف امجاد گسل را هشان مادهد.

 .65گزینۀ «»1

مزمت م اه ا کل دستگاه ،تعرداد هرخهرای متصرل بره قرقرر
متحرک است که برابر با  1ماباشد.
ه رفی م افم
500
4
 مزمت م اه ا
ه رفی محرک
F1
F2  50  10  500 N

F1  125 N
F1 .d1  F2 .d2

 .64گزینۀ «»3

125  2  500  d2

در قسمت پام ن ،دما ممادتر است برابرامن چگالا متاد هسبت به
باال کمتر است .به دل ل اختال دما ف چگالا بر ن قسرمتهرای
باال ف پام ن خم ررکرره ،مرتاد خم رری بره سرمت براال حرکرت
ماکررد ف ام محل ش ا ب ن فرقهها به سطح مم ن مارسرد.
 .61گزینۀ «»1

س ل عر بتت ما حشراتا کره برهطرتر کامرل در داخرل صرمغ
گ اهان حفظ شدهاهد ،همتههای ام بامیرگان ماباشرد.
 .62گزینۀ «»4

هرگاه قطر دامرهای  1برابر بزرگتر ما کتچفتر شرتد ،شرعاع آن
هم ،به همان هسبت 1 ،برابر بزرگتر ما کتچفتر ماشتد.
 : Pشار : F ،ه رف : A ،مساحت سطح
A2   (3r)2  9r2

A1  r2

P1  P2

F
F
1000 F2
 1  2 

A1 A2
r2 9r2
جرم اتتمب ل  F2  9000 N  10  900kg
 .63گزینۀ «»3

شار در حالت دفم هصف ماشتد.
F 10
F1  10 N, A1  1  1  1m2  P1  1   10Pa
A1 1
F
20
F2  20 N , A2  2  2  4 m2  P2  2   5 Pa
A2 4

250 5
 0/ 5m
500 10

250  500  d2  d2 

(تذکر :اش ال علما سؤال اصلا ،با قرار دادن عدد « »1به جای
عدد « »8در گزمرة « »8تتسط مؤلفان لتح برتر اصالح گردمد).
 .66گزینۀ «»2

هزدمف ترمن ستاره به مم ن خترش د است که در اصرلة حردفد
م صد ف پرجاه م ل تن ک لتمتری آن فاقع شرده اسرت .بره امرن
اصله مف فاحد هجتما ،گفته ماشتد.
 .67گزینۀ «»3

فمرفس ها :غشاء ،س تتپالسم ف هسته هدارهرد ،سرلتل مرا ماختره
ه سترد ،رشد هماکررد ،تغذمه ف ترفس هدارهد ،حترا تتل ردمثل
هم هما کرررد بل ره بره کمرف ماخترة جاهرداران دمگرر ،ت ث رر
ماشتهد .در ه چمف ام  1سلسلة متجتدات مهده قرار هماگ رهد.
 .68گزینۀ «»4
 .69گزینۀ «»3

سلتل های رمشه ،در فاقع ماهرد همة سلتلهرای گ راها ،غرذای
مترد ه ام ختد را ام ش ر پرفرده درفن آفهدهای آب شا که غرا
ام کربته دراتها (غذا ،گلتکز مرا قرردها) بره همرراه آ ف مرتاد
مغذی دمگر هسترد ،درما ت ماکررد.
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m
 -57متحرکی مسیری مطابق شکل زیر را از نقطة  Aبا تندی
s
دایره را طی کرده تا به نقطة  Cمیرسد .اگر زمان حرکت متحرک در طول مسیر  4ثانیه باشد ،اندازة جابهجایی این متحرک چنثد متثر اسثت؟

 6شروع به حرکت میکند و پس از عبور از نقطة  Bبا همان تندی نیمی از محثیط

(طول مسیر  4ثانیه باشد ،اندازة جابهجایی متحرک چند متر است؟) (نقطة  Oمرکز دایره است   3 .و ) AB  3m
 4 )1متر
 7 )2متر
 15 )3متر
 11 )4متر

 -53در کدام مورد نیروهای وارد بر جسم نامتوازن هستند؟

(نهم ،فصل )4

(نهم ،فصل )5

 )1قایقی روی سطح آب ایستاده است.
 )2خودرویی با سرعت ثابت در جاده حرکت میکند.
 )3پرندهای از روی شاخة درخت شروع به پرواز میکند.
 )4چتربازی که نیروی وزن و نیروی مقاومت هوا بر آن برابر است.

 -59نمودارهای داده شده ،نمودار سرعت ث زمان دو خودروی  Aو  Bدر طول یک مسیر میباشد .کدام مورد توصیف درستی از حرکت ایثن خودروهثا
را بیان میکند؟

(نهم ،فصل )4

 )1شتاب حرکت هر دو خودرو ثابت است.
 )2سرعت هر دو خودرو متفاوت ولی شتاب یکسانی دارند.
 )3حرکت خودرو  Aدارای شتاب و شتاب آن در حال افزایش است.
 )4حرکت خودرو  Bبدون شتاب و حرکت خودرو  Aدارای شتاب ثابت است.

 -64با توجه به شکل زیر ،جعبهای با شتاب  0متر بر مربع ثانیه بهصورت عمود به دیواری برخورد میکند .در لحظة برخورد ،چه فشثاری بثر
سطح جعبه وارد میکند؟

(نهم ،فصل )8

 17/0 )1پاسکال
 30 )2پاسکال
 0/02 )3پاسکال
 75 )4پاسکال

 -61مطابق شکل زیر مکعبهایی هماندازه و کامالً مشابه  B ، Aو  Cدر کف ظرفهای مرتبط قرار داشته و ساکناند .با نیروی  Fپیسثتون
را به اندازة  3سانتیمتر به طرف پایین منتقل میکنیم و پس از آن شیر را بهطور کامل میبندیم .در این حالت فشثارهای وارد شثده از
طرف مایع بر سطح مکعبها چگونه خواهد بود؟ (از وزن پیستون صرفنظر شود .دهانة ظرفهای  2و  3باز میباشند).

(نهم ،فصل )8

PA  PB  PC )1
PA  PB  PC )2
PA  PB  PC )3
PA  PB  PC )4

 -62در شکل زیر مقدار نیروی محرک  F1چند نیوتون باشد تا دستگاه در حال تعادل قرار گیرد؟
(از ا صطکاک و جرم اهرم و قرقرهها صرفنظر شود).
 05 )1نیوتون
 155 )2نیوتون
 255 )3نیوتون
 455 )4نیوتون

(نهم ،فصل )9

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون نمونهدولتی استان بوشهر 1044-1041
مس تا دت ترکیب شیمیایی میگیرد و فلز مس تا هزاد میکند.
* دت چرخة طبیعی کربن ،گیاهان بـا عمـل فتوسـنتز CO2 ،تا
مصرف میکنند اما عمل تنفس جانداتان و سوزاندن سوختهای
فسیلی باعث تولید  CO2میشود.

 .57گزینۀ «»4

کل مسیری که متحرک طی کرده است برابر است با:
فاصلة  ABنصف محیط دایره
مرکز دایره AB  3m   3 O 
 (t)  4 sزمان

m
s

 (S)  6تندی متوسط

131
F
35N
N

 70
 70Pa
A 0 / 5 m2
m2

P

نیرو
سطح

 فنات

 .61گزینۀ «»1

وتتی پیستون دت ظرف  ، Aبه پایین فنات میهوتد ،مـایع دت دو
ظرف  Bو  Cباالتر می تود ،چون دهانة هن دو ظرف باز اسـت.
وتتی شیر فلکه بسته میشود فنات مایع بر مکعب دت ظرفهـای
 Bو  Cبیش تر از فنات ظرف  Aخواهد بود زیرا فنات مایعا
به اتتفا ستون مایع بستگی داتد و اتتفا مایع دت هن دو ظـرف
باالتر (بیشتر) از ظرف  Aمیباشد.

  rشعا دایره
مسافت
)(x
x
 6   x  24 m
 (S) تندی متوسط
زمان )(t
4
نصف محیط دایره   AB مسافت طی شده
?  جابهجایی )(d

1
1
)24  3  (2r)  24  3  (2  3  r
2
2
24  3
 24  3  3 r  r 
 7m
3
r  AB  AO  7  3  AO  AO  4 m
  AO  r  4  7  11mفاصلة  Aتا  d  Cجابهجایی متحرک

 .58گزینۀ «»3

تانون اول نیوتن :هرگاه نیروهای واتد بر یک جسم متوازن باشند
(برهیند هن ها صفر باشد یا این نیروها همـدیگر تا خنثـی کننـد)
جسم ساکن ،ساکن می ماند و جسم دت حال حرکت ،به حرکـت
یکنواخت خود ادامه میدهد( .سرعت جسم تغییری نمـیکنـد).
هنگامی که پرنده از شاخه می پرد ،حرکت هن ،شتابدات خواهـد
بود ،چون سرعتش تغییر میکند.

(تذکر :اشکال علمی ساال اصلی ،با اضافه کردن جملـة «دهانـة
ظرفهای  2و  3باز میباشد» و نیز اصـال شـکل شـیر توسـط
مالفان لو برتر اصال گردید).

 .62گزینۀ «»1

 LEبازوی محرک  Rنیروی مقاوم

 A مزیت مکانیکی
 LRبازوی مقاوم
 Eنیروی محرک
R
4 800
 
1 E
E

 A ترترههای مرکب

800
 200 N
4

E

 .59گزینۀ «»4

حرکت خودتوی  Bبدون شتاب است زیرا بـا سـرعت بابـت دت
حال حرکت میباشد.
حرکت خودتوی  Aشـتا بـدات و مثبـت (افزاینـده) اسـت یعنـی
سرعت خودتو دت حال افزایش است امـا بـا شـتاب بابـت (مـثالً
m
 ) 2 2دت حال حرکت است.
s

 .64گزینۀ «»4

 m  7 kgجرم جعبه
m
s2

 a  5شتاب جعبه

 A  0 / 5 m2سطح تماس

F
F
 5   F  35 N
m
7

a 

نیرو
جرم

 شتاب

 Aمزیت مکانیکی ترترههای مرکب ،تعداد نخهایی هستند کـه
با ترترههای متحرک دت تماس میباشند برابر با  4است.
F1d1  F3 d 3

F1  80  200  20
4000
 50 N
80

 F1 
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 -37خط  y  2x  bدر دستگاه مختصات رسم شده است .مقدار  tچقدر است؟ (شکل فرضی است).

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

4 )1
5 )2
0 )3
0 )4
 -33اگر عدد  ،1066عضو مجموعة B)  C
A  (B C) )1

 (Aباشد ،عدد  ،1066عضو کدام مجموعه میتواند باشد؟

A  (B C) )2

 -39میدانیم  ، a  0حاصل عبارت مقابل برابر کدام گزینه است؟

)(A  B

C )3

(نهم ،مجموعهها ،اعمال مجموعهها)

)(A  B

C ))4

(نهم ،توان و ریشه ،ریشه)

a2 (a  1)2  4a2  4a  1  3 (a  1)3

a 2  a )1

yx
y
 Aو
 -94اگر
2
xy
x  xy
x
)1
2
y  xy

a2  2a )2

 a 2  a )4

 a 2  a )3

(نهم ،عبارتهای گویا)

 A  B باشد عبارت  Bکدام گزینه است؟
)2

x
y  xy
2

)3

x
2

)4

xy  y

x
xy  y

2

 -91در صورتیکه  a  b  a  bو  a  b  0باشد ،حاصل عبارت  3  2b  a  1  2b  a  1کدام است؟
5  4b  2a )2
3  4 b )1
1 2a )4
3 )3

(نهم ،عددهای حقیقی)

 -92هرمی داریم که قاعدة آن مربع است .وجههای جانبی این هرم همگی مثلث متساویاالضالع به ضلع  0سانتیمتر هستند .حجم این هرم
(نهم ،حجم و مساحت)

چقدر است؟
9 2 )2

3 2 )1

 -93ساده شدة کسر

4

( 2)  2
3

( 2 )8  ( 2 )3

 -94حاصل عبارت

x6  x4  x2  1

x 2  x  1 )1

x2  1

24 2 )3

(نهم ،توان و ریشه ،توان)

برابر است با:

25 )2

25 )1

36 2 )4

23 )3

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

برابر است با:

x 2  1 )2

23 )4

x4  x2  1 )3

 -95اگر  a  b  c  10و  a2  b2  c2  38باشد حاصل  ab  ac  bcچقدر است؟
30 )1

31 )2

 -96برای کدامیک از گزینهها نمیتوان مثال نقض آورد؟

-31 )3

x 4  1 )4
(نهم ،عبارتهای جبری ،سایر اتحادها)

31 )4

(نهم ،استدالل و اثبات در هندسه ،مثلثها)

 )1دو مثلث که مساحت برابر داشته باشند ،حتماً همنهشت هستند.
 )2هر چهارضلعی که قطرهای آن بر هم عمود باشند ،نوعی متوازیاالضالع است.
 )3در یک مثلث ،ضلع روبهرو به زاویة بزرگتر ،بزرگتر است از ضلع روبهرو به زاویة کوچکتر.
 )4محل برخورد ارتفاعهای هر مثلث درون آن است.
 -97در تقسیم  x3  3x2  5x  bبر  ، x  aخارجقسمت برابر است با  x2  5و باقیمانده برابر  0است .حاصل  2a  bکدام است؟

(نهم ،عبارتهای گویا)

- 1 )1

- 4 )2

1 )3

13 )4

070
 .87گزینۀ «»4

 03استان نهم  1031لوح برتر -آزمونهای جامع تیزهوشان و نمونهدولتی نهم به دهم
 .94گزینۀ «»1



y x
yx
y
B

2
xy
xy x  xy

0
ام روی شکل نقطة   همان عرض ام مبدأ است .پـس  b  1و

1
معادلة خط بهصورت  y  2x  1میباشد.
3  0
با داشتن دو نقطة   و   با استفاده
t  1
ام فرمول شیب مقدار  tرا پیدا میجنیم:
t 1
 2  t 1 6  t  7
3 0

AB 

2
2
2
(y  x)(y  x)  y2 y  x  y

)xy(x  y
)xy (x  y



 x2
x

)xy (x  y) y (x  y



 .91گزینۀ «»1

هرگــاه  a  b  a  bباشــد  aو  bهــمعیمــت هســتند و
 a  b  0یعنی هر دو منفیاند.

 .88گزینۀ «»2

3  2b  a  1  2b  a  1  3  2b  a  1 2b  a  1
منفی

مًبت

منفی

  4b  3
 .92گزینۀ «»4

ابتدا ارتفا یک وجه سپس ارتفا هر را پیدا میجنیم.

اگر گزینهها را رسم جنیم داریم:
) : A  (B Cگزینة 1

ارتفا هر وجه a2  62  32  36  9  27  a  27  3 3
h2  a 2  32  (3 3 )2  32  27  9  18

) : A  (B Cگزینة 2

ارتفا هر  h  18  3 2

1
3

1
3

 V  Sh  (6  6)(3 2 )  36 2حام هر
 .93گزینۀ «»2

 : (A  B) Cگزینة 3

23
4



2 2  24



2 2  24
( 2 )5

4 2



( 2 )3  24
( 2 )8  ( 2 )3

 25

3

2

2



2

 .90گزینۀ «»4

 : (A  B) Cگزینة 4

)x 4 (x2  1)  (x2  1
x2  1

 .89گزینۀ «»2

 x4  1

a 2 (a  1)2  4a 2  4a  1  3 (a  1)3
(2a 1)2

) a a  1  2a  1  (a  1
منفی

منفی منفی

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

 .95گزینۀ «»2



x 6  x 4  x2  1
x2  1

)(x2  1) (x4  1
x 1
2



(a  b  c)2  a 2  b2  c2  2ab  2ac  2bc
) 102  38  2 (ab  ac  bc

 2 (ab  ac  bc)  100  38  62  ab  ac  bc  31
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 .96گزینۀ «»3

073

 .98گزینۀ «»2

مًال نقض گزینة :1

26
6
2

125
 3 3به توان 3
23 x  5 
 (2 x )  53  8x  125  x 
8
125
گویا جنیم 25  5 5 5
x




8
42 2 2

S

34
6
2

S

مًال نقض گزینة ( :2جایت شبه لومی)

5 5
2 5 10


2 2
4
2
 .99گزینۀ «»1

a
10
ax  by  10 y  x 
b
b
چون  ab  0پس  aو  bهم عیمتند و چـون  a  b  0پـس
a
b

هر دو منفی اند و درنتیاه شیب خط ) ( مًبت وعرض ام مبدأ
مًال نقض گزینة  :4محل برخورد ارتفا در مًلـث قـائم الزاویـه
روی رأس قائمه است.

 .97گزینۀ «»4

با نوشتن رابطة تقسیم داریم:
(x  a)(x2  5)  8  x 3  3 x2  5x  b

x 3 5x  ax2  5a  8  x 3  3 x2 5x  b
3   a  a  3

5a  8  b  5(3)  8  b  b  7

2a  b  2(3)  (7)  6  7  13

10
)
b

 (نیز مًبت است.

 .144گزینۀ «»4

)(x2  3 x  2)  (x 2  4x  3)  (x  1)(x  2)  (x  1)(x  3

) (x  1)(x  2  x  3)  (x  1)(2x  5

آزمون مدارس تیزهوشان (سمپاد) پایۀ نهم
ورودی سال تحصیلی 1044 -1041

دفترچۀ اول  :استعداد تحلیلی (هوش ،خالقیت و تحلیل مطالب)
تاریخ آزمون :جمعه  ۱۲خرداد ۲۰۱۱

تعداد پرسشهای دفترچه ۰۱ :سوال (ردیف  ۲تا )۰۱

ساعت برگزاری ۹ :صبح

مدت پاسخگویی ۰۱ :دقیقه

(تناسب واژگان)

در پرسشهای  1و  ،2نزدیکترین معنی را برای هر کلمه انتخاب کنید.

-1

فرزانه

 )1آزاده
 -2دهشت
 )1آشوب

 )2شادمان

 )3خوشبخت

 )4دانا

 )2سخت

 )3خطر

 )4ترس

 -3در متن زیر ،کدام گزینه به مفهومی که زیر آن خط کشیده شده است نزدیکتر است؟

کسی مژده پیش انوشیروان برد و گفت :شنیدم که فالن دشمن تو را خدای عزّوجلّ برداشت .انوشیروان گفت« :هیچ شنیدهای که مرا بگذاشت؟»
(درک و تحلیل متن)

 )1فناپذیری بندگان

 )2بخشیدن بندگان

 -4برای تکمیل جمله ،کدام گزینه مناسب است؟

 )3بزرگداشتن بندگان

 )4پشتیبانی بندگان

اگرچه اجسام کیهانی از زمان شکلگیری کرۀ زمین ،به زمین برخورد کردهاند ،اما انسانهای امروز ،اخیراً از آنها آگاه شدهاند .دو قررن
(درک و تحلیل متن)

پیش این ایده که اشیای پیرامون خورشید میتوانند با زمین برخورد کنند  ............بود.

 )1محتمل و غیرقابلباور

 )2مشکوک و متقن

 )3مشکوک و غیرقابلباور

 )4محتمل و مردود

 -5با کدام گزینه میتوان دو کلمۀ چهارحرفی ساخت که هر دو به معنای «غالب» باشند؟

(روابط حروف)

 )1پ ر ن ب و ر ت م

 )2ب پ ر ق ی چ ر م

 )3ت ش ی و ر ه ب ک

 )4س چ ه م ر ل ی ط

 )1ث ر ج ا ح د ا م ا ه

 )2م ن آ ز ر ا و ا ل ف

 )3س ا ر ب ی ن ا ی د س

 )4ی ق م ش و ی ت ا د ل

 -6با کدام گزینه میتوان دو کلمۀ پنج حرفی ساخت که هر دو به معنای «پیشامد» باشند؟

(روابط حروف)

(تکمیل متن و جمله)

در پرسشهای  7تا  ،9مناسبترین گزینه را برای پر کردن جای خالی انتخاب کنید.

 -7نابینایی در شب ،چراغ به دست و سبو  ............دوش ............ ،راهی میرفت .یکی او را گفت :تو که چیزی نمیبینی ،چراغ به چه کارت
میآید؟ گفت :چراغ از  ............کوردالن تاریکاندیش است  ............به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند.

 )1به ـ بر ـ برای ـ باری

 )2بر ـ در ـ بهر ـ تا

 )3به ـ تا ـ بهر ـ تا

 )4بر ـ به ـ برای ـ باری

 -8او پیش پدربزرگش رفت و گفت« :من همه جای دنیا را جستوجو کردم .من همۀ قارههای دنیا را زیر پا گذاشتم .با افراد بسریاری آشرنا شردم.

خیلی چیزها یاد گرفتم؛  ............راز زندگی را پیدا نکردم» .پدربزرگ جواب داد« :اما تو راز زندگی را پیدا کرردهای ............ ،سرفرت ،خرودش راز
زندگی بود ............ .این سفر ،تو تمام چیزهایی را که  ............لذّتبردن از یک زندگی ارزشمند و پربار الزم است ،بهدست آوردهای».

 )1اما ـ باری ـ با ـ در

 )2اما ـ زیرا ـ در ـ برای

 )3لیکن ـ چون ـ با ـ باری

 )4لیکن ـ اما ـ از ـ برای

 -9یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشهای خفته .شوریدهای که در آن سفر همراه ما بود ،نعرهای برآورد و

راه بیابان گرفت و یک نفس ،آرام نیافت ............ .روز شد ،گفتمش ............« :چه حالت بود؟» گفت« :بلبالن را دیدم که به نالش درآمرده

بودند از درخت و کبک ها از کوه و ماهیان از آب؛ اندیشه کردم که مروّت نباشد همه  ............تسبیح و من  ............غفلت خفته».

 )1پس ـ این  -در ـ بهر

 )2چون ـ آن ـ در ـ به

 )3چون ـ آن ـ اال ـ در

 )4پس ـ این ـ مثل ـ در

پاسخهای کامالً تشریحی و آموزشی آزمون تیزهوشان (سمپاد) پایۀ نهم
ورودی سال تحصیلی 0411-0410

گزینۀ «»4

.0

جایگزیح میشود.

فرزانه به معنای دانا است.
گزینۀ «»4

.2

د ر س

دهشت به معنای ترس است.

و ط

گزینۀ «»1

.3

در گزینههای دیگر دو کل ه که ه دیگر را نقض میکنند ،وجود
دارد .متتً م مشتتووم و مت قح از عنتتا معنتتایی کتتام م م تتاوت
هس ند.
گزینۀ «»4

حروف کل ات چیره و مسلط در گزین ( )4وجود دارد که هر دو
هممعنی غاعب هس ند.
گزینۀ «»1

.6

.7
.8

گزینۀ «»2

.9

گزینۀ «»2

 .05گزینۀ «»1

عدیده بهمعنای فراوا است.
 .06گزینۀ «»2

اب دا موشها به وارۀ اروپا مهاجرت کرده ،سپس به جزایر ونتاری
رف ند.
 .07گزینۀ «»4

با بررسی گزینهها ،حروف کلمۀ (ارسباران) بهترتیب از راست
به چپ در گزینۀ ( )4دیده میشود.

حروف کل ات حادثه و ماجرا در گزین ( )1وجود دارد که هر دو هم
معنی پیشامد هس ند.
گزینۀ «»2

م و

با توجه به خط ه ت م مت ح ،متوشهتا در کشت یهتای اروپتایی
بهصورت مخ یانه بهسراسر دنیا س ر کردند.

گزینۀ «»3

.5

خ ذ
و
ه

ذ ز
ط
ض

ژ ش

 .04گزینۀ «»3

«هیچ شنیدهای که مرا بگذاشتت» کنایته از ن استت کته ه ت
موجودات فناپذیرند.
.4

د

ر

س

 .08گزینۀ «»3

تنها کلمهای که حرف  Eدارد ،در ردیف سوم است .پس نماد
که فقط یکبار تکرار شده ،مربوط به حرف  Eاست.
 .09گزینۀ «»1
28, 56, 84, 112, 141, ... , 1372, 1411, 1428, 1456, 1484, 1512, 1541

 .01گزینۀ «»3

+ 28

...

+28 +28 +28 +28

 .00گزینۀ «»1
بین  2731و 2411
قرار دارد.

 .02گزینۀ «»1

حروف کل (نرش ک اندار) را از راست بته چتش شت ارهگتذاری
کرده و با توجه به جابهجایی حروف ،مشخص میشود کته (پیتر
روشن ور) به (پیر روش نور) تبدیل میگردد.
ن

ر

ش م م

ا

1

2

3

5

6

4

پ ی

ر

ر

و ش

2

3

4

6

1

5

7

د

ا

8

11 9

ف م
7

8

ر
ر

11 9






ن

ر ش م

م

ا

1

3

5

6

2

4

8

پ ی

ر

ر

و ش ف

2

4

3

8

1

5

6

د

ا

7

11 9
م

7

ر
ر

11 9

 .03گزینۀ «»3

بهجای هتر حترف کل ت اوح ،حتروف وبتل و بعتد ن در کل ت دوم

عددی که دومین عدد سمت
چپ آن  2411میشود.
سومین عدد
سمت راست .2441

دومیح عدد س ت چش  1456برابر با  1411است.
سومیح عدد س ت راست  1456برابر با  1541است.
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گپ و گفتی با مشاور لوح برتر
توی این قسمت میخوایم یه گپ و گفت مشاوره ای داشتهه باشتیم .خیلتی از دانت آمتوزای نهمتی ،میختوا هتم تتو آزمتو
تیزهوشا و هم تو آزمو نمونهدولهی شرکت کنن ،اما نمیدونن چه کهابایی رو بخونن .حهی اال هم که کهاب ایکیوستا نهتم
 ۱۰۴۱رو خرید مطمئن نیسهن که برای آزمو تیزهوشا کافی باشه!
برای موفقیت توی آزمو تیزهوشا هم باید از پسِ سواالی هوش و اسهعداد تحلیلی بربیاین و هم بهتونین بته ستواالی درستی
جواب بدین .تا هم در آزمو قبول بشید و هم تو رشهۀ دلخواههو امهیاز الزم را به دست بیارین .بترای  ۰۴تتا ستوال هتوش و
اسهعداد تحلیلی« ،کهاب هوش برتر نهم لوح برتر» را به شما معرفی میکنیم .این کهاب ضمن آموزش و درسنامۀ کامل ،انتواع و
اقسام سواالی هوش و اسهعداد تحلیلی داره و با پاسخهای تشریحی خوبی که داره ،راهنمای کتاملی بترای یتادگیری شماستت.
تمامِ سواالی آزمو های هوش و اسهعداد تحلیلی سمپاد پایههای نهم و ششم هم ،برای تستل و آشتنایی بتی تتر شتما اراهته
شده .تازه سامانۀ آزمو ساز رایگا هم داره.
برای  ۰۴تا سوال درسی که از کهابهای ریاضی ،علوم تجربی ،ادبیات فارسی ،قرآ  ،پیامهای آسما و مطالعات اجهماعی میتاد،
بههرین کار اینه که همین کهاب ایکیوسا نهم رو کامل و دقیق مطالعه کنین .اگه میخواین از قبولی تو آزمو خیالهو راحتت
بشه حهماً کهاب  ۲۳اسها نهم  ۱۰۴۱لوح برتر رو بخونین.
کسایی که فق میخوا تو آزمو نمونهدولهی شرکت کنن ،دیگه سوال هوش ندار و همۀ ۱۴۴سوال آزمو از کهابای درستی
میاد .درصد درس ها برای قبولی خیلی مهمه و توی انهخاب رشهه خیلی تأثیر داره .برای موفقیت توی آزمو نمونهدولهی بههتره
هم کهاب ایکیوسا نهم و هم کهابای  ۲۳اسها  ۱۰۴۱و  ۱۰۴۴و حهی  ۱۲31لوح برتر رو مطالعه کنین .خیلی از بچههایی که
میخوا توی آزمو تیزهوشا شرکت کنن ،برای او  ۰۴تا سوال درسی ۲۳ ،اسها های لوح برتر رو هم میخونن.
یادتو باشه که همه این کهابها سامانۀ آزمو ساز آنالین رایگا دار  ،پس حهماً از آزمو سازهای آنالینشو اسهفاده کنین و
با گرفهن آزمو های مهعدد ،هم آمادگی و معلوماتتو رو افزای بدید و هم تکنیکهای تستزنی رو تمرین کنین.
یه سوال مشاورهای دیگۀ بچهها اینه که من چه درصدی باید بزنم تا بتونم تو آزمون قبول بشم؟
ببینین ،ما شهرا رو به دو قسمت تقسیم میکنیم .شهرای بزرگ و شهرای کوچک .برای آزمتو تیزهوشتا تتو شتهرای بتزرگ،
میانگین درصد همۀ درسهاتو رو باید به  ۰۴درصد برسونید« .تاکید میکنیم ،میانگین درسا نه نمرۀ همۀ درسا ،یعنتی درصتد
یه درس بی تر یا کمتر مهم نیست ،مهم اینه که میانگینشو بشه  ۰۴درصد» .برای شهرای کوچکتر با میتانگین  ۰۴درصتد،
هم میتونین تو آزمو تیزهوشا قبول بشین .اما برای آزمو نمونهدولهی ،تو شهرای بزرگ با میانگین  ۰۴و تو شهرای کوچک
با میانگین  ۲۰تا  ۰۴درصد میتونین قبول بشین.
اگه میخواین ریاضی که یه درس رتبهسازه و شانس قبولی رو حسابی افزای میده رو خیلتی ختوب بتزنین ،کهتاب «استمارت
ریاضی نهم انهشارات لوح برتر» رو فراموش نکنین .تو این کهاب ،آموزش کامل پیشرفهۀ ریاضی نهم و نحوۀ حل سواالی ریاضتی
تیزهوشا و نمونهدولهی اراهه شده .این کهابم سامانۀ آزمو ساز رایگا داره.
بعضیا میگن ما برای همه شما عزیزا آرزوی موفقیت تو آزمو تیزهوشا و نمونه دولهی رو داریم .اما چو اعهقاد متا اینته کته
فق کسایی خوب نهیجه میگیر که زحمت بی تری کشیده باشن .پس ما میگیم :برای همۀ شتما عزیتزا  ،آرزوی ستالمهی
داریم و برای اونایی که بی تر زحمت و تالش میکشن و با برنامه عمل میکنن ،آرزوی موفقیت داریم.

 24استان نهم  4104لوح برتر -آزمونهای جامع تیزهوشان و نمونهدولتی نهم به دهم
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نحوۀ محاسبۀ نمرۀ کل یا نمره تراز آزمون
نمرۀ خام چیست؟ به درصد و یا نمره اولیه هر درس ،نمرۀ خام میگویند .یعنی نمرۀ  ۱1و یا درصد  ۰۰نمترۀ ختام هستهند.

نمرۀ تراز چیست؟ فرض کنید که شما در یک آزمو بسیار دشوار و دوستتا در یک آزمو بسیار ساده نمرۀ  ۱3گرفههایتد.
آیا میتوا گفت که ارزش علمی نمرههای شما یکسا است؟ حهماً پاسخ میدهید خیر ،دشواری سؤاالت آزمو من اصالً قابتل
مقایسه با سؤاالت دوسهم نیست و گرفهن نمرۀ  ۱3کار هرکسی نبود .بله درست است .دقیقاً به همتین دلیتل ،در سراستر دنیتا
دانشگاهها و مدارسی که آزمو ورودی برگزار میکنند ،نمرات خام داوطلبا را به «نمرۀ تراز» تبدیل میکنند تا حقی از کستی
ضایع نشود .روش های زیادی برای تبدیل نمرۀ خام به نمرۀ تراز وجود دارد .در آزمو ورودی مدارس تیزهوشا و نمونهدولهتی
از روش زیر اسهفاده میشود .در ادامه مراحل محاسبه نمرۀ تراز آزمو ورودی دبیرسها های نمونهدولهی را توضیح میدهیم.
الف) محاسبه نمرۀ خام داوطلبان در هر درس با اعمال ضریب :در آزمو نمونهدولهی ،سه برابر تعداد پاسخهتای درستت
منهای تعداد پاسخهای نادرست ،به عنوا نمرۀ خام درنظر گرفهه شده است.
ضریب درس ( تعداد پاسخهای غل

 3 تعداد پاسخهای صحیح)  نمره خام هر درس با اعمال ضریب

منابع آزمون ،تعداد سؤاالت ،ضرایب و نمرۀ خام
نمره خام با ضریب

ضریب

نمره خام

  3تعداد سؤال

تعداد سؤال

منابع آزمون

ردیف

06

2

06

10 3

10

قرآ و پیامها

۱

06

2

54

15  3

15

فارسی

۳

45

1

45

83

06

1

06

10  3

8
10

عربی

۲

مطالعات اجهماعی

۰

42

1

42

73

7

زبا انگلیسی

۰

246

2

54

25  3

25

علوم تجربی

۰

444

3

54

25  3

25

ریاضی

1

266

جمع

066

هما طوری که مشاهده میکنید .درسهای ریاضی و علومتجربی از نمره ختام بتی تتری نستبت بته ستایر دروس برختوردار
هسهند .دان آموزانی که در این دو درس نمرۀ بههری کسب کنند ،از شانس باالتری برای قبولی برخوردارند .به همین دلیل ما
به این نوع درسها ،دروس رتبهساز میگوییم.
ب) محاسبات امتیاز علمی آزمون:
ج) محاسبه امتیاز معدل:
د) امتیاز کل:

 )  100000مجموع نمرات خام دروس با اعمال ضریب (
600
 )  100000معدل کهبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم (
20

 امهیاز علمی آزمو

 امهیاز معدل کهبی

امهیاز علمی آزمو  امهیاز معدل کهبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم  امهیاز کل داوطلب
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مثال :دانشآموز پایۀ نهمی در خرداد ماه معدل کتبی  21/40و در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونهدولتی نتایج (پاسخهای

درست و نادرست) زیر را کسب کرده است؟ نمرۀ تراز او را حساب کنید.

در آزمو نمونهدولهی ،سه برابر تعداد پاسخهای درست منهتای تعتداد پاستخهتای نادرستت هتر درس نمترۀ ختام آ درس را
میسازد .اگر این عدد در ضریب درس مذکور ،ضرب شود ،نمرۀ خام با ضریب درس مورد نظر ،بهدست میآید.
نمرۀ خام با
ضریب

ضریب

نمرۀ خام بدون ضریب

پاسخ

پاسخ

تعداد

منابع آزمون

ردیف

۱

نادرست

درست

سواالت

۲1

۳

 7  3   2  19

۳

1

10

قرآ و پیامها

۰۳

۳

10 3   4  26

۰

۱۴

15

فارسی

۳

۱۳

۱

5  3   3  12

۲

۰

8

عربی

۲

۱۴

۱

4  3   2  10

۳

۰

10

مطالعات

۰

۱۰

۱

5  3   1  14

۱

۰

7

انگلیسی

۰

1۰

۳

14  3   4  38

۰

۱۰

25

علوم تجربی

۰

3۰

۲
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پاسخبرگ آزمون تستی انتشارات لوح برتر
دانشآموز عزیز ،میتوانید از این پاسخبرگ تمرینی ،به تعداد دلخواه تکثیر نموده و برای پاسخ دادن به س ؤاله ا از آن اس فااده ننی د از
مداد مشکی نرم اسفااده نرده و خانهها را به طور نامل پرننید برای درصدگیری بخش تکنیکهای تستزنی را مطالعه ننید
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