پایه نهم

سـؤاالت قـرآن و پیـام هـای آسمان از ردیف  1تا 15
سـؤاالت قـرآن و پیـام هـای آسمان

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

1ـ پيام آيهي " أَلَا لِلَّهِ الدِِّينُ الْخَالِصُ " چيست؟
1ـ پيام آيهي " أَلَا لِلَّهِ الدِِّينُ الْخَالِصُ " چيست؟
 )2خلوص در عمل نشانة دينداري است.
 )1بايد خالصانه به خدا ايمان آورد.
است.
دينداري
ة
نشان
عمل
در
خلوص
)
2
آورد.
ايمان
خوشبختيخدا
بايدبهخالصانه به
 )3راه )1
 )4خداوند انسانهاي خالص را دوست ميدارد.
يك راه بيشتر نيست.
رسيدن
 )4خداوند انسانهاي خالص را دوست ميدارد.
 )3راه رسيدن به خوشبختي يك راه بيشتر نيست.
2ـ به چه دليل خداوند را آنچنان که شايستة اوست نمیتوان شناخت؟
2ـ به چه دليل خداوند را آنچنان که شايستة اوست نمیتوان شناخت؟
 )1زيرا شناخت خدا اصالً دستيافتني نيست.
نيست.اصالً دستيافتني نيست.
شناخت خدا
 )2زيرا )1
تجربةزيراما کافي
نيست.
ّالعاتکافي
تجرطبة ما
 )3زيرا )2
مورد شناخت خدا بدهد ،وجود ندارد.
دقيق در
زيراکه ا
منبعي
بدهد ،وجود ندارد.
خداي شناخت
کاملدر مورد
ّالعاتتِدقيق
منبعي که ا
 )4زيرا )3
خداندارد.
نامحدود را
امکانط شناخ
زيرامحدود
موجود
 )4زيرا موجود محدود امکان شناختِ کامل خداي نامحدود را ندارد.
3ـ با توجه به شعر زير ،کدام يک از گزينههاي زير صحيح است؟
3ـ با توجه به شعر زير ،کدام يک از گزينههاي زير صحيح است؟
هر ورقش دفتري است معرفت کردگار"
"برگ درختان سبز در نظر هوشيار
هر ورقش دفتري است معرفت کردگار"
"برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 )2تفکّر در کتاب آسماني
 )1تفکّر در کتاب خلقت
آسماني
کتاب
در
ر
ک
ّ
تف
)
2
خلقت
کتاب
 )4تفکّر در کالم معصومين و صفات خدا
 )3تفکّر و)1توتفجّکّهر بهدرکتاب خدا در قرآن
 )4تفکّر در کالم معصومين و صفات خدا
 )3تفکّر و توجّه به کتاب خدا در قرآن
4ـ دليل اصلی سجدة مردم در زمان پيامبر اکرم (ص) در مقابل بتها چه بود؟
4ـ دليل اصلی سجدة مردم در زمان پيامبر اکرم (ص) در مقابل بتها چه بود؟
 )1آنان بتها را منشأ ثروت ميدانستند.
.
دانستند
ثروت مي
منشأ
دنيايها را
 )2خير و)1شرآنان بت
پرستش آنها ميدانستند.
بسته به
خود را
دانستند.
آنها مي
پرستش
بسته به
خود را
مي شر
خير و
 )3زيرا 2
دانستند.
ثروت مي
خوبي و
منشأ
دنيايآنها را
ديدند و
بت)ها را
خوبي و ثروت ميدانستند.
پيروي راميمنشأ
خود و آنها
اجدادديدند
آباءهاو را مي
زيرااز بت
 )4آنان )3
صرفاً
کردند.
 )4آنان صرفاً از آباء و اجداد خود پيروي ميکردند.
5ـ کداميک از صفاتی که زير آنها خط کشيده شده است سلبی و کداميک ثبوتی میباشد؟
5ـ کداميک از صفاتی که زير آنها خط کشيده شده است سلبی و کداميک ثبوتی میباشد؟
بري از بيم و اميدي ،بري از عيب و خطائی
تو حکيمی ،تو عظيمی ،تو کريمی ،تو رحيمی
بري از بيم و اميدي ،بري از عيب و خطائی
تو حکيمی ،تو عظيمی ،تو کريمی ،تو رحيمی
 )2ثبوتي ،ثبوتي ،سلبي ،سلبي
 )1سلبي ،ثبوتي ،سلبي ،ثبوتي
سلبي ،سلبي
ثبوتي،
ثبوتي،
)
2
ثبوتي
سلبي،
 )4ثبوتي ،سلبي ،ثبوتي ،سلبي
ثبوتي،ثبوتي
سلبي،ثبوتي،
 )3سلبي)1،سلبي،
 )4ثبوتي ،سلبي ،ثبوتي ،سلبي
 )3سلبي ،سلبي ،ثبوتي ،ثبوتي
6ـ کدام گزينه از اثرگذارترين عقايد شيعيان میباشد؟
6ـ کدام گزينه از اثرگذارترين عقايد شيعيان میباشد؟
 )2اعتقاد به عدم تحريف قرآن ،به عنوان معجزۀ الهي
 )1حسابرسي اعمال در قيامت
الهي
معجزۀ
عنوان
به
قرآن،
تحريف
عدم
به
اعتقاد
)
2
قيامت
در
اعمال
حسابرسي
حضرت مهدي(عج)  )4امامت بيواسطة حضرت علي(ع) بعد از پيامبر اکرم (ص)
ظهور
 )3اعتقاد)1به قيام و
 )3اعتقاد به قيام و ظهور حضرت مهدي(عج)  )4امامت بيواسطة حضرت علي(ع) بعد از پيامبر اکرم (ص)
7ـ از علل وادار شدن امام حسن (ع) به صلح و شهادت امام حسين (ع)
7ـ از علل وادار شدن امام حسن (ع) به صلح و شهادت امام حسين (ع)
 )1شدت ظلم حاکمان ظالم و گرفتن فرصت هر اقدام از امام
امام
از
اقدام
فرصتبه هر
ظالم و
حاکمان
شدت ظلم
 )2مردم )1
دنياي زودگذر از امام حمايت نکردند.
گرفتنبستن
ظالم و دل
حاکمان
ترس از
به دليل
ظالم و دلبستن به دنياي زودگذر از امام حمايت نکردند.
ترس از
مردم به
حاکمانبه دنيا
بستن مردم
دليلدل
حاکمان و
 )3شدت)2ظلم
بستن ازمردم
شدت ظلم
دنيابستن به دنيا و حمايت نکردن از امام
به دل
آنها و
دل مردم
حاکمان وترس
حاکمان ظالم و
 )4شدت)3فشار
 )4شدت فشار حاکمان ظالم و ترس مردم از آنها و دلبستن به دنيا و حمايت نکردن از امام
8ـ حضرت مهدي(عج) چه زمانی قيام میکنند؟
8ـ حضرت مهدي(عج) چه زمانی قيام میکنند؟
 )1هنگامي که زمينة ظهور ،آمادگي مردم براي همراهي و وجود ياران با وفا فراهم شود.
لتي وجود ياران با وفا فراهم شود.
همراهي و
مردمبر براي
آمادگي
ظهور،
هنگامي
عليه بيعدا
جنگ
همراه با
زمينةامام
فسادکهو ورود
 )2فراگير)1شدن
گيردبا .جنگ بر عليه بيعدالتي
همراه
شدن فساد
فراگير
2
امام فرا
ورودجا را
خوبي وهمه
عدالت و
هنگامي) که
)3
و
عدالت
که
هنگامي
)
3
گردند..
فرا گيرد
را
جا
همه
خوبي
 )4هنگامي که سيصد و سيزده تن ياران امام تکميل
 )4هنگامي که سيصد و سيزده تن ياران امام تکميل گردند.
9ـ شعر زير بيانگر چه جايگاهی است ؟
9ـ شعر زير بيانگر چه جايگاهی است ؟
آنچه خود داشت زِ بيگانه تمنِّا میکرد
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
آنچه خود داشت زِ بيگانه تمنِّا میکرد
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
 )4پيامبر
 )3قرآن
 )2پيامبر وامام
 )1امام
 )4پيامبر
 )3قرآن
 )2پيامبر وامام
 )1امام

2
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سـؤاالت ریاضیات از شماره  61تا 53
 -16در شکل زير ،مجموعههاي  A12, A9 , A7بهترتيب مجموعة مضربهاي  ،7مضربهاي  9و مضربهاي  12هستند.

نقطهاي که در نمودار نشان داده شده است ،نمايانگر کداميک از عددهاي زير میتواند باشد؟

49 )1

60 )2

168 )3

252 )4

)1

)2

 -17در کدام گزينه ،قسمت خاکستري برابر  C  B  Aنيست؟

)4

)3

 -18اگر عدد پنج ،عضو مجموعة  A  B  Cباشد ،عدد پنج ،عضو کدام مجموعه نيز هست؟

A  B  C )1

A  B  C )2

A  B  C )3

A  B  C )4

A= B

X  A  B
2 )2

A X  B X

X- A= X- B

 -19در مورد مجموعههاي  Aو  Bو  Xفقط میدانيم که  . A  X  B  Xچندتا از موارد زير قطعاً درستاند؟
1 )1

3 )3

3

4 )4

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

11ـ در جنگ احد و شعب ابيطالب کداميک از ويژگیهاي پيامبر(ص) بيشتر نمايان شد؟
 )1پيروي نکردن از عقايد باطل و مبارزه با آنها ،استقامت و پايداري  )2تسليم در برابر خدا ،استقامت و پايداري
 )4تسليم در برابر خدا ،پيروي نکردن از عقايد باطل
 )3استقامت و پايداري ،پيروي نکردن از عقايد باطل
11ـ در کدام گزينه معناي حرف "ل" متفاوت است؟
 )4لِقَوْمٍ
 )3لِيُدْخِلَ
 )2لَکُمْ
 )1لِلسَّائِلِ
12ـ ترجمه صحيح عبارت قرآنی " وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ  ... ،أَلَّا تَطْغَوْا " را انتخاب کنيد:
 )2وگياه بيساقه و درخت ،تا طغيان نکنيد.
 )1و ستاره و درخت ،مگر طغيان کنيد.
 )3و ستاره و درخت ،جز اينکه طغيان ميکنيد )4 .و گياه بيساقه و درخت ،آيا طغيان نميکنيد؟
13ـ ترجمه صحيح عبارت قرآنی" لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ  ... ،وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ " را انتخاب کنيد:
 )1براي زکات انجام دهندگان هستند ،و ما برانگيخته شدگان نيستيم.
 )2زکات را ميپردازند ،و آنچه باعث برانگيخته شدن ما ميشود.
 )3براي زکات انجام دهندگان هستند ،و ما برانگيخته نميشويم.
 )4زکات را ميپردازند ،و ما برانگيخته نميشويم.
14ـ ترجمة صحيح آيه را انتخاب کنيد« :فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ»
 )2پس آيا پندگيرندهاي هست؟
 )1پس آيا از پندگيرندگان کسي هست؟
 )4پس آيا از هشدار دهندگان کسي هست؟
 )3پس آيا هيچ پندگيرندهاي هست؟
15ـ با توجه به آيه زير کداميک از ترجمههاي زير صحيح میباشد ؟
الَّذِينَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
 )1کساني که مانع راه خدا شدند و با اعمالشان ديگران را گمراه کردند.
 )2کساني که کفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند و با اعمالشان ديگران را گمراه کردند.
 )3کساني که کفر ورزيدند ،خداوند اعمالشان را نابود کرد.
 )4کساني که کفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند ،خداوند اعمالشان را محو و نابود کرد.
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1 2 3 4 5 
 -21کدام گزينه نمايش مجموعه   , , , , ,...با نمادهاي رياضی است؟
2 3 4 5 6 
a

a

 a , b  N, b  a  )2
 a , b  N  )1
b

b

a

a

 a , b  N, b  a  1 )4
 a , b  N, b  2 )3
b

b

 -21در کيسهاي  12توپ قرمز 6 ،توپ آبی و  6توپ سبز داريم که فقط از نظر رنگ متفاوتاند .بهتصادف يک توپ خارج

میکنيم ،بعد از ديدن رنگش آن را داخل کيسه میگذاريم و دوباره بهتصادف يک توپ خارج میکنيم .کدام گزينه درست
است؟

 )1احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد = احتمال اينکه هر دو توپ سبز باشند.

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

 )2احتمال اينکه هر دو توپ قرمز باشند > احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد.

 )3احتمال اينکه هر دو توپ قرمز باشند < احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد.

 )4احتمال اينکه هر دو توپ قرمز باشند = احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد.

 -22چندتا از اعداد زير گويا هستند؟

3 / 14

- 17

1 )1

6 / 25
3 )3

2 )2

4/ 5678678678000

4 )4

 -23اگر روي محور اعداد ،تمام نقاطی که عدد گنگی بين  2و  5را نمايش میدهند به اضافة نقاطی که خود 2
نمايش میدهند ،رنگ کنيم ،چندتا از جمالت زير درست است؟



نقاط رنگ شده يك پارهخط به وجود ميآورند.



تعداد نقاطي که رنگ کردهايم بيشمار است.



تعداد نقاطي که بين 2



تمام نقاطي که اعدادي با بيشمار رقم اعشاري را نمايش ميدهند ،رنگ شدهاند.

1 )1

و 5

هستند و رنگ نشدهاند ،بيشمار است.

2 )2

 -24در عبارت 5

1 )1

3+

و 5

4 )4

3 )3

=  ، a + bچند جفت عدد میتوان جاي  aو  bقرار داد که تساوي برقرار باشد؟
2 )2

 )4بيشمار

4 )3

 -25چندتا از اعداد زير جواب معادلة  X  3  2میباشند؟

1 )1

 2 3

2 )2

3 2

 -26در شکل زير نقطه  Oمرکز دايره است و AC
سؤال مشخص شده کدام است؟

45 o )1

50o )2

55 o )3

60o )4

3 )3

2 3

4 )4

2 3

برابر شعاع دايره است .اگر  Ĉ = 15 oباشد ،اندازة زاويهاي که با عالمت

4

را
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 -27يک نوار کاغذي را تا میکنيم .مثلثی که از روي هم افتادن دو اليه نوار ايجاد میشود ،چه نوع مثلثی است؟

 )1قائمالزاويه

 )2متساويالساقين
 )3متساوياالضالع
 )4نميتوان تعيين کرد.

 -28در شکل زير  ABCDو  AFECمستطيل است .اگرعرض  ABCDبرابر 3و طول آن برابر  4باشد ،مساحت AFEC
کدام است؟

14 )3

5 7 )4

 ABC -29مثلث متساوياالضالع به ضلع  11است .از نقطه  Dپارهخطهاي  DEو  DFو DG

را موازي اضالع مثلث رسم

کردهايم .حاصل جمع طول اين سه پارهخط کدام است؟

11 )1

7/5 )2

15 )3

21 )4

 -31چندتا از جمالت زير درست هستند؟



هر دو مربع متشابه هستند.



هر دو لوزي متشابه هستند.



هر دو مستطيل متشابه هستند.



هر دو متوازياالضالع متشابه هستند.
2 )2

1 )1

3 )3

 -31حاصل چندتا از عبارتهاي زير مثبت است؟

43
1 )1

 43

 34
2 )2

3 )3

 -32کدام ترتيب براي اعداد زير درست است؟

D  7 / 43 104
D < C < A < B )1

B < A < D < C )3

4 )4

B  0/ 9 109
C  0/ 8 105
C < D < A < B )2

 34
4 )4

A  8 / 75 1010

A < B < D < C )4

2
 - 33چند تا از اعداد زير ،جواب معادلة  x = 5هستند؟

1 )1

5

 5
2 )2

 5
3 )3

5

2 3
4 )4

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

11 )1

12 )2
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 -34کدام گزينه براي هر مقدار  aدرست است؟

= - a )1

2

 -35حاصل عبارت

) (- a
3

)

1024

= a )2
3

16 -

(

3

2

) (- a

= - a )3

برابر است با:

 63  2 )2

- 12 )1

3

) (- a

3

= a )4

3

) (- a

3

- 1008 )3

)4

3

)(- 28

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

سـؤاالت فارسی از ردیف  51تا 35
36ـ«گوهر تن از گوهر اصل بهتر بوَد» يعنی:
 )2سالمتي حتّي از جواهر اصل هم بهتر است.
 )1توانايي فردي از نژادگي ارزشمندتر است.
 )4عقل سالم در بدن سالم است.
 )3ثروت اکتسابي از ارث بهتر است.
37ـ معنی «رفتار» در بيت زير به کاربرد آن در کدام گزينه نزديکتر است؟
راستی کن که به منزل نرسد کجرفتار»
«سعديا ،راستروان گوي سعادت بردند
 )1چون که بشنيد از زن آن گفتار /گفت« :شرمندهام از اين رفتار»
 )2رفتارِ دوستان به تو باري اثر کند /آري مؤثّر است ،محيطِ جهان به ما
 )3تو خود آن چه باشد سزاوار ،کن /به شأن خداييت رفتار کن
 )4شتر پيشي گرفت از من به رفتار /که بر من بيش از او بار گران است.
38ـ ساختار کدام گروه اسمی همانند «جمال صورت قصر» نيست؟
 )3توصيف زيبايي طبيعت  )4سرير ملك وي
 )2لحن توصيفي کالم
 )1بستان معرفت حق
39ـ نقش دستوري «چه» در دو مصراع بيت زير ،در کدام گزينه آمدهاست؟
وز کردة خود چه بردهاي سود»
 )2هر دو مفعول
 )4اوّلي مفعول و دومي نهاد

«کان روز به عمر تو چه افزود
 )1هر دو قيد پرسشي
 )3اوّلي نهاد و دومي صفت پيشين

41ـ ساختار کدام ترکيب با بقيّه متفاوت است؟
 )1همخانگي

 )3همدلي

 )2همکوشي

41ـ مفهوم کدام گزينه به بيت زير نزديکتر است؟

«سعديا ،راستروان گوي سعادت بردند

 )4همزباني

راستی کن که به منزل نرسد کجرفتار»

 )1چنين داد پاسخ که از راستي /نيايد به کار اندرون کاستي
 )2در راه راست کج چه روي چندين؟ /رفتارِ راست کن تو نهاي خرچنگ
 )3به راه راست تواني رسيد در مقصود /تو راست باش که هر دولتي که هست تو راست
 )4گر نروي راست در اين راهِ راست /چرخ بلند از تو کند بازخواست

42ـ مفهوم بيت زير از سعدي ،با کدام يک از ابيات او ارتباط کمتري دارد؟

هرگز نکند درّ گرانمايه به چنگ»

«غوّاص اگر انديشه کند کام نهنگ

 )1گوهر قيمتي از کام نهنگان آرند /هر که او را غم جان است به دريا نرود
 )2نابرده رنج گنج ميسّر نميشود /مزد آن گرفت ،جان برادر! که کار کرد
 )3دنيا مثال بحر عميق است پُرنهنگ /آسوده عارفان که گرفتند ساحلي
 )4سعدي ،به لب دريا دُردانه کجا يابي؟ /در کام نهنگان رو گر ميطلبي کامي
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43ـ کدام گزينه با مفهوم عبارت زير از قابوسنامه ارتباط کمتري دارد؟

«بدان که مردم بیهنر ،مادام بیسود باشد ،چون مغيالن که تن دارد و سايه ندارد».

 )1زنبور درشت بيمروّت را گوي /باري چو عسل نميدهي نيش مزن
 )2هر که علم خواند و عمل نکرد بدان مانَد که گاو رانَد و تخم نيفشانَد
 )3رقم بر خود به ناداني کشيدي /که نادان را به صحبت برگزيدي
 )4چو انسان را نباشد فضل و احسان /چه فرق از آدمي تا نقش ديوار

44ـ نوع رابطة واژگان در جفتواژههاي زير ،بهترتيب ،همانندِ کامل کدام گزينه است؟
«رضايت و خرسندي»« ،منزوي و زوايا»« ،خصال و خصلت»
« )1دوستي و مصاحبت»« ،اصابت و مصيبت»« ،بقايا و بقيه»
« )2اصرار و رازها»« ،مستعدّ و معدود»« ،طرق و طريق»
« )4منحني و کوژ»« ،تسبيح و محبس»« ،متعالي و عالي»
 -45عبارت« :بزرگی هنر و دانش راست نه گوهر را» بر چه چيزي تأکيد دارد؟
 )1برتري علم و هنر بر ثروت

 )2برتري اصل و نسب بر گوهر و ثروت

 )3گوهر راستين هنر و دانش است.

 )4برتري علم و هنر بر اصالت نژادي

 -46در همة بيتهاي زير فعل مضارع التزامی به کار رفتهاست ،جز گزينة ....

 )1اي دل ار سيل فنا بنياد هستي برکند /تا تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور
 )2در بيابان گر به شوق کعبه خواهيزد قدم /سرزنشها گر کند خار مغيالن غم مخور
 )3ز نواي مرغ ياحق بشنو که در دل شب /غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا
 )4سعديا راستروان گوي سعادت بردند /راستي کن که به منزل نرسد کجرفتار

47ـ در کدام گزينه «همه» وابستة پيشين (صفت مبهم) است؟

 )1هر که در او جوهر دانايي است /بر همه چيزيش توانايي است
 )2همه سربهسر تن به کشتن دهيم /از آن به که کشور به دشمن دهيم
 )3همه يکدالناند يزدانشناس /به نيکي ندارند از بد هراس
 )4تا قيامت سخن اندر کرم و رحمت او /همه گويند و يکي گفته نيايد ز هزار
 -48بيتهاي کدام گزينه ،ارتباط معنايی کمتري با هم دارند؟
 )1با بدان کم نشين که صحبت بد /گرچه پاکي تو را پليد کند همنشين بدان مباش که نيك /از بدان جز بدي نياموزد
 )2همنشين تو از تو به بايد /تا تو را عقل و دين بيفزايد اي پسر همنشين اگر خواهي /همنشيني طلب ز خود بهتر
 )3تا تواني ميگريز از يار بد /يار بد بدتر بود از مار بد اي فغان از يار ناجنس اي فغان /همنشين نيك جوييد اي مهان
 )4پسر نوح با بدان بنشست /خاندان نبوّتش گم شد بر هر که نشاني از هنر هست /با محنت و رنج همنشين است
 -49در کدام گزينه «صفت برترين» هستة گروه اسمی است؟
 )1مهمترين آموزش غيرمستقيم حافظ ،شيوۀ درست نگاه کردن به زندگي است.
 )2به بياني ديگر ،تنهايي به گمان بسياري از سنگينترين دشواريهاست.
 )3مطمئنّم که لذّتبخشترين در ميان حسها بايد حسّ بينايي باشد.
 )4دوستي و پيوند با ديگران يکي از مهمترين نيازهاي انسان است.
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 -51تعداد غلطهاي اماليی در متن زير ،در کدام گزينه درست است؟

«باز هم فريب شيطان را خورد .داشت از گفتوگوي يکی از لشکريان استراق صمع مینمود که دست بر قضا ،يکی از

نديمان که گزارش به آنجا افتاده بود ،فوراً گزارش کرد .غفلتاً او را دستگير کردند و به محبس افکندند .مصاعب بسياري
کشيد و هر روز به روزگار سفلهپرور لعنت فرستاد .قالباً با خود میانديشيد ،حقِّ او نبوده است که اين چنين گرفتار بال

شود؛ ولی آن هنگام که با خود رو راست میشد ،میگفت« :خودکرده را تدبير نيست!»
 )1سه غلط

 )3پنج غلط

 )2چهار غلط

 )4شش غلط

سؤاالت علوم از ردیف  36تا 05
51ـ اگر سوار خودرويی باشيد و چشمان خود را ببنديد ،کداميک را احساس میکنيد؟
مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

 )1سرعت خودرو

 )3تندي خودرو

 )2شتاب خودرو

 )4جهت حرکت خودرو

52ـ بادکنکی را به موي سرمان مالش میدهيم و آن را به سقف میچسبانيم .بار ديگر ،بادکنک را پس از مالش با موي
سر ،به ديوار اتاق میچسبانيم .به ترتيب در اين آزمايشها ،چه نيرويی از سقوط بادکنک جلوگيري میکند؟
 )1نيروي الکتريکي ـ نيروي الکتريکي
 )3نيروي اصطکاک ـ نيروي تکيهگاهي

 )2نيروي الکتريکي ـ نيروي اصطکاک
 )4نيروي تکيهگاهي ـ نيروي الکتريکي

53ـ « تا زمانی که نيروهاي وارد بر جسم ،متوازن باشند ،جسمِ ساکن همچنان ساکن باقی میماند و جسم متحرک به

همانشکل به حرکت خود ادامه خواهد داد» .اين قانونِ فيزيکی ،به قانونِ اوّلِ نيوتون معروف است .پديدههاي

توصيفشده در همة گزينهها با کمک قانون اوّل نيوتون توجيه میشوند ،بجز:

 )1وقتي يك سنگ بزرگ را ميشوتيم ،پايمان بيشتر از زماني که يك توپ فوتبال را ميشوتيم درد ميگيرد.
 )2براي تکاندن گرد و خاک فرش ،آن را به صورت قائم آويزان ميکنيم و به روي فرش ضربه ميزنيم.
 )3ماشين لباسشويي براي خارج کردن آب از لباسها ،آنها را به سرعت ميچرخاند.
 )4اگر خودرويي که سوار آن هستيم ناگهان ترمز کند ،ما به سمت جلو پرتاب ميشويم.

54ـ يک توپ که روي زمين میغلتد ،مستقيم به طرف يک تيرِ دروازه میرود .اين توپ با سرعت  11متر بر ثانيه به تير

دروازه برخورد میکند و با سرعت  9متر بر ثانيه از تير دروازه جدا میشود .اگر برخورد توپ با تير دروازه  1015ثانيه طول
بکشد ،اندازة شتاب متوسط توپ در برخورد با تير دروازه چند متر بر مجذور ثانيه است؟
10112 )1

21 )3

10138 )2

381 )4

55ـ دوچرخهسواري که با تندي ثابتِ  2متر بر ثانيه دور يک ميدان بزرگ میچرخد ،در مدت  314ثانيه يک دور کامل

میزند .جابهجايی اين دوچرخهسوار در مدت  157ثانيه چقدر است؟
 )1صفر

 211 )3متر

 111 )2متر

 314 )4متر

56ـ توپ پينگپونگی که از زير سطح آبِ استخري رها میشود ،با شتابِ ( 15gيعنی  15برابر شتاب گرانشیِ زمين)
شروع به باال آمدن میکند .نيروي باالبرندهاي که آب به توپ پينگپونگ وارد میکند ،چند برابر وزن توپ است؟
 )1يك برابر

 )3پانزده برابر

 )2چهارده برابر

57ـ کداميک از گزينههاي زير درست است؟

 )4شانزده برابر

 )1نيروي اصطکاک ،همواره در خالف جهت حرکتِ جسم به آن وارد ميشود.
 )2اکنون که شما روي صندلي خود نشستهايد ،واکنش نيروي وزن شما ،نيرويي است که صندلي به شما وارد ميکند.
 )3وقتي صندوق بزرگي را روي سطح افقي هل ميدهيم و حرکت نميکند ،نيروي اصطکاک ايستاييِ وارد بر صندوق،
بزرگتر از نيروي ماست.
 )4در يك مسابقة طنابکشي نيرويي که دو تيم به هم وارد ميکنند ،با هم برابر است.
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58ـ در شکل زير ،يک جسم مکعبی شکل روي سطح افقیِ يک ميز قرار دارد و به وسيلة نخی که از روي يک قرقره

میگذرد ،به يک وزنة آويزانشده متصل است .وقتی اين مجموعه از سکون رها میشود ،شتاب حرکت جسم مکعبی شکل
روي سطح ميز ،به کدام گزينه بستگی ندارد؟
 )1جرم وزنه

 )2جرم جسم مکعبيشکل
 )3ارتفاع وزنه از سطح زمين
 )4شتاب گرانشي
 -59در محلولها ،هرچه تعداد ذرّات حل شونده بيش تر باشد،دماي جوش محلول افزايش و دماي جوش آن کاهش
 )1محلولي که از حل شدن  111واحد سديم کلريد در  111سيسي آب بهدست ميآيد.
 )2محلولي که از حل شدن  51مولکول اتانول در  111سيسي آب بهدست ميآيد.
 )3محلولي که از حل شدن  151مولکول شکر در  111سيسي آب بهدست ميآيد.
 )4محلولي که از حل شدن  01واحد سرب نيترات در  111سيسي آب بهدست ميآيد.

 -61چند درصد از الکترونهاي الية ظرفيّت اتمهاي موجود در مولکول کربن دياکسيد ،در پيوند کواالنسی شرکت

کردهاند؟ عدد اتمی کربن و اکسيژن به ترتيب  6و  8است.
%9 )1

%25 )2

%111 )4

%51 )3

 -61میتوان نيروي جاذبة بين کاتيونها و آنيونهاي موجود در جامدهاي يونی را به کمک رابطة زير نشان داد .در اين
رابطه  rبه معناي فاصلة بين دو هستة آنيون و کاتيون است و  q1و  q2به ترتيب بارهاي کاتيون و آنيون می باشند.

q q
FK 1 2
r2
با توجه به اطلِّاعات داده شده دماي ذوب کدام ترکيب بيشتر است؟ (اعداد اتمی فلوئور ،کلر ،برم و يد به ترتيب ،17 ،9
در اين رابطه ، F ،ميزان نيروي جاذبه را نشان مي دهد.

 35و  53است) .
NaCl )1

NaBr )2

NaF)4

NaI )3

 -62اتم  Xدر اثر ترکيب شدن با اکسيژن به مادهّاي با فرمول شيميايی  XOتبديل میشود .در اثر واکنش دادن اين
عنصر با کلر (از گروه هالوژنها) نمکی با فرمول شيميايی  XCl2بدست میآيد .اعداد اتمی گازهاي نجيب به ترتيب ،11 ،2
 54 ،36 ،18و  86میباشد ،حال بگوييد عدد اتمی عنصر  Xکداميک از موارد زير می تواند باشد؟
34 )1

14 )3

50 )2

87 )4

 -63فلز Aبه شدّت با آب سرد واکنش داده و گاز هيدروژن آزاد میکند .فلز Bدر اثر عبور بخار آب داغ اکسيد میشود
ولی گاز هيدروژن آزاد نمیکند .فلز Cبه سختی با آب واکنش می دهد .ولی اکسيد آن در آب میتواند ،توليد باز کند.
فلز Dبا آب داغ واکنش داده و گاز هيدروژن توليد میکند با توجه به متن ،به ترتيب واکنش پذيري کداميک از فلزات
درست نوشته شده است؟
A>B>C>D )1

C<B<D<A )3

A<B<C<D )2
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 -64درکدام مرز آتشفشان نداريم و بيشتر زمين لرزه رخ میدهد؟
 )1مرز ورقههاي دور شونده

 )2مرز نزديك شوندۀ دو ورقة اقيانوسي و قارهّاي

 )3مرز نزديك شوندۀ دو ورقة اقيانوسي

 )4مرز ورقههاي امتداد لغزنده

 -65آلفرد وگنر در زمان حيات خود ،کداميک از داليل زير را براي اثبات جابه جايی قارّهها مطرح کرد؟
 )1تشابه فسيل جانداران در قارّههاي مختلف
 )2وجود آثار يخچالهاي قديمي در قارّههاي مختلف
 )3جزر و مد و چرخش زمين
 )4تشابه حاشية قارّۀ آمريکاي جنوبي و آفريقا
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 -66کدام گزينه تکميل کنندة جملة زير است؟ ( جلبکها .................گياه شمعدانی )......................
 )1مانند – داراي ريشهاند
 )3همانند – متحرّکاند

 )2برخالف – فتوسنتز ميکنند
 )4برخالف – درسلسله آغازياناند

 -67باکتري هليکوباکتر پيلوري ،عامل بيماري زخم معده ،داراي کدام يک از اجزاي زير است؟
 )1هسته
 )3ديوارۀ سلولي

 )2اندامك سلولي
 )4پوستة سيليسي

 -68تصوير گياهی که براي درمان حمله قلبی مفيد است در روبرو آمده است.
به نظر شما اگر ساقه اين گياه برش زده شود و ساختار آن زير ميکروسکوپ
مطالعه شود آرايش آوندهاي ساقه اين گياه مشابه کدام گزينه است؟

)1

)2

)3

)4

 -69همة شرايط زير به تشکيل فسيل کمک میکنند به جز ...
 )1جاندار داراي پوستة سيليسي يا پوستة آهکي باشد.

 )2سلولها داراي ديوارۀ سخت از جنس سلولز باشند.

 )3بقاياي جانداران در شرايط کمبود هوا باشند.

 )4از ميکروبهاي تجزيه کننده به دور باشد.

 -71درمورد گروه بندي جانداران کدام گزينه صحيح است؟
 )1مهرهدار و بيمهره بودن جانوران در سطح رده مطرح است.
 )2تعداد جانداراني که در رده قرار ميگيرند نسبت به تعداد جانداراني که در شاخه قرار دارند کمتر است.
 )3ميزان تفاوت افراد موجود در گروه شاخه نسبت به ميزان تفاوت آنها درگروه خانواده کمتر است.
 )4ميتوان قمري خانگي را در راستة پرندگان قرار داد.
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53  تا05 سـؤاالت زبـان انگلیسی از سوال
71.My mother likes …… poem …... ceremonies…..special clothes and ….. the tables.
1) reading – holding – putting – setting
2) singing – going - wearing – setting
3) reading – holding – wearing – setting
4) singing – going – putting - setting
72.The footballers always …… the ……. ……… before the football matches.
1) sing –nature anniversary
2) read - national anthem
3) sing –national anthem
4) read - nature anniversary

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

73.People ……… Islamic ……… ……….. in Bahman.
1) commemorate - nature – anniversary
2) hold - anniversary – revolution
3) commemorate - revolution – anniversary
4) hold - religious - revolution
74.The men ………. an express train.
1) sometimes takes 2) takes always

3) take often 4) usually take

75.Which one is different?
1) hard – working
2) board

3) pleasant

4) generous

76. A:”………… the lost tourists?” B: “The policemen ………”
1) Who helps - do
2) Who does help - does
3) Who helps - does
4) Who do help - do
77. ………. everybody ………. a voyage during holiday?
1) Do – like holding 2) Does – like making 3) Is – like holding

4) Are – like making

78. Which sentence is grammatically correct?
1) I think he never open an account in that bank.
2) He always visits that selfish lady at the informations desk.
3) That shy girl never checks the timetable or book a pleasant hotel.
4) My friend’s filling out the forms for me carefully.
79.What’s your mother like?
1) She likes apples 2) She is brave

3) She likes her friends

4) She is a florist

80.A:” Does your teacher tell you ……… stories?”
B:”No ,she’s a bit ………. and always talks about ………. things.
1) funny – funny – careless
2) serious – serious – funny
3) serious – funny – serious
4) funny – serious – important
Cloze tests:
When we (81) .……… a hotel the (82) …...... needs to (83) ….….. our passport, then she hopes
(84) ………… to enjoy our (85) …..…. in their hotel.
81. 1) check in
2) get
3) go
4) stay
82. 1) waiter
2) men
3) receptionist
4) nurse
83. 1) take out
2) ask
3) hire
4) check
84. 1) me
2) them
3) us
4) our
85. 1) staying
2) stay
3) to stay
4) stays
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