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پور ، سميرا نجف، مجتبي ميرزاييمهدي فرهنگيانبهروز زارعي،مرضيه پورعبدلي،)شناسي زيستزمين و  بخش(علوم تيزهوشان 

گزينشگران و ويراستاران
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علوم تيزهوشان 
)بخش فيزيك(

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

وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي



3: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم تيزهوشان  پايه  1395اسفند  6آزمون  -5ي  پروژه

يعنـي» هم عنـان «اي است و  ستاره» سماك« .انتخاب شده است سلمانِ ساوجيي  ابيات زير از سروده* 

.هاي مربوط به اين ابيات پاسخ دهيد به پرسش. همراه

كدام است؟ به ترتيب» تو«هاي دستوري  در بيت هشتم، نقش - 121

»ديرس ه خواهدتو البتّ بينص/  ديكش يور نخواه يتو رنج ار كش«

1 (2اليه نهاد، مضاف (اليه مفعول، مضاف

مفعول، نهاد) 4نهاد، نهاد) 3

وجه شبه تشبيه بيت ششم چيست؟ - 122

»اندر ركابش دود هيكه چون سا/  عنان سعادت شود هم يكس«

مجاورت هميشگي) 2سياهي) 1

سفيدي) 4دوري) 3

123 - هه بر مشبرجيح داده شده است؟به ت كدام بيت تشبيهي دارد كه در آن، مشب

بيت پنجم) 2بيت چهارم) 1

بيت هفتم) 4بيت ششم) 3

؟نداردمفاهيم متضاد  ،كدام بيت - 124

بيت چهارم) 2بيت دوم) 1

بيت هفتم) 4بيت پنجم) 3

دقيقه 10فارسي تيزهوشانهاي  سؤال

: فارسي نهم
104تا  9ي  ها صفحه
:هاي نوشتاري نهم مهارت

70تا  12هاي  صفحه
: فارسي هشتم

94  تا 9ي  ها فحهص دلبند من نيالعةقر يتو ا/  جگرگوشه فرزند من ياال ا .1

شمار متيغن ياوان جوان/  اريو فرزانه و هوش يجوان .2

زيتو ن يچو من درنباز يبه باز/  زيبس عز يا هياست سرما يجوان .3

ديپد ياهيگشت از س ميديسپ/  ديدم يريز شام سرم صبح پ .4

خاك ريز رود يچه سود است چون م/  را كه سوده است سر بر سماك يكس .5

اندر ركابش دود هيكه چون سا/  عنان سعادت شود هم يكس .6

امروز مشهورتر دميز خورش/  من از خاوران تا در باختر .7

ديه خواهد رستو البتّبينص/ديكشيور نخواهيتو رنج ار كش .8
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ي بيت دوم صحيح است؟ كدام گزينه درباره - 125

»شمار متيغن ياوان جوان/  اريو فرزانه و هوش يجوان«

.گيرد دارد و نقش دستوري نمي» جوان بودن«مصراع معناي  در هر دو» جواني«) 1

.در هر دو مصراع مفعول است» جواني«) 2

.اليه مضاف» جواني«نخست مسند است و » جوان«) 3

.دارد و مفعول است» جوان بودن«در مصراع اول معناي » جواني«) 4

اند؟ يمي به كار رفتهبراي بيان چه مفاهبه ترتيب در بيت سوم » درنبازي«و » بازي« - 126

»زيتو ن يچو من درنباز يبه باز/  زيبس عز يا هياست سرما يجوان«

از دست دادن، بيهودگي) 2بيهودگي، از دست دادن) 1

آشكاري، لذّت) 4لذّت، آشكاري) 3

چه معنايي دارد؟» سوده«در مصراع نخست بيت پنجم،  - 127

»خاك ريز رود يون مچه سود است چ/  را كه سوده است سر بر سماك يكس«

ساييده) 2مفيد) 1

سياهي) 4فايده بي) 3

كدام بيت با بيت دوم قرابت معنايي دارد؟ - 128

»شمار متيغن ياوان جوان/  اريو فرزانه و هوش يجوان«

شمرد يم متيآن را غن يز ابله/  مار برد يرياز مارگ يدزدك) 1

عمرم همه در كار دعا رفتكه  ستيعمر/  افتيدل گفت وصالش به دعا باز توان ) 2

قيعمرند قاطعان طر نگهيكه در كم/  وقت متيرو و فرصت شمر غن يبه مأمن )3

خواهم داشت يخواب شب مختصر/  همه روز و شب عمرم خواب است )4

قرابت معنايي دارد؟زير  با بيت بيتكدام  - 129

»شي ايوان راگو چه حاجت كه بر افالك ك/ خر نه كه مشتي خاك است آهر كه را خوابگه «

بيت پنجم) 2بيت چهارم) 1

بيت هفتم) 4بيت ششم) 3

؟نداردقرابت معنايي  ديگر ابياتكدام بيت با  - 130

بيفزايد دل رنج زند دست هرچه به/ فروبندد  اي بنده بر چو كار خداي) 1

سياه بافتند كه را كسي بخت گليم/ كرد  نتوان سفيد كوثر و زمزم آب به) 2

رانند مي و زنند مي قضا، مباشران/ پستي  سوي مرا بلندي، جاو بر تو را) 3

فلك چرخ از كشم زبوني كه آنم نه من/ گردد  مرادم غير ار زنم برهم چرخ) 4
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A)حاصـل . ايـم  تعريف كردهبه صورت زير را  A,B,C,D,E,Fهاي مجموعه - 131 C) (B D) 

كدام است؟

E { , , , }

F { , , }

A { k(k ) | k E}

B { k | k F}

C {k(k ) | k F}

D {k | k E}

 
 
  
  
  
  

1 1 2
2 2

2 1
2 4

1
2





1( { , }42( { }6

3( { , }64( { , , }2 6

كـه احتمال ايـن . كشيم بيرون مي به تصادفهمزمان دو كارت را . موجود است 6تا  1 هاي اي شش كارت به شماره در كيسه - 132

باشد كدام است؟ يا عددي مربع كامل اين دو عدد، عددي اول ضرب حاصل

1( 4
152( 8

15

3( 7
154( 1

3
BAxو ABy ي دو زاويـه  ي نيمسـازها . ايـم  رسـم كـرده   Byو Axخط موازي  دو نيم بين را ABخط  در شكل زير پاره - 133

رسـم كنـيم، در هـر صـورت Byو Axرا بـر  ONو OM، عمودهـاي Oاگر از. اند قطع كرده Oي  نقطه همديگر را در

:كه توان اثبات كرد مي

1 (
AMO OBN AOB

(S S ) S   2

2 (
AMO OBN AOB

S S S    2

3 (AB (NB AM) 2

4 (AB NB AM 

  

دقيقه 15تيزهوشان هاي رياضي سؤال

: رياضي نهم
112تا  1ي  ها صفحه

: رياضي هشتم
118تا  1ي  ها صفحه

انجام محاسباتمحل 
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nبه ازاي  رو روبهحاصل عبارت  معكوس - 134  nA؟، كدام است16 ( ... ( ) )          1 1 1 1 1 21 2 4 8 2

1 (2 32 142 2 2    2 (  2 32 162 2 2  

3 (2 32 142 2 2    4 (  2 32 162 2 2  

اگر - 135
x x

x x



 





2 2 2
2 1 2 3
2 2 2

33 3
xگاه باشد، آن x2 كدام است؟3

1( 35  2( 13  

3( 5  4( 2  

)ي  اگر شيب خط به معادله - 136 x) b(x y )    4 1 3 هاي زير روي اين خط قرار دارد؟ يك از نقطه باشد، كدام 5برابر 1

1 ( 
 
 

2
42 ( 

  

3
13

3 ( 
 
 

1
74 (0

2
 
  

انجام محاسباتمحل   



7: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم تيزهوشان  پايه  1395اسفند  6آزمون  -5ي  پروژه

Aي اگر نقطه - 137
 

  
 

2
x(aروي خط1 ) y a x    2 4 2  قرار داشته باشد، شيب اين خط كدام است؟

1 (1-  2 (1
4

3 (3
84 (

3
2

cab اگر - 138
m

a b



aكدام است؟  bباشد،  b است.

1 (
ca

)ba( 3  2 (
c1

1  

3 (
cam

ma


  4 (

ma

cam 

اگر - 139










 5
2

A و







 3


B وBCAB 2ي باشد، مجموع طول و عرض نقطه C ؟كدام است

1 (7  2( 8  

3( 10  4( 9  

تساوي  - 140 در )اگر a)( b)( c)( d)    6 6 6 6 پرا30 هر طبيعيحاصل عددي متمايزنتز مقدارباشدو ،a b c d  كـدام

است؟

1 (10  2 (11  

3 (12  4(  13  

انجام محاسباتمحل 
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از عنصرهاي فلوئور، كلر، برم، يد و اسـتاتين تشـكيل شـده از باال به پايين به ترتيب ها هالوژن  گروه - 141

)ي زير در مورد برم است، كدام گزينه Br)35 ؟باشد مي نادرست

.دهد تركيب يوني تشكيل تواند  مي اصلي )2(باشد و هنگام تركيب با عناصر گروه  ميBrيون پايدار آن ) 1

.تر است بت به كلر بيشتر ولي نس تعداد مدارهاي الكتروني آن نسبت به استاتين كم) 2

.تر است خود بيش قبل از ي عناصر هم دوره ولي نسبت به تر ر آن نسبت به يد كمهاي مدار آخ الكترونتعداد ) 3

.ي خود تنها يك الكترون اختالف دارد از نظر تعداد الكترون با عنصر گاز نجيب هم دوره) 4

دردارد و  در اين ساختار چه اشـتباهي وجـود  . لي را به صورت زير نمايش داده استآآموزي فرمول ساختاري يك تركيب  دانش - 142

؟باشد هاي ناپيوندي مي هاي پيوندي چند برابر تعداد جفت الكترون الكترون  تعداد جفتساختار صحيح آن 

5/5 -.اكسيژن درست نشان داده نشده است  هاي اتم ي ازتعداد پيوندهاي يك) 1

كربن نادرست نشـان داده و اتمدتواند تشكيل دهد، در  تعداد حداكثر پيوندهايي كه هر اتم كربن مي) 2

11 -  .شده است

11 -.اكسيژن درست نشان داده نشده است هاي اتم ي ازتعداد پيوندهاي يك) 3

5/5 - .نادرست نشان داده شده استكربن  و اتمدتواند تشكيل دهد، در  تعداد حداكثر پيوندهايي كه هر اتم كربن مي) 4

؟است درستمورد در مورد ساختار نمك سديم كلريد كدام  - 143

.تر است كم يدهاي مدار آخر يون سديم نسبت به يون كلر تعداد الكترون) 1

.تر است ي يون سديم نسبت به اتم سديم كوچك اندازه) 2

.تر است بزرگ يدي يون سديم نسبت به يون كلر اندازه) 3

.شود م برابر ميبا ه حاصل يونهاي هر دو  با انتقال الكترون بين دو اتم، تعداد الكترون) 4

دقيقه 10 )بخش شيمي(تيزهوشان  علومهاي  سؤال

: علوم نهم
36تا  1ي  ها صفحه

: علوم هشتم
27تا  1ي  ها صفحه
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C(s): بر طبق واكنش - 144 H O(g) CO(g) H (g)  2 دهنـد گرم آب به طور كامل با هم واكنش مي 18 گرم كربن با 12، 2

چند گرم كـربن مونوكسـيد توليـدتقريباً گرم آب با مقدار كافي كربن،  4از واكنش كامل. شود گرم گاز هيدروژن توليد مي 2 و

شود؟ مي

1 (5/6  2 (14  

3 (13  4 (22/6  

چه تعداد مولكول اتيلن در ساخت ايـن اتم كربن باشد، 320000واكنش شامل  ي هرگاه در فرايند پليمري شدن اتيلن، فراورده - 145

؟اند پليمر شركت كرده

1 (320000  2 (160000  

3 (16000  4 (40000  

هاي كربن موجود در هيـدروكربن داد اتمبراي جاري شدن برحسب تع مايع هيدروكربنسه ي تمايل  دهنده اگر نمودار زير نشان - 146

؟دديگر دار وكربن چه ارتباطي با يكي جوش اين سه هيدر نقطه ،باشد

1 (A B C 

2 (A B C 

3 (A B C 

4 (A B C 

هـاي كـربن و هيـدروژن در يك آلكان اختالف تعداد اتم .اند هاي كوواالنسي يگانه به هم متصل دها با پيون ي اتم ها همه در آلكان - 147

؟هاي موجود در هر مولكول آن چقدر است اتمكل تعداد. باشد مي 18آن برابر 

1 (50  2 (53  

3 (54  4 (56  



 10: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم تيزهوشان  پايه  1395اسفند  6آزمون  -5ي  پروژه

گرم قليا وجود دارد را به طور كامل خنثـي 4/0 تواند محلولي از نوعي قليا را كه در آن گرم از نوعي اسيد مي 36/0 فرض كنيد - 148

گرم از قليـاي آزمـايش اول 92/0 گرم از اين اسيد با محلولي كه در آن 81/0 در شرايط يكسان با واكنش باال، از واكنش. كند

.باشد. . . تواند  ي آن مي درآورد و مزه. . . تواند تورنسل را به رنگ  شود كه مي وجود دارد، محلولي حاصل مي

ترش -قرمز) 2تلخ -بنفش) 1

ترش -آبي) 4تلخ -آبي) 3

هـاي كـدام ايزوتوپهاي  تعداد پروتون با بار منفي اين عنصر 3يون هاي  تعداد پروتون. قرار دارد 3 ي دورهو  5عنصري در گروه  - 149

؟ونه برابر استگ

1 (X 2
162 (Y15

3 (Z 3
74 (W19

؟دهد نشان ميبه صورت شماتيك يك از تغييرات زير نوعي تغيير شيميايي را  كدام - 150

1 (

2 (

3 (

4(   
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)جايي يك متحرك  جابهي  اندازه - 151 x)   بـا شـتاب ثابـت     و كه از حـال سـكونa روي يـك مسـير

xي  ثانيه از رابطه tدر مدت زمان  ،كند مستقيم شروع به حركت مي at  21
. شـود  محاسبه مـي 2

mبا شتاب ثابت كه متحركي

s2
زمـاني كـه داراي ، دركنـد  مـي شروع بـه حركـت   از حال سكون  3

kmسرعت

h
؟جا شده است است، چند متر جابه 108

1 (300  2 (150  3 (75  4 (600  

اگـر جـرم .كنـد  به سمت باال شـروع بـه حركـت مـي     و از حال سكون ي همكف از طبقه Fثابت آسانسوري تحت تأثير نيروي  - 152

mثانيه به 4و تندي آن پس از  kg 200آسانسور 

s
N ؟چند نيوتون است Fوي ي نير اندازه ،برسد 8

(g )
kg

 10

1 (2400  2 (1600  3 (400  4 (800  

هـا شـتاب آن  ي اندازه اگر اختالف. دوش وارد مي در مسير مستقيم و جهت مشخص )2(و  )1(به دو جسم به صورت مجزا  Fنيروي  - 153

m

s2
Nچند نيوتون است؟ ماه  ي ها در كره اختالف وزن آن ،است )2(دو برابر جرم  )1(بوده و بدانيم جرم  3

(g )
kg


10
6

1 (3  2 (1
2  3 (1

.اطالعات كافي نيست )4  3

. باشـد  پاسكال مـي  400 ،كند زير خودش وارد مي افقي شكل زير بر سطح ترين فشاري كه جسم مكعبي اختالف بيشترين و كم - 154

N ؟جرم جسم چند گرم است
(g )

kg
10

1 (80  
2 (96  
3 (112  
4 (120 
  

دقيقه 10 )بخش فيزيك(علوم تيزهوشان هايسؤال

: علوم نهم
60تا  37ي  ها صفحه
99تا  81هاي  صفحه

: علوم هشتم
96تا  76ي  ها صفحه
130تا  122هاي  صفحه

 ماه

انجام محاسباتمحل 
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 ها، قرقـره  جرم نخ( ؟مشخص شده در شكل چند نيوتون است Tنيروي  ي اندازه .در حال تعادل استرو، دستگاه  در شكل روبه - 155

.)دستگاه ناچيز است اصطكاك بين اجزايو 

1 (20  

2 (40  

3 (60  

4 (80   

m ي وزنه ،m1به جاياگر  .اند اجسام در حال تعادل زيردر شكل  - 156 kg3 متر بايد را چند سانتي m3 ي قرار دهيم، وزنه را 3

.)نظر شود از جرم ميله صرف(؟ در حال تعادل باشدچنان  جا كنيم تا مجموعه هم جابه

1 (30   

2 (10  

3 (20  

.ممكن نيستاظهار نظر قطعي  )4

برحسب نيوتون (F)به طرف باال حركت كند، حداقل نيروي وارده  cm10، است kg20 كه جرم آن اگر جعبه زير،در شكل  - 157

N ترتيب از راست به چپ كدام است؟ برحسب ژول، به Fنيروي  و كار انجام شده توسط
(g )

kg
10

10و  10) 1

20و  50) 2

10و  100) 3

20و  100) 4

انجام محاسباتمحل   
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نپالستيكي اين دو سوز ي سپس با استفاده از يك گيره. چسبانيم مطابق شكل زير دو سوزن آهني را براي مدتي به آهن ربا مي - 158

كـدام ، از راسـت بـه چـپ    ، بـه ترتيـب  )2(و  )1(در سوزن هاي . دهيم ي يونوليتي معلق روي آب قرار مي بر روي دو صفحهرا 

؟گيرد ها رو به قطب شمال مغناطيسي قرار مي قسمت آن

سر –سر  )2انتها –سر ) 1

سر –انتها ) 4انتها –انتها ) 3

1،سازد ي تخت مي ينهي كه پرتو تابش با سطح آ ا اگر زاويه - 159
ي بين پرتو تـابش و پرتـو بازتـابش باشـد، در اينصـورت زاويه3

ي تابش چند درجه است؟ زاويه

1( 18  2( 36  

3( 54  4( 72  

)1(، بـه آينـه تخـت    )2(با آينه تخـت   را به صورت موازي SIپرتوي . درجه است بين دو آينه تخت  ي در شكل زير زاويه - 160

) ؟كدام است) 2(ي اين پرتو روي آينه  ي بازتاب ادامه زاويه. تابانيم مي )  45

1 (
90 2

2 ( 90

3 ( 180 2

4 ( 2 90

انجام محاسباتمحل 
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؟باشد مي مربوطآسكاريس  و كپلك ،كرم خاكي بهبه ترتيب  موردكدام  - 161

.شود انجام مي  و خروج مواد از سطح بدن آن دارد اي دستگاه عصبي و گوارش ساده -الف

د كه امكـان جـذب اكسـيژنباش ميهاي فراواني  ها بايد هميشه مرطوب باشد و داراي مويرگ پوست آن -ب

.كند طريق پوست فراهم مي مورد نياز را از

.اين كرم در دستگاه گوارش خود دهان و مخرج دارد ولي در بدنش دستگاه دفع مواد زايد وجود ندارد -پ

ب -الف -پ) 4  الف -پ -ب) 3  پ -الف -ب) 2  پ -ب -الف) 1

؟درست استكدام گزينه  - 162

.اند سلولي دار، تك ي موجودات كلروفيل ي آغازيان همه در سلسله) 1

.شود تا زماني كه ويروس ايدز هيچ عالمتي از بيماري را در بدن انسان نشان ندهد، به افراد سالم منتقل نمي) 2

.باشند وراثتي مي ي ها داراي ماده پروكاريوت  ي همه) 3

.را دارند O2ها توانايي توليد  پروكاريوت ي ها همانند همه جلبك ي همه) 4

؟درست استهاي زير  رد تقسيم ميتوز، چه تعداد از گزينهدر مو - 163

.باشد متفاوت مي تقسيمهنگام  باقبل از انجام تقسيم  ،DNAشكل ظاهري  -

.شود دو برابر مي DNAپيش از انجام تقسيم مقدار  -

.باشد هاي سلول اوليه مي نصف تعداد كروموزوم ،يمهاي حاصل از تقس هاي سلول كروموزومتعداد  -

.دهد تقسيم ميتوز انجام ميانسان سلول تخم  -

چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1

؟درست استزير  ي كدام گزينه - 164

.باشداز عالئم پركاري تيروئيد تواند  ميقلب و افزايش وزن  ضربان، افزايش تعداد آلودگي خواب) 1

.شود كه در تنظيم سوخت و ساز بدن دخالت دارد يك نوع هورمون ترشح ميط فقتيروئيد  ي از غده) 2

.شود كمبود يد در بدن سبب بيماري گواتر مي) 3

.هيپوتيروئيديسيم در كودكي ممكن است سبب عقب ماندگي ذهني بشود) 4

؟نيست درستشمسي كدام گزينه  ي در خصوص سيارات منظومه - 165

.ترين طول سال را دارد خ بيشهاي سنگي، مري در ميان سياره) 1

.تر است تر از زمين، برجيس از همه به خورشيد نزديك در ميان سيارات بزرگ) 2

.ترين تعداد قمر را دارد هاي بيروني، كيوان بيش در ميان سياره) 3

.يابد دماي سطح سياره كاهش مي) ميانگين(همواره ، سياره از خورشيد ي با افزايش فاصله) 4

دقيقه 10)شناسي زمين زيست و بخش(علوم تيزهوشان هاي  سؤال

: علوم نهم
154تا  101ي  ها صفحه

: علوم هشتم
64تا  28هاي  صفحه
121تا  114ي  ها صفحه
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؟درست استزير  مواردآال چه تعداد از  ماهي قزلدر خصوص  - 166

.استعامل اصلي حركت بدن ماهي  ،ي پشتي سخت باله -

.گيرند اي و شكمي براي چرخش و ترمز مورد استفاده قرار مي هاي سينه باله -

.باشند اي و شكمي بصورت جفت مي ي سينه باله -

.جود دارددر هر طرف زير سرپوش آبششي، سه عدد كمان آبششي و -

چهار  )4  سه) 3  دو) 2  يك   )1

؟درست استدر خصوص خزندگان كدام گزينه  - 167

.شوند پرست سبب تغيير رنگ بدن اين جاندار مي پوست آفتاب ترين بخش هاي سطحي سلول) 1

.مؤثر هستندكنترل جمعيت حشرات  درسوسمارها و مارها ) 2

.ستندي متفاوت ه تمساح و كروكوديل مربوط به دو رده) 3

.استقلب در تمام خزندگان، كامالً شبيه به هم ) 4

؟است نادرستزير چه تعداد از موارد  - 168

.يابد نشين شده نيز افزايش مي ي ذرات ته اندازه هرچه عمق آب دريا افزايش يابد، -

.اي از هوازدگي شيميايي است تبديل سنگ به خاك نمونه -

.هستند دار زاويه ها معموالً رسوبات حمل شده توسط يخچال -

.اي از هوازدگي شيميايي است واكنش سنگ گرانيت با هيدروكلريك اسيد، نمونه -

چهار  )4  سه) 3  دو) 2  يك   )1

است؟ درستكدام گزينه در مورد خارپوستان  - 169

.ي سلولي آهكي هستند داراي ديواره )1

.هستندهايي از خارپوستان  خيار دريايي، توتيا و عروس دريايي نمونه )2

.داران دارند مراحل جنيني شبيه به مهره )3

.ها دريازي هستند اغلب آن )4

 . . . اولين گروه از گياهان آونددار.  . .ترين گياهان روي زمين  قديمي - 170

.شوند تكثير ميبدون توليد دانه  –برخالف) 1

.دهند هايشان هاگدان تشكيل مي در پشت برگ –همانند) 2

.آوندهاي چوبي هستند داراي –همانند) 3

.باشند ي حقيقي مي فاقد ساقه –برخالف ) 4


	jeld-1
	Q

