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  گزينشگران و ويراستاران
  
  

  علوم تيزهوشان  رياضي تيزهوشان تيزهوشان فارسي نام درس
  )بخش شيمي(

  علوم تيزهوشان 
  )بخش فيزيك(

  علوم تيزهوشان
  )شناسي و زيست بخش زمين(

  مونا عليزاده مقدم  مرتضي اسداللهي مونا عليزاده مقدم حميد اصفهاني حميد اصفهاني  مسئول درس

  ، جواد احمدي شعار  فاطمه راسخ  پور خان سپهر حسن  ويراستار
  راز بهبود مه

  بابك اسالمي، 
معصومه عليزاده، 

  شعار جواد احمدي

  مجتبي ميرزايي،
  پور سميرا نجف

  
  

  گروه فني و توليد
  شعار جواد احمدي  مدير گروه آزمون
  مقدم مونا عليزاده  مسئول دفترچه

  بهاره لطيفي  آرايي نگاري و صفحه حروف
 عليرضا سعدآبادي ناظر چاپ

  مريم صالحي مدير گروه مستندسازي
ي مستندسازي مسئول دفترچه   فرزانه دانايي 

  
  

  ) وقف عام(چي  لمبنياد علمي آموزشي ق
  021021--66463463: : تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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.آيد پاسخ دهيد هايي كه در پي مي ابيات زير را بخوانيد و به پرسش* 

به ترتيب چه معنايي دارند؟» دوش«و » روي«در بيت نخست  - 121
چهره، شانه) 4  چهره، ديشب  ) 3  نوعي فلز، شانه  ) 2  نوعي فلز، ديشب   )1

در بيت دوم چه معنايي دارد؟» مهر« - 122
كابين) 4  تمحب) 3  خورشيد) 2  نشان )1

در بيت دوم به چه معناست؟» سر« - 123
برگزيده) 4  ابتدا) 3  راز) 2  قصد و انديشه ) 1

هـا در ي قرارگيريِ قافيـه  با اين وصف، نحوه. دهيم هايي را كه در ابيات باال با هم قافيه هستند با عالمتي يكسان نشان مي واژه - 124
ابيات باال به كدام شكل خواهد بود؟

#ـــــ  ـــــ   #ـــــ  #ـــــ

#ـــــ  ـــــ )2  #ـــــ  ـــــ  )1

#ـــــ  ـــــ   #ـــــ  ـــــ

#ـــــ  #ـــــ   #ـــــ  #ـــــ

#ـــــ  #ـــــ )4  *ـــــ  *ـــــ  )3

	^ـــــ 	^ـــــ	 #ـــــ  #ـــــ  	

بيت سوم چند جمله دارد؟ - 125
ملهپنج ج) 4  چهار جمله )3  سه جمله )2  دو جمله) 1

در بيت سوم كيست؟» او«مرجع ضمير  - 126
سهراب) 4  نوشدارو )3  رستم )2  كاووس، پادشاه كي )1

نقش دستوري گروهي كه در بيت چهارم صفت اشاره دارد چيست؟ - 127
متمم) 4  مسند) 3  مفعول) 2  نهاد )1

در بيت پنجم چيست؟» درو«نقش دستوري  - 128
مفعول) 4  اليه مضاف) 3  نهاد )2  مسند )1

ه يا صنعت ادبي، به اشتباه به بيتي نسبت داده شده است؟كدام آراي - 129
اي مخفّف، در بيت دوم وجود واژه) 2  هايي با معناي متضاد، در بيت نخست وجود واژه) 1
بخشي، در بيت پنجم ي شخصيت وجود آرايه )4   چهارمي جناس، در بيت  وجود آرايه )3

كدام بيت با بيت پنجم ارتباط معنايي دارد؟ - 130
هوش يگفتار و دل جا يدهن جا/ در سر نهادند و گوش دهيرا دتو ) 1
خود از خلق مشغول باش بيبه ع/ خردمند، فاش يخلق، ا بيمكن ع )2
نادان مباش يسخنگو يچو طوط/ فاش زاده يبه نطق است و عقل آدم )3
يندرو شتنخوي ي هجز كشت هب/ يدعا نشنو ييچو دشنام گو )4

دقيقه 10فارسي تيزهوشانهاي  سؤال

:نهم فارسي
46تا  9ي  ها صفحه

:هشتم نگارش
34تا  12ي ها  صفحه

:فارسي هشتم
46تا  9ي ها  صفحه

تـسوز و گداز شمع و من و دل اثر نداش/دوست، دوش شب ما سحر نداشت يرو يب .1
تـــاه از حصار چرخ، سر باختر نداشــم/ ودــمــن ياور نمــره ز خـــر بلند، چهــمه .2
تــنداش ترـشيب يالبدــگه كه او ز ك آن/ ديرس يــهراب كــس يداروـكه نوش يدان .3
كز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت/ رـتاد آن پســلف افــه ناخـو ز من، كـبشن .4
ت عمل برزگر نداشتـكه وق يزرعـدر م/ م دروــموس يـوده كســكرده تـن نــرمخ .5
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3ي  ن صفحهتوا به چند طريق مي - 131 2هاي  زير را با كاشي 4 مختلف پوشاند؟ 1
1 (11  2 (10  
3 (9  4 (8  

2ميانگين طور در يك مهماني، هر دو نفر با هم به - 132
1بشقاب برنج،3

5بشقاب خورشت و4
بشقاب سوپ خوردنـد كـه برابـر6

عضو كدام مجموعه است؟ تعداد افراد مهمانيعدد  .ابشقاب غذ 70بود با  مجموعاً 
1 (A {x | x N,x }   2 1 82 (B {x | x N,x }   2 1 8
3 (C {x | x N,x }   3 1 84 (D {x | x N,x }   3 1 8

aي شده عبارت تعريف ي شده ساده - 133 bc abc a c

a c ab a b

 

 

2 2 2
2 2

25 15 5
3 5

؟همواره كدام است
1 (c5  2 (c3 (ac4 (b5

Aحاصل عبارت  - 134 x y x y x  2 3 34 2 xبه ازاي  5  2  وy  ؟كدام است 3
1 (590  2 (510  3 (490  4 (470  

؟كند فرد با تعداد اعضاي زوج را مشخص مي به اي منحصر كدام گزينه، مجموعه - 135
1 (A {x | x N,x }  2 B) 3  چهار شاعر جوان معاصر) 2  3 { x | x N, x }  2 4  4 (C {x | x N,x }   3 1 3

تصادف يك بـرگ از ايـن كتـاب را اگر به. دارد  فصل است و هر فصل حداقل ده صفحه 7صفحه و  118كتابي دقيقاً داراي  - 136
هاست؟ ي ابتدايي يكي از فصل صفحه ،انتخاب كنيم، با چه احتمالي يكي از دو روي برگ انتخابي

1 (1
1182 (7

1183 (7
594 (14

59
؟بر حسب ديگر زوايا كدام است xي  ي زاويه در مثلث مقابل اندازه - 137

1 (t y z 

2 (t y z 

3 (t y z 

4 (t y z 2
برابر با كدام گزينه اسـت؟ AD  ي شده در شكل زير، اندازه داده با توجه به ابعاد - 138

.وتر است ي سي درجه، نصف ع مقابل به زاويهضل الزاويه در مثلث قائم دقّت كنيد
1 (15  
2 (11 3
3 (6 3 3
4 (6 5 3

AEدر شكل مقابل، اگـر   ABCD االضالع در متوازي - 139  EGو  6 10
FGباشد، حاصل  EF ؟كدام است

1 (4/2  2 (6/3  
3 (4/6  4 (8/2  

موازي دو قاعده و محدود به دو ساق باشد، MNخط  اگر پاره. است ABي  برابر قاعده CD ،4ي  قاعده ABCDي  در ذوزنقه - 140

AMگاه  ، آن را به سه قسمت مساوي تقسيم كرده باشند، آن به طوري كه قطرهاي ذوزنقه

MD
روي M(توانـد باشـد؟    كدام مي 

.)است CDو ) ي تقاطع قطرها نقطه( Oبين  MNاست و  BCروي ساق  Nو  ADساق 

1( 1
4  2( 1

6  3( 1
34(1

2

دقيقه 15تيزهوشان هاي رياضيسؤال

:رياضي نهم
58تا  1ي  ها صفحه

: رياضي هشتم
63تا  1ي  ها صفحه
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تر از بقيه است؟ يك از تركيبات زير در آب كم پذيري كدام در شرايط يكسان، انحالل - 141
اكسيد دي گاز كربن) 2نمك خوراكي) 1
متانول) 4گاز آمونياك) 3

فـرض كنيـد بـابا توجه به ايـن مطلـب،   . شده در آب دارد رسانايي الكتريكي يك محلول ارتباط مستقيمي با مقدار نمك حل - 142
پـذيري ايـن نمـك در اللو انحـ  حـل كـرد  محلـول  تـري در آن   مشخص، بتـوان نمـك بـيش   يك نمك سرد كردن محلول 

تـري داشـته تواند رسـانايي الكتريكـي بـيش    ميزير، هاي  يك از محلول كدام. آب است g100درg30، برابر باC30دماي
).و ساير شرايط يكسان است شود نميبه طوركامل در آب حل   نمكها، لزوماً  در اين محلول(باشد؟ 

1(g40  نمك دراين ازg100 آب در دمايC402 (g40  نمك دراين ازg100 آب در دمايC20

3( g25  نمك دراين ازg50 آب در دمايC404 (g10  نمك دراين ازg100 آب در دمايC60

Nباشيم داشته Xاگر براي عنصر - 143

p

7
Xو در كاتيون 6 2  مجمـوع تعـداد ،باشـد  4آن اختالف نوترون و الكترون برابر

.)دهد ها در عنصر را نشان مي تعداد پروتون Pها و تعداد نوترون N(كدام است؟  Xذرات زير اتمي عنصر
1( 38  2( 36  3( 40  4( 42  

.)اند ها در شرايط يكسان انجام شده آزمايش( :پاسخ دهيد 145 و 144زير به سؤاالت  هاي با توجه به شكل*** 

توان گرفت؟ اي مي ها چه نتيجه ي آزمايش از مقايسه - 144
.ر از منيزيم استت تر از نقره و كم پذيري مس بيش واكنش )1
.دهد نيترات واكنش نمي فلز آهن با محلول نقره )2
.دهد نقره با هيدروكلريك اسيد واكنش مي )3
.دهد ، اگر به جاي مس از فلز روي استفاده كنيم، واكنش رخ نمي3در آزمايش  )4

؟نيستپذير  ها، كدام واكنش زير انجام با توجه به اين آزمايش - 145
1(  نيترات محلول نقره 2منيزيم( كبود محلول كات نقره
3( نيترات  محلول نقره 4آلومينيوم( محلول سولفات آهن منيزيم

دقيقه 7 )بخش شيمي(علوم تيزهوشان هايسؤال
: علوم نهم

24تا  1ي  ها صفحه
: علوم هشتم

8تا  1ي  ها صفحه
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متري 3متري سطح زمين به سمت سبد بسكتبال كه در ارتفاع  5/1يك بازيكن بسكتبال، توپ را از ارتفاع  - 146

0/ي پرتاب تا افتادن توپ درون سبد،  اگر از لحظه. كند از سطح زمين قرار دارد، پرتاب مي ثانيـه طـول 5

mباشد، سرعت متوسط توپ در اين پرتاب چند  m2بكشد و فاصله افقي ورزشكار تا پاي سبد 

s
است؟ 

1 (3  2 (5  3 (4  4 (7  

و جسـم بـه سـمت جلـويكنـد   ناگهان اتوبوس ترمز مـي . قرار گرفته است ،با سرعت ثابت جسمي بر كف اتوبوس متحركي - 147

از كدام قانون باشد؟ مشخص تواند مثالي اين پديده مي. كند اتوبوس حركت مي

قانون گرانش) 4  قانون اول نيوتون) 3  قانون سوم نيوتون) 2  قانون دوم نيوتون) 1

/ ،A ي سيارهوزن جسمي در  - 148 N12 /، B ي سيارهو در  6 N11 تـوان مـي  A ي سـياره  سطح با توجه به اين كه در. است 7

/زمين  ي سيارهجسم ديگري را كه وزنش در  N5 / عمودي است با نيروي 88 N8 شـتاب جاذبـه در معلق نگـاه داشـت،   4

Nچند  از راست به چپ ترتيب به Bو  A هاي سياره

kg
N ؟است 

(g / )
kg

 9 8

  31/1و  2/14) 4  1/13و  2/14) 3  3/1و  14) 2  13و  14) 1

فلزي خنثـي ي به دو كره را ي باردار مطابق شكل يك ميله. ديگر قرار دارند د شكل در كنار يكدو گوي باردار با بار مثبت همانن - 149

كنـيم و دا مـي را جـ  Bي  كنيم و بدون دور كردن ميله، كره ديگر هستند، نزديك مي كه در حال تماس با يك Bو  Aو مشابه 

و بـار ها نزديك شـده  اي كه به كره بار ميله. يابد كاهش مي ي  كنيم كه زاويه دهيم و مشاهده مي آويزان قرار مي گويبين دو 

كدام است؟ Bي  كره

منفي -مثبت) 1

منفي -منفي) 2

منفي -باشدتواند مثبت و هم منفي  هم مي) 3

مثبت -مثبت) 4

هاي شكسته شده را به هم نزديك سپس دو انتهاي قطعه. ايم دو آهنربا را مطابق شكل زير از خطوط مشخص شده برش داده - 150

؟ديگر را دفع كنند كدام دو انتها را نزديك كنيم به طوري كه يك. كنيم مي

1 (I  وC

2 (G  وJ

3 (E  وH

4 (D  وA

دقيقه 8 )بخش فيزيك(علوم تيزهوشان هايسؤال
:علوم نهم

60تا  37ي  ها صفحه
:علوم هشتم

92تا  76ي  ها صفحه

 زمين
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ي زمين رخ دهد؟ است در كره اي، چه تغييري ممكن ي قاره ي اقيانوسي با ورقه پس از برخورد ورقه - 151
.شود در اقيانوس، جزاير قوسي تشكيل ) 1
.شوند اقيانوسي تشكيل  هاي ميان كوه رشته) 2
.ي زمين كاهش يابد هاي آذرين پوسته سنگ) 3
.شود ايجاد   ، آتشفشان)خشكي(اي  ي قاره روي ورقه) 4

ي بلورهاي آن درست است؟ كدام گزينه در مورد ظاهر و اندازه اگر سنگ آذريني پرسيليس بوده و به آرامي سرد شده باشد، - 152
درشتظاهر تيره و بلورهاي ) 2  درشتو بلورهاي  روشنظاهر ) 1
ريزظاهر تيره و بلورهاي ) 4    و بلورهاي ريز روشن ظاهر) 3

؟علت ايجاد اين جريان همرفتي چيست ،»ها است جايي قاره جريان همرفتي در گوشته دليل اصلي جابه« - 153
هاي روي خميركره هاي مختلف خميركره و جرم ورقه اختالف فشار بخش) 1
هاي روي خميركره مساحت ورقه هاي مختلف خميركره و ي بخشدمااختالف ) 2
هاي مختلف خميركره بين بخش چگالي وفشار  ،دمااختالف ) 3
هاي مختلف خميركره بخشاختالف جنس  )4

150حـاوي فسـيلي   Cي ميليون سـاله و اليـه   350حاوي فسيلي Aي اگر در شكل زير اليه - 154
؟تواند داشته باشد تقريباً چه سني مي Dد،ميليون ساله باش

ميليون سال 400) 2ميليون سال 200 )1
ميليون سال 100) 4ميليون سال 350) 3

ي شمسي درست است؟ ي منظومه ترين سياره ه در مورد كوچككدام گزين - 155
.كشد ساعت طول مي 24گردش وضعيش، بيش از ) 2  .تر است دمايش از دماي زمين كم) 1
.تر است چگاليش از چگالي مشتري كم) 4    . داراي دو قمر است) 3

است؟ي مربوط به سيستم تبلور و مشتقات آن، به درستي آمده  در كدام گزينه نمونه - 156
كوارتز: منوكلينيك) 2    كالكوپيريت: مكعب) 1
توپاز: ارتورومبيك) 4    ژيپس: تتراگونال) 3

ي شمسي باشد، بخش هاشورخورده چند عضو دارد؟ رو مربوط به سيارات منظومه اگر نمودار ون روبه - 157
:ي مجموعه( A   ي سيارات داراي بيش از يـك قمـر، مجموعـه: B   تـر از زمـين و سـيارات بـزرگ

:ي مجموعه C سال زميني تر از بيست سياراتي با زمان حركت انتقالي كم(
چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

از خصوصيات كدام نورون است؟ »فوق كليه ي انتقال پيام از نخاع به غده و دندريت كوتاه«ويژگي  - 158
رابط) ج   حركتي) ب  حسي ) الف

فقط الف) 4  فقط ج) 3  فقط ب) 2  الف و ج) 1
است؟ نشدهترين گروه آغازيان به درستي بيان  شده چه تعداد از موارد زير، در مورد شناخته - 159

.كنند همگي از طريق فتوسنتز غذاي مورد نياز خود را تأمين مي) الف
.ي سلولي دارند هستند و ديواره همگي پرسلولي) ب
.سازي كاربرد دارند گيرند و در صنايع شيشه ها در اين گروه قرار مي دياتوم) پ
سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1

  . . .عامل بيماري زنگ گندم  - 160
.تواند فتوسنتز كند مي) 2    .يك جاندار يوكاريوت است) 1
.اردي سلولي از جنس سيليس د ديواره) 4  .شود فقط با ميكروسكوپ الكتروني ديده مي) 3

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

: علوم نهم
80تا  61ي  ها صفحه
122تا  101هاي  و صفحه

: علوم هشتم
34تا  28هاي  صفحه
121تا  97ي  ها و صفحه
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