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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



8: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم تيزهوشان  پايه  1395اسفند  20آزمون  -5ي  پروژه

  

تـرين تمايـل بـه ترين چگالي و كم كماز راست به چپ هاي زير به ترتيب  از هيدروكربن يك كدام  - 141

؟جاري شدن از ظرف را در شرايط يكسان دارند 

1 (3- 2  

2 (3- 1  

3 (1- 3  

4 (2- 3  

؟است گزينه آمده كدام در رو پليمر روبه ي هاي كوچك سازنده مولكول - 142

1 (2 (

3 (    4 (

دهد، چند مورد به درستي بيـان عنصرها را نشان ميجدول تناوبي هاي اصلي  رديف اول گروه كه چهار بندي زير با توجه به جدول طبقه - 143

؟است نشده

1 (4  

2 (3  

3 (2  

4 (1  

Xتركيب اگر - 144 Y3 بـا Yو  Xحاصل از عناصـر باشد، تركيبقرار داشته صلي ا 5گروه  در Yعنصر يك تركيب يوني باشد و 2

)؟عنصرهاي داده شده، در كدام گزينه به درستي آمده است A, B, D)8 16 11

1 (X A22 (X B2 3

3( BY4 (D Y3

چنـد برابـر   ،شـود  برج تقطير جدا مـي باالي هيدروكربني كه زودتر از بقيه از  ي كوواالنسي، تعداد پيوندهازيرهاي  از بين هيدروكربن - 145

؟كند ها كمك مي كه به رسيدن ميوه است يگاز كوواالنسي پيوندهاي تعداد

1 (10
132 (10

3

3 (2
34 (8

13

دقيقه 10 )بخش شيمي(تيزهوشان علومهايسؤال
: علوم نهم

36تا  1ي  ها صفحه
: علوم هشتم

27تا  1ي  ها صفحه
C H15 32C H20 42C H10 12C H17 36

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

CH4 C H20 42C H6 14 C H3 8 
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ي صحيح تشـكيل هاي زير نحوه كدام يك از شكل براي واكنش سديم و كلر، ارائه شده در كتاب درسي بورهاي  لمدبا توجه به  - 146

) ؟دهد ه درستي نشان ميهاي سديم و كلر را ب كلريد از اتم سديم Cl, Na)17 11

1 (2 (

3 (4 (

در يك رديف قرار دارد؟P15عنصر با و  دهد نمي كدام عنصر جدول تناوبي، با اكسيژن هوا اصالً واكنش - 147

1 (He22 (Ar18

3 (Fe264 (Cu29

هاي هيدروژن و كربن و اكسيژن را هاي اتم چنانچه ساختار داده شده چگونگي اشتراك گذاشتن الكترون - 148

براي سهولت(است؟  نشدهدر تركيب داده شده نشان دهد، ساختار الكتروني كدام اتم صحيح نشان داده 

.)ا نشان داده شده استه فقط مدار آخر اتم

1( C2 (O

3( H4 (ها صحيح است ساختار الكتروني تمامي اتم.

Bدر يون فرضي  - 149 3 باشـد، 56هاي ايـن يـون    اگر تعداد كل ذره .باشد مي تر بيشهاي آن  پروتون تا از تعداد 2ها  تعداد نوترون

؟عدد اتمي آن كدام است

1 (14  2 (19  

3 (18  4 (9  

هـاي فرضـي زيـر اين اتم با چه تعـداد از اتـم  . است 5، برابر 45با عدد جرمي  Xاختالف تعداد نوترون و پروتون در اتم فرضي  - 150

.)ها است تر از تعداد پروتون ها بيش تعداد نوترون(ايزوتوپ است؟ 

( F E D B A)   47 45 46 45 4820 21 21 22 20
1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4  
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ي كنــد از رابطــه تحركــي كــه بــا شــتاب ثابــت روي يــك خــط راســت حركــت مــي ســرعت متوســط م - 151

)28 ي اوليهسرعت  بااگر متحركي . شود محاسبه مي) سرعت متوسط m

s

22mبا شتاب ثابت 10sبه مدت 

s
شود؟ جا مي حركت كند، در اين مدت چند متر جابهستقيم در مسيري م 

1 (90  2 (180  

3 (360    4 (135  

كند و پـس از ميو در مسيري افقي شروع به حركت  نيوتون از حال سكون 8/4 به بزرگي ييتحت تأثير نيرو mجسمي به جرم  - 152

4s  8سرعت آن به m

s
.)نظر شود رفها ص از تمام اصطكاك( ؟چند كيلوگرم است m. رسد مي 

1 (2  2 (4/2  

3 (5/2    4 (8/2  

10Fنيروي  زيردر شكل  - 153 N نيـروي عمـوديي  انـدازه . شـود  ي سـه جسـم وارد مـي    روبه باال بـه مجموعـه   و صورت عمودي به

10 ؟چند نيوتون است ،شود كيلوگرمي وارد مي 10العمل سطح كه به كف جسم  عكس N
(g )

kg


1 (160  

2 (170  

3 (180  

4 (100  

دقيقه 10 )بخش فيزيك(علوم تيزهوشان هاي  سؤال
: علوم نهم

60تا  37ي  ها صفحه
100تا  81ي  ها صفحه

: علوم هشتم
96تا  76ي  ها صفحه
135تا  122ي  ها صفحه

 سرعت اوليه سرعت ثانويه 

انجام محاسباتمحل 
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(m m )2 1

كـدامبعد از ايجـاد تعـادل،   . ايم هاي آن باز است، مقداري آب ريخته اي كه فقط يكي از دهانه ، در ظرفي شيشهزيرمطابق شكل  - 154

صحيح است؟ Cو A،Bهاي ي فشار در نقطه زينه در مورد مقايسهگ

1 (A CP / P 2 5

2 (A BP / P 1 5

3 (B CP P

4 (B CP / P 1 5

؟است نادرست زير هاي گزينه يك از كدام - 155

.تواند باعث تغيير گشتاور و يا جهت نيرو شود دنده مي چرخ) 1

.تري خواهد زد تعداد دور كم ،تر دنده با دندانه كم همواره چرخ ،هاي متفاوت را درگير كنيم دنده با تعداد دنده اگر دو چرخ) 2

. ي دوم اسـت  دنـده  چـرخ  سـرعت دوران  برابـر  3اول  ي دنده سرعت دوران چرخ گير باشند،دنده با هم در زير، اگر دو چرخدر شكل ) 3

.)ها برابراند شعاع(

خواهـد gتـر از با شتاب كم و شتابدار m2حركت جسمدر شكل مقابل، ) 4

.)نظر شود صرف ها ، طناب و تمام اصطكاكهاز جرم قرقر( .بود

نجام محاسباتامحل   
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ي دنده و چرخ  دندانه 7داراي ) 1(ي  دنده چرخ. اند ديگر در تماس بدون لغزش با يك) 2(و ) 1(ي  دنده ، دو چرخزير مطابق شكل - 156

. چرخـد  راه با آن مـي ثابت شده است و هم) 2(دنده  در مركز چرخ cm5اي به شعاع  چنين قرقره هم. دندانه است 21داراي ) 2(

) ؟باال كشيده شودcm314ي  به اندازه mچند دور بچرخد تا جسم ) 1(ي  دنده چرخ / )  3 14

1 (10  

2 (15  

3 (20  

4 (30  

و تمـام نـخ  ،از جـرم ميلـه، قرقـره   ( ؟ها چند است ماشين ي مزيت مكانيكي مجموعه. در شكل زير، مجموعه در حال تعادل است - 157

.)صرف نظر كنيد ها اصطكاك

1 (4  

2 (8  

3 (2  

4 (6  

انجام محاسباتمحل 
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. كشـيم  ميبار و در يك جهت بر روي يك ميخ آهني  200 آن Sاي قوي را از طرف قطب  ، يك آهنرباي ميله)الف(مطابق شكل  - 158

در. داريم رار گرفته، نگه مياي ق كفه ي اي ديگر كه روي يك ترازو زديكي يك آهنرباي ميلهدر ن) ب( شكلسپس ميخ را مطابق 

  . . . .دهد، نسبت به حالت عدم وجود ميخ  اين صورت، عددي كه ترازو نشان مي

.تر است بزرگ) 1

.تر است كوچك) 2

.برابر است) 3

.توان اظهارنظر كرد نمي) 4

دهنـد قرار مـي . . . براي اين كار دندان مورد نظر را در . كنند استفاده مي. . . ي  هاي دندان از آينه دندان پزشكان براي ديدن لكه - 159

.از دندان در آينه تشكيل شود. . . و . . . تا تصويري 

تر بزرگ -مجازي -ي بين آينه و كانون آينه فاصله -مقعر) 1

تر بزرگ -حقيقي -ينه و كانون آينهآي بين  فاصله -كاو) 2

تر بزرگ -مجازي -خارج از كانون آينه -مقعر) 3

تر بزرگ -حقيقي -خارج از كانون آينه -كاو) 4

هاي زير صحيح است؟ يك از عبارت كدام - 160

.تخت تصوير معكوس است ي بنابراين در آينه ،شود تصوير در پشت آينه تشكيل مي ،تخت ي در آينه) 1

.رار استتنها بر روي سطوح صيقلي قانون بازتاب برق) 2

.گيرد خسوف ماه بين خورشيد و زمين قرار مي  ي در پديده) 3

.با هم برابرند bو  a ي در شكل مقابل دو زاويه) 4

انجام محاسباتمحل   
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  . . .  .گيرد،  ي دنيا در آن قرار مي ترين جانور زنده جانداران گروهي كه بزرگ - 161

.كنند همگي در آب زندگي مي) 2 .هاي توخالي دارند اناستخو) 1

.مهرگان تغذيه كنند ممكن نيست از بي) 4.چيزخوار باشند ممكن است همه) 3

اگر او بداند. هاي زير درون يك بركه ديده است دار را با ويژگي وحش، جانوري مهره باغ درآموزي در يك گردش علمي  دانش - 162

تواند باشد؟ گزينه مي  جانور مورد نظر كدام زير است،هاي  گيويژ كه اين جانور داراي

.اي ناقص دارد قلب چهارحفره. كند طول عمر خود با شش تنفس مي تمام در. نوزاد آن از تخم خارج شده است

مار) 2آال قزل) 1

قورباغه) 4 كروكوديل) 3

  . . .مهرگان،  بي - 163

.اسكلت خارجي دارند حتماً) 2 .خوار باشند ممكن نيست گياه) 1

.همگي دستگاه گوارش دارند) 4.ممكن است شكارچي باشند) 3

  . . .  .ترين تنوع گونه را دارند،  مهرگان كه كم گروهي از بي - 164

.همگي دريازي هستند) 2  .داراي دستگاه دفع اختصاصي هستند) 1

.اين گروه قرار دارد عروس دريايي در) 4  .ها را صدف در بر گرفته است تر آن بدن بيش) 3

برده از بدن انسان، از نظر چگونگي قرار گرفتن بخش خاكستري و سفيد مشابه هم هستند؟ در كدام گزينه هر دو بخش نام - 165

النخاع و مخ بصل) 2 مخچه و نخاع) 1

نخاع و پل مغزي) 4 پل مغزي و مخچه) 3

دقيقه 10)شناسي بخش زيست(علوم هاي  سؤال

: علوم نهم
165تا  113ي  ها صفحه

: علوم هشتم
75تا  28ي  ها صفحه
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ي رشد در جديد به كدام سمت است و جنس صفحه) بلند(وان به ترتيب از راست به چپ، در شكل زير جهت رشد طولي استخ - 166

)در انسان سالم و طبيعي(سنين كودكي از چيست؟ 

باال ـ غضروف) 1

پايين ـ استخوان) 2

پايين ـ غضروف) 3

باال ـ استخوان) 4

ي زير تبديل شود؟ برده هاي نام تواند به تمام سلول در مورد انسان، كدام گزينه مي - 167

»اي، نورون ، پوششي روده، ماهيچهخوني، پوست«

هاي بنيادي بالغ مغزي سلول) 2    هاي بنيادي جنيني سلول) 1

هاي بنيادي بالغ قلبي سلول) 4  ساز مغز استخوان هاي خون سلول) 3

؟تر است در  بين گياهان زير، تعداد گياهان كدام گزينه بيش - 168

»خزه، لوبيا، ذرت، سرخس«

.گياهاني كه آوند ندارند) 1

.هاي موازي دارند داري كه رگبرگ گياهان دانه) 2

.دار دارند ي عرضي سوراخ گياهاني كه آوند با ديواره) 3

.س گياه دارندأگياهاني كه هاگدان در پشت برگ يا ر) 4

؟است نادرستيك از موارد زير  كدام - 169

». . .بعضي «

.س دارندهايي از جنس سيلي آغازيان پوسته) 2    .ضرر هستند ها بي باكتري) 1

.كنند آغازيان فتوسنتز مي) 4    . ها پرسلولي هستند قارچ) 3

Cو  A ،Bي  اگر سـه گونـه  . ها شديد باشد ممكن است به از بين رفتن و حذف كامل يك گونه منجر شود اگر رقابت بين گونه - 170

؟تر است يك از حاالت زير احتمال اين رويداد بيش در يك منطقه زندگي كنند، در كدام

ها تنوع مواد غذايي قابل استفاده براي گونه) 1

از منابع غذايي يكسان Bو  Aي  ي دو گونه استفاده) 2

Cو  A ،Bهاي  تقسيم زمان استفاده از منابع غذايي بين گونه) 3

از منابع غذايي يكسان Cو  A ،Bهاي  ي گونه استفاده) 4


