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)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 1 کدامگزینهجایخالیعبارِتزیررابهمناسبترینشکلکاملمیکند؟ 
»عّیاران،باشعارشجاعت،جوانمردیوکمکبهفقیران،درشهرها،دورهمجمعمیشدندوبدون...............بهقوانینحاکم،افرادی

راکهظالمتشخیصمیدادند،مجازاتمیکردند.«
4( اعتنا 3( بررسی  2( رعایت  1( آشنایی 

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 2 معادِلواژۀ»سرسپرده«درکدامگزینهآمدهاست؟ 
بهشـــت نســـیم  چمـــن  از  مـــی وزد   )1 
ـــت ـــد نقاب ـــد بن ـــه کش ـــی ک ـــاهد قدس  2( ای ش
 3( در دایـــرۀ قســـمت، مـــا نقطـــۀ تســـلیمیم
ـــراق ـــام ف ـــدت ای ـــن م ـــه در ای ـــگفتم ک 4( در ش

نـــاب مـــی  دم  بـــه  دم  بنوشـــید   هـــان 
 و ای مـــرغ بهشـــتی کـــه دهـــد دانـــه و آبـــت
 لطـــف آنچـــه تـــو اندیشـــی حکـــم آنچـــه تـــو فرمایی
مـــی دادت دل  و  دل  حریفـــان  ز  برگرفتـــی 

بعدازمرتبکردنحروفدرهمریختۀ»د،ن،ا،و،ی«معنیواژۀبهدستآمدهکدامگزینهنمیتواندباشد؟- 3
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم( 2( احکام  1( شیاطین  

4( مجموعۀ اشعار 3( دفتر حساب و کتاب  

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 4 »پنجشنبه«به»جمعه«ماننِد»..........«استبه»..........«. 
4( بهمن، اسفند 3( تابستان، پاییز  2( جمعه، شنبه  1( فروردین، اسفند 

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 5 کدامگزینهبرایتکمیلجملههامناسباست؟ 
»قیام15خرداد،...............بهزوراسلحهوباخشونتمأمورانرژیمسرکوبشد،...............برخشمونفرتمردمانقالبینسبتبه

شاهوعواملحکومتاوافزود...............انگیزۀآنانرابرایمبارزهتاسرنگونیحکومتپهلویتقویتکرد.«
گرچه، و، تا 4( ا گرچه  3( آن چنان، که، ا 2( با اینکه، و، ولی  گرچه، اما، و  1( ا

بهجزیکواژه،تمامواژگانگزینههاالگوییثابترارعایتکردهاند.آنواژهدرکدامگزینهآمدهاست؟- 6
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم( 1( گذاشتن، واپسین، شیطان، یوشیج 

2( امین پور، پروین، شبستری، شریعتی
3( پیامبر، نوشته، نگاشته، پاییز

4( مشهورترین، مرثیه سرایان، خویش، نقشه

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 7 ترتیبجملههایدادهشدهدرکدامگزینهبهدرستیذکرشدهاست؟ 
الف(میراثفرهنگیهمۀآثارارزشمندیاستکهبهفرهنگیکملتمربوطمیشود.

ب(بخشیازآثاریکهازگذشتگانبرایماماندهاست،»میراثفرهنگی«است.
ج(اینآثارحاصلزندگیوتالشمردمیاستکهدرگذشتهزندگیمیکردهاند.

د(میراثیعنیهرچیزیکهازگذشتگانونیاکانبهمارسیدهباشد.
4( د، ب، الف، ج 3( الف، ج، د، ب  2( د، الف، ب، ج  1( الف، ب، ج، د 

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 8 باتوجهبهمتنزیرکدامگزینهصحیحنیست؟ 
»جلبکها،قارچهاوگلسنگهاگیاهانبدونگلهستند.قارچهاموجوداتزندهایهستندکهچونسبزینهندارند،نمیتوانند
مصرف به و میکند تجزیه را دیگر چیزهای یا میوه آن کمک به که میسازد مادهای و است قارچ نوعی کپک کنند. غذاسازی

میرساند.«
1( زنده بودن موجودات دلیل بر داشتن سبزینه در آنها نیست. 

2( رابطۀ قارچ با کپک مثل رابطۀ بیماری با سل است. 
3( قارچ ها برخالف کپک ها موجودات زنده ای هستند.

4( کپک ها علی رغم زنده بودن قادر به غذاسازی نیستند.
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باتوجهبهمتن،بهدوپرسشبعدیپاسخدهید.

اتمکوچکترینذرهایاستکهیکعنصررامیتوانبهآنتقسیمکرد،بدوناینکهخواصشیمیاییعنصرازدستبرود.اتم
ازهستهایسنگینتشکیلمیشودکهتوسطابریازبارهایمنفیکهالکتروننامدارندمحاصرهشدهاست.هستهشاملذرههای
مثبت)پروتونها(وذرههاییکهازنظرالکتریکیخنثیهستند)نوترونها(است.تعدادپروتونها،عدداتمینامدارد.یکعنصر،
مادهایشیمیاییاستکهتنهاازیکنوعاتمتشکیلمیشود.آهن،کربنوهیدروژنهمگیعنصرهستند.یکمولکولهنگامی
گریکمولکول،دویاچنداتم تشکیلمیشودکهدویاچنداتمازهرنوععنصری،بهطورشیمیاییبهیکدیگرمتصلشوند.ا
گریک کسیژناست.ا مختلفداشتهباشد،بهعنوانیکترکیبشناختهمیشود.مولکولآبیکترکیبازاتمهایهیدروژنوا
گراتمالکترونرا اتمیامولکولباگرفتنیاازدستدادنیکیاچندالکترون،بارالکتریکیپیداکند،بهیونتبدیلمیشود.ا

گرالکترونراازدستبدهد،بارمثبتپیدامیکند. بهدستآورد،بارمنفیپیدامیکند.ا

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم(- 9 کدامیکازگزینههایزیربیانگریکعبارتدرستاست؟ 
1( مولکول ها کوچک ترین بخش سازندۀ یک ماده هستند که از اتم تشکیل شده اند. 

2( یون ها همان مولکول هایی هستند که الکترون از دست داده اند.
کسیژن یک نوع عنصر است. 3( ا

کسیژن را عدد اتمی آن می نامیم. 4( مجموع تعداد پروتون ها و الکترون های اتم ا

درساختارمولکولنمک،فلزسدیمالکترونازدستمیدهدوگازکلرالکترونمیگیرد.دراینصورتکدامگزینهصحیحاست؟- 10
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی هشتم و نهم( 1( کلر بار منفی خواهد داشت. 

2( سدیم بدون بار خواهد بود.
3( کلر بار مثبت خواهد داشت.

4( سدیم بار منفی خواهد داشت.

جدولزیرمربوطبهشخصیاستکهدرهفته6روزدروغمیگویدوفقطیکروزراراستمیگوید.ازاوپرسیدیمآیاتودیروز- 11
)کتاب جامع اسمارتیز( دروغگفتهای؟پاسخاورادرجدولزیرثبتکردیم. 

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسهشنبهدوشنبهیکشنبهشنبهروز

خیرخیرخیربلهبلهخیرخیرپاسخ

اینشخص،چهروزیراستگفتهاست؟
4( شنبه 3( سه شنبه  2( دوشنبه  1( یک شنبه 

)کتاب جامع اسمارتیز(- 12 چندتاازجمالتزیرقطعاًصحیحاست؟ 
الف(پسردخترخواهرمادرمن،میشودنوۀپدربزرگمن.

ب(خواهرمادرخواهرمن،میشودخواهرمن.
ج(مادربزرگدختربرادرمن،میشودمادربزرگپدریمن.

4( هیچ کدام 3( سه تا  2( دو تا  1( یکی 
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باتوجهبهاطالعاتزیربهپرسشبعدیپاسخدهید.
انتخاب را B باشد، کافی آن برایحل مسئله اطالعات از یکی گر ا میکنیم، انتخاب را A نباشد، کافی مسئله اطالعات گر »ا
Dرا گرهرسهاطالعدادهشدهرابخواهیم، Cراانتخابمیکنیموا گردوتاازاطالعاتمسئلهبرایآنکافیباشد، میکنیم.ا

انتخابمیکنیم.«

)کتاب جامع اسمارتیز(- 13 زاویۀمشخصشده،چنددرجهاست؟ 
BCنیمسازاست. *

بزرگتراست. 10� ABDبهاندازۀ *زاویۀDACاززاویۀ
�90است. Cبرابربا Aو *مجموعزاویۀ

D  )4  C  )3  B  )2  A  )1

ماشینیبهشکلزیرداریمکهاعدادورودیدرآنطبقمراحلارائهشدهتغییرمیکنند.

ورودی719237702918241910

مرحلهی7137922970241810191

مرحلهی9237702918241910712

مرحلهی3729702418101971923

)کتاب جامع اسمارتیز(- 14 هفتمینعددازچپدرمرحلۀ4کداماست؟ 
70 )4  92 )3  24 )2  10 )1

)کتاب جامع اسمارتیز(- 15 گراعدادزیر،ورودیماشینسؤالقبلباشند،سومینعدددرسومینمرحله،کدامعددخواهدبود؟  ا

ورودی9819120318117101215

9 )4  10 )3  12 )2  15 )1

)کتاب جامع اسمارتیز(- 16 کدامگزینهساعتنامعلومرانشانمیدهد؟ 

10 29:  )4  6 24:  )3  8 12:  )2  9 58:  )1

)کتاب جامع اسمارتیز(- 17 )؟(چنداست؟ 
 8 )1
3 )2
7 )3
5 )4

گربهجایروزی6ساعتروزی4ساعتکارکند،فرشزیردست- 18 یکفرشرادر18روزوباروزی6ساعتکارمیبافد.ا 35 فاطمه

)کتاب جامع اسمارتیز( فاطمه،چندروزدیرتربافتهخواهدشد؟ 
4( 30 روز 3( 20 روز  2( 10 روز  1( 15 روز  
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سازمانتحقیقاتمحیطزیست،یکبستۀغذاییشاملتعدادیکنسرو،آبمعدنی،گوشتونانرابرای24محققخوددرقطب- 19
جنوبفرستاد.اینبستۀغذاییبرای60روزآنهاکافیاست.پساز10روز،6محققدیگرنیزبهجمعمحققاناینپایگاه،اضافه
)کتاب جامع اسمارتیز( کنونغذابرایچندروزاینافرادکفایتخواهدکرد؟  شدند.ا

4( 35 روز 3( 45 روز  2( 40 روز  1( 50 روز 

)کتاب جامع اسمارتیز(- 20 کدامبرداشتازشکلزیرصحیحاست؟ 

ک دارند. D حداقل در دو ویژگی اشترا C و ، B ، A  )1

E است. C با F بیشتر از وجه مشترک C با 2( وجه مشترک

ک دارد. C دو اشترا D با  )3

ک دارند. کثر سه اشترا ک و حدا D حداقل دو اشترا B و A با  )4

)کتاب جامع اسمارتیز(- 21 استبه:  مانندنسبت به نسبت

 )4   )3   )2   )1

)کتاب جامع اسمارتیز(- 22 استبه:  مانندنسبت به نسبت

 )4   )3   )2   )1

)کتاب جامع اسمارتیز(- 23 کدامگزینهبرایادامۀالگومناسباست؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب جامع اسمارتیز(- 24 مکملتصویردادهشدهراازبینگزینههاانتخابکنید. 

 )2   )1

 )4   )3
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)کتاب جامع اسمارتیز(- 25 مکملماتریسراازبینگزینههاانتخابکنید. 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب جامع اسمارتیز(- 26 تصویرشکلالگودرآینهکداماست؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب جامع اسمارتیز(- 27 چهتعدادازمکعبهایدادهشده،مربوطبهگستردۀزیرهستند؟ 

)د( )ج( )ب( )الف(

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

)کتاب جامع اسمارتیز(- 28 کدامگزینهمربوطبهمکعبمستطیلدادهشدهنیست؟ 

)د( )ج( )ب( )الف(

4( د 3( ج  2( ب  1( الف 

)کتاب جامع اسمارتیز(- 29 کاغذتاشده،پسازسوراخکردنوبازشدنبهکدامگزینهتبدیلخواهدشد؟ 

 )2   )1

 )4   )3
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کاغذنازکوشفافیرامطابقالگوتاکردیم؛سپسطرحموجوددرالگورارویآنرسمکردیم؛بهنحویکهاثرجوهربررویقسمتهای- 30
)کتاب جامع اسمارتیز( درتماس،کاماًلواضحاست؛پسازبازکردنکاغذ،کدامگزینهمشاهدهخواهدشد؟ 

 )2   )1

 )4   )3
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