


  

  
  

 

  )) پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
 14001400ماه ماه بهمنبهمن 2121آزمون آزمون دفترچة سؤالدفترچة سؤال

 سؤالسؤال100100 هاي آزمون:هاي آزمون: تعداد سؤالتعداد سؤال
دقيقهدقيقه100100 گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه20  3 201فارسي
  دقيقه20  20215عربي
  دقيقه10  10417 مطالعات اجتماعي–سمانهاي آپيام

  دقيقه10  10518زبان انگليسي
  دقيقه20  20619رياضي

  دقيقه20  208111علوم تجربي
  دقيقه20  2010114علوم تجربي (تفكيكي)

  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس

  فاطمه فوقاني،لحميد رزاقيعبدا،حسين پرهيزگار،زادهمبينا اصيلي،صالح احصائي  فارسي
پيروز وجان،اهللا نوروزيولي،نصرآباديمحمدعلي كاظمي،محمد داورپناهي  عربي
حبيبه محبي،مهسا عفتي،نگارسهيال چهره،زادهفائزه انصاري هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعيپيام

فاطمه نقدي،فرهنگ رشيدي،مهديه حسامي  زبان انگليسي
زادنيكمهدي،زينب نادري،اميرحسين حسامي،حصائيصالح ا  رياضي

 علوم تجربي
،آبادينوشكوكنده، جواد زينليعليرضا خورشيدي، علي درفكي، حسن رحمتيفرد، ليال خداورديان،ايرج امينيان، اميرحسين بهروزي

  كرم، پريا مظفري، سعيد نورياسدي، وهاب قربانياكبري، آرين فالحاسكويي، ميالد عزيزي، ليدا عليمهتاب سلماني

  ::و ويراستارانو ويراستاران مسئولين درسمسئولين درس
  علوم تجربي  رياضي  زبان انگليسي مطالعات اجتماعي  هاي آسمانپيام  عربي فارسي نام درس

  شناسيو زيستزمين  فيزيك  شيمي
  آبادينوشجواد زينلي  علي رفيعي  علي رفيعي  زادمهدي نيك  جالليزهرا موسويسيده  مهسا عفتي  مهسا عفتي  زادمهدي نيك  نگارسهيال چهره  مسئول درس

درويشعلي ابراهيمي  صالح احصائي  ويراستار
  صالح احصائي  صالح احصائي  صالح احصائي  صالح احصائيصالح احصائي

  مهدي مالرمضاني
  اكبريليدا علي

  صالح احصائي
  اكبريليدا علي

  صالح احصائي
  اكبريليدا علي

  صالح احصائي
ل درسمسئو

  هاشميمهسا سادات  پورمريم بهمن  سپيده جاللي  ستايش محمدي  مهدي يعقوبيان  الناز معتمديمستندسازي
  
  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
صالح احصائيمدير گروه آزمون
پورپديده نعمتمسئول دفترچه

الهام مشهديآراصفحه
عباسيحميدناظر چاپ

  قدمممازيار شيروانيمدير گروه مستندسازي
  هاشميمهسا ساداتي مستندسازيمسئول دفترچه

  

  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
 021021--66463463تلفن: تلفن:   –– 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
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 (نگاه به گذشته) ؟استنرفتهدر كدام بيت، صفت تفضيلي در معناي برترين يا عالي به كار -1
  غاميتر پآشام / قرن وحشتناكقرن خون) 1
  امل ذكر را دارند. حسوارگانكيداشت، چنانكه ديدرجه بباترسيرا در خسي) و2
  اند. تر بودهكه بزرگاند يتر ملوك گذشته گروهكه فاضل مي) چنان گو3
   »تر.بادا باغشان را، در شكسته: «نديگو ي) خلق م4

 ؟وجود دارد» ايهپنكوهش، سرچشمه، عمق چيزي،«هايمعادل معنايي واژهترتيب بهدر كدام ابيات -2
  شخور ماببرد آ/ بخت بد تا به كجا مير ماخوف) ما برفتيم، تو داني و دل غمال

  نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد/ اگر نه بادة غم دل ز ياد ما ببردب) 
  نيابيخلد خارگلزار/ در همهنبينيج) در همه ديوان من دو هجو

 ارچه كه باشد قعر چاهجنت است/ د) هر كجا كه يوسفي باشد چو ماه
  ب –د –الف –ج) 4  ج –ب –لفا –د) 3  الف –ج –ب –د) 2  د –الف –ب –ج) 1

 شود؟ديده ميغلط امالييچند ،هاي زيردر ميان گروه كلمه -3
 »كلمات مقطّع -استاد همزه -فامنقره ةستار -ظرف سيمگون- هوش و فراصت -صداطنين و- غرّش شير –نژاد و لهجه- هاي عميق عرفانيانديشه«
  يك) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

 است؟نادرستهاي زيراز گزارهچه تعداد -4
  را تأليف كرد. »آثار الباقيه«شمگير به سر برد و كتابدر دربار قابوس بن و ،بن احمدالف) ابوريحان محمد

  حكم است.وبيت در اخالق و مواعظ2260ة نظامي و در حدودسرود »االسرارمخزن«ب) مثنوي
  مراغه تشويق كرد. خانةدر قرن هشتم است كه هالكو را به ايجاد رصدو حكمت ايراننجومرياضي،از علماي بزرگج) خواجه نصيرالدين توسي

  دارد.ايبرجستهبسيارنقش ،زبان فارسيپاسداشتكشيد و دررنجسال براي سرودن شاهنامه30يا25د) فردوسي
 سروده شده و داراي ده باب است. 566حكمي و اخالقي است كه در سالمثنوي ،هـ) بوستان سعدي

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
 ؟جفت واژة متضاد وجود داردبيش از يكدر كدام بيت، -5

    / شب از فراق وصل در آتش كنم مقيلروز از وصال هجر تو در آبم بود مقام) 1
  ست باال و پست/ تويي آفريندة هر چه هستمه آفريدهه) 2
  چه شكسته بسته كاري دارم/ يا رببس خسته نهان و آشكاري دارم) 3
  / من در ميان جمع و دلم جاي ديگر استايهرگز وجود حاضر غايب شنيده) 4

 . . . جز به ،به كار رفته استنقلييماضياسادهفعل ماضي ،هاگزينهدر همة - 6
  ا/ بيااليد همه گاوان ده رشنيدستي كه گاوي در علف خوار) 1
  / همراه تو بودن گنه از جانب ما نيستنشينانگوشهبرد از) چون چشم تو دل مي2
  / به دو عالم نفروشيم غم جانان را خوش خريديم غمش را به دل و جان آري) 3
  اي/ در دلبري به غايت خوبي رسيدهاز چشم بخت خويش مبادت گزند از آنك) 4

 ؟نيستگزينه صحيحنقش دستوري واژگان مشخص شده در كدام -7
  اليه)مضاف- غم مخور (متمم ،/ تا بود وردت دعا و درس قرآنتارهايشبفقر و خلوتكنجدر !حافظا) 1
  اليه)مضاف- غم مخور (مفعول ،مغيالنگر كند خارهاسرزنش/ در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم) 2
  صفت)- غم مخور (نهاد ،پنهانهايبازي ،باشد اندر پرده /اي از سر غيب نهواقفچون !هان مشو نوميد) 3
  متمم)- غم مخور (مفعول ،توفانز ،/ چون تو را نوح است كشتيبانهستي بركندبنيادسيل فنااي دل ار) 4

 است؟متفاوتهابا ساير گزينهعبارتنوع كدام -8
  خي نامعلومي دارد. تاريمنشأشود كه ظاهراًاي اطالق مياصطالح به قصهره درواسط) 1
  توانند درست بينديشند؟، چگونه ميها براي خودشان روشن نيستكساني كه حد و رسم معاني كلمات و مرز آن) 2
  زند. تاريخ باال ميگودال تا قلة بلنديهاد و موج خون بر كناره و كرانهوزطوفان در دست نمي) 3
  نام گلي است. ،رنگ و سنبلنام جواهري قرمز ،نام درختي است و لعل ،سرو) 4

 ؟داندميقدرشناسي از بزرگان و استادانبهچند بيت ماندگاري نام نيك را وابسته ،بيات زيردر ميان ا -9
  زرنگارو ماند سراي/ به كزبماند ز آدمينيكو گرنامالف)
  و نام نيكو بماندمگر آن كز ا/ كس اندر جهان كاو بماندنيامد) ب
  نهان ،بزرگانمكن نام نيك/ بود جاودانامتنچو خواهي كه) ج
  پايدار ،/ تا بماند نام نيكتضايع مكن ،نام نيك رفتگان) د

  پسندي تغيير كن قضا را/ گر تو نميندادندنامي ما را گذركوي نيكهـ) در
  ) چهار4  ) دو3  ) يك2  سه) 1

 هاي فارسيسؤال

دقيقه20

 فارسي

  73تا54هايصفحه
 نگارش

  58تا35هايصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدففارسيهاي درسگويي به سؤاللطفًا قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10ال ازبه چند سؤامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفمون قبلزآ10چند از
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 . . . گزينةجز به ،مفهوم حديث زير نزديك استبهها نهيگزمفهوم همة -10
»دلَي اللَّحا هدنَ المم لموا العاُطلُب« 
  نيابي گزند ،/ چو خواهي كه از بدبه دانش گراي و بدو شو بلند) 1
  بريبا علم اگر عمل نكني شاخ بي/ بار درخت علم ندانم مگر عمل) 2
  / كه خود رنج بردن به دانش سزاسترا رواستر آري تنتبه رنج اند) 3
  آباد نادانان بدر شو/ ز جهلور شوكسب دانش بهرهنخست از) 4

   به كار رفته است؟متفاوتدر معنايي» سامان« ،در كدام گزينه -11
 ستخوان ترك آن سامان كندني نيابد استخوان / از پي تحصيل) گر سگي يك هفته بر خوا1
 ) از تو جاه و بزرگي و حشمت / يافته نظم و رونق و سامان2
 ترسامانتر / كارها از همه بهه هست نادان) هست آن را ك3
  ) اي دل غمديده حالت به شود، دل بد مكن / وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور4

   وجود دارد؟نادرستي اماليي ،در كدام گزينه -12
  گر نيايي برود اين رمغي نيز كه هست / ور بيابي كندت بخت و ظفر همراهي) 1
  لي / در دشت مناظره سوارمبر اسپ معاني و معا) 2
  برهد از بيش وز كم قاضي و مدعي هم / چونك آن ماه يك دم مست در محضر آيد) 3
  گر دست دهد خاك كف پاي نگارم / بر لوح بصر خط غباري بنگارم) 4

   توان يافت؟بارز عبارت زير را در كدام بيت ميآراية -13
 »گراييد.كم شمع وجود پيرمرد، به خاموشي ميكم«

  ) به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم / بيا كز چشم بيمارت هزاران درد برچينم1
 ياد تو بنشينم) اال اي همنشين دل كه يارانت برفت از ياد / مرا روزي مباد آن دم كه بي2
 ) ز تاب آتش دوري شدم غرق عرق چون گل / بيار اي باد شبگيري نسيمي زان عرق چينم3
  غيري گزيند دوست حاكم اوست / حرامم باد اگر من جان به جاي دوست بگزينم) اگر بر جاي من4

 ؟نيستكدام مورد در بيت زير -14
 »دشمن دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود«

   ) صفت اشاره2    ) صفت بياني1
  اليه) مضاف4    ) صفت عالي3

  ؟نداردوجود» تضاد«در كدام بيت -15
 است هيچكس بادامت كس بر شيرين / ز شاخ بيد نچيدهد استخم تلخ نخور) ز1
  اي قرين ظالماي از راه / چو نور هست، چرا گشتهچو پاي هست، چرا باز مانده )2
  ها راحت / دم رحيل شد، اي جسته عمرها آرام) زمان رنج شد، اي كرده سال3
  و را كنند اكرامنيك تشي مناز كه خلق / تو را نه جامةدانجامه چو بي) به نيك4

   است؟نشدهدر كدام بيت فعل ماضي ساده مشخص - 16
 يعني كه در خمارم / گفت ار چه در خماري ني در خمار مايي گرفته بودمسر را )1
  سياه عالم / نوميد كي توان بود از لطف اليزالينامهگشتم) مي ده كه گرچه2
  ، كه ارزان خريده بودداد) آن سست عهد سركش بدمهر سنگدل / ما را به هيچ3
  ، به نرمي برداشت / مگر اين صيد سراسيمه، كه الغر زده بودبينداخت) هر شكاري كه4

   ستايش شده است؟در بيت زير، چه چيزي -17
 »نه داناتر آن كس كه واالتر است / كه واالتر است آن كه داناتر است«

  ) دانايي4  ) دينداري3  ناتواني )2  ) بزرگي1
 است؟دورتر» كشتيآب نيز بيچون تو با علم آشنا گشتي / بگذري ز«كدام گزينه با بيتارتباط معنايي -18

 / علم و بينندگي به ماه كشد) جهل و كوريت سر به چاه كشد1
  گفتار بود در گه پيري در علم / هر كه در كودكي از جهد سخندان نشود) سست2
  لوفري رابار دانش بگيرد / به زير آوري چرخ ني) درخت تو گر3
  ) دل شود گر به علم بيننده / راه جويد به آفريننده4

   زير تكرار شده است؟در جملة» آوازهبلند«وم عبارتمفه ،در كدام گزينه -19
 » ايراني، ابوريحان بيروني است.او دانشمند بلندآوازة«

 خواند. آوازي، به بانگ بلند قرآن همي) ناخوش1
 توشه چه تدبير كني وقت بسيچ  هيچ / بياي طبل بلند بانگ در باطن) 2
 جويمگويم / كه من نسيم حيات از پياله مي) سرم خوش است و به بانگ بلند مي3
 من ز عرش بگذشت / وز درد دلم تو را خبر نيآوازة) 4

   است؟» خرسهدوستيِ خاله«مفهوم با مفهوم داستان مشهوركدام بيت هم -20
 ست / كم ز سگ باشد كه از عشق او عميست (عمي: نابينا)) گرگ و خرس و شير داند عشق چي1
  ) مهر ابله، مهر خرس آمد يقين / كين او مهر است و مهر اوست كين2
  هاكند با اين خرس و سگ و ميمونجز كنج مزار امروز كس دادرس كس نيست / انسان چه )3
  اندهاي خاله هپرورداما بغلانداز دم اين پهلوانان غرور / رستم) سرد شد دل4
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 (نگاه به گذشته)به كار رفته است؟فعل نهي ،در كدام گزينه -21

  دير!قَءيشَلِّلي كُعاللّهم أنَّعلَأالتَ) 2    !يرالَخبوا إلّا أعمالَطلُال تَ) 1
3 (بعالينَنسانَد االمالسين الّله!ا الَخإلَّئاتعلَم أنّك ال تَ) 4  وف مالُحصجتهاد!جاح دوَني النَّلَعا  

 ترجمه صحيح عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ -22

»عندما رأيتصديقي الحةِنون في قاعقُطارالقلَلتكَه :حالُيفا بِ: أنَ؟ قاَلكخير الحمده!لّل« 

  شكر!من خوبم خدا رافت:گچه خبر؟به او گفتم: ،ديدمسالن قطار دوست مهربان خود را) هنگامي كه در1
  شكر!رامن خوبم خداحالت چه طور است؟ گفت:به او گفتم: ،) هنگامي كه دوست مهربانم را در سالن قطار ديدم2
  !شكررابد نيستم خداگفت:حالت چه طور است؟به او گفتم: ،در سالن قطار ديدم ،كه مهربان استرا) زماني كه دوستم3
  شكر!رامن خوبم خدا :گويد ميحالت چه طور است؟گويم: ميبه او ،بينمطار دوست مهربانم را ميكه در سالن ق) وقتي4

 چيست؟» عب!لي الصمعفسي لأت نَيهجر والَفلوِعطُندعومِالنَّظت منَيقَاستَ«ترجمه صحيح عبارت -23

  !سخت آماده كرده بودمدم برخاستم و خودم را براي كاراز خواب هنگام طلوع سپيده) 1
  اي كار سختم خودم را آماده كردم!دم و برب بيدار شدم به هنگام طلوع سپيده) از خوا2
  !خودم را آماده كردم ،دم بودم و براي كار سخت خودشدن از خواب در هنگام طلوع سپيده) در حال بيدار3
  !مكردا براي كار سختم آماده ميخودم ردم وم بيدار شدم به هنگام طلوع سپيده) از خواب سنگين4

 »مأصواتَهتَسمعندماتَهرُب حيوانات الغابةِ منَ الصياديَن ع«ترجمه كنيد: -24

  شنوند!ها را ميكنند هنگامي كه صداي آنحيوانات جنگل از دو صياد فرار مي) 1
  ند!شنوكنند هنگامي كه صداهايشان را ميحيوانات جنگل از صيادان فرار مي) 2
  كنند!شنوند از جنگل فرار ميت هنگامي كه صداهاي صيادان را ميحيوانا) 3
  كنند!د هنگام شنيدن صداهايشان فرار ميحيوانات جنگل از دو صيا) 4

 ؟استاشتباهكدام گزينهترجمه-25

  !شنواستشناسم؛ او كمرا مياسبمن اين: ؛ هو ثَقيلُ السمعِالفَرَساَنَا اَعرِف هذَا) 1
  كني!: گويي تو تا ابد زندگي ميداًأبعيشتَكأنَّكَ) 2
3 (؟نويسيدبرادرانم چرا تمرين را نميمرين؟: ايالتَّبنَكتُماذا التَيا أخواتي ل  
4 (يت الَغئةُزالَسوبت في مقيآهو نااميد شد و در جايش ماندهاكان :!  

 ؟كدام گزينه درست است »!شوياين جا بستري ميكردم و به او گفتم:مريض را دريافتروندهپ«در برگردان عربي عبارت - 26

1 (لَستَام لَمتفالملَقُريض و لته: تَرْقُد2  نا!ه (سلمتلَمفالملَقُرضَي و لترقَتَ :هه نا!د  
3لَستَ) امتلَمفالملَقُريض و لته: قَره ستَاَ) 4  نا!دتلملَمفالملَقُريض و لته: قَره نا!دت  

 ؟نيستندكلمات كدام گزينه با يكديگر مترادف -27

  دخَلَ- ولَج) 4  وقَف- دفَع) 3             طَرَقَ- قَرَع) 2  م                 نائ- راقد) 1
 ؟استمتفاوتهاهاي امر در كدام گزينه با ساير گزينهتعداد فعل -28

1 (عي خَافَيرًازراحصدي س!   !أحسنُيتي هالَّم بِلْهجادوو الموعظَةِ الحسنَةِةِكمالحك بِبربيلِاُدع إلي س) 2    روراً
  »مينَالرّاحيرُأنت خَارحمنا واغفر لَنا ونا آمنّا فَبر«) 4    !رجيمكإنَّاخُرج منها فَفَ :قالَ) 3

 ؟نداردوجودجمع مكسر ،كدام گزينهدر-29

  إيالم!ةِظَحافَمة بِدربةِديَنفي مكبيرةبالجِ) 2  »كلومعنَزائينا خَلَانُشر عحمتك ورينا اَبوابلَافتَح عمللّهاَ«) 1
3 (ابحث في اإلنتت أوِرنكتَالمةِبن نَعصيٍرقَصأو جةِغَاللُّبِلٍمةِرَالعاَ«) 4  !بيللّهَأخِرجنيملُن ظُمماتالوالَفهمنُورِأكرِمني بِهمِ و«  

 است؟درستكدام گزينه -30

  !أُساعدك. يا صديقي؛ إصبِري قَليالً) 2    !اُسكُت يا طفلَةُ و التَصرُخ) 1
  !في الكتابِإبحثُوا عنِ الجوابِيا زمالئي؛) 4  !إجلبا بعض األشياء الضَّروريةِ منَ البيتيا طالبات؛) 3

 هاي عربيسؤال

دقيقه20

 عربي

  86تا53ي هاصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10اري چند ازگذ، هدفعربيهاي درسگويي به سؤاللطفًا قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبلزآ10چند از
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!األيامِ جاء سنَفي يومٍ م«ي صحيح عبارتترجمه-31 يعها لحديقةِ الحيواناتو ب يواناتالح فرةً لصيدستَروا ح ادينَ ويكدام است؟ »تَّةُ ص     

  د! ها از باغ حيوانات پوشاندناي را براي شكار حيوانات و خريد آن) روزي از روزها شش شكارچي رفتند و حفره1
  اي را براي شكاركردن حيوانات و فروششان به باغ وحش پوشاندند!) در روزي از روزها هفت نفر شكارچي آمدند و حفره2
  ها به باغ وحش پوشاندند!اي را براي شكار حيوانات و فروش آن) شش شكارچي در روزي از روزها آمدند و حفره3
  را پوشاندند تا حيوانات را شكار كنند و به باغ حيوانات بفروشند!  ايها آمدند و حفره) روزي شش نفر از شكارچي4

   ي صحيح عبارت زير كدام است؟ترجمه-32

  »تُشجع الحيوانات الثَّعلب علي الدخولِ في حفرته و هو ال يقبلُ تَشجيعها بل يدخلُ في حفرةٍ اُخري!«
  ماند! كند و در سوراخ ديگري ميكنند و او تشويق آنان را قبول نميسوراخ ميي حيوانات روباه را تشويق به خارج شدن از) همه1
  شود! پذيرد بلكه در سوراخي ديگر داخل مياو تشويقشان را نميدر حالي كهكنند) حيوانات روباه را به داخل شدن در سوراخش تشويق مي2
  رود! كند و در سوراخ حيوان ديگر ميود ولي او قبول نميخواهند كه در سوراخ خودش بر) برخي از حيوانات از روباه مي3
  شود! كند و در سوراخ خودش داخل ميكنند و او قبول نمي) حيوانات روباه را به خارج شدن از سوراخ حيوان ديگر تشويق مي4

   هاي فارسي عبارت زير درست است؟  يك از ترجمهكدام-33

»الم فلة ميالدي حومينِ و في عدب!   » درسِ يجلب التّالميذُ هدايا لَه و كانَت هديتي زجاجة عطرٍ
  اي عطر بود! ي من شيشهآورند و هديههايي براي او ميآموزان هديه) دو روز بعد و در جشن توّلد معّلم، دانش1
  ي عطر بود! يكي از آنان شيشهيهايي براي او آوردند و هديهآموزها در جشن تولّد معلّمشان هديه) پس از دو روز دانش2
  اي عطر به عنوان هديه به او داد! آموزان شيشهآموزان در جشن توّلد آن معلّم شركت كردند، يكي از دانش) بعد از چند روز كه دانش3
  ي بزرگ عطر بود! شيشهي من يكآوردند و هديههايي را براي او ميهديهآموزاندانشاست) درجشن تولّد معلّم كه دو روز ديگر بوده4

   هاي زير درست است؟يك از ترجمهكدام-34

!: آهو به سگي گفت: اميدي به نجات نيست زيرا نمي1 عودعلي الص لنجاتي ألنّي ال أقدر ال رجاء :   تواني باال بروي!) قاَلت غزالةٌ للكلبِ
!: سگ وقتي تالش كرد توانست از ديواري باال برود و در يك باغ وارد شود!) حاولَ الكلب و قَدر علي الصعود من الجدارِ و الدخولِ في ال2   حديقةِ
!: چند روباه از سوراخشان خارج شدند و شكارچيان را ديدند! 3   ) الثّعلبانِ خَرجا من حفرتهما و شاهدهما الصيادونَ
!: شكارچي4   شناسد! گمان كرد كه كبوتر هدهد و دو آهو را مي) ظنَّ الصياد أنَّ الحمامةَ تَعرف الهدهد و الغزالتَينِ

   ؟نيستبرگردان عربي كدام جمله صحيح -35

    هاي زيبايي بپوشيد!: يا طالبتانِ البسا مالبس جميلًة!آموزان لباس) اي دانش1
!) هرگز در زندگي2  ات دروغ نگو!: ال تَكذب في حياتك أبداً

!) روزه از واجبات ديني است!: الصو3     م من الفرائضِ الدينيةِ
  كنم!: أبدأُ يومي بقراءةِ المصحف دائماً!) هميشه روزم را با خواندن قرآن آغاز مي4

   دارد؟» من طلب شيئًا و جد، وجد.«كدام ضرب المثل فارسي مفهومي كامالً مشابه حديث - 36

 شود!) با يك گل بهار نمي2    عاقبت جوينده يابنده بود! )1

  نادان دشمن خودش است!) 4    ) ز گهواره تا گور دانش بجوي!3
   ؟نيستندكلمات كدام گزينه با هم هماهنگ -37

    أخَضر- أزرق- أحمر) 2    أمام- تحت- ) فوق1َ
 مثالي- نَشيط- ) مزدحم4    دخان- نار- حطَب) 3

   در كدام گزينه فعل امر براي مثنّي آمده است؟ -38

!) ولَدي و صديقه وصال إ1  ) ال يشكر النّاس من ال يشكر اهللاَ!2  لي مدرستهما الجديدةِ

!عينينِمستَ) ما صنعتما شيئا3ً ! ) للوضوء ا4  بهذه األخشابِ و األيدي ال الوجوهغس  
   ؟استنرفتهدر كدام گزينه فعل امر به كار -39

 !ألنَّك ما وفيت بعهدكاعتذر عن أخَواتي) 2  !التَكشفي عيوب صديقاتك في غيابِهنَّ) 1

  !يا أخي، قسم الزُّمالء إلي أربعةِ أفرقةٍ) 4  !: ابحثنَ عن قصصٍ قصيرٍةُقلت لتلميذاتي) 3
 در كدام گزينه هر دو فعل نهي هستند؟ -40

    ال تَكتبونَ- ) ال تَكتبا2    ال تَفرحانِ- ) ال تَفرحين1َ
3ونَال تَنزل- ) ال تَنزلن4َ    ال تَذهبا- ) ال تَذهب  
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 است؟نادرست »زيباترين تجربة من«كدام گزينه در مورد كتاب -41
    است.روبين وودزورث ،اين كتاب ةنويسند) 1
  جماران را نوشته است. ةدر حسيني(ره)ديدار با امام خميني ةتجرب ،نويسنده) 2
    نويسنده، امام خميني (ره) را همچون انبياي گذشته دانسته است.) 3
  ، مشاور ارشد رئيس جمهور آمريكا بوده است.نويسنده) 4

 است؟صحيحكدام گزينه -42
  زيرا شرط مباح بودن را ندارد.  ؛باطل است ،هاي عمومي استهايي كه در برخي مكانوضو گرفتن با آب) 1
  . شودها وجود دارد، آب مطلق شمرده ميكشي كه در خانهآب لوله) 2
  وضو گرفتن با آن آب صحيح است.  ،باشداگر هيچ آبي جز آب غصبي در دسترس ن) 3
  مستحب است. ،را به آيات قرآن بزنيمدستمانوضو داشتن وقتي قصد داريم) 4

 نماز باطل است؟ ،زيرمواردازچه تعداددر -43
  نمازگزار سهواً بين نماز سخن بگويد.ب)   ز اركان نماز را كم يا زياد كند.ار سهوًا يكي ازالف) نمازگ

 سهوًا صورت خود را از قبله برگرداند. نمازگزارد)   نماز سهواً با صدا بخندد. حيننمازگزارج) 
  صفر) 4  يك) 3  سه) 2  دو) 1

 واجب است؟(عج)ماند و چرا اطاعت از جانشينان امام زمانا غايب ميامام زمان (عج) تا چه زماني از نظره -44
  است.برگرفته از قرآن و احاديث معصومانهازيرا فتواي آن- . دتا زماني كه جامعه شايستگي درك حضور ايشان را داشته باش) 1
  دانند. اسالمي را مي ةزيرا مصلحت جامع- .به حد كافي برسند(عج)تا زماني كه ياران امام زمان) 2
  ند. دانجامعة اسالمي را ميزيرا مصلحت- . تا زماني كه جامعه شايستگي درك حضور ايشان را داشته باشد) 3
  است.معصومانها برگرفته از قرآن و احاديثزيرا فتواي آن- حد كافي برسند. به(عج) ا زماني كه ياران امام زمانت) 4

 ن شده است؟امراحل غسل ترتيبي در كدام گزينه به درستي بي -45
  شستن تمام سر و گردن- چپ بدننيمةشستن- راست بدن ةشستن نيم- نيت) 1
  شستن تمام بدن- چپ بدننيمةشستن- راست بدننيمةشستن- ) نيت2
  شستن نيمة چپ بدن- شستن نيمة راست بدن- گردنشستن تمام سر و- ) نيت3
  شستن نيمة راست بدن- شستن نيمة چپ بدن- شستن تمام سر و گردن- نيت) 4
  
  

ا سبك و فرهنـگ در ايران و به همت چه كسي متناسب با فرهنگ اروپاييان ساخته شد كه تفاوت جدي بمدرسهكدام- 46
تعليم و تربيت در ايران اسالمي داشت و در كدام مدرسه، از معلمان كشورهايي به جز روسيه و انگليس بـراي تـدريس 

 (نگاه به گذشته)شد؟استفاده مي
  دارالفنون- ميرزاحسن رشديه- ) رشديه2    رشديه- اميركبير –) دارالفنون1
  دارالفنون- ميرزاحسن رشديه- دارالفنون )4    نظاميه- ميرزاعباس- ) رشديه3

شاه منحل شد و چرا انگلستان و روسيه تصميم گرفتند به جاي رقابت با يكديگراي مشروطه با پشتيباني چه كساني توسط محمدعليحكومت نوپ -47
 همكاري كنند؟

    استعمارگران مانند اتريش و مجارستان و هلنداندازي سايرجلوگيري از چنگ- آلمان) 1
  لت و مجلس آشفتة ايرانوسامان دادن به دبراي سرو- انگلستان) 2
  تري در ايرانيابي به منافع بيشدست- روسيه) 3
رت روزافزون آلمان و متحدانشبراي مقابله با قد- روسيه) 4

 مقارن با دورة حكومتي كدام افراد است؟ترتيب بههر يك از رويدادهاي زير -48
  فارساي تأسيس نيروي دريايي ايران در خليجالف) اقداماتي مهم بر

  هاي داخليب) جلوگيري از بروز ناامني و شورش
 ) آغاز نفوذ و دخالت گستردة كشورهاي روسيه، انگلستان و فرانسه در ايرانج
  شاهفتحعلي- خانكريم- نادرشاه) 2  خانآقامحمد- نادرشاه- فتحعلي شاه) 1
  خانلطفعلي- نادرشاه- خانكريم) 4   درشاهنا- خانكريم- آقامحمدخان) 3

 در اين جدول وجود دارد؟اشتباهچند .حكومت صفويه تكميل شده استاوضاع و احوالجدول زير براساس -49

برخي از صادرات  جمعيت ايران
ايران

پر سودترين كاالي
  بازار با شكوه  برجستهشاعر  عالمان و فيلسوفانصادراتي

وقالي،خشكبار  ميليون نفر12
 -مالصدرا-ميرداماد  ابريشمهاي مخمليپارچه

  قيصريه  كرمانيخواجوي  عالمه مجلسي
  يك) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1

 پاسخ درست داده شده است؟ ،چه تعداد از سؤاالت زيربه -50
  كسب غنيمتالف) چرا نادرشاه به هند لشكركشي كرد؟ براي

  ا در اختيار نداشت؟ خراسانخان زند حكومت كدام بخش از ايران رب) كريم
  ج) انقالب صنعتي اروپا از كدام كشور آغاز شد؟ روسيه

  كبيرپترد) كدام پادشاه روسيه اين كشور را به يك كشور قدرتمند و استعمارگر تبديل كرد؟
 را تصرف كند؟ گلستانرود ارسهاي ايراني شمالهـ) روسيه براساس كدام قرارداد توانست سرزمين

  سه) 4  يك) 3  چهار )2  دو) 1

هاي آسمانهاي پيامسؤال

هاي مطالعات اجتماعيسؤال

 دقيقه 5

 هاي آسمانپيام

 80تا59ي هاصفحه

 دقيقه 5

 مطالعات اجتماعي

 89تا62ي هاصفحه
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Part A- Grammar and Vocabulary 
51-I’m . . . for a hotel in Rasht for this weekend. (نگاه به گذشته) 

1) cooking 

2) searching 

3) booking 

4) visiting 

52-Sara and Zahra . . . home around 14:30. 
1) go sometimes to 
2) are usually at 
3) often goes 
4) always are at 

53-Tim and Paul . . . the guitar, but their sister . . . playing the guitar. 
1) plays - loves                                                                    
2) don’t play - doesn’t love   
3) don’t play - loves 
4) doesn’t play - love 

54-Where . . . every Friday morning? 
1) does Sina go 
2) you play 
3) is Maryam cook 
4) he can study 

55-The fire was very big. Firefighters have been called to . . . the fire in the city center.  
1) take out 2) send  3) put out 4) open 

56-Every student in this class should . . . his room clean so they can study well. 
1) put 
2) hire 
3) keep 
4) hold 

57-Ali is going to buy some stamps to post these . . .  . 
1) E-tickets 
2) accounts 
3) emergencies 
4) envelopes 
 

Part B- cloze test 
I am from an islamic country. We have a lot of . . . (58) . . . and ceremonies in our country and we 
should appreciate all of them. They are our heritage. Today I want to talk about Ramadan. Ramadan is 
the ninth month on the islamic calendar, which marks important holidays and events for Muslims. 
During Ramadan people . . . (59) . . . , or refrain from eating and drinking, while it’s light outside. Once 
the sun sets, families meet for big meals that may include stew, rice, dates, lentils, and more. People also 
have a morning meal before the sun rises. For the hundreds of millions of Muslims around the world 
who observe Ramadan, the month is a time to focus on their personalities. And also people fast to 
remind themselves about poor people in the world who . . . (60) . . . enough to eat. 

58-  
1) holiday importants  2) holiday important 
3) importants holiday  4) important holidays 

59-  
1) explain  2) fast  
3) pray   4) hold 

60-  
1) don’t have  2) haven’t  
3) isn’t have  4) aren’t have 

  دقيقه10 هاي زبان انگليسيسؤال

 زبان انگليسي

  75تا55ي هاصفحه
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اگر- 61   1 1 1  (نگاه به گذشته)كدام است؟4باشد، حاصل

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

a)اگر- 62 b) (b c)   2 2 0a باشد، حاصل
b c
  )غيرصفر هستند.cوa،b(كدام است؟2

1 (2    2 (1
2  

3 (1    4 (1  
xايچند جمله ةدر تجزيعاملكدام- 63 x x 3 29 15   ؟نداردوجود6

1 (x    2 (x 3 1  
3 (x 3 6    4 (x 3 1  

a)عبارت- 64 b) (a b)  2   پذير است؟بر كدام يك از عبارات زير بخش2
1 (ab    2 (a2  
3 (b2    4 (a b2 2   

x)حاصل عبارت - 65 )(x ) (x )( x )    2 1 3 2 2   كدام است؟3
1 (x  3    2 (x 3 9  
3 (x3    4 (x 5 12  

yعبارت-66 y5   ؟نيستپذيربر كدام عامل زير بخش16
1 (y  2    2 (y 2  
3 (y 2 4    4 (y 2 2  

67 - 


حاصل عبارت 



5
3 6

3 5 10
10 10

  است؟برابر كدام

1 (/  131 5 10    2 ( 415 10  
3 (/  141 5 10    4 ( 515 10  

)حاصل عبارت - 68 ) ( )


     
 

12 22 5
5   برابر با كدام است؟2

1 (( )24
25    2 ( 2

2
4

25
  

3 (( )225
4    4 (1  

)  حاصل عبارت مقابل، كدام است؟ -69 )
A

( )

 




2 343 32 392
987 21 15

               

1 (216    2 (294 
3 (252    4 (378  

 كدام گزينه است؟تعريف شدة زير، برابر باعبارت-70
nn

n n nb a
(( ) ) ( )

a b


        

6 31 2 

1 (n nb
( )
a

3 28 5    2 (n na
( )
b

3 28 5 

3 (n nb
( )
a

3 24    4 (n na
( )
b

3 24  

 هاي رياضيسؤال

دقيقه20

 رياضي

  89تا59ي هاصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10اري چند ازگذ، هدفرياضيهاي درسگويي به سؤاللطفًا قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  مون قبلزآ10چند از
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)حاصل عبارت -71 )  3 3 3 3 4 6
10 4 3 2

4 4 4 4 5 20
2 4 5 10

 

  
               ، كدام است؟

1 (1875    2 (3125    
3 (9375    4 (15625  

حاصل عبارت -72 



1395 1396
1395

12 11 12
1 12

    كدام است؟                           

1 (11    2 (12    
3 (1 -    4 (1+  

0/اگر عدد -73 00000001395n dرا به شكل 10بنويسيم كه در آنn Zوd 1 dباشد، مقدار10 nبا كدام گزينه برابر است؟ 

               
1 (/6 95    2 (/4 95    
3 (/6 695    4 (/6 605  

aتساوي ،با كدام شرط زير -74 b ab

cc
 

2 4 2
       همواره برقرار است؟2

1 (ab 0    2 (a 0    
3 (ac 0    4 (c 0  

حاصل عبارت -75 3 3 3384 2 162 2                 كدام است؟750
32) 2    صفر) 1 6    

3 ( 36 6    4 (38 6  

مكعبي برابرحجم- 76
 

33 2 3 4 23 3 2  است. ضلع مكعب كدام است؟2

1 (3 2    2 (3 3    

3 (3 2    4 (3 3  

اگر-77 x y xy    2 24   باشد، در اين صورت كدام گزينه درست است؟2
1 (x y  2    2( x y  2 2 4    
3( x y 2 4    4 (x y  2  

حاصل عبارت -78 xy x
x y

          

232
2 3

1 2 ؟كدام است42 x, y 0  

1 (2    2(x2  
3( 2   4( y2  

xاگر-79



5 1
  عدد صحيح است؟ ،حاصل كدام عبارت ،باشد2

1 (x x2    2 (x x2    

3 (x 2 1    4 (x x2 2  

a)حاصل عبارت -80 b) (b c) (a c) (a b c)       2 2 2   كدام است؟ 2

1 (a b c 2 2 2    2 (ab bc ac     

3 ((a b c)  2    4 ((ab bc ac) 2  
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 پاسخ دهند.120تا101به سؤاالت100تا81بينند به جاي سؤاالتشناسي آموزش ميآموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيستدانش
  

 (نگاه به گذشته)درست آورده شده است؟ترتيب بهكتشاف ذخاير نفتبا توجه به موارد زير، در كدام گزينه، مراحل شناسايي و ا -81

 هاي سنگي در اعماق زمينبرداري از اليهالف) نمونه

  هاي مستعد وجود ذخاير نفتب) شناسايي محل
  ايج) استفاده از امواج لرزه

  د) حفر چاه اكتشافي جهت اطمينان از كيفيت و كميت ذخاير  
 دبجالف) 2    الفدج) ب1

  جالفد) ب4    الفجب) د3
 كدام گزينه درست است؟ ،ايهاي اقيانوسي و قارههس و حركات مربوط به ورقهمطرح شده توسط هري ةبا توجه به فرضي -82

  در نزديكي سواحل قابل مشاهده است.  ياقيانوس ةترين بخش ورقجوان) 1
  است.كرهسستهمرفت در ةپديدانجام،هاعامل گسترش بستر اقيانوس) 2
  اي دارد. قاره ةتري نسبت به ورقبيشاقيانوسي ضخامت ة) ورق3
  كند. متر در سال به سمت ساحل حركت مي 5سرعت متوسطبااقيانوسي تازه تشكيل شده، ة) ورق4

 د؟شوهاي متعددلرزهزمينياها و انساز ايجاد آتشفشتواند زمينهاز موارد زير ميچه تعداد -83

  آراماي آمريكاي جنوبي زير صفحة اقيانوسالف) فرو رفتن صفحة قاره
  يكديگرباها آنآرام به ورقة استراليا و برخورداقيانوس ةب) نزديك شدن ورق

 هاكره در بستر اقيانوسسنگهاي) دور شدن ورقهج

  يك مورد) 2    سه مورد) 1
  دو مورد) 4    كدامهيچ) 3

 ؟نيستدرست ،سوناميدر خصوصكدام گزينه -84

  مستقيم دارد.  ةسرعت و انرژي سونامي با عمق اقيانوس رابط) 1
  افتد و امكان وقوع آن در درياها وجود ندارد. سونامي تنها در اقيانوس اتفاق مي) 2
  افتد. لرزه يا آتشفشان اتفاق ميسونامي در پي زمين) 3
  كند. وارد ميسواحلهاي زيادي بهخسارتسونامي با ايجاد امواجي با انرژي بسيار زياد،) 4

 هاي طبيعي قرار دارد، حاصل كدام يك از فرايندهاي زير است؟كه در داخل يخچالماموتيفسيل -85

  موجودات زندهتوسطبدنهاي نرمقسمت ةتجزي) 1
  كنندهي دور از دسترس عوامل تجزيهدر محيطبدنقرار گرفتن) 2
  با مواد آلي بدند در آب زيرزمينيجايگزيني مواد معدني موجو) 3
  آنبدون تغيير شكل ظاهريماموتبدن ةدهند تغيير تركيب شيميايي مواد تشكيل) 4

 است؟نادرسترد زيراز مواچه تعداد - 86

  تخمين زد.ها راسن اليه ةمحدودتوانهاي رسوبي ميالف) با بررسي ترتيب اليه
  ها استفاده كرد. توان از فسيلمي ،هاي درياييبرخالف تعيين عمق حوضه ،زمين ةب) براي تعيين نوع آب و هواي گذشت

  ها رابطه مستقيم ندارد. هاي رسوبي با تعداد جانداران فسيل شده در اين اليهج) سن اليه
 اند. به وجود آمدهآب و هواي گرمعمق وهاي دريايي با آب كمدر محيطدر گذشتههاي مرجانيفسيلد) 

  دو مورد) 2    سه مورد) 1
  هيچكدام) 4    مورديك) 3

دقيقه20

 هاي علوم تجربيسؤال

 علوم تجربي

  93تا63ي هاصفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدفعلوم تجربيهاي درسگويي به سؤالاز شروع پاسخلطفاً قبل

  خواهيد داد؟درستسؤال پاسخ10به چند سؤال ازامروزكنيد در آزمونبيني ميپيش
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  قبلآزمون10چند از
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روي سـطح افقـي قـرار تـرين سـطح ترين سطح و در حالت دوم از كوچكبزرگازدر حالت اولمتر راسانتي 6و 3،4مكعب مستطيلي به ابعاد -87
Nجرم اين مكعب مستطيل چند گرم ،تر از حالت اول باشدپاسكال بيش5000دهيم. اگر فشار در حالت دوممي g)است؟ )

kg
10 

1 (1200    2 (2/1  
3 (2400    4 (4/2  

A ،پر از آب استزيرفي كه مطابق شكلظردر -88  برابر با كدام گزينه است؟Cو B ،رابطة بين فشار نقاط

1 (A C BP P P   
2 (A C BP P P   
3 (C B AP P P   
4 (A B CP P P   
  

 ةدر حـالتي كـه قاعـد متـر باشـد،  6كوچكةمتر و شعاع قاعد  24بزرگ ةقاعدقطراگر .جسمي مطابق شكل زير بر روي زمين قرار گرفته است -89
از وزنـه اسـتفاده بـا حـالتي كـه حاصـلچند برابر وزن جسم بايد روي جسم قرار داده شود تا فشاربا وزنايوزنهت،تر بر روي زمين اسبزرگ
 برابر باشد؟ ،كوچك روي زمين است ةقاعدشود ونمي

1 (15  
2 (4  
3 (3  
4 (16  
  
  

نيروهاي وارد بر بادكنك و حجم آن را به طور تقريبي درست ،كدام گزينه ؛تواند تا هر ارتفاعي از زمين باال برودفرض كنيد بادكنكي داريم كه مي -90
 دهد؟نشان مي

1 (    2 (  

3 (    4 (  
 آ از هم بوده است؟هاي مختلف پانگهبه عقيدة دانشمندان، كدام عامل باعث جدا شدن قسمت -91

  كرههاي همرفتي سست) جريان2    ) نيروي جاذبة زمين1
نتقالي زمين) حركت وضعي و ا4      و مدجزر) نيروي3

كره، رسـوبات از حالـت . . . هاي سنگها زياد شد، در اثر حركت و . . . ورقهنشين شدند و ضخامت آنهاي رسوبي در درياها تهاز اين كه اليهپس -92
  آورند. ها را به وجود ميكوهآيند و رشتهخورده درميشوند و به حالت چينخارج مي

  عمودي) دور شدن ـ2    ) دور شدن ـ افقي1
  ) برخورد ـ افقي4    ) برخورد ـ عمودي3

 كره قرار گرفته است؟درياي سرخ بين كدام دو ورقة سنگ -93

  آمريكاي جنوبي- آفريقا) 2    ايران- هند) 1
آفريقا- عربستان) 4    هند- عربستان )3
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  ؟هاي راهنما قرار بگيردشود كه يك فسيل جزء سنگوارهباعث ميزيرهايويژگيچه تعداد از -94

  اي محدود يافت شود.لف) در منطقها
  ب) به سادگي قابل تشخيص نباشد.

 ج) نمونة موجود آن محدود باشد.

 دو) 2    سه) 1

  صفر) 4    يك) 3
 »ها . . . فسيل«كند؟كدام گزينه عبارت مقابل را به درستي كامل مي -95

  نمكي امكان تشكيل ندارند.هاي) در محيط1
  شوند.دار كمتر تشكيل ميهاي اكسيژنبه محيطهاي فاقد اكسيژن، نسبت) در محيط2
  شوند.ها تشكيل ميتر از محيط مردابهاي دريايي بيش) در محيط3
  ها و گرما دارند. ) در هنگام تشكيل نياز به حضور باكتري4

96 - A Cميليون سا350حاوي فسيلياگر در شكل زير الية 150Dحاوي فسيليله و الية تقريبـًا چـه سـني را نشـان ميليون سـاله باشـند، اليـة
  دهد؟مي

  ميليون سال100) 1
  ميليون سال250) 2
  ميليون سال350) 3
  ميليون سال200) 4

خواهيم اين جعبه را روي ميز افقي بدون اصطكاكيپاسكال را تحمل كند و نشكند. مي1000تواند حداكثر فشاركيلوگرمي مي 5ديوارة يك جعبة -97

cmدستبا دو دست هل داده و به حركت درآوريم. اگر مجموع مساحت كف چه شتابي برحسب متـر بـر مجـذور باباشد، حداكثر2200هايمان
   كه آسيبي به آن برسد؟بدون اين ،تواند حركت كندميثانيه جعبه

1 (8  2 (4  3 (16  4 (2  
98- Bدر شكل زير، فشار ناشي از آب در نقطةA     است؟چند برابر فشار ناشي از آب در نقطة

1 (2  

2 (1
3  

3 (3  

4 (1
2  

  
تر باالبر به سطحتني را با تندي ثابت باال برد. اگر نسبت مساحت سطح بزرگ 4توان يك وزنةنيوتوني مي100در يك باالبر هيدروليكي، با نيروي -99

Nنيرو حداكثر وزنة چند تني را ميهمان% افزايش يابد، با20تر آنكوچك gتوان باال برد؟ (
kg

10،1 كيلوگرم)1000= تن    

1 (/4 2    2 (48    
3 (/4 8    4 (42   

    است؟نشدههاي زير به كاربرد مفهوم فشار در زندگي روزمره اشارهيك از گزينهدر كدام -100
    تر بودن پنجرة هواپيما از پنجرة اتوبوس) كوچك1
  ي براي راه رفتن روي برف) استفاده از چوب اسك2
    ها در ته كفش بازيكنان فوتبال) گل ميخ3
  نوردانهاي صخرههاي زير كفش) زيره4
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 (نگاه به گذشته)است؟نادرستكدام گزينه -101
شود. ) شكر همانند اتانول در آب به صورت مولكولي حل مي1
  ول كات كبود در آب رسانايي الكتريكي دارد. ) محلول نمك خوراكي برخالف محل2
  شوند. شوند و سبب برقراري جريان الكتريكي در محلول ميهاي سازنده در سراسر محلول پخش مي) در محلول كات كبود در آب، يون3
  ارند. با هم تفاوت د هكلريد و شكر در آب در شكل، رنگ و اندازهاي كات كبود، سديم) بلورهاي حاصل از محلول4

)در مورد سديم -102 Na)11و گاز كلر( Cl)17است؟نادرستكدام گزينه 
  شود. توليد ميخوراكيهاي گاز كلر واكنش داده و نمكهاي سديم تشكيل شده است، با مولكولفلز سديم كه از اتم) 1
  شوند. با گرفتن الكترون به يون منفي (آنيون) تبديل ميهاي كلر اتمه يون مثبت (كاتيون) وهاي سديم با از دست دادن الكترون ب اتم) 2
  . باشدميبرابرها با يكديگردر يوندر تركيب حاصل از واكنش بين سديم و كلر، تعداد الكترون در مدار آخر و تعداد مدار الكتروني) 3
  شود. تركيب يوني حاصل ميگيرند وها كنار هم قرار ميفي آنهاي مثبت و منيون ،و سمي كلررنگگاز زردسديم وبراقدر واكنش بين فلز) 4

 ؟صحيح هستندتاكدام عبار -103
  شود. هاي سديم و كلريد وارد بدن ما مييونازمقادير قابل توجهي ،الف) با خوردن مواد غذايي

  اثر است. هاي بدن ما بياختهي بر فعاليت يرژيم غذاينمكدر مقاديرتوجهب) تغييرات قابل
  شود.قرص فروس سولفيت توصيه ميمصرف ،) در دوران بارداري و شيردهيج
 ايجاد جريان الكتريكي در قلب است. سديم،) يكي از وظايف يوند
  د- ج) 4  ج- ب) 3  ب- الف) 2  د- الف) 1

 . . .جز بهباشند،صحيح ميهاگزينهةهمهاي يونيهاي تركيبدربارة ويژگي -104
  شوند. شكننده هستند و در اثر ضربه خُرد مي) 1
  ربايند.هاي با بار همنام همديگر را ميو يونباشنددر مجموع خنثي مي) 2
  شوند. رساناي جريان الكتريكي نيستند و اغلب در آب حل مي ،در حالت جامد) 3
  دهد. ي را افزايش ميدر آب، دماي جوش آب و رسانايي جريان الكتريكخوراكيحل شدن نمك) 4

 است؟ 1برابر ،در كدام گزينههاي مطرح شدهدر مولكولاشتراكيهايالكتروننسبت تعداد -105
  آب- نمك خوراكي) 2    آب- متان) 1
  متان- اكسيدديكربن) 4    اكسيدديكربن- نمك خوراكي) 3

  
  
  

  

  
 

 بيان كرده است؟هاي زير، تعريف فشار و يكاي آن را به درستيكدام يك از گزينه - 106
  است. نيوتن بر مترمربعشود و يكاي آننيرو در سطحي كه به آن نيرو وارد مي ةانداز) 1
  باشد. مربع مير مترشود و يكاي آن نيوتن دنيرو تقسيم بر سطحي كه به آن نيرو وارد مياندازة) 2
  باشد.ر مترمربع ميشود و يكاي آن نيوتن دنيرو در سطحي كه نيرو به آن وارد مياندازة) 3
  باشد. مينيوتن بر مترمربعشود و يكاي آننيرو تقسيم بر سطحي كه به آن نيرو وارد مياندازة) 4

107- kg شارفتر قرار دهيم،نيم و روي سطح كوچكاگر مخروط را وارونه ك .روي يك سطح افقي قرار داردهمانند شكل زير12مخروط ناقصي به جرم
 يابد؟چند پاسكال افزايش مي

N
(R cm, R cm,g , )

kg
    1 220 10 10 3 

1 (4000      
2 (3000  
3 (2000  
4 (1000  

تـرين فشـاري كـه ايـن شـخص ترين و بيشدر اين صورت كم ،كيلوگرم باشد50مترمربع و جرم اوسانتي50پاي شخصييكاگر مساحت زير -108
باشد؟ (شتاب جاذبهبرابر با چند پاسكال مياز راست به چپترتيببه،ه سطح زمين وارد كندبكف پاي خوديك يا دوبا ايستادن رويتواندمي

 شود.) نيوتن بر كيلوگرم فرض مي10روي سطح زمين
1 (25000 -100000  2 (50000 -75000  3 (50000 -100000  4 (25000 -50000  

cmمكعب مربعي -109 فشاري كه بـر .ايستدكيلوگرم روي مكعب مي80روي كف اتاق قرار دارد و شخصي به جرمكيلوگرم10و به جرم20به ضلع
N ،شودكف اتاق وارد مي g)چند پاسكال است؟ )

kg
10 

1 (22500  2 (20000  3 (25000  4 (17500  
در .داستفاده نماي ،زده دچار حادثه شده استة يخدر درياچن فردي كهد از آن براي بيرون آورداهخوداريم كه تيم نجات ميزيرنردباني به شكل -110

 تر باشد؟چه كمبگيرد تا احتمال شكستن يخ دريا راقرامدادگرفرد ،كدام حالت
1 (A   د. بايستBوروي نقاط
2 (B   د. بايستCوروي نقاط
3 (C DAودو دست را در نقاط   قرار دهد. Bوو دو زانو را روي نقاط
  شكستن يخ ندارد. ثيري در احتمالقرار گرفتن روي نقاط مختلف، تأ) 4

دقيقه20

 علوم تجربي (شيمي)

 24تا13ي هاصفحه

علوم تجربي (فيزيك) هاي علوم تجربي (بخش فيزيك)سؤال
 87تا83ي هاصفحه

 )شيميهاي علوم تجربي (بخشسؤال

A

B

C

D

R2

R1
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 (نگاه به گذشته) ؟نيستهاكدام يك از موارد زير، از فوايد مرجان -111

  ) محافظت از سواحل در برابر فرسايش2    شكن طبيعي) موج1
  ) توليد كلسيم قابل جذب4    ) زيستگاه جانوران دريايي3

 . دهد، احتمال تشكيل فسيل را افزايش ميداشتن . . .  -112
  فسادپذيراعضاي سخت و) 1
  كنندهو دور بودن از معرض عوامل تجزيه) اعضاي سخت2
  ) اعضاي نرم و فسادپذير3
  كننده) اعضاي نرم و قرار گرفتن در معرض عوامل تجزيه4

  ؟نيستراهنماهايهاي فسيلاز ويژگيگزينه،كدام -113
  سان است.    ها آ) تشخيص آن2  ها فراوان است.                هاي موجود آن) نمونه1
  شوند.) در مناطق خاصي يافت مي4  شوند. زمين استفاده مي ةپوستدهندةتشكيلهاي) در تعيين سن اليه3

 هاي زير صحيح است؟از عبارتچه تعداد -114

 سنگ و گاز است.هايي مثل زغالالف) يكي از كاربردهاي فسيل جانداران، استفاده در شناسايي ذخاير سوخت

 تر است.بااليي خود قديمي ةاي رسوبي، همواره هر اليه از اليه يهب) در توالي ال

 اين منطقه است. ةر گذشتوهواي گرم و خشك دنمك و سنگ گچ در استان سمنان، بيانگر آبج) وجود معادن سنگ

 شود.هاي ژئوفيزيكي استفاده ميذخاير نفت و گاز، از روش ةد) در شناسايي اولي
    سه) 2    چهار) 1
 يك) 4    دو) 3

كاي . . . اثبات كردند كه در ابتدا اين دو قاره بهيهاي حاشية . . . آفريقا و حاشية . . . آمرهاي موجود در سنگشناسان با توجه به تشابه فسيلزمين -115
 ترتيب از راست به چپ)هم چسبيده بودند. (به

  شمالي –غربي –غربي) 2    جنوبي –شرقي –غربي) 1
  جنوبي –شرقي –شرقي) 4    ليشما –غربي –شرقي) 3

 . . .  ،هر گياه داراي دانه . . . هر گياه داراي هاگ - 116
  هاي حاوي پولك دارد. وطرمخ- برخالف) 2    رگبرگ دارد. –همانند) 1
  باشد.سا ميفاقد ريشه- همانند) 4  .باشدداراي تخمك و گرده مي- برخالف) 3

 ؟شده استنابينادرستيهكدام يك از جمالت زير در ارتباط با گياهان ب -117
  . كننداند كه دانه توليد ميها اولين گروه از گياهان آونددار و داراي ساقة زيرزمينيسرخس) 1
  ته است. ند چوبي باالي آوند آبكشي قرار گرفآو ،دانهنهانبرگ يك گياهدر ميان) 2
  . باشندپنجمضربي از عددتوانندميهااي، گلبرگدانه دولپهدر گياهان نهان) 3
  شود. آن ذخيره ميساقةدرطور عمده بهمواد مغذي در گياه كاكتوس) 4

 كند؟گاو زندگي مي ةدر گوشت آلود ،هاي زيرنوزاد كدام يك از كرم -118
  كرم كدو) 2    داركرم قالب) 1
  زالو) 4    اسكاريس) 3

 از موارد زير صحيح است؟چه تعداد -119

  شوند. تقسيم مياصليگروه 5داران بههرهو ماصليگروه 7ها بهمهرهالف) بي
  . ها نداردجريان آب تأثيري بر تنفس اسفنجب) 

 آيد. هايي با اسكلت آهكي به وجود ميج) آبسنگ بر اثر تجمع اسكلت مرجان
  دو مورد) 2    يك مورد) 1
  كدامهيچ) 4    سه مورد) 3

 تنان صحيح است؟كدام گزينه در ارتباط با نرم -120
 كند.را در بر گرفته و از آن حفاظت ميها آنتنان، بخش سفتي به نام صدف دارند كه بدن رمن ة) هم1

 . اندبه انسان يهاي انگلانتقال بعضي از كرم ةها واسطقه دارند كه برخي از آنتنان بدني نرم و داراي حل) نرم2

 د.نآيمياز آفات گياهي به شمارتنان هستند وو ليسه از انواع نرم) حلزون3

كنند.ب شيرين) زندگي ميها در آب (دريا يا آتنان در خشكي و برخي از آن) بيشتر نرم4
  

ناسي)شعلوم تجربي (زمين شناسي)و زيستشناسيعلوم تجربي (بخش زمينهايسؤال
 82تا73هايصفحه

شناسي)علوم تجربي (زيست
  147تا135ي هاصفحه



  

  

 

  )) پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
 14001400 ماهماه بهمنبهمن 2121 آزمونآزمون دفترچة سؤالدفترچة سؤال

 
 سؤالسؤال 100100 هاي آزمون:هاي آزمون: تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
 دقيقهدقيقه100100 گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

  

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
زمان پيشنهاديشمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس

  دقيقه50  501213استعداد تحليلي
  دقيقه 5  17114 5(هشتم)ي آسمانهاقرآن و پيام

  دقيقه 5  17615 5(هشتم)فارسي
  دقيقه 5  18116 5(هشتم)مطالعات اجتماعي

  دقيقه 5  18617 5(هشتم)علوم تجربي
  دقيقه 5  19118 5(هشتم)رياضي

  دقيقه 5  19619 5(نهم)هاي آسمانقرآن و پيام
  دقيقه 5  20120 5(نهم)فارسي

  دقيقه 5  20621 5(نهم)اجتماعيمطالعات
  دقيقه 5  21122 5(نهم)علوم تجربي

  دقيقه 5  21623 5(نهم)رياضي
  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس
  زاده، سارا معصوممظاهريرضا، حميداحمدرضا قرباني، سينا گروسيسارا بابايي،  استعداد تحليلي

شعيب مقدمزاده،را معصومسااحمدرضا قرباني،هاي آسمانقرآن و پيام
پور، آگيتا محمدزادهخانسپهر حسننيلوفر اميني،حميد اصفهاني،  فارسي

زادهسارا معصومسينا گروسي،زهرا صداقت،هانيه رمداني،مطالعات اجتماعي
  زادگان، مجتبي ميرزاييمريم موسيمقدم، همونا عليزادبهتاش، اميرحسين حسامي، اكبر رحيمي،زادهفيروزه حسينشعار،جواد احمديعلوم تجربي

  آرمان وكيليعليرضا مصفا،محمدعلي جعفري، عاصف محبي،،دفرمرجان جهانباني  رياضي
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران مسئولين درسمسئولين درس
هايقرآن و پياماستعداد تحليلينام درس

  شناسيزيست  شيمي  فيزيك  رياضي  علوم تجربي  مطالعات اجتماعي  فارسي  آسمان
  آرش دانشفر  مقدممونا عليزاده  ليال خداورديانشعارجواد احمديحميد اصفهانياحمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  مسئول درس

  ويراستار
  سينا گروسي
  ابك اسالميب  زادهسارا معصوم  زادهسارا معصوم  سكينه گلشني  شعارجواد احمدي

  جاد محمدنژادس  آبادينوشجواد زينلي  احمدرضا قرباني

مسئول درس
  پورمريم بهمن  هاشميمهسا سادات  ستايش محمدي  الناز معتمدي  ستايش محمدي  پورمريم بهمنمستندسازي

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
  شعارجواد احمدي  مدير گروه آزمون
  مقدممونا عليزاده  مسئول دفترچه

  الهام مشهدي  آراييصفحه
عباسيحميد  ناظر چاپ

  مقدممازيار شيرواني  ستندسازيمدير گروه م
  هاشميمهسا سادات  مستندسازيمسئول دفترچة

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

 ر گسترش دانش و آموزشر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بوقف عام شد ب 13841384چي در شهريور چي در شهريور ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام داراييتمام دارايي
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اي مشابه اين دو واژه را دارد؟كدام گزينه رابطه .اي برقرار استميان اين دو واژه رابطه .شودتبديل مي» ابرمرد«ژةوابا افزودن يك پيشوند به» مرد«ژةوا-121

  گرايانهفراواقع –گرايانه) واقع2    درماندن –) ماندن1

  بازگفتن –) گفتن4    بررسيدن –) رسيدن3

باشد............. با .......... ميرابطةهمانند» خردمند«با» جاندار«رابطة-122

  ظرف -) سفال2    زمين -) خانه1

  پستاندار -) نهنگ4    مدادنوكي -افزار) نوشت3

واژه كدام است؟از جهت ساختمتفاوت ةگزين-123

  آسا                       هريمن) ا2    پريسا                   ) 1

) سالسا4    ودآسا                      ) د3

دارند؟» بافدست –خداداد –پوشسياه«هايواژگان كدام گزينه به ترتيب ساختماني مشابه با واژه -124

پاشآب -داربست -نشيندل) 2    دست مزد –بلندگو –دلگرم) 1

دستمال –دسترس –رونويس) 4    نورافكن –گردعقب –سربند) 3

 ؟نيستسازد. اين تركيب مشابه كدام گزينهرا مي» سربازمعلم«تركيب» معلم«و» سرباز« ةي و ساختاري ميان واژارتباط معناي -125

افسرنگهبان) 2    استادراهنما) 1

آب زيركاه) 4    مديرآموزگار) 3

تركيب عبارات داخل پرانتز در كدام دو گزينه داراي نقش دستوري يكساني است؟ -126

است.الف) خانمش (پا به ماه) 

(دست برقضا) خودش سالم ماند.ب) 

(دست به فرمان) تو هم بد نيست.ج) 

كارها (دست به آچار) است.  ةدر همد) 

الف و د) 2    الف و ج) 1

  ب و الف) 4    ب و ج) 3

 ؟نداردمعنايي وجود –ساختواژي ةهم آوا و هم نويسگي)، رابط ة(عالوه بر رابط ،در ميان كدام جفت واژه -127

سپر –سپر) 2    زين –زين) 1

يخچال –يخچال) 4    ملَك        –ملك) 3

است؟متفاوتمركب با ساير واژگانساختمان كدام واژه -128

سرخودآنتن) 2    نامهخودزندگي) 1

  چاقوتيزكن) 4    سردستدكمه) 3

هاي استعداد تحليليسؤال
 

  استعداد تحليلي

دقيقه50
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هاست؟ساير گزينهبامتفاوتس كدام گزينهداراي معاني ديگري هم است؛ بر اين اسا» رسانداي كه پيغام مينوشته«نامه بجز مفهوم ةواژ-129

نامهفال) 2    نامهامان) 1

نامهالهي) 4    نامهشجره) 3

 ؟نيستشود كه هر دو با يكديگر مترادف است؛ كدام گزينه مشابه اين موردتبديل مي» اشتر« ةبه واژ» الف«با افزودن» شتر« ةواژ-130

بازرگان -بازارگان) 2    بريشم -ابريشم) 1

مازار –ميازار) 4    خموش -خاموش) 3

است؟متفاوتهاارتباط معنايي ميان كدام گروه واژه با ساير گروه -131

دشنام –دشخوار –دشكام) 2    نارنج –ناياب –نادان) 1

  ناكام –نافرجام –ناجنس) 4    افزارنرم –افزارسخت –بدافزار) 3

 ؟گيرندنميواژگان در يك گروه قرار ةدر كدام گزينه هم -132

ارض –عرض –ارز) 2    سور –صور –ثور) 1

غزا -قضا –غذا) 4    علم –اَلم –علَم) 3

است.مانند نسبت . . .نسبت راه شيري به كهكشان، -133

جنگل بلوط به جنگل) 2    درخت افرا به جنگل) 1

اقيانوس هند به اقيانوس اطلس) 4    اقيانوس آرام به رودخانه) 3

است.. . .نوس مانندزحل به اورا -134

ماهيماهي مركب به گربه) 2    زرافه به چهارپا) 1

  خوار به عقابمورچه) 4    پشت به مارماهيالك) 3

  باشد؟» ديرينه«جايگزين معنايي صحيحي براي صفتتواندنميكدام گزينه -135

پارينه) 2    عتيق) 1

پار) 4    عقيق) 3

مثنويقرار گيرد؟ (تركيبات مذكور از كتاب» روزگاربردن -روييسخت –بانگ آب –شناسان تن«براي تركيباتتواند جايگزين معنايي مناسبيكدام گزينه مي -136

انتخاب شده است).معنوي

  گذر عمر –پررويي –صداي آب –) طبيبان1

  وقت تلف كردن –سماجت –آب ةقطر –) پزشكان2

  بزرگ شدن –پررويي –آب ةقطر –) طبيبان3

  وقت تلف كردن –سماجت –صداي آب –) پزشكان4

انتخاب شده است).مثنوي معنويباشد؟ (صفت مذكور از كتابنزديك مي» ديگچرب«كدام گزينه به عبارت معنايي -137

  .نيارست گردون سرش را بسود/ به بخشندگي شه چو او خود نبود) 1

  .بريد آتش ازهيزم نيم سخت/ چو شد كشته ديگي هريسه بپخت) 2

  .با ديگ بمنشين كه سيه برخيزي/ ي از آن كه با بدان آميزيبد گشت) 3

  .ديگ در قصر او بزرگ تغار است/ خون عدو را چو روي خويش بدو داد) 4
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ضـلاثـر ابوالفتاريخ بيهقـيهاي مذكور از؟ (عبارتباشد» نظاير -اهل بيت –عشرت –تفحص«تواند جايگزين معنايي مناسبي براي تركيباتكدام گزينه مي -138

بيهقي انتخاب شده است).
  مانندگان -اهل خانه –خوشحال –) بازجست1

  مانندگان -خانگيان –شادكاري –) بازجست2

  مانند –خانگيان –خوشحال –) پيدا كردن3

  مانند –اهل خانه –شادكاري –) پيدا كردن4

را مشخص كرده است؛ براين اساس كدام» ضرباهنگ« ةواژ» لب با فواصل مشخصهاي متوالي قضربان«فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي معادل  پزشكي -139

  ؟نيستگزينه صحيح
  ) كژآهنگي: ضربان نامنظم1

  نظمي در قدرت و كيفيت و توالي ضربان نبض كه استمرار دارد.) كژآهنگي پيوسته: بي2

  ت.آهنگي: اختالل در ضربان قلب كه در آن ضربان منظم ولي نابهنجار اس) دش3

  ) ضرباهنگ فراري: ضربان متوالي قلب با فواصل زماني نامنظم4

  ***متن  زير را بخوانيد و به سه پرسش بعدي پاسخ دهيد.

دههـاي دينـي مزديسـنا بكـار بـر ها و آيينها از مرگش گذشته بوده در ميان نوشتهها و سدهرو با اينكه سالگردد، از اينهاي مقدس برميزبان اوستايي، به زبان

 .استشدهمي

 ،نخسـتين. نمايـدمـيتركهنهيكيكهاسترفتهكاربهاوستادرزباناينازگوناگونگويشدوكهآيدبرمياوستا ةاست. از مطالعاوستا تنها اثر به جا مانده به آن

ترپسين  ةلهجبه اين لهجه است. 27و نيز چهار دعا از يسنهفت هات41تا35هاييسن هاي شخص زرتشت به آن است. به عالوهاست كه سرودهگاهاني  ةهجل

هايي ازتعلق دارند، هر دو شاخهايران كه به جنوب غربيزبان پارسي باستان شرقي ايران وزبان اوستايي كه با شمال .استامروزياوستايهايقسمتساير  ةلهج

 .استايراني-گروه زباني هندو شان برگرفته ازهاست كه همهاي نزديك به اين زبانريشهنيز همهندي كهن زبان .هستندايراني كهن ايراني يا-زبان نيا

ميانـهزبان فارسي اند كه بهناميده دين دبيرهيابدان نوشته شد. اين الفبا را الفباي اوستايياوستا ساخته شد وپهلوي  وزبوري از الفبايالفبايي  ،ساسانيان ةدر دور

يا تلفظ متون فارسي ميانه كهفارسي ميانه نوشتنبرايموارديدرهم واوستا،متننوشتنبرايهمدارد،فونتيكياآوايي ةاين خط كه جنب».خط ديني«يعني

ه دليل نياز بـهايجاد الفباي اوستايي باست. ) ازميالدپس651تا226(ساسانيانزماندرنوشتاري ةيك شيودر واقع .شدبودند استفاده ميخط پهلوي كتابي به

كتـاب گشت. مجموعـه متـوني كـه امـروزه هاي بعد منتقل ميشد و سينه به سينه به نسلر ميدرست نوشتن متون اوستايي بود كه تا آن زمان توسط افراد از ب

مـيالدي)، اسـت. ايـن احتمـال 379تا309دهند نتيجه گردآوري آن در سده چهارم ميالدي، شايد در دوران شاپور دوم ساساني (زرتشت را تشكيل ميمقدس

آيين مزدا و بنياننوآفريني (revival) گرنمايانكهكار،اين. باشدبودهساسانيان ةرود كه زبان اوستايي تنها يك كار تك منظوره براي گردآوري اوستا به وسيلمي

 (orthodoxy) سختگيرانه مرتبط با قدرت سياسي است، احتماالً در اثر تمايل به عرض اندام بيشتر در برابر بوداييان، مسيحيان، و مانويان اجرانهادن راست ديني

خط پهلوي كه خط. سازدترين الفباست كه صداها را با اندك فرقي از هم جدا ميدانيم وسيعتا آنجا كه ما مياوستا الفباي. دبوكتاب ةپايشد كه دين و آيينشان بر

بسنده نبود چرا كه ،كه نيازمند دقت فراوان بودزبان ديني نوشتنهاي گوناگون ايراني ميانه بود، ولي براياوستايي بر آن استوار است، خط رايج براي نوشتن زبان

عنا كه داراي بيش از يك صدا بودند). در مقابل، اوستايي يك خـطها مبهم بودند (بدين منماد (حرف) بود كه بيشتر آن22پهلوي يك ابجد ساده شده هجايي با

و آراميخط پهلوي خط اوستايي، مانند .دادرا مي (allophone) هاهاي (كاراكتر) روشن و رسا براي صداها بود و اجازه ابهام زدايي آوايي چندصداييكامل با نويسه

سـيركمياب بوده و خاستگاه ثانويه دارند. فاانواع استاندارديداراسبيده نيستند و خطوط پيوندچها به همدر خط اوستايي حرفشودنوشته ميراست به چپ از

 .اندها در پي تالش براي زيبانويسي (كشيدن دم حروف) ايجاد شدهكند ولي بيشتر آنخط پيوند را فهرست مي16رفتههمروي
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  دليلي براي ابداع خط اوستايي باشد؟تواندنميكدام گزينه -140
  تر براي متون دينيآيين زرتشت و درنتيجه تدارك يك خط دقيق) احساس نياز به نوآفريني در1
  ) احساس نياز به ثبت متون اوستايي و درنتيجه ثبت و محافظت از آن2
  اندام در مقابل مسيحيان، بوداييان و مانويان) تمايل به عرض3
  ) براي ايجاد تمايز ميان متون اوستايي و مانوي4

  ؟نيستقخط اوستايي صادةكدام مورد دربار -141
  حرف (نشانه) است.22) اين خط داراي1
  شود. ) از راست به چپ نوشته مي2
  ) در اين خط براي تعيين خطوط پيوند حساسيت به خرج داده شده است.3
  ) يك الفباي فونتيك است.4

 ؟باشدنميزبان اوستايي صحيح ةكدام گزينه دربار -142
  اوستا است.) تنها اثري كه از اين زبان برجاي مانده، كتاب1
  ريشگي و اشتراكاتي با زبان سانسكريت دارد.) اين زبان هم2
  باشد.  تر اوستا مربوط به شخص زرتشت ميهاي قديمي) سروده3
  ) سه گويش مختلف از اين زبان موجود است.4

  ***متن  زير را بخوانيد و به سه پرسش بعدي پاسخ دهيد.
  هاي ايرانيجشن
هـا اند. برخي از ايـن جشـنشود كه داراي ريشه تاريخي ايراني هستند و از دوران باستان تا به امروز رسيدههايي ملي و مردمي گفته ميبه جشن هاي ايرانيجشن

وبيش زنده هستند. كم
هـايي اطـالق شده به جشنهاي فراموشجشن .)نوروز شود كه بنا به سنت تاريخي در ميان مردم رايج است (مانند جشنهايي اطالق ميهاي زنده به جشنجشن
هـا رواج داشـته باشـد (ماننـد هـايي بـراي احيـاي برخـي از آن، اما ممكـن اسـت كوشـش)بهاربد شوند (مانند جشنشود كه بنا به سنت تاريخي برگزار نميمي

هايي مشترك در ميان همه آنهاست. نخست اينكه تقريباً همگي در پيوند بـا دهنده ويژگيها نشانهاي ايراني و زمان برگزاري آنبررسي جشن). گاناسفند جشن
 .باشدها هر چه بيشتر با تقويم طبيعي منطبقاست تا زمان برگزاري آنو به همين دليل كوشش شده هاي طبيعي و كيهاني و اقليمي هستندپديده

ها را مراسم ديني خود معرفـي اند كه برخي از آنبا اينكه همواره پيروان اديان گوناگون تالش كرده كدام برگرفته از دستورهاي ديني نيستنددوم اينكه تقريباً هيچ
 .ر پيوند مستقيم با اديان بدانندها را دكنند تا اين جشنها را متعلق به هيچ ديني دانست. اما برخي كسان تالش ميتوان آنكنند؛ اما نمي

در» بمـو«ها جايي ندارد. حتي مراسم عيدها و مراسم ايراني در اين است كه با سرور و شادي همراه هستند و غم و اشك و گريه در آنسومين ويژگي گردهمايي
شده است.بوده، همراه با سرود و شادي برگزار ميماني زمان با روز جانباختنكه اتفاقاً هممانويان ميان

هاي ايراني اثري از خشـونت و بـدرفتاري نسـبت بـه كدام آيينهمه مظاهر طبيعت است. در هيچها و مراسم ايراني در احترام و پاسداشتچهارمين ويژگي جشن
 .شودبرگزار ميمحيط زيست هايي همراه است كه به انگيزه پاكيزگي و پاسداري ازشود. بلكه حتي با آيينگياهان و حيوانات ديده نمي

كوچك به آن رسـميت و ايشعلههاي ايراني با آتش است. حتي اگر آن جشن پيوند چنداني با آتش نداشته باشد، اما عموماًويژگي پنجم، پيوند ناگسستني جشن
بخشد.تقدسي بيشتر مي

آيد،بر ميشاهنامه گونه كه از متون كهن همچونمرگ كسي در پيوند نيست و آناني چنين است كه با زادروز يا سالها و مراسم ايرششمين ويژگي عمومي جشن
گذرد. آنچه براي ايرانيانچرا كه هر كسي در روزي زايش يافته و در روزي درمي؛اندكردهه ندرت آن را ثبت ميبراي ايرانيان زادروز كسي اهميتي فراوان نداشته و ب

دانيم كه فردوسي نيزبينيم. ميميفردوسي هاي آن را در شاهنامهاست كه نمونهبوده» انجام كاري بزرگ«اند،گرفتهبا ارزش بوده و آن را ثبت كرده و گاه جشن مي
 .استباشد، بسنده كرده و از يادآوري صريح زادروز خود خودداري كرده» سرايش شاهنامه«تنها به ثبت زمانِ پايانِ كار بزرگ خود كه همانا

انگيزي برگزارزيستي شگفتبستگي و هماي يكپارچه و با همهاي ميهني خود را به گونهها و آييناست. ايرانيان جشنهفتمين ويژگي عمومي در گستردگي مراسم
نهاي ايراني متعلق به همه ايرانيـان اسـت و همـه بـراي نگاهبـاني از آ اند. آييندانستههاي قومي و ديني و زباني را عامل بازدارنده اين يگانگي نميكرده و تفاوت

هاي يك زنجير در پيوستگي كامـل بـا هاي مشخصي است كه به مانند دانهها در متون كهن ايراني داراي تعريف و اندازههاي ميان آنها و فاصلهاند. جشنكوشيده
روز از شب يلدا يا چله،40پس ازجشن سده است،كه در منابع ايراني آمدهيكديگر هستند. تغيير جاي يكي از آنها، موجب گسست كل اين رشته خواهد شد. چنان

در متون و منابع كهنهاي تعريف شدهها و فاصلهروز از جشن اسفندگان است. اين اندازه25روز از اول آبان قرار دارد. همچنين جشن سده، پيش از100و پس از
  . ه بزرگترين دستاورد دانش گاهشماري در جهان است، مطابق استهاي سي و يك روزه (مبدأ هجري خورشيدي فعلي) كبا ماهگاهشماري ايراني ايراني، تنها با
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 ؟باشدنميهاي ايرانيهاي خاص جشنكدام مورد جزئي از ويژگي -143

  ) پيوند نزديك با طبيعت1

  هاشماري در زمان برگزاري جشن) اهميت گاه2

  ) مراسمات مذهبي و عرفاني3

  ) پاسداشت محيط زيست4

  است.. . . هاي طوالنيايراني پس از سدههايدليل اصلي ماندگاري جشن -144

  بستگي بدون توجه به تفاوت نژادي و قوميتي) هم1

  ) خوشگذراني و شادي2

  ) زنده نگه داشتن مراسم ديني3

  ) سختگيري پادشاهان و بزرگان ديني4

  گردد.برگزار مي. . . جشن سده پس از -145

  روز از اول آبان101) 2    شب چلهاز) چهل روز1

  ز جشن اسفندگاناروز25) 4    شن مهرگان) ج3

,  گيرد؟با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -146 , , , ,?1 2 2 4 8

1 (32  

2 (16  

3 (64  

4 (8  

,  گيرد؟با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -147 , , ,?12 14 18 26

1 (38  

2 (42  

3 (40  

4 (41  

تواند به جاي عالمت سؤال قرار گيرد؟كدام گزينه مي -148

3

7

84 2
30

5

1

8

?

1 (10  

2 (45  

3 (40  

4 (23  
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گيرد؟با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -149

1 (2867  

2 (3265  

3 (9365  

4 (8267  

 ؟بگيردقرارتواندميبا توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه -150

1 (39  

2 (37  

3( 11  

4 (9  

  

است؟متفاوتكدام گزينه با بقيه -151

1 (    2 (  

3 (    4 (  

است؟متفاوتكدام گزينه با بقيه -152

1 (    2 (  

3 (    4 (  

گيرد؟با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -153

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

?






2578 7663
3492 1854
4734 3285
6539

42

17

12

15

?

31

13

21

?
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?-1 7

د؟گيربا توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -154

1 (5  

2 (3  

3 (6  

4 (8  

گيرد؟با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -155

1 (  

2 (  

3 (  

4 (  

گيرد؟با توجه به الگو، به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي -156

1 (    2 (  

3 (    4 (  

گيرد؟با توجه به الگوي زير، به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي -157

1 (2  

2 (1  

3 (1-  

4 (2-  

  

  

4, , , ,3 , ?
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?

تواند جايگزين شود؟به جاي عالمت سؤال، كدام شكل مي -158

  

1 (    2 (    

  

3 (    4 (

تر است؟ها در كدام گزينه به موقعيت دو نقطة شكل زير، مشابهموقعيت دو نقطه نسبت به ديگر شكل -159

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

  

رو، همانندتر باشد؟هاي طرح روبهها، به جايگاه نقطه نسبت به شكلقرار داد كه جايگاه آن نسبت به ديگر شكلاي درون شكلتوان نقطهدر كدام گزينه مي -160

1(    2 (    

  

3 (    4 (  
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است؟متفاوتهاي ديگركدام شكل با شكل -161

1 (    2 (  

3 (    4 (

شود؟حجم مقابل، از جهت فلش به چه شكلي ديده مي -162

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  است؟مقابلكدام گزينه، شامل شكل -163

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  تواند باشد؟هاي زير ميكدام يك از مكعب ةشكل مقابل، باز شده يا گسترد -164

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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كند؟ (بدون چرخش)كدام گزينه، شكل سمت چپ را تكميل مي -165

1 (    2 (  

3 (    4 (  

ترين گزينه به آن كدام است؟رو، نزديكها در شكل روبهبا توجه به جايگاه نقطه -166

1 (    2 (  

3 (    4 (  

چين كدام است؟قرينه شكل سمت چپ نسبت به خط -167

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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پس از باز شدن چه شكلي خواهداين كاغذ در انتها سوراخ شود،گرابينيد. مراحل تا شدن يك كاغذ مربع شكل را در شكل زير به ترتيب از چپ به راست مي -168

 ).دهندها، محدوده كاغذ را پيش از تا شدن نشان ميچينداشت؟ (خط

  

1 (    2 (  

3 (    4 (  

حجم زير از تعدادي مكعب كوچك ساخته شده است. چند مكعب كوچك برداريم تا نصف اين حجم باقي بماند؟ -169

1 (10  

2 (14  

3 (17  

4 (20  

  

اي كه تمام وجوه آن با هم برابر باشد؟توان يك هشت وجهي ساخت، به گونهبا كدام شكل مي -170

1 (    2 (  

3 (    4 (  



  

  14: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1400بهمن21آزمون-5پروژة
  

  
  

كدام عبارت صحيح ترجمه شده است؟ -171

) و لكنَّ اَكثَرَ النّاسِ ال يعلَمونَ: و اما بيشتر مردم ندانستند.1

است.خدا حقنَّ وعد اهللاِ حقٌ: قطعا وعدةا) 2ِ

) عما تَعملون: از آنچه انجام مي دهند.3

4و زكات را بر پا مي دارند.لزكوةايؤتوَن) و :

چند مورد از واژگان زير درست معنا شده اند؟ -172

» روديعرُج: باال مي« -» شودينزِلُ: نازل مي« -» كنديلج: داخل مي« -» روديولج: فرو مي« -» يعلَم: مي داند«

  مورد 4) 1

  مورد 3) 2

  مورد 2) 3

  مورد 1) 4

  ؟نيست »آنچه«به معني» ما«در كدام گزينه -173

  ) يعلَم ما يلج في االَرضِ       1

  ) و ما يعرُج فيها       2

3       ماءنَ السنزِلُ مما ي و (  

  ) و ما اهللا بغافل4

ترجمه درست را مشخص كنيد. -174

ي لَه ما في السماوات و ما في االَرضِ: سپاس و ستايش براي خداست كه هر چه در آسمان و زمين است براي اوست.ه الَّذ) اَلحمد لل1ّ

خدا را بر خود ذكر كردند.نعمتاهللاِ علَيكُم: مردمنعمت) النّاس اذُكروا2

شويد؟فَكونَ: پس چگونه (با اين حال) منحرف ميؤ) فَاَنّي ت3ُ

  .ه: پس او را گرفتند) فَاتَّخذو4

 ؟شودنميدر كدام گزينه فعل ديده -175

  ال يخلف اهللاُ وعده        )1

  ) و لكنَّ اَكثَرَ النّاسِ       2

  فَاصبِر انَّ وعد اهللاِ حقٌّ        )3

الصلوة) اَلَّذينَ يقيموَن4

  

دقيقه 5ن (هشتم)هاي آسماهاي قرآن و پيامسؤال

هاي آسمان هشتمپيام
  103تا 9هايصفحه

  قرآن هشتم
  93تا12هايحهصف
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ها پاسخ دهيد.به پرسشرا كه نادرستي اماليي هم دارد بخوانيد وابيات زير* 

اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست/ گداي كوي تو از هشت خلد مستغنيست-1

هستي من زان خراب آبادست/ اثاثاگر چه مستي عشقم خراب كرد ولي-2

تو را نصيب همين كرد و اين از آن دادست/ دال منال ز بيداد و جور يار كه يار-3

كز اين فسانه و افسون مرا بسي يادست/ برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ-4

  اماليي دارد؟نادرستيكدام بيت -176

  ) بيت چهارم4  ) بيت سوم3  ) بيت دوم2  ) بيت نخست1

  ابيات باال در قرن چندم هجري سروده شده است؟ -177

  هشتم) 4  هفتم) 3  ششم) 2  پنجم) 1

  ه دارد؟جملابيات باال در مجموع چند جمله و شبه -178

  سيزده تا) 4  دوازده تا) 3  يازده تا) 2  ده تا) 1

  شود؟در بيت نخست ديده ميوصفيو چند تركيباضافيترتيب چند تركيب به -179

  دوـسه) 4  سهـچهار) 3  سهـسه) 2  دوـچهار) 1

  كدام بيت با بيت نخست قرابت معنايي دارد؟ -180

ستچون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت ا/ گزيده را به تماشا چه حاجت استخلوت) 1

كĤخر دمي بپرس كه ما را چه حاجت است/ جانا به حاجتي كه تو را هست با خدا) 2

آخر سؤال كن كه گدا را چه حاجت است/ اي پادشاه حسن خدا را بسوختيم) 3

جا چه حاجت استاظهار احتياج خود آن/ نماست ضمير منير دوستجام جهان) 4

دقيقه 5ي (هشتم)هاي فارسسؤال

 فارسي هشتم
88تا 9هايصفحه
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 ؟هاي داخلي و مركزي آسيا چگونه استام كشور واقع است؟ آب و هواي بخشر كدمتراكم ترين منطقه جهان از نظر جمعيت د -181

  ا بسيار گرم و خشك است.هتابستان –هند )1

  در معرض بادهاي موسمي هستند. –ژاپن )2

  اي يا بري دارد.آب و هواي قاره -اندونزي )3

  ها بسيار سرد است.زمستان -چين )4

ها هستند؟مرز بين كدام قارهترتيب بهتنگه برينگ و رشته كوه اورال ؟دشومحسوب مي» اي اقتصادي آسياببره«كدام كشور از جمله كشورهاي -182

  آسيا و آفريقا -شمالييآسيا و آمريكا -كره جنوبي )1

  آسيا و اروپا -شمالييآسيا و آمريكا -تايوان )2

  آسيا و اروپا -شماليياروپا و آمريكا -سنگاپور )3

  شمالييآسيا و آمريكا -ا و آفريقاآسي -ژاپن )4

؟كندكدام گزينه، به ترتيب جاي خالي و پاسخ سؤاالت را ارائه مي -183

چنگيزخان«،» هاي كدام حكومت بودند؟اصفهان پايتخت، نيشابور وري«،» هاي حكومتي از عربي به فارسي تغيير كرد.ها و فرماننامه ،.....ي دورةدر ابتدا«

 .»شكست كدام حكومت شد؟مغول موفق به

  خوارزمشاهيان -خوارزمشاهيان -يانغزنو )1

  سلجوقيان -خوارزمشاهيان -لجوقيانس )2

  خوارزمشاهيان -سلجوقيان -لجوقيانس )3

  سلجوقيان -سلجوقيان -غزنويان )4

 ؟ربع رشيدي و رصدخانه مراغه به ترتيب در زمان حكومت چه كسي ساخته شد -184

  خواجه نصيرالدين توسي - همدانياهللاخواجه رشيدالدين فضل )1

  هالكوخان مغول -نغازان خا )2

  خواجه نصيرالدين توسي -د خدابندهسلطان محم )3

  غازان خان -هالكوخان مغول )4

 ؟تعريف بازخورد، رسانه و ارتباط به ترتيب در كدام گزينه به درستي مطرح شده است -185

  همكاري و ياري رساندن به يكديگر -ارسال پيام ةوسيل -پيام از گيرنده به فرستندهارسال )1

  ارسال پياموسيلة -ارسال پيام از گيرنده به فرستنده -جريان ارسال و دريافت پيام )2

  همكاري و ياري رساندن به يكديگر -ارسال پياموسيلة -) جريان ارسال و دريافت پيام3

  جريان ارسال و دريافت پيام -پيامارسالوسيلة -ارسال پيام از گيرنده به فرستنده )4

دقيقه 5ي (هشتم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

 مطالعات اجتماعي هشتم
  120تا 1ي هاصفحه



  

  17: ةصفح  )سطهاول متو ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1400بهمن21آزمون-5پروژة
  

  
  
  

هاي زياد قرار داديم كه دو سر آنپيچ مسي با حلقهايم و در كنار آن يك سيماز يك سقف آويختهزيرربايي را به شكلآهن-186

ينهكنيم. كدام گزربا را به حركت وادار ميبه يك المپ كوچك وصل است حال با حركتي به صورت رفت و برگشتي آهن

شود.)موجب ايجاد جريان الكتريكي ميپيچسيمدانيم اضافه و كم شدن خاصيت مغناطيسي دراتفاق خواهد افتاد؟ (مي

  ماند.المپ روشن مي) 1

  ماند.خاموش ميالمپ) 2

  شود. گيرد المپ روشن ميترين حالت قرار ميربا در نزديكهنگامي كه آهن) 3

  شود.روشن ميالمپ به صورت پيوسته خاموش و) 4

چند مورد صحيح است؟ -187

  هستند.گستردهچشمهاز ديد مادرخشندخورشيد و ستارگاني كه در آسمان ميالف) 

  است.(چشمة نور) ب) آينه يك جسم منير

  شوند.  از هم دور ميهموارهپرتوهاي همگراج) 

  تواند نيم سايه ايجاد كند.اي ميچشمه نقطهد) 

  د) دو مور2    يك مورد) 1

  صفر) 4    سه مورد  ) 3

188- X كه جرم نسبي آن تقريباً برابر با صفر در نظراست. در اين ذره، تعداد ذرة زيراتمي20ها برابر باها و تعداد الكترون، اختالف تعداد نوترون127در ذرة

گويند.) ميدهندة اتم، ذرة زيراتميهاي تشكيلشود، كدام است؟ (به ذرهگرفته مي

1 (54    2 (74  

3 (53    4 (73  

كدام گزينه درست است؟ -189

  ها نقش دارند. ها، عوامل محيطي و تغذيه، در فعاليت صفحة رشد استخوانترشح هورمونالف) عوامل ژنتيكي،

  هاي قلبي، ظاهري مخطط دارند. هاي اسكلتي برخالف ماهيچهماهيچهب) 

شا سلولي سلول هدف قرار دارند. ها روي غهاي همة هورمونپ) گيرنده

  ) فقط عبارت (پ) درست است. 2    ) فقط عبارت (الف) درست است. 1 

  ها نادرست هستند. ) همة عبارت4    ) فقط عبارت (پ) نادرست است. 3

ودي مثل باكتري مشترك باشد (است). ها بين انسان و موجآيد كه . . . از اين ژنها و صفات انسان توسط تنها حدود . . . ژن به وجود ميتمام ويژگي -190

  يكممكن نيست هيچ –هزار30) 2    تعداد زيادي –46) 1

  تعداد زيادي –هزار30) 4    يكممكن نيست هيچ –46) 3

دقيقه 5

شيمي هشتم
  27تا 1ي هاصفحه

فيزيك هشتم
  96تا76ي ها هصفح

  127تا122ي هاصفحهو
  شناسي هشتم  زيست
  64تا28ي هاصفحه

  

علوم تجربي (هشتم)هايسؤال

S N



  

  18: ةصفح  )سطهاول متو ةدور(پاية نهم تيزهوشان  1400بهمن21آزمون-5پروژة
  

  

  

  

191- ABCD االضالع برابر است با: متوازيمتوازي االضالع است. مساحت اينچهارضلعي

1 (40 3  

2 (20 3  

3 (80  

4 (40  

nچند عدد را به صورت1400تا 1بين-192 n nمي22 عددي طبيعي باشد؟توان نوشت به طوري كه

1 (5    2 (6  

3 (7    4 (8  

aاگر-193
b g d


 

2 8
2 2 2 aو6 b g

b g
 




4 2 2 6
2 2 a ،باشد10 نسبت

d
كدام است؟

1 (
23
4    2 (

23
4  

3 (
4

23    4 (
4

23  

nچند ع -194 nوجود دارد كهدد اول مانند 8 نيز اول باشد؟1

1 (1    2 (3  

  شمار بي) 4    10) 3

Aسه نقطة -195     

4
Bو2

    

5
CBCو6 در يك امتدادند. اگر بردار


ACدو  برابر بردار


Cهمو برابر بـا كـدام گزينـه جهت هم باشند، طول نقطة

است؟

1 (13    2 (14  

3 (15    4 (16  

  

  

دقيقه 5(هشتم)هاي رياضيسؤال

  رياضي هشتم
109تا 1هايصفحه  

A

B C

D
8

�
15

�
15

12
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؟نيستچند مورد از موارد زير درست -196

  اي نيست. گردان امام امر پسنديدهالف) در زمان حضور امام معصوم، مراجعه به شا

  كند. ، خداوند در قرآن برخي از مسيحيان را به دليل پيروي از عالمان بدكارشان سرزنش ميصادق (ع) مب) بنابر فرمايش اما

. ديني هستند كه خداوند در قرآن كريم مردم را از مراجعه به آنان نهي كرده استج) حاكمان طاغوت همان حاكمان ظالم و بي

  ) يك مورد2    كدام) هيچ1

  موارد ة) هم4    ) دو مورد3

ترجمه شده است؟اشتباهكدام گزينه -197

: آيا راهنمايي كنم شما را به تجارتي كهتجارةٍهل اَدلُّكُم علي) 1

دانستيدان كُنتُم تَعلَمونَ: اگر مي) 2

ر بهشتي جاودانهايي پاكيزه دو مساكنَ طَيبه في جنّات عدنٍ: و خانه) 3

  اشآوريد به خدا و فرستادهتُومنونَ بِاهللاِ و رسوله: ايمان مي) 4

  سوره صف به سواالت زير پاسخ دهيد. 14تا 7** با توجه به آيات

 ﴾8﴿يرِيدونَ ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَـو كَـرِه الْكَـافرُونَ     ﴾7﴿الْقَوم الظَّالمينَومنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ واللَّه لَا يهدي

ى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وينِ اهدلَى الدع ظْهِرَهيقِّ للْحالْم كَرِه لَوو لْ أَ ﴾9﴿شْرِكُونَينِ كُلِّهنُوا هينَ آما الَّذها أَيةٍ تُنْجيارجلَى تع لُّكُميمٍدذَابٍ أَلنْ عم نُـونَ   ﴾10﴿يكُمتُؤْم

و بِاللَّهو هولسرتَع إِنْ كُنْتُم رٌ لَكُمخَي كُمذَل كُمأَنْفُسو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهونَتُج11﴿لَم﴾ و كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفنَ      يـاكسمو ـارـا الْأَنْههتـنْ تَحـرِي متَج نَّاتج لْكُمخدي

نَّاتي جةً فبظطَيالْع زالْفَو كنٍ ذَلدع12﴿يم﴾ و نَ اللَّهرٌ ما نَصونَهبأُخْرَى تُحوو قَرِيب فَتْحؤْمشِّرِ الْمينَبـنُ      ﴾13﴿نـى ابيسـا قَـالَ عكَم اللَّه ارنُوا كُونُوا أَنْصينَ آما الَّذها أَيي

  ﴾14﴿ائفَةٌ فَأَيدنَا الَّذينَ آمنُوا علَى عدوهم فَأَصبحوا ظَاهرِينَمنْ بني إِسرَائيلَ وكَفَرَت طَمرْيم للْحوارِيينَ منْ أَنْصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نَحنُ أَنْصار اللَّه فĤَمنَت طَائفَةٌ

  دهد؟است كه فرد را از عذاب دردناك نجات ميجهاديهماندربارةكدام گزينه -198

         10 ةآي) 2            9 ةآي) 1

14 ةآي) 4           11 ةآي) 3

  بزرگ دانسته شده در كدام آيه ذكر شده است؟نتيجه تجارت در راه خدا كه كاميابي و موفقيتي -199

         12 ةآي) 2           11 ةآي) 1

14 ةآي) 4           13 ةآي) 3

  در كدام آيه به ستمگرترين افراد اشاره شده است؟ -200

         8 ةآي) 2           7 ةآي) 1

10 ةآي) 4          9 ةآي) 3

دقيقه 5(نهم)هاي آسمانهاي قرآن و پيامسؤال

هاي آسمان نهمپيام
107تا 9ي هاصفحه

  قرآن نهم
  86تا13ي هاصفحه
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آيد پاسخ دهيد.ايي كه در پي ميهبخوانيد و به پرسشابيات زير را* * 

سرو ماه تمامهچونان ب/ تو راست روييمراست عمري چون آفتاب بر لب بام-1

  تو روز سپيدم بود معاينه شامكه بي/ ست روز سپيدوبيا كه شامم با روي ت-2

  فامكه آفتاب ندارد دو زلف غاليه/ تري و نيست شگفتوز آفتاب تو نيك-3

دوامهي بايك نگاهت عمر دوبارههب/ كن كه دهم اررا نثچه گفت گفت كه جان-4

  چند بيت از ابيات باال، فعلي به زمان ماضي دارد؟ -201

  چهار بيت) 4  سه بيت) 3  دو بيت) 2  يك بيت) 1

  شود؟ديده مي» متمم«و» مسند«،»مفعول«،»آشكارنهاد«در كدام بيت هر چهار نقش دستوري -202

  ) بيت چهارم4  سوم) بيت3  ) بيت دوم2  ) بيت نخست1

  ؟نيستكدام مورد در ابيات باال -203

  اي با ساختمان صفت تفضيليواژه) 4  تعجبيصفت) 3  صفت شمارشي) 2  ي پرسشيجمله) 1

  تر است؟در بيت نخست، به كاربرد اين واژه در كدام گزينه شبيه» را«كاربردمفهوم و -204

دشاهي ز نظر مران گدا راكه به شكر پا/ به مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را) 1

دل و جان فداي رويت بنما عذار ما را/ چه قيامت است جانا كه به عاشقان نمودي) 2

الحان راگل بلبل خوشيرسد مژدهمي/ رونق عهد شباب است دگر بستان را) 3

كاسه در آخر بكشد مهمان راكان سيه/ در و نان مطلبگردون بهيبرو از خانه) 4

  ؟استنشدهمحبوب در ابيات باال اشارهويژگيبه كدام -205

بو) موي خوش4  ي زيبا) چهره3  ) دهان تنگ2  ) قامت بلند1

دقيقه 5

فارسي نهم
81تا 9ي هاصفحه

نگارش نهم
58تا12ي هاصفحه

فارسي (نهم)هايسؤال
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........كه همان ....... است در جريان ....... آموخته مي شود. -206

  اجتماعي شدن -عه براي انجام امورهاي مورد قبول جامقواعد و شيوه -فرهنگ )1

  فرهنگ -ول جامعه براي انجام امورهاي مورد قبقواعد و شيوه -هنجار )2

  اجتماعي شدن -بين اعضاي يك جامعهمشتركانديشةآگاهي و -هنجار )3

  اجتماعي شدن -جامعهمشترك بين اعضاي يك ةآگاهي و انديش -فرهنگ )4

 ؟ت جمهوري در چه زماني برگزار شدرياس ة؟ انتخابات اولين دورنيستكاپيتوالسيون صحيح ةكدام گزينه در مورد اليح -207

  58اسفند -ها را در ايران نخواهند داشتحق رسيدگي به جرم انگليسيايرانيان )1

  58بهمن -ها را مجرم بدانندايرانيان حق ندارند آمريكايي )2

  58اسفند -ايرانيان حق رسيدگي به جرم ماموران آمريكايي را در ايران ندارند )3

  59بهمن -صونيت قضايي خواهند داشتها مآمريكايي )4

 ؟كردچه كسي بر ايران حكمراني مي ،؟ پيش از به قدرت رسيدن فتحعلي شاهندادجريان مشروطيت رخكدام مورد در پي پيروزي دوبارة -208

  آقامحمدخان -دشمنان واقعي نهضت مجازات شدند )1

  مظفرالدين شاه –محمدعلي شاه محاكمه و اعدام شد )2

  خانآقامحمد -علما دستگير شدندجمعي از )3

  مظفرالدين شاه –شيخ فضل اهللا نوري اعدام شد )4

صفوي اشاره دارد؟ كدام يك از پادشاهان صفوي پايتخت خود را از تبريز به قزوين انتقال داد و قدرتمندترين پادشاه ةترين عامل ضعف سلسلكدام مورد به مهم -209

 ؟اب كردصفوي كدام شهر را به عنوان پايتخت انتخ

  اصفهان –عباس اولشاه –سياست كشتن و كوركردن شاهزادگان )1

  اصفهان –شاه تهماسب –جلوگيري از حكومت شاهزادگان بر واليات )2

  قزوين –اسماعيلشاه –اختالفات داخلي )3

  قزوين –شاه تهماسب –حكومت استبدادي )4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح -210

  گيرد.وپوسفر صورت ميترتشكيل ابر در الية )1

  هاي فشار است.، پراكندگي كانوناز عوامل مهم تغييرات آب و هوايي )2

  يابد.دماي هوا كاهش مي ،جغرافيايي برويمباالترهايهرچه از استوا به سمت عرض )3

  كيلومتري زمين را در برگرفته است.20000هواكره از سطح زمين تا ارتفاع حدود )4

  

دقيقه 5ي (نهم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

طالعات اجتماعي نهمم  
126تا 1ي هاصفحه  
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4دانيم فشامي-211 3ر ايجاد شده توسط ستوني يك متري از يك مايع، برابـر بـا   10 Pa5 10و فشـار هـوا   Pa  اسـت. درون
كنيم تا مايع درون ظرف در حالت تعادل قرار گيـرد. در ايـن حالـت ريزيم و صبر ميظرفي را مطابق شكل از اين مايع مي

cmاندازة نيروي وارد ب  )215ر درپوش از طرف مايع چند نيوتون است؟ (مساحت درپوش
1 (3   
2 (225  
3 (12  
4 (5/22  
  
  
  

212- m متحركي با شتاب ثابت
s22m و با سرعت

s
رود و سپس همينه سمت راست ميثانيه روي مسيري غرب به شرق ب30شروع به حركت كرده و به مدت2

است؟نادرستگردد. كدام يك از نمودارهاي داده شده براي حركت اين متحركثانيه برمي30حركت را با همين اندازه شتاب به مدت

1 (    2 (  

3 (  4 (  

، چند است؟ناپيونديهاييبه تعداد الكترونيهاي پيوندنسبت تعداد الكترون ،زيردر تركيب -213

1(1
4  

2 (4  
3 (2  

4(1
2  

 ؟نيستچه تعداد از موارد زير، جزو كاربردهاي عسل -214
–كنترل اسهال« –هاي عفوني در كودكان »هادرمان زخمبهبود التهاب دستگاه گوارش
  ) يك2    ) صفر1 
  ) سه4    ) دو3

است؟ستنادركدام گزينه دربارة نوتوكورد -215
  ) اندامي شبيه يك لولة دراز و قابل انعطاف است. 2  داران وجود دارد. ) در مراحل جنيني تمام طناب1 
  ) در انسان بالغ، تبديل به مغز و نخاع شده است. 4  داران بالغ وجود دارد. ) در برخي از طناب3

دقيقه 5
علوم تجربي (نهم)هايسؤال

شيمي نهم
  37تا 1ي هاصفحه

  مفيزيك نه
  62تا39ي هاصفحه
  101تا83هايو صفحه
شناسي نهم  زيست

  162تا121هايصفحه

O

OC
C

H

H
H

H

{50 cm دلايرپوش
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(نهم)هاي رياضيسؤال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ؟نيستكدام گزينه صحيح -216

  آيد. به وجود ميذوزنقهاالضالع،ي متوازيزواياي داخلسازهاياز محل برخورد نيم) 1

  آيد. مربع به وجود مي ،سازهاي زواياي داخلي مستطيلاز محل برخورد نيم) 2

  آيد. نقطه به وجود مي ،سازهاي زواياي داخلي لوزياز محل برخورد نيم) 3

  آيد. مستطيل به وجود مي ،اضالع لوزياز به هم وصل كردن وسط) 4

aقرار داشته باشد آنگاه عدد 5و 4دو عدد صحيحبينaاگر-217  3 3 م دو عدد صحيح متوالي قرار دارد؟بين كدا2

1 (,5 6    2 (,4 5  

3 (,6 7    4 (,7 8  

abاز تساوي -218 c a b c  3 3 2 2 شود؟كدام يك از نتايج زير قطعا حاصل مي6

1 (a 0    2 (abc 0  

3 (b 0    4 (ab 0  

,zاگر-219 y, xانة جمع معمولي است) نششود: (+سه عدد صحيح باشند، عمل * به صورت زير تعريف مي

  

1399*با توجه به تعريف فوق حاصل كدام است؟1400

1 (1  

2 (0  

3 (1-  

4 (1399  

است؟متفاوتسايرينتعداد اعضاي كدام مجموعه با -220

1( A { ,{ }, ,{ },{ }}  0 0 0  

2 (B { ,{ , }, ,{ }} 1 1 2 2 3  

3 (C {{ , , , }} 1 2 3 4  

4 (D { , ,{ , },{ }}   0 0
  

دقيقه 5

 رياضي نهم
101تا 1ي هاصفحه  

x * x
x *x
x *(y*z) (x * y) z


 
  

0
0
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