


  

  
  

  

  ))  پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه
  14001400ماه ماه   ديدي  2424آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  

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

  

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 20  3  1  20 فارسي 
  دقيقه 20  5  21  20  عربي 
  دقيقه 10  7  41  10 ان ـ مطالعات اجتماعيهاي آسم پيام

  دقيقه 10 8  51  10 زبان انگليسي
  دقيقه 20  9  2061 رياضي  

  دقيقه 20  11  81  20 علوم تجربي
  دقيقه 20  13  101  20 علوم تجربي (تفكيكي)

  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس

   يد رزاقي، فاطمه فوقانيعبدالحمزاده، حسين پرهيزگار،  صالح احصائي، مبينا اصيلي  فارسي
  ، پيروز وجان اهللا نوروزي نصرآبادي، ولي محمد داورپناهي، محمدعلي كاظمي  عربي
  زيدي، آفرين ساجدي، حبيبه محبي زاده، فاطمه رئيس فائزه انصاري هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعيپيام

  نژاد مهديه حسامي، فرهنگ رشيدي، ساسان عزيزي  زبان انگليسي
  زاد اميرحسين حسامي، زينب نادري، مهدي نيك  رياضي

 علوم تجربي
اسكويي، ميالد  آبادي، مهتاب سلمان نوش كوكنده، جواد زينلي فرد، پارسا پرنيان، ليال خداورديان، علي درفكي، حسن رحمتي ايرج امينيان، اميرحسين بهروزي

  رياسدي، وهاب قرباني، پريا مظف اكبري، آرين فالح عزيزي، ليدا علي
  
  

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

  شناسي و زيست  زمين  فيزيك  شيمي
  آبادي نوش جواد زينلي  علي رفيعي  علي رفيعي  مهدي نيكزاد  جاللي زهرا موسوي سيده  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  مهدي نيكزاد  نگار سهيال چهره  مسئول درس

  درويشعلي ابراهيمي  صالح احصائي  ويراستار
  صالح احصائي   صالح احصائي  صالح احصائي  صالح احصائي  زاده مبينا اصيلي

  رمضاني مهدي مال
   صالح احصائي

  اكبري ليدا علي
   صالح احصائي

  اكبري ليدا علي
  اكبري ليدا علي

  پور پديده نعمت
مسئول درس

  هاشمي مهسا سادات  تبريزي سرژ يقيازاريان  سپيده جاللي  ستايش محمدي  مهدي يعقوبيان  الناز معتمدي سازيمستند
  
  

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
  صالح احصائي مدير گروه آزمون
  پور پديده نعمت مسئول دفترچه

  الهام مشهدي آراصفحه
 عباسيحميد  ناظر چاپ

  مقدم مازيار شيرواني مدير گروه مستندسازي
  هاشمي مهسا سادات ي 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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  3: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم   1400 دي 24آزمون  -4پروژة  
  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

 نگاه به گذشته)؟ (نداردنوشته شده كه در آن بيت وجود  اي در كدام گزينه، آرايه - 1
 گشته باز آيد به كنعان غم مخور/  كلبة احزان شود روزي گلستان، غم مخور (تشبيه)  ) يوسف گم1
  د حال دوران، غم مخور (كنايه) ) دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً يكسان نباش2
  ) اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند / چون تو را نوح است كشتيبان، ز توفان غم مخور (مراعات نظير) 3
  بخشي)  هاي تار / تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور (جان ) حافظا! در كنج فقر و خلوت شب4

  معناي چند واژه صحيح است؟ - 2
نام: محل زندگي جانوران وحشي / طعن: عيب كسي را گفتن / رحلت: سفر كردن / ورد: ذكـر و دعـاي زيرلـب / بنيـاد: اسـاس /      داعيه: علت / كُ«

 »وگو / فرزانه: دانشمند / خوض نمودن: در امري انديشيدن / زي: سوي محاورات: گفت
  ) ده تا4  ) نُه تا3  ) هشت تا2  ) هفت تا1

  مرتب كنيم، كدام گزينه صحيح است؟» پيكار، توانا، پست و سرچشمه  پهنة«هايي با معناي  ب داشتن واژهترتي اگر بخواهيم ابيات زير را به - 3
 گهي / دست سفيد سفلگان بوسه زنم، دريغ من  الف) سنگ سياه كعبه را بوسه زده پس آن

  ب) از اين پس نه آشوب خيزد نه جنگ / به آبشخور آيند ميش و پلنگ 
  دلش كرد نثار / مكنش عيب كه بر نقد روان قادر نيستج) عاشق مفلس اگر قلب 

  د) به زانوش بنشست و انديشه كرد / ز رزم و ز آوردگاه و نبرد 
  ب –الف  -د  –) ج 4  ج –الف  -د  –) ب 3  ب –الف  –ج  –) د 2  د –ج  -ب  –) الف 1

  ؟ندارددر كدام بيت، غلط اماليي وجود  - 4
 ن زير پهلو چون توان خفت ) همه شب با خيال غمزه در گفت / مقيال1
  ها شد جاي خوار  ها شد جاي كوف و باغ ) چون درو عصيان و خذالن تو اي شه راه يافت / كاخ2
  ) هر علم را تمام كتابي است در دلش / آري به جاهلي نتوان كرد مهتري 3
  سوي الله ستان / طوطيان بين همه منقار ببر خفته ستان ) گزري گير از اين پس به4

  ؟ ندارديك از ابيات وجود  خانوادة واژة كدام گزينه در هيچ هم - 5
 الف) دريغ و درد كه در هجر يار و غصة دهر / برفت عمر و حقيقت كه بر مجاز برفت

  ب) چون عقيق يمني لب دلبر خنديد / بوي رحمان به محمد رسد از سوي يمن
  تاب زلف خوبان، هيچ تاب ج) مدعي منعم مكن، در عاشقي زيرا كه نيست / عقل را با پيچ و 

  د) ديده در خلوت وصل تو ندارد، راهي / كار، كار دل تنگ است، كه باري دارد
  ) حرمت4  ) ممانعت3  ) وصول2  ) تحقيق1

  ؟نيستندكدام عبارات از نظر تاريخ ادبيات صحيح  - 6
 باشد.  مي» وادرالن مجمع«الف) نظامي عروضي، نويسنده و شاعر قرن ششم هجري است كه اثر مشهور او، كتاب 

كتابي است به فارسي، تأليف عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر كه نام اين كتاب از نام نويسنده كه در تاريخ بـه قـابوس سـوم    » نامه قابوس«ب) 
  معروف است، گرفته شده است. 

  د رصدخانة مراغه تشويق كرد. ج) ابوجعفر نصيرالدين محمد بن حسن توسي يكي از فقهاي مذهب تشيع است كه هالكو را به ايجا
  زيست، چون قرآن را از بر داشت، حافظ تخلّص گرفت.  الغيب كه در قرن هشتم مي الدين محمد، معروف به لسان د) خواجه شمس

  (هـ.ق) به اتمام رسيد.  570بيت است كه در حدود سال  1260سرودة نظامي و در حدود » االسرار مخزن«هـ) مثنوي 
  هـ  -) الف 4  د –) ج 3  ج  -لف ) ا2  هـ -) ب 1

  است؟ نادرستآراية مقابل كدام گزينه  - 7
  ) پايش از آن پويه درآمد ز دست / مهر دل و مهرة پشتش شكست (مراعات نظير) 2  تر از حادثة حال او (كنايه)  ) شد نفس آن دو سه همسال او / تنگ1
  كرد و درآمد به سر (تشبيه)  ) پاي چو در راه نهاد آن پسر / پويه همي4  (تضاد)  ) دشمن دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود3

  آراية تضاد است؟ فاقدكدام بيت،  - 8
 ) نهان گشت آيين فرزانگان / پراكنده شد نام ديوانگان 1
  ) آن نشنيديد كه يك قطره اشك / صبحدم از چشم يتيمي چكيد2
  م رسيده بود، وليكن خدا نخواست ) گردون مرا ز محنت هستي رها نخواست / مرگ3
  ) گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سرآمد / گفتا خموش حافظ، كاين غصه هم سرآيد4

  دارد؟ تفاوتها  نقش كدام واژة مشخص شده با ساير واژه - 9
  او  تر از حادثة حال آن دو سه همسال او / تنگ نفس) شد 2  او بود از ايشان يكي دشمنترين كودكي /  ) عاقبت انديش1
  چو روز آشكار / تا نشويم از پدرش شرمسار  راز) تا نشود 4  دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود  دشمن) 3

  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  - 10
 سپر است  تر آنجا كه بال بي رود بيش ) چه كنم با دل خودكام بالدوست كه او / مي1
  گر است  شق تو در خطر است / بس ديده ز جاهلي بر او نوحه) جاني كه به راه ع2
  ) هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق / بر او نمرده به فتواي من، نماز كنيد 3
  بها را يافتيم / جانب جان باختن بشتافتيم ) ما بها و خون4

 هاي فارسي سؤال

دقيقه 20

 فارسي
 64تا  41هاي  صفحه

  نگارش
 58تا  25هاي  صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10چند از گذاري  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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  4: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم   1400 دي 24آزمون  -4پروژة  
  

  شود؟ كامل مي» هجو«كدام يك از ابيات زير با واژة  - 11
 قلب خويش كه كردم نثار دوست ............. برم / زين مژده و خجلت همي) دل دادمش به 1
 است / هر كه بگذشت داستاني داشت ............. ) داستان گذشتگان2
 بحري است درياي عشق / همه موج قهر از ميان تا كنار  ............. عجب  )3
 او چون زهر افعي زود بگزايد همي .تر زو وليك / ............ سخن ) كس نبدي اندر سخن شيرين4

  كه بيت . . . را در فال حافظ خود ديد، تخلّص خود را از همان بيت برگزيد.  تبريزي پس از آن  گويند محمدحسين بهجت مي - 12
 شنود / شرمي از مظلمة خون سياووشش باد ) شاه تركان سخن مدعيان مي1
  روم و شهريار خود باشمتابم / به شهر خود  ) غم غريبي و غربت چو برنمي2
  ) استاد سخن سعدي است پيش همه كس اما / دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو3
  ) شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد / كه چند سال به جان خدمت شعيب كند4

» نكنـد در گرانمايـه بـه چنـگ    غواص اگر انديشه كند كام نهنگ / هرگز «در بيت » نهنگ«نقش دستوري كدام واژه در بيت زير با نقش دستوري  - 13
  يكسان است؟ 

 »كنم خرام / در كمينم و انتظار وقت فرصت مي تا كي اندر دام وصل آرم تذروي خوش«
 ) وصل2    ) دام1
  خرام ) خوش4    ) تذرو3

  ترتيب كدام است؟ در ابيات زير به» كنم صرف«و » شكند«زمان افعال مضارع  - 14
 برد زود به جانداري خود پادشهش/ ب شكنديار دلدار من ار قلب بدين سان «

  »گر آن دانة در / صدف سينة حافظ بود آرامگهش كنم صرفجان به شكرانه 
    التزامي -) التزامي 2    التزامي -) اخباري 1
  اخباري -) التزامي 4    اخباري -) اخباري 3

      است؟كار رفته  ترتيب چند فعل مضارع اخباري و چند فعل مضارع التزامي به در متن زير به - 15
شوند و به جان  آرام مي شود و اگر مادر را اندوه و آسيبي فراگيرد، فرزندان نيز بي خويش و ناآرام مي اگر فرزند را ناخوشي و گزندي روي نمايد، مادر بي«

 »كوشند. براي بازآوردن آرامش به آرامستان خانه مي
  يك -) سه 4  يك -) دو 3  دو -) دو 2  دو -) سه 1

    ؟ شود نميام نقش دستوري ديده در متن زير، كد - 16
  »پرواند. توجه به رنگ و چهره، نوا مي ماند كه عزيزكاني را بي ايران ما به گلستاني مي«

 ) متمم4  ) مسند 3  ) مفعول2  ) نهاد 1

    دارد؟  بيشتريكدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي  - 17
   »دشمن دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود«

  ) خدادوست را گر بدرند پوست / نخواهد شدن دشمن دوست، دوست1
  ) چو دانا تو را دشمن جان بود / به از دوست مردي كه نادان بود2
  داران من دوست دار وار / برو دوست) مده بوسه بر دست من دوست3
  دار مني ) تو با آن كه من دوستم دشمني / نپندارمت دوست4

    دارد؟  كمترير قرابت معنايي كدام گزينه با عبارت زي - 18
  » آدمي بايد سخن ديگري به سخن خود قطع نكند.«

  ) چو يك بار گفتي مگو باز پس / كه حلوا چو يك بار خوردند بس1
  ) سخن را سر است اي خردمند و بن / مياور سخن در ميان سخن2
  شد، همچنان تمام ناگفته، سخن آغاز كند. ) هرگز كسي به جهل خويش اقرار نكند، مگر آن كس كه چون ديگري در سخن با3
  ) خداوند تدبير و فرهنگ و هوش / نگويد سخن، تا نبيند خموش4

    دارد؟  كمتريكدام گزينه با مصراع زير قرابت معنايي  - 19
  »كني، با مردم درويش كن ور تواضع مي«

  رود محابا مي آلوده گاهي بي كند / گاه شرم ) گه تكبر مي فروشد گه تواضع مي1
  ) گر از حاكمان سختت آيد سخن / تو بر زيردستان درشتي مكن2
  ) مكن خيره بر زيردستان ستم / كه دستي است باالي دست تو هم3
  ) تواضع كن، تواضع بر خاليق / تكبر جز خدا را نيست اليق4

  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 20
  »است و كناري دارد ست، گرفتهزين ميان، خاطر آسوده كسي راست كه او / دامن دو«

 گشته بازآيد به كنعان غم مخور / كلبة احزان شود روزي گلستان، غم مخور ) يوسف گم1
 هاي پنهان، غم مخور اي از سر غيب / باشد اندر پرده، بازي ) هان مشو نوميد! چون واقف نه2
 ز توفان، غم مخور ) اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند / چون تو را نوح است كشتيبان،3
 ) گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد / هيچ راهي نيست كان را نيست پايان، غم مخور4

@konkurbanks

https://t.me/Azmon_World
https://t.me/Azmon_World


  

  5: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم   1400 دي 24آزمون  -4پروژة  
  

  
  

  

  

  

  
  

 (نگاه به گذشته)است؟ اشتباهها و ضماير  كدام عبارت، درباره فعل - 21

  ) هؤالء الزّميالت تَدخلنَ الصف بسرعة!2    ) يا صديقتان! احمال هذه المنضدة!1
 ) هؤالء المعلّمون يحاولونَ للتَّدريس باالنترنت!4    لطّالبان ال يكتبانِ واجبهما!) ا3

  ؟ترجمه عبارت زير در كدام گزينه آمده است - 22
  »قالَ معلِّمي: اصبِروا علي صعاب الدهر يجعلكم اللّه منَ الصالحينَ«
 كاران قرار دهد!هاي زندگي صبر كن تا خدا تو را از نيكو ) معلم گفت: بر دشواري1

  ) معلمي گفت: بر دشواري روزگار صبر كنيد تا خدا شما را از نيكوكاران قرار دهد!2
  هاي روزگار صبر كنيد تا خدا شما را از نيكوكاران قرار دهد! ) معلم من گفت: بر دشواري3
  هاي روزگار صبر كنيد تا خدا شما را نيكوكار قرار دهد! ) معلم من گفت: بر دشواري4

 »ستَرَ الصيادانِ حفرةً عظيمةً لصيد الحيوانات و باعا الحيوانات الّتي وقَعت فيها«ينه صحيح را مشخص كنيد: گز - 23

      ها افتاد، فروختند. ) دو صياد حفره بزرگي را براي شكار حيوانات كندند و حيواناتي را كه در آن1
  وشاندند و حيواناتي را كه در آن افتادند، فروختند.) صيادان دو حفره بزرگ را براي شكار حيوانات پ2
    ها افتادند، فروختند. پوشاندند و حيواناتي را كه در آن ،صياد حفره بزرگي براي اينكه حيوانات را شكار كنند ) دو3
  ) دو صياد حفره بزرگي را براي شكار حيوانات پوشاندند و حيواناتي را كه در آن افتادند، فروختند.4

  ...»أيها النّاس اعلَموا أنَّ كمالَ الدينِ طَلَب العلمِ و العمل بِه!: اي مردم «ه درست را انتخاب كنيد: ترجم - 24
      ) بدانيد كه كمال دين طلب دانش و عمل كردن به آن است.1
  ) بدانيد كه كمال دين ما دانش آموزي و عمل به آن خواهد بود. 2
      و عمل به آن است. دانيد كه كمال دين طلب علم ) مي3
  باشد. ) بدانيد كه كمال اين دين دانش آموزي و عمل كردن به آن مي4

  ترجمه فارسي كدام عبارت عربي درست آمده است؟ - 25
      گويي. ات راست بگو و هرگز تو دروغ نمي در زندگي»: اُصدق في حياتك و التكذب أبداً) «1
  ها پيراهني سفيد بپوش. شب هنگام براي گذر از اين خيابان»: قميصاً أبيض لعبور هذه الشّوارع ساَلبِ) «2
      كند. هاي مردم پاسباني مي سگ حيواني است كه از همه دارايي»: الكَلب حيوانٌ يحرُس كلّ أموال النّاس) «3
  اين آهو به ما ستم كرد و بايد كمكش كنيم. »: دتهاهذه الغَزالة و علَينا بِمساعظَلَمنا ) «4

  صحيح را مشخص كنيد:گزينه  - 26
      .ندهرا با قوم ستمكار قرار ها  آن»: نا مع القَومِ الظّالمينَال تَجعلْ) «1
  اي كودكان ساكت باشيد و فرياد نزنيد.»: اُسكُتوا يا أطفالي و ال تَصرُخُوا) «2
      سعيد پشيمان نشد و خواهرش را نبوسيد.»: ما نَدم سعيد و ما قَبلَ اَخاه) «3
  آتش نزنيد. درختان و چوب هاي آنها را»: التُحرِقوا األشجار و أخشابها«) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 27
1 يادين:  أصوات) سمعتمفرده: صوت«الص«     

  »جمعه: مرّات: «مرَّةًلخروج ل) حاولت الغزالةُ 2
      »جمعه: الشجرات: «الشَّجر) التكتب شيئاً علي 3
  »مفرده: مال« س:النَّا أموال) الكلب يحرس 4

  ؟ندارداي  اشاره» من طلب شيئاً و جد، وجد«بيت كدام گزينه به مفهوم عبارت  - 28
      ) مكن ز عرصه شكايت كه در طريق ادب / به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد1
  ) ز كوشش به هر چيز خواهي رسيد / به هر چيز خواهي كماهي رسيد2
      / مزد آن گرفت جان برادر كه كار كردشود  ) نابرده رنج گنج ميسر نمي3
  ) چو علمت هست جانا در عمل كوش / كه تا پندت بود چون حلقه در گوش4
  

 هاي عربي سؤال

دقيقه 20

 عربي
 74تا  41ي  ها صفحه

  

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10د سؤال از به چنامروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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  ؟ندارددر كدام گزينه، فعل نهي وجود  - 29
  !اُخرُج يا طفلي و التَحزن) 2  ) ال البس قميصاً أسود في اللّيل!               1
  ) يا صديقان التحمال هذه الـمنضدة الثّقيلة!4              ) التيأس إنَّ اللّه معنا!              3

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 30
!2                 !) يا طلّاب؛ اُنظروا إلي الواجبات1   ) العاقل يعرف الخير من الشّرّ
!) يا اوالدي؛ اقبِال كالم ا4  ) يا صديقاتي؛ رجاء أخرجنَ من المكتبة!                          3   لحقّ

    » عشرةُ طلّاب كانُوا في السفرةِ العلميةِ، هم ذَهبوا إلي هذه السفرةِ لتَهيئةِ أبحاث عنِ النّباتات!«كدام ترجمه صحيح است؟  - 31
 هايي درباره گياهان به اين سفر رفتند! آموز در گردش علمي بودند، ايشان براي آماده كردن پژوهش ) ده دانش1

  ده دانشجو شركت داشتند، آنان براي تهيه تحقيقاتي درباره گياهان دارويي به اين سفر رفتند!) در گردش علمي 2
  درباره برخي گياهان به اين سفر رفتند!  آموز به اين گردش علمي رفته بودند، آنان براي انجام پژوهش ) ده دانش3
  تحقيقاتي پيرامون گياهان به اين گردش رفته بودند! سازي آموزان اين گردش علمي ده نفر بودند، ايشان براي آماده ) دانش4

: إبحثوا عن الصيد!«كدام گزينه است؟  مقابلصحيح عبارت   ترجمه - 32     »قَسمهم إلي أربعة أفرقةٍ و قالَ
 وجوي شكار باشيد! ها را به چهار گروه تقسيم كرد و گفت: در جست ) آن2  ها را چهار بار قسم داد و گفت: به دنبال شكار بگرديد! ) آن1

  وجوي شكار باشيد! ها را به چهار گروه تقسيم كن و بگو: در جست ) آن4  ها را چهار بار قسم بده و بگو: به دنبال شكار بگرديد! ) آن3
    ي درست عبارت زير كدام است؟   ترجمه - 33

»!بِسهولةٍ ولكن بِشَرط أن ال نَيأس شكالتعلي الخُروجِ من الم نَحنُ نَقدر«  
  توانيم از مشكالت به آساني خارج شويم ولي به شرط اين كه نااميد نشويم! ا مي) م1
  توانيم به راحتي از هر مشكلي خارج شويم ولي شرط آن اين است كه مأيوس نشويم!  ) ما نمي2
  خصوص كه دچار يأس شويم! ها درآييم به توانيم به سادگي از سختي ) ما نمي3
  توانيم از اين همه سختي به آساني بيرون آييم! ) به شرط عدم نااميدي هم نمي4

    ي كدام گزينه درست است؟   ترجمه - 34
 دهد، استاد زبان عربي در دانشگاهمان خيلي خوب به ما درس مي»: اُستاذُ اللّغةِ العربيةِ في جامعتنا يدرس جيداً،) «1

  ي دانشجويان پسر و دختر دانشگاهمان او را دوست دارند و به اين دليل، و همه»: ،و هو محبوب عند جميعِ طلّاب الجامعةِ و طالباتها و لذا) «2
3» (،ن األسماكع تهيئةِ أبحاثةِ لفرة العلميهم إلي السمع رود، ها با آنان به گردش علمي مي ي ماهي هايي درباره ي پژوهش براي تهيه»: يذهب  
!و أيضاً يحب تهيئة أبحاث عن صيد ا) «4 ها را به ما ياد بدهد! هاي شكار ماهي چنين دوست دارد كه روش و هم»: ألسماك  

    است؟   نادرستي فارسي كدام گزينه  ترجمه - 35
  اي دوست من! كيفت را اينجا قرار نده!»: يا حبيبي! ال تَجعل حقيبتَك هنا!) «1
  ، در بزرگسالي جوابش را داد! هركس چيزي از كودكش پرسيد»: من سألَ في صغرِه أجاب في كبرِه!) «2
3» (! علي االنفاقِ إلّا العلم شود به جز علم!  هرچيزي با انفاق كردن كم مي»: كلُّ شيء ينقص  
  اش، عمل بدان است!  زيبايي علم، نشر دادن آن است و نتيجه»: جمالُ العلمِ نَشرُه و ثمرتُه العملُ به!) «4

    آمده است؟   نادرسته با توجه به عبارات توضيحي، كدام واژ - 36
1! !2  ) الرَّصيف: جانب من الشّارعِ لمرورِ النّاسِ   ) الجِسرُ: مكانٌ يرقُد فيه المرضَي للعالجِ
3!   ) الجامعةُ: مكانٌ للتَّعليم العالي بعد المدرسة!4  ) الشَّباب: الّذين وصلوا إلي سنّ البلوغِ و لَيسوا أطفاالً

37 - »نصف ترين است؟    كدام عبارت از نظر مفهوم مناسب». العلمِ! قولُ ال أعلَم    
!) «2    »التّواضع من أخالق العلماء!) «1  »من ال يعلم في األول يسأل في النّهايةِ

  »العدو العالم خيرٌ من الصديق الجاهل!) «4    »الّذي يفهم جهلَه فهو النّاجح!) «3
    در كدام گزينه، فقط فعل امر آمده است؟ - 38

  »رب إنّي ظَلَمت نفسي فَاغفر لي) «2    »اُذكُروا نعمةَ اهللاِ عليكُم) «1
3» ( الحاتنوا و عملوا الصرَت قليالً ولكنَّها ما غَرِقَت.) «4    ...»الّذين آمفينَةُ انكَسالس« 

  در كدام گزينه فعل امر براي مثنّي آمده است؟ - 39
1» (هما الجدرستال إلي مديقه وصولَدي و ص! !) «2  »ديدةِ  »ال يشكر النّاس من ال يشكر اهللاَ

3» (! !) «4  »ما صنعتما شيئاً مستعيناً بهذه األخشابِ و األيدي ال الوجوهاغس للوضوء«  
    است؟ نادرستتوضيحات مقابل كدام فعل،  - 40

1 ( فعل نهي، مفرد مذكّرال تلعب :!ردة!: فعل مضارع منفي، م ال تقطعي) 2    هناكفرد مؤنّثالو 

  كثيراً!: فعل مضارع منفي، اول شخص جمع ال نفرح) 4  األشياء!: فعل نهي، جمع مؤنّث ال ترسمنَ) 3
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 (نگاه به گذشته)است؟  نادرستكدام گزينه  - 41
 توان به شاگردان ايشان مراجعه كرد.  ) تنها در زمان غيبت امام زمان (عج) مي1
  در سن جواني به شهادت رسيدند.) سه امام قبل از حضرت مهدي (عج) 2
  ) مخالفت با فتواي فقها، مخالفت با احاديث معصومان (ع) است. 3
  كند، شايستگي الزم براي هدايت مردم را ندارد. ) هركس كه دربارة مسائل ديني اظهار نظر مي4

  باشد.  عمر طوالني امام عصر (عج) امري . . . است و اعتقاد به ظهور منجي، . . . مي - 42
 فقط عقيدة شيعيان –ناممكن و خواست الهي  )1
  عقيدة مسلمانان –طبيعي   ) ناممكن و مافوق2
  فقط عقيدة شيعيان –) ممكن و خاص امام عصر (عج) 3
  عقيدة مسلمانان –) ممكن و عقالني 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 43
 ) ياري امام زمان (عج) به مثابه ياري دين خداست. 1
  هاي منتظران ظهور است. داري، از ويژگي هرفتاري و همساي ) خوش2
  يابد.  ) پس از پايان حكومت امام زمان (عج)، جهان پايان مي3
  كند.  تر از چهل سال ظهور مي ) طبق حديث امام حسن (ع)، امام زمان (عج) با چهرة جواني كم4

  كنند، . . . ني كه از عالمانِ گناهكار و حريص به دنيا پيروي ميمادبنابر سخن امام صادق (ع)، مراجعه به حاكمان ظالم در حقيقت . . . است و مر - 44
 كند. مانند برخي يهودياني هستند كه خداوند در قرآن، آنان را سرزنش مي –) ظلم به خويشتن 1
  كند. مانند برخي يهودياني هستند كه خداوند در قرآن، آنان را سرزنش مي -) مراجعه به طاغوت 2
  يد به حكم آنان راضي شوند. با –) ظلم به خويشتن 3
  بايد به حكم آنان راضي شوند. -) مراجعه به طاغوت 4

  واجب است؟ ،در چه تعداد از موارد زير، وضو گرفتن - 45
 هاي امامان معصوم  الف) زيارت حرم
  ب) نماز خواندن 

  هاي خدا كه به زبان فارسي نوشته شده است ج) دست زدن به يكي از نام
  د) تالوت قرآن كريم

  ) دست زدن به آيات قرآن كريمهـ
 مورد  1) 4  مورد 2) 3  مورد 3) 2  مورد  4) 1

  
  
  
گيري نابرابري در جهان است و كدام عامل شاخص توسعة انساني، جنبة اقتصـادي   كدام مورد، جزء عوامل داخلي شكل - 46

  دارد؟
  ميزان سواد و رفاه عمومي -ورها ) دخالت در امور داخلي كش2  متوسط طول عمر -ها به بيگانگان  ) وابستگي حكومت1
  ميزان درآمد و رفاه  -ها به بيگانگان  ) وابستگي حكومت4  اميد به زندگي  -) دخالت در امور داخلي كشورها 3

  كدام گزينه، مربوط به شاه عباس اول، پنجمين پادشاه صفوي است؟ - 47
  رسمي كشور اعالم كرد. ) مذهب شيعه را مذهب 2  ها شكست خورد.  ) در جنگ چالدران، از عثماني1
  ) پايتخت را از تبريز به قزوين انتقال داد. 4  ) حكومت صفوي را به اوج قدرت رساند. 3

عباس قرار يكي از داليل پررونق بودن تجارت داخلي و خارجي در عصر صفوي . . . بود و . . . ، پرسودترين كااليي بود كه صادرات آن در انحصار شاه  - 48
  داشت.

 هاي حرير  پارچه -سراها براي اقامت مسافران و بازرگانان ان) وجود كارو1
  چرم  -) وجود نظم و امنيت 2
  جواهر  -) وجود بازارهاي باشكوه و عوارض گمركي3
  ابريشم -) يكپارچه بودن سرزمين ايران4

  مربوط به كدام گزينه است؟ ترتيب بههاي زير  هر يك از عبارت - 49
 الف) حكومت ناپايدار 

  الت كشورهاي استعمارگر ب) گسترش دخ
  ج) جايگزيني نيروي ماشين به جاي نيروي انسان در توليد 

  د) دوران ثبات و آرامش در كشور 
 خان زند  دوران فرمانروايي كريم -انقالب كشاورزي -زنديه –) افشاريه 1
  خان زند دوران فرمانروايي لطفعلي -انقالب صنعتي -قاجاريه -) زنديه2
  خان زند دوران فرمانروايي كريم -انقالب صنعتي -يهقاجار -) افشاريه3
  دوران فرمانروايي آقامحمدخان قاجار -انقالب فرانسه -افشاريه -) قاجاريه4

  ؟نيستها در دورة ناصرالدين شاه  دانست و كدام مورد، از امتيازات واگذار شده به روس چه كسي فرستادن دانشجو به اروپا را كافي نمي - 50
  احداث راه شوسة بين انزلي و قزوين  -ميرزا ) عباس2    داث تلگرافاح -) اميركبير1
  التاري -ميرزا ) عباس4    شيالت شمال  -) اميركبير3

 دقيقه 5هاي آسمان  هاي پيام سؤال

 هاي آسمان پيام

  68تا  44ي  ها صفحه

 دقيقه 5هاي مطالعات اجتماعي سؤال

 مطالعات اجتماعي

 82تا  48ي  ها صفحه
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Part A- Grammar and Vocabulary 

51- A: Is this your aunt's son's new T-shirt? (نگاه به گذشته) 

B: Yes, it's … T- shirt but it is as same as … T-shirt too. 

1) her – his  2) their – her   

3) his – my  4) my – his  

52- A: Who . . . for the lost children?  

B: I think that the police . . . for them.  

1) searches - search                  2) searching - searching  

3)  to search - to search               4)  searches - searches 

53- Ali . . . page 15 of his book to his friends. 

1) recites  2) holiday 

3) visits  4) read 
54- The students sing the national . . . of Iran every morning. 

1) firework  2) anthem 

3) ceremony  4) poem 

55- My grandfather is a very religious man. He often goes to the mosque to say his . . .  .  

1) pray               2) prayers                   

3) prays                4) prayer 

56- They don't . . . need the computer on Tuesday, but if it arrives by then, they will be happy.  

1) normally               2) quietly                      

3) actually               4) seriously 

57- The police want to interview every . . . in that big company in order to find a clue.  

1) employee  2) children  

3) account  4) information 

Part B- Cloze test 
Let's see! Here we have an important letter from our cousins. Look at the letter's ……(58)……, it's 

so nice and creative with a small stamp on it. Oh! She said it's near Fitr Eid. It's a ……(59)…… 

holiday in their country and Muslims ……(60)……. on that special day. 

58-  

1) gift 2) envelope 3) paper 4) sign 

59-  

1) national  2) important 3) religious 4) near 

60-  

1) doesn’t fast 2) fast 3) don’t fast 4) is fasting 

 هاي زبان انگليسي سؤال
 

  دقيقه 10

 زبان انگليسي

  68تا  42ي  ها صفحه
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)حاصل عبارت  - 61 / )    2 7 3 30 25 3 9  (نگاه به گذشته)كدام است؟   2

1 (3
2   2 (3   3 (6   4 (9

4   
 چند درجه است؟ M̂تر  بزرگ ةزاوي .اند قطع كرده Mيكديگر را در نقطة  D̂و  Ĉهاي  ساز زاويه نيم ،ABCDدر چهارضلعي  - 62

1 (60  
2 (120   
3 (240   
4 (300   
  
  
  

 كدام است؟ ̂مقدار  ،زيردر شكل  - 63
1 (40  
2 (100   
3 (50   
4 (80   
  
  

A  مثلث - 64 BC  و مثلث  8و  6، 4به اضالعD E F  به اضالعx 1 ،x  yو  3 2  با هم متشابهند. مقدارx y كدام است؟ (y x) 
1 (14  2 (17  3 (23  4 (24  

Aاگر مساحت قسـمت خاكسـتري مثلـث     .هستند BCو  AB اضالع به ترتيب وسط Fو  Eمستطيل است.  ABCDدر شكل زير  - 65 E F


 ،7 
 مترمربع است؟ چند سانتي ABCDمترمربع باشد، مساحت مستطيل  سانتي

1 (28 
2 (42  
3 (35  
4 (56  

 است؟ به صورت نماد علمي كدام  رو، روبهحاصل عبارت  - 66


 
   

   

5 2
2 3 2 2

27 10 540 7500 10
80 10 5 10 9

  

1 ( /  31 35 10  2 (/  21 35 10   3 ( /  41 350 10  4 (1350   
zاگر  - 67 2 z3باشد، مقدار  10  كدام گزينه است؟ 12

1 (1000  2 (2000  3 (250  4 (500  

ساده شدة عبارت  - 68

3 3

2 3
 كدام است؟ 

1 (6   2 (   3) 4  صفر) 3   6

)حاصل عبارت  - 69 )
3 3 6

2 9  كدام است؟ 50

1 (1
10   2 (1

15   3 (1
20   4 (1

30   

Aبناميم، حاصـل   Bرا  48و  52 ،34ترين عدد از بين اعداد  و كوچك Aرا  68، 54، 142ترين عدد از بين اعداد  اگر بزرگ - 70 B3 كـدام   4
 است؟

1 (32   2 (62   3 (52   4 (122   

 هاي رياضي سؤال

دقيقه 20

 رياضي 

  77تا  44ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10ند سؤال از به چامروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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در شكل زير، اگر  - 71 D C  61  باشد، اندازة زاويةABC  چند درجه است؟ 

1 (39   
2 (56   
3 (58   
4 (61   

Aالساقين  از مثلث متساوي BCبر قاعدة  - 72 BC


BMكنيم كه  را چنان اختيار مي Nو  Mدو نقطه   NC   باشد. اين نقاط را بـه رأسA   وصـل
  همواره چگونه است؟ AMNكنيم، مثلث  مي

  الساقين متساوي) 4  الزاويه قائم) 3  االضالع  ) متساوي2  ) غير مشخص1

 باشد. چند درصد شكل رنگ شده است؟  مي DAو  AB ،BC ،CDوسط اضالع  Fو  M ،N ،Pمربع است و نقاط  ABCDدر شكل زير  - 73

1% (50    
2% (45  
3 % (35  
4 % (25  

Aدر شكل زير،  - 74  58 ،BM BD  وCN CD زاوية ،MDN چند درجه است؟  
1 (58   
2 (59  
3 (62  
4 (61  

)حاصل - 75 )( )                7 7 7 7 7 7 9 9 9 92 2 2 2 2 2 3 3 3  كدام است؟  3

1 ( 
 
 

41
6  2 (

 
 
 

41
6  3 ( 

 
 

41
18  4 (

 
 
 

41
18  

ساده شدة عبارت  - 76




3 2 7
5 4 5

2 3 6
2 3 8





                  كدام است؟  

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

/نمايش عدد  - 77

/ 3
4 2 50

0 01 10



        صورت نماد علمي كدام است؟                    به 

1 (121 10  2 (/2 1 10  3 (21  4 (/ 12 1 10  

x)اعدادي منفي باشند، حاصل كسر  xو  yاگر  - 78 y)

(x y)





2

33
    ، كدام است؟ 

1 (1  2 (1  3 (x y  4 (2
3  

حاصل  - 79 
175 2 12     كدام است؟                 1082

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

)حاصل  - 80 )
 


27 3 7 2 7

3 7
                كدام است؟  

1 (2  2 (1 7  3 (2  4 (2 7  
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 پاسخ دهند. 120تا  101به سؤاالت  100تا  81 بينند به جاي سؤاالت شناسي آموزش مي آموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيست دانش
  
  

ايم. اگر جرم  اي را به وسيلة نخ بدون جرم متصل كرده مطابق شكل زير، به جسمي مكعبي شكل كه روي سطح ميز بدون اصطكاكي قرار دارد، وزنه - 81
لتي است كه با همان وزنة اوليه، جرم مكعـب را دو  وزنة آويزان را دو برابر كنيم، شتاب حركت مكعب تا رسيدن به لبة ميز، چند برابر شتاب حا

 (نگاه به گذشته)برابر كنيم؟

1 (1
  برابر 2

  ) دو برابر 2
3 (1

  برابر  4
  برابر  4) 4

چنان ثابت است.  وارد شده ولي جسم هم ،سطح افقي قرار دارد رويكه م كيلوگر 2 به جرمبه جسمي در راستاي افقي  N20نيروي  ،مطابق شكل - 82
 است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص اين جسم 

  ايستايي است. از نوع نيروي اصطكاك وارد بر جسم ) 1
  نيوتن است.  20اصطكاك ايستايي در اين حالت اندازة نيروي ) 2
   است.نيوتن 20 در اين حالتنيروي اصطكاك جنبشي  ) اندازة3
  ) نيروي خالص وارد بر جسم صفر است.4

به مرور و پس از ميليون سال قبل تا امروز  80از  ،تر هاي كوچك اين خشكياند.  تر تبديل شده ها سال به قطعات كوچك گندوانا و لورازيا طي ميليون - 83
 ها درست است؟ اين خشكي  زير در خصوص حركت هاي گزينهام يك از اند. كد هاي فعلي خود قرار گرفته جايي در موقعيت جابه

  جا شده است.  باالي مدار استوا جابهتا اقيانوسيه،  ةقار) 1
  تر بوده است.  آفريقا نسبت به هند كم ةجايي قار ميزان جابه) 2
  ها داشته است. جايي را در بين ساير خشكي ترين ميزان جابه جنوبي بيش آمريكاي قارة) 3
  ميليون سال گذشته داشته است.  80جايي را در طول  مقدار جابه ترين كمهند  ،در اين بازة زماني) 4

 است؟ مقابلنام برده شده مانند شكل  ورقةدو  نوع حركت ،هاي زير يك از گزينه در كدام - 84
  نازكا -اقيانوس آرام ) 1
  اوراسيا -هند ) 2
  استراليا  -اقيانوس آرام) 3
  اقيانوس آرام -ليآمريكاي شما) 4
  

 است؟ نادرستهاي زير  ها، كدام يك از گزينه بستر اقيانوسگسترش  ةبا توجه به فرضي - 85
  هس ارائه شد.  اولين بار توسط هري) 1
  ماند.  هاي سطح زمين در مجموع ثابت باقي مي مساحت ورقه) 2
  شود.  ميتر فرورانده  ضخيم تر به زير ورقة اي با ضخامت كم قهيند وردر اين فرآ) 3
  كره هستند. جديد، مواد نشأت گرفته از سنگ ياقيانوس عامل تشكيل ورقة) 4

 ) مشترك است؟لغزشونده و امتداد  (دورشونده و نزديك كره ي سنگها ورقهحركت  نوعكدام پديده در هر سه  - 86
  ها  فرورانش ورقه) 4  جديد  ايجاد ورقة) 3  لرزه ايجاد زمين) 2  كوه  تشكيل رشته) 1

 است؟ نادرست ،شوند هايي كه باعث اين پديده مي گيري درياي سرخ و حركات ورقه هاي زير در خصوص شكل ك از گزينهي كدام - 87
   د.نكن دورشونده در وسط درياي سرخ، به دو طرف حركت مي حركاتحاصل از  هاي پوسته) 1
  ست. بوده ادر ايران كوه زاگرس  ، تشكيل رشتهدر گذشته يكي از پيامدهاي اين حركت) 2
  هاي فعلي اين حركات است. در غرب و جنوب غرب ايران از نشانه ريشتر 5تر از  با بزرگي معموالً بيشهاي  لرزه وقوع زمين) 3
  همچنان ادامه دارد. آن قبل آغاز شده و گسترش  سالگيري اين دريا از چند ميليون  شكل) 4

 ب از راست به چپ)ترتي كند؟ (به كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 88
هـا در رسـوبات    فقط آثار و شكل برجستگيآيد و اگر  . . . پديد مي ، فسيل از نوعبندي پيكر يك جاندار از طريق نفوذ رسوبات به داخل استخوان«

 »آيد. . . . به وجود مي فسيل از نوع برجاي بماند،
  قالب خارجي  –قالب داخلي ) 2    قالب داخلي  –قالب داخلي ) 1
  قالب خارجي  –قالب خارجي ) 4    قالب داخلي  –الب خارجي ق) 3

 از موارد زير صحيح است؟ چه تعداد - 89
  آفريقا متشابه هستند.  شرقيآمريكاي جنوبي با جنوب  غربيشمال  هاي منطقة الف) فسيل
  د. كنن مي بررسيهاي فسيلي را  هاي اكتشافي، احتمال وجود ذخاير سوخت شناسان از طريق حفر چاه ب) زمين

 اند.  هاي راهنما از جانداران دريازي تشكيل شده فسيل همةج) 
   3) 4  2) 3  1) 2  كدام هيچ) 1

دقيقه 20

 هاي علوم تجربي سؤال

 علوم تجربي

  82تا  51ي  ها صفحه

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعلوم تجربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  قبل  آزمون 10چند از 
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 )اند. هاي رسوبي از زمان تشكيل وارونه نشده اليه( كدام گزينه درست است؟ ،با توجه به شكل زير - 90
  شود.  هاي يكساني يافت مي هاي رسوبي به طور قطع فسيل در تمام اين اليه) 1
  اند.  تشكيل شده Cو  A ،Bهاي  و سپس اليه D الية تدااب) 2
  تر است.  هاي رسوبي كم اليه از بقية C ةهاي موجود در الي عمر فسيل) 3
  ها است. تر از ساير اليه بيش D ل وجود فسيل در اليةاحتما) 4
  
  

Fبا نيروي  kg3مطابق شكل زير، كتابي به جرم  - 91


، به ديوار فشار داده شده است و در حال سكون قرار دارد. نيروي اصطكاك چند نيوتون و در چه 
N(gجهتي است؟  )

kg
10  

1 ( 65    2 ( 65  
3 ( 30    4 ( 30    
  
  
  
  

شـود. در ايـن صـورت، بـا      نيوتون در راستاي قائم به سمت باال وارد مي 30كيلوگرم نيروي ثابتي به بزرگي 5به جرم جسميمطابق شكل زير، به  - 92
Ngنظر كردن از مقاومت هوا، جسم با شتاب ثابت . . . متر بر مربع ثانيه در راستاي قائم به سمت . . . حركت خواهد كرد. ( صرف

kg
10( 

 كند.) (جهت حركت جسم تغييري نمي
  باال -4) 2    باال -6) 1
  پايين -6) 4    پايين -4) 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 93
  ترند. اي قديمي قارههاي  هاي اقيانوسي از پوسته ها، به طور كلي پوسته گسترش بستر اقيانوس ) با توجه به فرضية1
  متر در سال است. سانتي 5اقيانوسي حدود  ة) سرعت متوسط حركت ورق2
  باشد. هاي دور شونده، از يكديگر  حركت ورقه ةتواند نتيج ها مي ) تشكيل آتشفشان3
   هاي مجزا از هم تشكيل شده است. كره از ورقه ) سنگ4

 جا . . . باشند.   سبت به هم جابههاي دو طرف، ن درزه نوعي . . . است كه در آن سنگ - 94
  ) گسل ـ شده4  ) شكستگي ـ شده3  ) شكستگي ـ نشده2  ) گسل ـ نشده1

ها چه نوع حركتي نسبت بـه هـم    كره بخشي از زمين همانند شكل زير باشد؛ اين ورقه هاي سنگ كره)، زير ورقه اگر جريان همرفتي گوشته (سست - 95
 دارند؟

  ) دورشونده1
  شونده ) نزديك2
  امتدادلغز) 3
  طور قطعي مشخص كرد. توان به ) نمي4
  

    خيز اقيانوس آرام كدام است؟ علت ايجاد كمربند لرزه - 96
  هاي اطراف آرام با قاره ي) برخورد ورقة اقيانوس2  هاي اطراف ) دور شدن ورقة اقيانوس آرام از قاره1
  يدي در محل اقيانوس آرام) تشكيل ورقة جد4  هاي اطراف ) لغزيدن ورقة اقيانوس آرام نسبت به ورقه3

    است؟  نادرستكدام گزينه در مورد شكل زير  - 97
  اي باشد.  تواند يك ورقة قاره ، فقط ميA) ورقة1
  است.   تر بيش A، از ورقةB) احتماالً چگالي ورقة2
  ، ممكن است آتشفشان تشكيل شود. A) بر روي ورقة3
  لرزه وجود دارد.   ) در اين محل، امكان ايجاد زمين4
  

    يك از موارد زير در ارتباط با تشكيل فسيل درست است؟ كدام - 98
  شوند.  يل ميهاي خشكي تشك ها در محيط تر فسيل ) بيش2  ها وجود ندارد.  ها و مرداب امكان تشكيل فسيل در باتالق) 1
  هاي نفتي وجود دارد. ها در ميدان ) احتمال يافتن فسيل4  ناپذير است. ) وجود اكسيژن و باكتري براي تشكيل فسيل اجتناب3

    و هواي . . . گذشته است.   سنگ نشانگر وجود . . . و آب ذخاير زغال - 99
  گرم و خشك -يا) در4  گرم و مرطوب -) جنگل3  گرم و مرطوب -) دريا2  گرم و خشك -جنگل) 1

    ؟ نيستها (ي راهنما)  چه تعداد از موارد زير، از جمله كاربردهاي فسيل - 100
  »حاكم بر خلقت جانداران نظمهاي دريايي ـ بررسي  هاي رسوبي ـ تعيين عمق حوضه ها ـ تعيين سن دقيق اليه جايي قاره اثبات جابه«

  ) دو4  ) يك3  ) سه2  ) صفر1

+
+

+
++

++
++A

D

B

C
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Dپذيري چهار فلز با اكسيژن به صورت  ترتيب واكنشاگر  - 101 A C B    در رابطه بـا فلـز   فقط باشد، كدام عبارت

A  درست است؟ (عناصرA  تاD باشند.)  يبه طور نامنظم شامل طال، مس، آهن و منيزيم م 

  كند.  اي توليد مي كننده سوزد و نور خيره چراغ بگيريد، به سرعت مي يك تكه از نوار آن را روي شعلةاگر ) 1

  د. زن سبت به ظروف مسي زودتر زنگ مياز اين فلز ن اي قطعه ،) در شرايط يكسان2

  شود. كشي ساختمان استفاده مي در سيم شدن از آن رسانايي الكتريكي زياد، مقاومت در برابر خوردگي و قابليت مفتولبه علت ) 3

  دهد.  ) برخالف سه فلز ديگر با اكسيژن به كندي واكنش مي4

 ؟استها صحيح  كدام گزينه دربارة درشت مولكول - 102

  باشد.  ميها، سوزاندن  ترين راه براي از بين بردن آن شوند، مناسب زيست به راحتي تجزيه نمي ها در محيط از آنجايي كه پالستيك) 1

  آيند.  بسپارهاي طبيعي مانند سلولز، نشاسته، پشم و ... از گياهان يا جانوران به دست مي) 2

  باشند.  مي بسپارها نوعي ازروغن زيتون، نشاسته و سلولز هر درشت مولكولي مانند ) 3

  آيند.  يدست م تر به يكديگر به هاي كوچك از اتصال مولكول ،ها برخالف بسپارها درشت مولكول) 4

 زير درست است؟ موارد، چه تعداد از هستندمختلف  ةهاي زير كه مربوط به دو ماد با توجه به شكل - 103

  است.  هاي چند اتمي تشكيل شده از مولكول »2«برخالف مادة » 1«مادة الف) 

  . باشد نميدر آب رساناي الكتريكي  »2«همانند » 1«مادة ب) محلول 

  آب شود.  يخ زدنريزند تا مانع  خودرو ميرا در رادياتور  »1« ةپ) ماد

 شود.  ها و لوازم پزشكي استفاده مي براي ضدعفوني كردن بيمارستان »2« ةت) از ماد

1 (2  

2 (1  

3 (4  

4 (3  

        )1شكل (                    )       2شكل (

  شوند. به . . . تبديل ميالكترون هاي نافلز با . . .  الكترون به . . . و اتم هاي فلز با . . . هاي نافلز، اتم هاي فلز كنار اتم در صورت قرار گرفتن اتم - 104

  كاتيون  -گرفتن -آنيون -دادن) 2    آنيون  -گرفتن -كاتيون -دادن) 1

  آنيون -دادن -آنيون -) گرفتن4    آنيون -دادن -كاتيون -) گرفتن3

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 105

  كند.  رم يون سديم را از طريق رژيم غذايي وارد بدنش ميگ 5/3يك فرد بالغ و سالم روزانه ) 1

  هاي ضروري و اساسي بدن انسان هستند.  يوناز هر دو  ،هاي سديم و آهن با بارهاي متفاوت ) يون2

  هاي بدن برسانند.  توانند گاز اكسيژن را به همة ياخته هاي آهن مي دليل داشتن اتم هقرمز ب هاي گلبول) 3

  خرما و جگر منبع آهن هستند.  ،فرنگي منبع سديم و سويا گوجه ) چيپس و كنسرو4

دقيقه 20

 علوم تجربي (شيمي)

 21تا  1ي  ها صفحه

 )شيميهاي علوم تجربي (بخش سؤال
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kmاز  s4به سمت شرق در حال حركت است در مدت از غرب سرعت خودرويي كه در مسيري مستقيم  - 106
h

mبـه   108
s

رسـيده اسـت. شـتاب     50

 (نگاه به گذشته) است؟ در اين مدت چند متر بر مجذور ثانيه متوسط خودرو

1 (5/14  2 (20  3 (5  4 (30  

كند  متر به سمت غرب حركت مي 100متر به سمت شمال در نهايت  80پس سمتر به سمت شرق،  A ،160شخصي در يك سطح افقي از نقطة  - 107

 شخص كدام است؟ جايي جابه ةمسافت طي شده به انداز نسبت ،Bتا  Aاز  مسيربرسد. در اين  Bتا به نقطة 

1 (1    2 (4/1  

3 (4/2    4 (4/3  

 ؟دهد نميدر حال پرواز رخ  يحركت هواپيماسرعت و جهت تغييري در  ،در كدام گزينه - 108

  نيروي وزن هواپيما را خنثي كنند.  ،نيروي پيشران ،هوا و در راستاي افق مقاومتنيروي باالبري، نيروي  ،مدر راستاي قائ) 1

  خنثي كنند. را هوا  مقاومتنيروي ا، ) در راستاي قائم، نيروي باالبري، نيروي پيشران و در راستاي افق نيروي وزن هواپيم2

  هوا را خنثي كنند.  مقاومتنيروي  ،هواپيما و در راستاي افق نيروي پيشران نيروي وزن ،نيروي باالبري ،) در راستاي قائم3

  هوا باشد.  مقاومت) در راستاي قائم، نيروي باالبري، نيروي وزن هواپيما را خنثي كند و در راستاي افق نيروي پيشران بيش از نيروي 4

كنند. متحرك  مي شروع به حركتي مشخص  ا يم، در يك جهت و از نقطهدر مسيري مستق vو  v2هاي ثابت  ترتيب با سرعت به Bو  Aدو متحرك  - 109

 A چند ثانيه ديرتر از متحركB  متحرك  شروع حركتثانيه از زمان  6كند تا پس از گذشت  حركت بهشروعB به متحرك ،B  برسد؟ 

1 (3    2 (1    

3 (2    4 (4  

جسم همگني به ابعاد  - 110 2 4 Fتحت تأثير نيروي افقي و طح افقي بدون اصطكاكي قرار دارد روي س 3(متر) 4


 در حال حركت اسـت. اگـر ابعـاد    

Fرا نصف كنيم و در همان شرايط نيروي  جسم
2


 چند برابر حالت اول خواهد شد؟در حالت دوم شتاب جسم  ،را به آن وارد كنيم 

)كه نسبت جرم به حجم جسم همواره مقدار ثابتي است كه چگالي (توجه كنيد  ) شود.) ناميده مي 

  شود.  ) دو برابر مي2    تغييري نخواهد كرد. ) 1

  شود.   ) نصف مي4    شود.  برابر مي 4) 3

علوم تجربي (فيزيك) هاي علوم تجربي (بخش فيزيك)سؤال
 60تا  39ي  ها صفحه
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اين دو جاندار، به طور حتم در يك توان گفت كه  در يك راسته قرار دارند، بنابراين مي» ب«و » آ«دو جاندار  - 111
 (نگاه به گذشته) . . . قرار دارند، اما ممكن است در يك . . . قرار نگيرند.

 خانواده       -) شاخه 2    شاخه -) رده 1
  رده -) سلسله 4    سلسله      -) خانواده 3

جـا نشـده    جابههاي دو طرف شكستگي،  آورند و اگر سنگ د ميجا شده باشند، . . .  را به وجو هاي دو طرف شكستگي، نسبت به هم جابه اگر سنگ - 112
  آيد. وجود مي باشند، . . . به

  ورقة اقيانوسي       -) گسل 2    درزه -) گسل 1
  گسل -) درزه 4    ورقة اقيانوسي      -) درزه 3

  است؟بيان شده  نادرستاي  كدام يك از موارد زير، در ارتباط با نظرية زمين ساخت ورقه - 113
  است.  كره از تعدادي ورقة كوچك و بزرگ مجزا از هم تشكيل شده ) سنگ1
  شوند. كره از يكديگر دور مي هاي سنگ ) همواره ورقه2
  اي دارد. ) ورقة اقيانوسي چگالي بيشتري نسبت به ورقة قاره3
  . كره است هاي همرفتي سست ها در اين نظريه جريان ) علت حركت ورقه4

  شود؟ هايي از جسد جاندار مي دام گروه از تركيبات معدني زير، هنگام فسيل شدن برخي از جانداران، جايگزين بخشبه طور معمول، ك - 114
 ) آهك و سديم2    ) سديم و كلسيم1
 ) منيزيم و كلسيم4    ) آهك و سيليس3

 در كدام محيط، احتمال تشكيل فسيل بيشتر از ساير موارد است؟  - 115
       ) درياها  2    ها       ) يخچال1
  ) خاكسترهاي آتشفشاني 4    ) غارها      3

  شوند؟ ها ذخيره مي ترتيب، در كدام بخش به» سيب زميني، شلغم و هويج«غذايي در  مواد - 116
 ) ساقه ـ ساقه ـ ريشه 1
 ) ساقه ـ ريشه ـ ساقه 2
 ) ريشه  ـ ريشه ـ ساقه 3
 ) ساقه ـ ريشه ـ ريشه 4

  انند گندم . . . دارد.سرو برخالف . . . داراي . . . بوده و هم - 117
     ) سرخس ـ آوند ـ دانه2    ) سرخس ـ دانه ـ گل1
 ) خزه ـ آوند ـ گل 4    ) خزه ـ آوند ـ دانه   3

  كند؟ عبارت زير را به درستي كامل مي» د«و » ج«، »ب«، »الف«چه تعداد از موارد  - 118
 .»د، به طور قطع . . اي هستن ياخته اي و گروهي تك در هر سلسله از جانداران كه گروهي پرياخته«

  الف) توانايي فتوسنتز وجود دارد.
  شود.  ب) پوششي در اطراف مادة وراثتي تشكيل مي

  اند.  ها آفت گياهان و جانوران تر آن ج) با داشتن انواعي متفاوت، بيش
  شود.  ها محسوب مي هاي راكد به عنوان محيط مناسبي براي رشد همة انواع آن د) آب

  ) دو2    ) يك1
  ) چهار4    سه )3

  كدام گزينه، صحيح است؟ - 119
 كنند. بندي مي داران، رده ها و مهره مهره ) دانشمندان، سلسلة جانداران را در دو گروه اصلي بي1
 هايي هستند كه اسكلتي سيليسي دارند. تنان، مرجان ) بزرگترين گروه كيسه2
 تواند وارد بدن ما شود. كند و مي ه زندگي مياي است كه نوزادش در گوشت گاو آلود ) كرم نواري، نوعي كرم لوله3
 ترين گروه از آغازيان هستند. ها، محل زندگي انواعي از شناخته شده ) اسفنج4

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي - 120
 »شناسي . . .  در حال حاضر، دانشمندان علوم زيست«
 كنند.  بندي مي ي گروههاي ظاهر ) جانوران و گياهان را فقط براساس صفت1
  برند.  ) كليدهاي شناسايي دوراهي را صرفاً براي تشخيص جانداران جديد به كار مي2
  دهند.  هاي متفاوتي قرار مي ها را در گروه ) به منظور مطالعه و استفاده از جانوران، آن3
  د. نكن ها توجه مي پيكر آن بندي جانداران، افزون بر صفات ظاهري تنها به ساختارهاي داخلي  ) براي گروه4

شناسي) علوم تجربي (زمين شناسي)و زيستشناسي علوم تجربي (بخش زمينهايسؤال
 79تا  63هاي  هصفح

شناسي) علوم تجربي (زيست
  145تا  121ي  ها صفحه
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  ))  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
  14001400  ماهماه  ديدي  2424  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 پيشنهادي شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 50  3  121  50 استعداد تحليلي
  دقيقه 5  14  171  5 (هشتم)آسمانهايقرآن و پيام

  دقيقه 5  15  176  5 (هشتم)فارسي
  دقيقه 5  16  181  5 (هشتم)مطالعات اجتماعي

  دقيقه 5  17  186  5 (هشتم)علوم تجربي
  دقيقه 5  18  191  5 (هشتم)رياضي

  دقيقه 5  19  196  5 (نهم)هاي آسمانقرآن و پيام
  دقيقه 5  20  201  5 (نهم)فارسي

  دقيقه 5  21  206  5 (نهم)تماعيمطالعات اج
  دقيقه 5  22  211  5 (نهم)علوم تجربي

  دقيقه 5  23  216  5 (نهم)رياضي
  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس
  مظاهري رضا، حميداحمدرضا قرباني، سينا گروسيآرش دانشفر، ارجمندي،  اميرحسين حسامي، مجتبي خليلسارا بابايي،   استعداد تحليلي

  شعيب مقدمزاده،  سارا معصوماحمدرضا قرباني،  هاي آسمان قرآن و پيام
  پور، آگيتا محمدزاده خان سپهر حسننيلوفر اميني، حميد اصفهاني،   فارسي

  زاده سارا معصومسينا گروسي، زهرا صداقت، هانيه رمداني،  مطالعات اجتماعي
  مجتبي ميرزايي، سيدمحمد معروفيمقدم،  مونا عليزاده ،ارجمندي فر، مجتبي خليل شعار، فاطمه اديب جواد احمدي علوم تجربي

  آرمان وكيليعليرضا مصفا، پور،  سهام مجيدي، فر محمدحسين رضواني، دفر مرجان جهانباني، محمدعلي جعفري، بهمن اميدي  رياضي
  

  ::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
 استعداد تحليلي نام درس

هايقرآن و پيام
  شناسي زيست شيمي   فيزيك  رياضي علوم تجربي  مطالعات اجتماعي  فارسي  آسمان

  آرش دانشفر  مقدم مونا عليزاده  ليال خداورديان  هانيه رمداني  حميد اصفهاني  احمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  مسئول درس

  بابك اسالمي،  زاده سارا معصوم  -------  سكينه گلشني  سينا گروسي  ويراستار
  خسرو ايزدي  آبادي نوش جواد زينلي  نياحمدرضا قربا

مسئول درس
  تبريزي سرژ يقيازاريان  هاشمي مهسا سادات  ستايش محمدي  الناز معتمدي  ستايش محمدي  تبريزي سرژ يقيازاريان مستندسازي

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

  شهديالهام م  آرايي صفحه
 عباسيحميد   ناظر چاپ

  مقدم مازيار شيرواني  مدير گروه مستندسازي
  هاشمي مهسا سادات  مستندسازي مسئول 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

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   زشي قلمزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموها و درآمدهاي بنياد علمي آمو  تمام داراييتمام دارايي
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 با توجه به متن زير به دو سؤال بعدي پاسخ دهيد: *** 

 » ترين مخترع تاريخ آمريكا توصيف شده است. متحدة آمريكا بود كه به عنوان بزرگ اياالتاديسون مهندس، مخترع و كارآفرين اهل «

 در متن فوق چند نقطه به كار رفته است؟ - 121

1 (48    2 (50  

3 (49    4 (51  

 تكرار شده است؟» س«حرف  در متن فوق چند بار - 122

1( 1    2 (2  

3 (3    4 (4  

 است؟ متفاوتكدام كلمه با بقيه  - 123

  موتور ) 2    زاگرس) 1

  سليم) 4    مهمان ) 3

 ترتيب ابيات در كدام گزينه صحيح است؟ - 124

 اي را كرد دنبال شنيدستم كه شهبازي كهنسال / كبوتر بچه  الف)

  يد در برد جانب) به دشت و كوه و صحرا بود پران / ز چنگ باز شا

  ج) اجل را ديد و شست از زندگي دست / درختي در نظر بگرفت و بنشست

  اش باز د) ز بيم جان كبوتر كرد پرواز / به هر سو تاخت تازان از پي

          ) الف / د / ب / ج                                     2  ) ج / ب / الف / د                                          1

  ) ج / د / الف / ب4    ) الف / ب / د / ج                        3

  باشد. ي ...... مي مطابق با گزينه» باريك - فراخ  –بسيط  –محدود  –واسع «معنايي (الگو) ميان  واژگان  رابطة - 125

  اعتبار بي –ناچيز  –مبتذل  –نفيس  –) فاخر 1

  آفت  –بال  –فساد   -آرامش  –) فتنه 2

  سازش -صلح  –آشوب  –جدال  –) نزاع 3

  پستي -قله  –اوج  –نشيب  –) فراز 4

هاي استعداد تحليليسؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه 50  
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  باشد؟ همسو مي»  اش زياد است! خاكستر آشپزخانه«مفهوم كنايي كدام گزينه با عبارت كنايي  - 126

 شود مهمان ما رسد از خوان غيب / ميزبان ما است هر كس مي ) رزق ما با پاي مهمان مي1

  ي / صنم بودي اكنون برهمن شديدشمن شد مهمان ) دگرباره2

  شويم / بران دردها پاك درمان شويم مهمان ) دگر آنكه زي او به3

  خراباتي به عزت باش با رندان / كه درد سر كشي جانا گرت مستي خمار آرد مهمان ) چو4

  است؟» ي ببخشاي و كار گذشته مگوي / هنرجوي وز كشتگان كين مجو«كدام گزينه شامل مفهومي دورتر از بيت   - 127

 ) گر مجرمي بخشيدمت وز جرم آمرزيدمت / فردوس خواهي دادمت خامش رها كن اين دعا1

  ست اكنون به اسير كن مداراو) به جز از علي كه گويد به پسر كه قاتل من / چو اسير ت2

  عهد قديم / بعد صد سال اگر بر سر خاكم گذري دهش ) اي نسيم سحري ياد3

  بود / به داد و دهش برترين پايه بود ) كه مرداس نام گرانمايه 4

 كدام گزينه نياز به ويرايش ادبي دارد؟ - 128

 كارانه و سنتي اي كه داشت، تقريباً همه را از خودش رنجاند.  ) او با رويكرد محافظه1

  گويم. ميدهنده بخشي از روحيه تالشگر شماست؛ به شما و خانواده محترمتان تبريك  ) من اين موفقيت تحصيلي را، كه نشان2

  ام و در جلسه آتي نيز، با تأكيد بيشتر خواهم گفت. ) من اين موضوع را قبالً گفته3

  .ساخته شده است ) كلمات نقش، كفش و قند همگي فارسي هستند؛ اما غلط مصطلح است كه بر وزن فعال، از اين كلمات صفت مبالغه به صورت نقاش، كفاش و قناد4

  باشد؟ » خاطر كوفته«معنايي صحيحي براي صفت  تواند جايگزين كدام گزينه مي - 129

  مغز  ) تهي2    ) كوته فكر 1

  ) آزرده دل4    انگيزه ) بي3

  ؟نداردرا ساخت؛ كدام گزينه ساختاري شبيه به عبارت مذكور » دلِ كبودچهر مهرِ سياه بازِ بي مهره« بتوان عبارت ء جز 4اگر از تركيب  - 130

 خصال  زهفالِ پاكي ) جوانبخت پيرعزيمت خجسته1

  وشان رفتارانِ طاووس ) آهوگردنانِ جوذرچشمانِ كبك2

  گفتار رفتارِ خوش ) دختري ماه ديدارِ خوش3

  مخبرِ شيرين جمالِ مليح دالل منظرِ خوش ) لطيف4
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 ال زير پاسخ دهيد.ؤدقت بخوانيد و به سه س نامه انتخاب شده است؛ آن را با متن زير از كتاب قابوس*** 

آور، اندر آموختن ادب وي تقصير مكن، هر چند كه اگر هيچ مايه خرد ندارد اگر تـو ادب آمـوزي و اگـر نـه روزگـارش بيـĤموزد،       حق پدري بجاي «

مـن لـم يودبـه االبـوان يودبـه      «المعالي گويد:  ، و همين معني بعبارتي ديگر جد من شمس»من لم يودبه والداه ادبه الليل و النهار«اند:  چنانكه گفته

دار كه وي چنان زندگاني {كند كه} فرستاده باشد و مردم چون از عدم موجود شد خلق و سرشت او بـا او بـود، امـا ز     اما شرط پدري نگاه، »الملوان

شود از نيك و بد، تا چـون   گردد و فعل وي پيداتر مي تر مي شود جسم و روح او قوي خوبي و عجز و ضعيفي پيدا نتواند كردن، هر چند بزرگتر مي   بي

وي بگذار،  ي بكمال رسد عادت وي نيز بكمال رسد، تمامي روزبهي و روزبدي پيدا شود وليكن تو ادب و هنر و فرهنگ را ميراث خويش گردان و بهو

 مانتا حق وي گزارده باشي، كه فرزندان را ميراثي به از ادب نيست و فرزندان عامه را ميراث به از پيشه نيست، هر چند كـه پيشـه نـه كـار محتشـ     

كسب  است، هنر ديگرست و پيشه دگر، اما از روي حقيقت نزديك من پيشه بزرگترين هنري است و اگر فرزندان محتشمان صد پيشه دانند چون به

و  بوقت تعلم اگر معلمان او را بزنند او را شفقت مبر و بگذار، كه كـودك علـم و ادب    .بكنند عيبي نيست، بلكه هنرست، هر يكي را روزي به كار آيد

معلمانش بترسان و ايشان را ادب  دست خويش وي را مزن، به ادبي كند و تو از وي در خشم شوي به چوب آموزد و نه بطبع خويش، اما اگر بي هنر به

وي را باشـد از وي  تو در دل نگيرد؛ اما با وي بهيبت باش، تا ترا خوار نگيرد و دايم از تو ترسان باشد و درم و زر و آرزويي كـه   ةفرماي كردن، تا كين

  »دريغ مدار، بدان قدر كه بتواني، تا از بهر سيم مرگ تو نخواهد.

  ؟نداردمحتواي كدام گزينه در متن فوق وجود  - 131

  ) بر سرِ لوحِ او نبشته به زر / جور استاد به كه مهر پدر1

  ) به خردي درش زجر و تعليم كن / به نيك و بدش وعده و بيم كن2

  احت رسان / كه چشمش نماند به دست كسانپسر را نكو دار و ر )3

  ) شمشير نيك از آهن بد چون كند كسي؟ / ناكس به تربيت نشود اي حكيم كس4

  باشد؟ عبارت (با وي بهيبت باش) ميراستا  كدام گزينه هم - 132

 .) هيبت او كوه را بند كمر درشكست / صولت او چرخ را سقف گهر درشكست1

  ن اثر نخواهد بود كه مهابت شمشير را.(كليله و دمنه)) به هيچ تأويل حالوت عبارت را آ2

  .) مجنون چو صالبت پدر ديد / در پاي پدر چو سايه غلتيد3

  .) تو بر سر قدر خويشتن باش و وقار / بازي و ظرافت به نديمان بگذار4

  ؟نيستبا توجه به متن، كدام گزينه صحيح  - 133

 اي نيست. رهاي عملي) براي بزرگان، كار شايستهآموزي (يادگرفتن حرفه وكا ) از نظر نويسنده پيشه1

  ) نويسنده معتقد است كه بهتر است پدر و مادر مستقيما در تنبيه فرزند عمل نكنند و اين كار را به ديگران بسپارند.2

  گردد. هاي او آشكارتر مي شود، اخالق و عادت  ) از نظر نويسنده فرزند (انسان) هرچه بزرگتر مي3

  ميراثي بهتر از ثروت براي فرزندان است.» ادب«تقد است كه ) نويسنده مع4
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 مفهوم كدام بيت از عبارت زير دورتر است؟ - 134

كند، چون  اگر پرسند كه دوست مجازي كدام است؟ بگوي آنكه در دوستي غرضي متصور باشد و آن دوستي را اعتمادي نشايد؛ براي آنكه هركه به غرض دوستي«

 »آخر انجامد. و اگر غرض وي حاصل نشود؛ دوستي به دشمني مبدل گردد.  غرض خود حاصل كند، دوستي به

 بيني / مگسانند گرد شيريني دوستان كه مي اين دغل )1

 تر دارند ) راست گويم سگان بازارند / كاستخوان از تو دوست2

  ) اي دوست برو به هرچه داري / ياري بخر و به هيچ مفروش 3

  جوشند نوشند / همچو زنبور بر تو مي ه هست مي) تا حطامي (دارايي و ثروت) ك4
  باشد. ...... مي ةمطابق با گزين» شك - گمان  - يقين «بندي معنايي ميان  درجه - 135

  شقاوت -شوربختي  –) سعادت 2    قلت -افزوني  –) زيادت 1

  گزند -نفع  –) زيان 4    حقوق –روزي  –) معاش 3

  معنايي دارد؟ ونيناهمگها  مفهوم كنايي كدام گزينه با ساير گزينه - 136

 ) طوفان رسيد و برگ و برم را به باد داد / پيش از رسيدن دل كالي كه داشتم1

 ) مالي كثير در دست وارثان دود شد و به هوا رفت.2

   سياهي شوي اندر شوي / و گر چون شب ) كنون گر تو در آب ماهي3

  .) بشهر اندرون بانگ و فرياد خاست / بهر برزني آتش و باد خاست4

  پور) كدام گزينه صحيح است؟ (قيصر امين» خياطي / آرام رفته در نخ سوزن مادرم كنار چرخ«در رابطه با بيت  - 137

 ) مادر به آهستگي مشغول خياطي كردن است.1

 ) مادر مراقب است تا سوزن در دست كسي فرو نرود.2

  ) ذهن مادر مشغول موضوعي است.3

  كند. ) مادر نخ را در سوزن مي4

  ...... است.  ةرديف با گزين هم» ردمك ديده ببايد آموخت / ديدن همه كس را و نديدن خود رااز م«بيت  - 138

 .) نه از تواضع باشد، زبون دون بودن / نه حلم باشد، خوردن قفا زدست جهود1

 .) با توانگران تكبر كردن بهتر از تواضع2

  .است) افتادگي آموز اگر طالب فيضي / هرگز نخورد آب زميني كه بلند 3

  .) از عدوي سگ صفت، حلم و تواضع مجوي / زآنكه به قول خداي نيست شياطين ز طين4

  دارد؟ (به جهت ساختمان واژه بررسي شود.)» گلداني  كوچك  و  پاييزي« كدام گزينه ساختاري شبيه به عبارت  - 139

 بها و ارزشمند اي گران ) سكه2    ) مردمي مهربان و فداكار 1

  ) عروسكي زيبا و پشمي4    يار بازيگوشي ساده و بس ) يك بچه3
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  با توجه به متن زير به سه سؤال بعدي پاسخ دهيد: ** *

كردند و بـه   ترين علوم است. منجمان قديم با توجه به مكان خورشيد در آسمان و وضعيت ستارگان، زمان را تعيين مي ستاره شناسي يكي از كهن

هايي مانند فيزيك، شيمي، فيزيك حركت و فضاشناسي فيزيكي ارتباط نزديك دارد.  ناسي با رشتهپرداختند. اخترش تنظيم تقويم و تعيين فصول مي

كردند. با اختراع  ها آسمان شب را به دقت بررسي مي شناسان با استفاده از آن شناسي از همان ابتدا شناخته شده بودند و ستاره ابزارهاي سادة ستاره

  شناسي جديد آغاز شد.  اين رشته به وجود آمد و دوران ستارهتلسكوپ تغيير و تحول قابل توجهي در 

شـناس بـه نـام     قبل از ميالد، يـك سـتاره   سال 200 .شود در يك دايره با نام ساروس تكرار مي خسوفها متوجه شدند كسوف يا  ها و آشوري بابلي

آن گذاري كردند كـه امـروزه هنـوز از     ان، بسياري از ستارگان را نامشناس ماه و فاصلة آن از زمين را تخمين زد. عالوه بر اين ستاره ابعادهيپاركوس 

  . شود هاي انتخاب شده استفاده مي نام

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 140

  هاي قديم مرسوم بوده است. تنظيم تقويم از زمان) 1

  هيپاركوس ابعاد ماه و فاصله خورشيد از زمين را تخمين زد. ) 2

  نزديكي دارد.  ارتباطيك اخترشناسي با فضاشناسي فيز) 3

  هاي قديم رايج بوده است.  نام گذاري ستارگان از زمان) 4

 ؟شود نميبا توجه به خورشيد و وضعيت ستارگان كدام مورد تعيين  - 141

  تقويم ) 2    زمان ) 1

  فاصلة ستارگان) 4    فصول ) 3

 كدام مورد در ارتباط با تلسكوپ صحيح است؟ - 142

  راي اولين بار به وسيلة آن انجام شد. هاي كسوف و خسوف ب شناخت پديده) 1

  شود.  تعيين نام ستارگان به كمك اين ابزار انجام مي) 2

  گذار از ستاره شناسي قديم به جديد است.  تلسكوپ فصل) 3

  نام دارد.  ساروسهاي معروف  يكي از تلسكوپ) 4

 ؟شود نميهاي زير يافت  رابطة شب و روز در كدام يك از گزينه - 143

  بسي اميد است/ پايان شب سيه سپيد است در نوميدي) 1

  ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد/ چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا ) 2

  / كه نيستي ست سرانجام هر كمال كه هستبه هست و نيست مرنجان ضمير و خوش ميباش) 3

  توانا اول دفتر به نام ايزد/ صانع پروردگار مي) 4

 است؟ متفاوتكدام كلمه با بقيه  - 144

  بلبل) 2    گنجشك ) 1

  جغد) 4    كبوتر ) 3
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 كدام است؟» از اين شاخه به آن شاخه پريدن«منظور از ضرب المثل  - 145

  سخن ناسنجيده و ناروا گفتن ) 2    بلند پروازي كردن ) 1

  تحرك زياد داشتن ) 4  هر لحظه سخن را به سويي كشاندن ) 3

 رد؟گي با توجه به الگو به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 146

, , , , , ,?1 2 2 4 8 32  

1 (128    2 (512  

3 (64    4 (256  

 گيرد؟ رو، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي با توجه به الگوي روبه - 147

, , , , , , ,?2 3 10 6 18 15 26  

1 (21    2 (24  

3 (38    4 (42  

 ترين عدد به جاي عالمت سؤال كدام است؟ در الگوي زير مناسب - 148

, , ,?,3 6 30 756030  

1 (780    2 (870  

3 (69    4 (96  

 گيرد؟ با توجه به الگوي زير به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 149

1 (99  

2 (71  

3 (89  

4 (52  

 گيرد؟ به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 150

1 (3  

2 (4  

3 (5  

4 (7  

  

 (به تعداد اضالع دقت شود.) است؟ متفاوتكدام گزينه با بقيه  - 151

1 (3    2 (
2

  

3 (
3

    4 (
3

  

21 53

2433

15 63

2271

17 23

7932

47 68 ?

7 11 15

?

7

28 40 52
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 است؟ متفاوتكدام گزينه با بقيه  - 152

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 تواند به جاي عالمت سؤال قرار گيرد؟ كدام عدد مي .ها داده شده و كنار هر زاوية چهارضلعي عددي نوشته شده است ضلعي 4هاي زير اضالع  در شكل - 153

1 (24  

2 (36  

3 (50  

4 (74  

 . است.  به . .مانند نسبت به نسبت  - 154

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 گيرد؟ به الگو، كدام گزينه به جاي عالمت سؤال قرار ميبا توجه  - 155

?

 

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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 كنيد. انتخاببراي پر كردن جاي خالي را تر  در سؤاالت زير، گزينه مناسب*** 

156 -  

?
 

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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 به تصوير داده شده همانندتر باشد؟ ،ها نقطه را در جايي قرار داد كه جايگاه آن نسبت به شكل توان نميدر كدام گزينه  - 160

 

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 ه شده باشد؟ها همانند تصوير داد توان نقطه را جايي قرار دارد كه جايگاه آن نسبت به شكل در كدام گزينه مي - 161

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 همة اضالعش افقي يا عمودي باشند؟و  نكندقطع  راتوان يك چند ضلعي بسته ساخت كه خودش  با كنار هم گذاشتن دو صفحة مشابه از كدام شكل زير مي - 162

1 (    2 (    

3 (    4 (  

  

 تصوير مقابل در كدام شكل پنهان شده است؟ - 163

1 (    2 (  

3 (    4 (  
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 شود؟ زنيم. پس از باز كردن كدام شكل حاصل مي رو تا كرده و برش مي ذي را به صورت روبهكاغ - 164

 

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 كدام گزينه كنار شكل زير قرار گيرد تا يك مربع كامل ايجاد شود؟ - 165

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 ؟نداردرو وجود  هاي زير در دايره روبه كدام يك از شكل - 166

1 (    2 (  

3(     4 (  

 گيرد؟ كدام عدد قرار مي 4روي عدد  روبه - 167

1 (1  

2 (3  

3 (6  

4 (5  

1

4
2

2

5
6

4

3
5

(1) (2) (3)
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 هاي زير است؟ مقابل، مربوط به كدام يك از مكعب ةشكل گسترد - 168

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 شود؟ از جهت فلش به چه شكلي ديده مي است، سان تشكيل شده هاي كوچك يك حجم مقابل كه از مكعب - 169

1 (    2 (  

3 (    4 (  

 ؟ندارنددر كدام گزينه حجم اصلي و گسترده شدة آن مطابقت  - 170

1 (

گسترده

  2 (

گسترده

  

3 (

گسترده

  4 (

گسترده
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 توان وقف كرد؟ معموال قبل از كدام كلمه نمي - 171

  ثُم  ) 2    فـّ ) 1

  و) 4    الي) 3

 است؟ نادرستكدام ترجمه  - 172

 آوريم. شوند وقتي كه بگويند ايمان مي كه به حال خود رها مي آيا مردم گمان كردند  اَ حسب النّاس اَن يترَكوا اَن يقولوا ءامنّا:) 1

 شوند و آنها آزمايش نمي  و هم ال يفتَنون:) 2

 مثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوا من دونِ اهللاِ اَولياء: مثل كساني كه به جاي خدا دوستاني را گرفتند) 3

  دانستند لَو كانو يعلَمون: اگر مي) 4

  سوره قصص به سواالت زير پاسخ دهيد. 88تا  85ت ** با توجه به آيا

 فَلَـا  ربـك  منْ مةًرح إِلَّا الْكتَاب إِلَيك يلْقَى أَنْ اتَرْجو كُنْت وما﴾85﴿ مبِينٍ ضَلَالٍ في هو ومنْ بِالْهدى جاء منْ أَعلَم ربي قُلْ معاد إِلَى لَرَادك الْقُرْآنَ علَيك فَرَض الَّذي إِنَّ

 كُـلُّ  هـو  إِلَّا إِلَه لَا آخَرَ إِلَها اللَّه مع تَدع ولَا ﴾87﴿ الْمشْرِكينَ منَ تَكُونَنَّ ولَا ربك إِلَى وادع إِلَيك أُنْزِلَت إِذْ بعد اللَّه آيات عنْ يصدنَّك ولَا ﴾86﴿ للْكَافرِينَ ظَهِيرًا تَكُونَنَّ

ءشَي كالإِلَّا ه ههجو لَه كْمالْح هإِلَيونَ وع88﴿ تُرْج﴾  

 شود؟ از كدام آيه برداشت مي» پروردگاررحمتي از جانب   قرآن،«پيام  - 173

         86 آية) 2             85 آية) 1

  88 آية) 4           87 آية) 3

  ود؟ش در كدام آيه ديده مي »بازگشت به سوي خدا« - 174

         86 آية) 2          85 آية) 1

  88 آية) 4           87 آية) 3

  شود؟ از كدام آيه برداشت مي» كه يكي هست و نيست هيچ جز او«وم مفه - 175

          86 آية) 2           85 آية) 1

  88 آية) 4           87 آية) 3

 دقيقه 5   ن (هشتم)هاي آسما هاي قرآن و پيامسؤال

 اي آسمان هشتم ه پيام

  80تا  9هاي  صفحه
  قرآن هشتم

  77تا  12هاي  صفحه
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 پاسخ دهيد. ،آيد هايي كه در پي مي ابيات زير را بخوانيد و به پرسش* 

 وار كارديبهشت كرد جهان را بهشت/  خيز، اي بت بهشتي، آن جام مي بيار -1

 زار پيراهنم ز خون دو چشمم چو الله/  پيرامنم ز آب دو ديده چو آبگير -2

 سختا كه آدميست بر احداث روزگار/  ام اكنون تو دوري از من و من بي تو زنده -3

 ر گرسنه كه شتابد پي شكارچون شي/  وار درآيي تو در مصاف شوريده پيل -4

 كنار درياي جود او چو سپهرست بي/  عدد آثار عدل او چو ستاره است بي -5

  ي امري دارد؟ چند بيت از ابيات باال جمله - 176

    دو بيت ) 2    يك بيت ) 1

  چهار بيت ) 4    سه بيت ) 3

  ؟نداردبين چهار بيت نخست، كدام بيت تشبيه  - 177

    بيت دوم) 2    بيت نخست )1

  بيت چهارم) 4     بيت سوم ) 3

178 - ه؟نيستبه تشبيهي در بيت پنجم  كدام گزينه مشب  

    ستاره ) 2    عدل ) 1

  سپهر) 4    دريا) 3

  كند، كدام است؟ زماني كه شاعر در ابيات باال وصف مي - 179

    تابستان) 2    بهار) 1

   زمستان) 4     پاييز) 3

  مفهوم مصراع دوم بيت سوم به كدام گزينه نزديكتر است؟ - 180

  زاد سخت و مقاوم است. آدمي )2    زاد است.  ها براي آدمي سختي) 1

  گيرد. زاد اگر سخت بگيرد، روزگار بر او سخت مي آدمي) 4  شود. در اين روزگار آدم سخت و مقاوم يافت نمي) 3

 دقيقه 5   ي (هشتم)هاي فارس سؤال

 فارسي هشتم 
 66تا  9هاي  صفحه
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 است؟ صحيح گزينه كدام - 181

  .كند مي سوال وزرا و جمهور رئيس از و كند مي نظارت دولت هاي فعاليت بر نگهبان شوراي) 1

  .است ماليات كسب طريق از دولت درآمد بيشترين) 2

  .شود مي انتخاب سال 5 مدت براي مردم مستقيم انتخاب با قضائيه قوة رئيس) 3

  .كند نمي تعيين مجازات فرد براي دادگاه حقوقي دعاوي در) 4

 باشد؟  هاي دورة سلجوقي مي يوانيك از د هاي امروزي زير، مربوط به كدام خانه ها و وزارت هر يك از سازمان - 182

  الف) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

  ب) سازمان امور اقتصادي و مالياتي

 ج) سازمان بازرسي كل كشور

  ديوان عرض –ديوان استيفا  –) ديوان رسايل 2  ديوان اشراف –ديوان عرض  –) ديوان رسايل 1

  ديوان اشراف –ديوان استيفا  –ديوان عرض  )4  ديوان استيفا –ديوان اشراف  –) ديوان عرض 3

 .نهاد ضعف به رو عباسي خالفت.....  قرن در و برانداخت را طاهريان حكومت....  و رسيد قدرت به عباسي خليفه تاييد با.....  - 183

  سوم - يصفار ليث يعقوب - ساماني اسماعيل امير) 1

  سوم - ابومسلم خراساني - علويان) 2

  پنجم - م خراسانيابومسل - بويه آل) 3

  پنجم – يصفار ليث يعقوب - ذواليمينين طاهر) 4

 ؟نيست صحيح گزينه كدام - 184

  .خورد شكست مسلمانان سپاه از زاد فرخ رستم فرماندهي به نهاوند نبرد در ساساني ارتش) 1

  .رسيد قتل به عباسي منصور دست به خراساني ابومسلم) 2

  .گرفتند خود سلطه تحت را عباسي خلفاي و كردند تصرف را بغداد بويه آل) 3

  .بود معاويه سپاه و علي امام بين صفين جنگ) 4

 است؟ صحيح گزينه كدام - 185

  .داد رخ دشمنان خطرناك تهديدات دفع براي خندق و احد هاي جنگ) 1

  .كند فتح را مصر و فلسطين لبنان، سوريه، كشورهاي توانست اول خليفه) 2

  .برگزيد كوفه كومتح به را زياد بن عبيداهللا يزيد،) 3

  .رسيد پايان به ساساني حكومت مرو، در آسياباني دست به خسروپرويز قتل از پس) 4

 دقيقه 5  ي (هشتم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

 مطالعات اجتماعي هشتم 
  90 تا 1ي  ها صفحه
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هاي مغناطيسي را از يكديگر  توان قطب بدين معنا كه هرگز نمي ،وجود ندارد يتك قطبي مغناطيس ،دانيم در مغناطيس مي - 186

آهنرباي حلقوي زيـر   Sو  Nهاي  تنها داشت. با توجه به اين موضوع، تعداد قطب Sيا  تنها Nجدا كرد و يك قطب 

 ترتيب از راست به چپ چند تاست؟ بهبرش داده شده  30 هاي قطعهبه كه 

1 (24-24  

2( 6-6  

3 (6-12  

4 (12-12  

  

، كـدام  برابـر كنـيم   5/1گذرد. اگر اخـتالف پتانسـيل را    آمپر مي Iو از آن جريان  ايم كردهمتصل ولت Vرا به اختالف پتانسيل  Rدو سر المپي به مقاومت  - 187

 دما ثابت است.) گيري صحيح است؟ ( نتيجه

/مقاومت المپ هم ) 1 R1   شود.  اهم مي 5

  . يافتخواهد افزايش % 50جريان ) 2

  گذرد.  تري از مدار مي با افزايش ولتاژ، جريان كم) 3

  شود.  مقاومت المپ نصف مي) 4

 هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 188

  و ناقص بنزين، تعداد اكسيژن در مولكول يكي از محصوالت سوختن است. هاي سوختن كامل  الف) يكي از تفاوت

  گيرد. شود و مورد استفاده قرار مي ب)  در پيل سوختي، انرژي شيميايي توليد شده، مستقيماً به انرژي الكتريكي تبديل مي

 هاي سوختن است. هاي واكنش پ) آزمايش كوه آتشفشان، يكي از نمونه

  ) يك 2    صفر  )1 

  ) سه 4    دو  )3

 شود؟ هاي زير انجام مي يك از گيرنده خواندن خط بريل توسط كدام - 189

  هاي مكانيكي  ) گيرنده2    هاي درد ) گيرنده1

  هاي تنشي ) گيرنده4    ياب هاي موقعيت ) گيرنده3

  ود. تواند منجر به . . . ش رود كه اين بيماري در دوران جنيني مي لووتيروكسين براي درمان . . . به كار مي - 190

  تشكيل ناقص دستگاه گوارش –كاري تيروئيد  ) كم2  ماندگي ذهني عقب –) پركاري تيروئيد 1

  تشكيل ناقص دستگاه گوارش –) پركاري تيروئيد 4  ماندگي ذهني عقب –كاري تيروئيد  ) كم3

 دقيقه 5

  شيمي هشتم 

  20تا  1ي  ها صفحه
  فيزيك هشتم

  96تا  76ي  ها صفحه
  شناسي هشتم  زيست
  54تا  28ي  ها صفحه

  

علوم تجربي (هشتم)هايسؤال

آهنربا لايروبهلايروي از د�د هنمچاي آهنربا بالاي از د�د هنمچاي

3030
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aاگر  - 191 b 1  باشد، حاصلa b
b

 


2 2 2
 كدام است؟ 1

1 (1    2 (1-  

3 (
a
1     4 (

b
1   

aبا توجه به شكل زير  - 192 b c g f   
    كدام است؟ 

1 (d e2
    

2 (d e2
    

3 (d e
    

4 (d e
    

 حاصل عبارت مقابل كدام است؟  - 193

( ) [ ( )] ( ) .... [ ( )]

[ ( )] ( ) [ ( )] ...( )

         

        

1 1 1 11 1 1 12 3 4 201
1 1 1 11 1 1 12 3 4 201

  

1 (1
20301     2 (

1
20301   

3 (
201
202     4 (201

202   

AGدر ذوزنقة متساوي الساقين زير اگر  - 194 GD، BH HC، AF FC  وDE BE  .باشدEF  چند برابرGH است؟ 

1 (5
9   

2 (9
5   

3 (2
7   

4 (7
2   

 باشند؟ مي درستهاي زير  چه تعداد از گزاره - 195

  است.  841خورد  آخرين عددي كه خط مي 1000تا  1الف) در غربال 

195ب) عدد  1957   عددي اول است. 3
  است.  123خورد  عددي كه خط مياُمين  520، 1000تا  1ج) در غربال 

 زنيم.  را به عنوان اولين عدد مركب خط مي 1 ،ش غربال اعداد طبيعيد) در رو

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

 دقيقه 5 (هشتم) هاي رياضيسؤال

  رياضي هشتم
82تا  1هاي  صفحه  

A

G

D C

H

B

E F

9

5

a

b

cf

g

d

e
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 . . .  . به جزشود  هاي زير موجب باطل شدن نماز مي همه گزينه - 196

  ها صحيح نباشد.  قدر تند و با عجله بگويد كه تلفظ آن اگر نمازگزار ذكرهاي نمازش را آن) 1

  حال نماز به ديگران سالم دهد. اگر نمازگزار در) 2

  اگر نمازگزار بين نماز با دست اشاره كند. ) 3

  اگر نمازگزار سهواً يكي از اركان نماز را زياد كند. ) 4

 است؟ نشدهكدام گزينه درست ترجمه  - 197

 خورشيد و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.  اَلشَّمس و القَمرُ بِحسبانٍ:) 1

 رآنَ: قرآن را آموخت.علَّم القُ) 2

 گذريد. اَلّا تَطغَوا في الميزانِ: همانا در ترازو از حد نمي) 3

  و ال تُخسروا الميزانَ: و در ترازو كم و كاست نگذاريد.) 4

  سورة الرحمن به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  14تا  1*** با توجه به آيات 

 أَلَّـا  ﴾7﴿ الْميـزَانَ  ووضَـع  رفَعها والسماء ﴾6﴿ يسجدانِ والشَّجرُ والنَّجم ﴾5﴿ بِحسبانٍ والْقَمرُ الشَّمس ﴾4﴿ الْبيانَ علَّمه ﴾3﴿ إِنْسانَالْ خَلَقَ ﴾2﴿ الْقُرْآنَ علَّم ﴾1﴿ الرَّحمنُ

 والرَّيحانُ الْعصف ذُو والْحب ﴾11﴿ الْأَكْمامِ ذَات والنَّخْلُ فَاكهةٌ فيها ﴾10﴿ للْأَنَامِ وضَعها والْأَرض ﴾9﴿ ميزَانَالْ تُخْسرُوا ولَا بِالْقسط الْوزنَ وأَقيموا ﴾8﴿ الْميزَانِ في تَطْغَوا

﴿12﴾ فَبِأَي ا آلَاءكُمبانِ رانَ خَلَقَ ﴾13﴿ تُكَذِّبنْ الْإِنْسالٍ ملْص14﴿ كَالْفَخَّارِ ص﴾  

 بر دارد؟ را در» كوه و دريا و درختان همه در تسبيحند / نه همه مستمعي فهم كنند اين اسرار«آيه مفهوم كدام  - 198

         6 آية) 2           5 آية) 1

  8 آية) 4           7 آية) 3

 آفرينش انسان در كدام آيه ذكر شده است؟ ةماد - 199

         12 آية) 2           11 آية) 1

  14 يةآ) 4           13 آية) 3

 كدام آيه به بخشندگي خداوند اشاره دارد؟ - 200

         3 آية) 2           4 آية) 1

  1 آية) 4          2 آية) 3

 دقيقه 5  (نهم) هاي آسمان هاي قرآن و پيامسؤال

 هاي آسمان نهم  مپيا

 80تا  9ي  ها صفحه
  قرآن نهم

  68تا  13ي  ها صفحه
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 پاسخ دهيد. ،آيد هايي كه در پي مي بخوانيد و به پرسش ابيات زير را* * 

 است جوشيده   برون خون  كو را نه ز ديده /  است  يك تن خبرِ مرگ تو ننيوشيده

 است  تو سيه پوشيده  سوگ  به  كه گويي/  ِ خلق، گيتي ز غمت چشم  است به ري تا

  چند فعل مضارع در ابيات هست؟ - 201

    دو تا ) 2    يكي) 1

   چهار تا) 4    سه تا ) 3

  چند تركيب وصفي در ابيات هست؟ - 202

    دو تا ) 2    يكي) 1

   چهار تا) 4    سه تا ) 3

  ؟نيستي ادبي در ابيات باال  كدام آرايه - 203

    كنايه) 2    مبالغه )1

  تضاد) 4    تشخيص )3

  كدام مورد در بيت دوم هست؟ - 204

  آميزي: در هم آميختن احساسات گوناگون حس) 2  شود. كردنِ چيزهايي كه با هم جمع نمي تناقض: جمع) 1

  اي از ديگران، در ميان كالم  تضمين: ذكر گفته) 4  هاي ادبي و غيرمنطقي  تعليل: آوردن دليل حسن) 3

  شود؟ وم از بيت نخست برداشت ميكدام مفه - 205

    اندوه از مرگ )2    مرگ پنهاني) 1

  رحميِ حاكم بي) 4    شادي از مرگ )3

 دقيقه 5  

 فارسي نهم 

 64تا  9ي  ها صفحه

 نگارش نهم 

 58تا  12ي  ها صفحه

 فارسي (نهم)هايسؤال
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  شود؟ مي تشكيل چگونه باد چيست؟ ناحيه يك در بوم زيست وجود عامل ترين مهم - 206

  فشار كم مناطق سمت به فشارپر مناطق از هوا جريان -هوا و آب) 1

  پرفشار مناطق سمت به فشار كم مناطق از هوا جريان -ميزان ارتفاع زمين) 2

   فشار كم مناطق سمت به فشار پر مناطق از هوا جريان -بارش و دما) 3

   پرفشار مناطق سمت به فشار كم مناطق از هوا جريان -تبخير) 4

  ؟نيست صحيح گزينه كداميع مربوط به آن، ايران و وقا نفت صنعت مورد در كند؟ مي بيان اسالم تضعيف جهت را رضاشاه اقدامات گزينه كدام - 207

  .كرد واگذار انگليس به شاه الدينمظفر را ايران نفت منابع از برداري بهره - يكسان لباس پوشيدن به مردم اجبار) 1

  .انجاميد مصدق دولت سرنگوني به 1333 مرداد28 كودتاي - گرايي باستان) 2

  .شد لغو رضاشاه توسط انگليس به نفت واگذاري امتياز - استبداد) 3

  .كرد واگذار انگليس به را ايران نفت امتياز قراردادي طي شاه رضا- خواهان آزادي سركوب) 4

 است؟ صحيح گزينه كدام انگليس و روسيه استعماري هاي فعاليت زمينة در ؟نيست صحيح گزينه كدام 1907 قرارداد با رابطه در - 208

  .يافتند دست مهمي اقتصادي امتيازهاي به شاه الدينناصر زمان در - ايران در مشروطه انقالب وعوق با بود همزمان قرارداد اين انعقاد) 1

  .كردند كسب را شيالت و جنگل از برداري بهره امتياز - شد منعقد انگلستان و روسيه بين قرارداد اين) 2

  .بود انگليسي يك استعماري هاي اليتفع جمله از تنباكو امتياز - شد منعقد قرارداد اين اول جهاني جنگ از بعد) 3

  .كنند مقاومت آنها استعمار برابر در توانستند نمي مردم و علما - شد منعقد آلمان و ايران بين مذكور قرارداد) 4

 ؟نيست صحيح گزينه كدام - 209

  .رسيد رتقد به شاه فتحعلي ،او از پس و رسيد حكومت به و رساند قتل به را زند خان لطفعلي ،قاجار آقامحمدخان) 1

  .بود مانده عقب و ضعيف كشوري كبير پتر فرمانروايي زمان در روسيه) 2

  .كرد حمله قفقاز در ايران قلمرو به روسيه شاه، فتحعلي حكومت زمان در) 3

  .داد شكست را آنها و جنگيد عثماني و روسيه افغان، نيروهاي با حكومت، به رسيدن از قبل نادر) 4

 است؟ صحيح گزينه كدام - 210

  .كردند مي حكمراني كشور بر دموكراسي شيوه با صفوي شاهان )1

  .بود كشور اقتصادي و سياسي امور مسئول اعتمادالدوله) 2

  .بود صفوي پادشاه سومين حكومت زمان در صفويان قدرت اوج) 3

  .بودند خود قلمرو گسترش پي در عثمانيان و ها ازبك صفويان، رسيدن قدرت به زمان در) 4

 دقيقه 5   ي (نهم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

  طالعات اجتماعي نهمم

96تا  1ي  ها صفحه  

@konkurbanks
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ابق شكل در سرنگ ساكن پر از آبي يك ساچمه فلزي قرار دارد. اگر سعي كنيم دهانه سرنگ را بفشاريم، براي سـاچمه  مط - 211

 ريزد.)  افتد؟ (سوراخ جلوي سرنگ كامال بسته است و هيچ آبي بيرون نمي چه اتفاقي مي

  شود.  ساچمه به جلو رانده مي) 1

  . راند فشار  ايجاد شده ساچمه را به عقب مي) 2

  ماند.  ساچمه در جاي خود باقي مي) 3

  طبق اصل پاسكال، هر سه حالت ممكن است.) 4

  

m هاي ثابت تنديبه ترتيب با  Bو  Aدو متحرك   m60با محيط اي  روي يك مسير دايره بر - 212
s

mو 20
s

تـر از   عقـب  Aدر حال حركت هستند و متحرك  10

دقيقاً در كنار متوالي پس از طي كدام دو فاصله  Bمتحرك  باشد، Bتر از متحرك  متر عقب 20روي محيط دايره به مسافت  Aمتحرك است. اگر  Bمتحرك 

 گيرد؟  قرار مي Aمتحرك 

  متر  80 –متر  20) 1

  متر  60 –متر  20) 2

  متر  80 –متر  10) 3

  متر  120 –متر  10) 4

Bاگر مجموع تعداد ذرات زيراتمي در يون  - 213 2  باشـد؛   20ها در اين يون، برابـر   ها و نوترون تعداد پروتون تفاوتباشد و با فرض اين كه  204برابر

 است؟ Bكدام يك از نمادهاي زير، نماد اتم عنصر

 1( In49     2 (Ag47   

3 (Sm62     4 (Nd60   

 ؟نيستكدام گزينه دربارة گياهان درست  - 214

  هاي زايشي و رويشي است.  بندي گياهان، بر اساس اندام هاي طبقه ) يكي از راه1

  كند.   اي سمي است كه مقدار زياد آن در انسان مسموميت ايجاد مي ) سوالنين ماده2

  تحت تأثير ساعت زيستي است. ،هاي شيميايي گياهان ها و خيلي از فعاليت ژنري از فعاليت بسيا) 3

 كند. تمام آب و مواد معدني مورد نياز هر گياهي را تأمين مي ،) الية بااليي خاك4

 پاسخ درست موارد زير در كدام گزينه آمده است؟ - 215

  ها از . . . تا . . . ميكرون است.  الف) ابعاد باكتري

 ها . . . هستند.  ولب) اسپيك

  تنان هاي بازو مانند متصل به محل ورود و خروج مواد در كيسه زائده -) ده تا صد 1

  ها مانند و نازك سازندة اسكلت داخلي اسفنج هاي سوزن زائده -) يك تا ده 2

  ها مانند و نازك سازندة اسكلت داخلي اسفنج هاي سوزن زائده -) ده تا صد 3

  تنان هاي بازو مانند متصل به محل ورود و خروج مواد در كيسه زائده -) يك تا ده 4

 دقيقه 5
 علوم تجربي (نهم)هايسؤال

  شيمي نهم 
  24تا  1ي  ها صفحه

  فيزيك نهم
  62تا  39ي  ها صفحه
  93تا  83هاي  و صفحه
  شناسي نهم  زيست

  150تا  121هاي  صفحه
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  (نهم) هاي رياضي سؤال
  

  

  

  

  

  

Aاگر  - 216 /0 باشد حاصل كسر  5243
A 
9

10  كدام است؟ 5

1 (27    2 (29  

3 (37    4 (38  

 كدام است؟ Cو  Aاويه متقابل هاي دو ز زاوية منفرجه بين نيمساز ABCDدر چهارضلعي محدب  - 217

1 (
ˆ ˆ| B D |

2     2 (ˆ ˆ| A C |2   

3 (
ˆ ˆ| B D |

 180 2     4 (ˆ ˆ| A C | 90   

aحاصل عبارت  - 218 a     2 3 2 3 5 2 6 12 6  تواند باشد؟ كدام مي aگوياست. مقدار يك عدد  3

1 ( 3 2 1     2 (3 2 2   

3 (3     4 (2   

 عضوي اين مجموعه كدام است؟ 2هاي  تعداد زيرمجموعه .يابد تا افزايش مي 896 آن هاي تعداد زيرمجموعه ،يعضو nعضو به يك مجموعه  3كردن  اضافهبا  - 219

1 (21    2 (42  

3 (28    4 (10  

 ؟نداردهاي زير مثال نقص وجود  عبارت چند مورد ازبراي  - 220

  هاي هر مثلث درون آن است.  محل برخورد ارتفاع) الف

  عمود باشد مربع است. كه قطرهايش بر هم  هر چهارضلعي) ب

  در هر دايره وترهاي نظير دو كمان برابر الزاماً با هم برابرند. ) ج

  اند.  هاي برابر هستند لزوما هم نهشت هر دو مثلث كه داراي مساحت) د

1 (4    2 (3  

3 (2    4 (1  

  

 دقيقه 5

 رياضي نهم 

85تا  1ي  ها صفحه  
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