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  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 10  5  21  10  عربي 
  دقيقه 10  6  31  10 ن ـ مطالعات اجتماعيهاي آسما پيام

  دقيقه 20 7  41  20 زبان انگليسي
  دقيقه 20  9  2061 رياضي  

  دقيقه 20  11  81  20 علوم تجربي
  دقيقه 20  14  101  20 علوم تجربي (تفكيكي)

  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس

   ه فوقاني، عبدالحميد رزاقي، فاطمزاده، حسين پرهيزگار مبينا اصيلي  فارسي
  ي، پيروز وجاناهللا نوروز وليشعيب مقدم، آبادي،  نصر علي كاظمي محمدپناهي،  محمد داور  عربي
  حبيبه محبيقرباني، احمدرضا زيدي،  فاطمه رئيس زاده، آفرين ساجدي، صاريفائزه ان هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعيپيام

  جاللي ، سيده زهرا موسوينژاد، فائزه موسوي زيمهديه حسامي، كسري زاهدي، ساسان عزي  زبان انگليسي
  زاد، آرمان وكيلي حسين حسامي، زينب نادري، مهدي نيك امير  رياضي

 علوم تجربي
اكبري،  ي، ميالد عزيزي، ليدا علياسكوي ، شبنم روشني، مهتاب سلمانيكوكنده عباس اصغري، پارسا پرنيان، ليال خداورديان، علي درفكي، حسن رحمتي

  رضا محبي، پريا مظفري  اسدي، وهاب قرباني، غالم فالحآرين 
  
  

  ::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  زاد مهدي نيك  جاللي زهرا موسوي سيده  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  زاد مهدي نيك  نگار سهيال چهره  مسئول درس

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

  سجاد محمدنژاد
   صالح احصائي

  اكبري ليدا علي
   صالح احصائي

  رياكب ليدا علي
  اكبري ليدا علي

  پور پديده نعمت
مسئول درس
  هاشمي مهسا سادات  تبريزي سرژ يقيازاريان  سپيده جاللي  محمدمهدي طباطبايي  مهدي يعقوبيان  الناز معتمدي مستندسازي

  
  

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

  الهام مشهدي آراصفحه
 عباسيحميد  چاپناظر

  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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 (نگاه به گذشته) بخشي هر دو به كار رفته است؟ هاي تشبيه و جان در كدام ابيات آرايه - 1
 تر به خواب نبيند / چشم فلك چون تو آفتاب نبيند  الف) روح ز تو خوب

  خوش ب) شيوه و ناز تو شيرين، خط و خال تو مليح / چشم و ابروي تو زيبا، قد و باالي تو 
  فشاند / بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو ج) جان ها ز دام زلف چو بر خاك مي

  د) گل با تو برابري كجا يارد كرد / كاو نور ز مه دارد و مه نور از تو 
 د  –) ج 2   ب –) الف 1
  د  –) ب 4  ج –) الف 3

  ست؟ا» عيب كسي را گفتن«اي به كار رفته كه به معناي  در كدام بيت، واژه - 2
 ) غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل / شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد1
  هاي نيك / چون معاني جمع گردد شاعري آسان بود ) زانكه فعلش جمع گردانيد معني2
  ) زير ابر اندر آسمان خورشيد / خيره همچون در آب تيره نهنگ 3
  در حزن كشتمي ) هم او را از آن حاصلي نيستي / وگر خويشتن4

  وجود دارد؟  غلط امالييها،  در كدام گروه واژه - 3
 داعيه –) استراق سمع 2    تباهي –راضي ) قانع و 1
  ترقّي و پيشرفت –دور و بئيد ) 4    طنز ظريف –هماي سعادت  )3

  دارد؟ نادرستي امالييمتن زير چند  - 4
يشتن امير گردانند. در اين مهاورات خوظي داشتند. زاغي از دور پيدا شد. چون جماعتي مرغان فراهم آمدند و اتفاق كردند بر آن كه بوم را بر خو«

 »زاغ بديشان پيوست مرغان صورت حال باز گفتند.
 ) چهار4  ) سه 3  ) دو2  ) يك 1

  . . . صحيح است.  استثناي بهها  همة گزينه - 5
 ح قرار داده است. نوشتة نصيرالدين توسي است كه نظريات پيشينيان را مورد شر» اخالق ناصري) «1
  كتابي اخالقي و تربيتي، نوشتة عنصرالمعالي است كه به زبان عربي نوشته شده است. » نامه قابوس) «2
  سراي ايران است كه آرامگاه او در شهر شيراز واقع شده است.  ترين غزل ) حافظ بزرگ3
  جمان و طبيبان نوشته شده است. اثر نظامي عروضي است كه دربارة دبيران، شاعران، من» النوادر مجمع) «4

  ؟ندارددر كدام گزينه، آراية بيان شده در برابر بيت در آن وجود  - 6
 ) يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور / كلبة احزان شود روزي گلستان، غم مخور (تشبيه)1
  ور (كنايه) ) دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخ2
  ) 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

  ؟نداردكدام بيت تخلص  - 7
  جاست احرار آن گهرخت بربند كه منزليست / اين منزل ويران چه كني جاي تو ن سعدي) 1
  ) چون رسيد اين جايگه عطار نه هست و نه نيست / كفر و ايمانش نماند و مؤمن و كافر بسوخت 2
  فروشيم / تو سيم سياه خود نگه دار  ) ما يوسف خود نمي3
  ي كر صدا ها ام در گوش ام / كز شور نظم افكنده ام صبح قيامت خنده ) بيدل به خود تا زنده4

  گزينة . . . فعل مضارع التزامي يا مضارع اخباري به كار رفته است. جز بهها  در همة گزينه - 8
 بينيم. داريم به چشم ميرا ) همة عالمات ظهور حضرت صاحب 1
  ) هر چه خواهي باش، رسوالن الهي از كس نترسند.2
  ) شايد مثالي بتواند اين نكته را روشن سازد. 3
  ه نامهربان، يادم كند يا نه؟) ندانم كاين م4

  است؟ متفاوتها  نقش دستوري واژة مشخص شده در كدام گزينه با ساير گزينه - 9
 كس را به كار نيايد.  نباشد، صحبت هيچ هنر) اگر مردم را با گوهر اصل، گوهر 1
  ، ناپرسيده مگوي و از گفتار خيره پرهيز كن. سخن) 2
  نشنود كه او خود اوفتد.  پندسي را كه ) كس را نصيحت مگوي و پند مده؛ خاصه ك3
  خود بگويد. جواب) صبر كند تا آن سخن، تمام شود، پس 4

  ؟نداردمفهوم كدام بيت با مفهوم بيت زير، ارتباط  - 10
 »دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخور«
 هتر آن است كه من خاطر خود خوش دارم) حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است / ب1
  شمار افتاد  ) هر كه يك دم شمرد در شادي / در غم و رنج بي2
  ) گنج و رنج و غم و شادي جهان در گذر است / عاقل آن به، كه در انديشة پايان باشد 3
  گمان به سرآيد ) رنج و عناي جهان اگر چه دراز است / با بد و با نيك بي4
  

 هاي فارسي سؤال

دقيقه 20

 فارسي
  57تا  41هاي  صفحه

 نگارش
  44تا  25هاي  حهصف

  آموزان عزيز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال ع پاسخلطفاً قبل از شرو

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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    است؟ متفاوتاي بيت، واژهدر كدام » داد« - 11
 ) چو در داد شاه آورد كاستي / بپيچد سر هر كس از راستي1
  بازو را / كه تير غمزه تمام است صيد آهو را) كمان سخت كه داد آن لطيف 2
  كند ايام در كنار منش / كه داد خود بستانم به بوسه از دهنش ) رها نمي3
  / انصاف ملك عالم عشقش مسلّم است دهد دل من داد هر غمي ) زين سان كه مي4

    دارد؟ وجود اماليي  نادرستيدر كدام بيت،  - 12
 ) يا رب اين كعبة مقصود تماشاگه كيست / كه مغيالن طريقش گل و نسرين من است1
 ) به رقم مدعياني كه منع عشق كنند / جمال چهرة تو حجت موجه ماست2
 وسف مصري فتاده در چه ماستگويد / هزار ي ) ببين كه سيب زنخدان تو چه مي3
 بخشد گهرها رايگان اي عاشقان ) گر كسي غواص نبود بحر جان بخشنده است / كو همي4

 كند؟ هاي زندگيشان مرتّب مي سال ترتيب بهرا » صاحب گلستان«و » الغيب لسان«، »خالق چهارمقاله«كدام گزينه  - 13
 حافظ -سعدي -) نظامي عروضي1
   جامي -حافظ -) نظامي گنجوي2
  سعدي  -نظامي گنجوي -) جامي3
  نظامي عروضي -نظامي گنجوي -) حافظ4

  كدام است؟ ترتيب بههاي قافيه  در بيت زير، نقش دستوري واژه - 14
   »جز مصلحت خويش مگوي / چيزي كه نپرسند تو از پيش مگوي كم گوي و به«
   مفعول  -) مفعول1
  متمم -) مفعول2
3مفعول -اليه ) مضاف  
4متمم  -اليه ) مضاف  

    كار رفته است؟ اي به شكل مخفّف خود به در كدام بيت، واژه - 15
 طلبم تيغ بال را ) از تيغ بال هر كه بود روي بتابد / جز من كه به جان مي1
 ) ما را به سراپردة قربت كه دهد راه؟ / بر صدر سالطين نتوان يافت گدا را2
 ند قصة ما را) گر راه بود بر سر كوي تو صبا را / در بندگيت عرضه ك3
 ) بيرون نرود يك سر مو از دل خواجو / نقش خط و رخسار تو ليالً و نهارا4ً

    است؟» مضارع اخباري، مضارع التزامي و مضارع مستمر« ترتيب بههاي كدام گزينه  زمان فعل - 16
 شنيد داشت مي -بشنيد  -شنيد ) مي2    رود دارد مي -برود -رفت ) مي1
  خوابد دارد مي -خوابد مي -پرد ) مي4    پرد دارد مي -بپرد -رويد ) مي3

   دارد؟  تري بيشمصراع دوم بيت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي  - 17
  » اين سخن پروين نه از روي هواست / هر كجا نور است ز انوار خداست«
  ) چو ايمان آوري گردي همه نور2    ) همه يك نور از نور خداييم1
  ) ز نور آن گهر شد چشم خيره4    ) شوي از نور او دانا و بينا3

  ارتباط معنايي دارند. » از گفتار خيره پرهيز كن.«بيت گزينة . . . با جملة  استثناي بههمة ابيات  - 18
  ) زبان دركش ار عقل داري و هوش / چو سعدي سخن گوي ورنه خموش 1
   ) تا نداني كه سخن عين صواب است مگوي / و آنچه داني كه نه نيكوش جواب است مگوي2
  چه دشمن گويد آن كن / كه بر زانو زني دست تغابن ) حذر كن، ز آن3
  ) كمال است در نفس انسان سخن / تو خود را به گفتار ناقص مكن 4

  كنندة اين دو بيت حنظلة بادغيسي است؟  پيام و مفهوم كدام يك از ابيات زير، متضاد و نفي - 19
  ير بجويمهتري گر به كام شير در است / شو، خطر كن ز كام ش«

  » يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه / يا چو مردانت، مرگ روياروي
  ) كوي نوميدي مرو اميدهاست / سوي تاريكي مرو خورشيدهاست1
  پرد تا آشيان / پرّ مردم همت است اي مردمان ) مرغ با پر مي2
  ) به راه باديه رفتن به از نشستن باطل / و گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم3
  د خود بشناس و بر باال مپر / تا نيفتي در نشيب شور و شر) ح4

  با بيت زير دارد؟ تري بيشكدام بيت قرابت معنايي  - 20
 »هاي تار / تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور حافظا! در كنج فقر و خلوت شب«
 ) گر تو قرآن بدين نمط خواني / ببري رونق مسلماني 1
  / آن گفت تو هست عين قرآن ) گفتي كه تو در ميان نباشي 2
  نهايت قرآن چو غوطه خورد / شد غرق بحر و كرد در آن بحر سر فدا  ) در بحر بي3
  سان حافظ / قرآن ز بر بخواني در چهارده روايت ) عشقت رسد به فرياد ار خود به4
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 (نگاه به گذشته)در كدام گزينه، فعل ماضي بيشتري وجود دارد؟  - 21

1نّي؟) طَرَقَ رم ماذا تَطْلُب :ألَهاراً؛ فَسنَج د؛ شاهيتالْب باب ميدح ما فَتَحنْد؛ عبيت لٌ بابج  
  لنَّهرِ.) عنْدما رجع حميد الي مزرعته مساء، تَعجب كَثيراً؛ اَلنَّجار ما صنَع جِداراً؛ بلْ صنَع جسراً علَي ا2
 ثَالثَة اَيامٍ.سرَ و َبداَ بِالْبكاء و قَبلَ اَخاه و اعتَذَر. ذَهب حميد الَي النَّجارِ و شَكَرَه و قالَ: اَنت ضَيفي ل) فَعبرَ الْج3ِ

 بينَهما.) غَضب الْاَخُ الْاَكْبرُ علَي الْاَخِ الْاَصّغَرِ و قالَ لَه: اُخْرُج منْ مزرعتي و وقَعت عداوة 4

 ترجمه صحيح را مشخص كنيد:   - 22

 »أنَا أذهب إلَي السوق و أرجع مساء و سأصنَع جِسراً صغيراً علَي النَّهر!«

 هايي كوچك روي رودخانه خواهم ساخت. گردم و پل ) من به بازار خواهم رفت و عصرهنگام برمي1

  روي اين رودخانه خواهم ساخت. روم و عصر برخواهم گشت و پل كوچكي ) من به بازار مي2
  سازم. گردم و يك پل كوچك روي رودخانه مي روم و برمي ) من به بازار عصرهنگام مي3
  گردم و پل كوچكي روي رودخانه خواهم ساخت. روم و عصرهنگام برمي ) من به بازار مي4

  م است؟كدا» يا أخي اسمع كَالم معلِّمك حتّي تَصنَع مستقبلك!«ترجمه عبارت  - 23
 ات ساخته شود. ) برادرم، سخن معلم را بشنو تا آينده2  ات را بسازي. ) اي برادرم، سخن معلمت را بشنو تا آينده1

  ات ساخته بشود. ) اي برادرم، سخن معلم خود را بشنو تا آينده4  ) اي برادرم، سخنان معلمت را بشنو تا آينده را بسازي.         3
  ست؟ترجمه كدام عبارت صحيح ا - 24

1» (ليملونَ عحاً إنِّي بِما تَعملُوا صالدهيد، آگاه هستم. كار نيك انجام دادند، قطعاً من به آنچه انجام مي»: إعم 

  براي رفتن به كربالء آن ماشين را سوار شو.»: إركَب تلك السيارةَ للذَّهابِ إلي كَربالء) «2
3» (كاُم كَالم عل تَسمدرت را شنيدي؟آيا سخن ما»: ه  
  كند. هاي شهر تهران كار مي همكار ما در كارخانه»: جِيرانُنا يعملُونَ في مصانع مدينةِ طَهران) «4

  ؟است غلطكدام گزينه » دهند آموزان تكاليفشان را هر روز انجام مي اين دانش«ترجمه عربي عبارت  - 25
1! !) تَعم2  ) هؤالء التّالميذ يعملونَ واجباتهم كلّ يومٍ  لُ هؤالء الطّالبات واجباتهنّ كلّ يومٍ

3! !4  ) هؤالء الطّالبات يعملنَ واجباتهنّ كلّ يومٍ   ) هؤالء الطلّاب يعملونَ واجباتهنّ كلّ يومٍ
  است؟ نادرستتوضيح كدام كلمه  - 26

 ه فَريقٌ.سم بِمعنَي فئات و مفرَد) أفرِقَة: ا2  غ و ليسوا أطفاالً.) شَباب: الّذين وصلوا الي سنّ البلو1

  ينزّلُ من األرض علي السماء.                             ) المطَر: ماء4                 ) مواصلة: إدامةُ العمل و اإلستمرارِ عليه.                3
  است؟ نادرستوگو  پاسخ كدام گفت - 27

!  ) كم اجرةُ نفرٍ واحد؟ أجرة كلّ نفرٍ عشرونَ الف1  تي نقف لالستراحة؟ بعد نصف ساعة!) م2  دينارٍ

3!   ) يا سائق، أين المرافق الصحية؟ قرب الموكب!4    ) كيف الجو اليوم؟ المكيف معطَّلٌ
  است؟ نادرستهاي زير،  كدام يك از گزينه - 28

 يك.) ظَلَمت صديقَك فَهو غَضبانُ عل2  ) سعيد قَسم المزرعة الي نصفين بذلك النّهر.            1

3                                                  .   ) يا بنتانِ إبحثا عنِ الجوابِ في الكتابِ.4  ) يا أوالد إنزِلُوا منَ الحافلَةِ
  است؟ اشتباهها و ضماير  كدام عبارت، درباره فعل - 29

 بسرعة! ) هؤالء الزّميالت تَدخلنَ الصف2    ) يا صديقتان! احمال هذه المنضدة!1

  ) هؤالء المعلّمون يحاولونَ للتَّدريس باالنترنت!4    ) الطّالبان ال يكتبانِ واجبهما!3
  ؟ندارددر كدام گزينه، جمع مكسر وجود  - 30

1!  ) ليس العاقل من يعرف الـخير من الشّر ولكنَّ العاقلَ من يعرف خير الشّرينِ

! ) في يومٍ من األيام جاء ستّة صيادين و حفروا حفرة2ً   عميقةً
  للـمحاولة! حمامة و قالت للثّلعب: الفائدةَ ) بعد دقائق رجعت3
  ) الـحطَب أخشاب مناسبةٌ لالحتراق!4

 هاي عربي سؤال

دقيقه 10

 عربي
  60تا  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  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10 گذاري چند از هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 (نگاه به گذشته)كدام يك از موارد زير، آرزوي تمام پيامبران و مؤمنان است؟  - 31
 نگي هاي س هاي ديگر يا در برابر مجسمه ) تعظيم نكردن انسان در مقابل انسان1
 ) رخت بربستن حرص و طمع از ميان جامعه2
  ) ايجاد حكومت عدل جهاني3
  ها با شادي و خوشبختي در كنار هم  ) زندگي كردن همة انسان4

  باشد؟ امام زمان (عج) صحيح ميقيام هاي ياران امام زمان (عج) است و كدام جمله در ارتباط با  كدام مورد، از ويژگي - 32
 اعتقاد به ظهور منجي، تنها به ما شيعيان اختصاص دارد. –بينند.  ظهور امام را مي) فقط كساني نيستند كه 1
  با توجه به آيات قرآن، داشتن عمر طوالني براي انسان غيرممكن نيست.  –بينند.  ) فقط كساني نيستند كه ظهور امام را مي2
  نها به ما شيعيان اختصاص دارد.اعتقاد به ظهور منجي، ت –توانند زمان ظهور امام را معين كنند.  ) مي3
  با توجه به آيات قرآن، داشتن عمر طوالني براي انسان غيرممكن نيست. –توانند زمان ظهور امام را معين كنند.  ) مي4

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ صحيح سؤاالت زير به - 33
 الف) تعداد ياران امام زمان (عج) چند نفر است؟

  از انتظار ظهور حضرت مهدي (عج) چگونه نام برده است؟ب) پيامبر اكرم (ص) 
 از بين برندة گناهان -نفر 113) 2     از بهترين كارهاي امت -نفر 113) 1
  از بهترين كارهاي امت -نفر 313) 4    از بين برندة گناهان -نفر 313) 3

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 34
 ردان ايشان مراجعه كرد. توان به شاگ ) تنها در زمان غيبت امام زمان (عج) مي1
  ) سه امام قبل از حضرت مهدي (عج) در سن جواني به شهادت رسيدند.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، نهي كرده است.  دم را از مراجعه به حاكمان . . . كه به معناي . . . ميخداوند در قرآن كريم، مر - 35
 ديني كه حق حكومت بر مردم را ندارند.  حاكمان ظالم و بي -) طاغوت1
  دادند.  فشار قرار مي  حاكمان ظالمي كه امامان را تحت -) طاغوت 2
  دادند.  فشار قرار مي  حاكمان ظالمي كه امامان را تحت -) يهودي 3
  ديني كه حق حكومت بر مردم را ندارند.  حاكمان ظالم و بي -) يهودي 4
  
  

  
  
  
  ؟باشد نميگيري نابرابري در جهان  جزء عوامل داخلي شكل ،كدام گزينه - 36

 ) اهميت ندادن به كار و تالش2    ها به بيگانگان  ) وابستگي حكومت1
  ) نداشتن استقالل سياسي4    ) نبودن وحدت بين مردم3

  ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 37
 ) ايران در گروه كشورهاي با توسعة انساني باال قرار دارد.1
  اند.  هاي سياسي رشد اقتصادي مطلوبي نداشته ) بعضي از كشورها مانند عراق و سنگاپور، به داليل مختلفي مانند بحران2
  آموز است.  هاي سواد و آموزش در كشورها، تعداد معلّم به ازاي دانش ) يكي از مالك3
  دهندة وضعيت سالمت و بهداشت در آن جامعه است. ) ميزان طول عمر يا اميد به زندگي در يك جامعه نشان4

  هستند؟ نادرستكدام عبارات دربارة اوضاع سياسي ايران هنگام به قدرت رسيدن حكومت صفويان  - 38
 ر گسترش قلمرو خود بودند. هايي وجود داشتند كه در فك الف) در آن زمان، در همسايگي ايران حكومت

  دانست؛ اما به ايران طمع نداشت.  ب) سلطان عثماني، خود را خليفة مسلمانان مي
  ج) هنگام به قدرت رسيدن صفويان، كشور ما حكومت واحد و قدرتمندي نداشت. 

  ها قدرت گرفته بودند.  غرب ايران (ماوراءالنهر)، ازبك د) در شمال
 ج -) ب 2    ب -) الف 1
  د -) ب 4    د -ج ) 3

  ترتيب در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ هاي زير، به پاسخ سؤال - 39
 الف) چه كسي حكومت صفويان را به اوج قدرت رساند؟
  ب) شاه تهماسب پايتخت را از كجا به كجا منتقل كرد؟

  ج) كدام كشورها پيشگامان استعمار بودند؟
 ل، اسپانيا، انگلستان، فرانسهپرتغا –تبريز به قزوين  –) شاه عباس اول 1
  آمريكا، پرتغال، انگلستان، آلمان –قزوين به تبريز  –) شاه عباس اول 2
  پرتغال، اسپانيا، انگلستان، فرانسه  –قزوين به تبريز  –) شاه تهماسب 3
  آمريكا، پرتغال، انگلستان، آلمان  –تبريز به قزوين –) شاه تهماسب4

  ماعي و اقتصادي عصر صفوي صحيح است؟كدام گزينه در مورد اوضاع اجت - 40
 ) صادرات قاليچه كه پرسودترين كاالي صادراتي بود، در انحصار شاه عباس قرار داشت.1
  كردند.  سراها عوارض پرداخت مي ) بازرگانان و مسافران در اين دوره براي اقامت در كاروان2
  ه جا مانده است.سراي ايزدخواست در آباده، از دورة شاه عباس اول ب ) كاروان3
  دادند.  ترين ساكنان ايران را تشكيل مي ترتيب بيش نشينان و روستاييان به ) كوچ4

 دقيقه 5هاي آسمان  هاي پيام سؤال

 هاي آسمان پيام

  62تا  44ي  ها صفحه

 دقيقه 5هاي مطالعات اجتماعي  سؤال

 مطالعات اجتماعي

 68تا  48ي  ها صفحه
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Part A- Grammar and Vocabulary 

41- You can get information about available services at the hotel and your room key from the … . 

 (نگاه به گذشته)

1) employee                   2) shopkeeper             3) receptionist                  4) classmate  

42- A: Is this your aunt's son's new T-shirt? 

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  

43- My wife … in a big office. She … like … Job. It's so boring and hard. You cannot believe it.  

1) work – don’t – my  2) work – doesn’t – her   

3) works – doesn’t – her  4) works – don’t – his 

44-  A: Does your father … the Holy Quran at the turn of year?   

B: Yes, he does.  

1) read always                             2) always read   

3) always reads                             4) reads always  

45- My friend's birthday is tomorrow. Let's walk up to the next street. There is a … there. 

1) party  2) gift shop 

3) restaurant  4) station 

46- What you say is not … to the matter we are talking about right now. 

1) pleasant                            2) generous                             

3) personal                            4) relevant 

47- We always … our wedding anniversary with dinner in an expensive restaurant. 

1) celebrate                            2) exchange                             

3) express                            4) underline 

Part B- Cloze Test 

In Brazil, New Year is called "Ano Novo". People celebrate the birth of Christ, which is the 

beginning of the New Year on December 25th. Celebration . . . (48). . . on Christmas Eve (the night 

before Christmas Day). People watch fireworks for half an hour and then eat Brazilian traditional  

. . . (49). . . like rice, chicken and lentil at home. People who live around the beach come to the beach, 

jump seven times and throw flowers in the beach. They bake . . . (50) . . . cakes and buy new clothes. 

They wear white clothes on New Year Day. 

 

 هاي زبان انگليسي سؤال
 

  دقيقه 20

 زبان انگليسي

  61تا  42ي  ها صفحه
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48-  

1) start               2) starts               3) starting                          4) is starting 

49-  

1) dishes                 2) orders                  3) cooking                      4) things  

50-  

1) relevant         2) religious          3) important                      4)  special  

51- My mother … a delicious dinner for the family every day.  

1) cook 2) is cooking 3) cooks 4) is cook 

52- … they … their car on Fridays?   

1) Do / wash 2) Are / washing 3) Do / washing 4) Are / wash 

53- On festivals, people usually wear … new clothes.  

1) his 2) our 3) they 4) their 

54- Father wished a happy and good life for both of us at our wedding … . 

1) ceremony 2) holiday 3) ability 4) activity 

55- I can still . . . the poem I had learned at school when I was in grade four. 

1) practice 2) imagine 3) prepare 4) recite 

   There is a great festival in our city this week. People who like cakes come there to …(56)… their 

cakes. I like cakes very much, and my mother …(57)… me there too. She says that my friends can 

come there with their parents, and I can …(58)… them. Ali is one of my friends, but his mother 

…(59)… how to bake a cake. My mother says that she can learn from other people how to do this. 

So, I hope that Ali can eat a nice cake in the festival. We are very good friends and we …(60)… 

together at school. 

56-  

 1) love 2) bake 3) cook 4) hold 

57-  

 1) take 2) taking 3) takes 4) not take 

58-  

 1) visit 2) sing 3) wear 4) read  

59-  

 1) not knows 2) do not know 3) does know 4) doesn’t know 

60-  

 1) studying 2) studies 3) study 4) does not study    
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AHبرابر است. اگر  Mها از نقطة  اند كه فاصلة آن طوري قرار گرفته Bو  Aرو، نقاط  در شكل روبه - 61 BG  BHو  43  كـدام   AGباشد، طـول  88
 )(نگاه به گذشتهاست؟ 

1 (88  
2 (83  
3 (48  
4 (45  
  

xمتشابه است، مقدار  yو  x ،8با مثلثي به ابعاد  6و  4، 3مثلثي به ابعاد  - 62 y را طوري بيابيد كه ماكزيمم شود؟ 

1 (18  2 (80
3   3 (20   4 (12  

ABلوزي هستند. اگر  CEFGو  ABCDچهارضلعي  دو ،در شكل زير - 63 FE FGباشد، مقدار  3 AD
BC GC

 كدام است؟ 

1 (9  
2 (6  

3 (10
3   

4 (3  

Aدايره بوده و يك قسمتي از  ABكمان  ،شكل مطابق - 64 M B


AMاگر  .الساقين است متساوي   باشـد،   2برابـر   BMدايـره تـا وسـط    مركز و فاصلة  4
 مساحت كل دايره كدام است؟

1 (8   
2 (64   
3 (16   
4 (32   

Aالساقين  در مثلث متساوي - 65 BC


،AB AC ساز خارجي  نيم .باشد ميÂ ساز داخلي و نيم B̂  در نقطةD خط  طول پاره .كنند يكديگر را قطع ميAD 
 برابر كدام جزء است؟

1 (AC   
2 (BC   
   B̂ساز داخلي زاوية  طول نيم) 3
  محيطي شعاع دايرة) 4

xاگر  - 66 3 yو  5 5  كدام است؟ xyباشد، حاصل  27

1 (4  2 (2  3 (1  4 (3  
)حاصل عبارت  - 67 / )    2 7 3 30 25 3 9  كدام است؟ 2

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

4   

zxاگر  - 68  zyو  32  xyآنگاه حاصل عبارت  ،باشد 18
xy


 كدام است؟ 84

1 (32  2 (31  3 (z13   4 (z3   
Aاگر  - 69 /   36 4 Bو  10 /  42 8 Aحاصل  ،باشد 10 B به صورت نماد علمي كدام است؟ 

1 (/  21 792 10   2 (/ 17 92 10   3 (/  717 92 10   4 (/  81 792 10   

 هاي رياضي سؤال

دقيقه 20

 رياضي 

  67تا  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  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10ز گذاري چند ا هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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هزار كيلومتر بر ثانيه باشد، فاصلة بين خورشيد و زمين برحسب متر  300اگر سرعت نور  .كند دقيقه طي مي 8نور خورشيد مسافت بين خورشيد تا زمين را در  - 70
 و نمادگذاري علمي كدام است؟

1 (/  81 44 10   2 (/  111 44 10   3 (/  52 4 10   4 (/  82 4 10   
 نهشت كدام است؟ هاي هر مثلث هم نهشت تقسيم شده است. زاويه االضالع به سه مثلث هم يك مثلث متساوي - 71

1 (, ,  60 60 60  2 (, ,  90 30 30  3 (, ,  90 60 30  4 (, ,  120 30 30  
    است؟ نادرستاست. كدام گزينه  B̂ساز زاوية  نيم BEدر شكل زير،  - 72

1 (ED AE  
2 (BD BA   
3 ( E E1 2  
4 (EC DC  

BCدر شكل زير، اگر  - 73 || Ax  ،اندازة باشدA1                        چند درجه است؟     
1 (40   
2 (70   
3 (50   
4 (60   

 چند درجه است؟ M̂1باشند، اندازة زاوية B̂وĈهاي هاي زاويه ساز ترتيب نيم به MBو  MCكل زير اگردر ش - 74

1( 140  
2(130   
3( 120  
4 (150   
  

ABدر شكل زير، - 75 AC وAF FE EB BC  زاوية ة، انداز Â  چند درجه است؟ 

1( 36       
2 (18   

3 (180
7      

4( 24   
  

)حاصل  - 76 ) ( / ) ( / )  3 48 0 8 0    كدام است؟ 225

1( 5/2  2 (2  3 (2
5  4 (5  

    به كدام مجموعة زير تعلق دارد؟  53عدد  - 77
1 ( A x | x N,x  0    2 ( B x | x Z, x  0    
3 ( C x | x R,x  0    4 ( D x | x R,x  0  

5 محيط مربعي - 78   واحد است. مساحت آن چند واحد مربع است؟ 32

1( 20  2( 20 2  3( 50 2  4( 50  

حاصل عبارت - 79 4
4

3 27
2

 كدام است؟ 

1(
43 3
2

  2(43 3  3(/43 1 5  4(/3 1 5  

Aاگر - 80 /  57 2 10وB / 84 5 10ضرب  ، حاصلA  درB ؟     صورت نماد علمي كدام است به    
1 (/ 332 4 10  2 (/ 43 24 10  3 (2324 10  4 (/ 33 24 10  
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 پاسخ دهند. 120تا  101به سؤاالت  100تا  81ت بينند به جاي سؤاال شناسي آموزش مي آموزاني كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شيمي، فيزيك، زمين و زيست دانش
  

F2مطابق شكل زير، جسمي روي سطح افقي ميز قرار دارد. اين جسم را با افزايش نيروي عمودي  - 81


F1دهيم و با نيروي افقي  به پايين فشار مي 


اما از  ،كشيم مي 
F2اگر مقدار نيروي  خورد. جايش تكان نمي


ترتيب از راست بـه چـپ چـه     تر كنيم، نيروي عمودي سطح وارد بر جسم و اصطكاك بين جسم و ميز به را زياد 

 (نگاه به گذشته) كند؟ تغييري مي

  شود  زيادتر مي –شود  زيادتر مي) 1
  كند  فرقي نمي –شود  ) زيادتر مي2
  شود يادتر ميز –كند  ) فرقي نمي3
  كند  فرقي نمي –كند  ) فرقي نمي4
  

 kg20اگر جـرم پسـر    .گردد و اين كار موجب شروع حركت پسر و اسب از حالت سكون مي كند وارد مي N40پسر به اسب نيروي  ،زيردر شكل  - 82
mپسر در چه مدت زماني به سرعت باشد، 

s
   رسد؟ مي 10

1 (s5   
2 (s2   
3 (s10   
4 (s3   
  

ايم. اگر جرم  ن جرم متصل كردهاي را به وسيلة نخ بدو وزنه ،به جسمي مكعبي شكل كه روي سطح ميز بدون اصطكاكي قرار دارد ،مطابق شكل زير - 83
جرم مكعب را دو برابر  ،چند برابر شتاب حالتي است كه با همان وزنة اوليه ،تا رسيدن به لبة ميز مكعب وزنة آويزان را دو برابر كنيم، شتاب حركت

 كنيم؟

1 (1
  برابر 2

  دو برابر ) 2

3 (1
  ر براب 4

  برابر  4) 4
  

انـدازة نيـروي عمـودي     ،را به جسم وارد كنـيم  N15نيروي عمودي زير كيلوگرم روي سطح افقي قرار دارد. اگر مطابق شكل  5جرم به جسمي  - 84
N(g چند نيوتون خواهد شد؟وارد بر جسم گاه  تكيه )

kg
10 

1 (50  
2 (35  
3 (65  
  كند.  ر نميتغيي) 4
  

 تر است؟ گيري صحيح كدام نتيجه ،رو روبهبا توجه به شكل  - 85

  هاي مختلف است.  هاي قديمي در قاره خچالدهندة وجود آثار ي شكل نشان) 1
  شناسي دارند.  تشابه سنگ آن هاي موجود در قارهكه دانيم  با توجه به شكل مي) 2
  تري دارند.  تي كمگياهان به نسبت جانوران تنوع زيسكند  مشخص مي) 3
  ها در گذشته به يكديگر متصل بودند.  قارهمشخص است كه  ،هاي مختلف جانداران در قاره هاي يافت شده از سيلبا توجه به ف) 4
  

دقيقه 20

 هاي علوم تجربي سؤال

 علوم تجربي

  72تا  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؟  رستدسؤال 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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 صحيح است؟ ،كره كره و سست يك از توضيحات زير در مورد سنگ كدام - 86

  كره قرار دارد. كره زير سست سنگ) 1
  دارد. كره در سطح زمين قرار  سست) 2
  مذاب دارد.  نيمهكره حالت  سنگ) 3
  كره حالت خميري دارد.  سست) 4

 است؟ نادرست ،كره سنگ ةدهند هاي تشكيل دربارة ورقههاي زير  يك از گزينه كدام - 87

  است.   آمريكاي شمالي توسط ورقة اوراسيا از دو طرف محاصره شده ورقة) 1
  سيا محاصره شده است. آفريقا و اورا دو ورقةتنها با ورقة عربستان ) 2
   ارتباط دارد.آمريكاي جنوبي و اقيانوس آرام  ةدو ورق باورقة نازكا ) 3
  در ضلع شرقي ورقة استراليا يك ورقة اقيانوسي قرار دارد. ) 4

 گيري درست است؟ كدام نتيجه ،با توجه به تصاوير مقابل - 88

 
  افتند.  هاي زمين اتفاق مي ها تنها در خشكي لرزه زمين) 1
  كره قرار دارند.  هاي سنگ هاي جهان در محل برخورد ورقه خيز و آتشفشان بسياري از نقاط لرزه) 2
  آفريقا وجود دارند. ةقارشرق  زمين در ةهاي كر تر آتشفشان بيش) 3
  تر است. از مناطق آتشفشاني كمها  در مرز قارهخيز سطح زمين  نقاط لرزه تعداد) 4

 ه است؟كر ترين ورقة سنگ يك بزرگ كدام - 89

   آقيانوس آرام) 1
   اقيانوس هند) 2
   اقيانوس اطلس) 3
  درياي سرخ) 4

 است؟ نادرست ،كدام گزينه در مورد درزه و گسل - 90

  جايي و حركت هستند.  فاقد جابهنسبت به يكديگر  ،سطوح دو طرف درزه برخالف گسل) 1
  ها، در طول و عمق شكستگي است.  ترين تفاوت آن مهم) 2
  آيند.  كره به وجود مي هاي سنگ حركت ورقه هر دو در اثر) 3
  شوند.  هاي رسوبي يافت نمي ها فقط در سنگ ها و گسل درزه) 4

aن جسم شتاببه هما ينيوتون 14متر بر مربع ثانيه و نيروي aبه جسمي شتاب ينيوتون 10نيرويوارد كردن  - 91   aدهد. متر بر مربع ثانيه مي 2
  چند متر بر مربع ثانيه است؟

1 (7  2 (5  3 (4  4 (2  
    هاي زير، دربارة يك هواپيماي در حال پرواز درست است؟ نهيك از گزي كدام - 92

 شود.  ) هنگامي كه هواپيما با سرعت ثابت در حال حركت است، هيچ نيرويي به آن وارد نمي1

  گيرد.  تر از اندازة نيروي مقاومت هوا باشد، هواپيما اوج مي اندازة نيروي باالبري بزرگتنها ) اگر 2
  تر از اندازة نيروي پيشران باشد.  اندازة نيروي مقاومت هوا بزرگتنها الزم است، بتواند ارتفاع خود را كاهش دهد،  كه هواپيما ) براي اين3
  تر از اندازة نيروي وزن هواپيما باشد، ارتفاع پرواز هواپيما افزايش خواهد يافت.  ) اگر اندازة نيروي باالبري بزرگ4
شود، اما جسم به  كيلوگرم كه روي يك سطح افقي قرار دارد، وارد مي 4نيوتون بر جسمي به جرم 15يمطابق شكل زير، يك نيروي افقي به بزرگ - 93

Ngآيد. در اين حالت، نيروي اصطكاك به ترتيب از راست به چپ از چه نوعي بوده و برابر با چند نيوتون است؟ ( حركت در نمي
kg

10(   

 
      15 -ايستايي) 1
  40 - جنبشي) 2
      40 -) ايستايي3
  15 - ) جنبشي4
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F12هم نيرو وارد كنند و در اين حالت به 2و 1اگر دو جسم - 94
 نيروي وارد بر جسم دوم از طرف جسم اول وF21

   نيروي وارد بر جسم اول از طـرف
    جسم دوم باشد، با توجه به قانون سوم نيوتون، كدام گزينه صحيح است؟

 شوند.  اند و به دو جسم وارد مي جهت اندازه و هم ) اين دو نيرو همواره هم1

  اند.  نوع جهت و هم اندازه، هم ) اين دو نيرو همواره هم2
  شوند.  ديگرند و به يك جسم وارد مي اندازه و در خالف جهت يك ) اين دو نيرو همواره هم3
  شوند.  اند و به دو جسم وارد مي نوع اندازه و هم ) اين دو نيرو همواره هم4

 ؟نيستدرست  كدام گزينه - 95

  تر از مدار استوا قرار داشته است. پايين گندوانا) 1
  شد.  ، پانتاالسا ناميده ميگندوانا) درياي اطراف 2
  درياي خزر، باقيماندة درياي تتيس است.) 3

  . تر بوده است آ كوچك از پانگه گندوانا) مساحت 4

 كره ايجاد شده است؟ هاي سنگ وع حركت ورقههد و اين پديده در اثر كدام ن شكل زير كدام پديده را نشان مي - 96

  لغز كوه زاگرس ـ حركت امتداد خوردگي و تشكيل رشته ) ايجاد چين1
  لغز خيز اطراف اقيانوس آرام ـ حركت امتداد ) ايجاد كمربند لرزه2
  شونده كوه زاگرس ـ حركت نزديك خوردگي و تشكيل رشته ) ايجاد چين3
   شونده اقيانوس آرام ـ حركت نزديك خيز اطراف ) ايجاد كمربند لرزه4

  

  

  

  

   خط استوا حركت كرده است؟ تا محدودهميليون سال قبل از نزديك قطب جنوب  80هاي زير  يك از ورقه كدام - 97

  ) آفريقا4  ) هند3  ) استراليا2  ) آمريكاي جنوبي1

  خواهد بود.  ، انرژي آن . . .تر باشد كه انرژي بسيار زيادي دارد و هرچه عمق آب اقيانوس بيش است سونامي، . . . - 98
   تر بيش -امواج اقيانوسي آب) 1
   تر  كم -امواج اقيانوسي آب) 2
   تر بيش -اي زمين امواج لرزه) 3
    تر كم -اي زمين امواج لرزه) 4

   ها، درست است؟ چه تعداد از موارد زير، با توجه به فرضية گسترش بستر اقيانوس - 99

  متر در سال است.  سانتي 5كره، حدود  نگهاي س الف) سرعت متوسط حركت ورقه
 كند.  ب) با وجود ايجاد پوستة جديد، وسعت پوستة زمين در مجموع تغيير نمي

  . استكره  پ) منشأ پوستة جديد، مواد مذاب سست
    ) يك2    ) صفر1
  ) سه4    ) دو3

   مورد تغييرات دما و چگالي مواد درست است؟كدام گزينه در  ،تر برويم هاي پايين هاي باالتر به بخش كره، وقتي از بخش در سست - 100

 چگالي: افزايش -) دما: افزايش2    چگالي: افزايش -) دما: كاهش1

  چگالي: كاهش -) دما: افزايش4    چگالي: كاهش -) دما: كاهش3
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هـاي بـدن مؤثرنـد.     قلب و . . . در تنظيم فعاليتهاي  عنصرها در فعاليت بدن نقش مهمي دارند؛ براي نمونه . . . و . . . در فعاليت - 101
 (نگاه به گذشته)ترتيب از راست به چپ)  (به

  پتاسيم -يد -) آهن4  يد  -پتاسيم -) سديم3  آهن  -پتاسيم -) سديم2  سديم  -پتاسيم -يد) 1
 اسيد صحيح است؟ كدام گزينه زير در رابطه با عنصر مشترك گاز اوزون و تركيب سولفوريك - 102

  كند.  جلوگيري مي به زمينرود كه از رسيدن پرتوهاي پرانرژي و خطرناك فروسرخ  ختار گازي به كار ميدر سا) 1
  الكترون دارد.  6در الية آخر خود در مدل اتمي بور ) 2
  اليه دارد.  3مدل اتمي اين عنصر همانند مدل اتمي عنصر گوگرد ) 3
  شود.  ولكول دو اتمي و چهار اتمي نيز يافت ميهوا است كه به صورت م ةدهند يكي از گازهاي تشكيل) 4

 است؟ نشدهدر مقابل آن به درستي نوشته  مادهكاربرد كدام  - 103
  شود.  هاي كشاورزي تزريق مي اي كه براي رشد بهتر گياهان به زمين آمونياك: ماده) 1
  دهند.  ده قرار مي: براي تردشدن مرباي كدو حلوايي آن را قبل از پختن براي مدتي در اين ماخالص آهك) 2
  ريزند.  آن را در رادياتور خودرو مي ،اي كه براي جلوگيري از يخ زدن آب در زمستان گليكول: ماده اتيلن) 3
  اتانول: براي ضدعفوني كردن بيمارستان و لوازم پزشكي كاربرد دارد. ) 4

 ست؟كدام دسته از مطالب زير در رابطه با واكنش ميان فلز سديم و گاز كلر درست ا - 104
  هاي سديم تشكيل شده است. الف) سديم يك فلز براق است كه از مولكول

  هاي دو اتمي جدا از هم تشكيل شده است.  ب) گاز كلر از مولكول
  شود.  پ) در اين واكنش جامد سفيد رنگي توليد مي

 شوند.  رنگ كلر با گرفتن الكترون به آنيون تبديل مي هاي بي ت) مولكول
  ت -ب ) 4  پ -ب ) 3  پ -ف ال) 2  ت  -الف ) 1

 ؟ طبق قانون پايستگي جرم، . . . كند نميعبارت مقابل را به درستي كامل  گزينه،كدام  - 105
  هاي توليدي برابر است.  هاي مصرفي با فرآورده دهنده مجموع جرم واكنش) 2  كنند.  هاي شيميايي از اين قانون پيروي مي بيشتر واكنش) 1
   كند. ها تغيير مي پيوند بين اتم ةتنها نحوهاي شيميايي  در واكنش) 4  دو طرف واكنش برابر است.  هاي هر عنصر در تعداد اتم) 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

 Bبه نقطة  Aاست و از نقطة  زدهثانيه ركاب  tسوار مسيري مطابق شكل را در مدت زمان  يك دوچرخه - 106
دايره است و شعاع هر قسـمت نصـف قسـمت قبلـي      رسيده است. اگر بدانيم هر قسمت مسير حركت نيم

)سوار چند برابر سرعت متوسط او است؟  است، تندي متوسط دوچرخه )  3  
1 (/3 5   
2 (/21 6   
3 (30   
4 (21   

kmاز  s4سرعت خودرويي كه در مسيري مستقيم به سمت شرق در حال حركت است در مدت  - 107
h

mبه  108
s

رسـيده اسـت. شـتاب متوسـط      50
 است؟ متر بر مجذور ثانيهند چدر اين مدت خودرو 

1 (5/14  2 (20  3 (5  4 (30  
هـا در راسـتاي    در شكل زير، همة نيروهاي افقي وارد بر چهار جعبه نشان داده شده است. در كدام گزينه، مقايسة درستي بين بزرگي شتاب جعبه - 108

 كنيم.) نظر مي صرفمانند اصطكاك افقي انجام شده است؟ (از نيروهاي مقاوم 
1 (a a a a  2 3 1 4  
2 (a a a a  2 3 4 1 
3 (a a a a  3 2 1 4  
4 (a a a a  2 1 3 4  

 ؟كند نميهاي زير تعريف قانون سوم نيوتون به درستي صدق  كدام يك از گزينهدر  - 109
  كند (واكنش) آهنرباي اولي را جذب ميآهنرباي دومي و كند (كنش)  وقتي آهنرباي اولي آهنرباي دومي را دفع مي) 1
  كند (واكنش) كند (كنش) و بار منفي نيز بار مثبت را جذب مي بار منفي را جذب مي ،كنيم، بار مثبت مثبت و منفي را به هم نزديك ميالكتريكي  داروقتي دو جسم بار) 2
  كند (واكنش) اما در خالف جهت به شخص وارد مياندازه  كند (كنش) و ديوار نيز نيرويي هم شخصي به ديوار نيرو وارد مي) 3
  (واكنش)كند  خالف جهت وارد ميدر پارو  هكند (كنش) و نيرويي كه آب ب توسط پارو به آب وارد مي قايقراننيرويي كه ) 4

Fگرم تحت تأثير نيروي  100جسمي به جرم  - 110


 a2تأثير همين مقدار نيرو و با اندازة شتاب  گرم تحت 200و جسم ديگر به جرم  a1با اندازة شتاب  
Fدرصد از جرم جسم دوم به جرم جسم اول اضافه شود، تحت تأثير نيروي  20كند. اگر  حركت مي


 شود؟ ، بزرگي شتاب جسم اول چند برابر مي

1 (11
10   2 (10

11   3 (7
5   4 (5

7   

دقيقه 20

 علوم تجربي (شيمي)

 19تا  1ي  ها هصفح

علوم تجربي (فيزيك) هاي علوم تجربي (بخش فيزيك) سؤال
 59تا  39ي  ها صفحه

 )شيميهاي علوم تجربي (بخش سؤال

A Bm40

2kg 4kg
N

4N

4N4N10N

3kg 1kg 4N4N
4N

3 N

1N

3

(3)

(1)

(4)

(2)
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 (نگاه به گذشته)چه تعداد از موارد زير درست است؟  - 111

  ها را مطرح كرد. الف) اولين بار هري هس فرضية گسترش بستر اقيانوس
  كنند. مذاب دارد، حركت مي كره كه حالت خميري و نيمه ه بر روي سستكر هاي سنگ ب) ورقه

  شوند. دهند، باعث سونامي مي هايي كه در بستر اقيانوس رخ مي ج) همواره زلزله
  ) دو مورد      2    ) يك مورد        1
  ) هيچ كدام 4    ) سه مورد         3

  كره، ورقة . . . است. سازندة سنگ بزرگترين ورقة  - 112
  ) اقيانوس آرام          2    اوراسيا          )1
  ) عربستان 4    ) اقيانوس اطلس         3

   . . .  جز بهشود،  به طور معمول در تمام مرزهاي زير، آتشفشان ديده مي - 113
 هاي امتداد لغز            ) مرز ورقه1
  اي و اقيانوسي ) مرز همگرايي دو ورقة قاره2
              هاي واگرا     ) مرز ورقه3
  ) مرز همگرايي دو ورقة اقيانوسي 4

  هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 114
 باشد. توان گفت قارة آمريكاي شمالي حاصل تقسيم لورازيا مي ) نمي1
 ها است. جايي قاره ها در قارة آفريقا و آمريكاي شمالي، جزء شواهدي براي جابه توان گفت تشابه سنگ ) مي2
 ت بين دو خشكي گندوانا و لورازيا دريايي وجود داشته است.توان گف ) مي3
 آ را احاطه كرده بود. توان گفت اقيانوسي به نام پانتاالسا اطراف پانگه ) نمي4

 شوند. ترين گياهان روي زمين . . .  هستند كه ساقة حقيقي . . . و از طريق . . . تكثير مي قديمي - 115
  هاگ -دارند  -ا ه ) سرخس2    هاگ -ندارند  -ها  ) خزه1
  دانه -ندارند  -ها  ) سرخس4    دانه –دارند  -ها  ) خزه3

  . . . برخالف . . . ، . . .   در - 116
 شود. شاخه تشكيل مي -دانگان  نهان -ها  ) سرخس1
  ها مضربي از سه است. ها موازي و تعداد گلبرگ رگبرگ -گياه ذرت  -) گياه لوبيا 2
  اند. نظم قرار گرفته اي چوب و آبكش به صورت پراكنده و بيآونده -گياه لوبيا  -گياه ذرت   )3
  شوند. ها در راس پيكر گياه تشكيل مي هاگ -ها  خزه -دانگان ) نهان4

   ها . . . همة ويروس - 117
  ها، براي انسان مضر هستند.       ) همانند همة باكتري1
  اي هستند.  ياخته هاي تك ) جزء ميكروب2
  شوند.          انور مي) براي تكثير وارد ياخته ج3
  ها، با جانداران اشتراك دارند. ) در تعدادي از ويژگي4

  ها را از نظر . . . به . . . دسته تقسيم كرد.  ها را از نظر . . . به . . . دسته و باكتري توان جلبك ترتيب، مي به - 118
       2 -رنگ -2 -) شكل1
        2 -رنگ -3 -) رنگ2
  3 -شكل -2 -) شكل3
  3 -شكل -3 -گ) رن4

 توان گفت كه اين دو جاندار، به طور حتم در يك . . . قرار دارند، اما ممكن است در يك  در يك راسته قرار دارند، بنابراين مي» ب«و » آ«دو جاندار  - 119

  . . . قرار نگيرند.
  خانواده            –) شاخه 2    شاخه       –) رده 1
  رده  –سله ) سل4    سلسله            –) خانواده 3

  هاي زير، صحيح است؟ كدام يك از گزينه - 120
 ترين جاندار دريازي است. ) اسفنج ساده1
 ) اكثر جانوران ستون مهره دارند.2
 كنند. ها در مناطق كم عمق دريا زندگي مي ) مرجان3
 ها اسكلت خارجي ندارند. مهره بي تر بيش) 4
  

شناسي) علوم تجربي (زمين شناسي)و زيستشناسي علوم تجربي (بخش زمينهايسؤال
 76تا  63هاي  صفحه

 شناسي) علوم تجربي (زيست
  144تا  121ي  ها صفحه



  

  

  

  ))  پاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تيزهوشان (دورة اول متوسطه
  14001400  ماهماه  ديدي  33  آزمونآزمون  دفترچة سؤالدفترچة سؤال

  
  سؤالسؤال  6060  هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه6060  گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

  

  ::مواد امتحانيمواد امتحاني
 زمان پيشنهادي شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  دقيقه 10  3  121  10 استعداد تحليلي
  دقيقه 5  6  131  5 (هشتم)انهاي آسمقرآن و پيام

  دقيقه 5  7  136  5 (هشتم)فارسي
  دقيقه 5  8  141  5 (هشتم)مطالعات اجتماعي

  دقيقه 5  9  146  5 (هشتم)علوم تجربي
  دقيقه 5  10  151  5 (هشتم)رياضي

  دقيقه 5  11  156  5 (نهم)هاي آسمانقرآن و پيام
  دقيقه 5  12  161  5 (نهم)فارسي

  دقيقه 5  13  166  5 نهم)(مطالعات اجتماعي
  دقيقه 5  14  171  5 (نهم)علوم تجربي

  دقيقه 5  15  176  5 (نهم)رياضي
  
  

  ::طراحانطراحان
  نام طراحان  نام درس
  مظاهري رضاحميد احمدرضا قرباني،آرش دانشفر، سارا بابايي،   استعداد تحليلي

  شعيب مقدماحمدرضا قرباني، ابوالفضل فالحت،  هاي آسمان قرآن و پيام
  ، محمدعلي مرتضويپور، آگيتا محمدزاده خان حميد اصفهاني، سپهر حسن  ارسيف

  پور سينا گروسي، سميرا نجفزهرا صداقت، هانيه رمداني،  مطالعات اجتماعي
  مجتبي ميرزايي، سيدمحمد معروفيمقدم،  مونا عليزادهاكبر رحيمي، اميرحسين حسامي، شعار،  جواد احمدي علوم تجربي

  آرمان وكيليعليرضا مصفا، پور،  سهام مجيديفر، عادل عباسي،  محمدحسين رضواني، دفر مرجان جهانباني بهمن اميدي،جمند، علي ار  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

  خسرو ايزدي  آبادي نوش جواد زينلي  شعار جواد احمدي  بابك اسالمي  شعار جواد احمدي  --------   زاده سارا معصوم  سجاد محمدنژاد  ويراستار
  سجاد محمدنژاد

درس مسئول 
محمدمهدي   ارجمندي مجتبي خليل  مستندسازي

محمدمهدي   الناز معتمدي  طباطبايي
مجتبي   هاشمي مهسا سادات  طباطبايي

  ارجمندي خليل

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

  الهام مشهدي  آرايي صفحه
 عباسيحميد   ناظر چاپ

  مقدم مازيار شيرواني  زيمدير گروه مستندسا
  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

  ش دانش و آموزشش دانش و آموزشوقف عام شد بر گستروقف عام شد بر گستر  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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 ؟                           نيستراستا   عبارت زير، با كدام گزينه هم - 121

 » هرچه در دل فرو آيد، در ديده نكو نمايد.«

  ) هر كه سلطان مريد او باشد / گر همه بد كند نكو باشد1

  ايت نمايد به چشم كروبي ) و گر به چشم ارادت نگه كني در ديو / فرشته2

  عيب جويي / كه پيدا كن به ازليلي نكويي ) به مجنون گفت روزي3

  ) كه ليلي گر چه در چشم تو حوريست / به هر جزيي زحسن او قصوريست 4

  شود؟ از ابيات زير كدام مفهوم دريافت نمي - 122

 »كوته نكنم ز دامنت دست / ور تو بزني به تيغ تيزم«  

 » بعد از تو مالذ و ملجائي نيست / هم در تو گريزم ار گريزم«

 عدم نااميدي) 2    شت و پناه بودن پ) 1

 قصور و تعلل) 4    ظلم و بيدادگري) 3

 كدام گزينه نياز به ويرايش ادبي دارد؟ - 123

 ذيل تماس حاصل فرماييد.ة ) چنانچه آمديد و من نبودم؛ با شمار1

  ) چنانكه راستكار باشي؛ رستگار گردي.2

  ) چنانكه به شما گفتم، امروز اداره تعطيل است. 3

 برخواستي و اسبت را نديدي، فوراً فرار كن. ) چنانچه4

 بعدي پاسخ دهيد.  از واعظ كاشفي انتخاب شده است. آن را بادقت بخوانيد و به سه پرسش» فتوت نامه«متن زير از كتاب *** 
صواب بايد و اال خاموشي بـه از آن بـود. چنـان    بدان كه شرف آدمي به نطق است و هركه در نطق ادب رعايت نكند از اين شرف بي بهره باشد؛ براي آن كه نطق به «

  كه شيخ فرموده: 

  »اند و گويا بشر / زبان بسته بهتر كه گويا به شرّ بهايم خموش«

و و در سخن گفتن چندين ادب است كه شيخ و غالب را رعايت بايد كـرد؛  » ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النّبي«و خداي تعالي در آداب سخن گفتن مي فرمايد : 

  .چندين ادب ديگراست كه نازالن را نگاه بايد داشت

». آلّم النّاس علي قدر عقولهم«اگر پرسند كه ادب غالبان در سخن گفتن چند است؟ بگوي شش : اول آن كه سخن فراخور حال هركس گويد چنانچه فرموده اند 

  يعني با هركس سخن گوي بر قدر عقل و فهم او. 

  »گفت / با او به زبان او سخن بايد گفتبا يار نو از غم كهن بايد «

سخن گويد به دويم آن كه به لطف سخن گويد نه به عنف (درشتي ). سيم آن كه در وقت سخن گفتن خندان و شكفته باشد نه ترش روي و گرفته. چهارم چندان 

آخرت ايشان در آن باشد. ششم تا سخني تمام عيار نباشد بر زبان  مستمعان (شنوندگان) كه به مالل خاطر ايشان نه انجامد. پنجم سخني گويد كه منفعت دنيا و

  .نراند كه سخن بزرگان به مثابة تخم است و اگر تخم فاسد و بي مغز باشد در هر زمين كه افتد نرويد، و از او منفعتي به حاصل نرسد

د. دويم در وقت سخن گفتن آواز بلند نكند. سيم به چپ ويخن نپرسند نگاگر پرسند كه ادب نازالن در سخن گفتن چند است؟ بگوي هشت: اول آن كه تا از وي س

  .و راست ننگرد. چهارم سخن غرض آميز و كنايت نگويد. پنجم در روي شنونده نجهد و سخن سخت نگويد

هاي استعداد تحليليسؤال
 

  استعداد تحليلي
 دقيقه 10  
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اند. هشتم بسيار نگويد كه بسـيار گفـتن   ششم تا فكر نكند سخن نگويد تا پشيمان نشود. هفتم در ميان سخن مردم سخن درنيارد و سخن گوينده را منقطع نگرد

  : نشين فرمايد نشانة اندك عقلي است چنانچه شيخ گنجه

  كم گوي و گزيده گوي چون در / تا ز اندك تو جهان شود پر

  الف از سخن چو در توان زد/ آن خشت بود كه پر توان زد

  آب ار چه بسي زالل خيزد/ از خوردن پر مالل خيزد

زبان سخن مي گويي؟ بگوي به زبان صدق. اگر پرسند كه سخن به كدام گوش مي شنوي؟  بگوي به گوش قبول. اگر پرسند كه سخن از تو اگر پرسند كه به چه 

. اگر پرسند كه سـخن تمـام كـدام    سخن از من است كه ميوة درخت انساني سخن استاست يا تو از سخني؟ بگوي من از سخنم كه به كلمة آن پديد شده ام و 

وي آن كه موافق سخن خدا و رسول باشد. اگر پرسند كه سخن ناقص كدام است؟ بگوي آن كه موافق قرآن و حديث نباشد. اگر پرسند كه سـخن نيـك   است؟ بگ

  »كدام است؟ بگوي آن كه از آن نفعي به كسي رسد. اگر پرسند كه سخن بد كدام است؟ بگوي آن كه از آن ضرري به كسي عايد شود.

 تر است؟ تن فوق مناسبكدام عنوان براي م - 124

  ) در آداب سخن گفتن 2    ) وقت و جايگاه سخن گفتن1

  )  آموزش سخن گفتن4    ) سخن عاقالن3

  باشد؟ كدام گزينه جايگزيني مناسب براي عبارتي كه زير آن خط كشيده شده است؛ مي - 125

 ) گويند نخستين سخن از نامه پازند / آنست كه با مردم بداصل مپيوند1

  نگفته باشد / عيب و هنرش نهفته باشد) تا مرد سخن 2

  ) نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او/ هر خطابش هر عتابش هر مديحش هر سخن3

  ) گرفتم ره اينك بخواهم شدن / نمانده ست اينجا اميد سخن4

  ؟نيستبا توجه به متن، كدام گزينه صحيح  - 126

 ست.افراد باهوش و زيرك ا ة) به طعنه وكنايه سخن گفتن از مشخص1

  عيب آن است كه منافاتي با قوانين شريعت نداشته باشد. ) سخن بي2

  ) سخن پسنديده، سخني است كه براي مردم مفيد واقع شود. 3

  ادب است. ي افراد بي ) برقرار نكردن ارتباط چشمي با شنونده و نگاه به اطراف از مشخصه4
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 است؟ متفاوتهاي ديگر  كدام شكل با شكل - 127

 

     

1 (  2(  3(    4 (  

  

 گيرد؟ با توجه به الگوي زير به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 128

  

1 (3737  

2 (8744  

3 (9537  

4 (3637  

  

 گيرد؟ با توجه به الگوي زير به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 129

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  

 ها چند تا است؟ . مجموع اضالع همه اين چندضلعيچندضلعي مختلف ساخته شده است 6مستطيل زير از كنار هم قرار دادن  - 130

1 (16     

2 (33      

3 (48           

4 (54  

، 1 ، ، 3 ، ، ?

?









1235 5341
2744 4852
3514 4623
7623
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 بنابر حديث پيامبر اكرم (ص) چشيدن شيريني ارتباط با خداوند معلول كدام مورد است؟  - 131

  اهتمام به صداقت ) 1
  توسل به ائمه اطهار) 2
  خلوص نيت ) 3
  عدم نگاه به نامحرم) 4

 دار باطل است؟ موارد زير روزة فرد روزه در كدام يك از - 132

  ها باقي مانده است.  فرو بردن عمدي غذايي كه در ميان دندان) 1
  برد.  دار از روي فراموشي سرش را به طور كامل زير آب مي روزه) 2
  خورد.  دار از روي فراموشي يك ليوان آب مي شخص روزه) 3
  رسد.  اما اندكي دود به حلق او مي ،گيرد كه دود وارد حلق او نشود ا جلوي دهانش ميفرد در حين رد شدن از كنار اتوبوس دستش ر) 4

 است؟ نادرستترجمة چه تعداد از واژگان زير  - 133

 »نبأ: خبر - خواهيم نُريد: مي - بينيم نتلو: مي - دنان يقولوا: كه بگوي - حسب: گمان كرد - من دون: پست بودن - : داستانمثل«

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

 آيند، پاسخ دهيد. سورة مباركة فرقان به دو سؤالي كه در پي مي 55تا  44** با توجه به آيات *

ولَو شَاء لَجعلَه ساكنًا ثُم جعلْنَا الشَّـمس  أَلَم تَرَ إِلَى ربِّك كَيف مد الظّلَّ  ﴾44﴿أَم تَحسب أَنَّ أَكْثَرَهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِال كَاألنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيال 

الرِّياح بشْرًا بينَ  وهو الَّذي أَرسلَ ﴾47﴿وهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لباسا والنَّوم سباتًا وجعلَ النَّهار نُشُورا  ﴾46﴿ثُم قَبضْنَاه إِلَينَا قَبضًا يسيرًا  ﴾45﴿علَيه دليال 

ثَـرُ  ولَقَد صـرَّفْنَاه بيـنَهم ليـذَّكَّرُوا فَـأَبى أَكْ     ﴾49﴿لنُحيِي بِه بلْدةً ميتًا ونُسقيه مما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسي كَثيرًا  ﴾48﴿يدي رحمته وأَنْزَلْنَا منَ السماء ماء طَهورا 

وهو الَّذي مرَج الْبحرَينِ هذَا عـذْب فُـرَات    ﴾52﴿فَال تُطعِ الْكَافرِينَ وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرًا  ﴾51﴿ولَو شئْنَا لَبعثْنَا في كُلِّ قَرْيةٍ نَذيرًا  ﴾50﴿النَّاسِ إِال كُفُورا 

ويعبدونَ منْ دونِ اللَّـه   ﴾54﴿وهو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَرًا فَجعلَه نَسبا وصهرًا وكَانَ ربك قَديرًا  ﴾53﴿هما برْزخًا وحجرًا محجورا وهذَا ملْح أُجاج وجعلَ بينَ

 ﴾55﴿ا ما ال ينْفَعهم وال يضُرُّهم وكَانَ الْكَافرُ علَى ربِّه ظَهِيرً

    است؟ نادرست، مفهوم كدام گزينه 49و  48طبق آيات شريفه  - 134
 كند. ) خداوند با اراده و رحمت خود، اسباب رزق و روزي مخلوقاتش را فراهم مي1

  اي ندارد. ) چون سر رشتة اسباب رزق و روزي در دست خداست، تالش ما ثمره2
  گيرند. وقات، چه انسان و چه حيوان از رزق او بهره ميگيرد، تمام مخل ) چون اسباب روزي از جانب خدا نشأت مي3
  شود. آب و علف و حيوانات را نيز شامل مي ) رحمت خداوند، نه تنها شامل انسان است، بلكه زمين بي4

    است؟ نادرستكدام گزينه  - 135
 كند. ، انسان، بدون تعقل، تا حد حيوانيت سقوط مي44) طبق آية 1

  باشند. بت به دستورات و هدايت خداوند ناسپاس ميتر مردم نس ، بيش50) طبق آية 2
  ، در هر شهر و روستايي بايد پيامبري وجود داشته باشد.51) طبق آية 3
  ، اطاعت از كافران، با اطاعت از خداوند سازگاري ندارد.52) طبق آية 4

 دقيقه 5   ن (هشتم)هاي آسما هاي قرآن و پيام سؤال

 هاي آسمان هشتم  پيام

  73تا  9هاي  صفحه
  قرآن هشتم

  67تا  12اي ه صفحه
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 اسخ دهيد.آيد پ هايي كه در پي مي * متن زير را با نادرستي اماليي بخوانيد و به پرسش

گي بود، خزائن آراسته و لشكر جرّار و بندگان  اند كه نصر بن احمد كه اوج دولت آل سامان ايام ملك او بود و اسباب تمنع و علل ترفع در غايت ساخته چنين آورده

ن. مگر يك سال نوبت هري بـود. بـه فصـل بهـار بـه      فرمانبردار زمستان به دار الملك بخارا مقام كردي و تابستان به سمرقند رفتي يا به شهري از شهرهاي خراسا

انگور يافته شود هر بادغيس بود، پس به روي به هري نهاد و مهرگان دير دركشيد و سرما قوت نكرد و انگور در غايت شيريني رسيد و در سواد هري صدوبيست لون 

سكون يافته نشود. زمستان آنجا مقام كردند و از جانب سجستان نارنج آوردن گرفتند و تر و لذيذتر و از آن دو نوع است كه در هيچ ناحيت ربع م يك از ديگري لطيف

جوي بردند و چون از جانب مازندران ترنج رسيدن گرفت. زمستاني گذاشتند در غايت خوشي. چون بهار درآمد اسبان به بادغيس فرستادند و لشكرگاه به ميان دو 

و چـون مهرگـان درآمـد گفـت:     » تابستان كجا رويم كه از اين خوشتر مقامگاه نباشد مهرگـان بـرويم!  «صر بن احمد گفت: ها در رسيد. امير ن تابستان درآمد ميوه

خصم و  همچنين فصلي به فصل همي انداخت تا چهار سال بر اين برآمد زيرا كه صميم دولت سامانيان بود و جهان آباد و ملك بي» مهرگان هري بخوريم و برويم.«

بـداهللا  ردار و روزگار مساعد و بخت موافق. با اين همه ملول گشتند و آرزوي خانمان برخواست، پس سران لشكر و مهتران ملك به نزديك استاد ابـو ع لشكر فرمانب

ي بكني كه پادشاه از اين خاك پنج هزار دينار تو را خدمت كنيم اگر صنعت«تر از او نبود. گفتند:  القول تر و مقبول الرودكي رفتند و از ندماي پادشاه هيچ كس محتشم

رودكي قبول كرد كه نبض امير بگرفته بود و مزاج او بشناخته. دانست كه به » برد و جان ما از اشتياق بخارا همي برآيد. هاي ما آرزوي فرزند همي حركت كند كه دل

فرود آمد و بي موزه پاي در ركاب خنگ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد و  اي بگفت. امير چنان منفعل گشت كه از تخت نثر با او درنگيرد روي به نظم آورد و قصيده

 عنان تا بخارا هيچ جاي بازنگرفت. 

 .)نگيريد(تشديد را غلط  اماليي در متن باال هست؟ نادرستيچند  - 136

  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  ) يكي 1

  دارد؟  متفاوتيدر متن زير، كدام واژه نقش دستوري  - 137

 »نهاد و عنان تا بخارا هيچ جاي بازنگرفت. بخاراخنگ نوبتي آورد و روي به  ركابفرود آمد و بي موزه پاي در  تختگشت كه از  منفعلن امير چنا«

  ) بخارا 4  ) ركاب 3  ) تخت2  ) منفعل1

  در متن به چه معناست؟» موزه« - 138

  ) چمن4  ) اسب3  ) كفش2  ) پيراهن1

  معناست؟در متن به چه » مهرگان دير دركشيد«عبارت  - 139

  ) مهر و محبت شاه زياد شد.4  ) دير سرد شد.3  ) سرما طوالني شد.2  ) زود سرد شد.1

  ؟ي نظامي عروضي انتخاب شده است چهارمقالهاز  احتماالً از كدام مقالهمتن باال  - 140

 ) مقالت اول: در ماهيت دبيري و كيفيت دبير كامل و آنچه تعلق بدين دارد1

 ت علم شعر و صالحيت شاعر) مقالت دوم: در ماهي2

 ) مقالت سوم: در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم3

  ) مقالت چهارم: در علم طب و هدايت طبيب4

 ي (هشتم)هاي فارس سؤال
 دقيقه 5  

 فارسي هشتم 
 58تا  9هاي  صفحه
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موجب رونق فرهنگ و تمدن ايراني و  نداشتند، پيرو مذهب شيعه بودند با خليفه عباسي روابط خصمانهترتيب  بههايي كه  سلسله - 141

 رودكي در كدام سلسله اشعار خود را سرود؟ كدامند؟اسالمي شدند،  –

  آل بويه – علويان –علويان  –طاهريان  )1

  صفاريان  –سامانيان –آل بويه  –صفاريان  )2

  آل بويه –سامانيان - علويان  –)آل بويه 3

  سامانيان –آل بويه –آل بويه  –سامانيان  )4

 ؟كدام گزينه صحيح است - 142

  پس از صلح با امام حسن، معاويه خليفه شام شد. - ني در جنگ نهاوند بود رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسا )1

  جنگ صفين بين امام علي و سپاه معاويه بود. -برمكيان در زمان خالفت هارون، قدرت و نفوذ داشتند  )2

  انصار از ساكنان مكه بودند. -سفاح از خاندان عباسي در خراسان قيام كرد و امويان را شكست داد  )3

  سوريه، لبنان و فلسطين از جمله فتوحات خليفه اول بودند. - در قرن سوم هجري، خالفت عباسي ضعيف شد  )4

 ؟اعالم رسمي تاسيس حكومت اسالمي به رهبري پيامبر چگونه اتفاق افتاد ؟اقتصادي مشركان، پيامبر و يارانش چه كردند - پس از اجراي تحريم اجتماعي - 143

  تربيت فكري و عملي پيروان -ردند به اسالم دعوت ك با بردباري مقاومت كردند و )1

  پيمان برادري - به حبشه مهاجرت كردند  )2

  نامه سياسي تدوين و امضاي پيمان - به شعب ابوطالب پناه بردند  )3

  تاسيس مسجد -به يثرب هجرت كردند  )4

 ؟ چيست موقوفاتنده چه نام دارد؟ ؟ ارسال پيام از گيرنده به فرستنيستهاي جمعي  كدام مورد از آثار منفي رسانه - 144

   هاي وقف شده. اموال و دارايي -بازخورد  –توليد انبوه اخبار و اطالعات  )1

  هاي وقف شده. اموال و دارايي - ارتباط  -ثير روي باورها افكار و رفتارتأ )2

  بخشش مال، علم، توانايي و زمان به نيازمندان. - رسانه  -خشونت گرايي  )3

  .بخشش مال، علم، توانايي و زمان به نيازمندان -بازخورد  –بازرگاني  آگهي هاي )4

 ؟ به وظايف رئيس جمهور، مجلس و قوه قضائيه اشاره داردترتيب  بهگيرد و كدام مورد  تاييد صالحيت ..... توسط ..... صورت مي - 145

   حل اختالفات مردم. – تصويب اليحه بودجه –هدايت وزيران  –شوراي نگهبان  –كانديداي رياست جمهوري  )1

  پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي مردم. –تنظيم اليحه بودجه  –امضاي استوارنامه سفيران كشور ما  –نمايندگان مجلس  –وزرا  )2

  احقاق حقوق افراد. –نظارت بر درآمد و هزينه هاي دولت  –سوال كردن از وزيران  –شوراي نگهبان  –كانديداي رياست جمهوري  )3

  حل اختالفات مردم. - استيضاح  –اجراي قوانين مصوب مجلس  –رئيس جمهور  –وزرا  )4

 دقيقه 5  ي (هشتم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

 مطالعات اجتماعي هشتم 
  76تا  1ي  ها صفحه
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مطابق نمودار زير رسم  ها آنبرحسب اختالف پتانسيل دو سر  Bو  A مجزاي نمودار شدت جريان عبوري از دو مقاومت - 146
 (دما ثابت و يكسان است.) است؟ Aچند برابر  Bمقاومت  .شده است

1 (1
3   

2 (3   
3 (4   

4 (1
4   

  
  

چسبانيم. مجدداً پس از گذشت مدت زماني  بريم. پس از مدتي دست خود را به كالهك مي خنثي مي يك الكتروسكوپاي باردار با بار منفي را نزديك كاله ميله - 147
ها به چه  اين فرايند دارد و در نهايت وضعيت تيغه چه نقشي در )زميندست ما (كنيم. در اين صورت  دست خود را جدا كرده و ميله را از الكتروسكوپ دور مي

 ايم.) صورت خواهد شد؟ (ما روي سطح زمين ايستاده

  .مانند ها بسته مي تيغه -گيرد الكترون از كالهك مي) 1
  .مانند ها بسته مي تيغه -دهد ) به كالهك الكترون مي2
  .شوند ها باز مي تيغه -گيرد ) الكترون از كالهك مي3
  .شوند ها باز مي تيغه -دهد مي الكترونك ) به كاله4

 چه تعداد از موارد زير درست است؟  - 148

ها نيز  شوند كه چگونگي اتصال آن هاي ديگري ايجاد مي روند و اتم ها از بين مي الف) در اثر تغييرات شيميايي برخالف تغييرات فيزيكي، همواره اتم
 قبل از تغيير شيميايي، متفاوت است. به نسبت 

  دهندة تغيير شيميايي است.  حباب، همواره نشان ب) ايجاد
  نامند.  اي با اكسيژن را، سوختن مي پ) واكنش انجام شده بين هر ماده

    ) سه2    صفر   )1
 ) يك 4    ) دو3

  . (در بدن انسان سالم و طبيعي)نيست اي و مخطط است ولي منشعب هاي ماهيچة . . . چندهسته هاي ماهيچة . . . همانند سلول سلول - 149
 ديافراگم –) زبان 2  ديوارة مجراي كيسه صفرا –) ديافراگم 1

  ديواره ميزراه –) لب 4    ديوارة نايژه –) زبان 3

  پاسخ سؤاالت زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟ (به ترتيب از راست به چپ) - 150
 شود.  ها . . . ناميده مي الف) ارتباط بين نورون

  اي در ايجاد تغيير در مغز انسان دارد؟ دهب) چه تعداد از موارد زير، سهم عم
  »هاي فرد فعاليت –عوامل محيطي  –عوامل ژنتيكي «
    دو –) سيناپس 2    سه –ترانسميتر    )1
 سه -) سيناپس 4    دو –) ترانسميتر 3

 دقيقه 5

  شيمي هشتم 

  20تا  1ي  ها صفحه
  فيزيك هشتم

  92تا  76ي  ها صفحه
  شناسي هشتم  زيست
  46تا  28ي  ها صفحه

علوم تجربي (هشتم)هايسؤال

60
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)حاصل عبارت  - 151 ( (... ( ( )...)     






1 2 3 118 119 120
22 22 12 2

 كدام گزينه است؟ 

1 (40    2 (60  

3 (90    4 (100  

x) حاصل عبارت - 152 x) ( x )
( x ) x
 



2 100 99
99 100
2 8

2 2
xبه ازاي     كدام است؟ 3

1 (2+    2 (2-  

3 (1+    4 (1-  

 شمارنده اول دارند؟ 27دقيقا  500تا  1چه تعداد از اعداد طبيعي  - 153

1 (6    2 (5  

  صفر) 4    4) 3

 در شكل مقابل چند درجه است؟ xاندازة زاوية  - 154

1 (70  

2 (80  

3 (10  

4 (20  

به تعداد قطرهايش چند  ،تا اضافه كنيم 5است. اگر به تعداد اضالع اين چند ضلعي  120هاي يك چندضلعي محدب برابر با  قطرها و دوبرابر ضلع دمجموع تعدا - 155

 شود؟ تا اضافه مي

1 (70    2 (80  

3 (90    4 (170  

 دقيقه 5 (هشتم) هاي رياضيسؤال

  رياضي هشتم
68تا  1هاي  صفحه  

2
4

70

x
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 كه در دسترس است، غصبي باشد . . . به جاي وضو تيمم كرد. غسل ترتيبي چند مرحله دارد و زماني كه آبي  - 156

  توان  مي –مرحله  دو) 1

  بايد  –مرحله  دو) 2

  بايد  –) چهار مرحله 3

  توان  مي –) چهار مرحله 4

 ؟ ندارديك از آيات زير ارتباطي  با كدام» تَبارك الّذي نزلَّ الفُرقانَ علي عبده ليكون للعالمين نذيراً«آية  - 157

  »و انَّك لَعلي خُلُقٍ عظيمٍ) «2    »داعياً الي اهللا بإذنه و سراجاً منيراً«) 1

3» (رحيم لنا للمتَّقين اماماً) «4    »بالمؤمنين رئوفو اجع« 

  سورة قمر به سه سؤال بعدي پاسخ دهيد.  48تا  32با توجه به آيات 

كدنْ ملْ مّكْرِ فَهلذرْنَا الْقُرْآنَ لسي لَقَدبِالنُّذُرِ ﴾32﴿ رٍو لُوط مقَو ترٍ ﴾33﴿ كَذَّبحبِس منَاهينَج ا إِال آلَ لُوطباصح هِملَيلْنَا عسنْ    ﴾34﴿ إِنَّا أَر زِي مـ نَجـ كنَا كَذَلنْدنْ عةً ممعن

تَقرٌّ   ﴾37﴿ قَد راودوه عنْ ضَيفه فَطَمسنَا أَعينَهم فَذُوقُوا عذَابِي ونُذُرِولَ ﴾36﴿ ولَقَد أَنْذَرهم بطْشَتَنَا فَتَماروا بِالنُّذُرِ ﴾35﴿ شَكَرَ سـم ذَاب كْرَةً عـب مهحبص لَقَدفَـذُوقُوا   ﴾38﴿ و

نْ    ﴾42﴿ كَذَّبوا بĤِياتنَا كُلّها فَأَخَذْنَاهم أَخْذَ عزِيزٍ مقْتَدرٍ ﴾41﴿ اء آلَ فرْعونَ النُّذُرولَقَد ج ﴾40﴿ ولَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذّكْرِ فَهلْ منْ مدكرٍ ﴾39﴿ عذَابِي ونُذُرِ رٌ مـ خَيـ كُمأَكُفَّار

إِنَّ الْمجرِمينَ في  ﴾46﴿ بلِ الساعةُ موعدهم والساعةُ أَدهى وأَمرُّ ﴾45﴿ مع ويولُّونَ الدبرَسيهزَم الْج ﴾44﴿ أَم يقُولُونَ نَحنُ جميع منْتَصرٌ ﴾43﴿ أُولَئكُم أَم لَكُم برَاءةٌ في الزُّبرِ

 ﴾48﴿ يوم يسحبونَ في النَّارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سقَرَ ﴾47﴿ ضَاللٍ وسعرٍ

 شود؟  از كدام آيه برداشت مي» دهد. ها را به راحتي در اختيار همگان قرار مي ها و عبرت خترين تاري قرآن، بهترين و صحيح«عبارت  - 158

1 (32    2 (36  

3 (42    4 (46  

 با توجه به آيات عذاب كدام قوم فرستادن بادي همراه با سنگ بود؟  - 159

  قوم حضرت موسي) 2    قوم عاد ) 1

  قوم ثمود) 4    قوم لوط ) 3

 كشد؟ را به تصوير مي در كدام آيه، آينده قوم فرعون - 160

  45آية ) 2    42آية ) 1

  43آية ) 4    44آية ) 3

 دقيقه 5  (نهم) هاي آسمان هاي قرآن و پيامسؤال

 هاي آسمان نهم  پيام

 73تا  9ي  ها صفحه
  قرآن نهم

  59تا  13ي  ها صفحه
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 آيد پاسخ دهيد. هايي كه در پي مي ها را بخوانيد و به پرسش اي از رودكي است. آن * * ابيات زير، ابياتي از قصيده

 بوي جوي موليان آيد همي / بوي يار مهربان آيد همي -1

 پايم پرنيان آيد هميريگ آموي و درشتي راه او / زير  -2

 آب جيحون از نشاط روي دوست / خنگ ما را تا ميان آيد همي -3

 اي بخارا شاد باش و دير زي / مير زي تو شادمان آيد همي -4

 مير ماه است و بخارا آسمان / ماه سوي آسمان آيد همي -5

 مير سرو است و بخارا بوستان / سرو سوي بوستان آيد همي -6

 تر خواهد بود؟ ي خواندن آن به كدام مورد شبيه نيم، نحوهاگر ابيات باال را درست بخوا - 161

  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن2    ) فاعالتن فاعالتن فاعلن1

  ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل4    ) فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن3

  جمله، چند جمله دارد؟ جز شبه بيت چهارم، به - 162

    ) دو تا2    ) يكي1

  ار تا) چه4    ) سه تا 3

 ؟يستندر بيت دوم درست » پرنيان«ي  كدام گزينه درباره - 163

    در تضاد است.» ريگ«) با 2    ) ركن دوم تشبيه است.1

  دارد.» مفعول«) نقش 4  است.  ) نوعي پارچه3

  اي به اشتباه نسبت داده شده است؟ به كدام بيت وجود آرايه - 164

    ) بيت چهارم: تشخيص 2    ) بيت اول: جناس1

  ) بيت ششم: تشبيه4    تضاد) بيت پنجم: 3

  اي دارد؟ آورد كه غيرواقعي است. كدام بيت چنين نكته گاه شاعر براي بيان يك اتّفاق طبيعي، علّتي ادبي و شاعرانه مي - 165

    ) بيت دوم2    ) بيت نخست1

  ) بيت چهارم4    ) بيت سوم3

  

 دقيقه 5  

 فارسي نهم 
57تا  9ي  ها صفحه  

نهم نگارش  

44تا  12ي  ها صفحه  

 فارسي (نهم)هايسؤال
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و مسـائل  كدام مورد درباره نهضت تنبـاكو   ؟كدام استعباس ميرزا براي تقويت توان دفاعي و پيشرفت كشور از جمله اقدامات  - 166

 ؟نيستصحيح مربوط به آن 

   امتياز تنباكو در زمان ناصرالدين شاه به فردي انگليسي واگذار شد. –مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي  )1

  اضر به لغو قرارداد نشد.ناصرالدين شاه حدر نهايت با وجود اعتراضات شديد،  –ترجمه كتب تاريخي كشورهاي اروپايي  )2

  ايرانيان تنها مي توانستند توتون و تنباكوي خود را به تالبوت بفروشند. –توجه به حفظ استقالل كشور  )3

  ود به واگذاري امتيازهاي اقتصادي به بيگانگاناعتراضي ب – نظامي ايران هاي افزايش تعداد نيرو )4

 ؟عاهدات گلستان و تركمانچاي تحت تاثير چه عواملي بودم؟ نيستكدام مورد از اقدامات نادرشاه افشار  - 167

   خيانت برخي از درباريان. –توجه به صلح، آسايش و آرامش مردم  )1

  ضعف در فرماندهي. –سركوب مهاجمان افغان  )2

  ها. فريبكاري روس –بيرون راندن نيروهاي روسيه و عثماني  )3

  وسيه به سالح هاي جديد.مجهز بودن ارتش ر – تأسيس نيروي دريايي قوي )4

 ؟كدام گزينه صحيح است - 168

   قزلباش ها در ابتدا ساكن شمال و غرب ايران بودند. – قرار داشتپر سودترين كاالي صادراتي در عصرصفويه ابريشم بود كه در انحصار شاه عباس اول  )1

  تهماسب، تبريز بود.پايتخت شاه  –دريافت ماليات و عوارض از منابع عمده درآمد حكومت صفويه بود  )2

  ها استفاده كرد. ها و پرتغالي شاه عباس اول از رقابت انگليسي –ي عمان در اختيار پرتغالي ها بود سيس سلسله صفويه تجارت خليج فارس و دريادر آستانه تأ )3

  باس سوم بود.آخرين پادشاه قدرتمند و باكفايت صفويه شاه ع –پايتخت كشور در زمان شاه عباس اول، قزوين بود  )4

طبيعي داليل رشد اقتصادي كشورهايي چون هنگ كنگ و سنگاپور در نيمه دوم قرن بيستم چيست؟ ميزان اميد به زندگي در يك جامعه نشانه چيست؟ رشد  - 169

 ؟جمعيت به چه عواملي بستگي دارد

   بهداشت و تغذيه –درآمد و رفاه  –توسعه صنعت  )1

  ت و تغذيهبهداش –سالمت و بهداشت  –صادرات  )2

  ميزان مواليد و ميزان مرگ و مير –درآمد و رفاه  –فروش نفت  )3

  ميزان مواليد و ميزان مرگ و مير –سالمت و بهداشت  –توسعه صنعت  )4

 ؟شوند مي؟ كدام مورد راجع به فالت قاره صحيح است؟ جلگه هاي پهناور جهان در چه مناطقي تشكيل نيستكدام مورد از علل افزايش دماي كره زمين  - 170

   در كنار درياها و امتداد رودهاي بزرگ. –فالت قاره در اقيانوس، دريا و درياچه ها ديده مي شود  - ذوب شدن يخ هاي قطبي  )1

  در امتداد رودهاي بزرگ. –فالت قاره ناحيه اي عميق است  –افزايش گازهاي گلخانه اي  )2

  در مناطق كم ارتفاع و پست. –ع نفت و گاز مهم است از نظر مناب –افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي  )3

  در مناطق كم ارتفاع و پست. – شوند هاي كم ارتفاع منتهي مي به سرزمين كههاي نسبتاً هموار و مرتفع  به سرزمين –طوالني شدن دوره هاي خشكسالي  )4

  

 دقيقه 5   ي (نهم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

  طالعات اجتماعي نهمم

82تا  1ي  ها صفحه  
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روي سطح افقي بدون اصطكاكي قرار دارند. فنري فشرده شده بين دو جسم قرار دارد.  Bو  Aمطابق شكل زير دو جسم  - 171
 Bبه جسم  Aشوند. دراين حالت نسبت شتاب جسم  دو جسم به سمت راست و چپ پرتاب مي ،كه فنر رها شود هنگامي

 چقدر است؟

1 (16  
2 (4  

3 (1
4   

  دارد.  ميزان سختي فنر) بستگي به 4

gيك مكعب يكنواخت با چگالي  مطابق شكل زير از - 172

cm34 كنيم و مـادة   از فضاي اين حفره استفاده مي .كنيم گرم خارج مي 100اي به جرم  اي استوانه حفره

 اي در مكعب وجود نداشت؟ شود فشار وارد بر سطح زيرين مكعب برابر حالتي گردد كه حفره دهيم. قرار دادن كدام ماده سبب مي ميقرار ديگري 

gو چگالي  cm320اي به حجم  استوانه) 1

cm310   

gالي و چگ cm350اي به حجم  ) استوانه2

cm32   

gو چگالي  cm310اي به حجم  ) استوانه3

cm35    

gو چگالي  cm350 اي فلزي به حجم  ) قطعه4

cm34   

بندي، در  به اندازة اختالف تعداد عناصر موجود در دورة اول و تعداد عناصر موجود در دورة دوم جدول طبقه Aبندي عناصر، اگر عنصر با توجه به جدول طبقه - 173
، برابر با ميـانگين عـدد اتمـي    Xعدد اتمي عنصر باشد وبندي عناصر  متعلق به دورة دوم يا سوم جدول طبقه Aالية آخر خود الكترون داشته باشد و عنصر

 ، كدام است؟Xبا عنصر Aاست. تركيب حاصل از واكنش عنصر Aهاي متصور براي عنصر اتم

1(XA     2 (XA2 

3 (X A2    4 (XA3  
  كند؟  چه تعداد از موارد زير، جاي خالي عبارت زير را به درستي كامل مي - 174

 »كند. بندي جانداران به . . . توجه مي امروزه علم طبقه«

  ها هاي مختلف بدن موجودات زنده همانند نحوة توليدمثل آن الف) عملكرد دستگاه
  ها آن RNAهاي  هاي مولكولب) چگونگي دريافت و پردازش انرژي در بدن جانداران برخالف ساختار

  ها هاي ظاهري آن هاي جانداران برخالف ويژگي هاي پروتئين پ) ساختارهاي مولكول
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر   )1

  كدام گزينه دربارة موارد زير درست است؟  - 175
 شناسي هستند.  هاي تخصصي علمي در زمينة گياه ، از رشتهالف) كالبدشناسي و فيزيولوژي

  تر است.  هاي پايين بيش به مراتب از صفات قابل توجه رده ،بندي وجود دارد هاي باالي طبقه ب) اهميت صفاتي كه در رده
 ) فقط عبارت (الف) درست است. 2    هر دو عبارت درست هستند.    )1

  فقط عبارت (ب) درست است.  )4    ) هر دو عبارت نادرست هستند. 3

 دقيقه 5
 علوم تجربي (نهم)هايسؤال

  شيمي نهم 
  24تا  1ي  ها صفحه

  فيزيك نهم
  62تا  39ي  ها صفحه
  87تا  83هاي  و صفحه
  شناسي نهم  زيست

  140تا  121هاي  صفحه
  

A

B

8
2

kg
kg
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  (نهم) هاي رياضي سؤال
  

  

  

  

  

  

}مجموعة  - 176 , , , , , , }2 4 6 8 10 12 }هـاي   چند زيرمجموعه دارد كه زيرمجموعة هيچ كـدام از مجموعـه   14 , , , }1 2 3 }و  4 , , }2 8 14 

 ؟نباشد

1 (64    2 (116  

3 (120    4 (118  

Aاگر  - 177 {x | x , x , x }    2 2500   وB { x | x , }
x

   2 12 ،  حاصل(A B) (A B)  كدام است؟ 

1 ({ , } 25 49     2 ({ , , , }  0 25 49 144   

3 ({ }144     4 (   

4اگر ريشة سوم عددي برابر با  - 178
 آنگاه ريشه دوم همان عدد برابرست با:  ،باشد 5

1 (8 5
25     2 (

8 5
25   

3 (8 5
5     4 (

8 5
5       

aاگر  - 179 b 7 7 aو  0 b am ,
b


 

2 3 03 m)حاصل عبارت  ،باشد 5 b) (m a)  2  كدام گزينه است؟ 2

1 (a b     2 (b a   

a) 4    صفر) 3 b2
3   

 است؟  درستزير  هاي زينهگكدام يك از  - 180

  ها برابر با نسبت تشابه است.  در دو مثلث متشابه نسبت زاويه) 1

  اند. الساقين متشابه ويهر دو مثلث متسا) 2

  اند.  هر دو لوزي با هم متشابه) 3

  اند. ضالع متشابهالا دو مثلث متساويهر ) 4

 

 دقيقه 5

 رياضي نهم 

72تا  1ي  ها صفحه  
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