


سساالل ددههمم ااننسسااننیی وو ععللوومم وو معارف اس معارف اسالالممیی

 99 ممههرر ممااهه 11440000
  

 تعداد سؤاالت و زمان پاسخ گویی آزمون:
 

وقت پیشنهاديشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
10-101فارسی نهم

فارسی نهم )آشنا(
20 دقیقه

 11-20  10

30-1021عربی نهم  

عربی نهم )آشنا(
20 دقیقه

 31-40  10

50-1041زبان انگلیسی نهم  

زبان انگلیسی نهم )آشنا(
20 دقیقه

 51-60  10

70-1061ریاضی نهم  

ریاضی نهم )آشنا(
25 دقیقه

 71-80  10

85 دقیقهجمع کل  1-80  80

 طراحان سؤال:
 

 
 

گزینشگران و و یراستاران:
 

 

 

فاطمه منصورخاکیمدیر گروه

فاطمه رئیسزیديمسئول دفترچه

مدیر: مازیار شیروانی مقدم، مسئول دفترچه:مهدي یعقوبیانمستندسازي و مطابقت با مصوبات

زهرا تاجیکحروفنگار و صفحه آرا

سوران نعیمینظارت چاپ

 

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی )وقف عام(
آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب- بین صبا و فلسطین- پالك 923 - تلفن چهار رقمی:  021-6463

 

 
 

 

حمید اصفهانی، نیلوفر امینی، سپهر حسنخانپور، آگیتا محمدزاده، محمدعلی مرتضويفارسی نهم

محمد داورپناهی، میالد نقشی، رضا یزديعربی نهم

رحمتاله استیري، علی عاشوري، ساسان عزیزينژادزبان انگلیسی نهم

مهرداد خاجی، سهیل حسنخانپور، محمد منصوري، محمد بحیراییریاضی نهم

مسئول درسهاي مستندسازيویراستاران علمیگزینشگرمسئول درسنام درس

ـــــــــفارسی نهم حمید اصفهانی  الناز معتمديحمید اصفهانی 

میالد نقشیمیالد نقشیعربی نهم
فاطمه منصورخاکی،

مریم آقایاري
مهدي یعقوبیان

نسترن راستگونسترن راستگوزبان انگلیسی نهم
محدثه مرآتی،

پرهام نیکوطلبان،
فاطمه نقدي

سپیده جاللی

حمید زرین کفشحمید زرین کفشریاضی نهم
مهرداد ملوندي، علی مرشد،

علی ونکی
مجتبی خلیل ارجمندي



 صفحۀ: 3پروژة )1( - آزمون 9 مهر 1400                              دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

 

1- در کدام گزینه واژهاي نادرست معنا شده است؟
ور کردن ـ تعالی: بلندپایه 2( تأنّی: آهستگی ـ تهمت: گمان بد1( انگاشتن: تص

4( رحلت: کوچ کردن ـ خضوع: تواضع 3( دیرینگی: قدمت ـ سفله: پستی
2- چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟

»متاع: حریص ـ محضر: درگاه ـ مقر: قرارگاه ـ سالله: نسل ـ احزان: اندوه ها ـ قانع: خرسند ـ هزار: بلبل ـ موسم: زمان ـ مظهر: نشانه ـ پندار: گمان«
4( چهار تا 3( سه تا  2( دو تا   1( یکی 

3- کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟
بر اسپ هوا کرد دلت بار دگر زین؟1( از بهر چه، اي پیر هشیوار هنربین

اندر دل از این پند پدروار پدر کین2( راحت بنمایم سوي دین گر تو نگیري
برگیر، هال، زاد و همه بار سفر زین3( این است تو را منزل و زاد، اي سفري مرد

بشتاب و بپرهیز و رو از دار گذر هین 4( دار گذر است اینت، به پرهیز و به طاعت
4- در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟

2( انتقاد جسورانه از تباحی هاي روزگار و  طنز ظریف و کارساز 1( اندیش ههاي عمیق عرفانی و احساسها و عواطف ژرف انسانی 
4( ابیاتی خالی از طعن و لعن و هجو، بدون شباهت به دیگران ِر نگاه و نگرش حافظ  ّخصههاي برجسته و آشکا 3( مش

5- از کدام شاعر بیتی در ابیات زیر نیست؟
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخورالف( دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت

ابري که در بیابان بر تشنه اي بباردب( دیدار یار غائب، دانی چه ذوق دارد؟
میان بندگی را ببایدت بستج( ستودن نداند کس او را چو هست

4( حافظ3( سعدي 2( فردوسی 1( موالنا 
6- نقش»روي«، »تر« و »باره« در بیت زیر بهترتیب کدام است؟

»گر در این ماتم نبودي روي خاك از اشک تر / کرده بودي آسمان صد باره بر سر خاك راه«
4( نهاد ـ صفت ـ قید 3( مفعول ـ صفت ـ مفعول  2( نهاد ـ مسند ـ قید   1( مفعول ـ مسند ـ مفعول  

7- به »دست« و »پاك« در بیت زیر بهترتیب کدام نقشهاي دستوري را میتوان نسبت داد؟
زیب و فرم پاك برده است این چنین بی زیب و فر«»دست  و پایم خشک بسته است این جهان بی   دست   و پاي

4( مفعول ـ قید3( نهاد ـ قید 2( مفعول ـ مسند 1( نهاد ـ مسند 
8- در بیت زیر کدام دو واژه هستۀ گروه اسمی خود است؟

»ناهید زخمهزن را از لحنه سیر کردي / بهرام تیغزن را از جام رام گردان
ما را به نام خود کن زان پس چنانکه خواهی / یا هوشیار دفتر یا مست جام گردان«

4( رام ـ مست3( زخمهزن ـ نام2( خود ـ دفتر1( ناهید ـ تیغزن

9- گروه هایی که در بیت زیر ترکیب وصفی دارند بهترتیب کدام نقشهاي دستوري را پذیرفت هاند؟
»در همه عالم علم به عشق و جنونی / گو بشناسندت از جبین به عالمت
آنچه به غفلت گذشت عمر نخواندم / عمر دگر خواهم از خدا به غرامت«

4( متمم ـ مفعول3( مسند ـ مفعول مم ـ نهاد 2( مت 1( مسند ـ نهاد 
10-به کدام بیت ویژگی فعلی نسبت داده شده است که در آن نیست؟

بر مهر تو چون دل نهد این عاشق آهی؟ )مضارع التزامی(1( از من مطلب مهر خود، اي شاهد دنیا
)ماضی استمراري(2( کشیدم جور و میگفتم ز وصلت برخورم روزي چو از وصل تو دشمن بود برخوردار، من رفتم 

)مضارع اخباري(3( باري گر از درد تو من زاري کنم، عذرم بنه چون بار مستولی شود مسکین کند حمال را 
دیدم این قاعده در شهر شما نیست، چرا؟ )ماضی التزامی(4( شهریان را به غریبان نظري باشد و من

20 دقیقه

کل کتاب

صفح ههاي 9 تا 138

 

هدف گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤالهاي درس فارسی نهم، هدفگذاري چند از 10 خود را بنویسید:

از هر 10 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از 10 بوده است؟
هدف گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟

هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل 
  

 



صفحۀ: 4 پروژة )1( - آزمون 9 مهر 1400                           دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

11- کدام بیت نه تشبیه دارد و نه شخصیت بخشی؟

فروخت گوهر عمر عزیز را ارزان1( زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید

تمام را بدریدیم، بهر یک عنوان2( هزار دفتر معنی، به ما سپرد فلک

که نرخ جامۀ بهمان چه بود و کفش فالن3( همیشه فرصت ما، صرف شد در این معنی

سزاست گوهر دانش، نه گوهر الوان 4( براي گردن و دست زن نکو، پروین

12- کدام بیت به داستانی تلمیح دارد؟

ّزت ملکوتی بري ز شکل و مثال1( به هستی جبروتی نیاید اندر وهم به ع

ولیت او را بود گه اول نه آخریت او را نهایت است و مآل2( نه ا

به تیغ غیرت او کشته در هزار قتال3( هر آن که شربت سبحانی و انالحق خورد

بود مرا ز خصایص درین هزار خصال 4( ز رهروان معارف منم درین عالم   

13- در کدام بیت، مقصود شاعر از »آتش«، آتش حقیقی در جهان خارج و نه سوز و گداز احساسی است؟

وین آتش دل نه جاي آب است1( گفتم بزنم بر آتش آبی

گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پر است2( هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز

یا خود در آن زمین که تویی خاك عنبر است3( بر راه باد، عود در آتش نهاده اند

آتشی در سینه دارم از نیاکان شما 4( حلقه گرد من زنید اي پیکران آب و گل  

14-ابیات کدام گزینه با عبارت »بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را.« قرابت معنایی دارد؟

ره نمیشاید1( گر گوهر و مرجانی جز خرد مشو این جا زیرا که در این حضرت جز ذ

کز دست گرانجانی انگشت همیخایددر گوهر جان بنگر اندر صدف این تن

کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت2( این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

زآن روي که هست کس نمیداند گفتهر کس سخنی از سر سودا گفتند

هر کسی را به نفس خود شرف است3( به نسب نیست رتبت مردم

ِر خویش است ِر صدف استشرف در به جوه ِی جوه نه ز پاک

ز بدعهدي مردم اندیشه کرد4( همان شیر کو جاي در بیشه کرد

که در مردمان مردمی ها بمرد مگر گوهر مردمی گشت خرد

15- قرابت معنایی بین بیت گزینۀ ... و بیت زیر، واضح است.

ّلت مران از درم که صورت نبندد در دیگرم«»خدایا به ذ

بیتو کجا روم من اي از تو ناگزیرم1( خاکی بدم ز بادت باال گرفت خاکم

از آن ز مدح توام طبع ناگزیر آمد2( مرا به مهر تو ایزد سرشته است روان

که هست از نصیحت تو را ناگزیر3( به خاقان چین گفت فرخ وزیر

ز ما هر که هستیم برنا و پیر4(   کنون آفرین بر تو شد ناگزیر

فارسی نهم – سؤاالت آشنا



صفحۀ: 5 پروژة )1(- آزمون 9 مهر 1400                          دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

16- کدام گزینه از نظر معنایی با عبارت زیر متناسب است؟

»همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی، بهتر از هم نشین بد است.«

ّقا که هزار بار تنهایی به ح 1( از هم نفسی که رنج دل خواهی برد   

یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟2( تنها دل من است گرفتار در غمان

تا نگویی که مرا طاقت تنهایی هست3( آن نه تنهاست که با یاد تو انسی دارد

که هر که با تو به خلوت بود نه تنهاییست 4( مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی

17-بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟

حق اندر وي ز پیدایی است پنهان«»جهان جمله فروغ روي حق دان

هست از شما به یاري و ذکري امیدوار1( اي حاضران کسی که در این سال غایب است

خالی از غیبت و عاري ز حضور است این جا2( یار هم غایب و هم حاضر و چون درنگري

بس که حیران میبماند وهم در سیماي تو3( چون تو حاضر میشوي من غایب از خود می شوم

دل به غائب بند و با حاضر ستیز 4( چون نهال از خاك این گلزار خیز

18- کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟

ّخر کند و لیل و نهار«»پاك و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مس

سوي دین و آیین نهاده است روي1( چه مهتر چه کهتر چو شد جفتجوي

پی مور بی او زمین نسپرد2( ز فرمان و رایش کسی نگذرد

سزد گر جفا بیند از روزگار3(  که را گم شود راه آموزگار

ز خورشید برتر نمایش تو راست 4 ( ز شاهان گیتی ستایش تو راست

ول بیت زیر هماهنگی معنایی بیشتري دارد؟ 19- کدام بیت با مصراع ا

چو در هست حاجت به دیوار نیست«»مپیچ از ره راست بر راه کج

چون نروي راست در این کاروان؟1( چند چپ و راست بتابی ز راه

راهم ننمود رهنمایی2( در بادیۀ بال بماندم

در راه امید میزنم گام3( باشد که رسم به کام روزي

اگر صدق داري بیار و بیا 4( به راه تکلّف مرو سعدیا

20- کدام بیت با ابیات دیگر قرابت معنایی کمتري دارد؟

که آب روان بازناید به جوي1( نشاط جوانی ز پیران مجوي

مزن دست و پا کابت )که آبت( از سر گذشت2( چو دوران عمر از چهل درگذشت

متاع جوانی به بازار نیست3( چو بفروختی از که خواهی خرید؟

هر پیر که خورد از او جوان شد4( آن می که چراغ رهروان شد



صفحۀ: 6 پروژة )1( - آزمون 9 مهر 1400                           دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

 

 

 ترجمۀ صحیحتر و دقیقتر را براي سؤاالت )21- 24( تعیین کنید:

مل واجباتی المدرسیۀ مساء!«: ت أع »أنا ما کن  -21

2( من تکالیف مدرسهاي خود را در عصر انجام نمی دادم!1( تکالیف مدرسه اي خود را در عصر انجام نداده بودم!

4( تکالیف مدرس هام را در ظهر انجام نمیدهم! 3( من تکلیف مدرسهام را در عصر انجام نداده بودم! 

َن إلیه!«: ُظرو َتن دما  عن ِب  َّتع ِبال ََن  ُرو َتشع ُکم  َّن ِم أل َّنو ِۀ ال ُغرف ِر فی  م ِر األح ّنو من ال َتفیدوا  َتس »ال   -22

1( از نور قرمز در اتاق خواب استفاده نکنید، زیرا شما احساس خستگی میکنید هنگامی که به آن مینگرید!

2( از نور سرخ در اتاق خوابت استفاده نکن، چون تو زمانی که به آن نگاه می کنی خسته میشوي!

3( از نور سرخ در اتاق خواب استفاده نکن، چون تو با دیدن آن احساس خستگی میکنی!

4( نباید از نور قرمز در اتاق خواب استفاده کنید، زیرا شما وقتی که به آن نگاه میکنید خسته میشوید!

کدام ترجمه صحیح است؟  -23

ء!: خدا به دو گروه نگاه کرد، برندة پیوند خویشان و همسایۀ بد! سو ر ال ِم و جا َّرح ع ال ط ُر اهللا إلیهما؛ قا ُظ ین ِن ال  1( إثنا

س!: امروز به دوستم گفتم: دانستم چگونه درس بخوانم! ر د ُا ف  َکی ت  ْف َر ع ت لصدیقی:  ُقل 2( الیوم 

ِۀ واجباتها!: خواهر بزرگترم را براي نوشتن تکلیفهایش تشویق کردم! کتاب ل َة  َکبیر ُاختی ال ت  جع َش  )3

ع اإلنترنت؟!: یکی از دانشآموزان پرسید؛ چه کسی اینترنت را اختراع کرد؟! َتر اخ من  ّطالب؛  4( سأل أحد ال

کدام ترجمه نادرست است؟  -24

یۀ الثانیۀ یتناولون فیتامین »A«!: خلبانها در جنگ جهانی دوم ویتامین »A« می خوردند! یارون فی الحرب العالم 1( کان الط

لمون﴾: و خدا به آنها ستم نکرد، ولی خود به خویشتن ستم میکردند! یظ ُهللا ولکن کانوا أنفسهم  م ا ه 2( ﴿و ما ظلم

صغري لکتابۀ تمارینها بعد الغَداء!: بعد از ناهار، خواهر کوچکترم را براي نوشتن تمرینهایش صدا زدم! ُاختی ال ت  3( نادی

مشاة بعد ساعتین!: بعد از دو ساعت به گذرگاه پیاده نزدیک میشوم! ّر ال من مم ت  4( فجأة اقترب

کدام گزینه در مورد کاربرد فعلها صحیح است؟  -25

ت! یارا س ِر ال عبو ل ًا  ِجسر َن  ع َن ص َن  دسو هن م ء ال ِة!1) هؤال د َض من ه ال ملی هذ اح صدیقی،  2( یا 

ِع! َن مص ِب ال م با دما أما َتصا ِن  یارتا س ٍع!3( ال ف َت ت مر ِبصو حکوا  َتض ء، ال  ُّزمال یها ال 4( أ

20 دقیقه

کل کتاب
صفحه هاي 1 تا 109

 

 

هدف گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهاي درس عربی نهم، هدف گذاري چند از 10 خود را بنویسید:

از هر 10 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از 10 بوده است؟
هدف گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟

هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل 
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در کدام گزینه فعل نهی وجود ندارد؟  -26

هنا! ک  َت ب حقی ْل  ع َتج زمیلی، ال  ٍب!1( یا  حجا ِن  ِبدو َن  ْر ه ْظ َت َخواتی، ال  2( یا أ

َن! دری َتق ت ال  ک، أن ت َنجا ل ء  ِل!3( ال رجا َّلی فی ال ِر  ج َّش ت ال َتح ُقدوا  َتر 4( ال 

ٍّر!«27- ّل ش ُک ُل  ُل أص جه و ال ٍر  ّل خی ُل ک م أص عل  در عبارت مقابل چند مضافإلیه وجود دارد؟ »ال

2( ثالثۀ 1( إثنان

4( خمسۀ 3( أربعۀ

در کدام گزینه فعلی معادل ماضی استمراري در فارسی آمده است؟  -28

ًا! و نهار ًال  ه لی بعت مط ًال فی  مشغو مد  َن حا ِة!1( کا ر و َن م ِۀ ال َن مدی َلی ال َن إ هبو یذ ر  وا ُّز َن ال 2( کا

َن! مسروری ّنا  ُک و  ُالسبوع الماضی  ِۀ فی ا هبنا إلی الغاب َذ  )4 ِۀ! َتب مک ًا إلی ال َن ذاهب ِۀ کا مدرس ذ ال د تالمی ح 3( أ

در کدام گزینه کلمۀ »أخ« هم موصوف و هم مضاف میباشد؟  -29

به! ُاح ت مع أخی إلی المتجر!1( أخی عزیز و أنا  2( ذهب

ت أخی الصبور فی واجباته! ّل أصدقائه!3( ساعد 4( أخی حنون مع ک

َن« آمده است؟ ب بون، تَکت َتجلسین، تَذه در کدام گزینه بهترتیب امر افعال »  -30

ُتبی ُاک هبوا-  اذ لسی-  اج َن1(  ُتب ُاک هبوا-  َتذ لس-  اج  )2

َن ُتب ُاک َذهبوا-  ا لس-  اج َن3(  ُتب ُاک هبوا-  اذ لسی-  اج  )4
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م علینا!« َّل ِۀ و س ب األمان ح َل صا دخ 31-  ترجمۀ کلمۀ مشخّص شده در عبارت، کدام است؟ »

4( سالم ماند3( تسلیم شد2( سالم کرد1( اسالم آورد

4( دان

ت!»: ّنباتا ِن ال ع ث  ِۀ أبحا َتهیئ ِة ل سفر ه ال ذ هبوا إلی ه َذ هم  ِۀ،  ی ِة العلم سفر فی ال ُنوا  ّلاب کا ُة ط عشر کدام ترجمه صحیح است؟ »  -32

1( ده دانشآموز در گردش علمی بودند، ایشان براي آماده کردن پژوهشهایی دربارة گیاهان به این سفر رفتند!

یۀ تحقیقاتی دربارة گیاهان دارویی به این سفر رفتند! 2( در گردش علمی ده دانشجو شرکت داشتند، آنان براي ته

3( ده دانشآموز به این گردش علمی رفته بودند، آنان براي انجام پژوهش دربارة برخی گیاهان به این سفر رفتند!

شآموزان این گردش علمی ده نفر بودند، ایشان براي آمادهسازي تحقیقاتی پیرامون گیاهان به این گردش رفته بودند!

33-  ترجمۀ کدام عبارت عربی صحیح است؟

ُن!«: بخشش زیباست، ولی در فرد ثروتمند زیباتر است! ء أحس ٌن و لکن فی األغنیا س ح ء  سخا 1( »ال

ُن!«: آرامش خوب است، اما در دانشمندان بهتر است! ٌن و لکن فی العلماء أحس س ح ع  ور 2( »ال

ُن!«: توبه خوب است، اما براي جوانان زیباتر است! ِب أحس ّشبا ٌن و لکن فی ال س ح ُۀ  ّتوب 3( »ال

ُن!«: شرم خوب است، ولی در زنان بهتر است! ء أحس ّنسا ٌن و لکن فی ال س ح ء  4( »الحیا

34-  ترجمۀ کدامیک از عبارتهاي زیر درست است؟

ش!: نه، مادرم تو زندگی مرا تغییر دادي، زیرا تو میدانی چگونه زندگی کنی! َکیف تعی ف  َتعر َّنک  حیاتی أل ت  یر ت غ 1( ال، یا أبی أن

زواجها!: نامه اي از دوستت سارا دریافت کردي که از تو خواسته در جشن ازدواجش حضور یابی! ر فی حفلۀ  منک الحضو بت  َطل تک سارة  من صدیق ًۀ  ت رسال استلم  )2

ّلم رفت و به او گفت: »بوي عطر شما مانند بوي عطر پدرم است!« ِۀ أبی!«: یک دانشآموز پیش مع مثل رائح ُتک  َل: »رائح ّلم و قا مع د ال ذ عن َّتالمی د ال ء أح 3( جا

ّلمی هستی که تاکنون بـه حیاتی!«: زینب در نامهاي به معلّمش میگوید: »تو بهترین مع ِّلمۀ شاهدُتها فی  مع ت أفضُل  تها: »أن ِّلم تها لمع فی رسال ب  4( قاَلت زین

چشم خود دیدهام!«

35-  کاربرد افعال در کدامیک از گزینههاي زیر نادرست است؟

یدافعوَن عن الوطِن! مسلموَن کانوا  تنا!1( ال ب بی ٍر قر ٍع کبی ُل فی مصن ُر یعم َن أخی األکب 2( کا

سها! ٍم فی رأ ُخ من أل ُۀ تصر َن فاطم َّل واجباتهما!3( کا 4( الّتلمیذتاِن کاَنتا تکتباِن ک

عربی نهم – سؤاالت آشنا



صفحۀ: 9 پروژة )1(- آزمون 9 مهر 1400                          دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

36-  در متن زیر چند فعل معادل ماضی استمراري وجود دارد؟

َّضلوا!« ِب. تف َر علی الواج ِع: ال شک َن إلی مقبرة البقی یذهبو ّلذیَن  ّزوارِ ا ِع. هم یقولونَ لل ّشار َن سائقونَ فی هذا ال ِۀ و اآل غلونَ فی المزرع یشت هم کانوا  «

4( أربعۀ3( ثالثۀ2( إثنان1( واحد

37-  در کدام گزینه ساعتها نادرستاند؟

   

ّربع ُۀ و ال ّتاسع ّنصف / ال ُۀ و ال ّرابع ّنصف1( ال ُة و ال ًا / العاشر ربع ّلا  ُۀ إ ّثامن 2( ال

  

ُّربع ُۀ و ال ّثالث ًا / ال عشرة تمام 4( الحادیۀ  ًا ربع ّلا  ّثانیۀ عشرة إ ّربع / ال ُة و ال 3( الواحد

ّقت بخوانید و سپس به سؤاالت آن پاسخ دهید )38 – 40(: • متن زیر را به د

ت صالحا عملوا ال دًا، و لکن ما  مثمرِة، هم کانوا أقویاء ج مختلفِۀ َکالقصوِر و األشجاِر ال ِّنعِم ال یعیشوَن فی الُقروِن الَقدیمِۀ. کاُنوا َقد نعموا بال هم اّلذیَن کاُنوا  م عاد  «قو

ًا )ع( و ّلا هود هلکوا إ و  به  ُهللا عذا َل ا س م أر ًا ث َردوا هود بکم! هم ط فروا ر َتغ َهللا و اس ُاعبدوا ا ِم  هم هود )ع(: یا قو َل ل ِۀ. قا ی ًا )ع( إلیهم للهدا ُهللا هود َل ا ِهللا، فأرس َر ا م و أوا

عه.« م َن  م من آ

َّنهم...  عذاِب اِهللا؟ أل م عاد فی  ع قو وَق لماذا    -38

عذاِب فی القروِن الَقدیمِۀ! وَقعوا فی ال ِۀ!1(  مختلف ِم ال ِّنع ِر بال َن فی القصو یعیشو 2( کانوا 

ت! صالحا یعملوَن ال له!3) ما کانوا  د إرسا ِهللا بع ِل ا م رسو َقبلوا کال 4( ما 

 39-  کدام گزینه مطابق متن صحیح نیست؟

د )ع( فقط! ِب هو م من العذا سل تهم!1(  ٌة فی حیا ٌة کثیر َنت لقوم عاد قدر 2( کا

ًۀ! ی ًة حقیق ُر قوم عاد سعاد مصی َن  4( ما کا ًا! ّق ِهللا ح م عاد عباد ا س قو 3( لی

ص؟ ّن 40-  کم فعل أمرٍ فی هذا ال

4( صفر3) 23) 2 1 (1
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer 
sheet. 

41- My father … a special ticket each week for the bus because it is cheaper. 
1) usually buys 2) buys usually   3) is usually buying  4) usually bought 

42- When Daniel was in Canada, he … skiing almost every day. 
1) go 2) goes 3) went 4) is going 

43- The young Chinese runner is planning to … in the next Olympic games, and that is why he is 
practicing so hard. 
1) donate  2) interview 3) participate  4) stay 

44- I went to my doctor and received some excellent … on how to keep my weight down. 
1) advice 2) culture 3) attention 4) charity 

45- My friend, Mahdi, had an accident yesterday, but luckily the injuries were small cuts and … on his face. 
1) courses 2) bruises 3) martyrs 4) ankles 

46- On our third night on the island, we … a car to take us out on the town. 
1) sent 2) surfed 3) attended  4) hired 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

“Solnal” is one of Korea’s holidays. It is the Korean New Year. Families travel to visit relatives. 
An important part of the holiday is the “Sebae”. It means showing respect for old family 
members. People eat rice cakes and noodles and play old games. People don’t sleep and are awake 
till midnight to say goodbye to the past year. And they think if you sleep, your hair changes white. 
Most children know this is not true, but they like to stay awake. 

47- According to the passage, which of the following is NOT TRUE? 
1) Korea has several holidays. 
2) Sebae is the Korean New Year. 
3) People go to visit their relatives in Solnal. 
4) It’s not true that if you sleep at Sebae night, your hair color changes. 

48- According to the passage, people in Korea … . 
1) don’t like Solnal 2) stay at home in Solnal 
3) celebrate solnal as a part of sebae 4) stay awake longer before the New Year 

49- The passage states that children … . 
1) go to bed earlier in Solnal 2) have white hair 
3) change their hair into white 4) say goodbye to the past year too 

50- The underlined word “this” in the passage refers to … . 
1) playing old games 
2) eating rice and noodles 
3) the belief that sleeping changes people’s hair into white 
4) showing respect to the old people in the family 

دانشآموزان گرامی در صورتی که شما زبان غیرانگلیسی )فرانسه یا آلمانی( آزمون میدهید، سؤال هاي مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.  •

 
20 دقیقه

 کل کتاب

صفح ههاي 15 تا 133

 
 

 

هدف گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤا لهاي درس انگلیسی نهم، هدف گذاري چند از 10 خود را بنویسید:

از هر 10 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از 10 بوده است؟
هدف گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟

هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل 
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PART C: Grammar and Vocobulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer 
sheet. 

51- My father loves Alborz  Mountains. He wants to go to Tehran to visit all of … . 

1) it 2) they  3) them  4) their

52- We got to the … just as the bus was getting out. 

1) station 2) hospital 3) festival  4) ceremony 

53- Excuse me sir! I didn’t … the meaning of this word. Can you please repeat it again? 

1) think 2) understand  3) guess   4) read 

54- We know your company has offices all … the world. 

1) about 2) around   3) together  4) round 

55- There are lots of … ceremonies like 15th of Sha’ban to celebrate in our country. 

1) personal 2) favorite 3) religious  4) possible 

•

PART D: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 
•

Today, my friends and I want to go to the cinema, but my best friend, Jim, does not come with us. 

He fell and …(56)… his leg two days ago. When I went to see him, he said that it …(57)… a lot. 

Her mother is now …(58)… care of him, and she worries a lot about his …(59)… . Jim has to stay 

home for a week. When the doctor came to see him, Jim said that he …(60)… to stay home and 

wanted to go to school, but the doctor advised him to stay home and relax. 

56-  1) happened 2) broke 3) stuck 4) had 

57-  1) hurt 2) put 3) spoke 4) lived 

58-  1) making 2) doing 3) taking 4) cutting 

59-  1) accident 2) health 3) yard 4) plaster 

60-  1) did like 2) not like 3) didn’t like 4) liked 

زبان انگلیسی نهم – سؤاالت آشنا
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B یک مجموعۀ 41 عضوي و B مفروضند. اگر  = {x | x ≤ b,x∈A{ A و  = {x | x∈Z,x2 ≤ a2{ مجموعههاي   -61

a A یک مجموعۀ 30 عضوي باشند، نسبت  −B
b

b است.( < a b,a اعداد طبیعی و   کدام است؟ )

7  (2   5  (1(323
3

7  (41
9

 

n اگر احتمال > 6 n )بهترتیب( را داخل جعبهاي قرار می دهیم و تصادفی یک کارت بیرون میآوریم. با شرط  n کارت با شماره هاي 1 تا   -62

1 پیشامد خارج شدن عددي که فاصلۀ آن از عدد 6 بیشتر از 3 واحد است، برابر 
2

n کدام است؟ باشد، 

16  (4   14  (3   12  (2   10  (1

− < y < −  ، −3 < x <12 6335- اگر 
2

xa و همچنین b
y

a×b کدام است؟ باشند، حاصل  > >

−2 / 4  (4  −16  (3   1 / 2  (2   −4 / 8  (1

c = b و  =0 / 3 a و  =0 / 25 6413- اگر 
6

3a6 − b2 − b12  (1

A کدام است؟ = | a6 − b2 + c2 | − | 2a6 − b12 − c2 | باشد، حاصل 

b12 − b2 − 3a6  (2

3a6 − b2 + b12  (3b12 + b2 − 3a6  (4

BK موازي و برابر با شعاع BM مماس بر دایره،   ، AB = 2 A قطع شده است. اگر  OB در نقطۀ  65- دایره به شعاع 3 واحد توسط پارهخط 

BN کدام است؟ BM باشد، طول  OK و  N محل برخورد  OM و 

1 / 5  (1

2  (2

2 / 5  (3

3  (4

25 دقیقه

کل کتاب
صفح ههاي 1 تا 143

هدف گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤالهاي درس ریاضی نهم، هدفگذاري چند از 10 خود را بنویسید:

از هر 10 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از 10 بوده است؟
هدف گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟

هدفگذاري چند از 10 براي آزمون امروز چند از 10 آزمون قبل 
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ˆ
66ABD̂C- در شکل زیر اگر  =

2
ًا درست است؟ B̂ باشد، کدام گزینه الزام BD نیمساز رأس  و 

BCD متساويالساقین است. 1( مثلث 

l D از دو خط  2l) نقطۀ  2 به یک فاصله است.1 و 

BCD است. ، میانۀ مثلث  CE  (3

BCD همنهشت هستند. ABC و  4( مثلثهاي 

n ، نامعادلۀ  n /67n- به ازاي چند مقدار طبیعی  / −

2  (2   1  (13  (3

0 برقرار است؟ 03×0 07×10 > 60× 35×102

4( بیشمار

b کدام است؟ 68- اگر دستگاه معادلۀ خطی روبه رو بیشمار جواب داشته باشد، مقدار 
( a)x y b
(b )x y a
 − + =

− + =


1 2
1

 

1  (2  1 / 2 4( صفر1)    0 / 6  (3

، مجموع ضرایب خارجقسمت و باقیمانده کدام است؟ x − 2 x) بر  −1)(x + 2)2 69- در تقسیم چندجملهاي 

4( صفر   40 (3  16  (2  32  (1

70- با شکلهاي )الف( و )ب( ب هترتیب مخروط با قطر قاعدة 6 واحد و هرم منتظم با قاعده مربع ساختهایم. حجم مخروط چند برابر حجم هرم است؟

(12π
5

 

(25π
8

 

(33π
2

 

(4π
2

 

l1
l2

E

3 2 3 2

3 2

3 2



صفحۀ: 14 پروژة )1( - آزمون 9 مهر 1400                           دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

71- نمایش قسمت هاشورخوردة نمودار ون در کدام گزینه با عبارت ریاضی زیر آن همسان نیست؟

(1(2

((A −B) (B−C)) (ABC)(AB) (AC) 

(3(4

(AB) − (AC)                B− (AC)

OF کمان زده شده است.( O و شعاع CD و به مرکز C و شعاع ، نشا ندهندة کدام نقطه روي محور اعداد حقیقی است؟ )به مرکز A 72- نقطۀ

 26  (1

1+ 10  (2

 10  (3

20+ 2 10  (4

CN میباشد، مساحت چهارضلعی AMND چند برابر مساحت چهارضلعی BMNC است؟ = 5DN AM و  = 3BM 73- در مربع شکل زیر، 

(18
11

 (213
11

 

(311
13

 (411
8

 

5 کدام است؟ 128 − 3 72 + 2 200+ 4 98 − 4 242 74- حاصل عبارت 

22 2  (4  30 2  (3  34 2  (2  26 2  (1

75- حاصل عبارت
n n

a) کدام است؟ − b)(a + b)(a2 + b2 )(a4 + b4 )...(a2 + b2 )

(1
n n

a b
+ +
+

1 12 2(2
n n

a b
+ +
−

1 12 2

an − bn  (3
2 2

 (4
n n

a4 − b4

محل انجام محاسباتآزمون )آشنا( - پاسخ دادن به این سؤاالت، اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد.  



صفحۀ: 15 پروژة )1(- آزمون 9 مهر 1400                          دورة متوسطۀ دوم )پایۀ دهم انسانی(

( x − )2 − x2 ≤ x − 76- مجموعه جواب نامعادلۀ 

{x∈R | x ≥ 2}  (1

3 کدام است؟ 2 9 3 26

{x | x∈R,x ≥ −2}  (2

{x∈R | x ≤ 2}  (4 {x∈Z | x ≥ 2}  (3

′d موازي هستند. معادلۀ خط d کدام است؟ 77- دو خط d و 

y = − x  (12
5

 y = − x  (25
2

 

y = − x +  (32 1
5

 y = + x  (45
2

 

78a- حاصل عبارت تعریفشدة ab a a b ab
a ab a b b

+ + +
−

− −

2 3 2 2

2 2 3
 کدام است؟2

(1a b
a
+

−(2a b
b
+

−

(3a b
a
+ (4a b

b
+ 

R دو کره محاط کردهایم. کدام گزینه درست است؟ 79- در شکل زیر، درون ظرف استوانه اي شکل به شعاع 

1( حجم فضاي خالی بیشتر از حجم هر کره است.

2( حجم فضاي خالی کمتر از حجم هر کره است.

3( حجم فضاي خالی مساوي حجم هر کره است.

ًا نصف حجم استوانه است. 4( حجم هر کره مساوي دقیق

80- در یک قلک 6250 ریال از سکههاي 200 و 50 ریالی است. اگر تعداد کل سکهها 35 باشد، چند سکه 200 ریالی در این قلک موجود است؟

5 (1 10 (2 

15 (330 (4


