
   ؟ مفهوم كدام گزينه با آيه مطابقت داردبا توجه به آيه زير، 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا 

  فصّلت ٣٠» تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 

 

پيامبران الهي ماموريت داشتند كه با هر اعتقادي كه ريشه در  )١

  دستورات خداوند ندارد مبارزه كنند

آور خود انتخاب ميكند كه در خداوند كساني را به عنوان پيام )٢

  برابر دستوراتش مطيع و تسليم باشند

رسوالن الهي با آوردن داليل محكم مشركان را به انديشه ورزي ) ٣

  عوت ميكردندو تفكر د

پايداري پيامبران ناشي از اين بود كه اطمينان داشتند ايمان و ) ٤

  استقامت كليد دست يافتن به وعده هاي بزرگ الهي است

   



 هر ورقش دفتري است معرفت كردگار /برگ درختان سبز در نظر هوشيار

  ؟نداردكدام يك از گزينه هاي زير با بيت باال ارتباط مفهومي 

  

مواجهه با طبيعت، عقل انسان توانايي درك كامل خداوند را در  )١

    دارد

  ز دارداانسان براي شناخت خالق به منبعي دقيق و حقيقي ني) ٢ 

هاي محدود خود، امكان شناخت كامل به دليل توانايي هاما انسان )٣

  خداي نامحدود را نداريم

بيشتر از گذشته يابد يزان كه علم و دانش ما افزايش ميبه هر م )٤

 ميبريمبه آثار علم و قدرت خداوند پي

  



، در  ل اهللا تعالي فرجهعج فرمايند: شما را بشارت باد به مهدي پيامبر اكرم مي

ند قيام ميكند و زمين را روزگاري كه مردم گرفتار اختالف و تزلزل هست

  از عدل و داد آكنده ميسازد.مچنان كه از جور و ستم پر شده، ه

   ؟نداردكدام گزينه با حديث پيامبر (ص) مطابقت 

  

  هدف امام از قيام گسترش عدالت و مهرباني است) ١

تنها شرط ظهور امام وجود ياران با وفايي است كه تا پاي جان در  )٢

    راه اهداف امام بايستند

قيام امام براي اين است كه سرنوشت مردم در دست نيكوكاران  )٣

  و عدالت جويان قرار گيرد 

پيش از آمدن امام ظلم و ستم جهان را فرا گرفته و حاكمان زورگو ) ٤

  مخالفان خود را از بين ميبرند

   



   ، به ترتيب، به كدام دو رفتار در قبال خداوند اشاره دارد؟ دو بيت زير

  گويم ...مَلكا ذكر تو 

تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي *** تو نماينده فضلي، تو 

  سزاوار ثنايي 

بري از بيم و اميدي، بري ***  ري از رنج و گدازي، بري از درد و نيازيبَ

  (سنايي) از عيب و خطايي

  

      تسبيح -) تسبيح١

    حمد -حمد) ٢

      حمد –) تسبيح ٣

  تسبيح – حمد) ٤

   



  : ماز يك داستان توجّه كنياي به گزيده

مُدام نمازهات داره  با گوشي مشغول نشو .... ! اينقدرسهراب جان! « -

 » قضا ميشه!

 »باشه چشم.« -

 مدتي گذشت ..... گذشت.... گذشت.... !

 »سهراب؟! نمازت داره قضا مي شه!« -

 بله! االن.  -

   چون .... ��! .... امّا بعد ..... باالخره نماز سهراب قضا شد

  ؟استكدام پاسخ جامع تر 

  

  شناخت.آداب نماز را نمي )١

  اعمال است. ةفاسد كنند ،سستي و تنبلي) ٢

  ديني است. اتواجب يبازدارنده ،تكنولوژي) ٣

  به دانسته هاي خود، پيرامونِ نماز، ايمانِ الزم را نداشت.) ٤

   



  مشخص نماييد: به ترتيبحكم نماز را در مسائل زير 

خميازه  –روي برگرداندن از قبله  -از بين رفتن يكي از شرايط نماز 

  به هم زدن صورت نماز  –كشيدن در نماز 

  

   باطل -صحيح  –باطل  -باطل) ١

  باطل -صحيح  –صحيح  –باطل  )٢

  باطل -باطل  –صحيح  –صحيح  )٣

  باطل -صحيح  –باطل  –صحيح  )٤

   



  "قُلوبُهُم بِذِكرِ اهللاِ اَال بِذِكرِ اهللاِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ الَّذينَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ "آيه 

  به كداميك از آثار ايمان اشاره ميكند؟

  

  آرامش )١

  ياد و ذكر خدا) ٢

  رهايي از سردرگمي و بي هدفي )٣

 انجام كارهاي نيك و دوري از گناهان) ٤

   



 ،  اهللا عليه و آله صلّ »رسول اكرم پس از رحلتِ مانند دورانِ«چه كنيم تا ما نيز 

 و الهي دستورهاي در اجراي ل اهللا تعالي فرجهعج نمشكلي براي امام زما

  (با توجه به فرمايش امام صادق ع)؟، ايجاد نكرده باشيممردم هدايت

  

  از والدين خود حرف شنوي داشته باشيم.) ١

  به موقع بخوانيم. را هايماننماز )٢

  زودگذر نبنديم. دنياي به دل )٣

  با حاكمان زمان همراهي كنيم. )٤

   



امام خميني (ره) به مردم سراسر جهان نشان داد كه براي خوشبختي و 

  وجود ندارد............... سعادت در دنيا و آخرت هيچ راهي جز 

  

  گسترش عدالت در جهان) ١

  بازگشت به مسير نوراني پيامبران )٢

  مبارزه با ظلم و ستم )٣

  پايداري در راه اوايمان به خدا و  )٤

   



   باح يعني .....مُ

  

    .غصبي نباشد )١

  .باشد نياز داشته) صاحبش ٢

      .باشد ديگران) مال ٣

 .عمومي باشد )٤



 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 مرحله اول    -پایه نهم   –آزمون پایش پیام های آسمانی پاسخ تشریحی 

سپس   در حقیقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداستمی باشد:   4ه نگزی ،پاسخ ، با توجه به ترجمه ی آیه .

ین مباشید و به بهشتى  گ مدارید و غمگویند[ هان بیم    آیند ]و مى ایستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى  

 كتاب پیام های آسمانی  ۳8ص   ( ۳۰) كه وعده یافته بودید شاد باشید 

مانع و ویژگی    پرداخته در حالیکه برطرف كردن    « در حال انجام»  می باشد. عنوان سوال به وضو    1پاسخ گزینه   .

 های آب، مربوط به امور قبل از انجام وضو است.  

به عنوان    ، ، قرآن«قرآن و تفکر در كتاب خلقت»و راه معرفی شده،  از میان  د با توجه به درس اول كتاب،   .

 مهمترین راه انتخاب شده است.

خدا از نقص و بدی    منزّه نمودن   ،تعریف و تمجید یعنی حمد الهی بجا آورده شده و در بیت دوم  ،در بیت اول .

 پیام های آسمانی 17و    11پاسخ در صفحات  است.  الهیتسبیح  همان  كه است ذكر شده

  « نسبت به آن  ایمان»، سپس  «به یک موضوع  شناخت»كتاب پیام های آسمان نهم، ابتدا  22با توجه به ص   .

 حاصل خواهد شد.   « عمل»و پس از آن   دانسته

 زمان   یکی از راه های تقویت ایمان كه الگوگیری است برای بهترین   ، بهكتاب پیام های آسمان نهم  ۳4در ص   .

ای  كه بر  ستاپرداخته    الگو  افراد   ویژگی های   به برخی از  ۳و  2گزینه های    در  . امااشاره شده است  ،نشد   خود

   جزوه بهترین های زمانه شدن، كافی نیست.

ان  مجنگ و خون ریزی توسط حاكزمان،    امام  آمدن «  از  »پیش كتاب پیام های آسمان نهم،    48با توجه به ص   .

یان دادن به جنگ ها ظهور  ابرای پ  م )عج( اما  .«به راه افتاده بود  » زورگو به خاطر به خطر افتادن منافعشان

  2در گزینه ی  ، لذا گزینه ی یک صحیح است.«د نانداز  یمرا به راه    خونریزی   ،ایشان»  ، خواهند نمود نه اینکه

 همگانی، الزاماً خونریزی نیست. عدالت  ، الزمه ی گسترش نیز

در اجرای احکام الهی و هدایت    ، از طرف مردم   مشکل سازدو عامل  به  كتاب پیام های آسمان نهم،    55در ص   .

  در   را   خود  وظایف   زودگذر،  دنیای   به  بستن  دل   و  حاكمان  از   ترس   دلیل   به  است: مردم  اشاره نموده  آنان،

گزینه ی چهار    در  گزینه های یک و دو جامع و كامل نیست و  .دادند   نمی  انجام  امامان  از  پیروی   حمایت و

 معرفی نشده است.نوع حاكم و حاكمیت او نیز 

هدایت در این زمانه بر   صحیح است. 2تنها گزینه ی   پیام های آسمان نهم،  كتاب  61مطابق عبارت در ص   .

 جع تقلید یا فقیه. عهده ی ولی فقیه است نه مر 

كتاب پیام های آسمان    67) ر.ک : ص  .باشد نراضی  برای استفاده از آن،  مباح یعنی غصبی نباشد یا صاحبش    - 1۰

 نهم(



 ؟شوداماليي ديده مي نادرستي ،گزينه كدامدر 

  

 كرگزارشُ  ،جوهَ ،لهجه ،زدههمتتُ )١

  هاوراتمُ ،صاحبتمُ ،صالنيكوخِ ،خوض نمودن )٢

 قوس قزح ،قناعت ،قنديل ،اِستراق سَمع )٣

  لكمُ سريرِ ،حرص و هوس ،موسم ِكهنسالي ،خُرسندي )٤

    



  ؟بيات، ارتباط معنايي بيشتري دارد، با كداميك از ابيت زير از سعدي

  » مكن نامِ نيكِ بزرگان، نهان /چوخواهي كه نامت بُود جاودان«

  

 ردزهي زندگاني كه نامش نمُ رد/نامي ببُبمُرد آخر و نيك )١

 ، باللتازي از پيغمبرنيكان شوي/ همچو نام از صحبت نيك )٢

 ، يادگار ضايع مكن/ تا بماند نام نيكت ،نام نيك رفتگان ) ٣

مرده آن است كه نامش به نكويي  /نكونام نميرد هرگز ِمرد سعديا، )٤

 نبرند

    



  ؟شودديده نمي» تشبيهي هاضاف«در كدام گزينه 

  

بامدادي كه تفاوت نكند، ليل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و  )١

  تماشاي بهار

 آبت آرد به دوش ،كه سقّاي ابر سختي مجوش/ اگر تشنه ماني، ز )٢

 هوش/ كه از مردگان پندت آيد به گوش گوشِ  از غفلت هبكَن پنب )٣

هستي بركَنَد/ چون تو را نوح است  فنا بنيادِ سيلِ اي دل ار )٤

  توفان غم مخور ز كشتيبان،

    



تو را گُذري بر مقام  دام ما افتد/ اگرهُماي اوج سعادت به «با توجه به بيت 

  است؟ كدام درست نهگزي» ما افتد

  

 .شودمي ديده) تشخيص( بخشي جان هآراي در بيت )١

 .وجود دارد » گروه اسميپيشينِ هوابست«در بيت  )٢

 .است» مضارع التزامي«ر مصراع دوم فعل د )٣

 .است مفعولي هدر مصراع دوم نشان» را«حرف  )٤

    



  .  ... جزبه شود،مي ديده »جناس« يهآرا ،زير ابيات ههمدر 

  

  مار بد جاني ستاند از سليم/ يار بد آرد سوي نار مقيم )١

بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار/ خوش بُود دامن صحرا و  )٢

 تماشاي بهار

 ؟پيچان به جنگ ،و چنگِ نهنگ/ به دشت آمدي باز رَستي ز دريابِ )٣

  مهر و ناهيد و ماه دهگردان سپهر/ فروزنخداوندِ كيوان و  )٤

     

    



همي دانه و خوشه خروار شد/ ز آغاز، هر خوشه «كدام بيت با مفهوم بيت 

  ارتباط معنايي دارد؟» خروار نيست

  

كند انبار حرف/ مَحرمي كو تا بگويم در دل تنگم خموشي مي )١

 اندك از بسيار حرف

 لشكر برآورد گَردبس اندك سپاها كه روزِ نبرد/ ز بسيار  )٢

 گروهي فراوان طمع ظن بَرند/ كه گندم نيفشانده خرمن بَرند )٣

 اندك اندك به هم شود بسيار/ دانه دانه است غلّه در انبار )٤

    



  ؟در كدام گزينه با بقيه فرق دارد نوع پرسش

  

  ؟بي نامِ تو  نامه كي كنم  باز /اي نامِ تو بهترين سرآغاز )١

 ؟كاران كه خواهد كار بسيارزود است و دشوار/ ز نوتو را پرواز بس  )٢

ه صورت بَرَد بر غير/ اين هم تقليدِكه بي ماهر كيست آن صورتگرِ )٣

 ؟كار به هستيه صفح

 ؟ن گام/ عزّتت چيست؟ عزيزيت كدامخار بر پشت زني زين سا )٤

    



  اي در ابيات زير يافت؟خانوادههم تواننميبراي كدام واژه 

  م نذيرت هردَاوي د ديدِوَكه بُ خود را بصير/ ،آن گفت حق از پيِالف)  

اين راه و  ريدش صحبت/ كه به باغ آمد ازگُل عزيز است غنيمت شمُب) 

  از آن خواهد شد

، فتداُودا و ليك/ پيل اگر دربند ميس هر نبود انديش) هرگزم در سَپ

  شودسخّر ميمُ

عدا چه حباب حاضرند به اَبرو كه مرا با تو كار نيست/ اَ ، ّدعياي مُ )ت

  حاجت است؟ 

  

  اغنيا )١

  ) محتاج٢

  ) مبصر٣

  ) تسخير٤

    



 به جز، شودديده مي» جهش ضمير«ايي ضمير ججابه ها،گزينه هدر هم

  . ... هگزين

  

 چو اكوانش از دور خفته بديد/ يكي باد شد تا برِ او رسيد )١

 ساختش ماهيان هانداختش/ كفن، سين اندر به درياي ژرف، )٢

به دست خودت چشم و ابرو نگاشت/ كه مَحرَم به َاغيار نتوان  )٣

 گذاشت

 بينمت از من كه ويران بينمت/ بيشه را خالي ز شيران اي دريغ )٤

    



  در كدام گزينه آمده است؟ ،رعبارت زي ةشدبخش مشخص مترادفِ

  »رهيدني نباشد و گَرَم به نوبت عمر/ رهايي/ هبويمن و «

  

 افراسياب  برآيد همه كامِ /خراب اين كار گرددني از جها )١

نالي و اندوه ِكه از دردِ كه مي اي مُرغ سَحَر چند كني ناله و زاري/ )٢

 ؟داري

 بيا تا جهان را به بَد نسپريم/ به كوشش همه دست نيكي بريم )٣

مرا به بوي خوشت جان ببخش و زنده بدار/ كه از تو چيزي از اين  )٤

 خواهمبيشتر نمي

    



  . ... جزبه شود،ديده مي» صفت مبهم« هاگزينه هدر هم

  

 آموزگارنامُخت از گذشتِ روزگار/ نيز ناموزد ز هيچ هر كه  )١

نه همه مستمعي فهم اند/ تسبيح دريا و درختان همه در كوه و )٢

 اسراركند اين 

چنانت شمارد كه كس  نبايد كه بدپيشه باشدت دوست/ كه هر )٣

 اوست 

همه گويند و يكي گفته رحمت او/  كرم و قيامت سخن اندرتا  )٤

  هزار نيايد ز

    



  ؟شودديده مي» سندمُ«ابيات زير نقش دستوري  در كداميك از

  

 متاع جواني به بازار نيست ؟/خريدچو بفروختي از كه خواهي  )١

 ، آموختن عار نيستبياموز ، بردباري و سعي/ز آزادگان )٢

زيباي تو را/ نيست گوشي كه  ُرخاي نيست نبيند ديده )٣

 نشنود آواي تو راهمي

 به چشم بصيرت به خود درنگر/ تو را تا در آيينه، زنگار نيست )٤

    



با كدام » نيابد بدو نيز، انديشه راه/ كه او برتر از نام و از جايگاه«بيت 

  گزينه ارتباط معنايي بيشتري دارد؟

  

خُرد/ ليك چون سيلي جهان را  ،هست آن انديشه پيش خلق )١

 خورد و بُرد

آن همه دون حق  چه در وصف تو گويند و كنند انديشه/ هر )٢

 آني توست و تو برتر ز

از يك انديشه كه آيد در درون/ صد جهان گردد به يك دَم  )٣
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ن چه خواست؟/ گر به دل انديشه كني يآن كه بنا كرد جهان، ز )٤

 زين رواست

    



  . ... جزبه، شودمي ديده »اضافه حرف دو با متمّم يك« زير ابيات هدر هم

  

 خواهي سالمت، بركنار است شمار است/ و گربه دريا در منافع بي )١

 من فَرّ فرماندهي داشتم/ به سر بر، كاله مِهي داشتمكه  )٢

 گفتم كه پيمودم بسي ره كه رفتم از سحرگه تا شبانگه/ مگر )٣

  كام شير بجوي كن ز شير در است/ شو، خطر مهتري گر به كام )٤

    



  ؟شودديده نميبين آثار زير  كدام شخصيت، هيچ اثري در از

 اسرارالتّوحيد، آثارالباقيه، ،نامهقابوس الحقيقه،حديقه االسرار،مخزن«

  »داستان زندگي من افسانه، كيمياي سعادت،

  

 نيما يوشيج )١

 محمّد غزّالي )٢

 سنايي غزنوي )٣

  تقي بهارمحمد )٤



يرسشپ تشرحيی هسخنام   )اّول همرحل حتصيلی پيشرفت( م ههای ادبيات فارسی 
  

  »دو« هگزين  _١١

  .است درست اماليی نظر از) حماورات: مهاورات( ۀواژ نهگزي  در

   »سه« نهگزي  _١٢

ِم نيک بزرگان را پنهان و  جاودان مت خواهیمی اگر که  دارند اشاره نکته اين به دو هر ٣ه بيت سوال و بيت گزين مباند، 
  ضايع مکن.

  »يک« هگزين  _١٣

 سيل« ٤نه و گزي »غفلت پنبه« ٣ه ، گزين»سّقای ابر« ٢نه گزي.  است استعاریه اضاف و تشخيص) صحرا دامن( ١ه در گزين
  هستند. تشبيهی هاضاف »فنا

  »سه«نه گزي  _١٤

ابتدای مصراع آمده و به مجله مفهوم التزام خبشيده است، مضارع  که در »اگر« توجه به حرف  »افتد«فعل در مصراع دوم 
  است.» گسست اضافه«از نوع  ٤در گزينه » را«. (بيفتد) التزامی است

  »چهار« هگزين  _١٥

 يک و اختالف يک چون »مهر« و »سپهر« ٤نه گزي  در. جنگ چنگ،: ٣گزينه   /ار ار،: ٢گزينه   /ر ر، مار،: ١گزينه 
شند. توانندمنی دارند، افزايش   جناس 

  »چهار« هگزين  _١٦

  (قطره قطره) مجع گردد، وانگهی در شود. که اندک اندک  اين اشاره دارند به دو هر ٤ه بيت سوال و بيت گزين

  »سه«ه گزين  _١٧

  .است »عادی« ٣ه است ولی در گزين» انکاری«از نوع  ٤و  ٢، ١ هایزينهگ  پرسش در

  



  »يک« هگزين  _١٨

در بيت  »غنيمت«  »غنياا«واژه  ١ هگزين  در. ُمسّخرو  تسخري /بصريو  مبصر /حاجتو  حمتاجها عبارتند از: خانوادههم 
شد. سه حرف اصلی اغنيا (غ ن ی) و غنيمت (غ ن م) میهمتواند منی »ب«   شد.خانواده 

  »يک« هگزين  _١٩

را از دورخفته بديد) ولی در ساير  او اکوان چو( بديد خفته دور از اکوانش چو: است نداده رخ ضمري جايیجابه ١نه در گزي
  شود.جايی ضمري ديده میها جابهگزينه

  )ساخت ماهيان ۀسني کفنش،( ساختش ماهيان ۀسني کفن،  ٢نه گزي
  )نگاشت ابروت و چشم خود، دست به( نگاشت ابرو و چشم خودت دست به:  ٣ۀگزين
  )بينم شريان ز خالی را ات بيشه( بينمت شريان ز خالی را بيشه: ٤ۀگزين

   »يک« هگزين_٢٠

  .معناست مهني به نيز ١ه گزين  در »کام« ۀواژ که  است »آرزو« معنای به »بويه« ۀواژ

  »چهار« هگزين_٢١

در  :١ه گزين.  شد مبهم صفت و وابسته تواندمنی و استآمده فعل آن از بعد و است مجله اد و هسته »مهه« ٤ هدر گزين
 ، واژه»مستمعی مهه«در ترکيب نيز  ٢ه گزين  در هستند، مبهم صفت »هيچ« و »هر« »آموزگار هيچ« و» هک  هر« هایترکيب

  .است مبهم صفت» کس  هر«در » هر« ٣نه در گزي. صفت مبهم است» مهه«

  »دو« هگزين  _٢٢

تواند داشته ُمسندی منی بنابراين ِاسنادی نيست ورساند را می» وجودنداشنت« معنای» نيست« فعل ٤و  ٣، ١های در گزينه
  .است مجله ُمسند »عار« و است ِاسنادی »٢«در گزينه  ولی ،شد

   »دو« هگزين  _٢٣

  .کند  درک تواندمنی را اهلی جالل حقيقت آدمی، هانديش که  دارند اشاره اين به دو هر ٢ه بيت گزين بيت سوال و

  

  



  »سه« هگزين  _٢٤

 يک کدام  هر »شبانگه « و »سحرگه از« ٣ه گزين  در. در شري کام  به: ٤نه گزي  /بر سر به: ٢گزينه   /در در به: ١ه گزين
  شود.مستقل هستند و يک متمم  دو حرف اضافه ديده منی هاضاف حرف يک  متمم

  »چهار«ه گزين  _٢٥

ر ذکر شده، افسانه از نيما غّزالی و حديقه احلقيقه از سنايی غزنوی است ولی هيچ  يوشيج، کيميای سعادت از حمّمد در بني آ
ر ديده منی ار در بني آ  شود.اثری از حمّمدتقی 
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ر ديده منی ار در بني آ  شود.اثری از حمّمدتقی 

 



 است؟ درستهای زیر، کدام یک از مجهل
 
نا  (1 مَسع الکَم ُمَعل ِّمِّ   ای صدیقیت! ا 
َُّتها املُوظَفة! ُأشکري ربَّکِّ   (2  ای أ ی
ا املُسمل! ُأشکري َربََّک   (3  ای أ ّی 
صنَع ُمس َتقَبلََک   (4

ِ
 ای تلمیذة! ا



 تخاب کنید.ن ی حصیح را اترمجه
 
؛ قَلیهُلُ یَن  (1 واءِّ َفُع و کَثرُیُه قاتٌِّل: خسن مانند داروست؛ الالکُم اکدلَّ

 دهد و بس یارش کش نده است.اندکش شفا می
َُّه ََیَمُع عِّ   (2 : داانترین کیس است که عمل  ملَ أ عمَلُ أ ن هِّ یل عِّلمِّ الن اسِّ ا 

 مردم را اب عمل خود مجع می کند.
یل َمن قاَل: به أ ن چه گفته است،   (3 یل ما قال و ال تنُظر ا  أ نُظر ا 

 نگرم.گرم و به أ ن که گفته است منینمی
رساَن: هر کس دمشین باکرد، زاین َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُ   (4

 کند.درو می



 کدام ترمجه درست است؟
ف ِّ و تَََکَّموا »  ن الصَّ  «ميف ساَحةِّ املَدرسةِّ حوَل واجباهتَخَرَج الَتالمیُذ مِّ

 

ر حیاط مدرسه أ موزان از الکس بریون رفتند و د دانش  (1
 ی تاکلیفشان خسن گفتند.درابره

ها خارج شدند و در حیاط مدرسه أ موزان از الکسدانش  (2
 پریامون مس ئولیتشان حبث کردند.

أ موزان از الکس خارج شدند و در راهروی مدرسه دانش  (3
 شان حصبت منودند.ی وظیفهدرابه

مدرسه  روند و در حیاطأ موزان از الکس بریون میدانش  (4
 گویند.پریامون تاکلیف خسن می



یَن أ َمنوا لَِّم تَقولوَن ما التَفَعلونَ » ی ی رشیفههمفهوم أ ی ا اّل  در کدام « ای أ ّی 
 گزینه أ مده است؟

 

 گندم از گندم بروید جو ز جو  (1

 دو صد گفته چون نمی کردار نیست  (2

 رطب خورده منع رطب یک کند؟  (3

 ن مباشچو طوطی خسنگوی اندا  (4



 ی هر سه لکمه درست است؟در کدام گزینه ترمجه

 

َس: درس خواند/ باُکء: گریه  (1  أ نَزَل: انزل شد/ َدرَّ

خَوة: برادران/ َجزیل: فراوان  (2  ُأخری: دیگر/ ا 

َز: انتوان شد   (3 : دانست/ ََعَ َ : أ موخت/ عمَلِّ َ  عمَلَّ

 اکتََب: نوشت/ ُمواَصََل: ادامه دادن/ ُمحاَوََل: تالش کردن  (4



ی دارنده ی حالت ای اجنام دهنده» ای أ مده است که در کدام گزینه لکمه
 ؟منی رساندرا « اکری

 

ََل   (1  فَُضالء: عامِّ

د  (2  صابِّران، شاهِّ

م،   (3 رُحاک   أ خِّ

َمة  (4  ُشَعراء، عاَل 



 به اکر رفته است؟ درست« امر وهنیی»در کدام گزینه فعل 

 

دي ال زهاَر!  (1 ذَهيب ا یل احلَدیقةِّ  و شاهِّ  ای َصدیقایت! ا 

2)   ! بُّکِّ ّن  ُأحِّ  ُأنُظرَن ا یل َصداقَةِّ َمن یَقول: ا 

ا الت ِّلمی  (3 ٍ أ ّیُّ ! ُذ! ال تَضَحکوا بِّصوٍت ُمرتََفع ِّ نَد املَُعمل ِّ  عِّ

ا الط ِّ   (4 جرةِّ الکبریةِّ ، أ ّیُّ جلِّسا ََتَت الشَّ
ِ
!ا  فالنِّ



 ؟نشده است عبارت، فعل مجهل ، درست ترمجهکدام  رد

 

عَتَذَر النَّجاُر: عذرخواهی کن  (1  ا 

: أ گاه ابش  (2 ربِّ عمَل أ نَّ النَّرَص َمَع الصَّ ِ
 ا

ذهبا ا یل فرعوَن: بروید  (3
ِ
 ا

: دروغ منی  (4 ُب َأههَلُ نَّ الرائَد الیَکذِّ ِ
 گویدا



 ؟تنیساکربرد فعل در کدام گزینه درست 
 

1  ) ! فََلُ  الترَُصيخ ای طِّ
زَرعَن َصداقَة  (  2 خَويت! ا 

ِ
 .ای ا

في عیوَب َصدیقاتکِّ ای أ خَت محمَّدٍ (  3  !ال تَکشِّ
فِّ بِّرُسعٍَة!(  4 ن الصَّ  ای ُزَماليئ! ُأخُرجوا مِّ



عبارت  رها اب توجه به ترمجه، چند غلط ددر مورد به اکرگریی فعل
 وجود  دارد؟

ن ا»  َن ال رضِّ نََزَل هللُا مِّ امءِّ ماء  و َخَرَج به الثََّمراتِّ مِّ  «لسَّ
 
 غلط 1(  1
 غلط 2(  2
 غلط 3(  3
 غلط 4(  4



 
1400  _ 1401سال حتصیل    هنم پایه   حتصیل عریب آ زمون پیرشفت  الا ت  ؤ ترشحیی س  ی پاخسنامه   

 
سب آ ن  و ابید فعل امر منا   ث است ؤن « دوم خشص مفرد م صدیقیت  ای    »   ی لکمه   1؛ در گزینه ی  حصیح است  2گزینه   . 1

مَسعي« ابشد»  ا املسمل« دوم خشص مفرد مذکر ا »   3  ؛ در گزینه ا  نه  ی است؛ در گز شکر«  آ  ناسب آ ن » ست و فعل امرم اّیه
صنَعي و مضری متصل نزی »  »    4

ِ
 . شداب « می  ک  ای تلمیذة« دوم خشص مفرد مؤنث است و فعل امر مناسب آ ن ا

« فع   2؛ در گزینه  به معنای شفا می دهد نیست  « نفعی »   1یح است؛ زیرا در گزینه  حص  4گزینه   . 2 ل مضارع متلکم  »آ عمَلُ
« فعل هنیی است در  فعل امر و » ال تنُظر » آ نظر«    3نه  ؛ در گزی د شو ه  تفضیل ترج   به صورت اس ست و نباید وحده ا 
 مثبت و منفی ترجه شده است. به صورت مضارع  حایل که  

  لکمه    که مفرد است و ایل ه شده است در حج تر به صورت جع « ف الصه » ی  لکمه   2گزینه  حصیح است؛ زیرا در   1گزینه   . 3
حبث کردند ترجه شده  به صورت    « موا تلکه » و    آ مده است    مفرد  معنای خود و نزی ری غدر    ئولیت معنای مس  به   واجبات« » 

و   یل که معنای حیاط می دهد درحا است  « به معنای راهرو آ مده ی »ساحة لکمه    3؛ در گزینه  است که حصیح منی ابشد 
فعال به  ا   4ینه ر گز ت؛ د جه شده اس ر مفرد نزی تآ ن  ظیفه حصیح نیست و عالوه بر  ی »واجبات« در معنای و لکمه  

 ت. بدون مضری متصل ترجه شده اس «  م » واجبات   ی هستند و لکمه صورت مضارع ترجه شده است در حایل که مایض  

برای چه می    ، آ وردید » ای کساین که امیان  است از:    رشیفه که عبارت اب توجه به معنای آ یه    ؛ حصیح است  3گزینه   . 4
 گران خنواهید. د اجنام منی دهید از دی آ ن چه خو است که  منظور این     منی دهید؟« گویید آ ن چه را اجنام  

؛ در گزینه  حصیح است   کرد   یس ه معنای تدر ب   « درَّس »    / نزل« به معنای انزل کرد آ  »     1در گزینه    ح است؛ حصی  2گزینه   . 5
3   » َ  است.   حصیح   کرد   انمه نگاری ی  به معنا  « اکتَبَ »  4زینه  حصیح است؛ در گ   به معنای آ موزش داد » عمَلَّ

ر  د َمة«  ی » عاله لکمه    4ویل در گزینه    ؛ وجود داردفاعل    معنای اس   ی دیگر نه ها زیرا در گزی   حصیح است؛  4گزینه   . 6
 یست. ن   ی اس فاعل معنا

ذهنب« و    ناسب م   ر و فعل امجع مؤنث است    دوم خشص «  صدیقات ای    »   1حصیح است؛ در گزینه   4گزینه   . 7   » ا 
ا التلمیذ  3د؛ در گزینه  « ابش نظري فعل امر ابید » آ    « ک  آ حب   ینه ا  ه »  اب توجه ب   2شاهدن« است؛ در گزینه  »  وم  د «  » اّیه

 ید. ک« بیا ضحَ و فعل هنیی مناسب آ ن ابید » ال تَ   است   خشص مفرد مذکر 

عتَذَ حصیح است؛ زیر  1گزینه   . 8 ِ
 ترجه شود.   « واست خ عذر » به صورت     است و ابید یض َر« فعل ماا » ا

   حصیح است؛ زیرا  2گزینه   . 9
ِ
 فعل امر منا   آ خ« است و »  ع مکس جک   خوة« » ا

ِ
   است. وا« عُ زرَ سب آ ن » ا

ی آ ن  کرد و به وس یل حصیح است؛ زیرا اب توجه به معنا که عبارت است از: » خداوند آ یب را از آ سامن انزل  2گزینه   . 10
 . د ند مفعول بیاینفعل » نزل« و » خرج« به صورت متعدی و نیازم « ابید  . ن آ ورد بریو میوه ها را از زمی 



١با توجه به مجموعه   ٢ ٣ ٤ ٥ كدام گزينه ترتيب مناسبي از راست    ٦

  باشد؟ ميd و   cو  bو   aبه چپ براي 

  ٥ ٥ ٦       ٦ ٤ ٥ ١ ٣ ٢      

٥ ١ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ١                ٦ ٢ ٣ ٤ ٥  

                             

  افراز -پادزنجير -پادزنجير –زنجير  )١

  پادزنجير -پاد زنجير-افراز -) زنجير٢

  پادزنجير -پادزنجير  -پادزنجير-زنجير )٣

  ٣و٢)٤

    



رقم هفتادم نماد اعشاري عدد 
١

٢٨
  كدام است؟  

  

٣  )٢              ١  )١  

٧  )٤            ٤  )٣  

    



، با كدام احتمال   داي سه فرزند دارد كه دو نفر آنها دو قلو هستنخانواده

  ؟دوقلو نيست    است و بزرگترين فرزند پسر

  

١(  
٣

٧
            ٢(  

٣

٤
  

  

٣(  
١

٤
             ٤(  

٥

٧
  

    



مي پرتاب  هم  با  را  تاس  يك  و  سكه  تصادفي دو  پيشامد  ،چند   كنيم 

  ؟ اتفاق بيفتد تواندمي

  

٢٢٤) ٢            ٢٤) ١    

  

٤٨) ٤             ٢٤٢)٣  

  

    



  دهد؟گزينه قسمت رنگي را نشان ميبا توجه به شكل مقابل كدام  

  

١(    

٢(    

٣(    

٤(    

  

    

A B 

D 
C 



  كدام مجموعه ها برابرند؟

٢ ٢ ٠  
٣ ١ ١                                          

      ١ ٤ ١ ١  

٢ ١ ٢  

  

٢          )١(    

٤          )٣(    

    



  منفي باشد ،حاصل عبارت ١اگر  

 ٢ ١ ٢ ٣٣
  كدام است؟  

  

٣   )١ ١  

١   )٢  

٢   )٣ ١  

١   )٤  

  

    



٦مثلثي به اضالع    و وبا مثلثي به طول اضالع     ١٠ ٥ و ٨ 

  كدام است؟ متشابه است. بيشترين مقدار ممكن براي عدد 

  

  ٢            ١٦  )١(   
٤٠

٣
  

  

٣(   
٢٥

٣
            ٤(   

٢٤

٥
  

    



اگر .  باشد    ABCDمحل برخورد قطرهاي چهارضلعي    Eفرض كنيد نقطه  

  همنهشت باشند .  BCEو  ADEدو مثلث 

  همواره برابر است. ABDو   ABCادعاي اول: مساحت دو مثلث  

   .دهمنهشت نيستن ABDو   ABCادعاي دوم : همواره دو مثلث  

  

  .ادعاي اول درست است )١

  .ادعاي دوم درست است )٢

  . دهردو ادعا درست هستن )٣

                                . دهردو ادعا نادرست هستن )٤

    



مثلث   نيمساز    AMميانه     ABCدر  ،   B  زاويهبر  است    عمود 

  چقدر است؟ BCباشد ، طول ضلع  ٧اگر  

  

٧   )١  

٥/٣   )٢  

١٤   )٣  

  ه كافي نيست ئلاطالعات مس  )٤

    



  كدام گزينه درست است؟ 

  

٧٢   )١ ٣ ٤ ٦ ٢ ٢a  

٧٢   )٢ ٣ ٤ ٦a ٢ ٢a  

٧٢   )٣ ٣ ٤ ٦a ٢ ٢a  

٧٢   )٤ ٣ ٤ ٦a ٢ ٢a  

    



٠نماد علمي عدد   ٠٠٠ ٠
صفر تا

١ ١٤٠٠ ١٠ با    ٥

  ٥كدام گزينه برابراست؟ 

  

١   )١ ٤ ١٠ ٣  
  

١    )٢ ٤ ١٠ ٢  
  

١    )٣ ٤ ١٠ ٩  
  

١    )٤ ٤ ١٠٢ ٥  

    



چند    برقرار باشد.حاصل    ٣٣٠باشدو    اگر  

  تواند داشته باشد؟ مقدار مختلف مي

  

  يك مقدار  )١

  مقدار ٨  )٢

  مقدار ١٢  )٣

  شمار بي  )٤

    



گونه    ٣رقم    ٤با   هيچ  بدون  را  تواندار  اعداد  نوشتيم    عالمتي،همه 

  بزرگترين عدد ممكن كدام است؟

  

٣٣  )١
٣٣

            ٣٣٣    )٢
٣

  

  

٣٣٣٣    )٤            ٣٣٣٣    )٣  

    



مربع   هر  ضلع  مقابل  شكل  دايره    ٢در  شعاع   ، است  متر  سانتي 

  ع روي دايره قرار دارند) ب مر ٣چقدراست؟(چهار رأس 

  

١(     
٣ ٣

٢
  

  

٥     )٢  

  

٢    )٣ ٢  

  

٤(     
٥ ١٧

٨
  



 1صفحه                                 نهم پاسخنامه تشریحی ریاضی  

 می باشد؟d و     cو   bو     aکدام گزینه ترتیب مناسبی از راست به چپ برای    {1,2,3,4,5,6}با توجه به مجموعه  36

  a: {{5}, {5,6}}                                                          b: {{6}, {4,5}, {1,3}, {2}}      
   c: {{5,1}, {1,2}, {3,4,5}, {6}}                                    d: {{1}, {2}, {3,4,5}} 
 

 پادزنجیر  - پاد زنجیر -افراز-( زنجیر2                                              افراز- پادزنجیر   - زنجیر پاد  –(زنجیر  1

 3و2(4                                          پادزنجیر  - پادزنجیر   -پادزنجیر- (زنجیر3

 است. صحیح4گزینه چون هر افراز یک پاد زنجیر هست پس  پاسخ 

 

رقم هفتادم نماد اعشاری عدد  37
1

28
 کدام است؟   

 

1)1                                              2)3                                                   3)4                                              4)7 

                                           پاسخ 
1

28
= 0/0 3 571428̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 70 − 2 = 68        

  

  می باشد  7شده پس هفتادمین رقم دومین رقم گردشی یعنی  2چون باقی مانده عدد 

 

 

 

 صحیح است  4گزینه  

 

 ، با کدام احتمال بزرگترین فرزند دوقلو نیست و پسر است؟  دخانواده ای سه فرزند دارد که دو نفر آنها دو قلو هستن 38

 

1)
3

7
                                                    2 )

3

4
                                           3)

1

4
                                             4 )

5

7
 

 

𝑛(𝑆)                       پاسخ  = 4        𝑆 = دوقلو)} − (پسر , دوقلو) − (دختر  , پسر) − (دوقلو , دختر ) −  {(دوقلو

 

                                                             𝑛(𝐴) = 1         𝐴 = پسر)} −  {(دوقلو

 

𝑃(𝐴)              صحیح است  3گزینه   = 1

4
 

 

 ؟ می تواند اتفاق بیفتددو سکه و یک تاس را با هم پرتاب می کنیم ،چند پیشامد تصادفی   39

 

1  )24                                                  2)224                                             3 )242                                          4  )48 

𝑛(𝑆)                                          پاسخ  = 22 × 6 = 24 
 

 =  تعداد پیشامدهای تصادفی  = تعداد زیرمجموعه های فضای نمونه  224

 صحیح است  2زیته  گ

6 68 

11 66 

2 

- 



 2صفحه 

 با توجه به شکل مقابل کدام گزینه قسمت رنگی را نشان می دهد؟  40

 

1)(𝑨⋂𝑩⋂𝑪) − 𝑫  

 

2 )(𝑨⋃𝑩⋃𝑪) − 𝑫 
 

3)[(𝑨⋃𝑩)⋂𝑪] − 𝑫 
 

4)[(𝑨⋂𝑩)⋂(𝑨⋂𝑪)] − 𝑫 
 

  پاسخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحیح است  3گزینه  

 

 کدام مجموعه ها برابرند؟  41

𝐵 = {𝑥3 + |𝑥|   |𝑥 ∈ 𝑍, −1 ≤ 𝑥 ≤ 1}                                     𝐴 = {𝑥|𝑥2 − 2𝑥 = 0} 
    D = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑅, |2 − |𝑥 + 1|| = 2 }             𝐶 = {(−1)𝑥+4𝑥|𝑥|   |    𝑥 ∈ 𝑍, −1 ≤ 𝑥 ≤ 1} 

 

 

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

 

A پاسخ  = {𝑥|𝑥(𝑥 − 2) = 0} = Bو         {0,2} = Cو      {0,2} = Dو        {1,0,1−} = {−5, −1,3} 

D                                                :2 راه حل مجموعه − |𝑥 + 1| = 2 ⇒ |𝑥 + 1| = 0 ⇒ 𝑥 = −1 

 

2 − |𝑥 + 1| = −2 ⇒ |𝑥 + 1| = 4 ⇒ {
𝑥 + 1 = 4 ⇒ 𝑥 = 3

𝑥 + 1 = −4 ⇒ 𝑥 = −5 

 صحیح است  1گزینه  

 

 

A B 

D 
C 

A B 

C 
D 

𝐴⋃𝐵 

A B 

D 
C 

(𝐴⋃𝐵)⋂𝐶 

A B 

D 
C 

[(𝐴⋃𝐵)⋂𝐶] − 𝐷 



 3صفحه 

𝑥اگر  42 + 2(𝑥−)√منفی باشد ،حاصل عبارت    1 − √(𝑥 − 1)2 + √𝑥33   کدام است؟ 

 

1)3𝑥 − 1                                        2)𝑥 − 1                                     3)−2𝑥 − 1                              4 )𝑥 + 1 

 

𝑥  پاسخ  + 1 < 0 ⇒ 𝑥 < −1 ⇒ 𝑥 < 0 

           √(−𝑥)2 − √(𝑥 − 1)2 + √𝑥33 = |−𝑥| − |𝑥 − 1| + 𝑥 = −𝑥 − (−𝑥 + 1) + 𝑥 =           
 

 −𝑥 + 𝑥 − 1 + 𝑥 = 𝑥 − 1 
 صحیح است  2پس گزینه  

 

 

43 

 

 

,  𝑥 مثلثی به اضالع     𝒚عدد متشابه است. بیشترین مقدار ممکن برای   8   و  5  و 𝑦 با مثلثی به طول اضالع     10  و 6
 کدام است؟ 

 

1)16                                              2 )
40

3
                                             3 )

25

3
                                     4)

24

5
 

 

باشند چون :  ظرنمی توانند متنا yو   x    ضلع پاسخ 
𝑥
𝑦

≠ 6

5
≠ 10

8
و      

𝑥
𝑦

≠ 6

8
≠ 10

5
  

                      4 < 𝑥 < 3و                       16 < 𝑦 < 13 
 :     باشد داریم  ظر متنا  6با ضلع   yاگر ضلع 

               

                                                                 {
6

𝑦
= 𝑥

5
= 10

8
   ⇒ 𝑦 = 48

10
= 24

5
6

𝑦
= 𝑥

8
= 10

5
⇒ 𝑦 = 3          

 

 

 

 :باشد داریم  ظرمتنا  10با ضلع  yگر ضلع ا

 

 

                                 {
10

𝑦
= 𝑥

5
= 6

8
   ⇒ 𝑦 = 80

6
= 40

3
10

𝑦
= 𝑥

8
= 6

5
⇒ 𝑦 = 25

3
          

 

 
 صحیح است   3پس گزینه  

 

 

 

 

 ی توان مثلث رسم کرد من    3و    8و    5  پاره خط 3با غیرممکن است چون 

و    8و    5  پاره خط 3غیرممکن است چون با 
40

3
 ی توان مثلث رسم کرد من    

و   8و  5پاره خط  3امکان پذیر است چون با  
25

3
 می توان مثلث رسم کرد    

و    8و    5  پاره خط 3است چون با    امکان پذیر
24

5
 ی توان مثلث رسم کرد م    



 4صفحه 

 همنهشت باشند .  BCEو  ADEباشد اگر دو مثلث   ABCDمحل برخورد قطرهای چهارضلعی   Eفرض کنید نقطه   44

 همواره برابر است.  ABDو   ABCادعای اول: مساحت دو مثلث 

 همنهشت نیستند.    ABDو   ABCادعای دوم : همواره دو مثلث 

 

 

 (ادعای دوم درست است2(ادعای اول درست است                                                             1

 هستند  (هردو ادعا نادرست  4(هردو ادعا درست هستند                                                            3

                              

 می تواند متوازی االضالع باشد         ABCDچهار ضلعی  پاسخ 

 

 

 
𝑆𝐴𝐵𝐶 = 𝐶𝑀×𝐴𝐵

2

𝑆𝐴𝐵𝐷 = 𝐷𝑁×𝐴𝐵
2

} ⇒ 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆∆𝐴𝐵𝐷 

 

                        𝐴𝐶 ≠ 𝐵𝐷 ⇒△ 𝐴𝐵𝐶 ≇△ 𝐴𝐵𝐷 

 می تواند ذوزنقه متساوی الساقین هم باشد   ABCDچهارضلعی 

 

 و همنهشت می باشند  دهم مساحت هستن ABDو   ABCت دو مثلث لدر این حا

 

 .صحیح است  3گزینه  

 

ABعمود است ، اگر  B زاویهبر نیمساز    AMمیانه     ABCدر مثلث   45 = 7 𝑐𝑚     باشد ، طول ضلعBC   چقدر است؟ 

 

 

 ه کافی نیست ئل( اطالعات مس4                            14( 3                                   5/3(2                                        7(1

 

𝐁𝐌میانه است پس :   AMچون   پاسخ  = 𝐌𝐂 

 

 نیز هست    AMارتفاع وارد بر    Bنیمساز زاویه   ABMدر مثلث  

𝐀𝐁متساوی الساقین است پس :  ABMپس مثلث  = 𝐁𝐌 

           

         BC = 2 BM = 2 AB = 2 × 7 = 14 
 

 . صحیح است  3پس گزینه   

 

 

A 

C 

E 

D 

B N M 

A B 

C D 

E 

N M 

K 

M 

A 

C 
B 

N 



 5صفحه 

 کدام گزینه درست است؟ 46

1)√−72a3b4 = 6|a|b2√−2a 
2) √−72a3b4 = 6ab2√−2a 

3) √−72a3b4 = −6ab2√−2a 

4) √−72a3b4 = −6ab2√2a 

 مما وقتی از عالمت عدد اطالع داریم الزم نیست قدرمطلق را بنویسی پاسخ 

 a  رادیکال منفی می شود و عبارت حقیقی نیست پس چون  چون  زیرنمی تواند مثبت باشدa نامثبت است 

 |a| = −a  و گذاشتن قدرمطلق لزومی ندارد همچنین چونb2 ≥ |𝑏2|پس   0 = 𝑏2 

                                             √−72a3b4 = 6|a|b2√−2a = 6(−a)b2√−2a = −6ab2√−2a 
 صحیح است   3پس گزینه   

47 
/0نماد علمی عدد  000 … 0⏞    

𝑛 تا صفر 

1 × 1400 × 10𝑛−5    با کدام گزینه برابراست؟{𝑛 ∈ 𝑁|𝑛 > 5} 

 

1)1/4 × 10−3                                     2)1/4 × 10−2𝑛 

3)1/4 × 10−9                                    4 )1/4 × 102𝑛−5 

 پاسخ 
 0/ 000 … 0⏞    

𝑛 تا صفر 

1 × 1400 × 10𝑛−5 = 1 × 10−(𝑛+1) × 1/4 × 103 × 10𝑛−5 = 
 

= 10−𝑛−1 × 10𝑛−5 × 103 × 1/4 = 1/4 × 10−3 
 

 صحیح است  1پس گزینه  

𝒎,𝒏اگر  48 ∈ 𝒁   باشدو𝑚𝑛 =  چند مقدار مختلف می تواند داشته باشد؟   𝑛−𝑚برقرار باشد.حاصل   330

 

 بی شمار (4                                  مقدار 12(  3                                  مقدار  8(2                             (یک مقدار1

 را بنویسیم : 330  شکل های مختلف عددکافی است  پاسخ 

 

𝑚𝑛 = 330 = (−3)30 = 915 = 2710 = (−27)10 = (35)6 = (−35)6 = (36)5 = (310)3 = (315)2

= (−315)2 = (330)1 
 عبارتند از:  𝑛−𝑚ادیر  قپس م

𝑛−𝑚 = 30−3 , 303  , 15−9  , 10−27  , 1027  , 6−35   , 635   , 5−36   , 3−310   , 2−315   , 2315   , 1−330
 

 راه حل دوم : 

 که عبارتند از :   30ه های عدد می توان بدون نوشتن نیز تعداد اعداد را بدست آورد. کافی است شمارند

 10و 6و 2را بنویسیم چون در حالتی که توان زوج باشد،  حاصل  قطعاً مثبت است پس اگر توان زوج باشد ) 1و2و3و5و6و10و15و30 

و   1وان حالت دیگر برای حالتی که ت 4داریم و  4×2=8حالت دارد. پس اینجا  2( پایه هم می تواند مثبت باشد و هم منفی یعنی   30و

 حالت می شود   12باشد پس مجموعاً  15و  5و 3

 

 صحیح است   3پس گزینه  



 6صفحه 

 همه اعداد تواندار را بدون هیچ گونه عالمتی، نوشتیم بزرگترین عدد ممکن کدام است؟  3رقم   4با   49

 

1)3333
                                          2)3333

                                         3 )3333                                       4 )3333 

 

  پاسخ 

,3333می توان نوشت:      3رقم  4همه اعداد که با  3333, 3333, 3333 , 3333, 3333 , 3333 , 3333

 

3333می توان گفت:                    4برای گزینه  < 3433 = (35)3 = 320            

3333 می توان گفت: 3برای گزینه   = 333 × 1133 < 333 × 2733 = (34)33 = 3132 

عدد بزرگ تری   1چون پایه ها مساوی است ، کافی است توانها را با استداللی مشابه باال می توان ثابت کرد که گزینه   2و  1در گزینه 

 ت اس

               

 صحیح است  1پس گزینه  

 

 

 مریع روی دایره قرار دارند(  3سانتی متر است ، شعاع دایره چقدراست؟)چهار رأس    2در شکل مقابل ضلع هر مربع   50

 

1)
3√3

2
 

 

2) √5 

 

3)2√2 

 

4)
5√17

8
 

𝑂𝐴مرکز دایره باشد پس    Oفرض کنید  باشد. Aمرکز دایره نمی تواند در نقطه  پاسخ  = 𝑥 

                                    𝑂𝐵 = 2 − 𝑥   , 𝑂𝐷 = 2 + 𝑥 
 

                𝑂𝐶2 = 𝑂𝐵2 + 𝐵𝐶2 = (2 − 𝑥)2 + 22 ⇒ 𝑅2 = 𝑥2 − 4𝑥 +  OBC: رابطه فیثاغورس در مثلث 8
 

𝑂𝐸2 = 𝑂𝐷2 + 𝐸𝐷2 = (2 + 𝑥)2 + 12 ⇒ 𝑅2 = 𝑥2 + 4𝑥 +  OED:رابطه فیثاغورس در مثلث 5

 𝑥2 + 4𝑥 + 5 = 𝑥2 − 4𝑥 + 8 ⇒ 8𝑥 = 3 ⇒ 𝑥 = 3

8
 

 𝑅2 = 𝑥2 + 4𝑥 + 5 = 9

64
+ 3

2
+ 5 = 9+96+320

64
= 425

64
⇒ 𝑅 = 5√17

8
 

 

 صحیح است  4گزینه  

 

E D 

C B 

A 

O 



ثانيه شمار يك نسبت تندي متوسط به سرعت متوسط ابتداي عقربه 

  برابر است با :ثانيه  ٣٠ساعت ، در مدت زمان 

  

١(   

  ٢ )٢  

  ٣( 
٢

  

١ )٤  

  

   



زمان  –در حال حركت هستند.نمودار سرعت   ٣و ٢و  ١هاي متحرك

حركت اين سه نفر به شكل زير است.كدام تفسير در مورد حركت آنها 

  است ؟  نادرست

  

  

  

  

  

  .شتاب متوسط حركت هر سه متحرك با هم برابر است )١

  يكنواخت است. ٢حركت متحرك  )٢

  اند.هر سه متحرك حركت خود را از حال سكون آغاز كرده )٣

  شتاب متوسط  حركت هر سه متحرك مثبت است. )٤

   

t(s) 

V  

 

١ 

٣ 



كامال اگر يك مورچه در اثر وزش باد از روي زمين بلند شده و به شيشه 

  در حال حركت برخورد كند :تريلي  يكجلوي عمودي 

  

نيرويي كه تريلي به مورچه وارد مي كند بيشتر از نيرويي است  )١  

  كند.كه مورچه به تريلي وارد مي

له شده ساكن بماند  نيمه ه بينوا روي شيشه به حالتاگر مورچ )٢  

بيشتر ه شيشه و مورچ نيروي اصطكاك بين از يعني وزن مورچه 

  است.

اثر برخورد به شيشه  مورچه بدليل جرم كمي كه دارد اگر هم در )٣  

  شود.له نشود ممكن است ، به دور دست ها پرتاب مي

نيروي مورچه به تريلي و نيروي تريلي به مورچه ، نيروهاي  )٤  

  هستند.متوازن 

   



  ؟  خواهد بودندر مورد  مسابقه طناب كشي  كدام گزينه زير صحيح 

  

كيلوگرم جرم دارند در فضا و در ٥٠دو   اگر متين و رامين كه هر )١

با هم مسابقه طناب كشي بدهند هر دو با هم به وسط حال بي وزني ، 

  شوند.رسند و هر دو  برنده ميطناب مي

دادند  نيروي اگر پسر شجاع با پدرش مسابقه طناب كشي مي )٢

وارد شده از طرف پدر پسر شجاع به پسر شجاع ، كمتر از نيرويي 

  كرد.بود كه پسر شجاع به پدرش وارد مي

 با هم مسابقه طناب كشي برگزار كنند ها  و الغراگر دو گروه  تپل )٣

  ها بيشتر است.گروه تپل احتمال برد 

اگر مسابقه طناب كشي بين دو گروه با جرم برابر كه يكي در  )٤

زده هستند برگزار شود هاي ساحل و گروه ديگر در سطح يخشن

  احتمال موفقيت  گروهي كه روي يخ هستند كمتر است.

  

   



  در كدام گزينه تاثير فشار با بقيه متفاوت است ؟ 

  

بيل مكانيكي هيچ وقت در گل گير  )١

   كند.نمي

  

براي جلوگيري از زخم بستر در  )٢

بيماراني كه مجبور به استراحت دائمي 

هستند از تشك هاي مواج استفاده 

  كنند.مي

ها آنهايي هستند بهترين كوله پشتي )٣

  كه بندهاي پهن دارند.

  

استفاده از زنجير چرخ براي حركت در  )٤

  زده هاي يخجاده

  

   



بندي عنصرها درست جدول طبقهيك از عنصرهاي زير در موقعيّت كدام

  ؟است

 
در ستون اوّل از سمت چپ و رديف دوم  ١١عنصري با عدد اتمي  )١

  جدول قرار دارد.

٩عنصر  )٢
در رديف دوم و ستون دوم از سمت راست جدول قرار  ١٩

  دارد.

١٤جايگاه عنصر  )٣
از سمت  ٣در جدول، رديف چهارم و ستون  ٢٨

 چپ است.
از سمت چپ قرار  ٢در رديف اّول و ستون  ٢اتمي عنصري با عدد  )٤

 دارد.
   



  دهد؟هاي زير رخ مييك از واكنشكدام

 
 واكنش ميان محلول كات كبود در آب و نمك خوراكي) ١
 واكنش ميان فلز روي و محلول منيزيم كلريد در آب) ٢
 واكنش ميان فلز ليتيم و محلول نمك خوراكي در آب) ٣
  كات كبود و مقداري آب واكنش بين فلز طال،) ٤

   



هايش به كار برد. مجموعة زير دستگاهي است كه پروفسور بالتازار در يكي از آزمايش

گرم منيزيم درون آن  ٣٦او در ابتداي واكنش، درپوش ظرف سمت چپ را برداشت و 

ها اي از واكنشدقيقه، مجموعه ١٠ريخت و بالفاصله درپوش را سر جايش قرار داد تا طي 

ها نوشته شده است. دهد. مقدار جرم ابتدايي و انتهايي محتويات هر يك از ظرفرخ 

دقيقه، يكسان باشد؛ در  ١٠افتد، در هر يك از اين ها ميهايي كه درون ظرفاگر اتفاق

كند؟ (يعني هر دقيقه جرم ظرف وسط چند گرم و چگونه (افزايش يا كاهش) تغيير مي

 كند)ظرف وسط چگونه تغيير مي طور ميانگين در هر دقيقه جرمبه

  

  گرم٧٥٠  گرم٤٠٠     گرم٦٢٠  ابتدا

  گرم ٧٨٣  گرم ?  گرم٨٦٣  انتها

  واكنش درون ظرف چپ: توليد رسوب منيزيم هيدروكسيد و گاز هيدروژن

  واكنش درون ظرف وسط: توليد گاز هيدروژن برميد

 واكنش درون ظرف راست: توليد هيدروبرميك اسيد
  گرم ٢٤ -كاهش جرم ) ١

 گرم ٦/٢٧ -كاهش جرم ) ٢
  گرم ٣/٠ -افزايش جرم ) ٣

 گرم ٦/٢٧ -افزايش جرم ) ٤



شود، هاي زير يون پايداري كه توسّط يك عنصر ايجاد ميدر كدام گزاره

 به درستي توصيف شده است؟
١٧الف: كلر (

  شود.) به كاتيوني با يك بار الكتريكي تبديل مي٣٥

١(ب: هيدروژن 
تبديل به يون پايدار، يك الكترون دريافت براي  )١

  كند.مي

  شود.تبديل مي ٥الكترون به  ٥) با از دست دادن =١٥Zپ: فسفر (

٨ت: اتم اكسيژن (
هايش، الكترون درصد الكترون ٢٥) به ميزان ١٨

  كند.دريافت مي

 
 ب -الف ) ١
  ت -پ ) ٢

 پ -الف ) ٣
  ت -ب ) ٤

   



 ٥بندي جانداران در حال حاضر، طبقههاي بندييكي از بهترين طبقه

بندي، هاي بسيار معروف در اين طبقهاي است. يكي از سلسلهسلسله

باشد. با توجه به شناختي كه از آغازيان داريد چند سلسلة آغازيان مي

مورد از موارد زير در مورد جانداران قرار گرفته در سلسلة آغازيان 

  باشد؟درست مي

 .Aاي هستند.ار گرفته در اين سلسله پرياختهتمام جانداران قر 

 .Bتوانند براي هيچ كدام از جانداران قرار گرفته در اين سلسله نمي

 زا باشند.انسان بيماري

 .Cتوانند از مواد معدني تمام جانداران قرار گرفته در اين سلسله مي

 هاي قندي مورد نياز خود را بسازند.ساده، مولكول

 .D قرار گرفته در اين سلسله قادر به فتوسنتز بوده و برخي جانداران

توانند نقش بسيار مهمي در جلوگيري از گرمايش اتمسفر زمين داشته مي

 باشند.

 .E هيچ كدام از جانداران قرار گرفته در اين سلسله وسيلة حركتي

توانند به جا شدن در محيط نيستند و فقط مينداشته و قادر به جابه

 جا شوند.طي جابهوسيلة عوامل محي

٢)٢              ١)١ 

٤)٤              ٣)٣ 



يا همان عامل بيماري ايدز را در سطح گويچة  HIVويروس  شكل زير،

هاي زير در مورد اين دهد. كدام يك از عبارتسفيد انسان نشان مي

  باشد؟ويروس درست مي

  
توان آن را در محيطي كشتي كه به براي تكثير اين ويروس مي) ١

شود و داراي انواع مواد ها استفاده ميبراي كشت باكتريطور معمول 

 مغذي هست قرار داد.

تواند از طريق تنفس همانند ويروس ايجادكنندة بيماري كرونا، مي) ٢

 هواي آلوده، به بدنمان منتقل شده و ما را بيمار كند.

هاي ميزبان، هر چند ممكن است براي مدتي در خارج از سلول) ٣

ي خود را حفظ كند اما هرگز قادر به تكثير و ساختار مولكول

 توليدمثل نيست.

هاي سفيد اين ويروس با تغذيه از مواد موجود در داخل گلبول) ٤

هاي سفيد شده و سيستم ايمني سبب مرگ گروه خاصي از گلبول

 كند.بدن را ضعيف مي



ترين و مفيدترين سلسلة موجودات زنده، سلسلة گياهان يكي از معروف

د. چند مورد از موارد زير در رابطه با سلسلة گياهان درست هستن

  هستند؟

 .A تمام گياهان داراي يك سامانة بافتي مخصوص براي انتقال مواد

 هستند.

 .Bدهد قطعاً در هر گياهي كه در چرخة زندگي خود تشكيل دانه مي

 باشد.اطراف دانة خود داراي ميوه نيز مي

 .C امالح به وسيلة بخشي به نام ريشه انجام در همة گياهان، جذب آب و

 شود.مي

 .D تمام گياهان در چرخة زندگي خود توليدمثل جنسي دارند و در همة

  باشد.آنها گل اندام توليدمثل جنسي مي

 
 يك) ٢            صفر) ١

 سه) ٤            دو) ٣

   



ترين گروه سلسلة گياهان، نهاندانگان هستند. نعناع ترين و فراوانمتنوع

باشد كه شكل ظاهري برگ آن را در زير از گياهان نهاندانه مييكي 

هاي زير در مورد اين گياه درست كنيد. كدام يك از عبارتمشاهده مي

  است؟

  

روياني(لپه) ذخيره اندوختة غذايي دانه در اين گياه در يك برگ) ١

 شود.مي

 بود. خواهد ٣تعداد اجزاي گل در اين گياه احتماالً مضربي از عدد ) ٢

مقدار بخار آبي كه در يك روز بهاري از سطح رويي برگ اين گياه ) ٣

شود بسيار بيشتر از بخار آبي است كه از سطح زيري برگ خارج مي

  شود.خارج مي

هاي آوندي بر روي يك در برش عرضي ساقة اين گياه، دسته) ٤

 اند.حلقه قرار گرفته



ة زمين را نسبت به دهندهاي تشكيلنوعي از حركت ورقه زيرشكل 

هاي زير در رابطه با اين شكل دهد. كدام يك از عبارتيكديگر نشان مي

  درست است؟

  
هاي موجود در نسبت به سنگ Dهاي موجود در ناحية سنگ) ١

  سن كمتري دارند. Aناحية 

هاي موجود در باشد. سنگ Cتا  Bبرابر با فاصلة  Cتا  Aاگر فاصلة ) ٢

  هستند. Bهاي ناحية تر از سنگقديمي Aناحية 

، جرم  Bهاي موجود در ناحية متر مكعب از سنگيك سانتي) ٣

هاي موجود در متر مكعب از سنگبيشتري نسبت به يك سانتي

  دارد. Dناحية 

با سرعت بيشتري نسبت به  Aهاي موجود در ناحية سنگ) ٤

 هستند. Cة در حال دور شدن از منطق Bهاي موجود در ناحية سنگ

   



 با توجه به شكل زير كدام عبارت درست است؟

  
ميليون سال  ١٠٠توان پيش بيني كرد كه با ادامة اين حركت مي) ١

ديگر، مساحت درياي سرخ و خليج فارس بيشتر از مساحت االن 

  آنها خواهد بود.

ها را ترين سنگاگر بخواهيم در اين منطقه از سطح زمين جوان) ٢

ترين كار اين است كه در وسط درياي سرخ دنبال عاقالنهپيدا كنيم 

  ها بگرديم.آن

ها در حال تخريب شدن هستند و از در وسط درياي سرخ ورقه) ٣

  شود.كرة زمين كاسته ميدهندة سنگهاي تشكيلمساحت ورقه

هاي عميق اقيانوسي وسط درياي سرخ محل تشكيل گودال) ٤

 باشد.مي



 بخش فیزیک

ابتدای عقربه ثانیه شمار به اندازه نصف محیط دایره و  طی شده توسط ثانیه مسافت 33در مدت /  3گزینه .1

 پس خواهیم داشت :  مقدار جابه جایی به اندازه قطر دایره می باشد.

  تندی متوسط

 سرعت متوسط
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 علوم نهم   4مبحث : فصل / دشوار سطح سختی : / محاسباتی  –نوع سوال :کاربرد دانش 

 

هر سه متحرک حرکت خود را از حال سکون شروع کرده اند و پس از گذشت بازه زمانی برابر ، به /  2گزینه  .2

پس حرکت آنها شتابدار بوده  و مقدار شتاب متوسط آنها با هم برابر و با  سرعت نهایی یکسان رسیده اند.

 عالمت مثبت است.

  علوم نهم     4مبحث : فصل / سطح سختی : متوسط / ال :کاربرد دانش نوع سو

 

ش و واکنش هستند و با هم مورچه به تریلی و تریلی به مورچه نیرو وارد می کند و این دو نیرو کن/  3گزینه  .3

 اب شوند.شتپس می توانند سبب ایجاد  .ولی این نیروها متوازن نیستند چون به یک جسم وارد نشده اندبرابرند 

چون جرم مورچه بسیار کمتر از جرم تریلی است پس در اثر نیروی وارد شده از سمت تریلی می تواند شتاب 

کامال عمودی تریلی ساکن باقی بماند یعنی  ی زیادی بگیرد و به دور دست ها پرتاب شود. اما اگر روی شیشه

ه نیروی وزن و نیروی اصطکاک بین بدن نیروهای وارد بر آن متوازن هستند پس می توان نتیجه گرفت ک

 مورچه و سطح شیشه با هم برابر است که مانع سر خوردن مورچه روی سطح شیشه به سمت پایین شده است.

  علوم نهم      5مبحث : فصل /  سطح سختی: متوسط/ نوع سوال :کاربرد دانش 

 

کنش و کنند با هم برابر است ) هم وارد میه در مسابقه طناب کشی نیروهایی که دو طرف ب/  2گزینه  .4

اگر جرم تیمی کمتر باشد احتمال برد آنها کمتر است زیرا در اثر نیروی وارد شده شتاب بیشتری می /  .(نشواک

اگر جرم دو تیم با هم برابر باشد گروهی برنده خواهد شد که /  گیرند و راحت تر از حال سکون خارج می شوند.

در مورد طناب کشی در فضا ، وقتی جرم هر دو نفر برابر باشد /  داشته باشند. اصطکاک بیشتری با سطح زمین

چون نیروی دیگری به آنها وارد نمی شود و نیرویی که به طناب و به هم وارد می کنند برابر است پس همزمان 

 به وسط طناب می رسند.

 ) کتاب تکمیلی (     علوم نهم  5مبحث : فصل / سطح سختی : متوسط / نوع سوال :کاربرد دانش 



 

افزایش سطحی که نیرو به آن وارد می شود سبب کاهش فشار شده ولی در  یک تا سهدر گزینه های /  4گزینه  .5

 سبب افزایش فشار وارد بر زمین می شود کاهش سطح 4گزینه 

 علوم نهم     8مبحث : فصل/ سطح سختی : آسان / نوع سوال :کاربرد دانش 

 

 بخش شیمی

 موقعیت درست عنصرها در جدول به صورت زیر است:/  2گزینه .6

𝐴919 11عدد اتمی  عنصر  𝐷14
28  2عدد اتمی  

 هشتم از سمت چپ چهارم دوم از راست اوّل از چپ ستون

 اوّل سوم دوم سوم ردیف

 علوم نهم 1مبحث: فصل/  سطح سختی: آسان/  نوع سؤال: کاربرد دانش

 

 دهد!واکنش میفلز لیتیم با آب /  3گزینه .7

 علوم نهم 1مبحث: فصل/  سطح سختی: متوسط/  نوع سؤال: کاربرد دانش

 

گرم.  1836شود گرم منیزیم در مجموع می 36گرم بوده که با افزودن  1773جمع جرم مواد در ابتدا /  1گزینه .8

جرم گرم کاهش  243دقیقه  13گرم است، یعنی در  163پس در پایان واکنش جرم محتویات ظرف وسط 

 گرم کاهش جرم در هر دقیقه است. 24داشته که معادل 

 علوم نهم 2مبحث: فصل/  سطح سختی: دشوار/  محاسباتی -نوع سؤال: کاربرد دانش 

 

 شوند.تبدیل می −𝑃3و فسفر به  𝐶𝑙−1مدار آخر الکترونی هر یون باید کامل باشد، پس کلر به آنیون /  4گزینه .9

 علوم نهم 2مبحث: فصل /  سختی: متوسط سطح/  نوع سؤال: کاربرد دانش

 

 شناسیبخش زیست

توانند برای انسان ای دارند. برخی آغازیان میای و هم انواع پریاختهیاختهآغازیان هم انواع تک/  1گزینۀ  .13

 دتواننفقط برخی از آغازیان می ای است.یاختهزا باشند مانند عامل بیماری ماالریا که نوعی آغازی تکبیماری

نتز برخی آغازیان که قادر به فتوس تولیدکننده باشند نه همۀ آنها. مثالً عامل بیماری ماالریا تولیدکننده نیست.



برخی آغازیان با کمک  نقش بسیار مهمی در جلوگیری از گرمایش اتمسفر زمین دارند. CO2هستند با مصرف 

 جا شوند.توانند جابهتاژک، مژک و یا پاهای کاذب می

مبحث سؤال: ترکیبی کتاب درسی و کتاب تکمیلی علوم /  سطح سؤال: دشوار/  ل: دانش و درک و فهمنوع سؤا

 11تجربی فصل 

 

دهند و موجود ها ساختار سلولی ندارند و تغذیه و تنفس و سایر اعمال حیاتی را انجام نمیویروس/  3گزینۀ  .11

قادر به تکثیر نیستند. محیط کشتی که برای  خارج از سلول میزبان خودشوند برای همین زنده محسوب نمی

توانند در چنین محیطی تکثیر شوند چون ها نمیشود دارای مواد مغذی است ویروسها استفاده میباکتری

 کنند و برای تکثیر شدن به سلول زنده نیاز دارند.ها تغذیه نمیویروس

 کتاب علوم تجربی 11ل: فصل مبحث سؤا/  سطح سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و درک و فهم

 

بازدانگان با وجود اینکه در  ها گیاهان بسیار ساده و ابتدایی هستند که سامانۀ آوندی ندارند.خزه/  1گزینۀ  .12

ها ریشه ندارند. خزه شود.ای تشکیل نمیکنند اما در اطراف دانۀ آنها میوهچرخۀ زندگی خود دانه تولید می

همۀ گیاهان تولیدمثل جنسی دارند اما فقط در  شود.سا نامیده میدارند که ریشههایی شبیه به ریشه اندام

 باشد.نهاندانگان اندام تولیدمثل جنسی، گل می

 کتاب علوم تجربی  12مبحث سؤال: فصل /  سطح سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و درک و فهم

 

توان متوجه شد باشد میهای منشعب میرگبرگبا توجه به شکل ظاهری برگ که پهن بوده و دارای /  4گزینۀ  .13

 ای دستجات آوندی در ساقه بر روی یک حلقه قرار دارند.ای است. در گیاهان دولپهکه نعناع یک گیاه دولپه

 کتاب علوم تجربی 12مبحث سؤال: فصل /  سطح سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و کاربرد

 

 شناسیبخش زمین

های اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به های اقیانوسی هستند. ورقهورقه Bو  Aای و یک ورقۀ قاره D/  3گزینۀ  .14

 ای دارند.های قارهورقه

 کتاب علوم تجربی 6مبحث سؤال: فصل /  سطح سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و کاربرد

 



از یکدیگر هستند و از محل شکاف به خاطر این که در محل دریای سرخ دو ورقه در حال دور شدن /  2گزینۀ  .15

 ها را ایجاد کنند.ترین سنگبین آنها مواد مذاب خارج شده و پس از سرد شدن و منجمد شدن جوان

 کتاب علوم تجربی 6مبحث سؤال: فصل /  سطح سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و کاربرد

 



A: ……..... she know you well?  
B: I’m not sure! 
 

1)  Do 
2)  Is 
3)  Does 
4)  Has 

  



My brother isn’t very …....... He usually forgets important 
things. 

 

 1)  careless 
 2)  patient 
 3)  selfish 
 4)  careful 
  



Normally, Iranian people ……. home on Nature Day. 
 
 1)  stay 
 2)  don’t stay 
 3)  celebrate 
 4)  don’t celebrate 
  



The doctors …… bags are on the patient ………. desk. 

 
 1)  ‘s - of 
 2)  ‘ - of 
 3)  Of -  ‘s 
 4)  ‘ -  ‘s



Which of the followings has a rising intonation? 
 
 1)  How are you today? 
 2)  Stand up, please. 

3)  Everybody likes her. 
 4)  Are they checking out? 
   



Which sentence is grammatically wrong? 
 

1)  Are they staying for two nights? 
 2)  The wheels of the car is big.  
 3)  My grandpa recites the holy Quran. 
 4)  Everyone was present yesterday. 
  



A: What …… your best friend ? 
B: She is really brave and hardworking. 
 
 1)  does – like 
 2)  is – like 
 3)  does – look 
 4)  is – likes 
  



When’s their aunt to Paris? 
 
 1)  travels 
 2)  is travelling 
 3)  travelling 
 4)  travel 
 
  



This movie isn’t  for young children, you should go and 
help your mom ………. setting the table. 
 
 1)  possible - with 
 2)  suitable - with 
 3)  good - at 
 4)  suitable - by 
  



He is a bit shy and he is also very………… 
 
 1) polite. 
 2) rude. 
 3) funny. 
 3) fine. 



به عنوان فعل   Doesبایست از به کار رفته یم she کلمهاز آنجایی که   –  Cگزینه  -1
 کمیک استفاده شود. 

 
آدم  دهد که او نشان یموقتی فردی معموال مسائل مهم را فراموش میکند  – Dگزینه  -2

 به معنای "با دقت " است .   careful دقیق و محتایط نیست . 
 

 
مانند". درمورد جشن گرفتی  این  ها روز طبیعت معموال در خانه "نیمایرای    – Bگزینه  -3

 توان از این گزینه استفاده نمود. پس از جایی خایل نیم homeروز با توجه به کلمه 
 

مالکیت نی   اضافه   sشود و نیاز است به آن ختم یم sای به وقتی کلمه – Dگزینه  -4
شود  ختم یم tچون به  patientشود. در مورد کلمه آورده یم  sپس از   ‘شود عالمت  

 را به انتهای کلمه اضافه نمود.   s‘توان به راحتی یم
 

 
ود .    yes – noدر سواالت   – Dگزینه  -5  لحن صدا به سمت باال می 

 
 در فعل استفاده نمود.   areبایست از ها جمع هستند یمچون چرخ  – Bگزینه  -6

 

 what is your bestبه جوایی که استفاده شده . باید از عبارت با توجه   – Bگزینه  -7
friend like ?   . استفاده کنیم 

 
 

  است پس    isکه مخفف   آمده است s‘حالت   whenچون بعد از   – Cگزینه  -8
 دار استفاده کنیم.  ingبایست از فعل یم
 

های کم سال "مناسب" نیست. همچنت   کمک کردن با  فیلم برای بچه  – Bگزینه  -9
 آید. یم withحرف اضافه  



در این سوال باید از صفت برای توصیف خود استفاده کنیم . و    – Bگزینه  -10
دارای تناقض است پس    d از صفت استفاده کرده است . گزینه   bگزینه ی 

 نمیتواند جواب درست باشد .  



  كدام مختصات جغرافيايي زير در قارّة آسيا قرار دارد؟

  

٣٠ )١N   ٩٠ـE 
٤٠ )٢S   ٣٠ـE  

١٥ )٣S   ٩٠ـW  

٦٠ )٤N   ١٥ـW 
   



دي ماه است. كدام ساعت و كدام  ١صبح روز  ١١اينجا تهران؛ ساعت 

  تاريخ با اين ساعت و اين تاريخ مطابقت بيشتري دارد؟

  

  دي ماه ١ـ روز  ١٤پاريس ـ ساعت  )١

  آذرماه ٣٠ـ روز  ٢نيويورك ـ ساعت  )٢

  دي ماه ٢ـ روز  ١١مسكو ـ ساعت  )٣

  دي ماه ١ـ روز  ١٧توكيو ـ ساعت  )٤

   



  كدام عبارت درست است؟

  

ها بر سطح مدار گردش انتقالي زمين، همواره به صورت طبقمحور  )١

  عمودي است.

بي، كرة جنودر اول دي ماه، خورشيد به مدار رأس الجدي در نيم )٢

  تابد.عمودي مي

كرة در اول دي ماه، خورشيد به مدار رأس السرطان در نيم )٣

  تابد.شمالي، عمودي مي

همواره خورشيد به منطقة خط استوا و مناطق نزديك آن به  )٤

  تابد.صورت عمودي مي

   



بوم هاي سنگي كاتماندو و زيستدرياچة ويكتوريا، صخره«به ترتيب 

  سازند؟زمين را ميهاي ساوان، كدام محيط

  

  بيوسفر ـ هيدروسفر ـ اتمسفر )١

  ليتوسفر ـ اتمسفر ـ هيدروسفر )٢

  هيدروسفر ـ ليتوسفر ـ بيوسفر )٣

  هيدروسفر ـ ليتوسفر ـ اتمسفر )٤

   



هاي اقيانوسي، كمترين و بيشترين عمق، مربوط به در بحث ناهمواري

  ها است؟كدام بخش

  

  پوستة اقيانوسي ـ دشت اقيانوسي )١

  فالت قارّه ـ شيب قارّه )٢

  فالت قارّه ـ گودال اقيانوسي )٣

  ـ فالت قارّهشيب قارّه  )٤

   



تواند علّتي درست بر سرد و خشن بودن منطقة كدام يك از علل زير نمي

  مغولستان به شمار آيد؟

  

  قرارگيري بر روي منطقة بلند و مرتفع فالت مغولستان )١

  ها و درياهادوري از آبهاي بزرگ جهان مانند اقيانوس )٢

  هاي سردِ سال و سردساليافزايش و طوالني شدن دوره )٣

  قرارگيري در شمال منطقة رأس السرطان و دور از استوا )٤

   



  ؟وجود نداردة اروپا، آمريكا و آسيا بوم در سه قارّكدام زيست

  

  تايگا )١

  توندرا )٢

  ايمديترانه )٣

  ساوان )٤

   



بومها به صورت مستقيم عاملي براي تخريب زيست تواندنميكدام عامل 

  به شمار آيد؟

  

  ايجاد و گسترش شهرها و روستاها )١

  توليد و مصرف كردن مواد غذايي  )٢

  هاي صنعتيتوليد انبوه كاال در كارخانه )٣

  شكار و تجارت اعضاي بدن حيوانات )٤

   



افغاني به ايران، مهاجرت روستاييان به مهاجرت جنگ زدگان «به ترتيب 

كدام  زير مجموعة، »شهرها و مهاجرت نخبگان به خارج از كشور

  شوند؟ها ميبنديدسته

  

  مهاجرت اجباري ـ مهاجرت داخلي ـ مهاجرت اختياري )١

  مهاجرت خارجي ـ مهاجرت اجباري ـ مهاجرت اجباري )٢

  مهاجرت اجباري ـ مهاجرت اجباري ـ مهاجرت اجباري )٣

  مهاجرت داخلي ـ مهاجرت خارجي ـ مهاجرت داخلي )٤

   



كشورهاي داراي شاخص توسعة انساني پايين، عمدتاً در كدام محدود 

  گيرند؟قرار مي

  

  جنوب شرق آسيا )١

  نيمة شمالي آمريكاي شمالي )٢

  مركز و جنوب آفريقا )٣

  آفريقا شمال و شمال شرق )٤

   



  ؟نادرست استكدام توصيف از كدام دورة حكومتي 

  

  دوران تثبيت شدن حكومت صفوي ←شاه تهماسب اول  )١

  دوران قدرت حكومت مركزي صفويه ←شاه عباس اول  )٢

  دوران يكپارچگي جغرافيايي و اتحاد ←شاه سلطان حسين  )٣

  گيري ساز و كار حكومتيدوران شكل ←شاه اسماعيل اول )٤

   



، »انقالب كبير فرانسه، عهدنامة پاريس و جنگ جهاني اول«به ترتيب 

  اند؟همزمان با سلطنت كدام پادشاه در ايران بوده

  
  آقا محمدخان قاجارنادرشاه افشار ـ كريم خان زند ـ  )١

  لطفعلي خان زند ـ ناصرالدين شاه قاجار ـ احمدشاه قاجار )٢

  ناصرالدين شاه قاجار ـ لطفعلي خان قاجار ـ شاهرخ ميرزا افشار )٣

  فتحعلي شاه قاجار ـ مظفرالدين شاه قاجار ـ احمدشاه قاجار )٤

   



وجه اشتراك اصالحات دوران عباس ميرزا و اميركبير در كدام گزينة زير 

  آمده است؟

  

  تأسيس مدارسي به سبك اروپايي در ايران )١

  انگلستان از امور ايرانقطع نفوذ روسيه و  )٢

  فرستادن دانشجوياني براي تحصيل به اروپا )٣

  مبارزة گسترده با مفاسد سران و درباريان )٤

   



اند در طول دوران سلطنت خويش بر نيروهاي كدام دو پادشاه توانسته

  كنند؟يا مقاومت روسيه غلبه 

  

  ناصرالدين شاه قاجار ـ شاه عباس اول صفوي )١

  نادرشاه افشار ـ آقا محمد خان قاجار )٢

  فتحعلي شاه قاجار ـ كريم خان زند )٣

  محمدعلي شاه قاجار ـ احمدشاه قاجار )٤

   



اي در دوران صفويه براي گسترش تجارت داخلي و خارجي را عامل پايه

  توان جستجو كرد؟در كدام گزينه مي

  

  ايجاد مراكز اقامتي و جهانگردي )١

  هاها و جادّهع راهايجاد شبكة وسي )٢

  ساخت كاروانسراهاي متعدد )٣

  نظم و امنيت در سرتاسر كشور )٤

 
 



  مطالعات اجتماعي      ١٤٠٠ـ ١٤٠١سال:     منهپايه:   پاسخ نامه     پيشرفت تحصيلي سمپاد

  

درجه بودن عرض و طول جغرافيايي، اين  ٩٠درجه و  ٣٠در نيمكرة شرقي قرار دارند؛ بنابراين و همچنين بر اساس  ٩٠Eدر نيم كرة شمالي و   ٣٠Nـ ١

  نقطه در آسيا قرار گرفته است.

  

مكرة شمالي توكيو در شرق ايران و تقريبا در فاصلة نزديك ساعتي ايران قرار گرفته است. از نظر نيم كره و فصل نيز هر در دوي تهران و توكيو در نيـ ٢

  قرار دارند. 

  

  شمالي رخ مي دهد.و اين به صورت بر عكس در نيمكرة  تابدكرة جنوبي، عمودي ميدر اول دي ماه، خورشيد به مدار رأس الجدي در نيمـ ٣

  

  هيدروسفر (آب كره) ← درياچة ويكتورياـ ٤

  ليتوسفر (سنگ كره) ← هاي سنگي كاتماندوصخره

  بيوسفر (زيست كره) ←بوم ساوانزيست

 
  عمق بسيار زيادي دارد. ـ گودال اقيانوسيعمق بسيار كمي دارد فالت قارّه  ـ٥

 
  خود معلول علل ديگري چون ارتفاع، دوري از دريا و ... است. سردساليهاي سرِد سال و افزايش و طوالني شدن دورهـ ٦

 
  گيرد.عمدتاً در محدودة آفريقا شكل مي ساوانـ ٧

 
  تواند عامل تخريب باشد.دربارة همة موجودات وجود دارد. مصرف گرايي و فشار به محيط ميتوليد و مصرف كردن مواد غذايي ـ ٨

 
  مهاجرت اجباري ← ايران مهاجرت جنگ زدگان افغاني بهـ ٩

  مهاجرت داخلي ← مهاجرت روستاييان به شهرها

 مهاجرت اختياري ← مهاجرت نخبگان به خارج از كشور
  

  قرار دارند. مركز و جنوب آفريقاـ اين كشورها با توجه به نقشة شاخص توسعة انساني در ١٠

 
ها بوده است. در اين دوران، حتي نبوده بلكه دوران اختالفات و درگيري و اتحاد جغرافياييدوران يكپارچگي صفوي نه تنها شاه سلطان حسين زمان ـ ١١

  هاي كوچك شورشيان نيز مقابله كنند.توانستند با گروهنمي

 
، عهدنامة زندلطفعلي خان  در زمان به ترتيب انقالب كبير فرانسهاين پرسش برآمده از خط زمان بسيار مهم درس يازدهم است؛ بر اين اساس ـ ١٢

  .اندبودهاحمدشاه قاجار همزمان با سلطنت  و جنگ جهاني اولناصرالدين شاه قاجار دوران هم زمان با  ،پاريس
 

  فرستادن دانشجوياني براي تحصيل به اروپا بوده است.وجه اشتراك اصالحات دوران عباس ميرزا و اميركبير در ـ ١٣

 
  كرده اند. در طول دوران سلطنت خويش بر نيروهاي روسيه غلبه كه اند هبوددو پادشاه  نادرشاه افشار و آقا محمد خان قاجارـ ١٤

 
شبكة اي در دوران صفويه براي گسترش تجارت داخلي و خارجي بوده است و با توجه به اهميت آن عامل پايه نظم و امنيت در سرتاسر كشورـ ١٥

  ساخت كاروانسراهاي متعدد و مراكز اقامتي و جهانگردي ايجاد شد. ايجاد شده و براي اسكان تجار و مسافران، هاها و جادّهوسيعي از راه

 
 




