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 قرآن

  چيست؟» َمهد«ترجمه صحيح واژه قرآني  -1
  رستگاريد)   سرزمينج)   محل آرامشب)   هدايت )الف

  ترجمه كدام تركيب قرآني صحيح مي باشد؟ -2
َع لَُکمب)   : كه دين را به پا داشتند. اَن اَقیُموا الّدینَ  )الف   : برايشان مقرركرد. َرشَ
  : درآن پراكنده نـمي شويد. التَـتَـَفرَّقوا فیهِ  د)  : به تو وحي كرديم. اَوَحینا اِلَیَك ج) 

 ؟صحيح نيستترجمه كدام تركيب قرآني  -3
ً  )الف ً َحکی ً ب)     : داناي باحكمت َعلی   : شبي بابركت لَیلٍَة ُمباَرکَةٍ د)     : سرآمدي آسماني اََجٍل ُمَسمیج)   : موفقيتي بزرگ فَوزًا َعظی

  ترجمه شده است؟ نادرست،كدام گزينه به صورت درترجمه عبارت قرآني زير -4
وا َعن«  لَُهم  اَلَّذيَن كََفُروا َو َصدُّ   »راه خدا شدند،اعمالشان را محو ونابود مي كند.كه كافرشدند و مانعكساني« » َسبيِل ِهللا اََضلَّ اَع

واب)   كََفُروا )الف لَُهم د)  اََضلَّ  ج)   َصدُّ   اَع
  چيست؟»  لُِیدِخَل الـُمؤِمنیـَن َو الـُمؤِمنـِٰت َجنَّـٍٰت « رآني ترجمه صحيح عبارت ق -5

  وارد بهشت ها شوند. تا مردان و زنان با ايمانب)   تا مردان و زنان با ايمان را وارد بهشت ها كند. )الف
  بهشت ها خواهندشد. براي اينكه مردان و زنان باايمان واردد)    مردان و زنان با ايمان به بهشت ها وارد مي شوند . ج)

  معنا شود؟» مضارع « به صورت  بهتر استفعل ماضي دركدام گزينه ،  -6
ٰمٰوِت َو االَرَض  ماَخلَقَناج)   هللاُ  شاءَ اِن ب)   لَُکم فیها ُسبًُال  َجَعَل  )الف   َربَُّنا هللاُ  قالوااِنَّ الَّذیَن د)   السَّ

  ؟ كندميناشاره كدام عبارت قرآني به نتيجه اعمال  -7
َ ِيف َجنَّـٍٰت إِنَّ  )الف بوا ِبـٔايـِٰتنا كُلِّها فَاََخذنـُٰهمج)   َجزآًء بـِ کانوا یَعَملونَ ب)   َو ُعيُونٍ املُتَّق َ ) د  كَذَّ   َو ِفی االَرِض ءايـٌٰت لِلُموِقن

  كدام عبارت قرآني به صورت پرسشي ترجمه مي شود؟ -8
ینا ِبٓهِ اِبراهیَم َوموسٰی َو عیسیٰٓ ما وَ ب)       ما َوّصٰی ِبِه نوًحا )الف     صَّ
ٰمٰوِت َو االَرَض د)       ساَء ما یَحُکمونَ ج)    لَِئـن َساَلتَُهم َمن َخلََق السَّ

  پيام آسماني

  هدف خداوند از بيان احكام و قوانين الهي چيست؟ -9
  اطاعت محض بندگاند)    ودنشان دادن قدرت خج)   سخت گيري بر بندگانب)   هدايت انسان وسعادت او )الف

  ؟خداوند دارد »تسبيح« فقط اشاره به  كدام عبارت قراني، -10
ّ ُسبحاَن ِهللا  )الف ِ َ  ج)   املُلکيفَرشیکٌ م یَُکن لَه...لَ  ب)   .والَحمُد ِ ا ِ   َوُهو الـَحکیُم الَخبیرُ  د)   رَبِّ العالَمیَن. لَحمد

  » کِر ِهللا تـَطَمِنئُّ الُقلوُب ... اَال ِبذِ «    ك از آثار ايمان، اشاره دارد؟، به كدام يمقابلني عبارت قرآ -11
  رحمت وفضل خداوندد)   آرامشج)    دوري از گناهانب)    هدفمندي )الف

  ؟شودايمان مي امام علي (ع) چه چيزي، باعث از بين رفتن به فرموده -12
   رسيدن به آرزوهاي دنيويد)   هوسرانهايبا انسانهمنشينيج)    ي و بي هدفياحساس پوچ ب)   انجام دادن گناهان )الف

  است .قراردادن پيامبران در زندگي ، . . . . . . . . ي سرمشق الزمه -13
   رها كردن دنيا د)  توبه از گناهانج)    حركت در مسير ايمانب)   شناخت ويژگيهاي آنان )الف

  ؟م چيستهدف امام زمان (عج ) از قيا -14
  مردمو طمعحرصكردنبرطرفد)   گسترش عدالت ومهربانيج)    رشد فهم و ايمان مردم ب)  پيشرفت وضعيت اقتصادي )الف

  اشاره دارد؟ "هدايتگران واقعي"كدام تركيب قراني به يكي از ويژگيهاي  -15
  َشدید الِعقاِب د)    یِهمَعلَ  فَال َخوٌف ج)    هللا اَواتَّقو ب)   وابینالتَّ  بُّ حِ یُ  )الف

  تشبيه كردند؟ » يهوديان«م صادق (ع) چه كساني را به برخي اما -16
  كنند .مردمي كه از عالمان خود پيروي ميب)   كنند.ميپيروي از خود دعوتمردم را بهبدكار كهعالمان )الف
  كنند و عالم نيستند.سائل ديني اظهار نظر ميدر مكهكسانيد)   كنند.ميمردمي كه از عالمان حريص و دنيا طلب پيرويج) 
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  ؟ صحيح نيستكدام گزينه در رابطه با امام زمان (عج) -17
  است. امامبا قيامهمراهيمردم برايظهور امام، آمادگياز شرايطيكيب)   كنند.زمان(عج)مشخصرا براي ظهور امامتوانند زمانيميايعده )الف
    ظهور نيست.دورانكار مختصخدا،وايندينياريزمان، يعنيامامياري د)  اديان آسماني نيز وجود دارد. اعتقاد به ظهور منجي در سايرج) 

ه طاغوت زمانه را ك –بلكه نمرود  ،(ع) نه تنها مردم عاديحضرت ابراهيم« ؟دارد» ارتباط« با كدام ويژگي پيامبران مقابلي جمله -18
  ».استدالل تمام به چالش كشيد جاعت ودر كاخش با ش -كرد ادعاي خدايي مي

  دستورات الهي روشن وداليلبياند)   با خرافات وعقايد باطلمبارزهج)   خداپايداري در راه واستقامتب)   وتسليم در برابر خداوندمطيع )الف

  عربي

 است؟ ناهماهنگكدام گزينه با بقيه  -19
َ  ب)  أْربََعة )الف انِیَة ج)  لثُّالثاءا   ْمَسةخَ د)    َ

 با بقيه متفاوت است؟» َخْیر«ي در كدام گزينه معناي كلمه -20
  َخیُْر الّدنیا واالِخرِة َمَع الِعلِْم. د)   ال َخیْر َيف قَوٍل إّال َمَع الِفْعل.ج)   اَلِْعلُْم أَْصُل کُلِّ َخیٍْر.ب)   أَنَْت َخیُْر الرّاِحمین. )الف

 درست است؟ كدام پرسش و پاسخ -21
. ْن أیَْن أَنَْت ؟مِ  )الف ّ    .لِِزیارَِة َمرْقَِد اِماِم الثّاِمن ِبَم یُساِفُر الزُّواُر إِلٰی َمْشهد؟ب)   أنا ِمْن ایرا
َ کُرََة املِنَضدِة؟ قَبَْل ساعتَیِن. ج)    َهْل ُهَو زَِمیلَُک ؟ ال ُهَو جاري. د)   َمتی تَلَْع

 هاي كدام گزينه متضاد هستند؟واژه -22
ّ د)   رَِخیَصةٌ  - غالِیةٌ ج)   َصِدیُق  - َعَداَوةٌ ب)   َمْرسُورُ  -َحزَِن  )الف   ِعْنَدما -لَ

  هاي امر در كدام گزينه مانند هم هستند؟ي فعلترجمه -23
  رياُْشکُ  - اُْشُکرْ  د)   اِلْبَسی -اِلْبَسا  ج)    اِْجلِسنَ  - اِْجلِْس  ب)  اُنْظُروا -اُنْظُْر  )الف

  در كدام گزينه آمده است؟ ي درست كلمات مشخص شده در جمالت، به ترتيبترجمه -24
  »الّناِس َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس...أَْعلَُم  -الطّالباُت، ناِجحاٌت. هُؤالءِ  -.الّتالمیُذ َصِحیَفًة ِجداریّةً  کََتَب  «

  داناترين -اين  -نوشت د)   دانممي -ها اين - نوشتندج)   داناترين -اين  - نوشتند ب)  داناتر -اين ها  - نوشت )الف
  ي كلمات هم خانواده هستند ؟در كدام گزينه همه -25

  قَِدیر -َمرْقد  –قاِدر د)   َحکیم -َمْحکوم  -حاکمج)   رَفیع –َمْعروف  –راِفع ب)   َعلیم -َمْعمول -عاِمل )الف
  ؟نداردي مقابل آن مطابقت مفهوم كدام عبارت با واژه -26

  َمَمرُّ ُمشاةٍ   جانٌب ِمَن الّشارع لُِمروِر الّناِس ب)   اَلْغابة أَرٌْض واِسعٌة ِفیها أَْشجاٌر کثیرٌة.  )الف
باُب   و لَیُْسوا أطفاالً الذین َوَصلوا إلی ِسنِّ البُلوغِ د)   اَملَخزَن  َمکاٌن نَجَعُل و نَْحَفُظ فیِه أشیاًء ُمختَلِفةً ج)    أَلشَّ

  با كدام يك از گزينه ها ارتباط معنايي بيشتري دارد؟» کاُة الِْعلِْم نَْرشُهُ َز « -27
ً فََکاَنُّه جاِهٌل. )الف       ال َعَمَل کَالتَّحقیِق.ب)     َمْن کَتََم ِعلْ
.د)      َرشَُف املَرِء بالْعلِم َواْألَدِب. ج)   اَلِعلُْم أْصُل کُلِّ َخیٍْر َوالَْجهُل أْصُل کُلِّ رشٍّ

  ي كدام عبارت درست است؟ترجمه -28
ِ َو الْیَوِم االِخر ... . َمنْ  )الف   . : چه كساني ايمان آوردند به خدا و روز قيامت آَمَن ِبا
  : قرار بده برايم زباني راستگو در ديگران. اِْجَعْل يل لِساَن ِصدٍق ِيف االِخریَن.ب) 
  : نگاه كنيد آن يك كشتي جنگي است كه به ما نزديك مي شود. َرتُب ِمّنا.... تِلَْک َسِفینٌة َحْرِبیٌّة تَقْ  اُنظُرواج) 
  كند خدا را.: تشكر نمي كند از مردم كسي كه شكر نمي  َمْن ال یَْشُکُر الّناَس.ال یَْشُکُر هللاَ د) 

  فارسي ادبيات

  مترادف واژه هاي مشخص شده در كدام گزينه به درستي آمده است؟ -29
  مرگ/يا پر برآورم بهر پريدني (آزاد شوم)  به وارهمتا و خلوتمدر حبس ب)  نيست(پند و اندرز) پندارو خودپسندياست/گهار و شايستگيكگهجواني )الف
  بد/ گرچه پاكي تو را پليد كند ( سخن) صحبتبا بدان كم نشين كه د)   قيمتي)ند(سنگگوهردرآفرينش ز يكيكديگرند/كهآدم اعضايبنيج) 

  گزينة...؟ به جزها در همة گزينه ها صحيح است خانوادة واژههم  -30
  بصيرت، مبصر، بصيرد)   غني، اغنيا، غنيمتج)   منزوي، انزوا، زاويهب)  جهد، جهاد، مجتهد )الف
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  در كدام گزينه غلط اماليي ديده مي شود؟ -31

  و خرسندي ، عيب و عار سرير و اورنگ، قناعت ب)  استراق سمع، مصائب زندگي، محبس تن )الف
  مدهوش و متحير، خرسند و قانع، حرص و هوسد)   طعن و سرزنش، داعيه و انگيزه، موحبت و بخششج) 

 به ويرايش نياز دارد؟ زير، جمالت از يك كدام -32
  .خورد آن انگورهاي از شد و باغ وارد شكمو شغالب)   .است شدهكاشته آموزاندانش توسط زيبا هايگل اين )الف
  .نكنيم فراموش را انسانيت و بزرگي رفتارهايمان، درد)   .زد زمين بر را او شد و روبرو سهراب با رستم ج)

  به جز...نام همة كتاب هاي زير از نام نويسنده گرفته شده  -33
  اخالق ناصريد)    مرزبان نامهج)    قابوس نامهب)    رسالة قشيريه )الف

  است؟ ادرستنكدام گزينه  -34
  در وصف پديده ها، توجه به عنصر تخيل، مانند تشبيه و تشخيص، اهميت بسزايي دارد. )الف
  متن هاي توصيفي با هدف توصيف خصوصيات پديده ها نوشته شده و با لحني آرام و لطيف ادا مي شوند.ب) 
  دستوري نيز مي گويند. گاهي اندرز و تعليم با زنهار و پرهيز همراه است از اين رو لحن آن ها راج) 
   است و با لحني آرام همراه با روحية خيرخواهي بيان مي شود. آموزش تعليمي، هاي متن هدف د)

  گزينة...به جزتعداد تركيب هاي همة گزينه ها به درستي مشخص شده  -35
  ) 2پاك و بي عيب خدايي كه به تقدير عزيز/ ماه و خورشيد مسخر كند و ليل و نهار (  )الف
  )4عقل حيران شود از خوشة زرين عنب / فهم عاجز شود از حقة ياقوت انار (  ب)
  )2تا چند منزوي در كنج خلوتي / دربسته تا به كي در محبس تني ( ج) 
  )4خداوند نام و خداوند جاي / خداوند روزي ده رهنماي ( د) 

 ة...؟گزين مگر درزمان فعل در همة گزينه ها به درستي بيان شده است  -36
  مضارع اخباري)(در پيله تا به كي بر خويشتن تنيب)   مضارع التزامي) (اي شوياگر در خانه )الف
  مضارع اخباري)(بندم.براي ديدني هاي ناراحت كننده چشم هايم را نميد)   مستمر)  كنم.(مضارعدر خود سفر مي گردم و پيوستهميگرد خويشج) 

 اسمي به درستي مشخص شده است؟ در كدام گزينه هستة گروه -37
  باشد. بي سودبدان كه مردم بي هنر مادام ب)   غنيمت است دلدر زندگي مطالعة  )الف
   و بي چيز بودي و شغلي پست داشتي. فقير تو فردي د)  حس باشد. لذت بخش ترينمطمئنم كه حس بينايي بايد ج) 

  ه چيست؟شدمشخصمنظور از قسمت.» او خود اوفتداصه كسي را كه پند نشنود كه مگوي و پند مده، خرا نصيحتكس«عبارت بهبا توجه -38
  گرفتار شدن د)    متوجه شدن ج)  تجربه كردنب)   فروتني كردن )الف

  با كدام گزينه تناسب بيشتري دارد؟» آدمي بايد كه بسيار نگويد و سخن ديگري به سخن خود قطع نكند.« عبارت  -39
  خوب گوي تا خوب شنوي. ب)  نكته مكاني دارد هر سخن جايي و هر )الف
  مياور سخن در ميان سخند)   زبان سرخ سر سبز مي دهد بر بادج) 

  ؟ندارد در كدام گزينه پرسش انكاري وجود -40
  فضل خداي را كه تواند شمار كرد؟ب)   تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟ )الف
  ه تواند كه دهد ميوه الوان از چوب؟كد)   چه جاي اين حرص و هوس باطل است؟ج) 

  دارد؟ كمتريمفهوم كدام گزينه با عبارت زير تناسب  -41
  .»بود بهتر اصل گوهر از تن گوهر كه داري نيز تن گوهر باشي، گوهري و اصيل اگرچه كه كن جهد« 

  ت نبيند به جز آن يك هنرگر هنري داري و هفتاد عيب/ دوسب)   سخن زين درازي چه بايد كشيد/ هنر برتر از گوهر آمد پديد )الف
  فرزند هنر باش نه فرزند پدر / فرزند هنر زنده كند ياد پدرد)   جوان بي هنر سخت ناخوش بود / اگر چند فرزند آرش بودج) 

  به درستي آمده است؟ در كدام گزينه ركن دوم تشبيه( مشبه به ) عبارت زير، -42
  »ة وي آفتاب و قنديل هاي وي ستارگان و تو از عجايب اين غافل.اين عالم خانة خداست و چراغ وي ماه است و شعل« 
  اين عالم، ماه، آفتاب، ستارگاند)   خانه، چراغ، شعله، قنديلج)   خانه، ماه، آفتاب، ستارگانب)   عالم،چراغ،شعله،قنديلاين )الف

  مطالعات اجتماعي
  ؟نيستها كدام گزينه از نتايج حركت ورقه -43

  زلزلهد)    سيالبج)    تش فشانآب)    گسل )الف
  ها به ايران در دوره حكومت شاه اسماعيل صفوي چه بود؟دليل ناخشنودي و حمله عثماني -44

  كشورگشاييد)    اختالفات مرزيج)   مذهبشيعهحكومتگيريشكلب)    توسعه قلمرو )الف
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به (در ايستگاه چهارم ؛باشد -6 اند. اگر در ايستگاه دوم دماتان توقف نمودهمتر صـعود در كوهسـ   1500كوهنوردان به ازاي هر  -45
 ؟دما چند درجه است )سمت قله
  درجه -24د)    درجه -18ج)    درجه -12ب)     درجه صفر )الف

ه مطابق با شاخص توسع »ندارند.باال به خاطر ناآگاهي به نظام پزشكي جديد اعتمادي  اًبا داشـتن درآمد نسـبت   A مردم كشـور «  -46
  د.نده محسوب مي شوادر متن باال به ترتيب اين كشور از نظر ......... پيشرفته و از نظر ......... و ........... عقب م ؛ينانسا

  يفرهنگ–يبهداشت–اقتصاديد)    اقتصادي–فرهنگي–بهداشتيج)   بهداشتي–فرهنگي–اقتصاديب)   بهداشتي–اقتصادي–)فرهنگيالف
  ؟دليل اختالف و درگيري مقامات كشوري و لشكري در اواخر دوره صفويه چه بود -47

   هافرماني قزلباشد) نا   بي لياقتي شاهانج)    هاحمله عثمانيب)    هاهجوم افغان )الف
   چند درجه است؟ Aمدار قطبي شمال را قطع كند مختصات جغرافيايي نقطه  Aاگر نصف النهار گرينويچ در نقطه  -48

  N درجه 90 جغرافيايي عرض –درجه  صفرطول جغرافيايي ب)    درجه صفرعرض جغرافيايي  -درجه  صفرطول جغرافيايي  )الف
   S درجه 90 جغرافيايي عرض –درجه  صفرطول جغرافيايي د)   N درجه 90يايي عرض جغراف – درجه 180 طول جغرافياييج) 

در متن  »ند.بركنند و آنها ناچار به كشورهاي همسايه پناه ميهايشان بيرون ميرا از خانه هاسربازان اسرائيلي وحشيانه فلسطيني«  -49
  شود ؟باال كدام نوع مهاجرت ديده مي

   داخلي –اختياري د)   خارجي –اجباري ج)   داخلي –اجباري ب)   ارجيخ –اختياري  )الف
 اين دو شهر چند درجه با هم اختالف دارند؟ ؛دقيقه زماني باشد 150اگر فاصله دو شهر  -50

   دقيقه 30درجه و  15د)   دقيقه 20درجه و 30ج)   دقيقه 30درجه و  20ب)   دقيقه 30درجه و  30 )الف
 ؟رسيمها ميهمواريابتدا به كدام بخش از نا ،با اقيانوس از تماس ساحل -51

   گودال اقيانوسيد)   فالت قاره ج)    دشت اقيانوسيب)     شيب قاره )الف
 به ترتيب مربوط به كدام زيست بوم است؟ ،توليد رطوبت جو و تجارت عاج فيل ،توليد كاغذ عمدتاً -52

   تايگا - توندرا - ساواند)   تايگا-ساوان–استواييجنگلهايج)    ساوان - بيابان - تايگا ب)  ساوان-استواييجنگلهايي-تايگا )الف

  رياضي

xدو مجموعه روبرو مساويند ، مقدار  -35 y  : برابر است با      x , , , , y 3 3 4 4 6 3 
  +2د)   +1ج)   -2ب)   -1 )الف

 ؟ كندنميعه را مشخص كدام عبارت يك مجمو -45
  13و كوچكتريا مساوي 10سه عدد طبيعي بزرگتر از ب)   اعداد اول كوچك تر از يك  )الف
   10سه عدد طبيعي بزرگتر از  د)     19شمارنده هاي اول عدد  ج)

ـ    حـداقـل دو فلز  آليـاژ از مخلوط شـــدن   -55   وتفلز متفــا 4داراي  A، اگر مجموعـه  آيـد دســـت ميهبــا هم در حـالــت مـذاب ب
) n A   در آن نباشد؟ 1شماره فلز ولي  ،در آن حتماً باشد 4شماره  توان درست كرد كه فلزفلز چند آلياژ مي 4باشد، با اين  )4

  8د)   2ج)   3ب)   4 )الف
اگــر  -65     C x x , x ,B , , , ,A x x , x             1 1 3 2 1 2 1   بــاشــــنــد ، مــجــمــوعــه

 B C A  چند عضو دارد؟ 
  1د)   4ج)   2ب)   3 )فال

 فرزند دارد . چقدر احتمال دارد كه در اين خانواده هر فرزند خواهر داشته باشد ؟  3خانواده اي  -57

1 )الف
2

3ب)   
8

5ج)   
8

3د)   
4

  

   كدام گزينه است ؟  حاصل عبارت روبرو -85  ?    
2

2 3 4 3 

2ب)   2 )الف 3 6د)   6ج)   2 2 3  
  كدام گزينه نادرست است ؟-59

  حاصل ضرب دو عدد گنگ هميشه عددي گنگ است . ب)    شمار كسر هست . ، بي17بين دو كسر با مخرج  )الف

3نمايش اعشاري كسر  ج)
20

  هر عدد حقيقي كه گويا نباشد ، گنگ است . د)   مختوم است . 
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  هاي زير با مجموعه نقاط روي شكل زير برابر است؟ كدام يك از مجموعه -60

 )الف , , , , 2 1 0 1 ب)   2 x x , x   2 3    
 ج) x x  2 د)   3 x x R , x   2 3  

اگر  -16 A x R x/    17 2   ؟كدام گزينه درست استباشد،  8
ج)   A8ب)   A )الف , A1   A5د)   2

را داخل جعبه اي قرار مي دهيم، مي خواهيم بطور تصادفي يك كارت بيرون بياوريم چند  3تا  1كارت يكسـان با شماره هاي   3 -62
  پيشامد تصادفي براي اين كار وجود دارد ؟ 

  1د)   8ج)   6ب)   3 )الف
b اگر -36 ,a 0  ؟ هاي زير درست استكدام يك از گزينه 0

a )الف b a b     (بa b a b      (ج a b a b      (دa b a b    
 كند؟ ان ميرا به درستي بي BDC و ABDهشتي دو مثلثنهمدليلگزينه االضالع است، كدامبرو متوازيرو چهارضلعي -46

ˆ )الف ˆ ˆ ˆB B ,D D ,DB DB  2 1 1     (ز ض ز)2
ˆب)  ˆ ˆDB DB ,B D ,B D  2 1 1     (ز ض ز)2
ˆج)  ˆB B ,AB BC ,DB DB  1       ( ض ز ض)2
ˆد)  ˆA C ,BC AD ,DB DB  (ض ز ض)  

 كدام استدالل قابل قبول است؟  -65
  مستطيل است.   ABCDقطرها برابرند، پس  ABCDدر چهارضلعي  ب)  مربع نيست، پس اضالعش برابر نيستند. ABCDچهارضلعي  )الف
    االضالع است.متوازي ABCDپس ،اندروبرو مساويزواياي ABCDدر چهارضلعي  د)  است.  االضالعمتوازي ABCDقطرها برابر نيستند،پس ABCD در چهارضلعي ج)

 كدام عبارت درست است؟ -66
  مقعر است.شود،چندضلعيواقعشكلدرونخط ايجادشدهو پارهكنيموصلهمهدلخواه را بچندضلعي هر دو نقطهيكاگر درون )الف
  االضالع است.مثلث متساوي ،اگر در مثلثي هر زاويه خارجي دو برابر هر زاويه داخلي باشدب) 
     اند.نهشتدو مثلث هم ،اگر در دو مثلث سه زاويه نظير به نظير برابر باشند ج)
  .درون مثلث است ،اضالع هايها محل برخورد عمودمنصفثدر همه مثلد) 

  علوم تجربي 

 است؟ بيشتركات كبود محلول سرعت واكنش كدام يك از مواد زير با  -67
  طالد)   منيزيمج)   مسب)    آهن )الف

  باشد؟هاي سازنده، مشابه مولكول آب مياز نظر رابطة بين ذره مادهكدام  -68
  منيزيم اكسيدد)    سديم فلوئوريدج)    كينمك خوراب)    متان )الف

 دهد؟ نمي رخ آتشفشان در كدام يك از پديده هاي زير -96
 اي قاره و اقيانوسي ورقة دو شدن نزديك محلب)  شونده دور هاي حاشية ورقه )الف
  لغزنده هاي ورقه حاشيةد)    اقيانوسي ورقة دو شدن محل نزديكج) 

  : در اين صورت از تونل زيرگذر استفاده كند، به جاي عبور از مسير عرض خيابان اصلي، جهت ايمني بيشتر اگر مجيد -70
  مي شوند.جابجايي و مسافت او، هر دو زياد ب)    شود.جايي او زياد و مسافت آن كم مي جابه )الف
  شوند.هر دو كم مي جابجايي و مسافت او ،د)    شود.زياد مي  فت آنثابت ولي مسا جابجايي اوج) 

 دهد؟را نشان مي كدام يك از مدل هاي اتمي زير، يك يون -71
  

  د)   ج)   ب)    )الف
  

A 
B 

C D 
1 

1 
2 

2 

302- 
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  مولكول ماده اي را نشان مي دهد. چه تعداد از جمالت زير در مورد اين ماده صحيح مي باشند؟  ،شكل مقابل -72
  نفت خام جدا مي كنند. را به صورت گاز، ازآن  *  
  كاربرد دارد. تبديل ميوه هاي نارس به رسيده* در  
   * ماده اوليه براي ساخت انواع پالستيك ها و الياف مصنوعي مي باشد.  
  شود.* در ظروف دربسته در اثر گرما بايك تغيير شيميايي به پالستيك تبديل مي  
  باشند.هاي آن اشتراكي ميع مي باشد و پيوند بين اتم* در شرايط عادي به حالت ماي  

  5د)   4ج)   3ب)   2 )الف
  ) ، 𝐇𝟑𝟖 𝐂𝟏𝟖) ، روغن موتور(𝐇𝟏𝟖 𝐂𝟖) مربوط به بنزين( A- B – C - Dدر برج تقطير مقابل، چنانچه برش هاي ( -73

  ) باشند، كدام برش مربوط به سوخت ديزل مي باشد ؟ 𝐇𝟐𝟔 𝐂𝟏𝟐و سوخت ديزل ( ) 𝐇𝟏𝟎 𝐂𝟒گازخانگي( 
    Bب)   A )الف
 Dد)   Cج) 

از حالت سـكون به سـمت شمال شروع به حركت مي كند. بعد از گذشت يك دقيقه، سرعت آن به    𝟐𝒎/𝒔𝟐خودرويي با شـتاب   -74
  چند متر برثانيه مي شود؟ ،سمت شمال
  120د)   60ج)   30ب)   2 )الف

  در حال  𝟐𝒎/𝒔𝟐جسمي بر روي يك مسير مستقيم با شتاب ثابت  ،اتوجه به شكل مقابلب -75
 بين جسم و سطح چند نيوتن است؟ حركت است. نيروي اصطكاك

  20د)   15ج)   10ب)   5 )الف
  كند؟نميوارد شوند، دركدام گزينه جسم شتاب پيدا  كيلوگرمي 2اگر دو نيروي هم اندازه به يك جسم  -76

  درجه باشد. 90زاويه بين نيروها ب)   درجه باشد. 180زاويه بين نيروها  )الف
  زاويه بين نيروها صفر درجه باشد.د)   درجه باشد. 45زاويه بين نيروها ج) 

  گازي شكل است؟ ،هيدرو كربن در دماي معمولي كدام -77
    H Cد)    H Cج)    H Cب)     H C )الف

 متحرك جسم و ماندمي باقي ساكن همچنان ساكن جسمِ باشند،متوازن جسم، بر وارد نيروهاي كهزماني تا نيوتون اولِ قانونِطبق -78
 ؟شودنمي توجيه نيوتون اول قانون كمك با شده، داد.كدام مورد از پديده هاي توصيف هدخوا ادامه خود حركت به با سرعت ثابت

  مي زنيم. ضربه فرش روي به فرش خاك و گرد تكاندن برايب)   چترباز با سرعت ثابت به طرف زمين حركت مي كند. )الف
  شويم.ميپرتاب جلوسمتبه ما كند، ترمزناگهانهستيمآن سوار كهاتومبيلي اگرد)   هنگام شليك، اسلحه به بدن سرباز ضربه وارد مي كند.ج) 

رسد و در مي »D«ثانيه به نقطه  4كند و پس از اي را مطابق شكل شروع ميحركت در مسير دايره» B«دوچرخه سواري از نقطة  -79
  )𝛑=𝟑است؟(شود. نسبت تندي متوسط به سرعت متوسط آن چقدر آنجا متوقف مي

     5/1ب)   1 )الف
  3د)   2ج) 

 باشد؟گروه ميدر جدول تناوبي هم Cl17 كدام عنصر زير، با با توجه به مدل اتمي بور، -08
  N7د)    Ar18ج)    F9ب)    P15 )الف

  زبان خارجي

  ؟مناسب نداده استعلي به سوال پاسخ  ،به نظر شما در كدام گزينه بچه هاي عزيز، -18
1) Teacher: What are those people doing? Ali : Exchanging money. 
2) Teacher: Is your friend rude? Ali : No, he is polite. 
3) Teacher: Are you talking to your friend? Ali : yes, you are. 
4) Teacher: Who is that man? Ali : I don’t know!  

a) 1 b) 2  c) 3  d) 4 
  توانيد شغل آقاي راد را حدس بزنيد؟دانش آموزان خوبم، آيا مي -82 

Mr. Rad works in a hotel. He guides the tourist and helps them. He is a ………… . 
a) tourist  b) pilot c) shop keeper  d) receptionist 

C C 
H H 

H H 
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  درستي تكميل كند؟ه تواند متن زير را ببه نظر شما كدام گزينه مي .حتياج به راهنمايي داردزهرا در نوشتن متن زير ا -83

I’m Zahra. I’m سختكوش and مرتب. My mom is مهربان and my father’s so بخشنده. 
a) helpful- selfish- kind- generous 
b) hardworking - neat- kind – generous 
c) hard working- neat- funny- helpful 
d) helpful- selfish- kind- hardworking 
 

  ؟بچه هاي خوبم، با كدام گزينه مي توان مكالمه اميد و رضا را كامل كرد -84
Omid: Hello Reza, What are you ……… here? Reza: I’m …….the school form. 

a) writing- checking  b) doing- booking  
c) doing- filling out   d) reading- writing    

  .دگزينه صحيح به مرحله بعد بروي شما بايد كلمات را به درستي جايگزين تصاويركنيد. با انتخاب ،در اين بازي آموزش زبان -85
Today, we are going to travel. We should be at the              at 8, and  
 
 

before 8:30, because the plane at 9. 
  

a) airport- weigh the baggage- takes off  
b) airport- baggage reclaim- lands 
c) airport- baggage reclaim- takes off 
d) airport- weigh the baggage- lands 

  .دياري رسانيمتندر نوشتنمريمسند. بهيخود را بنوصميميدوستمشخصاتجمله است كه در دو واستهخ موزانشآزبان از دانشمعلم -86
My best friend is Minoo. She is a good girl but she is not very ………………… 
She usually forgets ……………. things. It’s a big problem. 

a) careless- funny  b) careful- funny 
c) careless- important  d) careful- important 

يا آ شــود.نها مرتب قطع ميآباشــد. ولي متاســفانه ارتباط نالين با دوســت خارجيش درباره عيد نوروز ميآنوشــين مشــغول چت  -87
  ?Mary: What does your mother …………..on New Year     ؟نها را تكميل كنيدآتوانيد مكالمه مي

Nooshin: She makes the New Year………….. . 
a) cook – gifts b) set- meal c) cook- meal d) make- table 

  هاي صحيح را انتخاب كنيد.گزينهبچه هاي خوبم، متن زير را با دقت بخوانيد و 
I’m Saman. I’m from Isfahan. I’m going to Turkey. My flight is at 7:30 
I’m still at home. I’m very nervous. It’s my first trip to another country.  
I’m looking for my passport, and my ticket isn’t here.  
I don’t know where it is. I think I’m a bit messy. 
88- Saman isn’t a …………… person.  

a) nervous b) brave c) shy d) neat 
89- He is going to ………… by ………… . 

a) Isfahan- plane b) Turkey_ plane  c) Iran – train  d) Turkey- train 
90- His ………… is at 7:30, but he is at ………… . 

a) flight- hotel b) ticket- hotel c) flight- home d) ticket- airport 





 79آذرماه  –مرحله اول  – پایه نهم -کلید تشریحی سواالت آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

نام 

 درس

شماره 

 سوال

گزینه 

 درست
 آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

 قرآن

 02شماره صفحه:   ب 1

 11شماره صفحه:   ج 0

 69 -61 -31 -09شماره صفحات:   ج 3

 61صفحه:   شماره  ج 6

 69شماره صفحه:    الف 5

 39،02شماره صفحه:    ب 1

 11 - 59 – 39شماره صفحات:  د 9

 31  - 01 -02 – 19شماره صفحات:  د 8

پیام های 

 آسمان

 الف 7
وخوشبختی وجلوگیری از گمراهی او این خداوند با احکام وقوانینش نمی خواهد بربندگان سخت بگیرد بلکه برای هدایت انسان وراهنمایی او به سمت سعادت 

 16قوانین را قرار داده است . صفحه 

 دانش آموز باید حمد وتسبیح را تشخیص دهد .گزینه الف تسبیح وحمد می باشد گزینه ب فقط تسبیح و گزینه جیم و دال حمد 19با توجه به تعریف صفحه  ب 12

 ج 11
خدا دست یافتن به آرامش روحی است چون خداوند انسان را به گونه ایی آفریده که جز با یاد ونام او آرام نمی  از تاثیرات مهم ایمان به 09و01پاسخ صفحه 

 گیرد .

 05صفحه  –همنشینی با انسانهای هوسران موجب ، از بین رفتن ایمان می شود )امام علی علیه السالم (  ج 10

 الف 13
سرمشق قرار اگر کسی میخواهد جزو بهترین زمان خود باشد ودر مسیر ایمان گام بردارد شایسته است پیامبران را در زندگی خود سرمشق قرار دهد والزمه 

 36صفحه  –دادن ، آشنا شدن با ویژگیهای آنان است. 

 ج 16
 –انی است . در این شرایط خداوند امام )ع( را برای پایان دادن به جنگ وبی عدالتی به میان مردم می فرستد پس هدف امام از قیام گسترش عدالت ومهرب

 68صفحه 

 59صفحه  –ویژگیهای هدایتگران فقیهان پرهیزگار که از دین خود محافظت وبر خالف هوای نفس خود رفتار می کنند.  ب 15

 ج 11
برخی یهودیان مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا واموال حرام حریصند ولی باز هم از آنان پیروی می کنند مانند 

 59صفحه  –هستند که خداوند آنان را به خاطر پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کنند. 

 69ر کس برای آمدن امام زمان وقتی را معین یا ادعا کند ایشان را مالقات  می کند دروغگوست .صفحه در احادیث می خوانیم ه الف 19

 39صفحه  ب 18

 عربی

 ب 17
سه د همه اعداد شمارشی هستند ولی گزینه ی ب از ایام هفته و به معنی روز سه شنبه است و الزم است در تفکیک آن از ثَالثَة به معنای -ج-گزینه های الف

 12صفحه  – دقت شود.

 الف 02
خیص آنها صرفِ خَیر در گزینه ی الف صفت تفضیلی و به معنای بهترین است و در سه گزینه ی دیگر صفت مطلق یا ساده و به معنای خوبی و نیکی است. و و تش

 6،35،69صفحات -نظر از قاعده ی خاصی، در داخل جمله قابل تشخیص است.

 د 01
اسم منسوب نباید بیاید )یا مِنْ به اضافه ی اسم و یا اسم منسوب تنها (نادرستی گزینه ی ب  و ج  نیز روشن است.لذا « مِنْ» است چون با وجود  پاسخ الف نادرست

 7،12،11صفحات -گزینه ی د درست است که در پاسخ به سؤالی که با هَل و  أَ شروع شده باشد جواب به صورت نعم یا ال می آید.

 ج 00
قة می ینه ی د مترادفند . در گزینه ی الف، محزون متضادِ مسرور است و متضاد حَزِن ،فَرِحَ می باشد. و در گزینه ب  نیز متضاد عداوة ، صَداگز

 13،39صفحات  – باشد نه صَدیق

 د 03
وجود تفاوت شکلی و ظاهری اما به صورت چون در فارسی مذکر و مؤنث نداریم در گزینه ی د هر دو فعل امرِ مفرد مذکر و مفرد مؤنث ، با 

 31،61صفحات  – یکسان ترجمه می شود.

 ب 06
 نکته ی این سؤال این است که ترجمه ی کلمات را در درون جمله خواسته نه در بیرون آن. و کتَبَ در بیرون جمله نوشت معنا می دهد.هؤالءِ

سه صورت معنا می شود اما در درون جمله داده شده به صورت صفت برترین معنا می در بیرون اینها معنی می شود و أَعلَمُ خارج از جمله به 

 19،5صفحات  شود.

 5،19صفحات  در گزینه الف معمول ، در گزینه ب معروف و در گزینه ی د مرقد با آن دوی دیگر هم ریشه نیستند. ج 05

 ب 01
رَصیف به معنای پیاده رو که در طول خیابان است در حالی که مَمَرُّ مُشاةٍ در  در گزینه ی ب یک طرف از خیابان برای عبور مردم می شود :

 10،00،36،66صفحات  عرض خیابان و تحت فرمان چراغ راهنمایی است.

 الف 09
لم که نشر آن ی ارزش علم و دانش است اما گزینه ی الف در رابطه با بحث عدمِ کتمان علم است که با زکات عگزینه های ب،ج ، د   درباره

 6،06،69صفحات  است هماهنگ و مرادف است.

 ج 08
و در گزینه د ترجمه: شکر  در گزینه ی الف، مَنْ   موصول است ولی استفهامی ترجمه شده، در گزینه ی ب صِدقٍ و آخِرینَ. اشتباه ترجمه شده

 09،35،39،61صفحات –. گزاری نمی کند خدا را کسی که از مردم تشکر نمی کند درست می باشد



نام 

 درس

شماره 

 سوال

گزینه 

 درست
 آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

ادبیات 

 فارسی

 صحبت: دوستی و هم نشینی  -گوهر: اصل و نژاد    -پندار: فکر، گمان   ب 07

 غنمیت از ریشة غنم است و با غنی هم خانواده نیست ج 32

 موهبت صحیح است ج 31

 درس یک و دو نگارش –هرگاه در جمله نهاد داشته باشیم، کلمه توسط نیاز ندارد.  الف 30

 د 33
مرزبان نامه: مرزبان بن  -قابوس نامه : عنصر المعالی معروف به قابوس دوم  -رساله قشیریه: ابوالقاسم قشیری 

 اخالق ناصری: خواجه نصیر الدین توسی -رستم 

 تعلیمی با زنهار همراه است اما نباید آن ها را با لحن دستوری یکی دانست.گاهی اوقات متن های  ج 36

 تقدیر عزیز -خدای بی عیب  -الف: سه ترکیب دارد. خدای پاک  الف 35

 فعل گزینه ج، مضارع اخباری است. ج 31

 ب 39
صفت عالی و وابسته الف: مطالعه هستة گروه اسمی است. ج: حس، هستة گروه اسمی است و لذت بخش ترین ، 

 است. د: فرد، هستة گروه اسمی است و فقیر در این جا صفت بیانی است.

 اوفتد به معنی گرفتار شدن و سزای پند نشنیدن را دیدن د 38

 سخن دیگری به سخن خود قطع نکند. -سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن  د 37

 الف 62
پرسش انکاری نیست. پرسش انکاری، پرسشی است که نیاز به جواب مشخصی ندارد و معموال جواب کوتاه آن هم گزینه الف، 

 منفی است.

 همة گزینه ها برتری هنر را بر اصل و نسب می رساند .اما گزینه ب در مورد دوست واقعی است ب 61

 ستارگان به قندیل -آفتاب به شعله  -ماه به چراغ  -تشبیه ها: عالم به خانه  ج 60

مطالعات 

 اجتماعی

 .است آتشفشانی های کوه و )ها گُسل( ها شکست کوه، رشته و ها خوردگی چین ایجاد ها، ورقه حرکت نتایج از - 18شماره صفحه:  ج 63

 .شد ایران راهی عظیم سپاهی با بود، ناخشنود صفویه مذهب شیعه و قدرتمند سلسله لگیری شک از که عثمانی سلطان -57شماره صفحه:  ب 66

 ارتفاع از سطح زمین –از عوامل موثر بر آب و هوای جهان  3شماره  – 01شماره صفحه:  د 65

 52با توجه به توضیحات شاخص های توسعه انسانی صفحه  – 52شماره صفحه:  ب 61

 شدند درگیری و اختالف دچار لشکری و کشوری مقامهای شاهان، لیاقتیی ب و ضعف نتیجه در - 12شماره صفحه:  ج 69

 1با توجه به توضیحات طول و عرض جغرافیایی صفحه  – 1شماره صفحه:  ب 68

 69با توجه به بخش جابجایی جمعیت صفحه  – 69شماره صفحه:  ج 67

 ساعت واقعی و ساعت رسمی -11، 12شماره صفحه:  الف 52

 ج 51
متر دیده می شود که به  022اقیانوسها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از درجاهایی که  - 00شماره صفحه: 

 آن فالت قاره)ایوان خشک( می گویند.

 مطالب مربوط به زیست بوم های جهان – 33شماره صفحه:  الف 50

 ریاضی

 ج 53

 سواالت ریاضی در فایلی جداگانه پاسخ داده شده اند.

 د 56

 ب 55

 الف 51

 الف 59

 ج 58

 ب 57

 د 12

 الف 11

 ج 10

 ج 13

 ب 16

 د 15

 ب 11



نام 

 درس

شماره 

 سوال

گزینه 

 درست
 آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

علوم 

 تجربی

 .که نشان می دهد واکنش پذیری منیزیم بیشتر است  3آزمایش کنید ص  1فصل  ج 19

 متان ترکیب مولکولی و شبیه به آب است ولی بقیه،  ذرات سازنده آنها یون می باشد.  06تا  15ص  0 فصل الف 18

 د 17
بجز گزینه د که فقط دارای زلزله های شدید است بقیه عالوه بر  17تا 11پاسخ در متن و شکل های صفحه   1 فصل

 زلزله، آتشفشان هم دارند.

 ج 92

چون جابجایی فاصله مستقیم مبدأ تا مقصد است پس تغییری نمی کند  اما   -37صفحه  متن و فعالیت های   6فصل 

چون از راه پله های زیر گذر باید یکبار پائین و یکبار باال برود پس مسافتش زیاد می شود چون مسافت مجموعه 

 طول هایی است که متحرک طی می کند.

 الف 91
زینه ها تعداد الکترون ها و پروتون ها مساویست فقط گزینه الف یک در همه گ - 17و  18فعالیت های ص  0فصل 

 الکترون بیشتر دارد پس یون می باشد.

 ج 90
اتن است که بجز جمله آخر که مایع نوشته   C2H4این مولکول مربوط به  -متن و شکل ها  33 , 34صفحه  0فصل

  .شده بقیه جمالت صحیح هستند

 ج 93

که باالتر  Dنشان دهنده گازوئیل یا سوخت دیزل می تواند باشد چون   Cدر شکل برج تقطیر برش  30صفحه 3فصل

است گاز خانگی و بنزین هم که باالتر از سوخت دیزل و روعن موتور هم که باید پائین تر از آن باشد. از روی تعداد 

 اد کربن ها کاهش می یابد و سبک تر می شوند.کربن ها هم می توان تشخیص داد که از پائین به باال تعد

 د 96

 69صفحه  6فصل 

 69متن و مثال صفحه 

 

 

 

 

 الف 95

 

 

 

 

 

 الف 91

در گزینه الف چون مخالف و هم اندازه  می باشند همدیگر را خنثی می کنند  - 50و  51فعالیت و متن ص  5فصل 

کند. ولی در بقیه گزینه ها نیروی خالص وجود دارد پس شتاب نیروی خالص صفر می شود پس جسم شتاب پیدا نمی 

 پیدا می کند.

 الف 99
کربن دارند  5گزینه الف( زیرا تعداد کربن کمتری دارد بقیه گزینه ها چون باالی  - 31باتوجه به متن ص 3فصل 

 .مایع هستند

 ج 98
واکنش است اما در بقیه موارد قانون اول نیوتن در گزینه ج نیروی کنش و  متن و شکل ها  51و   52صفحه 5فصل  

 صدق می کند.

 ب 97

مترکه  10است. یعنی   𝛑  R 0  مسافت در واقع نصف محیط دایره است. محیط دایره که    -مسائل حرکت  6فصل 

ه متر می شود. چون زمان یکی است نسب تندی متوسط ب 6متر است. جابجایی هم که قطر دایره یعنی  1نصف آن 

 می شود. 5/1که برابر  6به  1سرعت متوسط  همان نسبت مسافت به جابجایی است. یعنی 

 ب 82
کلر گروه هفتم و در مدار آخرهفت الکترون دارد  9متن کتاب خط شش و هفت وجدول صفحه  -9فصل یک،صفحه 

 که با فلوئور که در مدار آخر هفت الکترون دارد هم گروه است.



نام 

 درس

شماره 

 سوال

گزینه 

 درست
 آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

زبان 

 انگلیسی

 19،   11صفحات  -پرکتیس های درس  اول /فانکشن های کتاب   ج 81

 33لغات درس دوم صفحه  د 80

 116،  113کلمات جدید درس یک در متن و پرکتیس های کتاب  صفحات  ب 83

 119، 111صفحات  –متن پرکتیس و کلمات درس دوم  ج 86

 119، 111صفحات  –کلمات درس دوم و متن پرکتیس درس دوم الف 85

  15تجزیه و تحلیل متن درس اول صفحه  د 81

 101صفحه  - 3پیکچر دیکشنری درس  ج 89

 د 88

 ب 87 متن ترکیب درس های اول و دوم

 ج 72
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