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 قرآن

 باشد؟ مي نادرستآن  ترجمه دو هر كلمه ، كدام –1
 : ياد ، پند                                         ِذکرد)   : هالكت ، نابودي  تَبار ج)  : گمان ، توكلَحسُب ب)   : نافرمان ، منحرف   فاِسق الف)

 نزديك دارد؟ عنايي مهاي مشخص شده ارتباط با معني كداميك از واژه» َمخرج«ترجمه كلمه قرآني  –2
کیَنةاَنَزَل ب)        ِمن َفضِل هللاِ  ابَتغواَو  الف)  نَُسواکَالَّذیَن د)   کُم ِمن َعذاٍب تُنجیج)      السَّ

  ؟شودترجمه نمي » ـبِ «دركدام گزينه حرف  –3
بوا ِباٰ  ج)  ِسکُم      ِباَموالِکم و اَنفُ     ب)  ِبیدِه املُلک        الف)   ُرُسلَنا ِبالبیِّنت د)        ا   نٰ تِ یٰ کَذَّ

.....کُم اَیُّکم اَحَسَن َعمالً«  كند؟را تكميل ميمقابل قرآني گزينه آيهكدامترجمه، با توجه به –4   » اَلَّذی َخلََق الـ ..... َو الَحیوَة لـِ
  ».كنيدرا آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي زندگيمرگ و  كسي كه«

ت ب)   نَشاء               -َمحیا الف)    یَبلُوَ -َموت  د)               نُرص یَ -میِّت ج)  َصّدوا             -َم
  كدام تركيب درست ترجمه شده است؟ –5

  : تا مردم به عدالت بگويندلَِیقوَم الّناُس ِبالِقسِط ب)    : اگر مي شنيديملَو کُّنا نَسَمُع  الف)
 : حق او را پيروي كنيداِتََّبُعوا الَحقَّ د)   جمعه ها: از روزُمَعة ِمن یَوِم الجُ ج) 

 كدام يك از عبارات زير صحيح ترجمه شده است؟ –6
لوُة َفانَتِرشوا ِفی االَرِض  الف)   : پس وقتي كه نماز تمام شد ، پس در زمين پراكنده شويد.َفاِذا ُقِضَیِت الصَّ

  : خداوند براي همه چيز قدرتي قرار داده است.َقدراً َقد َجَعَل ُهللا لِکُلِّ َشی ٍء  ب)
  : آيا دقت مي كنيد آبي را كه مي خوريد؟اَفَرَءیُتم املاَء اَلَّذی تََرشبوَن  ج)
 : و در زمين نشانه اي براي اهل يقين است.َو ِفی االَرِض ءایاٌت لِلُموِقنیَن د) 

  ؟است دهش ترجمه نادرست كلمه كدام زير شريفه آيه ترجمه در –7
َا املُؤمنوَن اِخَوٌة َفاَصلِحوا بَیَن اََخَویکُم«   َّ   »: مؤمنان قطعاً با هم برادرند(برادرانند) پس ميان برادرانتان را اصالح كنيد. اِ

ا         ج)  اََخَویکُم ب)   اَصلِحوا الف) ّ  اِخَوةد)   اِ
 كدام گزينه به جاودان بودن بهشت اشاره دارد؟ –8

  تَجری ِمن تَحِتَها االَنهاُر خالدیَن فیهاب)   الَجنَِّة هُم الفائِزوَن                  اَصحاُب  الف)
 اِّن املُتَّقیَن فی َجّناٍت َو ُعیونٍ د)   طَیَِّبًة فی َجّناِت َعدنٍ  َو َمساِکنَ  ج)

  هاي آسمانيپيام
  شود؟چه چيزي مانع پايداري ايمان، در دل مي، طبق فرمايش امام صادق(ع) –9

  احساس بيهودگي و سردرگمي ب)     انجام دادن گناهان الف)
 عدم همنشيني با انسانهاي هوسراند)   رسيدن به بهترين آرزوهاي دنياج) 

  ني ارتباط بيشتري دارد؟آمفهوم بيت زير با كدام يك از عبارتهاي قر –10
  »ناييتو سزاوار ث، تو نماينده فضلي /تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي «

 وابینَ التَّ  بُّ حِ یُ د)        هللا بحانَ سُ ج)   هلِل مدُ لحَ اَ ب)            دودُ الوَ  فورُ لغَ اَ  الف)
  اصطالح مواالت يعني ........... –11

  براي خودمان باشد يا صاحبش راضي باشد .ب)   ي مراحل به ترتيب  انجام شود.  همه الف)
 ديگري آميخته نشده باشد .باچيز د)   پشت سرهم وبدون فاصله  باشد . ج)

  ؟كدام يك از افراد زير، صحيح استنماز  –12
  مريم بعد از حمد وسوره بالفاصله به سجده مي رود .ب)   كند.مياست،شكيا دوماولركعتكهخود در اينسعيد در نمازعشايالف) 

 كند.ميگريه ،گناهانشبخشش،برايآخر نماز صبحدر سجدهعلي د)   است.دويدهخانهحياطسمتبهبرادرشنجاتنماز، برايدر بينصادقج)
 است؟ »امام زمان(عج)«كدام يك از  شرايط ظهور  –13

  از بين رفتن خشكسالي و گرسنگي  ب)    رشد وپيشرفت علمي    الف)
 امام با آمادگي مردم براي همراهيد)     ترويج كار نيك و مهربانيج) 

  ، چيست  ؟عامل كم رنگ شدن ميل به خرافات –14
 رها كردن دنياد)    شناخت صفات خداوند ج)  ايمان به خدا  ب)   ترس از مجازات پروردگار الف)

  ، در مورد اشتباهش مي باشد؟  ، بهترين روش براي تذكر دادن به دوستمان به ترتيبكدام يك از روشهاي زير  –15
  ، روي برگرداندن، برخورد سردحضور ديگران درتذكر ب)    روي برگرداندن، برخورد سرد، تذكر با مهرباني الف)
 روي برگرداندن، دعوا، ترك محل  د)   برخورد سرد، تذكر در حضور ديگران، ترك محل   ج) 



 2  مرحله دوم، پايه نهم، 1396 - 97، سال تحصيلي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهاندانش آزمون پيشرفت تحصيلي

   ؟نيستشهيد كمتر از مجاهد  با توجه به فرمايش امام علي (ع) پاداش چه كسي، –16
  اكدامنانسان عفيف وپب)   امر كننده به معروف و نهي كننده  از منكر الف)
 گره گشا از مشكالت و گرفتاريهاي مردمد)     جوان اهل علم ودانشج) 

  اشاره دارد؟ »یَنهوَن َعِن الـُمنکَرِ «به  ،ني زيرآمفهوم كدام يك از عبارات قر –17
ا َخلَقناکُم َعَبثا« الف)   »نوا ال یَسَخر َقوٌم ِمن قوٍم.... یا اَیُّها الَّذین آمَ «ب)   »   اَنَّکُم اِلَینا ال تُرَجعونَ  وَ  اََفَحِسبُتم امَنَّ
 »اَلَّذیَن آَمنوا َوتـَطَمِنئُّ ُقلوبُُهم ِبِذکرِهللا...« د)   ...»اِنَّ الَّذین قالوا َربـَُّنا ُهللا ثُمَّ اسَتقاموا «ج) 

كرد و فرهاد را به هدي پشـت سر دوست ديگرش نزد فرهاد غيبت مي م« ؟ارتباط نداردها با كدام يك از گزينهداده شـده  متن  –18
  »شروع به غيبت كردن نمود و با مهدي همراه شدكم ولي كمشد، . فرهاد ابتدا ناراحت ميكردودش دعوت ميهمراهي با خ
    »   پس به هردستي نشايد داد دست«ب)    »دوست آن باشد كه گيرد دست دوست« الف)
 »   دين تو از تو به بايهمنش« د)   »  تو را پليد كند صحبت بد گرچه پاكي،« ج) 

  عربي
  است؟ ناهماهنگ بقيه با گزينه كدام –19

 لَیايلد)                              أَیّام  ج)  ُمُدنب)   ُشهور الف)
  دارد؟ مفهومي ارتباط گزينه كدام با»  إِداَمُة الَعَمِل َو اْإلِْسِتمراُر َعلَْیِه.«  عبارت –20

 الُْمجالََسةد)   الُْمواَصلَة ج)   َجَعةالُْمرا ب)  الُْمحاَفظَة الف)
 است؟» ُقْبح، َجامل« هايواژه ارتباط همانند هاواژه ميانمفهومي  ارتباط گزينه كدام در –21

َخ ، َسکََت             ب)   کَُثـَر ، زاَد             الف)  حاَوَل ، َجدَّ د)   بَْغَتًة ، َفْجأًَة                ج)   َرصَ
    است؟ درست عبارت كدام هترجم –22

هاُب لُِصْنعِ الُْجُسورِ  الف)     .   بروم ها پل ساختـن براي بايد: َعلَیَنا الذَّ
  .دهم مي قرار او بر يافتن قدرت شكرانه را بخششإِْجَعِل الَْعْفَو ُشکْراً لِلُْقْدَرِة َعلَْیِه: ب) 
  .دهد نـمي قرار ستمگران گروه همراه را ما ، ما روردگارِپ: َربَّنا ال تَْجَعلْنا َمَع الَْقوِم الظّالِـمیَن ج) 
 .دهد مي جواب بزرگساليش در بپرسد خردساليش در كه كسي: َمْن َسأََل يف ِصَغرِِه ، أَجاَب يف ِکَبـرِِه د) 

  است؟ درست واقعيت اساس بر جمله كدام مفهوم –23
  یَْصَعُد ِمَن الّناِر. ءٌ الَْحطَُب َشیْ ب) واناِت َو بَْیِعها.               َحِدیَقُة الَْحَیواناِت َمکاٌن لُِمشاَهَدِة الَحیَ  الف)
ْیُف ُهَو الَّذي یَْدُخُل الَْبْیَت ِبَدْعَوٍة أَْو ِبَغْیِر َدْعَوٍة.                   ج)    الْجـاِمَعُة َمـکاٌن یَـْدُرُس ِفیهـَا اْألُْستاُذ.د) الضَّ

  است؟  متفاوتيه موضوع كدام گزينه با بق –24
. الف) یِن َفإِنَّ طَلََب الِْعلِْم َفِریَضٌة.ب)    الِْعـلُم أْصُل کُلِّ َخْیٍر و الَْجْهُل أْصـُل کُلِّ َشـرٍّ     اُطْلُبوا الِْعلَْم َولَْو ِبالصِّ
ي ِبـام تَعمـلوَن َعـلِیـٌم .ج)   الَْجـنَِّة الِْعـلُْم. لِـکُلِّ َيشٍء طَریٌق َو طَریـُق د)   إِْعَمـلوا صـالِـحاً إِنـِّ

  دارد؟ مفهومي ارتباط عبارت كدام با»  من انگشت ناخن جز من پشت نخارد كَس«  الـمثل ضرب –25
ً ب)   َمْن َعَجـَز َعـِن اکِْتسـاِب اْإلْخـوانِ  ْعـَجُز الّنـاِس أَ  الف)   .ِعْنَدما یَْعَتِمُد اْإلنْساُن َعلَٰی َغْیرِِه ال یَْفَعُل َشْیَئـاً ُمِهامَّ
.د)   اُطْلُْب الُْمساَعَدَة ِمْن جیرانَِک لَِجْمعِ الَْمحصوِل.                    ج)   إِنَّ َحوائَِج الّنـاِس إِلَْیـکُم نِـعَمٌة ِمَن ّهللاِ

 ؟نيست سبمنا»  الطُّالُب َذَهبوا إِلَی الُْمْخَتَبـِر لِلَْبْحـِث َعِن النَّباتاِت.«  عبارت از پرسش براي كلمه كدام –26
 َمـنْ د)   لـِمَ ج)   ِبـمَ  ب)    أَیْـنَ  الف)

  است؟ درست گزينه كدام ترجمه –27
  .نويسم مي: اُکُْتبي د)   .يابيم نـمي:  ماَوَجْدناج)   .        ما را ديديَشاَهْدناَک: ب)    .  كرد خواهم سفر: َسأُساِفرُ  الف)

 است؟ نرفته كار به نهي يا امر فعل جمله كدام در -28
ي ظَلَْمُت نَْفيس َفاْغِفْر يل. لف)ا   أَنِْت تَْقِدریَن َعلَی الُْخروجِ، التَْیأَسـي.ب)   َربِّ إِنـِّ

وریَِّة ِمَن الُْغرَْفِة.ج)   أَصابَْت َسِفیَنُتُهم َصْخرًَة َفاْحَتـرََقْت.د)   إِْجلِبا بَْعَض اْألَْشیاِء الرضَّ

  ادبيات فارسي
مصـائب و سختي ها، رخسارطبيعت، بحث و مناظره ،  « آمده اسـت ؟ ، به درسـتي  مقابلع واژگان امالي چند گروه واژه در مجمو –29

  »  مطيع و مسخّر، مدحوش و متحير ،اقناع و خشنودساختن، حياط معمول شهر، سومعه و دير 
 3د)   4ج)    5ب)  6 الف)

  گزينة....... زبه جها رابطه معنايي به ترتيب مترادف و متضاد آمده است. در همة گزينه –30
  فراست: ذكاوت/ باشندگان، مهاجران  ب)    تداعي: به ياد آوردن / متجاوزان، مدافعان الف)
 بركناركردن/ جواني، فرتوتي: عزل كردند)     اصيل / قانع، بردبار: گوهريج) 
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  . . . . گزينة به جز شودديده مي هاي زيراي در بيتخانوادههم» تعقيب، مكالمه، لوازم، تبعيد«هاي براي واژه –31
  چون سگ اصحاب كهف آن خرس زار / شد مالزم در پي آن بردبار الف)

  عاقبت انديش ترين كودكي / دشمن او بود از ايشان يكي ب)
  گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد/ هيچ راهي نيست كان را نيست پايان غم مخورج) 
 را به گفتار ناقص مكنكمال است در نفس انسان سخن / تو خود د) 

 ؟تر استكدام گزينه از نظر نگارشي صحيح –32
  .مطمئن هستم اين درس ها توسط دبير ادبيات گفته شده استب)   هاي قبلي كه داده بودم را با دوستان مرور كرديم.  آزمون الف)
 .، فرمايشات شما را با جان و دل مي پذيريم دوستان عزيزد)   .خاطر بسپاريدرا بهآناصليهايكنيد و بخشنمودارها توجهبهج) 

   . . . گزينة ه جزشود. بهاي زير ديده ميها در بيتهمة آرايه –33
  ) در زندگي مطالعة دل غنيمت است / خواهي بخوان وخواه نخوان ما نوشته ايم1  
  ) همي دانه و خوشه خروار شد/ ز آغاز هرخوشه خروار نيست2  
  آن پسر / پويه همي كرد و درآمد به سر  ) پاي چو در راه نهاد 3  
  ) اينك تورا چه شد كاي مرغ خانگي / كوشش نمي كني پرّي نمي زني4  

  تشبيه / تلميح   د)   آرايي / جناس واجج)   تضاد / كنايهب) تشخيص/ مراعات نظير          الف)
تم و به ايستوس در آرامش فرو رفته كنار باغچه ميها آن هنگام كه شهر شب« كدام گزينه صـحيح است؟ مقابل با توجه به متن  –34

  »درخشد، مي نگرم.هاي نقره فام و ماه كه چون ظرفي سيمگون ميستاره
    نوشتة باال از زبان هنري بهره نبرده است . الف)
    براي خواندن اين متن از لحن توصيفي استفاده مي كنيم.) ب

    ي، ماليمت درگفتار را به كار مي گيريم.براي خوانش اين متن، با حفظ روحية خيرخواهج) 
 .اين متن با شور و حرارتي برانگيزاننده، حس همدلي را بيدار مي سازدد) 

 گزينة...به جزنوع تركيب واژه ها در همة گزينه ها مانند هم است.  –35
 سالح ايمان ، گوي سعادت) د  حقّة ياقوت انار ، شمع وجودج)   گوهراصل، رسم دوستيب)   وجودوطن،گنجينةمهرآشيانالف) 

  در كدام گزينه تبديل فعل صحيح صورت گرفته است؟ –36
  داشتيم مي آمديم ؛ آمده بوديم : (ماضي مستمر به ماضي نقلي)ب)   گفتم ؛ مي گفتم : (ماضي ساده به مضارع اخباري)   الف)
 باشد : (ماضي نقلي به ماضي التزامي) رفته است ؛ رفتهد)   نوشته بود ؛ بنويس : (ماضي بعيد به مضارع التزامي)ج) 

  گزينة.........به جز هستة گروه اسمي در همة گزينه ها صحيح آمده است  –37
  نيست. راهرا به آن  مردعشّاق است و جز مردان  قرارگاهكربال ب)   مي شوم. خستهم، در پايان روز ترقويدارم و از تو سالكه هجدهمنالف) 

   دادي كه هست نيكوسيرتي بايد و عملدر هر گردد، پسشريفبه مرد عمل د)  بهتر از همنشين بد. تنهاييتنهايي است و  از بهترنيك  همنشينج) 
  . . . . . گزينةبه جز شود هاي نهادي، متمم، صفت بياني ديده ميها همة نقشگزينه تمامدر  –38

  تاريخ بشري است.طنين دلنشين كالم ايشان فراتر از جغرافياي فرهنگي هنري  الف)
  در تن رنجورش رمقي باقي نمانده بود و شمع وجودش به خاموشي مي گراييد.ب) 
  شادابي اش هنگامي بود كه مسئله اي را حل مي كرد و پاسخ دلخواهش را مي يافت.ج) 
 مبادا با برادر مسلمانت قهركني كه كردار شايسته هنگام قهر در درگاه خدا پذيرفته نيست.د) 

  گزينة.....به جز ها مفهوم كنايي ديده مي شود مة گزينهدر ه –39
 اي مرد خود را رنجه مدار كه او سالهاست به ما دل سپرده است. ب)   رودخانه ماند و كشتي هاي به گل نشسته را نظاره كرد. الف)
 وز كردة خود چه برده اي سودكان روز به علم تو چه افزود/ د)   بزد تير بر چشم اسفنديار / سيه شد جهان پيش آن نامدارج) 

  مفهوم كلي كدام بيت به درستي بيان شده است؟ –40
  كه تواندكه دهد ميوة الوان از چوب/ يا كه داندكه برآرد گل صد برگ از خار ( توانمندي انسان در بعضي امور) الف)
  شبختي با ديدن دوست)هماي اوج سعادت به دام ما افتد/ اگر تو را گذري بر مقام ما افتد (رسيدن به خوب) 
  دادند دو گوش و يك زبانت زآغاز / يعني كه دو بشنو و يكي بيش مگوي ( زياد سخن گفتن)ج) 
 عشق با دشوار ورزيدن خوش است/ چون خليل از شعله گل چيدن خوش است (هم نشيني با گل)د) 

  با كدام گزينه ارتباط كمتري دارد؟» نگرد.ميها و كردارتاندلبهلكهنمي نگرد؛ بهايتانظاهر و داراييسيمايابوذر خدا بهاي«عبارت مفهوم –41
  اكبر و اعظم خداي عالم و آدم / صورت خوب آفريد و سيرت زيبا) ب  صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر، سيرت زيبا بيار الف)
 آدميت نشانزيباستلباسهميننه/ آدميتجانبهاستيفشرآدميتند)   ما برون را ننگريم و قال را / ما درون را بنگريم و حال راج) 

  گزينة...به جز  ها با هم ارتباط معنايي دارندهمة گزينه –42
  كسي كه بود در جهان نامجوي / نكرده ست هرگز به آرام خويب)   بجوي شير زكامكن خطر شو/است در شيركام به گر مهتري الف)
 نداشت جان ز خوشتر و گرانبهاتربرگشود/دري عمرصدفچون عقل،غواصد)   چنگبهگ/ هرگز نكند در گرانمايهنهنكند كاماگر انديشهغواصج) 
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  مطالعات اجتماعي
 ريزان ندارند.درختان اين زيست بوم هميشه سبزند و برگ –43

  ساوان د)  توندرا   ج)   تايگاب)   هاي استواييجنگل الف)
درجه روي همان نصف النهار به شهر تومسك روسيه برويم؛ در اين شهر  45ت. اگر از اين شهر صبح اس 8شهر دهلي هند ساعت  –44

  باشد؟ساعت چند مي
 صبح 8د)   شب           9ج)   شب       8ب)   صبح    9 الف)

  چرا نادرشاه افشار اقدام به تأسيس نيروي دريايي ايران در خليج فارس نمود؟ –45
  آگاهي از موقعيت حساس خليج فارس و اهميت نيروي درياييب)     گسترش تجارت دريايي الف)
 گسترش مرزهاي درياييد)   جلوگيري از اشغال جزاير جنوبي ايران توسط اروپاييانج) 

  ي صفوي ........................... بيش از ................................ مورد توجه قرار گرفت.در دوره –46
 ادبيات –تاريخ نگاري د)   تاريخ نگاري –نجوم ج)   علوم ديني –علوم طبيعي ب)   ومنج –علوم طبيعي  الف)

 شد؟مشروطه محسوب ميوقوع انقالبهاياز زمينهكدام يكبهقانونمند در ايران، مربوطايجاد حكومتدر ارتباط با لزومتفكر روشنفكران –47
 هاي فكري داخليزمينهد)   هاي فكري خارجيزمينه ج)  اجتماعي–اقتصاديهايزمينهب)  هاي سياسيزمينه الف)

  باشد؟كدام گزينه صحيح مي» 1919قرارداد « در مورد  –48
 گرفت. اداره امور فرهنگي و سياسي ايران در اختيار كارشناسان انگلستان قرار مي -1  
  احمد شاه قاجار آنرا تأييد نكرد.  -2  
  آن مخالفت نمودند.اهللا كاشاني و دكتر محمد مصدق با آيت -3  
  در زمان نخست وزيري وثوق الدوله بسته شد. -4  

 3و  2د)   4و  2ج)             4و  1ب)   3و  1 الف)
  مخالفت امام خميني (ره) با كدام يك از اقدامات رژيم پهلوي سبب تبعيد ايشان به تركيه شد؟ –49

      ي و واليتيهاي ايالتتصويب نامه انجمنب)     مخالفت با كاپيتوالسيون الف)
 گانهاصول شش د)    رابطه رژيم پهلوي با اسرائيلج) 

 ؟دهدرا پس از همه پرسي تعيين نظام سياسي نشان ميايران كدام گزينه به ترتيب، روند تأسيس نظام جمهوري اسالمي  –50
  تعيين هيئت دولت - تدوين و تصويب قانون اساسي جديد -تشكيل مجلس شوراي اسالمي –نتخاب اولين دوره رياست جمهوري  الف)
  تشكيل مجلس شوراي اسالمي - تعيين هيئت دولت –انتخاب اولين دوره رياست جمهوري  -تدوين و تصويب قانون اساسيب) 
  تعيين هيئت دولت -تشكيل مجلس شوراي اسالمي  -انتخاب اولين دوره رياست جمهوري -تدوين و تصويب قانون اساسي ج)
   تعيين هيئت دولت –تشكيل مجلس شوراي اسالمي   -تدوين و تصويب قانون اساسي –مهوري انتخاب اولين دوره رياست ج د)

 هاي هويت ايراني دارد؟يك از ويژگياشاره به كدام» بدين بوم و بر زنده يك تن مباد /مباد من چو ايران نباشد تن «بيت  –51
 يراث فرهنگيمد)   زبان مشترك         ج)   تاريخ كهن           ب)  سرزمين   الف)

  باشد؟هاي فرهنگ ميمربوط به كداميك از اليه روروبهتصوير  –52
    ارزش   ب)   عقايد        الف)
  نمادد)   هنجار             ج) 

 

 رياضي

Aبه طوري كه باشند دو مجموعه دلخواه  Bو   Aاگر –53 B    آنگاه A B B   است ؟كدام گزينه  
Aالف) B      (بA  (ج B A   (د  

2به نسبت تشابه متشابه مثلث دو دو طرف يك ساختمان دو باغچه به شكل  –54
3

   .قرار دارند 

  ياز داريم؟ننرده به چند متر  Bكشي دور باغچه نردهبراي 
16ج)   22 ب)  33 الف) 14د)     5 5 

 مساحت شكل مقابل به صورت جبري كدام گزينه است؟ –55

x الف) x 22 4 xب)    2 x 24 8 4    
xج)  x28 xد)   4 x 22 4 4  

  

A

B

42
5
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 ؟نيستنمايش اعشاري كدام يك از كسرهاي زير مختوم  –56

3 الف)
20

5 ب)   
16

7 ج)  
25

7د)   
9

 

 ؟نيستي نوشته شده يك رابطه خطي گزينه رابطهكدام در  –57
  رابطه رشد قد انسان از هنگام تولد تا بزرگسالي ب)  ثابت  سوار با سرعتتوسط دوچرخهشدهطيافتومسزمانبينرابطهالف) 

  رابطه بين طول ضلع مثلث متساوي االضالع و محيط آن  د)  رابطه بين طول ضلع يك مربع  و محيط  آن   ج)
xعبارت  –58 x 3 300   معادل كدام عبارت كالمي زير است ؟   2

  تومان است . 300تر از برابر پول علي كم 3اختالف دو برابر و  ب)  بيشتر است.از دو برابر پولشتومان300برابر كنيم علي را سهاگر پولالف) 
 بيشتر است.از دو برابر پولشتومان300اقل حدبرابر كنيمرا سهعلياگر پولد)  تومان است .300برابر پول علي برابر با   3اختالف دو برابر و ج) 

xنمايش مجموعه جواب نامعادله  –59 x   3 2   كدام گزينه است ؟  6
  

  د)   ج)   ب)       الف)
 

در تجزيه عبارت روبرو  –60  x x x  2 29 5   ؟ ندارد كدام عبارت وجود  6
x الف)  x ب)   3 3  (ج x 2   (دx 2  

      توان دار برابر است با :عددي صورت ه حاصل عبارت روبرو ب –61

 الف)  ج)   35ب)    35 
 
 

41
5

 45د)   

  كدام است ؟مقابل ساده شده عبارت  –62  3 38 2 3 24 2 2  

4 الف) ب)    2 32 2 32 ج)  3 3  صفرد)   2

abدانيم مي –63 0  وa 0  وa b كدام گزينه درست است ؟  
a الف) b a b      (بa b a b      (جa b b a     (دb a a b    

  اول باشند؟عدد در پرتاب همزمان دو تاس چقدر احتمال دارد اعداد رو شده  –64
5 الف)

12
1ب)    

4
5ج)   

36
1د)   

3
 

yكدام يك از نقاط زير روي خط  –65 x  
1 2
2

  گيرد ؟ قرار مي  

 الف) 
 

1
2 ب)    5 

 
6
ج)   1

 
 
 
  

2
3

1  
د)  

 
2

3 

 كدام گزينه درست است؟ –66
/ الف) /

  2125 39 1 2539 ب)    10     

3/عدد ج)  Aاگر د)   عددي است گنگ  14   3 2 Aباشد آنگاه   3 0 1   

 علوم تجربي

  كنند؟ مي استفاده رسيده به نارس هاي ميوه تبديل براي كدام گاز ، از  كشاورزي صنعت در –67
 متاند)                               اتن پليج)   اتنب)   اتان الف)

  است.  كرده طي را زير طولهاي ، دقيقه  1شكل ، در مدت   دونده اي مطابق –68
 ترتيب از راست به چپ چقدر است؟متوسط دونده بهرعتشده و سپيمودهمسافت

 ثانيه بر متر 4-متر 180د)   ثانيه بر متر 3-متر 240ج)   متر برثانيه 3-متر 180ب)   متر برثانيه 4-متر 240 الف)

  ».شود مي آن......... ...............در تغيير سبب آب در نمك شدن حل«      : را به درستي كامل مي كندمقابل كدام گزينه، جمله  –69
  جوش نقطه افزايش و آب شيميايي خواصب)     جوش نقطه افزايش و آب فيزيكي خواص الف)
 جوش نقطه كاهش و آب شيميايي خواصد)   جوش نقطه كاهش و آب فيزيكي خواصج) 

32101-32101-32101-32101-  
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  چه تعداد از جمالت زير صحيح است ؟ –70
  ه و مساحت زمين رو به افزايش است.طبق فرضيه هري هس بستر اقيانوس ها در حال گسترش بود *  
 سرعت حركت ورقه هاي زمين كند بوده و مي توان آن را به رشد ناخن ها شبيه دانست . *  
 هرچه عمق اقيانوس بيشتر باشد سرعت و انرژي آبتاز بيشتر خواهد بود. *  
  عامل حركت ورقه هاي كره زمين ،جريانهاي همرفتي در سنگ كره است.  *  
  ،ورقه اقيانوس آرام است. كره سنگ ورقة نتريبزرگ *  

  4د)    3ج)   2ب)  1 الف)
  دهد؟صورت صحيح نشان ميه بو فشار وارد بر آن را  كدام نمودار، رابطه بين سطح جسم –71

  د)   ج)   ب)      الف)
  
 

تون باشد تا جسم ، شتابي چند نيو   Fنيوتون است. مقدار نيروي  12در شـكل زير نيروي اصـطكاك جنبشي بين جسم و سطح ،    –72
  متر بر مربع ثانيه پيدا كند ؟ 2معادل 

 20د)     32ج)   12ب)  8 الف)

   شكل زير بستر يك اقيانوس با ورقه هاي دور شونده را نشان مي دهد. –73
  براي يافتن قديمي ترين سنگ هاي بستر اقيانوسي، كدام منطقه را بايد جستجو كرد؟

 Dد)   Cج)   Bب)    A الف)

  ؟ دارد قرار تناوبي جدول يك ستون(گروه) ، در مقابلعنصر جدول  دو كدام –74
    C , Bب)                 C ,D الف) 

  B , Dد)                A , Bج) 
  صحيح  است؟ (اليه ها بدون وارونگي) مقابلكدام گزينه با توجه به توالي اليه هاي رسوبي در شكل  –75

  است.  Eديد ترين اليه  و ج  Fقديمي ترين اليه  الف)
  .است بيشتر  F از اليه D  سن اليه است و  A اليه ترين قديميب) 
  تشكيل شده است.  D است و پس از آن اليه    Eاليه ترين جديدج) 
 ميليون سال قبل باشد. 275ممكن است مربوط به  Cميليون سال قبل باشد اليه  25 0مربوط به  Bاگر اليه د) 

روي ميزگذاشـــته ايم. اگر هركدام از ابعاد آن را نصـــف كنيم و درون آن جيوه بريزيم  c  ، b  ،aلزي به ابعاد يـك جعبـه ف   –76
  برابر جرم اوليه آن شود ، فشاري كه بر ميز وارد مي شود چند برابر فشار اوليه آن خواهد شد؟  8كه جرم جعبه طوريهب

 32د)   16ج)   8ب)   4 الف)

  ؟نيست صحيح زير يها كداميك از گزينه –77
  .هستند مولكول درشت هموگلوبين و چربي هاي مولكولب)   .هستند مولكول درشت  چربي و سلولز هاي مولكول الف)
 .هستند بسپار  هموگلوبين و چربي هاي مولكولد)   .هستند بسپار  نشاسته و سلولز هاي مولكولج) 

 حركتجهت اگر .عدد است C ،12 يدندهعدد و چرخ B ،6 يدندهچرخ عدد، A ،24  يدندهچرخهايدنده تعداد زير درشكل –78
  چگونه است؟ Cچرخ دنده  چرخش باشد و يك دور بچرخد، تعداد دور و جهت ساعتگرد A دندهچرخ

 پاد ساعتگرد -4د)   ساعتگرد -4ج)          پاد ساعتگرد -2ب)   ساعتگرد                    -2 الف)

 ؟ماهي )كدام جمله صحيح است -گاو  -مار -رم در مورد جانوران ( ك –79
  شرايط تشكيل فسيل گاو به دليل داشتن اسكلت قوي تر بهتر است. الف)
  امكان تشكيل فسيل كرم  به دليل قرار گرفتن زير خاك مناسب تر است.ب) 
  شرايط تشكيل فسيل ماهي به دليل قرار گرفتن در رسوبات دريايي مناسب تر است.ج) 
 تشكيل فسيل هر چهار موجود يكسان است.امكان د) 

  در شكل مقابل ، مزيت مكانيكي قرقره مركب ، چقدر است؟ –80
𝟏 الف)
	

𝟏ب)                                         

	
 5د)     4ج)   

10 Kg F
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  زبان انگليسي
  اگر شما بخواهيد به شيراز سفر كنيد مراحل سفر شما كدام گزينه خواهد بود ؟ -81

a) check in- talk to a receptionist- book a hotel- buy a ticket 
b) buy a ticket- book a hotel- check in- talk to receptionist 
c) book a hotel- check in- buy a ticket- talk to a receptionist 
d) talk to receptionist- book a hotel- check in- buy a ticket   

  .قاي احمدي و گزارشگر را با انتخاب گزينه صحيح كامل كنيدآمصاحبه ي بين  -82
        Reporter: How do you usually go shopping?   Mr. Ahmadi: ……………………. . 

 a) I never go shopping b) I usually go shopping                     
 c) I sometimes go there                   d) I often hire a taxi  

  مريم در حال نوشتن چند عبارت درباره خدمات است .به او كمك كنيد تا عبارتي را كه اشتباه نوشته است پيدا كند ؟ -83
a) do volunteer work           b) open an account c) get in a bus d) donate blood               

  بين علي و رضا  كه درباره شغل پدر رضاست غلط گرامري كدام گزينه است ؟ بنظر شما در مكالمه -84
Ali: What does your father do? 
Reza: He’s a firefighter. 
Ali: What does he do exactly? 
Reza: He puts out fire and saves peoples’ lives. 

a) do b) does c) puts d) peoples’   
        شيدا بايد كدام گزينه را براي كامل كردن مكالمه زير انتخاب كند؟به نظر شما  -85

Mary : ………the police help lost children? 
Sheyda : Yes, …………..help them 

a) Do - he    b) Do-they       c) Does- he     d) Does-they 
 د با انتخاب كدام گزينه مكالمه انها كامل مي شود؟مورد جشنواره فيلم هستن و فريد در حال مكالمه در امير -86

 Amir: Are you interested…………Film Festivals? 
 Farid: Yes, I ……... . 

 a) in- am         b) at- is       c) in- do  d) at- am 
  ؟بهمن ماه مي توانيم انتخاب كنيم  22بچه هاي خوبم كدام عبارت را براي  -87

 a) a religious holiday          b) the Nature day  
 c) an Iranian culture d) the revolution anniversary 

 متن زير را پريسا درباره خواهر خود به انگليسي نوشته است .
My sister is a nurse. She goes to the hospital on shifts. Sometimes, she 
hires a taxi to be on time. Patients need help, so she should be helpful and 
of course patient. Her work is very hard, but she does it carefully. I’m sure 
God likes kind nurses .  

 با توجه به متن گزينه هاي مناسب را انتخاب كنيد. -88
a) Her sister is a selfish person. b) She doesn’t like her job. 
c) She helps sick people. d) She goes to work every day. 

89- My sister …………..to work late. 
a) often goes b) always goes c) never goes d) usually goes 

90- Nurses should be ……………. 
a) careless and kind  b) neat and nervous 
 c) hand working and cruel d) helpful and patient 
 

 

     
              

                
               

        

 
 

  
 



                    

   
                 

                

                        
 

                      

                       

                     

                 

           

  
           

 

 

 
 

     
              

                
               

        

 
 

  
 




