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 قرآن

عیِر  «قرآني  يصحيح واژه يترجمه -1   چيست؟ ،»السَّ
  سعادتد)   نجاتج)   فروزانآتشب)     گمراهي )الف

  شده دركدام عبارت، صحيح است؟ي مشخصي واژهترجمه -2
بَـُعوا )الف ـَّ   (تسبيح) طَويًال  َسبًحاب)   (پيروي كردند) الـَحقَّ  اِت
كِرٍ فََهل ِمن  د)  كرد)(تالوت الُقرءانَ  رَتِّلِ َو ج)    (پنددهنده) ُمدَّ

دٍ  َعىلٰ  نُزَِّل ءاَمنوا بـِ « درعبارت»نُزَِّل «ي واژه -3   معني است؟شده، همهاي مشخصبا كداميك ازواژه »ُمَحمَّ
ِبعوا مآ  )الف ـَّ   ُه فی لَیلٍَة ُمبـٰرَکَةٍ اَنزَلنـٰ اِنّـآ ب)          اِلَیُکم ِمن َربُِّکم اُنزَِل اِت
کیَنَة ِفی قُلوِب الـُمؤِمنینَ  اَنزََل ذٓی ُهَو الَّ ج)  ِء مآءً  نَزََّل الَّذی وَ د)     السَّ   ِمَن السَّ

  ي كدام تركيب قرآني، صحيح است؟ترجمه -4
ٌ لَُكم : )الف   كرديد.     مياگرعمل اِن كُنتُم تَعلَموَن :ب)    اين براي شما بهترين است.     ٰذلُِكم َخ
ًا :َه َو اذكُُروا اللّ ج)  لٰوُة : د)  وخدارا، بسياريادكردند.           كَث   پس هنگامي كه نـماز،آغازشد. فَاِذا قُِضيَِت الصَّ

  ؟نيستي كدام تركيب قرآني، صحيح ترجمه -5
ِق اللّ َو َمن )الف     كند.و هركس، تقواي الهي پيشه َه :يَتـَّ
  است.كافيبرايش پس او فَـُهَو َحسبُـُه :ب) 
قج)    كنيد.از او اطاعت و پيشه كنيد را وتقواي او اَطيُعوِن : وُه وَ َواتـَّ
  پاخيز.شب را مگر اندكي ، به قُِم الَّيَل اِّال قَليًال :د) 

  دركدام گزينه با بقيه متفاوت است؟» لِـ  «ي حرف ترجمه -6
  يَبلُوَكُملِـ د)    لِـيَقوَم الّناُس ج)     هُ لِـيَعلََم اللّ  ب)     َمناِفُع لِـلّناِس  )الف

  باشد؟مي» سوگندبه « به معني » َو  «دركدام عبارت قرآني، حرف  -7
مُس َو الَقَمرُ ج)   َو الِکتـِٰب الـُمبینِ ب)      َو الَّذٓی اَوَحینآ اِلَیَك  )الف َجرُ د)                اَلشَّ   َو النَّجُم َو الشَّ

  شده است؟نيمع نادرستصورت ،بهبيشتريهاي دركدام گزينه،تعدادكلمه -8
  .فرستيمقطعاًمانوح را به سوي قومش مي اِٰىل قَوِمِه :ا رسلنا نُوحاَ Ĥنّا )الف
  .پروردگارا من وپدرم را بيامرز رَبِّ اغِفر يل َو لِوالَِديَّ : ب)
  .كنيممي درك انديشه و شنويم ياگوينداگرميوميَوقالُوا لَو كُّنا نَسَمُع اَو نَعِقُل :ج) 
  .كردكسي كه مرده و زنده را خلق ي َخلََق الـَموَت َوالـَحيٰوَة :اَلَّذِ د) 

  هاي آسمانيپيام

  كدام عبارت قرآني، بيانگر نتيجه استقامت و پايداري پيامبران است ؟ -9
   »لَُّکم تَشُکرونَ َو لِیـُِتمَّ نِعَمتَه َعلَیُکم لَعَ «. . . ب)    »َواَبِرشوا ِبالَْجـنَِّة الَّتی کُنتُم توَعدون« . . .  )الف
  »اِنَّ اللَّه یُِحبُّ التَّّوابیَن « . . . د)   » . . اَن اَقیُموا الّدیَن َوالتَتَفرَّقوا فیِه. . . .« ج) 

  در كدام گزينه نماز صحيح است ؟ -10
    براي آمرزش گناهان ،گريه كردن درسجده آخر نماز ب)  شك كردن در ركعت اول نماز عشاء )الف
  به  هوا پريدنكامل يك مرتبه  و ،ز دست زدندر نماد)   از روي فراموشي   ركوع نماز ،دن انجام نداج) 
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  اشاره دارد ؟» آثار ايمان « عبارت قرآني زير به كدام يك از  -11
کیَنَة فی ُقلوِب الـُموِمنیَن لَِیزدادوا . . « . . .    .»هو الَّذی اَنَزَل السَّ

  دوري از گناه  د)   شناخت ج)  آرامشب)   هدفداري )الف
  به سمت آشپزخانه  دويده است ،نماز او چه حكمي دارد ؟ساختمان مادر مريم براي  جلوگيري از آتش سوزي   -12

  .پس از بازگشت مي تواند به نمازش ادامه دهد،صحيح ب)   باطل ، اما كار حرامي انجام نداده است . )الف
  ولي نمازش باطل نيست . ، حرام انجام داده كارد)   چون كار حرامي انجام داده است . ،باطل ج) 

  به توصيه امام كاظم (ع) انجام دادن مسئوليت همگاني براي جلوگيري از چيست ؟   -13
   سعادت وخوشبختي مردم ب)   تسلط افراد شرور بر جامعه )الف
  استجابت دعاي  مومناند)      نازل شدن عذاب خداوند   ج) 

  دارد؟   )حمد وتسيبح(ام ذكر قرآني، ارتباط بيشتريمفهوم عبارت قرآني زير با كد -14
  »تَباَرَک الَّذی ِبَیدِه الـُملُک. . . « 

  »لَْم یَلِْد ِو لَْم یولَدْ «  د)  » الَغفور الَودودُ « . . . ج)   »ال رشیک لَهُ « ب)    ُسبحاَن اللّه )الف
  ؟  اشاره دارد» بي كه بر گردن ثروتمندان استپراخت حق واج «كدام عبارت قرآني  به مفهوم حديث پيامبر (ص) به -15

  »َو فی اَموالِِهم َحٌق لِلّسائِِل َو الـَمحرومِ «...ب)    »َوال َخوٌف َعلَیِهم َوال ُهْم یَحزَنونَ « . . .  )الف
               »ملُنکرِ ُمروَن ِبالـَمعروِف َویَنَهوَن َعِن اآبَعٍض یَـ« . . . د)   »َو ِباالَسحاِر ُهْم یَْستَغِفرونَ « . . . ج) 

  هم وزن كوه احد است ؟ ،هاداخت  كدام يك از انفاقپرپاداش  -16
  فطره هزكاد)   وقفج)   صدقهب)   قرض )الف

 است ؟ نادرستكدام گزينه  -17
  .كه موجب نتيجه مطلوب شود ،تنها در صورتي موفق است انجام دادن مسئوليت همگاني  )الف
  موجب مي شود كه كارهاي زشت در جامعه رواج پيدا كند .منكر ، و نهي ازترك امر به معروف  ب)
  مومنان بايد يكديگر را توصيه به كار خير و پسنديده كنند، زيرا مسئول سرنوشت يكديگرند.ج) 
  رحمت وبركت خداوند از آن جامعه بر داشته شودموجب مي شود كه ،ترك مسئوليت همگاني د) 

  دارد؟   »ارتباط بيشتري «ديثابيات زير با كدام يك از احا -18
  همچو آينه روبرو گويد      دوست آن است كه  معايب دوست « 

 »گويد  پشت سر رفته موبه مو        نه كه چون شانه با هزار زبان  
  .به اتكاي رابطه  صميمانه و دوستانه ، حق برادرت را ضايع  مكن )الف
  .د همواره خشمگين استكسي كه از دوست خود جز فداكاري انتظار ندارب) 
  .محبوبترين دوستان من كسي است كه عيبهاي من را به من هديه بدهدج) 
  محبت خود را نثار دوستت كن اما به طور مطلق به او اعتماد نكن.د) 

  عربي

  هاي مشخص شده در كدام گزينه آمده است؟ ترجمه درست واژه -19
ْرَس ِفی الّراِسبونَ الطُّالُب  َعلَّمَ تَ «   »الْجاِمَعِة. الدَّ

  مردودين-ياد دادد)   مردود-ياد دادندج)   مردود-ياد گرفتندب)   مردودين  -ياد گرفت )الف
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  است؟»  أْخذ-اِعطاء« هاي ها همانند ارتباط واژهدر كدام گزينه ارتباط ميان واژه -20
   أتی-جاءَ  د)      َدفَعَ -اِْستَلَمَ ج)      تَقوی-َوَرعب)       کَثیر-َجزیل )الف

  ترجمه كدام عبارت درست است؟ -21
فیَنُة َو شاَهْدناکُْم ِمْن بَعیٍد: )الف   كشتي آتش گرفت و شما ما را از دور ديديد.اِْحَرتَقَِت السَّ
ُعنا ِفی الَْفریِق:ب)    برادر بزرگت تيم ما را تشويق مي كرد.اَخوَک الَْکبیِر کاَن یَُشجِّ
کوِت ِعْنَد فَْحِص الْ ج)    شما هنگام معاينه بيمار سكوت كنيد.        َمرضی:َعلَیکْم ِبالسُّ
  كشتي مان بعد از تصادف شكست ولي غرق نشديم.اِنَْکَرسَْت َسفیَنتُنا بَْعَد التَّصاُدِم َو لِکْن ما َغرِقْنا:د) 

  مفرد كدام گزينه درست است؟ -22
   ُمشاة:ماشی             ب)                   اََدوات:اَداء )الف

َ ج)      بَضائِع:ِبْضَعةد)    رَِق : ِفرَقفْ ا
  مفهوم كدام جمله بر اساس حقيقت درست است؟ -23

معِ.ب)   َمْن َحَفَر ِبْرئاً ِالَخیِه َوقََع فیها. )الف   اَلَّذی یَْسَمُع َجیِّداً ثَقیُل السَّ
     عصاَب.اَلنُّوُر اْالَْحَمُر الیَُحرُِّک اْالَ د)     اَلِْعلُْم یَْنُقُص َعلَی اْإلنْفاِق.ج) 

 كدام گزينه درست است؟ -24
بُع) ۸:۱۵ب)      (اَلْحاِدیََة َعْرشََة اِّال ُربعاً) ۱۱:۴۵ )الف نِیَُّة َو الرُّ   (اَلثَّ
اماً) ۹:۰۰د)     (اَلْواِحُد َو النِّصُف)۱:۳۰ج)  َ   (اَلتّاِسَعُة 

  مفهوم كدام عبارت به شعر زير اشاره دارد؟ -25
  »اُميد           خدايا ز عفوم مكن نا اُميد  االّ بضاعت نياوردم« 

نوَب َجمیعاً. ب)  اِنَّ َحوائَِج الّناِس إلَیُکْم نِْعَمٌة ِمَن اللِّه. )الف   اِّن اللَّه یَْغِفُر الذُّ
واِت َو اْالرِض. ج)                 َمْن طَلََب َشیْئاً َو َجدَّ َوَجَد.د)   اِنَّ اللَّه عالُِم َغیِب السَّ

 در كدام گزينه همه فعل ها از نظر زمان يكسان هستند؟ -26
       ال تَْحَسبوا-تُحاِولونَ -تََخرَّْجناب)       تَلومُ -اَصاَب -اُْصُدْق  )الف
بی-َسوَف تَْقبَُل -ما أنَْقْذتُ ج)  عونَ  د)               اِْرشَ    اِْصَعْدنَ -التَرْکَبا-تَُشجِّ

  كدام پرسش و پاسخ درست است؟ -27
ً  )لفا   یا َولَدی! َمتی َشَکرَْت َربََّک؟ نََعْم َشَکرْتُهُ ب)   یا اِْخوانی! َمتی رََجْعتُْم اِلَینا ؟ رََجْعنا َغدا

  ِبَم تُساِفریَن اِلی َمشَهَد؟ ِبالْحاِفلَةِ د)   کَیَف َذَهبوا لِلِْدفاِع َعْن َوطَِنِهم؟ أمسج) 
هبیَّ فی . . . . . . . اُّمی . . . . . . .« كدام گزينه براي جا هاي خالي جمله  -28 َها الذَّ َ   مناسب است؟ » . . . . . . .خا

    العاِم الَْجدیدِ -یَلْبَسونَ -کانواب)     َزواِجهِ -ِالَخی-اِْشَرتیُْت  )الف

َنةِ -لَها-اِْشَرتیَْت د)     الَحْفلَةِ -تَلْبَُس -کانَْت ج)      نِهایَِة السَّ

  ادبيات فارسي

  به ترتيب دركدام گزينه به درستي آمده است؟» ، سالله، معارج، موهبت صنع« مترادف واژه هاي  -29
  آفرينش، برگزيده، باالرفتن، مهربانيب)   نيكويي كردن، نسل، نردبان ها، دهش )الف
   احسان، پاكان، صعود كردن، گشاده رويي د)  ساختن، خالصه هرچيز، آسمان ها، بخششج) 
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  ؟نداردكدام گزينه نياز به ويرايش  -30
  آموز نيست.دانش يدروغ اوالً گناه است، ثانياً شايسته )الف
  در شب ليلة القدر، يك ركعت نماز برابر با هزار ركعت است.ب) 
    دامن زدن به دوئيت ها موجب سرافكندگي و شكست است.ج) 
  درميان شاعره ها تا كنون نظيرش نيست.د) 

  در متن زير چند غلط اماليي وجود دارد؟ -31
  مي را هرگز دردي نمي رسيد به چه تواضع مي كرد براي خدا و تضرّع مي كرد نزد او؟ و به چه چيز صدقاتاگر آد«
  نمي بيني كسي كه به دردي دچار شد خضوع مي كند و طلب آفيت مي كند و دست مي گشايد بهنمود به مساكين؟ مي

  »ده، همه موافق حكمت است؟دادن صدقه؟ پس نمي بيني كه حكيم عليم در هرامري، آنچه به عمل آور
   يكب)    صفر )الف

  سهد)    دو  ج) 
  است؟ نادرست با توجه به شعر زير كدام گزينه -32

  بود درد مو و درمانم از دوست                  بود وصل مو و هجرانم از دوست« 
  »اگر قصابم از تن واكره پوست                    جدا هرگز نگردد جانم از دوست 

  مفهوم كلي ابيات، استقامت در راه عشق و  هدف است.ب)    واژه هاي درمان، هجران، جان، قافيه هستند. )لفا
  در شعر آراية جناس و تضاد ديده مي شود.د)     قالب شعر دوبيتي است.ج) 

  مصدر فعل ها دركدام گزينه صحيح است؟ -33
  درگذرم: گذشتند)   م: رهيدن  وارهج)   مجوي: جستن   ب)   مي انگارند: انگاشتن       )الف

  به چه امري سفارش مي كند؟» در هرعملي كه هست نيكو سيرتي بايد وداد.«عبارت  -34
  پاكدامني واحسانب)   خوش رفتاري وخوش اخالقي )الف
  نيكوكاري وگذشتد)     خوش رفتاري و عدالتج) 

  نقش دستوري وابسته در كدام گزينه متفاوت است؟ -35
  در بصره قحطي عظيم پيدا شد.ب)   كستن آيينه نيست.رسم دوستي ش )الف
  مردم بي هنر مادام بي سود باشد.د)   تنهايي بزرگترين مصيبت است.ج) 

  واژة امروز در كدام گزينه نقش قيدي دارد؟ -36
  خواستة امروزت را جامة عمل بپوشان.ب)   بي گمان امروز/ فصلي از تكرار تاريخ است. )الف
  آن نوجوانان، امروز به سرچشمة جاودانگي رسيده اند.د)    دان و رايگان از دست نده.              امروز را غنميت ب ج)

  محتواي تمام آثار در كدام گزينه، ديني و عرفاني است؟ -37
  حديقه، بوستان، چهارمقالهب)   بهارستان، روضة خلد، گلستان )الف
  توحيد، تذكره اوليا، كيمياي سعادت     اسرار الد)   سنامه، اخالق ناصري، توحيد مفضّلقابوج) 

  نوع جمله در كدام گزينه متفاوت است؟ -38
  نروم جز به همان ره كه توام راهنماييب)   تو خود را مرنجان اي طرار. )الف
  هي بيا با من بران اين خرس راد)   ور تواضع مي كني با مردم درويش كنج) 
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  ؟ندارددركدام گزينه مضارع التزامي وجود  -39
  تا نخواهند كس را نصيحت مگوي، خاصه كسي را كه پند نشنود. )الف
  گاهي دوستان بينايم را مي آزمايم تا بفهمم آنها چه مي بينند.ب) 
  انسان بايد ياد بگيرد كه از طريق تجربه پديده ها را ارزيابي كند.ج) 
  فرزندان ايران در برابر دشمنان، هم صدا فرياد برآورده اند .د) 

  ارت زير با كدام گزينه ارتباط مفهومي بيشتري دارد؟عب -40
  »در وقت بهار بنگر و تفكر كن كه زمين چگونه زنده شود و چون ديباي هفت رنگ گردد. « 

  كه تواند كه دهد ميوة الوان از چوب / يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار )الف
  ورت برد برصفحة هستي به كاركيست آن صورتگر ماهر كه بي تقليد غير/ اين همه صب) 
  آب زنيد راه را هين كه نگار مي رسد / مژده دهيد باغ را بوي بهار مي رسدج) 
  عقل ها حيران شود كز خاك تاريك نژند / چون برآيد اين همه گل هاي نغز كامكارد) 

  درستي آمده است؟زينه بهگدر كدام» داني كه هواي دل من در موافقت فرمان تو است. تو مي«مفهوم صحيح عبارت  -41
  تو مي داني كه من به خاطر تو، خودم را فراموش كرده ام. )الف
  آرزوي قلبي من اطاعت كردن از دستورات تو است. ب)
  تو آگاه هستي كه من به تو دل بسته ام و هوا خواه تو هستم.ج) 
    من خود را به تو سپرده ام و راضي به رضاي تو هستم. د)

  ترنعمت فراموشي در آدمي اگر تأمل كني عظيم«  بيان شده است؟در كدام گزينه صحيح تر مقابل  مفهوم عبارت -42
  »  است از نعمت ياد آوري. اگر فراموشي در آدمي نبود هيچ كس از مصيبتي آرامش نمي يافت.

    حكمت در آفرينش انسانب)     رهايي از مصيبت ها )الف
  نسان به ياد آورينياز اد)    عظيم بودن نعمت يادآوري ج)

  مطالعات اجتماعي

  ؟ نيست كدام يك از گزينه هاي زير از نتايج اقدامات شاه اسماعيل صفوي -43
  ايرانيان    بيشتر اتحاد و بستگيايجاد همب)   ايران  حكومت شدن  نيرومند و يكپارچه )الف
  يصفو تحكيم حكومت و تثبيتد)   ساساني دوره قلمرو ايران به حدود  رسيدن ج) 

 در كدام گزينه نام فرد با توجه به  توضيح مقابل آن،  به درستي ذكر شده است؟ -44
  صدور فتواي حرام اعالم نمودن استفاده ازتنباكو -طباطبايي   محمد اهللا سيد آيت )الف
       دستور به توپ بستن و منحل نمودن  مجلس شوراي ملي  -محمد علي شاهب) 
  رضا (ع)   م اما حضرت حرم كنار در به گلوله بستن مردم  -محمد رضا  شاه پهلويج) 
  هاي تاريخي اروپا  به فارسي     دستور ترجمه كتاب  -ميرزا تقي خان اميركبير   د) 

  هاي وقوع انقالب  تفكر روشنفكران در ارتباط با آشنايي مردم با محاسن حكومت قانون،  مربوط به كدام يك از زمينه -45
  شد؟  يمشروطه محسوب م

  اجتماعي –هاي اقتصادي زمينهب)   اقتصادي -هاي سياسي زمينه )الف
  و فرهنگي خارجي هاي فكريزمينهد)   و فرهنگي داخلي هاي فكريزمينهج) 
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  درجه شرقي قرار دارند؛ اذان صبح در   90در نصف النهار  » ب « درجه غربي و شهر 60درنصف النهار  » الف« شهر -46
 شود؟ اين دو شهر چند ساعت باهم اختالف دارند ؟   ميگفته كدام شهر زودتر 

              10 –شهر ب ب)                 10 -شهر الف )الف
  2 -شهر ب  د)                    2 -شهر الفج) 

  يد. كدام  آوري نمااسالمي مطالبي جمع انقالب موفقيت در مؤثر احمد در نظر دارد براي انجام پروژه خود از سه عامل -47
 جزء ليست او باشد؟     نمي تواندگزينه 

          امام خميني  رهبريب)     فرار شاه از ايران )الف
      ملت وحدتد)     اسالم        به ايمانج) 

  در خصوص اليه هاي فرهنگ كدام گزينه درست است؟ -48
    هنجارها جهت دهنده ارزش ها هستند . )الف
  فته شده در جامعه هستند.ارزش ها رفتارهاي معين پذيرب) 
    زبان گفتاري و نوشتاري نقش نمادين دارند .   ج) 
  اعتقادات اسالمي با ارزش و هنجار سنجيده مي شوند.د) 

شد؛  با توجه به نظريه     -49 سرهنگ ارتش مي با سيار پايبند به نظم      «پدر آرمان  صي نيز ب شخ يك فرد نظامي در زندگي 
  باشد؟مختلف هويت، درباره او صحيح ميتاثير كدام يك از ابعاد » است.

  ويژگي اجتماعي بر ويژگي جسماني     ب)   ويژگي رواني بر ويژگي اخالقي )الف
  ويژگي اجتماعي بر ويژگي اخالقيد)   ويژگي اخالقي بر ويژگي اجتماعيج) 

  كدام گزينه به طور كامل عوامل  نابرابري داخلي كشورها را بيان مي كند؟ -50
  داخلي هاي كشمكش و ها جنگ  -اشغال نظامي   -اي وابسته حكومت ه )الف
  حكومت هاي وابسته -مردم  بين مشاركت و وحدت نبودن -اشغال نظامي ب) 
  فرهنگ و باورهاي غلط   -مردم  بين مشاركت و وحدت نبودن -حكومت هاي وابسته  ج)
  داخلي                             امور در نفوذ بيگانگان و دخالت -بي سوادي مردم    -جنگ ها ي  داخلي د) 

    با در رابطهكنند؛آن ها اختالفاتي مي سپري كار محل در ساعت را 8هر روز حدود  والدين  ليال كارمند هستند؛ و -51
 است؟ زير موارد از يك دارند؛ ناسازگاري آن ها مربوط به  كدام فرزندان و خانه امور به رسيدگي
    خود  حقوق از كافي شناخت عدمب)     فردي هاي تفاوت )الف
  ها نقش در تعارضد)   شدن اجتماعي فرآيند در تفاوتج) 

   شديد سركوب به  )ساواك( كشور امنيت و اطالعات تأ سيس سازمان بعد از كدام واقعه تاريخي محمد رضا شاه با -52
 پرداخت؟   مخالفان

  1342خرداد  15قيام  ب)                    1332مرداد  28كودتاي  )الف
  1356دي مردم  قم   19قيام د)   1343آبان  13بعد از تبعيد امام خميني در ج) 

  رياضي

مجموعه  -53 x x    عضو دارند ؟   2 حداقلچند زيرمجموعه دارد كه  10
  6د)    3ج)   5ب)  4 )الف
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 د؟  در پرتاب دو تاس باش داماحتمال وقوع يك پيش تواندنميكدام عدد  -54

0 )الف 4ب)  25
9

5ج)     
8

0د)    75  
 ؟  نيستكدام عبارت درست  -55

6نمايش اعشاري كسر  )الف
15

  هر عدد حقيقي كه گنگ نباشد گويا است.  ب)   توم است.مخ

,بين د)   مجموع دو عدد گنگ هميشه عددي گنگ است.   ج) 3    ، پنج عدد صحيح وجود دارد.   12
 كدام جمله درست است؟   -56

    هاي قائم الزاويه متشابهند. ثهمه مثل )الف
  ي برابردارند متشابهند.  هائي كه يك زاويههمه متوازي االضالعب) 
  ابر قطر مستطيل ديگر باشد، آن دو مستطيل با هم متشابهند.  اگر قطر مستطيلي دو بر ج)
    هاي منتظم متشابهند.ضلعي 8همه د)

xحاصل  -57
y


 
 
 

1

    ؟نيستبا كدام گزينه برابر  

y )الف
x

yxب)     1   (جx
y

1
xد)   

y





1

1  

اگر حاصل عبارت  -58  x y x y  22 اي حاصل نسبت  ي چند جملهاي بنويسيم درجهرا به صورت يك چند جمله 3
  چند خواهد بود؟ yو  xبه

  1د)   4ج)   3ب)   2 )الف
xي عبارت در تجزيه -59 x 4 26   ؟  نداردكدام عبارت وجود  27

x )الف 3    (بx  xج)   3 2 xد)   3 2 3  
  ؟  نيستكدام عبارت درست   -60

a )الف ba b  
2 2

aب)       ba b    
3 3

     

aج)  b a b  2 aد)      2 b b a     0   
از نقاط  dخط   -61 

 
4
و  7

 
 

3
  چند است ؟   dگذرد . عرض از مبدأ خط مي 7

  +7د)   -1ج)   -7ب)   +1 )الف
  رابر يك است ؟  ، بxحاصل كدام عبارت به ازاي هر مقدار حقيقي براي  -62

x )الف
x

xب)    
x



1
1

xج)   
x




3

3
1
1

x د)  
x




4

4
1
1

   

abاگر  -63 ab  وb 0  باشد نمودار خطy ax b   ؟  گذردنمي ي دستگاه مختصاتحيهاز كدام نا  
  چهارمد)   سوم  ج)   دوم ب)    اول  )الف

xحاصل عبارت  -64 x
x x

 
 

2

2
2 2 4
2 6 4

xبه ازاي   98    چند است ؟  

24 )الف
25

96 ب)   
98

25ج)    
24

98د)   
96
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xاگر  -65  32 1   قرار داد؟   xتوان به جايرا مي چند عدد حسابيباشد  7
  شماربيد)   64ج)    63ب)  3 )الف

yزاويه بين دو خط  -66  4 وy x   چند درجه است ؟ 
  030د)   035ج)   045ب)    060 )الف

  علوم تجربي

  براي توليد كود شيميايي و آفت كش ها  به ترتيب از كدام مواد استفاده مي شود ؟ -67
    فسفر آمونياك وب)     نيتروژنو  كلر )الف
  وگوگرد هيدرو كلريك اسيدد)     وكلر وريك اسيدسولفج) 

  ؟جهت يابي كرد نمي توانبا كدام يك از روشهاي زير  -68
    به كمك شخانه و مسير شهابب)     به كمك سايه اجسام )الف
  ماهواره هاي جي پي اسد)     صورت فلكي دب اكبر  ج) 

  ؟تر استشباهت جانداران در كدام گروه نسبت به  ساير گزينه ها  بيش -69
  ردهد)   تيره   ج)   ه   لسلسب)   سرده )الف

  باشد؟، ميمنظومه شمسيخارجي كدام گزينه دليل خارج شدن سيارك پلوتو از گروه سياره هاي  -70
  .جرم زياد و جامد بودن پلوتو نسبت به سيارات خارجي )الف
  عدم توانايي سياره در جذب اجرام كوچك سرگردان در اطراف خود.ب) 
  كوچك بودن سياره و نداشتن حلقه اي كه سيارات خارجي دارند.ج) 
  فاصله بسيار زياد از خورشيد نسبت به سيارات خارجي .د) 

  اگر به پيستون فشاري معادل   .ظرفي پر از آب و محصور به ارتفاع يك متر روي سطح زمين مطابق شكل قرار دارد  -71
  كند؟    را درست بيان مي Cو  B و Aاط كدام گزينه فشار در نق ،پاسكال وارد شود 500

    pa 500  = A = B = C )الف
    A  >  B  >  Cب) 
      A  <  B  >   Cج) 
   A <    B  <   Cد) 

  هاي زير مناسب  ز ماشينكيلو گرمي را جابجا كنيم كدام يك ا 40نيوتني يك وزنه  100براي اينكه بتوانيم با نيروي  -72
  و اهرم و سطح شيبدار صرفه نظر شود)(از جرم واصطكاك قرقره  ؟تاس
  

  د)   ج)   ب)    )فال
  

  ها را شود و ياختهموجودي است كه درون  ياخته هاي بدن جاندار تكثير مي يابد و از فردي به فرد ديگر منتقل مي -73
  مي باشد. . . . . . . . وادار مي كند تا مثل خودش را بسازند. اين موجود

    قارچ  ب)     ل   باكتري كروي شك )الف
  عامل بيماري ايدز  د)     باكتري ميله اي شكلج) 
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  كدام يك از جمالت زير صحيح مي باشد ؟ -74
  هنما بايد بسيار كمياب  بوده و تشخيص آن آسان باشد.ايك فسيل ر )الف
  هر چه عمق اقيانوس كمتر باشد ميزان تخريب آبتاز (سونامي) بيشتر است  .ب) 
  ميليون سال قبل  در حاشيه قاره  آفريقا   قرار داشته  است.  80 شبه قاره هند درج) 
  تر از اليه هاي بااليي هستند.قديمي ،هاي پايينيدر تمام رسوبات چين خورده اليهد) 

  شرط ايجاد حالت  تعادل در يك  ماشين ماننداهرم زير ، كدام يك از موارد زير مي باشد؟ -75
    ي مقاوم و نيروي محركبرابر بودن اندازه  نيرو )الف
    يكسان بودن بازوي محرك و بازوي مقاوم        ب) 
    خنثي شدن  اثر چرخشي نيروي  محرك و نيروي مقاومج) 
  يكسان بودن جهت  اثر نيروي مقاوم و نيروي محرك د) 

  زير، كربن دي اكسيد بيشتري توليد مي كند ؟ يهاكامل كدام يك از هيدروكربن سوختن -76
  اتيلن     د)   متان   ج)   بوتانب)   وكتانا )الف

  كدام يك از جمالت زير صحيح است ؟ -77
  سرخس ها اولين گروه از گياهان آوندار و فقط داراي ساقه هوايي هستند. )الف
  با قرار گرفتن دانه گياه سرخس در جاي مرطوب ،پس از رشد به يك گياه كامل تبديل مي شود. ب)
  واقعي ندارند و با توليد هاگ تكثير پيدا مي كنند.خزه ها ، برگ و ساقه ج) 
   گياهان به تنهايي با عمل فتوسنتز مي توانند مشكل افزايش كربن دي اكسيد در جهان را برطرف كنند. د)

  نيوتني شروع به حركت    40كيلو گرمي  ساكن بر روي يك سطح افقي با وارد شدن نيروي  خالص 20اگر جسم   -78
  ثانيه، سرعت جسم چند متر بر ثانيه خواهد شد؟ 2پس از كند، ه شتابي كه جسم پيدا ميبا توجه بكند، 

    4 )الف
    16ب) 
    0/ 4ج) 
  6/1  د)

  نيوتن باشد، در صورتي كه اندازه مساحت سطح پيستون كنار   500ترمز پدال زير اگر نيروي وارد شده به پيستون  -79
  ها چند نيوتن نيرو وارد  پيستون به كفشك ل ترمز باشد، هنگام ترمز كردن،برابر سطح پيستون متصل به پدا 4ها كفشك

  مي كند؟
  1250ب)   1000 )الف
  4000د)   2000ج) 

  
    »در واقع يك ياخته بسيار طويل است كه آب و امالح محلول در آن مي تواند از ديواره آن عبوركند« . . . . . . . جمله  -80

  شود؟ با كدام يك از گزينه ها كامل مي
    آوند آبكشب)     آوند چوبي )الف
  تاركشندهد)     ريشهج) 

kg 20  
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  زبان انگليسي

  علي كمك كنيد تا جدول زيرا را از چپ به راست كامل كند. بچه هاي عزيز،به -81
CommemoratePut out  Have  Install  Help  

          
a) an antivirus- charity- fire – a scar- martyrs    
b)  charity- an antivirus- a scar- fire- martyrs  
c) charity- a program- some bruises- fire- in a cast  
d) people- a program- an anniversary- martyrs- culture 
 

 تكميل كند؟مكالمه زير را  چينموزان عزيز ، كدام گزينه ميتواند نقطهدانش آ-82
Amir: Why is your leg in ……………? 
Saman: I ……………… it yesterday. 

  
a) a plaster-cut  b)  a cast- burned   
c) a plaster-bled  d) a cast- broke  

  هاي مناسب متن زير را كامل كنيد .هاي خوب با انتخاب گزينهبچه   
I love music. I sometime . . . . 83. . . . to concerts and . . . . 83 . . . .  to 
some music. last week, I . . . .84. . . . a piano. I like to learn . . . . 84. . . 
.very well. 

83-a) go- listen             b) went- listened  
c) attend- listen  d) went-liked   
 
84-a) buy- it  b)  take- its  
c) bought- it d) played- its   

  شود؟!ه مكالمه بين نادر و فرهاد تكميل ميشما با كدام گزين نظربه 
85-Why…………… you absent yesterday?        My father ………….OK. 

a) weren’t- wasn’t     
b) was- was   
c) were- was  
d) were- wasn’t 

86-Really, what ………… to him?      He ………. a heart attack. Now he’s in hospital  
a) happen- has     b) happened- had    
c) wrong-has              d) problem-had 

 بچه ها جمله زير را با مناسب ترين گزينه كامل كنيد.-87
Today, by ………………. to the Internet, many people use …………….. technology. 

a) Installing- news           b) taking- events 
c) connecting- information d) searching-websites     

. .  

 



 آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايه نهمره مسابقه علمي دانشهفدهمين دو  11

 دانش آموزان با هوش، با توجه به متن پاسخ هاي مناسب را انتخاب كنيد.
     Pedram is a bank employee. The bank opens at 7:30. Every morning he goes 
to work by metro. He works a lot. There is a station near his house. He uses 
it, because it is cheap and very fast. On the weekends he watches a quiz show 
with his family. He helps charity in the New Year and visits Imam Reza Holy 
Shrine in Mashhad, too. 
88-What’s Pedram Like?  

a) Serious- brave                b) helpful- hard working 
c) selfish- brave  d) hardworking- cruel 
 

89-Pedram goes by metro because …………….. 
a) he doesn’t have any car     
b) b) the bank is near his house  
c) he gets up late every morning  
d) It’s cheap and fast 

90-What does he do on Fridays?        He ……………………….. 
a) watches TV.       
b) attends a quiz show  
c) He helps poor people  
d) works in the bank 


