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  سؤال 
 نهمتيزهوشان 

  
 است؟ نادرستترجمۀ كدام گزينه  -1

  ) خالِديَن: جاودان۲    َخوف: ترس) ۱

ی: مشخص) ۳   ) اَجَل: پاداش۴    ُمَسمِّ

 يک از آيات مباركۀ زير صحيح است؟ ترجمۀ كدام -2

  توجهی كردند. اند بی : و كسانی كه نسبت به هشداری كه داده شده َو اَلَّذيَن َكَفروا َعّما اُنذروا مُعرِضون الف) 

  دهد. چنين خدا برای مردم، حال و وضعشان را نشان می : اين لَِك يَضرُِب اُهللا لِلنّاِس اَمثالَُهمَكذٰ  ب) 

  : زيرا كسانی كه كافر شدند پيروی كردند باطل را. ذلَِك بِاَنَّ الَّذيَن َكَفُروا اتََّبُعوا الباِطَل  ج) 

رَ  د)   هايشان را و حال و روزشان را بهبود بخشيد. ها بدی : پوشاند از آن بَالَُهمْ أْصلََح   َعنُْهْم َسيِّئَاتِِهْم وَ   َكفَّ

 ) ب ـ د ۴  ) الف ـ ج ـ د ۳  ) ب ـ ج ـ د۲  الف ـ ب) ۱

بِْر ...مفهوم آيۀ شريفۀ  -3  يک از آيات زير مشترک است؟ ، با كداميَا َأࠩيَها الَِّذيَن آمَنُوا اْسَتِعينُوا بِالصَّ

۱ ( ُبَْعَد ُعْسرٍ يُْسراً  َسيَْجَعُل اهللا  ۲ (اَال بِِذكر اهللا تَطَمئّن الُقلوب   

۳ (ال تايئَسوا ِمْن َرْوِح اهللا    ۴ ( ٰبِاِهللا َوكيال َو تََوكَّل َعلَی اِهللا َو َكفی  

انی كه ديـن های مهم پيامبران اشاره دارد و عاقبت كس يک از ويژگی ها به كدام صبر حضرت ايوب (ع) در برابر مشكالت و سختی -4

 خدا را نپذيرفتند كدام است؟

  تسليم در برابر امر خداوند ـ نابودی زندگی ابدی) ۱

  نصيب ماندن از رستگاری دنيايی ) استقامت و پايداری در راه خدا ـ بی۲

  نصيب ماندن از رستگاری دنيايی ) تسليم در برابر امر خداوند ـ بی۳

 زندگی ابدی ) استقامت و پايداری در راه خدا ـ نابودی۴

دادنـد و در مقابـل  سركشان در ابتدا چه لقبی به پيـامبران می ،اَنُفُسُكُم ... تَهوىٰ ال َرسوٌل بِما جاَءُكم اََفُكلَّماطبق آيۀ شريفۀ  - 5

 دادند؟ ها چه رفتاری از خود نشان می آن

  كشتند. ها را می گر ـ آن ) حيله۲  كشتند.      ها را می گو ـ آن دروغ) ۱

 كشتند. گر ـ گروهی را انكار و گروهی را می ) حيله۴  كشتند. گو ـ گروهی را انكار و گروهی را می غ) درو۳

 زدند؟ ها نداشتند، دست به چه اقدامی می ای برای رد نظر پيامبران و دور كردن مردم از آن كننده جا كه مخالفاِن پيامبران پاسخ قانع از آن -6

  دانستند. ) پيامبران را عامل بدشانسی خود می۲  ناميدند. پيامبران را خرافاتی می) ۱

 كردند. ) پيامبران را ديوانه و مجنون خطاب می۴  دادند. ) پيامبران را مورد اذيت و آزار قرار می۳
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 كردند. ف میاست به دور او طوا ............كه گوساله منشأ  ای را از طال و جواهرات ساختند و با تصور اين گوساله ............مردم زمان  -7

  ) حضرت ابراهيم (ع) ـ خوبی در زندگی۲  حضرت موسی (ع) ـ ثروت و بركت) ۱
 ) حضرت موسی (ع) ـ خوبی در زندگی۴  ) حضرت ابراهيم (ع) ـ ثروت و بركت۳

 است؟ كدام» خواهد، بداند كه نعمت و پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد خداست. هر كس نعمت و پاداش دنيا را می«مفهوم آيۀ شريفۀ  -8

  ) دوری از گناهان و عبادت خداوند۲  تسليم در برابر امر خداوند بودن) ۱
 ) ياد و ذكر خداوند۴  ) استقامت و پايداری در راه خدا۳

های مهـم  يک از ويژگی حضرت نوح (ع) چه مدتی مردم زمان خود را به يكتاپرستی دعوت كرد و ساختن كشتی توسط او به كدام -9
 پيامبران اشاره دارد؟

  سال ـ استقامت و پايداری در راه خدا ۹۰۵) ۲  سال ـ تسليم در برابر امر خداوند ۹۰۵) ۱
 سال ـ استقامت و پايداری در راه خدا ۹۵۰) ۴  سال ـ تسليم در برابر امر خداوند ۹۵۰) ۳

 دانند؟ چه می های بزرگ الهی را رابطۀ ايمان به خدا و ميل به خرافات چگونه است و پيامبران كليد دست يافتن به وعده - 10

  ) عكس ـ ايمان و استقامت۲  مستقيم ـ ايمان و استقامت) ۱
   عبادت و پرستش  ) مستقيم ـ۴    ) عكس ـ عبادت و پرستش۳
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 آمده است؟» ای و فيض كاشانی سنايی، سعدالدين وراوينی، نظامی گنجه«در كدام گزينه به ترتيب آثاری از  -11

  السرار ـ كتاب وافیا ) سفرنامۀ بلخ ـ كليله و دمنه ـ مخزن۱

  نامه ـ خسرو و شيرين ـ تفسير صافی ) سيرالعباد الی المعاد ـ مرزبان۲

  نامه ـ ليلی و مجنون ـ اصول كافی  ) حديق↨ الحقيقه ـ مرزبان۳

  پيكر ـ شوق مهدی ) كارنامۀ بلخ ـ كليله و دمنه ـ هفت۴

 است؟ نادرستهای زير امالی چند واژه  از ميان واژه -12

  »گان / تأثيرگزاری / مصاحبت خسال / مصاعب / موسم / ثنع خدای / بساط / پروانهمطاع / نيكو«

    ) سه۲    ) دو۱

  ) شش۴    ) پنج۳

 ، درست ذكر شده است؟»مپيچ از ره راست بر راه كج / چو در هست حاجت به ديوار نيست«های بيت  در كدام گزينه آرايه -13

  ) تلميح ـ تضاد۲    ) پرسش انكاری ـ تكرار۱

  ) تلميح ـ تكرار۴    ثيل ) تضاد ـ تم۳

 با توجه به عبارت زير، كدام گزينه درست است؟ - 14

 »اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا كنی و بيرون آيی. راهت داده«

  مشبه است.» معرفت«به و  مشبه» بستان«مفعول است، » راهت«در » ت) «۱

  ه است.ب مشبه» معرفت«مشبه و » بستان«اليه است،  مضاف» راهت«در » ت) «۲

  به است. مشبه» معرفت«مشبه و » حق تعالی«مفعول است، » راهت«در » ت) «۳

  مشبه است.» معرفت«به و  مشبه» حق تعالی«اليه است،  مضاف» راهت«در » ت) «۴

 وجود دارد؟» صفت ساده و صفت تفضيلی«در كدام بيت هر دو نوع  - 15

 و آن عقـــل كـــه هشـــيارترين همـــه او بـــود) ۱
  

ــــرت سران ــــت حي ــــده اســــتاز غاي  گشــــت گزي
  

 مهـــــــــين و برتـــــــــرين آفـــــــــرينش) ۲
  

ـــــنش ـــــاج و بي ـــــرد را ت ـــــم خ ـــــر و چش  س
  

ــزين) ۳ ــرت گ ــاقيا عش ــد س ــر نباش ــن بهت  دور از اي
  

ــواه ــاغر مخ ــا س ــتر نباشــد حافظ ــن خوش  حــال از اي
  

ــن) ۴ ــتۀ م ــان خس ــام ج ــو در ك ــق ت ــور عش  ز ش
  

ـــيرين ـــو ش ـــخ ت ـــواب تل ـــكر می ج  گشـــت تر از ش
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 دام گزينه همانند خوانش و معنای آن در عبارت زير است؟در ك» ملک«خوانش و معنای واژۀ  -16

  »ای است كه در قصر ملكی سوراخی دارد. و مثل تو، چون مورچه«
ــا) ۱ ــت ای دريغ ــه حقيق ــنی ب ــک حس ــر مل ــو امي  ت

  

گــــر التفــــات بــــودی بــــه فقيــــر مســــتمندت  ا
  

ــــيرت) ۲ ــــورت زيباس ــــک ص ــــری روی مل  ای پ
  

ــان نيســت ــود انس ــو انســش نب ــل ت ــا مث ــه ب ــر ك  ه
  

 در پـــای رقيـــبش چـــه كـــنم گـــر نـــنهم ســـر )۳
  

ـــان ـــت غالم ـــد دس ـــه ده ـــک بوس ـــاج مل  محت
  

ــی) ۴ ــوخی بگرفت ــه ش ــه ب ــودی ك ــک وج ــر مل  ه
  

ــــاندی بــــه خالفــــت ــــلطان خيالــــت بنش  س
  

 نوع پرسش كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ -17

 گفــتم كــه روی خوبــت از مــن چــرا نهــان اســت؟) ۱
  

ــت ــان اس ــم عي ــه رخ ــابی ور ن ــود حج ــو خ ــا ت  گفت
  

ــدت) ۲ ــاهی؟ زه ــدۀ درگ ــر ران ــد گ ــار آي ــه ك ــه چ  ب
  

 ســــرانجامی؟ كفــــرت چــــه زيــــان دارد گــــر نيک
  

ـــــرم) ۳ ـــــتان گي ـــــم دل راه بوس ـــــرفتم از غ  گ
  

ـــاالی دوســـت ماننـــد اســـت؟ ـــه ب ـــدام ســـرو ب  ك
  

ـــه  )۴ ـــدای را ك ـــل خ ـــرد؟ فض ـــمار ك ـــد ش  توان
  

ـــا كيســـت آن ـــرد؟ ي ـــزار ك ـــه شـــكر يكـــی از ه  ك
  

 و كاربرد آن در بيت زير متفاوت است؟ در كدام گزينه با معنا» زين«كاربرد و معنای  -18

 در فكـــر رســـتنم پاســـخ بـــداد كـــرم«
  

 » ام زيـــن روی منحنـــی خلـــوت نشســـته
  

ــــگ) ۱ ــــاز جن ــــا س ــــيد ب ــــه باش ــــد ك  نباي
  

ـــگ ـــام و نن ـــی ن ـــد كس ـــه جوي ـــن گون ـــه زي  ن
  

ـــــد) ۲ ـــــد گردآفري ـــــن بپيچي ـــــر زي ـــــو ب  چ
  

 يكــــــی تيــــــغ تيــــــز از ميــــــان بركشــــــيد
  

 ای ) بســــنده كــــنم زيــــن جهــــان گوشــــه۳
  

ـــــــ ـــــــه كوش ـــــــهب ـــــــراز آورم توش  ای ش ف
  

 كســــی كــــو شــــود كشــــته زيــــن رزمگــــاه )۴
  

ـــــاه ـــــاک از گن ـــــته پ ـــــود شس ـــــتی ب  بهش
  

 ؟نيست» بخرد«ساختار كدام واژه همانند ساختار  -19

  ) بهنجار۴  ) بنام۳  ) بسامان۲  ) بهروز۱
 كدام گزينه نياز به ويرايش دارد؟ - 20

  شوند. تر شكار می تر توسط حيوانات قوی ) اغلب حيوانات كوچک۱
  هايش را خواند و تكاليفش را انجام داد. او درس) ۲
  های بلند درختان را هرس كردند. ) مأموران شهرداری شاخه۳
  ) كودكان بازيگوش دام را پهن كردند و پرندۀ كوچک را شكار كردند.۴

 ، قرابت معنايی دارد؟»قطره جمع گردد وانگهی دريا شود قطره«المثل  كدام بيت با ضرب -21

ــن) ۱ ــدر ت ــاد ان ــره فت ــت قط ــر بخشش كی ز اب ــا  خ
  

 يـم گـردد  مدد فرما بـه فضـل خـويش تـا ايـن قطـره
  

ـــــوز) ۲ ـــــاب تم ـــــت و آفت ـــــرف اس ـــــر ب  عم
  

 انـــــدكی مانــــــده خواجـــــه غــــــّره هنــــــوز
  

ــــيار۳ ــــود بس ــــم ش ــــه ه ــــدک ب ــــدک ان  ) ان
  

ــــــار ــــــه در انب ــــــت غل ــــــه اس ــــــه دان  دان
  

ــــــــدک )۴ ــــــــی ان ــــــــت زه  پيمان وفای سس
  

 دل نامهربانســـــــــت كـــــــــه آن ســـــــــنگين
  

 

https://t.me/gajazmoun


 
6 

  سؤال 
 نهمتيزهوشان 

  پاسخ دهيد: ۲۵تا  ۲۲يت زير به سؤاالت * با توجه به ب
ــــد جــــانی ســــتاند از ســــليم« ــــار ب  م

  

ــــيم ــــار مق ــــوی ن ــــد آرد س ــــار ب  »ي
  

 شده درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با سرايندۀ شعر داده -22

  ) سرايندۀ اين شعر مولوی، شاعر و نويسندۀ بزرگ قرن هفتم است.۱
  هفتم است.) سرايندۀ اين شعر سعدی، شاعر و نويسندۀ بزرگ قرن ۲
  ) سرايندۀ اين شعر سعدی، شاعر و نويسندۀ بزرگ قرن ششم است.۳
  ) سرايندۀ اين شعر مولوی، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم است.۴

 شده، كدام گزينه درست است؟ با توجه به بيت داده -23

  مفعول است.» سليم«نهاد است و » مار«) در مصراع نخست ۱
  متمم است.» سليم« نهاد است و» مار«) در مصراع نخست ۲
  مفعول است.» جان«نهاد است و » سليم«) در مصراع نخست ۳
  متمم است.» جان«نهاد است و » سليم«) در مصراع نخست ۴

 خانواده و مترادف هستند؟ هم» نار«و » سليم«ها با  به ترتيب كدام واژه - 24

  ) سالم ـ برزخ۲    ) المسه ـ جهنم۱
  ) مسلم ـ آتش۴    ) ملموس ـ بهشت۳

 به ترتيب كدام است؟» آرد«و » تاندهس«مصدر  - 25

  ) ستاندن ـ آمدن۲    ) ستاندن ـ آوردن۱
   ) ستودن ـ آمدن ۴    ) ايستادن ـ آوردن۳
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 شود؟ كدام عامل زير سبب ايجاد يک ساعت رسمی و چندين ساعت واقعی در يک كشور می -26

  النهار مبدأ ) فاصلۀ زياد با نصف۲  گسترده شدن در دو نيمكرۀ شمالی و جنوبی) ۱
گون۴    ) نزديک بودن به مدار استوا۳  ) گسترده شدن در چند قاچ گونا

 گيرد؟ های زير ساعت واقعی مورد توجه قرار می يک از گزينه در كدام -27

  ) حركت قطارها۲    نمازهای يوميه) ۱
 ) باز شدن ادارات۴    ) تعيين قرارها۳

گر در پاريس ابتدای مرداد ماه باشد، در كدام شهر زير شرايط كامالً  -28  متفاوت است؟ ا

  تاون ) كيپ۲    نيويورک) ۱
 ) مسكو۴    ) توكيو۳

 است؟ نادرستهای چهارگانۀ زمين، كدام گزينۀ زير  با در نظر گرفتن محيط -29

  سرتاسر كرۀ زمين را اتمسفر در برگرفته است.) ۱
  تر از نيمكرۀ شمالی است. ) هيدروسفر نيمكرۀ جنوبی وسيع۲
  های زمين دارد. محيط ) هيدروسفر بيشترين ارتباط را با ساير۳
 ) وسعت هيدروسفر در دو نيمكره بيشتر از ميزان ليتوسفر است.۴

 ؟نيست، وجود كدام ويژگی يا پديدۀ زير ضروری »فالت«گيری پديدۀ جغرافيايی  برای شكل -30

  های پست ) سرزمين۲    های بلند سرزمين) ۱
 ها ) وجود سواحل و كناره۴    ) هموار بودن۳

گر با«با توجه به بيت  -31 های زمين، به وضـوح  ، به ترتيب به كدام محيط»ران به كوهستان نبارد / به سالی دجله گرد و خشک رودیا

 اشاره شده است؟

  ) هيدروسفر، اتمسفر، بيوسفر۲    اتمسفر، بيوسفر، ليتوسفر) ۱
 ) ليتوسفر، اتمسفر، هيدروسفر۴  ) هيدروسفر، ليتوسفر، هيدروسفر۳

 است؟ نادرستهای زير  يک از گزينه كدام -32

  هاست. متر بيشتر از ساير ناهمواری ۲۰۰۰در قارۀ استراليا، ارتفاعات بيش از ) ۱
  اند. ترين وسعت زمين را به خود اختصاص داده متر، كم ۲۰۰۰) ارتفاعات بيش از ۲
  هاست. تر از ساير ناهمواری متر كم ۲۰۰۰های بيش از  ) در قارۀ آفريقا ميزان ناهمواری۳
 اند. متر در برگرفته ۵۰۰های بين صفر تا  زمين را سرزمين) بيشترين وسعت كرۀ ۴
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 است؟ نادرستهای زير  يک از گزينه ترين اقيانوس جهان، كدام با در نظر گرفتن موقعيت ايران و عميق -33

  تواند در آن متفاوت از كشور ما باشد. ) زمان انقالب تابستانی و زمستانی می۱
  ساعت بين اين دو منطقه خواهد شد. ۱۲اعت بيش از ) حركت وضعی زمين موجب ايجاد اختالف س۲
  های متفاوتی نسبت به كشور ما داشته باشد. ) ممكن است فصل۳
 تواند چندين ساعت واقعی و غيررسمی داشته باشد. ) همانند كشور ما می۴

 رو است؟ های بيشتری روبه ها با دشواری مطالعۀ علمی در كدام بخش از بستر اقيانوس - 34

 ) گودال اقيانوسی۴  ) فالت قاره۳  ) دشت اقيانوسی۲  شيب قاره) ۱

 ؟است نشدههای زير به ويژگی مشترک نيوفوندلند و شرق ژاپن اشاره  يک از گزينه در كدام - 35

  النهارهای مشابهی قرار دارند.  ) هر دو در نصف۲  كنند. های مشابهی را تجربه می هر دو منطقه فصل) ۱
 ها مؤثر است. های دريايی بر آب و هوای آن ) جريان۴  اند. ان) هر دو از مناطق مهم ماهيگيری جه۳

 كره با كدام اليه از جو است؟ بيشترين ارتباط زيست -36

 سپهر ) ميان۴  ) وردسپهر۳  سپهر ) پوشن۲  دماسپهر ) ۱

 های كنگو و پراگ در مركز اروپا را دارد؟ تری در تفاوت دمای جنگل كدام عامل زير نقش پررنگ -37

  ها و درياها ) دوری از آب اقيانوس۲  ن فشار هوا ميان دو منطقهتفاوت در جريا) ۱
 ) يكسان نتابيدن خورشيد به سطح زمين۴  ) تفاوت در ارتفاع از سطح زمين۳

 است؟ نادرستهای زير  يک از گزينه ها و تغييرات جغرافيايی، كدام با توجه به پديده -38

  هيدروسفر در مناطق سرد جنوبی وسعت زيادی دارد.) ۱
  كنند. های يكسانی را تجربه می زمان فصل  ه منطقۀ اصلی آب و هوايی در زمين، هم) س۲
  تر است. های دريايی از مناطق سرد شمالی كرۀ زمين كم جايی جريان ) جابه۳
كره) تأثير بگذارند. های دريايی می ) برخی از جريان۴  توانند بر شرايط اتمسفر (هوا

 اند؟ ها در حركت ، بين كدام قارههای دريايی كوروشيو و اُياشيو جريان -39

  ) آفريقا و استراليا۲    آسيا و اروپا) ۱
 ) آمريكا و آفريقا۴    ) آسيا و آمريكا۳

 تری، بر افزايش دما اشاره دارد؟ ای كدام مورد زير به دليل پايه -40

  ای ) افزايش گازهای گلخانه۲    افزايش آلودگی هوا) ۱
 فسيلی های ) مصرف سوخت۴    ) زياد شدن تعداد خودروها۳
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 گيری سرعت باشد؟  تواند يكای مناسبی برای اندازه های زير می يک از گزينه كدام - 41

۱(N
kg

  ۲(kg m

s


2  ۳(N s

kg
  ۴(kg m

s
   

 يک حركت يكنواخت است؟  ۀدهند های زير، نشان نهيک از گزي كدام - 42

mای سواری با تندی لحظه ) دوچرخه۱
s

  چرخد.  ، به دور يک ميدان می6

mای سواری با تندی لحظه ) دوچرخه۲
s

  كند.  افقی و مستقيم حركت می ۀ، در يک جاد6

mای ظهسواری با تندی لح ) دوچرخه۳
s

  رود.  ، يک مسير مارپيچ بر روی كوه را باال می6
  حركت يكنواخت هستند.  ۀدهند ) هر سه گزينه نشان۴

cmمشابه از يک جنس به ابعاد ۀمطابق شكل زير، دو جعب - 43  310 15 كنيم. بـا  زمان رها می داريم. هر دو را از يک ارتفاع، هم 20
 نظر گرفتن مقاومت هوا، كدام گزينه درست است؟ در 

  يابد.  ) افزايش می۱( ۀتر از جعب ) سريع۲( ۀ) در حين سقوط، شتاب جعب۱
  يابد.  ) كاهش می۱( ۀتر از جعب ) سريع۲( ۀ) در حين سقوط، شتاب جعب۲
  يابد.  ) افزايش می۲( ۀتر از جعب ) سريع۱( ۀ) در حين سقوط، شتاب جعب۳
  يابد.  ) كاهش می۲( ۀتر از جعب ) سريع۱( ۀوط، شتاب جعب) در حين سق۴

جا كردن  شده در كدام گزينه جابه جا كنيم. در شكل داده در راستای افقی جابه N50كيلوگرمی را با نيروی ۱۰خواهيم جسمی  می -44
 نظر كنيد.)  وزنه دشوارتر است؟ (از نيروی اصطكاک بين جسم و سطح صرف

۱ (  ۲ (  

  ) وجود ندارد.۳) و (۲)، (۱های ( ) تفاوتی بين گزينه۴  ) ۳

ــه:  ــشتوج ــوز دان ــ آم ــؤاالت   يگرام ــين س ــاً از ب ــري، لطف ــي   1 س ــد تفكيك ــابق رون ــي مط ــوم تجرب ــك، ( ، عل ــينفيزي ــيمي)شناســي  زم ،و ش
  را به انتخاب خود پاسخ دهيد. يسر كفقط ي )،75تا  61 ةشمار( م تجربي مطابق روند كتاب درسي، علو2سري ) و 60تا  41 ةشمار(

 )60تا  41(سؤاالت  علوم تجربي مطابق روند تفكيكي
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گر اندازۀ نيروی مريم مهگل و مريم در يک مسابقه، دو سر يک طناب را می -45 باشد، در ايـن  N130و نيروی مهگل N100كشند. ا

Ngند نيوتون است؟ (صورت اندازۀ نيروی كشش در وسط طناب چ
kg

10 نظر كنيد.)  و از جرم طناب صرف 

۱ (۳۰  
۲ (۱۰۰    
۳ (۱۳۰    
۴ (۲۶۰   

گر رانند در جدول زير، جرم چند نفر نشان داده شده است. اين افراد درون يک خودرو نشسته - 46 خودرو ناگهان ترمـز كنـد،  ۀاند. ا
 شود؟  میشخص با شدت بيشتری به جلو پرتاب   كدام

۱ (۴  
۲ (۱  
۳ (۲  
۴ (۳  

kmخودرويی در حال حركت با سرعت ثابت -47
h

گـر متوقـف شـدن  است كه ناگهان راننده با ديدن يک مانع ترمـز می 108 كنـد. ا

 درو چند متر بر مجذور ثانيه است؟ ثانيه طول بكشد، شتاب متوسط ترمز خو ۶خودرو 

۱(5  ۲ (۵  ۳(18  ۴ (۱۸   
گيری درستی را برای تشخيص مغناطيسی يا غيرمغناطيسی بودن هر  ، كدام گزينه نتيجهBو  A فلزی ۀدر يک آزمايش با دو قطع - 48

 كند؟  قطعه را بيان می

گر وسط قطعۀ ۱   را جذب كند، هر دو مغناطيسی هستند. B، وسط قطعۀ A) ا
گر يک سر قطعۀ ۲   را جذب كند، هر دو مغناطيسی هستند. B، يک سر قطعۀ A) ا
گر يک سر قطعۀ ۳   مغناطيسی است. Aرا جذب كند، قطعۀ  B، وسط قطعۀ A) ا
  های درستی هستند. گيری ) نتيجه۳) و (۲های ( ) گزينه۴

كنيم. بعـد در  نمای خنثی نزديـک مـی دهيم و سپس آن را به كالهک يک برق پارچۀ پشمی مالش میپالستيكی را با  ۀيک ميل - 49

نمـا در  هـای زيـر، برق يک از عبارت كنيم. با انجام كـدام نما را به زمين وصل می همين حال به كمک يک سيم رسانا، كالهک برق
 نهايت، دارای بار مثبت خواهد شد؟ 

  كنيم. كنيم و بعد ميله را دور می الف) ابتدا سيم را قطع می

  كنيم. كنيم و بعد سيم را قطع می ب) ابتدا ميله را دور می

  دهيم.  كنيم و بعد ميله را به كالهک تماس می ج) ابتدا سيم را قطع می
 كنيم.  دهيم و بعد سيم را قطع می د) ابتدا ميله را به كالهک تماس می

  » د«و » ج«، »الف) «۴  »د«و » ج«، »ب) «۳  »ج«و » ب) «۲  »ج«و » الف) «۱

  (kg)جرم  شخص
۱  ۶۰  
۲  ۵۰  
۳  ۱۱۰  
۴  ۸۰   
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يـک بـار بـه سـمت  دهيم و يک بار در ميان،  آهنی معمولی قرار می ۀدر وسط يک ميل Nای را از طرف قطب  يک آهنربای ميله -50

يک از  كنيم. پس از مـدتی ميلـه بـه كـدام كشيم و چندين بار اين كار را تكرار می راست و بار ديگر به سمت چپ، روی ميله می

 آيد؟  ی زير در میها شكل

۱ (      

۲ (  

۳ (  

۴ (  

 
؟ (سـن استهای زير از نظر علمی درست  ، چه تعداد از عبارتزير داده در شكل های رخ های رسوبی و پديده براساس توالی اليه - 51

 ميليون سال است.)  A ،۶۵۰ ۀالي

    
 شونده باشد.  يکهای نزد تواند از پيامدهای حركت ورقه می Fآذرين  ۀالف) به وجود آمدن رگ

  توان يافت.  تر می هايی با ساختمان بدنی پيچيده فسيل A ۀب) در الي

گر در اثر فرسايش در الي   دهد.  های زيرين برداشته شود، هوازدگی فيزيكی روی می ، فشار از روی اليهE ۀج) ا
  تر است.  مناسب Cو  Bاز  F ۀد) شرايط تشكيل فسيل در الي

  ايجاد شده است.  E ۀباشد كه بعد از رسوب الي می Fآذرين  ۀداده در منطقه، رگ رخ ۀترين پديد ) جوان ه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

  درست باشد؟  تواند می گزينهايم. كدام  ای رسوبی، فسيل دايناسوری پيدا كرده در اليه - 52
 بينی باشد.  ذره مربوط به موجودات ) ممكن نيست در اين اليه، فسيلی پيدا كنيم كه۱

  زمين مناسب نباشد.  ۀمكن است در اين اليه، فسيلی پيدا كنيم كه برای بررسی حوادث گذشت) م۲
  ) در گذشته در آن منطقه، آب و هوا، سرد و خشک بوده است. ۳
  كنيم.  تر از دايناسور پيدا می هايی با پيكر ساده های زيرين، قطعاً فسيل ) در اليه۴
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  علمی است؟  اشتباه فاقدزير،  های گزينهيک از  كدام - 53
 های راهنما گسترش جغرافيايی محدودی دارند. فسيل) ۱

  های دريايی مناسب برای تشكيل فسيل هستند. ها از جمله محيط مرداب) ۲
  های دريايی پی برد.  توان به عمق حوضه ها نمی فسيل مرجان ۀ) با مطالع۳
  منطقه است.  آن ۀو هوای گرم و مرطوب در گذشتوجود جنگل و آب  ۀدهند ، نشانيک منطقهسنگ در  ) وجود ذخاير زغال۴

ايـن كدام گزينه در ارتباط با . هستندد كه با چشم قابل مشاهده نداروجود هايی  های تزئينی نمای يک ساختمان، كانی سنگدر  -54
  درست است؟ها  سنگ

گما ايجاد شده باشند.  ) نمی۱  توانند از سرد شدن ما

  عات آن برای سالمتی مضر است. ند و تشعشهست ) حتماً حاوی اورانيم۲
  يت باشند. سهای هاليت و كل توانند دارای كانی ) می۳
  اند.  ) احتماالً در درون زمين تشكيل شده۴

چند كانی آورده شده است. با توجه بـه  ۀدهند كره عمدتاً از سنگ و كانی تشكيل شده است. در جدول زير عناصر تشكيل سنگ -55

  ست؟ ، كدام گزينه درست ازير جدول
 دهنده عناصر تشكيل كانی

كسيژنيسيل الف  سيم ـ ا

كسيژن ـ پتاسيم ـ آلومينيميسيل ب  سيم ـ ا

 تيتانيم ـ مس ـ منگنز ـ كروم ـ آهن ج

كسيژن ـ كربن ـ كلسيم د  ا

كسيژن ندارد، دچار هوازدگی شيميايی نمی» ج«) سنگی كه حاوی كانی ۱  شود.  باشد، چون ا

  تواند كوارتز باشد.  سيم نمیيجود عنصر سيلبه دليل و» الف«) كانی ۲
كنش می  تشكيل شده باشد با هيدروكلريک» د«) سنگی كه از كانی ۳   دهد. اسيد وا
  گروه هماتيت است.  ها براساس تركيب شيميايی، هم بندی كانی در طبقه» ب«) كانی ۴

  
شـونده را  و اضافه است؟ (حالت فيزيكی حـالل و حل نبوده» الف«، مربوط به موارد ذكرشده در ستون »ب«كدام مثال در ستون  - 56

  پيش از حل شدن در نظر بگيريد.) 
 ستون (ب) )الفستون (

 بخار يُد در هوا محلول گاز در مايع 

 بخار آب در هوای آشپزخانه محلول جامد در جامد 

 محلول كات كبود محلول مايع در گاز 

 انگشتر طال محلول جامد در مايع 

 ازدارگ ۀنوشاب 

  گازدار  ۀ) نوشاب۴  ) محلول كات كبود ۳  ) بخار آب در هوای آشپزخانه ۲  ) بخار يُد در هوا ۱
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كنش در سوختن ناقص شمع، كدام - 57 كنش به شمار می دهنده يک از موارد زير وا   روند؟  های وا

كسيد كربن دیبخار آب ـ كربن مونوكسيد ـ « كسيژنـ  ا  »شمعـ  ا

كسيد كربن دی ـ كربن مونوكسيد ـ ) بخار آب۱  ) كربن مونوكسيد۲  ا

كسيژن۳ كسيد ) كربن دی۴    شمع ـ ) ا   كربن مونوكسيد ـ ا
  ؟ نيستشده در مورد آن ماده كامالً صحيح  ، اطالعات ارائهجدول زير در كدام رديف - 58

  »الف) «۱
  »ب) «۲
  »ج) «۳
 »د) «۴

    است؟ نادرستبندی عناصر  بندی عنصرها در جدول طبقه كدام گزينه در ارتباط با دسته - 59
 اول جدول جای دارند.  ظرفيت خود دارند، در گروه ۀ) عناصری كه يک الكترون در الي۱

  ظرفيت خود دارد، در گروه دوم جدول جای دارد.  ۀالكترون در الي ۲) هر عنصری كه ۲
  ظرفيت كامالً پر دارند.  ۀ) عناصر گروه هشتم (１ازهای نجيب)، الي۳
  های برابری دارند.  الكترون تعداد اول الكترونی خود، ۀدوم همگی در الي ۀ) عناصر دور۴

های آبی به ميزان حضور ............ در محلول بستگی دارد، از اين رو تركيبات ............ در صـورت حـل  ريكی محلولرسانايی الكت -60
د موجـب رسـانايی نـتوان هـای ............ در آب نمی كنند؛ اما حل شدن تركيب شدن در محلول آبی رسانايی الكتريكی ايجاد می

  های آبی شوند.  الكتريكی محلول
 ) مولكول ـ مولكولی ـ يونی۲    ها ـ يونی ـ مولكولی ) يون۱

  ها ـ مولكولی ـ يونی  ) يون۴     ) مولكول ـ يونی ـ مولكولی۳

 كاربرد های سازنده اتم يا اتم ماده رديف

 سازی ـ توليد پالستيک چرم H ،S ،O سولفوريک اسيد الف

 سازی ـ كود شيميايی يخ N ،H ونياکآم ب

 سازی كبريت P فسفر ج

ضدعفونی كردن ـ كود شيميايی Cl كلر د  
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زمان  ثانيه چند برابر بزرگی سـرعت متوسـط آن در همـين مـدت ۹۰شمار يک ساعت، در مدت  تندی متوسط نوک عقربۀ ثانيه -61

)است؟ ) 3 

۱(/1 5  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴(/4 5 

kmمتر كه با تندی ثابت ۱۲اتوبوسی به طول  -62
h

در يک جادۀ مسـتقيم در حـال حركـت اسـت، بـه يـک پشـه كـه بـا تنـدی  72

kmثابت
h

 كشد تا اتوبوس به طور كامل از پشه عبور كند؟ رسد. چند ثانيه طول می یم ،جهت با اتوبوس در حال حركت است هم 54

۱(/1 2   ۲(/3 6   ۳(/0 6   ۴(/2 4  

kmخودرويی نصف يک مسير مستقيم را با تندی -63
h

kmو نصف ديگر اين مسير را با تندی 90
h

كند. تنـدی متوسـط  طی می 60

 اين خودرو در كل مسير چند كيلومتر بر ساعت است؟

۱ (۶۰   ۲ (۷۲   ۳ (۷۵   ۴ (۹۰  

kmكشد تا خودرو از حالت سـكون سـرعت خـود را بـه ثانيه طول می ۹ثانيه است، يعنی  ۹شتاب صفر تا صد خودرويی،  - 64
h

100 

 برساند. در اين مدت شتاب متوسط خودرو تقريباً چند متر بر مجذورثانيه است؟

۱ (۳   ۲ (۱۱   ۳ (۲   ۴(/2 5  

 جايی يكسان هستند؟ شده و اندازۀ جابه در كدام حركت، مسافت طی - 65

  ) حركت دو بعدی۲    ) حركت سه بعدی۱
 بستگی به مسير حركت دارد.) ۴    ) حركت يک بعدی۳

 ؟نيستجايی  شده و جابه های بين مسافت طی كدام گزينه از تفاوت -66

  گيری ) يكای اندازه۲    ) وابستگی به مسير۱
 ) مؤثر بودن در شتاب۴    دار بودن ) جهت۳

 كدام گزينه صحيح است؟ -67

  ای هميشه از تندی متوسط بيشتر است. ) تندی لحظه۱
  .تواند منفی باشد ) تندی می۲
  ای با تندی متوسط كل حركت برابر باشد. ) هميشه حداقل يک لحظه وجود دارد كه تندی لحظه۳
 نامند. ) تغييرات تندی را شتاب می۴

 )75تا  61(سؤاالت  علوم تجربي مطابق روند كتاب درسي
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درجه بـه  ۹۰رود، سپس  كيلومتر رو به جلو می ۳دهد كه ابتدا  سواری نيم ساعته را به اين صورت انجام می شخصی يک دوچرخه -68
رود. در  كيلـومتر جلـو مـی ۶درجه به سمت چپ چرخيـده و  ۹۰رود. بعد از آن مجدداً  جلو می كيلومتر ديگر ۴چپ چرخيده و 

av(sگردد. به ترتيب (از راست به چپ) تندی متوسط نهايت نيز روی يک خط مستقيم به نقطۀ شروع حركت باز می و سـرعت  (
av(vمتوسط شخص  نماد سرعت است.) vنماد تندی و  sكت چند متر بر ثانيه هستند؟ (در اين حر (

 صفر ـ ۹) ۴  ۱۰ ـ ۱۰) ۳  ۹ ـ ۹) ۲  صفر ـ ۱۰) ۱

 بخش مركزی دستگاه عصبی ............ -69

  تواند واپايش اعمال ارادی بدن را انجام دهد. ) فقط می۱
  ) از مغز با جمجمه و نخاع با كانال ستون مهره تشكيل شده است.۲
  تواند پلک زدن و تنفس را تنظيم كند. هنگام دويدن می ) در۳
 كند. ) به تنهايی در كشيدن دست بعد از برخورد با يک جسم داغ عمل می۴

 های پشتيبان درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با ياخته - 70

  كنند. های ديگری به نام پشتيبان همكاری می ) همواره با بافت۱
  شود. های پشتيبان سپرده می ها به ياخته ی در اين بافتهای اصل ) فعاليت عصبی ياخته۲
  شود. های پشتيبان انجام می های عصبی، توسط ياخته ) انتقال پيام عصبی از اندام به ياخته۳
 كدام ) هيچ۴

 های انعكاسی زير در نخاع است؟ يک از پاسخ مركز كدام -71

 ) انعكاس زانو۴  ) ريزش اشک۳  ) عطسه۲  ) سرفه كردن۱

حالت ُكما ممكن است به حالت زندگی نباتی برود. در زندگی نباتی، بخش خودمختار مغز (جزئـی از بخـش محيطـی  انسان در« -72
دهـد.  شود و فرد حركات غيرارادی نيز نشان می دستگاه عصبی است) فعاليت دارد. ضربان قلب، تنفس و فشار خون تنظيم می

 »اند نيازهای خود را برآورده سازد.تو دهد و نمی های محيطی عمدتاً پاسخ نمی اما به محرک

 است؟ نادرستبا توجه به اين متن، كدام گزينه 

  دهد. تيز، پاسخ انعكاسی نمی ) دست اين فرد در اثر برخورد با جسم نوک۱
  كند. ) انسان در اين حالت بو و مزۀ غذاها را به درستی درک نمی۲
  كند. های حركتی منتقل می دام) در اين فرد، عصب حركتی، پيام عصبی را از مغز به ان۳
 توان چرخش سر و گردن را در اين فرد ديد. ای نمی ) در اثر شكستن ليوان شيشه۴

 كدام گزينه درست است؟ -73

  شوند. ) مواد خالص به دو دستۀ تركيب و عنصر تقسيم می۱
  شوند. ) مواد ناخالص به دو دستۀ محلول و تعليقه تقسيم می۲
گر ماده۳   ع را مدتی يک جا به حالت آرام بگذاريم و دو اليه نشود، حتماً محلول است.ای به حالت ماي ) ا
كی، انحالل آن ) روش مناسب برای جداسازی شكر و نمک خور۴  ها در آب است. ا
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كی شركت می شود. اين الكترون های مدار آخر گفته می های ظرفيتی به تعداد الكترون الكترون -74 ننـد ك ها در مولكول يا در پيوند اشترا
گر در مدار آخر تمامی اتم يا به صورت جفت الكترون ناپيوندی بر روی اتم باقی می ها در ساختار زير، هشت الكترون وجـود  مانند. ا

كی با يک خط نشان داده شده است و qداشته باشد، مقدار بار  O16برابر كدام گزينه است؟ (هر پيوند اشترا
S32و 8

16( 

۱(1  
۲(1  
۳(2  
۴(2 

كسيژن نياز است. هم ۱۶گرم هيدروژن و  ۲گرم آب دقيقاً به  ۱۸ها نشان داده است كه برای توليد  بررسی - 75 چنين برای توليـد  گرم ا
كسيژن نياز است. در اين صورت با كدام ۲۴گرم هيدروژن و  ۳گرم آب نيز دقيقاً به  ۲۷ توان مقـدار  های زير می يک از گزينه گرم ا

 آب بيشتری توليد كرد؟

كسيژن ۵گرم هيدروژن و  ۵) ۱ كسيژن ۵گرم هيدروژن و  ۸) ۲  گرم ا   گرم ا
كسيژن ۴گرم هيدروژن و  ۱) ۳ كسيژن گرم ۶گرم هيدروژن و  ۲) ۴  گرم ا   ا
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گر  -76  برابر كدام گزينه است؟ Aهای  ضرب همۀ اعضای همۀ زيرمجموعه باشد، حاصل ۴های صحيح عدد  عليه مجموعۀ مقسوم Aا

۱(362   ۲(1922   ۳(642   ۴(722  

 دار ون زير، كدام گزينه مربوط به قسمت رنگی است؟با توجه به نمو -77

۱([(A B C) D] B     
۲([B (A C)] D   
۳([(A C) D] B    
۴([B (A C)] D   

گر از مربع تعداد زيرمجموعه -78 )های يـک مجموعـۀ كنيم، تعداد زيرمجموعهواحد كم  ۹۶۰عضوی  n2های يک مجموعۀ ا n)2 

n)آيد. حاصل عضوی به دست می )  كدام است؟ 21

۱ (۴  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۱ 

گر  های فوق برنامۀ ورزشی، موسيقی و زبان شركت كرده آموزان كالس نهم در كالس نفر از دانش ۷۵ -79 يقی، نفر فقط در موس ۱۰اند، ا
نفر فقط در موسيقی و زبان  ۵نفر فقط در ورزش و زبان،  ۱۴نفر در هر سه رشته،  ۷نفر فقط در زبان،  ۱۲نفر فقط در ورزش و  ۲۰

 اند، كدام است؟ نام كرده شركت كرده باشند، تعداد افرادی كه فقط در ورزش و موسيقی ثبت

 توان مشخص كرد. ) نمی۴  ۷) ۳  ۵) ۲  ) صفر۱

بيايد و هر دو سكه  ۳تر از  كه تاس اول عدد اول نيايد، تاس دوم كوچک كنيم، احتمال آن ه را همزمان پرتاب میدو تاس و دو سك - 80
 مثل هم بيايند، چقدر است؟

۱(1
12   ۲(3

5   ۳(1
3   ۴(1

2  

 محل برخورد قطرهای مربع است) Oكه به قسمت رنگی برخورد كند، چقدر است؟ ( يری را به مربع زير پرتاب كنيم، احتمال آناگر ت -81

۱(1
6     ۲(1

5   

۳(1
4     ۴(1

3  
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  سؤال 
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12چند كسر مساوی -82
 تر باشد؟ بزرگ ۱۲۰تر و مخرج آن از  كوچک ۳۰۰داريم كه صورت آن از  20

۱ (۲۴  ۲ (۳۶  ۳ (۴۵  ۴ (۷۵ 

حاصل عبارت -83  7 8 9 10
78 273 630  تر است؟ به كدام عدد نزديک 1200

۱(1
10   ۲(1

8   ۳(1
5   ۴(1

4  

گر مجموع دو عدد برابر - 84 1/ا  شده باشد، كدام گزينه صحيح است؟ 21

  ) يكی از اعداد گنگ و ديگری گويا است.۲  ) حتماً هر دو عدد گويا هستند.۱

 ت.ضرب اين دو عدد، عددی مثبت اس ) حاصل۴  توانند گنگ باشند. ) دو عدد می۳

 كدام گزينه است؟ Aعدد  - 85

۱ (۶    

۲( 2 7 2     

۳ (۸     

۴ ( 2 8  

xعبارت  حاصل -86
(x )(x )


 

2 1
1  همواره با كدام گزينه برابر است؟ 1

  ۱) ۲    ) صفر۱
۳(1     ۴.اطالعات مسأله كافی نيست ( 

گر عدد -87 8ا
 را به صورت يک عدد اعشاری بنويسيم، رقم صد و بيستم بعد از مميز كدام است؟ 65

 ۷) ۴  ۶) ۳  ۳) ۲  ) صفر۱

حاصل عبارت -88    
    

2 4 8 16 1024
2 4 6 8 1024


 كدام است؟ 

۱(341
43776   ۲(1024

262565   ۳(1
16   ۴ (۱۶ 

حاصل عبارت -89   


2 20
21

1 7 7 7
7 1

 كدام است؟ 

۱(1
7   ۲(1

6   ۳ (۶  ۴ (۷ 
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گر حاصل عبارت - 90 ا





64 32 32 2 

 با كدام گزينه برابر است؟ Aباشد، مقدار  A2برابر 

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

حاصل عبارت -91  
      
3 3 3

2 4 2 4 6 2 4 6 100  كدام است؟ 

۱(49
5050   ۲(149

5050   ۳(325050   ۴(451102  

 تر از تعداد اعداد اول دورقمی است؟پذير نيستند، چند واحد بيش بخش ۳پذيرند، ولی بر  بخش ۷رقمی كه بر  تعداد اعداد سه -92

۱ (۴۷  ۲ (۹۵  ۳ (۱۴۲  ۴ (۶۴ 

3تعداد ارقام بعد از مميز نمايش اعشاری عدد -93
24

1024
 با كدام گزينه برابر است؟ 

۱ (۲۷  ۲ (۱۸  ۳ (۳۰  ۴ (۳۶ 

 خورد، كدام است؟ ضرب نود و يكمين و آخرين عددی كه خط می ، حاصل۱۰۰۰تا  ۱در غربال  - 94

۱ (۳۶۴۲۵  ۲ (۱۷۴۹۰۲  ۳ (۷۸۸۰۲  ۴ (۱۰۲۱۲۱ 

1وزن ظرفی كه - 95
1گرم است و اگر ۲۵۰آن پر از آب است  3

 شود. وزن ظرف خالی كدام است؟ گرم می ۱۸۰آن را پر از آب كنيم وزن آن  10

۱ (۱۰۰  ۲ (۱۵۰  ۳ (۱۶۰  ۴ (۱۸۰  
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هوش

  
  ترين معنی را مشخص كنيد. نزديک ۹۷و  ۹۶های  در پرسش* 

  :رضا -96
  چيره) ۴   قابل قبول) ۳   حرمت) ۲  خشنود) ۱

  متقّدم:  -97
  برنده) ۴   پيشين) ۳   دونده) ۲  رونده )۱

  ص كنيد.را مشخ ۹۹ و ۹۸های  سپس پاسخ درست پرسش ها را يافته و كلمه در حروفۀ رابط * 
  »ركج رفتا«=  »........... «پس ، »تن آسانی«=  »نياسانت« -98

  رفت كرج) ۴   تاركجرف) ۳   جررفتاک) ۲  كارجرفت) ۱
  »..........« = »ترسوار« پس ،»فارغ بال« = »لفاغ بار« -99

  رسروات) ۴   رو راست) ۳   ور تراس) ۲  روستا) ۱ 
  توان ساخت؟ مترادف میۀ كلم م كدام گزينه دوبا حروف نامنظ - 100

  ا ، ر، ت ، ف ، م ، دف ، ر ، ی ، ش ، ) ۲  ، ع ، و ه، م ، ک ، ر ، ش ، ش ،  ه) ۱
   ، ش ، و ، م ، د ، گ ، ش ، ر ، سه ) ۴  م ، و ، ش ، ا ، ک ، م ، ب ، ن) ۳

  نوشت؟ »جاه«حرفی به معنای  چهار ۀكلم توان دو با حروف كدام گزينه می -101
  ن ، ا ، ت ، و ، ن ، ر ، ی ، و) ۲  ، ا ، ذ ، ب ، ج هش ، ک ، ش ، ) ۱
  ت ، ب ، ص ، ی ، ف ، ر، ک) ۴    د ، ج ، ر ، ها ،  م ، م ، ، ق) ۳

  كامل می كند. ............ۀ های گزين را كلمه متن زير -102

گر« گر ،ايشان سبقت ننمايد ............آن جماعت بود، داخل  جماعتی كنند كه او ............ال ؤس ا  جواب مشغول شود، اوكسی به  ا
متقـّدم  وجهی كه در ............جواب خود بگويد  تمام شود، پس  آن سخن، ............بُود، صبركند قادر  ،آن جوابی از بهتر بر

  »ميان دو كس رود، خوض ننمايد. او محــاوراتی كه به حضور در طعن نكند و
  از ، بر، تـا ، بر) ۴   در ، تا ، از ، با) ۳  از، بر، كه ، در) ۲  از ، به ، كه ، تا) ۱

  توان ساخت؟ های زير می ز جملهرا با الگوی كدام گزينه ا دار متن معنی -103

  پند مده. تا نخواهند، كس را نصيحت مگوی و )ب  راست مگوی. پرسند جز چون باز )الف

  خود اوفتد. خاّصه كسی را كه پند نشنود كه او )ت  كن. گفتار خيره پرهيز از پرسيده مگوی و) سخن، ناپ

  كس را پند مده. ميان جمع هيچ در )ث
  ب ، پ ، ت ، الف ث ،) ۴   ، ث الفپ ، ب ، ت ، ) ۳  پ ، الف ، ب ، ت ، ث) ۲  ث ، الف ، ت ، ب ، پ) ۱
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  كدام است؟زير عبارت ۀ شد مفهوم بخش مشخص -104
گرچه اصيل و« اند: بزرگی، خـرد و  كه گفته بهتر بَُود. چنان گوهر اصل تن از داری كه گوهر تن نيز گوهری باشی، گوهر جهد كن كه ا

  »دانش راست نه گوهر را.
  روح انسان) ۴   نََسب) ۳   رواريد اصل) م۲   وت فراوانثر) ۱

  ؟مناسب است دار معنی برای ساختن متن درست وكدام گزينه الگوی  -105
  اند. الف) هرگاه دشمنان و بدخواهان دست ستم به سوی اين مهر آشيان وطن دراز كرده

  اند! اند و پشت به پشت هم بر بيگانه تاخته ها را گره كرده ب) مشت
  ايم. ول تاريخ، بارها ديدهپ) در ط

  اند. صدا فرياد برآورده ت) همۀ فرزندان، از همه سوی ايران به هر رنگ و نشان، هم
  ب ت ، پ ، الف ،) ۴   پ ، الف ، ب ، ت) ۳  پ ، الف ، ت ، ب) ۲  ت ، ب ، الف ، پ) ۱

اسـت » ابجد«های قديم، روش حروف  ز رمزگذاریاند. يكی ا مند بوده های دور، به رمزگذاری و كشف رمز عالقه ها، از زمان * انسان
 بينيد:  شود. در جدول زير، بخشی از اين رمزگذاری را می جمع اعداد انجام می كه در آن رمزگذاری حروف، به كمک حاصل

  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ک  ی  ط  ح  ز  و   ه  د  ج  ب  ا  حرف
  ۹۰  ۸۰  ۷۰  ۶۰  ۵۰  ۴۰  ۳۰  ۲۰  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  عدد

  پاسخ دهيد: ۱۰۷ و ۱۰۶ های باال، به پرسش با توجه به جدول
 ، در روش رمزگذاری ابجد، معادل كدام عدد زير است؟ »سنجاب« ۀواژ -106

۱ (۱۱۶  ۲ (۱۸۳  ۳ (۱۰۶  ۴ (۱۱۸  
 ، در روش رمزگذاری ابجد، معادل كدام عدد زير است؟ »صنعان« ۀواژ - 107

۱ (۲۱۱  ۲ (۲۷۱  ۳ (۲۵۱  ۴ (۲۶۱  
)، نمادهايی كه به هر يک از اين حروف اختصاص ۲(بدون توجه به معنا) و در ستون ()، تركيبی از حروف انگليسی ۱* در ستون (

  .  نيست)، ۱)، مطابق ترتيب حروف كلمات در ستون (۲شده، آمده است. با اين توضيح كه ترتيب نمادهای ستون ( داده

   
  پاسخ دهيد: ۱۰۹و  ۱۰۸های  ها و جدول باال، به پرسش با توجه به نوشته

 ، در كدام گزينه آمده است؟Pب برای نماد مناس -108

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  
 ، در كدام گزينه آمده است؟ Oنماد مناسب برای حرف  -109

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  
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سوم دانشجويان پسر در تـيم  توانند شنا كنند. يک چهارم دانشجويان می در يک دانشگاه، نصف دانشجويان شهرستانی هستند. يک -110

  زير، صددرصد درست است؟ ۀسال سن دارند. با توجه به اين مطالب، كدام گزين ۲۰تر از  چهارم دانشجويان كم سهكنند و  فوتبال بازی می

  كنند.  توانند شنا كنند، در تيم فوتبال نيز بازی می پسرانی كه می ۀ) هم۱

  توانند شنا كنند.  سال دارند، می ۲۰تر از  ) بعضی از پسرانی كه كم۲

  توانند شنا كنند.  ن، هم شهرستانی هستند و هم میچهارم دانشجويا ) يک۳

  سال دارند.  ۲۰تر از  ) حداقل نصف دانشجويانی كه شهرستانی هستند، كم۴
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  لمات برای تكميل جاهای خالی عبارت زير مناسب هستند؟كدام ك -116

ٍ‗ يَوَم األَحِد. طالَت َسفرتُنا ثَالثَ‗ أيّاٍم. َرَجعنا في الّساَعِ‗ الّسابَِع‗ َصبا« حاً. ُكنّا َخمَس ساعاٍت في َذهَبُت مََع ُأستاذي إلَی َسفرٍة ِعلميَّ

  »إلی مَدينَِتنا!............  ومُ ِمن يَ ............  الطَّريِق. َفَوَصلنا في الّساَع‗ِ 
  ) الّثانيَ↨ َعشَرة ـ األربِعاء ۲    ) الحاِديَ↨ َعشَرة ـ الّثالثاء۱
  ) الّثانيَ↨ َعشَرة ـ اإلثنَينِ ۴    ) الحاِديَ↨ َعشَرة ـ األَربِعاء۳

  كلمات كدام گزينه، همگی جمع غيرسالم هستند؟  -117
  ُموع ـ ُمُرور ـ تَالميذ ) َشواِرع ـ دُ ۲  ) أبيات ـ تمارين ـ إخوة ـ جيران۱
  ) َمعاني ـ َمناِطق ـ إشارات ـ ُعّمال۴  ) طُُرق ـ أوراق ـ ُمشاة ـ ُدُخول۳

  چند فعل ماضی وجود دارد؟» سألُت َزميلي َسّجاد؛ ماذا َحَدَث ألبيك؟ أجاَب؛ تَصاَدَم بِسّيارتِه و هو َرَقَد في الُمستَشَفی.«در عبارت  -118
  ) ِستَّ↨۴  َس↨) َخم۳  ) أربََع↨۲  ) ثَالثَ↨۱

  ؟نيستنادرست های زير  يک از پرسش و پاسخ كدام -119
  ) َمتَی تَلَعبَن ُكرَة الِمنضدِة؟ في ساحِ↨ المدرَس↨. ۱
  ) َمن في ساحَِ↨ الَمدَرَسِ↨؟ سّيارُة الُمديرِ.۲
  ) َكم يَوماً يُساِفُر الُحّجاُج إلی المّكِ↨؟ بالطّائرِة. ۳
  بِخيرٍ.  ) َكيَف حالُُكنَّ يا تلميذاُت؟ نَحنُ ۴

  ؟ نيستدر كدام گزينه حروف اصلی كلمات يكسان  -120
  ) تفّكر ـ أفكار ـ تكفير ۲    ) مناظر ـ انتظار ـ مناظرة  ۱
   ) رحيم ـ ترّحم ـ رحمان  ۴    ) اشتغال ـ شاغل ـ مشغول۳
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121- Samira: ............ is Ehsan now?  

Mitra: He’s ............ to the ............ office. 

1) Where / standing / teachers 2) Where / going / teachers’ 

3) What / visiting / teacher 4) When / going / teacher’s 

122- Nima: Talk ............ your family ............ about the personality of their friends. Then ............ the 

form below.   

Navid: Yes, of ............ . 
1) with / problems / fill out / I see 2) to / members / check out / sure 

3) with / members / fill in / course 4) to / problems / check in / course 

123- Parisa: Which of the following sentences is NOT correct?    

Mina: ............ 
1) Is it possible booking a hotel online? 2) Are you working with a computer now? 

3) Hope you enjoy your star in Tehran. 4) Are they traveling around the world? 

124- Vahid: ............ are you interested ............ ?   

 Nima: To ............ around the world. 
1) What / in / stay 2) How / to / travel 3) What / in / travel 4) Who / to / go 

125- Sam: I know your brother is good in English. Can I ask him ............ me ............ my English?    

Elina: Oh, yes. He is ............ helpful. 
1) help / with / usually   2) to help / in / always  

3) helping / in / usually  4) to help / with / always  

126- Hoda: Is Kate ............ the map?    

Elina: No, she’s reading the ............ . 
1) checking / gift shop   2) checking in / guide book 

3) checking / guide book 4) checking out / school card 

127- Sara: ............ is Samira ............ ?   

Mahsa: She’s ............ for a hotel in Hamedan. 
1) How / do / search  2) What / doing / searching 

3) Which / doing / searching 4) What / do / search  

Cloze Test: 

I’m Maryam Bakhtiari. I am 13 years old. I live in shahr-e-Kord. People of my city are very kind. In 

spring and summer …128… many tourists in shahr-e-Kord. They like our city very …129… . My brothers 

are very helpful to the tourists. They help tourists …130… the city. 

128- 1) they are 2) there is 3) they have 4) there are 

129- 1) much 2) many 3) a lot of 4) very 

130- 1) see 2) meet 3) visit 4) look 
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