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       دقیقه  10زمان پیشنهادي:  فارسی               
 

 درستی معنا شده است؟در کدام گزینه هر دو واژه به.1
 ) (شفاعت: خواهشگري) (وقار: متانت)2  ) (مصائب: بال) (واقف: آگاه)1
 صبرانه) (متقدم: پسین)شکیب: بی) (بی4  ) (فراست: زیرکی) (شط: دریا)3

 ؟شودنمیامالیی دیده  گزینه غلطدر کدام .2
 نمود؟کرد و طلب عافیت میرسید، به چه چیز تواضع و تضرّع و ترك معاصی می) اگر آدمی را دردي نمی1
 سومعه آواز درآمد که: تو خود را مرنجان اي طرّار! ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد.گوشۀ ) از 2
 صورت قصر و بسیاري غالمان و صریر ملک وي، هیچ خبر ندارد.اي است که از جمال ) مثل تو چون مورچه3
 رود، طعن و خوظ ننماید و اگر پوشیده دارند، استراق سمع نکند.) در محاوراتی که به حضور او می4

 چند اثر در مقابل آن، درست ذکر شده است؟پدیدآورندة .3
اي)  االسرار: نظامی گنجه (مجمع النّوادر: نظامی عروضی) (مخزن بلخ: سنایی غزنوي) (تاریخ احزاب سیاسی: محمدتقی بهار)کارنامۀ (

 نامه: عطار) (کنزالحکمۀ: مجد خوافی) (پیام پیامبر: علی شریعتی) (تحقیق ماللهند: ابوریحان بیرونی) (هفت اورنگ: جامی) (مصیبت
 ) پنج4 ) شش3 ) هفت2 ) هشت1

 .......... . جزبهاست، ون پرانتز آمدهدرستی درکار رفته بههاي بهها، آرایهگزینههمۀ در .4
ــار   ) 1 ــل و نه ــد لی ــاوت نکن ــه تف ــدادي ک بام
ــرا راه دار2 ــنم فــــــ ــراغ یقیــــــ ) چــــــ
اي دل، ار ســیل فنــا بنیــاد هســتی برکنــد    ) 3
ــودم   4 ــده ب ــو را دی ــور ت ــم عب ــن ه ــاش م ) ک

 

ــار    ــن صــحرا و تماشــاي به ــود دام خــوش ب
ــاه دار  ــت کوتـــ ــردنم، دســـ ــد کـــ ز بـــ

مخورکشتیبان، ز توفان غماست  چون تو را نوح
ــه ــی  کوچ ــو را م ــان ت ــاي خراس ــنده شناس

 

ـ مراعات ـ جناس   نظیر) (تضاد 
 ـ تشبیه)  آرایی ـ کنایه(واج

 ـ تشخیص)  تلمیح  ـ (تضاد
ـ تلمیح) بخشی (شخصیت  ـ جناس 

 است؟ متفاوتبا بقیه » نوع زمانِ فعل«کدام گزینه، » ردیف«در .5
ــبح1 ــابی در ) صــ ــان آوردهوارم، کآفتــ  امنهــ

ــوه 2 ــه آن کــه ک ــده اســت ) هــین، ک ــا برکن  ه

) کجـــا، کـــی، اي دلـــم بـــا خـــویش بـــرده3
ــده  4 ــه مان ــروِ میخان ــه در قلم  اي؟) اي دل، چ

 

ــان آورده    ــی، نشـ ــز دمِ عیسـ ــابم کـ امآفتـ
ــت   ــده اسـ ــان و او در خنـ ــان گریـ زو جهـ

ریــــش بــــردهغمــــت خــــوابِ مــــنِ دل
ــو   ــی، چ ــرانِ م ــدة حی ــده دی ــه مان ايپیمان

 

 درستی نوشته شده است؟ترتیب بهشده، بههاي مشخّصبخشهمۀ در کدام گزینه، نقش دستوري .6
ــمر،1 ــز ) غنیمـــت شـ ــت جـ ــوي حقیقـ مجـ
 ـم از تـــن واکـــره پوســـت  قصابـــ) اگـــر 2

 را پیـام دهـد   وـتـ  ایـران ) به هوش بـاش کـه   3

 کـــرمدر فکـــر رســـتنم، پاســـخ بـــداد    ) 4

 

ــت    ــاري اس ــه ب ــتک ــت فرص ــار نیس  ، دگرب

ــدا ــز جـ ــت  هرگـ ــانم از دوسـ ــردد جـ   نگـ
ــه   ــام، ب ــو را پی ــرام ت ــزّ و احت ــد ع ــد ص  ده

ــته  ــوت نشسـ ــن رويام، زخلـ ــی، یـ  منحنـ

 

 (مفعول ـ نهاد)
(متمم ـ مسند ـ قید)

 (نهاد ـ مفعول)
 (نهاد ـ متمم ـ مسند)

 است؟ نادرستبا توجه به شعر زیر، کدام گزینه .7
ـاعر مـی   غم که می الف) شـود آید، در و دیـوار، ش
ــینی چنــد تمــرین ریاضــی حــل کنــیمــی ب)  نش

 توانی حس کنـی؟ ها را میتا چه حد این حرف ج)

 گونه شاعر شد دلـت؟ طور اینپرسی: چهباز می د)

کشـم دانـی چـه دارم مـی   دانم نمـی گرچه می )هـ
 

 شـود ترین رفتار، شـاعر مـی  در تو زندانی 

شـود کش و نقّاله و پرگار، شـاعر مـی  خط
ـیار     ـاعر مـی  حس کنـی دارد دلـم بس  شـود؟ ش

 شود!تو دلت را جاي من بگذار؛ شاعر می

 شـود  گوید دلم، هر بار شاعر مـی  از تو می

 

  

 کار رفته است.) در بیت آخر، پنج فعل مضارع اخباري به1
 ) در کل شعر، مجموعاً دو فعل مضارع مستمر وجود دارد.2
 باشد.تواند مضارع التزامی ) در شعر باال، سه فعل وجود دارد که می3
 ) در شعر، فقط یک فعل از نوع ماضی مطلق وجود دارد.4

در مقابل آن، درست ذکر شده است؟دآدآورورندندةة اثاثرر چنچند
االسرار: نظامی(مجمع النّوادر: نظامی عروضی) (مخزنببلخلخ: سنایی غزغزنونويي) (تاریخ احزاب سیاسی: محمدتقی بهار)رنامامۀ

بیرورونی) (هفت اورنگ: جامی) (مصیبت نامه: عطار) (کنزالحکمۀ: مجد خوافی) (پیام پیامبر: علی شقیق ماللللهنهند:د: ابوریحانن
شششش33) هفت2هشت ) پنج4))
بهها، آراایهیهگزینههمۀ آآمدهدرستی درکارار رفتفته بههاهايي تنتزز .......... .جزجزبهبهااستست،،نون پرا

ــار    ــلل و ن نهه ــد لی نکنکنـن ــاوت ــه تف ــدادي ک ام
ــرا رراه ددارار ــنم فــــــــ ــراغ یقیــــــ چــــــ
ي دل، ار ســیل فنــا بنیــاد هسهســــتی برکنـــدـد    
ــودم    ــــده ب ــو را ددی ــور ت ــم عب ــن ه ــاش م ک

ــار   ــن صــحراا و تتماماششــاي به ــود دام خخــــوشوش ب
ــــاه دار  ــت کوتوتـــ ــردنم، دســـ ــد کـــ ب بـــــ زز

غماست چون تو را نوح تتوفانن مخورکشتیبان، زز
ــه ــی  کوچ ــوـو را مـم ــان ت ــاي خراس ــنده شناس

ـ جناس (تضاد 
آرایی ـ کن(واج

تلمیحـ(تضاد
ییـتتبخشی(شخصیت

»ه »نوعوع ززمامانِنِ ففععل«کدامام گگزیزینهنه، »ردیفاست؟تمتففاوتوتبا بقی
ــبحبح ــابی در صــ ــان آآورورددهووارم، کآفآفتـتــ امامنهــ

ــوه  ــــه ک ــه آنآ کک ــین، ک ــده اســت ه ب بررکن ــاـا هـه
ب بـــاـا خـــویشش ب بـــرـرده دللـــمم کجـــا، کـــی،ی، ايي

ــدده   ــهه م مانان ــروروِ میخان ردر قلم ــه  چ چ اي؟ي دلل،

ــان آآوروردده   ــــی، نشـ یعیسسـ د دِم  ــزـز ــابم کـ امآفتـ
ــت   ــده اسـ و او در خنـ ــانن یریــ ـــانان گ زو جهـ

ــــوـوابابِ مــــنِ دل ریــــش بــــردهغمغمــــت خـخـ
ــو   ــی، چ ــرارانِن م ــدة حیحی ــده   دی ــه مان ايايپیمان

ن نقشقش دستوريي اساستت؟ترتیب بهششدهده، بههاي ممشخشخّصّصببخشخشهمهمۀۀکدام گزینه، درستی نوشته شدهه
ــمـمر،ر، ــزغنیمـــت شـ ــتجـ ــويويحقحقیقیقــ مجـ

واواکـــره پوسســــــت  قصابـــگـــر  ـــم از تـــنن
دهـد  ـوـ ـ ـتـ ایـران ه هوش بـاش کـه    را پیـاامم

    کـــرمدر فکـــر رســـتنم، پاســـخ بـــداد    

ــت   ـااري ااس بـب ــهه تـتکک ــــت   فرفرصـصـ ــار ننیسس ، دگرب
ــدا ــزجـ ــت هرگـ ــانم از دوسـ ــردد جـ نگـ

ــهه   ــاام، ب پی ــو راا ارام تت ــ ا احتت ــززّ و ــدد ع ـددص ددهـه
ــتـتهه ــــوتوت ننشسشســـ ــنـن ررويوياام،م، ززخخلـلـ ــیـی،،ییـــ منمنحنحنـــ

(مفعول ـ نهاد
(متمتممم ـ مسند
ـ مفمفعوعولل (ن(نهاهادد
((نهنهاد ـ متممم



                    5. آزمون نهم (دوره اول متوسطه) پایه       

2

 ها ساده باشند.)وجود دارد؟ (ممکن است برخی از واژه» مرکّب«واژة و چند » وندي«واژة ترتیب چند هاي زیر، بهدر میان واژه.8
 »هسرنشین، گلدان، ریاضیدان، گرافیک، جویندکن، ناشنوا، گرفتار، تکپاكپژوهش، کنعان، برف«
 ) چهار ـ پنج4 ) پنج ـ سه3 ) پنج ـ چهار2 ) چهار ـ چهار1

 ؟نیستدر بیت زیر، یکسان » فردا«در کدام گزینه، با مفهومِ » فردا«منظور از .9
ــو « ــردا چ ــهف ــد  نام ــه خوانن ــان، نام خوان

 

»خــود، ننگــت آیــو  نامــۀ تــو وینــی   
 

ــو را  ) 1 ــر ت ــرآرم، اگ ــر ز خــاك ب ــه س ــردا ک  ف

ــرون ) 2 ــات از دو بیــ ــردامقامــ نیســــت فــ
ــاب  ) 3 ــوه، آفتــ ــد ز کــ ــردا برآیــ ــو فــ چــ
 دوست، فـردا در بهشـت آرنـد   گَرَم با صالحان، بی) 4

 

ــتخیز   ــود از روزِ رســ ـ ــراغتم بـ ــنم، فــ بیــ
بهشــــــت جــــــاودانی یــــــا جهــــــنّم
کــــنم زیــــن حصــــارِ تــــو، دریــــاي آب
همان بهتر که در دوزخ، کنندم بـا گنهکـاران  

 

 ؟نداردکدام گزینه با عبارت زیر، تناسب معنایی .10
 »آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگري به سخن خود قطع نکند.«
گـــوشســـخن، باشـــد آکنـــده  ) فـــراوان1
ـــرده) حــــذر کــــن ز نــــادانِ ده2 گــــويمـ 

ــیاردان  3 ــرد بســ ــش، اي مــ ــان درکَــ  ) زبــ

ــوار غیبــــت بســــی ) 4  مکــــن پــــیش دیــ

 

ــوش   ــر در خمــ ــرد، مگــ ــیحت نگیــ  نصــ

چــو دانــا، یکــی گــوي و پــرورده گــوي     
ــم  ــردا قلـ ــیکـــه فـ ــر بـ ــاننیســـت بـ  زبـ

 بـــود کـــز پســـش گـــوش دارد کســـی    

 

 (آگنده: پر) 
 
 (قلم نیست: بازخواست نیست)  

 
 
 

          دقیقه  10زمان پیشنهادي:  عربی               

 صحیح را انتخاب کنید.ترجمۀ .11
»باحاً ونَۀِ صۀِ الثَّاماعر فی السالمختب ی   دخلتف نهم خرجتساءبعاً مۀِ إِالّ رسۀِ الخاماعالس« 
 در ساعت دو صبح وارد آزمایشگاه شد و در ساعت پنج و ربع بعدازظهر از آن خارج شد.) 1
 در ساعت هشت صبح وارد آزمایشگاه شدي و در ساعت یک ربع به پنج بعدازظهر از آن خارج شدي.) 2
 شوي. ت یک ربع به پنج از آن خارج میشوي و عصر ساع ) صبح ساعت هشت وارد آزمایشگاه می3
 ) در ساعت هشت صبح وارد آزمایشگاه شدم و در ساعت یک ربع به پنج بعدازظهر از آن خارج شدم.4

 باشد؟ ترجمه صحیح عبارت زیر کدام گزینه می.12
»اللَّیلی بتدا الغاراتقَبلَ ا لونَهتَناوۀِ الثّانیۀ یارون فی الحربِ العالمیۀِکان الطی« 
 خورند. جهانی دوم قبل از شروع حمالت شبانه می  ) خلبانان آن را در جنگ1
 خوردند. ) خلبانانی بودند که آن را در جنگ جهانی دوم قبل از شروع حمالت شبانه می2
 خوردند. هاي شبانه می ) خلبانان آن را در جنگ جهانی دوم قبل از شروع هجوم3
 ل از شروع حمالت شبانه خوردند.) خلبانان در جنگ جهانی آن را قب4

 ؟کدام عبارت صحیح است ترجمۀ.13
: سمت راست ننشینید و سمت چپ بنشینید.1  ) اجلسوا علَی الیمینِ و ال تَجلسوا علَی الیسارِ
 ام را تغییر دادي. ) اَنت غَیرت حیاتک: تو زندگی2
 برایش آوردند. هایی آموزان هدیه ) جلَب التَّالمیذُ هدایا لَها: دانش3
 ) طَلَبت منها الحضور فی حفلَۀِ زواجها: از او حضور در جشن ازدواجش را خواست.4

 است؟ نادرستتوضیح کدام کلمه .14
 ) اوراقّ منها أخبار و معلومات اُخري (الصحیفۀ)2 ) مکان آمنٌ لعبور المشاة (الشارع)1
 ) سوء العاقبۀ و قُبح الحیاة (شقاوة)4 (الخَریف)) یبتدئ العام الدراستی الجدید فیه 3

؟نداردم گززینه با عبارت زیر، تناسب معنایی 
نگوید و سخن دیگري به سخن خود قطع نکند. بسبسیاارر باباید ککهه »دممیی

  گـــوشسســـخن، باباشـشـــــد آکنـــده  فـــراواوانان
ز ز نــــادانانِ دهه ــــنـن ـــردهحــــذر کـک گــــويمـ

ــیاردان   ــرـرد بسبســ ـــش،ش، اي مــ ــان درکَــ زبــ
بســــی  ــــتت ــوـوار غیبـــ مکــــن پــــیش دیـیــ

ــوش در خمــ ــر ــرد، مگــ ــیحت نگیــ نصــ
چــو دانــا، یکــی گــوي و پــرورده گــوي     

ــم  ــرـردادا قلـ ــیکـــه ففـ ــر بـ ــاننیســـت بـ زبـ
ــوشوش د دارارد کســـی     پ پســـش گـگ بـــود ککـــزـز

(آگنده: پر) 

(قلم نیست: بازخ

پیپپیپپیپییشییشیششننششننشننههننههنههااههااهادي:عرععرعربیببیبیبی دققییققییقیققییققیققهققهقه10زممامماماانن

صحیح را انتخاباب ککنید.جمۀ 
باباحاحاً وونَۀِ صَّثَّام الالسساعاعۀۀِ ال فی  خلت االمختبر فیی نهنهم تجت ءخرخر مساسا ر رببعاعًاً »الساعۀِ الخامسۀِ إِالّ

ش شد. خاخارج آزآزمایشگاه شد و در سااعتت پنج و ربع بعدازظهر از آنن در ساعت دو ص صبحبح واردد
آآن خارج شدي. بعدازظزظهرهر اازز شدي و در ساعت یک ربع به پنپنجج آزمایششگاگاهه در ساعتت ه هشت صصبحبح و واراردد

آنآن خارج میشوي و ع عصصر ساعصبح ساعت هشتت ووارارد آزماایشیشگاگاه میمی ربع به پپنجنج ازز شوي.ععتت ییکک
پنپنج بعدازظهر از آن خارج شدم. عبع ب بهه دردر ساعت یکیک ر وو آزآزمامایشیشگاه شدشدمم در ساعتعت ه هششت صبح واراردد

می گزگزینینهه ز زیریر ک کدام بباشاشد؟جمه صححیحیح عبارت
الالللَّیلیلیی رارات اببتدا الغ »»ۀِۀن الطیارون فی الحرربِب العالمیۀۀِ الالثثّاانییۀ یَتناوللونوَنهَه قَبلبلَ ییی

یمیخلبانان آن را در جنگ بشبانه  وخوررند.جهانی ددوموم قبل از ششروعوع حمالت 
خوردند.خلبانانی بودند که آن را در جنگ جهانی دوموم قببل از شروع حمالت شبانه می

ا ل ق ا گ ا آ ا ا ال ا
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 ؟ندارددر کدام گزینه متضاد وجود .15
 ) هی تلمیذةُ جیدةُ و تکتُب واجباتهِا جیداً.1
 ) یا زمالئی رجاء ال تَنَزِلوا، إصعدوا.2
 ات إجلسْنَ علی الیمین.ن) أیها البنین إجلسوا علی الیسار و ایتها الب3
 إلی ما قال و ال تَنَظْر إلی من قال. ) اُنَظُر4

 ؟نیستکدام گزینه براي جاي خالی با توجه به معنی و مفهوم مناسب .16
 »الکتاب فی النورِ القلیلِ«......... 

 ) ما قَرَأت4 ) ال أقْرِأ3ُ ) ال تَقَرأ2 ) إِقرَأ1ْ
کدام فعل مناسب جاي خالی است؟.17

 » یا إخوانی رجاء ......... بعض األشیاء الضَّروریۀِ«
 ) اجلبِی4 ) اجلبِا3 اجلبِنَ) 2 اجلبوا) 1

 ؟ندارددر کدام جمله ترکیب وصفی وجود .18
 ) صنَع مختَبرا جدیداً و بعد مدةٍ قَدر علی شراء بعضِ المواد الکیمیاویۀ.1
 ها جیداً.) فی ملف السنۀ األولی، هی تکتب واجبات2
 ) حجاج القافلۀ بجاجۀٍ الی دلیل السفرِ.3
 ) عشْرَة طُالبِ کانوا فی سفْرَتنا العلمیۀ.4

 »متی یصیرُ البحرُ مواجاً«تواند باشد؟   پاسخ سؤال مقابل کدام گزینه می.19
 ) عندما ینزلُ المطَر4ُ هادئۀٌ ت ریاح) إذا عصف3َ ) عندما تَعصف ریح شدید2 اء) إذا ظَهر الشَمس فی السم1

 است؟ ناهماهنگدر کدام گزینه عبارت عربی با مفهوم فارسی مقابل آن .20
: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد.1 کَثُرَ خَطؤُه ،هنْ کَثُر کَالمم ( 
 عاقبت کار که کشت.) ما تَزْرع فی الدنیا، تَحصد فی اآلخرة:  هر کسی آن درود 2
: گل بی3  خار خداست. ) منْ طلب أخا بال عیبٍ بقیِ بِال أخٍ
: تا توانی می4  گریز از یار بد/ یار بد بدتر بود از مار بد ) عداوة العاقلِ خیرٌ منْ صداقَۀِ الجاهلِ

           دقیقه     50زمان پیشنهادي:  ریاضی                 

n(A)اگر .21 n(B)و  7 n(Aباشند،  11 B) حداقل و حداکثر چند عضو دارند؟ 
1 (4-7 2 (0-7 3 (0-11 4 (7 -11 

/چه تعداد از اعداد .22 / / / /, , , ,2 56 5 26 5 62 6 25 6  گویا هستند؟ 52
1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 

A/اگر .23 0 Aباشد، حاصل  325
23  کدام است؟ 70

1 (2
7   2 (3

7   3 (4
7   4 (5

7   

اگر .24
b

ab
3 5

aباشد، مقدار عددي  2
/( )1  کدام گزینه است؟ 202

1 (/16 2   2 (/16 4   3 (/17 8   4 (/19 6   

...حاصل عبارت .25
...

50 49 48 30
50 49 48 30

5 5 5 5
5 5 5 5

 کدام است؟                                                                                

1 (805   2 (205   3 (205   4 (805   

ِ روری  ی ض ب رج ی و إ
) اجلبِی4) اجلبِا3اجلبِنَ)2ججلبواوا

وصوصففی وجود  ؟نداردکدامام جململه ترکیبب
قَدر علی شراء بعضِ المواد الکیمیاویۀ. مددةةٍ جدجدیداً و بعدد صنَع مختََبرراا

وواجبات السنۀ األاألولولی،ی، هی تککتبتب داً.فی ملفیتتها ج
حجاج القافلۀ بجاجۀٍۀ الی دلیل اللسسفرفِر..
العلمیۀۀ. عشْرَة طُالبِ کانوا فی سسفْفرْرَتَتنناا

میمی ممووااجاً««تواند ب باشاشد؟د؟  خ سؤال مقابل کدام گزیننهه »متی یصیرُ البلبححررُُ
یدیدد22مماءذا ظَهر الشَمس فی السم عندما َتَعصصف ریح ش ) عندما ینزلُ المطَر44ُهادئۀٌففت ریاح) إذا عصف3َ))

بابا مفهوموم فارسی مقابل آنن است؟ناناهماهنگکدام گزینه عبارت عربربیی
و هنرش نهفته باشد. عییبب نگفته باشد،، مرد سخسخنن ک کََثُُرَ خَطؤطؤهُه:: تتاا ، هککَالمالم منْ کَثثُرر

د دررود  آنآن فیفی الدنیاا، تتَححصصد فی اآلخرة:  هر کسکسیی عععاقبت کار که کشت.ما تَزْر
أخأخٍ:: گل بی خار خداست.منْ طلبب أأخاخا بالبال عییببٍ بقیِ بِالال

می توتوانانیی صداداقَقَۀۀِ االجلجاهِل: تاا مار بدعداوة العاقلِ خیخیررٌ منْْ /د/ ییارار بد بدترتر بودود اازز گریز از یار ب

پیپپییپپییپییشییششیششنششنشننههننهنههاههاهادي:ریاییایااضضیضضضییضضیی قییقیققهققههقه50ززممااممماااامماانن دققیققیق

n(A) (n(B)و 7 n(n(AAاباشنشند،د، 111 B)ضعضو دارند؟ چنچندد ح حداداکثکثرر و و لقل حدا
4-722((00-733((0-111144((77-1111

// تعداد از اعداد  /// / // /// 6 522 56 5 26 5 662 6 25 /// / //// گوگویایا هستند؟ //
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3حاصل عبارت .26 3
3

18 60
 زیر است؟گزینۀ برابر کدام  5

1 (23 6 2 (6 3 (3 3 4 (2 
a)به عبارت .27 )(a )3 a)چقدر اضافه کنیم تا حاصل با مجذور 1  برابر شود؟ 1(

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

aاگر .28 b ab2 2 aشد، مقدار عددي عبارت با 10 b
a b کدام گزینه است؟ 

1 (3
2   2 (6

2   3 (2 3   4 (3 6   

ax تجزیۀدر .29 (a )x2 2 1 a)، کدام عامل وجود دارد؟ 4 )0  
1 (x 2   2 (ax 2   3 (x 4   4 (ax 2   

x نامعادلۀجواب  مجموعۀ.30 xx5 6 224  کدام است؟ 3
1 (x 2   2 (x 2   3 (x 1   4 (x 1   

ax معادلۀنمودار خط با .31 by c  اعدادي مثبت باشند، شبیه به کدام گزینه است؟ cو  bو  aدر صورتی که  0

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

Aاز نقاط  dخط .32 m
mBو  3  چه عددي است؟ mقطع نموده، مقدار  1اي به عرض  ها را در نقطهyگذشته و محور  3

1 (4 2 (2   3 (4   4 (2 
xخط .33 y ( m )x my2 1 2  چقدر است؟ Mهاست؛  موازي محور طول 5

1 (3   2 (3   3 (1 4 (1 

aعبارت  شدةساده .34 a a a
a a a a

2 2
2 2
2 3 2

4 2 2
 برابر است با:                                                                                    

1 (1
2   2 (2 3 (a

1
2   4 (a2   

xتقسیم  ماندة باقیاگر .35 x mx3 23 xبر  7  کدام است؟ mباشد،  3برابر  2
1 (2 2 (2 3 (7 4 (7 

BACˆکنیم؛ اگر  ، دو مربع رسم میABCبر روي دو ضلع مثلث .36 ˆباشد، حاصل  40 ˆAFC AEB کدام است؟ 
1 (40  
2 (45 
3 (50  
4 (55 
 

 
 هاي دو مثلث کدام است؟  در شکل زیر، دو مثلث متشابه هستند؛ نسبت مساحت.37

1 (1
4 2 (1

2   

3 (1
9 4 (1

3   

A

E

D

CBG

F

x 3

8
DE

A
B

x
C

14

xx 2  2 (ax 2  3 (x 4  4 (ax 2  

xx5نامععادادلۀۀججوواب موعۀعۀ 6 2x x 24 3x کدام است؟ 2
x 2  2 (x 2  3 (x 1  4 (x 1  

axمعادادلۀلۀدار خط با  byby c باشند، شبیه به کدام گزینه است؟cو bbووaدر صورتی که 00 اعداداديدي ممثبثبتت

2 (33((44 (

 d از نقاطA m
mBBو 3 نقطهyگذششتته و محور 33 قمقددار 1اي به عرض ها رارا درر ومودده،  چه عددي است؟mقطع ن

42 (2  3 (4  44((22
 x yy ( mm )x myy ( mm )y ( mهاست؛  موازي محور طولMاست؟ت؟ دقدرر چ
3  2 (3  33((14 (1

aعبارارتتشددةه  aa a
aa

2 2
2 22 2
2 33 2a aa a2

24 2 2a aa a aa2 ب باا::                                                                              22 ااببرارابربر ااستست

1
2  22((233 (aa

11
22  4 (a22  

x3تقسیم ماندةباقی 2233 7xx mx22 برxx اساست؟ت؟mmباباشدشد،،33ببرارابربر 22 ککدادامم
22 (233((7744((77
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 است. حجم هرم کدام است؟ 10هر یال جانبی  اندازةو  2هر ضلع قاعده برابر  اندازةدر یک هرم منتظم چهارضلعی .38
1 (2 2   2 (2 3 (3 2   4 (3 

 مخروط کدام است؟است. حجم  8، محیط بر یک مخروط به ارتفاع 5اي به شعاع  کره.39
1 (128

3   2 (200
3   3 (250

3   4 (64
3   

 االضالع زیر دو مثلث طبق کدام حالت مساوي هستند؟ در متوازي.40
  ز ) زض1
  ض ض ) ض2
  زض ) ض3
 ) هر سه مورد4

 کدام است؟ ABضلع  اندازةاست،  ACوسط  Mدر شکل مقابل، .41
1 (4  
2 (6 
3 (2 3    
4 (4 3   

AEمطابق شکل، محاط شده است؛ اگر نسبت  ABCدر مثلث  DEFGمستطیل .42
AC  1برابر با

باشد، نسبت مسـاحت مسـتطیل بـه     3
 کدام است؟ ABCمساحت مثلث 

1 (1
9    

2 (4
9   

3 (2
9    

4 (1
2   

 یک مخروط را دو برابر و ارتفاع آن را سه برابر کنیم، حجم مخروط چند برابر خواهد شد؟ قاعدةاگر شعاع .43
 برابر 12) 4 برابر 8) 3 برابر 4) 2 برابر 6) 1

5مکعبی به ابعاد  در.44 5 1، سه سوراخ به ابعاد 5 1 مانده چند  کنیم؛ حجم شکل باقی ها ایجاد می مطابق شکل در وسط وجه 5
 متر مکعب است؟ سانتی

1 (110 
2 (111 
3 (112 
4 (114 

متر ساخته است، ارتفـاع ایـن مخـروط چقـدر      سانتی 12 قاعدةمتر، یک مخروط به قطر  سانتی 10علی با قسمتی از دایره به شعاع .45
 است؟

1 (7 
2 (8 
3 (40   
4 (3 2   
 
 
 

A B

CD

A

B C

M

H 35

A

B C

E

FG

D

cm10

cm12

کدام است؟ABضلع اندازةاست، ACووسط MMششکلکل ممقاقابلبل، 
4
6

2 3  
4 3  

ششده است؛ ااگرگر نسبت ABBCCدر مثلثثDEFGتطیل  شکل، م مححاطط AEمططابابقق
AC  11برابر با

باشاشد، نسبت مسـاحت مسـ3
کدام اسستت؟ABCحت مثلث 

1
9  

4
9  

2
9  

1
2  

ش شد؟د؟ققاعاعدةدة شعاعع ب برارابربر ککنینیمم، حجم مخروط چند برابر خواهد سه آنآن راا یکیک مخرخروطوط را دو ببرارابربر و و ارتفااعع
برابر12) 4برابر8) 3ببراراببر44)2برابرر6

5مکعبی به ابعاعادد 55 بابعاعادد5 1، سسه سوراخخ ببهه 11 1 و وسط ووجهجه55 در شکشکلل شکل باقیهاها ایجاد می مطمطابابقق حجحجمم یمم؛؛ ما  کنک
متر مکعب است؟تی

110
111

A

B C

M

H 35

A

B CC

E

FFG

DD
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         دقیقه   23زمان پیشنهادي:  علوم تجربی                    

 دهد؟ یک از فلزهاي زیر با سرعت بیشتري، با اکسیژن واکنش می کدام.46
 ) مس4 ) آهن3 ) منیزیم2 ) طال1

C معادلۀهاي  فراورده.47 H O7 16  کدام است؟ 211
1 (CO H O2 27 8   2 (CO H O2 211   3 (CO H O2 28 7   4 (CO H O2 211   

 اتم کربن به کار رفته است. این آلکان چند اتم هیدروژن دارد؟ 28در مولکول آلکانی .48
1 (64 2 (112 3 (56 4 (58

/در مدت زمان  cm20اي به شعاع  مطابق شکل زیر، حلقه.49 s0  نقطـۀ غلتد. سرعت متوسط  یک دور کامل بر روي سطح افقی می 4
A دست آورید. را به 
1 (   
2 (2 
3 (2   
4 (4 

mمتحرکی مطابق نمودار زیر، با سرعت متوسط .50
s4  نقطۀاز A  نقطۀبه B نقطـۀ جایی جسـم در   رود؛ حساب کنید میزان جابه می B 

 باشد؟ چقدر می
1 (m16   
2 (m8   
3 (m20   
4 (m12   

 ؟نیستنیروي اصطکاك بین دو جسم صحیح  دربارةهاي زیر  یک از گزینه کدام.51
  هرچه جرم جسم بیشتر باشد، اصطکاك بیشتر است. )1
 ) نیروي اصطکاك بین دو جسم به جنس دو جسم بستگی دارد.2
 ) هرچه مساحت سطح تماس دو جسم بیشتر باشد، اصطکاك بیشتر است.3
 ) نیروي اصطکاك جنبشی همواره در خالف حرکت جسم است.4

کند. اگر نیروي اصطکاك وارد بـر جسـم    شود و جسم شروع به حرکت می وارد می N30نیروي پیشران  kg5به جسمی به جرم .52
N10  ثانیه سرعت این جسم چند  5باشد، حساب کنید، پس ازm

s شود؟ می 
1 (20 2 (40 3 (10 4 (30 

.........  B نقطۀنیوتون نیروي عمودي بر پیستون وارد کنیم، فشار در  01/است. اگر  A ،cm210در شکل مقابل، سطح مقطع پیستون .53
 ......... . C نقطۀو در 

 یابد. افزایش می B نقطۀپاسکال ـ کمتر از  100کمتر از  )1
 ماند. ماند ـ نیز ثابت می ) ثابت می2
 یابد. افزایش می B نقطۀپاسکال ـ بیشتر از  100) بیشتر از 3
 یابد. پاسکال افزایش می 100پاسکال افزایش ـ نیز  100) 4

gو چگالی  m1اي به شعاع  کره نیم.54
cm36 کره بر روي زمین بر حسب  بر روي زمین قرار گرفته است، فشار حاصل از وزن نیمPa 

)چقدر است؟  )3  
1 (66600 2 (40000  
3 (50000 4 (300000 

Aنوتسیپ B
C

A4

2 4 6 8
t (s)

CB
x (m)

cm20

A

آوآوریرید.را بهبه ددستت
  
2

2  
4

متمتووسط  mحرکی مطابق نمودار زیریر، بابا سرعتت
ss44  نقنقططۀازازAنقنقطۀطۀبهBجابهمی میمیزانن جایی جسـم دررود؛ حساب ککنیدد

باشد؟در می
m16  
m8  
m20  
m112  
زیر یک از گزیزینههم ؟؟نینیستنیروي اصطکاك بین دو جسم صحیححدردرباباررةهاهايي

بیبیشتر است. هرچه جرم ججسمسم بیشترت ب باشاشد،د، اصطکااكك
دودو جسم ببستستگیگ دارد. دودو ج جسسم به جنجنسس بیبینن یروي ااصطصطکاکاكك

بیبیششتر است. دودو جسمسم بیشتر بباشاشد،د، ااصطصطکاکاكك هرچه مساحتحت س سطح تماسس
نیروي اصطکطکاك جنبششی ه همومواره در خخالفالف ححرکرکت جسم است.

وارد بـششودود وو ججسسم ششروع به حرکت می واواردرد ممییN30نینیروروي پیششرانان kg55جسمی به جرم  کند. اگر نیروي اصطصطکاکاكك
mmثثانانیهیه سرعت ایاین جسم چنندد5باشد، حساب کنید، پس از 10

sششودد؟؟می
202(4033((11044((330

A

2 4 6 8
t (s)s)

CB

cm20

A
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 ها چگونه است؟ فشار آب درون ظرف رابطۀریزیم؛  هاي زیر با مساحت کف مساوي، مقدار یکسانی آب می در ظرف.55
1 (P P P2 1 3   
2 (P P P1 2 3   
3 (P P P3 1 2   
4 (P P P1 2 3   

15/یکنواخت به جرم  میلۀ.56 قرار دهیم  N20 وزنۀاي از  را در چه فاصله N80کیلوگرم مانند شکل زیر وجود دارد. یک نیروي  6
).مرکز ثقل یا همان گرانیگاه است Gکه با ایجاد یک گشتاور پادساعتگرد میله را در حال تعادل قرار دهد؟(

متر سانتی 200) 1
 متر سانتی 180) 2
متر سانتی 100) 3
 متر سانتی 80) 4

 دهند؟ هاي زیر همگی مقدار نیرو را افزایش می کدام دسته از ماشین.57
  دستی ـ فندق شکن ـ قیچی فلزبري چرخ) 2  دستی ـ دیلم جارو ـ چرخ) 1
 انبردست ـ آچار ـ راکت تنیس) 4 ک ـ در بطري بازکنموچین ـ پت) 3

 دهد و علت آن چیست؟ چه روي می ،اي به هم برخورد کنند قارهورقۀ دو اگر .58
 آید ـ به دلیل چگالی کم دو ورقه وجود می کوه به دو ورقه به سمت باال رفته و رشته )1
 آید ـ به دلیل چگالی کم دو ورقه وجود می شدید بهزلزلۀ لغزند و  دو ورقه کنار هم می )2
 شوند ـ به دلیل چگالی زیاد دو ورقه م دور میدو ورقه پس از برخورد از ه )3
 دیگرورقۀ رود ـ به دلیل چگالی زیاد یک ورقه نسبت به  دیگر میورقۀ یک ورقه به زیر  )4

 دهد؟ عمق دریا، کدام عامل امکان تشکیل فسیل را کاهش می در مناطق کم.59
 وجود اسکلت سخت در جانداران )4 جانداران متنوعوجود  )3 گذاري زیاد ) وجود رسوب2 ) وجود اکسیژن فراوان در آب1

باشند؟ شمسی به ترتیب کدام سیارات میمنظومۀ ترین سیاره در  ترین سیاره و گرم کوچک.60
 ) عطارد ـ زهره4 مریخ ـ عطارد  )3 مریخ ـ زهره      )2 ) عطارد ـ عطارد1

 باشد؟ بندي زیر می یک از سطوح طبقه کدامدهندة  نشانترتیب  داران و پرندگان، به بندي جانداران، گروه مهره در گروه.61
 ) راسته ـ شاخه4 ) رده ـ شاخه3 ) شاخه ـ رده2 رده  ) سلسله ـ1

 گیرد؟ هاي کدام قسمت برگ آنها صورت می عمل فتوسنتز گیاهان سبز بیشتر در سلول.62
 هاي برگ هاي رگبرگ سلول )4 برگ هاي میان ) سلول3 هاي برگ هاي روزنه ) سلول2 هاي روپوست برگ ) سلول1

 شوند؟ کدام یک از جانوران زیر آفات گیاهی محسوب می.63
 عنکبوت و کرم خاکی) 4 ) زالو و زنبور3 خرخاکی و کرم خاکی) 2 ) حلزون و ملخ1

 باشد؟ یک از ماهیان زیر جزء ماهیان استخوانی می کدام.64
 آال ) ماهی قزل4 ) ماهی خاویار3 ماهی ) اره2 ماهی ) کوسه1

 بین جانداران کدام گزینه است؟رابطۀ بین قارچ و جلبک مشابه نوع رابطۀ گلسنگ  در.65
 ) روباه و عقاب4 ) شیر و آهو3 ) زنبور و گیاه2 ) کنه و انسان1
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m1

cm20
N20

( )3 ( )2 ( )1

ممترترسسانانتیتی880
ازاز ماشین ززیر همگی مقدار نیرو را افزایش میم ددسستهه دهند؟هاهايي

ـ دیلملمجارو ـ چرخرخ دستی ـ فندق شکن ـ قیچی فلزبريچرخ) 2دستستیی
بطري بازازکنکنموچین ـ پت ـ آچار ـ راکت تنیس) 4تتکک ــ درر انانبردسدستت

کنکنندقارهورقۀ دو  همهم برخوردد یمی،اي بهه آن چیست؟ت؟چه روي  علعلتت ددهد وو
ررشته و بههدو ورقه به سمت باال رفتفتهه ککم دو ورقهووجود میمیکوکوهه به دلیل چگالالیی د ـ آیآ

بهزللزلزلۀ لغزند ودو ورقه کنار هم می میشدیدد چگچگالالی کم دو ورقهووجوجودد آید ـ به دلیلیلل
میدو ورقه پس از برخورد از ه لالی ززیااد دو ورقهههم ددورر شوند ـ به دلیل چگ

یمیورقۀ یک ورقه به زیر  یکیک ورقه نسبت به دیگر  دیگرورقۀ رروود ــ به دلیل چگالی زیادد
کمکم را کاهش میمناطقق عاعاململ امکمکان تشکیل فسسیلل دهد؟ععمقمق ددریا، کدامم

اواوانان در آب رسرسووب2وجود ااکسکسییژن فرف زیاد) وجودد عوعوجود )3گذگذاراريي م متنتن اان دندارا وجودود اسکلت سخت در ج)4جا
ممیمنظومۀ ترین س سیایاره در ترینین سسیایارهره و و گ گرمرمچک دکدامام سیاراراتت باشند؟شمسی به ترتیب 

ـ عطعطارد )3مریخ ـ ززهرهره     ))22عطارد ـ عطارد هزهرهره4مریریخخ ) عطارد ـ 
مهمهررهگروه هقهکدامدهندةنشنشانانترترتیتیببدارانان و و پ پرنرندگان، بهبهبنبنديدي ج جانداران،ن گ گرروهه بطب باشد؟ببندندي زیر مییک از سطوح 

شاشاخهه ــ ر رده22رردهسلسلهه ـ ) راسته ـ شاخه4) رده ـ شاخه3))
سسلوول میل فتوسنتز گیاهانن سسبزبز بیشتر درر مام قسمت بربرگ آنهاها ص صورورتت گگیرد؟هاي کدکد

سسلوول22هاي روپوست برگسلول ب بررگهاي روزوزنهنه)) ياي سلولول3ه نان)) یمی ههاياي ب برههاياي ر رگبگبرگرگسلسلولول))4ببررگهايي
میمی شووند؟م یک از جانوران زیر آفات گیاهی محسوبب
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