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 قرآن

  گزينه.... جز، كلمات با هم ارتباط معنايي دارندها در همه گزينه -1
             َمهد ، ُسباتب)           َسیِّئات ، ُذنوبالف) 

  َسعیر ، نارد)              وا ، بَیِّناتنَسُ ج) 
 آمده است؟» قرار بده«در كدام عبارت، معادل قرآني فعل  -2

               َوَضَع املیزانَ ) ب    لَو نَشاُء لََجَعلناهُ  الف)
  ُه َوکیالًَفاتَِّخذْ د)       ناُهمَفاََخذْ  ج)

  كدام تركيب قرآني درست ترجمه شده است؟ -3
لَوةِ نُودِ ب)   : و نه زناني از ديگر زنان َو ال نِساٌء ِمن نِساءٍ الف)    : دعوت شد به نماز             َی لِلصَّ

  : از خبر بزرگ      َباِ الَعظیمَعِن النَّ د)          : سرزمين مردگان     بَلَدًة َمیتاً ج) 
       با توجه به ترجمه ،كدام واژه ، عبارت قرآني زير را كامل مي كند؟ -4

  »است. : قطعاً براي تو در روز كار و تالش بسيار اِنَّ لََک ِفی النَّهاِر.......طَویالً«
  بَأس د)    َسبحاً  ج)                 بَیع ب)  َمعاشالف) 

  مفهوم آيات زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ -5
کرِ « نَا القرآَن لِلذِّ   »َو َرتِِّل الُقرآَن تَرتیالً« -» اَنَزلنا َمَعُهم الِکتاَب َو املیزانَ « -»لََقد یَرسَّ

  آيات زيباي و آهنگين صوت معيار، و كتاب با رسوالن فرستادن خداوند، روان و آسان گفتارالف) 
  عدالت معيار و قرآن نزول قرآن، خواندن دقت با و آرام خدا، كتاب آسان و روان گفتار ب)
  قرآن آيات تالوت زيبايي عدالت، برپاداشتن ابزار نزول قرآن، خواندن با كارها تمام آساني ج)
  قرآن خواندن دقت با و معيار، آرام و كتاب با رسوالن فرستادن خدا، كتاب آسان و روان گفتارد) 

  ترجمه شده است؟ نادرستيك كلمه فقط  ،دركداميك از عبارات قرآني -6
  : كه خدا را عبادت كنيد و تقواي او را داشته باشيد و اطاعت كنيد. اَِن اعُبُدوا َهللا َو اتَّقوُه َو اَطیعونِ الف) 

  : او روزي دهنده است ، از جايي كه حساب نمي كند. یَرزُقُه ِمن َحیُث الیَحَتِسُب  ب)
  د.خواهد داهر آساني ، سختي را قرار خداوند بعد از :   بَعَد ُعرساً یُرساً َسَیجَعُل هللاُ ج) 
   : گفتند: اگر گوش شنوا داشتيم يا انديشه و درك مي كرديم . قالوا لَو کُّنا نَسَمُع اَو نَعِقُل  د)

  ترجمه شده است؟ نادرستكدام گزينه كلمه مشخص شده  در -7
  (رستگار شوند، موفق مي شوند) تُفلِحونَ لََعلَّکُم ب)    (بشناسد ، مشخص كند ) هللاُ  علَمَ لِیَ  الف)

    ( بدانيد، مي دانستيد) تَعلَمونَ اِن کُنُتم د)     ، رويانندگان هستيم)كنيمزراعت مي( الزّارعونَ اَم نحُن  ج)
  در كدام گزينه حروف مشخص شده معني يكسان دارند؟ -8

رکُم ُیدِخَل املُؤمنیلِـ )الف َجرُ َو الِکتاِب املُبیِن، َو النَّجُم  وَ  ب)    اََجلٍ  إلَیَن، یَُؤخِّ   الشَّ
  االَسحاِر ُهم یَسَتغِفرونَ ِبـموالِکُم َو اَنُفِسکُم، ِبـاَ د)              تَحتَها ِمنیََتَوکَّل َعلَی ِهللا، تَجری  نمَ ج) 

www.Darsyad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



 2  نهمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

 

  هاي آسمانيپيام

  اشاره دارد؟ خداوند،تسبيح  به ،هر دو مورددر كدام گزينه  -9
  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي    -  »لَـم یَلِد َولَـم یولَد«الف) 
  خداوندا تويي آرام جانم  -  »یا ُهللا انَت الَغنیُّ َونَحُن الُفَقراء«ب) 
  نه بـجنبي ، نه بگردي نه بكاهي نه فزايي  - »َولَم یَکُن لَه کُُفواً اََحدٌ «ج) 
ا ُهَو اِلـٌه واحدٌ ..ُقل اِ «. د)     تونماينده فضلي ، تو سزاوار ثنايي  -  »َّ

  اشاره دارد؟  »تأثير مهم ايمان به خداوند« كدام عبارت قرآني، به -10
َا الـُموِمنوَن الَّذیَن اِذا ذُ «الف)  َّ   ...»ِکَرُهللا َوِجلَت ُقلوبُُهم اِ

  »ِهللا...ِنئُّ ُقلوبُُهم ِبِذکرِ لَّذیَن آَمنوا َوتَطمَ ا« ب)
  ...»لّناِس َوُهًدی َوَرحــَمٌة هذا بَصائُِر لِ «ج) 
َء الَّذی تََرشبوَن ....«د)    »اَ َفَراَیُتُم الـ

  است؟ نادرستكدام گزينه،  -11
  براي حل مشكالت خود  بايد به شاگردان امامان، مراجعه كنند. افرادي كه به امامان دسترسي ندارند،الف) 
  لم براي حل مشكالت، در حقيقت مراجعه به طاغوت است.مراجعه به حاكم ظاب) 
  در واقع اطاعت از امام معصوم، است. اطاعت از فتواي فقيهان، در عصر غيبت،ج) 
  كنند.هدايت مي مردم را طبق نظر خود، عالمان ديني با توجه به تحصيالتشان،د) 

  است؟» واجب و مستحب«به ترتيب  وضو داشتن، در كدام مورد، -12
  ، خواندن نمازهاي مستحبي Allahدست زدن به كلمه  ف)ال

  نآرفتن به مساجد ، همراه داشتن قرب) 
  زيارت حرم امامان(ع) واهل قبور، دست زدن به آيات قرآنج) 
  خواندن نمازهاي واجب ، تالوت قرآن كريمد) 

هاي مرا به من ترين دوســتانم نزد من كســي اســت كه عيبمحبوب« حديث امام صــادق (ع)كه فرمودند: -13
  تري دارد؟ارتباط كامل با كدام بيت،» هديه دهد
  دشمن دانا به از نادان دوست  دوستي با مردم دانا نكوست الف)
  همچو آينه روبرو گويد  دوست دارم كه دوست عيب مراب) 
  خود شكن آينه شكستن خطاست  آينه ار نقش تو بنمود راستج) 
  ماند  وي آب جاري قطره باران نميبه ر  ماندينم ياران ياران كينه هرگز در دل زد) 

  تعريف زير، در مورد چيست و حكم آن، چيست ؟ -14
  ».دهد قسمتي از مال يا درآمد خود را در اختيار ديگران قرار، مالكيت انسان براي جلب رضايت خداوند«

    خمس، واجبب)     وقف، مستحبالف) 
  وقف، واجبد)       زكات، مستحب ج)
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  چرا؟ ز موارد زير، اهميت بيشتري دارد وكدام يك ا -15
  صدقه : رفع هفتاد نوع بال مي كند .الف) 

      گردد.قرض : موجب مصونيت مال از نابودي، مي ب)
  شود.كار مي : حفظ آبروي افراد وايجاد كسب و قرض ج)
  صدقه : به فكر بازگرداندن آن نيست .د) 

  كدام مورد است ؟ نتيجه ترك يا انجام ندادن، »فاِضُل اِذا َملَک االَراِذُل، َهلََک االَ «حديث  -16
  مسئوليت همگاني     د)   ايمان ج)  انفاقب)   جهاد در راه خداالف) 

  در ملت ايران اشاره دارد؟ ،»باالترين احساس بزرگي وعزت«كدام عبارت قرآني، به  -17
  ...»وَعالنَِیًة لنَّهاِر ِرسا اَلَّذین یُنِفقوَن اَموالَـُهم ِباللَّیِل وا« الف)
  ...»بَعٍض یَاُمروَن ِباملَعروِف َواملُوِمنوَن واملُومناُت بَعُضُهم اولِیاُء « ب)
  »والتَِهنوا َوالتَحزَنوا َواَنُتُم االَعلَوَن اِن کُنُتم ُموِمنینَ « ج)
  .»م َعن دیِنکُم اِِن اسَتطاعوا َوالیَزالوَن یُقاتِلونَکُم َحّتی یَرُّدوکُ« د)

  ، نماز صحيح است؟ ام مورددر كد -18
   ذكر ركوع را درحال حركت، بگويد . ب)  با اشاره دست ،چيزي را نشان دهد. الف)

  در بين نماز به ياد بياورد، كه وضو ندارد. د)  به صورت غير سهوي، با صداي بلند، بخندد ج)

  عربي

  هاي مشخّص شده در كدام گزينه آمده است؟ي درست واژهترجمه -19
جُ فـي الَْمْزَرَعِة ــ  أَْشَتِغُل  کُْنُت «  ُء ــ  یََتَخرَّ َعِت ِمْنُه الُْعلَ   »الُْمَدرَِّسُة سارة  َشجَّ

    كار مي كني ـ خارج مي شوند ـ تشويق كرديالف) 
  كار مي كردم ـ خارج مي شوند ـ تشويق كرديب) 
    كار مي كردم ـ دانش آموخته مي شوند ـ تشويق كردج) 
  ش آموخته مي شوند ـ تشويق كردكار مي كنم ـ داند) 

بَةَ «عبارت  -20   ارتباط مفهومي دارد؟ واژهبا كدام  ».اَماِکُن یَأکُُل الّناُس فیِه اْألَطِعَمَة َو اْألَْرشِ
  َمطاِعم د)    َمطاِبخ  ج)  َمالِعبب)   َمطاِبعالف) 

  است؟»  اِجحراِسب ـ ن« ها همانند ارتباط واژه هاي  هدر كدام گزينه ارتباط ميان واژ -21
  أَتَی ، جاءَ د)   نََقَص ، َقلَّ ج)   َرجاء ، یَأْسب)    نَشیط ُمِجّد ، الف)

  است؟ نادرستمفهوم كدام جمله بر اساس واقعيت  -22
  الّراِقـُد ُهَو الَّذی یَْبَقی فـي الُْمْسـَتْشَفی لِلُْمعالَـَجِة.الف) 
ُح اْآلثاَر لِلزُّواِر يفب)  لیُل َشْخٌص یَْرشَ   الُْمْتَحِف . الدَّ
  َمَمرُّ الُْمشاِة ُخطوٌط بَْیضاُء يف َوَسِط الّشاِرعِ لُِعبوِر الّناِس.ج) 
ـِة اْألْسـناِن.د)    اَلِْمْنَشَفُة َوِسیلٌَة لِـِحْفِظ ِصحَّ
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  ؟نداردمفهوم كدام جمله با مفهوم عبارت روبروي آن تناسب  -23
  ت.     آدميت     نه همين لباس زيباست نشان آدميجانشَريف است بهآدمي تن     ِر:زیَنُة الْباِطِن َخْیٌر ِمْن زیَنِة الظّاهِ الف) 

  اگر نفع كس در نهاد تو نيست       چنين گوهر سنگ و خارا يكي است.  أَنَْفُعُهم لِِعباِدِه:ِهللا  إِلَی أََحبُّ ِعباِد هللاِ  ب)
  آنچه ندارد عوض اي هوشيار             عمر عزيز است غنيمت شمار.  ًة:تََفکُُّر ساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسنَ  ج)
  عاقبت جوينده يابنده بود.   َمْن طَلََب َشْیئاً َو َجدَّ َوَجَد: د) 

َ َخطَُؤُه.« كدام گزينه با مفهوم حكمت  -24 ُ َ کَالُمُه کَ ُ   تناسب دارد؟ »َمْن کَ
واِء َقلیلُُه یَْنفَ الف)      .ُع َو کَثیرُُه قاتِل الکَالُم کَالدَّ
کوت.ب)    ُربَّ کَالٍم َجوابُُه السُّ
    ال َخْیـَر يف َقـوٍل إِّال َمَع الِْفْعِل.ج) 
 بَالُء اإلِنساِن يف لِسانِِه. د)

  ترجمه ي كدام عبارت درست است؟ -25
  .»ي دهداو تكاليفش را در مدرسه انجام م «ُهَو یَْعَمُل ِبواِِجباتِِه الَْمْدَرِسیَِّة:  الف)
  .»گروهي از آنها سخن خدا را مي شنيدند «کاَن َفریٌق ِمْنُهْم یَْسَمعوَن کَالَم ِهللا: ب) 
ِغیرَة: ج)    »ترم.در بيمارستان فرياد نزن اي خواهر كوچك« الٰ تَْرصُخي فـي الُْمْسَتشَفی یا أُْختي الصَّ
ِل إِلَی هللاِ  د)    .»ين كاري كه دوست مي دارم، نگه داشتن زبان براي خداست بهتر « ِحْفُظ اللِّساِن:  أََحبُّ األَع

  برگردان عربي كدام زمان صحيح است؟ -26
: الف) 10 بع.ــ   15 :ب)   اَلَْعَرشَ َو الرُّ 11      اَلْحادیََة َعْرشََة إِّال ُربْعاً.ــ  45
:ج)  7 :د)       اَلّثاِمَنُة إِّال ُربعاً . ــ  45 6 بع.ــ  15   اَلّساِدُس َو الرُّ

  در كدام گزينه فعل امر يا نهي به كار رفته است؟ -27
    قالَْت لَُه: الٰ َرجاَء لَِنجاتَِک أَنَت ال تَْقِدُر.الف) 

  لوَن.یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ٰما التَْفعَ  ب)
     بََدأَ ِبالُْبکاِء َو َقبََّل أَخاُه َو اْعَتَذَر. ج) 

  یا طالِباُت أُْدُخلَْن الَْمْدَرَسَة َو الٰ تَْعُربَْن الّشاِرَع.د) 
  كدام گزينه براي جاي خالي عبارت زير مناسب است؟ -28

  »اْألُُم َو ِبْنُتها طَعاماً لِلَْغداِء أَمِس. « ......................... 
    طََبَخ   ب)     طََبَخْت  الف)

  تَطُْبخُ د)     تَطُْبخاِن   ج)

  ادبيات فارسي

  شود؟اماليي ديده مي نادرستيدر كدام گزينه  -29
  شعور و اراده، تواضع و تضرّع، شأن و طاقت ب)  قافلة كربال، سيماي ظاهر، حفظ رعيتالف) 

  آشوري ايراني، استراق صمع مهد شيران،د)   آتش و باروت، هوش و فراست، گرم و تپندهج) 
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  ؟شودنميديده  »خوشي، اصل، آرزو، بخشش«هاي در كدام گزينه مترادفي براي واژهمفهوم ابياتبا توجه به -30
  نعام تو هرگز نكند شكرگزارشكر ا  نعمتت بار خدايا ز عدد بيرون استالف) 
  شو خطر كن ز كام شير بجوي  مهتري گر به كام شير در استب) 
  سلطان زمين و آسمان آمد  زار ز عيش الله باران شدگلج) 
  بر همه چيزيش توانايي است  هر كه در او جوهر دانايي استد) 

  گزينة .....؟ به جزنام نويسندگان آثار در همة گزينه ها درست است  -31
  روضة خلد : مجد خوافي / حديقه الحقيقه : سنايي الف)
  ارستان : جامياالوليا : عطار نيشابوري/ به ةتذكرب) 
  ركودكي از جنس نارنجك : محمد دهريزي/ اسرار التوحيد : محمدبن منو ج)
    چهار مقاله : نظامي گنجه اي/ كيمياي سعادت : امام محمد غزالي د)

  كدام جمله از نظر نگارشي درست تراست ؟ -32
  بازي نهايي فينال جام جهاني بسيار هيجان انگيز است .الف) 
  ن به زحمات پدر و مادرمان هستيم .ما همگي مديوب) 
  هنرمندان در جامعه محبوبيت زيادي دارند .ج) 
   در جلسه حضور به هم رسانيد . هشت صبح لطفاً رأس ساعت د)

  هاي زير به ترتيب چند واژه ساده، مشتق و مركب هستند ؟از ميان واژه -33
  »فيزيكدان ، رهبر ، گلدان ، لشكر آرزومند ، آزرده ، سيما  ، فراوان ، خوشحال ، مهماندار ،«
      سه، سه، چهار  الف) 
    چهار، سه، سهب) 
      دو، پنج، سهج) 
  سه، پنج، دود) 

  در كدام گزينه هستة گروه اسمي داراي وابستة پيشين و پسين است؟ -34
  تند.دوستان واقعي، راه نيك بختي را به ما نشان مي دهند و همراهان خوبي براي شكوفايي بهتر هس الف)
  ايم و شهدا رفته اند.يك روز، شهر در دست دشمن افتاد و روزي ديگر آزاد شد، پندار ما اين است كه ما ماندهب) 
    .گراييدم كم شمع وجودش به خاموشي ميك، اپسين لحظات زندگي را مي گذرانيدو ،پيرمرد در بستر بيماريج) 
   اش را سر مي دهد.حري گوش كني وقتي كه آواز سحرگاهياي دانه بدهي و به آواز مرغ ساميدوارم به پرنده د)

  درست آمده است ؟زمان فعل ها در كدام گزينه كامالً  -35
  در خانة پدرش چندان جامه نبود كه او را در آن بپيچند . ( ماضي بعيد ، مضارع التزامي )الف) 
  مضارع اخباري ، ماضي نقلي ) سال ها از آن روزها مي گذرد ، جواني او نيز در شهر مانده است .(ب) 
  اگر يك دوست خفته است ، دوست ديگر بيدار است .( ماضي ساده ، ماضي ساده ) ج)
  اگر از اين قوه ها حافظه را نمي داشت ، حال او چگونه بود ؟ (ماضي مستمر ، ماضي ساده )د) 
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  گزينة ... به جزدر همة گزينه ها نقش دستوري قيد ديده مي شود  -36
  من شاد و خوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد. الف)
  او آرام از كوچه ها مي گذشت و خود را به محضر استاد مي رساند .ب) 
  گشاده روي و خندان باش كه خداي تعالي، گشاده روي و آسان گير را دوست دارد . ج)
  ن بر.وقتي خادمي به وي رسيد، گفت توبرة كاه بردار و به لشكرگاه سلماد) 

  است ؟ متفاوتنوع رديف در كدام گزينه با بقيه  -37
  چون چراغ الله سوزم در خيابان شما/ اي جوانان عجم جان من و جان شماالف) 
  شد نفس آن دو سه هم سال او/  تنگ تر از حادثة حال اوب) 
  شد چنان از تف دل كام سخنور تشنه/كه رديف سخنش آمده يك سرتشنه ج)
  خوش آواز من/  اي دريغا همدم و هم راز من اي دريغا مرغد) 

  مفهوم كدام گزينه درست است ؟ -38
  اندك اندك كار من باال گرفت .( كم كم با مشكل روبه رو شدم.)الف) 
  بر وجهي كه در متقدم طعن نكند. ( به گونه اي كه شخص قبلي مورد سرزنش قرار نگيرد.)ب) 
  را فراموش كرد و خوشحال شد. ) كودك ما بغض خود را خورد .( كودك غمج) 
  تو خود را مرنجان اي طرّار. (اي دزد به او آزار نرسان .)د) 

  است ؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -39
  دل فداي او شد و جان نيز هم  دردم از يار است و درمان نيز همالف) 
  ان هم از اوستبه ارادت بكشم درد كه درم  به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي استب) 
    بود وصل مو و هجرانم از دوست  بود درد  مو و درمانم از دوستج) 
  زهر عشقي چشيده ام كه مپرس  درد عشقي كشيده ام كه مپرسد) 

  »ها گر كند خار مغيالن غم مخوردر بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم             سرزنش« بيت  -40
  ارد ؟ندبا كدام گزينه ارتباط معنايي 

  گويي كه خود نبوده در اين بوستان گلي  امروز خارهاي مغيالن كشيده تيغالف) 
  به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد  مكن ز غصه شكايت كه در طريق طلبب) 
    چون عشق حرم باشد سهل است بيابان ها  گر در طلبت رنجي ما را برسد شايدج) 
    ارهاي مغيالن حرير مي آيدكه خ  جمال كعبه چنان مي دواندم به نشاط د)

  . . .  گزينة به جزآرايه هاي ادبي به كار رفته در ابيات زير در همة گزينه ها كامالً درست است  -41
  عشق با دشوار ورزيدن خوش است/ چون خليل از شعله گل چيدن خوش است(تلميح، واج آرايي، تشبيه) الف)
  رش شرمسار ( كنايه ، تشبيه ، تضاد )تا نشود راز چو روز آشكار/ تا نشويم از پدب) 
  سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور(تشخيص، كنايه، تكرار)شود دل بد مكن/ ويندل غمديده، حالت بهايج) 
  ( جناس ، مراعات نظير ، تضاد) بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهارد) 
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  ؟ندارنداي در بيت مقابلشان هم خانواده ،هاي داخل كمانكدر كدام گزينه واژه  -42
  غنيمت شمر جز حقيقت مجوي/كه باري است فرصت دگر بار نيست (غني ، رخصت )الف) 

  عزيز مصر به رغم برادران غيور/  ز قعر چاه برآمد و به اوج ماه رسيد (عزّت ، غيرت ) ب)
  حس انسان است (معقول ، احساس )علم دين بام  گلشن جان است/  نردبان ، عقل و  ج)
  اقوام روزگار به اخالق زنده اند / قومي كه گشت فاقد اخالق مردني است (  مفقود ، خُلق )د) 

  مطالعات اجتماعي

اي با تيم ملي آلمان برگزار نمايد؛ به نظر شـــما تيم ملي واليبـال كشـــورمان قرار اســـت بازي دوســـتانه  -43
  ها هنگام حضوردر كشور آلمان بايد ساعت خود را جلو بكشند يا عقب؟ چرا؟واليباليست
    عقب بكشند؛ زيرا طلوع زودتري دارند.الف) 
  تر است.عقب بكشند؛ زيرا غربيب) 
    النهار مبدأ است.جلو بكشند ؛ چون نزديك نصفج)
  جلو بكشند؛ چون در نيمكره غربي قرار دارد.د) 

به همراه اعضــاي خانواده به كشــور  ،يل نبرد كشــورش با گروه تروريســتي داعشعراقي اســت، به دل ،قادر -44
  استراليا مهاجرت كرده است. نوع مهاجرت او را مشخص نماييد؟

    داخلي -اختياريب)     اجباري             -داخلي الف)
  اختياري -بين الملليد)      بين المللي -اجباري ج) 

السرطان در حركت هستيد؛ ر صـفر درجه اسـتوا در آفريقا تا مدار راس  فرض كنيد با هواپيما از اطراف مدا -45
  توانيد مشاهده كنيد؟ها را ميدر اين مسير به ترتيب كدام زيست بوم

    بيابان -ساوان -هاي باراني استواييجنگلالف) 
  تايگا -توندرا -ساوانب) 
    توندرا -تايگا -هاي استواييجنگلج) 
  تايگا -ساوان -بياباند) 

  باشد؟هاي زير صحيح ميارتباط كدام يك از گزينه -46
  صفويه        گسترش نفوذ و دخالت كشورهاي استعمارگرالف) 
  قاجاريه        آرامش و آسايش گذراب) 
  زنديه         ايراني متحد و يكپارچهج) 
  افشاريه        حكومت ناپايدارد) 

  جهت پيشرفت ايران بود؟ اقدامات عباس ميرزا درمشابه  ،كدام يك از اقدامات اميركبير -47
  انتشار روزنامه ب)    كاهش حقوق شاهزادگان الف)
  تأسيس مدارس به سبك اروپاييد)    اعزام دانشجويان به اروپاج) 
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  در ايران تثبيت نمايد؟ را خود سلطه و نفوذ كوشيد زير انگلستان با استفاده از كدام يك از اقدامات -48
    م1919قرارداد ب)     1332مرداد  28 كودتاي الف)
  م 1907قرار داد د)               1299كودتاي سوم اسفند ج) 

هاي امـام خميني(ره)كـدام يك از تغييرات مورد نظر محمدرضـــا شـــاه پهلوي را در جهت تخريب ارزش   -49
  اسالمي مي دانستند؟

      هاي ايالتي و واليتيتصويب نامه انجمن الف)
  رائيل و تبعيد امامحمايت از اسب) 
    اصول شش گانه با عنوان انقالب سفيدج) 
  هادادن حق كاپيتوالسيون به آمريكاييد) 

  آيد؟هاي عميق فرهنگ به حساب ميكدام يك از موارد زير از اليه -50
    هديه دادن-صداقتب)   تعارف كردن        -پرچمالف) 

  انفاق-شجاعتد)     ساده زيستي-سالم كردنج) 
  ؟هاستهاز ساير گزين تفاوتمكدام گزينه  باشد.كشورمان مي نهادهايزير از وظايف و اختيارات  موارد -51

  گذاري فرهنگيسياستب)   دفاع از كشور و حفظ تماميت ارضيالف) 
  تعليم و تربيت          د)  فرماندهي كل نيروهاي مسلحج) 

  دهند؟كدام يك از حقوق شهروندي را نشان مي مقابل،تصاوير  -52
    حقوق فرهنگي -مشاركت سياسيالف) 
  حق برخورداري از عدالت قضايي -سياسي مشاركتب) 
    برخورداري ازعدالت قانوني -سياسي مشاركتج) 
  حقوق فرهنگي -برخورداري از رفاه و تأمين اجتماعيد) 

 رياضي

مجموعه  -53  با كدام مجموعه برابر است ؟ 
ب)      الف)           

 ج)     (د     

bاگر  -54 R  و a  وab 0 حاصل  ،باشدba
a b
 باشد؟داشته تواند مي ،متفاوت چند مقدار  

    دو تا  ب)     يكي   الف) 
  شمار  بيد)     سه تا  ج) 

؟        برقرار باشدروبرو توان در جاي خالي گذاشت تا تساوي كدام عبارت را مي -55      x
x

x x


 
 2

5
1

7 10
  

xالف)  x 2 ب)      2  x x 2 1     
xج)  x 2 2 xد)      10 x 2 10   
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Aاگر -56 
   

2
Bو  5    

1
yبه صــورت گذرد، مي Bو  Aكه از نقاط  ABباشــد ومعادله ي خط  7 ax b  

    ؟نيستدرست باشد در اين صورت كدام گزينه 
aالف)  0      (بb 0    

abج)  0     (دab 0  
  ؟نيستكدام نتيجه گيري هميشه درست  -57

aالف)  b a b    7 aب)    7 b a b    6 6    

a ج)  b a b  2 a د)    2 a   20 7 0  
aاگر  -58 b 2 2 aو   77 b 11  گزينه درست است ؟ باشد ، كدام  

bالف)  a 7      (بb a 7    
bج)  a 7     (دa b  7  

/در نابرابري  -59 /
x  0 008 1 2 10   قرار داد ؟  xتوان به جاي چند عدد صحيح مي  347

    دوتا  ب)       چهارتاالف) 
    تا   پنج د)    سه تاج) 

  ؟  نيستكدام عبارت صحيح  -60
الف)  

33 3100 ب)      10     4 52 125   
ج)     3 20 01 د)     01     5 70 02 0 02     

  ؟كدام عبارت صحيح است -61
    ساز زاويه رأس مثلث متساوي الساقين از دو سر قاعده با هم برابرند.فاصله هر نقطه دلخواه روي نيم  الف)
    دو مربع دلخواه متشابه نيستند . ب)
  دو مستطيل كه قطرهاي برابر دارند، متشابهند.ج) 
    .هميشه با هم برابرند ،ز يك دايرهكمان هاي نظير دو وتر ا د)

xبا توجه به تساوي روبرو مقدار  -62 y  كدام گزينه است ؟           x y x y   2 2 13 5  
     1ب)      1الف) 

2ج) 
3

د)      
2
3

  

ــتفاده از اينترنت را با  xاگر هزينه كلي -63 ــاعت اس ــان دهيم و رابطه yس yنش x 200 مربوط به  300
y رابطه و Aشركت  x   ؟تر استملكدام عبارت كا ،باشد Bمربوط به شركت   300

     خواهد بود.  Bاز شركت تر به صرفه با هر ميزان ساعت ، Aخريد از شركت  الف)
  تر خواهد بود.به صرفه A، به هر ميزان ساعت از شركت  Bخريد از شركت  ب)
  به صرفه تر خواهد بود .  Aساعت استفاده از اينترنت ، شركت  3با خريد بيش از ج) 
    خواهد بود    Aاز شركت به صرفه تر  Bاز اينترنت شركت ساعت استفاده  3با خريد د)
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X كدام عبارت به ازاي  -64  2 ؟ است نشده تعريف  
الف) 

x 2
5

4
xب)      

x x 2 6
     

xج) 
x x 

2

2 5 6
xد)     

x x


 2
2

4 4
  

  ؟ تساوي برقرار است كدام -65
aالف)  a

a a
  


  

2 2
5 5

     

ب)    y
y


 

2 3 2 1 6 2
5 5

    

xج)  x x
x xx x


 
 

2 2

2
3

52 15
   

yد) 
y


 
 
4 6 2
2 3

   

       باشد ؟كدام گزينه عضو يا زير مجموعه، مجموعه جواب نامعادله روبرو مي -66   x x  
2 12 5
3 2

  

الف) 
3 900       

ب)  ,x x z x  7     
ج)  ,x x N x  5      
د)  90 01     

 علوم تجربي

    كرده اند؟ بندي طبقه اساسي چه را بر ها دانشمندان ماهي -67
  داخلي اسكلت نوعب)   آبشش سرپوش نداشتن يا داشتنالف) 

  بدن سطح هايپولك نوعد)     شكمي هاي باله عنوج) 
 Bكيلومتر بر ساعت به نقطه  72 سرعت ثانيه، با 3پس از  عبور كرده و Aمتحركي با سرعت اوليه از نقطه   -68

   ي متحرك چقدر بوده است؟متر بر مربع ثانيه باشد، سرعت اوليه 5/1مي رسد. اگر شتاب متحرك 
    متر برثانيه  5/67ب)     متر بر ثانيه 5/15الف) 

  ثانيه بر متر 20د)     ساعت بر كيلومتر 72ج) 
  كنند؟مي دادوستد مواد ، الكترون همه سازنده هاي ، ذره گزينه كدام در -69

  ، سديم هيدروكسيد فلوئوريد سديم ،آمونياك، اكسيد مسالف) 
  اتيلن گليكول  كبود ، كات اكسيد ، ،  منيزيم متانب) 
  ، بخار آب ، اتانول ونياكاتيلن گليكول ،آم ج)
  ، پتاسيم پرمنگنات ، كات كبود اكسيد مس كلريد،  سديمد) 
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  چه تعداد از جمالت زير صحيح است ؟ -70
  شود.مي مصرف گياه ،توسط خاك از شده جذب آب از زيادي بسيار بخش *
  . شود مي رنگ صورتي آب بخار با برخورد در كلريد، كبالت به آغشته كاغذ  *
  اند. شده تشكيل مشابهي هاي ياخته از خزه مانند ساقه و شكل برگي ايه بخش*
  .اندمتنوع دانگان نهان در ) برگ و ساقه ريشه،( رويشي هاي اندام *
  .كنندمي جذب خاك از را خود نياز مورد چربي و پروتئين ،گياهان *

      2 )ب    1الف) 
    4 د)      3 ج)

صورت صحيح ه را ب جسـم  دو تماس سـطح  و مسـاحت  جنبشـي  كاصـطكا  كدام نمودار ، رابطه بين نيروي -71
  نشان مي دهد؟

  
  

    ب)      الف)  
  
  
  

  د)      ج)  
  

  ا تحت تاثير قرار مي دهد؟ها رباال آمدن مواد مذاب از وسط درياي سرخ، مستقيماً كدام ورقه -72
    ايران -عربستان ب)     عربستان  -آفريقاالف) 

  هند -عربستاند)      ايران -آفريقا ج)
   Cمي توانيم نگهداري كنيم، اما با قاشقي از جنس فلز   Bرا در ظرفي از جنس فلز   Aمحلول فلز  -73

   در كدام گزينه صحيح آمده است؟ A ,B,Cواكنش پذيري  نمي توانيم محلول را هم بزنيم.
    C > A > Bب)     A > B > Cالف) 

  C > B > A د)    A > C > Bج) 
كدام  ،جدول اســاس بر آمده اســت. ســياره چند ويژگي زير در جدول -74 

  ؟را نشان دهد A ،B ،C ،Dترتيب از راست به چپ سيارات  به تواندگزينه مي
  مشتري                               -مريخ  -زمين -تيرالف) 

  مشتري -ناهيد  –زمين  –بهرام ب)
  اورانوس -برجيس -زمين  –عطارد  ج)
  اورانوس -مريخ  -زمين -كيوان د) 

  جنسقمر دتعدا  دما سيارهنام
A 427+ 0  سنگي  
B 27+  1  سنگي  
C 18-  2  سنگي  
D 65-  16  گازي  
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  است؟ نادرست عبارت كدام -75
  شود.مي بيشتر هاشباهت كنيممي حركت از راسته به طرف جنس چه هر ،طبقه بندي جانوران درالف) 
  شود. مي استفاده ها ويتامين ويژه غذايي،به هاي مكمل و بهداشتي مواد ساختن در هاجلبك ازب) 
  كند. مي شبيه را به سلسله گياهان ها اي ، باكتري ياخته ويژگي داشتن ديواره ج)
  ، عالئمي را از خود نشان مي دهد. بيماري درسال اول ايدز، ويروس به آلوده بدن افرادد) 

اگر شــعاع  باال مي برد.كيلوگرمي را  1600اســت ،كه خودروي  روغني يك جك دهندهنشــانير ز شــكل -76
كوچك  بزرگ به پيستون نسبت فشار پيستون ،برابر شـعاع سـطح استوانه كوچك باشد   4بزرگ  اسـتوانه  سـطح 

  چقدر است؟
      1 الف)
      4 ب)

1ج)
4

      
  16د) 

 گرم كيلو 03/0 متوسـط  طور به روزانه هايفعاليت در ،نفره ســي كالس يك آموز دانش هر اينكه فرض با -77
 چند تقريباً ،كند مصــرف ســال در اكســيد دي كربن كيلوگرم 10حدود  درخت هر و توليد اكســيد دي كربن
  ؟كند مصرف را كالس اين تنفسي فعاليت روز 365 اكسيد دي كربن تا است الزم درخت

      33ب)    90الف) 
    85د)      328ج)

   چند مجهول نيروي جاي به ،بايد داريم نگه تعادل حال در را متري 2 ميله بخواهيم شكل ،اگر طابقم -78
   (جرم ميله ناچيز است)؟كنيم وارديرو ن نيوتون
    20الف)  

    16ب) 
      8 ج)
    10د)

 يكي حاوي فقط كه بگيريد نظر در را رسوبي اليه و اندشده تبديل به فسـيل  زير جانداران تمام كنيد فرض -79
جاندار،كدام اليه  بدني بر اساس ساختمان باشد . . . . . حاوي فسيل اليه اين كه صورتي . دراست هافسيل اين از
  . باشد داشته اليه ها بقيه به نسبت بيشتري سن تواند مي

   صدف دوكفه اي د)    ماموت ج)  مارماهيب)   اسفنجالف) 
  ؟ددار يتركداميك از جانداران زير بدن پيشرفته -80

  
  د)    ج)    ب)    الف)  
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 زبان انگليسي

  .كامل مي كند،به نظر شما كدام گزينه جمله زير را كه درباره خانم راد است   81-
Mrs. Rad is a nice woman, but she is very……………. 

a) kind b) generous  
c) talkative  d) patient 
 

 درباره ي وضعيت علي درست باشد؟ نمي تواندبچه هاي خوب كدام گزينه  -82
 

a) I had an accident.  
b) It’s bleeding.   
c) I broke my leg.  
d) It’s in a cast. 
 

  كدام گزينه گفتگوي علي و كامران را كامل مي كند ؟- 83
Ali: What did he become?       
Kamran: ………………………. .  

a) a nice story   
b) studied hard 
c) a famous writer  
d) to his cousin 
 

  ؟اشتباه استكدام گزينه از لحاظ دستوري  ،ا در مكالمه بين زهرا و شادينظر شمه ب -84
Zahra: Did Mina study her lessons? 
Shadi: No, She didn’t. She read a magazine. 
Zahra: Why did she read them? 
Shadi: Because it was interesting 

a) study  b) read  
c) them  d) was 
 

 85-به نظر شما كدام يك از جمالت زير ميتواند در زمان گذشته اتفاق نيفتاده باشد؟
a) I cut my finger.  
b) I had a car crash. 
c) He hurt his knees.  
d) He read a newspaper.  
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.دهاي عزيزم به سينا كمك كنيد تا كلمات را به ترتيب در خانه مناسب قرار دهبچه  -86 

 
 

 
a) check in- cruel- emergency- celebrate- burned hand 
b) emergency- celebrate- cruel- check in- burned hand 
c) check in- emergency- burned hand- celebrate- cruel 
d) emergency- celebrate- burned hand –check in- cruel  
 

 علمشمزيش نوشـته بخوانيد و به او در پاسـخ دادن به سواالتي كه   ا كه فاطمه درباره تعطيالت نورور متن زير* 
  كمك كنيد. ،از او مي پرسد

My name is Fatemeh. I am from Shahreza. It is a big city in the   
South of Isfahan. It is famous for Shaah Reza Holy Shrine. I love  
Norooz very much. During Norooz we usually visit relatives, set 
 the Haftseen table, eat special food, and travel. We sometimes 
go to the south of Iran and visit Abadan, 
Khoramshar, Ahwaz and  beautiful places there. 
But this Norooz we didn’t go there. We stayed 
at home because before Norooz, I helped my 
parents clean up the house and I hurt my knees 
and cut my fingers. This Norooz my father took 
me to visit Shaah Reza Holy Shirne for three 
times. 
 

87. Teacher: What did you do during this Norooz?  
Fatemeh: I ……………………………………. . 

a) visited Shaah Reza Shrine 
b) visited south of Iran 
c) helped my parents                      
d) traveled  to Abadan and  Khoramshar  
 

88. Teacher: Did you help your parents before Norooz?             
     Fatemmeh: Yes, I ……………………….. . 

a) set the Haftseen table b) cooked special food 
c) stayed at home  d) cleaned up our home 

Service Festival Injuries Travel Personality
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89. Teacher:  why did you stay home ? 
  Fatemeh: Because  l fell down and ……………my knees and …….…my fingers. 

a) burned- cut       b) twisted- broke 
c) hurt- cut   d) hurt- burned 
 

اطمه صحيح است ؟ كدام گزينه درباره ف -90  

a) She always goes to Abadan. 
b) She sometimes goes to the south of Iran. 
c) She usually hurts her knees. 
d) She never stays at home during Norooz. 
 
 

  دانش آموز عزيز! *
  نيد!يادداشت كرو روبهر جدولپاسخنامه ببينيد و دخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره
ي آزمون خود نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشتن اين دو كد، و مراجعه به سامانهشما مي

همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون از امشب بر روي همين سامانه بوده را مشاهده كنيد! 
 باشد.پذير ميامكان modir@isfedu.irايميل و اعالم نظر پيرامون سواالت و كليد از طريق 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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