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دقيقه100:  زمانسؤال90

:دانش آموزان گرامي، قبل از پاسخ دادن به سؤاالت به نكات زير توجه كنيد 

يد به كليه تا در زمان مناسب بتوانبين سؤاالت مختلف تقسيم كنيد

مداد مشكي نرم به صورت پاسخنامه بارا دري مورد نظر

بنابراين بهتر. تعلّق مي گيردنمره منفييك پاسخ ياپاسخ غلط داده شود
.نيد، جاي آن را خالي بگذاريد

.پاسخنامه سياه نموديد بايد بطوركامل آنرا پاك كنيد

»كنيدبا ياد خدا و توكل بر او آزمون را شروع

منهپايه 

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ
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شنبهدو

عنوان دروس ، ضريب، تعداد،

نام درس

هاي آسمانيپيامقرآن و

ادبيات فارسي
عربي

مطالعات اجتماعي
زبان انگليسي
علوم تجربي

رياضيات

جمع

دانش آموزان گرامي، قبل از پاسخ دادن به سؤاالت به نكات زير توجه كنيد 

بين سؤاالت مختلف تقسيم كنيدداريدكل زماني كه دراختيار*
.سواالت پاسخ دهيد

خانهترين گزينه را انتخاب نموده وصحيح* 
.كامل سياه كنيد

يك پاسخ ياپاسخ غلط داده شودبه سؤاالتي كه بيش از* 
نيد، جاي آن را خالي بگذاريدداجواب سؤالي را نمياست اگر

پاسخنامه سياه نموديد بايد بطوركامل آنرا پاك كنيددراي رااشتباهاً خانهاگر* 

با ياد خدا و توكل بر او آزمون را شروع« 
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سؤال28ضريب 

"و اَنَّ الَّذينَ آمنوا اتَّبعوا الَحقَّ من ربهِم "رجمه عبارت قرآني را بيان مي كند؟         

."كرديدياي كساني كه ايمان آورديد و حق را از سوي پروردگارتان پيرو
."كردندكساني كه ايمان آوردند و حق را از پروردگارشان پيروي

."كنندپيرويو كساني كه ايمان بياورند و حق را از سوي پروردگارشان
."كنيدپيرويو همانا كساني كه ايمان آورديد و حق را از پروردگارتان

".............علَيهِم و ال هم ............انَّ الَّذينَ قالوا ربنا اهللاُ ثُم استَقاموا فَال 

پروردگار ما اهللا است سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند ترسي بر آنها نيست و 

تَحزَنونَ –خَوفٌ )4يَهتَدونَ –تَحزَنونَ )3
. را تشخيص دهيد

."همردسرزميني: مَيتاً بَلدَةً ")2
."كردندحكمآنچهاستبدچه: يَحكُمُونَماسĤءَ")4

پروردگارا، نزد خودت برايم : فرعون را مثال مي زند ، آنگاه كه گفت 

و مرا از فرعون و عمل او و مردم ستمكار نجات بده و همچنين مريم دختران عمران را مثال زده 

اشاره دارد؟هاي تقويت ايمان به خداوندبه  كدام يك از راه
ياد و ذكر خدا) 2
الگو قرار دادن انسان هاي مومن) 4

عسميرُالوبصيغنيالوينكياشَيئاًعتنّياَبنجاءنيقَداماالعلمِم

حضرت ابراهيم چگونه عمويش آزر را به خدا پرستي دعوت كرد؟
.با چالش كشيدن  و آوردن استداللهاي محكم براي او ، باعث هدايت آزر شد

.تچيزي كه نه مي شنود و نه مي بيند و نه نيازي را برطرف مي كند قابل ستايش نيس
.بارها عموي خود را به يكتا پرستي دعوت مي كرد و او را از عذاب جهنم مي ترساند

.با استدالل به اينكه خداوند وعده بهشت را به مومنين بشارت داده است
بعد از ظهور مي باشد؟حكومت عدل جهاني امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه الشريف

.و ايمان انسان ها آن قدر رشد كرده است كه كمتر ديده مي شود كسي به حقوق ديگران دست درازي كند
خداوند عمر حضرت مهدي را در دوران غيبتش طوالني مي گرداند سپس به قدرت خدايي اش او را در چهره جواني 

".هر كاري تواناستكمتر از چهل سالگي آشكار مي سازد تا مردمان دريابند كه خداوند بر 
آمادگي مردم جهان براي همراهي با قيام امام زمان نيازمند وجود ياران با وفايي است كه تا پاي جان در راه اهداف و 

ار از بهترين كارهاي امت من انتظ"مي فرمايندالشريفپيامبر در مورد انتظار حضرت مهدي عجل اهللا تعالي فرجه
1

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

هاي آسمانيقرآن و پيام

رجمه عبارت قرآني را بيان مي كند؟         كدام گزينه ت-1
اي كساني كه ايمان آورديد و حق را از سوي پروردگارتان پيروو") 1
كساني كه ايمان آوردند و حق را از پروردگارشان پيرويقطعاًو ")2
و كساني كه ايمان بياورند و حق را از سوي پروردگارشان") 3
و همانا كساني كه ايمان آورديد و حق را از پروردگارتان") 4
انَّ الَّذينَ قالوا ربنا اهللاُ ثُم استَقاموا فَال ". بيابيدگزينه ي تكميل كننده آيه را-2

پروردگار ما اهللا است سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند ترسي بر آنها نيست و : قطعا كساني كه كفتند"

".آنها اندوهگين نمي شوند
خَوفٌ–يَهَتدونَ )2يَحزَنونَ        –خَوفٌ)1
را تشخيص دهيدنشدهترجمهدرستيتركيبي كه به- 3
."اوبهكردسفارشآنچه:بِهِوَصَّيما")1
."باشيدومنمُاگر: مُومنينَكُنتُماِن")3
فرعون را مثال مي زند ، آنگاه كه گفت خداوند براي كساني كه ايمان آوردند ، همسر"-4

و مرا از فرعون و عمل او و مردم ستمكار نجات بده و همچنين مريم دختران عمران را مثال زده خانه اي در بهشت بنا كن 

به  كدام يك از راه".همان كسي كه خود را پاكدامن نگاه داشت 
رهايي از سر در گمي و بي هدفي) 1
ام نيكي ها و دوري از گناهان انج) 3
يسمعالماتَعبدلماَبتيالاَبيهقالَاذ"با توجه به آيه - 5

حضرت ابراهيم چگونه عمويش آزر را به خدا پرستي دعوت كرد؟"سوياًصراطاًاَهدكبِعنيفَاَتَّياتكلَم
با چالش كشيدن  و آوردن استداللهاي محكم براي او ، باعث هدايت آزر شد) 1
چيزي كه نه مي شنود و نه مي بيند و نه نيازي را برطرف مي كند قابل ستايش نيس: با استدالل به اينكه ) 2
بارها عموي خود را به يكتا پرستي دعوت مي كرد و او را از عذاب جهنم مي ترساند) 3
با استدالل به اينكه خداوند وعده بهشت را به مومنين بشارت داده است) 4
حكومت عدل جهاني امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه الشريفكدام گزينه نشان دهنده- 6
و ايمان انسان ها آن قدر رشد كرده است كه كمتر ديده مي شود كسي به حقوق ديگران دست درازي كندفهم) 1
خداوند عمر حضرت مهدي را در دوران غيبتش طوالني مي گرداند سپس به قدرت خدايي اش او را در چهره جواني ") 2

كمتر از چهل سالگي آشكار مي سازد تا مردمان دريابند كه خداوند بر 
آمادگي مردم جهان براي همراهي با قيام امام زمان نيازمند وجود ياران با وفايي است كه تا پاي جان در راه اهداف و ) 3

.آرمان هاي امام بايستند
پيامبر در مورد انتظار حضرت مهدي عجل اهللا تعالي فرجه) 4

"ظهور حضرت مهدي عليه السالم مي باشد
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ارتباط "آنچه ايمان را در دل پايدار ميكند دوري از گناهان است 

.ايمان به خداوند ، عمل به دستورات خدا  را به دنبال دارد
.پوشاند و به اندازه خود مانع رسيدن نور ايمان به آن مي گردد

علم و شناخت مانند چراغي است كه راه را نشان مي دهد ، و به تنهايي انگيزه الزم براي حركت در راه عمل را در 

.ميان ايمان و عمل رابطه دو سويه است كه هر كدام ديگري را تقويت مي كند
.نمي كندهاي شناخت صفات خداوند است را بيان 

هر ورقش دفتري است معرفت كردگار
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار 
يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار
دل در جهان مبند كه با كس وفا نكرد

سؤال215ضريب 

ناداني: پندار )4سحاب : ميغ ) 3هم نشين

حاجات) 4احتياج       ) 3
از بين كتاب هاي زير كدام يك به سبك كليله و دمنه نوشته شده است؟

كارنامه بلخ) 4مرزبان نامه) 3
ام گزينه فعل مضارع التزامي به كار رفته است؟

تا تو را عقل و دين بيفزايـد) 2
؟در پيله تا به كي بر خويشتن تني) 4ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي                     

جستند از اين قفس گشتند ديدني
خود شكن آيينه شكستن خطاست            

يار بد بدتر بود از مار بد
خاندان نبوتش گم شد

يافت مي شود؟
كوشش نمي كني پري نمي زني؟

يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار
بيدارحيف باشد كه تو در خوابي و نرگس 
2راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

آنچه ايمان را در دل پايدار ميكند دوري از گناهان است "كدام گزينه  باحديث امام صادق عليه السالم  -7

.د ندارمعنايي 
ايمان به خداوند ، عمل به دستورات خدا  را به دنبال دارد)1
پوشاند و به اندازه خود مانع رسيدن نور ايمان به آن مي گرددهر گناه چون غباري صفحه دل را مي )2
علم و شناخت مانند چراغي است كه راه را نشان مي دهد ، و به تنهايي انگيزه الزم براي حركت در راه عمل را در )3

.انسان ايجاد مي كند
ميان ايمان و عمل رابطه دو سويه است كه هر كدام ديگري را تقويت مي كند)4
هاي شناخت صفات خداوند است را بيان كدام گزينه تفكر در كتاب خلقت كه يكي از راه-8
هر ورقش دفتري است معرفت كردگار/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار)1
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار / ديوار وجودو اين همه نقش عجب بر در)2
يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار/ ان از چوب؟كه تواند كه دهد ميوه الو)3
دل در جهان مبند كه با كس وفا نكرد/ داني كه بر نگين سليمان چه نقشي بود)4

فارسيادبيات

معني كدام گزينه صحيح آمده است؟-9
هم نشين: مصاحبت ) 2پادشاهي         :  سرير ) 1
نيست؟كدام گزينه با بقيه هم خانواده -10
محتاج) 2حجت) 1
از بين كتاب هاي زير كدام يك به سبك كليله و دمنه نوشته شده است؟-11
قابوس نامه    )2كيمياي سعادت          ) 1
ام گزينه فعل مضارع التزامي به كار رفته است؟در كد-12
سعديا راست روان گوي سعادت بردند) 1
ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي                     ) 3
شود؟در كدام گزينه مفعول يافت مي- 13
جستند از اين قفس گشتند ديدني/  هم سال هاي من پروانگان شدند ) 1
خود شكن آيينه شكستن خطاست            / آينه چون نقش تو بنمود راست ) 2
يار بد بدتر بود از مار بد/ تا تواني مي گريز از يار بد ) 3
خاندان نبوتش گم شد/  پسر نوح با بدان بنشست ) 4
يافت مي شود؟» جان بخشي و تضاد « هاي بيت آرايهدر كدام - 14
كوشش نمي كني پري نمي زني؟/ اينك تو را چه شد كاي مرغ خانگي )1
يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار/ كه تواند كه دهد ميوة الوان از چوب )2
حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس / تا كي آخر چو بنفشه سرغفلت در پيش؟ )3
راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار/ سعديا راست روان گوي سعادت بردند )4
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هاي گروه اسمي بيشتراست؟
همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار

اي بباردبان بر تشنهابري كه در بيا
تو را تا در آيينه زنگار نيست

دريغا كه شاگرد، هوشيار نيست
به كار نرفته  است؟

متاع جواني به بازار نيست
عزتت چيست ؟عزيزيت كدام ؟

يا كه داند كه برآرد گل صدبرگ از خار؟
كوشش نمي كني پري نمي زني؟

يافت مي شود؟
)                                               شكرگزار/ افسار اسب / قوس قزح/ بي هياهو/ استراق صمع/مهاورات 

چهار) 4سه) 3
...گزينة 

بياموز آموختن عار نيست
كن كه به منزل نرسد كج رفتار

چو در هست حاجت به ديـوار نيسـت
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

)وصفي و اضافي 
عامل ويرانگري)4فرصت بازانديشي)3

كر شده است؟ذ) مشبه و مشبه به 
حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار

متـاع جـواني بـه بـازار نيسـت
خود شكن آيينه شكستن خطاست

چـو مردانت مـرگ رويـاروي
...به جز گزينة در همة گزينه ها عبارت و بيت مقابل آن پيام يكساني دارند 
گوي در مردمي خوار گشتسخن/  چو گفتارِ بيهوده، بسيار گشت 
)پدر: باب (بهتر است از نژاد و گوهرهنر/  اي پسر  : مرا بابِ فرزانه گفت

مياور سخن در ميان سخن/  سخن را سراست اي خردمند و بن 
سكندر آينه و خضر آب حيوان را/ به هر كه هر چه سزاوار بود بخشيدند 

3

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

هاي گروه اسمي بيشتراست؟در كدام بيت تعداد وابسته-15
همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار/ تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او )1
ابري كه در بيا/ ديدارِ يارِ غايب داني چه ذوق دارد؟ )2
تو را تا در آيينه زنگار نيست/ به چشم بصيرت به خود درنگر )3
دريغا كه شاگرد، هوشيار نيست/  همه كار ايام درس است و پند )4
به كار نرفته  است؟پرسش انكاري گزينهدركدام- 16
متاع جواني به بازار نيست/ چو بفروختي از كه خواهي خريد؟ ) 1
عزتت چيست ؟عزيزيت كدام ؟/ بر پشت زني زين سان گام خار ) 2
يا كه داند كه برآرد گل صدبرگ از خار؟/ كه تواند كه دهد ميوة الوان از چوب؟ ) 3
كوشش نمي كني پري نمي زني؟/ اينك تو را چه شد؟ كاي مرغ خانگي )4
يافت مي شود؟امالييغلطچندزيردر گروه كلمات-17
مهاورات / نيكو خصال/ و هوسهرص / صفاي درون(
دو)2يك) 1
گزينة به جزيه به كار رفته است در همة گزينه ها كنا-18
بياموز آموختن عار نيست/  ز آزادگان بردباري و سعي ) 1
كن كه به منزل نرسد كج رفتاريراست/ سعادت بردند يراست روان گوايسعد) 2
چو در هست حاجت به ديـوار نيسـت/ مپيـچ از راه راست بر راه كج ) 3
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار/ وجود اين همه نقش عجب بر در و ديوار ) 4
وصفي و اضافي ( نوع تركيب كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟-19
سالمت جسماني)2راه نيك بختي            ) 1
مشبه و مشبه به ( در كدام بيت از اركان تشبيه فقط - 20
حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار/ تا كي آخر چو بنفشه سرغفلت در پيش؟ )1
متـاع جـواني بـه بـازار نيسـت/ چـو بـفروخـتي از كـه خـواهي خريـد ) 2
خود شكن آيينه شكستن خطاست/ آينه چون نقش تو بنمود راست ) 3
چـو مردانت مـرگ رويـاروييـا/ يـا بـزرگي و عزّ و نعمت و جاه ) 4
در همة گزينه ها عبارت و بيت مقابل آن پيام يكساني دارند -21
چو گفتارِ بيهوده، بسيار گشت ←از گفتار خيره پرهيز كن)1
مرا بابِ فرزانه گفت←گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود  )2
سخن را سراست اي خردمند و بن ←آدمي بايد كه بسيار نگويد ) 3
به هر كه هر چه سزاوار بود بخشيدند ←هر يكي را آنچه به كار بايد داد ) 4
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

آية مباركة زير است ؟ 
»هيچ چشمي او را درك نمي كند و او همة ديدگان را مشاهده مي كند

نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را
يستتو را تا در آييـنه زنگار ن

نبيني مرنجـان دو بيننـده را
كه او برتر از نام و از جايگاه

وي و منحنيمنز) 4مدهوش و سرگردان) 3

سؤال18ضريب 

ناد ، ة ذَكيتابلَة ، كحاومي باشد؟» ي، م

يسندهباهوش ، صدا زد ، تالش كردن، نو) 2

زنده ، نجات دهنده، ادامه دادن ، كتاب ) 4

در كدام گزينه آمده است؟ » حد عشَرَكوكَباً والشَّمس والقَمر، رأَيتُهم لي ساجِدينَ 

.حال سجده مي بينم خورشيد و ماه را در

.آنها را در برابرم سجده كنان ديدم ديدم ،

)بر آنها سجده كنانم . (ماه را ديدم كه به آنها سجده مي كنم 

ديدم آنها را كه برايم .(ديدم، آنها را در برابرم سجده كنان ديدم 

»مناسبي آيا كاري داري ؟گفتگو مي كنم درباره كار خوب و

دانش آموزان گفتند نه ، ما براي موفقيتمان آمديم ولي «.نا قال َ الطّلّاب ، ال رجاء لنَجاتنا ولكن فَقَدنا سفينَتَ

حكيمان در آن درس از آن ،دانشمندان بيرون مي روند و« 

پدر مريم به او گفت « .  اعلَم أنَّ النّصرَ مع الصبر) ص(رسولُ اهللا 

4». است) بردباري(بدان كه پيروزي همراه با صبر و : مودند

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

آية مباركة زير است ؟ كدام گزينه در بردارنده ي پيام-22
هيچ چشمي او را درك نمي كند و او همة ديدگان را مشاهده مي كند: ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار « 

نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را/ ديده اي نيست نبيند رخ زيباي تو را ) 1
تو را تا در آييـنه زنگار ن/ به چشـم بصيـرت به خـود درنگر ) 2
نبيني مرنجـان دو بيننـده را/  به بينندگان آفريننـده را ) 3
كه او برتر از نام و از جايگاه/ نيابد بدو نيز انديشه راه ) 4

رابطة واژگاني كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟- 23
شكوه و شوكت) 2كهنسالي و فرتوتي) 1

عربي  

ذَكي ، ناد« كدام گزينه به ترتيب ترجمه واژه هاي-24

زنده ، نجات داد ، ادامه دادن، نوشته ) 1

نوشتنباهوش ، صدا زد ، تالش كردن،) 3

حد عشَرَكوكَباً والشَّمس والقَمر، رأَيتُهم لي ساجِدينَ إِنّي رأَيت أَ«ترجمه جمله-25

خورشيد و ماه را درحقيقتاً من يازده ستاره و) 1

ديدم ،ماه راخورشيد وقطعاً من دوازده ستاره و) 2

ماه را ديدم كه به آنها سجده مي كنم خورشيد ويازده ستاره وحقيقتاً من ) 3

ديدم، آنها را در برابرم سجده كنان ديدم ماه راخورشيد وقطعاً من يازده ستاره و) 4

). سجده مي كنند

كدام ترجمه درست است؟ - 26

1(لٍ ، همن عثُ عأَبح  ديلٌ جمع كندگفتگو مي كنم درباره كار خوب و« .ل ع

قال َ الطّلّاب ، ال رجاء لنَجاتنا ولكن فَقَدنا سفينَتَ) 2

»كشتي را از دست داديم 

3 (لَماءالع نهم تَخَرَّجي  /  كَماءالح فيه سدريو »

».مي گيرند 

رسولُ اهللا قالَ والد مريم لَها يا ولدي، اصبري لاَنَّ قالَ ) 4

مودندرف) ص(را پيامبر فرزندم، صبور باش، زي) اي(
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

. قطعاً من نزديكمپس) بپرسند(ي من پرسيدندتو دربارههرگاه بندگانم از

. قطعاً خداوند مهربان است همه ي گناهكاران رامي آمرزد 

بد دانا كسي نيست كه خوب را از.لَيس العاقلُ من يعرِف الخَيرَ منَ الشّرَّولكنَّ العاقلُ من يعرِف خَيرَ الشَّرَّينِ

) تشخيص دهد (بشناسد  ميان دوبد اما دانا كسي است كه بهترين را از

رانندگي را برايهاي راهنمايي وعالمت،پليس. شَرَح الشُّرطي ، إِشارات المرور لتَالميذ  المدرِسةِ 

»السنَة ِالماضية د ِ العرَبيةِ فياُسرَتي إِلَي البِالذَهبت« ؟ نمي باشد

اُسرتُك في السنَةِ الماضيةِ؟             

دو درست است؟

غالية                

به درستي به كار رفته است ؟» حروف زائد

ت/  ح م ل  / تَفَعل : تَحمل ) 2

ا ت ا                     / ن ظ م / انفعال : انتظام ) 4

                  .5

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

است؟نادرست كدام ترجمه -27

1 (نّي فَإِنّي قَريببادي عع أَلَكهرگاه بندگانم از. إِذا س

2 (ج نوبرُ الذغفي ، حيمنَّ اهللا َرقطعاً خداوند مهربان است همه ي گناهكاران رامي آمرزد .ميعاً أ

لَيس العاقلُ من يعرِف الخَيرَ منَ الشّرَّولكنَّ العاقلُ من يعرِف خَيرَ الشَّرَّينِ)3

اما دانا كسي است كه بهترين را از) تشخيص دهد (بشناسد 

شَرَح الشُّرطي ، إِشارات المرور لتَالميذ  المدرِسةِ ) 4

.  دانش آموزانِ مدرسه توضيح داد 

نمي باشدكدام سؤال براي عبارت داده شده مناسب -28

إلَي البِالد العرَبية ؟                  من ذَهبت) 1

اُسرَتُك إلَي البِالد العرَبية ؟كَيف ذَهبت) 2

اُسرَتُك إِلي البِالد العرَبية ِ؟متي ذَهبت) 3

4 (بتأَينَ ذَه             ةِ؟نَةِ الماضيي السف رتُكاُس

دو درست است؟مترادف هردر كدام گزينه متضاد و-29

قُبح              =شَقاوة   ،   جمال #سعادة) 1

تلميذ=قَليل    ،  طالب #كَثير ) 2

غالية                =عيد       ،    رخيصة ب#حزين ) 3

غَضبان =سهل  ،  هادئ #صعب ) 4

وحروف اصليوزن ،« زينه به ترتيب در كدام گ-30

ا ت م ا     / س ع ل / افتعال : استعمال ) 1

ا  ا        / ح د ث / افعال  : احداث ) 3

است؟ نرفتهدر كدام گزينه فعل امر به كار- 31

1 ( كُنَّ قَبلَ الغَداءلنَ أَيديغسا    .

. ربنا آمنّا فَاكتُبنا مع الشّاهدينَ ) 2

3 ( ديدالج راسيالد أَ العامإِبتَد ،ها الطُّلّابأَي  .

.                  ياطالبانِ  ، اسمعا كَالم َ مدرسكما ) 4
www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir

www.D
ar

sy
ad

.ir



19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

سؤال115ضريب 

.است

. تمام نقاطي كه روي يك نصف النهار قرار دارند عرض جغرافيايي يكساني دارند

.استفاده مي كنيم ) �( و ) �(براي نشان دادن طول و عرض جغرافيايي يزد از عالئم 

. اند و طول مساوي دارندكه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده
چهار مورد )4سه مورد     )3دو مورد                     

درجه ي غربي 15اختالف ساعت اين شهر با نصف النهار.درجه ي شرقي باشد 

درجه ي غربي جلوتر است يا عقب تر ؟
عقب تر –ساعت 2) 4جلوتر      –ساعت2)3عقب تر 

. دي بلند تر است 
. در اول دي ماه خورشيد به مدار راس السرطان در نيمكره ي جنوبي عمود مي تابد 

.ماه پيش در نيمكره ي جنوبي فصل تابستان بود 
ابر مي شود  در دو موقع از سال يعني اول ماه فروردين و اول ماه مهر درازي روز و شب بر

است ؟متفاوتكدام يك از گزينه هاي زير با توجه به عوامل پيدايش و تغيير شكل ناهمواري ها با ديگر گزينه ها 
مزارع پلكاني برنج )4چين خوردگي البرز    )3سد الغدير ساوه    

؟دارد
وجود اليه ي ازن  : ميان سپهر )2تشكيل ابر                                    
غالب تغييرات آب و هوايي: ورد سپهر)4پايين ترين اليه ي جو                       

.ميشه از جايي كه فشار بيشتري دارد به سمت جايي كه فشار كمتري دارد جريان مي يابد 
.محل تالقي جريان آب گرم گلف استريم و جريان آب سرد البرادور در نيوفوندلندآمريكا است 

در زاويه ي علت متفاوت بودن ميانگين دماي شهرهاي آمين و كي يف كه بر روي يك مدار واقع شده اند تفاوت 

ي كوهي در مجاورت اين شهر به ارتفاع درجه باشد در قله+ 5متر و دماي هوا 

6

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

مطالعات اجتماعي

است ؟درستچند مورد از گزينه هاي زير - 32

.      سيارات بيروني سنگي و جامدند ) الف

.استديشبرابر قطر خور109حدود نيقطر زم) ب

يشمسيمنظومه يدرونيارهيسنيبزرگترنيزم) ج

تمام نقاطي كه روي يك نصف النهار قرار دارند عرض جغرافيايي يكساني دارند) د

براي نشان دادن طول و عرض جغرافيايي يزد از عالئم ) ه

كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شدههاي فرضي هستندنصف النهارها نيم دايره) و
دو مورد                     )2يك مورد       )1

درجه ي شرقي باشد 45اگر يك شهر بر روي نصف النهار-33

درجه ي غربي جلوتر است يا عقب تر ؟15چند ساعت است ؟ ساعت آن نسبت به 
عقب تر –ساعت 4) 2جلوتر         –ساعت 4) 1

است ؟درستكدام يك از گزينه هاي زير -34
دي بلند تر است سال رسمي شش ساعت از سال خورشي) 1
در اول دي ماه خورشيد به مدار راس السرطان در نيمكره ي جنوبي عمود مي تابد ) 2
ماه پيش در نيمكره ي جنوبي فصل تابستان بود 5اكنون در نيمكره ي شمالي فصل پاييز است ) 3
در دو موقع از سال يعني اول ماه فروردين و اول ماه مهر درازي روز و شب بر) 4

كدام يك از گزينه هاي زير با توجه به عوامل پيدايش و تغيير شكل ناهمواري ها با ديگر گزينه ها -35
سد الغدير ساوه    )2معدن مس سر چشمه    ) 1

داردنا دار وجود ميان اجزاي كدام گزينه ارتباط مع-36
تشكيل ابر                                    : پوشن سپهر ) 1
پايين ترين اليه ي جو                       : برون سپهر )3

است ؟نادرستكدام يك از گزينه هاي زير - 37
ميشه از جايي كه فشار بيشتري دارد به سمت جايي كه فشار كمتري دارد جريان مي يابد هوا ه) 1
محل تالقي جريان آب گرم گلف استريم و جريان آب سرد البرادور در نيوفوندلندآمريكا است ) 2
علت متفاوت بودن ميانگين دماي شهرهاي آمين و كي يف كه بر روي يك مدار واقع شده اند تفاوت ) 3

.تابش خورشيد است 
متر و دماي هوا 1000ارتفاع آن كهاگر در شهري) 4

.درجه  خواهد بود- 10متر دما 3500

www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir

www.D
ar

sy
ad

.ir



19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

؟است موقعيت هر كدام از زيست بوم هاي زير در كدام گزينه به ترتيب بيان شده 

حاشيه ي –مجاورت خط استوا –مجاورت جنگل هاي استوايي 

بيابان     –ساوان 

ن     بيابا–جنگل هاي باراني

ميان اجزاي كدام گزينه ارتباط صحيح وجود دارد؟
تخريب جنگل هاي استوايي –كانادا ) 2
درختان بائوباب -عربستان) 4

است ؟نشده زير رعايت 
تجارت الوار و استخراج معادن   
تخريب پوشش گياهي

مصرف گرايي و توليد انبوه زباله  
ايجاد پارك هاي وحش ←نسل گونه هاي گياهي و جانوري 
؟نمي آيدكدام يك از موارد زير نمونه اي از مهاجرت به شمار 

تبعيد آيت اهللا مدرس به كاشمر )2رفتن به كشور كانادا براي ادامه ي تحصيل                
رفت و آمد فصلي كارگران از يزد به جيرفت )4شركت در گردهمايي علمي در كشور آلمان               

يكي از اساتيد دانشگاه تهران به منظور استفاده از فرصت مطالعاتي مي خواهد به كشوري داراي شاخص باالي توسعه 

كه با مشكل رشد منفي جمعيت مواجه نباشد برود ،كدام كشور زير مقصد بهتري براي او به شمار مي آيد ؟
مالزي )4روماني                       )3

به كار مي روند ؟متوسط طول عمردر سنجش 
درآمد كافي      

ميزان باسوادي
بهداشت  

درآمد كافي
؟ندارد

شاه سلطان حسين                                  

شاه عباس       : بيرون راندن پرتغالي ها از سواحل و جزاير ايران 

7

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

موقعيت هر كدام از زيست بوم هاي زير در كدام گزينه به ترتيب بيان شده -38

–دار راس السرطان و مدار راس الجدي مجاورت م( 

)اقيانوس منجمد شمالي 
ساوان –يبارانيجنگل ها–جنگل هاي مخروطي ) 1
توندرا –جنگل هاي باراني –ساوان –بيابان )2
جنگل هاي باراني–ساوان –جنگل هاي مخروطي) 3
توندرا    –ساوان–جنگل هاي باراني –بيابان ) 4

ميان اجزاي كدام گزينه ارتباط صحيح وجود دارد؟- 39
توليد چوب نرم جنگل هاي مخروطي و- برزيل) 1
عاج هاي خونين -كنيا) 3
زير رعايت در كدام گزينه يعامل←پيامدالگوي -40
تجارت الوار و استخراج معادن   ←جنگل زدايي ) 1
تخريب پوشش گياهي←ايجاد شهر ها و روستاها ) 2
مصرف گرايي و توليد انبوه زباله  ←تخريب زيستگاهها   ) 3
نسل گونه هاي گياهي و جانوري جلوگيري از انقراض ) 4
كدام يك از موارد زير نمونه اي از مهاجرت به شمار - 41
رفتن به كشور كانادا براي ادامه ي تحصيل                ) 1
شركت در گردهمايي علمي در كشور آلمان               ) 3

يكي از اساتيد دانشگاه تهران به منظور استفاده از فرصت مطالعاتي مي خواهد به كشوري داراي شاخص باالي توسعه -42

كه با مشكل رشد منفي جمعيت مواجه نباشد برود ،كدام كشور زير مقصد بهتري براي او به شمار مي آيد ؟
روسيه        )2مجارستان  )1

در سنجش طور كاملكدام دسته از عوامل زير به -43
درآمد كافي      –امكانات درماني –قدرت خريد )1
–ي مراقبت پزشك–دسترسي به وسايل زندگي )2
بهداشت  –امكانات درماني –دسترسي به غذاي كافي ) 3
درآمد كافي–دسترسي به تفريح –دسترسي به آب سالم )4

نداردميان اجزاي كدام گزينه ارتباط معنا دار وجود- 44
شاه سلطان حسين                                  : پيروزي بر افغان ها ) 1
شاه اسماعيل : در جنگ چالدران شكست)2
بيرون راندن پرتغالي ها از سواحل و جزاير ايران ) 3
شاه تهماسب:انتقال پايتخت از تبريز به قزوين )4
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

؟نبودندكدام يك از كشور هاي زير از پيشگامان استعمار 
فرانسه )4آمريكا                         )3

.در نتيجه ي موفقيت هاي سياسي و نظامي شاه اسماعيل ،قلمروي كشور به حدود قلمروي سامانيان رسيد

.تهماسب صفوي صورت گرفت اولين بار در زمان شاه

.تجارت داخلي و خارجي و صدور كاال به ويژه ابريشم از ويژگي هاي عصر صفوي مي باشد 

.به عقيده ي جهانگردان وضع زندگي دهقانان ايراني در دوره ي صفوي به مراتب بهتر از وضع دهقانان اروپايي بود

. ويژه ي پادشاهان قرار داشت  

.از ويژگي هاي فرهنگي عصر صفوي محسوب مي شود ) 
دومورد )4سه مورد                     )3چهار مورد                     

سؤال17ضريب

47-Which one is relevant to the pictures?
نشان مي دهد؟كدام گزينه،كلمات مرتبط با تصاويررا از چپ به راست بهتر 

1) serious/clever/brave
2) angry/funny /patient
3) selfish/helpful/cruel
4) helpful/kind/lazy

48- Taha:…………………………
Taha’s friend:I'm a bit shy.

1) What are you like?    2) Are you clever
3) Am I a shy person? 4) What am I like

49-Which sentence is grammatically correct?
1) Where is your friends?          
2)The wheels of Reza’s bicycle is  small.
3) I guess my cousin is studying now.  
4) They’re talk to the shopkeeper.      

50- Erfan:What‘s Ali’s telephone number?    
Matin: I don’t know. ……………………………………….    

1) He is a generous person.                  2) Everybody likes him very much
3) Let me check it in the dictionary. 4) Let me ask him now

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

كدام يك از كشور هاي زير از پيشگامان استعمار -45
اسپانيا          )2پرتغال                      ) 1

است ؟نادرست چند مورد از گزينه هاي زير -46

در نتيجه ي موفقيت هاي سياسي و نظامي شاه اسماعيل ،قلمروي كشور به حدود قلمروي سامانيان رسيد) الف

اولين بار در زمان شاهمجهز شدن سپاه ايران به توپ و تفنگ) ب

تجارت داخلي و خارجي و صدور كاال به ويژه ابريشم از ويژگي هاي عصر صفوي مي باشد ) ج

به عقيده ي جهانگردان وضع زندگي دهقانان ايراني در دوره ي صفوي به مراتب بهتر از وضع دهقانان اروپايي بود) د

ويژه ي پادشاهان قرار داشت  در دوره ي صفوي شعر و ادب فارسي مورد توجه) ه

) ع(محدوديت برگزاري مراسم مذهبي امام حسين ) و
چهار مورد                     )2پنج مورد                  )1

زبان انگليسي

كدام گزينه،كلمات مرتبط با تصاويررا از چپ به راست بهتر 

Are you clever?
What am I like? 

Which sentence is grammatically correct? جمله از لحاظ گرامري درست است؟كدام

Erfan:What‘s Ali’s telephone number?    
Matin: I don’t know. ……………………………………….    

Everybody likes him very much. 
Let me ask him now. 8
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

51-According to the picture, which sentence is true?

1) The plane is landing now.
2) The plane is taking off now. 
3) They are traveling by train. 
4) The people are boarding the plane.

52-Which one shows correct matching?
چپ به درستي جور مي شوند؟

Are they checking out now?(     ) a) He is very kind,too.
Your father is brave.(    )         b) He drives too fast.    
How are they traveling? (    )   c) Yes, they are leaving the hotel.  
How is he careless?  (  )   d) They are traveling by bus.
1) d/b/c/a  2) c/a/d/b         3) d/a

53- Read the passage and choose the best word for each gap.
.براي هرجاي خالي كلمه مناسب را انتخاب كنيد

This girl is Maria. She's a tourist from Canada. Maria and her father 
…………… in Tehran for three days.They are ……………
mosques in Tehran.
1) staying/visiting                                   2) staying
3) standing/exchanging                           4) booking

سؤال217ضريب 

است؟                                                                                                    

 .
.آن در دماي باال به دست مي آيد

.هاي نيمه فعال نيز يافت مي شود
است؟) Ne10(آرايش الكتروني كدام گزينه ، شبيه  آرايش الكتروني   نئون 

3 (��
�

174 (�� +11

با كدام عنصر زير در يك ستون از جدول تناوبي قرار دارد؟
3 (�64 (	5

؟                                                                                                             
سنگ نمك) 4محلول پتاسيم پرمنگنات             ) 3كبود         

9

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

According to the picture, which sentence is true?
با توجه به تصوير،كدام جمله صحيح است؟

چپ به درستي جور مي شوند؟گزينه جمالت سمت راست ودر كدام

He is very kind,too.
He drives too fast.    

c) Yes, they are leaving the hotel.  
d) They are traveling by bus.
/c/b    4) c/b/d/a 

d choose the best word for each gap.
براي هرجاي خالي كلمه مناسب را انتخاب كنيدمتن زير،در

This girl is Maria. She's a tourist from Canada. Maria and her father are
…………… in Tehran for three days.They are …………… museums,palaces and 

staying/buying
booking/staying

علوم تجربي

است؟                                                                                                    نادرستكدام گزينه-54
يافت مي شودنيزاوزون در هواي آلوده) 1
. ل تناوبي قرار دارندغير فلزات، سمت چپ جدو) 2
آن در دماي باال به دست مي آيدمس از طريق ذوب سنگ معدن) 3
هاي نيمه فعال نيز يافت مي شودگوگرد در دهانة آتشفشان) 4

آرايش الكتروني كدام گزينه ، شبيه  آرايش الكتروني   نئون - 55

1 (��112 (��17

با كدام عنصر زير در يك ستون از جدول تناوبي قرار دارد؟14
عنصر فرضي با نماد -56
1 (�72 (�8

؟                                                                                                             نيستكدام گزينه الكتروليت -57
كبود         محلول كات) 2مذاب طعام نمك ) 1
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

.                                                                    گرم است............ 

�������������	����������������������������

8�5��2
از كدام گزينه تركيب يوني حاصل مي شود؟                                                                                    

2و 1موارد ) 4نافلز                   ونافلز) 3فلز                    

104HC چند الكترون دارد؟) از راست به چپ(هركدام به ترتيب

6و 1) 84و 2) 3
كربن دي اكسيد هواكره مي شود؟                                             

ها                                                                   آتش سوزي جنگل) 2
تشكيل سوخت هاي فسيلي) 4هاي فسيلي                           

كدام گزينه درست است؟                                                                                                     
.                                                               جوش هيدروكربن مي شود

                                                                                      .
    .

.هرچه نيروي ربايش بين ذرات بيشتر باشد، نقطه جوش بيشتر مي شود
به ترتيب چند درجه سانتي گراد است؟      209HCو146HCباشد، نقطه جوش

-168و 343) 3424و -168) 3

2
آن چند برابر مي شود؟                     برابر شود، شتاب3

3(
9
44(

4
9

                                                                                              .........

سكون به سرعت حالتثانيه از4) 2.           
�
.   برسد�2

ثانيه از سرعت 2) 4
�
به  �2

�
.برسد�4

..................                                             تندي او

از اتومبيلي كه تندي ) 2.          
��
.     دارد، كمتر است�18

از اتومبيلي كه تندي ) 4.             
��
. دارد، كمتر است�5

��ثانيه به سرعت 4ركي از حال سكون درجهت شرق به حركت در مي آيد و در مدت 
مي رسد، شتاب آن �72

3 (
2s
m2884 (

2s
m20

10

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ


با توجه به رابطه روبرو جرم ماده -58 ............
1 (32 (6
3 (84 (4
از كدام گزينه تركيب يوني حاصل مي شود؟                                                                                    -59
فلز                    ونافلز) 2فلز و فلز                    ) 1
10دار آخر هيدروژن و كربن موجود درمولكول م-60
2و 8) 42و 1) 1
كربن دي اكسيد هواكره مي شود؟                                             كاهشكدام يك از موارد زير باعث - 61
تنفس جانوري                                  ) 1
هاي فسيلي                           سوزاندن سوخت) 3
كدام گزينه درست است؟                                                                                                     - 62
جوش هيدروكربن مي شودافزايش كربن باعث كاهش نقطه ) 1
.                                                                                      نفت خام تركيبي از صدها هيدروكربن است) 2
.    افزايش كربن باعث سبكي هيدروكربن مي شود) 3
هرچه نيروي ربايش بين ذرات بيشتر باشد، نقطه جوش بيشتر مي شود) 4

باشد، نقطه جوش125°�برابر 188HCاگر نقطه جوش-63

151و 68) 682و 151) 1
اگر نيروي وارد بر جسمي-64

3
و جرم آن جسم2

2
3

1(
3
22(

2
3

مفهوم شتاب-65
2s
m2 يعني ، متحرك در مدت                                                                                              .........

ثانيه از حالت سكون به سرعت 1) 1
�
.           برسد�4

ثانيه از سرعت 1) 3
�
به �2

�
.      برسد�4

�دونده اي با تندي -66
تندي او. در حركت است5	

با اتومبيلي كه تندي  ) 1
��
.          دارد، برابر است�180

با اتومبيلي كه تندي ) 3
��
.             دارد، برابر است�18

ركي از حال سكون درجهت شرق به حركت در مي آيد و در مدت متح- 67

. است..  .......

1 (
2s
m52 (

2s
m18
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

                                                                                         :
.       سط باشدتندي لحظه اي كمتر از تندي متو) 2.           
.تندي لحظه اي با تندي متوسط برابر باشد) 4.         

؟باشندنمي
.شودنميايجادهواپيمارحركتدتغييري) 2.كندطرف زمين حركت مي

.استدرحركتثابتسرعتبااتومبيل) 4
است؟) معادل

3  (

�4(


�

السؤ320ضريب

كدام يك از گزينه ها يك مجموعه را مشخص مي كند؟
سه عدد اول فرد             )2

8و 6يك عدد گنگ بين )4

3(WN ⊆4(NR ⊆

چند عضو دارد؟

3(74(8
)اگر  ) 1=An كدام است؟�باشد مقدار

صفر)44)3
صحيح است؟

BAپس ⊇BAاگر)2 =
4(( ) ( )BABA IU ⊆

11

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

:                                                                                         حركت يكنواخت روي خط راست يعني-68
.           تندي لحظه اي بيشتر از تندي متوسط باشد) 1
.         سرعت لحظه اي بيشتر از سرعت متوسط باشد) 3
نميمتوازنهانيرو،زيرحاالتازيككدامدر- 69
طرف زمين حركت ميبهثابتسرعتبابازچتر)1
.                     در حال نشستنهواپيماي)3
كدام يك از يكاهاي زير با يكاي-70

2s
mمعادل(هم ارز

1  (�
�2 (


�

رياضي

كدام يك از گزينه ها يك مجموعه را مشخص مي كند؟–71
چهار عدد زوج متوالي       )1

اعداد اول زوجِ دو رقمي        )3
كدام عبارت درست است؟-72

1(ZQ ⊆′2(ZQ ⊆

}مجموعه - 73 }92 <∈= x,ZxxAچند عضو دارد؟

1 (32(5
}با توجه به مجموعه ي - 74 }712 ,bA اگر  =+
1(72(3

صحيح است؟Bو Aكدام گزاره در مورد دو مجموعه -75
BAاگر)1 ⊇BAپس مي توان گفت=
)اگر )3 ) ( )BnAn BAپس = =

محل محاسبات
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

( BC I؟      نيست

. را داخل جعبه اي قرار مي دهيم و تصادفي يك كارت بيرون مي آوريم

؟نيستبا كدام پيشامد،  هم شانس) 
. باشد8ه ي عدد روي كارت خارج شده شمارند)2.                       
عدد روي كارت خارج شده زوج و يك رقمي باشد )4.                    

3(7990 ÷/4(7990 ×/

نمايش  اعشاري كدام كسر عدد اعشاري ِمختوم است؟

3(
21
12

4(
12
21

باشد، چقدر است؟10در پرتاب دو تاس احتمال اينكه مجموع عددهاي رو شده  

3(
16
9

4(
6
1

بين كدام دو عدد صحيح متوالي قرار دارد؟
- 2و -o4(1و 1)3

3(0001010010/4 (64
است؟      نادرستكدام گزينه . واحد است 10روي محور اعداد برابر با  

10=− ab
o≤− aaa bo

12

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

(در كدام گزينه، قسمت رنگي برابر با -76 AB −

را داخل جعبه اي قرار مي دهيم و تصادفي يك كارت بيرون مي آوريم10تا 1يكسان با شماره هاي كارت 77-10

) كمتر باشد 5عدد روي كارت خارج شده از ( پيشامد 
.                       عدد روي كارت خارج شده اول باشد)1
.                    عدد روي كارت خارج شده مركب باشد)3

كدام گزينه از بقيه بزرگ تر است؟-78
1(9907 /÷2(7
نمايش  اعشاري كدام كسر عدد اعشاري ِمختوم است؟-79

1(
17
12

2(
12
17

در پرتاب دو تاس احتمال اينكه مجموع عددهاي رو شده  -80

1(
4
3

2(
12
1

326عدد -81 بين كدام دو عدد صحيح متوالي قرار دارد؟−+
2و - o2(1و - 1)1

گويا مي باشد؟كدام يك از گزينه ها عددي-82

1(143 /−π2(425 −
روي محور اعداد برابر با  bو aفاصله دو عدد حقيقي -83

1(10=− ba2(10
3(o≥+ bb4(o

محل محاسبات
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

2(( ) 257725 2
−=−

4(5858 +−=+−

?=

−
−

−

2
1

3

1
4

1
5

3(
15
85

4(
18
98

مي باشد؟

2({ }64 <≤∈ xNx
4({ }64 <<∈ xQx

.           بي شمار عدد گويا وجود دارد

.     يك عدد صحيح وجود دارد

.                   هيچ عدد طبيعي وجود ندارد

.                                 هيچ عدد گنگي وجود ندارد

13

دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

تساوي نوشته شده در كدام گزينه  صحيح است؟- 84

1(6565 20202020 //// −=−

3(6565 21212121 //// −=−

حاصل عبارت مقابل كدام گزينه مي باشد؟     -85

1(
18
85

2(
15
98

كدام گزينه مربوط به محور –86

1({ }64 ≤<∈ xRx
3({ }64 <≤∈ xRx

؟نيستكدام يك از جمله هاي زير صحيح –87

بين دو عدد )1
100
1

و −
10
1

بي شمار عدد گويا وجود دارد

بين دو عدد )2
100
1

و −
10
1

يك عدد صحيح وجود دارد

بين دو عدد )3
100
1

و −
10
1

هيچ عدد طبيعي وجود ندارد

بين دو عدد )4
100
1

و −
10
1

هيچ عدد گنگي وجود ندارد

محل محاسبات
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19/9/7139شنبه دوپايه نهم                        –داستان يزمتوسطهدوره اول

باشد، چند تا از عبارت هاي زير مثبت است؟

ac
b

−abc−

هيچي          )4سه تا                          )3تا                           
آنگاه. ضلعي مستطيل باشديك چهار(و اگر .) آنگاه مستطيل است

در اين صورت كدام نتيجه درست است؟
.           اگر چهار ضلعي مربع باشد، آنگاه ممكن است متوازي االضالع باشد

.         اگر چهار ضلعي مربع باشد، آنگاه متوازي االضالع است
.                              نگاه مربع است

براي چند مورد از جمله هاي زير مي توان مثال نقض آورد؟

هيچي)4سه تا                         )3دو تا                           

»موفق باشيد «  
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دوره اولزمون بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزانآ

abcاگر - 88 <<< oباشد، چند تا از عبارت هاي زير مثبت است؟
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تا                           دو)2يكي                        )1
آنگاه مستطيل است. اگر يك چهار ضلعي مربع باشد( مي دانيم-89

در اين صورت كدام نتيجه درست است؟.) متوازي االضالع است
اگر چهار ضلعي مربع باشد، آنگاه ممكن است متوازي االضالع باشد)1
اگر چهار ضلعي مربع باشد، آنگاه متوازي االضالع است)2
نگاه مربع استاگر چهار ضلعي متوازي االضالع باشد، آ)3
.ممكن است مستطيلي متوازي االضالع باشد)4
براي چند مورد از جمله هاي زير مي توان مثال نقض آورد؟-90
.    هيچ دانش آموزي ورزشكار نيست•
.     ندبعضي از ورزشكاران ، دانش آموز نيست•
.هر چند ضلعي كه محدب نباشد، مقعر است•
دو تا                           )2يكي                         )1

محل محاسبات
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