
  

  
  
  
  
  
  

  9696ماه ماه   آبانآبان  1919  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري

  ))ي اول متوسطهي اول متوسطه  دورهدوره((ي نهم ي نهم   پايهپايه

  ي سؤال ي سؤال   دفترچهدفترچه
  

  

 شعار جواد احمدي  مدير گروه

 مونا عليزاده مقدم  مسئول دفترچه

  بهاره لطيفي  آرايي نگاري و صفحه حروف
  عليرضا سعدآبادي  ناظر چاپ

  مريم صالحي  مدير گروه مستندسازي

 فرزانه دانايي  تندسازيي مس مسئول دفترچه

  

  
  
  

  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463: : تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي



  
   3: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه  96 آبان 19آزمون غيرحضوري 

 
  

  
  

 با عبارت زير قرابت معنايي دارد؟  كدام بيت - 1

 ».ديگران نشاندند، ما خورديم، اكنون ما بنشانيم تا ديگران خورند«

  كه در بوستان توست ميا دهيبه ند نيز/  دار وهيدرختان م ميا دهيد اريبس )1

  زاران نشاند درخت؟ كه در شوره/  كبختين يا يكيمكن با بدان ن )2

  نيكجا برگ خون آورد بار ك/  نيبر زم يهم ينشان يدرخت )3

  وز پي ديگران درخت نشان/ از درخت ديگران بر چين ) 4

 شود؟  با كدام واژه كامل مي» نداشت ...كه شاگرد شد و  آن/ ؟ گشت استاد يچه كس يدان چيه«بيت  - 2

 فرتوت  )4  موسم) 3  عار) 2  كهف) 1

  اماليي دارد؟  نادرستي هاي زير چند تا از تركيب - 3

عظمت / هاي متعدد  موحبت/ نمايش مهيج / هاي نهفته  قابليت/ ي تماشايي  منظره/ ي بينايي  معجزه/ طلوع  ظلمت بي/ متمركزكردن ذهن «

 »هاي پرندگان نغمه/ و شكوه 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  ... . ترتيب بهرا » بهارستان«و » پريشان« - 4

  . اند مقام در تقليد از گلستان سعدي نگاشته قاآني و قائم) 2  . اند سعدي نگاشتهقاآني و جامي در تقليد از بوستان  )1

  .اند قاآني و جامي در تقليد از گلستان سعدي نگاشته) 4  .اند مقام در تقليد از بوستان سعدي نگاشته جامي و قائم) 3

  ي عبارت زير نادرستي نگارشي دارد؟  شده كدام بخش مشخّص - 5

كه بتوانند سفري خوش و شاداب داشته باشـند، الزم   ، براي آنمسافران نوروزيكه  اند به استحضار مردم رسانده عيهاي جم رسانهبارها «

همچنان هر ساله علّت بروز درصد   با اين همه،. به مسير خود ادامه بدهند محلّي استراحت و سپساست هر دو يا سه ساعت يك بار در 

  ».آلودگي است تگي و خوابخسبااليي از حوادث ناگوار رانندگي، 

  بخش چهارم  ) 4  بخش سوم ) 3  بخش دوم) 2  بخش نخست) 1

 . چند تا از ابيات زير پرسش انكاري دارد؟ عالئم نگارشي ابيات گذاشته نشده است - 6

  ستا باز كدهيم كه در نميهرگاه كه ب/  نگردد دصي من ي چون مرغ دل خسته) الف

  حجاز است محتاج چه عشّاق مذهب در /قربت  ي كه بود معتكف كعبه كس آن) ب

  ستا چون شمع جگرتافته در سوز و گداز/  رتاب من از آتش سودادل پ دائم) ج

  ستا ساز هسوخته از سوز ب كار من دل/  كه چون عود ياز آن رو سازم يو م سوزم يم) د

  هر چهار تا ) 4  سه تا ) 3  دو تا) 2  يكي) 1

   فارسي فارسيهاي  سؤال
  40تا  23هاي  صفحه
  هاي نوشتاري  مهارت
  34تا  12هاي  صفحه
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 در كدام بيت صفت تفضيلي است؟» به« - 7

  جا نيفروبست ا ريدلم آورد و به زنج/  كشان يكه غمش مو جا نيچون توانم شد از ا )1

  گدا را افتينتوان  نسالطي برصدر/ راه؟  دهد كه قربت ي ما را به سراپرده )2

  خان است ي هخانه به از خان خاك در خم/  اقكه در مذهب عشّ خانهيپس من و م نيز )3

  را اميا يكن عيباشد خواجو ار ضا فيح/  ستين اميبر ا هيتك ينيكه ب يچون به هر معن) 4

 .توان ديدنيز مي... ي اين تشبيه را در بيت گزينه. استي ديگر تشبيه شده»حالت«ي به »حالت«در بيت زير،  - 8

 »ببارد يا بر تشنه ابانيكه در ب يابر/ ؟ چه ذوق دارد يدان ،بيغا اري داريد«

    همچو عرق بر عذارِ شاهد غضبان/ آللي بر گُل سرخ از نم اوفتاده ) 1

  تبسمي كن و جان ببين كه چون همي سپرم/ تو همچو صبحي و من شمع خلوت سحرم) 2

  وه وه كه شمايلت چه نكوست/ اي سرو بلند قامت دوست) 3

  ام ي گل آرميده خارم ولي به سايه/ ام اشكم ولي به پاي عزيزان چكيده) 4

  مفهوم است؟ هم» ستيبازار نه ب يمتاع جوان/ ؟ ديخر ياز كه خواه ،يچو بفروخت«كدام بيت با بيت  - 9

  يجوان ديكه چون شد دگر باز نا/  را با جوانان شيشمر ع متيغن) 1

  ريگو مگ ردينگ گريد يره مذهب نيگر جز ا/  ستا خوش سر يما را گر به خلوت با جوان ريپ) 2

  بصر دنشيد يپ دياگش ريفلك پ/  انيكه چو در بست م يآن هنرمند جوان) 3

  باشد يجوان اميدر سرم، عشق چو ا/  دوست، قسم يبه سر زلف تو ا ،رميگرچه پ) 4

 دو بيت كدام گزينه با هم نزديكي معنايي دارند؟  -10

  دودم به سر برآمد زين آتش نهاني / ذوقي چنان ندارد، بي دوست زندگاني ) 1

  احوال ما نداني تا خرمنت نسوزد / نمايد  تو فارغي و عشقت بازيچه مي

  اگر باشد اميد بازديدن / خوش است اندوه تنهايي كشيدن ) 2

  در او شيرين بود اميد ديدار / اگرچه تلخ باشد فرقت يار 

  تش گم شد وخاندان نب/ ر نوح با بدان بنشست پس) 3

  پسر كم نشود يِخواره ت نوح بعزّ/  زديدر چنان وقت كه طوفان بال برخ

   سهل است گو برآ جان  ر،سيم شود يگر م/  بر لب زي، جان عزاز شوق وصلت آمد) 4

  ستا كو حاضر شوم يغائب م شيزمان از خو كان/  چون توانم كز حضورش كام دل حاصل كنم
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 ؟ نيستكدام كلمه با بقيه هماهنگ  -11

 الخَميس) 4  السادس) 3  الثُّالثاء) 2  األربعاء )1

 كدام است؟ » !يرةُ من التّلميذات تعلّم دروسهنَّطلبت المد«ي عبارت  بهترين ترجمه -12

  !ها را فرا بگيرند آموزان مدرسه درس مدير خواست كه دانش) 1
  !هايشان را ياد بگيرند آموزان خواست كه  درس خانم مدير از دانش) 2
  ! ها ياد بدهد هايشان را به آن آموزان از مدير خواستند كه درس دانش) 3
  !هايشان را فرا بگيرند خانم مدير پرسيدند كه آيا درس آموزان از دانش) ) 4

 » !السنة التّاليةال نسمح لهم أن يذهبوا إلي الجامعة في «معناي تركيب مشخص شده در عبارت مقابل چيست؟   -13

  سال بعد) 4  يك ماه ديگر ) 3  يك سال ديگر) 2  ماه بعد  )1

 آمده است؟   نادرستكدام ترجمه     -14

  !دهيد گوييد كه انجام نمي چرا چيزي را مي!: ما ال تَفعلونَلم تقولونَ  )1
2 (هرگاه بندگانم از من پرسيدند، پس من نزديكم!: إذا سألَ عبادي عنّي فإنّي قريب!  
  !گشت نجار به دنبال كار مي!: يبحثُ النجار عن عملٍ) 3
  !ام خشمگين شدم ايهصبح يكي از روزها از همس!: في صباح أحد األيامِ غضبت علي جاري) 4

 هاي معنايي زير صحيح هستند؟  چند مورد از ارتباط  -15

   صدق= كذب ) ب    عجزَ ≠قدر ) الف
  الزّميل ←يجلس عندك في الصف ) د     الصحيفة ← أوراقٌ فيها أخبار) ج

  يك) 4  دو ) 3  سه) 2  چهار  )1  

 »يا حميد؟أو مشكلةٌ هل عندك عملٌ «كند؟  درستي كامل مي كدام گزينه به عنوان پاسخ، گفت و گو را به -16

  !رجاء، لي مشكلة) 4  !نعم، ليست لي مشكلة) 3  !ال، عندي عملٌ) 2  !بالتّأكيد، عندي عملٌ) 1
 ؟ نيستكدام گزينه از نظر مفهوم با سايرين هماهنگ  -17

  !شرف المرء بالعلمِ و األدب ال باألصلِ) 2    !حسن األدب يسترُ قبح النّسب )1
  !ادب محروم ماند از لطف رب بي) 4    ! از فضل پدر تو را چه حاصل )3

 كند؟  را به بهترين شكل كامل مي» !إلي نصفينِ المزرعةَ... سعيد «كدام كلمه عبارت  -18

1(  2  نَدم (ملَ) 4  قالَ) 3  قسقب 

 كدامند؟ » إستَفرِغْ« فعلحروف زائد  -19

  ت    -س  -إ) 4  غ -ت) 3  ف -إ) 2  غ -ت -س) 1
 ؟نيستكدام كلمه جمع مكسر  -20

 مالعب) 4  بكاء) 3  أزهار) 2  ألوان  )1

  عربي عربيهاي  سؤال
  32تا  18هاي  صفحه



  
   6: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه  96 آبان 19ي آزمون غيرحضور

 
  
  
نسـبت  ) ع(هـاي بـد را بـه حضـرت موسـي       پاسخ خداوند در برابر قوم بني اسرائيل كه اتفاق -21

 دادند، چه بود؟ مي
  أَآل إنَّما طَئرُهم عند اهللا) 2    فاتبعني اَهدك صراطاً سوياً) 1
  و يهديهم اليه صراطاً مستقيماً   )4    منّا عذاب أَليم و لَيمسنَّكُم) 3

اي از طـال سـاختند و بـه     مردم گوساله. . . وجود دارد و در زمان حضرت . . . ي  ميان ايمان به خداوند و ميل به خرافات رابطه -22
 . پرستش او پرداختند

 )ع(موسي  –معكوس   )4  )ع(يم ابراه –مستقيم ) 3  )ع(موسي  –مستقيم ) 2  )ع(ابراهيم  –معكوس ) 1

 ها چيست؟ ارمغان دين الهي براي انسان ،»منْ كَانَ يرِيد ثَواب الدنْيا فَعنْد اللَّه ثَواب الدنْيا والĤْخرَةِ«: ي نساء سوره 134ي مطابق با آيه - 23

  هاي مؤمن الگو قراردادن انسان) 2    هاي الهي  مندي از نعمت بهره) 1
 صبر و استقامت در راه خدا   )4    اري دنيا و آخرترستگ) 3

اَفَكُلَّمـا  «ي  ي شـريفه  در آيـه » اسـتكبرتُم «اسـت و عبـارت   . . . مطابق سخن خداوند، دومين شرط عدم ترس و غمگين شدن،  -24
 . اشاره دارد. . . به » ...جاءكُم رسولٌ 

  راه خدا عدم استقامت و پايداري در  –اقرار به پروردگار بودن اهللا ) 1
  عدم استقامت و پايداري در راه خدا –پايداري در راه خدا ) 2
  عدم تسليم بودن در برابر امر خداوند –اقرار به پروردگار بودن اهللا ) 3
 عدم تسليم بودن در برابر امر خداوند  –پايداري در راه خدا   )4

 زير چه سرانجامي داشت؟ي  چه بود و مطابق با آيه) ع(ترين ويژگي زندگاني حضرت ايوب  مهم -25
  »فاَستَجبنا لَه فكشَفنا ما به من ضُرِّ«
  مورد اذيت و آزار قرار گرفتن او توسط مردم زمان  –استقامت در دعوت مردم به يكتاپرستي ) 1
  تبعيد از وطن  –استقامت در دعوت مردم به يكتاپرستي ) 2
  . او را برطرف ساخت هاي زندگي خداوند رنج –اطاعت در برابر امر خداوند ) 3
   مورد اذيت و آزار قرار گرفتن او توسط مردم زمان  –اطاعت در برابر امر خداوند   )4
  

  
  هاي زير صحيح است؟ كدام يك از گزينه -26

  .الجزاير فيليپين، در اقيانوس اطلس قرار دارد متر در نزديكي مجمع 11000دراز گودال ماريانا با عمق ) 1
  .گويند شود كه به آن فالت قاره مي متر ديده مي 200اي كم عمق با ژرفايي بيشتر از  ها با خشكي تماس دارند، ناحيه قيانوسدر جاهايي كه ا) 2
  . هاي كنگو در آفريقا آب و هوا بسيار گرم و خشك است در جنگل) 3
 . يابد راد كاهش ميگ ي سانتي درجه 18متر افزايش ارتفاع، دماي هوا  3000ي تروپوسفر، به ازاي  در اليه) 4

ها در دو قرن  از ميزان تغييرات آن. . . اند،  ي زمين داشته هاي جهان در تمام مدت عمرشان بر سياره ميزان تغييراتي كه زيست بوم -27
 . . . .اخير است و پيشرفت علم و فناوري 

  .ستموجب بهبود محيط زيست شده ا –بيشتر ) 2  .موجب بهبود محيط زيست شده است –كمتر ) 1
  .موجب لطمه وارد كردن به محيط زيست شده است –كمتر   )4  .موجب لطمه وارد كردن به محيط زيست شده است –بيشتر ) 3

 ؟دهد نميها ارائه  گاه اي را براي جلوگيري از نابودي زيست كدام يك از موارد زير راه خردمندانه -28
  . هاي علمي و جديد انجام شود كشاورزي و دامداري با روش) 1
  . هاي وحش نگهداري كنند هاي جانوري و گياهي در خطر انقراض را در پارك گونه) 2
  . ها متوقف شود ي اقتصادي از جنگل استفاده) 3
 .قطع درختان، قانونمند و با برنامه صورت بگيرد  )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -29
  . گويند نفي مياگر ميزان مرگ و ميرها بيشتر از ميزان مواليد باشد، به آن رشد م) 1
  . هاي مهاجرت اختياري است هاي آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا، از نمونه مهاجرت بسياري از مردم اروپا به سرزمين) 2
  . هاي طوالني قابل توجه بوده و طي دويست سال گذشته، سير صعودي پيدا كرده است رشد جمعيت جهان طي سال) 3
 . درصد افزايش يافته است 20از   ميالدي، بيش 1950ر مقايسه با سال ميزان شهرنشيني، امروزه د  )4

 .اند. . . و . . . ترتيب داراي تراكم جمعيت  هريك از كشورهاي ژاپن و آلمان به -30
 زياد  –كم   )4  كم  –زياد ) 3  كم –كم ) 2  زياد  –زياد ) 1

 هاي آسمان  پيامهاي  سؤال

 مطالعات اجتماعي هاي  لسؤا

  هاي آسمان پيام
  43تا  31هاي  صفحه

  مطالعات اجتماعي
  49تا  29هاي  صفحه
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31- Which sentence is grammatically WRONG? 
1) That boy is careful. 2) He is an angry not boy. 
3) Are they very kind? 4) Please help me with my English. 

32- What ………. for their son’s birthday now? 
1) are they buying  2) they are buying 
3) they buy  4) they buying 

33- My mother …… a short story now. 
1) is read 2) read  3) is reading  4) reading  

34- A: How are your brothers travelling to Shiraz? 
B: …… travelling by car. 

1) They are 2) They aren’t  3) He is 4) He isn’t 
 
 

35- Before traveling to a foreign country, you have to …………… your rials for dollars. 
1) check 2) search 3) exchange 4) guess 

36- A: Who is talking to the receptionist? 
B: The ………… . 

1) tourist 2) shopkeeper 3) classmate 4) reservation 

37- A: “Excuse me, I have a reservation here.” 
B: “……….. ” 

1) What’s he like?  2) I see. 
3) Thank you.  4) Yes, you can. 

 

 
 

Every summer Nichole goes to the countryside for a month. She stays at her uncle’s farm and 
helps him. She works very hard but she likes it because she loves to spend time with her cousin 
Macy. Every morning she wakes up at six o’clock, first she collects the eggs and feeds the 
chickens, then she has breakfast at 6:30 and after breakfast, she helps her aunt with the house 
chores for an hour. She can't wait to spend time with her cousin Macy. They always have a great 
time together. They climb trees, pick fruits and flowers. They love being outdoors. They come 
back home before dark and get ready for dinner. After dinner, they go out and feed the animals. 
Before they go to bed they watch TV for a little bit or read books. They are always very tired at 
the end of the day and usually fall asleep watching TV or reading. 

38- Where does Nichole go in summers? 
1) She goes to a big city. 2) She goes to her uncle’s farm. 
3) She goes to her cousin’s hotel. 4) She goes camping. 

39- Which one of the following questions can you not answer? 
1) How long does Nichole stay at her uncle’s farm? 
2) How does Nichole help her uncle and aunt? 
3) What does Nichole do before she goes to bed? 
4) What’s her favorite food? 

40-  Which of the followings isn't true about Macy and Nichole? 
1) Macy and Nichole can climb trees. 2) They have a good time together. 
3) They live together. 4) They feed the animals. 
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اگر  - 41 A , 1 و  3    B , , , , 1 2 1 3 Aباشد و داشته باشيم 1 C،B C وB Cي  ، مجموعهC ؟حداقل چند عضو دارد  

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

Aاحتمـال آن كـه   . ناميم مي Bي تاس دوم را  و عدد روشده Aي تاس اول را  ، عدد روشدهسالم در پرتاب دو تاس -42

B
يـك   

  باشد، كدام است؟عدد طبيعي اول 

1 (1
6  2 (7

36  3 (1
18  4 (1

9  

 ؟نداردقرار  5/0و  4/0زير بين دو عدد اعشاري عددهاي يك از  كدام -43

1 (11
25  2 (13

30  3 (5
12  4(  11

20 

Bحاصل عبارت  -44

  
 

 
 






1 12 21 12 21 12 22 2 112 12 12 2

 كدام است؟ 

1 (1  2 (2  3 (29
12  4(  12 2  

كوس حاصل عبارت ي مع قرينه -45



1
3

1 2
2 1
4 5

 كدام است؟  

1 (
11
2  2 (11

2  3 (2
11  4(  

2
11 

/ اگر  -46 a / 42 25 1 b و 69 / 3300 1 a ،باشد1 b كدام است؟ 

1 (75  2 (47  3 (120  4(  125 

Bحاصل عبارت  -47    
1 3 121 26 5  كدام است؟40

1 (5214  2 (5
13  3 (43

9  4(  17 2  

  رياضي  هاي رياضي سؤال
  36تا  18هاي  صفحه
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كدام عـدد   Bي  نقطه. ايم كمان رسم كرده ADو به شعاع  Aو سپس به مركز  OCو به شعاع  Oبه مركز ابتدا در شكل زير  -48

 دهد؟ را روي محور نمايش مي

1 ( 10 2 5  

2 ( 5 10 2 5   

3 ( 2 5  

4(   10 2 5 5  

 .مبدأ محور اعداد حقيقي است Oدهد؟  چه عددي را نمايش مي Bي  نقطه. ايم كماني رسم كرده AMبه شعاع و  Aدر شكل زير به مركز  - 49

1 (5 17  

2 (3 17  

3 (17 5   

4(  22  

A                      كدام است؟رو  روبهحاصل عبارت  -50 ?       
      
1 1 1 1 1 1 1

2 5 5 8 8 11 11 14 14 17 17 20 20 23  

1 (2
23  2 (1

23  3 (21
46  4(  7

46  

1ها از دو عدد ي آن وجود دارد، به طوري كه فاصلهمتمايز روي محور اعداد حقيقي چند عدد گوياي  -51
9و 2

  يكسان باشد؟ 14

  شمار بي )4  3 )3  2 )2  1 )1

حاصل عبارت  -52  
13 12 2325 1 24 213 12 23   كدام است؟ 5

1( 52    2( 1    3( 28    4 (2  

)حاصل عبارت  -53 ) | |
A

| | | |

  


  

23 12 4 12
1 2 2 3

 كدام است؟  

1 (


1
3 1

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

54- a؟ نيستها يكسان  حاصل كدام عبارت لزوماً با ديگر عبارت. يك عدد مخالف صفر دلخواه است 

1 (| a |  2 (| a |

a

2
  3 (a2  4 (a

| a |

2
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 ؟ نيستهاي زير لزوماً صحيح  يك از استدالل كدام -55

  . است 360مجموع زواياي داخلي هر چهارضلعي محدب ) 1

  . صله استس مثلث به يك فاأاز سه ر هاي سه ضلع، در هر مثلث، محل برخورد عمودمنصف) 2

  . ها در درون مثلث است در هر مثلث، محل برخورد ارتفاع) 3

  . از هر سه ضلع مثلث به يك فاصله استزواياي داخلي، در هر مثلث، محل برخورد سه نيمساز ) 4

aاگر  -56  5 ، b  3  وc  1   باشد، حاصل| a b | | b a | | c b |

| a b c |

    
  1  كدام است؟ 

1 (3
2    2 (3

4  

3 (6
7    4 (9

4  

bاگر  -57 a 0  و| b | | a | ست؟ باشد، كدام گزينه همواره صحيح ا 

1 (| b a | | a b |      2 (| a b | | a | | b |    

3 ((a b)

| b a |

 



1    4 (| a b | | a | | b |    

aاگر  -58 / 0 Aباشد، حاصل  2 | a a | | a a |   3 2  كدام است؟  2

1 (/0 208    2 (/0 208  

3 (/0 192    4 (/0 192  

aاگر  -59  bو  0  |ي  شده باشد، حاصل عبارت تعريف 0 a | | b |
A

| a | | b |




 
2

 همواره كدام است؟  2

1 (a b

a b




2
2    2 (a b

a b




2
2  

3 (1    4 (1  

 اي درست استدالل شده است؟  درست، نتيجه ياز فرض  كدام گزينهدر  -60

  . هاي مستطيل براي مربع نيز صادق است پس ويژگي. مستطيل نوعي مربع است) 1

  . اي مربع براي مستطيل نيز صادق استه پس ويژگي. مستطيل نوعي مربع است) 2

  . ها مربع براي مستطيل نيز صادق است پس ويژگي. مربع نوعي مستطيل است) 3

  . هاي مستطيل براي مربع نيز صادق است پس ويژگي. مربع نوعي مستطيل است) 4
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 دهد؟ اكسيد را نشان مي كدام گزينه نمايش صحيحي از پيوند كوواالنسي در مولكول كربن دي - 61

1 (O C O   2 (O C O   3 (O O C   4 (O C O   

 به حالت گاز هستند؟) C25(ها در دماي معمولي  هاي زير، كدام هيدروكربن در بين هيدروكربن  -62

 »تان و ايكوزانمتان، بوتان، اوك«

  ايكوزان -اوكتان) 4  بوتان -متان) 3  بوتان -اوكتان) 2  ايكوزان  -متان) 1

 هاي نفتي باالتر، كمتر است؟ هاي نفتي مياني در ستون تقطير نفت خام در مقايسه با برش هاي زير در مورد برش كدام يك از ويژگي - 63

  دماي جوش  )4  يل به جاري شدنتما) 3  هاي سازنده تعداد اتم) 2  نيروي ربايش بين ذرات) 1

 ؟افتد نميي طبيعي كربن اتفاق  كدام مورد در چرخه -64

  جايي كربن ذخيره شده در هواكره با كربن ذخيره شده در بدن جانداران جابه) 1

  جايي كربن ذخيره شده در بدن جانداران با كربن ذخيره شده در آب و خاك جابه) 2

  هاي فسيلي ا سوزاندن سوختافزايش كربن موجود در جهان هستي ب) 3

 اكسيد  دي صورت كربن تبادل كربن در اين چرخه به  )4

 هاي نفتي درست است؟ كدام توضيح زير در مورد برش -65

  .هر برش نفتي مخلوطي از چند هيدروكربن است كه همگي نقطه جوش يكسان دارند) 1

  . هم جدا كردتوان به كمك تقطير ساده از  هاي يك برش نفتي را نمي هيدروكربن) 2

  .شوند تر ستون تقطير نفت خام تشكيل مي هاي پايين تر در قسمت هاي نفتي سبك برش) 3

  .هاي كربن برابر دارند هاي يك برش نفتي تعداد اتم ي هيدروكربن همه  )4

0/هرگاه بدانيم به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق از منبع انرژي نفـت خـام و انـرژي خورشـيدي بـه ترتيـب        -66 0/و  7 05 

كيلو وات ساعت برق از انرژي خورشيدي، مانع ورود چنـد كيلـوگرم    1000به ازاي توليد  ،شود اكسيد توليد  كيلوگرم كربن دي

 شويم؟  اكسيد به هوا كره مي گاز كربن دي

1 (6500  2 (650  3 (2000  4(  200  

22توان به صورت ها را مي ي آلكان فرمول مولكولي همه. ها هستند از هيدروكربنها گروه بزرگي  آلكان -67 nnHC  بـا  . نشـان داد

 هاي زير نوعي آلكان است؟ يك از گزينه توجه به اين موضوع، كدام

1( 156HC  2( 209HC  3 (2212HC  4 (3015HC  

 تجربي علومهاي  سؤال
  علوم تجربي

  48تا  25هاي  صفحه
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 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از جمله -68

  . هاي فسيلي فقط شامل نفت خام و گاز طبيعي هستند سوخت) الف

  .دهد هاي اخير در جهان روند نزولي را نشان مي با كشف منابع جديد انرژي، مصرف نفت خام در سال) ب

  .يش جمعيت جهان، شناخت و استفاده از نفت خام بوديكي از داليل باال رفتن سطح بهداشت همگاني و افزا) ج

  .هاي اخير همواره ميزان اكتشاف منابع نفت خام از ميزان مصرف آن بيشتر بوده است در سال) د

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

گـاز كـربن   تـرين مقـدار    براي توليد مقدار معين و يكساني انرژي برق، با استفاده از كدام منابع توليد بـرق، بـه ترتيـب بـيش     -69

 شود؟ وارد هوا كره مي) ها بين گزينه(اكسيد و كمترين مقدار گاز كربن دي اكسيد  دي

 زغال سنگ –نفت خام   )4  نفت خام –زغال سنگ ) 3  گرماي زمين –نفت خام ) 2  گرماي زمين  –زغال سنگ ) 1

 مولكول اتن كدام است؟نسبت تعداد پيوندهاي موجود در يك مولكول متان به تعداد پيوندهاي موجود در يك  -70

1 (6
8  2 (7

6  3 (3
2  4(  2

3  

هـاي سـودمند و    درصد نفت مصرفي در سطح جهان، صرف سـاختن فـراورده  . . . دهد كه به طور ميانگين  ها نشان مي بررسي -71

 )به ترتيب از راست به چپ. (شود هاي مختلف مي درصد آن صرف سوختن و تأمين انرژي در بخش. . .  تازه و

1 (60 %- 40%  2 (40 %- 60%  3 (80 %- 20%  4 (20 %- 80%  

 كدام گزينه درست است؟ -72

  .كند اتم هيدروژن پيوند برقرار مي 4ها هر اتم كربن با  ي هيدروكربن در همه) 1

  .پيوند ميان كربن و هيدروژن از نوع يوني استها  در هيدروكربن) 2

  . هاي كربن برقرار است در هر مولكول اتن دو پيوند دوگانه ميان اتم) 3

  . اتن، پيوندهاي كوواالنسي، از نوع يگانه هستند در پليمر پلي) 4

 هاي زير صحيح است؟  يك از گزينه كدام -73

  . جايي برابر است شده همواره با جابه مسافت طي) 2  . ستتر ا جايي بزرگ شده همواره از جابه طي  مسافت) 1

  .تر است جايي كوچك شده همواره از جابه مسافت طي  )4  .جايي است تر يا مساوي جابه شده همواره بزرگ مسافت طي) 3

ر صـورتي  د. بر روي يك خط راست و با سرعت ثابت در حال حركت به سمت يكديگر هستند Bو  Aمطابق شكل زير دو متحرك  - 74

A ،mكه سرعت متحرك 

s
B ،mو سرعت متحرك  20

s
 ي دو متحرك از هم چند متر است؟ ثانيه فاصله 7باشد، پس از  10

1 (660  

2 (590  

3 (210  

4(  730   

B
m

v
s

 10  A
m

v
s

 20 
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بـاالتر رفتـه و    m15جسم به اندازه . كنيم ور قائم به سمت باال پرتاب ميبه ط m20جسمي را از باالي يك ساختمان به ارتفاع  -75

 مسافت طي شده اين جسم چند متر است؟. افتد سپس روي زمين مي

1 (35  2 (30  3 (50  4(  20  

kmساعت با سرعت ثابت  4بر روي يك خط راست، اتومبيلي به مدت  -76

h
ساعت با سرعت  6ه سمت شرق، سپس به مدت ب 50

kmثابت 

h
kmجايي چند  ي سرعت متوسط او در كل اين جابه اندازه. كند به سمت غرب حركت مي 100

h
 است؟ 

1 (75  2 (80  3 (100  4(  40 

kmثانيه سرعت آن بـه   5پس از . كند وع به حركت مياتومبيلي بدون سرعت اوليه با شتاب ثابت در مسيري مستقيم شر -77

h
36 

kmاين اتومبيل پس از چند ثانيه از شروع حركت، سرعتش به . رسد مي

h
 رسد؟ مي 72

1 (20  2 (25  3 (10  4(  40   

چند متـر   Bتا  Aاندازه سرعت متوسط از . پيمايد مي s4را در مدت زمان  Bتا  A  دايره مطابق شكل مقابل متحركي كمان نيم -78

  بر ثانيه است؟

1 (/ 2 5    2 (/2 5  

3 (5    4(  5   

 است؟ نادرستي زير  ها يك از گزينه كدام -79

  .حركت كرده و بعد از مدتي حركت دوباره بايستد، شتاب متوسط كل حركتش صفر خواهد شداگر متحركي از حال سكون ) 1

  . تواند شتابدار باشد حركت متحركي كه تندي آن ثابت است، مي) 2

  . ي سرعت متوسط داشته باشد تواند عدد كوچكتري نسبت به اندازه تندي متوسط هرگز نمي) 3

 . جايي آن خواهد بود كت كند مسافت طي شده توسط متحرك همواره برابر جابهاگر يك متحرك روي يك خط مستقيم حر  )4

مسـافت  . كنـد  را در مسيرهاي مستقيم طي مي Cي  تا نقطه  Bي  و از نقطه Bي  تا نقطه Aي  متحركي مطابق شكل زير از نقطه -80

  جايي اين متحرك به ترتيب بر حسب متر كدام است؟  طي شده و جابه

1 (50 10 2 ،50  

2 (60 ،50  

3 (10 50 2 ،40  

4(  40 ،40  
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  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463: : تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي
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     )آرش عيوق(  »4«ي  گزينه  - 1

خطاب به مخاطب » 2«ي  بيتي عاشقانه است، بيت گزينه» 1«ي  بيت گزينه. مفهوم عبارت صورت سؤال است عيناً هم» 4«ي  بيت گزينه
  . بار بكند ري با نتايج زيانخواهد كا دهد كه مي نيز شخصي را هشدار مي» 3«ي  گويد كار بيهوده نكند، و بيت گزينه مي

     )حميد اصفهاني(  »2«ي  گزينه  - 2

   ».ي كرد و از اين بابت، عار نداشتشاگردكه  شود؟ كسي مي استاد يچه كسداني  مي«: گويد بيت صورت سؤال مي
  خورده پير، سال: فرتوت / زمان : موسم/ عيب و ننگ : عار/ غار : كهف

     )حميد اصفهاني(  »1«ي  گزينه - 3

  . شود به همين شكل نوشته مي» موهبت«ي  ژهوا
     )سپيده فلّاحي(  »4«ي  گزينه - 4

  .اند ترتيب قاآني و جامي در تقليد از گلستان سعدي نگاشته را به» بهارستان«و » پريشان«

    )سپيده فلّاحي(  »3«ي  گزينه - 5

  : ي عبارت صورت سؤال، اين اتّفاق افتاده است شده در سومين بخش مشخّص. فعل يا بخشي از فعل را، نبايد بدون قرينه حذف كرد
 ».و سپس به مسير خود ادامه بدهند} كنند{مسافران نوروزي، الزم است هر دو يا سه ساعت يك بار در محلّي استراحت «

     )سپيده فلّاحي(  »2«ي  گزينه - 6

  : بازگرداني ابيات
  .  پرسش انكاري دارد! شود نشود؟ قطعاً صيد مي دصي من ي هخست دلِ مرغِ ، چگونهستا باز كدهيم كه در نميب ميهرگاه ) الف
  . پرسش انكاري دارد! احتياجي ندارد چه احتياجي به حجاز دارد؟ عشّاق مذهب قربِ تو است، در ي كه معتكف كعبه يكس) ب
  . ي نداردي پرسش بيت اصالً جمله .ستا شمع جگرتافته در سوز و گدازمثل  اًدائم رتاب من از آتش سودادل پ) ج
  .ي پرسشي ندارد بيت اصالً جمله .ستا ساز هب هاسوز همين سوخته از من دل كارِكه  سازم يو م سوزم يم عود به آن دليل مثل) د

  )پور سپهر خان(  »3«ي  گزينه - 7
  : در ابيات مرتبطهاي  بررسي بخش

دهد؟  ي قربت راه مي چه كسي ما را به سراپرده: »2«ي  گزينه .او دلم را به زنجير فروبست؛ او دلم را با زنجير فروبست: »1«ي  گزينه
» بهتر«در اين بيت معناي » به«. است) بهتر(به   ي خان، از خانه  خانه، خاك در مي: »3«ي  گزينه. انكاري است ،دقّت كنيد پرسش بيت

توان به دنيا تكيه  از هر نظر كه نگاه كني، نمي. ستين اميبر ا اي هيتكنگاه كني، كه  يبه هر معن: »4«ي  گزينه. دارد و صفت تفضيلي است
  . كرد

     )حميد اصفهاني(  »1«ي  گزينه - 8

» .ببارداو بر  يابر«مانند شده است كه » اي در بيابان شوق تشنه«، به »كند ديدار مي بيغا ارشوق كسي كه از ي«در بيت صورت سؤال، 
  .مانند شده است» ي زيبارو عرق بر چهره«تصوير  به» شبنم بر روي گُل سرخ«تصوير نيز » 1«ي  در بيت گزينه

     )پور سپهر خان(  »1«ي  گزينه - 9

  . ندارد  گويد جواني بازگشت است كه مثل بيت صورت سؤال، در توصيه به قدردانستن جواني است و مي» 1«ي  تنها بيت گزينه
     )آرش عيوق(  »2«ي  گزينه -10

  : بررسي ابيات
هر دو بيت بيان : »2«ي  گزينه. شور و شوق عاشق براي يار است و بيت دوم نكوهش انكاركنندگان آن بيان بيت نخست: »1«ي   گزينه

نشين نامناسب است اما  بيت نخست تأثير هم: »3«ي  گزينه. به شرطي كه اميد ديدار دوباره هم باشد  كنند دوري از يار خوش است، مي
بيت نخست در بيان لذّت وصال و بيت دوم بيتي : »4«ي  گزينه. بيند ش آسيب نميپسر  كه عزّت نوح با بدكاري بيت دوم در بيان آن

   .عرفاني است

 هاي فارسيپاسخ سؤال
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 )رضا معصومي(     »3«ي  گزينه -11

  شنبه پنج) 4/ ششم) 3/ سه شنبه ) 2/ چهارشنبه ) 1
 )رضا معصومي(  »2«ي  گزينه -12

  هايشان درس: دروسهنَّ )/ياد بگيرند: جا در اين(يادگرفتن : تعلّم /آموزان دانش: ذاتيالتّلم /مدير، خانم مدير: رةُيالمد /خواست: طلبت  

 )خديجه عليپور(   »4«ي  گزينه -13

  سال بعد: »السنة التالية«
 )درويشعلي ابراهيمي(   »3«ي  گزينه -14

  .ود، نه ماضي استمراري، فعل عبارت بايد مضارع ترجمه ش»!گردد نجار به دنبال كاري مي«: ي صحيح عبارت ترجمه
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«ي  گزينه -15

  .با هم متضاد هستند، نه مترادف» راستي: صدق«و » دروغ: كذب«نادرست است، زيرا » ب«فقط مورد 
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«ي  گزينه -16

 »!البتّه، كاري دارم«: »اي حميد، آيا كاري يا مشكلي داري؟«

 )علي مرتضويسيد محمد(     »4«ي  گزينه -17

  .رساند تنها اهميت ادب را مي» 4«ي  تأكيد دارند اما گزينه» برتري ادب و علم بر اصل و نسب فرد«هاي ديگر همه بر  گزينه
 )درويشعلي ابراهيمي(  »2«ي  گزينه -18

  قسم: »؟تقسيم كردسعيد مزرعه را به دو نصف «: ي عبارت ترجمه
 )رضا معصومي(  »4«ي  گزينه -19

 ت  -س -إ: بنابراين حروف باقيمانده، زائدند/ ف ر غ: هحروف اصلي كلم

 )درويشعلي ابراهيمي(   »3«ي  گزينه  -20

 .ساير كلمات همگي جمع مكسرند. است» گريستن«اسمي مفرد به معناي » بكاء«

  
     )زهرا داميار(    »2«ي  گزينه -21

هاي بد را به حضرت موسي  اسرائيل كه اتفاق  خداوند در جواب قوم بني »... لَا إِنَّما طَائرُهم عنْد اللَّهأَ... «: ي اعراف  سوره 131ي  مطابق با آيه
   ».آيد به دليل اعمال خودتان است و ارتباطي با پيامبر ندارد اين بالهايي كه بر سر شما مي« : دادند، فرمود نسبت مي) ع(

     )حامد دوراني(    »4«ي  گزينه  -22

در زمان حضرت موسي . ي معكوس بين اين دو وجود دارد شود، پس رابطه رنگ شود، ميل به خرافات بيشتر مي هر چه ايمان به خدا كم
  .اي از طال ساختند و او را پرستش كردند مردم گوساله) ع(

     )زهرا داميار(    »3«ي  گزينه -23

خواهد، بداند كه نعمت و پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد  را مي هركس نعمت و پاداش دنيا« : ي نساء سوره 134ي  ي آيه ترجمه
  .آورد دين الهي رستگاري دنيا و آخرت را براي انسان با هم به ارمغان مي» .خداست

     )صالح احصائي(    »4«ي  گزينه -24

تَتنزّلَ عليهِم المالئكة الّا تخافوا و التحزنوا و اَبشروا بالجنّة الّتي كُنتُم  انّ الَّذين قالوا ربنا اهللا ثُم استَقاموا« : فرمايد ي فصلت مي سوره 30ي  خداوند در آيه
شوند كه نترسيد و غمگين مباشيد و  پايدار ماندند، فرشتگان بر آنان نازل مي] در اين راه[پروردگار ما اهللا است و سپس : آنان كه گفتند. توعدون

  . پس دومين شرط عدم ترس و غمگين شدن، پايداري در راه خداست» .به بهشتي كه وعده داده شده بوديد، شاد شويد
است كه اين عبارت به عدم تسليم بودن در برابر امر خداوند اشاره دارد، » سركشي كرديد«، »استَكبرتُم«توجه كنيد كه معناي عبارت 

  . گر استقامت و پايداري در راه خداست ي شريفه بيان اما كل آيه

 هاي عربيپاسخ سؤال

  هاي آسمانهاي پيامپاسخ سؤال
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     )زهرا داميار(    »3«ي  گزينه  -25

او در برابر تمامي . ، تسليم بودن و اطاعت در برابر امر خداوند بود)ع(ترين ويژگي زندگاني حضرت ايوب  مهمي انبياء  سوره 84ي  طبق آيه
هايش  د و رنجهايي كه در زندگي برايش پيش آمده بود، صبر پيشه كرد و سرانجام او اين بود كه خداوند دعايش را اجابت كر مشكالت و سختي
  .را برطرف ساخت

  
 )سكينه گلشني(    »4«ي  گزينه -26

متر  3000پس به ازاي . يابد گراد كاهش مي ي سانتي درجه 6متر ارتفاع، دماي هوا  1000، به ازاي هر )تروپوسفر(ي ورد سپهر  در اليه
  . يابد درجه كاهش مي 18افزايش ارتفاع، دما، 

  :ها يح ساير گزينهصورت صح
متر  200اي كم عمق با ژرفايي كمتر از  ناحيه. . . در جاهايي كه : »2«ي  گزينه. در اقيانوس آرام قرار دارد. . . دراز گودال ماريانا : »1«ي  گزينه

  . تآب و هوا گرم و مرطوب اس. . . هاي كنگو  در جنگل:»3«ي  گزينه. گويند شود كه به آن فالت قاره مي ديده مي
     )صالح احصائي(    »4«ي  گزينه -27

. اند، بيشتر بوده است ي زمين داشته هاي جهان از تغييراتي كه در تمام مدت عمرشان بر سياره در دو قرن اخير، ميزان تغييرات زيست بوم
  .هاي علم و فناوري نه تنها موجب بهبود محيط زيست نشده، بلكه به شدت به آن لطمه وارد كرده است پيشرفت

     )حامد دوراني(    »3«ي  گزينه -28

ها و فرصت بازسازي  ي اقتصادي از جنگل ها متوقف شود، خردمندانه نيست، بلكه بايد ميان استفاده ي اقتصادي از جنگل كه استفاده اين
  . ها تعادل ايجاد كرد آن

     )معصومه طبيبي(    »3«ي  گزينه -29

  .ناچيز بوده است و طي دويست سال گذشته، سير صعودي پيدا كرده است هاي طوالني ثابت يا بسيار رشد جمعيت جهان طي سال
     )حامد دوراني(    »1«ي  گزينه -30

  . كشورهاي ژاپن و آلمان هر دو تراكم جمعيت زياد دارند

  
 )علي شكوهي(    »2«ي  گزينه -31

 ».ست؟ او يك پسر عصباني نيستا نادرستاز لحاظ ساختار گرامري   كدام جمله«: ي جمله ترجمه

  .بيايد " "to beپس از فعل  "not"براي منفي كردن بايد : نكته
     )بهرام دستگيري(    »1«ي  گزينه -32

  . در آمده است» 1«ي  به شكل گزينه ،الي بودنؤبوده كه با توجه به س »2«ي  جمله در ابتدا به شكل گزينه
     )عبدالرشيد شفيعي(    »3«ي  گزينه -33

  ».خواند مادرم االن دارد يك داستان كوتاه مي«: ي جمله ترجمه
  فاعل+ to be+ فعل + ing  :شود اين زمان به شكل زير ساخته مي. زمان حال استمراري براي بيان كاري است كه در حال انجام است

Ali is listening.  
     )عبدالرشيد شفيعي(    »1«ي  گزينه  -34

  ».كنند آن ها دارند با ماشين سفر مي: ب» «كنند؟ نه دارند به شيراز سفر ميبرادران تو چگو: الف« :ي جمله ترجمه
صحيح » 1«ي  ، گزينهجايي كه فاعل جمع است از آن). »4و 2« دليل نادرستي گزينه هاي(ال به فعل مثبت نياز داريم ؤباتوجه به مفهوم س

  )»3«ي  دليل نادرستي گزينه. (است
     )ميرحسين زاهدي(    »3«ي  گزينه -35

  ».تان را به دالر تبديل كنيد قبل از سفر به يك كشور خارجي، بايد ريال« :ي جمله ترجمه
 حدس زدن) 4  )پول( تبديل كردن) 3  جستجو كردن)2  بررسي كردن) 1

 هاي زبان انگليسي پاسخ سؤال

 هاي مطالعات اجتماعيپاسخ سؤال
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     )علي شكوهي(    »1«ي  گزينه -36

  ».گردشگر« »چه كسي دارد با مسئول پذيرش صحبت مي كند؟« :جمله ي ترجمه
  رزرو كردن )4  كالسي هم )3  دار مغازه )2  گردشگر) 1

     )بهرام دستگيري(    »2«ي  گزينه -37

 ».فهميدم: ب» «.من اينجا رزرو كردمببخشيد، : الف«: ي جمله ترجمه

  .فهميدم )2  چه جور آدمي هست؟) 1
  .توانيد بله، مي )4    .متشكرم )3

     )جواد مؤمني(    »2«ي  گزينه -38

 ».رود اش مي ي دايي او به مزرعه» «؟ودر كجا مي ها نيكول تابستان«: ي جمله ترجمه

     )جواد مؤمني(    »4«ي  گزينه -39

 »غذاي محبوبش چيست؟» «؟توانيد پاسخ دهيد كدام يك از سؤاالت زير نميبه «: ي جمله ترجمه

     )جواد مؤمني(    »3«ي  گزينه -40

  ».كنند مي زندگي هم با آنها» «نيست؟ صحيح نيكول و سييم ي درباره زير موارد از يك كدام«: ي جمله ترجمه

  
  )سجاد محمدنژاد(  »3«ي  گزينه -41

Bچون   C  است، تمام اعضايB  بايد عضوC  باشند يعني برايC داريم  :      C , , , , , ... 1 2 1 3 1  
Aچنين چون  هم B  است و اعضايB  ي  از اين در مجموعهرا پيشC شرط ايم قرار داده ،A C نيز برآورده شده است.  

  : مشخص شود Cكنيم تا حداقل تعداد اعضاي  Cرا نيز عضو  Bحال كافي است          C , , , , , , , , , , ... 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1  
  .حداقل پنج عضو دارد Cي  بنابراين مجموعه

  )فرزاد شيرمحمدلي(  »1«ي  گزينه -42
n(S)پيشـامد ممكـن اسـت؛ يعنـي      36در پرتاب دو تاس، . تر از شش، عبارت است از دو، سه و پنج اعداد اول كوچك   حـاالت  . 36

  :  مطلوب عبارتند از D ( , ),( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ) n(D)  2 1 3 1 5 1 4 2 6 2 6 3 6  

n(D)  : پس احتمال مورد نظر برابر است با
P(D)

n(S)
    

6 1
36   احتمال مطلوب6

     )هومن صلواتي(    »4«ي  گزينه  -43
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