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قرآن

 -8کدام فعل ،ترجمه نادرست دارد ؟
الف) ا َصلِحوا  :اصالح کردند

ب) لِ ُی ِ
دخ َل  :تا وارد کند

ج) ت َستَوی  :مساوی است

میت  :میمیرانَد
د) یُ ُ

 -2در ترجمههای زير  ،گزينه خطا را تشخیص دهید:
الف) ما َو ّص ٰی ِب ِه  :آنچه به آن سفارش کرد

ب) لَ َیقول َُّن َخلَ َق ُه َّن  :حتماً میگویند آفریدشان

لین  :پروردگار پدران پیشینتان
ج) َر ُّب ءابآئِ ُک ُم االَ َّو َ

د) ا َن نَج َعلَ ُهم  :که قرارشان دادیم

 -9در عبارات قرآنی « َو ل نَِئ َس َئل َت ُهم» و « تَح نت َها االَنها ُر » به ترتیب چه تعداد کلمه به کار رفته است؟
الف) ۲- ۵

ج) ۳ - ۵

ب) ۴ - ۴

 -4کدام گزينه ،معادلهای صحیح فارسی واژگان « َسکی َنه– َصدّ وا َ -محیا ُ -م ن
رسل– َقدَ ر » را در بر دارد؟

د) ۲- ۴

الف) محل آرامش – مانع شدند – زندگان – فرستنده  -اندازه

ب) آرامش – مانع شدند – زندگی – فرستنده – اندازه

ج) آرامش – سد کردند – زندگی – فرستاده – قادر

د) سکونت – مانع شوید – زنده میکند – فرستنده – توانا

 -5کدام گزينه  ،تمام ترجمههای آن صحیح میباشد؟
َش َع لَکُم  :شروع کرد برای شما  -سا َء  :چه بد است
الف) َ َ
ب) ا َو َحینا اِلَیکَ  :به او وحی کردیم -ا َ َجل  :مدّت

سی  :مشخّص ُ -جنود  :لشکر
ج) َع ٰ
د) ال یَسخَر  :نباید مسخره کند  -قَو ٌم ِمن قَوم  :گروهی ،گروهی را

 -6ترجمه درست عبارات قرآنیِ « انَّنم َا املُؤ نمنونَ

الس ٰم ن
َرض َو ما بَی َن ُهام ان ّال بنال َحق »  :عبارت است از . . . . . . . :
وات َو اال َ
انخ َوة» و « ما َخلَقنا م

الف) فقط مؤمنان  ،با هم برادرند  / .خلق نکردیم آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو هست را مگر به راستی.
ب) مؤمنان  ،فقط با هم برادرند / .نیافریدیم آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو هست را مگر به حق.
ج) قطعاً مؤمنان  ،با هم برادرانند / .نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه میان آن هاست را مگر به درستی.
د) قطعاً مؤمنین  ،برادران یکدیگرند / .آنچه خلق کردیم از آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو هست را به حق.
 -7ترجمههای خطای

اين عبارات قرآنی « َجزآ ًء ِبن ا کانوا یَع َملونَ

» « ترجمه  :پاداشیی به سبب آنهه اناام دادند» و « اَضَ مل اَعاملَ ُهم » «ترجمه:

گمراه شدند با کارهای شان » مربوط به کدام واژگان در گزينههای زير میباشد ؟

الف) کانوا یَع َملونَ  -ا َضَ َّل

ج) َجزآ ًء – ا َضَ َّل

ب) ِبِ ا  -ا َعاملَهم

د) کانوا یَع َملونَ  -ا َ
َعامل

پیام های آسمان

 -0گزينه صحیح در ارتباط با « شناخت صفات خداوند » را تشخیص دهید.
الف) بهترین راه برای شناخت صفات و ویژگیهای خداوند ،تفکّر در کتاب خلقت ودقت در تجلّی آثار و نشانههای او در جهان است.
ب) سخن «ما َع َرفناکَ َح َّق َمع ِرفَ ِتکَ » (از پیامبرصلوات اهلل علیه)گویای تواناییهای نا محدود انسان در شناخت کامل خداوند است.
ج) «برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتریست معرفت کردگار» این بیت ،بیانگر شناخت خالق از طریق تفکر درآیات قرآن است.

د) با اینکه مخلوقات نشانههای الهیاند ،صفاتی که از مخلوق و محدود بودن موجودات سرچشمه میگیرد در خداوند نیست .
 -0کدام گزينه به ترتیب معنای دقیق ذکرهای «تسبیح » و « حمد» میباشد؟
الف) ستایش کماالت خداوند – منزّه دانستن خدا از نقائص و عیوب
ب) بی نقص و عیب بودن آفرینش – ستایش زیباییهای خلقت
ج) منزّه دانستن خداوند از هر نقص و عیبی – ستایش کماالت و خوبیهای خداوند
د) ستودن کماالت خدا و منزّه دانستن او از عیوب – ستایش زیباییهای آفرینش

 -88با توجه به مفهوم آيه مبارکه « إَّنم َا املُؤ نمنونَ المذی َن انذا ُذ نک َر اللهُ

َوجن لَت قُلوبُهم » اين عبارت به کدام يک از راههای دسییتیابی و تقويت ايمان

به خدا اشاره میکند؟
الف) الگو قرار دادن مؤمنان و نیکان

ب) یاد و ذکر خداوند

ج) عمل به کار نیک و دوری از گناه

د) به دست آوردن آرامش روحی
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 -88از گزينههای زير  ،عبارت صحیح را انتخاب فرمايید:
الف) دلیل دشواری و سختی برخی قوانین و دستورات الهی ،جلوگیری کردن از گمراهی انسانهاست.
ب) مفهوم کالم نورانی « ُه َو الغَفو ُر ال َودو ُد» اشاره به احاطهی علم خداوند بر کلّ موجودات دارد.
ج) اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت  ،تعریفی از واژههای «علم و شناخت» است .
د) حضرت موسی علیه السالم ،طاغوت زمان خود را با شجاعت و استداللهای محکم به چالش و مبارزه کشاند .

 -82پیام خداوند در آيه مبارکه « لن َم تَع ُبدُ

بِص » به کدام يک از موضوعات زير مربوط میشود؟
ما ال َیس َم ُع َو ال ُی ن ُ

الف) صفاتی همچون بصیر و سمیع بودن خالق

ب) مبارزه با عقاید باطل و خرافات

ج) پایداری در پرستش و عبادت مستمر

د) تسلیم در برابر امر خداوند بودن

 -89عبارت درست را در گزينه های زير تشخیص دهید:
الف) مراجعه مردم به فال گیر ،رمّال و...به این دلیل بوده است که این گونه اعتقادات ریشه در انجام دستورات الهی داشته است .
ب) پیامبر خدا (ص) قیام مهدی (ع) را در شرایطی که مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند بیان میفرمایند.
ج) با توجه به عالئم و شرائط قیام امام دوازهم (ع) ،میتوان وقت و زمان برای ظهور ایشان معین نمود .
د) مهمترین هدف نهایی امام زمان (ع) از قیام  ،به دست گرفتن حکومت و غلبه بر حاکمان پیشین است.
 -84از میان موضوعات زير ،کدام عبارت صحیح است؟
الف) یکی از مشکالت بزرگ امامان معصوم (ع) برای اجرای دستورات ،ترس مردم از حاکم وقت بود .
ب) با توجه به سخن امام صادق (ع) درباره هدایتگران واقعی  ،قرآن برخی یهودیان را به جهت جمع آوری اموال سرزنش فرموده است.
ج) غالباً برای حل مشکالت و اختالفات می توان به هر حاکمی در زمان خود مراجعه نمود.
د) پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم به عهده حاکمان انتخاب شده از سوی مردم قرار گرفت.
 -85کدام يک از گزينههای زير خطاست؟
الف) کسی که موجب شادی و خوشحالی امام زمان (ع) شود ،از یاران ایشان محسوب میگردد.
ب) در زمان عدم دسترسی به امام معصوم (ع) ،مردم به شاگردان امام ارجاع داده میشوند .
ج) پیامبر اکرم (ص) بهترین کارهای امّت را « گرهگشایی از مشکالت گرفتاران» برمیشمارند.
د) هر شخصی که درباره مسائل دینی اظهار نظر میکند نمیتواند شایستگی هدایت مردم را هم داشته باشد.
عربی

 -86کدام عبارات نورانی از قرآن و حديث دارای ترجمهای صحیح است؟

َّذین آ َمنوا لِ َم ت َقولونَ ما الت َ ْف َعلونَ ؟ » ترجمه :ای کسانی که ایمان آوردید چیزی میگویید که به آن عمل نمیکنید.
الف) «یا أَیُّ َها ال َ
الص ْْبِ ».ترجمه  :بدانید که پیروزی همراه بردباریست.
ْص َم َع َّ
ب) «اِ ْعلَ ْم أَنَّ ال َّن ْ َ

َریب ».ترجمه :هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند ،پس قطعاً من نزدیکم.
ج) «إِذا َسأَلَکَ ِعبادی َعنّی فَ ِإنّی ق ٌ
الَّشیْنِ  ».ترجمه :خردمند کسی است که بهتر را از بدتر تشخیص میدهد.
د) «اَلْعا ِق ُل َم ْن یَ ْعر ُِف َخیْ َر َّ َّ
 -87گزينه خطا را تشخیص دهید:
الف) حروف اصلی « مستخدم »  :خ ،د ،م

ب) وزن « ُم َسلَّم » ُ « :م َف َّعل»

ج) معنای «ضارِب»  :زده شده

د) هم وزن « ت َعا َم َل » « :ت َقاطَ َع»

 -80در کدام گزينه تمام موارد کامالً صحیح می باشد ؟

الف) ْاْل َحد  :یک شنبه  /الثُّالثاء  :سوم ِ /
واحد :یک ْ /اْلَ َّول  :یکم
ب) تمام واژگانِ « ت َعا ُمل َ ،معلومات ُ ،ع ّاملُ ،معا ِمالت َ ،ع ّالمة » هم خانوادهاند.

َّش
ج) این کلمات هم وزن اند ُ :م ْح ََت ِْق – ُم ْختَ ِ ْْب ُ -م ْح ِس ْن – ُمنْتَ ِ ْ
ْبَ ،س ِم ْعتُام » بر دوم شخص فارسی داللت میکنند .
د) فعلهای « ت َْصد َ
ُقین ،إِ ْجلِ ْ َ
 -80در کدام گزينه يک واژه با ديگر واژگان مرتبط نیست؟

الف) ُمحافَظَة – شَ ْهر – َمدینَة – قَ ْریَة
ج) شارِع – سا َحة – َرصیف – َم َم ّر

ب) قَدَم – یَد – َعیْن – َرأس
د) َسیّا َرة – حا ِفلَة – َسفینَة – طائِ َرة
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هاب لن ُص ْن نعها »
اسی الْ َجدیدُ » و « َعل مَی ال مذ ُ
 -28کدام گزينه واژههای مشخّص شده در عبارات زير را درست ترجمه نموده است؟ «یَ ْب َت ند ُئ الْعا ُم الدر ُّ
الف) شروع می کند – باید بروم

ب) شروع می کند – بر من الزم است

ج) شروع می شود – من باید بروم

د) شروع شد – الزم است بروم

 -28گزينهای که ترجمه صحیح عبارت را در بر دارد انتخاب نمايید:

الف) ِعندَما شا َه ْدتُ ُه َعلَی ال َّر ِ
صیف الْ ُمقابِلِ  ،نا َدیْتُهُ .ترجمه  :وقتی که او را در پیاده روی روبرو دیدم ،او مرا صدا زد.

ِْس َو بَ َدأَ بِالْ ُبکا ِء َوقَ َّب َل أَخا ُه َو ا ْعتَ َذ َر  .ترجمه  :پس از پل عبور کرد و شروع کرد به گریستن و برادرش را پذیرفت و معذرت خواست.
ب) فَ َع َ َْب الْج ْ َ

َت  .ترجمه  :کشتی کمی شکسته شد ولی آنها را غرق نکرد.
َْستْ قَلیالً َولٰ ِکنَّها ما َغ ِرق ْ
ج) َّ
السفینَ ُة انْک َ َ

د) َرأَیْنا دُخانا ً ِمن بَعید.فَأَت َ ْینا َو شا َهدْناکُم  .ترجمه  :از دور دودی دیدیم .پس آمدیم و شما را دیدیم.
 -22در کدام گزينه تعداد بیشتری فعل وجود دارد؟

الف) « اَلْکَال ُم کَالدَّوا ِء .قَلیلُ ُه یَنْ َف ُع َو کَثی ُر ُه قاتِ ٌل ».
ریاح َو صا َر الْ َب ْح ُر َم ّواجاً .فَأَصابَ ْت َسفینَتُ ُهم َص ْخ َر ًة فَخافوا.
ج) َع َصف ْ
َت ٌ

جاب...
ب) َذ َه َب أَبو ُه إِلَی ِه َو تَ َکلَّ َم َم َع ُه َو َسأَلَهُ :لِامذا ماأَکَل َْت الطَّعا َم؟أَ َ
َّش ِح إِ ِ
شارات الْ ُمرو ِر َو طَل ََب ِمنْ ُهم الْ ُعبو َر ِم ْن َم َم ِّر الْ ُمشا ِة .
طی لِ َ ْ
د) جا َء ُ ْ
َش ٌّ

 -29کدام گزينه تمام موارد خود را درست معرفی نموده است؟
اس ُجدوا ِِل َد َم ف ََس َجدوا »
الف) این آیه مبارکه ،دارای  ۳فعل امر است َ « :و إِ ْذ قُلْنا لِلْ َمالئِ َک ِة ْ
ْت َحزینَ ٌة ؟ »
ب) این عبارت مطابقت فعل و ضمیر دارد « :یا زَمیلی ،إِ ْجلِسی هُناکَ ؟ لِ َم أَن َ

ج) این فعلها متناسب جای خالی اند :یا أُخْتیُ . . . . . . . ،م ْستَ ْقبَل َِک ( .اِ ْصنَ ْعی )  /یا طالِباتُ  . . . . . . . ،إِلٰی نُزو ِل الْ َمطَرِ ( .اُنْظُ ْرنَ )
بین إلَی الْ َمد َر َس ِة ؟ ِْلَنّی َصغی َر ٌة  /کَ ْی َف تَ ْرجِعونَ ؟ َمسا ًء
د) این پرسش ها پاسخ صحیح دارند :لِامذا التَ ْذ َه َ
 -24کدام توضیح برای واژههای مشخص شده ،درست میباشد؟

واصلَ ُة  :إِدا َم ُة الْ َع َملِ َو ْاالِ ْس ِتمرا ُر َعلَیْ ِه.
الف) اَلْ ُم َ
ج) ِ
قاط ُع ال َّر ِحمِ  :ه َو الَّذی یَ ْدخ ُُل الْ َب ْی َت ِبدَع َوة أَو ِبغَی ِر َد ْع َوة.

َلصحی َف ُة َ :مکانٌ ُم َج َّه ٌز لِ َف ْح ِص الْ َمرضَ ی.
ب) ا َّ
َرض ِ
واس َع ٌة فیها أشْ جا ٌر کَثی َرةٌ.
د) ا َلْ ُمحافَظَ ُة  :ا ٌ

 -25گزينهای که متضاد و مترادف صحیح را در بردارد انتخاب نمايید:

خیصة  //غال َیة  -بَعید = بِدایَة
الف) َر َ
ج) قَبیح = قَریب  -بَ ْیع َِ //شاء

ب) َجامل  //قُ ْبح  -ل َّام = ِع ْندَما
د) تِلْمیذ = طالِب َ -حزین = غَضْ بان

مطالعات اجتماعی

 -26کدام عامل موجب میشود درازی شب و روز در طول سال نامساوی شود؟
الف) اعتدالین

ب) حرکت انتقالی زمین

ج) مایل بودن محور قطب

د) حرکت وضعی زمین

 -27گودال ماريانا عمیقترين بخش کره زمین است .کدام دو محیط زير در آن کمتر ديده میشود؟
الف) هیدوسفر – اتمسفر

ب) بیوسفر  -اتمسفر

ج) لیتوسفر – بیوسفر

د) لیتوسفر  -هیدوسفر

 -20به ترتیب متنوعترين و گستردهترين زيست بومها در کدام نواحی آب و هوايی قرار گرفتهاند؟
الف) گرم و مرطوب – سرد و مرطوب

ب) گرم و خشک – گرم و مرطوب

ج) سرد و مرطوب – سرد و قطبی

د) سرد و قطبی – گرم و خشک

 -20تغییرات آب و هوايی در اين اليه صورت میگیرد؟
الف) استراتوسفر

ب) مزوسفر

ج) ترموسفر

د) تروپوسفر

 -98میزان طول عمر يا امید به زندگی در يک جامعه نشان دهندهی وضعیت  . . . . . . .در آن جامعه است؟
الف) سالمت روحی و روانی

ب) سالمت و بهداشت

ج) دانش و فرهنگ

د) رفاه اقتصادی

 -98علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در دهههای اخیر چیست؟
الف) افزایش ازدواج جوانان

ب) کاهش جنگ و درگیریهای سیاسی

ج) کاهش میزان مرگ و میر کودکان

د) افزایش امکانات زندگی

 -92کدام يک از گزينههای زير از عوامل داخلی نابرابری در جهان نمیباشد؟
الف) فرهنگ و باورهای غلط

ب) مستعمره کردن کشورها

ج) بی سوادی و ناآگاهی مردم

د) نداشتن ایمان و پشتکار و اراده

4

آزمون جامع  ،متوسطه اول ،سال تحصیلی  ،8900 - 00پايه نهم  -مرحله اول

 -99کدام مورد زير از عوامل تکرار شونده در شکستهای شاه اسماعیل صفوی است؟
الف) عدم ارتباط با دولت های خارجی

ب) عدم همبستگی میان مردم

ج) ضعف و کمبود تجهیزات نظامی جدید

د) جنگهای زیاد با همسایگان

 -94کدامیک از عالئم زير  ،طول غربی را نشان می دهد؟
ب)W

الف)S

د) E

ج)N

 -95در کدام زيست بوم زمین همیشه مرطوب می باشد؟
ب) توندرا

الف) جنگلهای استوایی

د) تایگا

ج) ساوان

ادبیات فارسی

يعنی که دو بشنو و يکی بیش مگوی» زمان و نوع فعل دادند و نقش ضمیر«ت» درکدام گزينه به

 -96دربیت«دادند دو گوش و يک زبانت زآغاز
درستی آمده است ؟

ب) ماضی نقلی – مضاف الیه

الف) ماضی ساده – مضاف الیه

د) ماضی نقلی  -متمم

ج) ماضی ساده  -متمم

 -97دربیت « تاکی آخر چوبنفشه سرغفلت درپیش حیف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار» گزينهی نادرست کدام است ؟
الف) بیت ۴جمله دارد.

ب) مصراع اول کنایه دارد.

ج) بنفشه نماد غفلت و در فکر فرورفتن است.

د) در پیش نقش مسندی دارد.

 -90کدام يک از وابستههای پیشین نمیتواند بدون اسم به کار برود؟
ب) همه

الف) هر

د) همان

ج) این

 -90کدام گزينه از نظر نگارشی درست است ؟
الف) کتاب گلستان توسط سعدی نوشته شده است.

ب) من به انتقادات و پیشنهادات شما خوب گوش میکنم.

ج) سهراب با رستم رویارو و او را به زمین زد.

د) من کتاب گلستان را که بسیارآموزنده است مطالعه کردم.

 -48درکدام گزينه تعدادحروف اضافه و متمم برابر نیست؟
همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

الف) تا قیامت سخن اندرکرم و رحمت او
ب) هم نشین تو از تو به باید

تا تو را عقل و دین بیفزاید

ج) مهتری گر به کام شیر در است

شو خطرکن ز کام شیر بجوی

د) کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

 -48به جزگزينهی  . . . . . . .در ديگر گزينهها يک ترکیب وصفی داريم؟
الف) خداوند نام و خداوند جای
ج) توانا بود هرکه دانا بود

خداوند روزی ده رهنمای
ز دانش دل پیر برنا بود

ب) خداوندکیوان وگردان سپهر

فروزندهی ماه و ناهید و مهر

د) دیدهاینیست نبیند رخزیبایتورا نیستگوشیکه همی نشنود آوای تو را

 -42کدام گزينه به « قادر بودن» که يکی از صفات خداوند است اشاره می کند؟
الف) نعمتت بارخدایا ز عدد بیرون است

ب) نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ج) آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

د) که تواند که دهد میوهی الوان از چوب

 -49توضیح زير مربوط به کدام گزينه است ؟ «کتابیاست بهزبانفارسی با موضوعاخالقیو دينی که خالصهی کتاب عربی احیاءعلوم دين میباشد».
الف) روضهی خلد

ب) تذکرة االولیاء

ج) کیمیای سعادت

د) توحید مفضل

 -44آيه ی 808سوره اعراف «والله االسام ءالحسنی فادعوه بها» به کدام صفت خداوند دربیت «خداوند نام وخداوند جای
رهنمای» اشاره دارد ؟
الف) خداوند نام

ب) خداوند جای

ج) خداوند روزی ده

 -45در کدام گزينه هم ،هم خانواده فارسی و هم ،هم خانواده عربی وجود دارد ؟
الف) آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

ب) تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او

همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

ج) نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است

شکرانعام تو هرگز نکند شکرگزار

د) سعدیا راست روان گوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

د) خداوند رهنما

خداوند روزی ده
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 -46کدام گزينه با بیت مقابل آن قرابت ندارد؟
الف) ستودن نداند کس اورا چوهست
ب) توانا بود هرکه دانا بود

میان بندگی راببایدت بست « ازدست وزبان که برآید

زدانش دل پیربرنا بود « هرکه دراو جوهر دانایی است

کز عهده شکرش به درآید»

برهمه چیزیش توانایی است »

ج) نیاید بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه « نه ادراک به کنه ذاتش رسد

نه فکرت به غور صفاتش رسد»

د) خداوند نام وخداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای «چو ذاتش برتراست ازهرچه دانیم

چگونه شرح آن گفتن توانیم »

 -47چه چیزی برتاثیر کالم اندرزی میافزايد؟
الف) حفظ آرامش و نرم گفتاری

ب) حفظ روحیهی نیک اندیشی و خیرخواهی

ج) لحن دستوری و فرمان

د) لحن متناسب با فضای تعلیمی

علوم تجربی

 -40کدام يک از مواد زير از خروجی پايینترين بخش برج تقطیر به دست میآيد؟
الف) قیر

ب) سوخت هواپیما

د) سوخت کشتی

ج) روغن

 -40در ساختار سولفوريک اسید کدام عنصر وجود ندارد؟
الف) اکسیژن

ب) گوگرد

د) هیدروژن

ج) کربن

 -58کداميک از واکنشهای زير بدون فرآورده خواهد بود؟
 ( Aسديم و آب

 ( Bمس و محلول آهن سولفات

 ( Cطال و اکسیژن

 ( Dمحلول کات کبود و سديم هیدروکسید

الف) AوC

ب)  BوC

د)  AوD

ج)  BوD

 -58درکدام يک از مولکولهای زير پیوند اشتراکی( کوواالنسی) دوگانه وجود ندارد؟
الف) کربن دی اکسید

ب) اتن

د) متان

ج) اکسیژن

 -52چند مورد ازگزارههای زير از نظر علمی صحیح است؟
* در برج تقطیر اجزای سازندۀ نفت خام بطور کامل از هم جداسازی میشوند.
* در چرخۀ کربن ،کربن به شکل کربن دی اکسید مصرف يا تولید میشود.
* هیدروکربن هايی که نقطه جوش باالتری دارند،آسان تر جاری میشوند.
* موزهای رسیده با آزادکردن گاز اتن در رسیده شدن موزهای نارس نقش دارند.
* در يک مولکول بوتان ،نسبت پیوند (کربن – کربن) به پیوند(کربن – هیدروژن) برابر
الف)1

ب)۲

𝟒
𝟎𝟏

است.

ج)۳

 -59چنددرصد از الکترونهای اتمهای موجود در مولکول آب در پیوند (اشتراکی) کوواالنسی شرکت کردهاند؟
الف) 40 00

ب) 20 00

ج) 50 00

د)۴
د) 100 00

 -54کدام گزينه عبارت زير را به درستی کامل نمیکند؟
« حرکت  . . . . . . .ورقههای سنگ کره باعث ايااد  . . . . . . .میشود».
الف) دور شونده ،ورقة اقیانوسی جدید

ب) نزدیک شونده ،پوستة جدید

ج) نزدیک شونده ،گسل

د) دور شونده ،آتشفشان

 -55از عبارتهای زير چند مورد درست است؟
*وگنر برای اولین بار فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را مطرح کرد.
*سنگهای وسط اقیانوس از سنگهای حاشیه قارهها جوانتر است.
*بر اثرگسترش بستر دريای سرخ ورقۀ عربستان از ورقۀ آفريقا دور میشود.
*در قسمت پايین سست کره ،موادچگالی بیشتری نسبت به قسمتهای بااليی آن دارد.
*هند بخشی از قاره گندوانا بوده که به سمت شمال حرکت کرده و به آسیا پیوسته.
الف)1

ب)۲

ج)۳

د)۴
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 -56جسییمی با شییتاب 𝟐𝒔 2 𝒎⁄در راسییتای قائم به طرف باال کشیییده میشییود .اگرنیروی کشییش ن  98نیوتن باشیید ،جرم جسییم چند کیلوگرم
است؟«

𝑵
𝒈𝒌

𝟎𝟏 = 𝐠»
ب)1۵

الف)6

د) 1/۵

ج) ۲/۵

 -57جسمی با سرعت ثابت  5 m/sدر حرکت است .اگر نیروی ثابت  28نیوتنی در جهت حرکت جسم به مدت  4ثانیه بر آن وارد شود ،سرعتش به
 85 m/sمیرسد .جرم جسم چند کیلوگرم است؟
ب) ۴

الف) ۲/۵

د) 8

ج) ۵

 -50اتومبیلی با سییرعت𝒉 72 𝒌𝒎⁄از چهارراهی عبور میکند و 88ثانیه بعد موتورسییواری با سییرعت 𝒔 25𝒎⁄از همان چهارراه و در همان جهت
عبورمیکند .موتورسوار بعد از چند ثانیه به اتومبیل میرسد؟
ب)11

الف)8

د)۵1

ج)۴1

 -50کدام يک ازگزينههای زير در مورد حرکت يکنواخت روی خط راست غلط است؟
الف) حرکت با شتاب ثابت در مسیرمستقیم است .

ب) جابهجایی در زمانهای مساوی با یکدیگر برابر است.

ج) سرعت لحظهای با سرعت متوسط همواره برابر است.

د) تغییرات سرعت دربازههای مختلف زمانی صفر است.

 -68مطابق شیکل زير ،جسیمی روی سطح افقی میز قرار دارد .اين جسم را با نیروی 𝟐 𝐅 به پايین فشارمیدهیم و با نیروی افقی 𝟏 𝐅 میکشیم  ،اما از
جايش تکان نمیخورد .اگر مقدار نیروی 𝟐 𝐅 را زيادترکنیم ،نیروی تکیهگاه وارد برجسیم از طرف میز و نیروی اصطکاك ايستايی بین جسم و میز به
ترتیب چه تغییری میکنند؟
الف) زیادتر میشود – زیادتر میشود.

ب) زیادتر میشود – فرقی نمیکند.

ج) فرقی نمیکند – زیادتر میشود.

د) فرقی نمیکند – فرقی نمیکند.

 -68مطابق شکل زير ،متحرکی از نقطۀ  Aشروع به حرکت میکند و در نقطه  Bمتوقف میشود.
نسبت تندی متوسط به اندازه سرعت متوسط چقدراست؟(زاويهها درشکل قائمه هستند).
الف)6

ب) 6 5

ج)۵

د) اطالعات مسئله کافی نیست

A
B

B

ریاضی

 -62کدام يک از عبارتهای زير  ،يک ماموعه را مشخص میکند؟
الف) پنج عدد اول بزرگتر از 111

ب) اعدادطبیعی بین ۳و۴

ج) شاعران دارای سبک خاص در شعر

د) هزار عدد طبیعی کمتر از 111۳

 -69حروف نام ماموعهها هستند.کدام تساوی همواره درست است.
الف))𝐶 ∪ 𝐵( (𝐴 − 𝐵) − 𝐶 = 𝐴 −

ب))𝐵(𝑛 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) +

ج))𝐴(𝑛 < )𝐵 𝑛(𝐴 −

د) )𝐶 (𝐴 − 𝐵) − 𝐶 = 𝐴 − (𝐵 −



 -64ماموعه ی X  N , X 12

الف)۲

X  N

دارای چند زير ماموعه است؟

ب)۴

ج)8

د)16

 -65در پرتاب همزمان دو تاس چقدر احتمال دارد که فقط يکی از تاسها  6بیايد؟
1
الف)
6

5
ب)
18

1
ج)
3

11
د)
36

 -66کدام عبارت درست نیست؟
الف) بین هر دو عدد گویا بیشمار عدد گویا هست.
21
ب) نمایش اعشاری کسر
35

مختوم است.

ج) حاصل ضرب یک عدد گویا در یک عدد گنگ ،همیشه عددی گنگ میشود.
د) هر عدد حقیقی که گویا نباشد عددی گنگ است.
𝒃

|𝒃| +

 -67اگر  a,bدو عدد حقیقی مخالف صفر باشند چند مقدار متفاوت برای حاصل عبارت روبرو بهدست میآيد؟
الف)۲

ب)۳

ج)۴

د) بیشمار

|𝒂|
𝒂
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 -60ماموعه ی x  R 1 x  62
الف)6

 x  R 3  x  8دارای چند عضو است که عدد صحیح هستند؟
ب)۵

ج)۴
 1 7

 -60ساده شدهی عبارت روبرو در کدام گزينه آمده است؟
الف) 7 1

د)۳

 7 

2

2  72 

ج)  7 1

ب) 7 1

د)  7 1

 -78کدام جمله درست است؟
الف) هرچهارضلعی که قطرهایش برابرند ،مستطیل است.

ب) هرچهارضلعی که اضالعش برابرند ،مربع است.

ج) در هرمثلث محل برخورد میانهها درون مثلث است.

د) در هر متوازی االضالع قطرها برابرند.

 -78کدام يک از خاصیتهای زير که در مورد يک مربع نوشته شده است قابل تعمیم به همهی مربعها نیست؟
الف) هر قطرش نیمساز دو تا از زاویههای آن است.

ب) قطرهایش عمود منصف یکدیگر هستند.

ج) عدد محیط آن مضرب  ۴است.

د) تمام زاویههای خارجی آن با هم برابرند.

 -72کدام جمله درست نیست؟
الف) اگراز نقطهای خارج از دایره دو مماس برآن رسم کنیم طول دو مماس برابر است.
ب) هر نقطه روی یک نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.
ج) در هر مثلث متساوی الساقین هرنقطه روی هریک از نیمسازها از دو سر یکی از اضالع به یک فاصله است.
د) در هر متوازی االضالع فاصلهی هردو رأس مقابل از قطری که از آنها نمیگذرد ،برابر است.
 -79در شکل روبه رو دو پاره خط  ABو CDموازی هستند .برای کدام تساوی میتوان دلیل آورد؟
𝐸𝐵𝐶 = ̂
الف) ̂
𝐶𝐵𝐴

𝐴𝐶𝐵 = ̂
ب) ̂
𝐶𝐵𝐷

𝐵𝐶𝐴 = ̂
ج) ̂
𝐶𝐷𝐸

𝐸𝐶𝐷 = ̂
د) ̂
𝐶𝐴𝐵

 -74درپرتاب يک تاس چند پیشامد وجود دارد؟
ب)۳6

الف)6

د) ۲۴

ج)6۴

 -75در شکل روبه رو خط چین ها نیمساز هستند .اندازه ی زاويه ی 𝒙 چند درجه است؟
الف)1۲1

ب)1۲۵

ج)1۳۵

د) 1۴1

زبان انگلیسی

76- My English teacher is . . . . . . . .I have big problems . . . . . . . my English.
( Nervous-forgetد

( Funny-withج

( Angry-withب

( Upset-inالف

( boys’ ballد

( ball of the boysج

( boy’s ballب

( boys’ballsالف

77- The . . . . . . . is by the window. They’re playing volleyball.
?78- Which sentence is correct
?( How is your best friend likeالف

(There are some bread in the kitchenب
( How is it going? He’s going there by plane.د

( It is possible to find a suitable gift for daughters hereج

( book a hotelد

( check outج

( talk to a receptionistب

( check inالف

( hold-natureد

( recite-turnج

( read-newب

( sing-exchangingالف

79- When you report you are at a hotel, an airport, it is . . . . . . ..

?80- Does your parent . . . . . . . .the Holy Quran at the . . . . . . . .of the year

کارنامه و پاسخنامه تشريحی سواالت در سايت  www.natije.irقابل مشاهده است.

شماره داوطلبی

جهت مشاهده کارنامه ،شماره داوطلبی و رمز کارنامه خود را از روی پاسخنامه،
در کادر روبهرو يادداشت نمايید.

رمز کارنامه

