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 رانجمهوري اسالمي اي

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

 اداره سنجش آموزش وپرورش   

 دفترچه سؤاالت آزمون

 تعیین اولویت مراکز آموزشی

 استعدادهای درخشان

 دوره دوم متوسطه

 )آزمون تعیین مرکز دانش آموزان پایه نهم مدارس سمپاد(

 40/40/0044تاريخ برگزاري : جمعه 

 صبح 9ساعت : 

 دقيقه 024مدت پاسخ گويی : 
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 تا شماره از شماره سوالتعداد مواد امتحاني
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 31 53 02 ادبیات فارسي

 53 31 22 رياضیات
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 آزمون نمره منفی دارد.
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 ( 04تا  0از سوال ) پيامهاي آسمانآموزش قرآن و 

 کدام گزینه به ترتیب در مورد صفات قابل حمد و تسبیح درست است؟ -1
 .    پوش هرکاستییاور، ای پردهای یاور هر بی (1

 .      کس همانندش نیستکه هیچنگرفته، ای آ اکه دانشش همه را فرای آن (2

        .که جز عفوش خواهش نشودکه جز به فضلش امید نیست، ای آنی آنا (3
           .     که جز او پرستیده نشودکه جز به او امیدی نیست، ای آنای آن (4

یلموقینیَ ﴿ شریفه ۀمفهوم و موضوع آی -2  قرابت دارد؟ ،ینهباکدام گز﴾َو ِفی االَرضی ءایٌٰت ل
َمت لَِغد  ﴿ (2 ﴾ُسبحاَن اهلِل َواحلَمُدهلِلِ ﴿ (1  ﴾َوتَلنُظرنَفٌس ما قَدَّ
یَن َکَفروابِآیاتِنا﴿ (4 ﴾اَفاَلیَنُظروَن ِاََل اإِلبِِل َکیَف ُخِلَقت﴿ (3  ﴾َو اَّلَّ

 است؟درکدام گزینه آمده ﴾اََضلَّ اَعمالَُهم﴿متضاد ترکیب قرآنی -3
 ﴾َو اَصلََح بالَُهم﴿ (2 ﴾وا َعن َسبیِل اهللِ وََصد   ﴿ (1
یِّئاِت ﴿ (3  ﴾اُنِذروا ُمعرِضونَ ﴿ (4 ﴾اجََتَُحوا السَّ

 کند؟کدام گزینه حدیث حضرت علی)ع( را کامل می -4

 .«ا ......... خواهی با تو رفتار نماید با او رفتارکن، امگونه که میمحبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال......... . همان»
 

 جا نداشته باشاز او توقع بی –به طور مطلق به او اعتماد نکن  (1

 همه اسرارت را با او درمیان مگذار -به طور مطلق به او اعتماد نکن (2

 به طور مطلق به او اعتمادنکن -همه اسرارت را با او درمیان مگذار (3

 جا نداشته باشز او توقع بیا -همه اسرارت را با او درمیان مگذار (4

 کدام آیه به تجارت بین خدا و مؤمنان اشاره دارد؟ -5

یَن ءاَمنوا کونوا اَنصاَر اهللِ ﴿ (1 َهااَّلَّ  ﴾یآ اَیُّ
 ﴾تُؤِمنوَن بِاهلِل َورسوِِل وُُتاِهدوَن یف َسبیِل اهللِ ﴿ (2
 ﴾یَغِفرلَُکم ُذنوَبُکم َویُدِخلُکم َجن ات  ﴿ (3
ُة و لِرَسوِِل َولِلمؤِمنیَ  َوهلِلِ ﴿ (4  ﴾العزَّ

 های نظامی، ازکدام آیه قابل برداشت است؟آمادگی دفاعی و کسب مهارت فواید -6

 ﴾... یُقاتِلوَن یف َسبیِل اهلِل َفیَقتُلوَن َو یُقتَلوَن ...﴿ (1
ی بایَعتُم بِه ...﴿ (2  ﴾... فَاستَبِِشوا بِبَیِعُکُم اَّلَّ
و ﴿ (3 ُکم ...َو اَِعد   ﴾ا ََلم ... تُرِهبوَن بِه عُدوَّ اهلِل وَعُدوَّ
َرُکم َو ِِلُِتمَّ نِعَمتَُه َعلَیُکم ...﴾ ﴿ (4  َو ما یُریُد اهلُل ... ِِلَُطهِّ

 :جزبهمنکر است  نهی از های امر به معروف وبه یکی از شیوهشده مربوط  داده ۀآیات شریف ۀهم -7

یِّئَةالتَستَوی احلََسنَُة ﴿ (1  ﴾ال یَسَخرقَوٌم ِمن قَوم  ﴿ (2  ﴾َو اَلالسَّ
 ﴾فَاَصِلحوا بََی اََخَویُکم﴿ (4 ﴾اَقیُموا الَوزَن بِالِقسِط ﴿ (3

 با کدام آیه قابل اثبات است؟ « انحراف پس از هدایت غیر ممکن نیست.»عبارت  -8

کِر بَعَد إذ جاَءین﴿ (1  ﴾لَُکم فیها ُسباًُل لََعلَُّکم تَهتَدونَ  وََجَعَل ﴿ (2 ﴾لَقد اََضلَّین َعِن اَّلِّ
 ﴾ءاِخذیَن مآ ءاتٰاُهم َربُُّهم﴿ (4 ﴾ٰهذا بَصائٌِر لِلن اِس َو ُهًدی َو رمََحةٌ ﴿ (3
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ِکر﴾درعبارت قرآنی  "ِمن"ۀکلم ۀترجم -9  کدام است؟﴿َفَهل ِمن ُمدَّ

 هیچ (4 هر (3 از (2 کهکسی (1
 های دشمن است؟نمایانگر راه خنثی نمودن هدف اصلی نقشه از نظرحضرت علی)ع( کدام تصویر -11

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 

𝛑در حل تمامی مسائل علوم تجربی )توجه:  (  32تا   00)از سؤال   تجربی علوم = 𝒈 و 3 = 04𝑁/𝐾𝑔  .در نظر گرفته شود) 

 مورد این عنصر درست بیان شده است.زینه در پردازد، کدام گمطلب زیر به معرفی یکی از عناصر جدول تناوبی می -11

 آخر  های الیۀبرابر است و تعداد الکترون های کلر در فرمول شیمیایی منیزیم کلریدعنصر با تعداد اتم اینهای الکترونی تعداد الیه "

   ...................این عنصر . "است. برابر(    P 51  با عنصر فسفر )  آن

 آید. ین از عناصر مهم به شمار میدر پوستۀ زم (1

 در ترکیب اتیلن گلیکول وجود دارد.  (2

 میل ترکیب شدن با اکسیژن را ندارد.  (3

 گیرد.  نافلزی است که در تهیۀ آمونیاک مورد استفاده قرار می (4

 درست است؟حتماً دربارۀ آن  گیری، کدام نتیجه −𝐗   و   +𝐌با توجه به ترکیب یونی حاصل از یون های  -12

 ، بیشتر است.Mاز عنصر  Xعدد اتمی عنصر (1
 یک دورۀ جدول تناوبی، جای دارند.فلز بوده و هر دو، در  Mنافلز و عنصرX عنصر  (2
 برابراست.  +Mو  −Xهای الکترونی، تعداد الیه (3
 رسانای جریان الکتریکی نیستند.  ،، در حالت جامد +Mو  −X ترکیب یونی حاصل از  (4

 غلط علمی وجود دارد؟های کدام ماده، در جدول زیر، در ویژگی -13
 آهک کلسیم کربنات اتانول نمک خوراکی ویژگی                               نام ماده                      

 2 3 3 2 تعداد عنصرهای سازنده 

 مولکول یون مولکول یون نوع ذرات سازنده 

 ضدعفونی کردن تولیدکلسیم قابل جذب هاضدعفونی کردن بیمارستان پزشکی کاربرد
 

 اتانول                   (4                           کلسیم کربنات (3  آهک (2 نمک خوراکی (1
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 ۀهای الیاند به تعداد الکترونشرکت کرده هایی که در پیوندن( نسبت تعداد الکترو2COر  ساختمان مولکولی ترکیب داده شده )د -14

 برابر است با ............ آخر که در پیوند شرکت نکرده اند، 
 2 (4 2به  3 (3 3به  2 (2 1 (1

         

       صحیح اطالعات جدول،  بر اساسیک از مطالب زیر  کدام.دهدها را نشان میها و دمای جوش آنجدول زیر برخی از هیدروکربن -15

  باشد؟نمی
4CH 22H9C 61H8C 61H7C 64H1C فرمول مولکولی 

  نقطۀ جوش )سانتیگراد( 61 81/1 521 515 -561
 شود. خارج می 4CHاگر مخلوطی از ترکیبات داخل جدول جهت جداسازی به برج تقطیر وارد شود، از باالترین برش،  (1

 کند.  تن یک مولکول متان، آب تولید میبرابر سوخ 61H7C  ،7 سوختن کامل یک مولکول (2

 های فوق، اوکتان نسبت به اتن، نیروی ربایش مولکولی بیشتری دارد. از بین هیدروکربن (3

 شود. دیرتر جدا می 02H9C را با تقطیر ساده جدا کنیم، 02H9C و 64H1Cدر صورتی که بتوانیم دو هیدروکربن  (4

 ؟است درترکیبات شیمیایی زیر از بقیه کمتر C-Cنسبت به پیوندهای  C-Hهای ام گزینه، نسبت تعداد پیونددرکد -16

1) 62H4C              2)  64H1C             3) 02H9C           4)  61H1C     

 درست است؟  قطعاًدر مورد عبارت زیر کدام جمله  -17

 "کیلومتر بر ساعت طی کرده است 18ا تندی متوسط  بین دو شهر را ب ۀخودرویی فاصل "

 . نکرده استخودرو در بین راه توقف  (1

 . نیستکیلومتر بیشتر  08فاصله دو شهر از (2

 .باشدکیلومتر بر ساعت  08تندی خودرو می تواند حداقل یکبار  (3

 است. کیلومتر بر ساعت حرکت کرده  08خودرو حتما کل مسیر را با تندی  (4

 تندی بیشتری دارد؟ ،اگر چرخ مقابل دوران کند، گردش کدام نقطه -18

 

1) C                 2) A                      

3) B        4)  است برابر نقطه هر سهتندی    

 ورت پادساعتگرد، متر بر ثانیه به ص 3کیلوگرمی با سرعت ثابت  2بازی یک ماشین اسباب -19

 ییتوان گفت نیروکند.  بر این اساس میمتر را  طی می 1/5ای به شعاع مسیر دایرهیک 

 شود چند وارد می -در محل نشان داده شده در تصویر -که به این ماشین اسباب بازی 

 نیوتن و در چه جهتی است؟

 مماس بر دایره به سمت باال  -نیوتن   6 (1

 به سمت غرب  –نیوتن  6 (2

 مماس بر دایره به سمت باال  –نیوتن  12 (3

 به سمت غرب  -نیوتن 12 (4

 کنید. کره را مشاهده میی سنگهای سازندهدر نمودار ون، سه حرکت از حرکات ورقه -21

 ،دهدرا نشان می هااین ورقهحاصل از حرکت های مشترک پدیده« د » تا «  الف » حروف 

 تی آمده است؟ها بدرسدر کدم گزینه این پدیده 

 

 کره / د= ایجاد دراز گودال اقیانوسیالف= آتشفشان/ ب= ایجاد درزه/ ج= کاهش مساحت سنگ  (1

 کره / د= خروج مواد مذابالف= ایجاد گسل/ ب= زلزله / ج= افزایش مساحت سنگ  (2

 الف= آتشفشان / ب= زلزله / ج= ایجاد گودال / د= خروج مواد مذاب  (3

 ایجاد گسل / ب= زلزله / ج= ایجاد گودال / د= ایجاد دراز گودال اقیانوسی الف=  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برخورد دو

 ورقه اقیانوسی    

 برخورد ورقه

 نوسی با قاره ای اقیا 

های ورقه

 الف  دورشونده 

 ب
 د ج
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 از هم km 588که حدودا  ، زیر موقعیت دو معدن گرانیت ۀنقش -21

 شناسان بر این باورند که این دهد. زمینفاصله دارند را نشان می 

 نار یکدیگر و بصورت یک میلیون سال پیش در ک 1دو معدن در 

  ،های سنگی منطقه توسط یک گسلاند و جابجایی تودهدهمعدن بو

 عامل دو قسمتی شدن معدن بوده است. در کدام گزینه امتداد حرکت 

 درستی آمده است؟هگسل و مقدار متوسط جابجایی در هر سال، ب

            انتی متر            س 2جنوب غربی،  –شمال شرقی  (2 سانتی متر         5جنوبی،  –شمالی  (1

 سانتی متر     5جنوب شرقی،  –شمال غربی  (4 سانتی متر      2جنوبی،  –شمالی  (3

 ه کار بردند، یکی از شواهدی که موافقان وگنر برای اثبات جابجایی قاره ها ب -22

 های مختلف است. طبق شکل از بین چهار فسیل معرفی شدهتشابه فسیل در قاره

 ی بعنوان فسیل راهنما دارند؟    کدامیک اهمیت بیشتر

 
 

 

 

 گلوسوپتریس         (2 سینوگناتوس          (1

 مزوزوروس (4 س      ولیستروزور (3

 با توجه به نقطه های مشخص شده  مقابل یک فشار سنج ساده است، ظرف  -23

 () جنس ظرف پالستیکی است.؟چه تعداد از عبارات زیر صحیح استروی بدنه ظرف، 

 اگر نقطۀD  رود. را سوراخ کنیم، هوا به درون ظرف می 

  اگر نقاطA   وB رود. را سوراخ کنیم، ارتفاع آب درون لوله باال می 

  اگر نقطۀC ریزد. را سوراخ کنیم، آب بیرون می 

  فشار آب در نقاطA   وB   .با هم برابر است 

          عبارت دو  (2          عبارت یک  (1

          عبارت چهار  (4          عبارت سه  (3

 در شکل مقابل، شناوری روی سطح آب قرار دارد  -24

 شود، یا پایین آمدن سطح آب، جابجا می و با باال

  ۀبرسد، عقرب 2به نقطه  5اگر سطح آب از نقطه 

 کند؟ ۀ کوچک، چگونه حرکت میمتصل به چرخ دند

 
 

 ند. کبه طرف راست حرکت می (1

 کند. به طرف چپ حرکت می (2

 ماند. ثابت می (3

 کند. ابتدا  به سمت چپ و سپس به سمت راست حرکت می (4

 ،برای باالرفتن از ساختمان  کیلوگرم 68جرم یک کارگر ساختمانی به -25

 نظر  کند. با صرفرکبی مانند شکل روبرو استفاده میاز ماشین م 

 و نیروی اصطکاک، او حداقل با چه نیرویی هااز جرم نخ و قرقره

 باید طناب را به پایین بکشد تا بتواند خود را باال ببرد؟   
 

 نیوتن               388 (2 نیوتن           688 (1

 نیوتن         158 (4 نیوتن             288 (3
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 از سقفی گرم 288 سانتی متر و جرم 588، به طول MNدر شکل زیر میله همگن   -26

 تعیینشود، می به وسط آن وارد  است، اگر بدانیم که نیروی وزن میلهآویزان  

 ؟ تا میله به صورت افقی در تعادل باشد باشدچند سانتی متر MNکنید فاصله 

 

 سانتی متر  1/8 (2 سانتی متر  18 (1

 سانتی متر  2/8 (4 سانتی متر  28 (3

 ، ( آمده است. بر اساس موقعیت تقریبی آنهاA و C ، Bر)یی موقعیت سه شهجغرافیا ۀدر روی کر -27

 بدرستی آمده است؟  ،سه شهر در کدام گزینه یا میل قبله  انحراف ۀمقایسه زاوی

 

1) C > B > A 2) B > C >  A 

3) > C > B A 4) > A > C B 

 

  ؟بیان شده است نادرستکدام عبارت علمی زیر  -28

 ن سیارات منظومه شمسی، سه سیاره ، کمتر از یک واحد نجومی با خورشید فاصله دارند.از بی (1

 دانند.ای شدید در اتمسفر زهره میزهره از عطارد بیشتر است که علت آن را اثر گلخانهسیارۀ دمای  (2

 .شودمی کاسته آن مقدار از مرور به و دارد بیشتری هیدروژن باشد، ترجوان هرچه ستاره (3

 مانند سیارات منظومه شمسی، بیضی شکل است. به دور زمین  مدار چرخش ماه  (4

29- 

 

 درست بیان نشده است؟های زیر مشخص کنید چه تعداد  از عبارت به کمک جدول زیر

 نام علمی راسته رده شاخه )زیر شاخه( سلسله

 Stereptopelia senegalensis کبوترسانان پرندگان مهره داران جانوران

 senegalensis د.نی آن ها هم قدرت تولید مثل داررندگانی  را شامل می شود که زادهپ 

 .گنجشک و کبوتر  با این پرنده در یک راسته قرار می گیرند 

 گیرند.ه هستند  اما در یک رده قرار نمیخرخاکی با این پرنده در یک شاخ 

   شباهت پرندگانی که در گروهStereptopelia   ار دارند بیشتر از پرندگان گروه  قرsenegalensis  .است 

                          صفر (4                      سه (3                         دو (2 یک                        (1

 دهد.را نشان می« ده پا» شکل مقابل جانور  -31

 باشد؟می جانورانگروه از های زیر مربوط به این یک از ویژگیکدام 
 

     روند.های این جاندار برای دفع آفات گیاهی به کار میبرخی از گونه (1

 این جانداران بدنی نرم و بدون حلقه دارند.  (2

 گیرند.پا و خرچنگ در یک گروه قرار میاین جانور با هشت (3

 باشد.جفت می 5تعداد پاهای حرکتی این گروه  (4

را  دمبرگ گیاه انگور های درس علوم تجربی قصد دارد آوندهای چوبیپایه نهم با توجه به غیر حضوری بودن کالسآموز مهسا دانش -31

اگر بخواهیم در انتخاب درست مراحل کار به مهسا کمک  .آمده است در کادر زیربصورت بهم ریخته مشاهده کند. مراحل انجام کار 

 ؟ ب درست این مراحل آمده استه ترتیکنیم؛ در کدام گزین

 

 

 

 

 

 

 ب، ج، الف، ه، د  (4 ب، ه، الف، ج، د                  (3 ب، ه، ج، الف، د                        (2 ب، الف، ج، ه، د                     (1 

 

 

 

 .شود خارج مواد افزودنی از آنها، تا دهید شو و شست مقطر آب با را هاالف: برش

 .کنید تهیه دمبرگ نازک بسیار و طولی هاییبرش تیغ، ب: با

 شوند.  آبی تا کنید صبر و بریزید هابرش روی متیل آبی رنگ قطره ج: چند

 کنید.  مشاهده و بگذارید تیغه روی را آن و نمونه را شتشو دادهد: 

  کنید.  اضافه آنها به سفیدکننده مایع قطره چند و قراردهید ساعت شیشه درون را ها ه: برش
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 شود؟ ترتیب در کدام جانوران مشاهده میهای زیر به ویژگی -32

 

 

 کبک، آفتاب پرست، الک پشت دریایی (2 ر، وزغ                                        سمند بوقلمون، (1 

 قورباغهغاز، الک پشت، نوزاد  (4                   پرست، سمندرنوک اردکی، آفتاب (3 

  ؟درست استها از نظر علمی دام عبارت یا عبارتک -33

 ها بیشتر است. یۀ بخشای بخش سینۀ بدن ملخ از بقالف( تعداد بنده

 دهند. ز بیشتر به کمتر مرتب کنیم؛ نرم تنان، رتبه سوم را به خود اختصاص میها را بر اساس تنوع امهرهب(اگر بی

 نزدیک است.  ، آوندهای چوبی به سطح بیرونی آن،پ( در برش عرضی ساقه گیاهان آوند دار
             عبارت ب و پ (2 عبارت الف و پ               (1 
 بفقط عبارت  (4          الففقط عبارت  (3 
ای، یک گونه ستاره دریایی وجود دارد که  از های ساحل غربی منطقهدر آب -34

 ۀ، ستارهمنطق بخشی از ایندر  کند.دف موجودات دریایی دیگر تغذیه میص

 شده است.  ر نشان دادهو اثر این حذف در نمودار زی هخارج شد دریایی از آب

 توان گفت: ...........بر این اساس می

 موجودات  این بوم سازگان با از بین رفتن ستاره دریایی افزایش یافته است.سازگاری  (1

 مهم است. بوم سازگانستارۀ دریایی در حفظ تنوع زیستی این  (2

 ست.با حذف ستاره دریایی تنوع زیستی این بوم سازگان افزایش یافته ا (3

 وابسته به حضور ستارۀدریایی نیست. بوم سازگانتنوع زیستی در این  (4

 زیر، نوع رابطۀ معمولِ بین دو جاندار به درستی بیان شده است؟در چند مورد  -35

 خرچنگ و شقایق دریایی: همزیستی 

 روباه و کورمار: شکار و شکارچی

   باکتری مفید و مضر روده: رقابت 

                                                                                  همسفرگی  میگو و مارماهی:

 چهار مورد (4 سه مورد (3 دو مورد (2 یک مورد (1
 

 (  24تا   33ادبيات فارسی  )از سؤال 
 

 ترتیب در کدام گزینه درست است؟به« تضاد -خانواده هم -ترادف »رابطۀ واژگانی  -36

 فرزانه و نادان -توفیق و وفاق  -اصیل و نژاد  (1
 عقبی و آخرت -ی و دعا دّعت -خرقه و لباس  (2
 حُزن و فراق                  -معاصی و عصیان  -رمق و نیرو  (3
 دولت و نکبت -منزوی و زوایا  -خسته و دردمند  (4

 رود(شمار نمیدید جزو غلط امالیی بهنادرستی امالیی وجود دارد؟ )تش ،در کدام گزینه -37

 کرد.م میآ بود که فیلی را بلعیده بود و هضنقاشی من، تصویر مار بو (1
 گذرانم؛ دوباره گفتم آخر پانصد ملیون چی؟گی نمیمن وقت خود را به بیهوده (2
 ود را نوشیدم.آن روز وقتی که از کار تعمیر هواپیما فراغت یافتم، آخرین قطرۀ آب ذخیرۀ خ (3
 «سازد، وفای او نسبت به گل است؛ پس چیزی که مرا مفتون خود می«تو مسئول گلت هستی»گفت:   (4

 

  ششی و تنفس  دار، پوستی با صفحات سخت استخوانیکیسه هوا
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 باشند؟ترتیب صاحب کدام آثار دیگر میبه« الحقیقهحدیقه»و « شناسیاسالم»، «الملوکنصیحه»، «نامهالهی»نویسندگان آثار  -38

 اسرارالتوحید                    -کارنامۀ بلخ  -گلشن راز  - االولیاتذکره (1
 اسرارالتوحید               -فاطمه فاطمه است  -مجالس سبعه  - االولیاتذکره (2
 المعاد           سیرالعباد الی -کویر  - کیمیای سعادت - نامهمعصیت (3
 کارنامه بلخ -کویر  - العلوم الدیناحیاء - الطیرمنطق (4

 باشد؟می نادرستشده های دستوری مشخصنقش ،در کدام گزینه -39

 نهاد( -)مسند  برتر از نام و از جایگاه اوکه                     راهنیابد بدو نیز، اندیشه  (1

 مفعول( -)متمم  را دو بینندهنبینی مرنجان                    آفریننده را بینندگانبه  (2

 مسند( -بود )مسند  برناهرکه دانا بود                          ز دانش دل پیر بود  توانا (3

 نهاد( -)مفعول  بست ببایدتمیان بندگی را        او را چو هست کسنداند  ستودن  (4

 درستی مشخص شده است؟ها در کدام گزینه بهنوع فعل -41

 (ماضی نقلی -مضارع اخباری  - اند... )مستقبلو اگرنه، راهت داده باشاگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، می  (1
 مضارع اخباری( -ماضی التزامی  -ای شوی که به گچ، کنده کرده باشند، صفت آن گویی. )مضارع التزامی اگر در خانه  (2
 (مضارع التزامی -ماضی استمراری  -اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، سبقت ننماید. )مضارع اخباری   (3
 ها، مضارع التزامی است(خوب گوی تا خوب شنوی. کسی که پند نشنود، خود اوفتد. )نوع همۀ فعل  (4

 کار رفته است؟بیشتری به« وندی»های ، واژهدر کدام گزینه -41

 تو را عقل و دین بیفزاید نشین تو از تو بهْ باید                                     تا هم (1

 همی دانه و خوشه، خروار شد                              ز آغاز، هر خوشه خروار نیست (2

 به بینندگان، آفریننده را                                     نبینی، مرنجان دو بیننده را (3

 خر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟گویند:              آخبرت هست که مرغان سحر می (4

 است؟ نادرستآرایۀ ادبی نوشته شدۀ مقابل بیت، در کدام گزینه  -42

 تکرار( - مراعات نظیر –گشته بازآید به کنعان غم مخور       کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور    )تلمیح یوسف گم (1

 تشبیه( -تشخیص  -ها گر کند خار مغیالن غم مخور    )مراعات نظیر م       سرزنشدر بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قد (2

 مراعات نظیر( -کنایه  -چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور    )تشبیه  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن    (3

 (تلمیح -تشبیه  - تشخیصز توفان غم مخور   )چون تو را نوح است کشتیبان     ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند (4

 باشد؟شده، درست مینوع ردیف مشخص در کدام گزینه -43

 تر بود از مار بد )صفت(یار بد بد              گریز از یار بد                 تا توانی میالف( 

 )اسم( که ردیف سخنش آمده یکسر تشنه     ب( شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه 

 گهر دوست دارم )فعل(تو را ای گرامی        ج( تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم      

 خرس را مگزین مهل همجنس را  )ضمیر(    د( هی بیا با من بران این خرس را         

 ج و ب (4        ج و د              (3          الف و د            (2         الف و ج             (1

 

 

 

 

 

44- 

 پاسخ دهید. 41و  44های حکایت زیر از بوستان سعدی برگزیده شده است. آن را به دقت بخوانید و به پرسش

 یکی قطره باران ز ابری چکید                          خجل شد چو پهنای دریا بدید          

 گر او هست حقّا که من نیستم         که جایی که دریاست من کیستم                      

 چو خود را به چشم حقارت بدید                    صدف در کنارش به جان پرورید          

 )نامور لؤلؤ: مروارید ارزشمند(سپهرش به جایی رسانید کار                                  که شد نامور لؤلؤ شاهوار              

 لندی از آن یافت کو پست شد                        در نیستی کوفت تا هست شدب          

 ترین لحن برای خوانش این حکایت کدام گزینه است؟مناسب 

 عاطفی (4 روایی                      (3 توصیفی                      (2 ی                    حماس (1

 ؟نداردسویی معنایی هماین سروده با کدام گزینه  -45

 افتادگی آموز اگر طالب فیضی. (2 تا زیاده به خودت غرّه نشوی. (1

 هوای دل من در موافقت فرمان توست.        (4 دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور. (3
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 داند؟ با توجه به مفهوم حکایت زیر، نویسنده چه عملی را ناپسند می -46

بینم گفت: بر ظاهرش عیب نمی اند؟ها گفتهوی به طعنه سخن فالن عابد که دیگران در حقّ گفت پارسایی را: چه گویی در حقّیکی از بزرگان »

 .« دانمو در باطنش غیب نمی

 فریبکاری زاهدان                  (2 ریاکاری عابدان (1

 تفاوت ظاهر و باطن (4 اساس                 قضاوت بی (3

 شود؟خالصه می «ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی»پیام کلی کدام درس در مصراع  -47

 پرتو امید                         (2 آداب زندگانی                         (1

 شازده کوچولو (4 همزیستی با مام میهن (3

 یشتری با سفارش پیامبر دارد؟کدام  گزینه تناسب مفهومی ب« آخرین پرسش»با توجه به درس  -48

 درخت تو گر بار دانش بگیرد        به زیر آوری چرخ نیلوفری را (1

 زمانی میاسای ز آموختن         اگر جان همی خواهی افروختن  (2

 نشین روح امینمدد روح کن به دانش و دین        تا شوی هم (3

 ن نام نیک بزرگان نهانچو خواهی که نامت بود جاودان     مک  (4

 «ای ابوذر، به اندازۀ نیاز سخن بگوی.»؟            نداردکدام گزینه با عبارت مقابل تناسب معنایی  -49

 همی دور مانی ز رسم کهن                 بر اندازه باید که رانی سخن (1

 های خوب و به اندازه گویبیندیش و این را یکی چاره جوی    سخن  (2

 سخندان پرورده پیر کهن                    بیندیشد آنگه بگوید سخن (3

 شرم بسیارگوی              ندارد به نزد کسان آبرویچنان دان که بی  (4

 کرده است؟ آمیزشیوه، متن زیر را طنز گیری از کدامنویسنده با بهره -51

ام و الدین رومی نخواندهگفت که مدت شصت سال است که غیر از مثنوی و غزل موالنا جاللمیرکمندی که مردی ظریف و بسیارخوار بود، می»

مثنوی نیز یک بیت یاد نگرفته و چون پرسیدند: چندهزار بیت از غزل و مثنوی موالنا یاد دارید؟ گفت: از تمامت دیوان موالنا یک بیت و از تمامت 

 ای هست در این دهان منهر دو جهان چو لقمه   ام      ، بحر بود پیاله)مقداری از خوراک( ام... بیت این دیوان که: کوه بود نواله

 شود در تو گهر          دم مزن چندان که بتوانی بخور و بیت مثنوی اینکه: چون که لقمه می

 میت و گسترش و کش دادن آن     اهبرجسته کردن مسائل بی  (1

 پیروی از آثار کهن و بیان مسائل امروزی با سبک قدیمی (2

 اشخاص آمیز چهره، حاالت و رفتارهایتوصیف اغراق (3

 ها و به وجود آوردن لطایف دلچسب و جذاببازی با واژه (4
 

 

 

 

 (  72تا   20)از سؤال  اترياضي

 درست است؟ هموارهام گزینه با توجه به شکل مقابل کد -15

   نباشد Bپیدا کرد که درAنمی توان عضوی از (1 

   نباشد Aپیدا کرد که در Bنمی توان عضوی از (2 

 3) B A    

 4) ( ) ( )n A n B    

  

 چند تا از عبارت های زیر درست است؟ -12

 .اگر دو ضلع مثلث قائم الزاویه ای با دو ضلع مثلث قائم الزاویه دیگری برابر باشد، آن گاه دومثلث هم نهشت اند 

 .محل برخورد ارتفاع های هر مثلث در داخل یا خارج آن قرار دارد 

 واره عددی گنگ است.محیط هر دایره هم 

 صفر (4 3 (3 2 (2 1 (1 

A
B
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دارد. او در روی هر یک از نقشه ها از مدرسه به خانه اش و همچنین از خانه به  288به  5و  588به 5علی دونقشه از شهر خود با مقیاس های  -13

 ت به نقشه دوم برابر است با: کتابخانه محل خود، پاره خطی رسم کرده است، زاویه بین این دو پاره خط در نقشه اول نسب

 1) 
1
2

  2) 
1
4

  3) 2  4) 1  

         

حاصل  -14 
1 4

4
81 9

 برابر است با:  

 1) 
9
19

  2) 
19
9

  3) 
9
25

  4) 
25
9

  

         

/اگر -11  A
196 1 /و 10  B

150 006 /و 10  C
180 62 را به   Cو Bو Aباشد، آن گاه کدام گزینه مقایسه بین عددهای   10

 درستی نشان می دهد؟

 1)  A C B  2) B A C   3) C B A   4) A B C   
         

دو مجموعه دلخواه باشد، کدام یک از مجموعه های زیر با مجموعه  Bو Aاگر  -16 ( ) ( )A A B B A    ؟نیستبرابر 

 1)  ( ) ( ) A B B A B  2) ( ) ( )A B A B  

 3)  ( ) ( ) ( )A B B A B A     4)  ( ) ( ) ( )B A A B B A     

     

تعداد اعضای مجموعه  -15    , , , ,   A با تعداد اعضای کدام یک از مجموعه های زیر برابر است؟ 

 1)  B x x , x   2 1 0  2) 
x x

C | x ,
y y

 
   
 

1 

 3)  D x x , x    4 4  4)  E x x , x    4 1  

     

برابر است؟                                               رو با کدام یک از گزینه های زیر عبارت روبه -11
 



3 32 16 3 4
2 50 32

              

 1) 2 2  2) 2 2  3) 4 2  4) 4 2  
         

 محل انجام محاسبات:
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 کدام یک از گزینه های زیر اتحاد است؟ -18

 1) 
(x )(x ) x x    23 1 2 3  2) 

(x )(x ) x   23 3 9  

 3) 
x( x) x x   24 4  4) 

(x ) x  2 23 9  

     

)؟                                                                                    نداردوجود در تجزیه عبارت روبه رو کدام عامل  -68 ) ( )   x x
2 2 2 25 5 4 4  

 1) x 3 1  2) x 3 2  3) x 3  4) x 3 1  
         

)در صورتی که خط -65 )   m x y y x3 2 1 6  برابر است با: mها باشد، مقدار yموازی محور 9

 1) 3- 2) 1- 3) 1 4) 3 

         

داریم:   dو cو bو aبرای چهار عدد متفاوت  -62  a b c d6 3 2  ؟باشددرست  می تواند کدام یک از تساوی های زیر  6

 1) c d a  3  2) a d c   

 3) b d a  3  4) a c b c    

 روی همان محور بیشتر است، کدام گزینه همواره درست است؟ cو aروی محور اعداد حقیقی از فاصله دو نقطه bوaفاصله دو نقطه  -63

 1) b c  2) a c  3) ab   4) ac   

         

 باشد.           نداشتهرا طوری بیابید که دستگاه جواب  mدر دستگاه معادالت خطی روبه رو -64
  


  

mx y x

x y y

3 3
4 2

  

 1) 5  2) 7  3) 6  4) 
13
2

  

         
 

متغیرهای چند جمله ای yوxیک عدد طبیعی و  nاگر -61 n x y nxy y
2 2 4 باشد به طوری که مجموع ضرایب این چند جمله ای صفر  4

 باشد،در این صورت کدام عبارت در تجزیه این چند جمله ای وجود دارد؟

 1) x 2 2  2) x y2 2  3) x 2 2  4) x y2 2  

         

اگر نقطه  -66
 

  
 

B
k

3
محل برخورد دو خط به معادله های    x y3 2 و 1  y ax aباشد، حاصل  2 k3 : برابر است با 

 1) 2- 2) 2 3) 6- 4) 6 

         

 محل انجام محاسبات:
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به صورت چند جمله ای  ABCمساحت مثلث  -65  x mx x x
4 3 24 2  

xنیز به صورت  AHو ارتفاع 
2 )کدام گزینه است؟ mمی باشد. مقدار  4 )x  

 

 1) 
1
2

  2) 
1
2

  3) 1  4) 1  

         
 

 در شکل روبه رو طول ضلع مربع داخل مستطیل، ثلث عرض مستطیل است.  -61

اگر نسبت محیط مربع به محیط مستطیل 
1
5

 اندازه طول مستطیل برابر است با: ،باشد 
 

 1) 0 2) 11 3) 14 4) 17 

         
 

می باشد. اگر  3و 2و قاعده هرم دومی مثلث قائم الزاویه به اضالع قائم  2دو هرم داریم. قاعده هرم اولی مثلث متساوی االضالع به ضلع  -68

 باشد، کدام گزینه صحیح است؟  V2و حجم هرم دومی   V1ارتفاع هر دو هرم برابر باشد، در صورتی که حجم هرم اولی 

 1) V V1 2 2) V V1 2 3) V V2 1 4) V V1 22 

         
 

قطع می کند. در این صورت  Mرا در نقطه  ABضلع  D̂است. نیمساز  ADدو برابر ضلع  AB، ضلع ABCDدر متوازی االضالع  -58

 کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

 1) ˆDMC  90  2) ˆDMC  90 3) ˆˆDMC MCD 4) ˆ ˆDMC MDC 

         

  متشابه اند. AEMNو ABCDدر شکل مقابل دو مستطیل  -55

ADمی دانیم   BE و AE MN DNو 6  .می باشد 1

 قرار دارد( ANروی  Dو ABروی Eکدام است؟)ABCDمساحت مستطیل  

 
 

 

 1) 48 2) 54 3) 08 4) 135 
 

اگر عبارت  -52
 

 

x x

x bx c

3

2
4 3 2

2
xبه ازای   و 3 x  رت بر مخرج این عبارتباشد، در این صورت باقیمانده تقسیم صو نشدهتعریف  2

 گویا برابر است با: 

 1) x 25 22  2) x25 26  3) x 17 22  4) x 17 26  

 محل انجام محاسبات:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

3x+1

x 3+

B H C

A
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که سطح بریده شده به شکل مثلث می باشد، اگر فاصله رأس جدا شده مکعب تا رأس های  یک مکعب را با یک بار برش زدن طوری بریده ایم -53

 باشد، حجم قسمت بریده شده برابر است با: 6و1و4مثلث به ترتیب 

 1) 0 2) 28 3) 48 4) 68 

          

 ن هرم برابر است با :می باشد. حجم ای 14و مساحت کل  41دریک هرم منتظم با قاعده چهار ضلعی، مساحت جانبی  -54

 1) 12 7  2) 12 16 3 18  3) 36  4) 60  

         

می دانیم  -51 by ax c  معادله یک خط است وc وb وa   همگی عدد طبیعی هستند. همچنین شیب این خط نصف عرض از مبدأ آن

است و از دو نقطه 
 
 

 
 

a

b

4
و 12

 
 
 
  

2
4
5

می گذرد، در این صورت  a b c :برابر است با 

 1) 18 2) 12 3) 14 4) 16 

  

 

 

 

 

      

 (  82تا   73اجتماعی  )از سؤال  مطالعات

 با توجه به این که : -76

  ماه یک ساعت به جلو کشیده می شوددر کشور ما ساعت در اول فروردین. 

  طول جغرافیایی شهر مشهد تقریباE °18  است. 

  است   5: 28'تقریبا اختالف ساعت مشهد و مدینه. 

شهریور ماه از فرودگاه مشهد به طرف مدینه منوره حرکت کرده  25 صبح ران ایرانی ساعت هشت ئای زاتعیین کنید هواپیم 

 ؟غرافیایی شهر مدینه چند درجه است. بر اساس آن طول جرسدتقریباً چه ساعتی به مدینه می ،است

1) 18:28-w °30                  

2) 0:28 –w °70 

3) 5:48 – E °30                  

4) 0:28  -E °70 

 ؟است  کره هیدروسفری جهان واقع شدهبه طور کامل در بزرگترین محیط نیمزمین  ۀهای کرکدام یک از قاره -77

 آسیا و اروپا           (1
 قطب جنوب و آفریقا      (2
 استرالیا و قطب جنوب      (3
 آسیا و استرالیا (4

 ؟زیر درست است کدام یک از عبارات -78

 منجمد شمالی است.اقیانوس  ۀای در نزدیکی قطب شمال و جنوب و حاشیتوندرا ناحیه (1

 .    کرۀ شمالی زمین قرار دارددر نیمزیست بوم تایگا فقط   (2
 .های جهان پراکنده شده استم قارهای در تمازیست بوم مدیترانه  (3
 .ر کانادا از نوع تایگا استای کشوهتقریبا نیمی از جنگل  (4

 ؟شودی در جهان، محسوب میعوامل خارجی نابرابر یک از حوادث تاریخی زیر از کدام -79

 انقالب صنعتی                – 1200کودتای   (1
 فرار مغزها –وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا  (2
 مدیریت صحیحنداشتن  –گر کشورهای ضعیف توسط کشورهای سلطه غارت (3
 انقالب مشروطه –اشغال ایران در جنگ جهانی اول   (4
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 ؟های تاریخی وجود داشته استکدام دورهتسلط حکومت مرکزی ایران بر تمام نواحی اطراف خلیج فارس در  -81

 قاجاریه        –زندیه  (1

 صفویه      –قاجاریه  (2

 زندیه        –افشاریه  (3

 صفویه –افشاریه  (4

   

 ؟انی اول در ایران صورت گرفته استکدام یک از اتفاقات زیر در فاصله زمانی نهضت مشروطه و جنگ جه -81

 تقسیم ایران بین کشورهای روس و انگلیس                (1
 اداره امور نظامی و مالی ایران توسط انگلیسی ها  (2

 نهضت توتون و تنباکو     (3
 اسمیت    معاهده گلد (4

   

 کدام یک از اصول ) اصالحات ( زیر اجرای کاملمحمدرضاشاه موفق به  5315تا  5345مرداد ، در فاصله زمانی  21پس از کودتای  -82

 ؟نشد

 کاپیتوالسیون  (2 انقالب سفید       (1

 انجمن های ایالتی و والیتی                (4 اصول شش گانه      (3

     

 ؟گرفتصورت نمیزمین  ۀ، چند مورد از اتفاقات زیر در سطح کرشدهای کرۀ زمین بر عکس میها و آباگر نسبت خشکی  -83

 افزایش بسیار زیاد دمای زمین  –

 افزایش منابع زیر زمینی نفت و گاز –

 کاهش اکسیژن موجود در جو زمین  –

 تغییر حیات گیاهی و جانوری – 

 جو زمین  یدکاهش شدید کربن دی اکس – 

 یک مورد           (4 چهار مورد           (3 سه مورد           (2 دو مورد           (1

         

در جهت رهبر انقالب اسالمی وقتی متوجه شدند چراغ راهنمایی به مدت طوالنی برای عبور ایشان سبز نگه داشته شده و مردم »  -84

 «ور تنبیه فرد مسئول را دادند.دیگر عبور، معطل شده اند؛ دست

 ؟یان کننده کدام حقوق شهروندی استمتن باال ب 

 عدالت قضایی         (1

 عدالت قانونی         (2

 رعایت قانون و مقررات      (3

 حفظ اقتدار کشور (4

   

 ؟شودنمیگیری هویت اجتماعی ر کدام یک از موارد زیر موجب شکلشرکت د -85

 انجمن حافظان محیط زیست     (1

 مراسم اربعین حسینی (2

 آزمون تست شخصیت                        (3

 آزمون تعیین مراکز استعدادهای درخشان (4
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 ( 92تا   83زبان انگليسی   )از سؤال 

 

 ن گزينه را انتخاب كنيد.مناسب تري
 

86-  My father is selling newspapers and magazines in that old…………………   .  

 baggage reclaim (2  newsstand (1  

 emergency room (4  information desk (3  

     

87- Last week, I ……………..in Helal-e-Ahmar first aid classes. They…………us how …………… others. 

 participated/taught/to help (2  attended/learned/helped (1  

 participated/ learned/ helped (4  attended/ taught/to help (3  

  

88- Amir: How does…………….travel to Shiraz?    
Nima: By train or plane. 

your brothers (4 his sisters (3 her brothers (2 their father (1 
        

89- Last night, my brother climbed the table, ………some cookies, but he ………down and …………. his head.  

  took/fall/break (2   to take/fall/hurts (1 

  to take/fell/broke (4   took/fell/hurt (3 
        

91- Reza: Where is Ali? 
Mahdi: He is standing near the receptionist and ………….to him. 

talked (4 talks (3 talking (2 talk (1 
        

91- His parent ……………….. money at the airport right now. 

exchanges (4 is exchanging (3 exchange (2 are exchanging (1 
        

 .وجود دارد اشکال گرامریدر متن زیر چند  92-
Last weekend, we travel to Isfahan. It is wonderful. We stayed in a great hotel. We downloaded the 
map of Isfahan, surf the historical places and visited them. The people of Isfahan was very kind and 
generous. 

6 (4 3 (3 4 (2 5 (1 
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 (  044تا   93عربی  )از سؤال 

ّیاروَن يف احلَربی العاملیَّة اثّلانیَّة یَتَناَولوَن هذا الفیتامَی قَبَل ایبتداء الغاراتی اللیلیَّة.» ؟ ترجمۀ صحیح عبارت مقابل کدام است -93  «اکَن الطَّ

 خوردند.های شبانه، این ویتامین را میدر جنگ جهانی دوم قبل از حمله خلبانان (1

 خوردند.امین را میز حمله شبانه، این ویتخلبانانِ جنگ جهانی دوم قبل از آغا (2

 خوردند.جنگ جهانی دوم آن ویتامین را می قبل از شروع حمالت شبانه، خلبانان (3
 خوردند.نگ جهانی دوم، این ویتامین را میها در جخلبانهای شبانه، قبل از آغاز حمله (4

 است؟ نادرست کدام یک از جمالت زیر ۀترجم -94
 .قوانین راهنمایی و رانندگی را بنویسند ،معلم از دانش آموزانش خواست المیِذ ِکتابََة قوانِی الُمروِر َطلََب الُمَدِر ُس ِمن اتلَّ  (1

ُعُه لََعَ اخلُروِج  (2  .کنداو گمان کرد که کبوتر به خارج شدن تشویقش می: ُهَو َظنَّ أنَّ احلَماَمَة تَُشجِّ

3)  
َ
يتأ  .نوشمآب پرتقال می یمای سالمتبر  رَشُب َعصرَي الُُبتُقاِل لِِصحَّ

 سَ  (4
َ
؟  »َِل أ  خواهی؟از او پرسید: از من چه می «ماذا تَطلُُب ِمّن 

 کدام ترجمه درست است؟ -95

مَت َمزرعتَنا الکبريةَ إَل نِصفِی  (1  مزرعه ما را به دو قسمت بزرگ تقسیم کردی. قَسَّ
يم  (2

ُ
 .مادرم انگشتر طالیش را در جشن تولد پوشید میالدي يف حفلِة  خاَتَمها اَّلهبَّ لَِبَسْت أ

نا فریَقنا الفائَز يف نهایِة الُمسابقِة  (3 ْ  ما تیم برنده را در پایان مسابقه تشویق کردیم. َشَجع 
 یها مفید بود.سفر علمی ما برای تهیه پژوهش هایی پیرامون ماهمفیدًة   اکنْت سفرتُنا العلمی ُة تلهیئِة أحباث  عن األسماکِ  (4

دق احلدیث وَ لکن اُ  احلّج وَ  کرثة هم وَ صومی  ال تنُظروا ایل کرثةی صالتیهم وَ » حکمت -96 با پیام کدام یک از ابیات « أداء األمانة  نُظروا ایل صی

 ؟دارد دورتریارتباط مفهومی  زیر
 یستطاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی // صدق پیش آر که اخالص به پیشانی ن (1
 تو راستی کن و با گردش زمانه بساز // که مکر هم به خداوند مکر گردد باز (2
 عبادت بجز خدمت خلق نیست // به تسبیح و سجاده و دلق نیست (3
 ها باشدها باشد // و آنچه در زیر پردهصدق میزان کرده (4

 جمع مکسّر است؟ ،مشخص شده در کدام گزینه ۀکلم -97

 يِف َحفلِة زواِجها. احلُضورَ ِمن إْخوتها طلبْت  (1
ارِع. ِلُعبورِ ِالبَْس قمیصاً أبیَض يف اللیِل  (2  الش 
 کثرية . ُجسور  َعيل  بِاَّلهاِب لُِصنِع  (3
 .الُمرورَعلیْنا بِاإلنتباهِ إيل قانوِن  (4
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 یا أیت ها ابلناُت ال تَُتکَن السيع يِف احلیاِة. (2 ها األوالُد.ال ترقدوا حتَت الشجرِة یا أیُّ  (1
؟ (4 .رجاءً  یا زمیاليت ال ُتلسَن ُهناكَ  (3  ِِلاذا ال تکتُنَب درَسُکن 
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نا أحبُّ   (1
َ
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اُر یَْذَهنَب إيل َکرَبالَء.       (1 و  ابِلَتاِن اکنَتا  (2 اکَن الزُّ  ا يِف اجلاِمَعِة.َدرَسَ الط 
ِة. (4 اکنَْت َصدیقايت یَْکتُنَب واِجباتِهم.        (3  ُکنِت َتْطبُخَی الَعشاَء لأِلْْسَ
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