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 گام آموزشی کتاب.  نعیم و است شریف و است بسیط و ، رحیم و است حکیم و است علیم که خدایی نام به        

 متشکل نهایی تشریحی سواالت از است ای مجموعه است گردیده تدوین موحد دبیرستان آموزشی گروه توسط که

 تمامی برای پاسخنامه همراه بهتجربی  علوم ، ریاضی ، عربی ، زبان خارجی ، فارسی ، آسمان های هدیه دروس از

 در شما روزافزون موفقیت کسب و گرامی آموزان دانش شما علمی و آگاهی سطح بردن باال جهت در دروس

.است شده تدوین یادگیری مختلف سطوح نظرگیری در با( متوسطه اول دوره) دبیرستان نهم سال ترم پایان امتحانات

،گروه و سومسال از چاپ سری اول مجموعه گام و ویرایش و بازنگری آن در قالب سری دوم  سهبا گذشت        

سواالت جدید و متناسب با سر فصل دروس سال نهم در قالب سواالت از  چهارمآموزشی دبیرستان موحد در سری 

است که بی شک می تواند یکی از منابع مفید برای آشنایی شما دانش آموزان عزیز با نمونه نهایی استفاده نموده 

سواالت امتحانی)بخصوص امتحانات نهایی( باشد.

 که را استاندارد سواالت مجموعه این تهران شهر 5 منطقه مُوحد پسرانه دولتی غیر دبیرستان است ذکر به الزم      

 نهم پایه عزیز آموزان دانش شما اختیار در رایگان کامالً صورت به را باشد می نامهپاسخ همراه به سواالت حاوی

 این نوجوانانوجوانان تربیتو تعلیم  خطیر رسالت از کوچکی سهم بتوانیم تا بدین صورت ، داده است قرار دبیرستان

 .نماییم ایفا رااسالمی میهن و بوم و مرز

دارم را بوم و مرز این آموزان دانش تک تک برای پیروزی و موفقیت آرزوی

دبیرستان غیردولتی موحدموسس و صاحب امتیاز 

 یوسف هدایی



به همت جناب آقای مهندس هدایی تاسیس گردیده است( 1388ساختمان دبیرستان موحد )دبیرستان موحد در سال 

393پالک   –بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی  –آدرس : فلکه دوم صادقیه 
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 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب

 393حسن آباد و ابراهیمی پالک 

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   
 

دیده  "خداوند کیوان و گردان سپهر ، فروزنده ماه و ناهید و مهر "کدام آرایه در بیت  -1

 می شود؟

 ( تشخیص4  ( مراعات نظیر3  ( تشبیه2  ( تضاد1

بینندگان آفریننده را ، نبینی مرنجان دو به "در بیت  "بینندگان"ز واژه منظور ا -2

 چیست؟ "بیننده را

 ( مردم معمولی4            ( عارفان3           ( چشم ها2  ( تماشاگران 1

 چیست؟ "بست"و  "هست"دو واژه  رایه جناسنوع آ -3

 (تام4            ( حرکتی3           ( اختالفی2      ( افزایشی1

 ذهبی داشت؟ی چه مفردوس -4

 ( برهمایی4 ( زردشت3  ( سنی2  ( شیعه1

 است؟ نادرست واژه کدام معنای -5

 (ناهید: مریخ4  ( ستودن: ستایش کردن3 ( برنا: جوان2 (کیوان: زحل1

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار ، خوش بود دامن صحرا و "ر بیت آرایه دکدام  -6

 نمی شود؟دیده  "تماشای بهار 

 ( مراعات نظیر4  (بدل3  (تضاد2 (جناس1

 به چه معناست؟ "که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟"در مصرع  "انالو"واژه  -7

  (رنگارنگ4  (رنگی3 (گوناگون2  (رنگ ها1

 م واژه نادرست است ؟کدا معنای -8

 (هیچ کدام4  (حقه: جعبه3  (اّنعام: چارپایان2 (عنب: انگور1

 ای از زبان .......................... است.جلوه شعر،  -9

 (همه موارد4  (برتر3  (هنری2  (ادبی1
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 4گام        
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 شاعر و نویسنده چه قرنی است ؟ سعدی -10

 (نهم4  (هشتم3  (هفتم2  (ششم1

 زیر تضاد دارد؟یک از گزینه های  کدام -11

 (بساط و فراخ4  (شعله و قندیل3 (میغ و زمین2 (برّ و بحر1

به چه  "چون"،  "را بیاموخته که آشیان خویش را چون کند هر یکی"جمله در  -12

 معناست؟

 (مانند4  (چه زمانی3  (چگونه2  (چرا1

 درست است؟ای کدام واژه معن -13

 (بساط: گسترده شدن2 (مدهوش: بی هوش1

 (قوس قزح: رعد و برق4 (دیبا: پارچه ابریشمی3

 ؟نیستحمد غزالی ک از آثار امام مدام یک -14

 3 (احیاء العلوم الدین2 (کیمیای سعادت1

 (سیر العباد الی المعاد4  (نصیحه الملوک

 رار التوحید نوشته کدام یک است؟اب اسکت-15

 (شیخ ابوسعید2 (محمد ابن منور1

 (عنصر المعالی4  (سعدالدین وراوینی3

 چیست؟ "انگیزشگفت "،  "خلفت شگفت انگیز خداوند متعال"عبارت در  -16

 2و 1(گزینه های 4  (صفت بیانی3  (وابسته پیشین2  (هسته1

 چند وابسته یافت می شود؟ "پرسید کرم را ، مرغ از فروتنی"عبارت در  -17

 (صفر4   1(3   2(2   3(1

 

 



 

 کلیه کالسهای دبیرستان موحد بطور کامل مورد بازسازی و زیباسازی گردید( 1397کالسهای درس ) در سال 

 

 نمای سالن طبقه اول )پایه های دهم و یازدهم(
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در زندگی مطالعه دل غنیمت است ؛ خواهی بخوان و خواه نخوان ما "بیت  در -18

 ؟وجود نداردچه آرایه ای  "نوشته ایم

 (هیچ کدام4  (واج آرایی3  (جناس2 (مراعات نظیر1

 ؟نیستیک از آثار علی اسفندیاری )نیما یوشیج( دام ک -19

 هستند.(همگی آثار او 4  (افسانه3 (نظام وفا2 (قصه رنگ پریده1

 ن واژگان زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟یدر ب -20

منحنی ، مرغ خانگی، حبس و خلوت ، محبس ، غنیمت ، لهن تعلیمی ، رعایت ، زنحار "

 "و پرهیز ، روحیه ، خیر خواهی 

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

چه آرایه  "چو بفروختی از که خواهی خرید ، متاع جوانی به بازار نیست"یت بدر  -21

 ؟دیده نمی شودای 

 (تضاد4   (تکرار3  (تشبیه2  (مراعات نظیر1

چند جمله  "همه کار ایام، درس است و پند ، دریغا که شاگرد هشیار نیست "بیت -22

 است؟

1)2   2)3   3)4   4)5 

 ؟نیستیک پرسش انکاری  کدام-23

 برآرد گل صد برگ از خاریا که داند که  (که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟1

 ها؟ساحل سبکباران ما حالِ دانند کجا حایل چنین گردابی و موج بیم و تاریک (شب2

 دود؟ به سیاه شود هرگز رومی سپید آب؟ به سفید شود هرگز زندگی (سیاه3ِ

 که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را ( به مالزمان سلطان که رساند این دعا را4
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 االسرار از چه کسی است و چند بیت دارد؟زن مخ-24

  2000حدود  -(نظامی گنجه ای2   20000حدود  -(نظامی عروضی 1

 20000حدود  –(نظامی گنجه ای 4   2000حدود -(نظامی عروضی3

 پروین اعتصامی در چه زمینه هایی است؟ عاراش -25

 (همه موارد4  (انتقادی3 (اخالقی2 (اجتماعی1

 واژگان زیر چند مورد دارای غلط امالیی هستند؟ن میادر  -26

 « صعدالدین وراوینی-حوِص باطل-حرس باطل-نهال درخت-موصم کهنسالی»

1)4   2)5   3)2   4)1 

 توسط چه کسی به فارسی ترجمه شد؟ "نامه زبانمر"-27

 (مجلسی4  (وراوینی3   (عنصر المعالی2 (مرزبان بن رستم1

 "غایب دانی چه ذوق دارد؟ ، ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارددیدار یار "یت در ب-28

 مشبه و مشبه به به ترتیب کدامند؟

 (دیدار یار غایب ، ابر4 (ابر ، دیدار یار غایب 3  (دیدار ، بیابان2   (یار غایب ، ابر1

ادبی ای چه آرایه  "تا توانی می گریز از یار بد ، یار بد بدتر بود از مار بد"ت در بی-29

 وجود دارد؟

 (همه موارد4 (واج آرایی3  (تکرار2  (جناس1

 چه نوع صفتی هستند؟ "برتر ، بدترین ، سه ، بهتر ، زیبا"یب صفات به ترت -30

 (عالی،تفضیلی،شمارشی،عالی،بیانی2  (تفضیلی،عالی،شمارشی،برتر،بیانی1

 هستند. صحیح 3و  1(گزینه های 4  (برتر،برترین،شمارشی،تفضیلی،بیانی3

 از افراد زیر از تقلید کنندگان معتبر سعدی است؟ م یککدا-31

 (همه موارد4  (قائم مقام3  (قاآنی2  (جامی1

 ارای چند باب است؟ستان سعدی دگل-32

 (هیچ کدام4  5(3  10(2  8(1
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 ؟نیست م یک از آثار هلن کلرکدا-33

 3و  1گزینه های ( 4 (سه روز برای دیدن3 (داستان زندگی من2 (بی حسی1

 ؟نادرست استمد تقی بهار یک درباره مح کدام-34

     (نام او میرزا تقی خان است.1

 (نخستین اشعار خود را در روزنامه خراسان به چاپ رسانید.2

 (او زندگی خود را به تشویق و حمایت حکومت زمان خود گذراند.3

 سیاسی اشاره کرد.(از آثار او می توان به سبک شناسی و تاریخ احزاب 4

 به فارسی ترجمه شده است؟  یدن توسط چه کسیسه روز برای د کتاب-35

 (معیری4 (فدایی مازندرانی3 (خوبان فرد2 (شبستری1

 است؟ نادرستدام واژه نای کمع -36

 (خاصه : به خصوص4  (مغیالن : مسافران بیابان3 (داد : انصاف2 (خیره : بیهوده1

 موضوعی دارد؟مه چه س ناقابو -37

 (علمی و ادبی4 (حماسی3 (عاشقانه و عارفانه2 (اخالقی و تربیتی1

سبقت ، طعن ، »  از کلمات رو به رو دارای غلط امالیی هستند؟مورد  چند-38

 «محاورات ، خوض نمودن ، اصتراق سمع 

 (صفر4   (دو3   (یک2   (سه1

 اشته شد؟ق ناصری در چه قرنی و توسط چه کسی نگب اخالکتا -39

  (ششم،خواجه نظام الملک2 (ششم،خواجه نصیر الدین1

 (هفتم،خواجه نظام الملک4 (هفتم،خواجه نصیر الدین3

 ؟نادرست است م یککدا-40

 (بروم: مضارع التزامی2            (می روم: مضارع اخباری1

 (هیچ کدام4  (دارم می روم : مضارع جاری3
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 ؟ نیستند خانوادهت کدام گزینه هم کلما-41

 (طالبی،طالب،مطالب4 (مقدم،متقدم،قادم3 (اقناع،قناعت،قانع2 (اتهام،متهم،تهمت1

 «پاسخ دهید. 45تا  42با توجه با دو بیت زیر به سواالت »

 شو خطر کن ز کام شیر بجوی  مهتری گر به کام شیر در است"

 "یا چو مردانت مرگ، رویاروی  یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه

 اول چند جمله است؟ تبی -42

1)2   2)3   3)4   4)5 

 به چه معناست؟ "مهتری"یت اول ب در -43

 (بزرگی4  (ثروت3  (پیشرفت2  (رئیس1

 ع سوم )حذف شده( چیست؟ل مصرفع -44
 (از دست می دهد4 (به دست می آوری3   (به دست می آورد2 (از دست می دهی1

 معناست؟به چه  "جاه"م بیت دو(در 45

 (همه موارد4   (شکوه3   (درجه2  (مقام1

 یسی که بود؟ظله بادغحن -46

 (شاعر پیش از اسالم2 (حکیم پیش از اسالم1

 (شاعر پس از اسالم 4 (حکیم پس از اسالم3

 به چه معناست؟"هداعی"-47

 (احساس خوشحالی درون4   (ستایش کردن3 (عدالت2  (انگیزه1

 کجا سلطنت کردند؟صفاریان در ه سلسل-48

 (کل ایران4  (شرق ایران3  (شمال ایران2 (عربستان1

 مع النوادر اثر کیست؟ب مجکتا-49

 (نظامی عروضی4 (شبستری3 (سعد الدین وراوینی2  (نظامی گنجوی1
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اب مجمع النوادر درباره چیست؟کت-50

(همه موارد4 (وزیران3 (شاعران2 (حاکمان1

خرمشاهی کیست؟ ءالدینبها-51

(همه موارد4 (محقق3 (نویسنده2   (استاد دانشگاه1

«پاسخ دهید. 60تا   52با توجه با ابیات زیر به سواالت »
مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبهغم مخور   کنعان به بازآید گشته گم یوسف"

مخور غم سامان به بازآید شوریده سر وینمکن   بد دل شود به حالت غمدیده دل ای

 مخور غم دوران حال نباشد یکسان دایمانرفت         ما مراد بر روزی دو گر گردون دور

 مخور غم پنهان هایبازی پرده اندر باشدغیب         سر از اینه واقف چون نومید مشو هان

مخور غم طوفان ز کشتیبان است نوح را تو چونبرکند         هستی بنیاد فنا سیل ار دل ای

مخور غم مغیالن خار کند گر هاسرزنشقدم   زد خواهی کعبه شوق به گر بیابان در

مخور غم پایان نیست را کان نیست راهی هیچبعید        بس مقصد و است خطرناک بس منزل چه گر

"مخور غم قرآن درس و دعا وردت بود تاتار   هایشب خلوت و فقر کنج در حافظا

صرع اول بیت اول چه آرایه ای به وضوح دیده می شود؟در م-52

(تضمین4   (تضاد3  (تلمیح2 (مراعات نظیر1

ند جمله است؟اول چ بیت-53

1)4   2)3   3)5   4)2

تشبیه به ترتیب کدام اند؟« مشبه به»و « مشبه» ت اولدر بی-54

 کلبه –(احزان 2  گم گشته -(یوسف 1

(تشبیهی وجود ندارد.4  احزان –(کلبه 3

بیت اول کدام اند؟ های قافیه-55

گلستان –(کنعان 2 غم مخور -(غم مخور1

(هیچ کدام4 احزان  –(کنعان 3
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دبیرستان غیردولتی موحد   

های دوم و سوم مجموعا چند جمله اند؟ بیت-56

1)7   2)8   3)5   4)6

یت تخلص است؟بیت ب کدام -57

(بیت آخر4 (بیت هفتم3 دوم(بیت 2 (بیت اول1

؟وجود نداردر بیت نام برده دام یک دک -58

(بیت آخر : تشبیه2 (بیت دوم : منادا1

(بیت اول : تلمیح4 (بیت سوم : تخلص3

در بیت پنجم وجود دارد؟ م یککدا-59

(همه موارد4  (منادا3 (تشبیه2 (مراعات نظیر1

چیست؟ "مکن  دل بد "وم منظور شاعر از بیت ددر  -60

(از قلبت حفاظت کن4 (کسی را ناراحت نکن3 (ناراحت نشو2 (گناه نکن1

گترین شاعر در چه قالب شعری است؟بزر حافظ -61

(قطعه4  (مثنوی3 (قصیده2  (غزل1

ازی در چه قرنی می زیست و به چه نامی معروف بود؟شیر حافظ-62

خواجه شیرازی –(ششم 2 لسان الغیب –( هفتم 1

 لسان الغیب –(هشتم 4  خواجه شیرازی –(نهم 3

ینه تخلص ندارد؟زکدام گ-63

است شهریارا خوش چه گفتن، دوست به دل غم شب دل در که بشنو حق، یا مرغ نوای (ز1

کـه   رحـمـت   بـر   آن   تـربـت   پـاک  بـاد (چـه خـوش گـفت فـردوسـی پـاک زاد2

خداست ز  انـوار   اسـت     نـور کـجا      هـر هـواسـت روی از نـه پروین سخن (ایـن3

رفتار کج     نـرسد منزل  کـه  بـه  کـن  راستی بردند سعادت گوی روان راست (سعدیا،4
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؟ است نادرست زیر مطالب از ککدامی-64

 ( دو سویه = دو طرفه 2 ( بوم و بر = بوم نقاشی و قلم موی آن 1

( کنام = محل زندگی جانوران وحشی 4  گستردگی –( فراخنا = پهنا  3

وارد زیر نادرست است ؟م از یککدام  -65

( گرامی گوهر = چیز با ارزش 2 ( آوند = لوله های باریکی در ساختمان گیاهان 1

 ( مایه ور = ثروتمند 4    ( گذند= آسیب 3

 ؟ است معنایی چه « شناسنده » زیر تبی در -66

 نهان و آشکار ی شناسنده           کردگار جهان همی خواهم از

پروردگار(  4               ( آشکار کننده 3 سازنده(  2           ( آفریننده 1

 ؟ است معنایی چه به « کنام » زیر بیت در -67

 شود شیران و پلنگان کنام     دریغ است ایران که ویران شود

هیچکدام(  4       ( سرزمین 3 وطن(  2    ( محل زندگی جانوران وحشی 1

؟ شود می دیده ای آرایه چه زیر تبی در -68

فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم  گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز

 تشبیه(  4        ( تضاد 3 انکاری پرسش(  2      ( مراعات نظیر 1

؟ خورد می چشم به ای ارایه چه زیر سطر در-69

 گدای نیک انجام ، به از پادشاه بدفرجام

نظیر مراعات(  4                      تضاد( 3 استعاره(  2           ( تشبیه 1

؟ خورد می چشم به ای آرایه چه یرز بیت در-70

 شکستی و نشکستم ، بریدی و نبریدم وفا نکردی و کردم ، جفا ندیدی و دیدم

نظیر مراعات( 4                 ( تخلص 3  تشبیه(  2                   ( تضاد 1
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عبارت نادرست است ؟کدام -71

 ( کتاب کیمیای سعادت از امام محمد غزالی است . 1

( گاهی فعل مضارع اخباری را جای فعل آینده نیز بکار می برند . 2

 ( فعل بریده اند ، مضارع نیست . 3

 مقاله اثر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر است .( چهار  4

. گویند می..................  را آن اصطالح در ، بیاورد شعر در را خود منا اعرش گرا-72

جناس(  4                  ( ایهام 3  تخلص(  2            ( تکرار 1

. بنویسید ترتیب به را شده کشیده خط آن زیر که ای لمهک دو معنی-73

 سرّ غیبنه ای از  واقفهان مشو نومید ! چون 

 پنهان راز – آگاه(  2             جاویدان راز –( آگاه  1

پنهان راز – برجا پا(  4              جاویدان راز -  ( پا برجا 3

؟ چیست ، شده مشخص ی کلمه یمعن-74

 مایه ور و سیراب می شوند آبشخوراز یک 

آبشار(  4               ( کاسه 3  طویله(  2            ( سرچشمه  1

؟ چیست ،( کرد پویه)  شده مشخص ی هکلم معنی-75

 ، در آمد به سر کردهمی  پویه

همه موارد(  4         ( جستجو کردن 3 دویدن(  2        ( تالش کرد 1

 ؟ خورند می چشم به ادبی های آرایه امکد زیر تبی در-76

 تا بود وردت دعا و درس قرآن ، غم مخور  حافظا ! در کنج فقر و خلوت شب های تار

هیچکدام(  4          ( تکرار و مراعات نظیر 3 تشبیه(  2     ( تخلص و مراعات نظیر  1

؟ خورد می چشم به ادبی آرایه کدام رزی بیت در-77

محمدعشق محمد بس است و آل  سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

 2 و 1(  4                  ( تشبیه 3 ( تخلص 2              ( تکرار 1
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؟ خورد می چشم به ای آرایه چه جمله زیر در-78

 برخاسته ایم از سر جان تا بنشینیم

نظیر مراعات(  4                         ( تضاد  3  تکرار(  2                ( تشبیه  1

های گزینه از یک کدام ،" ساختیم می "فعل از مفرد شخص سوم تمرمس ضارعم-79

 ؟ است زیر

بسازم(  4               د( ساز 3 سازد       می دارد(  2                  ند( می ساز 1

؟ نیست صحیح زیر موارد از میککدا-80

بلند آواز=  آوازه بلند(  2                            ( برخواست = بلند شد 1

 مورد سه هر(  4                                  ( تعرض = دشمنی 3

 می باشد ؟« تعرض » از موارد ذیل معنی کلمه میک کدا-81
نوشتن نامه(  4    ( حالتی از اعتراض به خود گرفتن 3کردن   گفتگو(  2  ( دشمنی 1

؟ است نادرست ذیل واردم از ککدامی-82

زیرکی – هوشمندی=  فراست(  2                              صدا –( طنین = آواز  1

 بریده بریده=  مقطع(  4                                     ( محضر = دادگاه 3

 ؟ است فعلی نوع چه « پختم می داشتم » فعل-83

التزامی ماضی(  4          استمراری( ماضی  3جاری   ماضی(  2        ( مضارع مستمر 1

؟ چیست نقلی ماضی فعل تساخ طرز-84

شناسه« + باش » ( بن ماضی + ه + فعل کمکی  1

 ( بن ماضی + ه + شناسه های ماضی نقلی 2

 ( بن ماضی + باش + شناسه های ماضی نقلی 3

 + ه + شناسه مضارع( بن  4

 ؟ چیست « روم می » فعل نقلی ماضی ردمف خصش اول-85

بروم(  4               ( رفته بودم 3  باشم رفته(  2            ام( رفته  1
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ه چشم می خورد ؟ب ای آرایه چه زیر رتعبا در-86

 .هر روز درخت وجود نصرالدین ، پربارتر می شد

نظیر مراعات(  4            ( تخلص 3  تشبیه(  2               ( استعاره 1

 ؟ است شده استفاده ای آرایه چه زیر تعبار در 87

 .همه یک صدا نام او را بر زبان می راندند

تکرار(  4              ( استعاره 3  تشبیه(  2                  ( کنایه 1

؟ است معنایی چه به « لت »- 88
مورد سه هر(  4               ( هرچیزی که روی هم انباشته شود 3 بلندی(  2          ( تپه 1

؟ است صحیح زیر موارد از کمیکدا-89

( شط = رود بزرگ که به دریا می ریزد 2دید     انتهای –( افق = کناره های آسمان  1

( هر سه مورد 4بند      –( کمند = طناب  3

؟ کیست ی سروده « نارنجک جنس از کودک » شعر-90

شریف یمینی عباس(  2 حمید سبزواری ( 1

ثالث اخوان مهدی(  4 ( محمد دهریزی 3

 ؟ است صحیح گزینه کدام ، « تلمیح » ی آرایه ی درباره-91

 است. تن( تلمیح در لغت به معنی با گوشه ی چشم نگریس 1

داستان ، روایت ، آیات و احادیث و رویدادهای مهم تاریخی ( اشاره ی غیر مستقیم به  2

 در شعر یا نثر را تلمیح می گویند .

 ( هر گونه تکرار کلمه ها ، جهت زیباتر کردن متن را تلمیح می گویند . 3

 و ب 1(  4

؟ خورد می چشم به تلمیح ،  زیر ابیات از میکداک در-92
خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید شیرین( بیستون بر سر راه است مباد از  1

سنگدل ، این زودتر می خواستی ، حاال چرا ؟ ( نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی 2

 چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا ؟ ( به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من 3

 ( هر سه مورد 4
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 ؟ دارد وجود امالیی غلط زیر از گزینه کدامیک در-93

 ( جنگ ، جنگی نابرابر بود / جنگ ، جنگی فوق باور بود 1

 ( کیسه های خاکی و خونی / خط مرزی را جدا می کرد 2

 عهد بی انصاف / با حجوم بی امان خود / مرزها را جابه جا می کرد د( دشمن ب 3

 رکش( از میان آتش و باروت / می وزید از هر طرف ، هر جا / تیرهای وحشی و س 4

 از موارد زیر نادرست است ؟ ککدامی -94

                      ( درآمد = وارد شد 1

 ( شریف = بزرگوار ، شرافتمند ، با اصل و نسب 2

 کردن اخراج –( ازل کردن = از شغل بر کنار کردن  3

 ( عمل خسیس = کاری سطح پائین 4

 می سیرتی نیکو ، هست که عملی هر در پس "زیر با جمله ک از گزینه های یکدام -95

 قرابت معنایی دارد؟ "داد  و باید

 .( پس هر عملی را بایستی به نیکو سیرتان سپرد 1

 .( پس در هر کاری ، باید روش خوب و مناسب و انصاف را به کار گرفت 2

 ( پس در هر عملی ، نیکو سیرتی نهفته است . 3

 .آنجاست( نیکو سیرتی در هر عملی که هست ، عدالت  4

 کدامیک از گزینه های زیر است؟« ویژگی ها » لمه ی ک فمتراد -96

 مصائب(  2                           ( خصال 1

 محاورت(  4                         ( متعالی 3

 ؟ است نادرست ها گزینه از ککدامی-97

 صحبتی هم – نشینی هم=  مصاحبت(  2                                ( کهف = غار 1

 زالل=  صفا(  4                   ( مصاعب = سختی ها 3
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؟ است نادرست کلمه کدام فمتراد - 98

بزرگ – بلند=  الف(  2 ( کهف = غار 1

زالل=  صفا(  4              هم صحبتی -( مصاحبت = همنشینی 3

؟ خورد می چشم به ای آرایه چه زیر تبی در -99

شد گم نبوتش خاندان             پسر نوح با بدان بنشست 

 تضاد(  2                                        ( تکرار 1

 تلمیح(  4                              ( مراعات نظیر 3

م آرایه استفاده شده است ؟کدا زیر یتب رد -100

شد مردم و گرفت نیکان پی                 اصحاب کهف ، روزی چند سگ

 تلمیح(  2                                        ( تکرار 1

هیچکدام(  4                                     ( تشبیه 3

 سرور و سایت –تجهیزات 
استفاده از تکنولوژی روز در آموزش همواره تالش دبیرستان غیردولتی موحد در راستای هوشمند سازی و 

سیستم رایانه ای برای  13نموده تا در این عرصه مهم گام بردارد ، به همین جهت سایت دبیرستان با گنجایش 

 استفاده دانش آموزان در نظر گرفته شد .

ترابایتی  15بلیت پردازش با قا گرفتههمچنین سرور سایت که تمامی محتوای الکترونیکی دبیرستان در آن قرار 

تاکنون در آن قرار دارد که شامل اطالعات دانش آموزان و  88ترابایت اطالعات از سال  4.5که در حال حاضر 

محتوای الکترونیکی تولید شده توسط اساتید دبیرستان است .





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فعالیت دانش آموزان در زمینه خالقیتهای فردی

 

 نمای سالن طبقه دوم ) پایه دوازهم (
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 در جای خالی کلمه مناسب را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.  -1

 استخوانی( -های ........................... است. )غضروفیآال جز ماهیالف( قزل

وهوای ......................... در گذشته آن منطقه آبسنگ در یک منطقه بیانگر ب( وجود زغال

 گرم و خشک( -است. )گرم و مرطوب

سازی به هایی از جنس سیلیس دارند که در صنایع شیشهج( بعضی ....................... پوسته

 ها(باکتری -رود. )آغازینکار می

 شیره پرورده(-نامند. )شیره خامیابد را ........... میی جریان میای که در آوندهای چوبمادهد( 

 

 جمالت صحیح را با )ص( و جمالت غلط را با )غ( مشخص کنید.  -2

  شوند. )   (ها با هاگ تکثیر میالف( خزه

 ب( سدیم کلرید )نمک طعام( یک ترکیب مولکولی است. )    (

 گویند. )   (غذایی دو جاندار که هر دو به هم سود برسانند، همسفرگی میج( به رابطه 

 د( هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی آبتاز نیز بیشتر خواهد بود. )   (

 

  گزینه صحیح را انتخاب کنید.  -3

 شود؟توسط چند ماهواره مشخص می GPS( موقعیت یک دستگاه 1
 د( دو  ج( چهار  ب( یک  الف( سه 

های رسیده مورداستفاده قرار های نارس یه میوه( کدام هیدروکربن برای تبدیل میوه2

 گیرد؟می
 د( متان  ج( اتن )اتیلن( ب( استیلن  الف( اتان 

 شود؟( از کدام جانور زیر فسیل بهتری تشکیل می3
 د( پروانه  ج( کرم خاکی  ب( ماهی   عروس دریایی الف(

 

 

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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سانتی  3 سانتی متر 8

 

 نیروی محرک( Eنیروی مقاوم،  R( در شکل مقابل مقدار مزیت مکانیکی کدام است؟ )4

R E

 سانتی متر 2سانتی متر 6
1د(  8ج(   2ب(  4الف( 

2
 

  پاسخ کوتاه دهید.به سؤاالت زیر   -4

 گویند؟الف( به اثر چرخانندگی نیرو چه می

 شوند؟های فلزی با از دست دادن الکترون به چه یونی تبدیل میب( اتم

 نامند؟کند را چه میای که نور در مدت یکسال طی میج( فاصله

 کنند؟شکن طبیعی عمل میعنوان موجتنان بهد( این گروه از کیسه

کوه در کشورمان به وجود حرکت ورقه عربستان به سمت ورقه ایران، این رشتهو( بر اثر 

 آمده است؟
 

ایم فشار در دو ظرف در دو ظرف مطابق شکل زیر تا یک سطح برابر آب ریخته  -5

 نسبت به هم چگونه است؟ چرا؟ 

 

 

  

 

 

 

 ها در گذشته را بنویسید؟تکه بودن قارهسه مورد از شواهد وگنر در مورد یک  -6

 

 

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95 نهایی خرداد
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 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

میلیون سال تشخیص داده شده باشد  B 300ی با توجه به شکل اگر سن الیه  -7

  جدیدتر( کامل کنید. -ترهای زیر را با کلمات )قدیمیجمله

  است. B...................... از الیه  Aالف( الیه 

 است. B........................ از الیه  Cب( الیه 

 ها ........................... است.نسبت به سایر الیه Dج( رگه 

 

کنید و مقابل آن بنویسید. )یک کلمات مربوط به ستون )الف( را از ستون )ب( پیدا   -8

  کلمه اضافی است(

 ستون ب ستون الف
 شود. .....................الف( برای شناسایی جانداران جدید استفاده می

 ی مشخصی ندارند. .........................ها هستهب( جانورانی که سلول آن

 دار. ...................ج( گروهی از دوزیستان دم

 دارند. .......مانند همراه تعداد زیادی بازو در دهانه کیسهد( بدنی کیسه

 سمندر

 عروس دریایی

کلیدشناسایی 

 دوراهی

 پروکاربوت

 

 با توجه به شکل زیر، کدام دو عنصر در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند؟ چرا؟  -9

 

 
 N7 

 

 
Si14 

 

 
C6 

 

شود. این جاندار در طول عمر خود بندی میپوستان طبقهمیگو در گروه سخت -10

 کند. به نظر شما علت این امر چیست؟اندازی میچندین بار پوست

 

 

 

 

 

 

  

 

 

D 
A 

B 

C 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 4گام        
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  جدول مقابل را کامل کنید. -11

 گل برگ دانه
 3گلبرگ مضرب  رگبرگ ............................ لپهتک

 گلبرگ ............................. رگبرگ منشعب دو لپه

 

کاهش تنوع زیستی شده ها و در نتیجه عوامل طبیعی که موجب از بین رفتن گونه -12

  است را بنویسید؟ )دو مورد(

 

 های جانوری زیر یک مثال بنویسید.برای هریک از گروه -13

  : ..........................................دارسهیک پستاندار( الف

  ................................................: انگل پهن کرم( ب

 

 هایی که موجب شده پرندگان بتوانند پرواز کنند را بنویسید؟ ویژگی -14

  )سه مورد(

 

 با استفاده از کلمات داخل پرانتز یک زنجیره غذایی بسازید. -15

  خرگوش( -کلم -)عقاب 

 

 توان تنفس پوستی انجام بدهد.ها میقورباغه بالغ با داشتن این ویژگی -16

1................................. )         2................................. ) 

 

 کنند؟میها سقوط سنگ( در اقیانوسچرا بیشتر شخانه ها )شهاب -17

 

نیوتنی بر آن وارد شود. با توجه  60کیلوگرم داریم. اگر نیروی  2ای به جرم جعبه -18

  به قانون دوم نیوتن مقدار شتاب آن را محاسبه کنید.

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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مسافت را در کیلومتر است. اگر قطاری این  900مشهد تقریباً  -مسافت بین تهران -19

 ساعت طی کند. تندی متوسط قطار چند کیلومتر بر ساعت است؟ 6مدت 

 

 .دیکن کامل پرانتز داخل کلمات از استفاده با را ریز یهاجمله از کی هر -20

. دانندیم رکرهیخم......................  را کرهسنگ یهاورقه حرکت علت شناساننیزم( الف

 (ادیز یدما – یهمرفت انیجر)

. کردندیم مشخص را ستارگان ارتفاع یۀزاو.......................  از استفاده با گذشته در( ب

 (یفلک صورت – اسطرالب)

. شودیم......................  فشار ابد،ی شیافزا سطح مساحت چه هر ثابت یروین کی در( ج

  (شتریب - کمتر)

 (هاجلبک – هاقارچ. )باشندیم........................  انیآغاز گروه نیترشده شناخته( د

 

 
  جمالت درست را با )ص( و جمالت نادرست را با )غ( مشخص کنید. -21

 ).........................(الف( گوگرد، جامدی زردرنگ است که در تهیۀ آمونیاک کاربرد دارد. 

 های نافلز تمایل دارند با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل شوند. )......................(ب( اتم

 های راهنما متعلق به جانداران ساده است. ).......................(ج( فسیل

 .......................(شوند. )...های فلکی، همیشه به طور ثابت در آسمان دیده مید( صورت

 

  :کنید مشخص( ) عالمت با  را صحیح پاسخ -22

 رد؟یگیم قرار عنصرها یبند طبقه جدول( گروه) ستون کدام در N7 عنصر( الف

  هفتم( 4  پنجم( 3  چهارم( 2       دوم( 1

 دارد؟ نام چه کیپالست دیتول هیاول ۀماد( ب

  بوتان( 4  متان( 3  اتن( 2       اتان( 1

 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 شود؟یم حاصل یادهیپد چه کرهسنگ یهاورقه دنیلغز ۀجینت در( ج

  یخوردگ نیچ( 4  آتشفشان( 3  کوه جادیا( 2     زلزله( 1

 است؟ ترمناسب طیمح کدام حشره، کی کامل شدن لیفس یبرا( د

   ایدر کف رسوبات( 2  یآتشفشان یخاکسترها( 1

  یاماسه یهاتپه( 4  اهانیگ یهارهیش( 3

 

  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. -23

 کنند؟خام را بر اساس تفاوت در کدام ویژگی از یکدیگر جدا میالف( در پاالیشگاههای نفت، نفت

 کند؟کمک میب( در خوردن نوشابه با نی، چه عاملی به باال آمدن نوشابه از نی 

 های ساده است؟بلند رفتگران جزء کدام نوع از ماشینج( جاروی دسته

 د( قمر زمین چه نام دارد؟

 ها را بنویسید.هـ( یک مورد از فواید باکتری

 شوند؟تنان که اسکلتی آهکی دارند، چه نامیده میترین گروه کیسهو( بزرگ

 

  کند.زیر مفهوم کدام عبارت علمی را بیان میهر یک از جمالت  -24

 کند ........................سال طی میای است که نور در مدت زمان یکالف( فاصله

 شوند .........................ها ساخته می شوند و همراه با آب وارد آوندهای آبکشی میب( موادی که در برگ

های خونی د و مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر گرفته و به رگشوج( اندامی که در رحم ایجاد می

 دهد .....................بند ناف می

گیرد، که تشخیص آن از زمینه دشوار است و از دیدگاه د( سازوکاری که در آن جانور، در جایی قرار می

 ماند ..........................شکارچی مخفی می

 

 کنید.اکسید را در شکل مقابل مشاهده میکربن دیمدل مولکولی  -25

اکسید، اتم کربن چند الکترون به الف( برای تشکیل یک مولکول کربن دی

 اشتراک گذاشته است؟

 ب( این مولکول با استفاده از چه نوع پیوندی تشکیل شده است؟

 

 

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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  مقابل، قایقرانی در حال پارو زدن و حرکت در آب است.در تصویر  -26

 با توجه به قانون سوم نیوتن نیروی کنش و واکنش را مشخص کنید.

  نیروی کنش: . .......................................................................

 ...............................نیروی واکنش: ........................................

 

امکان تشکیل فسیل کدام یک از جانداران زیر با گذشت زمان بیشتر است؟ پاسخ  -27

  خود را با ذکر دو دلیل توضیح دهید.

 

 

 )الف(                           )ب(                                            

 

 شود؟الف( ویروس ایدز چگونه از فردی به فرد دیگر منتقل می -28

 کند؟ب( ویروس ایدز چگونه سیستم ایمنی بدن را ضعیف می      

 

 هر یک از عبارات ستون سمت راست با کدام گزینه از ستون سمت چپ ارتباط دارد؟ -29

 الف( سرخس          ( اولین گروه از گیاهان آوند دار          1( ................... 1

 ب( خزه                کند    ( گل ندارد اما دانه تولید می2( ................... 2

 ج( گل انگشتانه               سا دارند         ( اجزایی به نام ریشه3( ................... 3

 رود  د( کاج( در تولید دارو برای بیماران قلبی به کار می4( ................... 4

 

 باشد؟یم هامهرهیب از گروه کدام به مربوط ریز جانوران از کی هر -30

 : ...........................ییایدر ۀستار( ب: ......................................                زالو( الف

 

 

 

 هرانت - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری اردوهای مطالعاتی

 

 نمای نماز خانه دبیرستان موحد
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پوستان و بندی بندپایان به چهارگروه حشرات، عنکبوتیان، سختبا توجه به طبقه -31

  هزارپایان به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 گویند؟جانوران بندپایان میالف( چرا به این 

 شود؟بندی میب( خرچنگ در کدام یک از این چهار گروه طبقه

 ج( یک مورد از فواید حشرات را بنویسید.

 

  است؟ کرده سازگار آب در ستنیز یبرا را هایماه ییهایژگیو چه داشتن -32

  (مورد 3) 
 

 شده دهیپوش یاستخوان صفحات ای سخت و میضخ یها پولک با خزندگان پوست -33

 کند؟یم خزندگان به یکمک چه ساختار نیا. است

 

 .دارد وجود یانگل و یاریهم ،یهمسفرگ شکل سه به یستیهمز ارتباط -34

 ست؟یچ یهمسفرگ از منظور( الف

 انجامد؟یم یموجود چه لیتشک به جلبک و قارچ یستیهمز( ب
 

 .دیسیبنو رانیا کشورمان در یخشک سازگانبوم از مثال کی( الف -35

 دارد؟ نام چه ییغذا ۀریزنج هر ۀحلق نیاول( ب
 

 .دیکن فیتعر را ریز میمفاه از کی هر -36

 :کهکشان( الف

 :گسل( ب
 

ثانیه در خانه  5متر بر ثانیه است. اگر صدای اذان بعد از  340تندی متوسط صوت  -37

 به گوش شما برسد، تعیین کنید فاصلۀ مسجد تا خانۀ شما چقدر است؟

 

 

 هرانت - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 دار زیر را به دست آورید. مزیت مکانیکی سطح شیب -38

(R  نیروی مقاوم وE نیروی )محرک است 

 

 

 

 
  های زیر را با کلمۀ مناسب کامل کنید.هر یک از جمله -39

 الف( در اثر برخورد دو ورقۀ ایران و عربستان ........................... به وجود آمده است.

 اند.بر جسم متوازنب( اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم ........................ باشد، نیروهای وارد 

 های کربن از طریق پیوندهای ..................... به یکدیگر متصل شده اند.های هیدروژن با اتمج( اتم

یابد که به آن شیرۀ.............................. در آوندهای چوبی، حجمی از آب و موادمعدنی جریان مید( 

 گویند.می
 

  ( مشخص کنید:پاسخ صحیح را  با عالمت ) -40

 الف( مزیت مکانیکی اهرم مقابل چقدر است؟

1 )
1
3

  2  )3  
 یورین

مواقم

 یورین
کرحم

هاگ هیکت

60cm20cm

 
3 )

1
4

  4 )4  

 ب( رابطۀ بین شیر و گاو وحشی چیست؟

 ( همسفرگی           4( شکار و شکارچی          3( همزیستی      2( رقابت 1
 ؟نداردج( در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید کدام عنصر وجود 

 ( گوگرد                    4( نیتروژن         3( اکسیژن         2( هیدروژن 1
 است؟د( وجود معادن سنگ نمک در یک منطقۀ بیانگر چه نوع آب و هوایی در گذشته 

 ( سرد و خشک    4( معتدل و مرطوب   3( گرم و خشک     2( گرم و مرطوب 1
 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. -41

 گویند؟ ......................الف( به اثر چرخانندگی نیرو چه می

 .................ترین گروه بندپایان را نام ببرید. ب( فراوان

 ج( دریاچۀ خزر باقیماندۀ کدام دریای قدیمی است؟ ...............................

 شود؟ ...........................رنگ که به طور طبیعی از گوجه فرنگی آزاد مید( گازی بی
 

های زیر یک غلط علمی وجود دارد. آن را مشخص کرده و سپس کلمۀ در هر یک از جمله -42

 )از تغییر دادن فعل جمله خودداری کنید(درست را داخل پرانتز بنویسید. 

الف( به جرمی آسمانی که تحت تأثیر نیروی گرانش، به دور یک سیاره در گردش است، شهاب سنگ 

 .......(شود. )................گفته می

شود. ب( مادۀ وراثتی در سلول بعضی جانداران، درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل می

 نامند. )...............................(این جانداران را پروکاریوت می

 

هر یک از مفاهیم ستون )الف( را به جملۀ مربوط به آن در ستون )ب( متصل کنید.  -43
  )دو مفهوم اضافی است(

 )ب(   )الف(

 کاج 

 زلزله 

 پوس پالتی

 آتشفشان 

 کانگورو 

 گل انگشتانه 

  .از جانداران کیسه دار است 

  .فسیل آن از مواد معدنی جانشین شده است 

   کنندداروی قلبی از آن استفاده میبرای ساخت 

  های سنگ کره ای که در تمام حاشیۀ ورقهپدیده

 دهد.روی می

  نقشۀ مفهومی زیر را کامل کنید. -44

 

 

جانوران
مهره داران

............. کرم ها

پهن

...........

............

 هرانت - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 چرا؟ دارد؟ وجود اتیح امکان یمشتر و عطارد اراتیس در ایآ -45

 (لیدل دو ذکر با) 

 

  .دیکن سهیمقا هم با را قورباغه نوزاد و بالغ ۀقورباغ -46

 

  ................. هستند؟ جانداران از گروه کدام جزء هاجلبک( الف -47

 .دیسیبنو را جاندار نیا یهااستفاده از مورد سه( ب

1-            ...........................2-            ...........................3-            ........................... 
 

 است؟ شده رهیذخ یاندام چه در اهیگ هر در یمغذّ مواد -48

 .............       :ذرّت-3     .............  :جیهو -2: .............      کاکتوس -1
 

 ( ملخ - اهیگ – گنجشک) جانداران از استفاده با -49

  .دیکن رسم ییغذا ۀریزنج کی
 

  .دیسیبنو را دهیپد نیا یعلم لیدل. ماند شناور توانیم یراحت به هیاروم ۀاچیدر آب یرو بر -50

 

 (مورد 2) است؟ الزم یطیشرا چه جاندار از لیفس لیتشک یبرا -51

1-       .............2-       ............. 
 

  .دیسیبنو را درزه و گسل تفاوت -52

 

 قش کیسۀ هوادار در پرندگان چیست؟ن -53

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 الف( تصویر زیر کدام جاندار  -54

 دهد؟را نشان می

گذاری ب( قسمت مشخص شده در تصویر را نام

 کنید.

 

 
 

 هیثان بر متر 18 به صفر از سرعتش هیثان 6 مدت در میمستق ریمس کی در یمتحرک -55

 است؟ چقدر متحرک متوسط شتاب صورت نیا در. رسدیم

 

3 ابعاد به یلیمستط بمکع -56 4  زیم یرو خود سطح نیتربزرگ یرو از متریسانت  5

 طرف از سطح بر وارد فشار صورت نیا در باشد، وتنین 40 لیمستط مکعب وزن اگر. دارد قرار

 است؟ چقدر مکعب

 

  .دیکن کامل پرانتز داخل یهاکلمه از استفاده با را ریز یهاجمله -57

 (سرخس -خزه. )شودیم لیتشک آن رأس در.................  هاگدان( الف

 (ترکم -ترشیب. )است مس فلز از..............  میزیمن فلز یریپذ واکنش( ب

 به را.................  باشند، شده جاجابه هم به نسبت نیزم پوسته یهایشکستگ اگر( ج

 (درزه -گسل. )آورندیم وجود

 تا شودیم سبب آن..............  م،یکنیم رها ساختمان کی یباال از را یجسم یوقت( د

 (وزن -جرم. )کند دایپ شتاب نیزم طرف به جسم
 

  .دیکن مشخص مورد هر در را درست ینهیگز -58

 دارد؟ ازین ونی کدام به نیهموگلوب ساختن یبرا ما بدن( الف

1 )Ca 2   

2  )Na 

3  )Fe 2 

4 )Mg 2 

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 دارد؟ یترمناسب طیشرا لیفس لیتشک یبرا ریز مورد کدام( ب

   ییایدر یهاطیمح( 2  یعیطب یهاخچالی( 1

 آتشفشان یخاکسترها( 4  هامرداب( 3

 است؟ یستیز تنوع کاهش یبرا خطر نیترمهم ریز عامل کدام امروزه( ج

 دما کاهش( 4    دما شیافزا( 3    یانسان یهاتیفعال( 2     زلزله( 1

 چه را دیمایپ یم مقصد تا مبدأ ۀفاصل در متحرک کی که ییهاطول مجموع( د

  ند؟یگویم

 متحرک یتند( 2                          ییجاجابه( 1

 شده مودهیپ مسافت( 4                   متحرک سرعت( 3
 

  ئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.به س -59

 هایی از کدام گروه خزندگان هستند؟الف( مارمولک و آفتاب پرست، نمونه

کند یا کنیم، نیروی محرک کاهش پیدا میاستفاده میب( وقتی از سطح شیبدار 

 نیروی مقاوم؟

ج( در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید عالوه بر عنصرهای هیدروژن و اکسیژن چه 

 عنصر دیگری وجود دارد؟

د( منجمّان در گذشته برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی از 

 کردند؟میای استفاده چه وسیله
 

متصل « ب»های مربوط به آن در ستون را به کلمه« الف»های ستون از عبارتهر یک  -60

  )دو کلمه اضافی است(کنید. 

 ب  الف

 همان شهاب سنگ است. 

 مانده آن است. دریاچۀ خزر باقی

 شود. نوزاد آن به صورت نارس متولد می

 شود. های سفید تکثیر میویروس آن در گلبول

 

 

 

 

 پانتاالسا 

 تتیس 

 شخانه 

 کانگورو 

 ایدز 

 پوسپالتی 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 سپس و کرده مشخص را آن دارد وجود یعلم غلط کی ریز یهاجمله از کی هر در -61

  .دیسیبنو پرانتز داخل را درست

 .(دیکن یخوددار جمله فعل دادن رییتغ از) 

 ....().... دارند یآهک یاسکلت که هستند هامرجان ها،اسفنج گروه نیتربزرگ( الف

 . ).........(شودیم ترشیب هامولکول نیب رانش یروین کربن، تعداد شیافزا با هادروکربنیه در( ب
 

  کامل کنید.« ای، زالوکرم کدو، کرم لوله آسکاریس،»های ی مفهومی زیر را با کلمههنقش -62

اه مرک  اونا

............................. )فلایوقلحنهپ

..................... )دراد بالق مرککمرک.................... )ج................... )ب
 

 

  .دیسیبنو را یآبکش و یچوب یآوندها تفاوت -63

 

 نیا در را جلبک و قارچ نقش. شودیم لیتشک جلبک و قارچ یستیهمز از نگگلس -64

  .دیسیبنو یستیهمز

 

  شوند. نام هر گروه را در زیر شکل مربوطه بنویسید.ها بر اساس شکل به سه گروه تقسیم میریباکت -65

 
1- ................. 

 
2- .................... 

 
3- ..................... 

   

  .دیسیبنو را هاجلبک استفاده از دمور دو -66

1- ........................................... 2- ........................................... 

 

 انتهر - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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  .دیسیبنو را پرندگان در هوادار یهاسهیک شنق -67
 

 ست؟یچ آب در ستنیز یبرا هایماه یسازگار تعل -68
 

 دارند؟ قرار اراتیس کدام نیب هاارکیس یصلا کمربند -69
 

 کرد؟ باز ترآسان توانیم را محکم مهره بلندتر، آچار با چرا دیده حیتوض -70

 
 

 .دیسیبنو را یفلک یهاصورت و ستارگان از انسان یهااستفاده از مورد دو -71

1- ........................................... 2- ...........................................  
 

 ؟ای بین نیروهای کنش و واکنش وجود داردطهچه راب -72

 )قانون سوم نیوتن( 

 گیری الزامی استاندازهتوجه: در حل مسائل زیر نوشتن فرمول و یکای 

 

 جاجابه متر 2/0 اندازه به را یوتنین 180 وزنه متحرک و ثابت یهاقرقره بیترک با -73

  :صورت نیا در. میکن نظرصرف اصطکاک از اگر.( است تعادل حال در دستگاه. )میکنیم

 است؟ ژول چند مقاوم یروین کار اندازه( الف

 است؟ چقدر محرک یروین کار اندازه( ب
 

متر مربع باشد. در  2نیوتن است، اگر مساحت سطح زیر آن  2400کعب مستطیلی وزن م -74

 این صورت مقدار فشار وارده بر سطح زیرین مکعب چند پاسکال است؟
 
 

 کامل کنید. ی علمی زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتزهاعبارت -75

 شود. الف( از همزیستی بین قارچ و جلبک، موجودی به نام ...................... تشکیل می

 گلسنگ( -)آبسنگ

 صورت ...................... قرار دارند.های موجود در برگ، بهها رگبرگایلپهب( در تک

 موازی( -)منشعب 

 

 انتهر - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96خرداد نهایی 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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قرمز یک چهارراه توقف کرده است تندی آن ..................... است پشت چراغ پ( وقتی خودرویی

 یک( -)صفر

اند و از طریق تولیدمثل، ترین گروه جانداران، ...................... نام دارد که به هم شبیهت( پایین

 راسته( -آورند. )گونههایی شبیه خود را به وجود میزاده
 

  ( مشخص کنید.نۀ درست را با عالمت )گزی -76

 کدام یون نیاز دارد؟ الف( بدن ما برای ساخت هموگلوبین به

1)Na 2)2Fe  3)Cl  4)3Fe  

 کند؟ارتفاع هواپیما کاهش پیدا میب( در چه صورت در پرواز هواپیما، 

 ( نیروی باالبری کمتر از وزن هواپیما باشد.2 ( نیروی مقاومت هوا کمتر از نیروی پیشران باشد.1

 ( نیروی باالبری بیشتر از وزن هواپیما باشد.4 ( نیروی مقاومت هوا بیشتر از نیروی پیشران باشد.3

یک از شود کداممداوم هیدروژن به هلیم تبدیل می طورپ( با توجّه به این که در خورشید، به

 شده است؟موارد زیر در ارتباط با این تبدیل درست بیان
 ( با افزایش جرم و تولید انرژی همراه است.2 ( با کاهش جرم و تولید انرژی همراه است.1

 همراه است.( با افزایش جرم و مصرف انرژی 4 ( با کاهش جرم و مصرف انرژی همراه است. 3

 

ترین راه برای خالی کردن یک بطری پالستیکی که تا نیمه از های زیر سریعت( با توجه به شکل

 آب پر شده، کدام است؟

 
 کردن بطری سروته( 1

 
 ( کج کردن بطری2

 
 ( فشردن بطری3

 
 ( ایجاد سوراخ ریز در ته بطری4

 

 

 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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  پاسخ کوتاه دهید.ؤاالت زیر س به -77

 شود؟ ..........................های گیاهان بازدانه در کجا ایجاد میالف( دانه

 ها به چه عاملی بستگی دارد؟ .......................دندهب( چگونگی کارکرد چرخ

ای تحت تأثیر چه نیرویی در پ( در کهکشان، ستارگان، گازها، گرد و غبار و فضای بین ستاره

 اند؟ ........کنار هم جمع شده
 

 کلمۀ سپس و کرده مشخص را آن دارد وجود یعلم غلط کی ریز یهاجمله از کی هر در -78

  .(دیکن یخوددار جمله فعل دادن رییتغ از. )دیسیبنو پرانتز داخل را درست

 دارو دیتول و آفت به مقاوم اهانیگ دیتول ست،یزطیمح یسازپاک یبرا هاقارچ از امروزه( الف

 . )...............(کنندیم استفاده

 یادیز اریبس ریمقاد سوختن، اثر در که هستند ژنیاکس یدارا یهمگ یلیفس یهاسوخت( ب

 . )..................(کنندیم وارد کره هوا به  گاز
 

 متّصل کنید. ریک از مفاهیم ستون الف را به جمله مربوط به آن در ستون به -79

  )یک کلمه اضافی است.( 
 «الف»ستون 

 «ب»ستون   
 

 ( مسافت  1 گویند.ای را میالف( جانداران هوهسته

 جایی( جابه  2 دهد.های غذایی رخ میها و زنجیرهب( در شبکه

 ( یوکاریوت  3 شد.عنوان تقویم استفاده میها بهپ( در زمان قدیم از آن

هایی که متحرک از مبدأ تا مقصد را ت( به مجموع طول

 پیماید.می
  4انتقال انرژی ) 

   5های فلکی( صورت 

 

« آوند آبکشی، شیره خام، آوند چوبی، شیره پرورده»های ۀ مفهومی زیر را با کلمهنقش -80

  کامل کنید.

 
 

 

انواع آوند

( ...........الف ( ...........ب آب و مواد معدنی

( ...........پ ( ...........ت
مواد ساخته شده در 
دهاندام  های فتوسنتز کنن

 انتهر - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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 ا جزء کدام گروه از جانداران هستند؟هالف( جلبک -81

 ها را بنویسید.ب( دو مورد کاربرد جلبک            
 

دهد. با استفاده از کلمات )کپلک، دهان و ها را نشان میبندی کرمزیر طبقهجدول  -82

  مخرج، گردش خون( کامل کنید.

 مثال های بدنویژگی دستگاه نام کرم

 آسکاریس دستگاه گوارش، ............................. دارند. ایلوله

های عصبی، .................. و دفع مواد دستگاه گوارش، دستگاه حلقوی

 زائد، دارند.

 کرم خاکی

 ................................. ای دارند.های عصبی و گوارش سادهدستگاه پهن

 

شده، به با توجّه به شکل اسفنج که در زیر نشان داده -83

 سؤاالت زیر پاسخ دهید.

شده روی شکل، یک از موارد نشان دادهالف( کدام

 دار است؟های رشتهیاخته

جانور دار را که در بدن های رشتهب( دو کار این یاخته

  شده را بنویسید.نشان داده

 

 جانوران زیر جزء چه گروهی از پستانداران هستند؟هر یک از  -84

 پ( خرس: ............... پوس: ............... ب( پالتی الف( کانگورو: ...............
 

 کدامند؟ یژگیو سه آن دارند، یژگیو سه کنند پرواز بتوانند کهنیا یابر پرندگان -85

 

 کند؟یم زنده موجودات هیشب را هاآن هاروسیو از یگژیو کدام -86

 

 

 تهران - 97خرداد نهایی 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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 رودیم فرو مقطر آب در سالم مرغتخم چرا دیده حیتوض ریز یهاشکل به توجّه با -87

  شود؟یم ورغوطه مرغتخم آن در نمک کردن حل با امّا

 

 
 

 شود؟یم جادیا درزه کرهسنگ یهاورقه در عموق چه -88
 

 شود؟یم لیتشک یخارج قالب و شدهلیتبد لیفس به جاندار بدن ورتص چه در -89

 
 

 ند؟یآیم وجود به چگونه هاشهاب -90

 گیری الزامی است.توجّه: در حل مسائل زیر نوشتن فرمول و یکای اندازه
 

مترمربع چه  18/0نیوتن بر چوب اسکی به مساحت  720شخصی به وزن  از طرف -91

 شود؟مقدار فشار وارد می

 
 

باشد. در متر می 1M  ،3 گاه تا وزنهتکیهکیلوگرم است و فاصله  1M  ،40وزنهجرم  -92

چقدر  1M گاه تا وزنهکیلوگرم است، فاصله تکیه 1M  ،60 که بدانیم جرم وزنهصورتی

باشد تا دستگاه در حالت تعادل قرار گیرد؟ 
( 10 / )g N kg

 

2M 1M

2d 1d

1F2F

 
 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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 کلمات داخل پرانتز کامل کنید.های زیر را با استفاده از هر یک از جمله -93

های اکسیژن با ........................... پیوند اشتراکی به الف( در موکول اکسیژن، اتم

  دو( -اند. )یکهم متصل شده

ب( بیشتر ستاره شناسان معتقدند که همه اعضای منظومه شمسی، از ابر عظیم 

 قمر( -اند. )سحابی خورشیدیشده.......................... تشکیلو چرخانی به نام 

 هایی از جنس سیلیس دارند. پ( برخی از ....................... پوسته

 آغازیان( -ها)قارچ

کنند ..................... نام دارند. ت( گیاهانی که گل ندارند اما دانه تولید می

 دانگان(نهان -)بازدانگان
 

 ت درست را با )ص( و جمالت نادرست را با )غ( مشخص کنید.جمال -94

هایی تبدیل ها تمایل دارند با انجام واکنش شیمیایی به ذرهالف( برخی از اتم

  الکترون دارند. 8شوند که در مدار آخر، 

 شود.ب( هرچه از سطح زمین باالتر برویم فشار هوا بیشتر می

 شوند.طور ثابت در آسمان دیده میهای فلکی همیشه و بهصورتپ( 

 باشند.ها میدار، سرخس ت( اولین گروه از گیاهان آوند
 

  ینۀ درست را مشخص نمایید.زر یک از سؤاالت زیر گدر ه -95

 باشد؟ترین گیاهان روی زمین کدام گروه از گیاهان زیر میالف( قدیمی

 دانگان( نهان4 ( بازدانگان3 ها( سرخس2 هاخزه (1

 شود؟ها محسوب میب( کرم خاکی جزء کدام گروه از کرم

 ( کرم نواری4 ای( کرم لوله3 ( کرم پهن2 های حلقوی( کرم1

 باشد؟می نادرستها های زیر در مورد باکترییک از گزینهپ( کدام

 دارند.( در تولید گیاهان مقاوم به آفت کاربرد 1

 شود.زیست استفاده میسازی محیطها برای پاک( از باکتری2

 شود.ها در تولید دارو استفاده می( از باکتری3

 شود.ها استفاده می( در تولید سوخت پاک از باکتری4

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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ترین سطح نیوتن از طرف کوچک 300متر با وزن  1×2×3ای به ابعاد ت( جعبه

ار واردشده از طرف جعبه بر سطح زمین چند خود بر روی زمین قرار دارد. فش

 باشد؟پاسکال می

1 )50           2 )100             3 )150      4 )200 
 

  سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:به  -96

 الف( عنصری که در ساختمان هموگلوبین خون وجود دارد چه نام دارد؟

 های باالیی زمین چه نقشی دارد؟در الیه O3ب( گاز اوزون با فرمول 

 ها به چه عاملی بستگی دارد؟دندهپ( چگونگی کارکرد چرخ

 کردند؟ت( درگذشته منجمان از اسطرالب به چه منظور استفاده می

جانداران های یک از سلسلهها را به کدامها، آنای( در باکتریث( وجود دیواره سلولی )یاخته

 کند؟شبیه می

 ها چه نقشی دارند؟های خونی موجود در آبشش ماهیج( مویرگ

 کند؟یک از جمالت زیر مفهوم کدام عبارت علمی را بیان میهر -97

چرخد و دارای جرم کافی شود که در مداری به دور خورشید میالف( به جرمی گفته می

 باشد تر اطراف مدار خود میکوچک و جذب اجرام برای ایجاد شکل کروی

توانند از طریق اند و میشود که به هم شبیهب( به گروهی از جانداران گفته می

 .............هایی شبیه خود با قابلیت زنده ماندن و تولیدمثل به وجود آورند تولیدمثل، زاده
 

 دهد.میهای آن را نشان ل مقابل یک برج تقطیر و برششک -98

 جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟ الف( نقطه

 های کدام برش از بقیه کمتر است؟های کربن مولکولب( تعداد اتم

 

 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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های زیر اندازه شتابی که گاری در اثر هل دادن شخص پیدا یک از شکلدامدر ک -99

 کند بیشتر است؟ علت انتخاب خود را بنویسید.می

 

 «الف»شکل                                    «                ب»شکل 

 

وصل “ سمت چپ”را به عبارت مناسب خود در ستون “ سمت راست”هریک از مفاهیم ستون  -100

 باشد.(اضافه می“ سمت راست”نمایید. )یک کلمه در ستون 

 لغز ( امتداد     1        شوند.الف( به دو دسته درزه و گسل تقسیم می

های ( شکستگی  2 دهدها رخ میب( این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوس

 شودهای زیادی میلرزهپوسته زمین ایجاد زمین

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         

           3)  اقیانوس آرامورقه 

 آزمونهای هماهنگ 

ارزشیابی منظم و مکرر از جریان یادگیری، به منظور بهبود  

آموزان به میزان تسلط دانشکیفیت آموزش، از طریق تعیین 

اند. آموزان نیاموختهدادن مطالبی که دانش ها و نیز نشانهآموخت

آموز، مشاور، مدیر و معلم خود در این نوع از ارزشیابی، دانش

شینند و به عنوان بازخوردی نی نتایج به داوری میدرباره

های شامل پرسشاین آزمونها  .گیرند، از آن بهره میآموزشی

های ی تشریحی و گزارشای به همراه پاسخنامهچهارگزینه

ارزیابی آموزشی فوق توسط  می باشد . متنوع تحلیلی و توصیفی

 یک موسسه آموزشی معتبر برگزار می شود .





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار یکپارچه مدیریت مدرسه 

 

 و اشتراک گذاری منابع برای کالس هاسرور مجهز مند و حضور و غیاب هوش
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 هاي زير را كامل كنید.هاي مناسب، جاهاي خالی عبارتبا استفاده از كلمه

يکی از اثرات مهم ايمان دست يافتن به .............. روحی   -1

 (5-4-3-2-1است.         )

بسیار ............. بگیر. تا »پیامبر اكر )ص( فرمودند:  -2

 (8-7-6« )خداونده بر عمرت بیفزايد

ها مانند نوعی از انفاق ............... است كه به برخی از داريی -3

 (12-11-10-9)گیرد. شتر تعلق می

هاي نماز سه ركعتی نماز را، .......... شك در تعداد ركعت -4

 (16-15-14-13كند.  )می

 مشخص كنید.( ×)پاسخ صحیح جمالت زير را با عالمت 
 ي پیامبران الهی كدام است؟و موضوع مشترک در مأموريت همهد -5

  معاد و عدل( د امامت و نبوت( ج معاد و توحید( ب توحید و امامت( الف

 شود؟می ايجاد كسی چه براي زندگی در پوچی و بیهودگی ساحسا -6

  .دارد خدا به اعتقاد كه كسی( الف

 . ندارد كه خوردنمی را چیزي حسرت كه كسی( ب

  .باشد نداشته متعالی هدف كه كسی( ج

 . است نشده رها خود حال به جهان اين در داندمی كه كسی( د

 جدايی دوست دو و همراه برادر دو ،............... و»................. : فرمايدمی  (ع) علی ضرتح -7

  «.ناپذيرند

  عمل و ايمان( د علم و ايمان( ج  عمل و عقل( ب  عمل و شناخت( الف

 و..........  جهادهاي نوع از ترتیب به اسالم صدر در «روم و ايران» و «احزاب» هايگجن -8

  .باشندمی................. 

  دفاعی -ابتدايی( د ابتدايی -دفاعی( ج دفاعی -دفاعی( ب ابتدايی -ابتدايی( الف

 

 

 

 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 از يك كدام «مُُّؤْمِنِینَ كُنتُم إِن األَعْلَوْنَ وَأَنتُمُ تَحْزَنُوا وَالَ تَهِنُوا وَالَ»  شريف يآيه مپیا -9

 است؟ زير هايگزينه

  . است مؤمنان برتري موجب ايمان( الف

  است؟ وفادارتر عهدش به خدا از كسی چه( ب

 . نداريد علم آن به كه پرستیدمی را چیزي چرا( ج

 . كنید آماده اسالم دشمنان با مقابله جهت داريد توان چه هر(د

 .نمايید مشخص را زير هايعبارت نادرستی يا درستی

 • غ   • ص        .است ترخطرناک نیز اتمی ببم از «نرم جنگ» -10

 • غ   • ص       .است ممکن غیر انسان براي نیوالط عمر داشتن -11

 • غ   • ص     .نیست باطل او نماز شود باطل ارازگزنم وضوي اگر -12

 • غ   • ص .كندمی باطل را نماز كشیدن، زهخمیا و عطسه ه،سرف -13

     .است جنگ آغاز از جلوگیري و دشمن رساندنت نظامی آمادگی فوايد از يکی -14

 • غ • ص

  .است شده نهی ضروري غیر و نیازيبی حالت در نگرفت قرض( ع)عصومینم نظر از -15

 • غ • ص

 .است صحیح ما وضوي بگیريم، وضو آن با و است جسن آبی كه كنیم فراموش يا مندانی اگر -16
 • غ • ص

 با. شودمی مربوط راست سمت ستون عبارت به چپ تسم ستون هايواژه از يك كدام -17

 .[است اضافی چپ سمت ستون در واژه يك. ]كنید مشخص( ←) عالمت

 حیات – رحیم – رحمان( الف

 نیازمند – خستگی -جهل( ب

 توسط جامعه مردم هدايت رهبري( ج

 الشرايط جامع فقیه 

 انتهاي در كه درآمد باقیمانده پنجم يك( د

  .شودمی پرداخت «مالی سال» 

 سلبی( 1

 ثبوتی( 2

 قیه واليت( 3

 خمس( 4

 وقف( 5

 

 .دهید كوتاه پاسخ زير هايپرسش به

 چیست؟ امقی از( عج) زمان امام هدف -18

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 چیست؟ خوب دوست هايويژگی از یيک -19

 بنويسید؟ را اسالمی انقالب راتثم از مورد يك -20

 ببريد؟ نام را منکر از نهی و معروف به رام يهاشیوه از يکی -21

 .بنويسید را كند تیمم نماز براي بايد فمکل كه مواردي از مورد يك -22

 چیست؟ نظامی جنگ و فرهنگی یخونشب اقتصادي، تحريم از مندش اصلی هدف -23

 
 او مادر. كنم كسب را قرآن از استفاده هايمهارت خواهممی پرسید درشما از سعید -24

 است؟ بوده چه گام اولین شما نظر به. برشمرد را كريم قرآن از منديبهره هايگام

 

 .یدده پاسخ زير هايپرسش به

 است؟ «مستحب» يا «واجب» وضو زير هايگزينه از يك كدام در كنید مشخص -25

 : )................(مسجد در حضور( الف

 : )................(قرآن داشتن همراه( ب

 : )................(قرآن تالوت هنگام( ج

 : )................(قرآن آيات به زدن دست( د

  (مورد دو) است؟ منابعی چه از گرفته بر فقیهان اهايفتو -26

  (مورد دو. )كنید بیان را «منکر از نهی و معروف به امر» ترک منفی آثار -27

 
 مشکالت و هاچالش دچار دينی ظاهر به جوامع برخی شده موجب كه اصلی علت دو -28

  .ببريد نام را باشند فراوان

 است؟ شده سفارش نادان افراد با دوستی از وريد به روايات در چرا -29

  .دهید اسخپ زير سؤاالت به «نماز» عبارت دمور در -30

 .است.......................  اختیار روي از واجب نماز شکستن( الف

 انجام كندمی باطل را نماز كه كاري نماز، هنگام كه كند شك نماز از بعد نمازگزار اگر( ب

 .است..............  نمازش نه، يا است داده

 .است...................  نمازش نکند، اَدا صحیح را نماز كلمات خواندن، تند اثر بر نمازگزار اگر( ج

 هرانت - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 گرددمی بر اختیاربی و شنودمی بلندي صداي ناگهان است، سوره و حمد خواندن مشغول( د

 نمازش خواندیم را سوره و حمد بقیه گرددمی بر زود خیلی و كندمی نگاه سرش پشت به و

 .است................... 

 است؟ باطل كي كدام در و حیصح نمازگزار نماز ريز دموار از كي دامك در -31

 باطل صحیح نمازگزار
   كند.الف( مسعود در بین نماز عطسه می

   كند.هاي نمازش شك میخواند در تعداد ركعتب( اكرم در حالی كه نماز دو ركعتی می

كند سپس خیلی گرداند و به پشت سرش نگاه میاختیار از قبله روي بر میج( سعید بی

 كند.میزود رو به قبله 

  

زند، بدون اينکه ذكري بگويد آن را د( مريم در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می

 دهد.كند و نمازش را ادامه میآورد و خاموش میاز جیبش در می

  

 .دیكن مشخص را ريز سواالت از كدام هر حیصح پاسخ -32

 عَدُوَّاهلل بِهِ ونَیُتُرْهِ لِیْالْخَ رِبَاطِ مِنْ وَ قُوَّةِ مِنْ اسْتَطْعْتُمْ مَا لَهُمْ أعِدُّوا وَ» فيشر يهيآ امیپ( الف

 ست؟یچ...«  عَدُوَّكُمْ وَ

 .دیهست برتر شما كه رايز دينشو نیغمگ و سست و( 1

 .رسندیم شهادت به خداوند راه در كه یكسان به بشارت و( 2

 .دیكن آماده دشمنان با مقابله يبرا ديدار توان در چه هر و( 3

 .برگردانند نشانيد از را نیمؤمن تا جنگند در شما با وستهیپ آنان و( 4

 كدامند؟ هاآن. است شده اشاره خداوند صفات از صفت دو به «الوَدوُد الغَفُور هُوَ وَ» ةيآ در( ب

 مهربان -ريپذتوبه( 2 آمرزنده -شکرگزار( 1

 بندگان دوستدار -آمرزنده اریبس( 4  مهربان و آگاه -دانا اریبس( 3

 است؟ «واجب» گرفتن وضو ريز موارد از كي كدام در( ج

 قرآن تالوت هنگام( 2 قرآن داشتن همراه( 1

 قرآن اتيآ به زدن دست( 4 قبور اهل ارتيز( 3

 است؟ نادرست ريز يهانهيگز از كي كدام( د

 .است دوستان به یافراط يهاعالقه نوجوانان در خاطر یشانيپر و اضطراب عوامل از( 1

 .كندیم سست را یدوست وندیپ دوستان، ليوسا از اجازه بدون و حد از شیب استفاده( 2

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 و نیخشمگ او از همواره باشد، نداشته يانتظار يفداكار جز خود دوست از كه یكس( 3

 .است ناراحت

 اسرار یتمام گفتن میده انجام ديبا مانيهایدوست در يروانهیم يبرا كه يیكارها از یکي( 4

 .است دوست به

 

  .دیكن مشخص را غلط اي حیصح يهاعبارت -33

 .است باطل او يوضو ردیگیم وضو گالب با الدیم( الف

 .كردندیم استقامت خداوند راه در و صبر مشکالت برابر در یاله امبرانیپ( ب

 .شودینم آن متوجه انسان خود گاه و است یجيتدر و آرام اریبس دوستان از يرياثرپذ( ج

 به نسبت مانشانيا بودن فیضع آورندیم يرو خرافات به مردم از یبرخ كه یليدال از یکي( د

 .است خداوند

 كه است روزیپ یصورت در زد،یخیم بر دشمنان با جهاد به خداوند دستور با كه یكس( هـ

 .دهد شکست را دشمن

 باز و دهيپسند و ریخ كار به گريکدي هیتوص هم به نسبت جامعه افراد يهاتیمسئول از یکي (و

 .است ناپسند كار از هم داشتن

 با شود؟یم مربوط راست سمت ستون عبارات به چپ سمت ستون عبارات زا كي كدام -34

  .(است یاضاف چپ سمت ستون در عبارت كي. )دیكن مشخص عالمت

 چپ سمت ستون  راست سمت ستون 

  عمل و مانيا (   1     یاسالم انقالب ثمرات از( الف 

 اسالم از مردم كردن دور( 2      خداوند به مانيا اثرات از( ب 

 یهودگیب و یپوچ احساس( 3     ريناپذيیجدا دوست دو و برادر دو( ج 

 یهودگیب احساس از يیرها( 4 شوم يهانقشه ياجرا از دشمن یاصل هدف( د 

 رانيا ملت در يخودباور هیروح شدن زنده( 5                                              

  .دیكن كامل را كمانك داخل شده داده يهاعبارت از هاستفاد با -35

 یدفاع جهاد -ستيناشا دوستان -يیابتدا جهاد -مانيا -هیفق تيوال

 )...................( زهرآلود و بايز يریشمش( الف

 )...................( قتیحق اي و موضوع كي به كامل یقلب باور و اعتماد( ب

 )...................( اسالم صدر در روم و رانيا يهاحکومت با اسالم سپاه نبرد( ج

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 . )...................(گرددیم واجب( مرد و زن) مسلمانان يهمه بر جهاد از نوع نيا( د

 . )...................(شودیم گفته طيالشراجامع هیفق توسط جامعه مردم تيهدا و يرهبر به( هـ

 است؟ یتیشخص چه به مربوط ريز يهایژگيو -36

 نکرد سکوت يستمگر چیه برابر در و نکرد ظلم یكس به هرگز كه بود آگاه ياستمداریس او

 استوار و محکم همواره و بود قرن دادگرِیب او. دیترسینم كس چیه از اسالم، به عمل يبرا و

 « .........................بکند تواندینم یغلط چیه کايآمر»: گفتیم

  .دیكن فيتعر را ريز اصطالح -37

 ................... :خمس

  .دیده كوتاه پاسخ ريز يهاپرسش به -38

 . ...................دیسيبنو را منکر از ینه و معروف به امر يهاروش از یکي( الف

 ( ...................2( ................... 1 است؟ یمنابع چه از برگرفته هانیفق يفتواها( ب

 ( ...................2( ................... 1(. شود ذكر مورد دو. )ردیگیم تعلق يیزهایچ چه به زكات( ج

 در كه هاگل و درختان از يیبايز يمنظره به و بود نشسته اتاقش پنجره كنار هیراض( د

 را زیچ همه بايز چقدر ايخدا»: گفتیم خود با لب ريز و كردیم نگاه بود شانخانه اطیح

 را آن دیتوانیم ايآ. كرد اشاره خداوند صفات شناخت يهاراه از یکي به او« !يادهيآفر

 ................... د؟یسيبنو

 .دیده كامل پاسخ ريز يهاپرسش به

  .دیسيبنو را انفاق يهادهيفا از مورد دو -39

 . دیكن فیتوص را( السالمهیعل) زمان امام ظهور از بعد اتفاقات -40

 .(است یكاف مورد دو ذكر)

 ست؟یچ رانيا یاسالم انقالب هیعل جنگ در دشمن حسال نيترخطرناک -41

  .دیده حیتوض مثال ذكر با

  داشت؟ خواهد دنبال به جامعه در یمنف آثار چه منکر از ینه و وفمعرامربه ترک -42

  .(دیكن انیب را مورد دو)

 شما ايآ. كنندیم گفتگو یواقع دوستان يهایژگيو يدرباره گريدکي با حامد و احمد -43

 ذكر را خوب و ستهيشا دوستان يهایژگيو از مورد دو و دیكن كمك هاآن به دیتوانیم هم

  .دیكن

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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  .دیكن ترجمه را مقابل يهيآ( الف -44

 (28 هيآ رعد، سوره) «الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُُّ اللَُّهِ بِذِكْرِ أاَل اللَُّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَطْمَئِنُُّ وَ آمَنُوا الَُّذينَ»

 بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَیْلِ رُِّبَاطِ وَمِن قُوَُّةٍ مُِّن اسْتَطَعْتُم مَُّا لَهُم وَأَعِدُُّوا:»  فهيشر يهيآ به توجه با( ب

 .دیده پاسخ ريز سؤال دو به( 6 هيآانفال، سوره) «وَعَدُوَُّكُمْ اللَُّهِ عَدُوَُّ

 ست؟یچ دشمنان با مقابله يبرا خداوند فرمان( 1

 ست؟یچ ینظام زاتیتجه و توان دهيفا( 2

 

  .دیكن پر مناسب كلمات از استفاده با را یخال يجاها -45

 كند،یم داريپا دل در را مانيا آنچه: السالمهیعل صادق امام فرموده به بنا( الف

 .است.............................. 

 .است.................................  خداوند از يشکرگزار شکل نيباتريز( ب

 در قطره مانند................................  با برابر در خدا راه در جهاد یحت كین يكارها همه( ج

 .است قیعم و پهناور يايدر برابر

 .ميداریم منزه یزشت و يبد هر از را او یعني ميیگویم.........................  را خدا نماز در كه یهنگام( د

 .است.............................  از يانمونه دشمن يسو از یضداسالم يهالمیف دیتول( هـ

  .دیكن مشخص را ريز جمالت بودن غلط اي حیصح -46

 • غ      • ص   . داد نسبت خدا به توانیم دارد وجود مخلوقات در كه را یصفت هر (الف

 مجاهد پاداش همانند كندیم يدور آن از یول دارد گناه انجام قدرت كه یكس پاداش (ب

 • غ      • ص                                                                      . است دیشه

. دهند تذكر او به توانندینم گرانيد و است خودش يكارها مسئول یشخص هر( ج

 • غ      • ص                                                                                       

 • غ     • ص               .است شتریب دادن صدقه از دادن قرض پاداش اسالم نيد در( د

  .دیكن انتخاب را حیصح نهيگز -47

 شرط «نَیمؤمِن كُنتُم اِن االَعلَونَ اَنتُمُ و تَحزَنوا ال وَ تَهِنوا ال وَ»: فهيشر يهيآ به توجه با( الف

 ست؟یچ مسلمانان يبرتر

  مانيا( 4 اديز تالش( 3 دشمن برابر در شجاعت( 2    اتحاد( 1

 انتهر - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 يهايیدارا از یبرخ به و هاستیآلودگ و هایدلبستگ از شدن پاک يمعنا به( .................... ب

.ردیگیم تعلق انسان

وقف( 4 انفاق( 3 زكات( 2  خمس( 1

 از يیهانمونه بیترت به خوارج با السالمهیعل یعل نبرد و روم حکومت با اسالم سپاه نبرد( ج

.هستند.............. و.............. 

سركشان با جهاد -سركشان با جهاد( 2 يیابتدا جهاد -یدفاع جهاد( 1

 سركشان با جهاد -يیابتدا جهاد( 4 یدفاع جهاد -یدفاع جهاد( 3

.دیكن مشخص ريز جدول در را «نماز» اي «وضو» بودن باطل اي حیصح -48

باطل صحیح شرايط وضو گیرنده يا نمازگزاررديف
با آب غصبی وضو گرفت. 1

بعد از اتمام وضو متوجه شد كه آب نجس بوده است. 2

آيا ركوع ركعت آخر نماز را به جا آورده است يا نه.بعد از نماز شك كرد كه  3

خواست.بخشی از ذكر ركوع را در حالی گفت كه داشت از ركوع بر می 4

اي از غذا را كه در دهانش مانده بود فرو برد.در بین نماز ذره 5

به طور غیرعمد با يك صداي ناگهانی، صورتش را كامالً از قبله بر گرداند. 6

.دیده كوتاه پاسخ ريز سؤاالت به -49

است؟ دوست كدام دوستان نيمحبوبتر السالمهیعل صادق امام سخن به توجه با( الف

.ديببر نام را امبرانیپ مهم يهایژگيو از مورد سه( ب

.دیسيبنو را كند ممیت نماز، يبرا ديبا مکلف، كه يموارد از مورد سه( ج

.دیسيبنو را میده انجام ديبا یدوست در يروانهیم يبرا كه يیكارها از مورد دو( د

.دیسيبنو را هاآن كدامند؟ واجب يهاانفاق( هـ

ست؟یچ منکر از ینه و معروف به امر از منظور( و

 در من، خاندان از يمرد: است فرموده و داده بشارت او درباره( ص) امبریپ ست؟یك او( ز

 از كه همچنان كه را نیزم و كندیم امیق هستند تزلزل و اختالف گرفتار مردم كه يروزگار

 .سازدیم آكنده داد و عدل از است شده پر ستم و جور

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 



سایت رسمی دبیرستان غیر دولتی موحد )اخبار،سواالت،اطالعیه ها،گالری عکس(
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  دارد؟ یحکم چه واجب نماز شکستن -50
 

 

 

 .دیكن وصل «ب» ستون در مناسب عبارت به را «الف» ستون يهاعبارت از كي هر -51

  .(است یاضاف ب ستون در مورد كي) 

 ب                                             الف

 صدام ارتش برابر در رانيا سالههشت جنگ( 1

 كشور در مسلح اشرار با یانتظام يروین جهاد( 2

 سركشان با جهاد( الف

 يیابتدا جهاد( ب

 یدفاع جهاد( ج

 

 

 كنند؟ يرویپ هانیفق يفتوا از ديبا مردم چرا دیده حیضتو -52

  .دیسيبنو را السالمهیعل يمهد حضرت ظهور طيشرا از شرط دو -53

 است؟ شده سفارش نادان افراد با یدوست از يدور به تايروا در چرا -54

 شود؟یم نهيهز يیهاراه چه در و شودیم پرداخت یكس چه به خمس -55

 .دیكن انیب یاسالم يكشورها در مختلف يهانقشه ياجرا از را ندشمنا یاصل هدف -56

 

 دارند؟ گرانيد منکر از ینه و معروف به امر خصوص در يشتریب تیمسئول ؤمنانم چرا -57

 

 .(است یاضاف كلمه كي. )دیكن لیتکم را یخال يجاها شده داده يهاكلمه از فادهاست با -58

 امیق انتظار -یروح آرامش -(ع) معصومان ثياحاد -یپرست کتاي

 .است............................  و قرآن از برگرفته هانیفق يفتواها( الف

 .است...............................  به افتني دست خدا، به مانيا مهم راتیتأث از( ب

 .است............................  بتیغ زمان در من امت يكارها نيبهتر از: نديفرمایم( ص) اكرم امبریپ( پ

 ترک به را او و كردیم دعوت.....................  به را خود يعمو بارها( ع) میابراه حضرت( ت

 .خواندیم فرا هابت پرستش

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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  .دیكن مشخص مورد هر در را درست نهيگز -59

 ست؟یچ «مُؤمِنینَ كُنتُم إِن األَعلَونَ وَأَنتُمُ تَحزَنوا واَل تَهِنوا واَل» فيشر يهيآ امیپ( الف

 .كندیم يداريخر را اموالشان و هاجان مؤمنان از خداوند( 1

 .كنندیم عبادت روز و شب در كه یمانيا با افراد شوندینم نیغمگ و( 2

 .دیباش داشته مانيا اگر ديبرتر شما رايز دینباش نیغمگ و دينشو سُست( 3

 .بود دهیرس من به خدا ادي كه آن از پس كرد گمراه خداوند ادي از مرا او( 4

 است؟ مستحب وضو داشتن ريز موارد از كيكدام در( ب

 خداوند نام به زدن دست( 2  قرآن تالوت هنگام( 1

 قرآن اتيآ به زدن دست( 4  نماز خواندن هنگام( 3

 نگاه باعظمت و بايز مناظر به كه یهنگام بود، رفته يكوهنورد به خانواده همراه به زهرا( ت

 از كي كدام به زهرا ،يادهيآفر باشکوه و بايز را زیچ همه چقدر ايخدا: گفتیم خود با كرد،یم

 كرد؟یم اشاره خداوند صفات شناخت يهاراه

 خلقت كتاب در تفکر( 2                         قرآن در تفکر( 1

 یخيتار و یاسالم كتب در تفکر( 4  ینيد و یعلم كتاب در تفکر( 3

 است؟ نادرست ريز يهانهيگز از كي كدام( ث

 .ستندین نفر 313 فقط( عج) يمهد حضرت اراني( 1

 .است درغگو كند نیمع را یوقت( عج) زمان امام ظهور يبرا هركس( 2

 .خوردیم چشم به هودي و تیحیمس میتعال در یمنج ظهور به اعتقاد( 3

 .رسدیم فرا امتیق روز و ابديیم انيپا جهان ،(عج) زمان امام ظهور با( 4

 است؟ منکر از ینه و معروف به امر ترک آثار از ريز موارد از كي كدام( ع) كاظم امام سخن به توجه با( ج

  نيد دستورات و احکام ياجرا( 2  دعاها نشدن مستجاب( 1

 گريکدي به نسبت مردم تیمسئول احساس( 4 جامعه در كین يكارها رواج( 3

 .شوندیم مربوط راست سمت اتيآ با چپ سمت ياهترجمه از كي دامك -60

 .(است اضافه مورد كي)

 .كنندیم انفاق را خود اموال كه یكسان( 1              .«الْوَدُودُ الْغَفُورُ وَهُوَ»( الف

 .است بندگانش دوستدار و آمرزنده اریبس او( 2             «التَُّوَُّابِینَ يُحِبُُّ اللَُّهَ إِنَُّ»( ب

.ردیگیم آرام خدا ادي با تنها هادل كه دیباش آگاه( 3  «القُلُوبُ تَطْمَئِنُُّ اللَُّهِ بِذِكرِ أَال»( پ

 .دارد دوست را كنندگان توبه خداوند همانا( 4

 انتهر - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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  .دیكن مشخص ريز يهانمونه در را «نماز» کمح -61

 باطل صحیح نمازگزار

   .كندیدر هنگام خواندن نماز ركوع را فراموش م یناالف( س

   .زندیلبخند م اختیاریدر حال خواندن نماز ب يشب( ستا

نمازش را در حال حركت  ياز ذكرها یبعض یلدل ینعجله دارد و به هم یلیخ يساپ( پر

 .خواندیم
  

به  یو از خوشحال شنودیرا م یبالوال یمل یمت( پارسا در هنگام خواندن نماز خبر برنده شدن ت

 .زندیو دست م پردیهوا م
  

 

 

  .دیكن مشخص را ريز يجهادها عنو -62

 : ........................اسالم صدر در روم و رانيا يهاحکومت با اسالم سپاه نبرد( الف

 ........................: هايسعود انهیوحش حمالت برابر در مني مظلوم مردم جهاد( ب

  .دیكن مشخص با را غلط اي حیصح يهاارتعب -63

 .است باطل او يوضو ردیگیم وضو گالب با نیرحسیام( الف

 .ندارد شکست هرگز كه است يامبارزه خدا راه در جهاد( ب

 .است گناهان از يدور كندیم داريپا دل در را مانيا آنچه( پ

 .است مستحق مردم اي مردم تمام به رساندن منفعت وقف جينتا از( ت

 .برسد جهینت به آنکه شرط به است تیموفق كي يمنکر از ینه و معروف به امر هر( ث

 .است رانيا مردم فرهنگ و ملت هیعل نرم جنگ از يانمونه یعفتیب و یحجاب به جيترو( ج

 .دهد هيهد من به مرا يهابیع كه است یكس من نزد دوستانم نيبهتر: ديفرمایم( ع) صادق امام( چ

 (زكات -خمس -الحسنه قرض. )دیكن كامل را كمانك داخل شده داده كلمات از دهستفاا با -64

 .شودیم گفته انفاق از ینوع به و هاستیآلودگ و هایدلبستگ از شدن پاک يمعنا به اصل در( الف

 در كار و كسب و تیفعال نهیزم و است شده دیتأك آن بر اسالم در كه است مستحب انفاق از ینوع( ب

 .گرددیم افراد يآبرو حفظ سبب و داشت خواهد دنبال به را جامعه

 خانواده، و خود ساالنه يهانهيهز صرف از پس كندیم كسب يدرآمد كار، قيطر از كه یمسلمان هر( پ

  .است واجب يهاانفاق از و پردازدیم ماندهیباق كه را آن پنجم كي

 .دیده كوتاه پاسخ ريز يهاپرسش به

 ست؟یچ امیق از( جع) زمان امام دفه( الف -65

 .ديببر نام را امبرانیپ يهایژگيو از یکي( ب -66

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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 .دیكن ذكر را یاسالم انقالب ثمرات از مورد كي( پ -67

 .دیكن انیب را مورد كي دارد؟ يیهاهديفا چه انفاق( ت -68

 .دیسيبنو را( ره) ینیخم امام يهایژگيو از مورد كي( ث -69

 است؟ شده سفارش نادان افراد با یدوست از يدور به اتيروا رد چرا -70

 ست؟یچ یاسالم يكشورها در مختلف يهانقشه ياجرا از اندشمن یاصل هدف -71

 
 .دیكن انیب را میده انجام مانيهایدوست در يروانهیم يبرا ديبا كه را یيكارها از وردم دو -72

 
 دارند؟ گرانيد منکر از ینه و معروف به امر ةدربار يشتریب تیئولمس ؤمنانم چرا -73

 
 .دیكن مشخص را حیصح نهيگز 14 يةآ بروج، سوره «الْوَدُودُ الْغَفُورُ وَهُوَ»: فهيشر هيآ به توجه با( الف -74

 بندگان دوستدار اي آمرزنده( 2 بخشنده و آمرزنده اریبس( 1

 عِنْدَ اَجْرُهُمْ فَلَهُمْ هًیَعاَلنِ وَ سِرُّاً النَُّهارِ وَ لِیبِاللَُّ اَمْوالَهُمْ نْفِقُونَيُ نَياَلَُّذ»: دیكن رجمهت را ريز يةآ( ب -75

 274 يةآ بقره، ةسور «حْزَنُونَيَ هُمْ لَا وَ هِمْیْعَلَ لَاخوفٌ وَ رَبُِّهِمْ

 .(است اضافه مورد كي. )دیكن كامل را یخال يجاها لیمستط داخل كلمات از استفاده با

 نماز مجاهد، خدا، نيد فطره، زكات ،يفکر و یاخالق زگار،یپره هانیفق دشمن، ترساندن

  .است یآدم قلب در مانيا تيتقو يهاراه نيبهتر از یکي.....  ( ..................الف -76

  .است..........................  ینظام مهارت و یآمادگ داشتن مهم ديفوا از یکي( ب -77

 .ستین ظهور دوران به مختص كار نيا و......................  ياري یعني( عج) زمان امام ياري( پ -78

 
 خود نفس يهوا برخالف و كنندیم محافظت خود نيد كه.....................  از است بواج مردم بر( ت -79

  .ندينما يرویپ كنند،یم رفتار

 رشد باعث كه میكن انتخاب يیارهایمع با را خود دوستان ديبا دوست، از يرياثرپذ به توجه با( ث -80

  .شود ما................ 

 شودیم واجب ستندین ریفق كه عاقل و بالغ افراد بر فطر دیع شب غروب هنگام كه یزكات( ج -81

  .دارد نام................ 

 .دیكن مشخص را ريز عبارات از كي هر بودن درستان اي درست -82

  .میده انجام فاصله بدون و سرهم پشت را وضو يكارها( الف

 توانیم یروش هر با نيبنابرا. ببرد یپ اشتباهش به خطاكار فرد كه است نيا منکر از ینه در هدف( ب

 .كرد «منکر از ینه»

 .شودیم برآورده مؤمنان و امبرانیپ تمام يآرزو ،(عج) يمهد حضرت ظهور با( پ

 انتهر - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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 .است دیشه مجاهد پاداش همانند كندیم يدور آن از یول دارد گناه انجام قدرت كه یكس پاداش( ت

  .دیكن مشخص را «نماز» اي «وضو» بودن باطل اي حیحص -83

   باطل       حیصح                          .ميریگیم وضو رودخانه آب از سفر هنگام در( الف

   باطل       حیصح  .ميریگیم وضو گالب با لیدل نیهم به ميندار اریاخت در پاک آب( ب

   باطل        حیصح  .كندیم باطل را نماز باشد يعمد كهیصورت در بلند، خنده( پ

   باطل    حیصح .شودینم نماز شدن باطل باعث ،یفراموش يرو از و توجه بدون گفتن سخن( ت

 .دیكن مشخص مورد هر در را درست نهيگز

 به افتني دست دیكل..............  كه داشتند نانیاطم آنان كه بود نيا از یاشن امبرانیپ يداريپا( الف -84

  .است یاله بزرگ............ 

 وعده مبارزه،( 4 يداريپا و مانيا( 3 يهاوعده استقامت،( 2 استقامت ،يهاوعده( 1

 ست؟یچ منکر از ینه و معروف به امر ترک جهینت( ع) كاظم یموس امام نظر به( ب -85

 یاله يهاعذاب وقوع( 2  ناپسند يكارها رواج( 1

 نيد میتعال شدن فراموش( 4 جامعه بر افراد نيشرورتر تسلط( 3

 شود؟یم مصرف یراه چه در و شودیم پرداخت یكس چه هب مسخ( ج -86

 صنعت و تجارت ،یاسالم دانشمندان( 2 ینيد عالمان تیترب ،یاسالم حاكمان( 1

 اموال كردن وقف مجتهد،( 4  ینيد يهاكتاب فیتأل مردم،( 3

  (مورد دو. )ديببر نام را خوب دوست يهایژگيو( الف -87

 كردند؟یم یفراوان استقامت خداوند دستورات انجام راه در یاله برانامیپ چرا( ب -88

 
 دارد؟ یحکم چه گناهان آمرزش يبرا نماز در نكرد هيگر( پ -89

 (مورد دو. )ديببر نام كند،یم باطل را ممیت و غسل وضو، كه يیزهایچ از یبرخ  (ت -90

 
 .دیسيبنو را رانيا یاسالم انقالب هیعل( یفرهنگ خونیشب) نرم جنگ در دشمن اقدامات از نمونه دو( ث -91

  
 است؟ شده سفارش نادان افراد با یدوست از يدور به تايروا رد چرا -92

 .دیده حیتوض دلخواه به را مورد كي. دیسيبنو را خدا به مانيا تيتقو يهاراه از وردم دو -93

 

  .ديببر نام مورد سه رد؟یگیم تعلق يیزهایچ چه بر زكات -94

 .دیده حیتوض را رانيا یاسالم يجمهور شکست يبرا ها،قدرت ابر اقدامات از نمونه چند -95

 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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به را مردم تیامن و بپردازند یاسالم نظام با مبارزه به ياعده یاسالم يجامعه رد اگر -96

دارند؟ يافهیوظ چه مسلمان اندازند،یب خطر

(مورد سه. )دیسيبنو را منکر از ینه و معروف به امر يهاوهیش -97

.كنند يرویپ فقها يفتوا از ديبا مردم چرا دیده حیتوض -98

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

: امتحانات هماهنگ هفتگی

دبیرستان موحد در راستاي ارزشیابی تحصیلی بهتر و نیز ايجاد روحیه رقابت تحصیلی بین تمامی دانش آموزان ، در 

 هماهنگ برگزار می نمايد . امتحانهر هفته 

بصورت توصیفی و كمی در اختیار معلمان ، مشاوران و نیز مدير دبیرستان قرار می گیرد  امتحاناتاين  تحلیل نتايج

 ارزيابی به تقويت نقاط ضعف دانش آموزان بپردازند . تا بعد از

تقويت بنیه علمی دانش آموزان  هايبا تحلیل هاي بخش آموزش دبیرستان يکی از بهترين ابزار امتحاناتنتايج اين 

 و نحوه تدريس اساتید می باشد .
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 به دوستتان کمک کنید که شماره هر جمله را در کنار تصویر مرتبط بنویسند. -1

1. Keep your city clean. 

2. Stick a plaster on the wound. 

3. He takes out money from ATM. 

4. He broke his leg. 

5. He is a brave man. 

6. Iranian people hold a ceremony. 
 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                            

معلم از دانش آموزان خواسته تا در مورد سرویس های عمومی جمله بگویند. شما با انتخاب  -2

  کلمه ی مناسب آنها را راهنمایی کنید.

1. Sara: My brothers ……… their E-tickets. (recharge- take put-hire) 

2. Mina: In 1350, there wasn't a ………. in Iran. (mobile- TV-radio) 

3. Nika: she ……. To the internet at school. (clears- connects- receives) 

4. Mahsa: The students install an .......... program. (TV-dictionary-antivirus) 

  مکالمه ی تلفنی سام و پل را بخوانید و دور کلمه ی صحیح داخل پرانتز را خط بکشید. -3

Sam: Hi Paul. This is sam. I'm in the post office.1 (when- where) are 

you? 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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Paul: I'm in the post office, too. 

Sam: Really, I'm2 (sit- sitting) on the bench near receptionist table. 

Paul: I3 (don't am not) see you. There4 (is- are) many people here. 

Sam: well The color5 ('s-of) my coat is brown. 

مینو تازه دارد زبان انگلیسی یاد می گیرد. او تعریف و تصویر کلمه را می داند. به او در حدس  -4

  زدن کمک کنید.

1. You go there to open an account. ……. 

2. You use it to text a message. ……….. 

3. A small hard fruit with a very hard  

Shell. ………….. 

4. A person who helps lost children. ….. 

به دانش آموزان کمک کنید تا بتوانند به سؤاالت معلم با توجه به شکل های داده شده پاسخ  -5

 کامل دهند.

T: How is Farzad traveling? 

S1: …………………………………………... 

T: Who takes care of her child? 

S2: …………………………………………… 

T: What does a firefighter do? 

S3: He ……. Fire and ……... people's lives. 
  

امیر دارد در مورد عید فطر برای یکی از دوستانش توضیح می دهد. به او در انتخاب گزینه   -6

  ت کمک کنید.درس
Fitr Eid is an important ………1 holiday. It's on the first day of 

shawwal. On Fitr Eid, Muslims don't ………2 In all Muslim countries 

people hold the same …….3. 

 

 shell= پوسته

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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1. a) Festival  b) religious   c) Iranian culture 

2. a) gift  b) cheap  c) fast 

3. a) ceremony b) Islamic  c) parade 

مهتاب هفته ی گذشته در جشن تولد دوستش شرکت کرد و در مورد آن در دفتر خاطراتش   -7

 مطلبی نوشته پس از خواندن آن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
Last Friday I attended her birthday party. My friend, 

Mahsa baked a big cake for the guests. Her mother  

made sandwiches, hamburgers and chips. We listened to music. After 

that we gave gifts to Mahsa. Then we set the table. We enjoyed the 

party. 
 

 

 

 بنویسید. (F)و برای جمله ی غلط  (T)* با توجه به متن فوق، برای جمله های درست 
1. Mahsa made dinner. T F 

 * با توجه به متن فوق، جاهای خالی را کامل کنید.
Mahsa's mother made 2 ………..., 3………. and4 …………. 

 * با توجه به متن فوق، به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
5. When did you attend her birthday party? 

………………………………………………… 

6. Did you watch movie or listen to music? 

  حرف مربوط به هر عبارت را زیر تصویر مربوطه بنویسید. -8

Call the emergency watch fireworks     a rude boy           clear the table 

               A   B                          C   D 

Pack for a trip  receive an email     hire a taxi     cut her finger 

 E   F           G      H 
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  کلمه ی درست داخل پرانتز را پیدا کنید و دور آن خط بکشید. -9

Reza: Hi Mehdi, I'm Reza. I'm (going-go)1 to the library. What (do-are)2 you 

doing? 

Mehdi: My father and I (am-are)3 watching TV at home. 

Reza: Oh, we (don't-aren't)4 have much time for our quiz. 

Mahdi: ok. 

غلط )اشتباه( وجود دارد. آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را  4در متن زیر  -10

  بنویسید.

It's Monday. There is many students at school. They are study now. Ali don't study 

her lessons. He is a lazy boy. 

1-   2-   3-   4- 

  با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ کامل دهید. -11

1- A: Did he break his leg?      2. A: How did you travel last summer? 

B: No, ………………….        B: …………………………………… 

 

 

 

3. A: What did you do last night?       4. A: Is your friend angry? 

B: No, …………………….                   B: ……………………. 
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  با توجه به تصاویر مکالمه های زیر را کامل کنید. -12

Hadi: Did you hurt your arm? 

Saber: No, I ………1 My …….2.  

Hadi: Why? 

Saber: Because, I had a ……...3.  

لوی سؤاالت کامل کنید. حروف مناسب را ج Bرا با توجه به ستون  Aاصطالحات ستون  -13

 بنویسید.
 Aستون       Bستون    

1- exchange     a) toll   (……) 

2- fill out     b) a blog (……) 

3- pay      c) money (……) 

4- hold      d) a TV program (……) 

5- update     e) a ceremony (……) 

6- attend     f) a form (……) 

 متن زیر را با دقت بخوانید. -14

Last week, my mother baked some cookies. She put them on the table. My little 

sister, shadi, was hungry. She wanted a cookie. She climbed a chair to take it. She 

fell down and hurt her hand. It was bleeding. She started crying. My mother put a 

plaster on his wound.  

 بنویسید. (F)و برای جمله ی غلط  (T)با توجه به متن فوق، برای جمله ی درست 

1- My mother baked a cake.  T F 

 به سؤال های زیر پاسخ دهید.

2- when did your mother bake some cookies? ………………………… 

3- where did your mother put the cookies? …………………………… 

 با نوشتن کلمه ی مناسب از داخل متن کامل کنید. جمله های زیر را

4- My sister started …………… 
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5- My sister climbed a …………. To ………………. It. 

6- My sister ……………. A cookie. 

  گزینه ی صحیح را پیدا کرده و آن را در جای خالی بنویسید.
15-  Is it possible to ……. a hotel online? B: yes, it is. (pack-book-bake) 

16- you can buy a stamp from a …. (police station-post office-fire station) 

17- My grandmother's …. the special food.  (wearing- working- making) 

18- She is …. in Fajr International film festival. (interested- second- listened) 

 

  ا و مهدی را بخوانید و دور کلمه صحیح خط بکشید.مکالمه بین سین -19

- Sina: Hi Mehdi. How are you? 

- Mehdi: Hi, (when- where) are you going? 

- Sina: To my uncle ('s-of) house. 

- Mehdi: Really, that's great. Is he kind? 

- Sina: yes, he helps (I-me) a lot 

- Mehdi: Is he good at (speaking-spoke) French? 

- Sina: yes, he is. 

 

 

  امل نمایید. )یک لغت اضافی است(متن زیر را با لغات داده شده ک -20

Very-hit-funny-poem-hurt-stayed-Nature-walk-had 

Shima was a young and …... girl when she was 8 years old. She …. a bad accident 

on …. day. She was in a car with her father. Their car …. a big car. Shima …… her 

legs. She didn't …… after accident. But she was …… hard-working. She …… at 

home studied hard and became a famous writer.  

 با توجه به تصاویر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

21- What do they sing? 
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22- How is he traveling?  

 

 

23- Did he watch the movie? 

 

 

 

 

درباره ی آقای رشیدی است که دارای چهار غلط گرامری می باشد، آنها را پیدا کنید و شکل درست متن زیر  -24

  آنها را بنویسید.

This is Mr.Rashidi. He live in Shiraz many years ago. He are a teacher. He teach 

English. Her mother is very kind. He likes her very much. 

  دقت بخوانید. متن زیر را به -25

I'm Nima. I'm Iranian. 'm a little lazy but my brother is very hard working. Last 

summer we traveled to England and we visited some old places in London. We got 

on a bus and visited the places. We could connect to the Internet very easily so I took 

some photos and sent them to my parents in Tehran. 

 بنویسید. (F)و برای جمله های غلط  (T)با توجه به متن فوق برای جمله های درست 

1- My brother is lazy. ( )  

2- we visited London. ( ) 

3- It was easy to connect to the Internet in England. ( ) 

4- My parents were with us in England. ( ) 

 با توجه به متن باال به سؤاالت پاسخ کامل دهید.

5- Am I hard working? 
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……………………………………. 

6- What did I send to my parents? 

……………………………………. 

7- Where did we travel last summer? 

…………………………………….. 

  ه هر کلمه را زیر تصویر مربوطه بنویسید. )دو کلمه اضافی است(شماره مربوط ب -26

1- text a massage   2- take out money from ATM 

3- fireworks    4- nuts 

5- sing the national anthem  6- parade 

 

 

 بطه با درست کردن کیک را کامل کنید.مکالمه میان مینا و مرجان در را -27

A: Mina: What ……… you buy for making a cake?  
B: Marjan: I ………… some eggs. 

A: Mina: Why ………. Get other things? 

B: Marjan: Because I ……. Them in the kitchen. 

A: Mina: Did you make tea? 

B: Marjan: yes, I ……… it. 

 وم با دو نفر از دانش آموزان را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.بین معلم عل مکالمه زیر -28

Techer: Hamid! There are some scars on your arm. What happened? 

Hamid: I hurned it in the fire. 

Techer: How? 

Hamid: I burned my arm in chaharshanbesiurei festival. 

Teacher: What did happen to you Ali? 

Ali: I hurt my knee in that festival, too. I have some bruises on my knee. 

Teacher: Do you like that festival? 

Hamid & Hasan: No we don't. 
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1- Who hurt his knee? ………………. 

2- How did Hamid burn his arm? ………… 

خود به استان گیالن را بیان می کند. متن زیر را بخوانید و بهترین  یبهاره سفر خانوادگ -29

  جواب را انتخاب کنید.
Last summer we ... (1) ... to Rasht. It was lunch time and I …. (2) ….. Salad for my 

family but I …. (3) …. My finger. My brother … (4) ... a careless buy he …. (5) …. 

His head on the tree. People of Gilan wear …. (6) …. Clothes (cpliase). 

1- a) participated  b) traveled  c) wanted 

2- a) makes   b) making  c) made 

3- a) cut   b) bad   c) atc 

4- a) was   b) is   c) were 

5) a) hit    b) hits   c) hitting 

6- ……… 

  ه ای را برای دوستش بفرستد به او کمک کنید تا آن را کامل کند.دارد رایانامایمان تصمیم  -30

Hamid's father had a heart (1) at ……. We took him to hospital. I don't like this 

movie. Can you change the TV (2) ch……. Our brother is a careless driver. Did he 

have a car (3) ac……... yesterday? 22nd of Bahman is the Islamic revolution (4) 

an……. 

 جمالت در هم ریخته را مرتب کنید.

31- everyday/an e-mail/don't/you/receive/. 

32- were/yesterday/my relatives/happy/. 

  بخوانید و موارد خواسته شده را انجام دهید. متن زیر را به دقت -33

I am John. I am German and live in England now. I work in a hotel on weekdays. I 

travel at the weekend. I buy train ticket and visit different cities in England. Last 

summer. I visited London. It is famous for its museums. I sent a picture of Britsh 

Museum to my family in Germany by email. I connected to the internet by my mobile 

phone. 
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 جمالت را مشخص کنید. (False)یا غلط بودن  (True)با توجه به متن، درست بودن 

1- He is French.      True  False 

2- He went to Paris last summer.   True  False 

3- He visited London last Summer.   True  False 

4- He sent a picture of London Eye to his family.True  False 

 سوال زیر جواب کامل دهید.با توجه به متن، به  -34

5- Where did he visit last summer? 

6- How did he travel? 

7- What is London famous for? 

8- what did he send by email? 

 بنویسید. Noیا  yesبا توجه به تصاویر داده شده، در مقابل هر جمله  -35

  ه است()یک مثال داده شد 

Example: 

1- He is an angry soldier. (No)            6- He bought some gold fish. (   ) 

2- He is a lazy person. (    )                7- He texts a message. (    ) 

3- The airplane is taking off. (   )       8- He donates blood. (    ) 

4- He has his leg in a cast. (    )          9- He hurt his arm. (    ) 

5- He is packing for a trip. (   ) 
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  شماره جمله مرتبط با هر تابلو را زیر آن بنویسید. )یک مثال داده شده است( -36

 

1- you can download this program.     

2- Here is a train station.      

3- keep the city clean. 

4- Here is a restaurant. 

5- Take your baggage from baggage reclaim. 

  هر کلمه را بروبروی تعریف مناسب آن بنویسید. )یک مثال داده شده است( -37

 

Example: A person who fixes your car. A mechanic. 

1- A person who helps you when have a toothache. ……………. 

2- You go there and get money. ………….. 

3- you can go to this place if you want to watch a film. ………………. 

4- A person who helps lost children. ………………… 

 رانتز را انتخاب کنید. )یک مثال داده شده است(در هر جمله کلمه مناسب از بین کلمات داخل پ

Example: I (buy/recharge) my E-ticket every week. 

38- He (broke/ book) his leg. 

39- She is (keeping/ booking) a hotel. 
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40- Please (install/attend) a dictionary on my computer. 

41- Please (turn/change) the TV channel. 

42- He (received/took) an email last night. 

43- You can (get/open) an account in this bank. 

  ه به آن کامل کنید )یک مثال داده شده است(و جمالت داده را با توج متن زیر را بخوانید -44

My name's Akbar and I live in a big city with my parents. My sister's name is Sara. 

Last Friday, my friend, Reza, came to house and we went to a park. We walked in 

the park and played chess. We saw our friends Mahdi and Saman there. We came 

back home at 11 a.m. and we watched a movie on TV. 

Example: Akbar watched a movie on TV. 

1- Akbar lives in a big …….      4- They went to the …... last Friday. 

2- Sara is Akbar's …………      5- They played ………. In the park. 

3- Reza is Akbar's ……….        6- They came back ……… at 11 a.m. 

 

 ید. )یک مثال داده شده است(یح هر سؤال را انتخاب نمایپاسخ صح -45

Example: A: Did you check the 

timetable? 

                B: yes, I did. 

                     yes. I do. 

1- A: How did you go to Shiraz?          

    B:  We went by bus.                          

          We go by bus.                                  

2- A: Who bought the tickets? 

    B:  My father buys. 

          My father bought. 

3- A: What is she doing in the 

kitchen? 

    B:  she is cooking 

          she cooks. 

  4- A: Do you work with a computer? 

      B:  yes, I did. 

            yes, I do. 

 ه های داخل پرانتز را انتخاب کنید. )یک مثال داده شده است(را بخوانید و کلمه مناسب از بین کلم متن زیر -46

Hello. I'm Mr. Hoge. I (teach/teaching) English. I have many students. Yesterday, I 

(connected/connect) to the internet and I (send/sent) an email to Mr. kamali. He is 

(learn/learning) English. He (uses/ese) IT to learn English. 
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 مشخص کنید.× و جمله های غلط را با  وجه به متن زیر، جمله های صحیح را با الف( با ت -47

My mother is kind and helpful. I like her very much. Yesterday was Hazrat Zahra's 

Birthday. It was Mother's Day. My father and I went out to buy a gift for mother. We 

had an E-ticket and we got on a bus. We bought a beautiful dress for my mother. 

When we came back home, my mother made a big cake. We gave her the gift. My 

mother was very happy and we had a great time. 

1- We got on a metro system.  

2- My mother was happy.   

3- We had an E-ticket.  

4- Last week was Hazrat Zahrara's Birthday.   

 ت زیر را با توجه به متن باال بنویسید.ب( پاسخ سؤاال

1- What's your mother like? …………………………………………… 

2- What did you buy for your mother? ………………………………… 

بنویسد. بچه های  Noیا  Yesباید با توجه به تصاویر داده شده، در مقابل هر جمله  علی  -48

  صحیح یاری دهید. خوب او را در نوشتن پاسخ

 

1) They are boarding the plane.   ……… 

2) You connected to the Internet. ……… 

3) He has a scar on his face.  ……… 

4) They are getting on the bus.   ……… 

تایش می خواهد عبارت های مشخص شده را در جدول زیر ه های عزیزم سبچ -49

 وانید به او کمک کنید؟ (یک ستون در جدول اضافی است)بازنویسی کند. آیا می ت

My brother is a hard working employee. He works in 

A bank. People go to the banks to open accounts. My 

Brother is very good at using IT. Now he is buying  

an online ticket to Mashhad. 
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Service Travel Personality Media Injuies 

رضا و احسان در حال تمرین مکالمه انگلیسی هستند. بچه های خوبم با توجه به  -50

تصاویر به آنها در تکمیل گفتگویشان کمک کنید.

Ehsan: Why did your brother ……1……? 

Reza: Because he ….2…. the chair to take a cookie. 

Ehsan: Where did he ….3…. his hand? 

Reza: In the kitchen. 

Ehsan: What did your mother do? 

Reza: Sheputa ….4…. on the ….5…. 

هرا به علت بارندگی قطع و وصل شده است، بچه های خوب مکالمهه تلفنی شیما و زمکالم -51

 آنها را در ستون های زیر مرتب و بازنویسی کنید.
1) The child knew her father's mobile number, so the police found him easily.

2) Really? What was the problem?

3) Yesterday, I saw a child crying in the park.

4) She was lost. I called the police.

5) What did they do?

Shima: ………………………………………... 

Zahra ………………………………………….? 

Shima: ………………………………………… 

Zahra: ………………………………………….? 

Shima: …………………………………………. 
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ای عزیزم بنظر شما فاطمه باید کدام گزینه ها را برای کامل کردن متن زیر انتخاب بچه ه -52

 کند؟
Fitr Eid is an important Islamic celebration.  

It's on the first day ………. (of-at-in) Shawwal.  

On Fitr Eid, Muslim …… (don't-doesn't-didn't) 

fast. 

People wear in ………... (they-their-them) best 

clothes. They ………… (say-says-saying) Eid  

prayers before soon. 

 

 

زبان از حسین خواسته است که متنی را که درباره پدرش نوشته است اصالح کند. به  معلم -53

  غلط گرامری مشخص شده کمک کنید. 4او در تصحیح 
My father is a driver. He like traveling. He has a big expensive car. 

Last month, he has a car crash, He breaks his arms. 

Now, his arms were in cast. 

1) ………….  2) ………….  3) ………..  4) ………… 

 بچه های عزیزم به صبا در مرتب کردن کلمات و دادن پاسخ مناسب کمک کنید.

Minoo: Does the little girl color the eggs? 

 

54- Saba: usually/ them/ colors/ yes,/ she/. 

        …………………………………. .  

عزیزانم به محمد کمک کنید تا به سؤاالتی که از او درباره ی خبری که دیشب گزارش داده است 

  پاسخ صحیح دهد.

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 



 
 

 
 

66 

 

 انگلیسی زبان

 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب

 393حسن آباد و ابراهیمی پالک 
44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

Yesterday there was a big fire in a store near  

my house. A lot of firefighters were there to put 

it out. Some of them came into the fire to help a 

woman and her baby. She burned her legs and  

hands in the fire. The firefighters brought them 

out. The baby was crying, but he was OK. 

      True        False 

55- There was a big fire in a school.                    

56- The woman had some injuries.                    

 بچه ها به محمد در دادن پاسخ کامل به سؤاالت زیر کمک کنید.

57- Who was in the fire? ……………………………………. 

58- Did the baby burn his leg? ……….. . …………………... 

 ر مورد آن قابل استفاده و کاربرد می باشد؟و عبارت دبه تصویر کدام دبا توجه  -59

Talk to a receptionist- call the emergency- bus station- check in 

  

 

 

1. ………………………….   2. …………………………... 

دثه ای رخ داده است. با توجه به تصاویرها متن او را با عرفان شب گذشته حابرای  -60

  عبارت های مناسب کامل کنید.

                 (4)                   (3)       

 

 

Erfan cut his (3) ………… in the kitchen last night. I put a (4) ………. On the wound 

and took care of him. He was at home and rested. 
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ر مورد سفر خانواده خود، متن زیر را نوشته است. قیدهای زمان مناسب را عرفان د -61

 رای متن انتخاب کنید و بنویسید.ب

 

Now- last month- every year 

My father loves traveling. We go to different places (5) ……………. He is 

booking a good hotel on the net (6) …………. we plan to go to Mashhad by train 

this summer. 

رانتز به عرفان کمک نمایید تا متن او که در تن شکل صحیح فعل های داخل پبا نوش -62

  مورد یک حادثه می باشد، کامل شود.

I like Yalda night. We go to our grandparent's house 

every Yalda night. Last Yalda night, my brother fell  

down and broke his head and we (7) ………. (stay) at  

home. But my uncle and his family (8) ………. (go) to my grandparent's house that 

night! 

ر جریان است، عنوان مناسبی در یک عبارت برای ه ای بین عرفان و دوست او پرهام دمکالم -63

  آن بنویسید.
(9) …………………….. 

Parham: What's your favorite media? 

Erfan: Mobile! You can call, connect to Internet,  

play games, send and receive E-mail, take photos, 

text the message and check your blog. 

Parham: That's great. But my favorite media is TV and radio. I like to watch sports 

news! 

Erfan: It's interesting! 
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  د را بخوانید:درباره یک برنامه تلویزیونی می باش متن زیر که -64
Yesterday Parham watched an interview on TV. It was  

about Mahdi Alavi. He is a student from Tehran and he  

enjoys working with the computer. He is a clever  

student. Mahdi studies computer. He lost his parents in  

an accident when his parents traveled to Yazd. 

 از متن باال هر کدام از عبارتهای جدول زیر، یک کلمه بنویسید. -
Place Media Personality 

(12) (11) (10) 

 با توجه به متن جمله ی زیر درست است یا غلط؟ -
13. Mahdi Alavi lives in Yazd.    True  False 

 کامل دهید.با توجه به متن باال به سؤال زیر پاسخ  -
14. What does Mahdi Alavi study? …………………………………… 

 

  خوانید:پرهام و عرفان را ب مکالمه ی -65

 

Parham: Do you know some services in your city? 

Erfan: Yes, they are bank, post office, emergency, police station. and… 

Parham: What do the people do in a bank? 

Erfan? They open an account or take out money from ATM. 

Parham: What about a fire station? 

Erfan: Of course there is. My uncle is a fire fighter. 

 حال با توجه به مکالمه ی باال به سؤال های زیر در یک عبارت پاسخ دهید. -

15. Where do the people open an account? …………… 

16. Who works at a fire station? …………….. 
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ویر را بر روی تخته در مورد حادثه ای که ماه گذشته در مدرسه برایعرفان چند تص -66

کلمه یک متن کوتاه بنویسید. (رعایت  20او رخ داده، قرار داده است، برای تصاویر در 

  د).نکات دستوری، امالی صحیح و عالمت گذاری نمره دار

     Play    break his leg call     stay 

(17) Last month Erfan

……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

یر کدام دو عبارت در مورد آن قابل استفاده و کاربرد می باشد؟تصوبا توجه به  -67

Emergency- bus station- have an accident- open an account 

1. ……………………………….   2. …………………………

ی فعالیت های شب عید نوروز نوشته است، با استفاده از تصویرها متن او ران متنی براعرفا -68

 با عبارت مناسب کامل کنید.

 (4)(3)
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My father and I wash the carpets and we (3) ………... the house. We go shopping 

and (4) buy new ………… My sister sets the Haft seen table and colors the eggs. 

رفان در مورد سفر خود، متن زیر را نوشته است. قیدهای زمان مناسب را برای متن انتخاب ع -69

  کنید و بنویسید.

 
Now- last year- every day 

Erfan and Parham take a trip every year. Erfan is booking a hotel (5).…….... They 

are buying tickets and packing for the trip. They went to Spain by place and stayed 

in a nice hotel (6) …………. 

او که در مورد  تن شکل صحیح فعل های داخل پرانتز به عرفان کمک نمایید تا متنبا نوش -70

  یک مناسبت می باشد، کامل شود.
L like Norooz holidays. We visit our grandparents  

in Norooz. My mother usually (7) ……... (bake) a  

 special cake. She is kind. Last Norooz, my uncle  

Reza (8) …………… (come) to Iran and he was in 

my grandparent's house, too. 

 

  مناسبی در یک عبارت برای متن زیر بنویسید.عنوان  -71

9) …………………………. 

I like to be a fire fighter because he puts out fire and saves  

People's lives. It's a hard job but fire fighters are brave  

and helpful. They work on shifts. They work at a fire  

station. They help you when you need them! 

  من و فناوری می باشد را بخوانید:ی که درباره متن زیر  -72

Every day I connect to Internet. I can't do most  

of the things without the Internet. Today can't  

connect to the Internet. I can't recharge my  

E-ticket. I usually stay at home and work with 

my mobile. I think I am a bit lazy. 
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با توجه به متن باال برای هر کدام از عبارتهای جدول زیر، یک کلمه یا عبارت بنویسید. -

ServicesPersonalityMedia

12. 11. 10. 

با توجه به متن باال، جمله ی زیر صحیح است یا غلط؟ -
13. Today, He can connect to the Internet. True    False

نمره(. 1با توجه به متن باال به سوال زیر پاسخ کامل دهید ) -
14. Can he recharge his E-ticket? ………………………………

ان را بخوانید:هام و عرفمکالمه ی پر -73

Parham: Do you watch TV programs? 

Erfan: No, I usually go to the cinema. 

Parham: Oh! Do you like war movies? 

Erfan: Yes: I do, I sometimes attend important festivals. 

Parham: Do you like music? 

Erfan: Yes, I sometimes download music from the Internet. 

.با توجه به متن باال به سوال های زیر در یک عبارت پاسخ دهید -

15. Where does Erfan usually go? ……………………….

16. What does Erfan download from the Internet? …………………

وی تخته در مورد سفر خود به تهران که ماه گذشته بوده استچند تصویر را بر ر عرفان -74

ی، امالی کلمه یک متن کوتاه بنویسید. )رعایت نکات دستور 20قرار داده برای تصویرها در 

  صحیح و عالمت گذاری نمره دارد(.

buy the tickets     pack for a trip        board the plane       check in 

(17) Last month Erfan ……………………….....................................

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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از او خواسته است مجموعه ای از جمالت و تصاویر درباره فعالیت های مثبت و یا خیرخواهانه حمد معلم م -75

خود در طول یکسال را در قالب روزنامه دیواری جمع آوری کند. برای کامل شدن روزنامه دیواری او شماره هر 

  تصویر را در مقابل جمله مربوط به آن بنویسید. )یک جمله اضافی است(.
a) He donates blood every year.  

b) He waters the flowers in the garden. 

c) He sings the national anthem.  

d) He tries to keep the city clean.  

e) He helps the charity before Norooz.  

یر مشخص کند. جمالت درست یا نادرست بودن جمالت را با توجه به تصاو حسان از او خواسته تامعلم ا -76

  مشخص کنید. Fو جمالت نادرست را با حرف  Tدرست را با حرف 
1. Jack is a nervous boy. (……….) 

2- The plane is landing now. (………) 

3- I attended a TV program last year. (……..) 

4- The woman wear special clothes in  

Firoozabad. (………) 

 

 

هد در مورد خانواده و اقوامش متنی را بنویسد. به او کمک کنید که با خواا می رض -77

  انتخاب صفت مناسب متن خود را کامل کند.

My brother is a ……. (sad, funny) boy. He tells many jokes. My mother is really 

……. (kind, cruel). She makes breakfast, lunch and dinner. She also takes care of us. 

My aunt is very ……… (talkative-quit). She speaks very much. My uncle is a 

worker. He is very …… (hardworking- lazy). He works hard every day. 

ی از فعالیت هایی که برای تکمیل پروژه دانشگاهی خود در ماه گذشته می خواهد گزارشاکبر  -78

ت را ارائه نماید. با قرار دادن زمان گذشته فعل های داده شده در جاهای مناسب، انجام داده اس

  گزارش اکبر را کامل کنید.
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Install, connect. download, receive 

I participated in an online course last month. At first, I ……… to the internet. I 

……… an email. Then, I ……. Some pictures from the internet. Next, I ………. A 

computer dictionary and I updated my blog. 

علی در یک مسابقه تلویزیونی شرکت کرده است. مجری مسابقه سؤاالتی از او می پرسد. پاسخ 

  های علی را با کلمات مناسب کامل کنید.
79- Mr Moradi: You are late. So, you don't take a bus. What do you do? 

Ali: I ……………... a taxi. 

80- Mr Modiri: your mother has a heart attack. How can you help her? 

Ali: I ………………. The emergency. 

ن پارک دراک رفتند، او در حال نوشتن متنی برای دخترخاله اش در خانواده اش دیروز به کوهستا زهرا و -81

ین متن را برای دخترخاله اش ایمیل کند. متن او را با نوشتن شکل صحیح افعال لندن است. زهرا می خواهد ا

  کامل کنید.
Dear Sara 

Yesterday was Friday. My family and I ……1……. (go) to Dark mountain park. It 

was sunny. We ……2…… (get) there at 10:00 in the morning. My mother …...3…. 

(not cook) lunch. We ….4…. (buy) food from a small restaurant near the park. We 

had a good time there. 

Best, 

Zahra 

ل نوشتن خاطره می باشد. با توجه به تصاویر و خانواده اش در فرودگاه هستند. او مشغو سینا -82

  زیر و نوشتن فعل های مناسب خاطره سینا را کامل کنید.
Hi, my name is Sina. My family and I are in an airport. My father is ….1…. a 

newspaper. My mother is …...2…. a form. My brother is ….3…. something from 

the gift shop. It's 7:15. We are ….4…. the plane. 
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و جمله سازی مشکل پروین مدتی است که به کالس زبان می رود. اما در مرتب کردن کلمات 

  دارد. به او کمک کنید که با کلمات جمله صحیح بسازد.
83- last week- her- hurt- Simin- hand. 

…………………………………………………….. 

84- 2- his- My brother- hit- head- the door- on. 

…………………………………………………….. 

عطیالت عید انجام می دهند، ی که قبل از نوروز و در تو زهرا درباره نوروز و کارهایمریم  -85

  صحبت می کنند. با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ کامل دهید.
Zahra: Hello Maryam. How are you?                                      1 

Maryam: Great thanks, and you? 

Zahra: fine. Thank you. What do you do before Norooz? 

Maryam: ……….1…………………...                                   2 

Zahra: Do you visit your relatives in Norooz? 

Maryam: ………………….2…………………… 

Zahra: What do you do on Nature Day?                                 3 

Maryam: ………….3…………………………. 

 

  ن بنویسید )توجه: یک کلمه اضافه است(.مربوط به هر تصویر را زیر آعبارات  -86

(He broke his leg-weigh the baggage- A rude boy- call the emergency- use IT) 

 

1: ………….       2: …………………    3: …………    4: ………………. 

  گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

87- Does he ……………. The Holy Quran? (make-recite-visit) 

88- Peter …………. To the internet at 9:00. (connected-hurt-baked) 

89- Did Ali ……………. His finger? (drive-stay-cut) 

90- Where does she …………. Stamps?  (eat-like-buy) 
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 ت زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید. )یک کلمه اضافه است(جمال -91

(gifts-stayed-clever-please-installed)  

A: Excuse me sir! B: Can you help me …………….? 

10: Do you get New Year ……………… in Norooz? 

11: Mina ……………. A computer dictionary for her. 

12: What are they like?  B: They are very …………………. 

  کالمه ی زیر را مرتب کنید.م -92

-: Yes, it was wonderful! 

-: Did you enjoy your weekend? 

-: What did you do? 

-: attended Fajr International Film Festival. 

13: ……………………………….    14: ……………………………. 

15: ……………………………….    16: ……………………………. 

 گرامری دو غلط دارد. آنها را مشخص کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید. جمالت زیر از لحاظ -93

A: When did you received an E-mail?    B: I received them yesterday. 

17: …………………………………      18: …………………………. 

  کنید و یک جمله ی صحیح بسازید. مرتبکلمات زیر را  -94

(care-of-she-takes-mother-her) 

19: …………………………………………………. 

  تصاویر پاسخ صحیح دهید. توجه بهبا   -95

20: A: What is he doing? 

B: He …………………………………. 

 

 

96- A: How did they travel to Tabriz? 

B: They ……………………………. 

 

 تبریز - 97نهایی خرداد 

 تبریز - 97نهایی خرداد 

 تبریز - 97نهایی خرداد 

 تبریز - 97نهایی خرداد 

 تبریز - 97نهایی خرداد 
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97- A: What did Majid do? 

B: He ……………………………… 

 

 جمله با بقیه متفاوت است؟دام آهنگ ک -98
-: Is Omid clever? 

-: It is fantastic! 

-: What a beautiful day? 

-: What do you study? 

23: ………………………………………………. 

  وانید و به سواالت پاسخ دهید.ر را بخمتن زی -99

My name is Majid. I'm from Marand, a city in north west of Azarbayjan. Last week 

was my birthday celebration. We had a party in our house. I invited my friend, Omid, 

to the party. He is from ahar and lives in Tabriz now. My mom baked a cake and we 

enjoyed the party very much. 

24: Where is Majid from? ……………………………………….. 

25: Who baked the cake? ………………………………………… 

100- 26: Omid lives in Marand.              True  False 

27: ……………. invited ……………. To the party. 

A: Omid-Majid   B: Majid-Omid C: the mom-Majid  D: Omid-the mom 

 

 تبریز - 97نهایی خرداد 

 تبریز - 97نهایی خرداد 

 اجرای با صبح 7:30 ساعت از هفته هر چهارشنبه یتلغا شنبه روزهای موحد دبیرستان تربیتی و آموزشی های فعالیت

 آموزشی های کالس شنبه پنج روزهای. داشت خواهد ادامه ازظهر بعد 14:30 ساعت تا و گردد می آغاز صبحگاهی مراسم

در صورت نیاز به کالس های حل تمرین و تقویتی با اعالم قبلی کالس های آموزشی  باشد می تعطیل رسمی طور به

 ی شود.برگزار م
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 .( است اضافه کلمه دو. )دیسیبنو آن ریز یعرب به را ریوتص هر نام -1

 الطّیار -الطائِرَ -مُهَدِّئ – الصَّحیفَةُ

                                    

 ( ...................................ب                             ...................................( الف

 کلمه دو. )دیسیبنو و دیکن دایپ شده داده کلمات انیم از را)=(  مترادف و( ≠) متضاد اتکلم -2

  .(است اضافه

 رَقَدَ -تَعالَ -راسِب -وَرَع -نامَ -ناجح

 ................................ ≠( ............................... ب ( .............................. = ..............................الف

  مات مشخص شده را ترجمه کنید.کل -3

 . )...........................(ِمَنُالّنار،ُاَلشَّیء ُاَلَّذیَُيْصَعد ُاَلدُّخانُ الف( 

 . )..........................(،ُِصَفٌةُلِلَمکاِنُاْلَمملوِءُبِاالشخاِصَُوُاْْلْشياءُِاَْلم زَدَحمُ ب( 

 است؟« ناهماهنگ»ام کلمه از نظر معنا و مفهوم با سایر کلمات کد -4

 مشخص کنید. با عالمت  

  جار  شای  َشراب    ماءَُالف( 

   لَيالی  أيّام  طازَج  َشهورب( 

  جمه آیات و احادیث زیر را بنویسید.تر -5

َُغداُ الف(  َُکأنََّکََُتوت   )..........................................................................................(. ِاْعَمْلُِِلِخَرِتَک

 )..........................................................................................( . إنّاُالُن ضيع ُأْجَرَُمْنُأْحَسَنَُعَملُ ب( 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. ملهج -6

ُرَّبیُِعنَدُج لوسیالف(  ..............................................()...........                                  . أذک ر   

ُرِساَلٌةُِمْنُا ختیُاْلَکبريَةُِب(  ..............................................()...........                           ِاسَتَلْمت   

َُوُبََدأُبِاْلب کاءُِج(  ..............................................()...........                         .ِاَعَتَذَرُاْْلخ ُاْْلْصَغر   

..............................................()...........                          . اْسِتجاِعُاْْلماَنةَُِقَدَرُاْْلاِکم َُعَلیُد(   

..............................................()...........            .کاَنُالّسائِق َُيشَتِغل ُِمَنُالصَّباِحَُحتَّیُاْلمساءُِهـ(   

 ..............................................()...........            . م َجفَّفُِِفیُاْلَليِبُال«ُسی»فيتامني ُالُيوَجد ُو( 

  ی درست را انتخاب کنید.مهترج -7

 ياُأَخواتی،ُالَُتْضَحْکَنُِبَصوٍتُم رَتِفٍع.الف( 

 خندند. خواهران من، با صدای بلند نمی - 2 ای خواهرانم، با صدای بلند نخندید. -1

ُ«.إذاَُسأَلَکُِعبادیَُعَنیُفَإنّیَُقريبٌُ»ب( 
 کنم. هرگاه بندگان از من چیزی درخواست کنند همانا برآورده می -1

 ی من بپرسند قطعاً من نزدیک هستم. هرگاه بندگان من از تو درباره -2

  . .....................................................دیسیبنو را( یَتَعامَلُ) یکلمه وزن( الف -8

 . .....................................................دیسیبنو را( مَخدوم) کلمه یاصل حروف( ب

  اهای خالی فعل مناسب قرار دهید.در ج -9

 .إَلیُه نا......................  ياُأخیالف( 

َُکثرياُ .......................  ياُبِنتانُِب(   .ربَّک ما

 .أماَمُباِبُاْلَمصَنعُِ............................  اَلسَّّياَرتانُِج( 

 .ِمنَُرمحَِةُاللُِ.............................  أيَّهاُالطُّلبُ د( 

 .َموادَُِّغذائيَّهٍَُُعنُْ...............................  ياَُزميَلتیهـ( 

 .ََتَتُالشََّجِرُِفیُاللَّيلُِ.....................  هوَُو( 

  الَُترِجعانُِ

  ا ْشک رُْ

  َتصاَدما

  تَ ْيأسوا ال

  ِاحَبثوا

  الُتَ ْرق دُ 

  الَُترِجعُْ

  ا ْشک را

  َتصاَدَمتا

  الُتَ ْيأسی

  ِاحَبثی

  يَ ْرق دُ الُ

 انتهر - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 لمه را به جمله مربوطه به آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است.(هر ک -10

  َاْْلزَرقُ  -1

اَْلَکهَرباءُ  -2

اَلتَّلوينُ  -3

اَْلَفلحُ  -4

اَْلْعد وُُّ -5

  )َُلَکُالشَّرَُّالف ......(............. ).هَوُالَّذیَُيطل ب 

  )َمنُيَعَمل ُفیُزراَعِةُاْْلرضُِب)...................( .

  )ُِفیُالسَّماِءُالّصافَ َيةُِج . )...................(َلوٌنَُيْظَهر 

  )ُالصَّناعيَّةُ طاَقٌةَُتْشَتِغل ُد .........(. )........ِِبَاُاْْلَدوات 

 ( مشخّص کنید.های درست را با عالمت )زیر را بخوانید و پاسخ متن -11

ُبِاْسِمَُجعفر،ُفیُالسَّيَِّدة َُرحيمیُمَوظََّفٌة.ُِهَیُتَعَمل ُفیُال م خَتََبِ.ُع مر هاُأربَعوَن.ََُلاَُوَلٌد
ُالّتاِسِع.َُزوج هاُا ستاذُ  َقريَبٍةُِمَنُاْلَبحِر.ُاَْلَيوَمُماُُاللَُّغِةُاْلَعرَبَيِة.ُه مُيَعيشوَنُفیَُمديَنةٍُُالصَّفِّ

ُکاَنتُْ ا َمنزِِلُِلِلسِتاَحِة.ِفیُالَُمريَضٌةُفَ َبقيتَُُْذَهَبْتُالسَّيِّدة َُرحيمیُإَلیُاْلم خَتََبِ؛ُِْلَّنَّ  
َمنزِِل؟ِلماذاُبَِقيْتُِفیُال -1
ُالسَّيِِّدة ُرحيمی؟ -2 أيَنَُتعيش 
َُوَلد ُالسَِّيدةُِ -3 ؟رحيمیُِفیُأیَُِّصفِّ

َهْلَُتعَمل ُالسَّيِّدة ُرحيمیُفیُاْْلداَرِة؟ -4

 ِلم ساَعَدِةَُزوجهاالف( 

  ِفیُالَقريَةُِالف( 

  الّتاِسعُِالف( 

  نَ َعمالف( 

ُکاَنْتَُمريضهب(  ا  ْلَّنَّ

  َمديَنهُِِفیُالب( 

  الّساِدسُِب( 

  الب( 

جمله را بر اساس واقعیت مشخّص کنید.ی یا نادرستی هر درست -12

ُم فيٌدُلِتقويَِةُاَلَعنِي.الف(  َُاْلََْزر 
ُاْلِمشِمِشُفیُِبدايِهُالصَّيفُِب(   .ََثَر 

ُح فَرٌةَُعميَقٌةُِفیُاْْلرضُِج(   .ا ْلم تَحف 

،ََُمموَعٌةُم َنظََّمٌةُِمَنُاْْلوراِقُاْْلداريَّةُِد(  .اَْلِمَلفُّ

ص 

ص 

ص 

ص 

غ 

غ 

غ 

غ 
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 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 



 
 
 

 

 
 

 80  عربی

 

 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب

 393ابراهیمی پالک  حسن آباد و

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

  ها پاسخ کوتاه دهید.جه به تصاویر به پرسشبا تو -13

 
 ؟ماذاُتَ ْلَعْبانُِالف( 

............................ 

 
 ؟َکِمُالّساَعة ُاِلنَُب( 

..................................... 

 

 هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید. ]دو کلمه اضافه است.[ نام  -14

 حاسوب( –َعَربَة  –َمَمرُّ الُمشاة  –)اَلِمشِمش 

 
 .............................الف(

 
 ب( ......................................

ضاد  کل -15 سید.    =و مترادف )( ≠)مات مت شده پیدا کنید و بنوی ]دو ( را از میان کلمات داده 

 کلمه اضافه است.[ 

 اِذهَْب( –َوَرع  –َكتََم  –تَعاَل  –َستََر  –)َحْرب 

 ............................ =ب( ..........................        .......................... ≠ الف( ............................

  مات مشخص شده را ترجمه کنید.کل -16

 )........................( ِصفَةٌ َحَسنَةٌ لِلَحليِب. َالّطاَزجُ الف( 

 )........................(  َمكاٌن لِلتَّعليِم العالي بَعَد الَمدَرَسِة. َالجاِمَعةُ ب( 

 انتهر - 96نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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ــایر کلمات ام کلمه از کد -17 ــت؟ با عالمت « ناهماهنگ»نظر معنا و مفهوم با س ( ×)اس

  مشخص کنید.

   ُمحاَولَة   حافِلَة   َسفينَة   َسيّاَرةالف( 

   بائِع   سائِق   طَيّار   ُمتَحفب( 

  های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.ملهج -18

 تِلميَذةً راِسبَةً.هَي شاهََدْت الف( 

ندوِق.ب(   َوَضَع الَّرُجُل نُقوَدهُ فِي الصُّ

 اَلّزّواُر اإليرانيّوَن َرِكبوا َسيّاَرةَ األُجَرِة.ج( 

 ما َصنََع النَّجاُر ِجداراً َخَشبياً بيَن األَخَويِن.د( 

 كاَن إديسوُن َمشغوالً فِي اْلُمختَبَِر لَيالً َو نَهاراً.هـ( 

  .بنویسید را زیر احادیث و آیات مهترج -19

 .......................................(......).....................           . النّاسَ نَفَعَ مَنْ الّناسِ خَیرُ( الف

 )..................................................................( .األمانَةِ داءَِ أ وَ الَحَدیثِ صِدقِ إلَی اُنظُروا( ب

  جمه درست را انتخاب کنید.تر -20

 ناَديُت أخي األَصَغَر لِكتابَِة واجباتِِه.الف( 

  برادر کوچکم را برای انجام دادن تکالیفش صدا زدم.  -1

  هایش صدا زدم. برادر کوچکترم را برای نوشتن تکلیف -2

 َربَّنا ال تَجَعْلنا َمَع اْلقَوِم الظّالِميَن.ب( 

  دهد.پروردگارمان، ما را به گروه ستمگران قرار نمی -1

  پروردگارا، ما را با گروه ستمگران قرار نده. -2

 انتهر - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95خرداد نهایی 

 تهران - 95نهایی خرداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اردوی شهریار( متنوع برکزاری اردوهای

 

 برکزاری اردوهای متنوع )اردوی شهریار(
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  ( را بنویسید. ................................َمظلومی )ف( وزن کلمهال -21

 ( را بنویسید. ................................فاتِحکلمه ) ب( حروف اصلی

  .دهید قرار مناسب فعل خالی جاهای در -22

  سَجَدْنَ           سَجَدَتد                              .لِلّهِ....................  هُنَّ،( الف

 اِسمَعی     تَسمَعْ ال          .المُعلِّمَةِ کَالمَ...................  بِنتی، یا( ب

  تحصُدوا ال    تحصُدْ ال          .الرّبیع فی القَمحَ.......................  فَلّاحُ، یا( ج

   رَجَعُتنَّ   سَنَرجِعُ           .غَذاً عِلمیَّةٍ سَفرَةٍ مِن....................  نَحنُ( د

   اِلبَسا       اَلبَسْ . مُناسِبَةً مَالبسَ.......................  الصَّدیقَتانِ، أیَّتها( هـ

   تَکشِفْ ال  تَکشِفا ال .أصْدِقائکُما عُیوبَ..................... الزَّمیالنِ، أیُّها( و

 .[ است اضافه کلمه یک. ]کنید وصل آن به مربوط جمله به را لمهک هر -23

 . )................(الصَّیفِ بَعدَ یَأتی فَصلٌ المَصیر -1

 . )................(حَیاتِهِ فی األنسانِ عاقِبةُ اَلخَریف -2

 . )................(النّاسِ لِمُرورِ الشّارِعِ مِنَ جانِبٌ اَلمَطَر -3

 . ).......(السَّحابِ مِنَ تَنزِلُ اَلّتی ِالماء قَطراتُ اَلرَّئیسُّی -4

  اَلرَّصیف -5

 .کنید مشخص)×(  عالمت با را درست هایپاسخ و بخوانید را زیر متن: مطلب درک -24

 فی الصَّالةِ أداءِ بَعدَ البیتِ إلی یَرْجِعُ علیٌّ. تَماماً الواحِدَة السّاعَةِ فی الظُّهر أذانِ مَوعِدُ

 الخامِسةِ السّاعةِ حَتّی یَنامُ وَ غُرفتِهِ إلی یذهَبُ ثُمَّ الغَداءَ یأکُلُ ساعَتَینِ بَعْدَ وَ. الْمَسجِد

  .مَساءً
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  المسجِدِ فی (ب    غُرفَتِهِ فی (الف             علیٌّ؟ ینامُ أینَ( 1

   الواحِدةِ السّاعَةِ فِی( ب   الخامِسةِ السّاعةِ فِی( الف الظُّهر؟ أذانِ مَوعدُ مَتی( 2

   الصَّالهِ لِأداءِ( ب الغداء لِتَناوُلِ( الف المسجِد؟ إلَی علیٌّ یذهَبُ لِمَ( 3

   ال( ب   نَعَم( الف الواحِدةِ؟ السّاعةِ فِی الغَداءَ علیٌّ یأکُلُ هل( 4
 .کنید مشخص)×(  عالمت با و معلوم واقعیت اساس بر را جمله هر نادرستی یا درستی -25

  غ ص          .لِفَرحٍ النّاسِ اِجتِماعُ هیَ الَحفلةُ( الف

  غ ص          .السَّیارَة فِی الکَهرباءِ مَخزَنُ اَلبَطّارَّیةُ( ب

  غ ص          الصِّناعیَّةِ بحاثِ لِألَ مَکانٌ اَلمُتَشفَی( ج

  غ ص     خْرَیُ أ مَعلوماتٌ وَ أخبارٌ فیها أوراقٌ اَلصَّحیفَةُ( د

  ها پاسخ کوتاه دهید.ه تصاویر به پرسشبا توجه ب -26

 
 ما هذا؟الف(

.................................... 

 
اَعةُ اآلَن؟ب(   َكم السَّ

.................................... 

  )دو کلمه اضافی است(.ویر را از کلمات زیر انتخاب کنید. نام هر تص -27

َاْلُمشاةََِ-َجَزرََ-ِجْسرََ-َیاْلُمْستَشفََ َمَمرِّ  

 
 الف( ...............................

 
 ب( ................................

 کنید.دار را به فارسی ترجمه های زیر خطژهفقط وا -28

  .لِْلَحليبِ ، ِصفَةٌ َحَسنَةٌ اَلطّاَزجُ 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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های داخل پرانتز بیابید و در جاهای خالی کلمات مترادف و متضاد را از بین واژه -29

  بنویسید. )یک کلمه اضافی است(

 أََکلَ  -ُسرور  -ناِجح  -تَناَوَل  -راِسب 

...........................≠ .............................. ...........................= .............................. 

  .کنید ترجمه فارسی به را زیر تجمال -30

                  عَمَالً أًحْسَنَ مَنْ أًجْرَ نُضیعُ ال إِنّا( الف

 مُکَرَّمٌ یَتیمٌ فیهِ بَیتٌ اهللِ یإِلَ بُیوتِکُم أًحَبُّ( ب

 أًحْسَنُ الشَّبابِ فِی کِنْٰ وَل حَسَنٌ اَلتَّوبَةُ( ج

 الْحَطَبَ اجْمَعوا وَ صَیْدٍ عَنْ اِبْحَثوا طُلّابُ، یا( د

 أشخاصٍ ثَالثَةُ نَحنُ( ه

  .الْکیمیاءَ أَحَبَّ إدیسون( و

  ه درست را انتخاب کنید.ترجم -31

ُُلَبَِسْت أُّمي خاتََمهَا الذَّهَبيَّ في َحْفلَِة ميالدي.ُالف(
ای اش را در ( مادرم انگشتر نقره 2 ( مادرم انگشتر طالیی اش را در جشن تولدم پوشید. 1

 جشن تولدم پوشید. 

 لِشراِء الَجَزِر. يَرةً َدفَعُت نُقوداً َکثُب(

 ( پول زیادی دادم و هویج خریدم.  2 های زیادی برای خرید هویج پرداخت کردم.( پول1

  .است ناهماهنگ کلمات ریسا با معنا نظر از کلمه مکدا -32

   جار  یشا  شَراب  ماءَ( الف

   بائع  سائِق  اریّطَ مُتحف( ب

  ی مناسب پر کنید.ای خالی را با کلمهجاه -33

 «: ..................... َمحمود»ی اصلی کلمهالف( حروف 

  «: .................................فاتح»ی ب( وزن کلمه
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  جای خالی فعل مناسب انتخاب کنید. برای -34
 .لِلّهِ .................، هُنَّالف( 

 .مِن السَّفَرِ غَداً.................  حنُنَب( 

 .مِن مَزرَعَتی ...............قالَ الفَلّاحُ ألخیهِ ج( 

 إلی مَشهَد أمس؟ .................یا صَدیقی، هَل  د(

 عَصیرَ اللَّیمونِ وَ الْبُرتُقالِ لِصِحَّتِکَ..................  (ه

 عُیوبَ أَصدِقائِکُم..................  أیُّها الزَّمیالنِ( و

 سَجَدَتْ

 رجَعْنا

 اُخرُجا

  تَذهَبُ

 اَشْرَبی

 التَکشِفا

  سَجَدنَ

  سَنَرجِعُ

 اُخرُج

 ذَهَبْتَ

 إشْرَبْ

 التَکشِف

  )یک کلمه اضافه است.(لمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. هر ک -35
 یرمَصـاَلالف( 

 اَلْخَریفب( 

 اَلدُّخانُ ج(

 اَلرَّصیفُ د(

 قاطِعُ الرَّحِمِه( 

 1 ).ِجانِبٌ مِنَ الشّارِعِ لِمُرور النّاس 
 2) .ِاَلشَّیءُ الَّذی یَصْعَدُ مِنَ النّار 

 3) .ِفَصلٌ یَأْتی بَعدَ الصَّیف 

 4) .ِهوَ الَّذی ال یَذهَبُ لِزیارَةِ أَقرِبائِه 

  دهید.تن زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ م -36

الْمائِدَةِ مَعَ أُسْرَتِهِ، بَدَأَ بِالْبُکاءِ  یرَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَةِ حَزیناً وَ عِنْدَما جَلَسَ عَلَ

غرُفَتِهِ سَأَلَ أبَوهُ مِنهُ: لِماذا ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟ أَجابَ سَجّادٌ: إلنَّ صَدیقی  یَوَ ذَهَبَ إلِ

 حُسَیناً تَصادَمَ بِالسَّیّارَةِ.

 مَدرَسَةِ؟ـرَجَعَ سجّادٌ مِنَ ال یفَکَالف( 

 ینٌ؟بِماذا تَصادَمَ حُسَ( ب

 ؟سجّادٍ یقٍما اسمُ صد( ج

  «ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟لِماذا » مَن تَسألُ مِن سجّادٍ( د

  تی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.درس -37

 نادرست   درست       .یأَوراٌق فيها أَخباٌر َو َمعلوماٌت أُْخرَ  يفَةاَلصَّحالف( 

َمِة.ُب(  نادرست   درست                                   بَيُت ّللّاِ في َمکَّةَ اْلُمَکرَّ

 نادرست   درست                       اْلُمتَحِف َمخَزٌن لِِحفِظ اْلَموادِّ اْلِغذائيَِّة.ج( 

ّماُن األَحَمر فاِکهَةُ اْلَجنَّةِ د(  ُنادرست   درست                                   .اَلرُّ

 انتهر - 97نهایی خرداد 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 
 

 تهران - 97نهایی خرداد 
 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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  توجه به تصویر پاسخ کوتاه دهید. سؤاالت زیر بابه  -38

 
 َکِم الّساَعةُ اآْلَن؟الف( 

 
 ما هذا؟ب( 

  م هر تصویر را با کلمات مقابل، بنویسید. دو کلمه اضافی است.نا -39

 َفريق، حاسوب، زُجاجات، َصحيَفة

ُ
.............................................ُ

ُ
............................................. 

 های زیر را، با کمک کلمات زیر بنویسید. دو کلمه اضافی است.ضاد یا مترادف کلمهمت -40

راِسبَکَتَم، َحزين، ُحسن،   
ُ.............................................َستَ َرُ=ُُ.............................................ُ≠ناِجحُُ

  های مشخص شده را بنویسید.عنای کلمهم -41

َُوُاْلفاِکّهِة.َُحليبصَفة َُحَسَنٌةُلِلُُْاَلطّازَجُ ُ

  کلمات را مشخص کنید. ناهماهنگ در هر گروه ازکلمه -42

ُُطالبَُُمطَرُُأحباثُُجاِمَعةُالف(
ُُا ْسرَةَُُقَمرَُُکوَکبََُُشسُُْب(
  ها را به فارسی ترجمه کنید.ملهج -43

َُکلَمُالل.»ُالف( ُ«کاَنَُفريٌقُِمنه مَُيسَمعوَن
َُمْنَُقلََُّوَرع ه ُماَتُقَ ْلب ه .ُُب(

 تهران - 97نهایی خرداد 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 
 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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(مشهد)اردوی برکزاری اردوهای متنوع 

برگزاری اردوهای متنوع )موزه عبرت(
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َُعَجَزْتُا ْسرَت ه َُعْنَُدْفِعُنَ َفقاِتُِدراَسِتِه.ُج(
ُ«ِاْجلسواَُعَليُاْليمنِي.»قاَلتُلِْلبننَي:ُُد(
ُالُتَ ْحَزينُأَنِتَُسَتْنَجحنَيُقريبا .ُو(

 «بِأيََُّشيءَُنسَِتِجع ُاْلِبلَدُِمْنَک؟!»ُی(

  ی ناقص را کامل کنید.جمهتر -44

 همراه ما ............. آنجا .................. است.َُتعاَلَُمَعنا.ُه ناک ُبِئرُّ

  .کنید انتخاب را درست رجمهت -45

 .نخوابید درخت این زیر( 2 .ننشین درخت زیر( 1 .الشَّجَرِ هذا تَحتَ تَرْقُدوا ال (الف

  . بگرد کاری دنبال( 2  . گردممی کاری دنبال( 1 .عَمَلِ عَنْ أَبْحَثُ (ب

  مناسب را انتخاب کنید. فعل -46

  د خواسته شده را در نقطه چین بنویسید.موار -47

 ...........................«: َم ْخدوم»ب( ترجمه کلمه  «: .............................يْسَتْخِدمُ »وزن کلمه  الف(

َوَجدَّ،َُوَجدَُ»رت عبا -48  المثل هماهنگ است؟با کدام ضرب« َمنُطََلَبَُشيئاُ 

 ب( چاه مکن بهرِ کسی اوّل خودت دوم کسی. الف( عاقبت جوینده، یابنده بوَد.

 د( عالِم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. ج( سرکه نقد به از حلوای نسیه.
 

 

 

ُُُطَرْقتَُُالباَبُقبَلَُدقيَقَتنِي؟ُ......................أُأنَتُُالف( ُُتطر ق 
ُُإََلُم َنَظَمِةُاْلَْجُوُالزيارِة.ُ..................أيَنَُتذَهبوَن؟ُُب( ُُ َُنذَهب  ُ ُأَذَهب 
ُ ُا شک را  ُا ْشک رنَُُا مَّک ماُياُاخْتاِن.ُ......................ُج(
ُ ُالَُتْصَرْخَنُ  ُالَُتْصَرخيُ......................ياُطفَلة ُُد(
ُ ُاْلعيبُُ ُاْلَعبَُُْمَعُز َملئَک.ُ......................لِ َمُأنَتَُوحيٌد؟ُُو(

،ُُی( ُ ُالَُتعَملنَُ  ُالُتَ ْعَملواُُيفُال م خَتََبِ.ُ......................أَيت  َهاُالطالبات 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 

 تهران - 96خرداد نهایی 
 

 تهران - 96نهایی خرداد 
 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 ن زیر را بخوانید و درستی یا نادرستی هر عبارت را معین کنید.مت -49

َوُبَعَدَُسَنواتُِ» ِمثالّيةُ  سارة؛َُفصاَرْتُتِلميذةُ  َعِتُاْلم َدرَِّسةُ  ِمْنُسارةَُمکتوبَُُ؛ُِاْسَتَلَمِتُاْلم َدرَِّسةُ َشجَّ ُاُ رِساَلةُ 
يفَُحيايت.ُأَنِتَُغريَّْتُِ»فيها:ُ ُا اِْلُُأَنِتُأَفَضل ُم َعلَِّمٍةُشاَهْدُت  ٍة،ُِاْسَتَلَمِتُ«َُنُطَبيَبٌة.َمصريي.ُأَنُا َوُبَعَدُم دَّ

ُاْلْ لوَسُيفَُمکانُُِِمَنُالطَّبيَبةُُِياْلم َدرَِّسة ُرِساَلة ُأ ْخرَُ َُزواِجهاَُو ُأ مُِّسارة؛ُطََلَبْتُِمْنَهاُاْلْ ضوَرُيفَُحفَلِة
ُ «اْلَعروِس.

ُ...........َشَجَعِتُاْلم َدرَّّسة ُسارةُوُهيَُرَسَبْت:ُُب(ُ...........ِاْستَ َلمِتُال م درَسةُرِساَلةُِمْنُجاَرت ِها:ُُالف(
ُ...........َحَضَرْتُاْلم َدرََّسةُيفَُحفَلِةُميلِدُسارّة:ُُد(ُ...........صاَرْتُسارةُطبيبَةُيفُاْلَنهايِة:ُُج(
 توجه به معنا و مفهوم در هر جمله کلمه مناسب بنویسید. یک کلمه اضافی است. با -50

الطّيارُ  -اَلُمحاَفظةُ  -َأسَودُ  -َتشَتغُل  -َسيارَِة األجرِةَ   
طاَقةٌُُب(ُِاْسم ُسائِقُالطائَِرِة.ُ.............................ُالف( ُالصَّناعية.ُ................اَْلَکهر باءُ  َُوُاْْلَدوات  ُِِبَاُاِْلالت 

ِمَنُالزَّواِر.ُ.............................أَخّذُساِئق ُُج( ُطائٌِرُُد(َُثلثنَيُرياالُ  ُاللَّوِن.ُ........................اَْلغ راب 

 کلمه را به عبارت مناسب خود وصل کنید.هر  -51

   التَّلوينُ  -1

  الُفَ ْقرَُ -2

 

  .ُالَفطوَرُوُالَغداَءُوُالَعشاَء  َمکان ُيأک ل ُفيِهُالنّاس 

 .ِإعطاء ُااْلَلواِنُلَشيء 

 َُِکاْلَْْهل 

 .دهید پاسخ تصویر به هتوج با -52

    ............................. السّاعَةِ؟ کَمِ

 های داخل پرانتز کنار آن بنویسید.تصویر را به با کمک کلمهنام هر  -53

 بَة(عَرَ –مِشمِش  -جِسر  –حَمامَة )]دو کلمه اضافه است.[  

............................. ...................................... 
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 ( قرار دهید.=مترادف عالمت )و ( ≠)های متضاد عالمت کلمه بین -54

 أَكلَ  )............( تَناَولَ ب(                        ناِجح )............( راِسبالف( 

 .بنویسید را است، شده کشیده خط آن زیر که هاییکلمه نایمع -55

  .بَأْسَ ال. نَعَم  الْیرانیَّةَ؟ النُّقودَ تَقْبَلُ هَلْ

 لمه ناهماهنگ در هر ردیف را مشخص کنید.ک -56

   لِسان   َرصيف   ساَحة   شاِرعالف( 
   َمطَر   َسحاب   ُدخان   ريحب( 

 .کنید ترجمه فارسی به را زیر حدیث و هآی -57

  مَعَنا اهللَ إنَّ تَحْزَنْ ال( الف

  .اللِّسانِ حِفْظُ اهللِ یإِلَ األَعمالِ أحَبُّ( ب

 .کنید ترجمه روان فارسی به را زیر هایملهج -58

  الْمُجَفَّفِ الْحَلیبِ فِی یوجَدُ ال( الف

  مِنّا تَقتَرِبُ حَربیةٌّ سَفینَةٌ تِلْکَ( ب

  الْمَزرَعَةِ فی أشتَغِلُ کُنتُ وَطَنی فی( ج

  الذَّهَبیَّ خاتَمَهَا أُمّی لَبِسَتْ( د

  !مِنْکَ؟ الْبِالدَ نَسْتَرْجِعُ شَیءٍ بِأَیِّ( هـ

 .کنید انتخاب را درست جمهتر -59

 .بِالْمُحاوَلَةِ عَلیکُمْ شَبابُ، یا( الف

 . کنید تالش باید شما جوانان، ای -2. کنیم کمک باید ما دوستان، ای -1

 .قیامی عِندَ رَبّی أذکُرُ( ب

 .کن یاد نشستن هنگام را پروردگار -2 .کنممی یاد برخاستنم هنگام را پروردگارم -1
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  .کنید انتخاب را مناسب فعل جمله هر یبرا -60

   نَرکَبُ  یَرکَبونَ .الْمَدرَسَةِ حافِلَةَ.................  التَّالمیذُ کانَ( الف

  اُخرُجنَ   اُخرُجْ              .الصَّفِّ مِن..................  ، رَجاءٌ وَلدُ، یا( ب

  شاهَدتُ  شاهَدتُم                     المَلعَبِ فی زَمیلی...............  أنا( ج

 تَظْهَرْنَ ال  تَظهَروا ال         .حِجابٍ بِدونِ....................   أَخَواتی یا( د

  .بنویسید را( مَخدوم) کلمه ترجمه و اصلی روفح -61

 : ترجمه( ب        اصلی حروف( الف

 .[ است اضافه کلمه یک. ]کنید وصل آن به مربوط توضیح به را کلمه هر

 الطّیّار -1

 النّارُ -2

 الرَّحیمِ قاطِعُ -3

 السَّمعِ ثَقیلُ-4

 . )................(جَیِّداً یَسمَعُ ال الّذی

 . )................(الطّائِرَة سائِقِ اسْمُ

 . )................(غَیرِهِ و الخَشَبِ احتِراقِ نَتیجَةُ
 

 .[ است اضافه کلمه یک. ]کنید کامل را هاعبارت مقابل، هایکلمه کمک با -62

  (اَلفَرجِ – الکَهرَباء – البِئر – الحَجَر)

 .للزِّراعَةِ.......................  مِنَ ماءً الفَلّاحونَ اِستَخرَجَ( الف

 ....................... مِفتاحُ الصَّبرُ( ب

   ...................... فی کَالنَّقشِ الصَّغَرِ، فی العِلمُ( ج

 .کنید مشخص آن مفهوم و معنا نظر از را جمله هر نادرستی یا رستید -63

  نادرست درست .المُرورِ شُرطیُّ یَأتی سَیّارتَینِ تَصادُمِ بَعدَ( الف

  نادرست درست                      .الْجَهلِ مَعَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنیا خَیْرُ( ب
  .دهید پاسخ سواالت به و بخوانید را نمت -64

 تَرَکَ ما کِنَّهُٰ وَل. الْمَدرَسَةِ مِنَ مَدرَسَتِهِ مُدیرُ طَرَدَ عِندَما ،ەعُمرِ مِنْ السّابِعَةِ فِی إِدیسون کانَ

 بعَدَ وَ مَنزِلِهِ فی صَغیراً مُختَبَراً فَصَنَعَ. الْکیمیاءَ أَحَبَّ إِدیسونُ. أُمِّهِ بِمُساعَدَةِ دَرَسَ بَلْ الدِّراسَةَ؛
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 الْخامِسَةَ السَّنَةِ فِی وَ طِباعَةٍ آلَةِ شِراء یعَلَ قَدَرَ وَ الْقِطاراتِ أَحَدِ فی مَسؤوالً صارَ کَثیرَةٍ مُحاوَالتٍ

 الْقِطارِ فِی طَبَعَها وَ أُسْبوعیَّةً صَحیفَةً کَتَبَ ەعُمرِ مِنْ عَشْرَةَ

 مُختَبَرَهُ؟ إدیسونُ صَنَعَ أینَ( 2 أُسْبوعیَّةً؟ صَحیفَةٌ إدیسونُ کَتَب مَتی( 1

 طِباعَةٍ؟ آلَةِ شِراءِ عَلَی إدیسونُ قَدَر هَل( 4 دِراسَتِهِ؟ فی إدیسونَ ساعَدَتْ مَن( 3

 . کنید وصل هم به را عربی و فارسی هماهنگ حکیمانه خنانس -65

 .[است اضافه فارسی حکمت یک]

 عسلبی زنبور به ماند؟ چه به عَمَلبی عالم-1 لَذَّةٌ جَدیدٍ، لِکُلِّ( الف

 که دوست آن از بهتر /بود جان غم که دانا دشمن-2       .ثَمَرٍ بِال کَالشَّجَرِ باِلعَمَلٍ، العالِمُ( ب

 .بود نادان

 آزار دل شود کهنه بازار به آمد که نو-3 

  ها پاسخ کوتاه دهید.وجه به تصاویر به پرسشبا ت -66

 
 َكِم الّساَعةُ؟ الف(

.................................... 

 
 َمن تَكتُُب َعلَي الشََّجِر؟ب( 

.................................... 

 ت واژه شناسی: نام هر تصویر را داخل متن پیدا کرده و زیر تصویر مربوط بنویسید.مهار -67

 یَزرَعُ القَمحَ والجَزَرَ وَ المِشمِشَ والتَّمر فی مَزرِعَتِهِ.الفَّالحُ یَسکُنُ فی بیتٍ صغیرٍ. هُوَ 

 

 

 ب( ...........................    الف( .............................      
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 کلمه مناسب برای هر گروه را از داخل کمانک انتخاب نمایید.  -68

 )یک مورد اضافی است(

 سَماء( -حَدّاد -)أیّام

 ب( شُهور، سنة، لیالی )...............(  الف( ریح، سَحاب، مَطَر )................... (

 ت متضاد و مترادف را دو به دو کنار هم بنویسید. )دو مورد اضافی است(کلما -69

  أتی( -جَمیل -راسِب -قَبیح -جُلوس -)جاء

............... = ...............    ......................≠ ........................... 

 ی کلمه مشخص شده در هر عبارت را بنویسید.معنا  -70

 .    "شیراز"فِی  المُتحَفِالف( نَذهبُ إلی 

 کثیرةٌ فِی المَخزَنِ.     أخشابٌب( عندی 

 

 مهارت ترجمه: ترجمه درست را انتخاب نمایید.ب(    -71

 الف( یَتَناوَلُ الفَطورَ فِی السّادِسَة و النّصفِ

  ( صبحانه را در ساعت شش و نیم می خورد. 1

 ( صبحانه را در ساعت نه و نیم خورده می شود. 2

 العُمّالُ یَصنَعونَ بیتاً.ب( کان 

 ( کارگران خانه ای می ساختند.  2( کارگران خانه ای می سازند. 1

  مه ناقص را کامل نمایید.ترج -72

 سکوت طال است و سخن ........................ است. کوتُ ذَهَبٌ و الکَالمُ فِضّةٌالسُّ
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  نه مناسب و مرتبط را انتخاب کنید.گزی -73

 الفیلُ   األسَدٌ  و مَعروفٌ بِسُلطانِ الغابَةِالف( حَیَوانٌ قَویٌّ

 در 8المُسَجِّلُ  الدَّلیلُ ةِ بِحاجَةٍ إلی هَذا الشَّخْصِب( حُجّاجُ الْقافِلَ

 دارد؟م گزینه تمامی واژه ها با یکدیگر ارتباط معنایی و مفهومی کدا -74

 ب( رُبع، نِصف، ثُلث   الف( صَباح، مَساء، هُنا

 ت و ااحادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.آیا -75

 لف( قولُ ال أعلَمُ نِصفُ العِلم                  ا

          ب( ربّنا التَجْعَلْنا مَعَ القَومِ الظّالِمینَ

   ج( ربّ إغفَرْ و إرحَم وأنت خیرُ الرّاحِمینَ 

 مله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.ج -76

   الف( یَبتَدیُ العامُ الدِراسیُّ الجَدیدُ

 جِسرَ لِعُبورِالنّاسِ ب( المُهندِسُ صَنَعَ هذا ال

 ج( فی أحد األیام إنکَسَرَتْ إحدی زَجاجاتِ الموِّاد الکِیمیاویة 

 د( أیّها القاضی، إنّ لِی أمانَة عِندک. وَضَعتُ نُقودی عِندک. 

 ه( کان أخی الصّغیر یَشتَغِلُ فی المَصنَعِ 

 رت شناخت و کاربرد قواعد:مها -77

 الف( به موارد خواسته شده پاسخ دهید. 

 « .........................منصور»( حروف اصلی 2 « ......................... حامد»( وزن کلمه 1

 ب( فعل ماضی و مضارع را در جمله زیر مشخص نمایید و در جای مناسب بنویسید.

 «أبحَثُ عنْ عملٍ؛ هَل عِندَکَ عملٌ؟»قال النّجّارُ: 

 فعل مضارع ................................. ماضی ..................................... فعل
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 ل امر یا نهی مناسب را انتخاب نمایید.فع -78

 التَشرَبی  التَشرَب        الف( یا اُختی، ...................... شایاً حارّاَ

 اُنظُر اُنظُرن  ................... إلی السَّماءب( یا طالبات، 

 التَلعَبْ  التَلعَبی  ج( یا أخی، ......................... بالکِبریتِ

  نه صحیح را عالمت بزنید.گزی -79

 سَتَذهَبُ  الیَجْلِسُ  « آینده»فعل مستقبل 

 درک و فهم: با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید. مهارت -80

أنا محمودٌ. تلمیذٌ فی الصّفِ التاسعِ مِن مدینة إصفهان؛ عمری إثنا عَشَر سَنَة، لی اُخت 

صغیرةٌ، إسمها زینب، هِی التَذهَبُ إلی المدرسة و عندی أخوان: حامد و حمید. حامد فی 

  الصَّفِ السّابع و حمید فی الصّفِ الخامس اإلبتدائیّة.

 مِن أینَ هذه الُسرة؟ ............................................................ -الف

 لماذا التذهَُب زینبُ إلی المدرسةِ؟ ................................................... -ب

 ..................................................ج( کَم عُمر محمود؟ ......

 حامِدُ  مَحمودُ - د( مَن أکبر البَنینَ فِی هذه االُسرة؟ 

 کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )دو کلمه در ستون الف اضافه است( هر -81

 ب       الف 

 اللّونِطائرٌ أسودُ      . الغُراب1ُ

 لونٌ یَظهَرُ فِی السّماء الصّافیّة     . البُکاء2ُ

 جریان الدُموعِ مِنَ الحُزن     ِ. الْکَلب3ُ

 . العَین4ُ

 . األزرَق5ُ
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 ر جای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید. )دو کلمه اضافه است(د -82

  العُمّالُ( -ایَدِ -اللِّسانِ -)الحلوانیُّ

 ب( أحَبُّ الْأعمالِ إلی اهلِل حِفُظ .....................  الف( کانَ ................... یَصنَعونَ بَیتاً

 رستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.د -83

   الطّریقِإشاراتُ الْمُرورِ عالماتٌ للسّائِقِ و العابرِ فی  -1

 نادرست  درست

      ألعُصفورُ أکبَرُ مِنَ الحَمامَةِ -2

 نادرست  درست

   الصّدیقُ یَطلُبُ لَک الخیرَ والعَدُوُّ یَطلُبُ لکَ الشَرَّ-3  

 نادرست  درست

 ( مهارت مکالمه: الف( با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.ه -84

   

 

 متی تَرجِعُ/ تَرجِعینَ الی البیتِ؟             ( یا تَالمیذُ، ماذا تَلعَبُون؟1     

 ب( به سوال های زیر جواب کوتاه دهید.

 کَیفَ تَذهَبُ/ تَذهَبینَ إلی المَدرَسَة؟  -1

 ما إسمُ صَدیقِکَ/ صَدیقَتکِ؟  -3
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 بیابید و زیر آن بنویسید. وجه به کلمات داده شده، نام هر تصویر رابا ت -85

 «دو کلمه اضافی است» 

 «حاسوب، شَباب، طَیّار، مَطعَم»

 

     

 »...................................«ب( ».....................................«                       الف(   

  واژه های مشخص شده را ترجمه نمایید.ط فق  -86

 مَرضَی.الْ صِلِفَحْب( مَکانٌ مُجَهَّزٌ   .حَقائِبَهُمالف( هُم یَحمِلونَ 

 مشخص کنید. ≠مات متضاد و مترادف را با گذاشتن عالمت = یا کل -87

 «نامَ ........... رَقَدَ»ب(   «حَرب ........ صُلح»الف( 

 ام گزینه از نظر معنایی با کلمه داده شده هماهنگ است؟کد  -88

 اَلسَّعی      اَلسَّحاب      اَلحَلیب اَلسَّماء«:     اَلطّازَج»الف( 

 رِیاح          مَصیر       صِعاب     اِحتِراق«:     اَلحَطَب»ب( 

  حکیمانه ی زیر را ترجمه نمایید. نانسخ -89

 سَنُ.أَغنِیاء أحْفِی الْ الف( اَلسَّخاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ

 بٍ.مالُ یَستُرانِ کُلَّ عَیْعِلمُ وَالْب( اَلْ

 ج( أحَبُّ بُیوتِکُم إلَی اهللِ بَیتٌ فیهِ یَتیمٌ مَکَرّمٌ.

 انتهر - 95نهایی خرداد 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 
 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 



 
 
 

 

 
 

 97  عربی

 

 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب

 393ابراهیمی پالک  حسن آباد و

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

 4گام        
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 ترجمه کنید.الت داده شده را به فارسی جم -90

 فی مَکانِها. غَزالَةُ وَ بَقِیَتْب( یَئِسَتِ الْ مُحاوَلَةِ.الف( یا زُمَالئی، عَلَیکُم بِالْ

 مَدرَسَةِ.کَبونَ حافِلَةَ الْد( کانَ التَّالمیذُ یَرْ کَبیرَةُ جَدَّتَنا.أُختی الْ ج( ساعَدَتْ

  های زیر را کامل کنید.مه ناقص هر یک از جمله ترج -91

 عاً.الف( یَنهَضُ حامِدٌ صَباحاً فِی السّاعَةِ السّابِعَةِ إلّا رُبْ

 حامد در ساعت .................... صبح ........................ .

 رَی.مُدَرِّسَةُ رِسالَةً أُخْتَکَلَمَتِ الْب( وَ بَعَدَ مُدَّةٍ، اِسْ

 ...... دیگری را .................. .و پس از مدتی معلم ............

  را بنویسید.« مَضروب»و حروف اصلی « تَعامَلَ»وزن کلمه   -92

 «: ..........................تَعامَلَ»وزن کلمه 

 «: .......................مَضروب»حروف اصلی کلمه 

  های مشخص شده را بنویسید.وع فعل ن  -93

 سینَفْ تُظَلَمْب( رَبِّ إنّی   هذِهِ الشَّجَرَةَ رَباالتَقْالف( 

 

 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 



 
 
 

 

 
 

 98  عربی
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 وجه به کلمات داخل پرانتز، در جای خالی فعل مناسب قرار دهید.با ت  -94

  عَبَرتَ( -مُشاةِ. )عَبَرَمَمَرِّ الْ الف( اَلشُّرطِیُّ .................. مِنْ

 یَجلِبنَ( -أشیاءِ الضَّروریَّةِ. )تَطبُخنَضَ الْب( النِّساءُ ........... بَعْ

 مِلی(اِحْ -مِالج( یا صَدیقانِ، ....... هذِهِ المِنضَدَةَ. )اِحْ

 التَکشِفوا( -د( یا طُلّابُ، ............ عُیوبَ اُصدِقائِکُم. )التَکشِفْ

 «دو کلمه اضافی است»ای خالی هر جمله کلمه مناسب از میان کلمات زیر بنویسید. جدر  -95

 «بِئرِ، جِداریَّةٍعَبِ، الْنَعِ، مُهَدِّئَةً، مَلْدَلیلِ، مَصْ»

 صَحیفَةٍ...... .ج( فاطمةُ مَشغولَةٌ بَتَهیِئَةِ     مَریضِ حُبوباً ......... لِمُعالَجَةِ صُداعِهِ. الف( کَتَبَ الطَّبیبُ لِلْ

 مَلُ فی ............... الکَراسیِّ.د( جارُنا یَعْ فَلّاحونَ ماءً مِن ........... لِلزِّراعَةِ.تَخرَجَ الْب( اِسْ

  ه به متن زیر به سواالت داده شده، پاسخ کوتاه دهید.با توج -96

إنّی سَوفَ »شَخصٍ أمینٍ. فَذَهَبَ إلَی قاضی بَلَدِهِ وَ قالَ لَهُ: أرادَ مُسافِرٌ تَسلیمَ نُقودِهِ إلَی »

نُقودَکَ فی ذلِکَ  سَ، اِجعَلْالبَأْ»قاضی: فَقالَ الْ« أُسافِرُ وَ أُریدُ تَسلیمَ نُقودی عِندَکَ.

بَ مِنهُ األمانَةَ، فَقالَ و لَمّا رَجَعَ مِنَ السَّفَرِ؛ طَلَ« فَوَضَعَ الرَّجُلُ نُقودَهُ فِی الصُّندوقِ.« الصُّندوقِ.

 «رِفُکَ.إنّی ال أعْ»القاضی: 

 الف( ماذا أراَد المُسافِرُ؟ .....................

 ب( أینَ وَضَعَ الرَّجُلُ نُقودَهُ؟ ....................

 ج( مَتی طَلََب الرَّجُُل األماَنَة مَِن القاضی؟ .................

 قاضی؟ ...............نُقودَهُ مِنَ الْ تَرجَعَ الرَّجُلُد( هَل اسْ

 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
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 وجه به تصاویر زیر، پاسخ کوتاه دهید.با ت -97

 

 

 ب( اَلیَومُ، یَومُ ............................  الف( بَِم یَلعَبُ علیٌ؟ .........................

 بیابید و زیر آن بنویسید.شده، نام هر تصویر را جه به کلمات دادهبا تو -98

 «دو کلمه اضافی است»

 «فمَطاعِم، بَنین، عَرَبَة، ضَیْ»

 

 

 »....................................«ب(   ».......................................«الف(    

  واژه های مشخص شده را ترجمه نمایید. فقط -99

 .راسِبَةًتِلمیذَةً  ب( هِیَ شاهَدَتْ   فَجأَةً. بُکاءِبِالْالف( بَدَأَ 

 مشخص کنید. ≠کلمات متضاد و مترادف را با گذاشتن عالمت = یا   -100

 «طَویل ......... قَصیر»ب(   «ذإعطاء ........... أخْ»الف( 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 
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 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

( و عبارت های نادرست را با عالمت قسمت اول: عبارت های درست را با عالمت ) -1

 مشخص کنید.)×( 

 الف( هر مجموعه، زیرمجموعه ی خودش است. )........(

 االضالع دلخواه متشابهند. )........(ب( دو مثلث متساوی 

 ج( هرم، دو قاعده ی برابر به شکل دایره دارد. )........(
 

 قسمت دوم: در جاهای خالی عدد، کلمه و یا عبارت مناسب بنویسید.

7𝑚3الف( در چندجمله ای  − 4𝑚۲ +  برابر ............ است. m، درجه نسبت به متغیر 1

 را به صورت .......... نشان می دهیم. Bو  Aب( اجتماع دو مجموعه ی 

 ج( از دوران یک مستطیل، حول طول آن ................... به وجود می آید.

 

 ( مشخص کنید.قسمت سوم: در سوال های زیر گزینه ی صحیح را با عالمت )

 ، کدام است؟نباشدالف( اگر تاسی را بیندازیم، احتمال اینکه عدد رو شده، عدد اول 

1 )
1

6
   ۲ )

1

3
    3 )

۲

3
   4 )

3

6
  

80ب( حاصل عبارت  − 17 +  کدام یک از اعداد زیر است؟ ۲−3

1 )
1

9
   ۲ صفر )  3 )

1

8
   4 )

1

16
  

ج( حاصل کسر 
۲

√7
 با مخرج گویا شده کدام است؟ 

1 )
۲√7

7
    ۲ )√7

7
   3 )√14

7
    4 )

۲

7
  

3𝑦د( عرض از مبدأ خط  = 1۲𝑥 +  ، کدام یک از اعداد زیر است؟9

1 )9    ۲ )4   3 )3   4 )1۲  

 

  باشد: C= 4، 5، 7، 9و  A ،3 ،4 ،۲ =B= 3، 5، 7، 8 اگر  -۲

𝐴)الف( حاصل عبارت  − 𝐵) ∩ 𝐶 .را با راه حل کامل به دست آورید 

   برابر با چه عددی است؟ n(A)ب( 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

الف( کسری بنویسید که بین  -3
۲

3
 و 

1

۲
  باشد. 

7√)√ب( حاصل عبارت  −  را به دست آورید. ۲(3

17√ج( عدد  −  بین کدام دو عدد طبیعی متوالی قرار دارد؟ 3

 

  .DE=BF. ثابت کنید؛ AE=FCالف( در مستطیل مقابل  -4

 

 

 x3 -1با مستطیل دیگری که طول و عرض آن به ترتیب  5/4و  7ب( مستطیلی به ابعاد 

 را به دست آورید. xمی باشد، متشابه است. مقدار  9و 

 

  الف( حاصل عبارت زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید. -5
(49 × ۲9) ÷ (8۲)3 =  

1۲3/4ب( عدد  ×  را به صورت نماد علمی بنویسید. 107

 ج( حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت به دست آورید.
√90

√۲×√5
=  

 

 الف( حاصل هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید. -6

(𝑦 + 5)۲ =                                     (3𝑎 − ۲𝑏)(3𝑎 + ۲𝑏) =  
 

 ب( مجموعه جواب نامعادله ی زیر را به دست آورید.

8𝑥 + 11 ≥ ۲𝑥 − 1  

 ج( عبارت جبری زیر را به کمک اتحادها، تجزیه کنید.

𝑥۲ + ۲𝑥 − 35 =  

 

 

 هرانت - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

  را روی محورهای مختصات مقابل رسم کنید. x3= y-1الف( خط  -7

 

 

 

 باشد. 3را به دست آورید که طول آن نقطه برابر  x۲ =y-5ب( مختصات از خط 

 

]موازی باشد و از نقطه ی  x6 =y۲الف( معادله ی خطی را بنویسید که با خط  -8
0
7] 

  بگذرد.

 را به دست آورید. yب( در دستگاه معادله ی خطی، مقدار 

7𝑥 − 5𝑦 = −69  

7𝑥 + 4𝑦 = 30  
 

 ؟تعریف نشده است mالف( عبارت مقابل به ازای چه مقداری از  -9
𝑚۲−3𝑚+7

4𝑚−1۲
  

 ب( حاصل تفریق زیر را به ساده ترین صورت به دست آورید.
𝑎۲

𝑎−𝑏
−

𝑏۲

𝑎−𝑏
=  

 ج( تقسیم مقابل را انجام دهید.

𝑥۲ − 7𝑥 + 9     𝑥 − 3  

 

 

باشد،  cm1۲است. اگر ارتفاع هرم  cm7الف( قاعده ی یک هرم، مربعی به ضلع  -10

  حجم هرم را به دست آورید.

 باشد، مساحت آن را به دست آورید. cm10ب( اگر قطر یک کره برابر 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاوره فردی دانش اموزان

 

 مسابقات ورزشی درون مدرسه ای
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 4گام        
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سانتی متر است.  5و  3ج( مثلث قائم الزاویه ای را که ضلع های زاویه ی قائمه ی آن 

 می دهیم. حجم شکل حاصل را به دست آورید.حول ضلع کوچکتر دوران 

 

  درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. -11

 نادرست   درست                    ( هر دو مربع دلخواه، متشابه اند.1

۲ )
5

√𝑥
 نادرست   درست                          یک عبارت گویا است. 

 کند.یک مجموعه را مشخص می« چهار عدد فرد متوالی»عبارت ( 3

 نادرست   درست                                                              

 نادرست   درست     ( شکل زیر گسترده ی یک هرم منتظم است.4

 

 

 

 

  جمله های زیر را کامل کنید. -1۲

 برابر .................. است. 1۲5ریشه ی سوم عدد  -1

 از دوران نیم دایره حول قطرش یک .................... پدید می آید. -۲

 و مجموعه ی اعداد گنگ، مجموعه ی ................ است. ااجتماع مجموعه ی اعداد گوی -3

𝑥۲√باشد، حاصل عبارت  y > 0و  x < 0اگر  -4 + √𝑦۲ .برابر ...................... است 

 

  گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. -13

1−3الف( حاصل عبارت  +  کدام است؟ ۲−1

1 )
1

6
              ۲ )

5

6
                3 )5−1     4 )6−1  

 کدام است؟ xنسبت به متغیر  𝑥۲𝑦35ب( درجه ی جمله ی 

1 )۲             ۲ )3                   3 )5                4 )1-  

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 ج( کدام یک از عبارت های زیر مجموعه ی تهی را مشخص می کند؟

  7( شمارنده های اول عدد               ۲ ۲و  -۲( عددهای صحیح بین 1

  -3( عددهای منفی و بزرگ تر از                 4 6و  5( عددهای طبیعی بین 3

 کدام است؟ y=-5و  x=۲د( زاویه ی بین دو خط 

 درجه           4 )90درجه         3 )180درجه              ۲ )1۲0درجه 45( 1
 

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. -14

هر یک از مجموعه  C= 7، 9، 11و  A ،9 ،7 =B= 3، 5، 7، 8با توجه به مجموعه های  -1

 های زیر را با اعضایش مشخص کنید.

𝐴(الف ∪ 𝐵  

𝐴(ب − (𝐵 ∩ 𝐶)  

 

مهره ی سبز وجود دارد. اگر یک  5مهره ی آبی و  4مهره ی قرمز،  ۲در جعبه ای  -15

جعبه ها خارج کنیم، چقدر احتمال دارد این مهره آبی مهره را تصادفی از این 

 باشد؟

 

  یک عدد گنگ بنویسید. 4و  13√الف( بین دو عدد  -16

 باشد، حاصل عبارت زیر را بنویسید. c=-4و  b= 3و  a= -۲ب( اگر 
|𝑎 + 𝑏| + 5|𝑐 − 𝑏| =  
 

 درست است؟الف( آیا استدالل زیر  -17
 مربع نیست. ABCDچهارضلعی                        در هر مربع، ضلع ها با هم برابرند.

 ضلع ها برابر نیستند. ABCDدر چهارضلعی 

 .AD=BCمرکز دایره است. نشان دهید  oب( در شکل مقابل 

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برکزاری اردوهای متنوع )طبیعت گردی(

 

 برکزاری اردوهای متنوع )پینت بال(
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  الف( حاصل عبارت روبرو را ساده کنید. -18

√1۲ − √75 + 4√3 =  

 ب( مخرج کسر مقابل را گویا کنید.
7

3√5
=  

 00039۲/0=       ج( عدد مقابل را با نماد علمی بنویسید.

 

  الف( حاصل عبارت های زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید. -19

(3𝑥 − 5)۲ =  

(۲𝑎 − 6𝑏)(۲𝑎 + 6𝑏) =  

 محور نشان دهید.ب( مجموعه جواب نامعادله ی زیر را روی 
4(𝑥 − 1) ≥ ۲𝑥 + 6  
 

 

  دستگاه معادالت خطی مقابل را حل کنید.  -۲0
𝑥 − 3𝑦 = 7  

۲𝑥 − 7𝑦 = 15  
 

  را بنویسید. Lالف( با توجه به شکل مقابل، معادله خط   -۲1

 

 

 را مشخص کنید. x6 =y3-1ب( شیب خط 

موازی بوده و محور عرض ها را در نقطه  x5 =yج( معادله ی خطی را بنویسید که با خط 

 قطع کند. -4ای به عرض 

 

 ؟تعریف نشده است xالف( عبارت زیر به ازای چه مقداری از  -۲۲
5𝑥+1

𝑥+3
  

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 
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 ب( حاصل عبارت های زیر را به ساده ترین شکل ممکن بنویسید.

(الف
𝑥۲+3𝑥+۲

𝑥+۲
×

𝑥+5

𝑥+1
=  

(ب
1

𝑥+۲
+

3

𝑥+۲
=  

 

  تقسیم مقابل را انجام داده و خارج قسمت و باقی مانده را مشخص کنید.  -۲3

3𝑥۲ + ۲𝑥 − 8    𝑥 + ۲  

 

 

 در سؤاالت زیر نوشتن دستور محاسبه )فرمول( مساحت و حجم الزامی است.  -۲4

 سانتی متر را به دست آورید. 3الف( مساحت کره ای به شعاع 

سانتی متر و  5و  4ب( حجم هرمی را به دست آورید که قاعده ی آن مستطیلی به ابعاد 

 سانتی متر باشد. 1۲ارتفاع آن 

 

  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  -۲5

𝐴الف( مجموعه  =  غ  ص               یک عضو دارد. {∅}

 غ  ص             کوچکتر است. 0/3۲̅از عدد  0/3̅ب( عدد 

 غ  ص             موازی با محور طول هاست. y=-1ج( خط 

 غ  ص                               گویا است. 𝑥𝑦√د( عبارت 

 

  یا عبارت مناسب بنویسید. در جاهای خالی عدد، کلمه -۲6

93−√الف( حاصل عبارت 
×  برابر .............. است. 33√

 برابر .................... است. 3−(۲−)ب( حاصل عبارت 

7𝑥۲𝑦3ج( درجه ی عبارت  − 6𝑥3𝑦  نسبت به متغیرهایx  وy .برابر ............... است 

 آید.های زاویه ی قائمه، یک ............. به وجود میاز دوران مثلث قائم الزاویه، حول یکی از ضلع د( 

 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 95نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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  گزینه صحیح را در هر مورد مشخص کنید. -۲7

 الف( کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟

1 )(∅ ∩ 𝑄′) ∪ 𝑄 = 𝑄 ۲ )π ∈ 𝑅 3 )𝑄 ⊆ 𝑍  4 )1/16̅ ∈ 𝑄 

 باشد، کدام است؟ 4شمارنده ب( اگر تاسی را بیندازیم، احتمال اینکه عدد رو شده 

1 )
۲

3
   ۲ )

1

۲
   3 )

1

3
   4 )

1

4
 

]ج( شیب خطی که از دو نقطه ی 
3
۲] ] و 

4
 می گذرد، کدام است؟ [1−

1 )3-   ۲ )−
1

3
   3 )3+   4 )+

1

3
 

 همواره برابر کدام عبارت است؟ 𝑎۲√د( عبارت 

1 )a   ۲ )–a   3 )11√𝑎  4 )|𝑎| 

 

𝐴اگر  -۲8 = {𝑥 ∈ 𝑍| − ۲ < 𝑥 < « 4اعداد طبیعی کمتر از » Bو مجموعه ی  {۲

  باشد، مجموعه های زیر را با نوشتن عضوهایشان مشخص کنید.
𝐴 = {                    }     𝐵 = {                  }      𝐴 − 𝐵 = {                     }  

 

𝑥|باشد، حاصل عبارت  x<۲> 3الف( اگر  -۲9 − 3| + |𝑥|  آورید.را به دست 

𝐴ب( مجموعه ی  = {𝑥 ∈ 𝑅| − 1 < 𝑥 ≤  را روی محور نشان دهید. {۲

 

 

 

 AE=FCمتوازی االضالع است. نشان دهید:  ABCDدر شکل زیر، چهارضلعی   -30

 

 

 ب( آیا هر دو لوزی متشابهند؟ چرا؟

 

 هرانت - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 عبارت مقابل را به صورت نماد علمی نمایش دهید. الف( حاصل -31
0/07۲×10−3

107 =

              

1۲√5ب( حاصل عبارت زیر را به دست آورید.                         − √۲7 + 7√3 = 

 

5𝑥۲).الف( حاصل عبارت مقابل را با استفاده از اتحاد بدست آورید -3۲ − 3𝑦)۲ =  

𝑎4  ب( عبارت جبری مقابل را تجزیه کنید. − ۲𝑎3 − 35𝑎۲ = 

1−ج( مجموعه ی جواب نامعادله ی مقابل را بدست آورید.   − ۲𝑥 ≥ 5(3 − ۲𝑥) 

 

𝑦خط  -33 = −
1

3
𝑥 +  را در دستگاه مختصات رسم کنید. ۲

 

 

 

 

 

]موازی باشد و از نقطه ی  x۲-y= 3الف( معادله ی خطی بنویسید که با خط  -34
0

−7] 

 بگذرد.

  ب( دستگاه مقابل را حل کنید.

۲𝑥 − 𝑦 = 3  

𝑥 + ۲𝑦 = 4  

 

تعریف نشده است؟                     xالف( عبارت مقابل به ازای چه مقداری از  -35
7

𝑥(۲𝑥−10)
 

 ب( حاصل عبارت زیر را به دست آورید. )مخرج کسرها مخالف صفر است(.
5

𝑥−𝑦
+

𝑥+۲𝑦

𝑥۲−𝑦۲ =  

۲𝑥۲اگر چندجمله ای ج(  − 7𝑥 + 𝑎  5بر- x  بخش پذیر باشد، مقدارa .را به دست آورید 

 هرانت - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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𝜋)می باشد. حجم این کره را به دست آورید.  𝑐𝑚۲300لف( مساحت کره ای ا -36 ≅ 3) 

باشد، حجم  cm3می باشد. اگر ارتفاع هرم  cm5ب( قاعده ی یک هرم مربعی به ضلع 

 آن را حساب کنید.

 

  درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.  -37

𝑎۲𝑏الف( اگر  <  نادرست درست    منفی است.  bباشد، آنگاه  0

 نادرست درست      ب( عددی وجود دارد که صحیح و گویا باشد. 

−)ج( عدد 
1

3
 نادرست درست     کوچکتر است.  1−9از عدد  ۲−(

 کند.مجموعه تهی را مشخص می« 16و  14عددهای اول بین »د( عبارت 

 نادرست درست 

 

 جای خالی را با عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. -38

 الف( نسبت تشابه در دو مثلث مقابل، برابر .............. است.        

 های جانبی هرمی با قاعده ی مستطیل، برابر ................. است.ب( تعداد وجه 

۲−5ج( حاصل عبارت  × (
1

5
 به صورت عددی تواندار برابر ....................... است. 6(

د( به دلیل آوردن و استفاده از دانسته های قبلی، برای معلوم کردن موضوعی که در ابتدا 

  بوده است، ................. گوییم. مجهول
 

  در هر یک از پرسش های زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید. -39

 کدام گزینه است؟ dالف( معادله ی خط 

1 )x3 =y    

۲ )3-  =y 

3 )3 =x 

4 )3- =x+y 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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 کدام است؟ 000۲9/0ب( نماد علمی عدد 

1 )۲/9 × 10−4 ۲ )۲9 × 10−4 3 )۲/9 × 104 4 )۲9 × 104 

 ج( کدام یک از اعداد زیر، نمایش اعشاری مختوم دارد؟

1 )
7

30
   ۲ )

1

55
   3 )

1

8
   4 )

3

17
 

 د( کدام گزینه قسمت هاشور خورده را نشان می دهد؟

1 )𝐵 − 𝐴      

۲ )(𝐴 ∪ 𝐵) − 𝐴 

3 )𝐴 − 𝐵 

4 )(𝐴 − 𝐵) ∪ (𝐵 − 𝐴) 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

اگر خانواده ای دو فرزند داشته باشد، چقدر احتمال دارد که این خانواده یک فرزند   -40

 دختر و یک فرزند پسر داشته باشد؟

 

𝐵اگر  -41 = {6 و 5 و 4} 𝐴 و = {𝑥۲ + ۲|𝑥𝜖𝑁,x≤3} :باشد  

 را با اعضا نمایش دهید. Aالف( مجموعه 

𝐴ب( مجموعه  ∩ 𝐵 .را مشخص کنید 

 

  الف( حاصل عبارت مقابل را به صورت ساده شده بنویسید. -4۲

√(3 − √10)۲ − √10 =  

⊇)عالمت  ب( داخل  ⊇ یا ، ∈  قرار دهید. (∌ ،

(الف 7/3  󠅞Q                                        ب( 𝑅𝑍 

 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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  پاسخ خود دلیل بیاورید.آیا استدالل مسئله ی زیر معتبر است؟ برای  -43

 درجه است. 360مسئله: نشان دهید مجموع زوایای خارجی هر مثلث، 

اثبات: یک مثلث متساوی االضالع را در نظر می گیریم، چون زاویه ی خارجی هر رأس 

درجه می باشد.  360درجه است پس مجموع زویای خارجی در سه رأس  1۲0 نآ

 درجه است. 360بنابراین نتیجه می گیریم مجموع زوایای خارجی هر مثلث برابر 

 

وسط های متوازی  Qو  Pو  Nو  Mمتوازی االضالع است و  ABCDدر شکل زیر  -44

 االضالع می باشند، ثابت کنید؟

 

 

 

 

  الف( حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. -45
√۲0+۲√45

√5
=  

 ب( مخرج کسر مقابل را گویا کنید.
۲

7√3
=  

 

  به دست آورید.الف( حاصل عبارت مقابل را با استفاده از اتحاد  -46
(۲𝑥 + 3)(۲𝑥 − 4) =  

 ب( با استفاده از اتحاد جای خالی را کامل کنید.

(… + √7)(… − √7) =
1

4
𝑥۲ − ⋯  

 ج( مجموعه نامعادله ی زیر را روی محور نشان دهید.
7𝑥

6
≤

𝑥+1

3
+

𝑥−1

۲
  

 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

𝑀𝑁 = 𝑃𝑄 
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  دستگاه معادالت خطی مقابل را حل کنید.  -47

3𝑥 + 𝑦 = −۲  

−۲𝑥 + 3𝑦 = 5  

 

𝑦الف( خط  -48 = −
3

۲
𝑥 +  را در دستگاه مختصات مقابل رسم کنید. 1

 

 

 
 

𝑦ب( مختصات نقطه ای از خط  = −4𝑥 +  باشد. ۲را به دست آورید که طول آن  1

𝑦ج( معادله ی خطی را بنویسید که موازی خط  = −5𝑥  بوده و از نقطه[
−1
10  بگذرد. [

 

تعریف نشده است؟                                xعبارت مقابل به ازای چه مقداری از  -49
8𝑥−9

𝑥−7
 

ب( دو عبارت گویا بنویسید که حاصل جمع آن ها 
𝑎+7

𝑎−5
 باشد. 

𝑥۲ج( اگر مساحت مستطیلی  − و طول آن  ۲5
𝑥۲−𝑥−۲0

𝑥+4
باشد، عرض مستطیل را بر  

 به دست آورید. xحسب 
 

 تقسیم زیر را انجام دهید. خارج قسمت و باقی مانده را مشخص کنید. -50

8𝑥۲ − 10𝑥 + 9   4𝑥 + 3  

 
   

 در سؤاالت زیر نوشتن دستور محاسبه )فرمول( حجم و مساحت الزامی است.  -51

را از آب پر می  cm1۲و به ارتفاع  cm5الف( ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانه ی 

است، خالی می کنیم؛  cm۲کنیم و در ظرف استوانه ای شکل، که شعاع قاعده ی آن 

𝜋)آب تا چه ارتفاعی در استوانه باال می آید؟  = 3) 

 

 هرانت - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 

 تهران - 96نهایی خرداد 
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را پیدا کنید.  cm1۲ب( مساحت یک کاله )عرق چین( به شکل رویه ی نیم کره به شعاع 

(𝜋 = 3) 
 

 

  مشخص کنید.× و نادرست را با  جمالت درست را با   -5۲

    الف( هر عدد صحیح، یک عدد گویاست.

𝐴ب( اگر  ⊆ 𝐵  باشد آنگاه𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴 .است 

ج( اگر 
𝑎−𝑏

۲
=  کوچکتر است. bاز  aدر اینصورت  3

 نسبت هر دو زاویه متناظر را نسبت تشابه می گویند.د( در دو شکل هندسی متشابه، 

 
 با انتخاب پاسخ مناسب از کادر روبرو عبارت های زیر را کامل کنید. -53

 الف( اجتماع مجموعه اعداد گویا و اعداد اصم )گنگ( را مجموعه

 اعداد ................ می گویند. 

 .............. عضو دارد. {۲(3−) و3۲ و 81√}ب( مجموعه ی 

  ج( محل برخورد خط با محور عرضها را ............... می گویند.
 د( از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع زاویه قائمه اش شکل .......... پدید می آید.

 

پرانتز را انتخاب و جاهای خالی را کامل کنید تا یک عبارت یکی از عبارت های داخل  -54

  درست ایجاد شود.

𝑎𝑏۲الف( اگر  <  )مثبت، منفی(  عددی .................. است.  aباشد، آنگاه  0

ب( نمایش اعشاری کسر 
3

15
 )متناوب، مختوم(    .............. است. 

𝐴همواره .....  Bو  Aج( برای هر دو مجموعه دلخواه  ∩ (𝐴 ∪ 𝐵) (A ،B) 

 (۲5، -۲5)   برابر .............. است. 1−(۲−5−)د( حاصل عبارت 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 

 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب
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44080840 

44080768 

44076089 

114 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

  صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید. -55

 الف( در پرتاب همزمان دو تاس، چقدر احتمال دارد که اعداد رو آمده مثل هم نباشند.

a )
1

6
   b )

5

6
  c )

1

3
   d )

1

4
 

453/۲ب( کدام گزینه نماد علمی عدد  ×  است. 10−3

a )4/53۲ × 10        b )45/3۲ × 10−4
  

c )4/53۲ × 10−1
    d )0/453۲ × 103  

 ج( مجموعه مشخص شده روی محور را به کدام صورت می توان نوشت؟

 

a ){−1 ۲ و1 و0 و}   b ){𝑥 ∈ 𝑧| − ۲ < 𝑥 ≤ ۲} 

c ){𝑥 ∈ 𝑅| − ۲ ≤ 𝑥 < ۲} d ){𝑥 ∈ 𝑅| − ۲ < 𝑥 ≤ ۲} 

د( دو لوزی متشابه اند و نسبت تشابه آنها 
3

5
 cm15است، اگر اندازه ضلع یکی از لوزی ها  

 باشد اندازه ضلع لوزی دیگر چند سانتی متر است؟

a )۲5  b )34   c )9  d )c  وa  
 

{15 و5 و10}الف( اگر  -56 = ۲𝑎 و5} −  را بدست آورید. aباشند، مقدار  {10 و1

  را با عضوهایش مشخص کنید. Aب( مجموعه 

𝐴 = {𝐴 ∈ 𝑁|−۲ < 𝑥 < 3} =  

 ج( حاصل عبارت مقابل را بدست آورید.

√(√10 − 4)۲ =  

 

و  ABMاست. ثابت کنید دو مثلث  DCوسط  Nو  BCوسط  Mدر لوزی مقابل،  -57

ADN                                               .هم نهشت هستند 

 

 صفهانا - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 



 

 یزد(برکزاری اردوهای متنوع )اردوی 

 

 (مشهدبرکزاری اردوهای متنوع )اردوی 

 



 

 

 ریاضی 
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 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

103  الف( حاصل عبارت زیر را به صورت یک عدد تواندار بنویسید. -58 × ۲−4 × 10 = 

                     ب( حاصل عبارت زیر را بدست آورید.
√−543

√۲3 = 

            ج( مخرج کسر زیر را گویا کنید.
5

۲√3
 

 

  الف( حاصل عبارت های زیر را به کمک اتحاد ها بدست آورید. -59
(50 + ۲)(50 − ۲) =  

(3𝑥 − 5)۲ =  

 ب( عبارت زیر را تجزیه کنید.

𝑥۲ − 𝑥 − 1۲ =  

 ج( نامعادله زیر را حل کنید.

3𝑥 − 4 ≥ 5𝑥  
 

𝑦الف( خط   -60 =
۲

3
𝑥 −   را در دستگاه مختصات رسم کنید. 1

 

 

𝐴ب( آیا نقطه ای  = [
1
𝑦روی خط  [۲ = −۲𝑥 قرار دارد؟ 

 

 

3𝑦الف( شیب خط  -61 = ۲𝑥 +   را بدست آورید. 6

𝑦ب( معادله خطی را بنویسید که با خط  = 4𝑥 − 𝐴موازی باشد و از نقطه  1 = [
0
5] 

 بگذرد.

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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44066487 

44080840 

44080768 
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116 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

  دستگاه زیر حل کنید. -6۲

𝑥 + ۲𝑦 = 5  

۲𝑥 − 𝑦 = 10  

 

الف( عبارت گویای  -63
۲𝑥

𝑥−3
  تعریف نشده است. xبه ازای چه مقدار متغیر  

 ب( حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.
𝑥۲−4𝑥+4

𝑥۲−9
×

𝑥−3

𝑥−۲
=  

 آورید.ج( حاصل تفریق زیر را بدست 
5

𝑥+3
−

3

𝑥+4
=  

 

 

  تقسیم زیر را انجام داده و باقی مانده را مشخص نمایید.  -64

۲𝑥3 − ۲𝑥۲ + 3𝑥 + ۲      𝑥 − 1  

 

 

سانتی متر، اگر ارتفاع  5و  8الف( هرمی داریم که قاعده آن لوزی است به قطرهای  -65

  سانتی متر باشد، حجم هرم را بدست آورید. 1۲این هرم 

 ب( حجم مخروط زیر را بدست آورید )نوشتن فرمول الزامی است(.

 

 

 

 

  را بنویسید. rالف( فرمول حجم کره به شعاع  -66

 سانتی متر مربع است، شعاع این کره چند سانتی متر است؟ π36ب( مساحت کره ای 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 

 اصفهان - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 

 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب
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117 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

  درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید:  -67

 الف( هر مجموعه زیر مجموعه ی خودش است.

𝑥ب( خط  =  موازی محور عرض ها است. 7−

𝑎𝑏پ( اگر  >  هم عالمت هستند. bو  aآنگاه،  0

𝑥|ت( عبارت  − 𝑦| .گویا است 

 

  کلمه ی مناسب بنویسید:در جای خالی عدد یا  -68

 برابر ................ است. ۲−(7−)الف( حاصل عبارت 

ب( به مجموعه ی نقاطی از فضا، که فاصله ی آن نقاط از یک نقطه ثابت به نام مرکز، به 

 یک اندازه است، .............. گفته می شود.

 

  انتخاب کنید:گزینه صحیح را در هر مورد  -69

 دام یک از عبارت های زیر نادرست است؟کالف( 

1 )(𝑄 ∩ 𝑄′) = ∅         ۲ )πϵ𝑅 3 )𝑍 ⊆ 𝑄′ 4 )0.3 ∈ 𝑄 

 

𝑦ب( خط  = 7𝑥 −  با کدام یک از خط های زیر موازی است؟ 4

1 )𝑦 = 7𝑥                   ۲ )𝑦 = −7𝑥 − 4  

3 )𝑦 + 7𝑥 = 4            4 )𝑦 = −7𝑥  

 

𝐵الف( اگر  -70 = {𝑎 و 𝑑} 𝐴 و = {𝑎و 𝑏و 𝑐} :باشد  

 هر یک از مجموعه های زیر را با عضوهایشان نشان دهید:

𝐴 − 𝐵 =                            𝐴 ∪ 𝐵 =  

 اصفهان - 97خرداد نهایی 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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44066487 
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118 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

را در داخل جعبه ای قرار می دهیم و تصادفی  10تا  1کارت یکسان با شماره های  10ب( 

 احتمال دارد این کارت اول باشد؟یک کارت را بیرون می آوریم، چقدر 

 

  الف( حاصل عبارت زیر را به دست آورید. -71

√(1 − √5)۲ =  

ب( مجموعه ی نقاطی را که روی محور زیر مشخص شده است، با نمادهای ریاضی 

 بنویسید.
 

 

  مرکز دایره است. oالف( در شکل مقابل  -7۲

𝐴𝐵𝑂∆نشان دهید   ≅ ∆𝐵𝐶𝑂 

 

متشابه است.  xو عرض  5با مستطیل دیگری به طول  6و  15ب( مستطیلی به ابعاد 

 را به دست آورید. xمقدار 

 

  الف( حاصل عبارت مقابل را به صورت یک عدد توان دار بنویسید. -73
3۲×۲−3

1۲0 =  

 علمی بنویسید.را به صورت نماد  1397000ب( عدد 

18√5   پ( حاصل عبارت زیر را به دست آورید. + 7√۲ = 

 

  الف( حاصل عبارت مقابل را با استفاده از اتحاد به دست آورید. -74

(𝑥۲ − 𝑦)۲ =  

𝑥۲       بری مقابل را تجزیه کنید.                   ب( عبارت ج − 8𝑥 + 15 = 
6𝑥                      کنید و مجموعه جواب آن را بنویسید.پ( نامعادله زیر را حل  − ۲ ≥ 4(𝑥 − 4)  

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 

 انآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق بین خیاب

 393حسن آباد و ابراهیمی پالک 

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

119 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

 باشد. 1و عرض از مبدأ آن  -4الف( معادله ی خطی را بنویسید که با شیب آن  -75

𝑦ب( مختصات محل برخورد خط به معادله ی  = ۲𝑥 − را با محور طول ها بدست  6

  آورید.

 را بدست آورید. yپ( در دستگاه مقابل، مقدار 

𝑥 + ۲𝑦 = 9  

۲𝑥 − 3𝑦 = 4  
 

𝑦خط  -76 = −𝑥 +   را در دستگاه مختصات رسم کنید. 1

 

 

 

 

 

 

 تعریف نشده است؟ xالف( عبارت مقابل به ازای چه مقداری از   -77
7

3𝑥−6
  

 به دست آورید. )مخرج کسر مخالف صفر است(. ب( حاصل عبارت زیر را
3𝑎−3𝑏

𝑎۲−𝑏۲ ×
𝑎+𝑏

7
=  

پ( محیط مثلثی به ضلع های 
4

𝑥
 و

3

𝑥
 و

۲

𝑥
𝑥)به دست آورید.  xرا بر حسب   > 0) 

 ت( تقسیم زیر را انجام دهید.

𝑥۲ − 5𝑥 − ۲4     𝑥 − 5  

 

 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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 393حسن آباد و ابراهیمی پالک 

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

1۲0 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

  می باشد. مساحت این کره را بدست آورید. cm۲0الف( قطر کره ای،  -78

 سانتی متر را حساب کنید. 6سانتی متر و ارتفاع  ۲حجم مخروطی به شعاع قاعده ی ب( 

سانتی متر را حساب  10سانتی متر مربع و ارتفاع  30پ( حجم هرمی به مساحت قاعده ی 

 کنید.

 

  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  -79

𝑛(𝐴)الف( اگر  = 𝑛(𝐵)  دو مجموعه یA  وB .ص       برابرند غ 

 غ ص                            ب( دو شکل هم نهشت، حتماً متشابه اند.

𝑥ج( دو خط  = 𝑦 و 100 =  غ ص                بر هم عمودند. 100

 

  مناسب بنویسید.در جاهای خالی عدد، کلمه یا عبارت  -80

 مجموعه ی ..................... بدست می آید. 𝑄 و ′𝑄الف( از اجتماع دو مجموعه ی 

𝑥ب( اگر  >  برابر ..................... است. x، حاصل جمع ریشه های دوم 0

اگر یک توپ کروی داخل یک ظرف استوانه ای، به طور کامل قرار گیرد به طوری که از ج( 

 و پایین بر آن مماس شود می گوییم کره در استوانه ..................... شده است. اطراف، باال

 

  گزینه صحیح را در هر مورد مشخص کنید. -81

الف( حاصل کسر 
𝑎

√𝑎۲3 پس از گویا کردن مخرج آن، کدام است؟ 

1 )√𝑎   ۲ )√𝑎
3  3 )√𝑎۲3  4 )a 

۲−۲−ب( حاصل عبارت  − 1 −  کدام است؟ 1−(1−)

1 )
9

4
   ۲ )

9

4
-   3 )

1

4
   4 )

1

4
- 

 ج( کدام یک از عبارت های زیر یک جمله ای است؟

1 )|𝑚|  ۲ )
𝑥

𝑦
   3 )۲𝑥𝑦𝑧  4 )√𝑎 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

1۲1 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

𝐴اگر  -8۲ = 𝐵و  {3 و7 و5 و۲} = 𝐶و  {5 و3 و۲} =   باشد: {4 و3 و5 و6}

𝐴)الف( حاصل عبارت  ∩ 𝐵) − 𝐶 .را با راه حل کامل بدست آورید 

𝐴ب( مجموعه  ∪ 𝐵 چند عضو دارد؟ 

𝐴ج( آیا  ⊂ 𝐵؟ چرا؟ 

 

0الف( اگر  -83 < 𝑥 < 𝑥|حاصل عبارت  1 − 1| + |𝑥| .را بدست آورید 

𝐹ب( مجموعه ی  = {𝑥 ∈ 𝑅| − 3 ≤ 𝑥 <  را روی محور نشان دهید. {۲

 

 

 

  .AQ=BNثابت کنید  AM=BPدر مربع شکل زیر   -84

 

 

۲𝑥و طول  3با مستطیل دیگری به عرض  10و طول  6ب( مستطیلی به عرض  − 1 

 را بدست آورید. xمتشابه است، مقدار 

 

الف( حاصل عبارت مقابل را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.              -85
6−5×68

1۲5÷۲5 = 

 

 را به صورت نماد علمی بنویسید. 0001396/0ب( عدد 

45√3 ج( حاصل عبارت مقابل را به ساده ترین صورت به دست آورید.        − √5 = 

 

 الف( حاصل هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از اتحادها بدست آورید. -86
(۲𝑥 − 3)(3 + ۲𝑥) =                       (1 − 7𝑎)۲ =  
 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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 393حسن آباد و ابراهیمی پالک 

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

1۲۲ 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

𝑥3 ب( عبارت جبری مقابل را تجزیه کنید. − 3𝑥۲ − 10𝑥 = 

5𝑥ج( مجموعه ی جواب نامعادله ی مقابل را بدست آورید.         − 4 ≤ ۲(1 + 3𝑥)  

 

𝑦الف( خط  -87 =
۲

3
𝑥 −   را در دستگاه مختصات رسم کنید. ۲

 

 

]ب( آیا نقطه ی 
9
 روی این خط قرار دارد؟ چرا؟ [4

 

𝑦الف( معادله ی خطی بنویسید که با خط  -88 = 3𝑥 − موازی باشد و از نقطه ی  ۲

[
1
  بگذرد. [0

 را به دست آورید. xب( در دستگاه مقابل مقدار 

7𝑥 − 4𝑦 = −11  

۲𝑥 + 8𝑦 = 6  

 

 تعریف نشده است؟ yالف( عبارت مقابل به ازای چه مقادیری از   -89
𝑦۲+5

۲𝑦−6
  

 

 ب( حاصل عبارت زیر را به دست آورید. )مخرج کسرها مخالف صفر است(
3𝑏+15

𝑏۲−۲5
÷

6

5−𝑏
=  

𝑥۲اگر چندجمله ای ج(  − 3𝑥 + 𝑚  بر𝑥 +  را به دست آورید. mبخش پذیر باشد، مقدار  1

 

  است. مساحت این کره را به دست آورید. cm10الف( شعاع کره ای،  -90

سانتی متر است. اگر  4و عرض آن  9ب( قاعده ی یک هرم، مستطیلی است که طول آن 

 سانتی متر باشد، حجم این هرم را به دست آورید. 8ارتفاع هرم 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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1۲3 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

سانتی متر است حول ضلع  4و  7ج( مثلث قائم الزاویه ای را که ضلع زاویه ی قائمه ی آن 

𝜋)بزرگتر دوران می دهیم. حجم شکل حاصل را به دست آورید.  ≅ 3) 

 

  درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. -91

 نادرست درست            ارد که گویا و گنگ باشد.الف( عددی وجود د

 نادرست درست     ب( در دو شکل متشابه، زاویه های متناظر با هم برابرند. 

برابر  ج( در پرتاب یک تاس، احتمال این که عدد رو آمده، اول باشد
1

3
 است. 

 نادرست درست                                                                          

𝐵د( معادله خطی که از نقاط  = [
−1
3 ] 𝐴 و = [

−1
۲ 𝑥برابر  می گذرد [ =  است. 1−

 نادرست درست                                                                          

 

  جای خالی را با عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.  -9۲

۲0الف( حاصل عبارت  +  برابر با ..................... است. ۲−1

ب( عبارت گویای 
−8𝑥

۲𝑥+6
 برابر با عدد ............... تعریف نشده است. xبه ازای  

ج( درجه ی عبارت 
1

۲
𝑥۲𝑦۲ + 3𝑥𝑦۲ −  برابر ............. است. yو  xنسبت به  4

 دوران داده ایم، OAرا حول  OABد( مثلث قائم الزاویه 

 شعاع قاعده ی شکل حاصل برابر ................. است. 

 

 

  در هر یک از پرسش های زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید.  -93

 الف( کدام یک از عبارت های زیر گویا است؟

1 )
𝑥+1

𝑥−1
        ۲ )

𝑥+1

|𝑥−1|
  3 )√𝑥۲ + 𝑦۲ 4 )√𝑥 + 1  

𝑦ب( کدام خط زیر با خط  = 3𝑥 −  موازی است؟ 1

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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1۲4 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

1 )𝑦 = −3𝑥 − 1   ۲ )𝑦 = 3𝑥    3 )𝑦 =
1

3
𝑥 − 1 4 )𝑦 = 3 

 نمایش می دهیم؟ {𝑥𝜖𝐵 و 𝑥|𝑥𝜖𝐴}ج( اعضای کدام یک از مجموعه های زیر را به شکل 

1 )𝐴 ∪ 𝐵        ۲ )𝐴 − 𝐵   3 )𝐴 ∩ 𝐵  4 )𝐵 − 𝐴  

 د( با توجه به مسئله ی زیر، حکم مسئله کدام است؟

میانه  ADاست. نشان دهید  Aنیمساز زاویه ی  ABC ،ADدر مثلث متساوی الساقین 

      نیز می باشد. BCی وارد بر قاعده ی 

1 )AB=AC  ۲ )BD=DC  

3 )�̂�1 = �̂�۲  4 )AD=AD  
 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

      با توجه به نمودار مقابل:  -94

 مجموعه ی زیر را با اعضایش مشخص کنید.الف( 
(𝐴 ∪ 𝐵) − 𝐶 =  

⊇)عالمت  ب( داخل  ⊇ یا ، ∉  قرار دهید.  (∋ ،
1) 5𝐵                     ۲) {9}A  
 

  دو عدد گنگ بنویسید. 7√و  ۲الف( بین دو عدد  -95

𝑐ب( اگر  = 𝑏 و ۲− = 𝑎 و 5 =  باشد، حاصل عبارت زیر را بنویسید. 1−
|𝑎 + 𝑏| + |𝑏𝑐| =  

 

را  𝑀𝑂𝐴∆ و 𝑀𝑂𝐵∆الف( با توجه به شکل مقابل دلیل هم نهشتی دو مثلث   -96

�̂�1بنویسید. سپس نشان دهید:  = �̂�۲ (o .)مرکز دایره می باشد  

 

 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 



 

 

 ریاضی 
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1۲5 

 

 4گام        

 دبیرستان غیردولتی موحد   

 

 را پیدا کنید. xب( دو مثلث زیر با هم متشابه اند. مقدار 

 

 

 

  را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. زیرالف( حاصل عبارت  -97

        4√18 − √50 = 
                                            ب( مخرج کسر مقابل را گویا کنید.

5

√۲3 = 

 نماد علمی نمایش دهید.کیلومتر است، این عدد را با  695000ج( شعاع خورشید تقریباً 

 

  الف( حاصل عبارت مقابل را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. -98
(−3𝑥3) × (۲𝑥۲)3 =  

 ب( حاصل عبارت مقابل را با استفاده از اتحاد به دست آورید.
(5𝑥 + 1)(5𝑥 + 3) =  

9𝑎۲             ج( عبارت مقابل را به کمک اتحاد، تجزیه کنید. − 𝑏۲ = 

 

  مجموعه جواب نامعادله ی مقابل را روی محور زیر نشان دهید. -99

11 − ۲𝑥 ≥ 4(−𝑥 + 1) − 3  

 

 

 

  دستگاه معادالت خطی مقابل را حل کنید. -100

5𝑥 − 3𝑦 = 14  
−۲𝑥 + 𝑦 = −6  
 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 

 تهران - 97نهایی خرداد 
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 127 علوم تجربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 د( شیره خام        ج( آغازیان  ب( گرم و مرطوب   الف( استخوانی -1

 د( )ص(         ج( )غ(   ب( )غ(  الف( )ص( -2

 ( ب4             ( ب3   ( ج2           ( الف1 -3

  کوه زاگرسو(رشته هاد( مرجان سال نوری ج( یک ب( کاتیون الف( گشتاور نیرو -4

فشار مایعات در نقاط هم تراز با هم برابر است. بنابراین در هر دو نقطه ی هم ارتفاع از  -5

 دو ظرف، فشارها با هم برابر است.

انطباق حاشیه شرقی قاره آمریکای  -2تشابه فسیل جانداران در قاره های مختلف  -1 -6

تشابه سنگ شناسی در قارهای آفریقا و آمریکای جنوبی  -3آفریقا جنوبی با حاشیه غربی 

 وجود آثار یخچال های قدیمی در قاره های مختلف -4

 ج( جوان تر  ب( قدیمی تر الف( جوان تر -7

 د( عروس دریایی ج( سمندر  ب( پروکاریوت الف( کلید شناسایی دوراهی -8

 با هم برابر است.زیرا تعداد الکترون های آخر هر دو              -9

 زیرا مانند بندپایان پوستی سخت و محکم دارد و پوست سخت، جلوی رشد جانور را می گیرد. -10

11-  

 گل برگ دانه

 3گلبرگ مضرب  رگبرگ موازی تک لپه

 5گلبرگ مضرب  رگبرگ منشعب دو لپه

 یخبندان، سقوط شهاب سنگ -12

 ب( کرم کدو الف( کانگورو -13

 نداشتن مثانه -بدن دوکی شکل -استخوان ها توخالی و محکم -14

 عقاب خرگوش کلم  -15

 پوستی نازک، مرطوب و بدون پولک -16

 زیرا بیشتر حجم کره زمین را آب فرا گرفته است. -17

18- 𝑎 =
𝐹

𝑚
→ 𝑎 =

60

2
= 30

𝑚

𝑠2 

تندی متوسط -19 =
مسافت(کیلومتر)

زمان صرف شده(ساعت)
=

900

6
=  کیلومتر بر ساعت 150
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 128 علوم تجربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 جلبک هاالف( جریان همرفتی ب( اسطرالب ج( کمتر د(  -20

 گوگرد در تهیه ی آمونیاک کاربردی ندارد. ب( )ص(  ج( )ص(    د( )غ( -الف( )غ( -21

 3د(       1ج(       2ب(       3الف(  -22

 ج( اهرم نوع سوم   ب( فشار هوا  الف( نقطه ی جوش و چگالی  -23

 و( مرجان ها پاکسازی محیط زیست  -هـ( گوارش غذا  د( ماه 

 د( استتار ج( جفت ی پروردهب( شیره  الف( سال نوری -24

 ب( کوواالنسی        الکترون 4الف(  -25

 نیروی کنش: نیرویی که پارو به آب وارد می کند. -26

 نیروی واکنش: نیرویی که آب به پارو وارد می کند.

الف( زیرا دارای اسکلت سخت خارجی است و به خاطر زندگی در دریا امکان رسوب گذاری شدید  -27

 تجزیه کننده وجود دارد.در عدم حضور عوامل 

 الف( همراه با بعضی مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده ایدز -28

 ب( با از بین بردن گلبول های سفید بدن

 ( گل انگشتانه4  ( خزه3  ( کاج2 سرخس  (1 -29

 ب( ستاره ی دریایی: خارپوستان الف( زالو: کرم حلقوی -30

 قطعات یا بندهایی تشکیل شده است.الف( بدن و اندام های حرکتی این جانداران از  -31

 ج( تولید موم و عسل ب( سخت پوستان 

 بدن دوکی شکل و پوشیده از پولک -آبشش -بدن لغزنده -باله -32

 مانع از تبخیر آب بدنشان می شود و باعث می شود که بتوانند در خشکی زندگی کنند. -33

 ب( گلسنگ برد. الف( یک جاندار سود می برد و جاندار دیگر سود یا زیانی نمی -34

 ب( تولیدکننده )گیاهان( الف( جنگل گلستان -35

الف( کهکشان: مجموعه ای از ستارگان، گازها، گردوغبار و فضای بین ستاره ای است که تحت تأثیر  -36

 نیروی جاذبه ی گرانش متقابل در کنار هم جمع شده اند.

 ، گسل به وجود می آید.ب( گسل: اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شده باشند

37- 𝑠 =
𝑑

𝑡
→ 𝑑 = 𝑠𝑡 = 𝑑 = 𝑠𝑡 = 340

𝑚

𝑠
× 5𝑠 = 1700𝑚 

38-    𝐴 =
𝑅

𝐸
=

2000

500
= 4 

 د( خام  ج( کوواالنسی ب( صفر الف( رشته کوه زاگرس -39

𝐴(  4الف( ) -40 =
𝑑𝐸

𝑑𝑅
=

80

20
=  (2د( )  (3ج( )  (3ب( )  4
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 129 علوم تجربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 د( اتن )اتیلن( ج( تتیس ب( حشرات الف( گشتاور -41

 یوکاریوت ب( پروکاریوت  قمر الف( شهاب سنگ -42

 از جانداران کیسه دار است )کانگورو(    -43

 برای ساخت داروی قلبی از آن استفاده می کنند )گل انگشتانه(

 پدیده ای که در تمام حاشیه ی ورقه های سنگ کره روی می دهد )زلزله(

  فسیل آن از مواد معدنی جانشین شده است )کاج(

44-  

 

   

 فاصله نسبت به خورشید -بسیار باالی عطارد و دمای پایین مشتری خیر، به علت دمای -45

قورباغه بالغ با شش تنفس می کند و  -نوزاد قورباغه با آبشش تنفس می کند و گیاهخوار است -46

 گوشتخوار است.

 ساخت   -3ساخت مکمل های غذایی  -2ساخت مواد بهداشتی  -1ب(  الف( آغازیان -47

 ذرت )دانه( -3 شه(هویج: )ری -2 کاکتوس: )ساقه -1 -48

 گیاه ملخ گنجشک -49

 چگالی آب شور از چگالی بدن انسان بیشتر است. -50

دور ماندن از عوامل تجزیه کننده مانند  -2داشتن قسمت های سخت مانند دندان و استخوان  -1 -51

 اکسیژن و باکتری ها

 د.اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شده باشند، گسل به وجود می آی -52

 اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا نشده باشند، درزه به وجود می آید.

 افزایش کارایی شش و جذب اکسیژن -53

 ب( سوراخ های رشته دار الف( اسفنج  -54

55- 𝑎 =
𝑣2−𝑣1

𝑡
=

18−0

6
= 3

𝑚

𝑠
 

56-    𝑃 =
F

𝐴
=

40

5×4
=

40

20
= 2

𝑁

𝑐𝑚
 

 د( وزن ج( گسل ب( بیشتر  الف( خزه -57

 4د( گزینه 2ج( گزینه 2گزینهب(  3الف( گزینه -58

 د( اسطرالب ج( گوگرد ب( نیروی محرک    سوسمارها  الف(  -59

 جمله چهارم: ایدز جمله سوم: کانگورو جمله دوم: تتیس  جمله اول: شخانه -60
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 130 علوم تجربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 ب( ربایشی الف( کیسه تنان -61

 د( آسکاریس  ج( زالو  ب( کرک کدو الف( لوله ای -62

ره خام( را از ریشه به اندام ها می برد در حالی که آوندهای آبکشی آوند چوبی آب و مواد غذایی )شی -63

 مواد ساخته شده در اندام های فتوسنتزکننده )شیره پرورده( را به سراسر گیاه می برد.

قارچ مواد معدنی را برای جلبک فراهم می آورد و جلبک با انجام فتوسنتز کربوهیدرات موردنیاز  -64

 .خود و قارچ را تأمین می کند

 کروی -3 میله ای -2 مارپیچی -1 -65

 تولید اکسیژن و تأمین غذای آبزی ها -2 ساختن مواد بهداشتی و مکمل غذایی -1 -66

 این کیسه های سبب افزایش کارایی شش ها در جذب اکسیژن می شوند. -67

 آبشش و باله دارند. -68

 مریخ و مشتری -69

نیروی ما افزایش یافته و آسان تر مهره زیرا هر چه بازوی محرک یا اندازه گشتاور نیرو بیشتر باشد  -70

 باز می شود.

 جهت یابی -2  تقویم -1 -71

هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در  -72

 خالف جهت وارد می کند.

𝑊𝑅الف(                                             -73 = 𝐹𝑅 × 𝑑𝑅 = 180 × 0/2 = 36𝐽 

 دستگاه در حال تعادل است. J36ب(   

74- 𝑃 =
𝐹

𝐴
=

2400

2
= 1200

𝑁

𝑚2  𝑃𝑎 یا

 ت( گونه             پ( صفر موازی  ب(     الف( گلسنگ -75

 4ت(   1پ(   2ب(   2الف(  -76

 پ( جاذبه گرانشی ب( تعداد دنده های آن ها های مخروط مادهالف( روی پولک -77

 اکسیژن صحیح کربنب( غلط  غلط قارچ ها صحیح باکتری  الف( -78

 1ت( مورد 5پ( مورد 4ب( مورد 3الف( مورد -79

 ت( شیره پرورده پ( آبکش ب( شیره خام  الف( چوب -80

 مکمل غذایی -ب( مواد بهداشتی الف( آغازیان -81

 دستگاه گوارش، دهان و مخرج دارند. -82

 دستگاه گوارش، دستگاه های عصبی، گردش خون دفع مواد زائد، دارند.

 کدومثال کرم پهن: کرم 
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 131 علوم تجربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 الف( ب -83

 گرفتن ذره های غذایی از آب و گوارش آن ها -2حرکت آب در بدن اسفنج  -1ب( 

 هر یک از جانوران زیر جزء چه گروهی از پستانداران هستند؟ -84

 پ( جفت داران ب( تخم گذاران الف( کیسه داران

 ( نداشتن مثانه3 ( بدنی دوکی شکل2 ( استخوانی توخالی و محکم1 -85

 تولیدمثل -86

حل شدن نمک در آب، چگالی آب افزایش می یابد و از چگالی تخم مرغ بیشتر شده و تخم مرغ  با -87

 غوطه ور می شود.

 اگر سنگ های دوطرف شکستگی جابجا نشوند. -88

اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجزای سطح خارجی در رسوبات بر جای بماند و به فسیل  -89

 تبدیل شود.

شده از مدار سیارک ها که در هنگام ورود به جو زمین می سوزند و  قطعاتی از سنگ و غبار رها -90

 شهاب ها را می سازند.

91- 𝑃 =
𝐹

𝐴
=

720

٪18
≅ 4000𝑃𝑎  

92-   𝑀2 = 600𝑁      𝑀1 = 400𝑁      𝑑1 = 3𝑚      𝑑2 =? 

𝐹1𝑑1 = 𝐹2𝑑2 → 400 × 3 = 600 × 𝑑2 

𝑑2 = 2𝑚 

 ( بازدانگان4 ( آغازیان3 ( سحابی خورشیدی2 ( دو1 -93

 ( ص4  ( غ3   ( غ2          ( ص1 -94

 ( ج4  ( د3   ( الف2 ( الف1 -95

 ( از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند.2 ( آهن1 -96

 ( تعیین زاویه ارتفاع ستارگان4  ( تعداد دندانه ها3

 ( تبادالت گازی بین آب و خون6                 ( گیاهان5

 ( گونه2 ( سیاره1 -97

 ب( باالترین برش، گاز خانگی  الف( پایین ترین برش، قیر -98

 شکل الف، مطابق قانون دوم نیوتون شتاب با جرم جسم نسبت وارون دارد -99

100-  

 ب الف

 * به دو دسته درزه و گسل تقسیم می شوند )شکستگی ها(

* این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوس ها رخ می دهد و باعث ایجاد 

 زیادی می شود )امتداد لغز(.زمین لرزه های 

 امتداد لغز

 شکستگی های پوسته زمین

 ورقه اقیانوس آرام
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 آرامش -1

 وضو -2

 زکات -3

 باطل -4

 ب -5

 ب -6

 د -7

 ج -8

 الف -9

 ص -10

 غ -11

 غ -12

  غ -13

 ص    -14

  ص  -15

  غ -16

 4د(   3ج(   1ب(   2الف(  -17

 گسترش عدالت و مهربانی -18

صداقت و راستگویی/ وفای به عهد/ خردمند و دانا/ خیرخواه/ اهل گناه اهل نماز و نیکی بودن/  -19

 نبودن و ناراحت شدن از گناه دیگران )یک مورد کافی است(

قدرت اول نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه/ جزء چهار کشور موفق در شبیه سازی  -20

 (141ت یافت )بقیه در صفحه حیوانی/ تنها کشور مستقلی که خود به تکنولوژی هسته ای دس

تذکر دادن/ با فرد خطاکار به سردی رفتار کردن/ گاهی با مهربانی رفتار کردن با فرد خطاکار  -21

 تا متوجه رفتارش شود/ ترک محل گناه

آب در دسترس نباشد یا غصبی یا نجس یا خیلی گل آلود است/ آب کمی در اختیار دارد اگر  -22

 خواهد افتاد./ وقت برای نماز کم باشد. وضو بگیرد از تشنگی به سختی

 نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از اسالم -23

 خواندن قرآن -24

 د( واجب  ج( مستحب  ب( مستحب الف( مستحب  -25
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 قرآن/ احادیث اهل بیت علیهم السالم -26

 -4رود زشتی کارها از بین می  -3برداشتن رحمت الهی از جامعه  -2بی تفاوتی مردم  -1 -27

مسلط شدن افراد  -6جامعه مستحق عذاب الهی می شود.  -5دستورات دین فراموش می شود. 

 شرور در جامعه.

 عمل نکردن مردم به دستورهای دین. -2جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین  -1 -28

 مایه ضرر و زیان به شما می شود. زیرا او می خواهد به نفع شما قدمی بردارد ولی به علت نادانی -29

 د( باطل  ج( باطل  ب( صحیح          الف( حرام -30

 د( صحیح ج( باطل                ب( باطل  الف( صحیح -1 -31

 4د( گزینه 4ج( گزینه 4ب( گزینه 3الف( گزینه -2 -32

 صحیح  و(  هـ( غلط  د( صحیح ج( صحیح ب( صحیح  صحیح  الف( -3 -33

  2د(   1ج(   4ب(    5  الف( -4 -34

 هـ( والیت فقیه د( جهاد دفاعی ج( جهاد ابتدایی ب( ایمان الف( دوستان ناشایست -5 -35

  امام خمینی )ره( -36

هر مسلمانی که از طریق کار، درآمدی کسب می کند پس از صرف هزینه های ساالنه خود باید  -37

 یک پنجم آنچه که باقی مانده است به عنوان خمس بپردازد.

با مهربانی با او  -با فرد خطاکار به سردی رفتار کنیم -از فرد خاطی روی بر می گردانیم  الف( -38

 ترک محل -رفتار کنیم تا او را متوجه اشتباهش کنیم

 احادیث معصومین )ع( -2قرآن  -1ب( 

 نقره -طال -گوسفند -گاو -شتر -کشمش -خرما -جو -ج( گندم

 تید( تفکر در کتاب خلقت یا تفکر در جهان هس
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 -فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقیران کمتر می شود. -ثروت به دست نیازمندان می رسد. -39

مردم نسبت به  -بخش زیادی از گناهان و جرم های ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود.

آرامش و امنیت در جامعه  -احساس مسئولیت بیشتری می کنند. -یکدیگر مهربان تر می شوند.

 شود. حاکم می

علم  -خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو نیست. -عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است. -40

 -و دانش شکوفا می گردد که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.

کمتر کسی به  -دیگر دادگاه ها و زندان ها شلوغ نیست، زیرا فهم انسان ها رشد کرده است.

دیگران دست درازی می کند. حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بر می  حقوق

مردم به دنبال فرد مستمندی می گردند تا صدقه ای به او بدهند، اما انسان فقیری در  -بندد.

از آسمان و زمین  -مجسمه های سنگی دیگر پرستیده نمی شوند. -جامعه یافت نمی شود.

 شادی  خوشحالی در کنار هم زندگی می کنند. همه با -برکت می بارد.

جنگ نرم )شبیخون فرهنگی( امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ های  -41

نظامی عالوه بر هزینه های بسیار زیاد باعث نفرت ملت ها می شود و این مسئله، ادامه کارشان در 

ها برای به زانو در آوردن ملت ها راهکار جدیدی کشورهای دیگر را مشکل می کند. به همین دلیل آن 

 به نام جنگ نرم در پیش گرفته اند.

 یا اقداماتی که به وسیله ی آن می توان یک کشور را بدون استفاده نیروهای نظامی سرنگون کرد.

نمونه: تولید فیلم های ضد ایرانی/ ترویج بی حجابی و بی عفتی/ کم اهمیت جلوه دادن حجاب/ تهیه 

 پخش فیلم ها و تصاویر زشت و مبتذل و ...و 

 

کارهای نادرست و ناپسند در جامعه  -مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند. -42

تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش  -رواج می یابد و زشتی آن ها از بین می رود.

برکت خداوند از آن جامعه برداشته رحمت و  -فساد و گناه در جامعه فراوان می شود. -می شود.

 جامعه مستحق عذاب می گردد. -می شود.
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

نه تنها خود اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می  -اهل فکر و اندیشه باشد. -43

 وفای به عهد -صداقت و راستگویی -اهل نماز -خیرخواه دوستانش است. -شود.

آوردند و دل هایشان با یاد خدا آرام و مطمئن است، آگاه الف( آنها کسانی هستند که ایمان  -44

 باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد.

 پیروزی در جنگ و ترساندن دشمن. -2هر چه توان دارید در مقابل دشمن آماده باشید.  -1ب( 

 جنگ نرمهـ(  د( تسبیحج( امر به معروف و نهی از منکر ب( نماز الف( دوری از گناه -2 -45

 د( ص   ج( غ     ب( ص   ( الف( غ3 -46

 4ج( گزینه 2ب( گزینه 4الف( گزینه -47

 ( باطل6  ( صحیح5 ( باطل4   ( صحیح3 ( باطل2 ( باطل1 -5 -48

 الف( عیب های مرا به من هدیه دهد. -49

 ب( تسلیم در برابر امر خداوند، استقامت و پایداری در راه خدا، مبارزه با عقاید باطل و خرافات.

ج( آب برایش ضرر دارد، وقت برای وضو گرفتن کم باشد، آب در دسترس دارد ولی غصبی یا 

 نجس است.

 د( پرهیز از گفتن تمام اسرار به دوست، نداشتن توقع بیجا از دوست، پرهیز از عالقه افراطی.

 هـ( زکات و خمس

 و( توصیه به کارهای نیک و باز داشتن از کارهای ناپسند.

 ی )ع(ز( امام مهد

شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است اما اگر برای جلوگیری از ضرر مالی و بدنی باشد  -50

 منعی ندارد.

 ( مورد الف2  ( مورد ج1 -51
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

فقیه در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین  -52

گذارد دشمنان دین با خطر انداختن کشور اسالمی و اجرای احکام الهی استفاده می کند و نمی 

 مانع اجرای دستورات خداوند شوند.

 آمادگی مردم جهان، یاران باوفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بایستند. -53

 می شود. زیرا او می خواهد که به نفع شما قدمی بردارد ولی به علت نادانی مایه ضرر و زیان شما -54

خمس را به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید می پردازیم، آشنا کردن مردم با معارف دینی، دفاع  -55

 از کشورهای اسالمی، تربیت دانشمندان علوم دینی، توزیع کتاب های دینی.

 نابودی باورهای دینی و دور کردن آن ها از اسالم. -56

احساس مسئولیت می کنند همان طور از مؤمنان همدیگر را دوست دارند به سرنوشت یکدیگر  -57

سعادت و خوشبختی خود لذت می برند خوشبختی دیگران هم شیرین و شادی آور است آن 

ها می دانند رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها عمل به دستورات دین یعنی انجام اعمال 

 نیک و ترک گناهان امکان پذیر است.

 یکتاپرستی 4-1 انتظار ظهور 3-1 آرامش 2-1 احادیث معصومان. 1-1 -58

 گزینه الف    گزینه د    گزینه ب     گزینه الف      گزینه ج -59

 ج 3-  د 2-  ب 1-      -60

 باطل 4- باطل  3-   صحیح 2-  باطل 1-      -61

 135جهاد دفاعی ص  2- 137جهاد ابتدایی ص  1- -62

 ص     ص     غ    ص    ص      ص    ص -63

 خمس 3-17   الحسنهقرض  2-17 زکات 17-1 -64

 ایجاد عدالت جهانی و برپایی عدل و داد زمین -65
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 تسلیم در برابر امر خدا یا استقامت و پایداری یا مبارزه با خرافات -66

از موارد یازده گانه یک مورد را بزنید. مثالً تنها کشوری که خود به تکنولوژی هسته دست یافته  -67

 است.

 ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های ایمان می داند.آن قدر نزد خداوند  -68

 عابدی زنده دار -تسلیم ناپذیری در برابر ستمکاران -مبارزه با طاغوت زمان -تقوای ایشان -69

دوستی با افراد نادان، این کسانی که کارهای خود را بر اساس .............. ضررهای زیادی  -85ص  -70

.......... برای همین در روایات توصیه شده با افراد نادان دوستی برای ما به همراه دارد ......

 نکنیم...................

ایجاد تفرقه بین کشورهای اسالمی و به وجود آوردن دشمنی بین آنها تا کشورهای اسالمی با  -71

هم جنگ و خونریزی داشته باشند و کشورهای استعمارگر از معادن و امکانات آن کشورها 

 کنند. استفاده

 داشتن توقع بی جا از دوست. -پرهیز از عالقه افراطی -72

بر اساس آیات قرآن مردان و زنان مؤمن مسئولیت هدایت و راهنمایی همدیگر را دارند و نباید  -73

نسبت به سرنوشت همدیگر بی تفاوت باشند، اگر بی تفاوت باشند کارهای نادرست و ناپسند 

 ................در جامعه رواج پیدا می کند و 

 2گزینه   الف( -74

ب( کسانی که اموال خود را انفاق می کنند در شب و روز به صورت پنهان و آشکار پاداششان  -75

 نزد پرودرگارشان است نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند.

 الف( نماز  -76

 ب( ترساندن دشمن -77

   پ( دین خدا -78

 پرهیزگارت( فقیهان  -79

  ث( اخالقی و فکری -80

 ج( زکات فطره -81

 ت( درست پ( درست ب( نادرست الف( درست -82
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 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 ت( صحیح پ( صحیح             ب( باطل الف( صحیح -83

  2الف( گزینه -84

  3ب( گزینه -85

 1ج( گزینه -86

خیرخواه  -از گناه دیگران نیز ناراحت شود.اهل گناه نباشد و  -الف( اهل فکر و اندیشه باشد -6 -87

  دوستانش است.

با وجوه این مشکالت در مقابل تمامی آنها صبر و در راه خدا استقامت می  الهیب( پیامبران  -88

کردند با تمام توان و قدرت به راه خود ادامه می دادند و لحظه ای سست نمی شدند. تمام پیامبران 

 دند.الگوی استقامت در راه خدا بو

پ( گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز چه آهسته باش چه با صدای بلند، عمل  -89

 پسندیده ای است.

به خواب رفتن در صورتی که چشم نبیند  -ت( خارج شدن ادرار، مدفوع و گازهای روده از بدن -90

 و گوش هم نشنود.

مبتذل و بازی های مخرب رایانه تهیه فیلم های  -ث( تولید فیلم های ضد ایرانی و ضد اسالمی -91

ایجاد تفرقه بین مردم و  -ترویج بی حجابی و بی عفتی -پخش مواد مخدر بین جوانان -ای

 ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی و ............. -مسئوالن

دوستی با افراد نادان یعنی کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای  -92

و هیجانات زودگذر انجام می دهند، ضررهای زیادی برای ما به همراه دارد این افراد با احساسات 

دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود زمینه های انحراف و لغزش آنان را فراهم می 

آورند. برای همین است که در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید، زیرا 

 می خواهد به نفع شما قدمی بردارد ولی به علت نادانی مایع ضرر و زیان شما می شود.او 
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 139 آسمانهدیه های پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 الگو قرار دادن انسان های مؤمن. -انجام نیکی ها و دوری از گناه -یاد و ذکر خداوند -93

یاد و ذکر خداوند: حضور خداوند در خاطر ما در همه لحظات زندگی در آغاز صبح، در طول روز و در 

و تحصیل و در انتهای شب، سبب افزایش ارتباط ما با خدا و تقویت ایمان به او می شود.  هنگام کار

 یکی از حکمت های نماز پنجگانه، زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است.

 گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند، طال و نقره -94

استکباری با اجیر کردن منافقان در عملیات های متعدد همزمان با جنگ و تحریم، قدرت های  -95

بمب گذاری و ترور، محاصره اقتصادی، حمله نظامی، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ایجاد جنگ 

های داخلی همه نقشه هایی بود که استعمارگران بارها و بارها آنها را پس انقالب به کار گرفتند، 

 لمان ایران را به زانو درآورند.اما باز هم نتوانستند مردم مس

)توضیح جهاد با سرکشان گفته شود ذکر این نکات ضروری است(. مسلمانان موظفند با دستور   -96

حاکم اسالمی، به جهاد و مقابله با این افراد برخیزند و خطر آنان را از جامعه اسالمی دور کنند این 

 نوع از جهاد نمونه ای از جهادهای دفاعی است.

ا در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهش ادامه ندهد، با دیدن یک گناه هدف م -97

روی خود را برگردانیم و با فرد خطاکار به سردی رفتار کنیم، برای جلوگیری از آن اشتباه کافی 

 است.

رد گاهی نیز شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست؛ در اینصورت ما باید با مهربانی و با برخو

خوب او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم که دیگر آن خطا را تکرار نکند در بعضی 

 موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناه نشان دهیم باید آنجا را ترک کنیم.

 

رفتن پذیرفتن فتوای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث معصومین )ع( است در واقع پذی -98

سخنان امامان است و مخالفت با فتوای فقها، مخالفت با احادیث معصومین )ع( است. به همین 

دلیل فقیهان، نائب و جانشین امام زمان )عج( به شمار می روند و همان گونه که مردم در زمان 

ام زمان امامان معصوم )ع( موظف بودند از آنان اطاعت کنند در عصر غیبت نیز باید از جانشینان ام

 )عج( یعنی فقیهان پیروی کنند.
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 140 علوم زبان انگلیسی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

1-  

 

  1  4  3   

 

 

  6  2  5  

2- 1.recharge   2. TV 3. connects 4. antivirus                                       

3-      1. where     2. Sitting     3. don't    4. are    5. of    6. I                    

4- 1. Bank          2. Cell-phone (mobile)                                                

3. nuts (or walnut or pistachio)                  4. policeman  

5-                                                             .: He is traveling by bus1S 

S2: Mrs.Rahimi takes care of her child. /is taking care/ 

S3: He puts out fire and saves people's lives. 

6-       1. b) religious    2. c) fast   3. a) ceremony                                                                                                  

7- 1. False 2. sandwiches 3. hamburgers   4. Chips                                   

5. I attended Masha's birthday party fast Friday. 

6. Yes, we did. We listened to mesic. 

8-   

 

 

pack for a trip         a rude boy    call the emergency    watch fire works 

 E  C             A  B 
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 141 علوم زبان انگلیسی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 

 

 

 Clear the table   cut her finger       receive an email      hire a taxi 

             D                        H                              F                    G 

9- 1- going-go   2- are   3- are   4- don't                                                 

10-     1- isare    2- studystudying   3- don'tdoesn't   4- herhis 

11- 1- No, He broke his arm.                                                                

2- We (I) travekked by plane last summer. 

3- I watched TV (movie or cartoon) last night. 

4- yes, he is angry. 

12- 1- hurt     2- my knee (leg)   3- car crash                                          

13- a) toll                   (3- pay)                                                              

b) a blog               (5- update) 

c) money              (1- exchange) 

d) a TV program (6- attend) 

e) a ceremony      (4- hold) 

f) a form              (2- fill out) 

14-                                                                                             1- F 

2- she baked some cookies last week. 

3- she put them on the table. 

4- crying  

5- chair-take 

6- wanted 
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 142 علوم زبان انگلیسی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

15- book  

16-    post office  

17-    making 

18-    interested 

19-                                                            where – 's- me- speaking 

20- funny- had- Nature- hit- hurt- walk- very- stayed                             

21- They sing the national anthem                                                    

22- He is traveling by plane                                                              

23- yes, He watched the movie                                                        

24- 1- live=lived    2- are=is    3- teach= teaches    4- her=his          

25- 1- F      2- T    3- T     4- F                                                            

5- No, you aren't hard working / No, you are a little lazy. 

6- you sent some photos to your parents. 

7- you traveled to England. 

26- take out money from ATM                                                          

Sing the national anthem 

Fireworks 

Parade 

27-                1- did   2- bought  3- didn't  4- you  5- found  6- made 

28-                                                                       1- Ali hurt his knee 

2- He burned his arm in chaharshanbehsourei festival 

29-                 1- b         2- c       3- a       4- b        5- a        6- special  

30-  1- attack   2- channel   3- accident   4- anniversary                   

31- you don't receive an e-mail every day.                                      



 
 

 
 

 فردوس شرق بین خیابانآدرس : فلکه دوم صادقیه بلوار 

 393حسن آباد و ابراهیمی پالک 

44066487 

44080840 

44080768 

44076089 

 143 علوم زبان انگلیسی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

32- my relatives were happy yesterday.                                         

33-                                                                F  2- F   3- T   4- T   

34- He visited London.                                                                  

    He traveled by train. 

    It is famous for its museums. 

    He sent a pictures of British museum to his family in Germany. 

35- 1- No   2- yes  3- No  4- yes  5- yes  6- No  7- No  8- yes  9- No 

36-     

          

 

                   4               5              1               3              2 

37- 1- A dentist   2- A bank   3- A cinema   4- A policeman            

38- 1- broke                                                                                    

39-    2- booking                                                                                       

40-    3- install                                                                                     

41-   4- change                                                                                  

42-    5- received                                                                                     

43- 6- open                                                                                         

44- 1- city  2- sister  3- friend  4- park  5- chess  6- home              

45- 1- we went by bus 2- my father bought 3- she is cooking         

  4- yes, I do 

46-                                     teach- connected- sent- learning- uses 

                                                                   2-    3-    4-  -1الف)  -47

 .she is kind and helpful.   2- we bought a beautiful dress -1       ب)           
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 147 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 ب( الصَّحیفهَةُ            الف( الطّیار   -1

 راسِب ≠ب( ناجح الف( نامَ= رَقَدَ  -2

 ب( شلوغ  الف( دود  -3

 ب( طازَج  الف( جار  -4

 الف( برای آخرت خود کار کن گویا تو فردا می میری.  -5

 ما پاداش کسی را که نیکو کند را تباه نمی کنیم.ب( قطعاً       

 الف( پرودرگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم.  -6

 ب( نامه ای را از خواهر بزرگم دریافت کردم.      

 ج( برادر کوچک عُذرخواهی کرد و شروع به گریه کرد.       

 امانت شد(.د( حاکم توانست امانت را پس بگیرد )حاکم قادر به پس گرفتن        

 هـ( راننده از صبح تا شب کار می کرد.      

 در شیر خشک وجود ندارد. Cو( ویتامین 

 2ب(  1الف(   -7

 ب( )خ د م( الف( یَتَفاعَلُ  -8

 قُدُو( الیَرْ هـ( اِبحَثی أسواد( ال تَیْ ج( تَصادَمَتا   کُراب( اُشْ الف( التَرجِعْ  -9

 کَهرَباءُ( اَل3ْد( )  أرزَقُ( اَل1ْج( ) فَلّاحُ( اَل4ْعَدوُّ   ب( )( اَل5ْالف( ) -10

 ( ال4  ( التَّاسِعِ.3 ( فِی المَدینةِ.2 مَریضةُ. ( ألنها کانَت1ْ -11

 د( ص  ج( غ  ب( ص  الف( ص -12

 ب( السّادِسَةُ اِلّا رُبعاً.  مِنضَدَةِ.الف( کُرَةَ اَلْ -13

 ب( حاسوب   الف( مَمَرُّ المُشاة -14
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 148 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 ب( سَتَرَ= کَتَمَ  اِذهَبْ ≠الف( تَعالَ  -15

 ب( دانشگاه    الف( تازه -16

 ب( مُتحَف   الف( مُحاوَلَة -17

 الف( او دانش آموزی مردود را دید. )مشاهده کرد( -18

 ب( مرد پولهایش )پولش( را در صندوق گذاشت. )قرارداد(

 ج( زائران ایرانی تاکسی سوار شدند.

 د( نجار دیواری چوبی میان دو برادر نساخت.

 ر آزمایشگاه شب و روز مشغول بود.هـ( ادیسون د

 سود رساند.الف( بهترین مردن کسی است که مردم را  -19

 نگاه کنید.ب( به راستی گفتار )راستگویی( و به جا آوردن )امانت )امامت داری( 

 2ب( گزینه   2الف( گزینه  -20

 ب( ف ت ح  الف( مفعول -21

 و( التَکشِفا اِلبَسا هـ( د( سَنَرجِعُ ج( التحصُدْ ب( اِسمَعی نَالف( سَجَدْ -22

 اَلرَّصیف جانِبٌ مِنَ الشّارِعِ لِمُرورِ النّاسِ اَلخَریف فصلٌ یَأتی بَعدَ الصَّیفِ -23

 اَلمَطَر قَطراتُ الماءِ اَلّتی تَنزِلُ مِنَ السَّحابِ  المَصیر عاقِبةٌ األنسانِ فی حَیاتِهِ

 ( ب4  ( ب3  ( ب2  ( الف1 -24

 د( ص  ج( غ  ب( ص  الف( ص -25

 ب( الرابعةُ و النصفُ  الف( اَسَد )هذا اَسَدٌ(  -26

 رب( جِسْ  مُشاةِالف( مَمَرِّالْ -27

   شیر -تازه -28

 تَناوَلَ= أَکَلَ  ناجِح ≠راسِب  -29
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 149 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 الف( قطعاً ما پاداش کسی را که کار نیکو انجام داد تباه نمی کنیم. -30

که در آن ب( محبوب ترین خانه های شما )خانه هایتان( نزد خداوند خانه ای است 

 یتیمی گرامی داشته شود.

 ج( توبه کردن نیکو است )خوب است( اما در جوانان نیکوتر )خوبتر(.

 د( ای دانشجویان به دنبال صید بگردید و هیزم جمع کنید.

 هـ( ما سه نفر هستیم.

 و( ادیسون شیمی را دوست داشت.

 1ب( گزینه  1الف( گزینه -31

 ب( مُتحف   الف( جار -32

 ب( فاعل  الف( ح، م، د -33

 تَد( ذَهَبْ  ج( اُخرُج  ب( سَنَرجعُ الف( سَجَدنَ -34

 و( التَکشِفا  رَبیهـ( اَشْ

 4هـ( مورد د( اضافی 2ج( مورد  3ب( مورد  1الف( مورد  -35

 د( أبَوهُ  ج( حُسَیناً  ب( بِالسَّیّارَةِ  الف( حَزیناً -36

 د( درست   ج( نادرست ب( درست الف( درست -37

 ب( هذا ذئب  رَةَ إلّا رُبعاًالف( اَلثانیَةَ عَشْ -38

 ب( حاسوب  الف( صَحیفة -39

 سَتَرَ= کتَمَ  راسب ≠ناجح  -40

 تازه، شیر -41

 رَةب( اُسْ  الف( مَطَر -42

 الف( گروهی از آنها سخن خدا را می شنیدند. -43
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 150 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 ب( هر کس تقوایش کم شود قلبش می میرد.

 ج( خانواده اش از پرداخت هزینه های تحصیلی ناتوان شد.

 پسرها گفت: سمت راست بنشینید.د( به 

 هـ( ناراحت نشو، تو موفق خواهی شد.

 ی( پس با چه چیزی کشور را از تو پس بگیریم؟

 بیا، چاه -44

 1ب(   2الف(  -45

 و( التَعمَلنَ عَبْهـ( الْ رَخید( التَصْ  ج( اُشکُرا  ب( نَذهَبُ تَالف( طرَقْ -46

 ب( خدمت شده الف( یَستَفعِلُ -47

 گزینه الف -48

 د( ص  ج( ص  ب( غ  الف( غ -49

 د( أسوَدُ ج( سَیارَةِ األجرِةَ ب( تَشتَغلُ الف( الطَیارُ -50

 لِجَهْ( کَال2ْ  اَلوانِ لشَیء.( إِعطاءُ ال1ْ -51

 السابعة والنصفُ -52

 جِسر -مِشمِش -53

 ( و )=(≠)  -54

 عیبی ندارد )اشکالی ندارد( -پول ها -55

 ب( دُخان  الف( لِسان  -56

 قطعاً خدا با ماست.الف( غمگین نباش )ناراحت نباش(  -57

 ب( بهترین کارها نزد خداوند حفظ زبان است.

 ب( آن کشتی جنگی به ما نزدیک می شود. الف( در شیر خشک وجود ندارد.
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 151 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 د( مادرم انگشتر طالیی اش را پوشید. ج( در وطنم در مزرعه کار می کنم.

 هـ( با چه چیزی )کدام چیز( کشور را از تو پس بگیریم.

 )ای جوانان، شما باید تالش کنید.( 2الف( گزینه  -58

 )پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد می کنم.( 1ب( گزینه 

 نَهَرْد( التَظْ  ج( شاهَدتُ ب( اُخرُجْ الف( یَرکَبونَ -59

 ب( خدمت شده  الف( خ د م -60

 نَتیجَةُ احتِراقِ الخَشَبِ و غَیرِهِ -2  مُ سائِقِ الطّائِرَةاسْ -1 -61

 الّذی الیَسمَعُ جَیِّداً -4    اضافی -3       

 ج( الحَجَر ب( اَلفَرجِ  الف( البِئر -62

 ب( نادرست الف( درست -63

 ( نَعَم4 ( أَمِّه3ِ ( فی مَنزِلِه2ِ عُمرِهِ رَةَ مِنْخامِسَةَ عَشْ( فِی السَّنَةِ ال1ْ -64

الف( نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار  ب( عالم بی عَمَل به چه ماند؟ به زنبور  -65

 عسلبی 

 ب( البنت )البنتان( تکتُبُ )تکتبان( علی الشَّجَرِ     الف( التاسعة و الربع -66

 مرب( التْ  الف( الجَزَر -67

 ب( أیّام  الف( سَماء -68

 جَمیل ≠ب( قَبیح   جاء= أتی -69

 ب( أخشاب= چوب ها الف( المُحتَف= موزه -70

 ب( گزینه دوم الف( گزینه اول -71

 نقره -72

 ب( الدَّلیل  الف( االَسَدُ -73
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 152 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 گزینه ب درست می باشد. -74

ب( پروردگار ما، ما را با گروه  الف( گفتن نمی دانم نیمی از علم است. -75

 ستمکار قرار نده.

 ج( پروردگار )پروردگار من( بیامرز و رحم کن و تو )که تو( بهترین رحم کنندگان هستی.

 .ساختالف( سال تحصیلی جدید شروع می شود.  ب( مهندس این پل را برای عبور مردم  -76

 ج( در یکی از روزها یکی از شیشه های مواد شیمیایی شکست.

 د( ای قاضی، امانتی نزد تو دارم. پولم را نزد تو گذاشتم.

 هـ( برادر کوچکم در کارخانه کار می کرد.

 ن/ ص/ ر ( منصور2 ( حامد= وزن فاعل1 قسمت الف(  -77

 مضارع= أبحَثُ  ماضی= قالَ قسمت ب( 

 ج( التَلعَبْ اُنظُرنَب(  الف( التَشرِبی -78

 هَبُسَتَذْ -79

 ب( لِأنّها صَغیرَة  ج( إثنا عَشَرَة سِنَة   د( مَحمود الف( مِن مَدینَة اصفهان -80

 األرزَق= لونُ یَظهَرُ فی السّماءِ الصّافیّة       الغُراب= طائِرُ أسوَدُ اللّونِ -81

 البُکاء= جریانُ الدفموعِ مِنَ الحُزن        

 ب( اللِسّان الف( العُمّال -82

 درست -3 نادرست -2 درست -1 -83

 فِی السّاعَة الثالِثَة والنِصف -2 کُرَة القَدَمِ -1الف(  -84

پرسیده شده جواب با هر « کیفَ»بالحاقِلَة یا هر نوع وسیله نقلیه، چون سؤال با  -1ب( 

 حالتی هم درست است مثالً )بالسَرعَة( نظر مصحح گرامی ارجح است.

 ..... یا اسمها ...................اسمه ......... -2

 الف( طَیّار ب( حاسوب -85
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 153 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 الف( کیف ها ب( معاینه -86

 «نامَ= رَقَدَ»ب(  «صُلح ≠حَرب »الف(  -87

 ب( اِحتِراق  الف( اَلحَلیب -88

 الف( سخاوت )بخشندگی( نیکوست اما در ثروتمندان نیکوتر است. )بهتر است( -89

 ب( علم و مال هر عیبی را می پوشاند.

 محبوب ترین خانه های شما نزد خدا خانه ای است که در آن یتیمی گرامی داشته شود.ج( 

 الف( ای همشاگردی های من، شما باید تالش کنید. )تالش کردن بر شما الزم است( -90

 ب( آهو ناامید شد و در جایش باقی ماند.

 ج( خواهر بزرگم به مادربزرگمان کمک کرد.

 رسه می شدند.د( دانش آموزان سوار اتوبوس مد

 بر می خیزد.صبح  یک ربع به هفتالف( حامد در سعت  -91

 .دریافت کرددیگری را  نامهب( و پس از مدتی معلم 

 ضَرَبَ«: مَضروب»حروف اصلی کلمه   تَفاعَلَ«: تَعامَلَ»وزن کلمه  -92

 فعل ماضی ب( رَبِّ إنّی ظَلَمتُ نَفسی فعل نهی الف( التَقرّبا هذِهِ الشَّجَرَةَ -93

 د( التَکشِفوا ج( اِحماِل ب( یَجلِبنَ  عَبَرَ الف( -94

 د( مَصنَعِ ج( جِداریِّةٍ ب( البِئرِ الف( مُهَدِّئّةً -95
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 154 عربی پاسخنامه 

 

 گروه آموزشی دبیرستان موحد – 4گام 

 ب( فِی الصُّندوقِ الف( تَسلیمَ نُقودِهِ إلَی شَخصٍ أمینٍ -96

 د( ال   ج( لَمّا رَجَعَ مِنَ السَّفَرِ

 ب( اَلیَومُ، یَومُ األَربِعاء            الف( بِالکُرَةِ -97

 ب( بَنین  الف( عَرَبَة -98

 ب( مردود الف( گریه/ گریه کردن -99

 «قَصیر ≠طَویل »ب(  «ذأخْ ≠اعطاء »الف(  -100
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 پاسخنامه سواالت ریاضی

 ×ج(         ب(         قسمت اول: الف(  -1

𝐴ب(     3قسمت دوم: الف(  ∪ 𝐵        ج( استوانه 

80   3(   ب(گزینه 5یا  3، 2)  4قسمت سوم: الف( گزینه − 17 + 2−3 = 1 − 1 + (
1

2
)3 

 1ج( گزینه 
2

√7
=

2×√7

√7×√7
=

2√7

7
𝑦    3د( گزینه        =

12

3
𝑥 +

9

3
 

𝐴)الف(  -2 − 𝐵) ∩ 𝐶 = {8 و7 و5 و3}) − ({3 و4 و2} ∩ {9 و7 و5 و4} = {8 و7و5} ∩ {9 و7 و5 و4} =  {7 و5}

 .n(A)= 4یا  4برابر است با  Aب( تعداد اعضای مجموعه 

 الف( با هم مخرج کردن داریم؛              -3
8

12
=

2

3
<

7

12
<

1

2
=

6

12
 

7√)√ ب(                                                               − 3)2 = |√7 − 3| = 3 − √7 

1  ج(                          < √17 − 3 < 2         √16 − 3 < √17 − 3 < √25 − 3 

بر دو ضلع  Pقرار می دهیم و از  Aرا روی نیمساز زاویه  pالف( ابتدا نقطه ای دلخواه مانند  -4

 زاویه عمود رسم می کنیم. بنابراین داریم:

�̂� = �̂� = 90          ∆𝐴𝐸𝐷 ≅ ∆𝐶𝐹𝐵  

𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐹̅̅̅̅         → →   بنا به حالت ض ز ض 𝐷𝐸 = 𝐵𝐹 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅   

  ب(             
7

3𝑥−1
=

4.5

9
→

7

3𝑥−1
=

1

2
→ 3𝑥 − 1 = 14 → 3𝑥 = 15 → 𝑥 = 5 

49)الف(                         -5 × 29) ÷ (82)3 = 89 ÷ 86 = 83 = (23)3 = 29 

123/4ب(                                × 107 = 1/234 × 102 × 107 = 1/234 × 109 

90√ج(                                                            

√2×√5
=

√90

√2×5
= √

90

10
= √9 = 3 
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3𝑎)الف(                 -6 − 2𝑏)(3𝑎 + 2𝑏) = (3𝑎)2 − (2𝑏)2 = 9𝑎2 − 4𝑏2 

(𝑦 + 5)2 = 𝑦2 + 2(5)(𝑦) + 52 = 𝑦2 + 10𝑦 + 25  

8𝑥ب(             − 2𝑥 ≥ −1 − 11 → 6𝑥 ≥ −12 → 𝑥 ≥ −
12

6
→ 𝑥 ≥ −2 

𝑥2ج(                                                            + 2𝑥 − 35 = (𝑥 + 7)(𝑥 − 5) 

 x      0   1   الف(                                      -7

            2   1-     y   

          [
𝑥
𝑦]    [

0
−1]    [

1
2] 

             

𝑦ب(                                                                  = 2 × (3) − 5 = 1 → [
3
1] 

𝑦                                                     الف( -8 = 𝑎𝑥 + 𝑏 → 𝑦 = 2𝑥 + 7 

𝑎 =
6

3
= 2       𝑏 = 7  

 ب( 
(−1) × 7𝑥 − 5𝑦 = −69   − 7𝑥 + 5𝑦 = 69  

              7𝑥 + 4𝑦 = 30        7𝑥 + 4𝑦 = 30     →       𝑦 = 11  

 الف( اگر مخرج برابر صفر باشد، تعریف نشده است. پس داریم: -9

4𝑚 − 12 = 0 → 4𝑚 = 12 → 𝑚 = 3  

ب(                                
𝑎2

(𝑎−𝑏)
−

𝑏2

(𝑎−𝑏)
=

𝑎2−𝑏2

(𝑎−𝑏)
=

(𝑎−𝑏)(𝑎+𝑏)

(𝑎−𝑏)
= 𝑎 + 𝑏 

𝑥2                                                                     ج( − 7𝑥 + 9     𝑥 − 3 

                                 𝑥2 − 3𝑥             𝑥 − 4 
−4𝑥 + 9 
−4𝑥 + 12  

       3-       
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حجم هرم              الف( -10 =
1

3
× مساحت قاعده × ارتفاع =

1

3
× 7 × 7 × 12 = 196𝑐𝑚3  

مساحت کرهب(                                           = 4𝜋𝑟2 = 4𝜋(
10

2
)2 = 100𝜋𝑐𝑚2 

 سانتی متر است. 3و ارتفاع آن  5ج( شکل حاصل مخروطی است که شعاع قاعده ی آن 

حجم مخروط =
1

3
× مساحت قاعده × ارتفاع =

1

3
× 𝜋𝑟2 × ℎ =

1

3
× 𝜋52 × 3 = 25𝜋𝑐𝑚3  

 درست  -4نادرست  -3نادرست  -2درست  -1 -11

y-x     √𝑥2  -4    اعداد حقیقی  -3          کره -2        5 -1 -12 + √𝑦2 = |𝑥| + |𝑦| = −𝑥 + 𝑦 

1−3    2الف( گزینه  -13 + 2−1 =
1

3
+

1

2
=

5

6
  1ب( گزینه  

     {17}( 2گزینه             {1 و0 و1−}( 1ج( گزینه 

,𝑥|𝑥𝜖𝑅}( 4گزینه                           {}( 3گزینه      − 3 < 𝑥 < 0} 

𝑥د(  = 𝑦ها و yموازی محور  2 =  4هاست. گزینه  xموازی محور  5−

𝐴(ب -14 − (𝐵 ∩ 𝐶) = 𝐴 − 9 و7 = 𝐴(الف         5 و3 ∪ 𝐵 =  9 و7 و5 و3

15- 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

4

2+4+5
=

4

11
 

13√الف(                                                                      -16 < √15 < √16 = 4 

𝑎| ب(      + 𝑏| + 5|𝑐 − 𝑏| = |−2 + 3| + 5|−4 − 3| = 1 + (5 × 7) = 36 

 درست است. -الف( بله -17

�̂�ب(                                                        = �̂� = 90          ∆𝐴𝑂𝐷 ≅ ∆𝐵𝑂𝐶  

𝑂𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐴̅̅ ̅̅         → →            بنا به حالت ز ض ز 𝐵𝐶 = 𝐴𝐷 

�̂�1 = �̂�2  
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 پاسخنامه سواالت ریاضی

18- √12 − √75 + 4√3 = √4 × 3 − √25 × 3 + 4√3 = 2√3 − 5√3 + 4√3 =  الف(             3√

ب(                                                                        
7

3√5
=

7×√5

3√5×√5
=

7√5

15
     

0/000392ج(                                                                          = 3/92 × 10−4 

3𝑥)              الف(      -19 − 5)2 = (3𝑥)2 − 2 × (3𝑥) × 5 + 52 = 9𝑥2 − 30𝑥 + 25 

(2𝑎 − 6𝑏)(2𝑎 + 6𝑏) = 2𝑎2 − 6𝑏2 = 4𝑎2 − 36𝑏2  

𝑥)4ب(                                                                                 − 1) ≥ 2𝑥 + 6 

→ 4𝑥 − 4 ≥ 2𝑥 + 6  

→ 4𝑥 − 2𝑥 ≥ 6 + 4 → 2𝑥 ≥ 10 → 𝑥 ≥ 5  

(−2) ×   𝑥 − 3𝑦 = 7            − 2𝑥 + 6𝑦 = −14  

               2𝑥 − 7𝑦 = 15             2𝑥 − 7𝑦 = 15    →       𝑥 − 3(−1) = 7  

]الف( دو نقطه روی خط عبارتند از؛  -21
3
0

] ] و
0

 . بنابراین شیب خط به صورت زیر است:[2−

𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
=

0+2

3−0
=

2

3
  

است. پس معادله خط  -2ها یعنی  ق نمودار محل برخورد با محور عرضعرض از مبدأ مطاب

𝑦به صورت زیر است:                = 𝑎𝑥 + 𝑏 → 𝑦 =
2

3
𝑥 − 2 

𝑦ب(                                                                     =
6

3
𝑥 −

1

3
→ 𝑚 =

6

3
= 2 

𝑚ج(                                                           = 5    𝑏 = −4  → y = 5𝑥 − 4 

 الف( اگر مخرج کسر برابر صفر باشد، تعریف نشده است. -22
5𝑥+1

𝑥+3
→ 𝑥 + 3 = 0 → 𝑥 = −3  

  

(الف
𝑥2+3𝑥+2

𝑥+2
×

𝑥+5

𝑥+1
=

(𝑥+1)(𝑥+2)

(𝑥+2)
×

𝑥+5

(𝑥+1)
= 𝑥 + 5  

(ب
1

𝑥−2
+

3

𝑥+2
=

𝑥+2+3(𝑥−2)

(𝑥−2)(𝑥+2)
=

𝑥+2+3𝑥−6

𝑥2−4
=

4𝑥−4

𝑥2−4
  

 

20- 

 ب(
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 پاسخنامه سواالت ریاضی

                                                                  3𝑥2 + 2𝑥 − 8     𝑥 + 2 
                                          3𝑥2 + 6𝑥          3 𝑥 − 4 

−4𝑥 − 8 
−4𝑥 − 8  

      0       

مساحت کرهالف(                                           -24 = 4𝜋𝑟2 = 4𝜋(3)2 = 36𝜋𝑐𝑚2 

حجم هرمب(        =
1

3
× مساحت قاعده × ارتفاع =

1

3
× 5 × 4 × 12 = 80𝑐𝑚3 

 د( غلط                صحیحج(        ب( غلط        الف( صحیح  -25

−ب(            -3الف(  -26
1

8
 د( مخروط              6ج(               

 4د(         1ج(                 3ب(             3الف(  -27

𝐵 = 𝐴    {3 و2 و1} − 𝐵 = 𝐴   {0 و1−} = و0 و1−} + 1}  

 است پس قدرمطلق اول حاصل منفی داشته پس قرینه می شود. 3و  2بین  xالف( چون  -29

 ب( 

 ( الف  -6 -30

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ 𝐴𝐷𝐸∆ حالت خاص  اضالع روبروی متوازی االضالع  ≅ ∆𝐵𝐹𝐶 → 𝐴𝐸 = 𝐹𝐶  

𝐸 = 𝐹 زاویه 90 درجه  

 ب( خیر، چون ممکن است اضالع متناسب باشند ولی زوایا برابر نباشند.

 (الف -31

 
0/072×10−3

107 =
72×10−3×10−3

107 =
72×10−6

107 = 72 × 10−6 × 107 = 72 × 10−13 → 7/2 × 10−12  

12√5        ب( − √27 + 7√3 = 5√4 × 3 − √9 × 3 + 7√3 = 10√3 − 3√3 + 7√3 = 14√3  

 

 

23- 

28- 
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5𝑥2)  ف(  ال -32 − 3𝑦)2 = (5𝑥2)2 + (3𝑦)2 − 2(5𝑥2)(3𝑦) = 25𝑥4 + 9𝑦2 − 30𝑥2𝑦 

𝑎4            ب(      − 2𝑎3 − 35𝑎2 = 𝑎2(𝑎2 − 2𝑎 − 35) = 𝑎2((𝑎 − 7)(𝑎 + 5)) 

1−                  ج(    − 2𝑥 ≥ 5(3 − 2𝑥) → −1 − 2𝑥 ≥ 15 − 10𝑥 → −2𝑥 + 10𝑥 ≥ 15 + 1 → 8𝑥 ≥ 16 → 𝑥 ≥ 2 

9-  0 3+ 3- x                      

     2 1+ 3 y  

 

 ط موازی بودن: برابری شیب هاست.الف( شر -34

𝑦 = 2𝑥 + 3  

𝑚 = 2 → 𝑦 = 2𝑥 + 𝑏  

2𝑥ب(                − 𝑦 = 3     4𝑥 − 2𝑦 = 6 →    5𝑥 = 10 → 𝑥 = 2 → 𝑦 = 1  

     𝑥 + 2𝑦 = 4      𝑥 + 2𝑦 = 4  

 افی است مخرج برابر صفر قرار داده:الف( ک -35

7

𝑥(2𝑥−10)
     𝑥(2𝑥 − 10) = 0 →   𝑥 = 0   

         2𝑥 − 10 = 0 → 2𝑥 = 10 → 𝑥 = 5    

 ب(

5

𝑥−𝑦
+

𝑥+2𝑦

𝑥2−𝑦2 =
5

𝑥−𝑦
+

𝑥+2𝑦

(𝑥+𝑦)(𝑥−𝑦)
=

5𝑥+5𝑦+𝑥+2𝑦

𝑥2−𝑦2 =
6𝑥+7𝑦

𝑥2−𝑦2  

2𝑥2ج( چون بخش پذیر است پس باقی مانده صفر است.     − 7𝑥 + 𝑎        𝑥 − 5   

                                                                        −2𝑥2 ± 10𝑥      2𝑥 + 3 
       3𝑥 + 𝑎    

                                                −3𝑥 ± 15 
              0    → 15 + 𝑎 = 0 → 𝑎 = −15 
 

33- 
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𝑆 مساحت کره( الف -36 = 4π𝑅2 → 300 = 4 × (3)𝑅2 → 𝑅2 = 25 → 𝑅 = 5 

𝑉 حجم کره =
4

3
𝜋𝑅3 → 𝑉 =

4

3
(3)(5)3 = 4 × 125 → 𝑉 = 500  

𝑉ب(                        =
1

3
× 𝑆 × ℎ → 𝑉 =

1

3
(5 × 5)(3) → 𝑉 = 25 

 د( درست  ج( نادرست       ب( درست        الف( درست -37

ف( ال -38
1

3
)ج(           4ب(   3یا  

1

5
 د( استدالل         8−5 یا8(

 2 گزینه د(  3 گزینه ج(        1 گزینه ب(        3 گزینهف(ال -39

40- 
1

3
 ی نمونه})د،د()پ،د()پ،پ({= فضا  

𝐴(الف -41 = 𝐴(ب                                    {11 و6 و3} ∩ 𝐵 = {6} 

3|                  الف(                 -42 − √10| − √10 = −3 + √10 − √10 = −3 

𝑅(ب                3/7̅𝜖𝑄(الفب(                                                                   ⊆ 𝑍 

 امع و کامل نیست و حالت خاص بررسی شده است.خیر، چون استدالل ج -43

                                                                                                        𝑀𝐵 = 𝐷𝑃 

  𝐵𝑁 = 𝐷𝑄 → ∆𝑀𝐵𝑁 ≅ ∆𝑄𝑃𝐷  به حالت ض ز ض  

  𝐵 = 𝐷  

 MN=PQمتناظر مساویند. بنابراین  پس سایر اجزا

(الف                                                                     
2√5+2×3√5

√5
=

8√5

√5
= 8 

(ب
2

7√3
×

√3

√3
=

2√3

7×√3
=

2√3

21
  

4𝑥2(الف                                                                                               − 2𝑥 − 12 

(ب (
1

2
𝑥 + √7) (

1

2
𝑥 − √7) =

1

4
𝑥2 − 7  

7𝑥(ج ≤ 2𝑥 + 2 + 3𝑥 − 3 → 2 ≤ −1 → 𝑥 ≤ −
1

2
  

 

44- 

45- 
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                                                             3𝑥 + 𝑦 = −2        − 9𝑥 − 3𝑦 = 6    

   −2𝑥 + 3𝑦 = 5       − 2𝑥 + 3𝑦 = 5         − 3 + 𝑦 = −2 → 𝑦 = 1  

                                  −11𝑥 = 11 → 𝑥 = −1 

                                    2      0      x 

          2-      1     y   

        [
𝑥
𝑦]      [

0
1]    [

2
−2] 

 

𝑦                                     ب(             = −4 × 2 + 1 = −8 + 1 = −7     [
2

−7] 

𝑦   ج( = −5𝑥 + 𝑏    10 = −5(−1) + 𝑏 → 𝑏 = 5   𝑦 = −5𝑥 + 5                       

𝑥                                                      ف(                 ال -49 − 7 = 0 → 𝑥 = 7 

ب(                                                                                            
𝑎

𝑎−5
 و 

7

𝑎−5
 

𝑥)ج(                                              − 5)(𝑥 + 5) ×
(𝑥+4)

(𝑥−5)(𝑥+4)
= (𝑥 + 5)                                                                 

8𝑥2 − 10𝑥 + 9     4𝑥 + 3  

−8𝑥2 ± 6𝑥           2𝑥 − 4     
−16𝑥 + 9  

∓16𝑥 ∓ 12  

       21   

حجم مخروط                   ف(                            ال -51 =
1

3
× 5 × 5 × 3 × 12 = 300𝑐𝑚3  

حجم آب داخل استوانه = 2 × 2 × 3 × ارتفاع آب = 12ℎ  

حجم مخروط = حجم آب درون استوانه → 300 = 12ℎ → ℎ = 25𝑐𝑚  

مساحت نیم کره             ب(                        = 2π𝑅2 = 2 × 3 × 12 × 12 = 864𝑐𝑚2 

   د( غلط       ج( غلط              ب( صحیح       ف( صحیح ال -52

 د( مخروط     ج( عرض از مبدأ            ب( یک   الف( حقیقی -53

 -25د(        Aج(             ب( مختوم         ( منفیالف -54

47- 

48- 

50- 
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 d گزینه د(  d گزینه ج(         c گزینه ب(        b گزینهف(ال -55

2𝑎ف( ال -56 − 1 = 15 → 𝑎 =
16

2
𝑎 یا  =  {2 و1}ب(                   8

10√|ج(  − 4| = 4 − 4 یا 10√ − √10 

57- AB=AD  وBM=DN  و زاویهB  مساوی با زاویهD  نتیجه دو مثلث به حالت ض زض هم نهشت هستند.در 

104الف(  -58 ×
1

24 = ب(    54
−3 √23

√23 = ج(           3−
5

2√3
×

√3

√3
=

5√3

6
 

𝑥2 2500 -4= 2496ف( ال -59 − 30𝑥 + 𝑥)ب(        259 − 4)(𝑥 + 3) 

3𝑥ج(  − 5𝑥 ≥ 4 → −2𝑥 ≥ 4 → 𝑥 ≤ −2 

 نمره )اگر از راه شیب و عرض از مبدأ خط را رسم کرده باشد نمره داده شود( 5/0و رسم خط  25/0هر مورد نقطه  لف(ا -60

 ب( خیر

𝑦( الف -61 =
2

3
𝑥 + بنابراین شیب برابر  2

2

3
𝑦ب(   = 4𝑥 + 5 

62- 𝑦 = 𝑥  و 0 = 5  

𝑥لف( ا -63 − 3 = 0 → 𝑥 = ب(  3
(𝑥−2)(𝑥−2)

(𝑥−3)(𝑥+3)
×

𝑥−3

𝑥−2
=

𝑥−2

𝑥+3
 

ج( 
5𝑥+20−3𝑥−9

(𝑥+3)(𝑥+4)
=

2𝑥+11

(𝑥+3)(𝑥+4)
 

باقیمانده -64 = قسمت خارج و 5 = 2𝑥2 + 3 

𝑠الف(  -65 =
8×5

2
= 𝑣 و 20 =

20×12

3
= 80 

حجمو  25/0ب( نوشتن فرمول حجم مخروط  =
3×3×π×7

3
= 21𝜋 

حجملف( ا -66 =
4

3
𝜋𝑟3  )ب𝑟2 =

36π

4𝜋
= 9 → 𝑟 = 𝑟 یا 9√ = 3 

 نادرستد(          ج( درست            ب( درست           ف( درستال -67

( الف -68
1

49
 ب( کره            

  1ب( گزینه            3ف( گزینه ال -69

𝐴 )الف − 𝐵 = {𝑏,c}       A∪B={a,b,c,d}             ب( 
4

10
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1)√ (الف − √5)2 = |1 − √5| = −1 + √5   

𝐴 (ب = {𝑥𝜖𝑅| − 1 < 𝑥 ≤ 2}  

 ف( دو زاویه و ضلع بینال  -72

𝐴𝑂 = 𝐵𝑂  

�̂� = �̂� → ∆𝐴𝐷𝑂 = ∆𝐵𝐶𝑂   

�̂�1 = �̂�2  

ب( 
5

15
=

𝑥

6
→ 𝑥 = 2 

(الف
32×2−3

120 =
25×2−3

1
= 1397000(ب                   22 = 1/397 × 10+6  

18√5 (ج + 7√2 = 15√2 + 7√2 = 22√2  

𝑥2)(الف                                                         − 𝑦)2 = 𝑥4 − 2𝑥2𝑦 + 𝑦2  

𝑥2(ب − 8𝑥 + 15 = (𝑥 − 3)(𝑥 − 5)  

6𝑥 (ج − 2 ≥ 4(𝑥 − 4) → 6𝑥 − 2 ≥ 4𝑥 − 16 → 6𝑥 − 4𝑥 ≥ −16 + 2 →

2𝑥 ≥ −14 → 𝑥 ≥ −7  

𝑦 (الف                                                                                  = −4𝑥 + 1 

𝑦 (ب = 0 → 0 = 2𝑥 − 6 → 𝑥 = 3  

𝑥 (ج + 2𝑦 = 9    − 2𝑥 − 4𝑦 = −18 2𝑥 − 3𝑦 = 4      2𝑥 − 3𝑦 = 4 − 7𝑦 = −14 → 𝑦 = 2    

[
0
1] ] و 

1
0]              

 

3𝑥 (الف                                                                      − 6 = 0 → 𝑥 = 2 

(ب
3𝑎−3𝑏

𝑎2−𝑏2 ×
𝑎+𝑏

7
=

3(𝑎−𝑏)

(𝑎−𝑏)(𝑎+𝑏)
×

𝑎+𝑏

7
=

3

7
  

(پ
2

𝑥
+

3

𝑥
+

4

𝑥
=

9

𝑥
                      

𝑥2 (ت − 5𝑥 − 24     𝑥 − 5  

         𝑥2 − 5𝑥            𝑥 24-  

71- 

73- 

74- 
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𝑟 (الف                              = 10 → 𝑆 = 4𝜋𝑟2 → 𝑆 = 4𝜋(10)2 = 400𝜋 

𝑣 (ب =
1

3
𝑆ℎ =

1

3
× 𝜋(2 × 2) × 6 = 8π𝑐𝑚3  

𝑣 (ج =
1

3
𝑠ℎ =

1

3
× 30 × 10 = 100𝑐𝑚3   

 ج( صحیح              ب( صحیح       ( غلطالف -79

 ج( محاط  ب( صفر              R( حقیقی الف -80

 3ج(    4ب(              2( الف -81

{5 و3 و2}ف( ال -82 − {4 و3 و5 و6} = {2} 

 عضو 4ب( 

 نیست. Bهست ولی در  Aدر مجموعه  7ج( خیر، چون عدد 

𝑥−ف( ال -83 + 1 + 𝑥 = 1 

 ب( 

𝐴𝑀                                                                                        الف(     -84 = 𝐵𝑃 

𝑀 = 𝑃 → 𝐴𝑀𝑄∆ ض ز ض ≅ ∆𝑃𝐵𝑁 → 𝐴𝑄 = 𝐵𝑁  

𝑀𝑄 = 𝑁𝑃  

2𝑥ب(     − 1 = 5  → 𝑥 = 3   

 

         الف(  -85
6−5×68

125÷25 =
63

65 = 6−2 

1/396ب(                                                                                        × 10−4 

45√3ج(                                 − √5 = 3(3√5) − √5 = 9√5 − √5 = 8√5 

2𝑥)                             ف(   ال -86 − 3)(3 + 2𝑥) = 4𝑥2 − 9    (1 − 7𝑎)2 = 1 − 14𝑎 + 49𝑎2 

𝑥3 − 3𝑥2 − 10𝑥 = 𝑥(𝑥2 − 3𝑥 − 10) = 𝑥(𝑥 + 2)(𝑥 − 5)  

5𝑥                          ج(     − 4 ≤ 2(1 + 3𝑥) → 5𝑥 − 4 ≤ 2 + 6𝑥 → 5𝑥 − 6𝑥 ≤ 2 + 4 → 

−1𝑥 ≤ 6 → 𝑥 ≥ −6 → {𝑥𝜖𝑅|𝑥 ≥ −6}  

 

78- 
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 ف(ال -87

 

4ب( بله.    =
2

3
× 9 − 2 → 4 = 6 − 2 = 4 

𝑦                               ف(                                                                ال -88 = 3𝑥 + 𝑏 

0 = 3 × 1 + 𝑏 → 𝑏 = −3  

𝑦 = 3𝑥 − 3  

 ب(   

    7𝑥 − 4𝑦 = −11      14𝑥 − 8𝑦 = −22  

    2𝑥 + 8𝑦 = 6            2𝑥 + 8𝑦 = 6     → 16𝑥 = −16 → 𝑥 = −1  

2𝑦ف(                                                                      ال -89 − 6 = 0 → 𝑦 = 3 

ب(                                                                   
3(𝑏+5)

(𝑏−5)(𝑏+5)
×

𝑏−5

−6
=

3

−6
= −

1

2
 

𝑥2                                                                             ج(          − 3𝑥 + 𝑚    𝑥 + 1 

−𝑥2 ± 1𝑥         𝑥 − 4  

    −4𝑥 + 𝑚  

      +4𝑥 + 4  

     𝑚 + 4 = 0 → 𝑚 = −4 

𝑆                                        ف(                  ال -90 = 4π𝑅2 = 4𝜋 × 102 = 400𝜋𝑐𝑚2 

𝑉ب(                                                                        =
𝑆.h

3
=

3(9×4)×8

3
= 96𝑐𝑚3 

𝑉                             ج(                                           =
𝜋𝑅2ℎ

3
=

3×4×7

3
= 112𝑐𝑚3 

 د( درست             ج( نادرست        ب( درست          ف( نادرستال -91

( الف -92
3

2
 5د(               4ج(              -3ب(            

 2د(                  3ج(            2ب(           1ف( ال -93
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5( 1ب(                      {7 و2}ف( ال -94 ∉ 𝐵           2 ){9} ⊆ 𝐴 

5√ و6√ (الف                                                                                       ∶  اعدادی مانند

𝑎|(ب + 𝑏| + |𝑏𝑐| = |−1 + 5| + |5 × −2| = |4| + |−10| = 4 + 10 = 14  

𝑂𝐴                 لف(                                                          ا -96 = 𝑂𝐵   

∆𝑂𝐴𝑀,∆OBM    OM=OM    وتر و یک ضلع   ∆≅∆→�̂�۱ = �̂�۲  

                          �̂� = �̂� = 90°  

ب(                                                                      
𝑥

12
=

15

5
→ 𝑥 =

12×15

5
= 36 

18√4(الف                                                              − √50 = 12√2 − 5√2 = 7√2 

(ب
5

√23 ×
√43

√43 =
5 √43

2
  

69500(ج = 6/95 × 105  

(3𝑥3−) (الف                                          × (2𝑥2)3 = (−3𝑥3) × (8𝑥6) = −24𝑥9 

5𝑥) (ب + 1)(5𝑥 + 3) = 25𝑥2 + 20𝑥 + 3   

9𝑎2(ج − 𝑏2 = (3𝑎 − 𝑏)(3𝑎 + 𝑏)  

                                                                    11 − 2𝑥 ≥ 4(−𝑥 + 1) − 3 
11 − 2𝑥 ≥ −4𝑥 + 4 − 3 → −2𝑥 + 4𝑥 ≥ −11 + 1  

2𝑥 ≥ −10 → 𝑥 ≥
−10

2
→ 𝑥 ≥ −5  

100-    𝑥 = 4        𝑦 = 2 

 

95- 
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