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  :گویی آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

  

 وقت پیشنهادي شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
 1-10 10 نهمفارسی 

 دقیقه 20
 11-20 10 آشنا)فارسی نهم (

 21-30 10 نهمعربی 
 دقیقه 20

 31-40 10 آشنا)عربی نهم (

 41-50 10 نهمگلیسی زبان ان
 دقیقه 20

 51-60 10 آشنا)زبان انگلیسی نهم (

 61-70 10 ریاضی نهم
 دقیقه 25

 71-80 10 آشنا)ریاضی نهم (

 دقیقه 85 1-80 80 جمع کل

 :سؤال طراحان   
 

 
 

 :گزینشگران و و یراستاران
 

 

 

 فاطمه منصورخاکی مدیر گروه

 زیدي فاطمه رئیس مسئول دفترچه

 :مهدي یعقوبیان، مسئول دفترچهمقدم مازیار شیروانیمدیر:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجیک آرا حهنگار و صف  حروف

 سوران نعیمی نظارت چاپ

 

 گروه آزمون

 (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

 021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب
 

 
 

 

 پور، آگیتا محمدزاده، محمدعلی مرتضوي خان حمید اصفهانی، نیلوفر امینی، سپهر حسن فارسی نهم

 محمد داورپناهی، میالد نقشی، رضا یزدي نهم عربی

 نژاد اله استیري، علی عاشوري، ساسان عزیزي رحمت زبان انگلیسی نهم

 پور، محمد منصوري، محمد بحیرایی خان مهرداد خاجی، سهیل حسن ریاضی نهم

 هاي مستندسازي مسئول درس ویراستاران علمی گزینشگر مسئول درس نام درس

 الناز معتمدي ـــــــــ حمید اصفهانی حمید اصفهانی فارسی نهم

 میالد نقشی میالد نقشی عربی نهم
 فاطمه منصورخاکی، 

 مریم آقایاري
 مهدي یعقوبیان

 نسترن راستگو نسترن راستگو زبان انگلیسی نهم
 محدثه مرآتی، 

 پرهام نیکوطلبان، 
 فاطمه نقدي

 لیسپیده جال

 کفش حمید زرین کفش حمید زرین ریاضی نهم
 مهرداد ملوندي، علی مرشد، 

 علی ونکی
 ارجمندي مجتبی خلیل
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 معنا شده است؟ نادرستاي  گزینه واژه کدامدر  -1
 ) تأنّی: آهستگی ـ تهمت: گمان بد2 ) انگاشتن: تصور کردن ـ تعالی: بلندپایه1
 کردن ـ خضوع: تواضع ) رحلت: کوچ4  ـ سفله: پستی قدمت) دیرینگی: 3

 معنا شده است؟ نادرستهاي زیر  چند تا از واژه -2
 »ها ـ قانع: خرسند ـ هزار: بلبل ـ موسم: زمان ـ مظهر: نشانه ـ پندار: گمان اه ـ مقر: قرارگاه ـ سالله: نسل ـ احزان: اندوهمحضر: درگ  متاع: حریص ـ«
 ) چهار تا4 ) سه تا3 تا  دو) 2 ) یکی1

 امالیی دارد؟ نادرستیبیت  کدام -3
 اسپ هوا کرد دلت بار دگر زین؟ بر   از بهر چه، اي پیر هشیوار هنربین) 1
 از این پند پدروار پدر کین دلاندر   بنمایم سوي دین گر تو نگیري راحت )2
 برگیر، هال، زاد و همه بار سفر زین  این است تو را منزل و زاد، اي سفري مرد) 3
 و بپرهیز و رو از دار گذر هین بشتاب  دار گذر است اینت، به پرهیز و به طاعت) 4

 رد؟امالیی وجود دا نادرستیکدام گزینه  در -4
 طنز ظریف و کارساز و  هاي روزگار یحتبااز جسورانه  انتقاد) 2 ها و عواطف ژرف انسانی هاي عمیق عرفانی و احساس اندیشه) 1
 بدون شباهت به دیگرانطعن و لعن و هجو، ) ابیاتی خالی از 4 نگاه و نگرش حافظ و آشکارِ  برجسته هاي خّصهمش) 3

 ؟ ستنیشاعر بیتی در ابیات زیر  کداماز  -5
 دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور الف) دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 

 اي ببارد ابري که در بیابان بر تشنه  یار غائب، دانی چه ذوق دارد؟  دیدارب) 
 میان بندگی را ببایدت بست  اند کس او را چو هست ند ستودنج) 

 ) حافظ4 ) سعدي 3 ) فردوسی2 ) موالنا1
 کدام است؟  ترتیب بهدر بیت زیر » باره«و » تر«، »روي«شنق -6

 »هبر سر خاك را بارهکرده بودي آسمان صد /  ترخاك از اشک  رويگر در این ماتم نبودي «
 ) نهاد ـ صفت ـ قید4 ـ مفعول صفت) مفعول ـ 3 ) نهاد ـ مسند ـ قید 2 ـ مفعول  مسند) مفعول ـ 1

 توان نسبت داد؟  هاي دستوري را می کدام نقش رتیبت بهدر بیت زیر » پاك«و » دست«به  -7
 »چنین بی زیب و فر است این برده پاكزیب و فرم   پاي و  دست  پایم خشک بسته است این جهان بیو   دست«
 ) مفعول ـ قید4 ) نهاد ـ قید  3 ) مفعول ـ مسند2 مسند) نهاد ـ 1

 گروه اسمی خود است؟  هستۀ  زیر کدام دو واژه بیتدر  -8
 زن را از جام رام گردان بهرام تیغ/  را از لحنه سیر کردي زن زخمهناهید «

 »یا هوشیار دفتر یا مست جام گردان/  کن زان پس چنانکه خواهی خودما را به نام 
 ) رام ـ مست4 زن ـ نام ) زخمه3 ) خود ـ دفتر2 زن تیغ) ناهید ـ 1

 اند؟  هاي دستوري را پذیرفته کدام نقش ترتیب بهکه در بیت زیر ترکیب وصفی دارند  هایی گروه -9
 گو بشناسندت از جبین به عالمت/  در همه عالم علم به عشق و جنونی«

 »عمر دگر خواهم از خدا به غرامت/  آنچه به غفلت گذشت عمر نخواندم
 ) متمم ـ مفعول4 ) مسند ـ مفعول3 ) متمم ـ نهاد2 نهاد) مسند ـ 1

 ؟ نیستاده شده است که در آن بیت ویژگی فعلی نسبت د کدامبه  -10
 )مضارع التزامی( بر مهر تو چون دل نهد این عاشق آهی؟  خود، اي شاهد دنیا مهراز من مطلب ) 1
 )ماضی استمراري(  چو از وصل تو دشمن بود برخوردار، من رفتم ز وصلت برخورم روزي گفتم میکشیدم جور و ) 2
 )مضارع اخباري( چون بار مستولی شود مسکین کند حمال را  هباري گر از درد تو من زاري کنم، عذرم بن) 3
 )ماضی التزامی( دیدم این قاعده در شهر شما نیست، چرا؟  شهریان را به غریبان نظري باشد و من) 4

 یقهدق 20

 کل کتاب

 138تا  9هاي  صفحه
 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، فارسی نهمي درس ها گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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 بخشی؟ کدام بیت نه تشبیه دارد و نه شخصیت -11

 ارزان را عزیز عمر گوهر تفروخ  نخرید تربیت و تعلیم گوهر که ) زنی1

 عنوان یک بهر بدریدیم، را تمام  فلک  سپرد به ما معنی، دفتر ) هزار2

 فالن کفش و بود چه بهمان جامۀ نرخ که معنی  در این شد صرف ما، فرصت ) همیشه3

 الوان گوهر نه دانش، گوهر سزاست  پروین  نکو، زن دست و گردن ) براي4

 دارد؟ به داستانی تلمیح بیتکدام  -12

 مثال و شکل ز بري ملکوتی عزّت به  وهم  اندر نیاید جبروتی ) به هستی1

 مآل و نهایت است را او نه آخریت  اول  گه بود را او اولیت ) نه2

 قتال  هزار در کشته او غیرت تیغ به خورد  و انالحق سبحانی شربت آن که ) هر3

 خصال هزار درین ایصخص ز مرا بود  عالم  درین منم معارف رهروان ) ز4

 ، آتش حقیقی در جهان خارج و نه سوز و گداز احساسی است؟»آتش«، مقصود شاعر از بیتدر کدام  -13

 وین آتش دل نه جاي آب است  ) گفتم بزنم بر آتش آبی 1

 گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پر است ) هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز 2

 یا خود در آن زمین که تویی خاك عنبر است  اند  ه) بر راه باد، عود در آتش نهاد3

 آتشی در سینه دارم از نیاکان شما ) حلقه گرد من زنید اي پیکران آب و گل 4

 قرابت معنایی دارد؟» بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را.«با عبارت  گزینهابیات کدام  -14

 دیشا یه نمت جز ذرحضر نیکه در ا رایز  جا نیجز خرد مشو ا یگر گوهر و مرجان )1

 دیخا یانگشت هم یجان کز دست گران   تن نیدر گوهر جان بنگر اندر صدف ا

 بسفت قیگوهر تحق نیکه ا ستیکس ن   ز نهفت رونیبحر وجود آمده ب نیا )2

 گفت داند یکه هست کس نم يزآن رو   از سر سودا گفتند یکس سخن هر

  است شرف خود سنف به را کسی هر   مردم رتبت نیست نسب ) به3

 است  صدف جوهرِ پاکیِ ز نه  است  خویش جوهرِ به در شرف

 کرد شهیمردم اند يز بدعهد   کرد شهیدر ب يکو جا ریهمان ش) 4

  بمرد ها یکه در مردمان مردم   گشت خرد یمگر گوهر مردم

 ... و بیت زیر، واضح است. بین بیت گزینۀ معناییقرابت  -15

 »که صورت نبندد در دیگرم   رمخدایا به ذلّت مران از د«

 ناگزیرم تو از اي من روم کجا تو بی   خاکم گرفت باال بادت ز بدم ) خاکی1

 آمد ناگزیر طبع توام مدح ز آن از   روان است سرشته ایزد تو مهر به مرا )2

 ناگزیر را تو نصیحت از هست که   وزیر فرخ گفت چین خاقان به )3

 پیر و برنا هستیم که هر ما ز   گزیرنا شد تو بر آفرین کنون ) 4

 سؤاالت آشنا –فارسی نهم 
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 از نظر معنایی با عبارت زیر متناسب است؟  گزینهکدام  -16

 » نشین بد است. نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی، بهتر از هم هم«

 حقّا که هزار بار تنهایی به  نفسی که رنج دل خواهی برد  ز هم) ا1

 ود در این زمانه دل شادمان کم است؟ یا خ  ) تنها دل من است گرفتار در غمان 2

 تا نگویی که مرا طاقت تنهایی هست ) آن نه تنهاست که با یاد تو انسی دارد 3

 که هر که با تو به خلوت بود نه تنهاییست  ) مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی 4

 با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ گزینهبیت کدام  -17

 »حق اندر وي ز پیدایی است پنهان  ق دان جهان جمله فروغ روي ح«

 امیدوار ذکري و به یاري شما از هست  غایب است سال در این که کسی حاضران ) اي1

 جا این حضور است ز عاري و غیبت از خالی درنگري  چون و حاضر هم و غایب هم یار )2

 تو سیماي در وهم بماند می حیران که بس  شوم می خود از غایب من شوي می حاضر تو چون )3

 ستیز حاضر با و بند به غائب دل   خیز گلزار این خاك از نهال چون )4

 کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ -18

 »نهار و لیل و کند مسخّر خورشید و ماه  عزیز تقدیر به که خدایی عیب بی پاك و«

 روي نهاده است آیین و دین سوي  جوي جفت شد چو کهتر چه مهتر چه )1

 نسپرد زمین او بی مور پی   نگذرد کسی رایش و فرمان ز )2

 روزگار از بیند جفا گر سزد   آموزگار راه شود که را گم  )3

 تو راست نمایش برتر خورشید ز   تو راست ستایش گیتی شاهان ز ) 4

 کدام بیت با مصراع اول بیت زیر هماهنگی معنایی بیشتري دارد؟  -19

 » چو در هست حاجت به دیوار نیست  راست بر راه کج  رهمپیچ از «

 چون نروي راست در این کاروان؟   ) چند چپ و راست بتابی ز راه 1

 راهم ننمود رهنمایی  بال بماندم  ) در بادیۀ2

 زنم گام در راه امید می  ) باشد که رسم به کام روزي 3

 اگر صدق داري بیار و بیا  ) به راه تکلّف مرو سعدیا 4

 دارد؟ کمتريات دیگر قرابت معنایی کدام بیت با ابی -20

 که آب روان بازناید به جوي  ) نشاط جوانی ز پیران مجوي 1

 مزن دست و پا کابت (که آبت) از سر گذشت  ) چو دوران عمر از چهل درگذشت 2

 متاع جوانی به بازار نیست  ) چو بفروختی از که خواهی خرید؟ 3

 شد جوان او از خورد که پیر هر   شد رهروان چراغ که می آن )4
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 تعیین کنید:24 -21تر را براي سؤاالت ( تر و دقیق ترجمۀ صحیح ( 

 »:أنا ما کنت أعمل واجباتی المدرسیۀ مساء!« -21

 دادم! اي خود را در عصر انجام نمی ) من تکالیف مدرسه2 اي خود را در عصر انجام نداده بودم! تکالیف مدرسه )1

 دهم! ام را در ظهر انجام نمی تکالیف مدرسه )4 ام را در عصر انجام نداده بودم! همن تکلیف مدرس )3

 »:ال تَستَفیدوا من النّورِ األحمرِ فی غُرفۀِ النَّومِ ألنَّکُم تَشعرُونََ بِالتَّعبِ عندما تَنظُرونَ إلیه!« -22

 نگرید! کنید هنگامی که به آن می از نور قرمز در اتاق خواب استفاده نکنید، زیرا شما احساس خستگی می )1

 شوي! کنی خسته می که به آن نگاه می ) از نور سرخ در اتاق خوابت استفاده نکن، چون تو زمانی2

 کنی! از نور سرخ در اتاق خواب استفاده نکن، چون تو با دیدن آن احساس خستگی می )3

 شوید! کنید خسته می تی که به آن نگاه مینباید از نور قرمز در اتاق خواب استفاده کنید، زیرا شما وق )4

 کدام ترجمه صحیح است؟ -23

 خدا به دو گروه نگاه کرد، برندة پیوند خویشان و همسایۀ بد! قاطع الرَّحمِ و جار السوء!: هما؛اهللا إلی إثنانِ ال ینظُرُ )1

2 (:!سراُد کَیف رَفْتلصدیقی: ع دانستم چگونه درس بخوانم! امروز به دوستم گفتم: الیوم قُلت 

 هایش تشویق کردم! ترم را براي نوشتن تکلیف خواهر بزرگ !:شَجعت اُختی الکَبیرةَ لکتابۀِ واجباتها )3

 آموزان پرسید؛ چه کسی اینترنت را اختراع کرد؟! یکی از دانش اإلنترنت؟!: رعختَمن ا ؛سأل أحد الطّالب )4

 است؟ نادرستکدام ترجمه  -24

 خوردند! می» A«ها در جنگ جهانی دوم ویتامین  خلبان»!: A« میۀ الثانیۀ یتناولون فیتامینلارون فی الحرب العایان الطک )1

 کردند! ها ستم نکرد، ولی خود به خویشتن ستم می و خدا به آن :﴾مونظلی أنفسهمو ما ظلمهم اهللاُ ولکن کانوا ﴿) 2

 هایش صدا زدم! ترم را براي نوشتن تمرین بعد از ناهار، خواهر کوچک غَداء!:الینها بعد غري لکتابۀ تمارختی الصنادیت اُ )3

 شوم! بعد از دو ساعت به گذرگاه پیاده نزدیک می فجأة اقتربت من ممرّ المشاة بعد ساعتین!: )4

 ها صحیح است؟ کدام گزینه در مورد کاربرد فعل -25

  یا صدیقی، احملی هذه المنضَدةِ!) 2 لعبورِ السیارات!هؤالء المهندسونَ صنَعنَ جِسراً  )1

 رتَفعٍ!لزُّمالء، ال تَضحکوا بِصوت مأیها ا )4  لسیارتانِ تَصادما أمام بابِ المصنَعِ!ا )3

 دقیقه 20

 کل کتاب
 109تا  1هاي  صفحه

 

 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، نهم عربیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10ز عملکرد شما در آزمون قبل چند ا
 شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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 ؟ندارددر کدام گزینه فعل نهی وجود  -26

 ال تَظْهرْنَ بِدونِ حجابٍ!واتی، یا أخَ) 2  یا زمیلی، ال تَجعلْ حقیبتَک هنا! )1

 ال تَرقُدوا تَحت الشَّجرِ فی اللَّیلِ! )4  ال رجاء لنَجاتک، أنت ال تَقدرینَ! )3

 »و الجهلُ أصلُ کُلّ شرٍّ! العلم أصلُ کلّ خیرٍ«إلیه وجود دارد؟  در عبارت مقابل چند مضاف -27

 ثالثۀ) 2  إثنان )1

 خمسۀ )4  ۀأربع )3

 ینه فعلی معادل ماضی استمراري در فارسی آمده است؟در کدام گز -28

 بونَ إلَی المدینَۀِ المنَورةِ!کانَ الزُّوار یذه) 2 کانَ حامد مشغوالً فی مطبعته لیالً و نهاراً! )1

 ی و کُنّا مسرورینَ!ذَهبنا إلی الغابۀِ فی االُسبوع الماض )4 !کتَبۀِتالمیذ المدرسۀِ کانَ ذاهباً إلی الم دحأ )3

 باشد؟ هم موصوف و هم مضاف می» أخ«در کدام گزینه کلمۀ  -29

 ذهبت مع أخی إلی المتجر!) 2  أخی عزیز و أنا اُحبه! )1

 أخی حنون مع کلّ أصدقائه!) 4  ساعدت أخی الصبور فی واجباته!) 3

 مده است؟آ »نَکتبون، تَذهب، تَتَجلسین«امر افعال  ترتیب بهدر کدام گزینه  -30

 بنَاُکتُ -بواتَذه -جلسا) 2  بیاُکتُ -بواذها -اجلسی )1

 بنَاُکتُ -بواذها -اجلسی )4  بنَاُکتُ -هبواذَا -اجلس )3
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 »علینا! سلَّمدخلَ صاحب األمانۀِ و «مشخّص شده در عبارت، کدام است؟  ترجمۀ کلمۀ  -31

 سالم ماند )4 تسلیم شد  )3 سالم کرد  )2  اسالم آورد )1

 :»عشرةُ طلّاب کانُوا فی السفرةِ العلمیۀِ، هم ذَهبوا إلی هذه السفرةِ لتَهیئۀِ أبحاث عنِ النّباتات!«کدام ترجمه صحیح است؟  -32

 به این سفر رفتند!گیاهان  هایی دربارة ي آماده کردن پژوهشآموز در گردش علمی بودند، ایشان برا ده دانش) 1

 گیاهان دارویی به این سفر رفتند! آنان براي تهیۀ تحقیقاتی دربارةدر گردش علمی ده دانشجو شرکت داشتند، ) 2

 برخی گیاهان به این سفر رفتند! دربارة  آنان براي انجام پژوهش آموز به این گردش علمی رفته بودند، ده دانش) 3

 سازي تحقیقاتی پیرامون گیاهان به این گردش رفته بودند! ه نفر بودند، ایشان براي آمادهآموزان این گردش علمی د دانش) 4

  کدام عبارت عربی صحیح است؟  ترجمۀ  -33

 زیباتر است! فرد ثروتمندبخشش زیباست، ولی در  »:السخاء حسنٌ و لکن فی األغنیاء أحسنُ!«) 1

 آرامش خوب است، اما در دانشمندان بهتر است! »:الورع حسنٌ و لکن فی العلماء أحسنُ!«) 2

  توبه خوب است، اما براي جوانان زیباتر است! »:التّوبۀُ حسنٌ و لکن فی الشّبابِ أحسنُ!«) 3

 شرم خوب است، ولی در زنان بهتر است! »:الحیاء حسنٌ و لکن فی النّساء أحسنُ!«) 4

 هاي زیر درست است؟  یک از عبارت کدام ترجمۀ  -34

 ! دانی چگونه زندگی کنی ادي، زیرا تو میمادرم تو زندگی مرا تغییر د ،نه !:تعیشیا أبی أنت غیرت حیاتی ألنَّک تَعرف کَیف  ال،) 1

 جشن ازدواجش حضور یابی!   اي از دوستت سارا دریافت کردي که از تو خواسته در نامهاستلمت رسالۀً من صدیقتک سارة طَلبت منک الحضور فی حفلۀ زواجها!:  )2

 »بوي عطر شما مانند بوي عطر پدرم است!: «آموز پیش معلّم رفت و به او گفت یک دانش »:رائحتُک مثل رائحۀِ أبی!«جاء أحد التَّالمیذ عند المعلّم و قالَ: ) 3

تو بهترین معلّمی هستی که تاکنون بـه  «گوید:  اي به معلّمش می زینب در نامه »:تی!أنت أفضلُ معلِّمۀ شاهدتُها فی حیا«قالَت زینب فی رسالتها لمعلِّمتها: ) 4

 »ام! چشم خود دیده

 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کاربرد افعال در کدام  -35

 کانَ أخی األکبرُ یعملُ فی مصنعٍ کبیرٍ قرب بیتنا!) 2   المسلمونَ کانوا یدافعونَ عن الوطنِ!) 1

 التّلمیذتانِ کانَتا تکتبانِ کلَّ واجباتهما!) 4   طمۀُ تصرخُ من ألمٍ فی رأسها!کانَ فا) 3

 سؤاالت آشنا –عربی نهم 
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  ماضی استمراري وجود دارد؟معادل در متن زیر چند فعل   -36

 »شکرَ علی الواجبِ. تفضَّلوا! هم کانوا یشتغلونَ فی المزرعۀِ و اآلنَ سائقونَ فی هذا الشّارعِ. هم یقولونَ للزّوارِ الّذینَ یذهبونَ إلی مقبرة البقیعِ: ال«

 ۀأربع) 4 ۀثالث) 3 إثنان) 2 واحد) 1

  ؟اند نادرستها  در کدام گزینه ساعت  -37

      

 الثّامنۀُ إلّا ربعاً / العاشرةُ و النّصف) 2  الرّابعۀُ و النّصف / التّاسعۀُ و الرّبع) 1

   

 لحادیۀ عشرة تماماً / الثّالثۀُ و الرُّبعا) 4 الواحدةُ و الرّبع / الثّانیۀ عشرة إلّا ربعاً) 3

 ):40 – 38ید و سپس به سؤاالت آن پاسخ دهید (متن زیر را به دقّت بخوان •

ء جداً، و لکن ما عملوا الصالحات عمِ المختلفۀِ کَالقصورِ و األشجارِ المثمرةِ، هم کانوا أقویانِّقوم عاد هم الّذینَ کانُوا یعیشونَ فی القُرونِ القَدیمۀِ. کانُوا قَد نعموا بال«

کم! هم طرَدوا هوداً  رَو أوامروا ربم هود (ع): یا قومِ اُعبدوا اهللاَ و استَغفۀِ. قالَ لهلکوا إلّا هوداً (ع) و اهللاِ، فأرسلَ اهللاُ هوداً (ع) إلیهم للهدایه ه ولَ اهللاُ عذابأرس ثم

 »من آمنَ معه.

38-   قَعماذا وذابِ اهللاِلعاد فی ع ألنَّهم... ؟قوم   

 کانوا یعیشونَ فی القصورِ بالنِّعمِ المختلفۀِ! )2 وقَعوا فی العذابِ فی القرونِ القَدیمۀِ!         )1

3(                   !الحاتعملونَ الصه! )4 ما کانوا یإرسال رسولِ اهللاِ بعد ما قَبلوا کالم 

  ؟ نیستکدام گزینه مطابق متن صحیح   -39

 کانَت لقوم عاد قدرةٌ کثیرةٌ فی حیاتهم! )2 سلم من العذابِ هود (ع) فقط!                  )1

 ما کانَ مصیرُ قوم عاد سعادةً حقیقیۀً! )4 لیس قوم عاد عباد اهللاِ حقّاً!                      )3

 کم فعل أمرٍ فی هذا النّص؟   -40

  صفر) 4 3) 3 2) 2 1) 1
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer 
sheet. 
 

41- My father … a special ticket each week for the bus because it is cheaper. 
1) usually buys 2) buys usually   3) is usually buying  4) usually bought    

42- When Daniel was in Canada, he … skiing almost every day. 
1) go  2) goes    3) went     4) is going  

43- The young Chinese runner is planning to … in the next Olympic games, and that is why he is 
practicing so hard. 
1) donate  2) interview 3) participate  4) stay 

44- I went to my doctor and received some excellent … on how to keep my weight down. 
1) advice 2) culture 3) attention 4) charity 

45- My friend, Mahdi, had an accident yesterday, but luckily the injuries were small cuts and … on his face. 
1) courses    2) bruises    3) martyrs  4) ankles   

46- On our third night on the island, we … a car to take us out on the town.  
1) sent   2) surfed  3) attended  4) hired   
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 
 
“Solnal” is one of Korea’s holidays. It is the Korean New Year. Families travel to visit relatives. 
An important part of the holiday is the “Sebae”. It means showing respect for old family 
members. People eat rice cakes and noodles and play old games. People don’t sleep and are awake 
till midnight to say goodbye to the past year. And they think if you sleep, your hair changes white. 
Most children know this is not true, but they like to stay awake. 

47- According to the passage, which of the following is NOT TRUE? 
1) Korea has several holidays.  
2) Sebae is the Korean New Year.   
3) People go to visit their relatives in Solnal. 
4) It’s not true that if you sleep at Sebae night, your hair color changes. 

48- According to the passage, people in Korea … . 
1) don’t like Solnal  2) stay at home in Solnal 
3) celebrate solnal as a part of sebae 4) stay awake longer before the New Year 

49- The passage states that children … . 
1) go to bed earlier in Solnal 2) have white hair 
3) change their hair into white 4) say goodbye to the past year too 

50- The underlined word “this” in the passage refers to … .  
1) playing old games 
2) eating rice and noodles 
3) the belief that sleeping changes people’s hair into white 
4) showing respect to the old people in the family 

 هاي مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید. لدهید، سؤا آزمون می زبان غیرانگلیسی (فرانسه یا آلمانی) آموزان گرامی در صورتی که شما دانش •

  
 دقیقه 20

 بکل کتا       

 133تا  15هاي  صفحه

 
 

 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، انگلیسی نهمهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10آزمون قبل چند از  عملکرد شما در
 شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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PART C: Grammar and Vocobulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer 
sheet. 

 

51- My father loves Alborz  Mountains. He wants to go to Tehran to visit all of … . 

1) it 2) they  3) them  4) their 

52- We got to the … just as the bus was getting out.   

1) station 2) hospital 3) festival  4) ceremony 

53- Excuse me sir! I didn’t … the meaning of this word. Can you please repeat it again?  

1) think 2) understand  3) guess   4) read 

54- We know your company has offices all … the world. 

1) about 2) around  3) together  4) round 

55- There are lots of … ceremonies like 15th of Sha’ban to celebrate in our country. 

1) personal 2) favorite 3) religious  4) possible 

•  

PART D: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 
•  

   Today, my friends and I want to go to the cinema, but my best friend, Jim, does not come with us. 

He fell and …(56)… his leg two days ago. When I went to see him, he said that it …(57)… a lot. 

Her mother is now …(58)… care of him, and she worries a lot about his …(59)… . Jim has to stay 

home for a week. When the doctor came to see him, Jim said that he …(60)… to stay home and 

wanted to go to school, but the doctor advised him to stay home and relax. 

56-  1) happened 2) broke 3) stuck 4) had 

57-  1) hurt 2) put 3) spoke  4) lived 

58-  1) making 2) doing 3) taking 4) cutting 

59-  1) accident 2) health 3) yard 4) plaster 

60-  1) did like 2) not like 3) didn’t like 4) liked 

 سؤاالت آشنا –انگلیسی نهم  زبان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  12: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم                            1400 مهر 9 آزمون -) 1( ةپروژ 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

}هاي  وعهممج -61 }A x | x Z,x a= ∈ ≤2 }و  2 }B x | x b,x A= ≤ عضوي و  41یک مجموعۀ  Bمفروضند. اگر  ∋

A B−  عضوي باشند، نسبت  30یک مجموعۀa
b

bد طبیعی و اعدا b,aکدام است؟ (  a< (.است 

1 (5  2 (7  3 (23
3

  4 (71
9

  

62- n تا  1هاي  کارت با شمارهn با شرط  آوریم. دهیم و تصادفی یک کارت بیرون می اي قرار می را داخل جعبهرتیب) ت (بهn > اگر احتمال  6

1واحد است، برابر  3بیشتر از  6پیشامد خارج شدن عددي که فاصلۀ آن از عدد 
2

 کدام است؟  nباشد،  

1 (10  2 (12  3 (14  4 (16  

−xاگر  -63 < <3 12 ، y− < < −
35
2

xaو همچنین   b
y

< aباشند، حاصل  > b×  کدام است؟ 

1 (/−4 8  2 (/1 2  3 (−16  4 (/−2 4  

aاگر  -64 /=0 bو  25 /=0 cو  3 = 13
6

Aباشد، حاصل   | a b c | | a b c |= − + − − −6 2 2 6 12  کدام است؟  22

1 (a b b− −6 2 123   2 (b b a− −12 2 63 

3 (a b b− +6 2 123  4 (b b a+ −12 2 63 

ABقطع شده است. اگر  Aدر نقطۀ  OBخط  واحد توسط پاره 3به شعاع  هدایر -65 = 2 ،BM  ،مماس بر دایرهBK  شعاع و برابر با موازي

OM  وN  محل برخوردOK  وBM طول  ،باشدBN  کدام است؟ 

1 (/1 5  

2 (2  

3 (/2 5  

4 (3  

 دقیقه 25

 کل کتاب
 143تا  1هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، ریاضی نهمهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10ند از گذاري چ هدف آزمون قبل 10چند از 
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ÂˆBDCدر شکل زیر اگر  -66 =
2

 درست است؟  الزاماً باشد، کدام گزینه B̂نیمساز رأس  BDو  

  الساقین است. متساوي BCD) مثلث 1

 ه است.به یک فاصل l2و  l1از دو خط  D) نقطۀ 2

3 (CE میانۀ مثلث ،BCD  .است  

  همنهشت هستند. BCDو  ABCهاي  ) مثلث4

n، نامعادلۀ nبه ازاي چند مقدار طبیعی  -67 n/ / −× × > × × 20 03 0 07 10 60 35  برقرار است؟  10

 شمار ) بی4  3) 3  2) 2  1) 1

)کدام است؟  bشمار جواب داشته باشد، مقدار  رو بی اگر دستگاه معادلۀ خطی روبه -68 a)x y b
(b )x y a
− + =

 − + =

1 2
1

  

1( /1 2 2 (1  3 (/0  ) صفر4  6

x)اي  در تقسیم چندجمله -69 )(x )− + 21 xبر  2 −  مانده کدام است؟  قسمت و باقی مجموع ضرایب خارج ،2

 صفر) 4  40) 3 16 )2 32) 1

 ایم. حجم مخروط چند برابر حجم هرم است؟  ظم با قاعده مربع ساختهتواحد و هرم من 6 ةترتیب مخروط با قطر قاعد هاي (الف) و (ب) به با شکل -70

1 (π2
5

  

2 (π5
8

 

3 (π3
2

  

4 (π
2

 

l1
l2

E

3 2 3 2

3 2

3 2
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 ؟نیستنمایش قسمت هاشورخوردة نمودار ون در کدام گزینه با عبارت ریاضی زیر آن همسان  -71

1     (  2   ( 

((A B) (B C)) (A B C)− −    (A B) (A C)   

3   (     4  ( 

            B (A C)−                (A B) (A C)−  

  کمان زده شده است.) OFو شعاع Oو به مرکز CDو شعاع Cدهندة کدام نقطه روي محور اعداد حقیقی است؟ (به مرکز ، نشانAنقطۀ -72

1 (26   

2 (+1 10 

3 (10   

4 (+20 2 10  

AMدر مربع شکل زیر،  -73 BM= CNو  3 DN=  است؟  BMNCچند برابر مساحت چهارضلعی  AMNDباشد، مساحت چهارضلعی  می 5

1 (8
11

   2 (13
11

 

3 (11
13

   4 (11
8

 

−حاصل عبارت  -74 + + −5 128 3 72 2 200 4 98 4        است؟کدام  242

1( 26 2 2( 34 2 3 (30 2 4 (22 2 

حاصل عبارت  -75
n n

(a b)(a b)(a b )(a b )...(a b )− + + + +2 2 4 4 2  کدام است؟    2

1 (
n n

a b
+ +
+

1 12 2  2 (
n n

a b
+ +
−

1 12 2  

3 (n na b−
2 2

  4 (
n n

a b−4 4 

 اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد. ،پاسخ دادن به این سؤاالت - )آشنا(آزمون 
  

  محل انجام محاسبات
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)مجموعه جواب نامعادلۀ  -76 x ) x x− − ≤ −2 23 2 9 3  کدام است؟ 26

1( {x R | x }∈ ≥ 2  2 ({x | x R,x }∈ ≥ −2 

3( {x Z | x }∈ ≥ 2  4 ({x R | x }∈ ≤ 2 

 کدام است؟ dموازي هستند. معادلۀ خط  ′dو  dدو خط  -77

1( y x= −
2
5

  2 (y x= −
5
2

 

3 (y x= − +
2 1
5

  4 (y x= +
5
2

 

aشدة حاصل عبارت تعریف -78 ab a a b ab
a ab a b b

+ + +
−

− −

2 3 2 2

2 2 3
 کدام است؟ 2

1 (a b
a
+

−  2 (a b
b
+

− 

3 (a b
a
+  4 (a b

b
+ 

 ایم. کدام گزینه درست است؟ دو کره محاط کرده Rاي شکل به شعاع  در شکل زیر، درون ظرف استوانه -79

 م هر کره است.    تر از حج ) حجم فضاي خالی بیش1

 تر از حجم هر کره است.  ) حجم فضاي خالی کم2

 ) حجم فضاي خالی مساوي حجم هر کره است. 3

 ) حجم هر کره مساوي دقیقاً نصف حجم استوانه است. 4

      لک موجود است؟ریالی در این ق 200باشد، چند سکه  35ها  ریالی است. اگر تعداد کل سکه 50و  200هاي  ریال از سکه 6250در یک قلک  -80

1 (5  2 (10  

3 (15  4 (30 
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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 پور) خان (سپهر حسن »3«گزینۀ  -1

 سفله: پست

 )فارسیکتاب  نامۀ (واژه (واژه)

---------------------------------------------- 

 پور) خان (سپهر حسن »1«گزینۀ  -2

 متاع: کاالي باارزش

 )فارسیکتاب  نامۀ (واژه )(واژه  

---------------------------------------------- 

 (حمید اصفهانی) »2«گزینۀ  -3

 به همین شکل درست است: راه را به تو بنمایم.» 2«در گزینۀ » راهت«امالي 

 )فارسیکتاب  19 (صفحۀ )(امال

---------------------------------------------- 

 (نیلوفر امینی) »2«ۀ گزین -4

 به همین شکل درست است.» ها تباهی«امالي 

 )فارسیکتاب  54 (صفحۀ )(امال  

---------------------------------------------- 

 (نیلوفر امینی) »1«گزینۀ  -5

 از حافظ، سعدي و فردوسی است. ترتیب بهابیات 

 )ترکیبی( )(تاریخ ادبیات  

 (آگیتا محمدزاده) »2«گزینۀ  -6
مسند. » تر«نهاد است و » روي«، »اگر روي خاك از اشک، تر نبود«در عبارت 

 ع دوم، نقش اصلی ندارد و قید است. نیز در مصرا» باره« 
 )کتاب فارسی 108 (صفحۀ )هاي ادبی و زبانی (دانش 

---------------------------------------------- 

 (آگیتا محمدزاده) »4«گزینۀ  -7
نهاد » این جهان«، »است و پایم (را) خشک بسته  این جهان دست«در عبارت 

، »و فرم را پاك برده است  او) زیب«(ت مفعول. در عبار» دست و پایم«است و 
 قید. » پاك«مفعول و » زیب و فرم«نهاد است و » او«

 )کتاب فارسی 108 (صفحۀ )هاي ادبی و زبانی (دانش  
---------------------------------------------- 

 (محمدعلی مرتضوي) »4«گزینۀ  -8
 ها: هاي آن اسمی مد نظر و هسته هاي گروه

 زن: بهرام / جام: جام / رام: رام  زن: ناهید / بهرام تیغ مهناهید زخ
 / هوشیار دفتر: هوشیار / مست جام: مست نامنام خود: 

 )کتاب فارسی 21و  20هاي   صفحه( زبانی) هاي ادبی و (دانش 
---------------------------------------------- 

 (حمید اصفهانی) »4«گزینۀ  -9
هر دو صفت دارند و اولی پس از حرف اضافه آمده » رعمر دگ«و » عالمهمه «

 مفعول است.» عمر دگر را خواهم«ي    است و متمم است و دومی در جمله
 )کتاب فارسی 21و  20هاي   صفحه( زبانی) هاي ادبی و (دانش  

---------------------------------------------- 

 (حمید اصفهانی) »4«گزینۀ -10
» باشد«در سایر ابیات مد نظر است. دقّت کنید » کند«و » تمگف می«و » نهد«

 بدون صفت مفعولی (بن ماضی + ه) ماضی التزامی نیست.
 )ترکیبی( )هاي ادبی و زبانی (دانش 

---------------------------------------------- 

 
 (کتاب آبی) »3«گزینۀ -11

اضافۀ تشبیهی » 1«بخشی. در گزینۀ  یه دارد و نه جاننه تشب» 3«بیت گزینۀ 
دیده » گوهر دانش«اضافۀ تشبیهی » 4«و در گزینۀ » تربیت و تعلیم گوهر«

 بخشی دارد.  جان» فلک«نیز براي » 2«شود. بیت گزینۀ  می
 )ترکیبی( )هاي ادبی (آرایه 

---------------------------------------------- 

 ب آبی)(کتا »3«گزینۀ -12
، عبارتی مشهور است از حسین منصور حلّاج، یکی از »اناالحق«عبارت 

، »اناالحق«گفت  کرد به خدا رسیده است و می . وي ادعا میعارفانمشهورترین 
که دیگران او را گرفتند و به جرمِ کفرگویی، به دار » من خدا هستم«یعنی 

 آویختند.
 )کتاب فارسی 79 (صفحۀ )هاي ادبی (آرایه 

 سؤاالت آشنا –فارسی نهم 

 فارسی نهم

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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 (کتاب آبی) »3«گزینۀ -13

 حقیقی آتش ، نه»آتش« از شاعر ، در همۀ ابیات مقصود»3«جز بیت گزینۀ  به
خوانیم:  می» 3«احساسی است. در بیت گزینۀ  گداز و سوز که خارج جهان در
 آن که در این اند، یا گذاشته آتش بو) در اي خوش (ماده عود باد، راه بر سرِ«

 »است. دة خوشبویی دیگر)عنبر (ما خاك تویی، که زمینی
 )فارسیکتاب  117 ۀصفح( )(مفهوم 

---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »3«گزینۀ -14
صورت سؤال، ترجیح هنرهاي اکتسابی بر اصل و نسب است.  عبارتمفهوم 

 هم هست. » 3«این مفهوم در ابیات گزینۀ 
 بررسی ابیات: 

که در جا باید خُرد شوي چرا  هستی، این گوهر و مرجانگر حتّی ا»: 1«گزینۀ 
ت را نگاه کن که گوهر جانباشی. ه ذرجز  شایسته نیست چیزي به ،حضرت نیا

 . دیخا یانگشت مها  یجان گرانبابت  زه اکتوست،  تن صدفدرون 

 است و آمده وجود ست) از جایی پنهان به»دنیا«(منظور  دریا نیا»: 2«گزینۀ 
 وهماز سر  یسخنحقیقت آن را سفته باشد. همه که گوهر  ستین یکس
 تواند بگوید.  ي ماهیت واقعی دنیا نمی چیزي درباره یکسو  ندا هگفت

یا  خودش کسی تناسبِ بینِ مردم، به اصل و نَسب نیست. هر»: 3«گزینۀ 
ذات خودش شریف و ارزشمند  هست یا نیست. همان طور که در به شریف

 ی که دورِ اوست. صدف است، نه به
ترسیده و مردم  يِز بدعهد، ادنک می  زندگی شهیبدر  هک يریش»: 4«گزینۀ 

که در مردم است  ارزش و نابود شده انسانیت بیگوهر نگران است. مگر 
 است. ها مرده انسانیت

 )فارسیکتاب  48 (صفحۀ )(مفهوم 
---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »1«گزینۀ -15
خواهد که او را از درگاه  دانیم که در بیت صورت سؤال شاعر از خداوند می می

نیست و خداوند تنها راه  ممکن او براي خود بیرون نراند، چرا که در دیگري
 ممکن است. 
 ها: بررسی گزینه

من از خاك بودم، از باد تو خاك من اوج گرفت. اي کسی که من »: 1«گزینۀ 
 روم؟ کجا تو اي ندارم، بی رهجز او چا

است. به همین دلیل  ایزد، جان و روانِ من را با مهرِ تو سرشته»: 2«گزینۀ 
 است.  ناگزیر تو مدح است که طبعم از

ناگزیري و  تو از نصیحت که گفت چین وزیر شایسته به خاقان»: 3«گزینۀ 
 باید نصیحتت کرد.

 ، جوان و پیر، ناگزیریم که بر تواکنون از میان ما، هر که هستیم  »:4«گزینۀ 
 بگوییم. آفرین

 )فارسیکتاب  138 ۀصفح( )(مفهوم 

 (کتاب آبی) »1«گزینۀ -16
کنند بهتر است انسان  بیان می» 1«سؤال و هم بیت گزینۀ  صورتهم عبارت 

» 2«نشینِ بد داشته باشد. در سایر ابیات، بیت گزینۀ  که هم تنها باشد، تا این

» 4«و » 3«هاي  زمانه دل شادمان کم است و ابیات گزینه اعتقاد دارد در این
 .گویند تنها نیستند، بلکه در واقع در تنهایی با خیال یار خوشند هر دو می

 )فارسیکتاب  93 ۀصفح( (مفهوم) 
---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »2«گزینۀ -17

حال که غائب است، حاضر هم  بیت صورت سؤال اعتقاد دارد خدا در عین
» 2«ها، گزینۀ  شود. در ابیات گزینه هست. یعنی از بس آشکار است دیده نمی

یار هم حاضر است، هم غائب است و «کند:  است که همین مفهوم را تکرار می

» 1«بیت گزینۀ ». چون درست نگاه کنی اصالً غائب نیست، تماماً حاضر است
خواهد براي او دعایی  اندازد و می اي می رفته تحاضران را به یاد فرد ازدس

، او شود میگوید وقتی یار حاضر  عاشقانه است و می» 3«کنند. بیت گزینۀ 
نیز به » 4«شود.  بیت گزینۀ  کند و انگار غائب می خودش را در یار گم می

ها بسپارد  گوید مانند یک نهال از این گلزار برخیزد، دل به نادیدنی مخاطب می

 بیند بستیزد. چه می ا آنو ب

 )فارسیکتاب  103 ۀصفح( (مفهوم) 
---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »2«گزینۀ -18

کند که ماه و خورشید و شب و روز، همگی تحت  بیت صورت سؤال بیان می
فرمانِ خدا و در حیطۀ سرنوشتی هستند که خدا برایشان تدارك دیده است. 

گوید کسی از فرمان و  کند که می نیز همین مفهوم را بیان می» 2«گزینۀ بیت 
سپرد،  شود و حتّی پاي مورچه نیز بی او، زمین را نمی خارج نمی خداوندنظرِ 

 کند. یعنی طی نمی

 )فارسیکتاب  13 ۀصفح( (مفهوم) 
---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »1«گزینۀ -19
» 1«درستکاري و رفتن به راه راست، در ابیات صورت سؤال و گزینۀ  لزومِ

شود و این دو بیت به این دلیل با هم قرابت معنایی دارند. در بیت  دیده می
چرا در  گردانی؟ راه سر می از راست و چه قدر چپ«است:  آمده» 1«گزینۀ 

 »این کاروان، راست و درست نروي؟

 )یفارسکتاب  26 ۀصفح( (مفهوم) 
---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »4«گزینۀ -20

عمر رفته و نشاط آن،  که است این از سخن »4« هجز گزین به ها گزینه همه در
 گردد. بازنمی

 )فارسیکتاب  26 ۀصفح( (مفهوم) 
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 )بجنورد -محمد داورپناهی( »2«گزینۀ  -21
اي  تکالیف مدرسه :»واجباتی المدرسیۀ«دادم/  انجام نمی»: ما کنت أعمل«من/  :»أنا«

 : عصر»مساء«خود/ 

 نکتۀ مهم درسی:

 کان + فعل مضارع = ماضی استمراري
 )ترجمه( 

---------------------------------------------- 

 )گرگان -رضا یزدي( »1«گزینۀ  -22
اتاق »: النَّومِ رفۀِغُ«از نور قرمز/ »: ور األحمرالنّمن «استفاده نکنید/ »: التَستفیدوا«

نگاه »: رونَتَنظُ«که/  که، وقتی که، زمانی هنگامی»: عندما«زیرا شما/ »: ألنَّکُم«خواب/ 

 نگرید کنید، می می
 )ترجمه( 

---------------------------------------------- 

 )گرگان -رضا یزدي( »4«گزینۀ  -23
  نکتۀ مهم درسی:

 هستند.» ترین تر و بزرگ بزرگ«به معنی » أکبر و کُبري«باشد، اما  می» بزرگ«به معنی » کبیر«
 هاي دیگر: تشریح گزینه

ترجمه » کند نگاه نمی«و به صورت  فعل مضارع منفی است»: ینظُرُ ال»: «1«گزینۀ 
 شود. می

 است.» درس بدهم«به معنی  ]در اینجا[»: اُدرس»: «2«گزینۀ 

 شود. ترجمه می» خواهر بزرگم«به صورت »: الکَبیرةَ اُختی»: «3«ینۀ گز

 )ترجمه( 
---------------------------------------------- 

 )بجنورد -محمد داورپناهی( »4«گزینۀ  -24
 »ناگهان بعد از دو ساعت به گذرگاه پیاده نزدیک شدم!«ترجمۀ درست عبارت: 

 )ترجمه( 
---------------------------------------------- 

 )گرگان -رضا یزدي( »4«گزینۀ  -25
»ها الزُّمالءبراي آن » ال تَضحکوا«است و » أنتم«صیغۀ یعنی جمع مذکر مخاطب، » أی

 باشد. می مناسب
 هاي دیگر: تشریح گزینه

است و » هم«جمع مذکر غایب، یعنی صیغۀ » المهندسونَ هؤالء: «»1«گزینۀ 

 باشد. مناسب می براي آن» صنعوا«

» احملْ«است و » أنت« صیغۀمفرد مذکر مخاطب، یعنی » صدیقی یا»: «2«گزینۀ 
 باشد. براي آن مناسب می

» تَصادمتا«است و » هما«صیغۀ یعنی مثنی مؤنث غایب، » اَلسیارتانِ»: «3«گزینۀ 

 باشد. می براي آن مناسب
 )قواعد( 

 )گرگان -رضا یزدي( »3«گزینۀ  -26
 فعل مضارع منفی است.» قدرینَالتَ«

 »توانی! هیچ امیدي به نجات تو نیست، تو نمی«ترجمۀ عبارت: 
  مهم درسی: نکتۀ

نیامده است. براي این کار باید از » فعل نهی«سؤال از ما عبارتی را خواسته که در آن 
 ترجمه کمک بگیریم.

هاي جمع  جز صیغه (بهاگر آخر فعل مضارع، سکون باشد یا نون آن حذف شده باشد، 
 است.» فعل نهی«حتماً مؤنث) 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 فعل نهی است.»: ال تَجعلْ«فعل »: 1«گزینۀ 
 »جا قرار نده! ام، کیفت را این شاگردي اي هم«ترجمۀ عبارت: 

 فعل نهی است.»: ال تَظهرْنَ«فعل »: 2«گزینۀ 
 !»اي خواهرانم، بدون حجاب ظاهر نشوید«ترجمۀ عبارت: 

 فعل نهی است.»: ال تَرقُدوا«فعل »: 4«گزینۀ 
 »در شب زیر درخت نخوابید!«ترجمۀ جمله: 

 )قواعد( 
---------------------------------------------- 

 )میالد نقشی( »3«گزینۀ  -27
 إلیه هستند. مضاف» کلّ، خیر، کلّ (دوم)، شرّ«در این عبارت کلمات 

 )قواعد( 
---------------------------------------------- 

 )گرگان -رضا یزدي( »2«گزینۀ  -28
 باشد.» ماضی استمراري«سؤال از ما عبارتی را خواسته که در آن 

 رفتند می»: کانَ + یذهبونَ«
 »رفتند! زائران به مدینۀ منوره می« ترجمۀ عبارت:
 نکتۀ مهم درسی:

 شود. ترجمه می» مراريماضی است«بیاید به صورت » فعل مضارع«بر سر » کانَ«اگر 
 کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراري

 )قواعد( 
---------------------------------------------- 

 )بجنورد -محمد داورپناهی( »3«گزینۀ  -29
» الصبور«مضاف بوده و براي کلمۀ » ي«براي ضمیر » أخ«در این گزینه، کلمۀ 

 باشد. موصوف می
 )قواعد( 

---------------------------------------------- 
 )میالد نقشی( »4«گزینۀ  -30
 صحیح هستند.» اجلسی، إذهبوا و اُکتُبنَ«ترتیب  به

در ساختن فعل امر به شکل افعال دقت نمایید تا در تشخیص آن و تمییز آن از سایر 
 افعال اشتباه نکنید.

 )قواعد( 

 عربی نهم
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 )کتابی آبی( »2«گزینۀ  -31

 »سالم کرد»: سلَّم«سالم ماند/ »: سلم«به ترجمۀ این دو فعل و تفاوتشان توجه کنید: 

 )لغت( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »1«گزینۀ  -32

/ در گردش علمی»: العلمیۀِ السفرةِفی «بودند / »: کانوا«آموز /  ده دانش»: طلّاب عشرةُ«

هایی،  پژوهش»: أبحاث«کردن، براي تهیه /  براي آماده»: لتَهیئۀِ«: رفتند / »ذَهبوا«

 گیاهان ةدربار»: النّباتاتعن «تحقیقاتی / 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 رفته« ،»به این»: «3«، در گزینۀ »دارویی« و »شرکت داشتند«»: 2« ۀدر گزین

 نادرست است. »رفته بودند« و» این»: «4«و در گزینۀ » برخی« و »انجام« ،»بودند

 )ترجمه( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »4«گزینۀ  -33

 هاي دیگر: تشریح گزینه

و در گزینۀ » آرامش»: «2«، در گزینۀ »فرد ثروتمند«و » زیباتر -زیبا»: «1«در گزینۀ 

 .از موارد  نادرست هستند »زیباتر« و» براي جوانان»: «3«

 )ترجمه( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »2«گزینۀ  -34

 هاي دیگر: تشریح گزینه

»ت«دوستت / »: صدیقتک«اي /  نامه»: رسالۀً«دریافت کردي / »: استلمتطَلب :«

 جشن ازدواجش»: زواجها حفلۀ«خواسته است / 

و در  »عطر« و »رفت« ،»آموز دانشیک »: «3«، در گزینۀ »ممادر»: «1«در گزینۀ 

 نادرست است. »به چشم خود« و »تاکنون«، »گوید می« ،»اي نامه»: «4«گزینۀ 

 )ترجمه( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »3«گزینۀ  -35

که براي ساختن فعل ماضی » کان«اسمی مفرد و مؤنث است، بنابراین فعل » فاطمۀ«

 (کانَت).  صورت مؤنث بیاید ي اضافه شده است، باید با آن هماهنگ باشد و بهاستمرار

 )قواعد( 

 )کتاب آبی( »1«گزینۀ  -36
 –یقولونَ (مضارع)  –اند از: کانوا یشتغلونَ (ماضی استمراري)  افعال متن عبارت
 اسم است نه فعل.» سائقون: رانندگان«تفضَّلوا (امر)، دقت کنید  –یذهبونَ (مضارع) 

 )قواعد( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »3«گزینۀ  -37

 دهد. ) را نشان میالواحدة إلَّا ربعاًساعت سمت چپ، ساعت یک ربع مانده به یک (

 )قواعد( 

---------------------------------------------- 

 ترجمۀ متن درك مطلب

کردنـد. از   مـی   هاي قـدیم زنـدگی   ر قرنقوم عاد همان کسانی بودند که د«

ها  مند شده بودند، آن پرمیوه بهرههاي مختلف مانند قصرها و درختان  نعمت
واقعاً نیرومند بودند، اما کارهاي شایسته و دستورهاي خدا را انجام ندادند، پس 

ها (قومش)  خدا هود (ع) را براي هدایت به سویشان فرستاد. هود (ع) به آن
خدا را عبادت کنید و از پروردگارتان طلب آمرزش نمایید!  !قوم من فرمود: اي

جز هود (ع) و  سپس خداوند عذابش را فرستاد و به ،آنان هود را با تندي راندند
 »کسانی که با او ایمان آوردند، هالك شدند.

 )کتاب آبی( »4«گزینۀ  -38

 ها ... زیرا آن»: چرا قوم عاد در عذاب خداوند افتادند؟«سؤال:  ترجمۀ

 »را بعد از فرستادن او نپذیرفتند! سخن پیامبر خدا«ترجمۀ پاسخ: 

 )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »1«گزینۀ  -39

(باید دقّت نمود که همراهان هود » فقط هود (ع) از عذاب سالم ماند!«پاسخ:  ترجمۀ

 امان ماندند.)که ایمان آوردند نیز از عذاب در 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 مطابق متن درست است.» قوم عاد در زندگیشان قدرت زیادي داشتند!»: «2« گزینۀ

 مطابق متن درست است.» قوم عاد حقیقتاً بندگان خداوند نیستند!»: «3« گزینۀ

 مطابق متن درست است.» سرنوشت قوم عاد، خوشبختی واقعی نبود!»: «4« گزینۀ

 )لبدرك مط( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »2«گزینۀ  -40

 »در متن، چند فعل امر وجود دارد؟«سؤال:  ترجمۀ

 »اُعبدوا، استغفروا«هاي امر:  فعل

 (درك مطلب) 

 سؤاالت آشنا –عربی نهم 
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 )نژاد ساسان عزیزي( »1«گزینۀ  -41
اي را بـراي اتوبـوس    ه بلـیط ویـژه  پدر من معموالً هـر هفتـ  «ترجمۀ جمله: 

 »تر است. خرد، زیرا ارزان می

 نکتۀ مهم درسی:

دهندة زمان حال سـاده اسـت و قبـل از فعـل      نشان ”usually“قید تکرار 

) سوم شـخص  my fatherرود و چون فاعل جمله ( کار می ) بهbuyاصلی (

 سوم شخص بگیرد. ”s“باید  ”buy“مفرد است، فعل 

 )گرامر( 
---------------------------------------------- 

 )نژاد ساسان عزیزي( »3«گزینۀ  -42
 »رفت. وقتی دنیل در کانادا بود، تقریباً هر روز به اسکی می«ترجمۀ جمله: 
 نکتۀ مهم درسی:

طور مکرر انجام شده است، فعل زمان  براي کارها و اعمالی که در گذشته به
 بریم. کار می ) بهwentگذشتۀ ساده (

 )گرامر( 
---------------------------------------------- 

 )اله استیري رحمت( »3«گزینۀ  -43
هـاي المپیـک بعـدي     دوندة جوان چینی قصد دارد در بازي«ترجمۀ جمله: 

 »کند. قدر سخت تمرین می شرکت کند و به این دلیل است که این

 ) مصاحبه کردن2  ) اهدا کردن1
 ندن) باقی ما4  ) شرکت کردن3

 )واژگان( 
---------------------------------------------- 

 )اله استیري رحمت( »1«گزینۀ  -44
کـه   هاي بسیار خوبی در مورد ایـن  نزد دکترم رفتم و توصیه«ترجمۀ جمله: 

 »دارم، گرفتم. چگونه وزنم را پایین نگه
 ) فرهنگ2  ) توصیه، نصیحت1
 ) خیریه4   ) توجه3

 )واژگان( 
---------------------------------------------- 

 )نژاد ساسان عزیزي( »2«گزینۀ  -45
دوست من، مهدي، دیـروز تصـادف کـرد، امـا خوشـبختانه      : «ترجمۀ جمله

 »هاي روي صورتش بود. هاي کوچک و کوفتگی ، بریدگی]شامل[جراحات 
 ) کوفتگی، کبودي   2  ) دورة آموزشی  1
 ) قوزك پا 4   ) شهید   3

 )انواژگ( 

 )نژاد ساسان عزیزي( »4«گزینۀ  -46

در سومین شب حضور ما در جزیره، ماشینی را براي تفـریح  «ترجمۀ جمله: 

 »در سطح شهر کرایه کردیم.

 ) گشتن در اینترنت 2  ) فرستادن   1

 ) کرایه کردن4 ) حاضر شدن، شرکت کردن 3

 )واژگان( 

---------------------------------------------- 

 ۀ متن درك مطلب:ترجم

اي اسـت.   سـال جدیـد کـره    ،]سـولنال [. اسـت   یکی از تعطـیالت کـره  » سولنال«

. استقسمت مهمی از تعطیالت  »سبِی«روند.  ها به دیدن خویشاوندان می خانواده

کیک برنجی و رشته  مردم. استاعضاي مسن خانواده  گذاشتن بهاحترام  مفهوم آن

شب  خوابند و تا نیمه نمی ها آن. دهند انجام می هاي قدیمی خورند و بازي فرنگی می

اگر  عقیده دارند کهها  ن حافظی کنند. و آ، خدامانند تا با سالی که گذشت بیدار می

درسـت   ]تفکـر [دانند که ایـن   ها می . بیشتر بچهشود میبخوابید، موي شما سفید 

 ، اما دوست دارند بیدار بمانند.نیست

 )علی عاشوري( »2«گزینۀ  -47

 »؟درست نیستیک از موارد زیر  با توجه به متن، کدام«جمۀ جمله: تر

 »اي است. سال جدید کره» سبِی««

 )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 

 )علی عاشوري( »4«گزینۀ  -48

مـدت   براساس مـتن، مـردم کـره قبـل از سـال جدیـد، بـه       «ترجمۀ جمله: 

 .»مانند تري بیدار می طوالنی

 )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 

 )علی عاشوري( »4«گزینۀ  -49

 »کنند. ها نیز با سال گذشته خداحافظی می کند که بچه متن اظهار می«ترجمۀ جمله: 

 )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 

 )علی عاشوري( »3«گزینۀ  -50

در متن اشاره به این باور دارد کـه   ”this“دار  کلمۀ زیرخط«ترجمۀ جمله: 

 »کند. خوابیدن، موي مردم را سفید می

 )درك مطلب(

 انگلیسی نهم زبان
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 )کتاب آبی( »3«گزینۀ  -51

خواهد به تهران بـرود   هاي البرز است. او می کوه پدرم عاشق «ترجمۀ جمله: 

 »ها را ببیند. تا همۀ آن

 ی:نکتۀ مهم درس

 است. ”mountains” “، “themضمیر مفعولی مناسب براي 
 )گرامر( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »1«گزینۀ  -52

شـد، بـه ایسـتگاه     که اتوبوس داشت خـارج مـی   دقیقاً وقتی«ترجمۀ جمله: 

 »رسیدیم.

  ) بیمارستان2   ) ایستگاه1

 ) مراسم4   ) جشنواره3
 )انواژگ( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »2«گزینۀ  -53

خواهم آقا، مـن معنـی ایـن کلمـه را نفهمیـدم.       معذرت می«ترجمۀ جمله: 

 »توانید آن را لطفاً دوباره تکرار کنید؟ می

 ) فهمیدن، پی بردن2  ) فکر کردن1

 ) خواندن4  ) حدس زدن3
 )واژگان( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »2«گزینۀ  -54

 »دانیم که شرکت شما دفاتري در سرتاسر دنیا دارد. ما می«ترجمۀ جمله: 

 ) دورِ، سرتاسر2ِ   ) دربارة1

 ) گرد، سراسر4   ) با هم3
 )واژگان( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »3«گزینۀ  -55

هـاي مـذهبی زیـادي، ماننـد پـانزدهم       در کشور ما مراسـم «جمله:  ترجمۀ

 .» شعبان، براي جشن گرفتن وجود دارد

 ) موردعالقه، محبوب2   ) شخصی1

 ) ممکن4   ) مذهبی3
 )واژگان( 

 :کلوزتستترجمۀ متن 

آیـد.   خواهیم به سینما برویم، اما بهترین دوست من، جیم، با ما نمـی  امروز، من و دوستانم می

و دو روز پیش [به زمین] افتاد و پایش را شکست. وقتی مـن رفـتم او را ببیـنم، او گفـت کـه      ا

کنـد، و او بسـیار نگـران     اکنـون مـادرش از او مراقبـت مـی     کنـد. هـم   [پایش] خیلی درد مـی 

اش است. جیم باید یک هفته در خانه بماند. وقتی دکتـر آمـد کـه او را ببینـد، جـیم       سالمتی

خواهد به مدرسه برود، اما دکتر به او توصیه کـرد   ارد در خانه بماند و میگفت که او دوست ند

 .که در خانه بماند و استراحت کند

 

 )کتاب آبی( »2«گزینۀ  -56

 ) شکستن2  ) اتفاق افتادن1

 ) داشتن4  ) چسباندن3

 )کلوزتست( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »1«گزینۀ  -57

  ) گذاشتن2 داشتن، صدمه زدن ) درد1

 ) زندگی کردن4  ) صحبت کردن3

 )کلوزتست( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »3«گزینۀ  -58

 نکتۀ مهم درسی:

» مراقبت کـردن از کسـی  «معناي  به ”take care of somebody“به عبارت 

 توجه کنید.

 )کلوزتست( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »2«گزینۀ  -59

 ) سالمتی2   تصادف  )1

 ) چسب زخم4   ) حیاط3

 )کلوزتست( 

---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی( »3«گزینۀ  -60

 نکتۀ مهم درسی:

» 3«ینـۀ  با توجه به زمان گذشته و مفهوم جمله که منفـی اسـت، تنهـا گز   

 صحیح است.

 )کلوزتست( 

 سؤاالت آشنا –انگلیسی نهم  زبان
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 8: ۀصفح                         دهم انسانی) یۀ(پادوم  ۀمتوسط ةدور                               1400مهر 9 آزمون -) 1(ةپروژ           

  
 

  
 »مهرداد خاجی« »2«ۀ گزین -61

aبه ازاي  N∈ :داریم 

  ( a) a ,( a ) a , ,a a− ≤ − + ≤ ≤2 2 2 2 2 21   

 را به صورت زیر نمایش داد:  Aتوان مجموعۀ  بنابراین می

 { }A a, a , ,a= − − +1  

 نیز برابر است با:  Bمجموعۀ 

 
b a

B { a, a , ,b}
+ +

= − − +
1

1
¼ñø





  

Aپس مجموعۀ  B−  :نیز به صورت زیر است 

 
a (b )

A B {b ,b , ,a}
− + +

− = + +
1 1

1 2


  

 
a b aa ,b

ba b
+ + =

⇒ ⇒ = = ⇒ = − =

1 41
35 5 7

30
  

  )ها مجموعه( کتاب درسی) 14تا  4 يها (صفحه

---------------------------------------------- 

 »مهرداد خاجی« »3«ۀ گزین -62

 (( , ), , , , , , , ,( , ,n))1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

   

 بنامیم داریم:  Aاگر نام پیشامد را 

 (n ) nP(A) n
n n

− + −
= = = ⇒ =

9 2 7 1 14
2

  

nتوجه: اگر  ≤ nباشد آنگاه به ازاي  9 = ظر برابـر  ، احتمال مورد ن4

1
2

nشود که با توجه به شرط  می  >   قابل قبول نیست. 6

  ها) (مجموعه کتاب درسی) 17تا  15 يها (صفحه

 »پور خان سهیل حسن« »3«ۀ گزین -63

گیرد و  هم مقادیر منفی می xمنفی است اما  yدر این سؤال، مقادیر 

 هم مقادیر نامنفی، پس: 

xکمترین مقدار 
y

بزرگترین مقدار مثبت  xآید که  زمانی به دست می 

 بیشترین مقدار منفی خود باشد.  yو 

 xa min( )
y

= = = −
−

12 83
2

  

xبیشترین مقدار 
y

کمترین مقـدار منفـی    xآید که  دست می زمانی به 

 نیز بیشترین مقدار منفی خود باشد. yخود و 

 xb max( ) a b ( )
y

−
= = = ⇒ × = × − = −

−
3 2 2 8 163

2

  

  )یعددهاي حقیق( کتاب درسی) 22تا  19 يها (صفحه

---------------------------------------------- 

 »محمد منصوري« »4«ۀ گزین -64

 کنیم:  ها را تعیین عالمت می هاي داخل قدرمطلق ابتدا هر یک از عبارت

a  وb  اعدادي بین صفر و یک هستند و به هر توان طبیعی برسند باز

است و در نتیجه  3هم عددي بزرگتر از  cن صفر و یک خواهند بود. بی

c >2 ؛ با این حساب عبارت داخـل قـدرمطلق اول مثبـت و عبـارت     9

  داخل قدرمطلق دوم منفی است. 

 پس حاصل عبارت کلی برابر است با: 

 A a b c ( a b c )= − + − − + +6 2 2 6 12 22  

 a b c a b c= − + + − −6 2 2 6 12 22  

 a b a b
a b

a b b < ⇒ <

− <
= − − →

2 2 6 2

6 2
36 2 12

3 0
3  

 A ( a b b ) a b b= − − − = − + +6 2 12 6 2 123 3  

  )عددهاي حقیقی( کتاب درسی) 31تا  28 يها (صفحه

 ریاضی نهم

(n )
↓
− 9jkø

←→4keH»
←→4keH»↓
2jkø
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 9: ۀصفح                         دهم انسانی) یۀ(پادوم  ۀمتوسط ةدور                               1400مهر 9 آزمون -) 1(ةپروژ           

  
 »محمد بحیرایی« »2«ۀ گزین -65

خط مماس بر دایره در نقطۀ تماس بر شعاع دایره 

ــلعی   ــت. چهارضـــ ــود اســـ  BOMKعمـــ

االضـالع قطرهـا    االضالع است. در متـوازي  زيمتوا

BMمنصف یکدیگرند پس  BN=
1
2

؛ از طرفی 

ˆOMB =    ، پس:090

 : BM OB OM= − = − =2 2 2 2 25 3  رابطۀ فیثاغورس 16

 BM BN⇒ = ⇒ = × =
14 4 2
2

  

به دلیـل   BOMKاالضالع بودن چهارضلعی  دقت کنید دلیل متوازي

االضـالع   شود متـوازي  دو ضلع موازي و برابر با یکدیگر است که ثابت می

 است.

  )استدالل و اثبات در هندسه( کتاب درسی) 48تا  33 يها (صفحه
---------------------------------------------- 

 »مهرداد خاجی« »2«ۀ گزین -66

 Â ˆ ˆˆBCD : B C C ( )+ + + = 0
1 2 3 180 1

2


  

 ˆ ˆˆ ˆABC : A B B C ( )+ + + = 0
1 2 3 180 2



  

 
ˆ ˆB B

( ),( )

Âˆ ˆBCD : C B
ˆ ˆC C

Â ˆB̂ C

=


= + → =

→ + = 

1 2
1 11

1 2
1 2

2 2

2

2

Â]nIi â¾Ä»Hp



  

 است.  Cنیمساز خارجی رأس  CDبنابراین 

  
 

ˆ ˆC C DCH DCH DH DH
CD CD

 = ′ ′→ ≅ ⇒ =
=

1 2 ½jIe â¾Ä»Hp ¦Ä » oU»
 

 

  برابر است.  l2و  l1از دو خط  Dپس فاصلۀ نقطۀ 

  )استدالل و اثبات در هندسه( کتاب درسی) 52 تا 44و  35 تا 33 يها (صفحه

---------------------------------------------- 

 »مهرداد خاجی« »4«ۀ گزین -67
 نویسیم:  ابتدا دو طرف نامعادله را به صورت نماد علمی می

 n n/ / − −× × = × × × ×2 20 03 0 07 10 3 10 7 10 10 
 n n/− −= × = ×4 321 10 2 1 10  
 n n n/− − −× × = × = ×2 2 560 35 10 2100 10 2 1 10  
 n n n n/ /− − − −⇒ × > × ⇒ >3 5 3 52 1 10 2 1 10 10 10  
 n n n n⇒ − > − ⇒ > ⇒ >3 5 2 8 4  

 نامعادله برقرار است.  ،4تر از  بنابراین به ازاي تمامی اعداد طبیعی بزرگ
  )ترکیبی( کتاب درسی) 94تا  90و  67تا  65 يها (صفحه

---------------------------------------------- 

 »مهرداد خاجی« »1«ۀ گزین -68
هـاي ایـن    هاي دو خط یکسان باشند، دستگاه معادله هنگامی که معادله

 شمار جواب خواهد داشت.  دو خط بی
ـ  b) ۀاگر دو طرف تساوي معادل )x y a− + ضـرب   2را در عـدد   1=

 چنین خواهد بود:  کنیم، دستگاه معادالت،

 
( a)x y b
(b )x y a
− + =

 − + =

1 2
2 1 2 2

  

و مقدار ثابت در هر دو معادله نظیر به نظیر  yو  xاکنون باید مضارب 
 برابر باشند: 

b a
a ( a ) a a

a (b )
=

⇒ − = − ⇒ = ⇒ = − = −

2 31 2 2 1 5 3
51 2 1

  

 b a /⇒ = = =
62 1 2
5

  

  خطی) هاي معادله خط و( کتاب درسی) 112تا  108 يها (صفحه
---------------------------------------------- 

 »پور خان سهیل حسن« »1«ۀ گزین -69

 (x )(x ) (x )(x x ) (x x )− + = − + + = + −2 2 3 21 2 1 4 4 3 4  

 

x x x
x x(x x )

x

( x x)

x
( x )

+ − −
+ +

− −

−

− −

−
− −

3 2
2

3 2

2

2

3 4 2
5 102

5 4

5 10
10 4
10 20

16

  

 = + + + =1 5 10 16  مانده قسمت و باقی مجموع ضرایب خارج32
  )هاي گویا عبارت( کتاب درسی) 129تا  126 يها (صفحه

---------------------------------------------- 

l1

l2

l1
l2

Â
2
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 »مهرداد خاجی« »4«ۀ گزین -70

 
aداراي قطري به اندازة  aدانیم مربع به ضلع  می است که نصـف   2

 است.  ABCمثلث در  ACآن همان ضلع 

 AC ×
= =

3 2 2 3
2

 

 ABC : (AB) (AC) (BC) AB h+ = ⇒ = =2 2 2 4


 

 V S h ( )= = × =21 1 3 2 4 24
3 3³oÀ ½køI¤

 

A B C : (A B ) (A C ) (B C ) A B h′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ = ⇒ = =2 2 2 4


  V S h ( )′= = π× × = π
1 1 9 4 12
3 3ó»oh¶ ½køI¤

 

 
V
V

π π
= =

12
24 2

ó»oh¶

³oÀ

 

  )حجم و مساحت( کتاب درسی) 143تا  135 يها (صفحه
---------------------------------------------- 

 »کتاب آبی« »3«ۀ گزین -71
 ها:  بررسی گزینه

( (A B) (B C)) (A B C)
∅

− −   



 »1«: گزینۀ 

(A B C) A B C= ∅ =     

 
(A B) (A C) A (B C)=      2«:گزینۀ« 

 
B(با نمودار ون داده شده همسان نیست.) (A C)− ⇒ 3«:گزینۀ« 

 
  (A B) (A C)−   4«:گزینۀ« 

 
  )ها مجموعه( کتاب درسی) 14تا  11 يها (صفحه

 »کتاب آبی« »4«ۀ گزین -72

 تر:  در مثلث کوچک

 CD CD= + = ⇒ =2 2 23 1 10 10 

 Nۀیک واحد با مبدأ فاصله دارد بنابراین نقطـ  Cجایی که نقطۀ از آن

)عدد )+1  دهد. را نشان می 10

:تر در مثلث بزرگ (OFN) 

OF ON FN OF ( ) ( )

OF

OF , OA OF

= + ⇒ = + +

⇒ = + + +

⇒ = + = = +

2 2 2 2 2 2

2
1 10 3

1 2 10 10 9

20 2 10 20 2 10

 

  )عددهاي حقیقی( کتاب درسی) 27تا  23 يها (صفحه 
---------------------------------------------- 

 »آبی کتاب« »3«ۀ گزین -73

 
AMAM BM
BM

= ⇒ =
33
1

 

CNCN DN
DN

= ⇒ =
55
1

 

 ها با هم برابرند.   جایی که شکل مربع است و همه ضلع و از آن

y y x x y x x y+ = + ⇒ = ⇒ =
23 5 4 6
3

 

( y x)h y yS(AMND) y x
S(BMNC) y x(y x)h y ( y)

+ ++
= = = =

++ +

1 23 33 112 3
1 25 135 5
2 3

 )استدالل و اثبات در هندسه( کتاب درسی) 36تا  33 يها (صفحه 
---------------------------------------------- 

 »کتاب آبی« »1«ۀ گزین -74

 

− + + −

= × − × + ×

+ × − ×

5 128 3 72 2 200 4 98 4 242
5 64 2 3 36 2 2 100 2
4 49 2 4 121 2

 

 = − + + − =40 2 18 2 20 2 28 2 44 2 26 2 
  )توان و ریشه( کتاب درسی) 77تا  73 يها (صفحه
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 »کتاب آبی« »2«ۀ گزین -75

 

n n

n n

n n n n
(a b )(a b )...(a b ) (a b )...(a b )

n n n n n n

(a b)(a b)(a b )(a b )...(a b )

(a b )(a b )(a b )...(a b )

a b a b a b

= − + + = − +

+ +× ×

− + + + +

= − + + +

   = − = − = −   
   

2 2 4 4 2 2

2 2 2 2 4 4

4 4 4 4 2 2 8 8 2 2

2 2 1 1

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2







 

  )هاي جبري عبارت( کتاب درسی) 89تا  86 يها (صفحه
---------------------------------------------- 

 »کتاب آبی« »1«ۀ گزین -76

 

( x ) x x

x x x x x x
x x {x R | x }

− − ≤ −

− + − ≤ − ⇒ − − ≤ − −
⇒ − ≤ − ⇒ ≥ → ∈ ≥

2 2

2 2
3 2 9 3 26

9 12 4 9 3 26 12 3 26 4
15 30 2 2

 

 )هاي جبري عبارت( کتاب درسی) 94تا  90 و 83 يها (صفحه
---------------------------------------------- 

 »کتاب آبی« »1«ۀ گزین -77

  
y y
x x

− −
= = = −

− −
2 1

2 1

0 2 2
5 0 5

 ′dشیب خط  

 d ,dd : y ax y x′
= → = −  2

5
 دنا يزاوم

  )هاي خطی خط و معادله( کتاب درسی) 103و  102، 99 يها (صفحه
---------------------------------------------- 

 »کتاب آبی« »2«ۀ گزین -78

a ab a a b ab a(a b) a(a ab b )
a(a b)a ab a b b b(a b )

+ + + + + +
− = −

−− − −

2 3 2 2 2 2

2 2 3 2 2
2 2 

 

a(a b) a(a b) a b a(a b)
a(a b) b(a b)(a b) a b b(a b)

ab b a ab b a
b(a b) b(a b)

(b a)(b a) a b
b(a b) b

+ + + +
= − = −

− + − − −

+ − − −
= =

− −
− + +

= = −
−

2

2 2 2 2
 

  )هاي گویا عبارت( تاب درسی)ک 125تا  119 يها (صفحه

 »کتاب آبی« »3«ۀ گزین -79
R= شعاع کره  =شعاع قاعده استوانه 

h R= =  ارتفاع استوانه 4

 فضاي خالیحجم =حجم استوانه −حجم دو کره

R h ( R ) R ( R) R= π − × π = π − π2 3 2 34 82 4
3 3

 

R R R ( )= π − π = π −3 3 38 84 4
3 3

 

R R= π × = π3 34 4
3 3

 

به حجم یک کره رسیدیم پس حجم فضاي خالی مساوي حجم هر کـره  

 است. 

  )حجم و مساحت( کتاب درسی) 134تا  131 يها (صفحه

---------------------------------------------- 

 »کتاب آبی« »4«ۀ گزین -80
ریـالی باشـد،    50هاي  تعداد سکه yریالی و  200هاي  تعداد سکه xاگر 

 داریم:

x yx y
x yx y

x x

+ =+ = ⇒ ⇒ − − = −− × + =  
= ⇒ =

200 50 6250200 50 6250
50 50 175050 35

150 4500 30
 

x ,x y y y= + = ⇒ + = ⇒ =30 35 30 35 5 

  )هاي خطی خط و معادله( کتاب درسی) 112تا  108 يها (صفحه 

 

x

y
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی




