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 6931-79ي اول سال تحصيلي مرحلهنهم  ي آزمون پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي پايه 

          
    

 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت شیمی

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 3تکمیلي:؛ 3صفحه کتاب: 4فصل  متوسط/ سخت درک و فهم 2

 1و 

 پاسخ تشريحي:

تر اي تنظیم شده است که طبق آن، فلز باالتر با ترکیب حاوي یون فلز پایینگونهپذیري فلزها بهدانیم مجموعة واکنشمي

 دهد؛ ولي برعکس این قضیه صادق نیست.واکنش مي

توجه به این مطلب که کات کبود کتاب تکمیلي و  1پذیري در صفحة و مجموعة واکنش 3هاي صفحةبا توجه به آزمایش

 دهد.واکنش رخ مي 2شویم که فقط در گزینة هاي مس است؛ متوجه ميحاوي یون

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 8؛ تکمیلي: 7صفحه کتاب:  4فصل ساده کاربرد و ترکیب 2

 41تا 

 پاسخ تشريحي: 

 براي پاسخ به این پرسش باید آرایش الکتروني اتم این عنصرها را بر اساس مدل بور بنویسیم:

 2/8/8/2کلسیم: 

 5/8/2فسفر:

 3فسفر در دورة و 1دهد آن عنصر در کدام دوره از جدول قرار دارد؛ پس کلسیم در دورةتعداد مدار الکتروني هر اتم، نشان مي

 جدول است.

 2و  4و داراي 2و  4شود محل عنصر را در جدول متوجه شد، گروهبر اساس تعداد الکترون در آخرین مدار الکتروني، مي

 48الکترون دارد و در گروه  2الکترون هستند )به جز هلیم که  8تا  3الکترون، گروه سیزده تا هیجده هم به ترتیب داراي 

 است(.

 از جدول هستند. 45و  2و فسفر به ترتیب در گروه  پس کلسیم

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw


 
 6931-79ي اول سال تحصيلي مرحلهنهم  ي آزمون پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي پايه 

          
    

 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

24. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 9و  1صفحه کتاب:       2و  4فصل متوسط ترکیبکاربرد/  4

 49و  48کتاب تکمیلي: ؛44تا 

 :پاسخ تشريحي

 ها:بررسي گزاره

 الف: درست است.

 کند.ب: خیر؛ زیرا گازهاي سمي تولید مي

 نوع اتم(. 3اتم ساخته شده ) 7پ: از 

 ت: بله

11. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

کتاب یا فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب تکمیلي
 

درک و فهم، تجزیه و  1

 تحلیل، ترکیب

                    2فصل کتاب: فصل  خیلي سخت/ سخت

 23؛ تکمیلي:49صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي: 

گرم کربن با  6کند. پس گرم کربن مونواکسید تولید مي 7دهد و گرم اکسیژن واکنش مي 1گرم کربن با  3سؤال،  طبق صورت

 نماید.گرم کربن مونواکسید تولید مي 41گرم اکسیژن واکنش داده و  8

2𝑪توانیم معادلة واکنش دوم را به شکل از طرفي مي + 2𝑶2 ⟶ 2𝑪𝑶2 ایم(. از بنویسیم )تمام ضرایب را دو برابر کرده

 شویم که میزان مصرف اکسیژن دو برابر شده است.مقایسة این معادله با معادلة واکنش تولید کربن مونواکسید متوجه مي

رم، در گرم اکسیژن واکنش دهد؛ طبق قانون پایستگي ج 46اکسید تولید کند باید با گرم کربن بخواهد کربن دي 6پس اگر 

 شود.اکسید تولید ميگرم کربن دي 22این واکنش 
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24. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

صفحه          2فصل کتاب: فصل متوسط/ ساده کاربرد 1

 22و  24، تکمیلي: 48کتاب:

 پاسخ تشريحي:

کنند؛ یعني در آخرین هاي رایج و پایدار، از قاعدة اوکتت یا هشتایي تبعیت ميمان باشد که یوندر این پرسش باید حواس

 الکترون دارند. 8مدار الکتروني خود، 

 نویسیم:پس آرایش الکتروني و بار یون رایج هر دو عنصر را مي

:𝑀𝑔منیزیم:  2/8/2 ⟹ 𝑀𝑔2+: 2/81212 

:𝑁نیتروژن:  2/5 ⟹ 𝑁3−: 2/877 
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 فیزیکسواالت 

16. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 1فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

شوند که مقدار جابجایي و مسافت پیموده شده توسط متحرک برابر برابر مي مقدار سرعت متوسط و تندي متوسط زماني با هم

دهد که جهت حرکت متحرک تغییر نکند. دقت کنید که در حرکت یکنواخت یا حرکت روي یک باشد. این تنها زماني رخ مي

 .تي مساله نیستخط راست ممکن است جهت حرکت متحرک عوض شود. عالوه بر آن لزوما یکنواخت بودن حرکت شرط درس

29. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 5فصل  ساده دانش و کاربرد 2

 پاسخ تشریحي: 

k

m
msa f ma F f ma

s s
F mg ma F ma mg N

2

6
1 5

4

0 1 0 1 30 1 5 0 1 30 10 75

 

24. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي حیطهبه سطوح) 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 1فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

m در این حرکت تغییر سرعت توپ برابر
s

 است. بنابراین شتاب متوسط برابر است با: 5

m
msa

s s
⸮

2

5
25

0 2
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27. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 74صفحه کتاب تکمیلي:    5فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشریحي: 

 کند.شود و در جهت حرکتشان بر آنها اثر ميميدر هر سه مورد ذکر شده، اصطکاک نیرویي است که باعث حرکت اجسام 

51. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 55کتاب تکمیلي:  صفحه 1فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2
 63تا 

 پاسخ تشريحي: 

tدر لحظه  s80  ثانیه حرکتش  451سوسک از مبدا مختصات عبور کرده است؛ اما جهت حرکتش عوض نشده است. سوسک در کل

متر جابجا شده است، پس سرعت متوسطش برابر  -6
m cmV
s s

6
0 04 4

150
سرعت  51تا  1است. در فاصله زماني  

 کرده است و سرعتش صفر بوده است.ثانیه سوسک حرکتي نمي 451تا  431سوسک در حال کم شدن بوده است. و در فاصله زماني 

41. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

یا  فصل  و  صفحه سوال، در کتاب
 کتاب تکمیلي

 1فصل  متوسط کاربرد 2

 :پاسخ تشريحي

s600صداي حسین به پوریا در مدت زمان 
2

300
s225رسد. ببر هم در مدت مي  

9
25

ثانیه  7رسد. پس حسین حداکثر به پوریا مي 

 فرصت دارد تا پوریا را متوجه خطر کند.

42. 

سؤال با توجه به سطح  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 5فصل  سخت تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشريحي: 

اندازه وزنش از طرف رود، برآیند نیروهاي وارد بر آن صفر است. بنابراین طبق قانون اول نیوتن به وقتي سنگ با سرعت ثابت پایین مي
نیوتون  41شود، بنابراین ترازو به اندازه العمل این نیرو به آب و به سمت پایین وارد ميشود. عکسمایع نیرو به سمت باال به آن وارد مي

 دهد.نیوتن را نشان مي 441دهد؛ یعني عدد بیشتري را نشان مي
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 شناسیسواالت زیست

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

کتاب علوم نهم.                                      42و  44فصل  سخت ترکیب 1

،  428، 449، 441 صفحه کتاب:

429 ،431 ،434 

 

 پاسخ تشريحي:

 

 

 علوم نهم 441

ي طراحي کلید شناسایي شرح داده شده است. بر اساس کلید شناسایي که در این ، نحوه441علوم، ص در کتاب 

ي هاي تعداد بال، و اندازهصفحه وجود دارد، در دو طرف کلید باید صفاتي از یک جنس وجود داشته باشد. ) صفت

و راهي از یک جنس باشند، از سوي بال و رنگ بال با هم مقایسه شده است.( پس باید صفات  دو طرف یک کلید د

ي نهاندانگان و کند وجود دانه دربارهدیگر با توجه به گیاهان داخل کلید تنها صفتي که در این جدول صدق مي

 ي سایر گیاهان است. بازدانگان و نبود آن درباره

 
زوي از آغازیانند نه گیاهان. پس وجود نوشته شده است که ج 449کتاب درسي ص  44ها در فصل ي جلبکدرباره علوم نهم 449

 آن در این کلید درست نیست.

 
 ي رسم کلیدي مشابه کار شده است.نحوه 434در کتاب علوم نهم  ص  علوم نهم 434

 
 علوم نهم 431

 

 علوم نهم 427

 ها آوند ندارند. ذکر شده که خزه 431در کتاب نهم ص 

 
 ، و نبود آوند صفت مشترک این دو گیاه نیست.ها آوند دارندذکر شده سرخس  427در ص 
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 کتاب نهم اشاره شده نهاندانگان دانه دارند. پس مي توان صفت داشتن دانه را به آنها نسبت داد.429در ص    علوم نهم 429

 
 کتاب نهم ذکر شده که بازدانگان دانه دارند. پس مي توان صفت داشتن دانه را به آنها نسبت داد. 428در ص    علوم نهم 428

 
 کتاب نهم ذکر شده سرخس و خزه دانه ندارند. پس مي توان صفت نداشتن دانه را به آنها نسبت داد. 431در ص  علوم نهم 431

 
 

51. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي سطوح) حیطهبه 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 تکمیلي 42فصل کتاب:  متوسط کاربرد 1

 تکمیلي 437 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي:

کند. ساعت زیستي گیاه تغییر ميبا انتقال یک گیاه از مکاني به مکان دیگر که از نظر زماني داراي اختالف با مکان اولیه است 

بحث شده است. عناصر ضروري مورد نیاز یک گیاه میزان مشخصي  437این موضوع به طور گسترده در کتاب تکمیلي ص 

کند. خواص دارویي گیاه هم با جا به ها با یک جا به جایي ساده تغییر نميکند. تعداد کروموزوماست و با جابه جایي تغییر نمي

 کند.یر نميجایي تغی

55. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

کاربرد/ تجزیه و  2

 تحلیل

کتاب تکمیلي                                        9فصل  متوسط

 تکمیلي 423 صفحه کتاب:
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 پاسخ تشريحي: 

کتاب 

 تکميلي

. جدول رده بندي ببر. یک جانور به فرمانرو جانوران تعلق دارد، و در یک نام علمي 1ي گزینه 423

) رو به روي گونه(  بخش آغازین نام جنس است. که نام جنس با  حروف بزرگ و گونه با 

 حروف حروف کوچک است.

  

 

56. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي سطوح) حیطهبه 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

تجزیه و تحلیل/  4

 کاربرد/ ترکیب

 41علوم نهم، فصل  42فصل  سخت

تکمیلي                                     

 426تکمیلي،  438صفحه کتاب:

 علوم نهم

 پاسخ تشریحي : 

 در این صفحه انتهاي این صفحه راجع به داز صحبت شده است. دانش آموز کافي  438 تکمیلي 

 هاياست توجه کند داز مانند نخل یک گیاه تک لپه است. گیاهان تک لپه چون برگ

 ها در رو و پشت برگ برابر است.عمودي دارند تعداد روزنه 
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 علوم 

 نهم

 رید کبالت، شمردن روزنه مد نظر قرار گرفتهها در کلدر این فعالیت قرار دادن برگ 426

 هاي دو لپه تعداد روزنه دراست که دانش آموز باید با انجام آن متوجه شود در برگ 

 سطح تحتاني بیشتر، و در برگ تک لپه پشت و روي برگ تقریبا برابر است. 
  

 
 429 کتاب علوم

 
 عمودي(ي ویژگي هاي تک لپه و دو لپه ) داشتن برگ مقایسه

 

57. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 9کتاب نهم، فصل  44فصل  ساده دانش 2

تکمیلي                                   

علوم  421و  448 صفحه کتاب:

 تکمیلي 421نهم، 
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 پاسخ تشریحي :

 محتوا کتاب صفحه 

علوم  448

 نهم 

ي ي سلولي هستند. ) مثل گیاهان( و فاقد پوشش در اطراف مادهها( داراي دیوارهها)پروکاریوتباکتري

 وراثتي هستند.

 
 استافیلوکوک اورئوس نوعي باکتري است. تکمیلي 421

 

کتاب  421

 علوم

 یوکاریوت است. ) داراي پوشش اطراف هسته.(مخمر نوعي قارچ است و 

 
 

58. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

کاربرد، تجزیه و  2

 تحلیل، ترکیب

       کتاب علوم نهم                             44 متوسط

 421الي  448 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي : 

ي آغازیان آب راکد با این آغازیان آشنا شده باشد. آمیب نوعي آغازي است که تک سلولي  و فاقد شکل دانش آموز باید در فعالیت مشاهده

ها آشنا شود. آغازیان را ميآغازیان و باکتريي مشخص است و با پاي کاذب تغذیه مي کند.  ضمنا باید در این فعالیت با تفاوت مشاهده

 استفاده کرد. 411شود با میکروسکوپ نوري با عدسیهاي یاد شده دید اما براي دیدن باکتري باید از روغن ایمرسیون و عدسي 
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 محتوا کتاب صفحه

 علوم 421

 
ي دیدن آنها در زیر نحوهدر این فعالیت دانش آموز باید آغازیان برکه را ببیند و با انواع آنها و 

 میکروسکوپ آشنا شود.

 تکمیلي 426

 
 ها شرح داده شده است. ي باکتريي مطالعهدر رنگ آمیزي گرم، در کتاب تکمیلي نحوه
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 شناسیزمینسواالت 

59 . 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

صفحه سوال، در کتاب یا فصل  و  

 کتاب تکمیلي
 

 23؛ تکمیلي:49صفحه کتاب: متوسط درک و فهم 2

 :پاسخ تشريحي

اي که نتیجة برخورد با توجه به تصویر، انتظار نداریم رشته کوه میان اقیانوسي تشکیل شود. اما تشکیل آتشفشان در ورقة قاره

چنین وقوع زلزله دور از انتظار نیست. مورد مشخص دیگر، گسترش است و هماي و در ادامه، نفوذ ورقة اقیانوسي با ورقة قاره

 بستر اقیانوس است.

61. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

تا  65 کتاب:صفحه          6فصل متوسط درک و فهم 1

67 
 

 پاسخ تشريحي: 

هاي جدید رسد و سنگها محل بازشدن ورقة اقیانوسي است. در نتیجه همواره ماگما از گوشته به سطح زمین ميکف اقیانوس

 .اي اشاره دارند که صحیح نیستهر دو به محل برخورد دو ورقة قاره 1و  3شود. گزینةسن در این قسمت تشکیل ميو کم

 

 

 ای )مد ظله العالی(ا... خامنهآیت حضرت رهبر معظم انقالب اسالمی،

عدالت به معنای این نیست که ما به همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه؛ »
استعدادها باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش 

اما مالک باید استعدادها باشد،  تردیدی نیست.استعدادها باید تدبیری بیندیشیم. در این 
 «الغیر. عدالت این است.
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 فیزیکسواالت 

12. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 99ص  – 9فصل  متوسط تجزیه و تحلیل -کاربرد  1

 

 پاسخ تشريحي: 

 توان نوشت:طبق اصل کار مقدار کار انجام شده توسط نیروی محرک و مقاوم با هم برابر است. بنابراین می

E
E R

R

dRE d R d
E d

u  u o    
10 1
40 4

  

11. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

کتاب یا فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب تکمیلي
 

 99- 99ص  -9فصل  ساده کاربرد 2

 

 پاسخ تشریحي: 

 متر است: 2متر و طول بازوی محرک آن  5/0مطابق شکل میله آهنی اهرمی است که طول بازوی مقاوم آن 

 

 

 

/E RE d R d F F Nu  u o u  u o  2 1200 0 5 300 

متری نیروی -نیوتون 000نیوتون باشد و این نیرو برای غلبه بر گشتاور  000بنابراین مقدار نیروی محرک باید 

 اصطکاک الزم است. گشتاور نیروی کارگر هم همین مقدار است.

 

 

 

F 
 اصطکاک

متر 5/0  

متر 5/1  
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12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 99ص  – 9فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

 توانیم همه مسائل مربوط به آن را حل کنیم:ها رعایت کنیم، میاگر دو نکته را درباره قرقره

 اول اینکه کشش در طول یک طناب ثابت است.

هایی است نخکشند، برابر مجموع کشش دوم اینکه مجموع کشش نخهایی که یک قرقره را به سمت پایین می

 کشند.که قرقره را به سمت باال می

برابر، در  0هم  2برابر نیروی محرک، در گزینه  0به جسم نیروی  1با این دو نکته معلوم است که در گزینه 

است که در  0شود. بنابراین بهترین گزینه برابر نیروی محرک نیروی وارد می 2، 4برابر و در گزینه  4،  0گزینه 

 است. 4کانیکی آن مزیت م

 

 

 

 

 

12. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 99تا  98ص  – 9فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشریحي: 

شود و فشار هوای بیرون، نوشابه را به درون نی هل مکیم، فشار باالی نوشابه کم میوقتی هوای باالی نی را می

دهد. له شدن قوطی فلزی هم بدلیل کاهش فشار درون و تاثیر فشار بیرون بر قوطی است. کار کردن جاروبرقی می

شود و هوای اطراف نوشیدن نی با نوشابه است؛ یعنی فشار هوا در باالی آشغالها با مکش جارو کم میهم دقیقا مانند 

سطح شدن مایعات در ظروف مرتبط به هم ربطی به فشار هوا ندارد و دهد. اما همآشغالها را به درون لوله هل می

 فشار مایع موثر است.

E 

E 

3E 

2E 

E 
E 

E E 

E 
E 

E 

E E 

E 2E 

E E E 

2E 2E 
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55. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(طهسطوح) حی

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 98تا  95ص  – 9فصل  ساده کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

شود. اما شود و هم وزنش. بنابراین فشار زیرش عوض نمیکنیم، هم سطح آن نصف میوقتی آجر را از وسط نصف می

شود؛ پس فشارش شود و سطحش عوض نمیصورت طولی، وزنش نصف مینصف کردن آجر بههای دیگر با در گزینه

کند. کند. بنابراین فشار زیرش تغییر میدهد، اما سطح را عوض میشود. عمودی کردن آجر وزن را تغییر نمیکم می

 شود.ن فشار در زیرش عوض میدهد. بنابرایقرار دادن آجر روی آجر هم وزن را دو برابر کرده؛ اما سطح را تغییر نمی

12. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 9فصل  متوسط ترکیب - کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

سطح شود با هم برابر است. اما از آنجا که پونز در تعادل است. بنابراین نیرویی که از طرف دو انگشت به آن وارد می

 درست است. 0فشار در آن سطح کمتر از سطح نازک پونز است. بنابراین گزینه  تماس در قسمت پهن بزرگتر است،
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 شناسیزمینسواالت 

19. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 85 ساده دانش  2

 

  :پاسخ تشريحي

 تخمین زد.با کمک فسیل راهنماي دایناسورها مي توان سن زمین را 

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 98 متوسط تجزیه تحلیل  2

 

 :پاسخ تشريحي

-بخشي وصل شده که اکتشاف آن در قارهي ونگر است. هر فسیل به ها جزو شواهد نظریهتشابه فسیل جانداران در برخي قاره
هاي یافت شده شباهت ها وجود دارد. منظور از شباهت فسیلدهد. تنها فسیل گیاه در تمام قارههاي مختلف را نشان مي

 هاست.هایي شبیه هر یک در سایر قاره( به هم نیست، بلکه وجود فسیل8و  9و  5و 1هاي موجود در این تصویر ) فسیل
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 سواالت شیمی

17. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 1فصل ساده کاربرد دانش 2

 

 پاسخ تشريحي:

الکترون است و آرایش زیر را  11داراي  +𝑀𝑔الکترون دارد؛ یعني یون  15است؛ پس در حالت خنثي  15عدد اتمي منیزیم 

 دارد:

 5مدار اول: 

 9مدار دوم: 

 1مدار سوم: 

23. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 9فصل متوسط کاربرد دانش 2

 

 پاسخ تشريحي: 

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C

C
C

C
C

C

C

C
C

C
CC

C
C

C
C

C
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22. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 5فصل متوسط تجزیه و تحلیل 2

 :پاسخ تشريحي

 دارد.اتم کربن وجود  90بال طبق سؤال، در مولکول باکي

 مطابق شکل مولکول، هر اتم کربن به دو اتم دیگر با پیوند یگانه و به یک اتم دیگر با پیوند دوگانه متصل است.

 اتم داریم. 90دو پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه دارد و ما هم در مولکول، کالً  ،پس هر اتم

 پیوند دوگانه. 90پیوند یگانه و  150شود یعني مي

جا است پیوند است. نکته این 1در مولکول هیدروژن هر اتم هیدروژن یک پیوند دارد ولي کل مولکول هم داراي  اما صبر کنید!
 شماریم!شماریم! یعني هر پیوند را دو بار ميکه ما هر پیوند را براي هر یک از دو اتم، یک بار مي

 پیوند دوگانه هستیم. 90پیوند یگانه و  90هم شاهد حضور  𝐶60پس در مولکول 

21. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 
 کتاب یا کتاب تکمیلي

 1فصل ساده دانش 1

 پاسخ تشريحي: 

 فقط مورد الف درست است.

22. 

سطح سؤال با توجه به  صحیحگزینه 
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 5فصل متوسط / دشوار / تجزیه و تحلیل کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

 موارد الف و پ رادیکال هستند.

 ها:بررسي سایر گزینه

 است.: ترکیب یوني همواره خنثي 5

 : ساختار لوویس این یون به شکل زیر است و میبینید که هر دو اتم هشتایي هستند:9

N O 

 : کاتیون درست است.8

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
پاسخ تشریحی مسائل ریاضی در takmili.com
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22. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي

 5فصل متوسط درک و فهم 2

 پاسخ تشريحي:

 استایرن ندارند.هاي اکسیژن و نیتروژن است. پس موارد ب و ت هیچ ربطي به تجزیة پلياستایرن فاقد اتم

  

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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 شناسیسواالت زیست

23 . 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

کتاب درسي.  تکمیلي  119ص  متوسط کاربرد 2

159 

 پاسخ تشريحي:

این نام حتما و در تمام دنیا یکسان است، و دانشمندي که یک گونه را شود. نام علمي از دو بخش جنس و گونه ایجاد مي

شود. گذارد. نام جنس با حروف بزرگ و نام گونه با حروف کوچک آغاز ميکند این نام را بر روي گونه ميکشف وشناسایي مي

 در صورتي که این دو به تنهایي هم استفاده شوند باز جنس باید با حروف بزرگ نوشته شود.

 : غلط: نام گونه با حرف کوچک آغاز شدهPlodia Interpunctellaپس: 

Enterobacter asburiaeصحیح : 

bacillusغلط نام جنس با حرف کوچک آغاز شده : 

مالحظات: در سوال از دانش آموزان خواسته شده بود با توجه به متن اسامي را بررسي کنند بنابراین متن جدیدي تکرار نشده 

هاي علم با اي و درک مطلب است، که دانش آموز با توجه به آن به ارتباط بیشتر شاخهسوال نوعي سوال بین رشتهاست . این 

 کند.هم پي برده و با توجه به متن پاسخ را کنکاش مي

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

سوال، در کتاب یا فصل  و  صفحه 

 کتاب تکمیلي
 

 تکمیلي 159 -کتاب درسي 180 تجزیه تحلیل  کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

که در متن  ي شب استتعلق دارد. شب پره نیز نوعي پروانه پروانه به گروه حشرات، و بندپایاناشاره شده  180ي در صفحه

 159ها تعلق ندارند. در ص شبیه کرم هستند ولي به گروه کرماي از زندگي . الرو حشرات هر چند در دورهاشاره شده است

 تکمیلي به انواع دگردیسي اشاره شده و ذکر شده دگردیسي پروانه کامل است.

مالحظات: در سوال از دانش آموزان خواسته شده بود با توجه به متن اسامي را بررسي کنند بنابراین متن جدیدي تکرار نشده 

هاي علم با اي و درک مطلب است، که دانش آموز با توجه به آن به ارتباط بیشتر شاخهسوال بین رشته است . این سوال نوعي

کند. در این بخش نیاز به تصویر یا عبارت جدیدي نیست و دانش اموز با هم پي برده و با توجه به متن پاسخ را کنکاش مي

 تواند پاسخ را استنباط کند.هاي متن ميداده

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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29. 

سطح سؤال با توجه به  صحیح گزینه

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 تکمیلي 151 متوسط  درک و فهم 2

 پاسخ تشريحي:

فاقد هاي این جاندار آید. ویژگيدار به شمار ميهاگ فیش، جانداري شبیه مارماهي است و در رده بندي نوعي مهره

دانند، اما دار ميي غضروفي.  هرچند این جانور را نوعي مهرهستون مهره و آرواره،  داراي نوتوکورد، داراي جمجمه

دار و ي تقسیم جانوران به مهرهدهد باید دربارهدانشمندان معتقدند وجود جانداراني مانند هگ فیش نشان مي

 مهره تجدید نظر کرد.بي

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 155کتاب. تکمیلي  185ص  ساده کاربرد 2

 پاسخ تشریحي : 

ي ماهي، اره ماهي( نوزاد قورباغه در مرحلههاي غضروفي خط جانبي  ندارند. ) مثل ماهي خاویاري، کوسه ماهي

 .الروي داراي خط جانبي است

27. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 180 متوسط تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشریحي :

ي ارومیه است. به آرتمیا یا میگوي آب شیرین دارد که نوعي سخت پوست بومي در حال انقراض در دریاچهاین سوال اشاره 
هاي دیگر این جانوران که در کتاب دارند.  از ویژگي بند بنداند، که مانند سایر بندپایان بدن سخت پوستان گروهي از بندپایان
اند و بیني ذرههستند،  آبزي و دریازيمچنین اشاره شده اکثر آنها است. ه ده جفت پا،درسي به آن اشاره شده، وجود 

 بنابراین: سایر آبزیان بزرگ باشند.توانند غذاي مي

هاي خارپوستان : توتیا جزو خارپوستان است و دستگاه گردش آب از ویژگي9: صحیح است. مورد 5صحیح است. مورد  1مورد: 
تواند ند اما گروهي متفاوت از سخت پوستان هستند. دانش آموز با توجه به تعداد پا مي. هزارپایان جزو بندپایان ا8است. مورد 

 هاي آن ارتباطي به بندپایان ندارد.. حلزون جزو نرم تنان است و ویژگي5این موضوع را تشخیص دهد. مورد 

ات بیشتر مي توانید به جدول مالحظات: صفات کلیدي این جانور در جدول ذکر شده و نیازي به تصویر نیست. براي اطالع
 مراجعه کنید. 180ي صفحه

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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23. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

کاربرد، تجزیه و  2

 تحلیل

 کتاب 195بر اساس نمودار ص  متوسط

 پاسخ تشريحي :

مي تواند  نشان دهنده ي این نمودار   aنشان دهنده ي نمودار نسبت دما به فتوسنتز در حالت کلي است. نمودار   bنمودار  

اگر سوال یک گیاه در در یک گیاه سردسیر باشد. چون حداکثر دمایي که آنزیمها از کار مي افتند به نسبت بقیه کمتر است.  

 بود.  C ي زینهمناطق گرمسیر را خواسته بود پاسخ گ

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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     23/11/98  تاریخ:

 
 هب انم خدا 

 

 035-38251040تلفکس:    035-38255199کوچه اصلی مهدی آباد    تلفن:  -بلوار مدرس -یزدآدرس: 

 1398بهمن  20 -اشکاالت سواالت آزمون سنجش و پایش علمی سمپاد 
 با سالم و احترام

آمققاناو و اهققاابان بققا  برققراو  یو، مرباطققزی ادققسااال ناققر  ی سققاااال ااقق  آنمققاو  ابقق  بریسققن طبققب بریسققن  ا  
 بادبد:من
 

 پایه هفتم:
تاسققب باققرای  ان متققررهر   ققرآو بققز اهققر  دققس  تررهققز  1نارا گزابز  .باددپاسخ صحرح من 1گزابز : قرآن 2ال ؤس

 تاا د پاسخ صحرح بادد نارا کلهز »کز«  ی تررهز اضافن است. هن 4دده است. اما گزابز 
 

 پاسخ صحرح است. 3گزابز  عربی: 54سؤال 
 

 3500 = 500×3 + 400×2 + 300×4     پاسخ صحرح است. 3گزابز  ریاضی: 71سؤال 
 

اققا  ناققرا فرققای تققایرر باققرای  ققامرز   ی حدققد مااقققاال  ای   طبققب آمانه پاسققخ صققحرح اسققت. 1گزابققز  علوم: 82سؤال 
 آماناو( و حدد آب خایج دده  ی ماه و نمر  مااو  است. ا  

 
 است. کتاب  یسنرهلز اول خایج ان  علوم: 89سؤال 

 
 پاسخبامز یبطن بز مت  ساال  دای !مت  و  پاسخ صحرح است. 1گزابز  علوم: 97سؤال 

 
ناققرا اگققر مرققزاو بای ققدگن یا براسققا،  پاسققخ  ای . 2تاا بققد پاسققخ سققاال بادققبد و سققاال من 2و  1گزابققز  علوووم: 99سؤال 

ایتفققاون کققز بادققبدی    ای ققدی بققا اققر دققس  و  اققا  وهققااققااک کققز  ااایهایتفققاآ آب رهققه دققده ا ققدانه بارققرادی  ی  ر 
 اا  الف و ب و پ مقدای ایتفاآ آب مااو  است.مقدای ایتفاآ آب برابر خاااد با . لذا  ی  ر 

 

 پایه هشتم:
 یج  2 یسققت اسققت(  ی حققالن کققز  ی پاسققخبامز گزابققز  3پاسققخ صققحرح اسققت  فقققب رهلققز  1گزابققز  :علوووم 83ال ؤسوو 

  دای .دده و مت  پاسخبامز ارچ یبطن بز مت  ساال 
 

 بققز سققطح دققسهن و پرققتن ا رهلققز اول  ی کتققاب  یسققن ادققایه  ی . ای مطالب خایج ان کتاب  یسن  :علوم 93سؤال 
  رده است.

 
 ااتبد. و اا ان خایج ان کتاب خایج ان با رز ببد  :انگلیسی زبان 124سؤال و  123سؤال  ،116سؤال 



 
 

 

     23/11/98  تاریخ:

 
 هب انم خدا 

 

 035-38251040تلفکس:    035-38255199کوچه اصلی مهدی آباد    تلفن:  -بلوار مدرس -یزدآدرس: 

 
 پایه نهم:

 تاا د مبد پاسخ  ادتز بادد.منساال  امفهام و  :هاپیام 8سؤال 
 

 ببد  اوالم دده است.ساال خایج ان با رز فارسی: 33سؤال 
 

  یج دده است. 3بادد کز  ی پاسخبامز من 4پاسخ صحرح گزابز  عربی: 48سؤال 
 

  یج دده است. 3بادد کز  ی پاسخبامز گزابز من 1پاسخ صحرح گزابز  ریاضی: 73سؤال 
 

و بدوو  ا ات  فرمالی  ساال خایج ان کتاب است نارا فرمال اترل  گلرسال  ی کتاب  یسن  رات شیمی: 81سؤال 
 ح  کر و ساال مهس   رات.

 
 ادد.تاا د پاسخ بمن 3ابز زو اد گ 1 ی سطح کتاب  یسنی اد گزابز  علوم: 94ال سؤ
 

اا سققاال طققره و  بااققد ان ااقق   اققهتاا  »ساال مهبققاآ« مطققره دققده تقدا   ان ساااال ان  اهت درس اجتماعی:
 .است ددهمن
 

 با تشکر 
 دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد

23/11/1398 
 
 

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *  سال تحصیلی فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله اول سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه نهم  : رشته  (نهم) 9  پایه :  3عربی   درس:

2370  کد درس:  عربی  گروه درسی :
7  

 arabi 9-202  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٢کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان   خراسان رضوي-21  09390571650  94014520  ابوالفضل رحمنی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید.» KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  استفاده نمائید. MathTypeنرم افزار  ، می توانید از افزونهفرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
  ؟

 دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  ج نیسوال به ا نیجدول اول

  

 

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  است؟ درستناترجمه کدام گزینه   -1

2  

1(  
داءِ ُظ ا�ْ  َو لِ�ن 

َ
مانَِة:و� به روا إِ� ِصْدِق اَ�ديِث َو أ

َ
األ

  )2  راستگو� و امانتداری توجه كنيد.
حْ 

َ
جَر َمن أ

َ
قطعاً ما تباه ن� كنيم پاداش َن َ�َمالً:َس إنّا ال نُضيُع أ

 .� ا�ام دادی را به نيكو�رك� را  كه  
  

3(  
 را (كه ) ا�ام ن� د،آ�ه�يگو چرا � :�َِم تَقو�وَن ما ال تَفَعلوَن 

   .ديده
َدر�ُس:�س دا�ستم كه چطور درس �وانم.رفْ َ�عَ   )4

ُ
  ُت كيَف أ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثر حیطه محتوایی سؤال

  4گزینه  متوسط  دانش  ترجمه جمله  شناختی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ترجمه درست است.  (نامشخص)  1

  ترجمه درست است.  (نامشخص)  2

  ترجمه درست است.  (نامشخص)  3

پاسخ 
  تشریحی

  پس دانستم که چطور درس بدهم. درست است،ترجمه درست:نا 4گزینه 

  

  است؟ نادرستترجمه کدام گزینه   -2

2  

ْ�َُث عن عمٍل:  )1
َ
 بِا�ُ�ءِ بغتًة:  )2  گشتم.دنبال �ری  أ

َ
  �وع به گر�س� كرد.ناگهان  بََدأ

  �شكر كرد.    به خاطر هديه آوردن َشَكرَهُ � َجلِْب ا�ديّة : از او   )4  چ�ی رخ نداده است.گو�ا  ٌء :أنّه ما َحَدَث �كَ   )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  دانش  ترجمه جمله  شناختی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ترجمه این جمله درست است.  (نامشخص)  2

  ترجمه این جمله درست است.  (نامشخص)  3

  ترجمه این جمله درست است.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  ترجمه درست این عبارت:دنبال کاري می گردم.) جواب سؤال است.1گزینه (

  

  ترجمه درست عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟  -3

».ُ�ت�ِهِ �الً و نهاراً  �َن إد�سون �َشتِغُل �«  

1  

1(  
ادیسون در کارگاهش شب  

  و روز کار می کند.
2(  

در  ادیسون شب و روز 

کار می  آزمایشگاهش

  کرد.

3(  

به کارش  پیوسته ادیسون 

شب و روز در آزمایشگاه  

  مشغول  بود.

4(  
شب و روز مواد را ادیسون  

   آزمایش می کرد.   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  ترجمه  شناختی



نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  فعل جمله باید ماضی استمراري ترجمه شود:کار می کرد.  (نامشخص)  1

  فعل جمله ماضی بعید ترجمه شده است:مشغول بود.  (نامشخص)  3

  فعل جمله (کان یشتغل) است یعنی :کار می کرد نه آزمایش می کرد.   (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  ) صحیح است؛زیرا فعل جمله ماضی استمراري (کار می کرد) ترجمه شده است.2گزینه (

  

 کدام گزینه با توجه به توضیح مقابلش نادرست است ؟  -4

1  

١(  
اّ�ي يَْصَعُد ِمَن ا��ُء ... 

خاُن).ا��ارِ    )٢  (ا��
ِ  ...يَِقُف ِ�   ر�يَِة ا�ّشارِِع �

( ��   )٣   ا�ُمرورِ.(ا���
ُحِف و  عِ َطبْ ...َم�ُن   ا�ص�

الِت    )٤  )َمْطَبَعةُ .( ا�ا�َمج�
ال َ�ْنَجُح ِ�  ياّ� ... 

  ( ال��شيُط)َ�َملِِه.
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  ترجمه واژه  شناختی (ترجمه کلمات)

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ...چیزي که از آتش باال می رود.(دود)کلمه با جمله مقابل ارتباط دارد؛  (نامشخص)  1

  (پلیس)..در خیابان براي رعایت عبور و مرور می ایستد.مقابلش درست است:کلمه و جمله   (نامشخص)  2

  ..جاي چاپ روزنامه ها و مجله ها.(چاپخانه)کلمه و جمله مقابلش درست است:  (نامشخص)  3

پاسخ 
  تشریحی

  (كوشا،فّعال)ال��شيط: اّ�ي ُ�اِوُل كث�اً: يع� ك� كه �سيار �ر � كند. است: پاسخ سؤال) ۴گز�نه (
  

  است؟ نادرستفعل نهی کدام گزینه   -5

2  

  ، التکُتْب َعَلی الَشَجرة أبداً.يأخ�   )٢  احلياِة. يف ، ال  َتْکِذبنَ إْخَويت�    )1
  .ال َتْضَحْکَن ِبصوٍت ُمرتفعٍ ، َأَخوايت�   )٤  ما.عيوَب أصِدقاِئک� َأَخواِن، ال َتْکِشفا    )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  تشخیص فعل نهی  قواعد فعل نهی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  فعل جمله درست است.  (نامشخص)  2

  فعل جمله درست است.  (نامشخص)  3

  فعل جمله درست است.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  جمع مکسّر مذکر است.» إخوتی«الحیاة. یا إخوتی،ال تکذبوا فی) جواب سؤال است.1گزینه (

  است؟ متفاوتا بقیه در کدام گزینه ب» خَیْر«ترجمه کلمه   - 6

2  

  العاقُل َمن يعرُف خَري الشّريِن.  )٢  ليَس العاقُل َمن يعرُف اخلَري ِمن الشرِّ.  )١
  .خريٍ  الِعلُم أصُل ُکلِّ   )٤  قوٍل إّال مع الفعِل. ال خَري يف  )٣

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثرحیطه محتوایی 

  2گزینه  دشوار  استدالل  ترجمه واژه  ترجمه 

ه   گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینها



  خیر یا خوبی  (نامشخص)  1

  خیري یا خوبی  (نامشخص)  3

  هر خیري یا خوبی  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  است.» بهترین«) جواب سؤال است.(خیر) در اینجا به معناي 2گزینه (

  

  ؟نادرست استدر کدام گزینه » أحبّ«ترجمه  -7

2  

1(   
ُ
   )2  (دوست دارم)ستقبِل. ا� أْن أصَ� طب�باً � ب� حِ أ

َ
ِ   �إد�سون ا�كيمياءَ  ب� حَ أ   (دوست داشت).ِصغرِه

3(   
َ
   )4    (دوست داشت).األعمال إ� اهللاِ ِحفُظ ا�لسانِ  ب� حَ أ

ُ
  (دوست دارم).ا�وَز ِمَن الَفواكهِ  ب� حِ أ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  ساختار کلمه  شناختی 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  أُحِبُّ فعل مضارع است به معناي دوست دارم.  (نامشخص)  1

  أَحَبَّ فعل ماضی است یعنی:دوست داشت.  (نامشخص)  2

  أُحِبُّ فعل مضارع است به معناي دوست دارم.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  اسم تفضیل به معناي :محبوب ترین،دوست داشتنی ترین در اینجا و أَحَبُّ ) جواب سؤال است.3گزینه (

  

  کدام جمله داراي مضاف الیه بیشتري است؟   -8

1  

١(  
�َْشَ�ي ا�ّاِجُر بَضائَِع َجديَدةً  

تُُه َ�َ ا�ر�صيِف ِعنَدما شاَهدْ   )٢  ُدّ�نِِه �ِلْبَْيِع. إَِ� 
 ْ   تُُه.ُمقابِِل؛ ناَد�ْ ا�

َ�َطَرَدهُ ُمديُر َمدَرَستِِه ِمَن    )٣
  ا�َمدَرَسِة.

َ�َر بُِصْنِع   )٤
َ
ن� َ�يداً أ

َ
فََحِسَب أ

. ِ�ِْ
ْ

  ا�
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص مضاف و مضاف إلیه  دانشی (تشخیص)

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  تنها یک مضاف الیه دارد.  درك مطلب  1

  مضاف الیه ندارد.  درك مطلب  2

  دارد. تنها یک مضاف الیه  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  مضاف الیه هستند.» ه«و ضمیر » مدرسه« -3

  

    ؟وجود ندارد جمع مؤنث سالم ،کدام گزینهدر   -9

     ِاْنَکَسَرْت ِإحَدی الزُّجاجاِت ِيف املُْخَتَربِ.   )1  3
َعْت الَغزالةُ    )2        .الَصيَّادينَ  ِمْن بَعيٍد أصواتَ   مسَِ
  رٍة ِعلميٍَّة.اجلَاِمَعِة َمَع ُأْستاِذِهنَّ إَلی َسفْ َذَهَبْت طَالباُت   )3
  ِإنَّ َهللا عاِملُ َغيِب السَّماواِت َو اَألرِض.  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                



  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  تشخیص جمع  شناختی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  سالم است و درست است. الزُّجاجات جمع مؤنث  (نامشخص)  1

  الطالبات جمع مؤنث سالم است و درست به کار رفته.  (نامشخص)  3

  السماوات جمع مؤنث سالم است و درست به کار رفته.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

   مؤنث سالم.جمع پاسخ سؤال است،چون أصوات جمع مکسّر است نه ) 2گزینه (

  

  است؟ نادرست فعل کدام گزینه   -10

2  

ُب،أُنُظروا إلی نُزوِل    )٢  الِبنتاِن کانتا َتکتُباِن واِجباِ�ِما.  )١        املََطِر.� ُطالَّ
حوُن ماًء ِمَن الِبئِر لِلْ   )٤  َکانْت ُأخيت الَصغريُة َيکُتُب واِجباِ�ا.  )٣   زراعِة.ِاسَتخرَج الَفالَّ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل  قواعد  دانشی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  البنتان مثنی مؤنث است و فعل هم به صورت مثنی مؤنث آمده است.  (نامشخص)  1

  صورت جمع مذکر آمده است.طلّاب جمع مذکر است و فعل (أنظروا) هم به   (نامشخص)  2

  ید.آاول جمله مفرد می (استخرج) جمله فعلیه است و با توجه به اینکه فاعل (الفالحون) جمع مذکر است اما فعل   (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  فعل مضارع باید به صورت مفرد مؤنث می آمد:تَکتبُ) پاسخ سؤال است.3گزینه (

  »المَکتبۀِ. یعۀِ .......فطُلّابُ الجامِ...«...  مناسب است؟ ي خالیهاکدام گزینه براي جا  - 11

  يَْدُرسونَ -کانُوا  )1  3
  َيْدُرسونَ -کانَ   )2
  نَ ُتَدرِّس-نَّ کُ   )3
  َتْدُرسونَ -کانوا  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص ماضی استمراري  دانشی
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  فعل اول جمله مفرد می آید:کانَ   (نامشخص)  1

  جمع مکسّر مذکّر است،فعل اول جمله مفرد می آید :کانَ و فعل دوم جمع مذکر:یدرسون الطالب  اینکه با توجه به  (نامشخص)  3

  با توجه به الطالب سوم شخص جمع به کار می رود:یَدرُسونو  فعل اول جمله مفرد می آید:کانَ  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  یدْرسونَ-صورت سوم شخص جمع:کان ) پاسخ درست است:فعل (کان) اول جمله مفرد آمده و فعل دوم به2گزینه (

  

 در کدام گزینه، متضاد وجود ندارد؟  -12

2  

ْذُكُر َر�� ِعْنَد قيا� َو ُجلو�.  )2          يُت َجاري؛ُهَو َصدي� و َزمي�.بَ كَ �ذ  )1
َ
  أ

َدِب �َْسُ�ُ ُ�ْبَح ال��َسِب.  )3
َ
  َصداقَِة ا�اِهِل.َعداَوةُ الَعاقِِل َخْ�ٌ ِمْن   )4         ُحْسُن األ



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص متضاد در جمله  دانشی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  قیام (برخاستن) و (قعود (نشستن) متضاد هستند.  طرز عمل  2

  (زشتی) متضاد هستند.حُسن (زیبایی) و قُبح   طرز عمل  3

  عَداوة (دشمنی) و صَداقۀ (دوستی) متضاد هستند.  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  زمیلی (همکالسیم) متضاد نیستند.) پاسخ سؤال است،صدیقی (دوستم) و 1گزینه (

  

    ؟با بقیه فرق دارد» ال« کدام   -13

3  

  .ال ُشكَر � ا�واجِب   )1
قِدُر   )2

َ
  .َ� ا�ُروِج �ُِسهولَةٍ  أنا ال أ

  ال فائدةَ �ِلُمحاَولَِة.  )3
  تِک.ِ�َجاال رَجاَء   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص موصوف و صفت،مضاف و مضاف إلیه ذلیه  دانشی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  و با سایر گزینه ها هماهنگ است. ،بر سر اسم آمدهال به کار رفته الي نفی جنس است  طرز عمل  1

  و با سایر گزینه ها هماهنگ است. ، بر سر اسم آمدهال به کار رفته الي نفی جنس است  طرز عمل  3

  و با سایر گزینه ها هماهنگ است. ، بر سر اسم آمدهال به کار رفته الي نفی جنس است  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  ال أقدرُ فعل مضارع منفی است.) است؛.زیرا 2پاسخ سؤال گزینه (

  

  است؟ درستنادر کدام گزینه فعل امر   -14

2  

  ااِْ�َملو←َ�ْعَملوَن   )٢    اُْهُرْب ←َ�ْهُرْ�نَ   )١
         َعل�مْ ←ُ�َعلّمُ   )٤  اُْرقُدا←دانِ تَْرقُ   )٣

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  ساختن فعل امر  شناختی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  حذف می شود. ذکرفعل امر درست ساخته شده است؛زیرا ن در جمع م  طرز عمل  2
  شود.چون مثنی است ن از آخر فعل حذف می   طرز عمل  3

  طرز عمل  4
و چون بعد از  تبدیل می شود و درست ساخته شده است )_ْ__(آخر فعل به ساکن  )_ُ__ضمه (در دوم شخص مفرد،
  نیازي به آوردن همزه نیست. حرف بعدي حرکت دارد، حذف حرف مضارعه،

پاسخ 
  تشریحی

  می شود.نحذف  ؤنثن از آخر فعل در جمع م ،اُهْرُبْنَ :سؤال است و درست آن) پاسخ 1گزینه (

  



راَسِة. ساَعَدْت «كدام گز�نه �له   -15   كند؟را ��ل � »اُم� َسّجاد .............. � ا��

كي�ة    )1  3 ها ا��   َوَ�َ
ه ا����      )2   َوَ�َ
ها ا����   )3   َوَ�َ
ه ا��كي�ة                             )4   َوَ�َ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  3گزینه  متوسط  دانش  درك مطلب و مفهومی  دانشی و مفهومی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مرجع ضمیر و صفت انطباق ندارد.  درك مطلب  1

  مرجع ضمیر و صفت انطباق ندارد.  درك مطلب  2

  مرجع ضمیر و صفت انطباق ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  ) پاسخ سؤال است.3با توجه به مرجع ضمیر و صفت،گزینه (

 



 

  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه نهم  : رشته  (نهم) 9  پایه :  3پیامهاي آسمان  درس:

2370  کد درس:  قرآن و پیامهاي آسمانی  گروه درسی :
2  

 p.Aseman 9 -201  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠١کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان  خراسان رضوي-21  09158965143  30728005  علی جان آهنی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت کامل  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  7  متوسط :  7  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
1  

جدول  دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ ----------------- کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  ج نیسوال به ا نیاول

  

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


ِيَن ﴿ عبارت قرآنیمشخص شده در  يکلمه يترجمه  -1 ْم َحِسَب اَ�ّ
َ
�َِّئاِت  اْجَ�َُحواأ   کدام است؟ ﴾ا�َسّ

کردند                          دایپ لیتما  )4  گمان کردند        )3  انجام دادند                  )2جبران کردند                           )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  کلمه ترجمه  ودانش فهم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
   اجترحوا معنی جبران کردند. نمی دهد  درك مطلب  1

  حسب به معناي گناه کردن است واین گزینه اشتباست  درك مطلب  3

  این ترجمه نیز اشتباه است  مطلبدرك   4

پاسخ 
  تشریحی

  ؟ اجترحوا. یعنی اعمال زشت راانجام دادند آنان که مرتکب اعمال زشت شدند ایآ

0  

  است ؟آمده نهیدر کدام گز﴾ّ�ً أَجٍل ُ�َس ﴿عبارت يترجمه  -2

  معلقاجل   )4  مدت کوتاه    )3         یجل ناگهانا  )2                نیعممدت   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  ترجمه ترکیب  فهم ودانش

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اجل ناگهانی .مرگ فجائیه است  درك مطلب  2

  اجل مسمی به معنی مدت کوتاه نیست  درك مطلب  3

  نیزنوعی مرگ فجائیه استاجل معلق   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  اجل مسمی . مدت معین عمر است که براي هرکس مقدر شده است

  

  ؟نداردمتضاد وجود  يکلمه یدرکدام عبارت قرآن  -3

2  

         ﴾ �ِ �َ غرِ ا�َ  ُب ر� وَ  �ِ قَ �ِ ا�مَ  ب� رَ ﴿  )2         ﴾ُت يميُ  وَ  �ُ�  ُهَو ّال ال اَِ� اِ ﴿  )1
ِ  زنَ ا�وَ  وامُ يقاَ وَ ﴿  )4    ﴾اَ�ُهم�َ  وَ  ماهُ يواًء َ� سَ ﴿  )3   ﴾سِط القِ ب

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  شناخت متضاد  تشخیص
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  متضادهستند تُیمیُوَ  ییحیُ  خواندن  1

  ومغربین نیزمتضاد هستندمشرقین   خواندن  2

  محیا وممات ایضا متضادهستند  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  وزن وقسط به نوعی مترادف اندومتضادنیستند

  

ِيَن �َُسوا اهللاَ َوَال تَُ�و﴿يکدام ترجمه براي آیه  -4 ْ�ُفَسُهمْ  نُوا َ�َ�ّ
َ
�َْساُهْم أ

َ
  مناسب است؟ ﴾فَأ

  خودش برد. ادیرا از  شانیخودشان را فراموش کردند، پس خداهم اهمچون کسانى نباشید که   )1  3

  .خودشان برد ادیرا از  شانیهمچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خداهم ا  )2

  هویت خودرا فراموش کردند، پس آنان دچارخدا فراموشی شدند.ونباشید مانند کسانى که   )3

  خودرا فراموش کردندنفسانیت  را فراموش کردند، پس آنان خداونباشید مانند کسانى که   )4



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  2گزینه  متوسط  کاربرد  ترجمه آیه  ترجمه عبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این ترجمه اشتباه است  درك مطلب  1

  ترجمه اشتباه است نیا  درك مطلب  3

  ترجمه اشتباه است نیا  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

کسانی که خدا رافراموش کنند خداوند هم انان را ازیادخوشان می برد. درواقع دچارخودفراموشی میشوند وغرق درمعصیت 
  ولذات دنیوي می شوند.

  

  .عمل است يرفتن به سو يو ........... مشوق و محرك ما برادهد یاست که راه را نشان م یعلم و ...........  مانند چراغ  -5

  باور                  -عمل   )4  مانیا -شناخت   )3  یآگاه - نیقی  )2                  زهیانگ - اعتقاد   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  ایمان  درك مطلب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  طبق متن کتاب این گزینه اشتباه است  درك مطلب  1

  اشتباه است نهیگز نیطبق متن کتاب ا  درك مطلب  2

  اشتباه است نهیگز نیطبق متن کتاب ا  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  عمل است. يرفتن به سو يمشوق و محرك ما برا ایماندهد و یاست که راه را نشان م یمانند چراغ شناختعلم و 

  

  ؟ستینبا هم مناسب  یکدام مفهوم وعبارت قرآن  - 6

ِي﴿  )1  3 ُ�َّها اَ�ّ
َ
  داشتن تقوا است. مان،یتقوا و شرط ثمر بخشى ا نهیزم مان،یا ﴾َن آَمُنوا اَ�ُّقوا اهللاَ يَا �

َمْت ﴿  )2   .میدقّت کن م،یکنمى رهیآنچه به عنوان عمل صالح ذخدر ﴾َوْ�َْنُظْر َ�ْفٌس َما قََدّ
َمْت لَِغٍد﴾﴿  )3   است. مانیا الزمه شى،یاندو عاقبت نگرىندهیآ  َما قََدّ
َمْت لَِغدٍ ﴿  )4   .میباش گریهمد امتیهمه به فکر ق  ﴾َوْ�َْنُظْر َ�ْفٌس َما قََدّ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص اشتباه  مفهوم افتیدر
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عبارت قرانی ومفهوم باهم مناسب اند  تبدیل  1

  ومفهوم باهم مناسب اند یعبارت قران  تبدیل  2

  ومفهوم باهم مناسب اند یعبارت قران  تبدیل  3

پاسخ 
  تشریحی

مهمترین مسولیت هرشخصی درزندگی اینست که به خودش نه دیگران . هرکسی خودش باید به فکر قیامت خودباشد.
  خدمت کند.

  

ِيَن آَمُنوا إَِذا ﴿يهیآ میباتوجه به مفاه  -7 َها اَ�ّ ّ�ُ
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إَِ�ٰ يَا � َالةِ ِمْن يَْوِم ا�ْ    اْ�َْيعَ  َوَذُروااهللاِ  ِذْكرِ  نُودَِي �ِلَصّ

ٰ
 ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُ�مْ  َخْ�ٌ  لُِ�مْ َذ

   ؟یستن درست مفهوم کدام﴾َ�ْعلَُمونَ 

  خدا است.                                          و یادى ذکرنماز، مایه  )1  3

  براى حضور در نماز جمعه، شتاب کنید.                        )2

  یکسان است. حاللبا کسب وکار، درنماز جمعه حضور اهمیت  )3



  ها در هر زمان است.نشانه علم واقعى، انتخاب بهترین  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص مفهوم غلط  مفهومی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جزءمفاهیم ایه است  تبدیل  1

  است هیا میجزءمفاه  تبدیل  2

  است هیا میجزءمفاه  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  یکسان نیست. ارجحیت دارد و ،کسب وکار به نسبت جمعه،حضور در نماز 

  

ِيَن آَمُنوا �َِم َ�ُقو�ُوَن َما َال َ�ْفَعلُونَ ﴿ هیمفهوم آکدام بیت با   -8 َها اَ�ّ ّ�ُ
َ
  ؟دارد کمتريارتباط  ﴾يَا �

  ند رسوا شودمغز چون لب واکُ یپسته ب/  دان در گنج سخن يدیزبان را چون کل نیا  )1  3

  مزن شین یده یچو عسل نم يبار/  يمروت راگو یزنبور درشت ب    )2

  چون عمل در تو نیست نادانى/  علم چندان که بیشتر خوانى  )3

  چارپایى بر او کتابى چند/  نه محقق بود نه دانشمند  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  تحلیلی  تجزیه وتحلیل

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این شعر بامفهوم ایه ارتباط زیادي دارد. عالم بی عمل به چه ماند. به زنبور بی عسل.  رمزگشایی  2

  . به عمل کاربراید.به سخن دانی نیست.دارد يادیارتباط ز هیشعر بامفهوم ا نیا  رمزگشایی  3

  کسانی می گویند ولی عمل نمی کنند.درقران به چهارپایانی تشبیه شده اند که کتاب حمل می کنند.  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

ندارند استفاده می شود.که به محض سخن گفتن شعرمذکورارتباط کمتري با ایه فوق دارد.وبیشتربراي افرادپرمدعا که دانشی 
  جهلشان عیان می شود.

  

  :  دکهیتوان فهمیم ».کنند یم افتیمخلوقات کمال خودرا ازخالق در« ازعبارت  -9

  ازخداوندوتمام مخلوفات سلب شده است.              بینقص و ع  )1  3

  .بردیخدا پتوان به همه صفات یم ،با دقت درتمام صفات موجودات  )2

  توان به خدا نسبت داد.ینم ازصفات انسان را یبعض  )3

  به زمان ومکان است. زمحدودیخالق ن، خلق شده اند یچون مخلوقات در زمان ومکان خاص  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیصی  مفهومی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شود.این مفهوم ازعبارت فوق فهمیده نمی  درك مطلب  1

  شود.ینم دهیمفهوم ازعبارت فوق فهم نیا  درك مطلب  2

  شود.ینم دهیمفهوم ازعبارت فوق فهم نیا  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

وقتی که مخلوق کمال خودراازخالق که کمال مطلق است.دریافت میکند. پس هرنقص وعیبی که در مخلوق وجود داردرانمی 
  توان به خدانسبت داد. 

  

  ؟است یدوست فیوظا وازحدود  کیمربوط به کدام ».به طورمطلق به اواعتمادمکن یول محبت خودرا نثاردوست کن،« يجمله  -10



  احترام به دوست         )4  یدوستر د يرو انهیم  )3           یافراط زازعالقهیپره  )2تمام اسراربه دوست         گفتنن  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  درك مطلب  شناختی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شود.جمله مذکورجزء این حدازدوستی محسوب نمی  درك مطلب  2

  شود.یمحسوب نم یحدازدوست نیجمله مذکورجزء ا  درك مطلب  3

  شود.یمحسوب نم یحدازدوست نیجمله مذکورجزء ا  مطلبدرك   4

پاسخ 
  تشریحی

  احترام به دوست صددرصد. اعتماد مطلق به دوست ممنوع. 

  

  ........   یابدنی یازضررمال يریجلوگ يبرا یول ،.......... است اریاخت يرو شکستن نماز واجب از  -11

              ندارد یمانع، حرام  )٤          واجب است، مستحب  )٣  دارد شرعیاشکال، مکروه  )٢            است حرام، واجب  )1  1
  دبیرخانهبازبین نظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  احکام نماز  درك مطلب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  1

 این گزینه صحیح نیست.  مطلبدرك   2

 این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  مانعی ندارد. یابدنی یازضررمال يریجلوگ يبرا یاست ،ول  حرام اریاخت يشکستن نماز واجب ازرو

  

  ؟شودینمازمنکر محسوب  یترك امربه معروف ونه ي اجتماعیامدهایکدام مورد جزء پ  -12

2  

    ریوعذاب فراگدوري ازرحمت خدا  )2  گانگانیارزش هاو سلطه ب یدگرگون  )1

  یزوال نعمت ها و سلب برکات اله  )4    وشراکت در گناه زاعدم قبولی نم  )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  تشخیص  تشخیص

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شود یمحسوب م اجتماعیي امدهایجزء پ  درك مطلب  1

  شود یمحسوب م اجتماعیي امدهایجزء پ  درك مطلب  2

  شود یمحسوب م اجتماعیي امدهایجزء پ  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

جز اثار فردي ترك امربه معرف ونهی  وشراکت در گناهز انم یعدم قبولدرهمه گزینه ها پیامدهاي اجتماعی ذکرشده .و
  ازمنکر است.

  

  ؟نداردبا مفهوم داده شده تناسب  یکدام عبارت قرآن  -13

َْذُت َمَع ا�َرُّسوِل َس�ِيًال ﴿  )1  3                        دوست انتخاب ﴾يَا َ�َْتِ� ا�َّ
2(  ﴿ ٰ وُ�مْ  َوَال يََزا�ُوَن ُ�َقاتِلُونَُ�ْم َحَ�ّ   نرم جنگ ﴾اسْتَطَاعُوا إِنِ دِینِکُمْ َ�نْ  يَُرُدّ
3(   ٰ ا�ُِم َ�َ        یاز عالقه افراط زپرهی ﴾يََديْهِ  ﴿َو�َْوَم َ�َعُضّ الَظّ
4(  ﴿ ِ   در راه خدا يدارپای ﴾ُ�َمّ اْستََقاُ�وا  اهللاُ يَن قَا�ُوا َرُ�َّنا إَِنّ اَ�ّ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 



  3گزینه  متوسط  کاربرد  شناخت مفهوم  مفهومی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  آیه ومفهوم با هم تناسب دارند  تبدیل  1

  ومفهوم با هم تناسب دارند هیآ  تبدیل  2

  ومفهوم با هم تناسب دارند هیآ  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  عبارت قرانی فوق  مربوط به اهمیت انتخاب دوست هست . ولی مربوط به حدود دوستی نیست.لذا تناسب ندارد

  

ٍة ﴿ يکدام گزینه ازآیه  -14 وا �َُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوّ ِعُدّ
َ
َْيِل تُ وَأ ُ�مْ  ْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ اهللاِ َوِمْن رِ�َاِط ا�ْ   ؟شودمیبرداشت ن ﴾َوَعُدَوّ

  قانع بودن به امکانات امروزي و زمان جنگ در  ، آماده باش همه جانبه  )1  3

  است، نه غارت و استعمار هدف از آمادگى نظامى، حفظ مکتب و وطن  )2

  و...عقیدتى و هاى فرهنگى، اقتصادى، سیاسىزمینهبُنیه دفاعى در تقویت   )3

  دمتوان و قدرت به میدان آ باهمه جا مذاکره کارساز نیست، گاهى باید  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  برداشت مفهوم  مفهومی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  یه برداشت می شود.آاین مفهوم از  درك مطلب  2

  شود. یبرداشت م هیآمفهوم از نیا  درك مطلب  3

  شود. یبرداشت م هیآمفهوم از نیا  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

و باید در هر زمان تجهیزات و امکانات به روز  زمان جنگ. در همه زمانها مد نظر آیه است نه فقط، در آماده باش همه جانبه
  شود.

  

ْكِر ﴿ يهیقسمت مشخص شده آ يکدام مفهوم برا  -15 َضلَِّ� َعِن اِ�ّ
َ
  است؟ ترمناسب ﴾َ�ْعَد إِْذ َجاَءِ� لََقْد أ

2  

  کند.میغافل  از یاد خدا دوست بد انسان را  )٢            کننده باشد.تواند گمراهدوست بد، بعد از یافتن حق نیز می  )١

  کند.عواطف دوستى، بر استدالل و منطق غلبه مى  )٤  شیطانند.                       و دوست دوستان منحرف، عوامل  )٣
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  مفهومی  دریافت مفهوم
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  
  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  یه استآاین مفهوم مربوط به قسمت هاي دیگر   درك مطلب  2

  است هیآ گرید يمفهوم مربوط به قسمت ها نیا  درك مطلب  3

  است هیآ گرید يمفهوم مربوط به قسمت ها نیا  مطلبدرك   4

پاسخ 
  تشریحی

  ورسیدن پیام خدا اتمام حجت است .بعداذجائنی .یعنی اینکه بعداز اینکه حق رایافتم وپیام خدا به من رسید

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:
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8  

 enghlish 9 -205  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۵کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  سمپاد  خراسان رضوي-21  09155176619  30964683 محمدرضا خداشناس

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5
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  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 
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1-  Don′t forget your ……… when you are visiting a new country! 
2  

1(  photo  2(  key  
3(  passport 4(  form  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  3گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  پاسپورت صحیح است. 3توجه به معنی گزینه با 

  

2-  Mother: Amir, be……….please. Your sister is studying her lessons. 

2  

1(  quiet  2(  quit  
3(  quite  4(  quick 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  1گزینه  متوسط  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  خواندن  2

  عدم تطابق معنایی  خواندن  3

  عدم تطابق معنایی  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 1باش.پس گزینه جمله امري است به معنی ساکت 

  

3 -  This story book is a ………………from my parents. 

2  

1(  guidebook 2(  gift  
3(  report  4(  time table  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  2گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  معنی ھدیھ صحیح است.بھ  ٢با توجھ بھ معنی گزینھ   تشریحی

  

4 -  Teacher: …………. everybody in class today?   Students: No, Reza and Amir are absent. 

2  

1(  Am 2(  Be  
3(  Is  4(  Are  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثر موضوع  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

grammar  grammar  3گزینه  دشوار  استدالل  



نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  با فعل مفرد می اید. Everybody  درك مطلب  1
  با فعل مفرد می اید. Everybody  درك مطلب  2
  با فعل مفرد می اید. Everybody  مطلب درك  4

پاسخ 
  تشریحی

Everybody  صحیح است. ٣با فعل مفرد می اید.پس گزینھ  

  

5-  Amir: ………….. are your family members like? Reza: They are really kind and helpful. 

2  

1(  Who 2(  Where  
3(  What  4(  How  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Wh words  Wh words  3گزینه  متوسط  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  براي پرسیدن فاعل  درك مطلب  1

  براي پرسیدن مکان  درك مطلب  2

  براي پرسیدن چگونگی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است 3معنی گزینه با توجه به 

  

6 -  A ………………puts out fire and saves people′s lives. 

2  

1(  firefighter 2(  florist  
3(  policeman  4(  farmer  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  1گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گل فروش/ عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  پلیس /عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  کشاورز /عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است 1اتش نشان اتش را خاموش میکند. پس گزینه 

  

7 -  Which sentence is correct? 

2  

1(  That is the legs of my chair.  2(  My teacher was in the office everyday.  
3(  My father is reading short story.  4(  I guess my cousin is watching TV now.  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Grammar grammar  4گزینه  دشوار  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اسم جمله جمع است و فعل مفرد  درك مطلب  1

  فعل و قید زمان تطابق ندارند.  درك مطلب  2
  استصحیح  A short story  درك مطلب  3

پاسخ 
  صحیح است۴با توجھ بھ گرامر گزینھ   تشریحی



  

8-  I attended…………………….Festival last week. 

2  

1(  International Film Fajr  2(  Fajr Film International  
3(  Fajr International Film  4(  Film Fajr International  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  3گزینه  دشوار  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  رمزگشایی  1

  عدم تطابق معنایی  رمزگشایی  2

  عدم تطابق معنایی  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است(جشنواره بین الملیی فیلم فجر) 3گزینه با توجه به معنی 

  

9-  There is a football match ……..TV tonight. 

2  

1(  at  2(  in 
3(  by  4(  on  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  حرف اضافه  حرف اضافه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گفته می شود. onچیزي که در تلویزیون پخش می شود با   درك مطلب  1

  می شود.گفته  onچیزي که در تلویزیون پخش می شود با   درك مطلب  2

  گفته می شود. onچیزي که در تلویزیون پخش می شود با   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 4گفته می شود.پس گزینه  onچیزي که در تلویزیون پخش می شود با 

  

10 -  Azar and ……….. brother, Ali, ………………. English on Sundays. 

2  

1(  her/studies  2(  her/study  
3(  his/study  4(  his/studies  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  صفات ملکی/حال ساده  صفات ملکی/حال ساده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اشتباه است Studies  درك مطلب  1

  اشتباه است His  درك مطلب  3

  ھر دو اشتباه ھستند His and studies  درك مطلب  4
پاسخ 

  تشریحی
  صحیح است. اذر و برادرش....... 2با توجه به معنی و گرامر گزینه 

  

11 -  My parent ……….. go shopping  every Friday. 

2  

1(  aren’t  2(  isn’t  
3(  don’t  4(  doesn’t  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                



  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  حال ساده  حال ساده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مفرد است Parent  درك مطلب  1

  مفرد است Parent  درك مطلب  2

  مفرد است Parent  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

Parent  طبق گرامر صحیح است. 4مفرد است پس گزینه  

  

12-  Who ………… the movie last night? 

2  

1(  watch 2(  watched  
3(  watches  4(  is watching  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  گذشته ساده  گذشته ساده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  زمان ان گذشتھ باید باشد. last nightپیش فرض فعل مفرد است و بھ دلیل  whoدر سوالی با   درك مطلب  1
  زمان ان گذشتھ باید باشد. last nightپیش فرض فعل مفرد است و بھ دلیل  whoدر سوالی با   درك مطلب  3

  زمان ان گذشتھ باید باشد. last nightپیش فرض فعل مفرد است و بھ دلیل  whoدر سوالی با   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. ٢ان گذشتھ باید باشد.پس گزینھ  زمان last nightپیش فرض فعل مفرد است و بھ دلیل  whoدر سوالی با 

  

13 -  Amir: How are they travelling to Shiraz? Reza: …………………………………… 

2  

1(  By train  2(  With plane  
3(  Around 2.30 p.m  4(  With their family  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Wh words  Wh words 1گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بیاید.byباید وسیله نقلیه با  howدر پاسخ   درك مطلب  2

  بیاید.byباید وسیله نقلیه با  howدر پاسخ   درك مطلب  3

  بیاید.byباید وسیله نقلیه با  howدر پاسخ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 1بیاید. پس گزینه byباید وسیله نقلیه با  howدر پاسخ 

  

14 -  At the airport you should get your backpack and bag from the ………………….. 

2  

1(  baggage reclaim  2(  emergency room  
3(  voyage  4(  check in  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.   Voc. 1گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4



پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 1معنی گزینه با توجه به 

  

15 -  A card, often with a photograph or picture on one side is a(n)……………. 

2  

1(  ticket 2(  envelop  
3(  postcard  4(  stamp  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.   Voc.   3گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بلیط /عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  پاکت نامه /عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  تمبر/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

   صحیح می باشد. 3توجه به معنی گزینه با 
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  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  2  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  47  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  15  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  15  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت ناقص  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  2  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  7  :متوسط   5  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
1  

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


�اگر  -1 �, ,...,A � 1 2 �و  30 �| ,� � � � �2 5B x A x k k A ،آنگاه ( )n B ؟کدام است  
2  

1(  14                        2(  15                         
3(  29                           4(  30      

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  عالئم ریاضی مجموعه  مجموعه 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    درك مطلب  1

    درك مطلب  3

    درك مطلب  4

پاسخ 
�  تشریحی �| , { , ,..., }� � � � �2 5 1 3 29B x x k k A  

  

�اگر   -2 �� �� �| | | | | |a a b b c c� � � � |حاصل 48 |abc کدام است؟                                                                                                                    �10

2  

1(  2                       2(  6                     
3(  8                    4(  4  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  قدرمطلق  اعداد حقیقی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    درك مطلب  1

    درك مطلب  2

    درك مطلب  3

پاسخ 
|  تشریحی | | |� � � �10 6 10 4abc  

  

کدام  ،عددي اول شود ،عدد انتخاب شده هايرقم ضربحاصل کهآناحتمال  .کنیممیانتخاب  تصادفبهدو رقمی یک عدد  طبیعی از بین اعداد  -3

  است؟

1  
1(  8

90
                       2(  4

90
           3(  6

90
                     4(  16

90
  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  محاسبه احتمال  احتمال و پیشامد

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    خواندن  2

    درك مطلب  3

    درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  51و71و31و21و15و17و13و12

  

   است؟ نادرستکدام گزینه   -4

2  1(  � �/ /�
2

2 3 5 4  2(  / / /	 �0 1 0 11111 1 00001     



3(  / /
 �
81

1 1 1 9
10

  4(   / /�3 555 3 5555  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  اعداد اعشاري  اعداد حقیقی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    درك مطلب  1

    درك مطلب  2

    طرز عمل  4

پاسخ 

  تشریحی �

81 10
3

10 9
  

  

7/ ،4مثلثی؛  هايضلعاگر اندازه   -5 8/و5   زیر در مورد این مثلث درست است؟ هايعبارتچند تا از  آنگاه ،باشد مترسانتی5

 نقطه برخورد سه ارتفاع خارج از مثلث است �

 نقطه برخورد سه ارتفاع درون مثلث است �

 درجه است 90از  تربزرگمثلث،  هايزاویهیکی از  �

  هاستضلعروي یکی از  عمودمنصفنقطه برخورد سه  �

  سه تا  )4  دو تا   )3  یکی   )2  صفر  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  استدالل  مثال نقض  هندسه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    رمزگشایی  1

    رمزگشایی  3

    رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  است الزاویهقائمزیرا مثلث  هاستضلعروي یکی از  عمودمنصفنقطه برخورد سه 

  

6 -  
ABCالساقینمتساويدر مثلث 

�
 3ثلث، مماس است، بر هر سه ضلع م مرکز آن و Oکه ايدایرهو شعاع  مترسانتی 8اندازه ارتفاع وارد بر قاعده   

  است؟ مترسانتیچند  BCطول قاعده است.  مترسانتی

4  1(  10  

  

2(  12  

3(  14  

4(  

16  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 



  2گزینه  دشوار  استدالل  حل مسئله در هندسه  هندسه 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    طرز عمل  1

    طرز عمل  3

    طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

( )x x x� � �  �2 264 4 6  
  

  حاصل کدام گزینه عددي منفی است؟  -7

1  1(  220 �� )/(  2(  32 ��� )(  3(  22 ��� )(  4(  13 ��� )(  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  تعیین عالمت عدد توان دار  توان منفی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    تبدیل  1

    تبدیل  2

    تبدیل  4

پاسخ 
4  تشریحی

1
2
1

2
��

�
�

)(
  

  

8-  

�اگر  0a  و� 0b                             باشد حاصل عبارت مقابل کدام است؟
� �
� �

� �
�

� � �
�

2
33 3 3

33

a b
a b

a b
   

2  

1(  � � 1b a          2(  � � 1b a        
3(  � � 1a b     4(  � �a b     

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  دانش  محاسبات شامل ریشه  و سومریشه دوم 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    تبدیل  2

    تبدیل  3

    تبدیل  4

پاسخ 
�  تشریحی � 1b a  

  

                                                                                                        اتحاد است؟ کی ریز هايتساوياز  یککدام  -9



2  
1(  � � � � � �( )( )a a a a a2 31 1 2 1  

  
2(  � � � �( )a a a

a
21

1 2  

3(  � � � � � � �( )( ) ( )a a a a a a2 21 2 3 2  4(  � � � �( ) ( )a b a b ab2 2 4   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص اتحاد جبري  جبري هايعبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    طرز عمل  1

    طرز عمل  2

    طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � �

( )( )

( )

a a a a a a a a a a

a a a a a a

2 3 2 3 2

2 3 2

1 2 2 2 3 2

3 2 3 2
  

  

10-  
)در تجزیه عبارت  )a a� � �2 23 7   ؟نداردکدام عامل، وجود  9

2  

1(  a �5   2(  a � 2  
3(  a � 4  4(  a � 1  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  تجزیه و اتحاد  جبري هايعبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    طرز عمل  2

    طرز عمل  3

    طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

( ) ( )( )

( )( ) ( )( )( )( )

a a a a a a

a a a a a a a a

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

2 2 2 2

2 2

3 7 9 3 7 3 3 7 3

3 10 3 4 5 2 4 1  

  

  مجموعه جواب کدام نامعادله است؟محور مقابل مربوط به   -11

4  1(  m� � � �3 7 10  

  

2(  ( )m m� �� 2 2153  

3(  ( )m � � �
3 14

2 2
5 5

  

4(  ( )m� � � �
2 6

2
5 5

  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  حل نامعادله  جبري هايعبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



پاسخ 
)  تشریحی ) ( )m m m� � � �  � � � �  �

2 6
2 2 2 6 1

5 5
  

  

mنمایش یک رابطه خطی باشد، حاصل  روروبهاگر جدول   -12 n� کدام است؟  

4  1(  1  

  

2(  /�9 5   
3(  3  

4(  /18 5   
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  تشخیص رابطه خطی  معادله خط

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    رمزگشایی  2

    طرز عمل  3

    طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

,

x
yy x b b y x

m n

��
��

� � ����� �  � � �
� �

� �

2

46 4 1
3 3

6 2 2
0 1

   

  

  برابر است با: dبا توجه به شکل مقابل معادله خط   -13

4  1(  x y� � �2 5  

  

2(  x y� � �2 5   
3(  y x� � �2 5 0  

4(  

y x� � �2 5 0  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  تشخیص معادله خط از روي نمودار  معادله خط

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    رمزگشایی  1

    رمزگشایی  3

    رمزگشایی  4

پاسخ 
x  تشریحی y� � �2 5  

  

yچهارخط   -14 � �2،ay x� � �2 14 0  ،y x b� xو  �3 � a. مقدار عددي گذرندمیهمگی از یک نقطه  4 b� :برابر است با  

1  1(  7 -  2(  13 -  3(  13  4(  /�23 5  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر



  3گزینه  متوسط  استدالل  موازي محور هايخطدستگاه معادالت خطی و   معادله خط

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    درك مطلب  1

    درك مطلب  2

    درك مطلب  4

پاسخ 
مختصات نقطه تقاطع همان   تشریحی

� �
� ��� �

4

2
  .دهیممیاست. این نقطه را در دو معادله دیگر صدق  

  

  ؟نیست» ايدوجمله«زیر،  هايعبارتاز  یککدام  -15

1  
1(  abc �5 1  2(  

x
� 1

2
  3(  ( ) | |x x� �� � �22 2  4(  ab

c
�

2
1  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  ايچندجملهتعریف   جبري هايعبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    درك مطلب  1

    خواندن  2

    درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

ab
c

�
2

1  

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه نهم  : رشته  (نهم) 9  پایه :  تکمیلی 3ریاضی  درس:

23710  کد درس:  ریاضی  گروه درسی :
t  

 riyazi 9T -٢٠۶  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۶کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  4ناحیه  خراسان رضوي-21  09153592550  33718261 حسن پرنگ

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟د  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ ----------------- کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  براي مجموعه اعداد طبیعی  است؟» اِفراز«کدام گزینه یک   -1
3  1(  { | }A x x� �2 }و � | }B x x� ��   

2(  { | }A x x� � �3 1 }و� | }B x x� � �3 2 }و� | }C x x� �3 �  

3(  
دو زیرمجموعه با بی شمار عضو که عضوهاي یک مجموعه عدد هاي طبیعی با تعداد شمارنده فرد و عضوهاي مجموعه دیگر عددهاي 

  باشد طبیعی با تعداد شمارنده زوج 
  دو زیرمجموعه با بی شمار عضو که عضوهاي یک مجموعه عدد هاي اول و عضوهاي مجموعه دیگر عددهاي مرکب باشد  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل  افراز  مجموعه ها 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

تعداد شمارنده فرد و عضوهاي مجموعه دیگر عددهاي دو زیرمجموعه با بی شمار عضو که عضوهاي یک مجموعه عدد هاي طبیعی با 
  طبیعی با تعداد شمارنده زوج  باشد

  

}مجموعه   -2 | , }A x x x x� � � � � � �2 6   با کدام یک از مجموعه هاي زیر برابر است؟ �2

2  

1(  { | , }B x x x x� � � � �2 2 6�  2(  { ( )| , }C x x x x� � � � �1 2 6�  

3(  { | , }D x x x x� � � � � �2 2 6�  4(  {( ) | , }xE x x x� � � � � �21 4 2 6�  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  تساوي مجموعه ها  مجموعه ها

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
}  تشریحی ( )| , }C x x x x� � � � �1 2 6�  

  

نیم ساز زاویه  AFچنان قرار داشته باشد که  BCروي ضلع  Fقرار دارد. اگر  CDروي ضلع  Eنقطه  ABCDدر مربع   -3
ˆBAE  شود، آن گاهBF DE�  برابر است با: همواره  

1  1(  AC   2(  AD   3(  AF   4(  AE   
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  حل مسئله در هندسه  هندسه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



پاسخ 
  تشریحی

  
  

4-  
�xاگر  �

3

3
2

1
4

آن گاه حاصل عبارت   
x
�3

4

4 2
  برابر است با: 

1  
1(  �2  2(  2  3(  

�

�3
2

4 2
  4(  

�3
2
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  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  ریشه سوم و گویا کردن مخرج کسر  ریشه سوم

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

xx x x x � �
� � � � � � � � � � � � � � � �

� �

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3
2 2 2 4 2 4 4 4 2 4

1 1 1 2
2 2 24 4 2 4 2 4 2

                   

                                                  

  

  هاي زیر از نظر درجه، با بقیه متفاوت است؟                                                                     » چندجمله اي «کدام یک از   -5

1  1(  �3
2

  
2(  � 5  3(  �� �3 2

2
  

4(  0  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  درجه چندجمله اي  عبارت هاي جبري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  درجه چند جمله اي صفر تعریف نشده است.

  

 527متر و مساحت زمین  96خط کشی کرده ایم. اگر طول خط کشی شده  است، به شکل مستطیل را که پیرامون یک زمین ورزشی  -6

   مترمربع باشد، بیشترین فاصله بین دو نقطه در این زمین ورزشی، چند متر است؟

1  1(  1250   2(  1250  3(  1777  4(  1777  



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  کاربرد  اتحاد مربع دو جمله اي  عبارت هاي جبري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

   در نظر می گیریم. بیش ترین فاصله بین دو نقطه همان طول قطر زمین است داریم: yو عرض آن را  xطول زمین را 

( )x y x y xy x y

x y x y

� � � � � � � �

� � � � � �

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 48 1054

1250 1250
  

  

)اگر   -7 )P x  باشد به طوري که ضریب  2از درجه » چندجمله اي«یکx  و  4، برابر با( ) ( )P P� � � �2 1 ؛ آن گاه کدام عامل در 16

)تجزیه  )P x وجود دارد؟  

1  1(  x � 4  2(  x �2 3  3(  x �3   4(  x �2 4  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل  پیدا کردن ضرایب چندجمله اي  عبارت هاي جبري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

axرا به صورت  2چند جمله اي درجه  bx c� )و  4، برابر با  xضریب در نظر می گیریم.  �2 ) ( )P P� � � �2 1   داریم: .16

 

( ) ( )( )

x a c a c a
ax bx c

x a c a c c

x x x x x x

� � � � � � � � � � �	
� � � �
 � � � � � � � � � � � � ��

� � � � � � � �

2

2 2

1 4 16 20 4

2 4 8 16 4 8 24

4 4 24 4 6 4 3 2

  

  

axدر معادله خط   -8 b y c� � �2 ac، اگر 0 �   باشد؟                              نمی تواند، نمودار خط به کدام صورت، 0
1  1(  

  

2(  

  

3(  

  

4(  

  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  استدالل  تشخیص نمودار معادله خط   معادله خط

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



پاسخ 
  تشریحی

acچون  � a,پس 0 cهم عالمت هستند. لذا:		 	

																																																					
,

,

a ca c
a c b bax b y c y x

a cb b a c
b b

	 � � � � � �� � � � � � � 

 � � � � � �
�

2 22
2 2

2 2

0 0 0 0

0
0 0 0 0

  

همچنین در صورتی که 
cb x
a

� � � 	ممکن است اتفاق بیفتد. 4و3و1بنابراین گزینه هاي   �0 	
  

9-  
Aاگر سه نقطه 

m
�� �

� � �
� �

3

2
Bو  

�� �
� � �
� �

4

4
Cو

m
�� �

� � �
� �

8

2
  برابر است با:mروي یک خط راست باشند، مقدار 

  چنین خطی وجود ندارد  )4  �1  )3  2  )2  1  )1  1
  دبیرخانه بازبیننظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  مفهوم شیب خط  معادله خط

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

yهر سه نقطه روي یک خط قرار دارند و عرض دو تا از نقطه ها یکسان است پس خط فوق موازي محور طول خواهد بود به معادله  � 4  

  

10-  
به معادله  lخط 

a bx y c� � �3
3 2

)مفروض است به طوري که  )a b b c� � � �2 dو 2 b� �2 0. 

اگر نقطه  
d
b

�� �
� ��� �
� �� �

3
2

محل تقاطع این خط با خط دیگري به معادله  
dy x f� �
2

aباشد، حاصل  b c f� �  برابر است با: �

1  1(  4  2(  �4  3(  �2  4(  2  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  مسئله ترکیبی از مفاهیم معادله خط  معادله خط
نه

زی
گ

ط
غل

ي 
ها

  
  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



پاسخ 
  تشریحی

                             
( ) a ba b b c a c x y c y

b
� � � � � � � � � � � � � �2 2 6

0 3
3 2 

از طرفی نقطه 
d
b

�� �
� ��� �
� �� �

3
2

yمحل تقاطع دو خط است پس مختصاتش در معادله 
b

� �
6

  صدق می کند.بنابر این:  

  

( )

( )

b dbb d d db y x f d f fb
dd b b

a b c f

� � � �� �� �� � � �� � � �� � � � � � � � � � ��� � �� �� � � � �� � � � � ��
� � � � � � � � �
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2
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  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه نهم  : رشته  (نهم) 9  پایه :  3علوم تجربی  درس:

2370  کد درس:  علوم تجربی  گروه درسی :
9  

 olum 9 -207  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٧کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  5ناحیه   خراسان رضوي-21  09151211709  31967931 برات محمد قدیمی 

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  ید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید.توانمی -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه یدتوانمی، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت کامل  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  14  متوسط :  0  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
1  

 ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


�( هاي ظرفیت موجود در یون کلراتتعداد کل الکترون  -1
3ClO ) کدام است؟ (OCl 817 ,(  

1  1(  26  2(  28  3(  32  4(  41  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثرحیطه محتوایی 

  1گزینه  متوسط  کاربرد   هایون  ترکیبات یونی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  26=  1+  25 مجموعاًالکترون  6الکترون ، هر اتم اکسیژن 7کلر    تبدیل  2

  26=  1+  25 مجموعاًالکترون  6الکترون ، هر اتم اکسیژن 7کلر    تبدیل  3

  26=  1+  25 مجموعاًالکترون  6الکترون ، هر اتم اکسیژن 7کلر    تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  26=  1+  25 مجموعاًالکترون  6الکترون ، هر اتم اکسیژن 7کلر  

  

جفت ) در ساختار زیر به ترتیب از راست به چپ تعداد ییتاهشتي ( با رعایت قاعده هاپس از کامل کردن آرایش الکترونی اتم  -2

  کدام است؟ ،(به فرض اینکه بتوانیم با هیدروژن کامل کنیم) نشدهنمایش داده  پیوندهاي اشتراکیو تعداد  ناپیوندي هايالکترون

   10و   8)1  4

 

  3و  16)2
  8و  16)3
   5و  8)4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  پیوندهاي اشتراکی  ترکیبات اشتراکی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است.  8جفت الکترون ناپیوندي   تبدیل  2

  تعداد پیوندهاي اکسیژن در نظر گرفته نشده است.   تبدیل  3

  تعداد پیوندهاي اکسیژن در نظر گرفته نشده است.  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  . شودمی 10و تعداد پیوندهاي اشتراکی نشان داده نشده جفت الکترون ناپیوندي دارد.  8 اتم اکسیژن   4

  

D Xعنصرهاي   -3 A,  ,    وZ  ( به ترتیب از راست به چپ) بر اساس افزایش عدد اتمی در دوره سوم جدول تناوبی  یدرپیپبه صورت

  را تشکیل دهد، کدام مورد درباره این عنصرها درست است؟ 2AClبا کلر ترکیب پایدار  Aجاي دارند. اگر  

3  1(   Z جاي دارد.  4، عنصر واسطه است و در گروه  

2(  A  فلز کلسیم است.  گروههم، فلزي دو ظرفیتی و  

  ، یک الکترون وجود دارد.  Xالیه الکترونی عنصر  نیتریرونیبدر   )3

  ، یک جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.   Dدر الیه ظرفیت اتم   )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  استدالل  عناصر  در زندگی   هاآنمواد و نقش 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست   تبدیل  1

  نادرست   تبدیل  3

  نادرست   تبدیل  4



پاسخ 
  تشریحی

  منیزیم با داشتن دو الکترون در الیه آخر 

  

  ، چه تعداد از عبارت هاي زیر درست بیان شده است؟  نشده باشندوارونه  هاالیهدر شکل مقابل به شرط اینکه   -4

� A  وD هستند.تر از رگه بازالتی  جوان  

�  E و ایجاد گسل بعد از  جوانتر از توده گرانیتی

  است.  اتفاق افتادهنفوذ رگه بازالتی 

و نفوذ رگه بازالتی   Eاز  ترقدیمیتوده گرانیتی  �

) Hبالفاصله بعد از رسوبگذاري الیه  (D   رخ داده

  است. 

 A ،B هايالیهجوانتر  و از گسل از توده گرانیتی   �

  است.  ترقدیمی Cو 

  قبل از ایجاد گسل اتفاق افتاده است.   Cاز  ترقدیمی هايالیه خوردگیچین �

2  

  دو عبارت   )2  یک عبارت   )1
  چهار عبارت   )4  سه عبارت   )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثرحیطه محتوایی 

  2گزینه  دشوار  کاربرد  هاالیهتوالی   سرگذشت زمین 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  رمزگشایی  1
و  C،B هايالیه نشینیته، H، نفوذ رگه بازالتی I، گسل خوردگیچین،  F ،E ،D هايالیهترتیب فرآیندها: توده گرانیتی،  

A 

  رمزگشایی  3
و  C،B هايالیه نشینیته، H، نفوذ رگه بازالتی I، گسل خوردگیچین،  F ،E ،D هايالیهترتیب فرآیندها: توده گرانیتی،  

A 

  رمزگشایی  4
و  C،B هايالیه نشینیته، H، نفوذ رگه بازالتی I، گسل خوردگیچین،  F ،E ،D هايالیهترتیب فرآیندها: توده گرانیتی،  

A 
پاسخ 

  تشریحی
 Aو  C،B هايالیه نشینیته، H، نفوذ رگه بازالتی I، گسل خوردگیچین،  F ،E ،D هايالیهترتیب فرآیندها: توده گرانیتی،  دو عبارت ، 

  

نتیجه کدام فرآیند فسیل شدن، کپی از اصل است، یعنی فسیل شکل اصلی را دارد اما از نظر شیمیایی بیشتر به سنگ شبیه   -5
   است؟

  داخلیتشکیل قالب   )4  با مواد معدنیجایگزینی   )3  تبلور دوباره   )2  شدن) سنگیزغال(کربونیزه شدن   )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل   تشکیل فسیل هايراه  سرگذشت زمین

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  عدم درك مطلب  درك مطلب  1

  عدم درك مطلب  درك مطلب  2

  عدم درك مطلب  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  انحالل و جایگزینی با مواد معدنی 

  



  ؟دهدمینشان  شناسیزمینعبارت زیر کدام اصل را در   -6
گرم و  وهوايآب بنابراین معادن سنگ نمک و سنگ گچ نیز در ؛شوندمیگرم و خشک تشکیل  وهوايآبتبخیري در  هايسنگ«

   ».اندشدهخشک تشکیل 

2  

  هاالیهقرار گرفتن  هم اصل توالی یا روي  )2  (حال کلیدي براي گذشته) اصل یکنواختی  )1
   اصل تکامل (توالی جانداران و گیاهان)  )4  گذاريرسوباصل تغییرات بعد از   )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  استدالل  حال کلیدي براي گذشته  سرگذشت زمین 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  حال کلیدي براي گذشته است   درك مطلب  1

  حال کلیدي براي گذشته است  درك مطلب  2

  براي گذشته استحال کلیدي   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

   . یا همان اصل یکنواختیحال کلیدي براي گذشته است

  

    با کدام مفهوم زیر برابر است؟» ه چند متر به مقصد نزدیک شده است.متحرك در هر ثانی«این مفهوم که   -7

  متحرك در هر ثانیه، چقدر جابجا شده است.    )1  3
   متحرك چقدر است.  ايلحظهتندي   )2
   تندي متوسط متحرك چقدر است.   )3
   ، حرکت یکنواخت دارد.متحرك  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  سرعت متوسط     شناسیحرکت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم درك مطلب   درك مطلب  1

  عدم درك مطلب   درك مطلب  3

  عدم درك مطلب   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  همان سرعت متوسط است که در گزینه یک آمده است. 

  

  بیشتر است؟  ،به ترتیب ،زمان زیر –شتاب متوسط کدام متحرك با توجه به نمودار سرعت   -8

4  1(  1>2>3  

  

2(  1=3<2  
3(  1=2=3  

4(  

3>2>1  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  3گزینه  متوسط  استدالل  زمان  –نمودار سرعت    شناسیحرکت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درك نادرست از نمودار   درك مطلب  1

  نادرست از نموداردرك   درك مطلب  2

  درك نادرست از نمودار  درك مطلب  4



پاسخ 
  تشریحی

ولیه و اسرعت  ،متحرك متوجه شد که در هر سه توانمیبا توجه به نمودار  تغییرات سرعت در بازه زمانی مشخص.شتاب متوسط یعنی 
  .نهایی باهم برابر و بازه زمانی هر سه هم یکی است.پس شتاب متوسط هر سه متحرك با هم برابر است

  

           Bو  Aهمترازند. در مورد فشار ناشی از آب در نقاط  Bو  Aدر شکل مقابل، آب دریا ساکن و نقاط   -9

  گفت:  توانمی

  

  

  

2  

1(  BP= AP 2(  BP >AP   
3(  BP <AP  4(  ،داردبستگی ناشی از کشتی به آب  به فشار اضافه.  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  1گزینه  متوسط  استدالل  فشار مایعات    فشار  

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  و اصل پاسکال   ترازهمعدم درك درست از نقاط   درك مطلب  2

  و اصل پاسکال   ترازهمعدم درك درست از نقاط   درك مطلب  3

  و اصل پاسکال   ترازهمعدم درك درست از نقاط   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

 به آب نقاط سایر به آب، به کشتی طرف از شده وارد اضافی فشار زیرا است یکسان نقطه دو این در فشار

 .شودمی وارد یکسان طور

  

پاسکال باشد، فشار  32000باالیی لوله  بخشدر در آزمایشی مطابق شکل روبرو، اگر فشار بخار مایع   -10

  ) 2m/s 10=g و   3g/cm  7 (چگالی مایع درون لوله هواي محیط چند نیوتن بر مترمربع است؟

  

  

  

  

3  1(  410  ×8/8  

2(  410  ×6/5  

3(  410  ×56/1  

4(  510  ×6/15  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  فشار مایعات  فشار 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

 gh+pρ=aP  درك مطلب  2
  gh+pρ=aP  درك مطلب  3

  gh+pρ=aP  درك مطلب  4

پاسخ 
   Pa 88000=  32000+  )0.8 × 10 × 7000( = gh+pρ=aP  تشریحی

  



  :پاسخ دهید پرسش داده شده،با توجه به جدول زیر، به   -11

  گونه  جنس  راسته  رده  )رشاخهیز( شاخه  سلسله

  ترکمنی  روباه  سانانسگ  پستانداران  )دارانمهرهطنابداران (  جانوران

  ؟ گیرندنمیاز موجودات زیر با روباه در یک شاخه هستند اما در یک رده قرار  یککدام

  سنجاب  )4  لکلک  )3  قارچ خوراکی  )2  گرگ  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  3گزینه  متوسط  استدالل  بنديرده  گوناگونی جانداران

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  . گیردمیدر رده پرندگان قرار  لکلکو سنجاب در یک شاخه هستند اما   لکلکروباه با گرگ،   تبدیل  1

  . گیردمیدر رده پرندگان قرار  لکلکو سنجاب در یک شاخه هستند اما   لکلکروباه با گرگ،   تبدیل  3

  . گیردمیدر رده پرندگان قرار  لکلکو سنجاب در یک شاخه هستند اما   لکلکروباه با گرگ،   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  . گیردمیدر رده پرندگان قرار  لکلکو سنجاب در یک شاخه هستند اما   لکلکروباه با گرگ، 

  

چندین فضانورد به دنبال موجودي هستند که در صورت بردن به فضا ، بدون مواد غذایی و فقط با استفاده از نور خورشید، کربن   -12

  ند انتخاب کنند؟ توانمیو آب بتواند زنده بماند. به نظر شما چه تعداد از موجودات زیر را  اکسیددي

  »جلبک قرمز، کپک، دیاتوم، آمیب، گل سرخ، کرونا ویروس«

2  

  سه مورد   )2  دو مورد    )1
  پنج مورد   )4  چهار مورد  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  استدالل  هاکنندهفتوسنتز    هاکنندهفتوسنتز 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  3

  پاسخ تشریحی مراجعه کنید.به   رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  فتوسنتز کننده هستند. ، گل سرخ جلبک قرمز، دیاتوم و 

  

  نشده است؟ در جدول زیر چند ویژگی ملخ،  درست تکمیل  -13

  

 هايچشمتعداد   تغذیه  ویژگی

  ساده

 هايشاخکتعداد 

  سر

  سینه و شکم بندهايتعداد   هابالتعداد 

  بند) 11بند) و شکم (3سینه (  جفت  بال 2  بندبندعدد شاخک  2  جفت 3  داربرگگیاهان   ملخ
  

  گیژچهار وی  )4سه ویژگی                                                          )3  گیژدو وی  )2  یک ویژگی   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  ه ها مهربی  هامهرهبی

نه
زی

گ
ي 

ها
ط

غل
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

   هاشاخکو در قاعده  ترپایینملخ سه عدد چشم ساده دارد. یکی روي پیشانی، دو عدد   طرز عمل  2



  هاشاخکو در قاعده  ترپایینملخ سه عدد چشم ساده دارد. یکی روي پیشانی، دو عدد   طرز عمل  3

  هاشاخکو در قاعده  ترپایینملخ سه عدد چشم ساده دارد. یکی روي پیشانی، دو عدد   طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

   هاشاخکو در قاعده  ترپایینملخ سه عدد چشم ساده دارد. یکی روي پیشانی، دو عدد 

  

  ؟ آیدمیباقی  2وصل کنیم،  کدام جانور از ستون   2را به جانور ستون  1اگر هر بخش از ستون   -14

  

  2ستون  1ستون 

  راه ورود و خروج  مواد در این جانور دهانه کیسه مانند آن است.  

  . رندیگیمدر یک گروه قرار  خرخاکیاین جانور با 

  . شوندمی، شناخته شودمیی خارج یاین جانور با داشتن اسکلت داخلی که از آن خارها

  .شودمیسبب حرکت آب  ،هاآندارد که حرکت وجود رشته داري  هايسلول، هاآن در دیواره

  میگو

  اسفنج

  آسکاریس

  سکه شنی

  مرجان

  
  

  اسفنج  )4  آسکاریس  )3  میگو  )2  سکه شنی  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد   هامهرهبی  مهرهبیجانوران 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عبارت سوم با سکه شنی ارتباط دارد.   تبدیل  1

  عبارت دوم با میگو ارتباط دارد.  تبدیل  2

  با اسفنج ارتباط دارد.عبارت آخر   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  از عبارات در مورد آسکاریس نیست.  کدامهیچ

  

دست  هالکه. هنگامی که روي وجود داشت هاآنرنگ در پشت  ايقهوه هايلکهچند برگ را مشاهده کرد که  گلدان،داخل یک  علی  -15

 یدرستبهرا  رنگرهیتو پودر  ايقهوه هايلکهزیر  هايعبارتاز  یککدامرنگی از آن روي دست او باقی ماند.  رهیپودر تکشید، 

  ؟کندمیتوصیف 

2  

                                                                    هاتخمک -هامادگیاجتماع   )2         هاگرده -هاهاگداناجتماع   )1
  هادانه -هامادگیاجتماع   )4                هاهاگ -هاهاگداناجتماع   )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد   هاسرخس  گیاهان 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
                هاهاگ -هاهاگداناجتماع   تبدیل  1

                هاهاگ -هاهاگداناجتماع   تبدیل  2

                هاهاگ -هاهاگداناجتماع   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

                 هاسرخساز ویژگی  –) رنگرهیت( هاهاگ -رنگ) ايقهوه هايلکه( هاهاگداناجتماع 

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه نهم  : رشته  (نهم) 9  پایه :  تکمیلی 3علوم تجربی  درس:

23709  کد درس:  علوم تجربی  گروه درسی :
t  

 olum 9T -207  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٧کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  5ناحیه   خراسان رضوي-21  09151211709  31967931 برات محمد قدیمی 

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  ید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید.توانمی -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه یدتوانمی، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  5  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت ناقص  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  4  متوسط :  1  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
5  

جدول  دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ ----------------- کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

 ج نیسوال به ا نیاول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  

1-  3O2HCl,Al,4H2O,C2, MgO,Na2, OF3, NH2, CaCl2CO  یافت که نسبت  توانمیاز میان ترکیبات زیر، چند ترکیب

  باشد؟   2بارکاتیون به آنیون برابر 

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

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد   هایون   هایون

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است. گونهاین 2CaClتنها در    طرز عمل  2

  است. گونهاین 2CaClتنها در    طرز عمل  3

  است. گونهاین 2CaClتنها در    طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  است. گونهاین 2CaClتنها در  

  

  )N7 ،O 8  ،S 16رسم شده است؟ ( نادرستکدام ساختار لوویس   -2
  

   

2  

   دیاکسيدگوگرد   )2  اکسید  يگوگردتر  )1

  یون سولفات   )4  یون نیترات   )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  ساختار لوویس  ساختار لوویس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است.  6و گوگرد  5، نیتروژن  6اکسیژن  آخرالیه  هايالکترونتعداد   رمزگشایی  1

  است. 6و گوگرد  5، نیتروژن  6اکسیژن  آخرالیه  هايالکترونتعداد   رمزگشایی  3

  است. 6و گوگرد  5، نیتروژن  6اکسیژن  آخرالیه  هايالکترونتعداد   رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  الکترون در مجموع وجود داشته باشد که نادرست است.  18باید  اکسیدديدر گوگرد 

  
  

  



  ؟ شودنمیزیر با  انتخاب کلمه پیشنهادي دوم (داخل پرانتز) درست تکمیل  هايعبارتچه تعداد از   -3
    ،                            که در اثر واکنش با آب سطح چشم شودمیآزاد   SO6H3Cگازِ   پیاز، طی فرآیندي ، هايیاختهبر اثر پاره شدن  �

 . شودمیتبدیل  سولفوریک اسید) –به محلول رقیق  (الکل اتیلیک 

 . کنندمی) تبعیت ییتاهشتاز قانون اکتایی شدن ( هااتمبرخی)  –(تمام OH3CHدر ساختار  �

فسفر)  -عنصر (نیتروژن ، گرددمیتبدیل  هابمببیشتر در  ماده کلیدي بهعنصري که در اثر ترکیب با عناصري مانند اکسیژن و کربن  �

  است.

) است به همین علت زیر آب سفر قرمزف -(فسفر سفید ،دهدمیواکنش  با اکسیژن هوا خوديخودبهبه طور که  فسفر هايشکلیکی از  �

 .شودمی يدارنگه

  است. تیالکترول ریغو محلول آن  شودمیمولکولی در آب حل  صورتبهپتاسیم پرمنگنات)  –(اتیلن گلیکول  �

  چهار عبارت   )4  سه عبارت   )3  دو عبارت   )2  یک عبارت  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  1گزینه  متوسط  دانش  عناصر   عناصر  هاویژگی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  . استتنها عبارت اول صحیح   رمزگشایی  2

  .استتنها عبارت اول صحیح   رمزگشایی  3

  .استتنها عبارت اول صحیح   رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  .گرددمیتکمیل  گونهایننخست تنها عبارت 

  

   باشد، حالت حرکت وزنه کدام است؟ N60از ریسمانی آویزان است. اگر نیروي کشسان ریسمان  kg5به جرم  ايوزنه  -4

  وزنه در حالت تعادل است.   )1  3

  وزنه با سرعت ثابت در حال حرکت است.   )2

22وزنه شتاب ثابت   )3 sm/   .به سمت پایین دارد  

22وزنه شتاب ثابت   )4 sm/   .به سمت باال دارد  
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  نیرو  قانون دوم نیوتن 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  برآیند نیروها صفر نیست.   طرز عمل  1

  برآیند نیروها صفر نیست.  طرز عمل  2

  نیروي خالص روي به باال است.   طرز عمل  3

پاسخ 
  تشریحی

� �������� 2255060 smaamamgTF / 
  

  
  
  
  

  

  

  

  

m 



  

  . کدام عبارت در مورد این نیرو، درست است؟کنیدمیگرمی را در دست بگیرید. نیروي را حس  200یک سیب   -5

2  

  .است گاهتکیهاین نیرو نیروي   )2  این نیرو همان نیروي وزن است.  )1

  و حس ما غلط است. شودنمینیروي وارد   )4  است. گاهتکیهاین نیرو واکنش نیروي   )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش   گاهتکیهنیروي   نیروشناسی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  عدم درك مطلب   درك مطلب  1

  عدم درك مطلب  درك مطلب  2

  عدم درك مطلب  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  است. گاهتکیهاین نیرو واکنش نیروي 

  
  . دهدمیقرار دارد، نشان  به حالت ساکن، دارشیبیک جسم را که روي سطح  ،روروبه شکل  - 6

  ؟ دهدمیرا نشان  شودمیوارد  جسمی که به یبه بهترین شکل نیروها هادیاگراملف: کدام دیاگرام یا ا

  نیروي   NFنیروي اصطکاك ایستایی،   fFب: از نظر اندازه، مقدار کدام نیرو، از بقیه بیشتر است؟ (

  نیروي وزن)  Fwعمودي سطح، 
  

  

2  

  NF ب:             Dالف:   )wF  2 ب:           Cو  A الف:  )1
   wF ب:             Dالف:   )NF   4 ب:                   Aالف:  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  قوانین نیوتن  نیرو شناسی
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  . استجهت نیروي عمودي سطح اشتباه   تبدیل  1

  جهت نیروي اصطکاك و نیروي وزن   تبدیل  2

  جهت نیروي عمودي سطح  تبدیل  3

پاسخ 
  تشریحی

  نیروي گرانش روبه مرکز زمین، نیروي عمودي سطح ، عمود بر سطح و ....

  
  
  
  
  
  



رابر ثانیه ب 10در طول سرعت متوسط متحرك  ياندازه زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل زیر است. –سرعت نمودار   -7
  است با ...........

     متر بر ثانیه  5/1  )1  4
 
 
 
 
 
  

  متر بر ثانیه 5/4  )2

  متر بر ثانیه 6  )3

  متر بر ثانیه 5/7  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  سرعت متوسط     شناسیحرکت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم درك مطلب   درك مطلب  2

  عدم درك مطلب   درك مطلب  3

  عدم درك مطلب   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

ثانیه)، سرعت متوسط  10بر زمان کل ( جاییجابهاست و تقسیم  جاییجابهمتر)که همان 15زمان ( -با کمک مساحت زیر نمودار سرعت 
 .شودمیمتربرثانیه  1,5

  
را به ترتیب  هاعبارتنیاز به اصالح از نظر علمی دارند؟ ( هاعبارتدر متن، زیر چهار عبارت خط کشیده شده است. کدام عبارت یا   -8

  بررسی نمایید). 

 
 
  

  
  

  فقط اولی   )4  دومی و سومی  )3  و چهارمیمی دو  )2  اولی و دومی  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد   هاجلبک  گوناگونی جانداران

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم درك مطلب   درك مطلب  2

  عدم درك مطلب  درك مطلب  3

  عدم درك مطلب  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  درصد  6تا  3 - ید و پتاسیم   

  

  ؟ رودمیبه کار  هامهرهبیکدام گروه از  يمطالعهاصطالحات اسپیکول و نیدوسیت  به ترتیب از راست به چپ ، در   -9
              هامرجان – هااسفنج  )4      تناننرم – هااسفنج  )3                 تناننرم – هامرجان  )2  هامرجان – تناننرم  )1  1

وزن درصد  60تا   30،  شودمیه استفاد سازيیشهش و يسازصابون صنایع در که هستند پتاسیم و کلسیم مانند عناصري منبع هاجلبک

در  هستندنوعی جلبک دیاتوم هاي که . از دهدمیرا این مواد معدنی تشکیل  Polysiphoniaو  Rhodymeniaقرمزي مانند  يهاجلبک

ریزسنگواره  دارند، که زیبایی و سیلیسی پوشش دلیل به . دیاتوم هاشودیماستفاده  غذایی منبع عنوانبه میگو مانند یپوستانسختپرورش  

  .دهندیم تشکیل ارزشمندي هاي

8 

�(
�
� ) 

 t (s) 

15- 

15 

10  



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  تنانکیسهو  هااسفنج   هامهرهبی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  . است تنانکیسهمربوط به نیدوسیت  )Cnidariaو نیداریا  ( یا خار اسفنج  )spiculeاسپیکول(  درك مطلب  1

  . است تنانکیسهمربوط به نیدوسیت  )Cnidariaو نیداریا  ( یا خار اسفنج  )spiculeاسپیکول(  درك مطلب  2

  . است تنانکیسهمربوط به نیدوسیت  )Cnidariaو نیداریا  ( یا خار اسفنج  )spiculeاسپیکول(  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  . است تنانکیسهنیدوسیت مربوط به   و یا خار اسفنج  )spiculeاسپیکول(

  
  است ؟ نادرست زیر جمله چند  -10

 . دهدمیرا نشان  هاکروموزومکاریوتیپ، تعداد، اندازه و شکل خارجی  �

 . شودمیزیر پوست آن ظاهر  ،زمینیسیبسمی است که در  ايماده ینسوالن �

 . رودمیبه کار  ،هاآنالح باران گوگردي براي که اصط شودمیکاج چنان زیاد  هايجنگلمقدار گرده در  �

 ساعت زیستی است.  تأثیرشیمیایی گیاه، تحت  هايفعالیتو  هاژنفعالیت بسیاري از  �

   تشکیل شده است.هم تار کشنده از تعدادي سلول مشابه  �

  یک جمله   )4  دو جمله  )3  سه جمله    )2  چهار جمله   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  جانداران   جانداران هايویژگی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست است.   آخرفقط جمله   خواندن  1

  نادرست است.   آخرفقط جمله   خواندن  3

  نادرست است.   آخرفقط جمله   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

 نادرست است.   آخرفقط جمله 
  

 



  سمهاب«
  �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99استعدادهاي درخشان *سال تحصیلی سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله اول سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه نهم  : رشته  (نهم) 9  پایه :  3مطالعات اجتماعی  درس:

2371  کد درس:  مطالعات اجتماعی  گروه درسی :
2  

 motaleat 9 -203  نام فایل این درس:  15  سؤال: تعداد

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٣کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  4  خراسان رضوي-21  09155065458  30883873 مرضیه غفاریان کاشی پز

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستونافزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید.»KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.  banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» موضوعسؤال«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» حیطه شناختیسؤال«. تعداد 6

  

دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
  ؟

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  ؟ افتدنمیاتفاق  پذیريجامعهزیر در جریان  هايگزینهاز  یککدام   -1
2  

  شیوه ابراز احساسات  )2  گریه نوزادان هنگام تولد                                     )1
  چگونگی پاسخ به غرایز  )4  درونی فرهنگ                                هايالیهیادگیري   )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  پذیريجامعه  فرهنگ

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  است. پذیريجامعه  درك مطلب  2

  است. پذیريجامعه  درك مطلب  3

  است. پذیريجامعه  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  گریه نوزادان یک امرغریزي است. 

  

مربوط .» ایرانیان از دین اسالم نیرو و حیات گرفتند و هم نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کردند « این جمله استاد مطهري   -2

  ؟شودمیزیر  هايگزینهاز  یککدامبه 
  فرهنگ  )4  هنجار  )3  نماد  )2  ارزش  )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  فرهنگ  فرهنگ

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  قسمتی از هویت فرهنگی است.  تبدیل  1

  قسمتی از هویت فرهنگی است.  تبدیل  2

  قسمتی از هویت فرهنگی است.  تبدیل  3

پاسخ 
  تشریحی

ایرانی اسالمی نتیجه آن شد که  و فرهنگبا آمدن اسالم  فرهنگ اسالمی وارد ایران شد و فرهنگ ایرانی بر آن اثر گذاشت، 
  .هویت ملی ماست هايبخشیکی از 

  

  نشان داده شده است ؟ درستیبهاجتماعی و هویت ایرانی به ترتیب در کدام گزینه اکتسابی ،هویت  هايویژگی  -3

  تاریخ     -زبان فارسی-تاریخ تولد  )1  3
  شاهنامه فردوسی -  مهندس –باسواد شدن  )2
      شناسیباستان – فرهنگ- پرهیزگاري  )3
  وان حافظدی–سرزمین  - پدر و مادر  )4

  دبیرخانه بازبیننظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  ایرانی-اجتماعی-اکتسابی  هویت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  ملی- ایرانی- انتسابی  تبدیل  1

  اجتماعی-ملی- اکتسابی  تبدیل  3

  ایرانی-ملی- انتسابی  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  هم نشان دهنده هویت ایرانی و شاهنامهبودن یک هویت اجتماعی است  و مهندسشدن اکتسابی است  باسواد

  

  علت کودتاي طبس توسط آمریکا در ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی چه بود ؟  -4

     هاشخصیتترور   )2  آمریکایی                             هايگروگانآزادي   )1  2



  ایجاد شورش و ناامنی   )4  در داخل ایران    ضدانقالبحمایت از نیروهاي   )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  دشمنان هايتوطئه  تاریخ انقالب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  است ناامنیاز عوامل    خواندن  2

  است ناامنیاز عوامل   خواندن  3

  است ولی دلیل کودتا نیست هاتوطئهاز   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  صورت گرفت. هاگروگاناین کودتا براي آزادي 

  

  مرحله دوم ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه چه بود ؟ هايجنگعلت شروع   -5

  ناتوانی نظامی و سیاسی حکومت قاجار       )1  3

  فتواي علما و خشم مردم علیه روسیه   )2

  عدم تعهد روسیه نسبت به قراردادش با ایران    )3

  تمایل حاکم گرجستان براي پیوستن به روسیه  )4

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  فتحعلی شاه  تاریخ قاجار

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3خطا (براي توضیح علت   نوع خطا  گزینه

  مرحله اول بود  خواندن  1

  غلط است کالً  خواندن  3

  غلط است کالً  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

ایرانی با روسیه وارد جنگ  هايسرزمینمردم که خشمگین بودند با فتواي علما براي پس گرفتن  قرارداد گلستانپس از 
  شدند.

  

  اجتماعی بود ؟ هايفعالیتپهلوي مشارکت دادن مردم در  محمدرضااز اقدامات  یککدامهدف   - 6

  کاپیتوالسیون-حزبی هايو فعالیتآزادي مطبوعات   )1  3
  گانهششاصول -ایالتی ووالیتی هايانجمن نامهتصویب  )2
  والیتی ایالتی و هايانجمن نامهتصویب -تأسیس اولین دانشگاه  )3
  نقالب سفیدا– کاپیتوالسیونتصویب   )4

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  محمدرضاشاهاقدامات   حکومت پهلوي دوم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  مشارکت اجتماعی نبود  تبدیل  1

  - بود رضاشاهمورد اول اقدام   درك مطلب  3

  رفتن استقالل بود از بینمورد اول   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

(  اجتماعی مشارکت دهد. مردم را در امور خواستمی ظاهربه  و اقتصاديپهلوي با اقداماتی اجتماعی  محمدرضاحکومت 
  و.............) را براي حفظ حکومت پهلوي و اقتصاديآمریکا این تغییرات اجتماعی 

  



قلمرو دوره ساسانیان  قلمرو آن به حدود کهطوريبهسیاسی و نظامی چه کسی کشور ایران یکپارچه شد،  هايموفقیت درنتیجه   -7

   ؟رسید

2  

  زند خانکریم  )2  تهماسبشاه  )1
  شاه اسماعیل  )4  محمدخانآغا   )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  شاه اسماعیل  صفویه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  نیست  خواندن  1

  نیست  خواندن  2

  نیست  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  شد. کپارچهیو پس از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل قلمرو ایران بسیار وسیع 

  

  ؟ کندمیزیر در روستاها، از جذب جمعیت در شهرهاي بزرگ جلوگیري  از عوامل طبیعی یککداموجود   -8
  

2  

  امکانات رفاهی و درمانی  )2       هاو چشمه هارودخانهافزایش میزان آب   )1
  و خشکگسترش نواحی گرم   )4  وسایل پیشرفته در کشاورزي                     )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  عوامل طبیعی جذب جمعیت  جغرافیاي جمعیت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  غلط)گزینه  3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  انسانی است  درك مطلب  2

  انسانی است  درك مطلب  3

  طبیعی ولی دفع جمعیت است  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  1گزینه  جذبتنها عامل طبیعی 

  

  ..................از جمالت زیر در رابطه با جمعیت صحیح نیست ؟ در کشور ......... یککدام  -9

     ومیرمرگمیزان موالید کمتر از  ، رومانی  )1  3
  تراکم جمعیت و رشد جمعیت یکسان ،ژاپن    )2
  رشد جمعیت زیاد ولی تراکم جمعیت پایین  لیبی ،  )3
  رشد جمعیت منفی ولی تراکم جمعیت پایین  روسیه  )4

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  جمعیت و تراکمرشد   جمعیت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  در این کشور رشد جمعیت منفی است  درك مطلب  1

  صحیح است  درك مطلب  3

  استصحیح   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  منفی است. آن ژاپن تراکم باال دارد ولی رشد جمعیت

  

نظر آن را بررسی نماید، به  ينتیجهمالزي منتقل کند و  به  کایکشور آمرقصد دارد درختانی را از شمال  شناسگیاهیک جهانگرد   -10

  آن چیست ؟ ينتیجهو  افتدیماتفاق  هابومستیز در کداماین پروژه به ترتیب  شما



  .نیست پذیرامکان            ساوان   توندرا به  )1  3

  .است پذیرامکان             تایگا به تایگا      )2

  ..نیست پذیرامکان       استوایی        هايجنگلتایگا به   )3

  .است پذیرامکاناستوایی           هايجنگلمعتدله به  هايجنگل  )4
  بازبین دبیرخانهنظر سؤال : مشخصات

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  بومزیست  پوشش گیاهی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  صحیح نیست بومزیستنوع   رمزگشایی  1

  صحیح نیست بومزیستنوع   رمزگشایی  2

  صحیح نیست بومزیستنوع   رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

رشد  یخوببهآن  ییوهواآب طیشرادر مالزي با توجه به  توانندنمیکه  کنندمیرشد  و سرودر شمال آمریکا درختان کاج 
  کنند

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

Ï  دوره/شاخه تحصیلی: ÑæÓãÊæÓØåÇæá   
(Ï Èí ÑÓÊÇäåÇí ÏæÑåÇæá  (  

ãÑÍ  مرحله/تاریخ آزمون: áåÇæáÓÇáÊÍÕí áí    98-99  

ÝÇÑÓí  درس: Êßãí áí3   : 9  پایه )äåã(  رشته :   Çí å äåã   

ÒÈÇäæÇÏ  گروه درسی : Èí ÇÊÝÇÑÓí     :2370  کد درس
4t  

 farsi 9T -٢٠۴  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۴کد گروه درسی :

ØÑÇÍ  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :  
ÓÄÇátarrah  

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  دو مشهد ناحیه  خراسان رضوي-21  09151236088  90531723  ناز جاللیفرح

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  ؟نیستکدام گروه ازنظر معنی درست   -1
  آید)نمی ستوه(قهر : ستم) (شبستان: خوابگاه) (نگردد دلش سیر: به  )1  3

  (نهیب: فریاد بلند) (احوال: ماجراها) (مغز را سوختن: به رنج افکندن)  )2
  (خیل: گروه) (ازبهرِ: به این دلیل) (نشیب و فراز: سختی و خوشی)  )3
  ) (به آب سپردن: از دست دادن)(سیرت: روش) (فحوا: پختگی  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  معناي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اند.ها درست معنا شدههمۀ واژه  خواندن  1

  اند.ها درست معنا شدههمۀ واژه  خواندن  2

  اند.معنا شدهها درست همۀ واژه  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  است. نادرست فحواواژة معناي 

  

  است؟ نادرست در بیت زیر، کدام گزینه» درست«واژة معنی با توجه به   -2

  »همی رنگ چهرت بگوید درست      زبانت ارچه پوشندة راز توست   «

  خواهم درستبدو راز بگشاد زو چاره جست                      کز آغاز پیمانت   )1  3

  به هر سو شدي تا ندانی درست                     هر آبی مخور نازموده نخست  )2

  دیده و پاك دانندگاندرست است گفتار فرزانگان                           جهان  )3

  درست رفت ز خاطر شکستگی منش       چو بردمید بنفشه ز برگ یاسمنش  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  معناي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معناست.با درست بیت پرسش هم  تبدیل  1

  معناست.با درست بیت پرسش هم  تبدیل  2

  معناست.همبا درست بیت پرسش   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست در این بیت مفهوم دیگري دارد.

  

  بیشتري است؟ امالیی نادرستیکدام گزینه داراي   - 3

  خواهمخواهم                    نی عیش و تنعم جهان مینی از تو حیاط جاودان می  )1  3

  است با شرم سقوط زان که در هنگامۀ عوج و حبوط                        تلخی مرگ  )2

  اي که بگزري از آبروي خویشکنی دراز    پل بستهدست طمع چو پیش کسان می  )3

  رسیمرسند             ما جز به خوارهاي مغیالن نمیگر رهروان به کعبۀ مقصود می  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  امالي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  یک نادرستی امالیی: حیاط  خواندن  1

  یک نادرستی امالیی: بگزري  خواندن  3

  یک نادرستی امالیی: خوارها  خواندن  4



پاسخ 
  تشریحی

  حبوط -این گزینه دو نادرستی دارد: عوج 

  

  کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات درست است؟  - 4

  بین: شعري است از ناصر خسرو در وصف رودکیچشم شاعر روشناشعار زهد و پند بسی گفته است/ آن تیره  )1  3

  کرداريبیتی از سعدي است با مفهوم پیروزي براثر راستراستی آور که شوي رستگار/ راستی از تو ظفر از روزگار:   )2

  وجودست از طلب ندارم تا کام من برآید/ یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید: شعري است از سعدي با مفهوم جست  )3
  داناییاست بر زر: بیتی از فردوسی با مفهوم ارزش خویش دانا/ نه داناست آن کو توان تواناست بر دانش  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  دانش  تاریخ ادبیات  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  هاي این گزینه نادرست است.داده  درك مطلب  2

  هاي این گزینه نادرست است.داده  درك مطلب  3

  هاي این گزینه نادرست است.داده  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  هاي این گزینه درست است.داده

  

  است؟ نادرستکدام گزینه   -5

  جزو مصدرهاي منظم هستند.» شکافتن، آوردن، آویختن و بردن«مصدرهاي   )1  3

  انکاري است. خاك، هسته و نهاد است.داراي پرسش » در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما/ پاینده باد خاك ایران ما«بیت   )2

  الیه است.نقش مضاف جایی ضمیر وداراي جابه» ایکی آرزو کن که تا از هوا/ کجات آید افکندن اکنون هو« بیت  )3
  در نقش متمم است.» او«حرف اضافه و ضمیر » بر» «چو اکوانش از دور خفته بدید/ یکی باد شد تا بر او رسید«  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  موارد یاد شده درست است.  درك مطلب  2

  موارد یاد شده درست است.  درك مطلب  3

  موارد یاد شده درست است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  در این گزینه آویختن، مصدر نامنظم است.

  

  گزینۀ ...جز بهعلت وجود دارد » که«ها در همۀ گزینه  - 6

  غنیمت شمر جز حقیقت مجوي                      که باري است فرصت دگربار نیست  )1  3

  رفتارمنزل نرسد کجروان گوي سعادت بردند             راستی کن که به سعدیا راست  )2

  آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  )3
  به جان گفت باید نفس بر نفس                       که شکرش نه کار زبان است و بس  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  دانش زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ي 

ها ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  کاررفته، علت است.که به  طرز عمل  1

  کاررفته، علت است.که به  طرز عمل  2



  کاررفته، علت است.که به  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  کاررفته، علت نیست.که به

  

  ؟کدام گزینه از دیدگاه نگارشی درست است  - 7

  بردید؟کار میاگر یک نویسنده بودید، چه موضوعاتی را براي نوشتۀ خود به  )1  3

  ساز باشد.تواند حادثهگاه حتی یک اشتباه کوچک در رانندگی، می  )2

  شود.خواهد یک پزشک خواهرم در آینده می  )3
  آموز تالش کند، البته موفق خواهد شد.اگر یک دانش  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  2گزینه  آسان  کاربرد  نگارش  نگارش 6تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  در گزینه نیاز نیست. یکبه آوردن   درك مطلب  1

  در گزینه نیاز نیست. یکبه آوردن   درك مطلب  3

  در گزینه نیاز نیست. یکبه آوردن   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  این جمله از نظر نگارشی درست است.

  

  ؟نیستکدام گزینه درست   -8

  قرار دارد.گردان، شعري است درقالب شعر نو که در آن گل آفتابگردان در تقابل با بنفشه شعر غزلی براي آفتاب  )1  3

  »سلحشور، بازرگان، مهوش، رهگذر، کهکشان«باشند: شدگی همانند هم میهاي مقابل در الگوي کوتاهواژه  )2

  باشد.وزن میهم» تنتن تنتتن تنتنتتنتن تنتتن«با الگوي » دیدندیمان را نمیدر دلش خورشید ا«عبارت   )3
  تر مرگ، مرگ شعله است.سرودة دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، تلخ» شکل مرگ ما«با توجه به شعر   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  4گزینه  دشوار  کاربرد  دانش ادبی و زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  هاي این گزینه درست است.داده  طرز عمل  1

  هاي این گزینه درست است.داده  عملطرز   2

  هاي این گزینه درست است.داده  طرز عمل  3

پاسخ 
  تشریحی

  هاي این گزینه درست نیست.داده

  

  ؟نیستکاررفته داراي معناي کنایی درست هاي بهدر کدام گزینه، ترکیب  -9

  زهره ترك شدن: ترسیدن/ دل به دل راه داشتن: احساس دوطرفه  )1  3
  دست انداختن: مسخره کردن/ دل به دریا زدن: بخشندگی و بزرگی  )2
  دست بردن: تصرف کردن/ دلی از عزا درآوردن: کامروایی  )3
  کاري/ دل بد کردن: بدگمان شدن کار شدن: شروع بهدست به  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  معناي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ

ي 
ها

ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ها معناي کنایی درست دارند.ترکیب  درك مطلب  1



  ها معناي کنایی درست دارند.ترکیب  درك مطلب  3

  ها معناي کنایی درست دارند.ترکیب  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  معناي کنایی دل به دریا زدن نادرست است.

  

  دارد؟ کمتريها نزدیکی معنایی کدام بیت با دیگر بیت  - 10

  چنان      کاندر کمند دشمن آهخته خنجريدر صحبت رفیق بد آموز هم  )1  3

  بریدن بهتر است از آشناییاز این مشتی رفیقان ریایی                 )2

  گریز از یار بد                 یار بد بدتر بود از مار بدتا توانی می  )3
  از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن    از دوستان جانی مشکل توان بریدن  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  قرابت معنایی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نزدیکی معنایی دارد. 3و  2با بیت   درك مطلب  1

  نزدیکی معنایی دارد. 3و  1با بیت   درك مطلب  2

  نزدیکی معنایی دارد. 2و  1بیت با   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  این بیت به دشواري قطع ارتباط از دوستان صمیمی تأکید دارد.

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

Ï  دوره/شاخه تحصیلی: ÑæÓãÊæÓØåÇæá   
(Ï Èí ÑÓÊÇäåÇí ÏæÑåÇæá  (  

ãÑÍ  مرحله/تاریخ آزمون: áåÇæáÓÇáÊÍÕí áí    98-99  

ÝÇÑÓí  درس: Çí   : رشته  )äåã( 9  پایه :  3 å äåã   

ÒÈÇäæÇÏ  گروه درسی : Èí ÇÊÝÇÑÓí     :2370  کد درس
4  

 farsi 9 -٢٠۴  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۴کد گروه درسی :

ØÑÇÍ  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :  
ÓÄÇátarrah  

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  ناحیه یک مشهد  خراسان رضوي-21  09151591885  30900303  سید مهد زارع حسینی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  ؟کار رفته استترتیب بهکدام گزینه بههاي واژهجفتدر » ترادف -  مفرد و جمع«  رابطۀ  -1
2  

                                 ل و تباریاص –مصائب و مصیبت   )2                                      کمند و طناب -  احزان و حزین  )1
  قرارتپنده و بی -ام و حکیم حکّ  )4ه                                                 محضر و درگا -صال و خصلت خ  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  احزان و حزین مفرد و جمع نیست.  درك مطلب  1

  اصیل و تبار رابطۀ ترادف ندارد.  درك مطلب  2

  جمع نیست. حکام و حکیم مفرد و  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  خصال و خصلت: مفرد و جمع/ محضر و درگاه: مترادف

  

 ؟نیامده استدر عبارت زیر  کدام گزینه مترادف  -2
اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بوَد، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود، صبر کند تا آن سخن تمام «

خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده شود، پس جواب 

  ».دارند، استراق سمع نکند و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند
  اندازه  )4  سرزنش  )3  پیشین  )2  اندیشیدن  )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  معناي واژگان  6درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اندیشیدن: خوض  خواندن  1

  پیشین: سبقت  خواندن  2

  سرزنش: طعن  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  مترادف اندازه در متن نیامده است.

  

  رود)شمار نمیتر است؟ (تشدید جزو غلط امالیی بهامالیی در کدام گزینه بیش هايرستینادشمار   - 3

  اصحاب کهف –مایع تأسف  - شخصیت متعالی  – خوشحالی و خرسندي  )1  3

  ضمینۀ اجتماعی –مساحبت دوستان  –آیین دوست  –طریقت ایشان   )2

  قابلیت نهفته  –نمایش محیج  –لعاده افوق –عامل مهّم گرایش   )3
  بهرگیري –صفاي درون  –لحظات زندگی  –انگیز نسیم دل  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  امالي واژگان  4درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مایع: نادرست  خواندن  1

  محیج: نادرست  خواندن  3

  بهرگیري: نادرست  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  ضمینه -دو نادرستی امالیی: مساحبت 

  

  



  اند؟رودههاي ادبی کدام گزینه، آثارشان را فقط به نظم سشخصیت  -4
1  

  )2        فردوسی –نظامی   )1
 –پروین اعتصامی 

  بهار            الشعرا ملک
حافظ           -عطار نیشابوري   )4ي           مولو –سنایی غزنوي   )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  1گزینه  متوسط  دانش  تاریخ ادبیات  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  آثار بهار هم به نظم است و هم به نثر  درك مطلب  2

  سنایی و مولوي هم به نظم است و هم به نثرآثار   درك مطلب  3

  آثار عطار هم به نظم است و هم به نثر  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  اند.نظامی و فردوسی آثارشان را به نظم سروده

  

  ؟نشده استالیه بر مضاف مقدم ، مضافدر کدام گزینه  -5

   را دیده بر او مانده شگفتزاغ                     شهپر شاه هوا اوج گرفت   )1  3

  اگر تو را گذري بر مقام ما افتد           هماي اوج سعادت به دام ما افتد  )2

  خرد بهتر از هرچه ایزد بداد                    ستایش خرد را به از راه داد  )3
  دیده را روشنی از نور رخت حاصل بود                                                                  که سر کوي توام منزل بودیاد باد آن  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  (نامشخص)  دانش زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  الیه بر مضاف مقدم شده: دیدة زاغدر این گزینه، مضاف  تبدیل  1

  گذر توالیه بر مضاف مقدم شده: در این گزینه، مضاف  تبدیل  2

  روشنی دیده الیه بر مضاف مقدم شده:در این گزینه، مضاف  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  الیه بر مضاف مقدم نشده است.در این گزینه، مضاف

  

  درستی مشخص شده است؟توجه به حکایت زیر، هستۀ گروه اسمی در کدام گزینه بهبا   - 6

رنج و راحت. خواستم تا مرافقت کنم، موافقت نکردند. گفتم از مکارم اخالق درویشان غریب تنی چند از روندگان متّفق سیاحت بودند و شریک «

  ان تافتن و فایده دریغ داشتن.و بعید است روي از مصاحبت مسکین
  مسکینان  )4  راحت  )3  مکارم  )2  سیاحت  )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  سیاحت وابسته است.  درك مطلب  1

  راحت وابسته است.  درك مطلب  3

  مسکینان وابسته است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  مکارم، متمم و هستۀ گروه اسمی است.

  

  نوع فعل مضارع در کدام گزینه متفاوت است؟  - 7

  پرسید کرم را مرغ از فروتنی             در پیله تا به کی بر خویشتن تنی   )1  3



  دانی نکند قبول هرگز                                    دیوانه حدیث مرد دانا  )2

  گیرد رواجج              کوشش از دانش همیبه علمی احتیاعمل دارد هر   )3
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم افشانیم و می در ساغر اندازیم/بیا تا گل بر  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مضارع اخباري: تنی  درك مطلب  1

  نکند -مضارع اخباري: دانی   درك مطلب  2

  همی گیرد -مضارع اخباري: دارد   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  دراندازیم –بشکافیم  –اندازیم  –مضارع التزامی: برافشانیم 

  

 ؟توان در آن یافترا میهاي ادبی بیت زیر کامل گردد، کدام آرایهاگر   -8
  »کنام پلنگان و شیران شود           «..............................................               

  آراییواج –تضاد   )4  تشبیه        –کنایه   )3  تکرار      –بخشی جان  )2  کنایه     –جناس   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  کاربرد  دانش ادبی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بخشی ندارد.جان  طرز عمل  2

  تشبیه ندارد.  طرز عمل  3

  تضاد ندارد.  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  جناس: ایران و ویران/ کنایه: کنام پلنگان و شیران

  

  ؟نرفته استکار پرسش انکاري به ،در کدام گزینه  -9

  به یک ساعت از دل به در چون کنم به سالی ز جورت جگر خون کنم              )1  3

  تو که با دشمن این نظر داري دوستان را کجا کنی محروم                            )2

  بی نام تو نامه کی کنم باز اي نام تو بهترین سرآغاز                                    )3
  به مالزمان سلطان که رساند این دعا را/ که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  استدالل  دانش ادبی  3درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  پرسش انکاري دارد: از دل به در چون کنم  درك مطلب  1

  پرسش انکاري دارد: کجا کنی محروم  درك مطلب  2

  کی کنم باز دارد: پرسش انکاري  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  این بیت، پرسش انکاري ندارد و تقریري است.

  

 شود؟هاي زیر با کدام لحن خوانده میبیت  - 10

  دشمن دانا که غم جان بود                  بهتر از آن دوست که نادان بود«

  »بر همه چیزیش توانایی است            هرکه در او جوهر دانایی است     



  روایی  )4  اندرزي  )3  عاطفی  )2  توصیفی  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  3گزینه  آسان  استدالل  درك متن و لحن خوانش  8درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  لحن توصیفی ندارد.  درك مطلب  1

  لحن عاطفی ندارد.  درك مطلب  2

  لحن روایی ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  شود.این دو بیت با لحن اندرزي خوانده می

  

  ؟نیستدرست کدام گزینه مفهوم کنایی   - 11

  دن             زده شهمگان انگشت به دهان گذاشتند: متعجب و شگفت  )1  3

  خواستندر هرکه این دو گوهر یابی، چنگ در وي زن: متوسل شدن و کمک   )2

  پایان رسیدن زمان دوري و تنهایی     اینک اي خوب، فصل غریبی سرآمد: به  )3
  آن خادم بترسید و در قدم وي افتاد: دلجویی و مهربانی نمودن  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  استدالل  دانش ادبی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درستی اشاره شده است.در این گزینه، مفهوم کنایی به  درك مطلب  1

  اشاره شده است.درستی در این گزینه، مفهوم کنایی به  درك مطلب  2

  درستی اشاره شده است.در این گزینه، مفهوم کنایی به  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  مفهوم کنایی در قدم کسی افتادن یعنی عذرخواهی و درخواست بخشش

  

 کدام گزینه با عبارت زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  -12
  ».نگردها و کردارتان مینگرد؛ بلکه به دلنمی هایتانها و گفتهخداوند به سیماي ظاهر و دارایی«

  دار طلعت اوستدیده آیینه بت اوست                     الف) دل سراپردة مح
  اي برادر، سیرت زیبا بیار      ب) صورت زیباي ظاهر هیچ نیست              

  بریمبه کوشش همه دست نیکی          را به بد نسپریم       پ) بیا تا جهان
  ما روان را بنگریم و حــال را                 ت) مـا زبان را ننگریم و قــال را 

  پ –ب   )4  ت     –پ   )3  ب     –الف   )2  ب   –ت   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  درك و دریافت متن  12درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  الف ارتباط معنایی ندارد.  رمزگشایی  2

  پ ارتباط معنایی ندارد.  رمزگشایی  3

  پ ارتباط معنایی ندارد.  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  ب و ت با عبارت پرسش ارتباط معنایی دارد.

  

  



  است؟ نادرستمفهوم کدام گزینه   -13
  کنند.و نازند: دوستداران و نزدیکان درگاه خداوند به تو افتخار میابان آسمان به مقرّ  )1  3

  .ریسمان آرزوها را از هم گسستآن کودك کودکی از کمند آرزوها رست:   )2
  دنبال فرمان توست.هواي دل من در موافقت فرمان توست: میل و خواستۀ دل من به  )3
  ام به انجام برسانم.از عهدة حفظ رعیت بیرون آمده باشم: عهدوپیمانی را که با عموم مردم بسته  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  کند.این گزینه مفهوم درست آن را بیان می  درك مطلب  1

  کند.این گزینه مفهوم درست آن را بیان می  درك مطلب  3

  کند.گزینه مفهوم درست آن را بیان میاین   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  از کمند آرزو رستن به معنی کنار گذاشتن آرزوهاست.

  

  تر بیان شده است؟درك و دریافت از سرودة زیر در کدام گزینه درست  - 14

کرد/ بر فراز گنبدي زیبا/ پرچم خود را آلوده را وا زد/ شهر یکباره به هوش آمد/ چشم اشکزد/ شطّ خرمشهر کف میآسمان از شوق دف می«

  »تماشا کرد

  .لبخند زد در رهایی مردم ستمدیده اندکیبدخواهان رهایی یافتند، رودخانۀ خرمشهر  هايمردمان شهر از زندان  )1  3

  سپردند.افشانی اندوهشان را به فراموش هاي آزادة شهر از دلتنگی و افسردگی رها شدند و با شادي و دستانسان  )2

  به آغوش شهر بازگشتند و دوباره طعم شکوه و استواري را چشیدند. ز آزادي شهر خشنود شدند. مردما آسمان و رود  )3

  بیداري و هوشیاري مردم خرمشهر از خواب غفلت و همچنین شادمانی حاصل از آن دیدنی و به یاد ماندنی بود.  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل  درك و دریافت متن  10درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معنا و مفهوم این گزینه کامل نیست.  درك مطلب  1

  معنا و مفهوم این گزینه کامل نیست.  درك مطلب  2

  و مفهوم این گزینه کامل نیست.معنا   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  معنا و مفهوم این گزینه به طور کامل بیان شده است.

  

  ها تفاوت دارد؟کدام گزینه از نظر محتوایی با سایر گزینه  - 15

  چراغ دل به نور جان برافروخت                که جان را فکرت آموخت   به نام آن  )1  3

  گاهتوي قبۀ عرش تکیه                    سدره شاهراهت  اي از برِ  )2

  صانع و پروردگار حّی توانا                                     اول دفتر به نام ایزد دانا   )3

  نام خداي است بر این ختم کن         فاتحۀ فکرت و ختم سخن   )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  درك و دریافت متن  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ي 

ها ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  پردازد.این بیت به ستایش پروردگار می  تبدیل  1

  پردازد.این بیت به ستایش پروردگار می  تبدیل  3



  پردازد.بیت به ستایش پروردگار می این  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  پردازد.این بیت به ستایش پیامبرگرامی اسالم می

  

 



 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 نام و نام خانوادگی :                                 شماره داوطلب :
 دقیقه 105نام آموزشگاه :                        مدت زمان پاسخگویی :

 صبح 11ساعت  29/11/1399چهارشنبه  –مرحله اول 
 

 تعداد سوال عنوان درس 

 10 پیام های آسمان

 15 زبان و ادبیات فارسی

 10  عربی

 15 ریاضی

 15 علوم تجربی 

 10 زبان خارجی 

 15  مطالعات اجتماعی

 سال تحصیلی   

 1400-1399 

منهه ـپای  

ریـپایـش عملـکرد یـادگی  



 نهمــــــــ پایه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دادهای درخشانسازمان ملی پرورش استع

 

 پیام های آسمان

 ؟معنی و مفهوم کدام گزینه نزدیک تراست«آیه »با توجه به  -1

 «ان َّ ربی رحیم وَّدُود: پروردگار من مهربان وبسیار دوستدار بندگان است» 

 خدا چون مهربان است خطای خطاکار را می بخشد .(1 

 خدا رحیم و ودود است . (2

 رد.مهربانی خدا برهمه چیز و همه کس  احاطه دا(3

 ن قدر مهربان است که مهرورزی بر بندگانش  را ،بر خود واجب می داند .آخداوند (4
 اصلی ترین دلیل اطاعت و تبعیت مردم از فتوای فقیهان چیست؟   -2

 منبع و مرجع فتوای آنان سخن معصومان است    (2  فتوای آنان طبق نظر عالمان بلندمرتبه است   (1  

 تبعیت از آنان الزمه دستیابی به بهشت الهی است (4 طعانه مخالفت می نمایند    عالمان با طاغوت قا(3  

  شده است.شرایط وضو اشاره به  گزینه های زیر دام یکدرک -3

 است. آنشرایط  ءمانع نبودن در اعضای وضو جز(2  الک زدن باعث باطل شدن نماز می شود .(1
 داشته باشیم وضو صحیح نیست . اگر الک(4   الک قرمز باعث جلب توجه است .(3

 آرزوی تمام پیامبران و مومنان که حضرت مهدی )عج(آن را برآورده می سازد چیست؟ -4

 برپایی جنگ برای نابودی ظالمان(2    رسیدن به حاکمیت جهانی (1
 ایجاد حکومت عدل جهانی (4   کمک به فقیران و نیازمندان (3

 ط است؟درباره حمد خداوند کدام گزینه غل -5

 حمد به معنی ستایش است.(2  خداوند سرچشمه ی خوبی ها و کماالت است.(1
 ن خداست.آستایش حقیقی از (4  تمام صفات مخلوقات در خداوند است.(3

 ؟ تراست کامل گزینه ،کدام یهآ مفهوم و معنی به توجه با -6

 «مُسْتَّقِیمًا صِرَّاطًا إِلَّیْهِ وَّیَّهْدِیهِمْ وَّفَّضْلٍ مِنْهُ رَّحْمَّةٍ ِفی خِلُهُمْفَّسَّیُدْ بِهِ وَّاعْتَّصَّمُوا بِاللَّ هِ آمَّنُوا الَّ ذِینَّ فَّأَّمَّ ا»
 خوود سووی به راست راهی به و درآورده خود فضل و رحمت جایگاه به را آنها زودی به شدند متوسل او به و گرویدند خدا به که آنان پس)

 (نماید رهبری
 مهربانی و هدایت از جانب خداست. ،نتیجه ایمان(2  اشاره دارد. یه به آثار ایمان در زندگی دنیاآاین (1

 تمسک به خدا دارد. ،انسان مومن(4    بهشت در بردارد. ،ایمان(3

 کدام گزینه درباره ایمان و آثار آن صحیح نیست؟ -7

 .می آید و نیز به دنبال آن( اگر انسان با تمام وجود به خدا ایمان بیاورد و شناخت کاملی داشته باشد، عمل به دستورات ا1
 های زودگذر دنیا انسان را از هدف اصلی خلقت این است که مشغول شدن به لذت....« افحسبتم انما خلقناکم عبثا » ( مفهوم آیه 2

 .دور می سازد
 این است که ،مومن یعنی مهمترین دلیل آرامش انسان « طمئن قلوبهم بذکر اهلل أال بذکر اهلل تطمئن القلوبتو  االذین آمنو( »3

 .انسان، تنها با یاد خدا آرام می گیرد
 .( حضور خداوند در خاطر انسان در همه لحظات زندگی، سبب افزایش شناخت و تقویت روحیه عمل در انسان می شود4
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 کدام گزینه صحیح است؟ -8

 .گاهی به جای وضو و یا غسل الزم است، تیمم نماییم (1
 .اک در اختیار نداریم، می توانیم با آبی که گل آلود است، هم وضو بگیریماگر وقت تنگ است و آب پ (2
 .اگر نمازگزار بداند که آب نجس بوده ولی فراموش کند، وضویش صحیح است (3
 .سومین مرحله غسل ترتیبی، شستن نیمه چپ بدن است(4

 ....... استراه دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی ........،نظر امام خمینی )ره(  از -9
 ( ایستادگی در برابر ظالمان2    ( رهبری و هدایت مردم1
 ( دوری از دنیا و ترک نعمتهای آن4    ( بازگشت به مسیر پیامبران3

 با توجه به سخن امام رضا)ع( در مورد منتظر واقعی امام زمان )عج ( کدام گزینه صحیح تر است ؟ -10

 نا گرفت برایش غذا درست می کردم و پشت در می گذاشتم .(همسایه ما یک زن تنها بود ،وقتی کرو1
 (امیر وقتی که نماز جماعت شرکت می کرد، همیشه صف اول بود.2
 ( مریم سعی می کند در ماه رجب روزه بگیرد.3
 ( زهرا در ماه شعبان نماز امام زمان )عج(را می خواند.4

 ادبیات 

 اربرد آن در بیت زیر است؟همانند ک« پندار»در کدام گزینه معنی کلمة  -11

 «جوانی گه کار و شایستگی است// گه خودپسندی و پندار نیست»  

 پندار کس// که پنداشت عیب من این است( ندیدم چنین نیک1 

 ( به پندار نتوان سخن گفت زود// نگفتم تو را تا یقینم نبود2 

 ( یکی را که پندار در سر بوَّد// مپندار هرگز که حق بشنود 3 

 ( مشو غر ه )مغرور( بر حُسن گفتار خویش// به تحسین نادان و پندار خویش4 

 است؟معنای کدام عبارت نادرست نوشته شده -12

 نشینی با او برای هرکسی مفید است.(( از دست مگذار که وی همه را به کار آید. )او را رها نکن، چون هم1 

 ا با تو نیز عادالنه رفتار شود.(( داد ده تا داد یابی. )با عدالت رفتار کن، ت2 

 ای پاسخ بدهد که باعث سرزنش نفر پیشین نشود.(( جواب بگوید بر وجهی که در متقد م طعن نکند. )به شیوه3 

 است.(( هر یکی را آنچه به کار باید، داد. )به هر کدام، وظیفة مناسبش را داده4 

 ؟نیستندمفهوم در کدام گزینه، دو بیت هم -13

 ز دانش، دل پیر، برنا بود                 انا بود، هر که دانا بود( تو1

 بر همه چیزیش توانایی است   هر که در او جوهر دانایی است     

 رفتارراستی کن که به منزل نرسد، کج روان گوی سعادت بردند( سعدیا، راست2

 ، نیکوی پیدا کندراستی هر جا که باشد مایة هر نیکی و اصل نکویی، راستی است     

 شکستن خطاستخود شکن، آیینه  ( آینه چون نقش تو بنمود راست3

 تو کژ باشی، نه آیینه؛ تو خود را راست کن، او ل دال خود را در آیینه، چو کژ بینی، هر آیینه    

 ها گر کند خار مغیالن، غم مخورسرزنش ( در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم4

 رسیمما جز به خارهای مغیالن نمی  رسندان به کعبة مقصود میگر رهرو     
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 است؟بیان شده نادرستشده، در کدام گزینه منظور  بخش مشخ ص -14

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار)پروردگار عالم( است خداوند دل( آفرینش همه تنبیه 1 

  درآمد ز دست( پایش از آن پویه 2 

 )آسیب دید( شکست مهر دل و مهرۀ پشتش 

 )نگران نباش(  وین سر شوریده بازآید به سامان، غم مخور     دل بد مکندیده، حالت به شود، ( ای دل غم3 

 )فرمانبردارمن است( زیر دست من استسر جهان سربه             ( ندانی که ایران نشست من است؟4 

 ؟شودنمیمفهوم بیت زیر، در کدام گزینه دیده  -15

 «گرچه پاکی، تو را پلید کند  با بدان، کم نشین که صحبت بد»  

 خودپسندی، جان من، بُرهان نادانی بُود  نامی خواهی، ای دل، با بدان صحبت مدار( نیک1

 از بدان جز بدی نیاموزد   نشین بدان مباش، که نیک( هم2

 کز صحبت دیگدان، سیاهی خیزد   نام همراه مباش( با مردم زشت3

 وگرنه من همان خاکم که هستم   نشین در من اثر کردمال هم( ک4

 گزینة ............... . جزبهاست، درستی ذکر شدهها، درون پرانتز بههای مربوط به همة گزینهفعل -16
 دانیچشم سخن ییابم یکز بینایان نمی کشند اینجا( چو منصور ار سخن گویم، به دارم می1 
 ، یک مضارع التزامی، یک مضارع مستمر()یک مضارع اخباری  
 بن عمران درس آموزد ز سلمانشاگر موسی  بَّرد ما راهای سلمان تا تعج ب می( تواضع2 
 )یک مضارع اخباری، یک مضارع التزامی(  
 شودگوید دلم، هر بار شاعر میاز تو می  کشمدانی چه دارم میدانم نمی( گرچه می3 
 یک مضارع مستمر( )چهار مضارع اخباری،  
 کنملذ تش را با تمام شهر قسمت می  روم( یک سالمم را اگر پاسخ بگویی، می4 
 )دو مضارع اخباری، یک مضارع التزامی(  

 در کدام گزینه هستة گروه اسمیِ دارای وابستة پیشین و پسین وجود دارد؟  -17
 های مرا بست، فرارسید.شانگیز، همان ناخوشی که چشمان و گو( سپس در زمستانی مالل1 
 ترین روز زندگی من که همیشه آن را به یاد دارم، روزی است که آن معل م نزد من آمد.( مهم2 
 ( پس از آنکه با این عروسک بازی کردم، او کلمة عروسک را در دستم هج ی کرد.3 
 ار انداختم.کم کلید زبان را در دست گرفتم و آن را با اشتیاق به ک( به این ترتیب کم4 

 است؟به کار رفته« اضافة تشبیهی»در کدام گزینه آرایة تشبیه به صورت  -18
 گستراند بساط بهار وار// همی( صبا هم ز بهر تو فر اش1 
 ( ز خاک آورَّد رنگ و بوی و طعام// تماشاگه دیده و مغز و کام2 
 ( خور و ماه و پروین برای تواند// قنادیل سقف سرای تواند3 
 ( ز خارت گل آورد و از نافه مشک// زر از کان و برگ تر از چوب خشک4 

 وجود دارد؟« تخل ص و پرسش انکاری و تضاد»در کدام گزینه، هر سه مورد  -19
 کشد قل اب راروم؟ او میبصر، من میای بی بری، نزدیکِ او دیگر مرووفایی( می( سعدی، چو جورش)بی1 
 به دشمنان نتوان گفت ماجرا، ای دوست  چاره کند؟ ( حدیث سعدی اگر نشنوی، چه2 
 غرقه در نیل، چه اندیشه کند باران را؟  ( سعدی از سرزنش خلق نترسد، هیهات3 
  رخت بربند که منزلگهِ احرار)آزادگان( آنجاست ( سعدی، این منزل ویران، چه کنی؟ جای تو نیست4 
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 رتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟معنی واژگان مشخص شده در بیت های زیر، به ت -20
 سوی کوه؟/ کجا خواهی افتاد، دور از گروه؟ ارسوی آبت اندازم 

 بخستبزد بر سر دیو، چون پیل مست/ سر و مغزش از گرز رستم 
 ، تیغ تیز از میان بر کشیدسبکهمان کز هوا سوی دریا رسید/ 

 وردنعمت چنین پر اَّلوانتوانا که او نازنین پرورَّد/ به 
 ( یا، مجروح و زخمی شدن، با سرعت، انواع2  ( اگر، ساییده شدن، کم وزن، رنگارنگ1
 ( یا، ساییده شدن، کم وزن، رنگارنگ4  ( اگر، خسته شدن، با سرعت، اقسام3

 های زیر، با بخشی از متن پایین، تناسب معنایی دارد؟چه تعداد از بیت -21
 «پرهیز کن. چون بازپرسند، جز راست مگوی. خوب گوی تا خوب شنوی.سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره »
 بیهوده مگو، چوب مپرتاب ز پهنا  گاه بگویش( چون تیر، سخن راست کن، آنالف  
 که دروغت دهد از بند، رهاییبِهْ زان              ب( گر راست سخن گویی و در بند بمانی  
 حد  هر خوبی که گویی فزون از  ( رخش در حد  خوبی و نکوییج  
 راست گویی که نیستم هشیار              ( هیچ دانی چه گویم؟ ای عجبی!د  
 گه کز او سؤال کنندمگر آن   ( ندهد مرد هوشمند، جوابه  

 ( چهار4  ( سه3 ( دو2 ( یک1

 در کدام گزینه معنی بیت درست است؟ -22

 رود.(وکتاب به بهشت میروانش سروش )در آب مرده، بدون حساب( که در آب هر کو برآورد هوش// به مینو نبیند 1 

 ( چو رستم به گفتار او بنگرید// هوا در کف دیو وارونه دید )رستم دید تمام دنیا کف دست دیو است.(2 

 .(( ز دریا، به مردی، به یک سو کشید// برآمد به هامون و خشکی بدید )با کمک مردی خودش را به شهر هامون رساند3 

 ( هر آن کو گذشت از ره مردمی// ز دیوان شمر، مشمرش ز آدمی )هرکس از انسانیت دور شد، دیو حساب کن.(4 

 ؟نیستشده درست در کدام گزینه فعل خواسته -23

 بزید شخص مفرد( زیستن: مضارع التزامی، سوم1

 کنیگریه می شخص مفرد( گریستن: مضارع اخباری دوم2

 پردازیددارید می شخص جمعتمر دوم( پرداختن: مضارع مس3

 بگریزیم شخص جمع( گریختن: مضارع التزامی اول4

 است؟ نادرستبا توج ه به عبارت زیر، کدام گزینه  -24

 «دشمن چو از همه حیلتی فروماند، سلسلة دوستی بجنباند؛ وآنگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.» 

 است.کار رفتهگروه اسمی از نوع صفت مبهم به ( در این عبارت، دو وابستة1 

 یکسان است.« هیچ دشمن»و « سلسلة دوستی»( نقش دستوری 2 

 شود.( در کل  این عبارت، فقط یک وابسته از نوع صفت اشاره دیده می3 

 مفعول.« کارها»در آغاز جمله، نهاد است و « دشمن( »4 

 ؟استنرفتهکار  شده، بهدر کدام گزینه آرایة ادبی نوشته -25

 بودم که کرمان خورم// که ناگه بخوردند کرمان سرم )کنایه(( طمع کرده1 

 ( بکن پنبة غفلت از گوش هوش// که از مردگان پندت آید به گوش )سجع(2 

 ( اگر تشنه مانی ز سختی مجوش// که سق ای ابر آبت آرد به دوش )تشبیه(3 

 گ بهاران درست )تشبیه(( بکردند یک تیرباران نخست// بسان تگر4 
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 عربی 

 ترجمه نادرست را انتخاب کنید. -26
 (رَّجاءً بَّعدَّ الص َّالۀِ، إبحَّثُوا عَّنِ الص َّیدِ: لطفا، بعد از نماز دنبال شکار بگردید!1  
 ( ال رَّجاءَّ لِلخُروجِ، ِلمَّ تُحاوِلُ: هیچ امیدی به خارج شدن نیست، برای چه تالش می کنی؟2  
 هَّدتُهُ فِی مَّمَّر ِ مُشاٍۀ نادَّیتُهُ هادِئاً: هنگامی که او را در پیاده رو دیدم، به آرامی صدایش ( عِندَّما شا3  

 .کردم
 ( لَّقَّد کانَّ لَّکُم فِی رَّسُولِ الل هِ أُسوَّۀٌ حَّسَّنَّةٌ : قطعا رسول خدا )ص( الگویی نیکو، برای شماست!4  

 کدام ترجمه نادرست است؟  -27

 عُ عِلمَّ الن اسِ إلی عِلمِهِ : داناترین کسی است که علم مردم را با علم خود جمع می کند!(أَّعلَّمُ أن َّهُ یَّجم1َّ  

 ( أنا غرَّیبٌ، لَّیسَّ لِی حَّبیبٌ ِفی مَّدینةِ طهران: من غریب هستم، در شهر تهران دوستی ندارم. 2  
 ( عَّلَّینا الذ َّهابُ لِصُنعِها : باید برای ساختن آن برویم.3  
 ائِجَّ الن اسِ إلیکُم نِعمَّةٌ مِن الل هِ: بی شک نیازهای مردم به شما ، نعمتی ازسوی خداوند است.(  إن َّ حَّو4  

 در کدام گزینه آمده است؟ "الد َّهرُ یَّومانِ ، یَّومٌ لَّکَّ و یَّومٌ عَّلَّیکَّ "مفهوم عبارت  -28

 ه ها، بسیار دارد!( روزگار است آن  که، گه عزت دهد ، گه خوار دارد/  چرخ بازی گر از این بازیچ1
 ( به روز نیکِ کسان گفت: تا تو غم نخوری / بسا کسا، که به روز تو آرزومند است!2
 ( اگر سپهر بگردد ز حال خود،  تو مگرد/ وگر زمانه نسازد، تو با زمانه بساز!3
 ( روزگار گر سر به نامردی گذاشت / قید مردی را بزن، نامرد باش!4

 ر سه کلمه درست است؟در کدام گزینه ترجمه ه -29

 (  بَّغتَّةً: ناگهان/ إخوَّۀ: برادران/ بِمَّ: چگونه                      2   ( الر َّجاء: امید/ جَّزیل: محکم/ رَّجاءً: لطفا       1 
 دن( تَّعَّل َّمَّ: آموخت / عَِّلمَّ: دانست / شِراء: خری4  ( جَّر َّحَّ: زخمی شد/ تاِلی: بعدی/ دَّر َّسَّ: درس داد         3 

 کدام کلمه پرسشی برای عبارت زیر، نادرست است؟ -30

 "هذِهِ الحِکایَّةُ وَّقَّعَّت قَّبلَّ ثَّالثینَّ سَّنَّةً فِی بِالٍد، کانت مِیاُه البَّحرِ هادِئًة !"
 ( مَّتَّی4    ( أَّینَّ     3    ( مَّن    2    (کَّیفَّ  1   

 را نمی رساند؟ "جام دهنده ی کاریدارنده ی حالت یا ان"در کدام گزینه کلمه ای آمده است که  -31

 ( صاِدقانِ ، عابِر4        ( شُعَّراء ، آخِر3      ( حُف اظ ، عَّل امَّة             2   ( عالِمَّة ، صالِحین   1  

 کاربرد فعل در کدام گزینه درست نیست؟ -32

 علی الشَّجَّرَّۀِ !  ( ال تَّکتُب 2    (التَّشرَّبِی شایاً حار اً یا أختَّ حَّسَّنٍ!           1   
 ( رَّجاءً ، یا جیرانی! أُخرُجُوا مِنَّ المَّزرَّعَّةِ بِسُرعَّةٍ!4( یا إِخوَّتِی، إجلِسنَّ فی المَّسجِدِ!                   3   

 در کدام گزینه یکی از فعل های دستوری ) امر، نهی( نیامده است؟ -33

 ( أَّخَّذُوا، التَّسمَّعا، التَّحزَّن            2   ( التَّذهَّبُوا، التَّجلِسِی، أُشکُرِی               1  
 ( إفرَّحنَّ ، التَّنصُرِی، إعمَُّلوا4         ( التَّکتُم، إِعمَّلنَّ ، إجعَّلِی    3  

 در کدام گزینه یکی از کلمات با سایر کلمات هماهنگ نیست؟     -34

 ، ظُهر، مَّساء، عَّشاء                          ( صَّباح 2   ( الر َّصیف، مَّم َّرالمُشاۀ، الط َّریق، الش ارع       1  
 ( جامِعَّة، أبحاث، زُمَّالء، تَّخَّر َّج4َّ( مُستَّشفی، مُمَّر ِضَّة، ضَّغظُ الد َّم، وَّصفَّة             3 

 کدام گزینه مناسب جای خالی جمله زیر می باشد؟  -35

 أَّی ُها المَّرضی ............... إلی المُستَّشفی."          
 ( إذهَّبِی4  ( إذهَّبوا      3  ( إذهَّبنَّ  2  إذهَّبا      ( 1 
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 ریاضی 

baعدد گنگ متمایز باشندکه  سهcو  a ،b اگر  -36 cb  و �  است؟ نادرستگویا باشد، آنگاه کدام گزینه دو عدد  �

1 )ca ca( 2   .گویاست �   .گویاست �

3 )ba cb( 4    .گنگ است �  گنگ است. �

 

  بنامیم، و همچنین Mاعداد دو رقمی را  اگر مجموعة تمام -37

`
`^
`^ NxMxC

NxMxB

NxMx{A

�� 

�� 

�� 

5

3

2

 

 

 نیستند. 15دهندۀ مجموعة اعداد فرد دورقمی است که مضرب در این صورت کدام نمودار نشان

1 )   2 ) 

3 )   4 ) 
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 کند؟کدام گزینه مجموعة تهی را معرفی نمی -38

  .2تر از عدد گویای بزرگ ترینکوچک( 1

 علیه دارند.مقسوم 100( همة اعداد طبیعی دو رقمی که بیش از 2

 باشد.  2گویایی که مجموع صورت و مخرج آنها برابر اعداد( همة 3

 ( اعداد صحیحی که نه زوج هستند و نه فرد.4

 کدام گزینه همواره درست است؟ -39

  .�CAآنگاه   �CBو  �BA( اگر1

BA ( اگر2 CA .آنگاه  �CBو   � � 

BAر ( اگ3 CAآنگاه  �CBو  � �.  

BA( اگر 4  .�CAآنگاه  �CBو  �

BA(n)AB(n)BA(n( ناتهی است و همچنین Aیم مجموعة اگر بدان -04 �u �u �u کدام  B(n(حداقل مقدار  523

 است؟

1 )7 2 )16 3 )21 4 )30 

^`ی یک عدد از مجموعة بودنِ انتخاب تصادف 11برابر با احتمال مضرب  Pاگر  -14 650250 dd� xNx  باشد، کدام گزینه صحیح

 است؟

1 ) 
400
36

dP  2 )
400
37

400
36

�� P 3 )
400
38

400
37

dd P   4 )P�
400
38

 

 د در مورد عدد رو شده با بقیه متفاوت است؟مادر انداختن یک تاس، احتمال کدام پیش -42

 ( مرکب بودن4  ( اول بودن3  ( فرد بودن2  ( زوج بودن1

 کدام تساوی درست است؟ -43

 1 )722851584 ///  �   2 )063651253 ///  �   

3 )903030 ///  u   4 )38202310150 ///  � 

 های زیر، کدام گزینه صحیح است؟رهدر مورد درستی گزا -44

 نهشت باشند، با هم متشابه هستند.گزارۀ اول: اگر دو شکل هم
 نهشت هستند.ۀ دوم: اگر دو شکل متشابه باشند و یک ضلع برابر داشته باشند، با هم همرگزا

 ( فقط گزارۀ دوم درست است.2   ( فقط گزارۀ اول درست است.1

 ( هر دو گزاره نادرست است.4    ( هر دو گزاره درست است.3
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 های داده شده صحیح است؟ها در مورد محدب بودن یا نبودن شکلکدام استدالل -45

 فوق : چندضلعینرگس

محدب نیست، زیرا 

درون  و  نقاط 

آن قرار دارد اما 

 کندهم وصل میخطی که آنها را بهپاره

 گیرد.نمیرار ن قکامل درآ طوربه

: چندضلعی مهدیه

محدب است،  فوق

 و  زیرا نقاط 

درون آن قرار دارد و 

کند نیز صل میو همخطی که آنها رابهپاره

 طور کامل در آن قرار دارد.به

 فوق: چندضلعی مریم

محدب است، زیرا نقاط 

درون آن  و  

خطی و پارهقرار دارد 

طور کامل کند نیز بهوصل می همبه که آنها را

 در آن قرار دارد.

 ( استدالل مریم2     ( استدالل نرگس1

  های نرگس و مهدیه و مریم( استدالل4   های نرگس و مریم( استدالل3

 

 است؟ 3گردش آنها برابر وجود دارد که طول دوره 1و  0چه تعداد عدد گویا بین  -46

1 )891 2 )900 3 )990 4 )999 

23حاصل  -47 32 )(  کدام است؟ �

 1 )3 32 � 2 )3 23 � 3 )233 � 4 )323 � 

 ر است. زاویة بین دو قطر این ذوزنقه چقدر است؟متسانتی 2متر و یک ضلع برابر سانتی 1در یک ذوزنقه سه ضلع برابر   -48

 1 )D90 2 )D110 3 )D120 4 )D150 

 6و  5، 4لعی دوم برابر متر است و سه ضلع از چهارضسانتی 4و  3، 2اند سه ضلع از چهارضلعی اول برابر دو چهارضلعی با هم متشابه -49

 تر برابر است با:متر است. محیط چهارضلعی بزرگسانتی

1 )22   2 )23   3 )24   4 )25 

kg2210347جرم کرۀ ماه برابر -50 u/   و جرم کرۀ زمین برابر kg/ 241097365 uموع رۀ ماه و کرۀ زمین در مجباشد. جرم کمی

 است؟  kgچند

 1 )241004706 u/ 2 )24103113613 u/ 3 )23103311361 u/ 4 )24103311361 u/ 

  علوم
 کدام گزینه درست است؟ -51

 ز کمترین تندی کمتر است.ی در طول مسیر بیشتر و اتندی متوسط یک حرکت همواره از بیشترین تند (1

 خط راست حرکت کند، مقدار سرعت متوسط و تندی متوسط آن برابر است. بر( اگر یک متحرک 2

 ای هم ثابت است و برعکس.تندی لحظه ای ثابت باشد، حتماً( اگر سرعت لحظه3

 ، سرعت متوسط بیشتری خواهد باشد ترشعاع دایره بزرگقدر  حرکت کند، هرای روی ربع دایرهاگر متحرکی با تندی ثابت  (4

  داشت.
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کند و با سرعت موشی از جلوی گربه که خواب است عبور می -52
s
m

ثانیوه بعود گربوه بیودار  2. )مطوابق شوکل( دوداش میبه سمت النه 2

بودود کوه بتوانود مووش را قبول از باید با چه سرعتی حداقل گربه متر باشد،  24دود. اگر فاصله گربه از النه موش شود و به سمت موش میمی

 رسیدن به النه شکار کند؟

 

1) 
s
m

12 2)
s
m

6  3)
s
m/42 4)

s
m/84   

م با سرعتگر 100تکه گِلی به جرم  -53
h

km
شود. نیروی متوسطی ثانیه متوقف می  s/20 کند و در مدتبه زمین برخورد می  18

( کرده چند نیوتون بوده است؟که سطح زمین در این مدت به گل وارد می
s
mg( 210   

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

ها درست را با نیروی مغناطیسی در زیر خود معلق نگه داشته است. کدام جمله ف آویزان است و میخ سبکیآهنربایی از سق -54

 هستند؟

 الف( نیروی مغناطیسی وارد بر میخ برابر نیروی وزن آن است.

 است.  میخکند برابر وزن ب( نیرویی که میخ به آهنربا وارد می

 شود.ج( به آهنربا از طرف میخ نیرویی وارد نمی

 وزن آهنربا و میخ است. مجموع کند برابرآهنربا را به سقف متصل مید( نیروی طنابی که 

 د وب فقط ( 2   ب والف فقط ( 1

 د وب  و( الف 4   ج والف  فقط (3

م، فشار در زیرش چند قرار دهیدوباره روی سطح افقی میز تا بزنیم و از وسط بار  4قرار دارد. اگر آن را  سطح افقی میزروی  صافی کاغذ -55

  شود؟بر حالت قبل میبرا

1 )16  2 )8   3 )4   4 )1 

 پذیری فلزها به درستی مقایسه شده است؟در کدام گزینه واکنش  -56

  ( کلسیم کمتر از روی2    ( پالتین بیشتر از مس1

 ( لیتیم بیشتر از آهن4    ( منیزیم کمتر از طال3
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 است؟ نشده ی نوشتهنی اتم مورد نظر به درستدر کدام گزینه آرایش الکترو -57

1 )Al13 الکترون 3مدار سوم  -الکترون  8مدار دوم  -الکترون  2: مدار اول 

2)K19 الکترون 1مدار چهارم  -الکترون  8مدار سوم  -الکترون  8مدار دوم  -الکترون  2: مدار اول 

3) Sc21 الکترون 3مدار چهارم  -الکترون  8مدار سوم  -الکترون  8مدار دوم  -الکترون  2: مدار اول 

4 )Li3 الکترون 1مدار دوم  -الکترون  2: مدار اول 

 در کدام گزینه توضیح درستی درباره عنصرهای مورد نظر، ارائه شده است؟ -58

 1 )A2  وD20 .2 در یک ستون جدول هستند )E15  وG12 .در یک ردیف )سطر( جدول هستند  

 3 )J13  وL21 .4 در یک ستون هستند )M9  وQ35 ( هستند.در یک ردیف )سطر  

 ؟دهدطور طبیعی رخ میهای زیر بهکدام واکنش -59

��oالف:   CuAu   :بo�COFe 32 

��oج:   2CaLi    :دo�� AlNa 

 ( الف و د4 ( ج و د3 ( ب و ج2 ( الف و ب1

 ؟شخ ص شده استن هر دو عنصر به درستی مدر کدام گزینه یو  -60

1 )M9 کاتیون با بار یک :- G122 : آنیون با بار سه)J13 کاتیون با بار سه :-E15آنیون با بار یک : 

3)D20کاتیون با بار چهار : -R164 : آنیون با بار دو)T1 آنیون با بار یک :- X8آنیون با بار دو : 

 های سنگ کره ایجاد شده است؟ به ترتیب افزایش بستر اقیانوس اطلس و ایجاد رشته کوه زاگرس بر اثر کدام یک از انواع حرکت ورقه -61

   دور شونده، دور شونده(2  ر شونده، نزدیک شوندهدو(1

 امتداد لغز، نزدیک شونده(4  نزدیک شونده، امتداد لغز(3

 کدام الیه از برگ، نقش بیشتری در فتوسنتز دارد؟   -62

 (روپوست پایینی4  (میانبرگ 3  (پوستک2 (روپوست باالیی1

شود سوپ حالت محکم و برد که باعث میماده به کار میدر پخت سوپ نوعی پودر آ کند. اوهانیه از منابع غذایی جانوری استفاده نمی -63

 با توجه به این مطلب، کدام گزینه درست است؟ .ای پیدا کندژله

 شود.سوپی که با این پودر پخته شده باعث بهبود درد مفاصل می(1
 کند.جانداری که از آن در تهیه پودر استفاده شده، با پای کاذب حرکت می(2
 داری تهیه شده که توانایی فتوسنتز ندارد. این پودر از جان(3
 سوپی که با این پودر پخته شده ممکن است باعث بیماری بوتولیسم شود.(4
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 از هم جدا کنیم. اولین صفتی که باید در کلید به کار ببریم کدام مورد است؟، خواهیم جانداران زیر را با کلیدشناساییمی -64

 ه، مخمر، سیانوباکتر، سگ، دیاتومه، مار، گربکرم خاکی

 

 یوکاریوت یا پروکاریوت بودن (1

 مهره بودن دار یا بیمهره(2

 سلولی یا پرسلولی بودن تک(2

 داشتن یا نداشتن پا(4

دو میزان نوور کوم  بررسی شد. گیاه در این آزمایش تحت تابشاکسید دی از کربنمیزان اکسیژن حاصل از یک گیاه، در مقادیر مختلف گ -65

 ، کدام گزینه درست است؟های این آزمایش رسم شده باشدقرار گرفت. اگر نمودار زیر، با داده و زیاد

 
 یابد. ، میزان فتوسنتز به صورت یکنواخت افزایش می 2COبا افزایش میزان (1
 یابد. پس کاهش میبا افزایش میزان نور، میزان فتوسنتز ابتدا افزایش و س (2
 شود.یابد و سپس ثابت میمیزان نور کم، فتوسنتز تا حدی افزایش می در (3
 شود.ر انتها ثابت مید 2Oفتوسنتز در میزان نور زیاد، از فتوسنتز نور کم بیشتر است، اما به علت کمبود (4
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 زبان انگلیسی

66- Which one is different? 

 1) brave 2) neat 3) patienat 4) lazy 

67- My brother always helps me  _____  

 1) in do my homework  2) with do my homework 

 3) in doing my homework 4) with doing my homework 

68-  A: _________ 

 B: He is very generous. 

 1) What does he like?  2) What is he like? 

 3) What does he look like? 4) How does he do? 

69-  

A: What is he doing ? 

B: He’s ________ a hotel online. 

 1) booking 2) making 3) filling out 4) writing 

70- Fitr Eid is a _________ holiday. 

 1) historical 2) religious 3) national 4) revolution 

71- We are ________ a ceremony tomorrow. 

 1) giving 2) holding 3) making 4) clearing 

72- Are you a serious person? 

 1) Yes, I’m. 2) Yes, I am. 3) No, I am. 4) No, I not loving. 

73- Some men ____ housework. They don’t help at home. 

 1) don’t do 2) do 3) doesn’t do 4)  does 

74- My father ....... book is on the doctor ...... table. 

 1) of/of 2) of / 's 3) 's / 's 4) 's / of 

75- Everyone ________ the new teacher. 

 1) likes 2) like 3) liking 4) is liking 
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 مطالعات اجتماعی  

 ؟کدام عبارت زیر درست است -76

 بر عرض جغرافیایی افزوده می شود.مبدأ به غرب پیش برویم، ( هر چه از نصف النهار 1

 .( هر چه از استوا به شرق پیش برویم، از عرض جغرافیایی کاسته خواهد شد2

 .شوندتر میالنهارها به هم نزدیکتر شویم، نصفها نزدیک( هر چه به قطب3

 .شودتر میر نزدیکدیگالنهارها به همتر شویم، فاصلة نصف( هر چه به استوا نزدیک4

 رود؟یبه شمار م تریاهیپا ریکدام عامل ز ،یناوبر اتیدر عمل -77

 مختلف یهارندهی(گ4  استفاده از ماهواره (3  ییویامواج راد (2 ییایمختصات جغراف (1

 دارد؟ یادتریز تیسال، اهم کیبودن طول شب و روز در مدت  یکدام علت در نامساو -78

 نیزم یقالمدار گردش انت (2    تلففصول مخ شیدای( پ1

 هابودن محور قطب لیما (4    دیخورش یتابش عمود(3

 رد؟یشکل بگ نیزم یهاطیمح ریتواند بر سایم طیکدام مح -79

 ( اتمسفر4  دروسفری( ه3  توسفری( ل2 وسفری( ب1

 ؟باشندیبر آمده از کدام بخش سنگ کره م انوسها،یاق انیم یهارهیمعموالً جز -80

 یانوسیدشت اق (4  یانوسیاق ةپوست (3  قارهفالت   (2 قاره بیش (1

ماه حدود  یشهر در د نیا یدما نیانگیاطلس قرار گرفته است؛ م انوسیاق یِ کشور پرتغال است که در سواحل شرق تختیپا سبونیشهر ل -81

در کدام  یاعتدال نید. علت چنرو یشهر معتدل به شمار م نیا نیاست؛ بنابرا گرادیسانت ةدرج 21حدود  رماهیو در ت گرادیسانت ةدرج 10

 شده است؟ انیتر ب قیدق نهیگز

 یآب انیو عبور جر انوسیشهر به اق یکی( نزد2  انوسیآزاد اق یشهر از سطح آبها ادِیارتفاع ز (1

 در شهر دیخورش یعمود یهااشعه افتی( در4  نیزم یسرد بر رو ةشهر در منطق یری( قرارگ3

 بومها هستند؟ ستیگورخر، کدام ز یِدرخت شاه پسند )مانگرو( و محل  زندگ شیبوم، محل  رو ستیز نیگسترده تر بیترتبه  -82

 یابانیو توندرا و ب گای( تا2   و ساوان یابانی( توندرا و ب1

 و ساوان ییو استوا گای( تا4   یابانیو توندرا و ب یی( استوا3

 دارد؟ یزمان ۀدور کیدر  ریمرگ و م زانیو م دیبا موال یشتریط بارتبا ر،یاز اصطالحات ز کیکدام  -83

 تیجمع یی( جا به جا4  تیجمع یعیرشد طب  (3 تیجمع ی( پراکندگ2   تیجمع شی( افزا1
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 د؟یتوان د یم نهیها را در کدام گز ستگاهیز بیدر تخر تریاهیعامل پا -84

 امع معاصردر جو یی( مصرف گرا2   ها یعلوم و فن آور شرفتی( پ1

 یزی( گسترش شهرها بدون برنامه ر4   انبوه دیو تول یصنعت یها تی( فعال3

 رد؟یگ یقرار م نیرینسبت به سا یمتفاوت یها در جهان، کدام عامل در دسته بند یعوامل مختلف نابرابر یدر بررس -85

 تهایو غفلت از استعدادها و ظرف حیصح تیری( نبود مد1

 ورهاکامل کش یو اقتصاد یاسیساز استقالل  یریجلوگ (2

 کشورها یغلط اجتماع یفرهنگها و عادتها یوجود برخ (3

 کشورها ةدر جهت توسع ینبود وحدت و مشارکت مل (4

 دارد؟ یکامل تر ۀاشار« دخان قاجارمآقا مح»و « نادرشاه افشار»به وجوهِ مشابهت  نهیکدام گز -86

 گانگانیط دوستانه با بو رواب تیامن ی( برقرار2  یو غرب یشرق یمرزها قی( گسترش کشور از طر1

 یو غرب یشمال گانِیبا همسا داریصلح پا ی( برقرار4  یزندگ انیپا یِحکومت و چگونگ یگذارهی( پا3

 جدا شده است؟ رانیانگلستان از خاک ا یِو تحر کات نظام یاسیس کاتیبا تحر رانیا رامونیمناطق پ ایاز کشورها  کیکدام  -87

 ( افغانستان4  جانیبا( آذر3 ( داغستان2 جستانگر  (1

 است؟ ریرکبیو ام رزایمشترکِ عباس م یِاز اقداماتِ اصالح ریاز موارد ز کیکدام  -88

 علوم و فنون نو یِریفراگ یبه اروپا برا یفرستادن افراد( 1

 علوم و فنون نو میو تعل رانیدر ا نیمدارسِ نو سیتأس (2

 رانیبار ادر در یو اقتصاد یادار ۀمبارزه با مفاسد گسترد (3

 رانیو انگلستان در ا هیحفظ استقالل کشور و قطع نفوذ روس (4

 چه بود؟ یدوران صفو یعامل رونق تجارت و بازرگان نیتریاصل -89

 ساخت کاروانسراها، جاده ها و راه ها (2   رانیبه ا ییمسافرت جهانگردان اروپا (1

 بزرگ در سرتاسر کشور یوجود بازارها (4   کشور در سرتاسر تیوجود نظم و امن (3

 ؟نشده استذکر  یپادشاه، به درست کیدوران حکومت  یکدام عبارت در معرف -90

 نادرشاه افشار ؛یمل داریحکومت ناپا (2  یصفو لیپارچه؛ شاه اسماع کیمتحد و  یرانیا (1

 شاه قاجار یتحعلاصالح امور کشور؛ ف(4  خان زند میزودگذر؛ کر شیآرامش و آسا (3
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