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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه نهم

 ای آسمان ـام هـرآن و پیـاالت قؤـس
 

  چيست؟ "الْخَالِصُ  الدِِّينُ لِلَّهِأَلَا  "ي  پيام آيهـ 1
 دينداري است. ةخلوص در عمل نشان (2   بايد خالصانه به خدا ايمان آورد.  (1
 دارد. هاي خالص را دوست مي خداوند انسان ( 4  راه رسيدن به خوشبختي يك راه بيشتر نيست. (3

 شناخت؟ توان نمی اوست ةشايست که آنچنان را خداوند دليل چه بهـ 2
  .نيست يافتني دست اصالً خدا شناخت زيرا ( 1
 .نيست کافي ما ةبتجر زيرا ( 2
   منبعي که اطّالعات دقيق در مورد شناخت خدا بدهد، وجود ندارد. زيرا ( 3
  د.ندار را نامحدود خداي کامل شناختِ امکان محدودزيرا موجود  ( 4

 ؟است صحيح زير هاي گزينه از يک کدام زير، شعر به توجه باـ 3
 "کردگار معرفت است دفتري ورقش هر   هوشيار نظر در سبز درختان برگ"

 آسماني کتاب در رتفکّ (2     خلقت کتاب در رتفکّ (1
 خدا صفات و معصومين کالم در رتفکّ (4   قرآن در خدا کتاب به هتوجّ و رتفکّ (3

 بود؟ چه ها تب مقابل در (ص) اکرم پيامبر زمان در مردم ةسجداصلی  دليلـ 4
 .دانستند مي ثروت منشأ را ها بت آنان ( 1
 .دانستند يم آنها پرستش به بسته را خود دنياي شر و خير ( 2
 .دانستند مي ثروت و خوبي منشأ را آنها و ديدند مي را ها بت زيرا (3
 .کردند پيروي مي خود اجداد و آباء از آنان صرفاً ( 4

 باشد؟ می ثبوتی و کداميک سلبی است شده کشيده خط آنها زير که صفاتی کداميک ازـ 5
 خطائی و عيب از بري ،اميدي و بيم از بري  رحيمی تو کريمی، تو ،عظيمی تو حکيمی، تو

 سلبي سلبي، ثبوتي، ثبوتي، (2     ثبوتي سلبي، ثبوتي، سلبي، (1
 سلبي ثبوتي، سلبي، ثبوتي، (4      ثبوتي ثبوتي، سلبي، سلبي، (3

  ؟باشد می شيعيان عقايد اثرگذارترين از کدام گزينهـ 6
 الهي معجزۀ عنوان به قرآن، تحريف عدم به اعتقاد (2  قيامت در اعمال حسابرسي (1
 (ص) اکرم رپيامب از بعد( ع)علي حضرت واسطة بي امامت (4 )عج(مهدي حضرت ظهور و قيام به اعتقاد (3

 (ع) حسين امام شهادت و صلح به( ع) حسن امام شدن وادار عللاز ـ 7
 امام از اقدام هر فرصت گرفتن و ظالم حاکمان ظلم شدت (1
  .نکردند حمايت امام از زودگذر دنياي به بستن دل و ظالم حاکمان از ترس دليل به مردم (2
 دنيا به مردم بستن دل و حاکمان ظلم شدت (3
 امام از نکردن حمايت و دنيا به بستن دل و آنها از مردم ترس و ظالم حاکمان فشار تشد (4

 کنند؟ می قيام زمانی چه( عج)مهدي حضرتـ 8
 .شود فراهم وفا با ياران وجود و همراهي براي مردم آمادگي ظهور، زمينة که هنگامي (1
 لتيعدا بي عليه بر جنگ با همراه امام ورود و فساد شدن فراگير (2
 .گيرد فرا را جا همه خوبي و عدالت که هنگامي( 3
 .گردند تکميل امام ياران تن سيزده و سيصد که هنگامي (4

 ؟ است جايگاهی چه بيانگر زير شعرـ 9
 کرد می تمنِّا بيگانه زِ داشت خود آنچه   کرد  می ما از جم جام طلب دل سالها

 مبرپيا (4    قرآن (3  وامام پيامبر (2    امام (1
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 ؟نمايان شد بيشتر( ص)پيامبر هاي ويژگی از يک کدام ابيطالب شعب و احد جنگـ در 11
 پايداري و استقامت ،خدا برابر در تسليم (2 پايداري و استقامت آنها، با مبارزه و باطل عقايد از نکردن پيروي ( 1
 باطل عقايد از نکردن پيروي خدا، برابر در تسليم (4            باطل عقايد از نکردن پيروي پايداري، و استقامت (3

 متفاوت است؟  "ل"ـ  در کدام گزينه معناي حرف 11
 لِقَوْمٍ (4   لِيُدْخِلَ (3   لَکُمْ (2  لِلسَّائِلِ (1

 : کنيد انتخاب ار " تَطْغَوْا  أَلَّا... وَالشَّجَرُ ،  وَالنَّجْمُ " قرآنی عبارت صحيح ترجمهـ 12
 .نکنيد طغيان تا درخت، و ساقه بي وگياه (2  .کنيد طغيان مگر ،درخت و ستاره و (1
 ؟کنيد ينم طغيان آيا درخت، و ساقه بي گياه و (4 .کنيد مي طغيان اينکه جز درخت، و ستاره و (3

 : کنيد انتخاب ار "   بِمَبْعُوثِينَ نَحْنُ مَا وَ... فَاعِلُونَ ،  لِلزَّکَاةِ  "قرآنی عبارت صحيحه ترجمـ 13
 .نيستيم شدگان برانگيخته ما و هستند، دهندگان انجام زکات براي (1
 .شود مي ما شدن برانگيخته باعث آنچه و پردازند، مي را زکات (2
 .شويم ينم برانگيخته ما و هستند، دهندگان انجام زکات براي (3
 .شويم ينم برانگيخته ما و ،پردازند مي را زکات (4

 «مُّدَّکِرٍ مِن فَهَلْ»: کنيد خابانت را آيه صحيح ةترجم ـ14
 هست؟اي  پندگيرنده آياپس  (2 هست؟ کسي پندگيرندگان از آيا پس (1
 ؟هست کسي دهندگان هشدار از آيا پس (4  هست؟ اي پندگيرنده هيچ آياپس  (3

 ؟ باشد می صحيح زير هاي هترجم از يک کدام زير آيه به توجه باـ 15
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَصَدُّوا کَفَرُوا الَّذِينَ

 . کردند گمراه را ديگران اعمالشان با و شدند خدا راه مانع که کساني (1
 کردند. گمراه را ديگران اعمالشان با و شدند خدا راه مانع و ورزيدند کفر که کساني (2
 .کرد نابود را اعمالشان خداوند ورزيدند، کفر که کساني (3
 .کرد نابود و محو را اعمالشان خداوند ،شدند خدا راه مانع و ورزيدند کفر که کساني (4

 

   53تا  61از شماره  تاالت ریاضیاؤـس
 

7912هاي  در شکل زير، مجموعه -16 A,A,A هستند.  12هاي  و مضرب 9هاي  ، مضرب7هاي  ترتيب مجموعة مضرب به
 تواند باشد؟ يک از عددهاي زير می است، نمايانگر کدام اي که در نمودار نشان داده شده نقطه

1) 49 2) 60 
3) 168 4) 252 

 

در کدام گزينه، قسمت خاکستري برابر  -17  ABC ؟نيست 

 

 1 )   2)    3)   4 ) 
 

 

عضو مجموعة ،اگر عدد پنج -18  CBA  ؟هست عضو کدام مجموعه نيز ،باشد، عدد پنج 
1 ) CBA  2 )  CBA        3 ) CBA  4 )  CBA  

XBXAدانيم که فقط می Xو  Bو  Aهاي در مورد مجموعه -19   ؟اند درست قطعاً. چندتا از موارد زير 

A B=   BAX   XBXA    X A X B- = -  
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

از ردیف 1 تا 15
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 ؟هست کسي دهندگان هشدار از آيا پس (4  هست؟ اي پندگيرنده هيچ آياپس  (3

 ؟ باشد می صحيح زير هاي هترجم از يک کدام زير آيه به توجه باـ 15
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَصَدُّوا کَفَرُوا الَّذِينَ

 . کردند گمراه را ديگران اعمالشان با و شدند خدا راه مانع که کساني (1
 کردند. گمراه را ديگران اعمالشان با و شدند خدا راه مانع و ورزيدند کفر که کساني (2
 .کرد نابود را اعمالشان خداوند ورزيدند، کفر که کساني (3
 .کرد نابود و محو را اعمالشان خداوند ،شدند خدا راه مانع و ورزيدند کفر که کساني (4

 

   53تا  61از شماره  تاالت ریاضیاؤـس
 

7912هاي  در شکل زير، مجموعه -16 A,A,A هستند.  12هاي  و مضرب 9هاي  ، مضرب7هاي  ترتيب مجموعة مضرب به
 تواند باشد؟ يک از عددهاي زير می است، نمايانگر کدام اي که در نمودار نشان داده شده نقطه

1) 49 2) 60 
3) 168 4) 252 

 

در کدام گزينه، قسمت خاکستري برابر  -17  ABC ؟نيست 

 

 1 )   2)    3)   4 ) 
 

 

عضو مجموعة ،اگر عدد پنج -18  CBA  ؟هست عضو کدام مجموعه نيز ،باشد، عدد پنج 
1 ) CBA  2 )  CBA        3 ) CBA  4 )  CBA  

XBXAدانيم که فقط می Xو  Bو  Aهاي در مورد مجموعه -19   ؟اند درست قطعاً. چندتا از موارد زير 

A B=   BAX   XBXA    X A X B- = -  
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
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 Nb,a
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تصادف يک توپ خارج  اند. به توپ سبز داريم که فقط از نظر رنگ متفاوت 6توپ آبی و  6توپ قرمز،  12اي  در کيسه -21
کنيم. کدام گزينه درست  تصادف يک توپ خارج می گذاريم و دوباره به ديدن رنگش آن را داخل کيسه میاز کنيم، بعد  می

 است؟
 دو توپ سبز باشند. احتمال اينکه هر =ال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد احتم (1
 احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد. <دو توپ قرمز باشند  احتمال اينکه هر (2
 احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد. >دو توپ قرمز باشند  احتمال اينکه هر (3
 احتمال اينکه يك توپ آبي باشد و ديگري سبز باشد. =دو توپ قرمز باشند  احتمال اينکه هر (4

 چندتا از اعداد زير گويا هستند؟ -22

- 17 /3 14 /6 25 00056786786784/ 
 
1) 1 2) 2 3 )3 4 )4 
 

را  5و  2نقاطی که خود   فةدهند به اضا را نمايش می5و  2اگر روي محور اعداد، تمام نقاطی که عدد گنگی بين  -23
 دهند، رنگ کنيم، چندتا از جمالت زير درست است؟ نمايش می

 آورند. خط به وجود مي نقاط رنگ شده يك پاره 

 شمار است. ايم بي کرده تعداد نقاطي که رنگ 

  شمار است. اند، بي هستند و رنگ نشده 5و  2تعداد نقاطي که بين 
  اند. دهند، رنگ شده رقم اعشاري را نمايش ميشمار  بيتمام نقاطي که اعدادي با 

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
aدر عبارت  -24 b+ = +3  قرار داد که تساوي برقرار باشد؟ bو  aتوان جاي  ، چند جفت عدد می 5

 شمار بي (4 4 (3 2 (2 1 (1
 

23 ةچندتا از اعداد زير جواب معادل -25 X باشند؟ می 

32  23  32  32  
 

1) 1 2) 2 3 )3 4) 4 
Ĉبرابر شعاع دايره است. اگر  ACمرکز دايره است و  O هدر شکل زير نقط -26 = 15o اي که با عالمت  زاويه ةد، اندازباش
 ال مشخص شده کدام است؟ؤس

1) 45o   2) 50o 
3) 55o   4)60o 

 شود، چه نوع مثلثی است؟ می کنيم. مثلثی که از روي هم افتادن دو اليه نوار ايجاد يک نوار کاغذي را تا می -27
 الزاويه قائم (1 

 الساقين متساوي (2 

 االضالع متساوي (3

 توان تعيين کرد. نمي (4

 AFECحت باشد، مسا 4و طول آن برابر  3برابر ABCDاست. اگرعرض  مستطيل AFECو  ABCDدر شکل زير  -28
 کدام است؟

 1) 11   2) 12 

 3) 14   4 )5 7 
 

29-ABC است. از نقطه  11االضالع به ضلع  مثلث متساويD هاي  خط پارهDE  وDF  وDG  را موازي اضالع مثلث رسم

 خط کدام است؟ ايم. حاصل جمع طول اين سه پاره کرده

 1) 11   2) 5/7  

 3) 15   4) 21 

 هستند؟ درستچندتا از جمالت زير  -31

 .هر دو مربع متشابه هستند 
 .هر دو لوزي متشابه هستند 
 .هر دو مستطيل متشابه هستند 
 االضالع متشابه هستند. هر دو متوازي 

         1 )1 2) 2 3 )3 4) 4 
 است؟ مثبتهاي زير  حاصل چندتا از عبارت -31

34 43   34    43  
 
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 است؟ درستکدام ترتيب براي اعداد زير  -32

410437  /D 51080  /C 91090  /B 1010758  /A 
1 )D C A B< < <   2) C D A B< < <  

3) B A D C< < <     4) A B D C< < < 

x ةچند تا از اعداد زير، جواب معادل - 33 =2  هستند؟ 5

5 5 5 32  
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 است؟ درست aکدام گزينه براي هر مقدار  -34

1 )( )a a- = -
2 2 )( )a a- =

2 3 )( )a a- = -
33 4 )( )a a- =

33 
 

)حاصل عبارت  -35 )-
33 316  برابر است با: 1024

1 )- 12 2 )  26 3  3 )- 1008 4 )( )-
328 

 
 35تا  51از ردیف االت فارسی ؤـس

 

 يعنی:« گوهر تن از گوهر اصل بهتر بوَد»ـ36
 .سالمتي حتّي از جواهر اصل هم بهتر است( 2 .تر استتوانايي فردي از نژادگي ارزشمند( 1
 .عقل سالم در بدن سالم است( 4  .ثروت اکتسابي از ارث بهتر است( 3

 است؟ ترنزديکدر بيت زير به کاربرد آن در کدام گزينه « رفتار»معنی  ـ37
 «رفتارراستی کن که به منزل نرسد کج روان گوي سعادت بردندسعديا، راست»  

 «ام از اين رفتارشرمنده»چون که بشنيد از زن آن گفتار/ گفت: ( 1
 ي اثر کند/ آري مؤثّر است، محيطِ جهان به مارفتارِ دوستان به تو بار( 2
      تو خود آن چه باشد سزاوار، کن/ به شأن خداييت رفتار کن( 3
 .شتر پيشي گرفت از من به رفتار/ که بر من بيش از او بار گران است( 4

 ؟نيست« جمال صورت قصر»ساختار کدام گروه اسمی همانند  ـ38
 سرير ملك وي( 4 طبيعت توصيف زيبايي( 3  ي کالملحن توصيف( 2  بستان معرفت حق( 1

 است؟در دو مصراع بيت زير، در کدام گزينه آمده« چه»نقش دستوري ـ 39
 «اي سودوز کردة خود چه برده  کان روز به عمر تو چه افزود»

 هر دو مفعول( 2    هر دو قيد پرسشي( 1
 ومي نهاداوّلي مفعول و د( 4   اوّلي نهاد و دومي صفت پيشين( 3

 است؟ متفاوتساختار کدام ترکيب با بقيّه  ـ41
 زبانيهم( 4  دليهم( 3  کوشيهم( 2   خانگيهم( 1

 است؟ ترنزديکمفهوم کدام گزينه به بيت زير  ـ41
 «رفتارراستی کن که به منزل نرسد کج روان گوي سعادت بردندسعديا، راست»  

    کار اندرون کاستي چنين داد پاسخ که از راستي/ نيايد به( 1
 اي خرچنگدر راه راست کج چه روي چندين؟/ رفتارِ راست کن تو نه( 2
    به راه راست تواني رسيد در مقصود/ تو راست باش که هر دولتي که هست تو راست( 3
 گر نروي راست در اين راهِ راست/ چرخ بلند از تو کند بازخواست( 4

 دارد؟ کمتريام يک از ابيات او ارتباط مفهوم بيت زير از سعدي، با کد ـ42
 «هرگز نکند درّ گرانمايه به چنگ  غوّاص اگر انديشه کند کام نهنگ»  

 گوهر قيمتي از کام نهنگان آرند/ هر که او را غم جان است به دريا نرود( 1
   شود/ مزد آن گرفت، جان برادر! که کار کردنابرده رنج گنج ميسّر نمي( 2
   حر عميق است پُرنهنگ/ آسوده عارفان که گرفتند ساحليدنيا مثال ب( 3
 طلبي کاميسعدي، به لب دريا دُردانه کجا يابي؟/ در کام نهنگان رو گر مي( 4

 دارد؟ کمترينامه ارتباط کدام گزينه با مفهوم عبارت زير از قابوسـ 43
 «سود باشد، چون مغيالن که تن دارد و سايه ندارد.هنر، مادام بیبدان که مردم بی» 

 دهي نيش مزنمروّت را گوي/ باري چو عسل نميزنبور درشت بي (1
 هر که علم خواند و عمل نکرد بدان مانَد که گاو رانَد و تخم نيفشانَد( 2
 ت برگزيديرقم بر خود به ناداني کشيدي/ که نادان را به صحب (3
 چو انسان را نباشد فضل و احسان/ چه فرق از آدمي تا نقش ديوار (4

 ترتيب، همانندِ کامل کدام گزينه است؟هاي زير، بهواژهنوع رابطة واژگان در جفت ـ44
 «خصال و خصلت»، «منزوي و زوايا»، «رضايت و خرسندي»  

    «بقايا و بقيه»، «اصابت و مصيبت»، «دوستي و مصاحبت»( 1
  «طرق و طريق»، «مستعدّ و معدود»، «اصرار و رازها»( 2
  «عجايب و عجب»، «رستن و وارسته»، «جوانب و اطراف»( 3
 «متعالي و عالي»، «تسبيح و محبس»، «منحني و کوژ»( 4

 بر چه چيزي تأکيد دارد؟« بزرگی هنر و دانش راست نه گوهر را»عبارت:  -45
 برتري اصل و نسب بر گوهر و ثروت( 2   برتري علم و هنر بر ثروت( 1
 برتري علم و هنر بر اصالت نژادي( 4  .گوهر راستين هنر و دانش است( 3

 گزينة .... جزاست، هاي زير فعل مضارع التزامی به کار رفتهدر همة بيت -46
    اي دل ار سيل فنا بنياد هستي برکند/ تا تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور( 1
   ها گر کند خار مغيالن غم مخورزد قدم/ سرزنشدر بيابان گر به شوق کعبه خواهي (2
    ز نواي مرغ ياحق بشنو که در دل شب/ غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا( 3
 رفتارروان گوي سعادت بردند/ راستي کن که به منزل نرسد کجسعديا راست( 4

 پيشين )صفت مبهم( است؟وابستة « همه»در کدام گزينه  ـ47
   هر که در او جوهر دانايي است/ بر همه چيزيش توانايي است( 1
 سر تن به کشتن دهيم/ از آن به که کشور به دشمن دهيمهمه سربه( 2
   شناس/ به نيکي ندارند از بد هراساند يزدانهمه يکدالن( 3
 ه نيايد ز هزارتا قيامت سخن اندر کرم و رحمت او/ همه گويند و يکي گفت( 4

 ي با هم دارند؟کمترهاي کدام گزينه، ارتباط معنايی بيت -48
 

        نشين که صحبت بد/ گرچه پاکي تو را پليد کند با بدان کم  (1

 نشين بدان مباش که نيك/ از بدان جز بدي نياموزدهم
 

 نشين تو از تو به بايد/ تا تو را عقل و دين بيفزايدهم (2
 

 نشيني طلب ز خود بهترشين اگر خواهي/ همناي پسر هم
 

 گريز از يار بد/ يار بد بدتر بود از مار بدتا تواني مي (3
 

 نشين نيك جوييد اي مهاناي فغان از يار ناجنس اي فغان/ هم
 

                 پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان نبوّتش گم شد (4

 نشين استرنج همبر هر که نشاني از هنر هست/ با محنت و 
 

 

 هستة گروه اسمی است؟« صفت برترين»در کدام گزينه  -49
 ترين آموزش غيرمستقيم حافظ، شيوۀ درست نگاه کردن به زندگي است.مهم ( 1
 هاست.ترين دشواريبه بياني ديگر، تنهايي به گمان بسياري از سنگين( 2
   بينايي باشد. ها بايد حسّترين در ميان حسبخشمطمئنّم که لذّت( 3
  ترين نيازهاي انسان است. دوستي و پيوند با ديگران يکي از مهم( 4
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 است؟ درست aکدام گزينه براي هر مقدار  -34

1 )( )a a- = -
2 2 )( )a a- =

2 3 )( )a a- = -
33 4 )( )a a- =

33 
 

)حاصل عبارت  -35 )-
33 316  برابر است با: 1024

1 )- 12 2 )  26 3  3 )- 1008 4 )( )-
328 

 
 35تا  51از ردیف االت فارسی ؤـس

 

 يعنی:« گوهر تن از گوهر اصل بهتر بوَد»ـ36
 .سالمتي حتّي از جواهر اصل هم بهتر است( 2 .تر استتوانايي فردي از نژادگي ارزشمند( 1
 .عقل سالم در بدن سالم است( 4  .ثروت اکتسابي از ارث بهتر است( 3

 است؟ ترنزديکدر بيت زير به کاربرد آن در کدام گزينه « رفتار»معنی  ـ37
 «رفتارراستی کن که به منزل نرسد کج روان گوي سعادت بردندسعديا، راست»  

 «ام از اين رفتارشرمنده»چون که بشنيد از زن آن گفتار/ گفت: ( 1
 ي اثر کند/ آري مؤثّر است، محيطِ جهان به مارفتارِ دوستان به تو بار( 2
      تو خود آن چه باشد سزاوار، کن/ به شأن خداييت رفتار کن( 3
 .شتر پيشي گرفت از من به رفتار/ که بر من بيش از او بار گران است( 4

 ؟نيست« جمال صورت قصر»ساختار کدام گروه اسمی همانند  ـ38
 سرير ملك وي( 4 طبيعت توصيف زيبايي( 3  ي کالملحن توصيف( 2  بستان معرفت حق( 1

 است؟در دو مصراع بيت زير، در کدام گزينه آمده« چه»نقش دستوري ـ 39
 «اي سودوز کردة خود چه برده  کان روز به عمر تو چه افزود»

 هر دو مفعول( 2    هر دو قيد پرسشي( 1
 ومي نهاداوّلي مفعول و د( 4   اوّلي نهاد و دومي صفت پيشين( 3

 است؟ متفاوتساختار کدام ترکيب با بقيّه  ـ41
 زبانيهم( 4  دليهم( 3  کوشيهم( 2   خانگيهم( 1

 است؟ ترنزديکمفهوم کدام گزينه به بيت زير  ـ41
 «رفتارراستی کن که به منزل نرسد کج روان گوي سعادت بردندسعديا، راست»  

    کار اندرون کاستي چنين داد پاسخ که از راستي/ نيايد به( 1
 اي خرچنگدر راه راست کج چه روي چندين؟/ رفتارِ راست کن تو نه( 2
    به راه راست تواني رسيد در مقصود/ تو راست باش که هر دولتي که هست تو راست( 3
 گر نروي راست در اين راهِ راست/ چرخ بلند از تو کند بازخواست( 4

 دارد؟ کمتريام يک از ابيات او ارتباط مفهوم بيت زير از سعدي، با کد ـ42
 «هرگز نکند درّ گرانمايه به چنگ  غوّاص اگر انديشه کند کام نهنگ»  

 گوهر قيمتي از کام نهنگان آرند/ هر که او را غم جان است به دريا نرود( 1
   شود/ مزد آن گرفت، جان برادر! که کار کردنابرده رنج گنج ميسّر نمي( 2
   حر عميق است پُرنهنگ/ آسوده عارفان که گرفتند ساحليدنيا مثال ب( 3
 طلبي کاميسعدي، به لب دريا دُردانه کجا يابي؟/ در کام نهنگان رو گر مي( 4

 دارد؟ کمترينامه ارتباط کدام گزينه با مفهوم عبارت زير از قابوسـ 43
 «سود باشد، چون مغيالن که تن دارد و سايه ندارد.هنر، مادام بیبدان که مردم بی» 

 دهي نيش مزنمروّت را گوي/ باري چو عسل نميزنبور درشت بي (1
 هر که علم خواند و عمل نکرد بدان مانَد که گاو رانَد و تخم نيفشانَد( 2
 ت برگزيديرقم بر خود به ناداني کشيدي/ که نادان را به صحب (3
 چو انسان را نباشد فضل و احسان/ چه فرق از آدمي تا نقش ديوار (4

 ترتيب، همانندِ کامل کدام گزينه است؟هاي زير، بهواژهنوع رابطة واژگان در جفت ـ44
 «خصال و خصلت»، «منزوي و زوايا»، «رضايت و خرسندي»  

    «بقايا و بقيه»، «اصابت و مصيبت»، «دوستي و مصاحبت»( 1
  «طرق و طريق»، «مستعدّ و معدود»، «اصرار و رازها»( 2
  «عجايب و عجب»، «رستن و وارسته»، «جوانب و اطراف»( 3
 «متعالي و عالي»، «تسبيح و محبس»، «منحني و کوژ»( 4

 بر چه چيزي تأکيد دارد؟« بزرگی هنر و دانش راست نه گوهر را»عبارت:  -45
 برتري اصل و نسب بر گوهر و ثروت( 2   برتري علم و هنر بر ثروت( 1
 برتري علم و هنر بر اصالت نژادي( 4  .گوهر راستين هنر و دانش است( 3

 گزينة .... جزاست، هاي زير فعل مضارع التزامی به کار رفتهدر همة بيت -46
    اي دل ار سيل فنا بنياد هستي برکند/ تا تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور( 1
   ها گر کند خار مغيالن غم مخورزد قدم/ سرزنشدر بيابان گر به شوق کعبه خواهي (2
    ز نواي مرغ ياحق بشنو که در دل شب/ غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا( 3
 رفتارروان گوي سعادت بردند/ راستي کن که به منزل نرسد کجسعديا راست( 4

 پيشين )صفت مبهم( است؟وابستة « همه»در کدام گزينه  ـ47
   هر که در او جوهر دانايي است/ بر همه چيزيش توانايي است( 1
 سر تن به کشتن دهيم/ از آن به که کشور به دشمن دهيمهمه سربه( 2
   شناس/ به نيکي ندارند از بد هراساند يزدانهمه يکدالن( 3
 ه نيايد ز هزارتا قيامت سخن اندر کرم و رحمت او/ همه گويند و يکي گفت( 4

 ي با هم دارند؟کمترهاي کدام گزينه، ارتباط معنايی بيت -48
 

        نشين که صحبت بد/ گرچه پاکي تو را پليد کند با بدان کم  (1

 نشين بدان مباش که نيك/ از بدان جز بدي نياموزدهم
 

 نشين تو از تو به بايد/ تا تو را عقل و دين بيفزايدهم (2
 

 نشيني طلب ز خود بهترشين اگر خواهي/ همناي پسر هم
 

 گريز از يار بد/ يار بد بدتر بود از مار بدتا تواني مي (3
 

 نشين نيك جوييد اي مهاناي فغان از يار ناجنس اي فغان/ هم
 

                 پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان نبوّتش گم شد (4

 نشين استرنج همبر هر که نشاني از هنر هست/ با محنت و 
 

 

 هستة گروه اسمی است؟« صفت برترين»در کدام گزينه  -49
 ترين آموزش غيرمستقيم حافظ، شيوۀ درست نگاه کردن به زندگي است.مهم ( 1
 هاست.ترين دشواريبه بياني ديگر، تنهايي به گمان بسياري از سنگين( 2
   بينايي باشد. ها بايد حسّترين در ميان حسبخشمطمئنّم که لذّت( 3
  ترين نيازهاي انسان است. دوستي و پيوند با ديگران يکي از مهم( 4
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پایه نهم

 هاي اماليی در متن زير، در کدام گزينه درست است؟تعداد غلط -51
نمود که دست بر قضا، يکی از وگوي يکی از لشکريان استراق صمع میباز هم فريب شيطان را خورد. داشت از گفت»

بود، فوراً گزارش کرد. غفلتاً او را دستگير کردند و به محبس افکندند. مصاعب بسياري ش به آنجا افتادهارگز نديمان که
است که اين چنين گرفتار بال  انديشيد، حقِّ او نبودهپرور لعنت فرستاد. قالباً با خود میکشيد و هر روز به روزگار سفله

 «خودکرده را تدبير نيست!»گفت: شد، میراست می شود؛ ولی آن هنگام که با خود رو
 شش غلط( 4  پنج غلط( 3  چهار غلط( 2  سه غلط( 1

 

   05تا  36علوم  از ردیف االت ؤس
 

 کنيد؟يک را احساس میاگر سوار خودرويی باشيد و چشمان خود را ببنديد، کدام ـ51
 جهت حرکت خودرو (4  تندي خودرو (3  شتاب خودرو (2  خودرو سرعت (1

بار ديگر، بادکنک را پس از مالش با موي  چسبانيم.دهيم و آن را به سقف میدکنکی را به موي سرمان مالش میـ با52
 کند؟ها، چه نيرويی از سقوط بادکنک جلوگيري میدر اين آزمايش به ترتيبچسبانيم. سر، به ديوار اتاق می

 روي اصطکاکنيروي الکتريکي ـ ني (2  نيروي الکتريکي ـ نيروي الکتريکي (1
 گاهي ـ نيروي الکتريکينيروي تکيه (4  گاهينيروي اصطکاک ـ نيروي تکيه (3

ماند و جسم متحرک به تا زمانی که نيروهاي وارد بر جسم، متوازن باشند، جسمِ ساکن همچنان ساکن باقی می»ـ 53
هاي نيوتون معروف است. پديده لِاين قانونِ فيزيکی، به قانونِ اوّ«. شکل به حرکت خود ادامه خواهد دادهمان

 :بجزشوند، ل نيوتون توجيه میها با کمک قانون اوّشده در همة گزينه توصيف
 گيرد.شوتيم درد ميشوتيم، پايمان بيشتر از زماني که يك توپ فوتبال را ميوقتي يك سنگ بزرگ را مي ( 1
 زنيم.کنيم و به روي فرش ضربه مييبراي تکاندن گرد و خاک فرش، آن را به صورت قائم آويزان م (2
 چرخاند.ها را به سرعت ميها، آنکردن آب از لباس شويي براي خارجلباس ماشين (3
 شويم.اگر خودرويي که سوار آن هستيم ناگهان ترمز کند، ما به سمت جلو پرتاب مي (4

ثانيه به تير  بر متر 11ود. اين توپ با سرعت رغلتد، مستقيم به طرف يک تيرِ دروازه میـ يک توپ که روي زمين می54
ثانيه طول  1015 شود. اگر برخورد توپ با تير دروازهثانيه از تير دروازه جدا می بر متر 9کند و با سرعت دروازه برخورد می

 است؟ ثانيه مجذور بر متربکشد، اندازة شتاب متوسط توپ در برخورد با تير دروازه چند 
1) 10112  2) 10138  3) 21   4) 381 

ثانيه يک دور کامل  314چرخد، در مدت متر بر ثانيه دور يک ميدان بزرگ می 2سواري که با تندي ثابتِ  ـ دوچرخه55
 ثانيه چقدر است؟ 157سوار در مدت جايی اين دوچرخهزند. جابهمی

  متر 314 (4  متر 211 (3  متر 111 (2   صفر (1
برابر شتاب گرانشیِ زمين(  15)يعنی  g15شود، با شتابِ ير سطح آبِ استخري رها میپونگی که از زـ توپ پينگ56

 کند، چند برابر وزن توپ است؟پونگ وارد میاي که آب به توپ پينگکند. نيروي باالبرندهشروع به باال آمدن می
 ه برابرشانزد (4  پانزده برابر (3  چهارده برابر (2  يك برابر (1

 است؟ درستهاي زير يک از گزينهـ کدام57
 شود.نيروي اصطکاک، همواره در خالف جهت حرکتِ جسم به آن وارد مي (1
 کند.ايد، واکنش نيروي وزن شما، نيرويي است که صندلي به شما وارد مياکنون که شما روي صندلي خود نشسته (2
کند، نيروي اصطکاک ايستاييِ وارد بر صندوق، دهيم و حرکت نميوقتي صندوق بزرگي را روي سطح افقي هل مي (3

 از نيروي ماست.تر  بزرگ
 کنند، با هم برابر است.کشي نيرويي که دو تيم به هم وارد ميدر يك مسابقة طناب (4

قره شکل روي سطح افقیِ يک ميز قرار دارد و به وسيلة نخی که از روي يک قرـ در شکل زير، يک جسم مکعبی58
شکل  شود، شتاب حرکت جسم مکعبیشده متصل است. وقتی اين مجموعه از سکون رها میگذرد، به يک وزنة آويزان می

 ؟نداردروي سطح ميز، به کدام گزينه بستگی 
 جرم وزنه (1

 شکلجرم جسم مکعبي (2

 ارتفاع وزنه از سطح زمين (3

 شتاب گرانشي  (4

تر باشد،دماي جوش محلول افزايش و دماي جوش آن کاهش  حل شونده بيشات ها، هرچه تعداد ذرّ در محلول -59
 تر است؟ هاي زير بيش يک از محلول با توجه به اين مطلب، دماي جوش کداميابد.  می

 .آيد ميدست  هسي آب ب سي 111واحد سديم کلريد در  111محلولي که از حل شدن ( 1
 .آيد دست مي هبآب سي  سي 111مولکول اتانول در  51محلولي که از حل شدن ( 2
 .آيد دست مي هبآب سي  سي 111مولکول شکر در  151محلولي که از حل شدن ( 3
 آيد. ميدست  هبآب سي  سي 111واحد سرب نيترات در  01محلولي که از حل شدن ( 4

کواالنسی شرکت  اکسيد، در پيوند هاي موجود در مولکول کربن دي ت اتمظرفيّ ةهاي الي چند درصد از الکترون -61
 است. 8و  6؟ عدد اتمی کربن و اکسيژن به ترتيب اند کرده

1 )9% 2 )25% 3 ) 51% 4 ) 111% 

زير نشان داد. در اين  به کمک رابطة هاي موجود در جامدهاي يونی را ها و آنيون بين کاتيون توان نيروي جاذبة می -61
 به ترتيب بارهاي کاتيون و آنيون می باشند.2qو 1qاست و  آنيون و کاتيون به معناي فاصلة بين دو هستة rرابطه 

 

 
، 17، 9)اعداد اتمی فلوئور، کلر، برم و يد به ترتيب  تر است؟ اعات داده شده دماي ذوب کدام ترکيب بيشبا توجه به اطلِّ 

 است. (                              53و  35
1 )NaCl   2 ) NaBr  3 )NaI   4)NaF 

شود. در اثر واکنش دادن اين  تبديل می XOاي با فرمول شيميايی  در اثر ترکيب شدن با اکسيژن به مادهّ Xاتم -62
، 11، 2آيد. اعداد اتمی گازهاي نجيب به ترتيب  بدست می2XClها( نمکی با فرمول شيميايی عنصر با کلر )از گروه هالوژن

 يک از موارد زير می تواند باشد؟ کدام Xباشد، حال بگوييد عدد اتمی عنصر می 86و  54، 36، 18
 1 ) 34    2 )50   3 )14   4 )87 

شود  در اثر عبور بخار آب داغ اکسيد می Bفلز .ندک گاز هيدروژن آزاد می ت با آب سرد واکنش داده وبه شدّ Aفلز -63
 .توليد باز کند ،تواند ولی اکسيد آن در آب می. به سختی با آب واکنش می دهد Cفلز .کند ولی گاز هيدروژن آزاد نمی

ات به ترتيب واکنش پذيري کداميک از فلز ،کند با توجه به متن با آب داغ واکنش داده و گاز هيدروژن توليد می Dفلز
 درست نوشته شده است؟

 1 )A>B>C>D  2 ) A<B<C<D         3 ) C<B<D<A        4 ) A>D>B>C 

2
21

r
qqKF 

،در اين رابطه F .ميزان نيروي جاذبه را نشان مي دهد ، 
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 هاي اماليی در متن زير، در کدام گزينه درست است؟تعداد غلط -51
نمود که دست بر قضا، يکی از وگوي يکی از لشکريان استراق صمع میباز هم فريب شيطان را خورد. داشت از گفت»

بود، فوراً گزارش کرد. غفلتاً او را دستگير کردند و به محبس افکندند. مصاعب بسياري ش به آنجا افتادهارگز نديمان که
است که اين چنين گرفتار بال  انديشيد، حقِّ او نبودهپرور لعنت فرستاد. قالباً با خود میکشيد و هر روز به روزگار سفله

 «خودکرده را تدبير نيست!»گفت: شد، میراست می شود؛ ولی آن هنگام که با خود رو
 شش غلط( 4  پنج غلط( 3  چهار غلط( 2  سه غلط( 1

 

   05تا  36علوم  از ردیف االت ؤس
 

 کنيد؟يک را احساس میاگر سوار خودرويی باشيد و چشمان خود را ببنديد، کدام ـ51
 جهت حرکت خودرو (4  تندي خودرو (3  شتاب خودرو (2  خودرو سرعت (1

بار ديگر، بادکنک را پس از مالش با موي  چسبانيم.دهيم و آن را به سقف میدکنکی را به موي سرمان مالش میـ با52
 کند؟ها، چه نيرويی از سقوط بادکنک جلوگيري میدر اين آزمايش به ترتيبچسبانيم. سر، به ديوار اتاق می

 روي اصطکاکنيروي الکتريکي ـ ني (2  نيروي الکتريکي ـ نيروي الکتريکي (1
 گاهي ـ نيروي الکتريکينيروي تکيه (4  گاهينيروي اصطکاک ـ نيروي تکيه (3

ماند و جسم متحرک به تا زمانی که نيروهاي وارد بر جسم، متوازن باشند، جسمِ ساکن همچنان ساکن باقی می»ـ 53
هاي نيوتون معروف است. پديده لِاين قانونِ فيزيکی، به قانونِ اوّ«. شکل به حرکت خود ادامه خواهد دادهمان

 :بجزشوند، ل نيوتون توجيه میها با کمک قانون اوّشده در همة گزينه توصيف
 گيرد.شوتيم درد ميشوتيم، پايمان بيشتر از زماني که يك توپ فوتبال را ميوقتي يك سنگ بزرگ را مي ( 1
 زنيم.کنيم و به روي فرش ضربه مييبراي تکاندن گرد و خاک فرش، آن را به صورت قائم آويزان م (2
 چرخاند.ها را به سرعت ميها، آنکردن آب از لباس شويي براي خارجلباس ماشين (3
 شويم.اگر خودرويي که سوار آن هستيم ناگهان ترمز کند، ما به سمت جلو پرتاب مي (4

ثانيه به تير  بر متر 11ود. اين توپ با سرعت رغلتد، مستقيم به طرف يک تيرِ دروازه میـ يک توپ که روي زمين می54
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1) 10112  2) 10138  3) 21   4) 381 

ثانيه يک دور کامل  314چرخد، در مدت متر بر ثانيه دور يک ميدان بزرگ می 2سواري که با تندي ثابتِ  ـ دوچرخه55
 ثانيه چقدر است؟ 157سوار در مدت جايی اين دوچرخهزند. جابهمی

  متر 314 (4  متر 211 (3  متر 111 (2   صفر (1
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کواالنسی شرکت  اکسيد، در پيوند هاي موجود در مولکول کربن دي ت اتمظرفيّ ةهاي الي چند درصد از الکترون -61
 است. 8و  6؟ عدد اتمی کربن و اکسيژن به ترتيب اند کرده

1 )9% 2 )25% 3 ) 51% 4 ) 111% 

زير نشان داد. در اين  به کمک رابطة هاي موجود در جامدهاي يونی را ها و آنيون بين کاتيون توان نيروي جاذبة می -61
 به ترتيب بارهاي کاتيون و آنيون می باشند.2qو 1qاست و  آنيون و کاتيون به معناي فاصلة بين دو هستة rرابطه 

 

 
، 17، 9)اعداد اتمی فلوئور، کلر، برم و يد به ترتيب  تر است؟ اعات داده شده دماي ذوب کدام ترکيب بيشبا توجه به اطلِّ 

 است. (                              53و  35
1 )NaCl   2 ) NaBr  3 )NaI   4)NaF 

شود. در اثر واکنش دادن اين  تبديل می XOاي با فرمول شيميايی  در اثر ترکيب شدن با اکسيژن به مادهّ Xاتم -62
، 11، 2آيد. اعداد اتمی گازهاي نجيب به ترتيب  بدست می2XClها( نمکی با فرمول شيميايی عنصر با کلر )از گروه هالوژن

 يک از موارد زير می تواند باشد؟ کدام Xباشد، حال بگوييد عدد اتمی عنصر می 86و  54، 36، 18
 1 ) 34    2 )50   3 )14   4 )87 

شود  در اثر عبور بخار آب داغ اکسيد می Bفلز .ندک گاز هيدروژن آزاد می ت با آب سرد واکنش داده وبه شدّ Aفلز -63
 .توليد باز کند ،تواند ولی اکسيد آن در آب می. به سختی با آب واکنش می دهد Cفلز .کند ولی گاز هيدروژن آزاد نمی

ات به ترتيب واکنش پذيري کداميک از فلز ،کند با توجه به متن با آب داغ واکنش داده و گاز هيدروژن توليد می Dفلز
 درست نوشته شده است؟

 1 )A>B>C>D  2 ) A<B<C<D         3 ) C<B<D<A        4 ) A>D>B>C 
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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه نهم

 دهد؟ درکدام مرز آتشفشان نداريم و بيشتر زمين لرزه رخ می -64
 اي        اقيانوسي و قارهّ ةدو ورق ۀمرز نزديك شوند ( 2 هاي دور شونده                ورقه مرز ( 1
 لغزنده هاي امتداد ورقه مرز (4 اقيانوسي   ةدو ورق ۀشوند مرز نزديك (3

 ها مطرح کرد؟ هيک از داليل زير را براي اثبات جابه جايی قارّ فرد وگنر در زمان حيات خود، کدامآل -65

 هاي مختلف هتشابه فسيل جانداران در قارّ( 1
 مختلفهاي  هقارّهاي قديمي در  وجود آثار يخچال( 2
 چرخش زمين جزر و مد و (3
 فريقاآمريکاي جنوبي و آ ۀتشابه حاشية قارّ (4

 ها.................  گياه شمعدانی  ......................( زير است؟ ) جلبک ةجمل ةکدام گزينه تکميل کنند -66
  کنند فتوسنتز مي –برخالف  ( 2 اند                 داراي ريشه –مانند  ( 1
 اند درسلسله آغازيان –برخالف  ( 4 د                       نا کمتحرّ –همانند  (3

 باکتري هليکوباکتر پيلوري، عامل بيماري زخم معده، داراي کدام يک از اجزاي زير است؟ -67
 اندامك سلولي (2  هسته                     (1 
 پوستة سيليسي (4  سلولي            ۀديوار (3 

  .است ي درمان حمله قلبی مفيد است در روبرو آمدهتصوير گياهی که برا -68
به نظر شما اگر ساقه اين گياه برش زده شود و ساختار آن زير ميکروسکوپ  

 آرايش آوندهاي ساقه اين گياه مشابه کدام گزينه است؟ مطالعه شود
 

 1)    2)   

 

 

 3)    4) 

 ... به جزکنند  شرايط زير به تشکيل فسيل کمک می همة -69 
 ها داراي ديوارۀ سخت از جنس سلولز باشند. سلول ( 2 جاندار داراي پوستة سيليسي يا پوستة آهکي باشد. (1
 هاي تجزيه کننده به دور باشد. از ميکروب ( 4  بقاياي جانداران در شرايط کمبود هوا باشند. ( 3

 درمورد گروه بندي جانداران کدام گزينه صحيح است؟ -71
  مهره بودن جانوران در سطح رده مطرح است. بي دار و مهره( 1
 در شاخه قرار دارند کمتر است. ي کهگيرند نسبت به تعداد جانداران تعداد جانداراني که در رده قرار مي( 2
 ها درگروه خانواده کمتر است. ميزان تفاوت افراد موجود در گروه شاخه نسبت به ميزان تفاوت آن (3
 پرندگان قرار داد. را در راستةتوان قمري خانگي  مي( 4

 53تا  05ان انگلیسی از سوال ـاالت زبؤـس
 

71.My mother likes …… poem …... ceremonies…..special clothes and ….. the tables. 
1) reading – holding – putting – setting  2) singing – going - wearing – setting 
3) reading – holding – wearing – setting  4) singing – going – putting - setting 

72.The footballers always …… the ……. ……… before the football matches. 
1) sing –nature anniversary   2) read - national anthem 
3) sing –national anthem   4) read - nature anniversary  

73.People ……… Islamic ………  ……….. in Bahman. 
1) commemorate - nature – anniversary  2) hold - anniversary – revolution 
3) commemorate - revolution – anniversary  4) hold -  religious - revolution 

74.The men ………. an express train. 
1) sometimes takes 2) takes always  3) take often 4) usually take 

75.Which one is different? 
1) hard – working 2) board  3) pleasant 4) generous 

76. A:”………… the lost tourists?” B: “The policemen ………” 
1) Who helps - do   2) Who does help - does  
3) Who helps - does     4) Who do help - do 

77. ………. everybody ………. a voyage during holiday? 
1) Do – like holding  2) Does – like making 3) Is – like holding 4) Are – like making 

78. Which sentence is grammatically correct? 
1) I think he never open an account in that bank. 
2) He always visits that selfish lady at the informations desk. 
3) That shy girl never checks the timetable or book a pleasant hotel. 
4) My friend’s filling out the forms for me carefully. 

79.What’s your mother like? 
1) She likes apples 2) She is brave  3) She likes her friends 4) She is a florist 

80.A:” Does your teacher tell you ……… stories?” 
B:”No ,she’s a bit ………. and always talks about ………. things. 

1) funny – funny – careless   2) serious – serious – funny 
3) serious – funny – serious   4) funny – serious – important 

Cloze tests: 
When we (81) .……… a hotel the (82) …...... needs to (83) ….….. our passport, then she hopes 
(84) ………… to enjoy our (85) …..…. in their hotel. 
81.  1) check in  2) get 3) go 4) stay 
82.  1) waiter  2) men  3) receptionist 4) nurse 
83.  1) take out  2) ask 3) hire 4) check 
84.  1) me 2) them 3) us 4) our 
85.  1) staying 2) stay 3) to stay 4) stays 
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