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 2صفحة                                                                                                           صالح         م دبیرستاننه پایه

 

 

 فهرست مطالب  

 

 2.......... ............................................................................................. فهرست مطالب

 3............................... ............................................................... فروردین(  2روز اول )

 8.................. . ( ................................................................1گلستان تفریحات )شماره

 9............................................................... فروردین( ............................... 3روز دوم )

 14................. ..( ................................................................2گلستان تفریحات )شماره

 15............................... فروردین( ............................................................. 4روز سوم )

 20................. ..( ................................................................3گلستان تفریحات )شماره

 21..............................فروردین( ...........................................................  5روز چهارم )

 26................. ..( ................................................................4گلستان تفریحات )شماره

 27..............................فروردین( ............................................................. 6روز پنجم )

 32................. .............................................................( .....5گلستان تفریحات )شماره

 33..............................فروردین( ............................................................  7روز ششم )

 38................. ............................( ...................................... 6گلستان تفریحات )شماره

 39..............................فروردین( ............................................................. 8روز هفتم ) 

 44.............. .....( ................................................................7گلستان تفریحات )شماره

 45..............................فروردین( .........................................................  10روز هشتم )

 50................. ..( ................................................................8گلستان تفریحات )شماره

 51..............................فروردین( ............................................................. 11روز نهم )

 56................. ..( ................................................................9گلستان تفریحات )شماره

 57............. . .... ...... ........ زمان )علیه السالم(به امید طلوع خورشید واپسین نگار امام 
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۱ فارسی  ۱ستایش و درس

 ۲ های آسمان پیام ۱درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۲و۱دروس  

 ۴ عربی  ۲و۱دروس  

 ۵ علوم تجربی  ۲و۱های  فصل 

 ۶ ریاضی  ( ۲)تا پایان درس  ۱فصل

 روز اول

 فروردین ۲
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  فارسی 
 های زیر مشخص کنید.نظیر« را در بیت»تکرار، تضاد، جناس و مراعات  های. آرایه ۱

 ی ماه و ناهید و مهر فروزنده   الف( خداوند کیوان و گردان سپهر

 ز دانش، دل پیر برنا بود    ب( توانا بود هرکه دانا بود 

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار  نهار پ( بامدادی که تفاوت نکند لیل و

 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار ت( این همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود 

 

 های زیر مشخص کنید. . قافیه و ردیف را در بیت۲
 نمایینروم جز به همان ره که توام راه   الف( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 

 نبینی مرنجان دو بیننده را    نده را ب( به بینندگان آفرین

 

ها را مشخص کنید. )دو کلمه در گروه  های گروه الف( حداکثر یک مترادف در گروه ب( دارند، آن . تمام واژه ۳

 »ب« اضافی است.( 
 الف( مستمع، اقرار، فکرت، فروزنده، مهر، تنبیه 

 هوشیار کردن کننده، خورشید، شنونده، نادانی، ب( اندیشه، شناخت، بیان، روشن

 

 های امالیی هر بخش را بنویسید. های زیر را به دقت بخوانید و شکل صحیح غلط ها و بیت. عبارت۴
 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار الف( تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟

 خوار؟ یا که داند که برآرد گل صد برگ از   ی الوان از چوب؟ب( که تواند که دهد میوه 

 ی یاقوت انارفهم، عاجز شود از حقه   ی ذرین عنب پ( عقل، حیران شود از خوشه 

 

 های زیر استفهام انکاری نیست؟ . کدام یک از گزینه ۵
 ( در ئیله تا به کی، بر خویشتن نهی؟۲  ( یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟ ۱

 ها؟ ( کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ۴  الوان از چوب؟  ی( که تواند که دهد میوه ۳

 

 

 

 

 روز اول
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 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 . آیات زیر را ترجمه کنید. ۶

 « لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون»ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ 

 

 «»إِنَّ اللَّهَ ال یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَ لکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون 

 

 خواهیم چه مقصودی را برسانیم؟ . با بیان هریک از ذکرهای زیر در واقع می ۷
 الف( الحمدهلل:

 اهلل:ب( سبحان

 

 درست نیست؟ . کدام گزینه در ارتباط با زمین ۸
 ( جزء سیارات درونی و سطح آن سنگی است. ۲ میلیون کیلومتر است.   ۱۵0اش از خورشید  ( فاصله ۱

 ی درونی است.( چهارمین سیاره ۴   ( تنها دارای یک قمر است. ۳

 

 ی جنوبی بیشتر است؟ کره ی روشنایی در نیمهای زیر، وسعت منطقه . در کدام یک از موقعیت ۹
 ( اول دی ماه ۲ پاییزی ( اعتدال ۱

 ( اعتدال بهاری ۴ ی شمالی کره( انقالب تابستانی در نیم۳

 

 ؟« کدام پاسخ مناسب است؟ سةِالمدر  نَمِ تَع جرَ تی مبرای پرسش ». ۱0
 ساعَةٍ بَعدَ  المَدرَِسةِ مِنَ  ( رَجعت۲ِ ة قیقَقبل دَ درسةِالمَ نَ مِ عُرجِاَ( ۱

 ةٍ ساع ةَِسدرِالمَ نَ مِ عُرجِاَ( ۴ ساعتَینِ قَبلَ  المَدرسةِ مِنَ  ( رَجعت۳ُ

 

  علوم تجربی 

 های زیر را مشخص کنید. درست یا نادرست بودن جمله . ۱۱

 . شروع و پایان حرکت، مسافت طی شده گویند  یبین نقطه یترین فاصله ( به کوتاهالف

 متحرکی با هم برابر باشد، حرکت آن یکنواخت به خط راست بوده است. ایاگر تندی متوسط و تندی لحظه (ب

 شود.افت می یواره همراه نفت خام مقداری نمک، آب و گوگرد پ( هم

 شود. های نارس به رسیده استفاده می ( در صنعت کشاورزی از گاز اتین برای تبدیل میوه ت
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متر دیگر را با   ۳00متر بر ثانیه و    ۳متر از مسیر مستقیمی را با سرعت    ۳00شخصی سوار بر دوچرخه،  .  ۱۲

زند. سرعت متوسط این دوچرخه سوار از ابتدا تا انتهای مسیر طی شده چقدر متر بر ثانیه رکاب می  ۶سرعت  

 بوده است؟ 

 

 

لومتر بر ساعت در حال حرکت هستند. اگر  کی ۹0و  ۵۴یک اتوبوس و یک خودرو به ترتیب با سرعت های  . ۱۳

 کشد تا به هم برسند؟ در هر کدام از حاالت زیر، چند ثانیه طول می  ،متر باشد ۵00ها از هم آن  یفاصله 

 به سمت هم در حال حرکت باشند. الف( 

 خودرو پشت اتوبوس و به دنبال آن باشد.  (ب

 

 

متر بر   ۴ثانیه با سرعت    ۵/۱آید و پس از  متر بر ثانیه روی یک تشک فنری فرود می   ۵ردی با سرعت  . ف۱۴

 شتاب متوسط او در طول این زمان چقدر بوده است؟   .شودثانیه به باال پرتاب می 

 

زیر را مشخص کنید. دلیل به وجود آمدن این   هایهیدروکربن  (از پایین برج به باالی برج) ترتیب خروج  .  ۱۵

 ترتیب چیست؟ 

𝐶𝐻۴ − 𝐶۱۹𝐻۴0 − 𝐶۸𝐻۱۶ − 𝐶۲𝐻۴ 

 

 

  ریاضی 

 های زیر را مشخص کنید و تعداد آنها را بیابید. اعضای هر یک از مجموعه .۱۶

 ۶اعداد طبیعی دو رقمی و مضرب  لف(ا

 ۱00ب( اعداد صحیح نامنفی و کوچکتر از 

 ۲۴های صحیح عدد مقسوم علیه  پ(

 ۵اعداد اول زوج و بزرگ تر از  ت(
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. . ۱۷

 ترتیب نوشتن اعضا مهم ..............  𝐴ی ( در نوشتن اعضای مجموعه لفا

 جدیدی ساخت.  ی............ با تکرار اعضای یک مجموعه، مجموعه ( ب

𝑎اگر  پ(  ∈ 𝐴 آنگاه   ،باشد{𝑎} یه............. مجموع A  .است 

 شود.شود و با نماد ............ نمایش داده می ............. نامیده می ،  ای که دارای هیچ عضوی نباشدمجموعه ب( 

 

𝐴ی  . اگر دو مجموعه ۱۸ = {−۱,0, 𝑎, 𝑏 + 𝐵و    {۲ = {𝑎۲ + ۱, 𝑏, ۱,
−۱
𝑎

و    𝑎ا هم برابر باشند، مقادیر  ب  {

𝑏  .را بیابید 

 

 

 را توسط نمودار ون نمایش دهید.  𝑄و  𝑍و  𝑊و  𝑁های  مجموعه  . وضعیت۱۹

 

 

 

𝐴. اگر  ۲0 = {𝑎, {𝑎}, {𝑎, 𝑏}} ⊆ 𝐵 باشد، کدام گزینه صحیح نیست؟ 

۱ )𝑎 ∈ 𝐵 ۲ ){𝑎} ∈ 𝐵 ۳ )𝑏 ∈ 𝐵 ۴ ){{𝑎, 𝑏}} ⊆ 𝐵 

 

  



 8صفحة                                                                                                           صالح         م دبیرستاننه پایه

 

 

 

 

 
 

 ( 1شماره)گشتی در گلستان سعدی  

 . جهلش بشناسند یفضلش بدانند پايه  یديگران افتد تا مايه هر که در پيش سخن  

 

 

 1ی اعداد: شمارهمعجزه
 شود. می 9ضرب شود، مجموع ارقام حاصل برابر   9تا    1در هر یک از اعداد    9هرگاه عدد  

 
9 × 1 = 9 

9 × 2 = 18 → 1 + 8 = 9 
9 × 3 = 27 → 2 + 7 = 9 
9 × 4 = 36 → 3 + 6 = 9 
9 × 5 = 45 → 4 + 5 = 9 

. 

. 

. 
9 × 9 = 81 → 8 + 1 = 9 

 

 

 

 

 

 ( 1معما )شماره به وقتِ  

 شود؟  ۸+   ۸=  ۴چطور ممکن است 

  

 گلستان تفریحات

 1شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۳و۲فارسی: دروس  
 ۱نگارش: ستایش و درس

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۲درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۴و۳دروس  

 ۴ زبان انگلیسی  ۱سدر

 ۵ علوم تجربی  ۴و۳های  فصل 

 ۶ ریاضی  ۱فصل

 دومروز 

 فروردین ۳
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    فارسی 

 . های امالیی هر دسته را بنویسیدغلط  ،هامعنایی هر گروه از واژه  یبا توجه به رابطه . ۱

و سرگردان، مطاع و کاال،    قوس غزح و رنگین کمان، بسات و گستردنی، عناعت خرسند، مهبس و زندان، وارحیدن و رها، مدحوش

 آر و ننگ

 

 ؟ های زیر معرف کدام یک از بزرگان استتوصیف . ۲

 »احیاء العلوم الدین« اشاره کرد.   و سعادت« »کیمیای به توانمی وی آثار  و از  است سلجوقی یاز دانشمندان معروف دوره الف( 

پدر » او را    و  داشت  «نظام وفا»   . معلمی مهربان به ناموجود گذاشت  یاز روستاهای مازندران پا به عرصه   یوش  یدر دهکدهب(  

 . می نامند  نو«شعر 

 

 . جمع کلمات زیر را بنویسید. ۳
 جوهر، معدن، نبات، عالمت، عجیب، آیه، جانب، وقت 

 

 های بیت زیر را بنویسید. . آرایه ۴
 شکن آیینه شکستن خطاستخود   آینه چون نقش تو بنمود راست 

 

 

های پذیران چه اندک« به کدام یک از گزینه ها چه بسیارند و عبرت . حدیث »ما اکثر العبر و اقلّ االعتبار« )عبرت۵

 زیر اشاره دارد؟ 
 بیاموز، آموختن عار نیست   ( ز آزادگان بردباری و سعی۱

 نیستکه باری است فرصت دگر بار   ( غنیمت شمر جز حقیقت مجوی۲

 ( همی دانه و خشوه خروار شد                ز آغاز هر خوشه خروار نیست۳

 ( همه کار ایام درس است و پند             دریغا که شاگرد هشیار نیست ۴

 

 

 

 

 

 روز دوم
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 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -سمان آهای پیام 

« را ترجمه کرده و مفهوم  تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبالَّذینَ آمَنُوا وَ  ی »ی شریفه . آیه ۶

 آن را بنویسید. 

 

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ۷
 الف( از اثرات مهم ایمان به خدا دست یافتن به ........... است. 

 شود.های هوسران موجب از بین رفتن ........... می انساننشینی با ب( هم

 کند ........... است. پ( آنچه ایمان را در دل پایدار می 

 ناپذیرند.ت( ایمان و ........... دو برادر همراه و دو دوست جدایی

 

 اند؟ ی زمین به ترتیب کدام ترین و بلندترین نقاط کره . ژرف۸
 ( گودال ماریانا، قله اورست ۲ ت ( گودال ماریانا، فالت تب۱

 ( قله اورست، گودال ماریانا ۴ ( فالت تبت، گودال ماریانا ۳

 
۹. 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑐𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑒𝑎𝑠𝑦 𝑚𝑎𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚. 𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 “𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦” 

means …… of the students. 
۴( 𝑜𝑛𝑒 ۳( 𝑎𝑙𝑙 ۲( ℎ𝑎𝑙𝑓 ۱( 𝑠𝑢𝑚 

۱0. 𝐼𝑓 𝑤𝑒 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑘 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒′𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠, 𝑤𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 
𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛. 

۲( 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑒? ۱( 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠? 

۴( 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑖𝑘𝑒? ۳( 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑖𝑘𝑒? 

 
 

  علوم تجربی 

بهتر است از ظرف ساخته شده از روی استفاده کرد یا ظرف مس؟ دلیل    𝐹𝑒𝑆𝑂۴. برای نگهداری محلول  ۱۱

 انتخاب خود را توضیح دهید.

 

 

یا منیزیم در دسته. به چه علتی فلز طال ماده ۱۲ فلزاتی مانند آهن  اما  ی مواد مصنوعی قرار ای طبیعی است 

 گیرند؟ می
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 آخر و فلز و نافلز بودن هر عنصر بنویسید.  یهای الیه های زیر را با توجه به الکترون . محصول واکنش ۱۳

𝑂۸ + 𝐴𝑙۱۳ → 
𝐹۹ + 𝑀𝑔۱۲ → 

 

 مورد(  ۳شود؟ ). افزودن نمک خوراکی به آب مقطر باعث چه تغییراتی در خواص فیزیکی آب می۱۴

 

 

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ۱۵
 ............. و ............. هستند. الف( بلور کات کبود و شکر به ترتیب ترکیب 

 آید. ب( از ترکیب ............. و ............. سرب یدید و پتاسیم نیترات پدید می 

 پ( ترکیبات یونی در مجموع از نظر بار الکترونی ............. هستند. 

 ت( در مولکول متان ............. پیوند کواالنسی وجود دارد.

 

  ریاضی 
 ی دو عضوی است.زیر مجموعه  ۱0دارای  𝐴ی  . مجموعه ۱۶

 را بیابید.  𝐴ی  الف( تعداد اعضای مجموعه 

 دارای چند زیر مجموعه است؟ 𝐴ب( 

 عضوی است؟ ۴ی دارای چند زیرمجموعه  𝐴پ( 

 

𝐴. اگر  ۱۷ = {𝑥|
𝑥

۳
∈ 𝑁, 𝑥 < 𝐵و  {۲0 = {

𝑥

۲
|𝑥 ∈ 𝐴} 

 چند عضو دارند؟  𝐵و  𝐴الف( 

𝐴های  مجموعه ب(  ∩ 𝐵  و𝐴 ∪ 𝐵  .را بیابید 

 

سال و متاهل   ۳0نفر پایین    ۷نفر مجردند. اگر    ۲۵سال و    ۳0نفر باالی    ۳0کارمند یک اداره،    ۵0. در بین  ۱۸

 باشند، 
 سال مجردند؟ ۳0الف( چند نفر از کارمندان باالی  

 سال دارند؟  ۳0ب( چند نفر از کارمندان مجرد، پایین 

 

 باشند را مشخص کنید. می  ∅هایی که برابر با های زیر مجموعه مجموعه . در بین ۱۹
𝑊الف(  − 𝑁 

𝑍ب(  − 𝑄 

𝑊پ(  − 𝑍 
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𝑄ت(  − 𝑊 

 ث( اعداد اول زوج

 ج( اعداد حسابی غیرگویا 

 چ( اعداد گویای غیر صحیح 

۱ح( اعداد گویای بین  
۲

۱و  
۳

 

 

𝐴. اگر  ۲0 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑓}  و𝐵 = {𝑎, 𝑛, 𝑚}   باشد، حاصل(𝐴 ∪ 𝐵) − (𝐴 − 𝐵)  کدام است؟ 
۱ ){𝑎, 𝑛, 𝑚} ۲ )∅ ۳ ){𝑛, 𝑚} ۴ ){𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑓} 

 

  



 14صفحة                                                                                                           صالح         م دبیرستاننه پایه

 

 

 

 

 
 

 ( 2شماره)گشتی در گلستان سعدی  

 . خبری که دانی که دلی بيازارد، تو خاموش تا ديگری بيارد 

 خبر ِ بد به بوم باز گذار    بيار بهار یه بلبال! مژد

 

 

 
 

 ( 2)شماره معجزه اعداد
، نیازی به ماشین حساب نیست. کافیست عدد سه  1001ی ضرب اعداد سه رقمی در عدد  برای محاسبه

 رقمی مذکور را دوبار تکرار کنیم. حاصل همان خواهد بود. 
 

 مثال:
566 × 1001 = 566566 
234 × 1001 = 234234 
478 × 1001 = 478478 

 

 

 

 ( 2)شماره   به وقتِ معما 

ریال فروخت و در نهایت   7000ای  ریال خرید و دانه  10000ای  مقدار زیادی تخم مرغ را دانهشخصی  

 میلیونر شد. او چه کار کرد که میلیونر شد؟ 
  

 گلستان تفریحات

 2شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۴فارسی: درس
 ۲نگارش: درس

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۳درس

 ۳ اجتماعی مطالعات   ۶و۵دروس  

 ۴ عربی  ۴و۳دروس  

 ۵ علوم تجربی  ۵فصل 

 ۶ ریاضی  ۲فصل

 سومروز 

 فروردین ۴
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    فارسی 
 عنی واژگان مشخص شده را بنویسید. . م۱

 ی گوسفندان هستند. هایی در جامه زنند اما در حقیقت گرگالف( چه بسیارند کسانی که الف دوستی می 

 ترین مصائب است.ب( تنها یکی از سنگین 

 انگیز است.پ( مصاحبت با یک دوست خوب همچون وزش نسیم، دل

 

 های وصفی و اضافی عبارت زیر را پیدا کنید و بنویسید. . ترکیب ۲
که  ی قهرمانی، قومی و ملی  »حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح، شعری است داستانی با زمینه

العاده در آن جریان قرار دارد. در چنین شعری، شاعر هیچ زمانی عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد حوادثی خارق 

 دهد.«کند آن را به پیروی از امیال خویش تغییر نمی نمی

 

 . به سواالت زیر پاسخ دهید. ۳
 رود؟ الف( چه نوع صفتی برای مقایسه به کار می 

 اثر هلن کلر چه نام دارد؟ ترینب( مهم 

 های شکوفای« از کدام داستان انتخاب شده و چه کسی آن را ترجمه کرده است؟ پ( متن درس »دریچه 

 

 . مفهوم کلی حکایت زیر چیست؟۴
  اند. گفت: بر ظاهرشها سخن گفته »یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی به طعنه

 دانم.«بینم و در باطنش غیب نمیعیب نمی 

 

 . بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ ۵
 گرچه پاکی، تو را پلید کند  »با بدان کم نشین که صحبت بد

  ای ابر، ناپدید کند« لکه   آفتابی بدین بزرگی را

 نامهربان دوستفریاد سعدی از دل  ( فریاد مردمان همه از دست دشمن است ۱

 که با دشمنانت بود هم نشست ( بشوی ای خردمند از آن دوست، دست ۲

 چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور       ( ای دل ار سیل بنا، بنیاد هستی برکند   ۳

 کآتش و دودی رسد ز هر کران              ی آهنگران ( در گذر از کوره ۴

  

 

 

 روز سوم
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 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 

 . آیات زیر را ترجمه کنید. ۶
 أَنْفُسُکُمُ اْستَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُون  الف( أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَُسولٌ بِما ال تَهْوى

 فٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونب( إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَقامُوا فاَل خَوْ

 

 های پیامبران است؟ یک از ویژگی ی کدام دهنده . عبارت زیر نشان ۷
زن و فرزند خود را در سرزمینی بدون آب و آبادانی سکونت داد. این سرزمین امکاناتی برا   السالم»حضرت ابراهیم علیه

 زندگی نداشت.«

 ( تسلیم در برابر امر خداوند۲ ( پایداری در راه خدا ۱

 ( استقامت در راه خدا ۴ ( مبارزه با عقاید باطل و خرافات۳

 

 بیشترین و کمترین میزان بارندگی را دارند؟  هابومیک از زیست . کدام ۸
 ( بیابان، جنگل مخروطی۲ ( بیابان، جنگل استوایی ۱

 بیابان ( جنگل مخروطی،۴ بیابان ( جنگل استوایی،۳

 

 ها نیست؟بوم. کدام مورد از عوامل تخریب زیست ۹
 و تولید زباله گرایی( مصرف ۲ ( ایجاد و گسترش شهرها و روستاها۱

 های صنعتی ( فعالیت ۴ های علوم و فناوری ( پیشرفت۳

 

 اند؟ های مضارع ساخته شده »اُرسُموا« و »اِعرِفنَ« از کدام فعل های . فعل ۱0
 ( تَرُسمونَ، تَعرِفنَ ۲ ( تَرُسمونَ، تَعرِفین۱َ

 ( ترسُمُ، تَعرِفان۴ِ ( تَرُسمانِ، تَعرِفونَ ۳

 

  علوم تجربی 

 های زیر را مشخص کنید. . درست یا نادرست بودن هر یک از جمله ۱۱
 یابد. الف( شتاب جسمی که در حال سقوط است، افزایش می

 العمل نیروی وزن از خود آن کمتر است. ی ماه عکس ب( در کره 

 ممکن است بیشتر یا کمتر از وزن جسم روی زمین باشد.   گاهپ( نیروی عمودی تکیه 

 ت( نیروی خالص وارد بر جسم و شتاب جسم همواره با هم در یک جهت هستند. 

 ث( هنگام راه رفتن نیروی اصطکاک در جهت حرکت مشخص است.
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𝑚  ۵/0ای با شتاب  . یک اسب در حال حرکت دادن درشکه ۱۲
𝑠۲⁄   درت به  است. اگر یک اسب دیگر با همان ق

𝑚 ۷کشد تا به سرعت درشکه آن اضافه شود، چقدر طول می
𝑠۲⁄  اضافه شود؟ 

 

 

 

کنند و با تقسیم آن گیری می کنند که وزن جسم روی خود را اندازه . ترازوهای دیجیتال به این شکل کار می ۱۳

زمین از آن استفاده   کنند. ترازوی دیجیتالی که رویآورند و اعالم می به شدت گرانش، جرم جسم را به دست می 

ی مریخ چقدر است؟ دهد. وزن این جسم روی کره کیلوگرم نشان می   ۵ی ماه  شود، جرم جسمی را روی کره می

 ( ۴مریخ= 𝑔، ۲ماه= 𝑔،  ۱0زمین= 𝑔دهد؟ ) ی مریخ چقدر نشان میاین ترازو جرم این جسم را در کره 

 

 

 

۱0. یک مکعب مستطیل در ابعاد  ۱۴ × ۲0 × دهیم  های مختلف روی زمین قرار می ا در حالتمتر رسانتی  ۳0

می  مقدار  و  بر  تاثیرگذار  عوامل  به  توجه  با  است؟  بیشتر  جعبه  و  زمین  بین  اصطکاک  حالت  کدام  در  کشیم. 

 اصطکاک پاسخ خود را توضیح دهید. 

 

 . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ۱۵
 کند: یالف( نیرویی که جسم در حالت حرکت را پس از مدتی متوقف م 

 ی عکس دارد: ب( کمیتی که با مقدار شتاب جسم رابطه

 پ( نیرویی که مانع از شروع حرکت یک جسم شود: 

 ت( یکاهای مختلف شتاب: 

 های نیروهای کنش و واکنش:ث( ویژگی

 

  ریاضی 

𝑎. اگر عدد گویای  ۱۶

۱۲
۱بین دو عدد گویای   

۳
۴و  

۵
 قرار داشته باشد:  

 توان یافت؟می  𝑎الف( چند عدد طبیعی برای  

 توان نوشت؟می  𝑎ب( چند عدد گویا جای  
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𝑥. اگر نمایش اعشاری  ۱۷

۱۲0
 ها را مشخص کنید. توان نوشت؟ آن چند عدد دو رقمی می   𝑥مختوم باشد، به جای   

 

 

 های زیر را مشخص کنید. . درست یا نادرست بودن جمله ۱۸
 نباشد، گنگ است.  الف( عددی حقیقی که گویا

 ب( عددی حقیقی که صحیح نباشد، گنگ است. 

 پ( مجموع دو عدد گنگ همواره گنگ است. 

 ت( حاصلضرب هر عدد گویا در هر عدد گنگ، عددی گنگ است.

 ث( تفاضل یک عدد گویا از یک عدد گنگ، عددی گنگ است. 

 

|𝜋−۲√۳|+|۲√۲−𝜋|−|−۴+۲√۲|. حاصل عبارت  ۱۹

|۴−۲√۳|−۲
 را بیابید. 

 

 

−. حاصل عبارت  ۲0
۲
۵

(
۱
۳

−
۵
۶
)(

۳
۴

− ۲ + (۱ ۱
۳
)(

۳
۵
 کدام است؟ ((

۱ )0۹/0 ۲ )0۹/0 - ۳ )00۹/0 ۴ )00۹/0 - 
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 ( 3شماره)گشتی در گلستان سعدی  

استحقار در  ای را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوبروی، باری پدر به کراهت و  ملک زاده 

کرد، پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت: ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند. نه هر  او نظر می 

 ! چه به قامت مهتر به قيمت بهتر

 
 

 ( 3)شماره معجزه اعداد
قابل    444ی اعداد تکراری نباشند مثال  اگر شما هر عددی با هر رقمی در نظر بگیرید )به شرط آنکه همه 

قبول نیست( و بعد آن را معکوس کنید و از عدد اصلی کم کنید و ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید،  
 خواهد شد. 18حاصل 

 
 مثال:

 را در نظر بگیرید. 357. عدد 1
 (753. آن را معکوس کنید. )حاصل: 2
753. آن را از عدد اصلی کم کنید. )3 − 357 = 396) 
3کنید. ) . ارقام عدد حاصل را جمع 4 + 9 + 6 = 18) 

 

 

 ( 3)شماره   به وقتِ معما 

 را در سه مربع زیر طوری قرار دهید که در هر خانه بیش از یک حرف نباشد. «خالیخل» ی کلمه 
 

     

 گلستان تفریحات

 3شماره



 21صفحة                                                                                                           صالح         م دبیرستاننه پایه

 

  

 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۶و۵فارسی: دروس  
 ۳نگارش: درس 

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۴درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۸و۷دروس  

 ۴ زبان انگلیسی  (𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤 ۱)تا پایان    ۲درس

 ۵ علوم تجربی  ۶فصل

 ۶ ریاضی  ( ۳)تا پایان درس  ۳فصل

 چهارم روز

 فروردین ۵
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    فارسی 

 . بنویسید ،پیوسته، بی پروا، عدل، گفتارها، رئیس« است»هایی را که معانی آنها واژه . ۱

 

 های زیر را بنویسید. مفهوم کنایی عبارت. ۲

 الف( بر ایشان سبقت ننماید: 

 : چنگ در وی زن (ب

 

 هایی که زیر آنها خط کشیده است را بنویسید. نقش دستوری واژه . ۳

و قحطی در بیشتر    فقر عوامل اصلی    ،هااب در برخی از زمینه چبی سوادی، عدم عادت به خواندن، نداشتن نویسنده و امکانات  » 

 کشورهای جهان است.« 

 

 . های مشخص شده را بنویسید زمان و نوع فعل جمله . ۴

نویسم. شاید بخوانید و به کار ببندید. هرگاه ذهن تان را از کج اندیشی بپیرایید، دلتان را از احساس ناروا  اینک دارم برای شما می » 

 شود.« بپرهیزید، خداوند با شما همراه می  هارسمیبشویید و از بی

 

 برای عبارت زیر، کدام ویرایش صحیح است؟ . ۵
 « دانش آموزان کالس، با تدریس آموزگار خود آشنائیت دارند.» 

 . دانش آموزان کالس، با تدریس آموزگار خود به خوبی آشنایی دارند( ۱

 . دارنددانش آموزان کالس، با تدریس آموزگار خود آشنایی ( ۲

 دانش آموزان کالس، با تدریس آموزگار خود به خوبی آشنائیت دارند. ( ۳

 . دانش آموزان کالس، با تدریس آموزگار خود حداکثر آشنائیت را دارند( ۴

 

 

 

 

 

 مچهارروز 
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 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 

 اند؟منتظران واقعی چه فرموده  یدرباره السالمعلیه امام رضا . ۶

 

جوانی   یاش او را در چهره گرداند. پس به قدرت خدایی سخن »خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می.  ۷

 از چه کسی است؟  «سازدکمتر از چهل سال آشکار می
 وآله علیه اهلل( پیامبر اکرم صلی ۲ السالم ( امیرالمومنین علیه ۱

 السالم ( امام رضا علیه ۴ السالم ( امام حسن علیه ۳

 

 کدام گزینه از عوامل انسانی جذب جمعیت است؟ . ۸
 ی خوزستان ( جلگه ۱

 های آب گرم سرعین چشمه ( ۲

 دشت مغان( ۳

 آب و هوای مازندران( ۴

 

۹. 𝑊𝑒 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 . . . . . . . . . . . . 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑤𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑜 𝑎𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦. 

۲( 𝑏𝑢𝑦 𝑔𝑖𝑓𝑡 ۱( 𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 

۴( 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑏 ۳( 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 

 

۱0. 𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑎 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠. 
𝑇ℎ𝑒 word "complete" means ...... 

۲( 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑜𝑢𝑡  ۱( 𝑓𝑖𝑙𝑙 𝑜𝑢𝑡 

۴( 𝑔𝑜 𝑜𝑢𝑡 ۳( 𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑢𝑡 

 

  علوم تجربی 

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید. . ۱۱

 ای بیشتر است. های قاره های اقیانوسی از ورقه چگالی ورقه الف( 

 . شوندها همواره در محل ورقه های دورشونده تشکیل می آتشفشانب( 

 . دهدرا تشکیل می  ایها، یک ورقه قاره اره قای، هر کدام از زمین ساخت ورقه  یبراساس نظریهپ( 

 سست کره نام دارد.  ،هر قسمت از زمین که حالت خمیری و مذاب داشته باشدت( 
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  هایها را به اختصار شرح دهید. آیا بین این قضیه و نحوه تشکیل رشته کوه گسترش بستر اقیانوس  یفرضیه . ۱۲

 . زاگرس ارتباطی وجود دارد؟ توضیح دهید

 

ها چه نوع حرکتی نسبت به هم دارند؟ با توجه به شکل زیر در هر یک از موارد بیان شده مشخص کنید ورقه .  ۱۳

 همچنین الیه فرورونده را نیز مشخص کنید. 

 های نازکا و آمریکای جنوبی( ورقهفال

 اقیانوس آرام و آمریکای شمالی  هایورقهب( 

 

نفر گردید. این پدیده  هزار    ۲۲0یک سونامی مهیب در تایلند و اندونزی باعث مرگ حدود    ۱۳۸۳در سال    .۱۴

 ؟ در چه صورت تلفات ناشی از این رخداد طبیعی کمتر میشد ؟در اثر چه اتفاقی به وجود آمده بود

 

ها در ابتدا به صورت یک خشکی واحد در  یجه رساند که قاره چه شواهدی دانشمندان را به این نت  . بررسی ۱۵

 اند؟ کنار هم بوده 

 

  ریاضی 
 . هر یک از موارد زیر را با آوردن یک مثال، نقض کنید. ۱۶

 محل تالقی ارتفاع مثلث همواره داخل آن است.  (الف

 ب( مجموع دو عدد گنگ همواره عددی گنگ است. 

 زاویه از زاویه سوم بزرگتر است.( در هر مثلث همواره مجموع دو پ

 

𝑂𝐵 باشد. اگرمی ′𝐶𝐻و  𝐵𝐻ای  هع محل تالقی ارتفا  𝑂در شکل زیر  . ۱۷ = 𝑂𝐶  باشد . 

 الساقین است. متساوی  ABCالف( نشان دهید مثلث  

𝐵�̂�𝐶اگر  ب(  =  را بیابید.  ABCباشد، زوایای مثلث   ۱۱0°

 

 

 



 25صفحة                                                                                                           صالح         م دبیرستاننه پایه

 های زیر را مشخص کنید. درست یا نادرست بودن هر یک از جمله  .۱۸

 . لوزی چهار ضلعی است که قطرهایش بر هم عمودند (الف

 مستطیل چهار ضلعی است که قطرهایش با هم برابرند. (ب

 .ج( مربع لوزی است که قطرهایش با هم برابرند

 قائمه داشته باشد، مربع است.  یهای که دو زاویذوزنقه د(

 

ABC  ،�̂�در مثلث متساوی الساقین  .  ۳۷ = دهیم ها امتداد می ساق   یرا از دو طرف به اندازه  BCاست. ضلع    ۸0°

 را بیابید.  AMNهر یک از زوایای مثلث  یتشکیل گردد. اندازه  AMNتا مثلث 

 

 

 

 

چند درجه    ABCدو مربع رسم شده است. اندازة    االضالعمطابق شکل روی دو ضلع یک مثلث متساوی  .۳۹

 است؟ 

 درجه  ۷۵( ۱

 درجه  ۹0( ۲

 درجه  ۶0( ۳

 درجه  ۷0( ۴
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 ( 4شماره)گشتی در گلستان سعدی  

روز تا در  ها کدام فاضل تر است گفت تو را خواب نيم  يکی از ملوک بی انصاف پارسايی را پرسيد از عبادت 

 ! آن يک نفس خلق را نيازاری
 

 

 

 

 ( 4)شماره  معجزه اعداد
 ! جالب ضرب و جمع چند 

 
(6)(55) + (65)(5) = 655 
(1)(258) + (125)(8) = 1258 
(6)(208) + (620)(8) = 6208 

(13)(52) + (13)(52) = 1352 
(17)(34) + (17)(34) + (17)(34) = 1734 

(167)(334) + (167)(334) + (167)(334) = 167334 
 

 

 

 ( ۴به وقتِ معما )شماره 

𝐾3     منظور از عبارت ریاضی روبرو چیست؟ 
𝐾3

2

 

 

  

 گلستان تفریحات

 4شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۱ فارسی  ۷درس

 ۲ های آسمان پیام ۵درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱0و9دروس  

 ۴ عربی  ۶و۵دروس  

 ۵ علوم تجربی  ۸و ۷های  فصل 

 ۶ ریاضی  ۳فصل

 روز پنجم

 فروردین 6



 28صفحة                                                                                                           صالح         م دبیرستاننه پایه

 

 

 

 

 

    فارسی 
 زیر را پیدا کنید و بنویسید.  هایهای امالیی عبارتغلط . ۱

 . ها و عواتف ژرف انسانیهای عمیغ عرفانی و احساس ای است با اندیشهالف( حافظ فرزانه 

 کند. جسورانه انتقاد می  ،هایی که در روزگار او پدیدار شده بودحافظ از همه تباحی  ؛انتقادی بودنب( 

 ن و حجو، شباهت نیابد. طنز ضریف و کارساز برای آن که انتقادش به طعن و لعپ( 

 

 . با توجه به بیت زیر به سؤاالت پاسخ دهید. ۲

 وین سر شوریده، باز آید به سامان غم مخور ای دل غم دیده، حالت به شود دل بد مکن 

 آرایه های ادبی بیت سؤال را بنویسید (الف

 ب( نقش »به« را در مصرع های اول و دوم مشخص کنید. 

 کامل شده »وین« را بنویسید  پ(

 

 های زیر را مشخص کنید و دلیل نادرستی آن را بنویسید. درست یا نادرست بودن جمله . ۳

 الف( در مصرع »تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور«، »ت« در وردت، مضاف الیه است. 

 شود.گویی شاعر با نوشتن تخلص گرفتار بند سخن می ب( 

 . تخلص حافظ از این جهت است که او شعرهای فارسی را از برداشتپ( 

 ای از سر غیب« از دو جمله برخوردار است. هان مشو نومید، چون واقف نه» مصرع  ت(

 

 جمع فارسی نیست؟ ینشانه  « ان» های زیر در کدام یک از گزینه . ۴

 دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور /  دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت ( ۱

 تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است /   حافظا ترک جهان گفتن طریق خوش دلی است( ۲

 ها گر کند خار مغیالن، غم مخور سرزنش / در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم ( ۳

 شناسند هم تمام شهیدان تو را می /شناسی های این باغ را می هم تو گل( ۴

 

 

 پنجم روز
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با کدام یک    «وفان غم مخورطچون تو را نوح است کشتییان، ز  /    نا بنیاد هستی برکندفای دل ار سیل  »یت  . ب۵

 های زیر ارتباط معنایی دارد؟ از گزینه 
 کی توانی کرد نیک از بد جدا  /چون نداری نور تایید از خدا  ( ۱

 کار خداستر، به روز دولت و نکبت که کا( / توکار خویش به فضل خدای کن )تفویض واگذار کردن( ۲

 نکوست دوست جای به پسندد دوست هرچه است / که یکسان پیش تو وفای  و جفا ( مرا۳

 ی گمراه نیست سدر صراط مستقیم ای دل ک /ید خیر اوست آدر طریقت هر چه پیش سالک ( ۴

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 

 های ولی فقیه را بنویسید. والیت فقیه یعنی چه؟ ویژگی  .۶

 

 به من خدمتگزار بگویید بهتر است از اینکه مرا امام خود بنامید.« از چه کسی است؟ » سخن. ۷
 السالم امام حسن علیه  ( امام خمینی ۳ السالم ( امام علی علیه ۲ السالم (  امام حسین علیه ۱

 

 های صفوی را به ترتیب نشان میدهد؟ کدام گزینه پایتخت  .۸
 اصفهان ،تبریز ،قزوین( ۲ اصفهان، قزوینل، اردبی(  ۱

 ( تبریز، قزوین، اصفهان۴ اصفهان ،تبریز ل،اردبی( ۳

 

 شود؟صائب.« جای خالی با کدام فعل کامل می مال من کثرةِ صبورُ............. ال»در عبارت . ۹
 ( ال یَحزَن۴ ( الیَحزَنونَ ۳ ( التَحزَن ۲ ( ال اَحزَن۱

 

 ن قال« به ترتیب چه فعل هایی به کار رفته است؟ الى مَ  ظُرنتما قال و ال ر إلىنظُدر عبارت »أُ. ۱0
 ( امر، ماضی، نهی، ماضی ۲ ( امر، ماضی، نفی، نهی۱

 ( امر، مضارع، نهی، ماضی ۴ ( نهی، ماضی، امر، نهی ۳

 

  علوم تجربی 

 زیر را مشخص کنید.  هایدرست یا نادرست بودن هر یک از جمله . ۱۱

 الف( براساس اصل پاسکال، فشار در تمامی نقاط مایع یکسان است.

 برگرداندن آن و سوراخ کردن انتهای آن است.  ،بهترین راه خالی کردن بطری آب ب(

 تنان مانند حشرات نیز فسیل تشکیل شود. ممکن است به روشی از نرمپ( 
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دهد. اثر تغییر قطر لوله ای بیرون، توسط ستونی از مایع را نشان می گیری فشار هو اندازه  یطریقه ،  شکل زیر.  ۱۲

(d( میزان فرورفتگی لوله در مایع ،)AB ( و چگالی مایع را بر ارتفاع ستون مایع )BC بررسی کنید و در نمودارهای )

 زیر رسم کنید. )راهنمایی: فشار در مایعات به علت وزن مولکول های مایع است.( 

 

 

 

 

 

قرار است   ،را داردمتر مربع  نیوتون بر سانتی  ۸طبقه روی خاک سستی که تحمل فشاری معادل    ۶ساختمانی  .  ۱۳

های  شود. پایه تن می   ۲۷ساخته شود. طبق محاسبات مهندسین جرم هر طبقه از ساختمان پس از ساخت حدود  

 ؟ساختمان حداقل باید چند متر مربع مساحت داشته باشند تا ساختمان در خاک فرو نرود

 

 

متر   ۳اگر ستون سمت چپ،  زیر براساس اصل پاسکال، در حالت تعادل قرار دارد، به طوری که   یمجموعه   .۱۴

 ۵۷آید. در این صورت اگر داریوش به جرم  به سمت پایین حرکت کند ستون سمت راست، یک متر باال می 

 ای قرار دهیم تا حالت تعادل مجموعه حفظ شود؟ کیلوگرم روی اسب بنشیند، در سمت چپ چه وزنه 

 

 

 

 

کیلوپاسکال و   ۲۴0بیرون زیردریایی برابر  یک زیردریایی در اعماق آب در حال حرکت است. فشار آب  .  ۱۵

سانتی   ۴00های این زیردریایی  باشد. اگر مساحت یکی از پنجره کیلوپاسکال می   ۱۲0فشار هوای داخل آن برابر  

چه مقدار و به کدام سمت )داخل یا بیرون(   ،شودمتر مربع باشد، نیرویی که در طول حرکت به این پنجره وارد می

 است؟ 
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  ریاضی 

 در جای خالی عبارات مناسب قرار دهید.  .۱۶
 متوازی االضالعی که قطرهایش بر هم عمودند ............ نام دارد. (الف

 یک ............ است. ،مقابل آن قائمه باشد یای که دو زاویهذوزنقه ب(

 .............. است. هر مستطیل یک پ(

 ............ نام دارد.   ،باشددرجه  ۱۸0چهار ضلعی که همه زوایای آن کمتر از   ت(

 

یک متوازی االضالع    ،االضالع را به طور متوالی به هم وصل کنیدنشان دهید اگر وسط اضالع یک متوازی   .۱۷

 ها کمک بگیرید.( آید. )از هم نهشتی مثلثبه دست می 

 

 

۳. نسبت تشابه دو لوزی  ۱۸
۵
  هاباشد، نشان دهید نسبت مساحت درجه    ۶0ست. اگر یکی از لوزی ها دارای زاویه  ا  

۹
۲۵

 است.  

 

 

 در شکل زیر کدام است؟ )چهار ضلعی مربع و مثلث متساوی االضالع است.(  𝑥ی زاویه  یاندازه . ۱۹

 درجه  ۳0( ۱

 درجه  ۳۵( ۲

 درجه  ۲۵( ۳

 درجه  ۲0( ۴

 

 

𝑀𝑁. در شکل زیر  ۲0 ∥ 𝐵𝐶 است. با توجه به شکل مقدار  𝑥 کدام است؟ 

۱ )۱ 

۲ )۳ 

۳ )۲ 

۴ )۱
۳
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 ( 5شماره)گشتی در گلستان سعدی  

يکی از وزرا پيش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خيرش  

از عقوبتش ترسان. ذوالنّون بگريست و گفت: اگر من خدای را عزّ و جلّ چنين پرستيدمی که تو   اميدوار و 

 !سلطان را از جمله صدّيقان بودمی
 

 

 ( 5)شماره ادمعجزه اعد
شوند را  باشد و ارقامش از چپ به راست کوچک می   9تا   4هرگاه یک عدد سه رقمی که صدگان آن از  

بنویسید و سپس معکوسش را از خود عدد کم کنید و بعد عدد حاصل را با معکوس خودش جمع کنید، نتیجه  
 خواهد بود. 1089همواره برابر با 

 
 مثال:

 نظر بگیرید.را در    532. عدد سه رقمی 1
 ( 235. آن را معکوس کنید. )حاصل: 2
532. عدد معکوس را از عدد اصلی کم کنید. ) 3 − 235 = 297) 
297. عدد حاصل را با معکوس آن جمع کنید. ) 4 + 792 = 1089 ) 

 

 

 ( 5به وقتِ معما )شماره 

اما حتی یک    خیس به خانه برگشتاو  رفت.  راه می  و بدون چتر  ای زیر بارانمردی در جای ناشناخته

 تار مویش هم خیس نبود. چطور چنین چیزی ممکن است؟
  

 گلستان تفریحات

 5شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 9و۸فارسی: دروس  
 ۴نگارش: درس

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۶درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱۲و۱۱دروس  

 ۴و۳دروس  
 )تا ابتدای گرامر( 

 ۴ زبان انگلیسی 

 ۵ تجربی علوم   ۸فصل 

 ۶ ریاضی  ۴فصل

 ششمروز 

 فروردین 7
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    فارسی 

 ها انتخاب کنید. درست را از داخل کمانک  یها، واژه با توجه به مفهوم عبارت . ۱

 تپنده( می دارند.  -الف( مادران، دل به مهر فرزندان، گرم و )طهنده  

 شوند.مایع ور( و سیراب می  - همه در یک خاک نهاده شده و از یک آبشخور، )مایه ور  یبرگ و ریشهب( 

 آورد.پوالدین ایرانیان پدید می یصدی( استوار به بلندای اراده  -زیستی اقوام ایرانی )سدی ین همپ( ا

 .آورندبر می  میغرند( و ندای واحدی - به همین سبب است که ملت ایران یک صدا چونان شیر )می قرند  ت(
 

 معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ . ۲

سرزمین( )فراست، توان(    ناله( )کام، آرزو( )کنام، محل زندگی جانوران اهلی( )محضر،  ،گرانمایه، با ارزش( )فراخنا، ریشه( )لوا)

 ران، نامحدود( )فقیه، مشهور(کبی)

 

 ها و نوع آنها را مشخص کنید. های وابستهاسمی مشخص شده، هسته  هایدر گروه . ۳

 شد.« گذشت و هر روز درخت وجود نصیرالدین پربارتر میروزها می»

 

 عبارت زیر در کدام گزینه آورده شده است؟  یویرایش شده . ۴

 یقینا با شما ممکن است به مهمانی بیایم.« »

 م. میهمانی بیایمطمئن هستم با شما شاید به  ( ۱

 . ممکن است با شما این هفته البته شاید به مهمانی بیایم( ۲

 . ای کاش من با شما به میهمانی بیایم( ۳

 . یقینا با شما به میهمانی میایم( ۴
 

 ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ «کدام بیت با »اطلب العلم، من المهد الى اللحد . ۵

 نش میفکن دل اندر گمانز دا /  میاسای ز اموختن یک زمان( ۱

 نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد /برویی که اندوختم ز دانش و دین آهر ( ۲

 اند در شکراب عاشقان غرقه   /  علم عشاق را نهایت نیست( ۳

 جمله عالم صورت و جان است علم  /علم    خاتم ملک سلیمان است( ۴

 

 روز ششم
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 انگلیسیزبان  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 مورد نام ببرید.(  ۳در چه مواردی وضو واجب و در چه مواردی وضو مستحب است؟ )برای هر یک . ۶

 

 کدام گزینه نادرست است؟. ۷

 . باشد فرد باید به جای وضو تیمم کندی هنگامی که آب در دسترس است ولی غصبی م( ۱

 . کندتیمم را باطل می  ،به خواب رفتن در صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود( ۲

 . وضو گرفتن با آب مضاعف صحیح نیستد( ۳

 . مواالت یعنی واجب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم و بین آنها فاصله نیندازیم( ۴

 

 چه کسی در تالش بود تا نیروی دریایی در خلیج فارس را تاسیس کند؟ . ۸

 ( کریمخان۲ ( نادرشاه ۱

 ( شاه عباس۴ محمدخان( آقا ۳

 

۹. 𝑊ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡? 
۱( 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑜 𝑎𝑡 𝑌𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡? 

۲( 𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑠𝑎𝑦𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑑𝑎𝑦. 

۳( 𝐷𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝐽𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑜𝑙𝑑 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑒𝑠? 

۴( 𝐷𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝐽𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑜𝑙𝑑 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑒𝑠? 

 

۱0. 𝐴: 𝐷𝑜𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟? 

𝐵: 𝑌𝑒𝑠, 𝑠ℎ𝑒 … …  𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑑 … … . . 𝐼𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ. 
 

 

علوم تجربی 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. . ۱۱

 یابد. یابد و با حرکت از سطح آب به سمت باال، فشار ............ می با حرکت از کف دریا تا سطح آب، فشار ............ می  (الف

یابد و با کاهش حجم مقدار ثابتی گاز در دمای ثابت الشار  با کاهش دمای مقدار ثابتی گاز در حجم ثابت، فشار آن ............ می   ب(

 یابد.آن ...........، می 

 زنند. ای زمین را تخمین می های پوستهشناسان با استفاده از ............. سن الیهزمین ( ج

۲( 𝑠𝑖𝑡𝑠 − 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑠 ۱( 𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑠 

۴( ℎ𝑝𝑙𝑑𝑠 − 𝑤𝑒𝑎𝑟𝑠 ۳( 𝑔𝑒𝑡𝑠 − 𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑠 
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دهد. اگر او یک پای خود را از روی ترازو  کیلوگرم را نشان می  ۷۴اده و ترازو عدد فردی روی ترازو ایست. ۱۲

 بلند کند، ترازو چه عددی را نشان خواهد داد؟ در این شرایط فشار وارد بر ترازو چند برابر شده است؟ 

 

 

 امکان تشکیل فسیل وجود دارد؟ در کدام یک احتمال یافتن فسیل بیشتر است؟ چرا؟   هاییدر چه محیط. ۱۳

 

 

 

 . دهدای را نشان می های رسوبی منطقه شکل زیر قسمتی از الیه .۱۴

 توان گفت؟ های رسوبی چه می بیشتر باشد، در مورد این الیه  Cاز الیه  Dالف( اگر سن الیه 

یان دراز ثابت بوده باشد، تشکیل کدام الیه مدت زمان بیشتری  اگر سرعت رسوب گذاری در طول سال (ب

 طول کشیده است؟ 

 

 

 

 

 شناسید؟ )چند مورد را نام ببرید.( آیند؟ چه کاربردی از آنها می ها می ها چگونه به کمک انسان فسیل . ۱۵
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  ریاضی 
 اعداد توان دار زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. . ۱۶

و ۳(۲−) و ۲−۲ − ) و۲۴
−۱
۲

 ۳۲− و ۲−۳ و ۲0 و ۲۳ و ۲−(

 

 حاصل هر یک از عبارات زیر را بیابید. . ۱۷

√−۸۳
+ √(−۳)۲ = 

 

√۲۳
(√۳۲۳

− ۲√۵00۳
)

√۳(۵√۱۲ + √۷۵)
= 

𝑎)√. اگر  ۱۸ + ۱)۲ = −√(𝑎 +  را بیابید.  𝑎باشد، حدود   ۳۳(۱

 

 
 

0. اگر  ۱۹ < 𝑎 <  باشد، کدام عدد از بقیه کوچکتر است؟  ۱
۱ )𝑎 ۲ )𝑎۲ ۳ )𝑎−۱ ۴ )۱ 

 

 

. حاصل  ۲0
√۳−۲√۲

√۲√۲
 کدام است؟  ۳

۱   )۱ − √۲ ۲ )۱ + √۲ ۳ )۱ −
√۲
۲

 ۴ )۱ +
√۲
۲
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 ( 6شماره)گشتی در گلستان سعدی  

 .نمودندمی   مبالغه جميلش اوصاف در  و ستودند همی محفلی در   بزرگی را

 « .دانم  من  من آنم که»  سر از جيب تفکر برآورد و گفت:

 پيش  فتاده خجلت سر باطنم خبث وز               به چشم عالميان خوب منظرست شخصم

 خويش زشت پای  از خجل او و کنند  تحسين         خلق ، هست که نگاری و  نقش به  طاووس را
 

 

 ( 6)شماره  معجزه اعداد
 یک ضرب و جمع جالب دیگر!

 

1 ×  9 +  2 =  11 
12 ×  9 +  3 =  111 
123 ×  9 +  4 =  1111 

1234 ×  9 +  5 =  11111 
12345 ×  9 +  6 =  111111 

123456 ×  9 +  7 =  1111111 
1234567 ×  9 +  8 =  11111111 

12345678 ×  9 +  9 =  111111111 
123456789 ×  9 + 10 =  1111111111 

 
 

 ( 6به وقتِ معما )شماره 

 عبارت زیر را بخوانید. 

   کشمشمشیر کشمشیر

 گلستان تفریحات

 6شماره

http://drzohrabi.ir/
http://drzohrabi.ir/
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۱۱و۱0فارسی: دروس  
 ۵نگارش: درس 

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۷درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱۵تا۱۳دروس  

 ۴ عربی  ۷سدر

 ۵ علوم تجربی  ۱0فصل 

 ۶ ریاضی  ۵فصل

 هفتمروز 

 فروردین 8
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    فارسی 

های زیر، کدام  ها در عبارتها برای پر کردن محل نقطه چین، امالی صحیح کلمه ۱۱با توجه به متن درس  .  ۱

 است؟ 

 در بصره ............ عظیم پیدا شد و خواهران ............ شدند.« الف( » 

 .« وازی شنید که »غم مخور، فردا ........... خواهد بود، چنانکه ............ آسمان به تو نازندب( آ

 

 را در عبارات زیر بیابید.  «های »تلمیح، تشبیه، کنایه، تشخیص، مراعات نظیرآرایه . ۲

 کرد.ی، خط مرزی را جدا می نهای خاکی و خوالف( کیسه

 دیدند.دیدند، بر کمانش تیر »آرش« را نمی دیدند. در نگاهش خشم و آتش را نمی »دستان« را نمی خیزتیغ آتش ب(

 ها از این و آن پرسان. کیست این کودک؟چشمپ( 

 من حسین کوچک ایران زمین هستم، یک تنه با تانکهاتان در کمین هستم، مثل کوهی آهنین هستم.ت( 

 . فتاب خویششهر خونین، شهر خرمشهر، در غروب آ ث(

 

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. . ۳

 . در وجود آمدالف( نقل است آن شب که رابعه 

 !طرارای ر، تو خود را رنجه مدا (ب

 جوانمردی نگاشته بود.  یساللهاین جمله را مردی از پ( 

 . سترَآرزوها  کمند از ت( 

 از خاکستر خاموش.  تلیث( 

 

 های اضافی را مشخص کنید. وصفی و ترکیب  هایهای زیر ترکیبدر عبارت. ۴

 انصافدشمن بدعهد بی  (الف

 های آتشین تانک (ب

 شهر خرمشهر پ( 

 میان آتش و باروتت( 

 

 

 

 مهفتروز 
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 کدام گزینه ماضی استمراری است؟ . ۵

 پاسخ خویش را یافت.  ( بیمار۱

 .من تام تو را کوه آهن نهاده ام( ۲

 . شد شروع بازی  که باریدمی  باران ( داشت۳

 موخت. آدر روزهایی که او هرچه بیشتر می ( ۴

 

عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. . ۶

 سخن بگوید نمازش ............ است.  الف( اگر نمازگزار بین نماز عمداً

 با صدا که عمدی نباشد نماز را باطل .............  یلبخند زدن و یا خنده ب( 

 های ریز غذا را که در دهان دارد در بین نماز فرو برد نمازش ............ است. ( اگر نمازگزار ذره پ

 زیباترین شکل شکرگزاری ............ است. ت( 

 

 دهد؟محور در جنگ جهانی دوم را نشان می هایکدام گزینه دولت . ۷

 آلمان، ایتالیا، شوروی ( ۲ آلمان، ایتالیا، ژاپن ( ۱

 شوروی فرانسه، ( انگلیس،۴ انگلیس، فرانسه، آمریکا ( ۳

 

 ؟شد قیام به منجر شهر کدام در آنها چهلم و افتاد اتفاق  شهر کدام در ۱۳۵۶ دی ۱۹ قیام. ۸

 ( قم، ری ۲ ( تبریز، قم۱

 ( قم، تبریز۴ ری، تبریز( ۳

 

  ، « العلمیةِ  األدواتِ  و  الکیمیاویة  وادِالمَ  عضِبَ  راءِ شِ  لىعَ  رَدََق  ةٍدَمُ   عدَبَ  وَ  هِلِنزِمَ  فی  غیراًصَ  راًبِختَمُ  إدیسون  َعصنَ»َ  عبارت  در.  ۹

 دارد؟  وجود وصفی و اضافی ترکیب چند ترتیب به

 ( چهار، سه ۲ ( سه، چهار ۱

 چهار، چهار ( ۴ ( سه، سه ۳

 

 ها برای جای خالی عبارت زیر مناسب است؟ کدام واژه. ۱0

 « األشیاءِ ............ کلِـف  رِبَختَحدی ............ فی المُت إِرَکَسَناِ»

 ( الصُّحُفِ، اِحتَرَقَ ۲ ( الزجاجاتِ، احتَرَقَ ۱

 ( الزجاجاتِ، قَسَّمَت ۴ ( الصُّحُفِ، ذَهَب۳َ
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  علوم تجربی 

 .های زیر را مشخص کنید درست یا نادرست بودن جمله .۱۱

 شود.ستارگان از زمین استفاده می  یاز اسطرالب برای تعیین فاصله  (الف

 کهکشان، از میلیاردها کیهان تشکیل شده است.  ب(

 .دهدسمت شمال را نشان می  ،شوددر تعیین جهت به کمک میله در ایران، آن طرف که سایه تشکیل می  پ(

 تعیین جهت به کمک ستارگان، تنها در شب امکان پذیر است.ت( 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.. ۱۲

 : شمسی غیر از زمین که قابلیت بررسی شرایط زندگی را دارد یمنظومه  یالف( تنها سیاره 

 : آیدای که به علت کوچکی و عدم وجود جاذبه، دیگر سیاره به حساب نمی خرده سیاره  (ب

 : های بدون قمر منظومه شمسیه ( سیارپ

 گیرد؟یاب جهانی به طور همزمان از چند ماهواره برای تشخیص موقعیت یک جسم کمک می موقعیت  یسامانهث( 

 ( انواع شهاب سنگها: ج

 

واحد نوری است. اگر همین االن عمر این ستاره به پایان هزار    ۷۵0میلیون و    ۶ای از زمین، حدود  ستاره  یفاصله  .۱۳

 ؟ کشد تا متوجه این موضوع شودبرسد، فردی که با تلسکوپ در حال تماشای آن بوده است، چقدر طول می

 

 

 یک می توانیم در شب، جهت شمال را پیدا کنیم؟ توضیح دهید. صورت فلکی را نام ببرید. به کمک کدام ود. ۱۴

 

 

 توجه به تعریف ستاره و سیاره، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. با . ۱۵

 الف( سیارات در چه موردی با ستارگان تفاوت دارند؟ 

 رسد؟ عمر ستارگان چه هنگام به پایان می ب( 

 

  ریاضی 

 .های زیر را بنویسیدبه کمک اتحادها طرف دوم هر یک از تساوی. ۱۶

(۲𝑥 − 0/۵𝑦)۲ = 

۱/۲۱ + ۲(۱/۱)(۳/۹) + (۳/۹)۲ = 

۱/0۱۲ − 0/۹۹۲ = 

(𝑥 − √۲)(𝑥 + ۲√۲) = 
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 به کمک اتحادها ثابت کنید.. ۱۷

(𝑥 + 𝑦)۲ + (𝑥 − 𝑦)۲ = ۲(𝑥۲ + 𝑦۲) 

 

𝑎۲ +
۱

𝑎۲ = (𝑎 −
۱
𝑎

)
۲

+ ۲ 

 

۲√)به کمک اتحادها حاصل عبارت . ۱۸ − ۱)(√۲ + ۱) (۲ + ۱) (۴ + ۱) (۱۶ + ۱) (۲۵۶ +  را بیابید. (۱

 

 

𝑥۲. اگر ۱۹ − 𝑥 = 𝑥)باشد، حاصل عبارت  ۵ + ۱)(𝑥 + ۲)(𝑥 − ۲)(𝑥 −  را بیابید.  (۳

 

 

𝑎(𝑎ی عبارت . در تجزیه ۲0 − ۱)(𝑎 + ۳) − ۴𝑎 +  ؟نداردکدام یک از عوامل زیر وجود  ۴

۱ )(𝑎 − ۱)۲ ۲ )𝑎 + ۴ 

۳ )𝑎 + ۱ ۴ )𝑎 − ۱ 
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 ( 7شماره)گشتی در گلستان سعدی  

را گفت: نبايد که اين سخن با کسی در ميان نهی. گفت: ای پدر!  بازرگانی را هزار دينار خسارت افتاد. پسر  

  چيست؟   داشتن  نهان  در  مصلحت  که  گردانی  مطلع  اين  یه فرمان تو راست، نگويم، ولکن خواهم مرا بر فايد

 ! ههمساي  شماتت  ديگر  و مايه نقصان يکی: نشود دو مصيبت تا: گفت
 

 

 ( 7)شماره  معجزه اعداد

  ضرب  7 و سپس حاصل را در عدد (9 تا  1 هر رقمی ضرب )منظور از رقم، یعنی اعداددر  را   15873 اگر عدد
 !انتخابی رقم  از بود خواهد  عبارت حاصل عدد  ارقام کنیم
 

  15873× 4=63492 :داریم  کنیم ضرب 4 اگر این عدد را در :1مثال

   63492×7=444444 : داریم 7 در آمده بدست  حاصل  ضرب با  سپس
 

 15873×6=95238 :داریم کنیم ضرب 6 این عدد را دراگر : 2مثال

 95238×7=666666 : داریم 7 در آمده بدست  حاصل  ضرب با  سپس
 
 

 ( 7به وقتِ معما )شماره 

 قسمت تقسیم کرد؟  9توان سه چوب کبریت را با سه برش، به چطور می

 

  

 گلستان تفریحات

 7شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۱۲فارسی: درس
 ۶نگارش: درس 

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام 9و۸وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱۷و۱۶دروس  

 ۴ زبان انگلیسی  ۵و۴دروس  

 ۵ علوم تجربی  ۱۱فصل

 ۶ ریاضی  ۷و ۶های  فصل 

 هشتمروز 

 فروردین 10



 46صفحة                                                                                                            صالح         م دبیرستاننه پایه

 

 

 

 

 

    فارسی 

 به کدام شخصیت بزرگ اسالمی است؟  اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم صلی درس پیام آور رحمت، سفارشات  .۱

 

 های زیر را مشخص کنید. درست یا نادرست بودن جمله. ۲

 .، به پیروی از کتاب بوستان سعدی نوشته شده است«»روضه خلد (الف

 شود.ب( به فعلی که در گذشته با شک و تردید، شرط و آرزو انجام شده باشد، ماضی بعید گفته می 

 . های آن مضارع هستندی التزامی است که شناسه ض تنها مای ضهای مادر میان فعل پ( 

 

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. . ۳

 از من دفع شود. تکبراول آنکه  (الف

 نمود.خود را حقیر می رعایا در میان ب( 

 کاه را بردار. یتوبره گفت این پ( 

 

 . ادبی بیت زیر را بنویسید یآرایه. ۴

 نردبان، عقل و حس انسان است  است علم دین، بام گلشن جان 

 

 شود؟کدام گزینه به ترتیب، به صورت ماضی بعید، ماضی نقلی، ماضی جاری، دیده می . ۵

 شنید داشت می  ،امنگریسته، نگریست( ۲ آیددارد می  ،نگریسته باشد د،ناراحت بو( ۱

 نگریسته بودم  ،باشمگفته د، خوانده بودی( ۴ پوشیدداشت می  ،ایدنگریسته ،آمده بود( ۳

 

  زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 اند که ظاهری براق و زیبا و اثر خطرناک دارند؟در روایات چه کسانی به شمشیری زهرآلود تشبیه شده. ۶

 . کننددوستانی که به راحتی گناهان خود را برایمان تعریف کرده و ما را به همراهی با خود دعوت می ( ۱

 . گذارنددوستانی که بدون فکر و اندیشه راهی را پیش پای دوست خود نمی( ۲

 دهند. دوستانی که بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر کارهای خود را انجام می ( ۳

 شوند. های مادی و ظاهری با افراد دوست میکسانی که به دلیل جنبه ( ۴

 

 

 روز هشتم
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 زیر را ترجمه کنید. یآیات شریفه. ۷

 . و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین (الف

 . وال یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعواب( 

 

 شویم؟ فرهنگی آن روبه رو میی در برخورد اولیه با یک جامعه با کدام الیه . ۸

 ( کل فرهنگ ۴ ( درونی و بیرونی ۳ ( بیرونی۲ درونی ( ۱

 

۹. 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 . . . . . . . . . . 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑘, 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 . . . . . . . . . . 𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡. 

۴( 𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑣𝑒 − 𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 ۳( 𝑠𝑎𝑣𝑒 − 𝑜𝑝𝑒𝑛 ۲( 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 − 𝑜𝑝𝑒𝑛 ۱( 𝑜𝑝𝑒𝑚 − 𝑠𝑎𝑣𝑒 

 

۱0. 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑑 𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠. 𝑇ℎ𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑖𝑠 … …. 

۴( 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 ۳( 𝑡𝑒𝑥𝑡 ۲( 𝑠𝑢𝑟𝑓 ۱( 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 
 

 

  علوم تجربی 
 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.. ۱۱

 شود؟( در کدام بیماری سیستم ایمنی ضعیف می الف

 ها است؟عامل این بیماری جزو کدام گروه از میکروب (ب

 شود؟عامل این بیماری چگونه باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی می پ(

توان خطر ابتال  کند. چگونه می عالئمی ندارد )در بعضی موارد( ولی افراد دیگر را آلوده می  هادر این بیماری، فرد آلوده تا سالت(  

 به این بیماری را کاهش دهیم؟

 های آلوده شدن به عامل این بیماری را ذکر کنید. )چهار مورد( راه ث( 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.  .۱۲
 اند؟معروف ترین گروه از آغازیان کدامالف( 

 دو نقش مثبت این گروه را در طبیعت نام ببرید. ب( 

 بنویسید. ،بردای را که انسان از این گروه می ( جهار استفاده پ

های شود که در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد. همچنین در ساخت محیط ای تهیه می از برخی گونه های این گروه ماده ت(  

 ؟ه چه نام داردرود. آن مادکشت باکتری و قارچ به کار می 
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بعضی مردارخوار هستند مثل   گیرند. مثالهای مختلف قرار میجانداران در ارتباط غذایی با جانداران دیگر در گروه.  ۱۳

از این لحاظ در   هاکنند مثل مورچه و شته. باکتری کفتار، بعضی انگل هستند، مثل آسکاریس، بعضی همیاری را انتخاب می

 .گیرند. سه گروه را ذکر کنید و مختصر توضیح داده و مثال بزنیدسه گروه قرار می

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.. ۱۴

 :مشخصی ندارند( یآنها دیواره ندارند )هسته یهایی که هستهسلول (الف

 :مشخصی دارند یهایی که هستهسلولب( 

 مشخص هستند؟  ی در بین پنج گروه جانداران چه گروهی دارای سلول با هستهپ( 

 ند؟ امشخصی ندارند کدام  یهایشان هستهچهار گروه موجودات زنده که سلولت( 

 های گروه ............ و ............ عالوه بر غشاء دیواره یاخته هم دارند. از پنج گروه جانداران، سلولث( 

 

 شود؟ مشخص کنید هر یک از موارد زیر به کدام گروه از جانداران مربوط می .۱۵

 کنند. الف( در دستگاه گوارش به هضم کمک می 

 شود. در ساخت مواد بهداشتی از برخی از آنها استفاده می  (ب

 شوند.( برای تولید دارو استفاده می پ

 . کنندگندم ایجاد می  یه های سیاه روی خوشلکهت( 

 شود. ورآمدن خمیر نان استفاده می  برایث( 

 بریم.در تولید گیاهان مقاوم به آفت از آن بهره می ج( 

 شوند. باعث پوسته شدن و زخم شدن پوست الی انگشتان پا می چ( 

 کند. های زرد روی برگ گیاهان ایجاد می کهح( ل

 شود. ها استفاده می در پاکسازی محیط زیست از آنخ( 

 شوند.ها استفاده می های غذایی و به ویژه ویتامین مکمل  یر تهیه د( د

 ها هستند.سوخت پاک از آن  یدانشمندان در تالش برای تهیهذ( 

 . شودسازی استفاده می ها در صنایع شیشهآن یاز پوستهر( 

 

  ریاضی 

𝑦ی . خط به معادله۱۶ =
−۱

۲
𝑥 +  : را رسم کنید و سپس ۴

 مختصات محل برخورد خط با محورهای مختصات را بیابید.  (الف

 را بیابید.   A ی( روی خط باشد، عرض نقطه -۲به طول ) A یاگر نقطه ب(
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𝑥در  خطی را بنویسید که محور طولها را    یمعادله.  ۱۷ = 𝑦  و محور عرض ها را در   ۱ =  (۲,۳)قطع کند. آیا نقطه    ۲−

 ؟ است واقع   خط این روی

 

 

 

 هر یک از خطوط زیر را بیابید.  یمعادله. ۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های زیر گویاست؟. کدام یک از عبارت۱۹

۱ )
𝑥+۱
𝑥−۱

 ۲ )
𝑥−۱

|𝑥−۱|
 

۳ )√𝑥۲ + 𝑦۲ ۴ )√𝑥 + ۱ 

 

𝑎−۲. عبارت ۲0

𝑎+۵
 با کدام عبارت زیر برابر است؟ 

۱ )
𝑎−۲
𝑎+۵

 ۲ )
۲−𝑎

−𝑎−۵
 

۳ )
𝑎−۲

−𝑎−۵
 ۴ )

۲
𝑎

−
𝑎

۵
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 ( 8شماره)گشتی در گلستان سعدی  

چند است؟    )حقوق(  خواند. صاحبدلی بر او بگذشت. گفت: تو را مشاهره ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی 

خوانم. گفت: از بهر خدا  دهی؟ گفت: از بهر خدا می گفت: هيچ. گفت: پس اين زحمت خود چندين چرا همی 

 ! مخوان
 

 

 ( 8)شماره  معجزه اعداد
 و باز هم یک ضرب و جمع جالب! 

 

1 × 8 + 1 = 9 

12 × 8 + 2 = 98 
123 × 8 + 3 = 987 

1234 × 8 + 4 = 9876 
12345 × 8 + 5 = 98765 

123456 × 8 + 6 = 987654 
1234567 × 8 + 7 = 9876543 

12345678 × 8 + 8 = 98765432 
123456789 × 8 + 9 = 987654321 

 
 

 ( ۸به وقتِ معما )شماره 

 ی دهم ساختمانی به زمین افتاد ولی نمرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟رضا از طبقه

 

 

 

  

 گلستان تفریحات

 8شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۱۲تا۱فارسی: دروس  
 ۶تا۱نگارش: دروس  

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام 9تا۱دروس  

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱۷تا۱دروس  

 ۴ عربی  ۷تا۱دروس  

 ۵ زبان انگلیسی  ۵تا۱دروس  

 ۱۱تا۱های  فصل 
 ( 9)به استثنای فصل

 ۶ علوم تجربی 

 ۷ ریاضی  ۷تا۱های  فصل 

 هنمروز 

 فروردین 11
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    فارسی 
 منور چیست؟« اثر محمد بن . موضوع کتاب »اسرار التوحید۱

 ( شرح حال خود۲ ی عارفان نامهزندگی ( ۱

 الخیر( شرح حال شیخ ابوسعیدابی۴ ( خداشناسی ۳

 

 ها معنای صحیح »الف زدن« هستند به جز: ی گزینه. همه۲

 ( ادعای زیاده از حد ۲ خودستایی کردن( ۱

 گویی( بیهوده۴ ( پر حرفی ۳

 

 است؟ با توجه به بیت زیر کدام گزینه صحیح . ۳

 های پنهان غم مخور«باشد اندر پرده بازی  ای از سر غیب»هان مشو نومید چون واقف نه

 ( چهار جمله، یک متمم، یک مسند۲ پنج جمله، دو متمم، دو مسند ( ۱

 ( چهار جمله، دو متمم، سه مسند۴ ( پنج جمله، یک متمم، دو مسند۳

 

 شوند به جز:ادبی داخل پرانتز دیده می یها هر دو آرایهی گزینه . در همه۴

 رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد. )تشخیص، جناس(( خرمشهر شقایقی خون۱

 ( چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار / شد مالزم از پی آن بردبار )تلمیح، تشبیه(۲

 گرایید. )تشبیه، کنایه( می ( در تن رنجورش رمقی باقی نمانده بود و شمع وجودش به خاموشی ۳

 ها افتاد )تضاد، جناس(( در میان آتش و باروت غوغا کرد / کودکی از جنس نارنجک / در دهان تانک۴

 

 . کدام یک نیاز به ویرایش دارد؟۵

 ( معلم با دیدن انشای حسین، او را ستود.۱

 ی تحریر کشید. ه.ق به رشته  ۶۵۶( سعدی گلستان را در سال ۲

 ز به اتفاق رضا یک جفت کفش خریداری کردک.( دیرو۳

 ( سعید در مسابقات استانی شطرنج مقام اول را به خود اختصاص داد.۴

 

 

 

 مهنروز 
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 زبان انگلیسی  - عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 شود؟چه چیزی موجب از بین رفتن ایمان می السالم. با توجه به فرمایش امیرالمومنی علیه ۶

 های هوسراننشینی با انسان( هم۲ دوری از یاد و ذکر خداوند( ۱

 ( دوری از نمارهای پنجگانه ۴ ( دوری از گناهان ۳

 

 دهیم؟بعد از نیت کردن، کدام یک از مراحل زیر را انجام می . در هنگام تیمم۷

 کشیم.( کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می ۱

 کشیم. ها را تا روی ابروها و باالی بینی می گذاریم و آنها را باالی پیشانی می ( دست۲

 زنیم.( کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است، می۳

 کشیم.گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان می ( کف دست راست را پشت دست چپ می ۴

 

 ی زمان اعتدالین است؟ دهنده. کدام گزینه نشان ۸

 ( اول دی۲ اول فروردین ( ۱

 اسفند( اول ۴ ( اول تیر۳

 

 در کدام گزینه ترکیب اضافی بیشتری به کار رفته است؟ . ۹

 عَلَیکَ بِذِکرِاهلل فَاِنَّهُ نورُ القَلبِ. ( ۱

 الدُّنیا مزرَعَةُ اآلخِرَة. ( ۲

 بَیعِ البَضائعِ مِثلُ المالبِس. القِطارُ مَکانٌ ( ۳

 غَضَبُ الجاهِلِ فی قولِهِ و غَضَبُ العاقِلِ فی فِعلِه. ( ۴

 

۱0. 𝑀𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑒𝑑 𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑑 𝑔𝑎𝑚𝑒. 𝐼𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 … . . . . . .. 

۲( 𝑤𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑦 𝑔𝑎𝑚𝑒𝑠. ۱( 𝑤𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ ℎ𝑖𝑚. 

۴( 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑤𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔. ۳( 𝑤𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒. 
 

  علوم تجربی 
 های اکسیژن است؟ . کدام یک از کاربردها یا ویژگی ۱۱

 هواست.( اکسیژن حالل گازهای موجود در ۱

 باشد. می 𝑂۳( در هوا به صورت سه اتمی  ۲

 در ساختار اوزون به کار رفته است.  𝑂۲( به صورت  ۳

 اسید به کار رفته است. ( در ساختار سولفوریک۴
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 ها غیرممکن است؟ های زیر، تشکیل کدام یون از این اتم . با توجه به گروه اتم ۱۲
۱ )𝐿𝑖۳

+ ۲ )𝐹۹
۲− 

۳ )𝑁۷
۳− ۴ )𝑀𝑔۱۲

۲+ 

 

 . در کدام یک از مناطق زیر فشار هوا کمتر است؟ ۱۳
 ( ساحل دریای خزر ۲ ی اورستقله ( ۱

 ( کوه سبالن۴ ( دریای خلیج فارس ۳

 

 . کدام گزینه صحیح است؟۱۴
 آیند. ای( پروکاریوت به شمار می ها )روش هسته( باکتری۲ ها تک سلولی هستند. ی قارچهمه( ۱

 ی نمک زیندگی کنند. توانند در دریاچهها نمی ( باکتری۴ ای( پروکاریوت هستند. )هر هسته ها( ویروس۳

 

متر به صورت عمودی روی سطح میزی    ۴متر و ارتفاع    ۱با شعاع    𝑁 ۶0ی توپر فلزی به وزن . یک استوانه ۱۵

𝜋قرار دارد. فشار ناشی از استوانه بر میز، چند پاسکال است؟ ) ≅ ۳ ) 
۱ )۲۴0 ۲ )۱۸0 

۳ )۱00 ۴ )۲0 

 

  ریاضی 
𝐴. اگر  ۱۶ = {۲𝑘|𝑘 ∈ 𝑁, 𝑘 < 𝐵باشد، آنگاه    {۵ = {۳𝑥|𝑥 ∈ 𝐴, 𝑥 >  دارای چند زیرمجموعه است؟   {۲

۱ )۴ ۲ )۱۶ 

۳ )۸ ۴ )۱ 

 

 چند عدد گنگ وجود دارد؟  ۳√و  ۲√. بین عدد ۱۷

 شمار ( بی۲ صفر( ۱

 ( شش۴ ( یک۳

 

 کدام است؟ ۱0بنویسیم، توان عدد را به صورت نماد علمی  ۷000۴00۹. اگر عدد ۱۸

۱ )۷ ۲ )۷ - 

۳ )۸ ۴ )۸ - 
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𝑦ای از خط  . طول نقطه ۱۹ = −
۱
۴

𝑥 +  باشد، کدام است؟  -۲که عرض آن برابر با  ۲

۱ )
۵
۲

 ( صفر۲ 

۳ )۱ ۴ )۱۶ 

 

 کدام است؟ ′𝐴𝐴با هم متشابه باشند، طول   ′𝑂𝐴′𝐵و  𝑂𝐴𝐵های  . اگر مثلث۲0

۱ )۲۵ 

۲ )۸ 

۳ )۱0 

۴ )۱۵ 
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 ( ۹شماره)گشتی در گلستان سعدی  

گفت مگر خردی فراموش  وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی نشست و گريان همی 

 ! کردی که درشتی ميکنی
 

 

 

 ( 9)شماره معجزه اعداد
 شگفتی اعداد در قرآن:

 .هم همین تعداد « آخرت» یکار رفته است و واژهبار به  115در قرآن کریم   «دنیا » یواژه .1

 .هم همین تعداد «مالئکه»مرتبه،  68 «شیاطین. »2

 .هم همین تعداد « موت»بار،   71 «حیات. »3

 .هم همین تعدادو مشتقات آن «ایمان» بار،  811مشتقات آنها  و  «علم و معرفت. »4

 .همین تعداداز او هم به   «استعاذه»یازده بار، و  « ابلیس. »5

 .کار رفته است  سال )شمسى( در به  تعداد روزهاى  بار به 365معناى روز  به  «یوم»  ی. واژه6

 .هاى سالتعداد ماه   شود بهمرتبه در قرآن دیده مى  12معناى ماه، به  «شهر» ی. واژه7

 
 

 ( 9به وقتِ معما )شماره 

توانید  لیوان دیگر خالی هستند. آیا می 3لیوان اول پر و  3ردیف چیده شده است.  3لیوان در  6

 ها را طوری بچینید که یک در میان پر و خالی باشند؟ با تغییر در یک لیوان، آن

 
  

 گلستان تفریحات

 ۹شماره
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 السالم( )علیهامام زمان  ،به امید طلوع خورشید واپسین نگار
 

 ای به لب  سر زنده آفتاب، با خنده

 از بام شرق، بر تخت آسمان  

 اینک کند جلوس 

 مانند یک عروس 

 وز تاج چلچراغ، بر کوه و باغ و راغ 

 پولک کند نثار 

 آمد ز ره  بهار 

 شود برف آب می

 سجادة زمین، مشغول بندگی است 

 ای ها، در چشم هر جوانهبر روی شاخه

 امّید زندگی است 

 گردیده رهسپار

 آمد ز ره بهار 

 سیم، با عطر یاسمینپرواز هر ن

 خوشبو کند زمین 

 رنگوز نافه نافة گلهای رنگ

 بی درنگ 

 زار بر دشت و الله

 آمد ز ره بهار 

 ای خنیاگر چمن، در جشن نوبهار، خواند به شور و شوق، هر دم ترانه

 ای از آشیانه

 یا روی شاخسار

 آمد ز ره بهار 

 آمد ز ره بهار، خالی است جای یار، آن واپسین نگار ... .
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