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 ردیف  نام درس  محدوده 
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  فارسی 
 معنای واژگان زیر را بنویسید.  . 1

 متّفق:                            پ(                                    الهیت:  ب(                    ر:              صَبَ الف(

 
 ماورا: ( ج                          دستگیر:            ث(                         پوزش پذیر:  ت(

 

 ردیف و قافیه را در ابیات زیر مشخّص کنید.   .2
 گروهی بر آتش برد زآب نیل                گلستان کند آتشی بر خلیل    الف(

 هر ستاره پولکی از تاج او         ماه برق کوچکی از تاج او               ب(

 توان رفت جز بر پی مصطفی           محال است سعدی که راهِ صفا      پ(

 از خدا در ذهنم این تصویر بود              ها خاطرم دلگیر بود  پیش از این ت(

 

 جدول زیر را کامل کنید.  .3
 

 بن مصدر زمان فعل

    الف( قیافت 
    آرد ب(

    کردپ( می
    پرسممی ت(
    بگوی ث(
    برد  ج(

 

 ها را بنویسید.  های امالیی را بیابید و شکل صحیح آندر بین ترکیبات زیر غلط  .4
 تلعت روی تو   –خشتی از طال  –منتحای جمال  – نعره طوفنده  –اش تنین خنده  –رعد و برق شب 

 

 سه اثر از قیصر امین پور را نام ببرید.   .5

 

 

 روز اول
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 ها خط کشیده شده است به چه کسانی اشاره دارد؟ که زیر آن  ی زیر، واژگانی در جمله .6

 چه بگویم«؟!  خدایرا بگوی که گرگ ببرد غالم گفت: به  خداوندشمرد گفت: »

 

 چه نادیدنی است، آن بینی« سرودة کیست؟ بیت »چشم دل باز کن که جان بینی / آن  .7
 هاتف اصفهانی  (4                 ( نظامی   3                 بابا طاهر       ( 2                  سعدی        (1

 

 توضیحات زیر مربوط به کدام گزینه است؟   .8

های التین، انگلیسی، تاکنون به زبان»منظومة اخالقی، اجتماعی و عرفانی است که ده باب دارد. این کتاب  

 فرانسوی و ... ترجمه شده است. « 
 مخزن االسرار  (4              بوستان       (3               تاریخ بلعمی      (2            گلستان           (1

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 فرمایند؟  رابطه با هدف آفرینش شگفت انگیز جهان چه میحضرت علی )علیه السّالم( در  .9

 

 

 

10.  ( شریفة  آیات 

 ( را ترجمه کرده و مفهوم آن را بنویسید.   

 

 

 

 تواند از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بگیرد؟  انسان چگونه می .11

 

 

 

گوید  ای گوشت سخن میکند، با پارهای چربی نگاه میسخن »از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه  .12

 شنود« از کیست؟  و با چند استخوان ریز می 
 ( امام علی )ع( 4امام زمان )عج(                   (3               امام حسین )ع( (2د)ص(               حضرت محمّ (1
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 توان از قرار گرفتن تمام کارها بر دوش یک نفر جلوگیری کرد؟ در خانواده چگونه می  .13
 با ایجاد محبت و صمیمیت                 (2                با ایجاد نظم و ترتیب در خانه           (1

 ریزی صحیح و دقیق با برنامه (4                      با تقسیم وظایف و مسؤلیت      (3

 

 ؟ نیستکدام مورد جزئی از اتفاق  .14
 کوشش برای ایجاد صلح  (4              عیادت از بیمار   (3           صدقه دادن            (2                دوشیدن شیر      (1

 

 ساختن کاروانسرا در گذشته با کدام گزینه ارتباط دارد؟  .15
 همکاری   (4                        ( وقف      3                         انفاق     (2                      تعاون       (1

 

 « در کدام گزینه آمده است؟ .ترجمة جملة » .16
 های ساده.  برای این که آنان قادر هستند بر فهم عبارت (1

 برای این که شما باید عبارات ساده را بفهمید.   (2

 های ساده نیستند.  برای این که آنان قادر بر فهم عبارت (3

 های ساده را دارید.  برای این که شما توانایی فهمیدن عبارت (4

 

 کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟   .17

 »الخمیس قبل یوم .............. و بعد یوم ................ « 
 ة السبت عالجم ا(

 الجمعة األربعاء  (2

 األربعاء الثالتاء (3

 األربعاء الجمعة  (4

 

 در کدام گزینه تمامی کلمات جمع مکثرند؟   .18
 اوالد –احادیث  –( نصوص 1

 أمم - قواعد- ( کلمات2

 ایرانیون – أحیاء   –( بنات 3

 فواکه  –جنود  –( عبارات 4
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  علوم تجربی 
ها بر اساس کدام ویژگی  در هر یک از موارد زیر بهترین راه جداسازی را ذکر کنید و بگویید راه جداسازی آن  .19

 باشد؟  از مواد )خواص فیزیکی و شیمیایی( می
 های آهن و ماسه: براده الف(

 شکر و خاک:   ب(

 های آلومینیم:  برادهخاک چوب و  ج(

 چربی از شیر:   د(

 

گرم    20توان در  ترین مقدار شکری که میگرم است. بیش  205برابر    ℃20انحالل پذیری شکر در دمای    .20

 حل کنیم چند گرم است؟   ℃20آب در دمای 

گرم حالل   100تواند در  ای است که در یک دمای معیّن میترین مقدار مادة حل شونده )انحالل پذیری، بیش

 حل شود.( 

 

 

 

 با توجه به اطالعات موجود در جدول زیر نمودار انحالل پذیری پتاسیم نیترات را بر حسب دما رسم کنید.  .21

 60 50 40 30 20 دما

 ؟ 69 47 32 23 ترین مقدار مادة حل شونده )گرم( بیش

 

 محاسبه کرد؟   ℃60توان مقدار انحالل پذیری پتاسیم نیترات را با توجه به جدول در دمای  آیا می  ب(

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .22
 کند.  عمل می............................... سوزد، زیرا خاک به صورت  می............................... حبة قند آغشته به خاک باغچه  الف(

 ود.  های جبران ناپذیر شتواند باعث ایجاد خسارتنشود می............................... اگر سوختن مواد   ب(

 شود. به هم وصل کنیم باتری حاصل می............................... اگر دو فلز را در شرایط مناسب به صورت ج(

 است.  ............................... وژن و نیتر............................... هوا یک محلول است که در آن اکسیژن مادة  د(

 

 شود؟ توضیح دهید که انرژی مواد غذایی چگونه بدون سوختن در بدون ما آزاد می .23
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های زیر را از نظر نوع )فیزیکی و شیمیایی(، تبادل انرژی )گرماده و گرماگیر( و از نظر مفید و مضر  واکنش  .24

 بودن دسته بندی کنید.  

 تصعید قرص نفتالین«   –انداختن قرص جوشان در آب   –سوختن غذا   – »میعان آب  
 مضر مفید گرماگیر  گرماده شیمیایی  فیزیکی

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

  ریاضی 
 جدول زیر را طوری کامل کنید که مجموع اعداد هر سطر، هر ستون و هر قطر با هم برابر باشد.   .25

2- 4  

 5  

  3- 

 های زیر را مشخٌص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت .26

 نادرست درست 

   هر عدد طبیعی عددی صحیح است.   الف(
   هر عدد صحیح یک عدد گویا است.   ب(
   صفر عددی صحیح است اما گویا نیست.   ج(
   تری دارد.  تر است که مخرج بزرگهای برابر باشند، کسری کوچکاگر دو کسر دارای صورت د(

 

 ؟  نداردیک از اعداد زیر وجود کدام .27
 اش طبیعی نیست. نه خودش و نه قرینهعددی صحیح که  ( 2عددی صحیح که طبیعی نباشد.              (1

 ترین عدد صحیح منفی. بزرگ (4عددی طبیعی که صحیح نیست.             (3

 

 مساحت قسمت رنگی چه کسری از مساحت مربع است؟   .28

1) 
1
32

                2)  
1
16

 
 

3) 
1
24

               4 )  
1
18
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سطح  ریاض( ی فرایاد𝐴) 
 

 حاصل هر یک از عبارات زیر را بیابید.   .29
10 − 3(−4 + 20 + 2 × 5 − (−2)3) 

 
−1 − (−2) + (−3) − (−4) + (−5) − ⋯(−100) 

 

 

 ( را بنویسید.  -2تر از )اعداد صحیح کوچک الف( .30

 قدر است؟ ها چهوجود دارد؟ مجموع همة آن  8و  -13چند عدد صحیح بین  ب(      

 

 

سطح  ریاض( ی فرایاد𝐵) 
عبارت  .  29 1حاصل  + 2 − 3 − 4 + 5 + 6 − 7 − 8 + 9 + 10 − ⋯+ 597 + 598 − 599 −

 کدام است؟  600
 صفر  (2                - 1199 (1

3) 600 -               4 ) 300 - 

 

 . عبارت زیر را محاسبه نمایید. 30

((5 + 3 − 9) − 2(−4 + 6 − 4)) −
15
7

×
14
55

÷
9
22
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 ( 1شماره)گشتی در گلستان سعدی  

 . جهلش بشناسند یفضلش بدانند پايه  یسخن ديگران افتد تا مايه هر که در پيش 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 ( 1وقتِ معما )شماره به  

 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 ۳و۲وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۴و۳دروس  

 ۲و۱دروس  
 ( 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤 ۱)تا پایان  

 ۴ زبان انگلیسی 

 ۵ علوم تجربی  ۴و۳های  فصل 

 ۶ ریاضی  ۱فصل

 دومروز 

 فروردین 3
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    فارسی 
 کلمات هم معنی را به هم وصل کنید.   .1

 

 

 

 

 

 

 در جمالت زیر ارکان تشبیه را بیابید و بنویسید.   .2
 ریود.  ریزد و دوباره میپرهای طاووس، چونان برگ خزان دیده، می الف(

 های اصلی.  اند، بی پر و بدون رگهای گوشها همانند اللهها آفرید، این بالهایی برای پرواز آنپروردگار، بال ب(

 

 شود؟  تر دیده میای بیشآرایه های زیر چه در هر کدام از بیت .3
 بی بری    اخـ ش   نکنی   لـعم    اگر    مـعل   با              ل    ـعم    رـمگ   دانمـن    علم   درخت    ار ـب الف(

 

 ان زار زار؟ ـن س ـرید بدیـگر که میـهج  از  ر ـاب              قاه؟    خندد بدین سان قاه برق از شوق که می ب(

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .4

، سخنان و کلمات قصار حضرت علی )علیه الساّلم( ...............................  و  ...............................  ای از  نهج البالغه گزیده  کتاب  الف(

 آن را گرد آورده است. ............................... است که عالم شیعی  

را به شیوة  ...............................  از شاعران دورة قاجار است. او کتاب  ............................... میرزا حبیب اهلل شیرازی متخلّص به  (ب

 نوشت. ...............................

 های مفرد را به جمع تبدیل کنید.  های جمع را به مفرد و کلمه کلمه .5

 آزاداندیش:   ت(                     فرزند:           پ(                         ب( دانایان:                       سالیان:         الف(

 

 روز دوم

 هجر نغز سرّ  پرتو خالق

 راز نیکو روشنایی آفریننده فراق
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 ترتیب بنویسید.  مراحل نوشتن و یا چهارچوب نوشته را به .6

 

 است؟  بهای دولتی منبع نگارش کدام کتااسناد و نوشته .7
 اسرارالتوحید (4                  تاریخ بلعمی    (3                   جامع التواریخ   (2                رسالة قشیریه       (1

 بیت زیر سرودة کیست؟  .8

 ست          خدا خود برترین آموزگار است« ا  »جهان چون دست خط کردگار

 علی موسوی گرمارودی  (4              قیصر امین پور      (3                صائب تبریزی       (2           هاتف اصفهانی        (1

 

 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -سمان آهای پیام 
 

 گوید؟  ها چه میاندازند او در پاسخ به آنوقتی گناهکاران کارهای خود را گردن شیطان می .9

 

 « کدام است؟   مفهوم آیة شریفة »  .10
 آمرزد.  خداوند تمام گناهان را می (2کند.              خداوند کسانی که ایمان بیاورند را هدایت می (1

 آمرزد.  خداوند تنها کسانی که کار شایسته انجام دهند را می (4                           کد.    ی را نا امید نمیخداوند کس (3
 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .11
شده باشد و بخواهد راه ...............................  است، زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که  ...............................  غفار به معنی    الف(

 آمرزد.  د می را در پیش بگیر............................... درستکاری و 

 کرد.  ............................... مالک اشتر در حق کسی که به طرفش زباله پرتاب کرد  ب(

 شود.  نمی............................... کسی که مرتکب گناهان بزرگ شود و توبه نکند دعاهایش  ج(

 گیرند.  این صفت الهی را به خود می ............................... بخشند در واقع کسانی که دیگران را به خاطر خطاهایشان می د(
 

 شود؟ های بهشتی برای بهشتیان میتر شدن شیرینی نعمتچه عواملی موجب بیش  .12
 

 

 رئیس جمهور در برابر چه کسانی مسئول و پاسخگو است؟   .13
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی-اعضای شورای نگهبان-رئیس قوه قضائیه  (1

 ملّت ایران -نمایندگان مجلس خبرگان-وزیران (2

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی -رهبر-ملت ایران (3

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی - رهبر-نگهباناعضای شورای  (4
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 یک از موارد زیر از وظایف دولت است؟  .کدام14
 های دولتنظارت بر درآمدها و هزینه (2تصویب الیحة بودجه                                                   (1

 آمدها سایر در (4         گسترش تجهیزات زیربنایی و خدمات عمومی کشور     (3

 

 آید؟  دست میتر درآمدهای دولت از چه راهی بهدر کشور ما بیش .15
 درآمدهای صادرات غیر نفتی  (2                               درآمدهای حاصل از نفت             (1

 سایر درآمدها  (4                            درآمدهای مالیاتی                          (3

 

16) Professoor Hessabi was ……………. In five living languages. 

1) familiar                          2) favorite                        3) fluent                             4) friend         

 

17) My new friend comes …………… Tabriz. He speaks Azari. 

1( in                                    2) at                                  3) on                                 4) from 

 

18) Let's ………… to the teacher and the student ………….. about ……….… a classmate.  

1) help – listening – talking 

2) listen – talking – helping  

3) talks – listening – helping  

4) listening – talking- helping 
 

 

علوم تجربی 
 با توجّه به اطالعات داده شده در جدول، نشانة شیمیایی هر اتم یا یون داده شده را بنویسید.  . 19

 نشانة شیمیایی  نوترون  الکترون  پروتون  نماد ردیف 

1 Ca 20 18 20  

2 Fe 26 28 30  

3 Te 52 53 75  

4 C 6 6 8  

  

زای هیدروژن چند  باشند؟ عدد جرمی ایزوتوپ پرتومیهای هیدروژن هر کدام دارای چند نوترون  ایزوتوپ.  20

 است؟  
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+𝐹𝑒2های دو برابر تعداد نوترون   −𝑥2تعداد ذرّات باردار . 21
26
 را حساب کنید.   𝑥های  است . تعداد پروتون  56

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .22
 باشند.  بسیار سریع، بدون اراده و تفکّر و اغلب برای حفاظت از بدن می............................... های پاسخ الف(

 شود.  انجام می............................... و ............................... ن به دو صورت های بدتنظیم دستگاه ب(

 رسانند.  های مختلف و محیط به بخش مرکزی میرا از دستگاه............................... های اعصاب بخش محیطی پیام ج(

کنترل  ...............................  باشد و برخی اعمال غیر ارادی مانند تنفس توسط  می...  ............................های بدن،  مرکز برخی از انعکاس  د(

 شود.  می

 .  .. ............................. و ............................... ، ............................... ، ............................... هـ( چهار بخش مخ عبارتند از  

نیمتفعالیّ  و( توسط  بدن  راست  و هم...............................  کرة  های طرف  عکس  بر  و  شده  فعالیتکنترل  بعضی  مانند  چنین  ها 

 شود.  توسط هر دو نیم کرة مغز کنترل می............................... 

نام    ز( به  مغز  از  پیام...............................  بخشی  گرفتن  اندامبا  از  آنهایی  بررسی  و  حسی  به های  حرکتی  پیام  ارسال  و             ها 

 شود.  های باعث تعادل بدن می ماهیچه

قرار دارد، ولی در  ...............................  بخش خاکستری در    ح( ش خاکستری در مرکز آن قرار  بخ.  ..............................در روی آن 

 گیرد.  می

تعداد    ط( تعداد  ...............................  از  عصب،  از  ...............................  جفت  تعداد  ...............................  جفت  از  ...............................  و  جفت 

 گیرد.  منشأ می ............................... 

 

 مغز را نام برده و یک بخش را به دلخواه )مختصر( توضیح دهید.   سه بخش .23

 

 

 نمودار زیر را کامل کنید.   .24

 

 

 

 

 
 

 

 

ها و اعمال تفعالیّ

 بدن دو نوع است: 

....: خود این ...............(.........1

 نوع فعالیت دو قسم است.

 

....: مرکز ................(.....2

کنترل بسیاری از این 

 .... است. ................اعمال.....

... .......................... و ........................... ، ........................مرکز اعمال غیر ارادی مثل ... (1

 باشد. ......... می............که کنترل آن به عهدة بخشی از بصل النخاع به نام ......

 

 باشد. های انعکاسی ............................. میپاسخ( مرکز 2
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  ریاضی 
 های زیر را تعیین کنید.  حاصل عبارت .25

1 − (2 − (3 − (4 − (…− (9 − 10))…  )الف   (

 

1 − 3 − 5 − ⋯−  )ب  99

 

 های زیر را بیابید.  حاصل عبارت .26
12/1−7/7

21
5+

17
4

 )الف   =

 

2−1
6×35

3

(
2
3−13

4+3/1)+5
6

 )ب   =

 

−سه عدد گویا بین  الف( .27
1
2

−و  
1
5

 بنویسید.   

 

1−بین دو عدد گویای    ب(     1
4

17و    
3

ها را مشخّص کنید.  ن چند عدد طبیعی و چند عدد صحیح وجود دارد؟ آ  

 بین این دو عدد چند عدد گویا وجود دارد؟  

 

𝐴نة نصف ثلث حاصل  معکوس قری .28 = 2 − (1 5
7
−  کدام است؟   (0/4

1)
35
4

                                   2  )−
35
4

                              3  )
144
35

                         4)   −
144
35

 

 

 

 

سطح  ریاض( ی فرایاد𝐴) 
 اش را روی محور اعداد مشخّص کنید.  . هر عدد و قرینه29

−1 1
3
 )الف   =

18
5

 )ب  =

 یا = قرار دهید.   >یا  <. در جاهای خالی عالمت 30

−الف(  
5
6

         −
3
7

5ب(                     
4

           1 2
5

1−ج(                        
3

          −1

21
2
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سطح  ریاض( ی فرایاد𝐵) 
زنیم؟خط می ، الف( مضارب کدام یک از اعداد اول را  400تا  1. در غربال اعداد 29  

خورد کدام است؟ ب( آخرین عددی که برای اولین بار خط می   

 

 

1). حاصل   30 −
1
2
) (1 −

1
3
) (1 −

1
4
)…(1 −

1
𝑛
 کدام است؟    (

1 )1                                  2 )
𝑛−1
𝑛

(  4              ( صفر             3                               
1
𝑛
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 ( 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
کافیست عدد سه  ، نیازی به ماشین حساب نیست.  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 

 

 

 

 ( 2به وقتِ معما )شماره 

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

 ار کرد که میلیونر شد؟ میلیونر شد. او چه ک
  

 گلستان تفریحات

 2شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۴فارسی: درس
 ۲نگارش: درس

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۵و۴وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۶و۵دروس  

 ۴ عربی  ۳سدر

 ۵ علوم تجربی  ۵فصل 

 ۳و۲های  فصل 
 ها( )تا ابتدای چهارضلعی 

 ۶ ریاضی 

 سومروز 

 فروردین 5



 20صفحة                                                                                                          صالح         هشتم دبیرستان پایه

 

 

 

 

 

    فارسی 
 های زیر را بنویسید.  مترادف کلمه .1

 اعتبار:   الف(

 فغان:   ب(

 عیان:  پ(

 مهارت:  ت(

 

 ها را بنویسید.  ا بیابید و شکل صحیح آنرهای امالیی غلط .2
ر همه از آینده یک  شود. تثوّگنجد که در آینده به انسانی بی آطفه و بد اخالق تبدیل هرگز در خیال کسی نمی ،»در نوجوانی

 منطقی و سرشار از عشق و انسانیت است. «  زندگی آرمانی،

 

 های داده شده جدول زیر را کامل کنید.  با توجّه به جمله  .3
 هایی نیاز دارد.  سفر زندگی به مهارت الف(

 زندگی خود را با طراوت کنیم.   ب(

 های زیادی را از دست دادند. ها فرصتآن پ(

 

 فعل متمم  مفعول نهاد 

       الف 

       ب

       پ

 

 ل آن بنویسید.  بهای هر قسمت را در مقاآرایه .4
 تواند. ).............................(داند و پیر نمیافسوس که جوان نمی الف(

 )...........................(گفتا: نشان چه پرسی؟ آن کوی، بی نشان است!  ب(

 خانة تو جان است! )...........................( گفتا نگاه دارش، غم پ(

 

 

 

 روز سوم
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 کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید.   برای .5
 شرکت:    الف(

 لذّت: ب(

 تفکّر:   پ(

 

 جملة زیر را ویرایش کنید.   .6

 اند.«گوی دانسته»رابعه بنت کعب را جزء نخستین زنان شاعرة پارسی 

 

 های ارزیابی متن نیست؟ کدام مورد جزء سنجه .7
 داشتن پیش نویس (4              نویس       داشتن پاک  (3                    خالصه گویی (2                شیوة خواندن      (1

 

 « ارتباط معنایی دارد؟    کدام عبارت با حدیث »  .8
 ارتباط درست و سنجیده با دیگران.   (1

 های مهم زندگی. تدبیر مناسب در موقعیت (2

 های جدید برای حل مشکالت.  حلجست و جوی راه (3

 های خود.  ها، نیازها، استعدادها و ضعفشناخت توانایی (4

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 « به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   با توجّه به آیه شریفة » .9

 ترجمة آیه را بنویسید.   الف(

 منظور از نعیم در این آیه چیست؟  ب(

 شود؟ در روز قیامت دربارة کدام نعمت از افراد سؤال می ج(

 اند؟  فرمودهچه  امام صادق )علیه الساّلم( دربارة این آیه   د(

 

بها را در میان شما باقی روم و دو چیز گراناند: »ای مردم، من از میان شما میپیامبر اکرم )ص( فرموده  .10

. این دو ...............................  و  دیگری  ...............................  گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی  می

 به من ملحق شدند. « ............................... هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در 

 

 چرا امیرالمؤمنین )علیه السّالم( برای جانشینی پیامبر )ص( انتخاب شد؟   .11
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ترجمة آیة شریفة »  .12

 « را بنویسید.  

 

 گیرند؟  یک از نوجوانان تحت تأثیر دیگران قرار میکدام .13
 هایی که جرأت و مهارت ابراز احساس ندارند.  آن (1

 کنند. هایی که در خود احساس ضعف میآن (2

 هایی که جرأت و مهارت نه گفتن ندارند.  آن (3

 گیرند.  هایی که مورد تمسخر دیگران قرار میآن (4

 

 کیفری است؟   یهای زیر دعاویک از گزینهکدام .14
 اش تخریب شده است. برداری ساختمان مجاور بخشی از دیوار خانهشکایت فردی که در اثر خاک  (1

 های او شده است. اش سبب تلف شدن دامبا سم پاشی مزرعهای که شکایت یک کشاورز از همسایه (2

 ای که به او تهمت خیانت به کشور زده است.  مدار از روزنامهشکایت یک سیاست (3

ای که بدون رضایت دیگران اقدام به ساخت انباری در حیاط ساختمان کرده  شکایت کردن ساکنان یک آپارتمان از همسایه  (4

 است. 

 

 در جملة زیر »خواهان چه کسی است؟   .15

کند و از آقای امینی خواسته تا  »خانم مرادی از فردی که اتومبیل سرقتی به او فروخته به دادگاه شکایت می

 از حقوقش در دادگاه دفاع نماید.« 
 بیل فروشندة اتوم (1

 خانم مرادی  ب(

 آقای امینی  (3

 دادگاه  (4

 

 در کدام گزینه بین گروه »الف« و »ب« ارتباطی وجود ندارد؟   .16
 ب( الخباز        شغلة طبخ الخبر.                         الف(

 ب( الالعب         هو یلعب کرة.                              الف(

 ب( المخترع         شغلة صنع الوسائل الجدیدة.             الف(

 ب( البائع                شغلة حِفظ األمنِ فی البالد.              الف(
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 کدام سؤال، برای پاسخ داده شده مناسب است؟   .17

 ؟ ال، سوف ارجع غَداً« ............................... » 
 هَل ترجع غَداً؟  (2                                      أ ترجعینَ األن؟       (1

 هَلْ ذهبتِ غداً؟   (4                                 هل تذهب األن؟         (3

 

 در کدام گزینه کلمة ناهماهنگ به کار رفته است؟   .18
 بساتین، کتب، أبواب، أخشاب  ( 2        ( شُرطی، خباز، ممرض، حلوانی                 1

 فی، ألی، عَن، مِن ( 4                     فحص، بیع، صُنع، طبخ             (3

 

  علوم تجربی 
 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .19

 باشد.  قشر مخ می............................... مرکز حس بینایی در بخش  الف(

بینیم بازتاب نور وارد  را می...............................  بینیم نور مستقیم و وقتی اجسامی مثل  را می...............................  وقتی اجسامی مانند    (ب

 شود.  چشم می 

 باشد می............................... در جلوی مرکز حس بویایی  (ج

 شود.  سخت شده و به استخوان تبدیل می............................... و ............................... غضروف با جذب  (د

 . ............ ...................و ............................... دو نوع بافت استخوانی عبارت است از  (ه

 شود.  غضروف دیده می ............................... و ............................... ، ...............................در بدن در  (و

 

 پنج نقش استخوان را ذکر کنید.   .20

 

 

 دو نوع گیرندة نوری در الیة شبکیه را نام برده و نقش هر کدام را کامل توضیح دهید.  . 21

 

 

 دهیم؟  توضیح دهید ما چگونه بو را در محیط تشخیص می  .22

 

 

آیند؟ وقتی استخوانی به یک جهت حرکت کرد چگونه به جای قبلی خود ها چگونه به حرکت در می. استخوان 23

شوند، آن دو استخوان بازو دو ماهیچه هست که باعث حرکت ساعد در دو جهت می گردد؟ در دو طرفباز می

 ماهیچه را نام ببرید.  
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 های آن را در جدول کامل کنید.  سه نوع ماهیچة بدن را در جدول زیر نوشته و ویژگی .24
 محل )در کجای بدن(  رنگ  عمل )ارادی یا غیر ارادی(  انواع ماهیچه 

    

    

    

 

 

  ریاضی 
 را بیابید.   50تر از به کمک روش غربال تمام اعداد اول کوجک  الف(  .25

 خورد کدام است؟  در بین این اعداد اولین و آخرین عددی که خط می  ب(

 خورد؟  ط می خبا مضارب کدام عدد  21عدد  ج(

 ، اولین عدد کدام است؟ دومین عدد کدام است؟ 5در محلة حذف مضارب عدد  د(

 

 به کمک عمل تقسیم، اول بودن یا نبودن هر یک از اعداد زیر را بررسی کنید.   .26

 

 )الف  227

 )ب 187

 

 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت .27

 نادرست درست 

   شمارنده دارد.    2الف( هر عدد طبیعی حداقل 
   شمارنده دارد.    4ب( هر عدد مرکب حداقل 

   عدد مرکب وجود دارد.   11، 20تا  1ج( در بین اعداد 
   اند. د( هر دو عدد اول متمایز نسبت به هم اول

   اند. هـ( هر دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول

 

 ضلعی منتظم چند محور تقارن و چند مرکز تقارن دارد؟   10. 28
 و صفر 5(  4                            1و  5(  3             و صفر            10(  2                       1و  10( 1
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سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
 را بیابید.   yو   xهای زیر مقدار مجهول. در هر یک از شکل 29

 

 

 

 

 

 

 

 بسازد.   °60زاویه 𝑑با خط �́�عمود است. اگر   �́�و  𝑑بر هر دو خط  L. خط 30
 اند؟ نسبت به هم چگونه �́�و   𝑑دو خط  الف(

 را بیابید.   �́�و   �́�زاویة بین خط   ب(

 را بیابید.   �́�و  �́�زاویه بین دو خط   ج(

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 
 کنید. . اول یا مرکب بودن اعداد زیر را مشخص 29

)الف    1795 + 1994 

 

)ب   1 × 2 × 3 × 4 × …× 111 + 5 

 

𝑑. ) را به دست آورید  𝑧و  𝑦و  𝑥های  های زیر مقادیر زاویه . در شکل 30 ∥ 𝑑′) 
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 ( 3شماره)گشتی در گلستان سعدی  

بلند و خوبروی، باری پدر به کراهت و استحقار در  ای را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران  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  آنکه همه اگر شما هر عددی با هر رقمی در نظر بگیرید )به شرط  

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) 
3. ارقام عدد حاصل را جمع کنید. )4 + 9 + 6 = 18) 

 

 

 ( 3به وقتِ معما )شماره 

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

     

 گلستان تفریحات

 3شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۶و۵فارسی: دروس  
 ۳نگارش: درس 

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۶درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  8و7دروس  

 ۴ زبان انگلیسی  ۳درس

 ۵ علوم تجربی  ۶فصل 

 ۶ ریاضی  ۳فصل

 چهارمروز 

 فروردین 5
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    فارسی 
 معنای واژگان گروه )ب( را به ترتیب از گروه )الف( بیابید و بنویسید.  . 1

 سرزمین، راضی، جنگ ، خوشبختی، آهنگ، نیرنگ  الف(

 افسون، پیکار، لحن، سعادت، خرسند، بوم  ب(

 

 معنی ابیات زیر را بنویسید.   .2
 یاران فرصت شمار یارانیکی به جای                الف( ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون    

 

 گیری همه را به چابکی یاد                    کوش که هر چه گوید استاد             ب( می

 

 . تعداد جمالت و زمان افعال را در ابیات زیر مشخّص کنید.  3
 استـررهـد تو را در آن ضـر چنـه    ن به جز راست        ـالف( زنهار، مگو سخ

 ابـن بـای  درـان   تأمل  کـنی   نـک        ب( هر شب که روی به جامة خواب      

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .4
 الف( هر متن به تناسب ........................ خود ویژگی و خصوصیتی دارد.  

های ادبیات تعلیمی ایران به شمار ............... و .......................... از بهترین نمونه....... .......... ، ...................................، .......... ... .... ب( ........

 ند.  آیمی

 

 بن مضارع افعال زیر را بنویسید.   .5
 ساخت:   الف(

 گفت:  ب(

 گرفت:   پ(

 

 زیست و برای سرودن شاهنامه چند سال تالش کرد؟  فردوسی در چه قرنی می  .6

 

 

 

 مچهارروز 
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 گیرد؟  کدام مورد جزو مراحل خواندن قرار نمی .7
 بازخوانی یا تلفظ واژه  (2                        خوانش درست متن          (1

 ها و کلمات شناخت نشانه (4                  گیری                         نتیجه (3

  

 توضیح زیر مربوط به کدام شخصیّت ادبی است؟   .8
اشعار او ساده و روان و مشتمل شاه قاجار بود. تحصیالتش در مدرسه دارالفنون تبریز صورت گرفت. »وی از نوادگان فتحعلی

 کند.« بر کلمات و تعبیرات عامیانه است و مسائل مختلف را با زبان ساده بیان می

 میرزا تقی خان امیر کبیر  (4ادیب الممالک فراهانی            ( 4ایرج میرزا              (2         میر جالل الدین کزازی     (1

 

 زبان انگلیسی - ماعی مطالعات اجت   -های آسمان پیام 
 منظور از تسبیحات حضرت فاطمة زهرا )س( چیست؟  .9

 

 منظور از مکان غصبی چیست و خواندن نماز در این مکان چه حکمی دارد؟   .10

 

 اند؟ پیامبر اکرم )ص( در مورد اذان گویی چه فرموده  .11

 

 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن جمله  .12

 نادرست درست 

   توان با آن نماز خواند.  تر از یک سکة کوچک باشد میاگر نجاست ادرار کم الف(
   باشد. نماز فردی که کمربندش از چرم گاو است باطل می ب(
لباس نماز   ج( این  با  مانده و  باقی  لباس فردی  از موهای آن روی  با سگ مقداری  از تماس    پس 

 خواند، در این صورت نماز فرد باطل است.  می
  

   تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند.  کسی که کف پایش خیس است می د(

 

 ت؟  یک از انواع ارتباط با بقیه متفاوت اسهای زیر کدام در گزینه  .13
 ین. زمان در یک بازی آنالطریق شرکت هم ارتباط شما با یک دانش آموز اروپایی از (1

 زیون.یتماشای برنامة علمی در تلو (2

 دیدن آگهی تبلیغاتی بر روی تابلوهای کنار بزرگراه.   (3

 دریافت پاسخ سؤاالت آزمون از طریق اینترنت.   (4
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 کدام مورد از خدمات دولت الکترونیکی نیست؟  .14
 ( کنترل ترافیک2                                      صدور گواهینامه         (1

 ثبت نام کنکور  (4                               نام حج و زیارت      ثبت (3

 

 موارد زیر از مزایای خرید اینترنتی نیست؟ یک از کدام .15
 تر  صرف زمان کم (2            عدم نیاز به همراه داشتن پول                 (1

 کم شدن ترافیک شهر (4          خرید کاالی بهتر                                (3

 

16) It's so easy for my little brother ……………… a bicycle.  

1) to ride                             2) riding                            3) rides                         4) ride          

 

17) My aunt is good at …… foods and she can …… beautiful cakes well.  

1) make – cook                    2) cooking – making           

3) cooking – make               4) making – to cook  

 

18) When peope's cars don't work well, my father can ……. The cars, because he's a 

good ……    
1) do – painter                      2) recite – teacher              3) make – baker         4) fix - mechanic  

 

  علوم تجربی 
 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .19

 رود. ید به کار می .............................غدة  در ساخته شدن هورمون الف(

 بر روی مقدار قند خون تأثیر دارند. ............................... و ............................... دو غدة  ب(

 شود.  می............................... و ............................... انسولین باعث افزایش ذخیرة گلیکوژن در  ج(

 شود.  می............................... اهش کلسیم در ترشح هورمون از غدة پاراتیروئید باعث ک د(

 قرار دارد.  ............................... غدة هیپوفیز تحت تأثیر و نظارت  هـ(

 تحت کنترل غدة زیر مغزی قرار دارند.  ............................... و ............................... ، ............................... سه غدة  و(

 شود.  ها آزاد می عدد تخمک از تخمدان............................... هر ماه تعداد  (ز

 

 شود؟ سه اثر هورمون رشد را در بدن بنویسید.  ای ترشح میهورمون رشد از چه غده .20

 

 

 ها نام ببرید. یست؟ این صفات را در آقایان و خانم . صفات ثانویة جنسی چ21
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 با توجّه به تنظیم عصبی و هورمونی جدول زیر را کامل کنید.   .22
 

 ماندگاری  ماهیت پیام سرعت نوع تنظیم

    عصبی

    هورمونی 

 

 چهار نقش کلسیم در بدن را ذکر کنید.   .23

 

ها را نوشته و محل ی آنببرید و با یک عبارت کوتاه وظیفة کلّای را که در فصل شش ذکر شده نام  شش غده   .24

 های دوم غدد اگر احیاناً در کتاب ذکر شده در پرانتز ذکر کنید. ( ها را در بدن ذکر کنید. )اسمآن

 

 

 

  ریاضی 
 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت .25

 نادرست درست 

   متوازی االضالع است.هر لوزی یک  الف(
   قطرهای مستطیل محور تقارن آن هستند.   ب(
   محور تقارن است.  4هر لوزی دارای  ج(
   ای که قطرهایش بر هم عمود باشند، یک لوزی است.  چهار ضلعی د(

   کنند. دیگر را نصف میقطرهای مستطیل بر هم عمودند و یک هـ(

 

بسازند، اندازه   °45دیگر زاویه با یک Cو نیمساز زاویة خارجی  Bزاویة داخلی ساز، اگر نیمABCدر مثلث  .26

 را بیابید.   A یزاویه 

 

ترین چند ضلعی را اند. اندازة هر یک از زوایای بیرونیها مربع. در شکل زیر شش ضلعی منتظم و چهار ضلعی 27

 بیابید. 
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 چند درجه است؟    xشکل زیر از یک مربع و یک مثلث متساوی االضالع ساخته شده است. اندازة زاویة  .28
1 )15° 

2 )30° 

3 )25° 

4 )20°   

 

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
 ضلعی منتظم را بیابید.   10. اندازة زوایای داخلی و خارجی هر 29

 

 

 توانیم داشته باشیم ؟  ضلعی محدب حداکثر چند زاویه منفرجه می 10. در یک 30
1 )9                                   2 )8                                   3 )7                                    4 )6 

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 
 . در هر متوازی االضالع نشان دهید نیمساز دو زاویة داخلی مجاور بر هم عمودند؟  29

 

 

 

 

 

�̂�. در یک مثلث قائم الزاویه 30 = به ترتیب نیمساز، ارتفاع و میانة وارد   AMو    AD  ،AHباشد. اگر  می  40°

نصف    AMباشد. )توجّه کنید که  می  M�̂�Hنیمساز   ADرا بیابید و نشان دهید  MADو    HADبر وتر باشند،  

 وتر است.( 
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 ( 4شماره)گشتی در گلستان سعدی  

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

 ! 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 

 

 

 

 ( ۴)شماره به وقتِ معما  

𝐾3     منظور از عبارت ریاضی روبرو چیست؟ 
𝐾3

2

 

 

  

 گلستان تفریحات

 4شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۱ فارسی  7درس

 ۲ های آسمان پیام 8و7دروس  

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱0و9دروس  

 ۴ عربی  ۵و۴دروس  

 ۵ علوم تجربی  8و 7های  فصل 

 ۶ ریاضی  ۴فصل

 پنجمروز 

 فروردین 6
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    فارسی 
 ص شده را بنویسید.  معنای کلمات مشخّ  .1

 و آدابی دارد.   حریمو   هنجارخانواده برای خود،  الف(

 به وزارت رسیده بود.   ایهجوالهوقتی  ب(
 

 را در جمالت زیر بیابید و شکل صحیح آن را بنویسید.   های امالیی غلط .2
 اند.  روزگاری چرطکه ، چاپار، پیک پرندة نامه رسان و استرالب در جامعه و مهیط زندگی اجتماعی نقش داشته الف(

 د.  اند تا قوقایی بیافریننامروزه که دشمنان این ملت، از راه این ابذارها، جنگ نرم را بی هیاهو آغاز کرده ب(
 

 اجزای جمالت زیر را در جدول بنویسید.   .3
 تهمینه شاهنامه را با لحن حماسی خواند.   الف(

 رها داستانش را چاپ کرد .   ب(

 فعل متمم  مفعول نهاد

      

      
 

 های اسمی زیر هسته را مشخّص کنید.  در گروه  .4
 ستارگان درخشان آسمان   الف(

 نهارخوران جنگل زیبای  ب(

 دریای پر تالطم زندگی  پ(

 

 برای واژگان زیر دو هم خانواده بنویسید.   .5
 مستمع:    ب(                    :            طلب الف(

 حریم:    ث(                اعتقاد:                 پ(

 مظاهر:   ح(                  کمال:               ت(
 

 قسمت مشخّص شده در متن زیر کنایه از چیست؟   .6

 مرا بیاموز.«  ،دانم، از بهر خداو گفت: »من نمی دامنش بگرفتجنید  بهلول خواست برخیزد،

 

 پنجم روز
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گویم« گویم و به قدر فهم مستعمان میگویم و بی موقع و بی حساب نمی قدر میکدام بیت با عبارت »»چه  .7

 تری دارد؟ ارتباط معنایی بیش
 به بیهوده گفتن مبر قدر خویش                     مجال سخن تا نبینی ز پیش      (1

 آرد        گهر در دامن غواص از پاس نفس باشد سخن سنجیده گفتن بی نیازی بار می  (2

 به سختی در کف آید گوهر خاص              سخن گوهر شد و گوینده غواص      (3

 چو گفته شود باید او بر تو دست        سخن تا نگویی بر او دست هست         (4

 

 توحید« اثر کیست؟ لا ر»اسرا .8
 ابوالقاسم قشیری  (2                               ابوسعید اابوالخیر            (1

 د بن منور محمّ (4                خواجه رشیدالدین فضل اهلل              (3

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 د روزه را نام ببرید.  ی فوا الف( .9

 اند؟  امام صادق )ع( در رابطه با این که خداوند روزه را بر مردم واجب کرده چه فرموده  ب(     

 

 کند؟  انجام کدام گزینه روزه را باطل نمی .10
 ها باقی مانده است. بردن عمدی غذایی که در میان دندانفرو  (1

 ایستادن زیر دوش آب با ریختن آب روی سر ( 2

 خوردن مقدار اندکی غذا از روی عمد ( 3

 فرو بردن سر به طور کامل به زیر آب  (4

 

 پوشش نامناسب چه آثاری برای یک زن در جامعه دارد؟  .11

 

« را بنویسید، این آیه خطاب  ترجمة آیة شریفة »  .12

 به چه کسانی است؟  

 

 یک از موارد زیر اعالم رسمی تأسیس حکومت اسالمی به رهبری پیامبر )ص( بوده است؟  کدام .13
 تدوین و امضای پیمان نامة سیاسی  (2            ایجاد همبستگی میان قبایل مختلف            (1

 ه به مدینه هجرت پیامبر )ص( از مکّ  (4     انتخاب حضرت علی )ع( به جانسینی                (3
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 ها برای دعوت به اسالم نامه نوشتند؟ پیامبر )ص( به فرمانروایان کدام سرزمین .14
 حبشه -یونان  -روم (2                       یونان                    -حبشه -ایران (1

 ایران -روم -حبشه   (4                   یونان                         -ایران -روم (3

 

با وجود آن.  15 پیامبر )ص( بود، دربارة غصب خالفت چرا حضرت علی )ع(  که شایسته و مستحق جانشینی 

 سکوت کرد؟  
 کمبود یار واقعی  (2       های پیامبر )ص( به حضرت علی )ع(    توصیه (1

 به خاطر جلوگیری از شورش و جنگ ( 4      به منظور جلوگیری از تفرقه مسلمانان             (3

 

 ترجمة کدام جمله، درست است؟   .16
 رساند.  اش سود می: او به خانواده (1

 .  ندرا گفتن  ها نظرش: هر کدام از آن( 2

 نشیند.  : پدرت روی صندلی می (3

 : پدر بزرگم از ما کمک خواست.   (4

 

 تری وجود دارد؟ های متضاد بیشدر کدام گزینه، واژه  .17
1)   

2) 

3) 

4) 

 

 در کدام گزینه کلمة ناهماهنگ به کار نرفته است؟   .18
1)                         2)  

3)                      4)  

 

  علوم تجربی 
 ب پر کنید.  سجاهای خالی را با کلمات منا .19

 سلول قرار دارد.  ................. ............................کند در عاملی که صفات را تعیین می الف(

 ثبت شده است.  .................. ...........................اطالعات و دستورها برای ایجاد صفات ارثی در مولکول  ب(

 شود.  نامیده می .................. ...........................بخشی از دنا  ج(

 عدد است................... ....... ...............ها در انسان سازد. تعداد این رشتهمی.................. ... ..................هایی به نام دنا درون یاخته رشته (د

 شوند. دیده می.................. ...........................  ها در مرحلهکروموزوم در یاخته (هـ
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 گیری انسان نیست؟  با یک مثال نشان دهید که در بسیاری از صفات، ژن تنها عامل تعیین کننده در شکل .20

 

کتاب   .کنند های جدیدی ایجاد میدانشمندان با انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگر در جانداران صفت   .21

 سه مثال برای این مورد زده، یک مثال آن را بنویسید.  

 

 

 در مورد انواع لقاح به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   .22
 انواع لقاح را نام ببرید و مختصر توضیح دهید.   الف(

 داران را نام ببرید و مشخّص کنید هر گروه کدام نوع لقاح را دارد؟  پنج گروه از مهره ب(

 شود؟ وع لقاح در محیط آب انجام میکدام ن ج(

 ها و در نتیجه تعداد نوزادان به وجود آمده بسیار زیادتر است؟ در کدام نوع لقاح تعداد کامه  د(

 

ر روش تولید مثل غیر جنسی، دو روش را ذکر کرده و به طور مختتصر توضیح دهید. )یک مثال برای ااز چه  .23

 هر کدام بنویسید.( 

 

 های حاصل از تقسیم نصف سلول اولیه است؟  های سلول تنشما چرا در تقسیم کاستمان تعداد فام به نظر  .24

 

 

  ریاضی 
 ام هر یک از الگوهای زیر را بنویسید.  nجملة   .25

 )الف   -1و   4و  -9و  16و  -25... و 

 )ب 1و  5و  9و  13و  17... و 

 

3 ،طول یک زمین کشاورزی مستطیل شکل .26
2

 عرض آن است.   

 مساحت مستطیل را بر حسب عرض آن بنویسید.   الف(

 محیط مستطیل را بر حسب طول آن بنویسید.   ب(

 متر باشد، محیط و مساحت این زمین را بیابید.   15اگر طول مستطیل  ج(
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 هر یک از معادالت زیر را حل کنید.   .27

2𝑥 −
1
2
=

1
3
𝑥 +  )الف   7

 
(𝑥+1)

2
−

(𝑥−1)

3
=

2𝑥−1
6

 )ب  

 

 

سال سن دارند. پس از چند سال سن علی با مجموع سن دو خواهرش برابر   3و    1سال و خواهرانش    12علی    .28

 شود؟  می
1 )8                                 2 )20                              3  )9                                 4 )11 

 

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
𝑏و   a=   2اگر  .29 =

1
2

 های جبری را بیابید.  باشد، مقدار هر یک از عبارت  

(3𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 2𝑏) − (2𝑎𝑏 + 1)−3𝑎2     الف( 

 

(𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 4𝑏2)  ب( 

 
𝑥اگر  .30 = 𝑥جواب معادلة     2 + 𝑎 =

3𝑥+2𝑎
4

 را بیابید.   aباشد، مقدار  

 

 

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 
ساده شدة عبارت مقابل کدام است؟    .29

5𝑥(𝑥+2𝑦)−3𝑥(𝑥−2𝑦)

−𝑥(𝑥+8𝑦)
  

1 )x2                               2  )x2-                         3 )3                             4 )2 - 
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 .بنویسید جبری  تساوی  زیر هایشکل  از هریک  برای. 30
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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 معجزه اعداد
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:

 را در نظر بگیرید.  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    برگشتخیس به خانه  او  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 

 9و8فارسی: دروس  
 ۴نگارش: درس

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام 9درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱۲و۱۱دروس  

 ۴ زبان انگلیسی  ۵و۴دروس  

 ۵ علوم تجربی  9فصل 

 ۶ ریاضی  ۵فصل

 ششمروز 

 فروردین 7
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    فارسی 
                                      معنای لغات ردیف »الف« را در ردیف »ب« بیابید و به هم وصل کنید.                                                                 .1

 

 

 

 

  

 معنی ابیات زیر را بنویسید.   .2
 گار ـرای زرنـاند س ـزو مـبه ک                  ی        ـآدم   ز   دـبمان  رـگ  وـنیک  امـن الف(

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست        به جهان خرم  از از آنم که جهان  خرم از اوست   ب(

 

 آرایة تشبیه را در ابیات زیر مشخّص کنید.   .3
 کاشت هر قدم دانة شکری می        داشت    لنگ لنگان قدمی بر می الف(

 گوهر شکر عطایت سفتن            حدّ من نیست ثنایت گفتن       ب(

 رخش پندار همی راند ز دور       نوجوانی به جوانی به جوانی مغرور     پ(

 به خمی چون تو گرفتار نساخت       شکر گویم که مرا خوار نساخت        ت(

 

 ؟ دو اثر نام ببرید که در این قالب سروده شده باشد.  تشعر زیر در چه قالب سروده شده اس .4
 چو پژمرده گردی بر افروزدت              وزدت      ـدانی بیامـرد چون نـخ

 بداند که هست این جهان را خدای              خرد بی میانجی و بی رهنمای         

 نه بینایی افزون ز دانایی است         خرد بهتر از چشم و بینایی است      

 مباد از جهان جز خرد یار تو                        خرد باد همواره ساالر تو      

 

 

 های پسین و نوع آن را در جملة زیر مشخّص کنید. وابسته .5

»محمّد تقی سرانجام توانست با تالش و پشتکار فراوان به مقام صدراعظمی برسد و منشأ خدمات فراوانی برای  

 کشور عزیزش ایران باشد.« 

 

 روز ششم

 سفتن جیب فرازنده ارادت نژند پشته

 اندوهگین میل توده گریبان

 »الف«

 »ب«
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 ا انتخاب کنید.  با توجّه به مفهوم عبارات، امالی صحیح واژگان ر .6
 ای خار( کشی باخته -)خوار ......... ....................عمر در  الف(

 ام. عز( آزادی و آزادگی - )عذ........ .....................  ب(

 هالوت( بخورم زهر که شاهد ساقی است.  - )حالوت.......... ...... ... ..............به  پ(

 

 کرد؟  تخلّص میکدام شاعر »ثنایی «   .7
 فدایی مازندرانی  (4              قاآنی شیرازی      (3             قائم مقام فراهانی      (2             فیض کاشانی         (1

 

 کدام کتاب جزء آثار »محمود حکیمی« نیست؟   .8
 وجدان  (4        به سوی ساحل           (3     پیام آور محبّت              (2      های ناگهانی        آیینه (1

 

 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
9.  « شریفه  را    آیه  آن  مفهوم  و  کرده  ترجمه  را   »

 بنویسید.  

 

 ید بیش از نیاز کاال چه تأثیری بر آن دارد؟  راز نظر اجتماعی خ .10
 یابد.  شود ولی قیمت آن افزایش میکاال کمیاب می  (1

 کند.  مقدار کاال افزایش یافته و قیمت آن نوسان پیدا می (2

 یابد.  کاال کمیاب شده و قیمت آن افزایش می (3

 یابد.  مقدار و قیمت کاال افزایش می (4

 

 های درمان مصرف گرایی را بنویسید. مورد از راه  4.  11
1) 

2) 

3) 

4) 

 

 کشاند؟  گرایی یک جامعه را با وابستگی میچرا اسراف و مصرف  .12

 

 آخرین نبرد اعراب با ساسانیان در کجا رخ داد؟   .13
 قادسیه  ( 4                     مدائن    (3                  نهاوند       (2                تیسفون       (1
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 برمکیان وزارت کدام خلیفة عباسی را عهده دار بودند؟   .14
 مأمون  (4             هارون الرشید    (3                    ( منصور   2                 سفاح      (1

 

 کردند؟  هایی حکومت میهای ایرانی پس از اسالم در چه قرن اولین حکومت .15
 های سوم تا پنجم هجری قرن  (2                             های دوم تا پنجم هجریقرن (1

 های سوم تا چهارم هجری قرن  (4                           های دوم تا چهارم هجری قرن (3

 

16) I can’t stand up, because I have a ………… .  

1( backpage                2( backyard                  3( backache                   4( backpacks 

 

17) A famous is talking about some ………………….…… on TV. 

1( person’s health problem 

2( people health problem  

3( people’s health problems  

4( person health problem 

 

18) It’s a place in our city. My family and I sometimes go there and have our favorite 

food.  
1( mosque                2( airport                    3( cinema                  4( restaurant 

 

 

علوم تجربی 
 شود. چرا؟  دار کردن اجسام رسانا استفاده میرتر برای باهای القا و تماس بیشاز روش .19

 

 

 

توان به کمک اختیار داریم. توضیح دهید چگونه می دار و یک کرة رسانا با پایة عایق در  باریک میلة پالستیکی    .20

 توان با کمک همان میله بار مثبت در کره ایجاد کرد؟ چگونه؟  میله، بار الکتریکی منفی روی کره ایجاد کرد. آیا می 
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تماس می  .21 باردار  الکتروسکوپی  به  را  مثبت  بار  با  تیغه یک کرة رسانا  به هم دهیم.  ابتدا  الکتروسکوپ   های 

گیرند. عالمت و مقدار بار کره و الکتروسکوپ را پیش از تماس با هم  چسبند و سپس دوباره از هم فاصله میمی

 مقایسه کنید.  

 

 

 

ها و جهت قراردادی های از طریق سیم رسانا، جهت حرکت الکتروندر هر یک از موارد زیر، با اتصال کره   .22

 جریان الکتریکی را تعیین کنید.  

 
 

 

 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .23
 دهند. آمپرسنج را به صورت ............... و ولت سنج را به صورت ................ در مدار قرار می الف(

 عامل ایجاد جریان الکتریکی ........................... است.   ب(

 تفاوت مواد رسانا و نارسانا در وجود ................... است.  ج(

 توان در محیط .............. انجام داد.  های الکتریسیته را نمیآزمایش د(

 

 دهیم.  اهم قرار می 6ولت را در مداری با مقاومت  18یک مولد با اختالف پتانسیل  .24
 اندازد؟ ژول انرژی، چند واحد بار الکتریکی را به جریان می 270مشخّص کنید این مولد با صرف  الف(

 

واحد بار الکتریکی    1تواند جریان را در مدار برقرار کند؟ )راهنمایی: عبور  مشخّص کنید این میزان انرژی برای چه مدّت می  ب(

 کند.( آمپر را ایجاد می 1در هر ثانیه، جریان 
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  ریاضی 
 های زیر بیابید.  را از تساوی  yو  xمقدار  .25

[
𝑥
−2] − 2 [

1
−𝑦] = [

3
 )الف    [5

 

 

[
−1
1 ] + 2 [

𝑥
𝑦] =

1
2
[
𝑥 + 2
−4  )ب   [

 

 

 را بیابید.   b و aمختصات هر یک از بردارهای .26

 
 

𝐴اگر   .27 = [
−2
3 ]=Oو   ABCDیک رأس متوازی االضالع   [

2
 مرکز متوازی االضالع باشد،   [3−

 

 را بیابید.   Aروی رأس  روبه Cمختصات رأس  الف(

 

 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗اگر   ب(  ⃗ = [
−1
0  را بیابید.   Dو  Bهای باشد، مختصات رأس [

 

 

 برآیند همة بردارهای شکل زیر کدام است؟   .28

 ( صفر 1

2 )d2 

3 )d 

4) d - 
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سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
𝐴نقطة   .29 = [

𝑥 − 1
2𝑦 𝐵ها و نقطة  روی محور عرض    [ = [

1 − 2𝑥
𝑦 + 1  ها قرار دارد.  روی محور طول [

 را بیابید.   yو xمقادیر  الف(

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗مختصات بردار   ب(  را به دست آورید و آن را به کمک بردارهای واحد بنویسید.     ⃗ 

 

 

 

 هر یک از بردارهای زیر را در دستگاه مختصات رسم کنید.   .30

𝑎 = −3𝑗  الف( 

�⃗� = −2𝑖 + 𝑗  ب( 

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 
𝐴. اگر  29 = 𝐵و  (2,4) = (−3, را به دست آورید. این دو بردار   𝐵𝐴و  𝐴𝐵باشد، مختصات بردار  (5−

 ای با هم دارند؟ چه رابطه 
 

 
 

 

 

𝑚باشد،  𝑏راستا و مخالف جهت بردار  اندازه، هم هم  𝑎. اگر بردار  30 + 𝑛  .را بدست آورید 
𝑎 = (7𝑛 − 4,3𝑛 − 𝑚) 

𝑏 = (−24,2𝑚 − 𝑛) 
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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               شخصم به چشم عالميان خوب منظرست

 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 ۱0درس

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱۵تا۱۳دروس  

 ۴ عربی  7و۶دروس  

 ۵ علوم تجربی  ۱0های  فصل 

 ۶ ریاضی  ۶فصل

 هفتمروز 

 فروردین 8
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    فارسی 
 معنای واژگان زیر را بنویسید.   .1

 استعمار:   ب(                               توده:          الف(

 همت:  ت(                                        فتوا:    پ(

 ج( گستاخ:                                ث( شمایل:        
 

 معنای عبارات و بیرت زیر را بنویسید.   .2
 . تالیوم استعمال توتون و تنباکو، در حکم محاربه با امام زمان )صلوات اهلل و سالم علیه( اس  الف(

 فرستمتبنگر که از کجا به کجا می             فرستمت   ای هدهد صبا به سبا می  ب(
 

 ها را مشخّص کنید.  در ابیات زیر جناس .3
 ا عشق شیرین بر تو چون است           بگفت از جان شیرینم فزون استبگفت الف(

 دیدی که چگونه گور بهرام              گرفتی همه عمر   بهرام که گور می ب(
 

 های پیشین و پسین را در عبارت زیر مشخّص کنید.  .نوع وابسته 4

 ریخت.« مردم بی گناه این سرزمین فرو می»در آن ایام که دشمن، از آسمان و زمین، آتش بمب و موشک بر سر 
 

 شود؟ صحیح هر یک را بنویسید.  یافت می غلط امالییدر بین ترکیبات زیر، چند  .5

 اقیانوس مواج عاطفه  -خیل عضیم - رسالة غشیریه -هجوم وحشیانة صدام -توطعة  انگلیسی  - سقف غار
 

 برای واژگان زیر دو هم خانواده بنویسید.   .6
 تصویر:  الف(

 لغزید: ب(

 حب:  پ(
 

 ؟  نیستهای زیر اثر سلمان هراتی یک از کتابکدام .7
 از آسمان سبز (2                                 دری به خانة خورشید         (1

 از این ستاره تا آن ستاره  (4                                                  سرود درد      (3

 

 

 مهفتروز 
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 ؟  نداردشود که شکل گفتاری آن با شکل نوشتاری آن مطابقت کامل ای یافت میدر کدام گزینه واژه .8
 گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو  (2            بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد.       (1

 رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار  ( 4              ز باغ عارض ساقی هزار الله بر آید            (3

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
«   آیة شریفة »  .9

 را ترجمه کنید. این آیه دربارة چه کسانی است؟  

 

 مورد از عوامل هدر دادنِ عمر را بنویسید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.   4. 10

 

 اند؟  پیامبر اکرم )ص( در رابطه با تفکر در آیات الهی چه فرموده .11

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.   .12
 است.  .......... .........................و .......... .........................اولین سرمایة ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت   الف(

 خواند.  به آن فرا می.......... .........................و .......... .........................تفکّر انسان را به سوی  ب(

موجودات  .......... .........................ها را تر دانسته و آنهم گمراه.......... .........................هایشان کر و الل است از هایی را که دلخداوند انسان ج(

 کند.  معرفی می

 نخواهد داشت.  .......... .........................و  .......... .........................کسی که بدون دوراندیشی عمل کند سرانجامی جز  د(

 

 الدین لقب کیست و دلیل آن چیست؟ سلطان رکن .13
 قدرت بسیار  - طغرل (2                       قدرت بسیار         -آلب ارسالن (1

 شکست فاطمیون مصر  - طغرل (4            شکست فاطمیون مصر        -آلب ارسالن (3

 

 در چه قرنی زبان ترکی در ایران رواج پیدا کرد؟   .14
 های سوم و چهارم هجری قرن (2                قرن چهارم و پنجم هجری            (1

 های ششم و هفتم هجریقرن (4             های پنجم و ششم هجری        قرن (3

 

 مبارزه بود؟  حکومت سربداران در کدام شهر تشکیل شد و با کدام حکومت در .15
 مغوالن  –سبزوار  (2                             مغوالن        –نیشابور  (1

 تیموریان –سبزوار  (4                         تیموریان          –نیشابور  (3
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 الوالَدانِ؟ ................... فی الحَدیقةِ.« کدام گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟ »ماذا ................. ایُّها  .16
 یلعبُ  –تفعلینَ  (4العبَ                  –تفعلنَ  (3            نعلب       –یعقلومَ   (2     نعلب          –تفعالنِ  (1

 

 ؟ نیستدر کدام گزینه کاربرد ضمیر و فعل، درست  .17
 تجملونَ -أنتُم (4             یأکُلُ       –أنتِ  (3       نعرفُ              –نحن  (2          نعرأنُ       –انتن  (1

 رود؟ی پرسشی »متی« به کار نمی ها در پاسخ به کلمه ی واژه . در کدام گزینه، همه 18
 غداً، فی الشّهر القادم، نهاراً  (2                              مساءً، بعدَ َسنَتَینِ، هنا  (1

 فی الّیلِ، قبلَ ساعةٍ، الیَومَ  (4                         اَمس، بعدَ اسبوعینِ، صباحاً  (3

 

  علوم تجربی 
 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت .19

 نادرست درست 

   ها آهن ربا هستند.  حتماً هر دوی آنیگر را دفع کنند، دالف( اگر دو قعطة مغناطیسی یک
   ها را تبدیل به آهن ربا کرد. توان آن ی مواد غیر مغناطیسی، میرو ربا با کشیدن مکرّر آهن ب(
   شود.  های آهن ربای الکتریکی نیز بر عکس میهای باتری را بر عکس کنیم، قطباگر قطب ج(
   توان از هم جدا کرد.  مغناطیسی را نیز میهای همانند بارهای الکتریکی، قطب  د(

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .20
 شود.  در موتورهای الکتریکی، انرژی ............. به انرژی ............ تبدیل می الف(

 شود.  در مولد الکتریکی، انرژی ......... به انرژی ............تبدیل می ب(

 نامند.  ربا را ................... میایجاد خاصیت مغناطیسی در یک جسم بدون تماس آن با آهن ج(

 گیرند.  روی هم قرار میهای ............. روبهدر فنرهای مغناطیسی، قطب د(

 

 .( دیگر وصل کنید. )یک مورد اضافی استهر یک از موارد مربوط به هم در گروه »الف« و »ب« را به یک .21

 

 الف( 

 

 
  ب(

 

 ربای درون سیم پیچآهن متّصل به باتریسیم پیچ  سیم پیچ درون آهن ربا

 مولد الکتریکی موتور الکتریکی ربای الکتریکیآهن توربین
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ایم. با ربا کردهآهنربا، تعدادی میخ را به روش القای مغناطیسی تبدیل به آهن  2. مطابق شکل زیر به کمک  22

های پایین و کنند. در مورد قطبدیگر را جذب میشود که یکهای انتهایی به هم، مشاهده مینزدیک کردن میخ

 طور؟ توضیح دهید.  کردند چهدیگر را دفع میها یکتوان گفت؟ اگر میخرباها چه میباالی آهن

 

 

 
های ربایی زیر آن قرار دارد. یک قطعة آهنی و دو آهن ربا که وزن نیروسنجی از سقف آویزان است و آهن  .23

کنیم. در جدول زیر وزن قطعات آویزان شده و آزمایش جداگانه از نیروسنج آویزان می  3متفاوتی دارند را در  

، ( در جدول3( و )2(، )1کند. مشخّص کنید هر یک از حاالت )عددی که نیروسنج نشان داده است را مشاهده می

 رباها با هم برابر است.( مربوط به آویزان کردن کدام قطعه و به چه صورت بوده است؟ )قدرت آهن

 
 عدد نشان داده شده توسط نیروسنج)نیوتون( وزن قطعه )نیوتون( حالت

1 150 160 

2 230 190 

3 340 380 

 

 مورد(  4کند؟ )هایی را پیشنهاد میربای الکتریکی چه راه . برای افزایش آهن24
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  ریاضی 
 متساوی االضالع است.  ABEواحد و  2مربعی به ضلع  ABCDدر شکل مقابل . 25

 قدر است؟ چه DCاز ضلع  Eالف( فاصلة 

 

 چه کسری از مساحت مربع است؟   ABEب( مثلث 

 
 

 

اند و سپس  نهشتهم  ADNو     ABMوسط اضالع مربع باشند، نشان دهید دو مثلث    Nو    Mاگر    . الف(26

 ها را بنویسید.  تساوی اجزای متناظر آن 

 

 

 

 برابر است.  MDNOبا مساحت چهار ضلعی  OABنشان دهید مساحت مثلث  ب(

 

 

 

 OTمتر باشد، طول انتیس 10و فاصلة بین مرکز دو دایره  3و  5در شکل زیر اگر شعاع دو دایره به ترتیب  .27

 را بیابید.   TTو 

 
 

 در شکل زیر کدام است؟   MN. طول پاره خط 28
1 )16   

2 )24   

3 )14   

4 )26   
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سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
 رو با هم برابرند.  بهها نشان دهید هر دو ضلع رو. در هر متوازی االضالع، به کمک هم نهشتی مثلث29

 

 

 

 
 

 tو   z ،y،  xباشد. با توجّه به آن مقادیر مجهول  می  ABCDدوران یافة چهار ضلعی   ABCD. چهار ضلعی 30

 را بیابید.  

 
 
 
 
 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 

 را در شکل زیر پیدا کنید.  𝑥. مقدار  29

 

 

 
𝑀1را بنویسید. سپس نشان دهید:   𝑀𝑂𝐵و   𝑀𝑂𝐴. با توجه به شکل زیر دلیل همنهشتی دو مثلث 30 = 𝑀2 

(𝑂  ).مرکز دایره است 
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 ( 7شماره)گشتی در گلستان سعدی  

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

  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 یعنی اعداددر هر رقمی ضرب )منظور از رقم،  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 اگر این عدد را در: 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 ۱۲و۱۱وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱7و۱۶دروس  

 ۴ زبان انگلیسی  ۶سدر

 ۵ علوم تجربی  ۱۱فصل 

 ۶ ریاضی  7فصل

 هشتمروز 

 فروردین 10
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    فارسی 
 واژگان زیر را معنا کنید:  . 1

 خدو:             ب(                           اخالص:         الف(

 موضع:    ت(                      خلل:                    پ(

 کاهلی:  ج(                                طرّار:         ث(

 

 معنای بیت و عبارت زیر را بنویسید.   .2
 شیر حقّم، نیستم شیر هوا                    فعل من بر دین من باشد گوا الف(

 

 چون آن مرد واقف شد که زر ببردند، خجل وار بازگشت.   ب(

 

 های زیر دو هم خانواده بنویسید.  برای واژه .3
 اخالص: الف(

 حق:  ب(

 فایده:   پ(

 

 های زیر غلط امالیی را بیابید و صحیح آن را بنویسید.  در بین ترکیبات و واژه .4

 «   موضع  -منزه از دقل  -رحم بی معل  - باغ باسفا - عفو نمودن  -خذفروشان » 

 

 در بیت زیر قافیه را مشخّص کنید و یک آرایة ادبی در آن بیابید.   .5

 های دام اهریمن گسست« »صبح صادق، قدرت کاذب شکست             رشته

 

 تخلّص »حسین ممتحنی« چیست؟ دو کتاب از او را نام ببرید.   .6

 

 ته تجزیه کنید و در جدول بنویسید.  سهای زیر را به هسته و وابه های اسمی مشخّص شده در جملگروه  .7
 خورد. ها به چشم میچه جنگل سرسبزی در دامنه الف(

 کنید؟  ها کدام موضوع را برای نوشتن انتخاب میبچه ب(

 

 روز هشتم
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 گروه اسمی 
 وابستة پسین  هسته  وابستة پیشین 

 صفت بیانی  اسم صفت پرسشی  صفت تعجّبی 

    

    

 

 ای دیگر معنای دیگر داشته باشد؟  تواند در جملهای وجود دارد که میدر کدام گزینه واژه .8
 از علی آموز اخالص عمل  (2                       شیر حقم نیستم شیر هوا        (1

 تیغ را دیدم نهان کردن سزا  (4             )ع(در زمان انداخت شیمشیر آن علی (3

 

  زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -آسمان های پیام 
 مورد( 3شود؟ )چه راهکارهایی موجب ترک عادت ناسزاگویی می .9

 

کرده « را ترجمه    آیة شریفة »  .10

 را بنویسید.  و موضوع آن

 

 

 گر چه موضوعی است؟  « بیان آیة شریفة » .11
 فروشی کم (4                 ناسزاگویی      (3                  تجمّل گرایی   (2                 اسراف کنندگان   (1

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.   .12
 است.  .......... .........................و .......... .........................عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن  الف(

 است. .......... .........................کند، آن چه گناهان را پاک می ب(

 باشد.  می..........  .........................یکی از آثار مال حرام در زندگی  ج(

نخواهد  .......... .........................دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود اند: »مالی که از راه حرام بهفرموده.......... .........................امام    د(

 داشت.« 

 

 سندة کتال جوامع التواریخ کیست؟  نوی .13
 عبدالملک کندری   (2                     خواجه نصیرالدین طوسی        (1

 خواجه رشیدالدین  (4                        خواجه نظام الملک             (3
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 گیرد؟ رودهای گنگ و سند از کدام کوه سرچشمه می .14
 ساتپورا  (4                        هیماالیا    (3                          آلتای      (2                        اورال          (1

 

 کدام سرزمین همیشه در معرض زلزله، سونامی و آتشفشان هستند؟   .15
 ها( فالت4                     جلگه         ( 3             مجمع الجزایر          (2                های پست      سرزمین (1

 

16) Farmers are busy working in …… or on ……., but they have a happy life.  

1) fields – farms              2) farms – fields             3) lands – fields                 4) fields - villages 

 

17) There's a river …………….. , so you van fishing. 

1) windy                           2) heavy                         3) healthy                          4) nearby 

 

18) Who raises animals such as cows and sheep and works in the field?  

1) a florist                         2) a baker                       3) a farmer                         4) an employee 

 

  علوم تجربی 
 های زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  . در عبارت19

 

 نادرست درست 

   شوند.  های غیر سیلیکاتی عمدتاً از انجماد و تبلور مواد مذاب حاصل میکانی الف(
   دهند.  ها را تشکیل میهایی هستند که سنگها، مخلوطکانی ب(
   شود.  بچه استفاده می راز کانی فلوئوریت در تولید پود ج(

 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .20
 شوند.  تقسیم می.......... .........................و .......... .........................ها از نظر ترکیبات شیمیایی به دو دستة کانی الف(

 هاست.نشان دهندة آب و هوای .............. در زمان تشکیل آن.......... .........................ها نمک خوراکی و  کانی ب(
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اند. علّت این کار چه بوده است؟ نام چند کانی ملّی دیگر ها مانند آوینسنیت، نام ایرانی داده به برخی از کانی  .21

 را بنویسید.  

 

 

 با توجّه به ویژگی یا کاربرد ارائه شده در جدول زیر، کانی مناسب را مقابل هر عبارت بنویسید.   .22

 هالیت«  -  مسکوویت - هماتیت -طال -پنبه نسوز - فیروزه - »کوارتز

 کانی  ویژگی / کاربرد  ردیف 

  شود.در ساخت زیور آالت استفاده می  1

  سنگ معدن یکی از عناصر فلزی است. 2

  شود. های بدون باتری استفاده میساخت ساعتدر  3

  شود. از آن در تولیدات صنعتی استفاده می  4

  در تهیّة غذا کاربرد دارد.  5

  ها نامهربان است.از کانی 6

  معدن آن در حوالی نیشابور است. 7

 

 اند؟  های زیر به کدام روش تشکیل شده . هر یک از کانی 23
 گرافیت: 

 خوراکی: نمک 

 یاقوت:  

 

 

 های سیلیکاتی در کدام مناطق جغرافیایی ممکن است بیشتر دیده شوند؟ . کانی24
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  ریاضی 
 دار بنویسید. صورت عددی توانهای زیرا را بهحاصل هر یک از عبارت .25

25 + 25 + 25 + 25  )الف   =

 

33 + 33 + 33 + 34 + 35 + 35 + ⋯+ 310 + 310  )ب  =

 

 بیابید. . حاصل عبارت زیر را 26
(32−182)+7+23−1

34+10
=  

 

 بیابید.  c=  2و  a   ،2-   =b=   -1های زیر را به ازای حاصل هر یک از عبارت .27

−3𝑎2𝑏3𝑐4   الف( 

 
𝑎3𝑏2

12𝑐3  ب( 

 

 کدام است؟  83𝑎+1نصف ربع عدد  .28
1 )(2𝑎)9                      2  )2𝑎+9                                3  )29𝑎+6                              4  )29𝑎−6   

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
 . اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.  29

45, 110, (
1
2
)

6
, (−2)12, −96    

 

 های زیر را تعیین کنید.  درست یا نادرست بودنِ هر یک از تساوی .30

−
1
32

= (−
1
2
)

5
 )الف  

 

−81 =  )ب  4(3−)

 

((
4
5
)

2
)

3
=

212

 )ج   56
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سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 
 

 کدام گزینه است؟                                  ی عبارت. ساده شده 29
 

1 )√2 + √5               2 )2 + √5  

3 )√5 + √3                                     4  )5 + √2  

 

 

 کدام است؟  𝐴𝐵. در شکل روبرو عدد متناظر با بردار  30
1 )4 + √2 + √5              2) √5 − √2  

3 )√2 + √5                                     4  )−4 + √2 − √5  
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 ( 8شماره)گشتی در گلستان سعدی  

چند است؟    )حقوق(  صاحبدلی بر او بگذشت. گفت: تو را مشاهره خواند.  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 ۱۲تا۱وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱7تا۱دروس  

 ۴ عربی  7تا۱دروس  

 ۵ زبان انگلیسی  ۶تا۱دروس  

 ۶ علوم تجربی  ۱۱تا۱های  فصل 

 7 ریاضی  7تا۱های  فصل 

 هنمروز 

 فروردین 11



 67صفحة                                                                                                          صالح         هشتم دبیرستان پایه

 

 

 

 

 

    فارسی 
خالص« مرتّب کنیم؛ کدام   -صاحب    -بی گمان  -. اگر بخواهیم عبارات زیر را بر اساس مترادف واژگان »قلم  1

 گزینه صحیح خواهد بود؟  
 مرد گفت: »خداوندش را بگوی گرگ ببُرد«  الف(

 کند.  جلوه میای دیگر به سبزی و گاه به زردی زر ناب،ای به سرخی و لحظهپرهای طاووس لحظه ب(

 دانم که هر کس ایران را به درستی بشناسد، دل بدان خواهد باخت.  ر آینه، میه پ(

 شود.  ان و خامة دشمن، روان میببرترین و استوارترین ستایش آن است که بر ز ت(

 پ  –ب  – الف  –( ت 2  ت                           –ب  –پ  –( الف 1

 الف –ت   – پ  –( ب 4ب                            –الف  – پ  –ت  (3

 

 باشد؟ . کدام گزینه از موضوعات کتاب »جامع التّواریخ« نوشتة خواجه رشیدالدین فضل اهلل می2
 تاریخ ایران (2                      تاریخ مفصّل جهان           (1

 ی نامة شاعارن و نویسندگان ایرانی  ( زندگ 4             شرح و حال و معرفی عارفان         (3

 

 باشد؟  های ادبی زیر می. این بیت آراسته به کدام گروه از آرایه3

 اش« دهـرة توفنـان، نعـاش         سیل و طوف»رعد و برق شب، طنین خنده
 تضاد -  ( تلمیح2                                تناسب          - تشبیه  (1

 تضاد  -  واج آرایی  (4                              تلمیح            -تشخیص  (3

 

 ...................... .   به جزهای خواندن هستند، ها از گام. همة گزینه4
 عدم تشخیص معنا و درک پیام متن.  (1

 ها. بازخوانی یا تلفظ واژه (2

 ه به حس و حال متن.  توجّ (3

 خوانش درست متن.   (4

 

 ؟ نیستهای زیر، جزء کلمات چند شکلی یک از واژه کدام. 5

 ( خار4( خورش          3( آیینه              2( خرف                 1

 

 

 مهنروز 
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 تر است؟ ها، به بیت زیر نزدیک یک از گزینه . مفهوم کدام 6

 گفتا: تو خود حجابی، ورنه، رخم عیان است!       گفتم که: روی خوبت، از من چرا نهان است؟!    
 گفتم که : »ماه من شو«، گفتا: »اگر برآید«         گفتم »غم تو دارم« گفتا: »غمت سرآید«      (1

 میان عاشق و معشوق فرق بسیار است              چو یار ناز نماید، شما نیاز کنید  (2

 گفتا: »مگوی با کس تا وقت آن در آید«       گفتم: »دلِ رحیمت کی عزم صلح دارد؟«      (3

 تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز      میان عاشق و معشوق، هیچ حایل نیست         (4
 

 .......................  به جزشود، . در همة عبارات غلط امالیی دیده می 7

 خواهی مرشد خلق باشید«.  ( بهلول برخواست و فرمود: »تو می1

 ( در آداب خواب، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد.  2

 آورم، تا خود به غلط نیافتم.  ( هر روز، زندگی گذشتة خود را به یاد می 3

 گی ماشین و رایانه بر تار و پود زندگی انسان است.  ( اکنون عصر چیره4
 

 تری دارد؟ زیر، تناسب معنایی بیش . کدام گزینه با بیت8

 »نام نیکو گر بماند ز آدمی                به کزو ماند سرای زرنگار« 

 ( ده روز، مهر گردون، افسانه است و افسون                 نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا 1

 کرِ خیر، زنده کند نام را ( دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست                   کز عقبش ذ2

 مردان                                   که احوال بدم را نیک گردان( خداوند! به حق نیک3

 »با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا«     ( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است:            4

 

 زبان انگلیسی  - عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 های جهنم برای گناهکاران نتیجة چیست؟ . عذاب9

 گیرد. ای می هر کس در دنیا به خوشگذرانی مشغول باشد و آخرت را فراموش کند چنین نتیجه (1

 ها، همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان فرستادند.  این عذاب (2

 دادند.  ها را نمیکردند و حق آنهایی است که در دنیا به ضعیفان و مستمندان مینتیجة ستم (3

 کردند و ایمان نداشتند.  رسد که مؤمنان را در دنیا مسخره میهای جهنم به کسانی میعذاب (4
 

 ها رفتار کنند؟  کنند تا مانند آن ها گوناگون، مردم را متقاعد میالگوهایی هستند که با روش یک،. کدام10

 ( تقلیدهای ناآگاهانه2             ( تبلیغات                               1

 گرایی ( مصرف4                              ( مُدها                   3
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 ؟  نیست عوامل هدر دادن عمریک از . کدام11

 پردازد.  ها و روزهای فراوانی از زندگی خود میدهد و به تلف کردن ساعت( کسی که اهمیتی به وقت خود دیگران نمی1

 ( در زندگی برای انسان اولویت کارها مشخّص نباشد و هر وقت، هر کاری که به ذهنش رسید انجام دهد.  2

 کنند، معاشرت نماید.  خود از هیچ برنامه و هدفی پیروی نمی  که در زندگی( انسان با کسانی3

 ها معاشرت نماید.  ( انسان در زندگی دوستان فراوان و زیادی داشته باشد و با آن4
 

 . کدام جمله در مورد شرکت تعاونی صحیح است؟  12
 کند.  نفر عضو رسمیّت پیدا می 8هر شرکت تعاونی با  (1

 در تعاونی همة افراد با هم برابر نیستند.   (2

 دهند.  ها مشارکت و رأی میهمة اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیری (3

 کنند.  های تعاونی، گروهی از افراد به طور غیر داوطلبانه و با دعوت برای یک هدف مشترک تالش میدر شرکت (4

 . دومین منبع درآمدهای دولت در کشور ما کدام است؟ 13
 درآمدهای حاصل از صادرات نفت (2             درآمدهای حاصل از مالیات          (1

 درآمد حاصل از تجارت )صادرات(  (4        درآمدهای ناشی از ارائه خدمات          (3

 

 . وظیفة قوة قضائیه چیست؟ 14
 ( گسترش خدمات عمومی در جامعه 2                                      وضع قوانین عادالنه  (1

 پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم  (4       تالش برای ایجاد رفاه و امنیّت در جامعه        (3

 

 . کدام جمله درست است؟ 15
 از شبانه روز.   های اطالعات و ارتباطات، مختص ساعات معیّنیاستفاده از خدمات فناوری (1

 های مدار بسته در فرودگاه از خدمات دولت الکترونیک.استفاده از دوربین (2

 زمان تدریس کند.  توان در چند کالس به طور همدر آموزش از طریق ویدئو کنفرانس، استاد می (3

 در خرید اینترنتی امکان مقایسة کاال فراهم نیست.   (4

 

 . کاربرد اسم اشاره در گزینه نادرست است؟  16
 ذلک األشجار مثمرةٌ.  (2                        تلک المعلمة مؤمنةٌ          (1

 هوالءِ الجُنودُ، واقفون.   (4                هاتانِ الطبیبتانِ ناجحتانِ.            (3

 

 أین تعقل « است؟  ها، پاسخ مناسبی برای پرسش »یک از گزینه. کدام17

1 )                                         2 ) 

3 )                                 4  ) 
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 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ « بههای ». معنای واژه18

 سردرد -خون-گووگفت-( خانواده2                 خون      -خانواده-وگوگفت-( سردرد1

 خون-سردرد-خانواده- گوو( گفت4            سردرد           -گووگفت-خون-( خانواده3

 

1۹) You can ask other people about their week with this question.  

1) Where are you from?  

2) How do you spell it?  

3) What do you every weekday?  

4) What day is your birthday?  

 

20)  We live in a village near a big citu, but there aren’t any ………………. Such as 

universities, museums and cinemas there.  

1( pollution                         2) facilities                           3) problems                          4) terminals 

 

  علوم تجربی 
به ترتیب چند الکترون، پروتون    Xباشد، عنصر    64الکترون است. اگر عدد جرمی آن   32دارای    −𝑋2. یون 21

 و نوترون دارد؟  
1)30-22-32 

2)30-30-34 

3)32-32-32 

4)34-32-32 

 

 . در ارتباط با اعمال اعصاب محیطی چند مورد نادرست است؟  22
 کند.  های بدون را به بخش مرکزی مرتبط میتمامی قسمت الف(

 رساند.  های مختلف به بخش مرکزی می های حسی را از دستگاهپیام ب(

 کند.  ها ارائه میهای حسی و حرکتی را تفسیر و دستورهای الم را به اندامپیام پ(

 کند.  های دیگر منتقل میهای حرکتی را از بخش مرکزی به دستگاهیامپ ت(

 

 دهد؟ برابر کنیم، کدام حالت رخ می 3. در یک مدار الکتریکی اگر ولتاژ باتری را 23

( مقاومت مدار  1
1
3

( شدّت جریان مدار  2                    شود.                  می 
1
3

 شود.  می 

 شود.  برابر می  3( مقاومت مدار 4                    شود.           می  3مدار ( شدّت جریان 3
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 کند؟  . کدام گزینه جملة زیر را به درستی کامل می24

های حاصل از ای که درست پیش از تقسیم رشتمانی)میتوز( قرار دارد، با یکی از یاخته»..................... یاخته

 تقسیم رشتمانی )میتوز( .......................... است.« 

 همواره مشابه -های( های )کروموزومتن( حجم یاخته و تعداد فام1

 گاهی مشابه   - های(های )کروموزومتنو تعداد فام DNAهای ( تعداد رشته2

 گاهی متفاوت - های(های )کروموزوم( اندازه، شکل و تعداد فامتن3

 همواره متفاوت - DNAهای ( تعداد رشته4

 

 صحیح است؟   ها،یک از موارد زیر در رابطه با سختی کانی. کدام25

 توان روی گچ خط بیاندازد. ( تالک می1

 تر است.  تر باشد، کانی سختهای کانی بیشقدر نیروی جاذبة بین مولکول( هر چه2

 ( الماس و گرانیت هر دو سختی یکسانی دارند.  3

 تواند روی گرانیت خط بیاندازد.  ( شیشه به عنوان یک کانی می4

 

  ریاضی 
با کوچک . قرینة معکوس نصف مجموع بزرگ26 برابر کدام گزینه  ترین عدد صحیح منفی  ترین عدد حسابی 

 است؟  

1 )2                           2  )
1
2

                                     3  )−
1
2

 ( صفر 4                                

 

 شود، کدام گزینه است؟   1، مساوی  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3ترین عدد طبیعی که باقی ماندة تقسیم آن بر  . کوچک 27
1 )2519                 2 )2521                              3 )1033                          4 )6300 

 

تر بیشضلعی منتظم،   8ضلعی منتظم، چند درجه از اندازة هر زاویة خارجی یک    12. اندازة هر زاویه داخلی یک  28

 است؟  
1 )15                           2  )105                        3 )150                           4 )45 

 

4. در معادلة  29 [
1
2

−2
] =2𝑥 − [

2
 کدام است؟   xصات بردارمشخّ [0

1 )[
2

−4]                               2  )[
1

−2]                              3  )[
1
2

−2
]                            4  )[

−2
−4] 
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310]رو کدام است؟              . حاصل عبارت روبه30 × (
1
27
)

3
]

2
+ [54 × (

1
25
)

2
]

3
=? 

1 )
3
5

                                 2  )
32

5
                                  3  )32                                   4  )52 
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 ( ۹شماره)گشتی در گلستان سعدی  

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

 ! 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

 باشند؟ ها را طوری بچینید که یک در میان پر و خالی 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 

 پرواز هر نسیم، با عطر یاسمین

 خوشبو کند زمین 

 رنگوز نافه نافة گلهای رنگ

 بی درنگ 

 زار بر دشت و الله

 آمد ز ره بهار 

 ای ند به شور و شوق، هر دم ترانهخنیاگر چمن، در جشن نوبهار، خوا

 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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