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    فارسی 
 های زیر را بنویسید. های خط کشیده شده در بیتمعنای واژه . ۱

 جز نام تو نیست بر زبانم            روانم مونسالف( ای یاد تو 

 خواهیجا قدمم رسان که  آن            الهی  عنایتب( هم تو به 

 شد غوغا باز هم در کالس           زد زنجره پ( زنگ تفریح را که 

 

 ها را بنویسید.( ها را پیدا کنید و شکل صحیح آن وجود دارد؟ )آن  غلط امالیی. در متن زیر چند ۲

خیز بودم. شبی در خدمت پدر، نشسته بودم و همه شب دیده بر »یاد دارم که در ایام تفولیت، مطعبد و شب 

 ای گرد ما خفطه.« بسته و مسحف عزیز بر کنار گرفته و تایفه هم ن

 

 « از کیست؟گفت: / آرزوهایتان چه رنگین استبا خودش زیر لب چنین می . بیت » ۳

 

 ص کنید. . قافیه و ردیف بیت زیر را مشخ۴ّ

 « ام دهبا نور خود آشنایی   ام دهاز ظلمت خود رهایی »

 

 االت پاسخ دهید. ؤه به ابیات زیر به س. با توج۵ّ
 روزی از روزهای اول سـال       صبح یک روز نوبهاری بود

  بودند دور هم خوشحال معج       ها در کالس جنگل سبزبچه

       باز هم درکالس غوغا بود       وگو بودندها گرم گفتبچه

      باز انگار زنگ انشا بود  تیکی برگ کوچکی در دس  هر

 : ای پر از خندهگفت با چهره   د راه رسیگرد  م زا معلّت

 « آرزوی شما در آینده»    ای داریمباز موضوع تازه 

 خواهم آفتاب شومگفت: می   گل برخاست برگ شبنم از روی 

 ابر باشم، دوباره آب شوم    ه به آسمان بروم ه ذرّذرّ

 
 « چیست؟خواهم آفتاب شوممی »  ةالف( منظور شبنم در جمل

 های بیت دوم و چهارم را بنویسید. جمله ب( تعداد 

 

 روز اول
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 ه به معنی جمله، در جای خالی قرار دهید. های داخل کمانک را با توجّ . واژه ۶
 فراغت(  -)فراقترفت.  یافت، به باغبانی می می ........................  .................الف( پرفسور حسابی هر وقت از خواندن پژوهش 

 حیات(  -)حیاطل استوار باشد. ر و توکّزندگی، بنیان کارها باید بر تفکّ ة چند روز........................ .................ب( در 

 عمارت( -)امارت باشد. و فرمانروایی خاندان صفوی می ........................ .................قاپو در زمان عالی ........................  .................پ( 

 صالح(   - )سالح  خود باشد......................... .................ت( انسان باید به فکر خیر و  

 

 است؟  ناهماهنگهای زیر، کدام واژه با بقیه واژه . در میان جفت ۷
 ( خوار، خار ۴ ( مُحرم، مَحرم ۳ ( آری، عاری ۲ ( سد، صد ۱

 

 زیر چه نقشی دارند؟ . کلمات مشخّص شده در جملة ۸

 که کار آن جهان سازیم.«  جانی دهدلی ده که در کار تو جان بازیم؛  ،الهی»
 ( نهاد، متمم، مفعول۲ ( منادا، مفعول، متمم ۱

 ( منادا، متمم، مفعول ۳

 

 ( نهاد، مفعول، متمم ۴

  عربی   - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 شوند، بنویسید. شدن انسان از حفاظت خداوند می هایی را که باعث محروم . علّت ۹

 

« ارتباط ، نعمتت افزون کند / کفر، نعمت از کفت بیرون کندتشكر نعم یک از آیات زیر با بیت ». کدام ۱۰

 مفهومی دارد؟ 
۱ ) « » ۲ « )» 

۳ « ) » ۴ « )» 

  

 االت زیر پاسخ دهید. ؤبطه با شکرگزاری به سرا. در ۱۱
 الف( انواع شکرگزاری را با ذکر مثال نام ببرید. 

 مورد(  ۲ب( شکرگزاری چه نتایجی دارد؟ )

 پ( منظور از شکر واقعی چیست؟

 اند؟در رابطه با شکرگزاری چه فرموده  (السالمعلیه )ت( امام صادق 

 

 دهندة چیست؟ ترتیب نشان ها« به . »مراقبت و توجّه دائمی خداوند نسبت به ما« و »استفادة ناصحیح از نعمت۱۲
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 . کدام عبارت صحیح است؟۱۳
 ( در روابطی که با دیگران داریم، فقط ما دارای حق هستیم. ۱

 فراهم کردن زندگی را برعهده دارد.   ة( خانواده در هر شرایطی وظیف۲

 ه خاصی داشته باشد. ب و ممتاز توجّدّ ؤآموزان م( آموزگار حق دارد به دانش ۳

 ت وجود دارد. سساتی برای تامین بهداشت و امنیّؤ ( در کشور م۴

 

 کدام عبارت با مفهوم حقوق متقابل در تضاد است؟ . ۱۴
 آموزان حق دارند که آموزش مطلوب داشته باشند.آموزان به او گوش دهند و دانش دانش م حق دارد که ( معلّ ۱

 ( در یک رابطه دیگران هم دارای حق هستند. ۲

 ت قرار گیرند.( پدر و مادر و فرزندان حق دارند مورد محب۳ّ

 های مختلف حقوق مختلف دارند. ( افراد در نقش ۴

 

 است؟  متفاوت. مفهوم کدام نوع مسئولیت با بقیه ۱۵
 گوید. ( مریم هرگز دروغ نمی ۱

 کند. رات مدرسه را رعایت نمی ( مریم مقر۲ّ

 کند. روی نمی ( مریم در خوردن غذا زیاده۳

 کند. نام نمی ه به استعدادهایش در کالس هنری ثبت ( مریم با توج۴ّ

 

 . ترجمة کدام گزینه درست است؟ ۱۶
 نشینی با دانشمندان بندگی است. هم : ( ۱

 آسیب دانش، فراموشی است.  ( ۲

 این مرد در آن کالس است.  ( ۳

 آن دختر، شاعر است.   ( ۴

 

 ها مذکر هستند؟ . در کدام گزینه همة اسم۱۷
۱ ) ۲ ) 

۳ ) ۴ ) 

 

 « در کدام گزینه آمده است؟ . سؤال مناسب برای پاسخ »۱۸
۱ ) ۲ ) 

۳ ) 

 

 

 

۴ ) 
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 علوم تجربی 
 های زیر را مشخّص کنید. . درست یا نادرست بودن عبارت۱۹

 ها ممکن است باعث آسیب رسانی به انسان شوند. الف( فناوری 

 ب( تنها راه پاسخ به یک پرسش، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است. 

 علم نام دارد.پ( استفاده از حواس پنجگانه برای شناخت محیط اطراف 

 ترین نکته در علم، مطالعه و دقت است. ت( مهم 

 

 های امروزی را مثال بزنید.( . منظور از فناوری چیست؟ )چهار مورد از فناوری۲۰

 

 

 دهد. جاهای خالی را در آن پر کنید. ترتیب مراحل روش علمی را نشان می . جدول زیر از راست به چپ به۲۱

 

 

 

 

قدر متر مکعب در اختیار داریم. وزن این مقدار از ماده چهگرم بر سانتی  ۶ای به چگالی ادهلیتر از ممیلی ۵۰. ۲۲

 است؟ 

 

 

رود اما یک توضیح دهید چرا یک میخ آهنی به زیر آب می   . با توجّه به اینکه چگالی آهن از آب بیشتر است،۲۳

 ماند؟ کشتی آهنی روی آب می 

 

 

 های زیر، یکا )واحد(های مناسب بنویسید. کمیّتگیری هر یک از . برای انداه ۲۴
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  ریاضی 
 ام را بیابید. 𝑛های شکل  . شکل بعدی از الگوی زیر را رسم کنید و تعداد چوب کبریت۲۵

 

 

 

 

 

عینکی   نفر راست دست و غیر  ۱۰اند. اگر  نفر چپ دست   ۱۵نفر عینکی و    ۲۵نفری،    ۴۰. در یک کالس  ۲۶

 باشند،
 اند؟ ها راست دستنفر از عینکی الف( چند 

 اند؟ کی ـها عینتـدس  ر از چپـچند نف ب(

 

ها را بیابید. )راهبرد باشد. سن هر یک از آن می   ۱۰۴ها  و حاصل ضرب آن   ۳۰. مجموع سن دو نفر برابر با  ۲۷

 حذف حاالت نامطلوب( 

 

 

 کدام است؟است. آن عدد  ۵درصد از عددی برابر با   ۳۰درصد و  ۲۰. اختالف ۲۸
۱ )۵۰۰ ۲ )۵۰ ۳ )۲ ۴ )۱۰ 

 

 سطح    ریاضی( فرایاد𝐴 ) 
,۱,۱,۲,۳,۵,۸ام از الگوی  ۱۵. جملة ۳۲  را بیابید. …

 

 

 

هزار تومان باشد،   ۲۴برابر پول محمّد است. اگر اختالف پول این دو    ۳تر از  هزار تومان بیش  ۲. پول علی  ۳۸

 ها را بیابید. مقدار پول هر یک از آن 
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 سطح    ریاضی( فرایاد𝐵 ) 
مرحله در هر مرحله یک چهارم آب را خارج کرده و به جای   ۳لیتر آب خالص است. طی    ۲۰. در یک ظرف  ۲۹

 ماند؟ریزیم. در نهایت در این ظرف چند لیتر آب خالص باقی می آن ضد یخ می 
۱ )۸ ۲ )۵۶۲۵/۱۱ ۳) ۷۲۷۵/۸ ۴ )۴۳۷۵/۸ 

 

 

بسته آرد به    ۷ی هر  گذارد. باقیمانده کند و مقداری آرد باقی می نان درست می   ۶یک نانوا از هر بسته آرد  .  ۳۰

 تواند بپزد؟ بسته آرد حداکثر چند نان می  ۶۲ی یک بسته آرد کامل است. این نانوا با اندازه 
۱ )۳۷۲ ۲ )۴۱۴ ۳) ۴۳۴ ۴ )۴۹۶ 
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 ( 1شماره)گشتی در گلستان سعدی  

 . جهلش بشناسند یفضلش بدانند پايه  یهر که در پيش سخن ديگران افتد تا مايه 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 ( 1به وقتِ معما )شماره 

 شود؟  ۸+   ۸=  ۴چطور ممکن است 

  

 گلستان تفریحات

 1شماره
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 ردیف  نام درس  محدوده 

 ۲و۱فارسی: دروس  
 ۱نگارش: ستایش و درس

 ۱ فارسی 

 ۲ های آسمان پیام ۳و۲وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۴و۳دروس  

 ۱رسد
 ( 𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒)تا پایان  

 ۴ زبان انگلیسی 

 ۵ علوم تجربی  ۳فصل 

 ۶ ریاضی  ۲و۱های  فصل 

 دومروز 

 فروردین 3
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    فارسی 
 ترتیب بنویسید.  « را بهکشید، تقالزالل، اعجاز، خیش میهای »معنی واژه .۱

 

 ها را بنویسید.( دارد؟ )امالی درست آن  تریپر غلطیک امالی ه به دو متن زیر، کدام با توجّ .۲
 ها؟  ام احساس کردم، آب، جوشش چشمهغرفة شکوه خلقت بودم که ناگحان نوازش لطیف و خنکی را در الی انگشتان برحنه  الف(

 

جوان    شود، این است که این نسلهای دشمنان این ملّت و این کشور به عنوان نقطة مرکزی مشاهده میچه در تهلیلهمة آن  ب(

 های مختلف برای ساختن ایران آباد و آزاد ناتوان کنند.  و پر شور آینده ساز را از راه

 

ترتیب حروف الفبا مرتّب کنیم، چندمین واژه با دوازدهمین حرف الفبا آغاز ها را بهدر عبارت زیر، اگر واژه  .۳

 جدیدی ساخت، آن را بنیسید.   معنادارِ ةتوان واژ آن می ةشود که با حروف در هم ریختمی

 ارزش( - برای -رسم - چیزی - نزد - بیاموزد - دانستی)می

 

 ها را مشخّص کنید.  آن ×ا عالمتبارت و یا بیت دارای تشبیه است، بکدام ع .۴
 های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد. چشمه الف(

 اند از خاکدان ها بر کردهدست         این درختانند همچون خاکیان         ب(

 هر ورزقش دفتری است، معرفت کردگار         برگ درختان سبز، در نظر هوشیار    پ(

 نسل جوان ما پر شور و آینده ساز است.   ت(

 ن رسید ها برید، یار به گلشمژده به گل          منتظران بهار، فصل شکفتن رسید    ث(

 

 های زیر را بنویسید.  مفهوم کنایه .۵
 خشکش زد:  الف(

 سایید:دندان بر دندان می ب(

 خاکم بر سر:   پ(

 پارة تن کسی بودن: ت(

 نفس به یکباره سر شد:   ث(

 

 

 روز دوم
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 .  د های زیر را مشخّص کنیهر یک از عبارت  نوع جملة .۶
 جهان، جمله فروغ روی حق دان الف(

 نوبهاری بودصبح یک روز  ب(

 آرزوهایتان چه رنگین است  پ(

 زنوکاران که خواهد کار بسیار ت(

 

 های زیر آمده است؟  یک از گزینهمنادا در کدام .۷
 دان قـروغ روی حـف جهان جمله،   (۲             وگو بودند            ها گرم گفتبچه (۱

 بی ادب، تنها نه خود را داشت بد  (۴         صد هزاران دام و دانه است ای خدا      (۳

 

 ؟  ندارد« قرابت معنایی از خدا جوییم، توفیق ادب/ بی ادب، محروم شد از لطف ربکدام گزینه با بیت » .۸
 تو خود را چو کودک ادب کن به چوب          به گرز گران مغز مردان مکوب (۱

 فروشد به نانکه علم و ادب می              کند مرد تفسیر دان          میزیان  (۲

 چو سعدی سخن گوی ور نه خموش        زبان در کش ار عقل داری و هوش           (۳

 گرچه او را جاللت نَسَب است                بی ادب مرد کی شود مهتر              (۴

 

 زبان انگلیسی -  یمطالعات اجتماع  - های آسمانپیام 
 مورد را نام ببرید.(  ۳مندی از یاری خداوند کدام است؟ )های بهرهراه  .۹

 الف( 

 ب(

 ج( 

 

 ت پیروزی مسلمانان در جنگ احد است؟  کدام گزینه نشان دهندة علّ .۱۰
 جهاد  (۴              انجام واجبات        ( ۳                صبر و تقوا    (۲                ترک محرمات     (۱

 

«   شریفة » آیة به با توجّه .۱۱

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  
 ترجمة آیه را بنویسید.   الف(

 این آیه اشاره به چه کسانی دارد؟  ب(

 مفهوم آیه را بنویسید.  ج(
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 برند؟  چرا مؤمنان پس از مرگ در آرامش و راحتی به سر می .۱۲

 

 برای این که در یک اردوی تفریحی مسائل و مشکالتی به وجود نیاید، در ابتدا چه باید کرد؟   .۱۳
 . تقسیم کار میان افراد (۱

 ید.  نراتی برای اردو وضع کقوانین و مقرّ (۲

 د را اعمال کند.  وهر شخصی حق خ (۳

 های چند نفره. گروهتقسیم شدن به  (۴

 

 کدام گزینه درست است؟  .۱۴
 ها در استفاده از حقوق خود از آزادی بی قید و شرط برخوردارند.  انسان (۱

 هیچ کدام از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم.   (۲

 های خود دارای آزادی بی قید و شرط هستند.  ها در استفاده از مسئولیتانسان (۳

 های خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد. مسئولیتتوانیم جایی میهر یک از ما تا آن (۴

 

 قانون اساسی در چه روزهایی به رأی گذاشته شده؟  .۱۵
 آذر ماه   ۱۲و  ۱۱( ۲                           بهمن ماه ۱۲و  ۱۱( ۱

 اردیبهشت ماه  ۱۲و  ۱۱( ۴                        فروردین ماه   ۱۲و  ۱۱( ۳

 

1۶) A) How do you …………………. Your last name?  

      B) K-A-M-R-A-N-I. 
1) tell                            2) say                          3) speak                          4) spell 

 

1۷) Plese …………………… me your name one ………………….. one.  

1) speak – on                2) say – to                   3) talk-with                     4) tell-by 

 

1۸) You can say your first and last name for …………… yourself.  

1) spelling                     2) writing                    3) introducing                 4) greeting 

  

 علوم تجربی 
 های زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  در عبارت .۱۹

 یابد.  می ................................................. ...... با اضافه کردن نمک به آب دمای جوش آن  الف(

 کند.  ذرّات تشکیل دهندة آن تغییر می ....................................................... کنیم، ای را گرم می وقتی ماده ب(

 اند.  نوع اتم ساخته شده .................................... ...................همة موارد در جهان هستی تقریباً از  ج(
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شود، تر باز میکه راحت گیرند، امّا به جای آنزیر آب گرم میشود را یک قوطی فلزی که درب آن باز نمی .۲۰

 کنید.  شود. علّت چیست؟ چه راهی را برای باز کردنِ درب قوطی پیشنهاد میتر میمحکم 

 

 های زیر، تعریف مناسبی بنویسید.  برای هر یک از واژه .۲۱
 اتم: الف(

 عنصر:  ب(

 ترکیب: ج(

 مولکول:  د(

 

  ۱و نوترون را برابر    ها آورده شده است. اگر جرم پروتونهای سازندة بعضی از اتمهاد ذرّدر جدول زیر تعد   .۲۲

 های داده شده را محاسبه کنید.  جرم مولکول ،ها صرف نظر کنیمدر نظر گرفته و از جرم الکترون
 

 تعداد نوترون  تعداد پروتون  تعداد الكترون  نوع اتم 

 ۶ ۶ ۶ کربن

 ۸ ۸ ۸ اکسیژن 

 ۰ ۱ ۱ هیدروژن 

 

 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت .۲۳

 نادرست درست 

   . توان به صورت آزاد در طبیعت یافتاکثر عناصر را می الف(

   ها با هم برابر است.ها و پروتون ها، الکترونهای یک عنصرف همواره تعداد نوتروندر اتم ب(

   تر است.تر باشد، رسانایی الکتریکی آن بیشهای عنصری بیشهای اتم الکترونهر چه تعداد  ج(

   صورت مستقیم مورد مطالعه قرار داد. ها را بهتوان بعضی اتمهای امروزی میبه کمک میکروسکوپ د(

 

کند. برای  پیدا میمتر افزایش طول  سانتی  ۲درجه گرم کنیم،    ۱۵۰متر را    ۳اگر یک میلة آهنی به طول    .۲۴

شود. اگر حداکثر اختالف دمای شب و متری استفاده می   ۲۷ها در قطعات  ساخت یک خط راه آهن از این میله

درجه باشد، مشخّص کنید حداقل چه مقدار فاصله بین قطعات باید در نظر گرفته شود تا  ۵۰روز یا تغییر فصل، 

 ها فشار نیاید؟  به ریل
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  ریاضی 
 الی را با عبارات مناسب پر کنید.  جاهای خ .۲۵

 باشد.  می ...............................................قرینة قرینة هر عدد صحیح برابر با  الف(

 باشد.  می ...................................... .........تر است. این عدد همواره ش بزرگدقرینة یک عدد صحیح از خو  ب(

 با خودش برابر است.  ...............................................قرینة عدد صحیح  ج(

 تا مبدأ است.   ...............................................فاصلة هر عدد صحیح تا مبدأ برابر با فاصلة  د(

 

تعیین شده است. اگر امتیاز هر فرد برابر با صورت شکل مقابل  در یک مسابقة تیراندازی امتیاز هر ناحیه به  .۲۶

امتیاز آورده را تعیین   ۹۰پرتاب    ۴هایی که فردی در  تاش باشد، حال یاز تیرهای اصابت شدهحاصل ضرب امت

 کنید.  

 

 توان نوشت؟ با ارقام مجزا می  ۵۰تر از چند عدد دو رقمی بزرگ ۷و  ۵، ۲، ۰با ارقام   .۲۷
۱ )۶                                    ۲ )۵                                ۳ )۷                                 ۴  )۸ 

 

 +( است. ابتدای بردار کدام است؟  ۳( نقطة )-۵انتهای برداری به طول ) .۲۸
۱) ۵                                   ۲) ۷                                   ۳) ۸                               ۴)  ۶  

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐴 ) 
 های زیر را روی محور رسم کنید و به کمک آن حاصل جمع را بنویسید.  . بردار متناظر با هر یک از جمع ۲۹

 (  )الف -۳( + )-۵= )

 

 )ب   ۵( + -۸=)

 

 

 ها را مشخّص کنید.  . گستردة هر یک از اعداد زیر را بنویسید و اعداد قبل و بعد از آن۳۳
 ) الف ۲۱۵

 )ب  -۱۲۵

 )ج -۵۱۲
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  سطح   ریاضی( فرایاد𝐵 ) 
 گل داشته باشیم، حداقل چند شاخه گل الزم داریم؟   ۴ردیف گل که در هر ردیف  ۵برای کاشتن  .۲۹

۱ )۱۵                                   ۲ )۱۰                                 ۳ )۲۰                             ۴ )۲۴ 

 

 

 

ی عدد بدست آمده  + قرینه کردیم. قرینه۱و سپس حاصل را نسبت به  -۱+ را ابتدا نسبت به ۳. عدد ۳۰

 نسبت به صفر کدام است؟ 
۱ )۶-                                  ۲ )۷-                                 ۳ )۷+                            ۴ )۶ + 
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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
، نیازی به ماشین حساب نیست. کافیست عدد سه  1001عدد  ی ضرب اعداد سه رقمی در  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

 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 ۵و۴وس  در

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۶و۵دروس  

 ۴ عربی  ۳سدر

 ۵ علوم تجربی  ۴فصل 

 ۶ ریاضی  ۲فصل

 سومروز 

 فروردین 4
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    فارسی 
 های مشخّص شده را بنویسید.  مترادف واژه  .۱

 شد  مـتبسل یک ـان مثـآسم          روشن و گرم و رندگی پرداز الف(

 جاری شو  سار چشمهمثل یک      مثل یک شاخه گل، جوانه بزن       ب(

 دهد.  می جلوه استقالل طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی... نوجوان را گاهی نا آرام  پ(

 کند.  های جهان پر شکوه الهی همراه و همسایه میما را به زیبایی آراستگی تمیزی و  ت(

 

 بنویسید.( د؟ )شکل درست واژگان را  گیر بهتری تعلّق می ة. به کدام یک از امالهای زیر نمر۲
ها و اندرذهاست. اگر نیروی جوانی و چاالکی این  های طبیعتف سرشار از درسکتاب  پر از راز و رمض آفرینش و شگفتی  الف(

 رسیم.  دو را با تعمل و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی می

 

های محبّت و  زندگی را از شکوفههای دلنشین هنری و آفرین نوشته و تثاویر زیبا،  نوشتن به خط خوش و یادگیری محارت  ب(

 سازد.  امید به آینده، سرشار می

 

 

 درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخّص کنید.   .۳

 نادرست درست 

   در مصرع »در کتابی بهار معنا شد«. »کتاب« به معنای زندگی است.   الف(
   های تقویت امال، پرورش مهارت خوب گوش دادن است.  یکی از راه ب(
   گیرد به هنگام افزودن»ی« به پایان کلمه »شاه«، »گ« می پ(
   نهاد در عبارت »شرِ زمین بود که صدای کژال را شنید« صدای »کژال« است.   ت(

 

 های ادبی را مشخّص کنید.  در بیت زیر آرایه .۴

 د« ـا ش ـار معنـ ابی بهـدر کت            ای خندید    »بر درختی شكوفه

 

 

 

 روز سوم
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 های زیر چند جمله دارد و قافیه و ردیف آن را مشخّص کنید.  بیت .۵

 لبخنـد                هست وقت شكفتنت امروز  زند»زندگی بر تو می

 با خـدا راز گفتنت امـروز«          بهتر از هر چه هست در دنیا          

 

 مناسب پر کنید.   ةهای زیر را با کلمجاهای خالی عبارت .۶
 شود. آورده می ............................................... کند در هایی که اندیشة اصلی نویسنده را بیان میجمله الف(

 است.   ...............................................قسمت اصلی نقشة نوشتن  ب(

 با زندگی واقعی ما ارتباط دارد و جایی برای درنگ و اندیشیدن است.  ...............................................  پ(

 دهد.  واننده پاسخ میهای اساسی خفرودگاه ذهن نویسنده است و به پرسش ...............................................  ت(

 

 های زیر»مسند« را مشخّص کنید.  در هر یک از بیت .۷
 ِسرّ آن، سر سبزی بستان شود        ها چون در زمین پنهان شود    دانه الف(

 آسمان مثل یک تبسّم شد          روشن و گرم و زندگی پرداز            ب(

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار      برگ درختان سبز در نظر هوشیار       پ(

 حق اندر وی، ز پیدایی است پنهان      جهان، جمله فروغ روی حق دان          ت(

 

 های زیر درست آورده شده است.  یک از گزینهنهادهای مشخّص شده در کدام . ۸
 پر زد آهسته از نظرم گم شد         سردی             و هر چه دل هر چه سرما (۱

 برگی زردزده چرخید در فضا و فرود آمد                           پژمرد و خزان (۲

 روندآزاد  زیست کرده و آزاد می           سرو این زندگی حالل کسانی که همچون  (۳

 ای وا شد باز چشم جوانه   در اوست                      زندگیبا نسیمی که   (۴

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 

 داند؟ )توضیح دهید.( ابوذر علّت ترس از مرگ افراد را چه می .۹

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.   .۱۰
 شود؟  انجام چه کارهایی موجب آسانی در دنیا و آخرت می الف(

 صدقه دادن چه اثراتی دارد؟  ب(

 نیکی به پدر و مادر چه نتایجی دارد؟  ج(

 علّت فشار قبر »سعد بن معاذ« چه بود؟  د(
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( با توجّه به آیة شریفة )   .۱۱

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  
 ترجمه آیه را بنویسید.   الف(

 های پیامبر)ص( را بنویسید.  با توجّه به این آیه ویژگی ب(

 های اخالقی رسول اکرم )ص( اشاره دارد.  ج( این آیه به کدام یک از ویژگی

 

های اخالقی پیامبر )ص( به معنای احساس با ارزش بودن و کوچک نکردن خود پیش یک از ویژگی کدام   .۱۲

 دیگران است؟  
 اخالق نیکو  (۴                    عزّت نفس     (۳              محبّت و دلسوزی      (۲           امانت داری        (۱

 

 رساند؟  گزینه مفهوم همدلی را می کدام .۱۳
 گیرد به کمک مردم مظلوم آن کشور بشتابد.  تصاویر مربوط به جنگ سوریه تصمیم میعلی با دیدن  (۱

 نرگس برای درمان مردم محروم سیستان راهی آن شهر شده است.  (۲

 زهرا از دیدن تصاویر مربوط به زلزله متأثر شد.   (۳

 کند.  میها را درک  کند چون حال آناحمد مقداری از درآمد خود را صرف نیازمندان می (۴

 

 ؟ نیستکدام مورد جزء وظایف هالل احمر  .۱۴
 های مردمی به حادثه دیدگان. رساندن کمک (۱

 ایجاد شرایط اسکان.  (۲

 مراقبت از اموال افراد حادثه دیده.  (۳

 تالش برای حفظ محیط زیست. (۴

 

اند. در این مثال بیمة معلّم و شده م با پرداخت مبلغی بیمه  دانش آموزان مدرسة پسرانة عرفان نزد بیمة معلّ  .۱۵

 شوند؟  ترتیب چه نامیده میدانش آموزان به 
 بیمه گذار  –گر بیمه (۲                   بیمه دار             –گر بیمه (۱

 گربیمه –بیمه گذار  (۴                  گر            بیمه  –بیمه دار  (۳

 

 کدام ترجمه درست است؟  .۱۶
 : سنگ کنار درخت است.  ۱

 : بر ما الزم است که با مردم مدارا کنیم.   (۲

 دو دختر کجا هستند؟ پشت کشتی.   (۳

 پسرها کجا هستند؟ اطراف میز.     (۴
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 همة کلمات جمع مکسرند؟   ،در کدام گزینه .۱۷
۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

 

 ؟   .۱۸
۱)                                   ۲  ) 

۳)                                 ۴ ) 

 

 علوم تجربی 
شود؟ در صورت امکان برای هر انتخاب دو  ای استفاده میبرای ساختن هر یک از وسایل زیر از چه ماده  .۱۹

 بیاورید. دلیل 

 دلیل انتخاب  ماده وسیله 

   عدسی 

   روکش سیم

   ظرف آشپزخانه 

 

 های زیر را مشخّص کنید.  درستی یا نادرستی عبارت .۲۰

 

 منظور از استحکام چیست؟ مواد زیر را بر اساس میزان استحکام مرتّب کنید.   .۲۱

 « پالستیک )معمولی(   -مس  - نخ -فوالد »

 

 

 نادرست درست 

   پذیر هستند.  مواد هوشمندی که تحت تأثیر نیرو قرار دارند، انعطاف الف(

   برای تولید آلیاژ حداقل دو فلز باید حضور داشته باشند.   ب(

   شود. های ضد گلوله از فوالد با استحکام باال استفاده میدر ساخت جلیقه ج(

   های استیل و چدن همگی آلیاژ آهن هستند.  قاشق و چنگال د(
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 مثال بزنید.   ۳برای هر یک از خواص بیان شده  .۲۲

 

 خواری توضیح دهید.  پذیری را تعریف کنید و تفاوت آن را با چکشانعطاف .۲۳

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   .۲۴
 ماده را با هم مقایسه کرد؟   ۲توان سختی چگونه می الف(

 ماده را با هم مقایسه کنید.   ۲در هر یک از موارد زیر سختی  ب(

 ( شیشه و الماس: ۲     گچ و ناخن:                                 (۱

 نوک مداد و کاغذ:   (۴                کارد و پنیر:                     (۳

 

  ریاضی 
 های زیر را مشخّص کنید.  درستی یا نادرستی عبارت .۲۵

 نادرست درست 

   حاصل ضرب هر دو عدد منفی، عددی منفی است.  الف(

   گاه حداقل یکی از عددها صفر است. اگر حاصل ضرب دو عدد صحیح صفر شود، آن ب(

   تر است.قرینة عدد صحیح از آن عدد کوچک ج(

   است.   ۱اش برابر با مجموع هر عدد صحیح و قرینه د(

 

 های زیر را روی محور نشان دهید.  هر یک از تساوی .۲۶

 )الف   ۴ ×( -۲= ) -۸

 

 )ب   -۲ – ( -۵= ) ۲

 

 مثال  خاصیت 
  چکش خوار 
  انعطاف پذیر

  رسانای الکتریسیته 
  شکننده 

  نارسانای الکتریسیته 
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 بیابید. های زیر را . حاصل عبارت۲۷
 الف( 

 

 

 

 ب( 

 

 

 کدام است؟   A=   ۱ –  ۲+  ۳ –  ۴+  ۵ –+ ...  ۹۹  –  ۱۰۰حاصل عبارت  .۲۸
۱ )۱۰۰                           ۲  )۱۰۰-                           ۳ )۵۰-                               ۴ )۵۰  

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐴) 
 

 . حاصل هر یک از عبارات زیر را پیدا کنید.  ۲۹

 (  )الف -۷-۲) –(  -۶+۱۰) – ( -۱= )
 

 (  )ب -۲۰(+-۴))  ×(  -۹-(- ۳)) -۶۰( +-۵=)
 

 ترین عدد مثبت سه رقمی کدام است؟  ( را با کوچک-۱۵تر از )ترین عدد صحیح کوچک. حاصل جمع بزرگ۳۰
۱ )۸۶                           ۲ )۹۸۵                             ۳ )۸۴                                 ۴ )۹۸۳ 

 

 

سطح    ریاضی( فرایاد𝐵) 
ی نقطه بار و هر بار به مقدار مساوی روی محور اعداد صحیح حرکت کردیم تا به  ۷۰+، ۱۰۰ی . از نقطه ۲۹

 رسیدیم. هر بار چه مقدار حرکت کردیم؟  -۱۱۰
۱ )۲-                          ۲ )۳-                               ۳ )۵ -                                 ۴  )۵ + 

 

 در کدام گزینه آمده است؟ زیری حاصل عبارت . قرینه ۳۰

{[۹+ (۳+ ۹) + ۴(۳ × ۸) + ۵(۳(۲(۵+ ۶))) + ((−۲)(۴+ ۳)) + ۲ × (−۱۰))]} 

۱ )۴۱۳+                       ۲ )۴۱۳-                           ۳ )۳۷۶-                             ۴ )۳۷۶+ 

 ص د ی 

۴ ۱ ۲ 

۴ ۳ ۱- 

 ص د ی 

۷ ۲ ۱- 

۵ ۵ ۳+ 
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 ( 3شماره)گشتی در گلستان سعدی  

کراهت و استحقار در  ای را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوبروی، باری پدر به  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    444ال  ی اعداد تکراری نباشند مثاگر 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) 
+3را جمع کنید. ). ارقام عدد حاصل 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  ۲سدر

 ۵ علوم تجربی  ۵فصل 

 ۶ ریاضی  ۳فصل

 ز چهارمرو

 فروردین 5
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    فارسی 
 را بنویسید.   نادرستهای ها، امالی کلمه با توجّه به معنا و مفهوم کلمه  .۱

 « زیست و حیاط/آزار و ازیت/ رضایت و خشندی/ تقثیر و کوتاهی » 
 

 درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخّص کنید.   .۲

 

 های زیر مشخّص کنید.  مفعول را در عبارت. نهاد و ۳

 مفعول نهاد 

   مردگان دانند قدر عمر و بس. الف(

   َسرِ زمین بود که فریاد کژال را شنید.  ب(

   چو گل بشنید این گفت و شنودم  پ(

   به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم ت(

 

 

 واژة مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید و دور آن خط بکشید.   .۴
 رفت. یافت، به باغبانی میفراقت( می -پروفسور حسابی هر وقت از خواندن و پژوهش )فراغت الف(

 امارت( عالی قاپو در زمان شاه عباس صفوی در شش طبقه احداث شد.  )عمارت، ب(

 الح( خود باشد.  انسان باید به دنبال خیر و )صالح، س  پ(

 در )حیات، حیاط( زیبای آن، سر و صدای روزگار زندگی از در و دیوار به گوش می رسد.   ت(

 

 نادرست درست 

   های »رفت، یافت، ایستاد، ساخت« به ترتیب ناگذر، گذرا، گذرا، ناگذر است.فعل الف(

   شود تا متن آن به دور از هر گونه خطا باشد.  در نوشتن امال دقّت و سرعت موجب می  ب(

   ها در جمله، وابسته است. آن ةهای هم آوا، به مفهوم و استفادشناخت شکل درست واژه پ(
ها« از آثار »گلشن  های »سه دیدار با مردی که از فراسوی باورها آمد«، »دور از خانه«، »سنجابکتاب  ت(

 آزادی« است.  
  

 

 روز چهارم
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 ساختار نگارشی عبارت زیر را کامل کنید.   .۵

جا را ببخشم باید آن   -تا وقتی توی قلبم جا هست -طور است اما حاالبفهمم که چرا این  -شاید وقتی بزرگ شوم

 مگر نه  -همین است دیگر  ایقلب بر - خوب و مهربانهای به آدم 

 

نیستی(« جان من، خطا اینجاست،   -در بیت »چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست/ سخن شناسی نثی )  .۶

 ای به کار رفته است؟ چه آرایه

 

 در عبارت زیر چند مفعول وجود دارد؟   .۷

 اش سروده است.« رفتهگویند حافظ غزلی را در سوگ فرزند از دست »می
 ندارد (۴                               ( سه    ۳                               ( دو  ۲                         یک     (۱

 

 نام شاعر »تذکرة شعرای خراسان« کیست؟  .۸
 نظامی  (۴       د جواد محبّت        محمّ (۳                     نادر ابراهیمی   (۲         گلشن آزادی          (۱

 

 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 « را ترجمه کرده و علّت نزول این آیه را بنویسید.  آیه شریفة » .۹

 

 ها را شکست داد؟  کند و آن در کدام جنگ حضرت علی )علیه الساّلم( در قلعة یهودیان را از جا  .۱۰
 صفین  (۴                      خیبر       (۳                     خندق       (۲           احد               (۱

 

 های زیر را تعریف کنید.  واژه .۱۱
 فداکار:   الف(

 المبیت:  ب(

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.   .۱۲
 را به مبارزة تن به تن طلبید.    ...................................... .........حضرت علی )علیه الساّلم( در جنگ خندق  الف(

 بین مردم پذیرفت.   ............................................... امیرالمؤمنین حکومت را برای ایجاد  ب(

با صدای بلند در میان مشرکان    ...................................... .........های حضرت علی )علیه الساّلم( خواندن آیات مهم سورة  یکی از فداکاری  ج(

 بی رحم مکه بود.  

 ظلوم را از ظالم بستانند.  عهد گرفته که حق م ...............................................خداوند از  د(
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 است؟  نادرستکدام جمله  .۱۳
 ها، نیروی انسانی و کاال از عوامل تولید هستند.  جنگل (۱

 کند. توزیع، فعالیتی است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می (۲

 بازارها در ایران، عالوه بر نقش اقتصادی در امور اجتماعی نیز فعال بودند.   (۳

 تولید زیاد محصوالت کشاورزی در گذشته یکی از دالیل تقسیم کار است.   (۴

 

 یک از موارد زیر از حقوق مصرف کنندگان است. کدام .۱۴
 استاندارد بودن کاال                (۲              اسراف نکردن                               (۱

 های قابل بازیافت تفکیک زباله (۴          آسیب نرساندن به محیط زیست           (۳

 

 کدام مورد مربوط به مشخّصات برچسب کاال نیست؟  .۱۵
 تاریخ مصرف کاال  (۴                    به کارگیری  (۳              قیمت کاال         (۲            آدرس کارخانه    (۱

 

۱۶( For introducing a friend to the class, you can say: “………. my friend, Baran.”     
۱( That is                         ۲( This is                        ۳( I am                            ۴( He is 

 

۱۷( Hamid, Behrooz and Mehdi are in my class. They are my ………… .  
۱( classmates                   ۲( student                     ۳( classroom                  ۴( friend  

 

۱۸( Miss. Rezvani works in a library. She is a ………… .  

۱( teacher                        ۲( classmate                  ۳( student                      ۴( librarian 

 

 علوم تجربی 
استفاده می  ۶۰برای ساخت هر متر مربع منزل مسکونی، حدود    .۱۹ برای کیلو گرم آهن  شود. محاسبه کنید 

متر مربع است، چه مقدار سنگ آهن باید استخراج  ۱۲۰طبقه که مساحت هر طبقة آن   ۶ساخت یک ساختمان 

 شود؟ 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.   .۲۰
 دهد.  فلز نام ببرید که خاصیت ضد زنگی به آهن می ۲ الف(

 شود.  ده میاز آن برای جدا سازی اکسیژن از سنگ آهن استفا ب(

 فلزی نام ببرید که استحکام باال و کاربرد فراوان دارد.  ج(

 شود.  ها استفاده می ها و مرغداریبه عنوان مادة ضد عفونی کننده در گاوداری د(
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 های زیر را مشخّص کنید.  بودن عبارت نادرستدرست و  .۲۱
 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   .۲۲
 منظور از بتن چیست؟   الف(

 ها چه مزیتی دارد؟  استفادة همزمان و در کنار هم از فوالد و بتن در ساخت ساختمان ب(

 کنند تا زمان عمل آمدنِ و رسیدن آن به حداکثر استحکام، هر روز آن را با ریختن آب خیس کنند؟  چرا توصیه می ج(

 

ای با توجّه به جدول زیر مشخّص کنید در فرآیند تولید هر کدام از محصوالت سمت راست از چه مواد اولیه   .۲۳

 استفاده شده است؟  

 آهک  رس ماسه  محصول 

    سیمان 

    شیشه

    سفال 

    چینی 

 

شود؟ این مواد در کدام مرحله از ساخت این ظروف برای تولید ظروف سفالی رنگی، از چه موادی استفاده می  .۲۴

 شوند؟  استفاده می 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نادرست درست 

   آورد. رنگ آبی در میمخلوط آب و آهک، کاغذ پی اچ را به  الف(
 ) ی   ب ص ل ا خ ا ن و  ه  د ش ز  ی ر ر  س ه  ر و ک ز  ا ب  ا ذ م ن  ه آ  ، ه ر و ک ر  د ن  ه آ گ  ن س ی  ر ی گ ر  ا ر ق ا  ب  ب و س ر ه  ر و ک ی  ا ه ت ن ا ر  د ا  ه

ی  . م د ن ن  ک
  

   رسند. سال دیگر بسیاری از منابع به پایان می ۵۰اگر انسان با همین روند کنونی منابع را مصرف کند تا  ج(

   کند.  به لعاب، ظروف را سبز رنگ میافزودن اکسید کروم  د(
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  ریاضی 
 ام هر یک را تعیین کنید.   ۱۰۰ام هر یک از الگوهای زیر را بیابید. سپس جملة  nجملة   .۲۵

۱ , ۳ , ۵ , ۷ ,  )الف …

۱ , ۴ , ۹ , ۱۶ ,  )ب …
۱
۲
 ,

۲
۳
 ,

۳
۴
 ,  )ج  …

 

 

جبری   .۲۶ 𝐴عبارت  = (۲𝑥 − ۲𝑦) + (۲𝑥 − 𝑦) − (۵𝑥 + 𝑦) − ۲(𝑥 − ۲𝑦)     ساده امکان  حد  تا  را 

𝑦کنید و مقدار عددی آن را به ازای   =
۱۶۹
۷
𝑥 و  = ۱۷۵

۲
 بیابید.    

 

 

 تر از نصف آن عدد است. آن عدد را بیابید.  واحد کم ۱۴کنیم، حاصل از ثلث عددی ربع آن را کم می .۲۷

 

 

𝑎  حاصل .۲۸ − (𝑏 − (𝑐 − (𝑎 − (𝑏 − 𝑐))))     کدام است؟ 

۱ )a۲                            ۲  )b۲                            ۳ )۳a – ۲b                                ۴صفر ) 

 

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐴 ) 
تر از احمد دارد. تعداد مدادهای ساسان سه برابر تعداد مدادهای احمد است. اگر مجید مداد بیش  ۵. مجید  ۲۹

n  :مداد داشته باشد 
 چند تاست؟  nالف( تعداد مدادهای احمد بر حسب

 چند تاست؟   nب( تعداد مدادهای ساسان بر حسب 

 .  مداد داشته باشند، تعداد مدادهای هر یک را بیابید ۵۰ج( اگر این سه مجموعاً 

 

 

۳𝑥برای معادلة  .۳۰ − ۱ = ۲𝑥 +  یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.    ۳

 

 

 



 33صفحة                                                                                                            صالح         دبیرستانهفتم  پایه

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐵 ) 
𝑥. اگر  ۲۹ +

۱
𝑥
= 𝑎   باشد، مقدار𝑥 × 𝑥 +

۱
𝑥×𝑥

 چقدر است؟  𝑎برحسب  
۱ )𝑎 − ۲                            ۲  )𝑎𝑎 − ۲                       ۳  )𝑎𝑎 + ۲                  ۴ )𝑎 + ۲ 

 

 

۳۰ .𝑥  ی باز و یک زاویه𝑦  ی تند است. به طوری که نسبت متمم مکمل  یک زاویه𝑥   به مکمل متمم𝑦 ،۲  ۳به 

𝑥است. اگر  

𝑦
=

۱۷
۳

𝑥باشد،    + 𝑦 کدام است؟ 

 درجه  ۲۱۵  (۴               درجه ۲۰۰( ۳                     درجه  ۱۸۰( ۲                        درجه  ۱۶۰( ۱
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 ( 4شماره)گشتی در گلستان سعدی  

ها کدام فاضل تر است گفت تو را خواب نيم روز تا در  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  7درس

 ۲ های آسمان پیام 8و7دروس  

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱0و9دروس  

 ۴ عربی  ۵و۴دروس  

 ۵ علوم تجربی  ۶فصل 

 ۶ ریاضی  ۴فصل

 پنجمروز 

 فروردین 6
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    فارسی 
 معنی کلمات مشخّص شده را بنویسید.  . ۱

 فریادعجز  فتاد از پای، کرد از   (۱

 که خواهد کار بسیار؟ ز نوکاران (۲

 و بام برزنهنوزت نیست پای  (۳

 باید اندوختهنر می توشتو را  (۴

 

 تر است؟ در کدام عبارت بیش های امالییغلطتعداد . ۲
برد، شبی  از با یزید بستامی، پرسیدند که ابتدای کار تو چگونه بود؟ گفت من ده ساله بودمف شب از عبادت خابم نمی  الف(

 سرد است نزد من بخسب. مادرم از من درخاست کرد که امشب 

 

 نگردد شاخ بی بن، برومند / ز تو سعی و امل باید زمن پند  ب(

 

 شوند، انتخاب کنید و شکل دیگر آن را بنویسید.  ها محسوب میکلماتی را که جزو دو امالیی. ۳

 هیأت – خار  –جرئت   – مبدأ    – مسأله   – نظم  –سوء ظن  

 

 های زیر نقش دستوری واژگان مشخّص شده را بنویسید.  ها و عبارتدر بیت. ۴
 درماند در راه  رنج خستگی سست شد بر جای ناگاه / ز  وحشتز  الف(

 روندو آزاد می اندزیست کردهحالل کسانی که همچو سرو / آزاد این زندگی   ب(

 کودکان پرها شکستند بالم  ها بسیار بستند / زدر داممرا  پ(

 / زود گردد با مراد خویش جفت  نهفتهر آن کو سر  پیغمبر گفت  ت(

 را بدین جای رسانید من من مستجاب شد و   حقدر  دعای مادرم ث(

 که خواهد کار بسیار؟ نوکارانرا پرواز بس زود است و دشوار / ز تو  ج(

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  . ۵
 قالب شعر »علم زندگانی« چیست؟   الف(

 جا چون نگهبانم تو چون گنج« به ترتیب »نگهبان« و گنج چه کسانی هستند؟ در مصراع »من این ب(

 هایی تشکیل شده است؟  بیت »نمودش بس که دور آن راه نزدیک/شدش گیتی به پیش چشم تاریک« از چه آرایه پ(

 

 پنجمروز 
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 کند؟  عبارت زیر کدام یک از شاعران را وصف می. ۶

»وی در تبریز متولد شد. فارسی و عربی را در دامان خانواده آموخت. سرودن شعر را از هشت سالگی آغاز کرد.  

نخستین شعرهایش را در مجلة بهار به چاپ رسانید. سرانجام وی در اثر بیماری حصبه درگذشت و آرامگاه او 

 در شهر قم کنار صحن حضرت معصومه )س( قرار دارد. «

 

های زیر به لحاظ باید آموخت« به کدام یک از گزینهباد آموخت/حدیث زندگی می»تو را توش هنر می   بیت.  ۷

 تر است؟  معنای نزدیک
 باید راه و رسم زندگی را به دیگران بیاموزی.  (۱

 بیاد بیاموزی که چطور و چگونه زندگی کنی.  (۲

 ات چگونه مراقبت کنی.  باید یاد بگیری که از خانواده (۳

 های طالیی زندگیت بهترین استفاده را ببری و در زمان حال زندگی کنی.  باید یاد بگیری که از فرصت (۴

 

 است؟  نشدهدر کدام بیت ، ترتیب اجزای جمله رعایت . ۸
 ها بدین آب شوی دل از تیرگی     به گفتار پیغمبرت راه جوی              (۱

 نکوکار گردی بر کردگار        ی ز بد رستگار        بوی در دو گیت (۲

 طلبمام           باران اجابت تو را می در خاک طلب بذر دعا کاشته  (۳

 ها برید، یار به گلشن رسید منتظران بهار، فصل شکفتن رسید         مژده به گل (۴

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   .۹

 های اخالقی و رفتاری حضرت فاطمه )س( را بنویسید.  مورد از ویژگی ۴الف(

 ب(پیامبر )ص( دربارة ارزش حضرت فاطمه )س( و دوستداران او چه فرمودند؟ 

 

 ها را بنویسید.  های حضرت زهرا )س( با این آیه هر یک از آیات زیر را ترجمه کرده و ارتباط ویژگی . ۱۰

 «   الف( »

 « ب( » 

 

 

 شود؟ )شرایط آن را بنویسید.( به چه کسی مرجع تقلید گفته می. ۱۱
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 ترتیب سن تکلیف برای پسرها و دخترها کدام است؟  بر اساس تاریخ هجری شمسی به . ۱۲
 روز   ۱۵ماه و  ۶سال و  ۸  –روز  ۲۱ماه و  ۸سال و  ۱۴( ۱

 روز   ۱۵ماه و  ۶سال و  ۱۴ –روز  ۲۱ماه و  ۸سال و  ۸( ۲

 روز   ۲۱ماه و  ۸سال و  ۱۴ –روز  ۱۵ماه و  ۹سال و  ۸( ۳

 روز   ۲۱ماه و  ۸سال و  ۸  –روز  ۱۵ماه و  ۶سال و  ۱۴( ۴

 

 ؟ نیستکدام گزینه صحیح . ۱۳
 نقشه تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.   (۱

 دهند.  ها اطالعات یکسانی را به ما میها انواع گوناگونی دارند و هر کدام از آننقشه (۲

 دانان هستند.  ها یکی از ابزارها و وسایل کار جغرافینقشه (۳

 ها روی زمین وجود دارد.  پدیدهدر زیر هر نقشه مقیاسی برای تعیین فاصلة  (۴

 

 دهد؟  های زاگرس را نشان میکدام گزینه امتداد رشته کوه . ۱۴
 جنوب شرقی   –شمال شرقی  ( ۲         جنوب غربی          - ل غربیاشم (۱

 جنوب غربی  –( شمال شرقی ۴          جنوب شرقی      – شمال غربی  (۳

 

 کند؟ تنها در فصل زمستان بارش دریافت میکدام قسمت از رشته کوه البرز  . ۱۵
 ( دامنه شرقی ۴           دامنه غربی   (۳        دامنه جنوبی   (۲            دامنة شمالی   (۱

 

 «   رو است؟ »کدام گزینه جمع مذکر عبارت روبه.۱۶

 

 « » کدام گزینه می تواند پاسخی مناسب برای عبارت باشد؟ . ۱۷

 

 « ای نوشتیای دانش آموز : آیا برای دوستت نامهکدام گزینه ترجمة عربی این جمله است؟ ». ۱۸
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  علوم تجربی 
 های زیر را تعریف کنید: واژه. ۱۹

 آب کره:  الف(

 حوضة آب ریز :   ب(

 دریاچه:   ج(

 

 در هر یک از موارد زیر درستی یا نادرستی عبارت بیان شده را مشخّص کنید.  . ۲۰

 

 های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  در عبارت. ۲۱
 گویند.  می................. .......................و باال امدن آن را  ................. .......................پایین آمدن سطح آب در اثر گرانش ماه و خورشید را  الف(

 کند.  از رس نفوذ می................. .......................آب جاری در ماسه  ب(

.................  .......................های با شیب کم به شکل  کنند و در زمینحرکت می.................  .......................شیب زیاد، رود به شکل  های با  هدر درّ  ج(

 کنند.  حرکت می

 شود.  درست می................. .......................متراکم  شده و ................. .......................بخار آب در ارتفاعات باال به دلیل  د(

 

 شود؟ علّت تشکیل آبشار چیست؟  هایی ایجاد میآبشار در چه محل . ۲۲

 

 

آلودگی رودها می.  ۲۳ باعث  را که  بر محیط زیست خواهد عواملی  اثراتی  آلودگی رودها چه  ببرید.  نام  شوند 

 گذاشت؟  

 

 به سؤاالت زیر پاسخ درست و کامل دهید.  . ۲۴
 شوند؟ های طبیعی در چه نقاطی از کرة زمین تشکیل مییخچال الف(

 آیا ممکن است در نواحی استوایی، یخچال تشکیل شود؟ چرا؟  ب(

 

 نادرست درست 

   اند.  های شور تشکیل دادههای کرة زمین را آب% از آب ۷۵حدود  الف(
   هایش مقاوم باشد به صورت هموار و صاف است.  ساحلی که جنس سنگ ب(
   توان الکتریسیته درست کرد و ماهیگیری نمود.  با استفاده از پدیدة جزر و مد می ج(
   دریاچة ارومیه باقی ماندة دریای قدیمی و بزرگ است.   د(
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  ریاضی 
 جاهای خالی را عبارات مناسب پر کنید.  . ۲۵

ها  ای که مجموع آندرجه باشد را دو زاویة مکمل و دو زاویة مکمل و دو زاویه.................  .......................ها  دو زاویه که مجموع آن  الف(

 نامند.  می.................  .......................درجه باشد را دو زاویة ................. .......................

 گویند.  می.................  .......................های برابر دارد را چند ضلعی ها و ضلعای که زاویهچند ضلعی ب(

 باشند.  می................. .......................گوییم دو شکل  تبدیالت هندسی بر شکل دیگر منطبق کنیم، میاگر شکلی را با  ج(

باشد، مقعر و چند ضلعی.................  .......................ای  ای که زاویهچند ضلعی  د( باشند  .................  .......................ای که همة زوایای آن  داشته 

 شود.  ب نامیده می محدّ

 

 را رسم کنید.   Oحول نقطه  Xگرد ساعت °90دوران  . ۲۶

]تحت بردار   Xانتقال یافته  ب(
۱
 را رسم کنید.     [۲−

 است.( Oحول نقطه °۱۸۰را رسم کنید. )نکته: این همان دوران  Oنسبت به نقطه  X ةقرین ج(

 
 

 

 باشد.  می ۱۳و  ۴، ۱اندازة زوایای داخلی مثلثی به نسبت . ۲۷
 زوایای مثلث را بیابید.   الف(

 تر چند درجه است؟ مکمل زاویه بزرگ ب(

 متمم زاویه کوچک تر چند درجه است؟   ج(

 ترین زاویه خارجی آن چند درجه است؟ اندازة بزرگ د(

 

 چند تاست؟   xمقادیر ممکن برای  عددی طبیعی باشد، تعداد xباشد. اگر می xو  ۸، ۱۱اضالع یک مثلث . ۲۸
۱ )۱۶                        ۲ )۱۷                             ۳ )۱۵                           ۴  )۱۴   
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  سطح   ریاضی( فرایاد𝐴 ) 
 ها همنهشت باشند:  اگر همة شکل. ۲۹

 نسبت به یک خط است؟  Aکدام شکل قرینة شکل  الف(

 ای؟  است؟ تحت چه زاویه Aکدام شکل دوران یافتة  ب(

 است؟ A کدام شکل انتقال یافتة  ج(

 

 

 

𝐴𝐷𝐸  مثلث  کنیم. اگر مطابق شکل روی عرض مستطیل مثلثی متساوی االضالع رسم می.  ۳۰ = باشد،    ۲۰°

 را محاسبه کنید.   yو   xاندازة هر یک از زوایای 

 
 

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐵 ) 
�̂�. در شکل داده شده،  ۲۹ + �̂� = �̂�و  ۱۱۰° − �̂� = �̂�است. مقدار   ۶۰° + �̂�  کدام است؟ 

                             درجه  ۱۰۰( ۲  درجه  ۷۰( ۱

   درجه  ۱۶۰( ۴  درجه  ۱۱۰( ۳

 

 

 

را دارد.   𝑌𝑍دو سوم طول   𝑈𝑌عمود است و  𝑋𝑌بر  𝑇𝑉یک مستطیل است.   𝑊𝑋𝑌𝑍. در شکل مقابل  ۳۰

 باشد؟چند واحد مربع می  𝑊𝑋𝑌𝑍واحد مربع است. مساحت مستطیل   𝑇𝑈𝑉𝑋 ۱۲مساحت  
۱ )۱۸  ۲ )۲۱                             

۳ )۲۴  ۴ )۲۸   

  

𝑋 

𝑊 𝑍 𝑇 

𝑉 𝑌 
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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    خیس به خانه برگشتاو  رفت.  راه می  و بدون چتر  بارانای زیر  مردی 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  ۳سدر

 ۵ علوم تجربی  7فصل

 ۶ ریاضی  ۵فصل

 ششمروز 

 فروردین 7
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    فارسی 
 معانی کلمات مشخّص شده را بنویسید.   .۱

 سفر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد.  اثنای اسکندر در  الف(

 کردم.  ها میعالی قاپو و منارجنبان تعریف عمارت همان جور تو حال و هوای اصفهان بودم و از  ب(

 کنم.  در علم و عمل برایشان آرزو می ترقیاز خداوند تعالی سالمت و سعادت و  پ(

 ساده و کوچک نصیب او شد.   ایحجره ت(
 

 ها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید.  وجود دارد. آن غلط امالییدر هر جمله یک  .۲
 توان با طال هم خرید.  دقایق طلف شدة زندگی را نمی الف(

 شود.  زیرا قسمت اعظم عمر به قفلت سپری می  ب(

 سر بر ذریح آن حضرت گذاشت و آرام اشک ریخت.  پ(
 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.   .۳
 کند؟  روم، بشنو صدای پای من« بر چه مفهومی تأکید می میگفت عمر / بیت»با زبان عقربک می الف(

 تاریخ مغول اثر کیست؟   ب(

 ترین اثر هوشنگ مرادی کرمانی چه نام دارد؟  معروف پ(

 هاست« چیست؟  پیام اصلی درس »زندگی همین لحظه ت(

 ؟ رودنمیچرا جملة »خواندن و نوشتن« فعل به شمار  ث(
 

 های زیر مسند را مشخّص کنید.  در جمله . ۴
 شما بزرگوارید:   الف(

 ها حک شده بود.  ت حیات صاحبان قبور بر روی سنمدّ ب(

 نهالی به سی گردد درخت.   پ(

 قیمت هر کسی به قدر علم اوست. ت(
 

 های زیر را بنویسید.  مفهوم کنایه. ۵
 از کوره در رفتن:  الف(

 سرش:انگار یک سطل آب ریختند روی  ب(

 از زبان افتادن:   پ(

 

 ششمروز 
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 های زیر را بنویسید.  بن ماضی فعل. ۶
 بسازید:                        نگریستم:      می                          اندیشیده بودم:                      بخوابید:       

 

 کند؟  کدام مطلب اشاره میبیت »نار خندان، باغ را خندان کند/ صحبت مردانت از مردان کند« به . ۷
 زمان و وقت رسیدن انارها  (۲          ها                       نشین بر انسانتأثیر هم (۱

 طبیعت و آفرینش زیبای خداوند (۴           تأثیر خنده بر عظمت مردان تاریخ          پ(

 

 کدام گزینه فعل اسنادی است؟  . ۸
 ( خوانده شد ۴             ( شده است       ۳         خورده شد        ( ۲         آمده بود          (۱

 

 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
گردد و زمین برای پاک کردن نجاسات باید چه شرایطی داشته سط سگ چگونه پاک می و ظرف لیسیده شده ت.  ۹

 باشد؟  

 

 آب کر در برخورد با نجس چه حکمی دارد؟  . ۱۰
 شود. نجس می (۲                   شود.اگر رنگش تغییر کند نجس نمی (۱

 شود.  به هیچ وجه نجس نمی (۴              شود.         اگر بویش تغییر کند نجس می (۳

 

«  آیة شریفه ».  ۱۱

 در رابطه با چه موضوعی است؟ 

 

 مشخّص کنید.های زیر را درستی یا نادرستی عبارت. ۱۲

 

 

 

 نادرست  درست  

   اند ابتدا باید نجاست آن را برطرف کنیم.  برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده الف(
   شود.  تر باشد به آن آب کر گفته می لیتر کم ۳۸۴اگر مقدار آب از  ب(
   ها، حکم آب کر را دارد.  آب لوله کشی ساختمان پ(
   حیوانات حالل گوشت نجس است. خون، ادرار و مدفوع  ت(
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 ها خشک است؟  کند، در تابستانماه از سال باران دریافت می ۹کدام ناحیه با توجّه به آن که . ۱۳
 .ناحیة معتدل و مرطوب خزری (۱

 .ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی (۲

 . ناحیة گرم و خشک بیابانی (۳

 . ناحیة گرم و مرطوب سواحل جنوب (۴

 

 ها و مراتع سرسبز روییده است؟  در ارتفاعات کدام ناحیه جنگل . ۱۴
 . ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی (۲                      .ناحیه گرم و خشک داخلی  (۱

 . ناحیه گرم و مرطوب سواحل جنوب (۴                 .ناحیه معتدل و مرطوب خزری (۳

 

 پیامد نابودی جنگلی در یک ناحیه چیست؟  . ۱۵
 خورد.  تعادل طبیعت به هم می (۲     شوند.                      حشرات زیاد می (۱

 .(۳( و )۲های )گزینه (۴            روند.   جانوران آن ناحیه از بین می (۳

 

۱۶( A( How do you are your ………………. In English? 

B) I say I’m twelve years old. 
۱( number              ۲( age                   ۳( years                  ۴( date 

 

 (۱۷  How do you say »اولین روز ژوئن« in English? 

۱( The first day of june.                          ۲( One day in January 

۳( The last day in july.                            ۴( Saturday in june 

 

۱۸( My birthday is in mehr .   …………… is your birthday?  

۱( When                 ۲( What                 ۳( How old              ۴( Who 

 

  علوم تجربی 
 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت. ۱۹

 نادرست درست 
   گویند. حل کرده باشد را آب سخت می  آبی که مقدار زیادی آهک در خود الف(
   های زیر زمینی، فاضالب است. منشأ اصلی آلودگی آب ب(
   های سطحی است. تر از آبهای زیر زمینی معمواًل بیشمیزان اصالح موجود در آب ج(
   دهند.  زیر زمینی غالباً تیره رنگ هستند و بوی امالح معدنی میهای آب د(
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .۲۰
 های زیر زمینی هستند.  ترین امالح موجوددر آبمهم.................  .......................و ................. ....................... الف(

 های زیر زمینی است.  های سطحی معمواًل ........... از آبآلودگی میکروبی آب ب(

 است.  ................. .......................های دانه ریز و در خاک ............... ....................های دانه درشت  های زیر زمینی در خاک سرعت حرکت آب ج(

 هستند.  ................. .......................است و برای تشکیل سفرة آب زیر زمینی ................. .......................ها، فضای خالی و نفوذپذیری در آبرفت د(

 

 در جدول زیر هر یک از تغییرات ارائه شده، چه تأثیری بر میزان نفوذپذیری خاک خواهد داشت؟   .۲۱

 تغییر 
 نفوذپذیری 

 کاهش  افزایش 

   افزایش شیب زمین

   کاهش تراکم بافت گیاهی 

   افزایش اندازة ذرّات خاک 

 

 مورد( ۴گذارند؟ )چه عواملی بر عمق سطح ایستایی تأثیر می. ۲۲

 

 

 های آب زیر زمینی است؟  های بیان شدة زیر، مربوط به کدام نوع از سفره هر یک از ویژگی . ۲۳
 شود. دار ایجاد می تر در نواحی کوهستانی و شیببیش الف(

 برداری است. از طریق حفر قنات قابل بهره  ب(

 باشد.  برای استخراج آن معمواًل نیازی به پمپ آب نمی ج(

 شود.  ها ایجاد میدامنه کوهها و تر در دشتبیش د(

 

 آید؟  با رسم شکل توضیح دهید چه زمانی چشمة آب به وجود می. ۲۴

 

 

 

  ریاضی 
 را مشخّص کنید.   ۲۰تر از شود؟ تمام اعداد اول کوچک اعداد اول به چه اعدادی گفته می. ۲۵
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.  . ۲۶
 باشد. ها برابر با ............. میباشد، آن گاه ب.م.م این دو عدد برابر با ........... و ک.م.م آن bشمارنده aاگر  الف(

 عدد اول عددی است که .............. شمارنده و .............. شمارندة اول دارد.  ب(

 باشد.  ترین شمارندة هر عدد ............ میتر شمارندة هر عدد ............. و بزرگتعداد اعداد مرکب کوچک ج(

 باشد.  ............ میترین شمارندة هر عدد ..ترین شمارندة هر عدد ............ و بزرگکوچک د(

 

 ایم.  های مساوی با ابعاد طبیعی پر کرده متر را توسط مکعبسانتی ۴۲و  ۲۶و  ۱۲یک جعبه به ابعاد . ۲۷
 ها چندتاست؟ حداقل تعداد مکعب الف(

 ها چندتاست؟ حداکثر تعداد مکعب ب(

 

تا دسته بندی کنیم، هر   ۵تا  ۵تا و    ۴تا  ۴تا ،   ۶تا  ۶ها را تعدادی گردو درون یک سبد وجود دارد. اگر آن  .۲۸

 ترین تعداد گردوها چند تا است؟  آید. کمبار یک گردو اضافه می

 

 

 سطح  ریاض( ی فرایاد𝐴 ) 
 حاصل عبارات زیر را بیابید.  . ۲۹

 (  )الف ۷۲و  ۱۰۸= )

 )ب  ]۲۴۲و  ۷۷[= 

 

 کدام است؟   ۲۴و  ۱۸بیست و پنجمین مضرب مشترک دو عدد  .۳۰
۱ )۱۵۰                        ۲ )۱۷۲۸                          ۳ ) ۱۸۰۰                          ۴)  ۳۶۰ 

 

 سطح  ریاض( ی فرایاد𝐵 ) 
 

۲۳ی . عدد حاصل از تجریه ۲۹ × ۶۲ × ۴ × ۱۰۳ ×  چند صفر در مقابل خود دارد؟ ۵۸
۱ )۷                             ۲ )۸                                  ۳) ۳                               ۴) ۱۰ 

 

  ۲۵توان نوشت که بر و در صورتیکه تکرار ارقام مجاز باشد، چند عدد سه رقمی می   ۰و  ۳و  ۵و  ۷. با ارقام ۳۰

 پذیر باشد؟ بخش
۱ )۱۶                          ۲ )۹                                  ۳) ۸۱                               ۴) ۶۴ 
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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»  برآورد و گفت:سر از جيب تفکر 

 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  8فصل 

 ۶ ریاضی  ۶فصل

 هفتمروز 

 فروردین 8
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    فارسی 
 هر عبارت را بنویسید. نادرست امالی درست کلمات  .۱

 هنوز گیج و قرق زیبایی شعر است.   الف(

 نام بعضی نفرات رذق روحم شده است.   ب(

 کردند. شگفت انگیز بود که بزرگ شاعران روزگار او را تهسین میهایش آنقدر پروین و سروده پ(

 دانم که برای خیر و سالح شما تالش کنم.  من خود را موظف می ت(

 

 ص شده را بنویسید.  معنی کلمات مشخّ . ۲
 شد.  از وی سؤال می خصلت از پیدایش این  الف(

 کرد.   مکثکمی  ب(

 .  عبیریبدو گفتم که مشکی یا  پ(

 آموز.  آرمیدن هنگام شب  ت(

 

 های زیر را مشخّص کنید.  درستی یا نادرستی عبارت. ۳

 نادرست  درست  

   عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش این بود که در هنگام صحبت با بزرگان مکث کند.  الف(
   شود« از شهید چمران است. مردم نمیشود زندگی کرد، ولی بی این جمله »بی دست هم می  ب(

   پردازیم.  در قالب قطعه به موضوعاتی از قبیل پند، اندرز، مسائل اخالقی و اجتماعی میپ( 

 

 ها کلمات مناسب را در جای خالی قرار دهید.  با توجّه به جفت واژه. ۴

اند و دیدن(، )خوانده شده است و ........................ ( )گِل و گُل از .....................( )دیده)توصیه و وصیّت(، )وظیفه و  

 ....................... (، )افسانه از نیما یوشیج( 

 

 آرایة ادبی بیت » شو روز به فکر آب و دانه / هنگام شب آرمیدن آموز« را بنویسید.  . ۵

 

 خّص شده در بیت زیر را بنویسید.  نقش دستوری کلمات مش. ۶

 آموز«   دیدنچشم   مردمکه دام هست یا نه            بر  مندیش»

 

 فتمروز ه
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 های هر جمله را بنویسید.  شخص، شمار و زمان فعل. ۷
 سکه ها غلتیدند.  الف(

 دم در صحن از اتومبیل پیاده شدیم.   ب(

 

 های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  . زمان فعل ۸
 گذشته  –(حال ۴             گذشته      –(گذشته ۳             حال        –( گذشته ۲            حال«     -»حال

 

 عربی  - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 واجبات نماز چند مورد است؟ )نام ببرید.(  .۹

 

 ها چه حکمی دارد؟  چیست؟ و فراموش کردن آن . منظور از ارکان نماز  ۱۰

 اند؟  امام باقر )علیه السّالم( دربارة نماز اول وقت چه فرموده .۱۱

 

 « را ترجمه کرده و مفهوم آ ن را بنویسید.   . آیة شریفة » ۱۲

 

 دهد؟  کدام گزینه ترتیب جمعیتی شهرهای ایران را به درستی نشان می .۱۳
 کرج-تبریز - اصفهان - مشهد  -تهران ( ۲          تبریز        -کرج-اصفهان -مشهد  -( تهران۱

 تبریز -اصفهان -کرج-مشهد  -تهران (۴             اصفهان       -تبریز -کرج-مشهد  -تهران (۳

 

 ؟  نیست.کدام گزینه ترتیب در مورد خاک صحیح ۱۴
 هر نوع خاک مواد معدنی خاصی دارد.  (۲خاک الیة نازکی از پوستة زمین است.                 (۱

 نیست. موجودات زنده و هوازدگی عامل تشکیل خاک  (۴آید.       دست میها بهخاک بر اثر فرسایش سنگ (۳

 

 کدام گزینه از اهمیّت گردشگری نیست؟   .۱۵
 های گوناگونایجاد شغل (۲                                 ها       آشنایی با فرهنگ (۱

 کمک به شناخت محیط برای مهاجرت  (۴                                           ایجاد درآمد       (۳

 

 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ « بهاشخانه - دستت  -زبانمترجمة کلمات » .۱۶
۱)                                          ۲)  

۳)                                         ۴)  
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 است؟   نادرستترجمة کدام گزینه  .۱۷
 من پرسشی را از معلّمم پرسیدم.  ( ۱

 او به روستایش نزدیک شد.  ( ۲

 ها بحث کرد. او دربارة کتاب  (۳

 آیا از تو خیابان برگشتی؟    ( ۴

 

 در کدام گزینه، غلط وجود ندارد؟   .۱۸
۱)                                     ۲ )  

۳)                         ۴)     

 

  علوم تجربی 
 دهد یا خیر؟ چرا؟  موارد زیر مشخّص کنید آیا نیروی مصرف شده کار انجام میدر هر یک از  .۱۹

 نیروی وزن اتومبیل در حال حرکت:  الف(

 نیروی زنجیر متّصل به لوستر برای جلوگیری از سقوط آن:   ب(

 نیروی موتور آسانسور برای باال بردن شخص:  ج(

 قبل از پرتاب شدن توپ:                                                                     

 کند:    نیروی شخصی که توپی را پرتاب می د(

 بعد از پرتاب شدن توپ:                                                                     

 

 های زیر را مشخّص کنید.  درست یا نادرست بودن عبارت .۲۰

 نادرست درست 

   جسمی که در حال حرکت است انرژی دارد.هر  الف(

   برای آن که به وجود انرژی نهان پی برده شود، باید کار انجام شود.   ب(

   شود.  تر انجام میتر باشد، کار راحتجایی و نیرو کمهر زوایة بین جابه ج(

   جرم و سرعت جسم در میزان انرژی پتانسیل گرانشی آن تأثیر دارد. د(

 

متر هُل داده است. مشخّص کنید او چه مقدار    ۲۰ژول کار، خودرویی را به اندازة    ۱۰۰۰۰سعید با انجام    .۲۱

 نیرو به خودرو وارد کرده است؟ 
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کیلوگرم به وسیلة طناب به سقف وصل شده است. با رها کردن گلوله از   ۲  ای به جرممطابق شکل گلوله  .۲۲

شود. طول طناب ژول می  ۱۲۰، جعبه دارای انرژی  حرکتی    Bو برخورد آن به جعبة روی زمین در نقطه    Aنقطة  

 ( ۱۰۰را به دست آورید. )شدّت گرانش = 

 

 

 

 

 

برد. پمپ دیگری همین مقدار آب متری باال می  ۱۰  ثانیه تا ارتفاع   ۲۰لیتر آب را در مدّت    ۵۰۰پمپ آبی    .۲۳

ها را حساب کرده و نسبت برد. کار انجام شده توسط هر یک از پمپ ثانیه به همان ارتفاع می  ۴۰را در مدّت  

 ( ۱۰توان از این سؤال گرفت؟ )شدّت گرانش = ای میها را بیابید. چه نتیجه آن

 

 

 

کیلو ژول در دقیقه باشد، مشخّص   ۴۵آهنگ مصرف انرژی برای دویدن  آهنگ مصرف انرژی یعنی چه؟ اگر    .۲۴

 کیلو ژول بر گرم(  ۶/۳توان دوید؟ )موز: گرمی چند دقیقه می  ۱۵۰کنید با خوردن یک موز

 

 

 
 

  ریاضی 
 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.   .۲۵

 گویند.  می ................................  و به نقطة برخورد سه سطح  ........ ........................ها، به محل برخورد دو سطح در حجم الف(

 یال است.  ................................  رأس و   ................................ پهلو دارای  ۶یک منشور  ب(

 شود. دیده می ................................ رو به شکل و از روبه ................................  ال به شکل یک استوانه از با ج(

 گردد.  محاسبه می  ................................  گیری کنیم، حجم آن بر حسب  اگر طول یال یک مکعب را بر حسب متر اندازه  د(

 

متر مکعب را رنگ آمیزی کنیم. اگر  ۱۲𝜋متر و به حجم  ۳خواهیم دور تا دور ستون یک تاالر به ارتفاع  می  .۲۶

گرم رنگ احتیاج باشد، برای رنگ آمیزی این ستون چند کیلوگرم رنگ مورد نیاز است؟   ۲۵۰برای هر متر مربع  

(π = ۳ ) 
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 حجم و مساحت کل نیم استوانة زیر را بیابید.   .۲۷

 

 
 

۵گوشة یک مقوای مربعی شکل به ابعاد    ۴از    .۲۸ × ۰/۵های  مربع  ۵ × ها را از محل  بریم و سپس آن می  ۰/۵

 قدر است؟  خط چین تا کرده، تا یک جعبه ساخته شود. حجم جعبه چه
۱)۳۲  

۲)۱۲۵ /۱۰ 

۳ )۸ 

۴ )۱۶ 
 

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐴 ) 
 هر یک از دیدهای حجم زیر را رسم کنید.   .۲۹

 

 

 

 

دهیم. اختالف  واحد را یک بار حول طول و بار دیگر  حول عرض آن دوران می ۳و  ۲یک مستطیل به ابعاد  .۳۰

 های حاصل را بیابید.  حجم 

 

 

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐵 ) 
𝜋باقیمانده چقدر است؟ ) در یک مکعب مستطیل سوراخی ایجاد کردیم )شکل زیر( حجم . ۲۹ ≅ ۳) 

۱ )۸۰   ۲) ۵۰ 

۳) ۴۰   ۴) ۶۰ 

 

 

 

 

 

۴ 
۵ 

۴ 
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ی تواند نمایش گسترده های زیر نمی ایم. کدام یک از شکل های مکعبی را در امتداد قطرها بریده . یکی از وجه ۳۰

 این جسم باشد؟ 
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 ( 7شماره)گشتی در گلستان سعدی  

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

  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 در هر رقمی ضرب )منظور از رقم، یعنی اعدادرا   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 ۲و۱۱روس  د

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱7و۱۶دروس  

 ۴ عربی  ۴سدر

 ۵ علوم تجربی  ۱0و9های  فصل 

 ۶ ریاضی  7فصل

 هشتمروز 

 فروردین 10
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    فارسی 
 معنی کلمات مشخّص شده را بنویسید.   .۱

 یک تمدن بزرگ شد.   دارمشعلایران در پرتو گرایش به اسالم، همدوش با سایر مثل اسالمی  الف(

 در دو گیتی ز بد رستگار / نکوکار کردی برِ کردگار  بوی ب(

 و هم بر این بگذرم/چنان دان که خاک بی حیدرم زادمبر این  پ(

 اند. به اسالم کرده شایانیر  ایرانیان خدمات بسیا ت(

 

 های زیر هر کدام برای کدام سراینده و یا نویسنده است؟  های قسمتتوصیف . ۲
 شاعر و عارف بزرگ ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است که تذکره اولیا و منطق الطیر از آثار اوست.   الف(

 اند از: خدمات متقابل اسالم و ایران، داستان راستان، تماشاگه راز و ... است. برخی از آثار وی عبارت ب(

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید.   .۳

 

 در جملة زیر ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشخّص کنید.   .۴

سالگی  »پروین اعتصامی، اولین شعرهایش را در هفت یا هشت سالگی سروده است. شعر »ای مرغک« او در دوازده  

 است، محمّد حسین شهریار، شاعر بزرگ روزگار ما، او را تحسین کرده است.«   شده سروده

 

 عبارت زیر را ویرایش کنید.   .۵

دیدم که تازه در مدرسه را باز روم، وقتی به مدرسه رسیدیم. بابای مدرسه را می»صبح زود از خانه بیرون می

 کرد.« می

 

 نادرست درست 
   سهم عمدة شرکت کنندگان در تمدن اسالمی از آنِ کشورهای آسیایی بود.   الف(
   شود تا از نامفهوم بودن آن جلوگیری شود.  اسم جانشین ضمیر می  ب(
   بهتر است در امال از خط تحریری شکسته استفاده شود.   پ(
   های نگارشی را رعایت کنید.  مفهوم، پیام جمله، نشانهبهتر است هنگام نوشتن امال با توجّه به آهنگ،    ت(
   آید.  ل به صورت مفرد می عبرای نهاد مفرد، ف ث(

 

 هشتمروز 
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« به سؤاالت زیر پاسخ که جان بخشید و ایمان، خاک را آفرین پاک را / آنآفرین، جان  با توجّه به بیت »  .۶

 دهید.  
 قافیه و ردیف آن را مشخّص کنید.   الف(

 معنای »آفرین« در مصراع اول را بنویسید.   ب(

 

 های زیر ضمیر را پیدا کنید و نوع هر یک را مشخّص کنید.  عبارت .۷
 در دلش ایمان و مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد.   الف(

 گوید: قلب آدم نباید خالی بماند.  مادر بزرگم می ب(

 تو کجایی تا شوم من چاکرت  پ(

 تو را پرواز، بس زود است و دشوار ت(

 جا چون نگهبانم تو چون گنج اینمن  ث(

 

 تری دارد؟  کدام بیت با بقیه ارتباط معنایی کم .۸
 جمله عالم صورت و جان است علم     خاتم ملک سلیمان است علم               (۱

 باشد هر که با علم و دانش است قرین            در جهان کامکار می (۲

 گوید ز هستی در گذر عشق می         عقل گوید علم آموز و هنر             (۳

 تو را دانش و دین، رهاند درست             درِ رستگاری ببایدت جست  (۴

 

 زبان انگلیسی - مطالعات اجتماعی   -های آسمان پیام 
 غسل جمعه چند مرحله دارد؟ )توضیح دهید(  .۹

 

 های زیر را تعریف کنید.  واژه .۱۰
 خطبه:   الف(

 مأموم:   ب(

 

 ( سورة احزاب را بنویسید.  ۵۹ترجمه و مفهوم آیة ) .۱۱

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   .۱۲
 پوشش نامناسب بانوان چه نتایجی را به دنبال دارد؟   الف(

 آیا حفظ حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت بانوان است؟  ب(
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 کنند؟  ساالنه چه میزان گردشگر به شهر مشهد مقدّس سفر می .۱۳
 میلیون نفر ۱۸( ۴              میلیون نفر        ۱۵( ۳           میلیون نفر           ۱۶( ۲           میلیون نفر        ۱۷( ۱

 

 امام رضا )ع( در چه سالی و در کجا متولد شد؟   .۱۴
 مدینه - هجری ۱۸۴( ۲                مکه           –هجری  ۱۴۸( ۱

 مکه   –هجری  ۱۸۴( ۴             مدینه         –هجری  ۱۴۸ (۳

 

 ؟ نیستکدام گزینه صحیح  .۱۵
 رسد.  میراث یعنی هر چیزی که از گذشته به ما می (۱

 ها و ظروف است. ( میراث فرهنگی شامل سکه۲

 علم مطالعة زندگی انسان در گذشته، تاریخ است.   (۳

 آداب و رسوم از میراث فرهنگی مادی است.   (۴

 

۱۶( Which one is a “job”? 

۱( aughter                       ۲( grandfather                  ۳( housewife                   ۴( family tree 

 

۱۷( My brother is an ……………. He likes job.  

۱( mechanic                    ۲( shopkeeper                  ۳( engineer                      ۴( employees 

 

۱۸( That man is Mrs. Omidl’s ……….. They have two children.  

۱( husband                      ۲( cousin                           ۳( wife                            ۴( parent 

 

  علوم تجربی 
 مراحل تبدیل انرژی در هر یک از موارد زیر را بنویسید.   .۱۹

 توربین بادی: الف(

 صفحة خورشیدی:   ب(

 نیروگاه برق آبی:   ج(

 

انرژی    .۲۰ با  های زیر اختیار داریم. در کدام یک از حالتکیلو ژول در    ۲۱۰مقداری سوخت فسیلی )بنزین( 

 تری تولید کرد؟  تر استفاده کرد و انرژی حرکتی بیشتوان از این سوخت بهینهمی
 %   ۵۰خودرو الکتریکی با بازده  ←%   ۴۰مولد الکتریکی با بازده  ←سوخت فسیلی   الف(

 %  ۳۰خودروی بنزینی با بازده  ←سوخت فسیلی   ب(
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   .۲۱
 گیری کرد.  ها را اندازهدمای آن........ .....................................به کمک لمس کردن اجسام  الف(

 است.  ....................... ......................تر باشد، حساسیت دماسنج به تغییر دما هر چه قطر لوله دماسنج بیش ب(

 نام دارد.  ....................... ......................شود منتقل می ....................... ......................مقدار انرژی که بر اثر اختالف  (ج

 نامند.  آن ماده می... ..........................................های ماده را میانگین انرژی مولکول (د

 

 مواد مواد زیر را به دو دسته رسانا و نارسانای گرمایی تقسیم کنید .   .۲۲

 «بلوک سفالی -آلومینیم  -پشم شیشه  -هوا  - طال -پالستیک  - چوب  -شیشه  -آهن »

 

 شود؟  هایی منتقل میر هر کدام از موارد جدول زیر مشخّص کنید گرما از چه روش یا روشد .۲۳

 تابش همرفت  رسانش 

    خورشید 

    رادیاتور خودرو 

    بخاری

    اتو 

    اجاق گاز 

 

 

ها را کنار دریا درجه بندی باید کرد؟ اگر دماسنجی را باالی کوه درجه بندی کنیم، دمای آب چرا دماسنج  .۲۴

 دهد.  نشان می ℃۱۰۰در حال جوش کنار دریا را از 

 

 

 

  ریاضی 
۳۱۲𝑥−۶. اگر ۲۵ =  باشد:   ۱

 را بیابید.   𝑥مقدار  الف(

 را به دست آورید.    ۲۵𝑥−۱حاصل  ب(

 حاصل عبارت زیر را به صورت عددی توان دار بنویسیسد.   .۲۶
۲۱۰ + ۲۱۱ +⋯+ ۲۲۰

۲۵ + ۲۶ +⋯+ ۲۱۵  
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۲۴۵۴حاصل  .۲۷ −  کدام است؟    ۸۱۵۱
 ۲۴۵۲(  ۴                                ۲۴۵۴(  ۳                           ( صفر  ۲                             ۲۴۵۳( ۱

 

 

 تر است؟  بقیه کوچک یک از اعداد زیر از م دا ک .۲۸

۱ )(−
۱
۳
)

۳
                       ۲   )−(

۱
۳
)

۲
                       ۳)  (−

۱
۴
)

۳
                               ۴  )−(۰/۲۵)۲ 

 

 

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐴 ) 
۳۲حاصل عبارت  .۲۹ − ۲۲(−۱+ ۴ × ۳− ۲۲)۲ −  را بیابید.    ۲۰

 

 

)معکوس حاصل عبارت  .۳۰
۲
۵
)

۵
(−

۵
۳
)

۳
(

۳
۲
)

۲
 را بیابید.   

 

 

 

  سطح   ریاضی( فرایاد𝐵 ) 
۲۵۷. حاصل عبارت  ۲۹ + ۳۱۱۳ + ۸۰۵ +  مانده کدام است؟ تقسیم کردیم. باقی  ۱۰را بر  ۴۶۱۸

 ۲( ۴                                ۱(  ۳                            ( صفر  ۲                              ۳ (۱

 

۳۰ .𝑥  ۱ی در معادله+ √𝑥 =  برابر است با: ۳−
 نیست. 𝑥مقداری برای    (۴                              -۱۶( ۳                              -۹(  ۲                            -۴ (۱
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 ( 8شماره)گشتی در گلستان سعدی  

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

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 ۱۲تا۱روس  د

 ۳ مطالعات اجتماعی  ۱7تا۱دروس  

 ۴ عربی  7تا۱دروس  

 ۵ زبان انگلیسی  ۴تا۱دروس  

 ۶ علوم تجربی  ۱0تا۱های  فصل 

 7 ریاضی  7تا۱های  فصل 

 هنمروز 

 فروردین 11
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    فارسی 
 « از شاعر معاصر، قیصر امین پور، در کدام گزینه آمده است؟  آفرینش زنگ  پیام شعر » .۱

 شور و شوق    ( ۴           ناپایداری دنیا            (۳          رزوهای دست نیافتنی آ  (۲            کمال طلبی     (۱

 

 شود؟ کدام نوع جمله در مصرع اول بیت زیر دیده می .۲

 آن چه دیدی و آن چه گفتی باز گو«         »گفت طوطی ارمغان بنده کو       
 عاطفی  (۴                         پرسشی    ( ۳                             امری     (۲                  خبری      (۱

 

 در کدام عبارت، مفعول وجود دارد؟   .۳
 کژال که صدایی نشنید، ایستاد.   (۲                           یکی قطره باران ز ابری چکید.  (۱

 گورخانة رازِ تو چون دل شود.   (۴             ای در دهان آزاد ماند. دست گرگ، لحظه (۳

 

ترتیب مرتّب کنیم، کدام گزینه « بهتكرار-تشبیه- کنایه-تضاد های » اگر بخواهیم ابیات زیر را با توجّه به آرایه  .۴

 صحیح خواهد بود؟  
 باید آموخت حدیث زندگی می      باید اندوخت      تو را توش هنر می الف(

 و شاخی مادرش آواز در داد         از عجز کرد فریاد      فتاد از پای،  ب(

 ای خداوندِ روزی ده رهنم         خداوندِ نام و خداوندِ جای              پ(

 شدش گیتی به پیش چشم، تاریک   نمودش بس که دور آن راه نزدیک        ت(

 الف -ب - ت -پ  (۲               پ                  - الف -ب -ت (۱

 ت  - پ -الف -ب  (۴              ب                  - الف -پ -ت (۳

 

 در کدام بیت زیر، نهاد، به درستی مشخّص شده است؟  .۵
 هابی بدرقة تو کاروان                   منزل عشقهرگز نرسد به  (۱

 های نیاز شکوفهبشکفاند           بانگ اهلل اکبرت در دل                (۲

 معرفت کردگار ستدر نظر هوشیار          هر ورقش دفتری برگ درختان سبز (۳

 ات به وقت نماز گل سجاده           ز عطر       فضای خانهکند پر می (۴

 

 

 هنمروز 
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اند، .................  های زیر که از این کلمه به وجود آمده« به عنوانیک موضوع کلی باشد، عبارتروستا . اگر واژه »۶

 گویند.  موضوع می

 آب و هوای روستا« - آداب و روسم مردم روستا-نوع پوشش روستانشینان –»مشاغل روستاییان  
 ( درست نویسی ۴                 ( کوچک تر کردن  ۳                ( زمینه سازی   ۲             ( فضا سازی   ۱

 

 ........... .   به جزگوید، نشین خوب سخن می. شاع در همة ابیات دربارة تأثیر هم۷
 ( ای گل تو زجمعیت گلزار، چه دیدی؟            جز سرزنش و بدسری خار، چه دیدی؟ ۱

 وگرنه من همان خاکم که هستم        نشین در من اثر کرد                ( کمال هم۲

 بیفزاید نشین تو از تو به باید                             تا تو را عقل و دین( هم۳

 ( با بدان کم نشین که صحبت بد                   گرچه پاکی تو را پلید کند ۴

 

 «  با کدام یک از کلمات، صحیح است؟ گذار. ترکیب »۸
 ( بمب۴                        ( شُکر        ۳                   ( حج            ۲                  ( نماز       ۱

 

 « نشانة کدام گزینه است؟  از، در، با، اندر های ». کلمه۹
 ( مفعول۴                            ( متمم   ۳                           ( فعل   ۲                   ( نهاد    ۱

 

 است؟  نادرست. کدام عبارت ۱۰
 های کامل کننده. ( هر بند دو قسمت دارد: جمله موضوع، جمله۱

 ( هر بند، خودش یک موضوع دارد که در عین استقالل، با موضوع بندهای دیگر هم ارتباط دارد.  ۲

 شود.  ( جملة موضوع، معمواًل در انتهای بند نوشته می ۳

 شوند.  های کامل کننده برای تأیید، توضیح و یا برای روشن کردن مقصود جملة موضوع نوشته می( جمله۴

 

 زبان انگلیسی  - عربی  - لعات اجتماعی مطا  -های آسمان پیام 
 یابد؟ ها افزایش می کدام آیه بیانگر این است که با سپاسگزاری از خداوند، نعمت .۱۱

۱ )                           ۲  ) 

۳ )                            ۴ ) 

 

به کدام ویژگی  «      »آیه    .۱۲

 پیامبر اکرم)ص( اشاره دارد؟ 
 ساده زیستی  (۴امانت داری                            ( ۳          عزّت نفس       (۲               اخالق نیکو      (۱
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 های فداکاری حضرت علی )علیه السّالم( در راه خداست؟  ترین نمونههای زیر، یکی از کامل کدام یک از گزینه   .۱۳
 پذیرش مسئولیت خطرناک خواندن آیات سورة توبه در میان مشرکان بی رحم مکه.  (۱

 از خود گذشتگی در شب هجرت پیامبر اکرم )ص(  (۲

 تنها گذاشتن پیامبر اکرم )ص( در جنگ احد  (۳

 عبدود)جنگ جوی نامدار عرب(داوطلب شدن برای جنگ با عمرو بن  (۴

 

 ؟ نیستهای زیر، از شرایط مرجع تقلید یک از گزینهکدام .۱۴
 ( اعلم باشد، یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد. ۲                                             .( زنده باشد۱

 ( عادل باشد، یعنی به واجبات دینی عمل و از گناهان دوری کند.  ۴                            ( شیعه باشد.                 ۳

 

 است؟   نادرستیک از احکام نماز،  کدام .۱۵
 های نماز را خودش بخواند.  . در نماز جماعت مدموم باید غیر از حمد و سوره همه قسمت۱

تواند نمازش را دوباره به جماعت  جماعت شروع شود، نمی( اگر کسی نمازش را به تنهایی )فرادی( خوانده باشد و بعد از نماز  ۲

 بخواند. 

 ( اگر موقعی که امام در رکوع است، مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد، نمازش به جماعت صحیح است.  ۲

ا امام سر بر  ( اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنان چه امام در رکوع باشد، باید به رکوع برگردد و ب۴

 کند.  دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است، نماز را باطل نمی

 

 منظور از حق چیست؟   .۱۶
 چیزهایی برابر و مساوی که همة موجودات از ان برخوردارند.  (۱

 چه که انسان از ابتدای خلقت دارای آن است.  آن (۲

 های الهی که در اختیار انسان است. نعمت (۳

 ها را دارد.  اش شایستگی داشتن آنیک انسان به دلیل مقام انسانی (۴

 

 ؟  نیستهای اقتصادی کدام گزینه جزء دسته بندی مشاغل و فعالیت .۱۷
 کشاورزی  (۴                     تولید   (۳              خدمات      (۲           صنعت      (۱

 

 گرایی چیست؟ نتیجة مصرف .۱۸
 تر برای تولید کننده سود بیش ( ۲                     رفع نیازهای غیر واقعی مصرف کننده (۱

 فشار مالی زیاد برای مصرف کننده   (۴               اسراف                                            (۳

 

 کنیم.  ت ................ می. برای محاسبة تراکم جمعیّت، جمعیت آن منطقه را بر مساح۱۹
 ۱۰۰( تقسیم و سپس ضرب در ۴                    ( تقسیم       ۳             ( ضرب      ۲            ( جمع      ۱
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 . در کشور ما مسئولیت نگهداری از میراث فرهنگی بر عهدة کیست؟  ۲۰
 ( ادارة میراث فرهنگی۴ها              ( مورخان و موزه۳         ( نیروی انتظامی     ۲          ( دولت      ۱

 

 است؟  نرفتهدر کدام گزینه اسم اشارة مناسب به کار  .۲۱
۱)   

۲)  

۳)    

۴)  

 

 . کدام کلمة پرسشی برای جای خالی مناسب است؟ » ........... انتم؟ من مشهد« ۲۲
 ( من ۴                    ( من أین       ۳                 ( أین          ۲            ( کیف   ۱

 

 « مناسب است؟  کدام پاسخ برای سؤال »  .۲۳
۱ )                  ۲ ) . 

۳ )                ۴  ) 

 

۲۴( Teacher: Good morning. I am Mehrabi, your English teacher. 

Students: ………………… .  
۱(Hello, techer                               ۲( Hil English teacher  

۳( Good morning, teacher                     ۴(Good morning, Mr.  

 

۲۵( That woman is my ………… She’s my father’s sister.  

۱( nucie                                              ۲( grandmother 

۳( mother                                           ۴( aunt 

 

  علوم تجربی 
۱یک .................. آب تقریباً یک گرم است. )چگالی آب. ۲۶ 𝑔

𝑐𝑚۲ باشد( می 
 سانتی متر (۴میلی متر                 (۳متر مکعب            (۲میلی لیتر            (۱

 

 در ساخت یک وسیله، چه مواردی در انتخاب ماده یا مواد سازندة آن اهمیّت دارد؟  .۲۷
 همه موارد  (۴                  فراوانی مواد      (۳            قیمت مواد     (۲    های فیزیکی مواد     ویژگی (۱
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 ترتیب سختی مواد در کدام گزینه رعایت شده است؟  .۲۸
 صابون <چوب پنبه <ناخن< شیشه <الماس (۱

 صابون > ناخن >  چوب پنبه  >الماس >شیشه (۲

 ناخن>  صابون>  چوب پنبه  > شیشه> الماس (۳

 صابون>  چوب پنبه>  ناخن >  شیشه > الماس (۴

 

 دهند؟  هایی را به همراه سنگ معدن در کوره حرارت میماده های اکسیژن از آهن، چه برای جدا کردن اتم . ۲۹
 ماسه  -کربن دی اکسی  (۲ماسه                             -کربن مونوکسید (۱

 سنگ آهک -کربن  (۴سنگ آهک                     -کربن مونوکسید (۳

 

 ؟ نیست. کدام گزینه صحیح ۳۰
 شود.  تر مییش( اگر شیب زمین کم شود، نفوذپذیری خاک ب۱

 دهد.  ( زیاد بودن گیاخاک در خاک، نفوذپذیری خاک را افزایش می۲

 شوند.  های جاری می ( گیاهان، باعث کند شدن حرکت آب۳

 شوند.  ب به درون زمین میگیاهان، باعث کاهش نفوذ آ ( ۴

 

 گذارد؟ تری را در اختیار ما می های زیر، آب بیشیک از زمین. حفر چاه در کدام ۳۱
 ( رُسی ۴       ( گرانیتی )آتشفشانی(    ۳                      ( آبرفتی   ۲                   ( گچی   ۱

 

 . اگر هواپیمایی در حالت افقی در حال پرواز باشد، کار کدام نیروی منفی است؟  ۳۲
 ( باالبر۴                               ( وزن۳                ( پیش ران     ۲            ( مقاومت هوا  ۱

 

 شوند؟  ها چه نوع منابعی محسوب میهای فسیلی چیست و این سوخت . نوع انرژی سوخت۳۳
 تجدید پذیر -( جنبشی۲                  تجدید پذیر            -( پتانسیل۱

 تجدید ناپذیر -( جنبشی ۴           تجدید ناپذیر                -( پتانسیل۳
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   ریاضی 
 نهشت هستند.( . با توجّه به شکل زیر، کدام گزینه صحیح است؟ )هر سه مثلث هم۳۴

۱  )𝐴
    انتقال     
→    𝐵

    انتقال     
→    𝐶 

۲  )𝐴
    دوران    
→     𝐵

    انتقال     
→    𝐶 

۳  )𝐴
    دوران    
→     𝐵

    دوران    
→     𝐶 

۴  )𝐴
    دوران    
→     𝐵

    تقارن    
→    𝐶 

 

 شمارنده باشد؟  ۳وجود دارد که دارای  ۵۰تر از . چند عدد طبیعی دو رقمی کوچک ۳۵
۱)۱                          ۲ )۲                             ۳ )۳                                   ۴ )۴ 

 

 کدام است؟   ۳۰و  ۷۲. اختالف ک.م.م دو عدد ۳۶
۱ )۳۰۰                ۲  )۳۵۴                     ۳ )۳۲                            ۴ )۶۶ 

 

۶۴۲𝑥−۳حاصل عبارت . ۳۷ × ۱۶۳𝑥+۲ کدام است؟ 
۱ )۲۲۴𝑥+۱۰                     ۲    )۲۱۲𝑥−۱۰                  ۳  )۲۱۲𝑥+۱۰                     ۴)  ۲۲۴𝑥−۱۰

 

 

 با توجّه به الگوی داده شده در شکل بیستم چند مربع خواهیم داشت؟  . ۳۸
۱ )۷۶ 

۲ )۹۶ 

۳ )۸۴ 

۴)۱۰۴ 

 

 قدر است؟  تر چهتر است. زاویة کوچک درجه کم  ۳۵برابر دیگری،   ۴دو زاویه مکمل یکدیگرند و یکی از . ۳۹
۱ )۲۹                           ۲ )۳۷                             ۳ )۴۳                                   ۴ )۲۸ 

 

 عدد اول الگوی مقابل، چند خواهد بود؟   ۱۰جمع . ۴۰
۱ )۹۹-                       ۲ )۱۰۰-                        ۳ )۱۰۵ -                          ۴ )۱۰۶  – 
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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   «تعاذهاس»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  3است. ردیف چیده شده  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 

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

 ای از آشیانه

 یا روی شاخسار

 آمد ز ره بهار 

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