
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/08/12

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان ادیبموضوع 1.عربی نهم:2.مطالعات اجتماعی نهم

 
«ُحْسن» بر وزن «فُْعْل»     1.گزینه 3

 
«ُخلُق» بر وزن «فُُعْل»

 
کلمات «سعاَدة» و «َشقاَوة» بر وزن «َفعالَۀ» هستند.

تنها وزن «ِفعالَۀ» وجود ندارد.
کد سوال: 223795-منتا-1396-متوسط

 
مکانی براي عبور مردم از خیابان (گذرگاه پیاده) 2.گزینه 2

 
- گذرگاه پیاده - پیاده رو                                           معناي گزینه ها: 

- اداره ي راهنمایی و رانندگی - عالمت هاي راهنمایی و رانندگی                               
کد سوال: 223801-منتا-1396-آسان

ترجمه ي جمله: چرخش به سمت چپ ممنوع 3.گزینه 4
کد سوال: 223810-منتا-1396-آسان

َکَتَب: نوشتند / التَّالمیذ: دانش آموزان / صحیفًۀ ِجداریًَّۀ: روزنامه دیواري / رسموا: کشیدند، رسم کردند / فیها: در آن / 4.گزینه 3
عالمات الُمرور: عالمت هاي عبور و مرور / َشَرحوا: شرح دادند / معانیها: معانی آن

کد سوال: 223733-منتا-1396-سخت

 
5.گزینه 2

کد سوال: 223858-منتا-1396-آسان

 
ترجمه ي سؤال: چه کسی عالمت هاي راهنمایی و رانندگی را توضیح می دهد؟ 6.گزینه 2

 
پاسخ: پلیس راهنمایی و رانندگی

 
کلمه ي سؤالی «َمْن» درباره ي انسان است و گزینه ي  پاسخ درست است.

سایر گزینه ها مربوط به غیر انسان هستند.
کد سوال: 281291-گزینه 2-1395-آسان

(دیده شده) اسم مفعول است و کلمه باید بر وزن مفعول باشد و (دانا) اسم فاعل است و کلمه باید بر وزن فاعل باشد، 7.گزینه 3
بنابراین گزینه ي  درست می باشد.

کد سوال: 223761-منتا-1396-سخت
َتصاُدم (َتفاُعل)، اِحَتَرق (اِفَتَعل)، ُرُجوع (فُعول) صحیح می باشد. 8.گزینه 1

کد سوال: 300995-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1397-متوسط

 
، حروف اصلی کلمۀ (اِنَکَسَر) (ك.س.ر) بوده و بر وزن اِنَفَعَل می باشد. در گزینۀ  9.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها: 

، (ش.غ.ل) می باشد و هر سه کلمه بر وزن اِفَتَعَل می باشد. ، (ن.ش.ر) و در گزینۀ  حروف اصلی کلمه در گزینۀ  (خ.ر.ع)، در گزینۀ 
کد سوال: 301132-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1397-آسان

 
: نادرست زیرا «ُصَور» بر وزن «فَُعل» است.  گزینۀ   10.گزینه 4

 
: نادرست زیرا «َرساِئل» بر وزن «َفعائل» است.  گزینۀ  

: نادرست زیرا «َمفاِتح» بر وزن «َمفاِعل» است و جمع کلمۀ مفتاح  مفاتیح می باشد بر وزن َمفاعیل. گزینۀ  
کد سوال: 282725-گزینه 2-1396-سخت

 
چهار سیارة دورتر از خورشید که از گازهاي مختلف تشکیل شده اند و «سیاره هاي بیرونی» نامیده می شوند. 11.گزینه 4

کد سوال: 212241-منتا-1396-آسان

 
یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول می کشد که به آن حرکت انتقالی می گویند. 12.گزینه 4

کد سوال: 212245-منتا-1396-متوسط

 
سیارة مشترك یک سیارة گازي است و  قمر دارد. 13.گزینه 1

کد سوال: 212281-منتا-1396-متوسط
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صفحه 2

 
در نیمکرة شمالی اول دي کوتاه ترین روز سال است که به آن انقالب زمستانی می گویند. 14.گزینه 2

کد سوال: 212316-منتا-1396-متوسط

 
قطر خورشید حدود  برابر قطر زمین و جرم آن  هزار برابر جرم زمین (  کیلوگرم) است. 15.گزینه 2

کد سوال: 223626-منتا-1396-سخت
16.گزینه 2

خورشید از شرق طلوع می کند، اول  درجه ی غربی ظهر می شود و بعد  درجه ی غربی.

 

ظهر

درجۀ غربی 30
درجۀ غربی60

خورشید

1 2ظهر

الفشهر بشهر

 

کد سوال: 223703-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1396-سخت
رنگ زرد و قهوه اي بر روي نقشه، فالت ها و کوه هاي بلند را نشان می دهد. این فالت ها، کوه هاي بسیار بلند با قله هاي 17.گزینه 2

نوك تیز را در بر گرفته اند. در کوه هاي کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قله ها به شکل گنبدي در آمده اند و شیب دامنه ها مالیم

 
است. این کوه ها دره هاي باز به شکل U دارند.

کد سوال: 264333-قلم چی-1397-آسان
،  و  درست و گزینۀ  نادرست است، زیرا رنگ سبز باتوجه به متن کتاب درسی و نقشه و تصویر صفحۀ  گزینۀ  18.گزینه 1

در نقشه ناهمواري هاي جهان نشان دهندة نقاط پست و کم ارتفاع است.
کد سوال: 271309-گزینه 2-1397-آسان

منظومۀ شمسی داراي هشت سیاره است که  سیارة نزدیک تر به خورشید سطوح سنگی و جامد دارند که به آن ها 19.گزینه 4
سیارات درونی گفته می شود و در میان این سیارات سنگی، سیارة زمین که سومین سیارة نزدیک به خورشید است، بزرگ ترین آن ها

نیز می باشد.
کد سوال: 350461-گزینه 2-1395-متوسط

آب کره (هیدروسفر) شامل اقیانوس ها و دریاها، دریاچه ها و رودها و بقیۀ آب هاي سطحی، آب هاي زیر زمینی، 20.گزینه 1

 
یخچال ها و نزوالت جوي است.

کد سوال: 212566-منتا-1396-سخت
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