
 

 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 (98-99) سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات  سواالت

 
 مهر ستاد

 ادبیات فارسی:   درس نام                             3تعداد صفحه سواالت:                                                         شماره:

 42/01/98: امتحان تاریخ                                     نهم  پایه                                                  نام خانوادگی:و نام

 دقیقه 01 :  امتحان مدت                                          0صفحه:                                     جناب آقای جانعلی زاده نام دبیر:
 

                                           الف( واژگان

 (42/1در هر عبارت معنای واژه مشخص شده را در مقابل عبارت بنویسید. )هر واژه 

 غیب. )......................................( رّاز سِ ه این واقفهان مشو نومید چون  -0

 ننماید. )......................................( خوضانسان باید در گفت و گوهای دیگران  -4

 جوانی به بازار نیست. )......................................( متاع -3

 اقوت انار. )......................................(ی هقّح  فهم عاجز شود از  -2

 تنی. )......................................( محبسدر بسته  تا به کی در  -2

 )......................................( فرتوتیموسم کهنسالی و  -6

 نیست. )......................................( عارآموختن  -0

 .......................(غم مخور )............... مغیالنسرزنش ها گر کند خار  -8

 

 بارم

2 

 ب( درک مطلب و خود ارزیابی

 چیست؟ ((دل بد مکن ))مظور شاعر از عبارت  ((ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن))در عبارت  -9 

 

 

5/0 

 با کدام جمله ارتباط بیشتری دارد؟ ((تا ز اندک تو جهان شود پ ر       کم گوی و گزیده گوی چون د ر ))بیت  -01

 الف( سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن

 ب( در میان جمع هیچ کس را پند مده

 

5/0 

 یاد آور کدام ضرب المثل فارسی است؟ ((دائما یکسان نباشید حال دوران غم مخور))عبارت  -00

 

 

5/0 

 شاعر چه عاملی را سبب گمراه شدن انسان می داند. ((خاندان نبوتش گم شد   پسر نوح با بدان بنشست ))در عبارت  -04

 

 

5/0 

 با کدام یک از ابیات زیر ارتباط دارد؟  ((الیخافونَ لَومه لِاَنم ))آیه  -03

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

 

 چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور                      سیل فنا بنیاد هستی بر کندب( ای دل ار 

 

 

5/0 
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 بارم 4صفحه:                                   سواالت                                                   

یادآور کدام ضرب المثل مشهور فارسی است؟ ((راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار ))عبارت  -02  

 

 

5/0 

 با کدام بیت هم مفهوم است؟  ((ست فرصت دگربار نیستکه باری        غنیمت شمر جز حقیقت مجوی  ))بیت  -02

 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا         الف( ده روز مهرگردون افسانه است و افسون 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا       ب( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

  

5/0 

 با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ ((. هوشیار نیست دردریغا که شاگ             یام درس است و پند اهمه کار ))بیت  -06

 زمانه را چونکو بنگری همه پند است.                         الف( زمانه پندی آزادوار داد مرا 

 بسا کسا که به روز تو آرزومند است.         ب( به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری 

 

5/0 

 ((وین سر شوریده باز آید با سامان غم مخور     ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن ))معنای کدام بیت با بیت -00

 در تضاد و تقابل معنایی است؟ 

 کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود.                 الف( بر کام دل به گردش ایام دل مبند

 عالم پیر دگر بازه جوان خواهد شد.              ب( نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

 

5/0 

 پ( معنی و مفهوم شعر و نثر

 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور          گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید  -08

 

 

 

1 

 چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی             کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی  -09

 

 

 

1 

 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور              خلوت شب های تارفقر و کنج حافظا، در -41

 

 

1 

 د که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود.داعیه ای در باطن من پدید آم -40

 

 

1 

 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور          یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور -44

 

  

1 

 فکرت نکند نقش بود در دیوار هر که         ب بر در و دیوار وجود این همه نقش عج -43

 

 

1 
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 بارم 3: صفحه                                  سواالت                                                                        

 ت( دانش های زبانی

 مشخص کنید. در هر عبارت هسته، وابسته و نوع وابسته را -42
 

 

 

 نوع وابسته وابسته هسته گروه اسمی

    بلندترین قله

    سرزمین پهناور

5/1 

 توجه به ساخت فعل مضارع جدول زیر را کامل کنید.با  -42

 مضارع اخباری  بن مضارع مصدر

 )اول شخص مفرد(

 مضارع مستمر

 )اول شخص جمع( 

 مضارع التزامی 

 )سوم شخص جمع(

     دویدن

     رسیدن
 

 

2 

 ث( آرایه های ادبی

 چهار آرایه ادبی به کار رفته در بیت زیر  را نام ببرید -46

 ((چون تو را نوح است کشتیبان غم مخور                   ای دل، ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند ))

 

 

1 

 ج( تاریخ ادبیات

 خالی را با عبارت مناسب پر کنید. جاهای -40

 پدید آورنده نام اثر

  چهار مقاله

  کیمیای سعادت

 کیکاووس بن اسکندر 

 خواجه نصر الدین توسی 

 

 

1 

 ث( حفظ شعر

 جاهای خالی را پر کنید. -48

 ..................................................................................................                     کودکی از جمله آزادگان    

 بهتر از آن ................................................................................        دشمن ..................................................   

 ...............................................مهر ............................................        ر آمد ز دست       پایش از آن پویه د

2 

 موفق و پیروز باشید 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

 1/11/98: امتحان تاریخ                                     نهم   پایه                                                   امتحان امالی فارسی

 دقیقه 60:  امتحان مدت                                         صفحه: شماره                                              آقای الیاسی :نام دبیر

 

 بارم سواالت شماره

بدان که هر چه در وجود است، همه صنع خدای تعالی است. آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین  

و آنچه بر وی است. در زمین نگاه کن که چگونه بساط نو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و 

 بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید.از زیر سنگ های سخت آب های لطیف روان کرده تا 

ند نیازمنوجوانی تولد دوبارۀ انسان است. در این مرحلۀ پر تب و تاب، نوجوان، افزون بر رابطه با خود 

رابطه ای دیگر نیز هست، دوستان واقعی راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی برای 

 شکوفایی بهتر هستند.

ع دوستان در تمام لحظه های زندگی، خوشی و نا خوشی به ما کمک می کنند. مصاحبت با یک در واق

دوست خوب و شکیبا، همچون وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای 

درون را در ما زنده می سازد. انسان بی دوست همواره غمگین است به بیان دیگر تنهایی، یکی از 

 ائب است. زندگانی بی دوست ذوقی چنان ندارد.سنگین ترین مص

آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند. اگر سؤال از جماعتی کنند که او 

و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض داخل آن جماعت بود بر ایشان سبقت ننماید 

 سمع نکند.ننماید و اگر از او پوشیده دارند، استراق 
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 اره صفحه: شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس:                     شم
 

 بارم صفحه:                                    سواالت                                           شماره
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 (98-99) سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات  سواالت

 
 مهر ستاد

 نگارش:   درس نام       تعداد صفحه سواالت:                                                                               شماره:

 01/98/ 29:   امتحان تاریخ                                    نهمپایه                                                نام خانوادگی:و نام

 دقیقه 81:  امتحان مدت                                         0صفحه:                                   جانعلی زادهجناب آقای  نام دبیر:
 

                                                    

 .کنید انتخاب انشا نوشتن برای را زیر موضوعات از یکی

 دست دوست                                    در پریشان حالی و درماندگی گیرددوست آن باشد که  -0

 نقش و فواید ورزش کردن در زندگی -2

 شکوفایی کشورمان باشیم؟چگونه باعث نوآوری و  -3

 .      است الزامی انشاء نوشتن در زیر موارد رعایت: توجه

 ها بند نوشتن جدا -2 ( نتیجه-بدنه– مقدمه) ذهن بندی طبقه -0

 (ها جمله درست نگارش و غلط بدون) نویسی درست -4   (خوردگی خط بدون) نویسی پاکیزه -3

 مطالب انسجام و پیوستگی -6  !  ....( ؟ ،).  نگارشی عالئم رعایت -5

 .کند می زیبا را نوشته........ و ادبی جمالت و -احادیث -آیات -المثل ضرب -اشعار بردن کار به امکان حد در-7

 .باشید پیروز و موفق           

 پاسخ
 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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 2صفحه:         
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

  مطالعات اجتماعی نام درس:                               تعداد صفحه سواالت:                                 شماره:                        

 28/01/98: امتحان تاریخ                                      پایه نهم                                                   نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 71: امتحان مدت                                   0 صفحه: شماره                                         جمشیدیآقای  :رنام دبی
 

 بارم سواالت فصل

ل 
ص

ف
0 

  1.0غلط  صحیح دهد.ی شرقی را نشان میدرجه 66جهت  𝐸66ی مختصات نقطه -0

 بیان کنید. جنس و ترکیبو  مدار گردشی خورشیدی را از نظر بیرونی منظومه های درونی ودو تفاوت سیاره -2

 

 

0 

 منظور از انقالب زمستانی چیست؟ -3

 

 

0 

 نمودار زیر را کامل کنید. -4

 

0 

ل 
ص

ف
2 

 دهد؟ ) دو مورد (ها را تغییر میی ناهمواریچرا انسان چهره -0

 

 

0 

 هاست؟ )دو دلیل بنویسید(ها دشوارتر از صعود به قلهچرا سفر به اعماق اقیانوس -2

 

 

0 

 گیرد؟ی جوّ صورت میتشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در کدام الیه -3

 هیدروسفر                  بیوسفر              رهوَردسپ          ترموسفر

1.0 

 ی زمین چه پیامدهایی دارد؟گرم شدن کره -4

 

 

 

0 

 

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

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

 تعریف  .......................................................................................................................... 

 نتایج

 حرکت وضعی

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

 پیامد گرمایش زمین
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 2شماره صفحه:   مطالعات اجتماعی  نام درس:                                               شماره:                    نام و نام خانوادگی:
 

 بارم  سواالت فصل

ل 
ص

ف
3 

 های جهان دارد؟بومکدام یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را در تنوع زیست -0

 جنس خاک          میزان ارتفاع زمین             هاشکل ناهمواری          آب و هوا

1.0 

 باشد؟بوم میهای کدام زیستیک فصل خشک و یک فصل مرطوب از ویژگی -2

 .......................................زیست بوم 

1.0 

 های استوایی را بنویسید.ی استفاده از منابع طبیعی و جنگلدو راهکار صحیح و خردمندانه -3

0 ) ...............................................................................................................  

2 ) ...............................................................................................................  

0 

ل 
ص

ف
4 

 ؟آیندنمیکدام یک از موارد زیر از عوامل طبیعی جذب جمعیت به شمار  -0

 وسایل ارتباطی        نواحی معتدل و مرطوب             زیرزمینیذخایر           هاها و جلگهدشت

1.0 

مورد اشاره 2دادید؟)بهکاهش مشکالت شهرنشینی ارائه میهایی برایجمهور بودید،چه سیاستاگرشما رئیس -2

 نمائید.(

 

 

0 

 دو مورد از عوامل داخلی نابرابری در جهان را نام ببرید. -3

 

 

0 

 ی انسانی را بنویسید.های توسعهاز مالک دو مورد -4

  .......................................................................... ( 2  ............................................................................... ا( 

0 

ل 
ص

ف
0 

 غلط صحیح نامند.می قرون جدیدهای پانزدهم تا هجدهم میالدی را در تاریخ اروپا قرن -0
1.0 

 پادشاهان زیر کدام شهر را به پایتختی برگزیدند؟ -2

  ........................... شاه عباس اول :   ............................ شاه تهماسب :   ............................... شاه اسماعیل : 

1.70 

 ( ...................................... پرسودترین کاالی صادراتی ایران در زمان شاه عباس صفوی چه بود؟ ) -3
1.20 

 علت شکست سپاه ایران در جنگ چالدران چه بود؟ -4

 

0 

 به نظر شما چه دالیلی باعث رونق تجارت داخلی و خارجی در زمان صفویه شد؟ ) به دو مورد اشاره نمائید.( -0

 

 

0 
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 3: صفحه شماره    اجتماعی مطالعات: درس نام:                                              خانوادگی نام و نام:                    شماره
 

 بارم  سواالت فصل

ل 
ص

ف
6 

 ی حکومتی کریم خان زند در ارتباط با مردم چه تفاوتی با شاهان قبلی داشت؟شیوه -0

 

1.0 

 امتیازی از کشورمان گرفت؟ ) دو مورد (براساس قرارداد ترکمانچای ، روسیه چه  -2

 

0 

 دو مورد از کارهایی را که عباس میرزا برای پیشرفت ایران انجام داد ، بنویسید. -3

 

0 

ی خارجی و ایستادگی در برابر ستم نهضت تنباکو ، نخستین حرکت جدی مردم برای رهایی از نفوذ و سلطه -4

 غلط  صحیح      داخلی بود.

1.0 

  ............................................... من کیستم؟  -0

ید تری از ایرانیان علوم و فنون جدهایی به سبک اروپایی تأسیس کنم تا تعداد بیشتصمیم گرفتم در ایران مدرسه

را در داخل کشور بیاموزند و همچنین دستور دادم که معلمانی از کشورهایی جز روسیه و انگلیس برای تدریس در 

 این مدرسه استخدام شوند.

1.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

  آمادگی دفاعی تعداد صفحه سواالت:                                 نام درس:                                   شماره:                        

 30/00/98: امتحان تاریخ نام و نام خانوادگی:                                                     پایه نهم                                       

 دقیقه 60: امتحان مدت                                     0 صفحه: شماره                                          صادقی   آقای  :م دبیرنا
 

 بارم سواالت شماره

 0.1 ( مشخص نماییدالف( صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با عالمت ضربدر ) 

0 

2 

3 

 غلط        گفته می شود.     صحیح « جنگ»به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم، 

 غلط      همواره حافظ و نگهبان ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی می باشد.    صحیح « بسیج»

 لط غ       آزاد شد.     صحیح « ثامن االئمّه»طی عملیات  0360، در مهر ماه سال «خرمشهر قهرمان»

 

 1 ( مشخص نماییدب( گزینه ی صحیح را با عالمت ضربدر ) 

4 

 

1 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

00 

 

00 

 

02 

 

03 

 کدام گزینه از شهر های زیر در دوران دفاع مقدس، به اشغال متجاوزان بعثی در نیامد؟

  د( هویزه              ج( آبادان              ب( بُستان          الف( قصر شیرین 

 در ایران چه بود؟« گروهک های ضد انقالب»هدف اصلی 

 د( همه موارد    ج( منحرف کردن انقالب    نقالب اسالمیب( مخالفت با ا    الف( کشتن مردم بی دفاع

 ؟نیستمفهوم بسیج با کدام یک از واژه های زیر آمیخته 

   ب( پایداری در مقابل متجاوزان                             مقابله با نیروی ایمان الف(

 د( ایثار و فداکاری                             ج( مقاومت دربرابر دشمنان

 ابزار دشمن از دیدگاه مقام معظّم رهبری، کدام مورد است؟

 د( تبلیغات          ج( شجاعت            ب( تجهیزات           الف( نیروی نسانی 

 ؟باز می داشتند، مردم را از چه کارهایی «پیامبران الهی»

 د( عدالت خواهی            ج( صلح و دوستی            ب( جهل و نادانی          الف( یکتا پرستی 

 چیست؟« و ادامه ی انقالب اسالمی ایرانحفظ »راه اصلی 

 د( هر سه مورد          ج( پیروی از رهبری         ب( وحدت مردم        الف( ایمان به خدا 

 ، به چه معنی است؟«هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال»

 د( تجاوز        ج( تهدید          ب( تهاجم        الف( جنگ 

 «دفاع جزئی از هویت یک ملّت زنده است.»این سخن از کیست؟ 

 د( شهید بهشتی       ج( شهید مطهری      ب( امام خمینی )ره(       رهبری الف( مقام معظّم 

 چیست؟« تهدید نرم»نام دیگر 

 د( تهدید طبیعی           ج( تهدید روانی         ب( تهدید انسانی        الف( تهدید نظامی 

 چگونه نیازی است؟« امنیّت»

 د( نیاز نظری            ج( نیاز روحی          ب( نیاز معنوی        الف( نیاز مادّی 
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2 
 

 

 2شماره صفحه:   آمادگی دفاعی  شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: 
 

 بارم  سواالت شماره

 7 مناسب بنویسید.ج( در جاهای خالی کلمات  

04 

01 

06 

 

07 

08 

09 

20 

 واژه تهدید در مقابل . . . . . . . . . . . قرار دارد و هدف  . . . . . . . . . . . . از بین بردن امنیت است.

 هر ملّتی که اهمیّت . . . . . . . . . . . . . را درک نکند، به یک معنا . . . . . . . . . . . . . نیست.

اسالمی ایران، ریشه در . . . . . . . . . . مردم به اسالم و . . . . . . . . . . آن ها از پیامبر اسالم )ص( و اهل بیت انقالب 

 )علیهم السالم( دارد.

 بسیج، مدرسه ی . . . . . . . . . . . . و مکتب شاهدان و . . . . . . . . . . . . . . گمنام است.

 مسلح صادر گردید.نیروهایقوایکل. . . . آبادان، توسط . . . . . . . . . . . به عنوان فرماندهشدن . . . . . . دستور شکسته 

 یکی از فعالیت های مهم . . . . . . . . . . . . . . دانش آموزی برگزاری اردو های . . . . . . . . . . . است.

 تر از تهاجم . . . . . . . . . . . . . دشمن است.تهاجم . . . . . . . . . . . . دشمن از جهات مختلف، خطرناک 

 

 3 د( پاسخ کوتاه و کامل دهید. 

20 

22 

23 

 را نام ببرید.     الف:                           ب:« تهدیدات»انواع 

 در تهاجم فرهنگی کجاست؟« مکان های مورد تهاجم»

 را ذکر کنید.« بسیج اقشار»وظیفه اصلی 

 

  دهید.ه( پاسخ کامل  

24 

 

 

 

 

 

21 

 چه بود؟« 198قطعنامه ی »

 

 

 

 

 

 می نامیم؟ )دو مورد(« دفاع مقدس»چرا دوران هشت ساله ی جنگ تحمیلی را 

 

 

 

 

 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

 دینی : درس نام                               2 تعداد صفحه سواالت:                                                         شماره:

 22/01/98: امتحان تاریخ                                         پایه نهم                                                   نام خانوادگی:و نام

 دقیقه 01:  امتحان مدت                                       0 صفحه: شماره                                              آقای قائمی :نام دبیر
 

 بارم سواالت شماره

 یعنی ؟ "ما عرفناک حق معرفتک "  آیه 0

   ب ( آن چه چیزاست  که شایسته معرفت توست               الف( چه چیزی باعث می شود ترا بشناسیم 

 وج  د( الف         ج( آن چنان که شایسته است ، تو را نشناختیم 

1.0 

 آن ها را به دلخواه توضیح دهید . یکی از راه های شناخت صفات خداوند رانام ببرید و 2

 

0.0 

 را با )غ( مشخص کنید.نادرست  یها ینهگزرا با )ص (و درست  یها ینهگز 3

  غلط     یحصح   ازخداوند دست یابیم.     الف(  ما به قدر توان ودرک خود ، می توانیم به شناختی محدود

  غلط      یحصح        ب(   حمد به معنای ستایش است وکسی قابل ستایش است که دارای کماالت باشد.

  غلط       یحصح                                       قرآن ، واجب است .ج(  وضو گرفتن درموقع همراه داشتن 

0.0 

 .ناسب  راقراردهیددرجاهای خالی کلمه م 4

 است. الف( حقیقت ایمان ...................................

 ناپذیرند. .................................. ب( ایمان وعمل

 علی علیه السالم .......................... موجب ازبین رفتن ایمان می شود.ج(  به فرموده امام 

از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان  ................... -2...................  و- 0د( با توجه به سخن امام رضا علیه السالم 

 .استعلیه السالم 

 الم یکی از ...........................ما شیعیان است.ه( اعتقاد به قیام وظهور حضرت مهدی علیه الس

 ، ................... می گویند.و( به رهبری وهدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط 

3 

 0.0 راه های تقویت ایمان را نام ببرید. 0

 1.0 امام صادق علیه السالم چه چیزی راسبب پایداری ایمان دردل انسان می دانند؟  0

 مهم ترین دلیلی که  که باعث می شود انسان مومن از آرامش برخوردار باشد رابیان کنید. 7

 

0 
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 2شماره صفحه:      دینی           شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: 
 

 بارم  سواالت شماره

 .توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم 8

 

 

0.0 

 1.0 به چه مفهوم مهمی اشاره دارد؟  "ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا "آیه  9

 0 .دوشرط از شرایط مهم ظهور حضرت مهدی علیه السالم را بیان کنید 01

 ویژگی های امام خمینی )ره( را بیان کنید .سه مورد از  00

                                                                                                                                        

0.0 

 0.0 سه مورد از ویژگی مهم پیامبران را نام ببرید. 02

 تسلیم پیامبران الهی دربرابر دستورات خداوند رابیان کنید.یک نمونه از موارد  03

  

0 

 عبارات  زیر ر ا که مربوط به شرایط وضوی صحیح است ،کامل کنید  04

 وضو بگیریم.... صحیح است و ما نمی توانیم با آب ........ .....الف(وضو گرفتن فقط با آب .......

 یعنی....................................ب(مباح بودن آب 

 ج(نبودن مانع در اعضا هنگام وضو، یعنی..............................

 د( مواالت در کارهای  وضو یعنی.......................................

 

2 

 0.0 سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز ، تیمم کند رابیان کنید. 00

   

 موفق باشید 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

  قرآن تعداد صفحه سواالت:                                 نام درس:                                   شماره:                        

 23/01/98: امتحان تاریخ                                     نهم  نام و نام خانوادگی:                                                     پایه 

 دقیقه 45: امتحان مدت                                     0 صفحه: شماره                                             عسگریآقای  :نام دبیر
 

 بارم سواالت شماره

 در گزینه های زیر کدامیک معنای صحیح کلمه )هشدار دهنده( می باشد؟ 0

 د( مُنذِر              ج( اَجَل                   ب( مَحیا                 الف( مُرسِل 

1.25 

 ترجمه کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟ 2

 د( جُنود: جمع جُند         ج( عَسی: تا               ب( عِندَ: نزد            الف( بَین: میان 

1.25 

 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.  3

 (کردندمیعمل –شوند اندوهگین می –گیرنده پند –نیازمند  –بودند  –رستگاری  –برادران  –کرد گمراه –شدند مانع)

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

  صدّوا 5  سائل 0

  اخوه 6  کانوا 2

  فوز 7  اَضَلَّ 3

   یحزنون 8  مُدَّکِر 4

2 

 معنی ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را بنویسید. 4

 الف( وَ اَجَلٍ مُسَّمی:                                            د( فَاَصلِحوا:

 ب( لیقولُنَّ:                                                      هـ( اَتزَلَ السَکینَه:

 الحَقَّ:                                                  و( وَ فی اَنفسکم: ج( اِتَّبَعو

3 

 ترجمه آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنید. 5

 .....................................................................................هستند.قطعاً «: وَ عُیوناِنَّ المتَّقین فی جَنَّاتٍ »الف( 

 قطعاً ما ........................................................................................... .«: کَروَ لَقَد یَسَّرنا القرآنَ لِلذِّ»ب( 

 تا ............................................................................................. .«: تُرحَمونَ لَعَلّکُم »ج( 

 و پوشاند ............................................................................... .«: د( وَ یُکَفِّر عَنهُم سَیّئاتِهِم

2.5 

 گزینه های زیر صحیح و کدامیک غلط است؟کدامیک از  6

 غلط    ترجمه نُزِّلَ و اُنزِلَ یکی می باشد )هر دو به یک معنی است(         صحیح  -0

 غلط    کانوا یَعملونَ یعنی: انجام می دهند.                                      صحیح  -2

 غلط    صحیح                              بصائِر جمع کلمه بصیرت می باشد.           -3

 غلط    موقِنین به معنی اهل تقوی می باشد.                                    صحیح  -4

2 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

  زبان تعداد صفحه سواالت:                                 نام درس:                                   شماره:                        

 18/11/98: امتحان تاریخ نام و نام خانوادگی:                                                     پایه نهم                                       

 دقیقه 81: امتحان مدت                                     1 صفحه: شماره                                             موسویآقای  :نام دبیر
 

 بارم سواالت شماره

 ی  زیر را  کامل کنید. یک کلمه اضافی است. با کلمات داده شده جمله ها 1

relatives / recite / by the / make / helpful /set / special/ 

1.Do you and your cousins ……………………………the Haft seen table? 

2.These young children …………………………the Holy Quran. 

3.My aunt make a ……………………………food for Norooz. 

4.We normally visit our ……………………………………on the weekend. 

5.His wife is standing ………………………………gift shop. 

6.My best friend is very ……………………, but he is very nervous. 

3 

 با کلمات داده شده جمله بسازید. 2

forget / important / make coffee/ back a cake    

7………………………………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………………………………. 

9…………………………………………………………………………………………. 

11…………………………………………………………………………………………. 

4 

 کامل کنید. چپ را با ستون راستعبارات ستون  3

----------------------------         --------------------------------------- 

11.reading a                                              a. firework                                

                                                      b .culture         12.watch 

                                   c. on Nature Day    13.Islamic-Iranian  

14.go out                                                    d. special clothes 

                                                                  e. funny story             

2 
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 2شماره صفحه:                        شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: 
 

 بارم  سواالت شماره

 کنید.متن زیر را با کلمات داده شده کامل  4

likes / prayers /hold/ceremony/fast/ religious / from / lives 

My close friend is …15….....………Turkey. He ...16........................in Istanbul. Fitr Eid is 

a…17……….......  .  .Holiday in his  country. He…18……........……this day a lot. On Fitr Eid , 

Muslims don’t …19…….........……… .They say  their Eid…21…............……before noon. In all 

Muslims countries people …21…......………the same …22……….....……………….  

2 

 جواب کامل دهید.باتوجه به تصاویر داده شده به سواالت  5

 

23.Is your father a careless driver? 

 

  

24.What are they doing?  

 

 

2 

 ا کلمات داده شده جمله بسازید.ب 6

25.give/ older / to / what/ children/ do /people /? / 

 

26.before / the/ team/ football /the / match/ anthem/ sing/ national/. 

 

 

2 

 بنویسید.شکل صحیح افعال ذاخل پرانتز را  7

27.My father ………………………….me New Year gift.( to give) 

28.Our little brother  is ………………………some milk.( to drink) 

1 
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 3شماره صفحه:  شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس:                       
 

 بارم  سواالت شماره

 اسخ های داده شده سوال بسازید.برای پ 8

29………………………………………………………………………………………? 

No, they are talking about Festivals and Ceremonies. 

31. What……………………………………………………………………………………………….? 

Their brother drinks some coffee every morning. 

2 

 را کامل کنید. مکالمه زیر 9

A: Do you like New year holidays? 

B:…31………………………………………………………… 

A:Who visits you  in Norooz? 

B:…32………………………………………………………………. 

A:What do you get in Norooz? 

B…33………………………………………………………… 

A:What do you normally wear in New Yera? 

B:…34…………………………………………………………………………….. 

A:Does your mother cook New year meal? 

B:…35……………………………………………………………………………… 

A:Do you give gift to others too? 

B:....36............................................................................. 

6 

 را درجمله های زیر مشحص کنید.   و  جمله های         11

 37.Do you like rainy weather? 

38.She’s very patient. 

39.Are  you staying here? 

41.Fariba is a clever student. 

2 
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 4شماره صفحه:  شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس:                       
 

 بارم  سواالت شماره

 کامل دهید. متن زیر را بخوانید و به سواالت خواسته شد جواب 11

My name is Mary. I’m from Mashhad. I’m traveling to Shiraz in summer. I like 

to visit old places there. Shiraz is very beautiful places. I’m buying a plane 

ticket and packing for a trip. I’m going to Takhte - Jamshid first. After 

visiting different places in Shiraz , I’m travelling to Esfahan. Isfahan is 

famous for its famous building. I’m traveling to Tabriz , Zanjan , Khozestan , 

too. I’m staying in Khozestan for one month. 

41.Where is Mary from? 

42.Where is she traveling in summer? 

43.How is she traveling? 

44.Is she staying in Khozestan for 31 days? 

45.Is she traveling to Qom too? 

46.Where is she going first? 

 

 

6 

 خط باشد(5یکی را به دلخوا انتخاب کنید ویک پاراگراف در باره آن بنویسید. )حداقل  ,ازسه موضوع زیر 12

 درباره عید نوروز-1

 .درباره عید فطر2

 خود و خانواده.درباه ظاهر و شخصیت 3

 

5 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

 ریاضی  تعداد صفحه سواالت:                                 نام درس:                                   شماره:                        

 14/11/98: امتحان تاریخ نام و نام خانوادگی:                                                     پایه نهم                                       

 دقیقه121: امتحان مدت                                     1 صفحه: شماره                                     سیاهکل        آقای  :نام دبیر
 

 بارم سواالت شماره

 گزینه صحیح را مشخص نمایید. 1

a چند عضو دارد؟ 7و  2( مجموعه اعداد گویا بین 

 د( بی شمار                              5ج(                             2ب(                      3الف( 

bکدام کسر نمایش اعشاری مختوم دارد؟ ) 

الف( 
5

6
ب(                       

7

9
ج(                             

3

21
د(                             

5

11
 

c مجموعه اعداد گویا است؟عضو ( کدام یک از گزینه های زیر 

8ج(                        𝜋2√ب(                  7/13̅الف(  − 93√د(                     2√
 

d اگر )𝐴 =  باشد، کدام یک از رابطه های زیر صحیح است؟ {1,1}

{1}الف(  ∈ 𝐴             )1ب ⊆ 𝐴                    ){1}ج ⊆ 𝐴                   )د{∅} ⊆ 𝐴 

1 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاهای  2

 الف( اشتراک هر مجموعه با تهی برابر است با . . . . . . . . . . . . . . . ..

 ب( در دو شکل متشابه، اندازۀ زاویه های متناظر . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

 . . . . . . . . آن ها است. مساوی حاصلضرب . . . . . . . . . . ،پ( قدر مطلق حاصلضرب دو عدد

 ت( مجموعه اعداد گنگ را با نماد . . . . . . . . . . . . . . . نشان می دهیم.

1 

𝐴تمام زیر مجموعه های  3 = {2, {2},  1 را بنویسید. {3
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 2شماره صفحه:           ریاضی نهمشماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: 
 

 بارم  سواالت شماره

 با توجه به نمودار زیر، اعضای مجموعه های خواسته شده را بیابید. 4

 

𝐴))الف ∩ 𝐵) ∩ 𝐶 = 

 

 

𝐴))ب ∪ 𝐵) − 𝐶 = 

1 

 مجموعه های زیر را با اعضایشان مشخص کنید. 5

𝐴 = {−3𝑥|𝑥 ∈ ℤ , −1 ≤ 𝑥 < 2} 

 

 

 

𝐵 = {
1

𝑥 + 1 |𝑥 ∈ ℕ , 𝑥 ≤ 4} 

1 

𝐴دو مجموعه  6 = {𝑥 − 2 , 𝐵و  {7 = {3 , 𝑦 +  1 را بدست آورید. 𝑦و  𝑥با هم مساوی هستند، مقادیر  {1

 دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. احتمال های زیر را حساب کنید. 7

 باشد: 3رو شده الف( اختالف دو عدد 

 

 

 ب( هر دو عدد رو شده اول باشند:

1.5 
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 3شماره صفحه: شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: ریاضی نهم          
 

 بارم  سواالت شماره

 دو عدد گنگ بنویسید. 2و  3√الف( بین دو عدد  8

 

 

2ب( عدد  −    را روی محور اعداد نمایش دهید. 5√

  

 

𝐴پ( مجموعه  = {𝑥 ∈ ℝ|−2 < 𝑥 ≤  را روی محور نشان دهید. {3
 

1.5 

𝑥الف( اگر  9 < 𝑦و   1 > 𝑥2√باشد حاصل عبارت  1 + √𝑦2 .را بیابید 

 

 

 ب( حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

|4 − 32 × (−2 + 5)| = 
 

 پ( حاصل عبارت زیر را بدون نماد قدر مطلق بنویسید.

√(3 + √2)
2

+ |√2 − 5| = 

 

 

1.5 

به اندازه  DEFو اضالع مثلث  6و  5و  3به اندازه  ABCباهم متشابه اند. اگر اضالع مثلث  DEFو  ABCدو مثلث  11

x – 3   2 و  11وy + 8  باشند، مقادیرx  وy  را بدست آورید. )اندازه ضلع های مثلث ها، از کوچک به بزرگ

 نوشته شده است(

1 

را به دایره رسم می کنیم. ثابت کنید اندازه این دو مماس باهم  MBو  MAخارج از دایره دو مماس  Mاز نقطه  11

 مرکز دایره است( Oبرابرند. )

  )نوشتن فرض و حکم مسئله الزامی است(

 

 

 

 

1.5 
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 4ره صفحه: شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: ریاضی نهم          شما
 

 بارم  سواالت شماره

متساوی  DMCمی باشد. ثابت کنید مثلث  ABسط ضلع و Mمستطیل است و نقطۀ  ABCDچهار ضلعی  12

 الساقین است. )نوشتن فرض و حکم مسئله الزامی است(

1.5 

 .حاصل را به صورت عدد توان دار بنویسید 13

(
2
3)

3
× (

8
3)

−3

25 × 2−8 = 

1 

 صورت نماد علمی بنویسید.اعداد زیر را به  14

)الف 111111714/1 )ب            231/71 × 117 

1.5 

 بدست آورید. را حاصل کسر زیر 15

√363
× √33

√43 = 

1.5 

 را از تساوی زیر را بدست آورید. 𝑥مقدار  16

8 × 2𝑥−2 = 32 

1.5 

 الف( عبارت زیر را ساده کنید. 17

√32 + 3√51 − 4√2 = 

 ب( حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

(√5 − √2)(√5 + √2) = 

 ج( مخرج کسر زیر را گویا کنید.

7

2√523 = 

  
1 

 
 

1.5 

 

 
1.5 
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 )دوره اول( دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب
 98-99سال تحصیلی  اول                           نوبت امتحانات سواالت                                          

  علوم تجربی نام درس:                               3تعداد صفحه سواالت:                                   شماره:                        

 12/21/98: امتحان تاریخ نام و نام خانوادگی:                                                     پایه نهم                                       

 دقیقه 81: امتحان مدت                                     2 صفحه: شماره                                 یرمحمدحسینیمآقای  :رنام دبی
 

 بارم سواالت شماره

 2211 الف( درستی با نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  

 2 

1 

3 

4 

1 

 نادرست       درست                                                  در ساختار سولفوریک اسید، اکسیژن وجود دراد.

 نادرست       درست      .هرچه تعداد اتم های کربن در هیدروکربن بیشتر باشد جاری شدن آن آسان تر است

 نادرست       درست                                در حرکت یکنواخت تندی متوسط برابر با تندی لحظه ای است.

 نادرست       درست                                اتم های فلز با از دست دادن الکترون به آنیون تبدیل می شوند.

 نادرست       درست             به پیوند دوگانه تبدیل می شود. C-Cدر واکنش پلیمری شدن اتن، پیوند یگانه 

 

 2211 ب( گزینه صحیح را انتخاب کنید.  

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

21 

 عنصر های اصلی سازنده پالستیک کدامند؟

  نیتروژن-د( کربن  هیدروژن-ج( اکسیژن        کربن -ب( اکسیژن    هیدروژن-الف( کربن

 ها داد و ستد الکترونی صورت می گیرد.هنگام ترکیب شدن اتم های .................و ................... بین آن 

  نیتروژن-د( کربن    کربن-ج( اکسیژن      فلوئور -ب( آهن      هیدروژن-الف( اکسیژن

 نقطه جوش کدام هیدروکربن باالتر است؟

 C11H41 د(  C8H28 ج(     C4H21  ب(     CH4 الف( 

 عامل اصلی حرکت ورقه های سنگ کره کدام است؟

 د( اختالف چگالی  ج( جریان های همرفتی فشار -ب( دما   ماالف( د

 بزرگترین ورقه سنگ کره کدام است؟

 اروپا-د( آسیا ج( اقیانوس اطلس ب( اقیانوس آرام الف( اقیانوس هند

 

 1 ج( جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  

22 

21 

23 

24 

21 

26 

27 

 حرکت را .................... می گویند.فاصله مستقیم بین شروع تا پایان 

 عناصری که در یک ستون قرار دارند تعداد .................. مدار آخر آن ها با هم برابر است.

 اجزای سازنده نفت خام بر اساس ................. در برج تقطیر از یکدیگر جدا می شوند.

 بستگی دارد.ویژگی مواد به ........... ذره های سازنده آن 

 عددی که تندی سنج خودرو نشان  می دهد مقدار ............... است.

 در به وجود آمدن نیرو لزوما .............. جسم شرکت دارند که با یکدیگر لزوما درتماس نیستند.

 کدامیک از ترکیبات زیر یونی و کدامیک مولکولی است؟

 ...........اتانول............  نمک..................
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 1شماره صفحه:                        شماره:                    نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس: 
 

 بارم  سواالت شماره

  نمره( 1د( مفاهیم زیر را تعریف کنید: )  

28 

 

29 

 

11 

 

12 

 نیروهای متوازن:

 

 واکنش پلیمری شدن:

 

 یون :

 

 سونامی:

 

 

  ه( به سواالت زیر پاسخ های کوتاه دهید: 

  واکنش سوختن گاز شهری به صورت زیر است. نام مواد را مشخص کنید. 11

 

121 

 .انواع نیروی اصطکاک را نام ببرید 13

 

121 

 مورد(. 1ویژگی ترکیبات یونی را بنویسید.)  14

 

121 

 مورد(. 1حاصل از برخورد یک ورقه قاره ای با یک ورقه اقیانوسی را بنویسید. ) پدیده های  11

 

121 

 .مورد( 3در اثر افزایش گاز کربن دی اکسید در جو چه مشکالتی به وجود می آید. )  16

 

1271 

 ورد جایجایی قاره ها را بنویسید.دو مورد از شواهد موافقان وگنر درم 17

 

121 
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 3نام و نام خانوادگی:                                                 نام درس:                        شماره صفحه:             شماره:        
 

 بارم  سواالت شماره

 رسم نمایید. 21Neالف( مدل اتمی بور را برای  18

 

 

) با رسم مدل اتمی سدیم و آرگون دارد؟ چرا؟  Neب( کدامیک از اتم های مقابل ویژگی های مشابه بیشتری با اتم 

 (Na22- Ar28 توضیح دهید()

 

  

2211 

  و( مسایل زیر را حل کنید: ) ذکر فرمول و واحد ها الزامی است( 

 جسم روی سطح میز ساکن است. نیروهای وارد بر جسم را نشان دهید و مقدار هریک را حساب کنید. 19

 

2 

  دقیقه رکاب می زند. 1ت را در مد Bتا  Aدوچرخه سواری مسیر  31

 .کنید حساب را شده طی مسافتالف( 

 

 است؟ ثانیه بر متر چند متوسط تندی مقدار ب(

 

 

2211 

کیلومتر برساعت  71کیلومتر برساعت به   28ثانیه از 1راننده ای در یک مسیر مستقیم سرعت خودرویی را در مدت  32

  برحسب متر بر مربع ثانیه حساب کنید. رسانده است. شتاب متوسط خودرو را

 

2 

 است؟ کیلوگرم چند جسم جرم. است 1m/s 4 جسم شتاب زیر شکل در 31

 
 این جسم به کدام جهت شتاب می گیرد؟

 

1271 
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