
9955ماه ماه   اسفنداسفند  2020آزمون آزمون 
))  ي اول متوسطهي اول متوسطه  دورهدوره((ي نهم ي نهم   پايهپايهي سؤال ي سؤال   دفترچهدفترچه

 سؤالسؤال  8080    ::هاي آزمونهاي آزمون  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
دقيقهدقيقه  9595    ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

گويي زمان پاسخ ي صفحه شماره ي سؤال شماره تعداد سؤال نام درس
دقيقه 10  3 1 10فارسي 

دقيقه 10  4 11 10عربي 
دقيقه 510و  6 21 10مطالعات اجتماعيـسمان هاي آ پيام

دقيقه 10  7 31 10انگليسي زبان 
دقيقه 30  8 2041ـ عاديرياضي 

دقيقه 30  12 61 20رياضي ـ موازي
دقيقه 25  15 81 20علوم تجربي

دقيقه 25  19 101 20 )شناسيزيست و زمينهاي شيمي، فيزيك،بخش(علوم تجربي 

 طراحان

نام طراحاننام درس
سپيده فالحيعيوق،آرشپور،خانحميد اصفهاني، سپهر حسن  فارسي
معصومه طبيبي، سيدمحمدعلي مرتضوي، رضا معصوميجعفري،  فائزه  عربي

 ـهاي آسمان  پيام
 مطالعات اجتماعي

زهرا داميار، حامد دوراني، سكينه گلشني فؤاد باغستاني، صالح احصايي،
، جواد مؤمنيعاشوريعبدالرشيد شفيعي، علي  يانگليسزبان 

بنيامين قريشي، مصطفي فرزانه، فرهود فيروزبخش، هومن صلواتي، بهاره صادقين، فرزاد شيرمحمدلي،،راضيه انتخابي، مهدي زارعحميد اصفهاني،محمد،سياوش آل  رياضي
 سينا گروسي، حميد گنجي، علي معصومياميربهادر كتابي،

علوم تجربي
سيدمحمد كاظم موسيمقدم،مونا عليزادهشهرابي،مريم صالحي: شيمي
هادي عبدي، فاطمه كالنتريونآرمين سعيدي سوق،  مرتضي اسداللهي، سيدرضا رضوي، شعار جواد احمدي :فيزيك

پور، ليلي نظيف ، سميرا نجفمجتبي ميرزايي كچويي،مقدم، فريبرز  الهام شفيعي، مونا عليزادهفر،محمدعلي اديبمند،ناهيد احمدي، مهدي اخالص:شناسيزيست و زمين

گزينشگران و ويراستاران

 فارسي نام درس
هاي آسمان ـپيام

علوم تجربيرياضيانگليسيزبان عربيمطالعات اجتماعي

حميد اصفهاني  مؤمني جواد  سيدمحمدعلي مرتضوي  زهرا داميار  حميد اصفهاني  مسئول درس
توحيد شكري: شيمي
بابك اسالمي: فيزيك

مقدم مونا عليزاده: شناسي زيستزمين و 

، رشيد شفيعيعبدال  درويشعلي ابراهيمي  سكينه گلشني  پور خان حسنسپهر   ويراستار
ثابت عباس شفيعي

،فاطمه راسخ
حميد گنجي، مرتضي اسداللهي

قدمم ، مونا عليزادهراز بهبود مه: شيمي
شعار جواد احمدي،  مرتضي اسداللهي: فيزيك

پور سميرا نجف، مجتبي ميرزايي: شناسي زيستزمين و 

گروه فني و توليد
شعارجواد احمدي  مدير گروه آزمون
مقدممونا عليزاده مسئول دفترچه

بهاره لطيفي آرايينگاري و صفحهحروف
عليرضا سعدآباديناظر چاپ
مريم صالحيسازيمدير گروه مستند

ي مستندسازيمسئول دفترچه فرزانه دانايي 
  

)وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
021021--66463463: : تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

و آموزشو آموزش  وقف عام شد بر گسترش دانشوقف عام شد بر گسترش دانش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي



4: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم پايه  1395اسفند  20آزمون   -5ي  پروژه

  

)نگاه به گذشته(؟ نيستدر عبارت زير، كدام كلمه موصوف  -11
»!الموسيقَي و الصور المتحرّكة الّتي إنتَشَرت في صحيفة اُسبوعيةمن إختراعات إديسون المهمة مسجل «

إديسون) 2إختراعات )1
صحيفة) 4الصور) 3

»عليك بذكرِ اهللا فإنّه نور القلبِ«ي درست كدام است؟  ترجمه -12
!هاست آن، نور دل زيرابرتوست كه خدايت را ياد كني  )1
!اد، نور قلبت شودبايد خدا را يادكني تا آن ي) 2
!بر تو باد ياد خداوند كه نوري در دل است) 3
!آن، نور دل است كهبايد خدا را ياد كني ) 4

است؟ نادرستكدام ترجمه  -13
1( تحفكند دوست من در موزه كار مي: ،يشتغلُ صديقي في الم،
،كند او هر روز از مردم استقبال مي: ،هو يستقبلُ النّاس كلّ يومٍ) 2
3( ميلة هناكلهم آثار ج شرحكند جا برايشان تشريح مي و آثار زيبايي را آن: ،و ي،
4 (النّاس فيدة تَنفعرسانند اين توضيحات مفيدند و به مردم سود مي!: توضيحاته الم!

ترجمه شده است؟ نادرستكدام گزينه قسمت مشخّص شده در   -14
گران: !غاليةت نفقات الشّركة كانَ) 2  زياد كرد!: أدب التّالميذ كثُرَ )1
تكاليف درسيتان!: ؟واجباتكم الدراسيةهل كتبتُم ) 4  ها تنديس!: ؟التّماثيلهل شاهدت كلَّ  )3

»!حت القطارِاديسونُ طفلينِ من تَ.... «كند؟  مي كاملكدام كلمه عبارت را درست  -15
1(  حترَقَ) 3  أنقذَ) 2  طَبع4  ا (قدر

است؟ نامناسبيل عبارت مقابلش كدام كلمه براي تكم -16
ال تظهرُ!: ن حجابوالنّساء المؤمنات بد.... ) 2  الرّأس!: من الجسد..... إنّ الصبر من االيمان كَـ) 1
يصدم!: الجو بارداً بعد نزول المطرِ.... ) 4  النّشيطينَ....!: اُحب من بين تالميذي ) 3

؟نيستكدام كلمه با بقيه هماهنگ  -17
الصوم) 4  المياه) 3  النَّهر) 2  البِئر  )1

است؟متناسب » إنّا ال نُضيع أجر من أحسنَ عمالً«ي  گزينه از نظر مفهوم با آيه كدام -18
1( لنا في هذ اُكتُبه 2  .حسنة نيا و في اآلخرةالد (دجو دشيئاً و ج من طلَب!  
!ن الخطايا فعملُه حسنمن يعتذر م) 4  !من يصنع خيراً فأجرُه عند اهللاِ) 3

است؟ نادرستكدام مكالمه  -19
!ال أقدر، ما عندي فُرصةٌ!: تعالَ معنا) 2  !ال شُكرَ علي الواجبِ!: أشكرك شكراً جزيالً )1
!نَ رياالًيثَالث!: كَم رياالً تأخذُ؟) 4  !العشرة تماماً!: عفواً، كَم الساعةُ؟) 3

همزمان، تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟طور  زير به هاي گزينهيك از  در كدام -20
!الطّفولة هي السنوات االولي من الحياة) 2  !نذهب الي متحف مكّة المكرّمة )1
!ليس القطار مكان بيع البضائع) 4  !عجزَت اُسرتي عن دفع نفقاتي) 3

قيقهد 10عربي هايسؤال

عربي
84تا  61هاي  صفحه


