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قیقتحدبیر:آقایهایآسمانیپیام
 

 خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید. -1

 مورد (  4ترک امر به معروف و نهی از منکر چه آثار منفی در جامعه به دنبال خواهد داشت؟ )  -2

 ت مهدی )عج( را بنویسید.دو شرط مهم از شرایط ظهور حضر -3

 چهار مورد از مبطالت نماز را بنویسید. -4

 در کدام یک از موارد زیر وضو گرفتن واجب است؟ -5

 ( هنگام تالوت قرآن2    همراه داشتن قرآن  (1

 ( دست زدن به آیات قرآن4    زیارت اهل قبور ( 3

 دو مورد از ویژگی های پیامبران را تنها نام ببرید. -6

 ا کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خالی را ب -7

 است ولی برای جلوگیری از ..................... مانعی ندارد. .....................شکستن نماز واجب از روی اختیار  (1

 است. .....................الزمه دوستی پایدار رعایت  (2

 کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است......................پایداری پیامبران به این دلیل بود که مطمئن بودند  (3

 می گویند. .....................رعایت پیوستگی در مراحل وضو را  (4

 نیست. .....................و این کار مختص دوران  .....................یاری امام زمان )عج( یعنی یاری  (5

 از خدا می گردد......................به اگر شناخت از خداوند با ایمان به او همراه شود منجر  (6

 دلیل استقامت پیامبران الهی در انجام دستورات خداوند چیست؟ یک نمونه بنویسید. -8

 دوستی با اهل گناه چه عواقب ناگواری دارد؟ -9

 در ستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید: -11

 نادرست  ستدر   داشتن عمر طوالنی برای انسان از نظر علمی غیرممکن است.  (1

 نادرست  درست  در تورات و انجیل از نجات بخش انسان ها سخن به میان آمده است. (2

 نادرست  درست   پذیرفتن فتواهای فقیهان در واقع پذیرفتن سخنان امامان است. (3

 نادرست  درست     سرفه ، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل می کند.  (4

 نادرست  درست      را ازبین می برد.ضایع کردن حق دوست، دوستی  (5

      جامعه ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیرد مستحق عذاب الهی می گردد.  (6

 نادرست  درست                
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زادهمالعباسدبیر:آقایعربی

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.  جمله -1

 إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی فاغْفِرْ لی. رَبَّ -1

 اُنظُرْ إلی ما قالَ و ال تنظُرْ إلی مَن قالَ. -2

 شُکراً جزیالً یا سیّدتی، أنتِ غَیَّرتِ حیاتی. -3

 إدیسون أحَبَّ الکیمیاءَ، فَصَنََعَ مُختَبَراً صَغیراً. -4

 قالَ السّائقُ: أهالً و سَهالً بِکُم. تَفضَّلوا، اِرْکبَوا. -5

 ت را انتخاب کنید.ی درس ترجمه -2

 الطُّلّابُ کانوا یَدْرُسُونَ بِدقۀٍ. -1

  خواندند. ب( دانشجویان با دقّت درس می  خوانند. الف( دانشجویان با دقت درس می 

 نادیْتُ أخی األصْغَرَ لِکتابۀِ واجباتِهِ. -2

  هایش صدا زدم. ترم را برای نوشتن تکلیف الف( برادر کوچک 

  برای نوشتن تکلیفش صدا زدم. ب( برادر کوچک را 

 نام هر تصویر را به عربی کنار آن بنویسید. -3

 السَّمَکۀ  -الحَمامۀ   -العُصفور   - ةمَمِّرُ المُشا

 

 

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

 .(دو کنار هم بنویسید. )دوکلمه اضافه است کلمات مترادف و متضاد را دوبه -4

 مَحزون  -أصدقاء   -تقوی   -جَعَلَ   -أعداء   -وَرَع  

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

 



 دبيرستان غيردولتي كوثر
 همنپایه              « 99تكاليف نوروزي »           

 

          6   

a 
 

 ردخت غنچه ربآورد و بلبالن مستند
 دبنشستنٚ ٚ  عیش ٚ ٚ ٚ  جهان جوان شد و یاران هب 

 کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. -5

 .بِالمُحاوَلَۀِ، علیکم شَبابُب( یا     .الطّاقَۀَ الکهربائیّۀَإخْتَرَع إدیسون الف(  

 کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟  -6

 سِنجاب    فَرَس    جَنّۀ   الف( بَقَرَة 

 نَظَرَ  شاهَدَ  رَأی ب( أکَلَ 

 را بنویسید.« فوعمَرْ»ی  و حروف اصلی کلمه« ناجِح»ی  وزن کلمه -7

 در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید. -8

 حَفَرَ  رَقَدَ عَجَزَ المریضُ فَـ . . . . . . فی المُستَشفی.  -1 

 اِرْجِعا ال تَرْجِعی   یا طالبَتانِ . . . . . . مَعاً. -2 

 هَباذَ   سَوفَ یذهبُ الجُندیُّ الشّجاع . . . . . . إلی ساحَۀِ الحَرْب غداً. -3 

 کَتَبْتُ   کَتَبْتَ  ماذا . . . . . . ؟ انا کتَبتُ دَرسی.  -4 

 «یک کلمه اضافی است.»ی مربوط به آن وصل کنید.  هر جمله را به کلمه -9

 مکان ُ لتعلیم العالی بعدَ المَدرسۀ.   المَطَر -1 

 مَنْ یَعملُ فی زراعۀِ األرض.   المُواصَلۀ -2 

 تُ الماءِ الّتی تنزِلُ من السّحاب.قَطرا   الفّالح -3 

 مکان  لِحفظ اآلثار التّاریخیّۀ.   الجامِعۀ -4 

    المُتحف -5 

 های درست و نادرست را مشخص کنید.  با توجه به متون کتاب درسی جمله -11

 نادرست  درست  فی الحَلیب الطّازَج.« C»یُوجَدُ فیتامین  -1 

 نادرست  درست  لِلبَیع و الشِّراء. فی المُتحف آثار تاریخیّۀ -2 

 نادرست  درست  ساعَدَتْ اُمُّ إدیسون وَلَدها فی الدِّراسۀِ. -3  

 نادرست  درست  الجِسْرُ مکان  یَرقُدُ فیه المَرضَی لِلعِالج.  -4 
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 باشد؟  توضیحات زیر مربوط به کدام واژه می -11

  إدامۀ العَمَلِ و اإلستمرارِ عَلیه. -1 

 مکان  یذهبُ إلیه النّاسُ و یُشاهدونَ فیه حَیواناتٍ مُختلفۀً. -2 

 های زیر را در جای مناسب قرار دهید و معنایشان را بنویسید. فعل -12

 اُخْرُجی  -سوفَ یَغْسِلُ   -قَذَفْتُمْ   -تعرفینَ 

 ماضی :      مضارع :  

 امر :      آینده :  

 الیه را مشخص کنید.  موصوف و صفت و مضاف و مضاف -13

 ب( تَماثیلَ العُلماءِ، فی مَقَرِّ االُمم المُتحدِّةِ.   الف( هو یَعملُ بِواجباتِهِ المَدرسیّۀِ. 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.  با توجه به تصویر به پرسش -14

 

 

 

 بِمَ یُسافرُ الحُجّاجُ إلی مکّۀَ المکرّمَۀِ؟      متی تتناولُ عَشاءَکَ ؟  

 «یک کلمه اضافه است.»ی مناسبی از کلمات زیر بنویسید.  در جای خالی کلمه -15

 الجَزَر  -إشْرَبْ   -مُهَدِّئَۀ  

 .  .  .  .  .  .  عَصیرُ اللَّیمونِ و البُرتُقالِ لِصِحَّتکَ.  -1 

 کَتَبَ الطَّبیبُ لِلمریضِ حُبوباً  .  .  .  .  .  .  لِمُعالجۀ صُداعِهِ. -2 
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نادریدبیر:آقایتفارسیادبیا

 های ادبی زیر را به طور مختصر توضیح دهید و برای هر یک مثال بنویسید. آرایه -1

 الف( تلمیح 

 ب( تضمین 

 ج( تشبیه 

 د( تشخیص 

 هـ( مراعات نظیر 

 و( واج آرایی 

 ز( تکرار 

 ح( کنایه 

 ط( جناس  

 ی( سجع 

 ع فعل ماضی و مضارع و آینده فقط دو مثال بنویسید. برای هر کدام از انوا -2

 عید نوروز و تعطیالت آن را بنویسید.  در خاطرة جذاب یامهمترین نکته  -3

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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نظریدبیر:آقایزبانانگلیسی
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جلیلیاندبیر:آقایعلوم
 

 های یونی را با ذکر مثال توضیح دهید.  چگونگی تشکیل ترکیب -1

 د را بنویسید.  چهارمورد از کاربردهای سولفریک اسی -2

 ها را با ذکر مثال نام ببرید.   انواع ماشین -3

 نظریه گسترش بستر اقیانوسی را توضیح دهید. -4

 هایی با یکدیگر دارند؟ گسل و درزه چه تفاوت -5

 ها را نام ببرید. انواع فسیل -6

 ترین فشار چقدر است؟نیوتن است. کمترین و بیش 011 آن متر و  وزن 01و  01و  01ابعاد مکعب مستطیلی  -7

 فشار را تعریف نموده و رابطه آن را بیان نمایید.   -8

 را توضیح دهید.های نیوتن  قانون -9

 ای است؟   واحد باشد، بردار دیگر چه اندازه 61واحد است. اگر اندازه یکی از دو بردار  011برآیند دو بردار عمود بر هم  -11
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میرییر:آقایدبریاضی

 را به دست آورید.   Cی اند. مجموعه مساوی Bو Aی دو مجموعه -1

 )(,)( 11  yxA    )(, yxB  2    )(,)( 21  yxC  

53اگر -2 A ،53 B 3وC باشند، حاصلCBA  .را بیابید 

ی مجموعه -3 34  xxA ، 1 xxB و 2 xxC   سه زیرمجموعه از اعداد حقیقیی ،

 های زیر را مشخص کنید.  باشند، هر یک از مجموعه می

)( )الف CBA  )( )ب    CBA   

 را حساب کنید.  AQمتشابه هستند. طول ABCو APQدر شکل روبرو دو مثلث -4

 

 

 

72اگر الف( -5 1 a 18باشد، حاصل a   چیست؟ 

اگر ب(
3 242 x

 باشد، مقدارx .را به دست آورید 

23اگر ج( a 32و b 10012باشد، حاصل )( ab .را به دست آورید 

 مخرج کسرهای زیر را گویا کنید.  -6

3 )الف 24
6

 )ب   
327

4
4 

 

5اگر -7 ba 3وab 22باشد، حاصل ba  .را به دست آورید 

 

 های زیر را تجزیه کنید.  عبارت -8
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22 )الف axbxbxax  accab )ب   1052 2   

 به دست آورید.حاصل هر عبارت را به کمک اتحادها  -9

)()( )الف 2
1

22
1

2




mmmm

baba 2482 )ب  
2

2 11
)()(  xx

x
x  

 نامعادالت زیر را حل کنید.  -11 

 )الف
3
1

25
12 


 xxx

222 )ب   253413 )()()(  xxx  

7اگر -11 yx باشد، حاصل عبارتxyxxyyx 5437 222  .را بیابید 

yxی برخورد دو خطّ طهی نق قرینه -12 2 2و yx ّ2نسبت به خطx باشد؟   ای می چه نقطه 

ی اگر نقطه الف( -13








1
3

جواب دستگاه 








72
23
bxy

axy
baباشد، آنگاه مقدار   شود؟   چقدر می 

232اگر خطّ ب(  myx ّ52بر خط  ymx عمود باشد، مقدارm  .را پیدا کنید 

 است. ( 1) راهنمایی: حاصل ضرب شیب دو خطّ عمود برهم، مساوی 

اگر -14
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A ،
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1

B ،













2
1

C ی وارد بیر ضیلع   ی خطّ میانیه  سه رأس مثلثی باشند، معادلهBC را 

 به دست آورید.  

 

 


