
 79 ذرآ 51***  هفتمپایه ***  پیشرفت تحصیلیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 روز بسیج دانش آموزی چه روزی است؟  1

 

 

  آبان 4 الف( 

  آذر 6 ب( 

 

   آبان 8 ج(

   آذر 8 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 نوشتند؟پس از پیروزی انقالب قانون اساسی را چه کسانی   2

 

 

 

  اعضای مجلس شورای اسالمی الف( 

 

  اعضای مجلس خبرگان ب(

   اعضای قوه قضایه ج( 

   اعضای قوه مجریه د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 قانون اساسی ایران دارای چند اصل است؟  3

 

 

 

  اصل 051 الف( 

  اصل 061 ب( 

 

   اصل 011 ج(

   اصل 088 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 قوه مقننه از چند بخش تشکیل می شود؟  4

 

 

 

 
  بخش 2 الف(

  بخش 3 ب( 

   بخش 4 ج( 

   بخش 5 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 بیمه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟  5

 

 

 

  دسته 3 الف( 

 

  دسته 2 ب(

   دسته 6 ج( 

   دسته 5 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از این موارد جزء بیمه های اجباری می باشند؟  6

 

 

 

  بیمه عمر الف( 

  بیمه کشاورزی ب( 

 

   بیمه شخص ثالث ج(

   بیمه بدنه اتومبیل د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 عوامل تولید به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.  7

 

 

 

  دسته 2 الف( 

 

  دسته 3 ب(

   دسته 4 ج( 
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   دسته 5 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 امروزه خرید و فروش با چه وسیله ای انجام می گیرد؟  8

 

 

 

  کاال به کاال الف( 

  کاالی واسطه ب( 

 

   پول ج(

   هیچکدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کاال بر عهده کدام ارگان ها می باشد؟نظارت بر کیفیت   9

 

 

 

  وزارت کشور الف( 

  بانک مرکزی ب( 

   بیمه مرکزی ج( 

 

   سازمان استاندارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 فعالیتی که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند را چه می گویند؟  11

 

 

 

  مصرف کننده الف( 

  تولید کننده ب( 

 

   توزیع کننده ج(

   هیچکدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 پیشرفت سریع علم ناشی از چیست؟  11

 

 

 

  خالقیت دانشمندان و متخصصان الف( 

  اختراع فناوری های جدید ب( 

 

   فعالیت مشترک همه دانشمندان و متخصصان ج(

   و متخصصانکنجکاوی های دانشمندان  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برای اندازه گیری جرم کدامیک از گزینه های زیر، از یکای بزرگتری استفاده می شود؟  12

 

 

 

  انگشتر الف( 

 

  موز ب(

   زعفران ج( 

   الماس د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 از نمک طعام در کجا استفاده می شود؟  13

 

 

 

  آشپزخانه الف( 

  پزشکی ب( 

   صنعت ج( 

 

   هر سه مورد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 اگر جنبش ذرات تشکیل دهنده ماده بیشتر شود، کدام گزینه درست است؟  14

 

 

 

 
  فاصله ذرات بیشتر می شود الف(

  ربایش ذرات بیشتر می شود ب( 

   انرژی ذرات کمتر می شود ج( 

   حجم ماده کمتر می شود د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

 "داشتن شکل ثابت" از ویژگی کدام ماده زیر است؟  15

 

 

 

  اکسیژن الف( 

  آب ب( 

   جیوه ج( 

 

   آهن د(

   - جواب تشریحی:  

     

 شکل پذیری فلزات به کدام ویژگی آن ها مربوط است؟  16

 

 

 

 
  خواریچکش  الف(

  سختی ب( 

   استحکام ج( 

   انعطاف پذیری د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 شیشه، سیمان و پالستیک را به ترتیب از چه موادی می سازند؟  17

 

 

 

  نفت خام -ماسه  -ماسه  الف( 

  ماسه -سنگ آهک  -نفت خام  ب( 

 

   نفت خام -سنگ آهک  -ماسه  ج(

   نفت خام -ماسه  -سنگ آهک  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برای ساختن بتن از کدامیک از مواد زیر استفاده می کنند؟  18

 

 

 

  رس، ماسه، سیمان الف( 

 

  ماسه، سیمان، آب ب(

   سیمان، آهک، رس ج( 

   شن، ماسه، سیمان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

گرم باشد، حجم آن چند سانتی متر  695.سانتی متر مکعب است. اگر جرم یک قطع طال گرم بر  0.93چگالی طال   19
  مکعب است؟

 

 

  51 الف( 

 

  5 ب(

   195 ج( 

   2 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام مورد زیر، برای حفظ منابع طبیعی از روش بازیافت استفاده می شود؟  21

 

 

 

  تلویزیون خرابتعمیر  الف( 

  استفاده از شیشه سس برای ریختن حبوبات ب( 

 

   استفاده از کاغذ باطله در تهیه مقوا ج(

   استفاده از کیسه پارچه ای برای خرید میوه د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مخلوط کربن و آهن، آلیاژ ..................... را درست می کند.  21

 

 

 

  مفرغ الف( 

 

  چدن ب(

   فوالد زنگ نزن ج( 

   برنز د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

 در تبدیل یک ماده مایع به گاز، کدام ویژگی آن تغییر نمی کند؟  22

 

 

 

 
  جرم الف(

  حجم ب( 

   چگالی ج( 

   هیچکدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کوره های بزرگ، زغال کک )کربن( اضافه می کنند؟چرا به سنگ معدن آهن در   23

 

 

 

  سوختن و تولید گرمای زیاد الف( 

 

  جدا کردن اکسیژن از ترکیب سنگ آهن ب(

   تغییر رنگ آهن ج( 

   ضدعفونی کردن آهن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 (g=10گرم معادل چند نیوتن است؟ ) 411جسمی به جرم   24

 

 

 

  411 الف( 

  41 ب( 

 

   4 ج(

   194 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از موارد زیر در شاخه فیزیک بررسی می شود؟  25

 

 

 

 
  انرژی الف(

  تغییرات شیمیایی ب( 

   سلول ها ج( 

   کوه ها د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ام الگوی عددی زیر در کدام گزینه آمده است؟ nجمله   26
5 , 8 , 11 , 14 , ....  

 

 

 
  3n + 2 الف(

  2n+3 ب( 

   3n ج( 

   3n+1 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 به درستی نمایش داده شده است؟ bو عرض  aدر کدام گزینه، مساحت و محیط یک مستطیل به طول   27

 

 

 

  2abمحیط =   4abمساحت =  الف( 

  2abمحیط =   a+4bمساحت =  ب( 

 

   (a+b)2=  محیط   abمساحت =  ج(

   (a+b)4=  محیط   2abمساحت =  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 به دست آورید. y=4و  x=2مفدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای   28

4(2x-3y)-5(-3x+2y)  

 

 

  22x-23y الف( 

  23x+22y- ب( 

 

   23x-22y ج(

   22x+23y- د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

" نمایش داده شده  xبرابر  4ابتدا معادله زیر را حل کنید و سپس مشخص کنید در کدام گزینه، " هشت واحد کمتر از   29
 است؟

5x - 10 = 25 
 

 

 

  -05 الف( 

  08 ب( 

   -22 ج( 

 

   21 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟  31

 

 

 

  از یک نقطه، فقط یک خط راست عبور می کند الف( 

  از دو نقطه، بی شمار خط راست می گذرد ب( 

 

   از دو نقطه، فقط یک خط راست عبور می کند ج(

   از دو نقطه، فقط دو خط راست عبور می کند د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 نشان دهنده چیست؟ ABقرار گرفتن یک پاره خط کوچک باالی نام پاره خط   31

 

 

 

  ABجهت پاره خط  الف( 

 

  ABطول پاره خط  ب(

   ABتعداد نقاط پاره خط  ج( 

   باالی نام یک پاره خط، هیچگاه یک پاره خط کوچک قرار نمی دهیم د( 

   - تشریحی:جواب   

     

صفحه داشته  081صفحه کتاب نخوانده باقی ماند. اگر کتاب  21ساعت مطالعه کرد و  01حسین کتاب داستانی را   32
  باشد، حسین به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 

 

  08 الف( 

  24 ب( 

   22 ج( 

 

   06 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 ساده شده عبارت جبری زیر، در کدام گزینه به درستی نمایش داده شده است؟  33
4(2x-3+2y)+5x-10y+12  

 

 

  11x-4y+5 الف( 

 

  13x-2y ب(

   10x+5y-1 ج( 

   x+6y+6. د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  34
  -(-(-41))-(-(-01؟ = ))

 

 

  51 الف( 

  -31 ب( 

   31 ج( 

 

   -51 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 بار قرینه گردد، حاصل چه خواهد بود؟ 0211اگر عددی   35

 

 

 

  قرینه عدد اولیه الف( 

  نصف عدد اولیه ب( 
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   خود عدد اولیه ج(

   دو برابر عدد اولیه د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 5قرار دارد. او  -3طبقه زیر همکف تشکیل شده است. علی ابتدا در طبقه  5طبقه روی همکف و  8ساختمانی از   36
  طبقه باال می رود. علی اکنون در کدام طبقه قرار دارد؟ 4طبقه پایین می آید. او دوباره  1طبقه باال می رود و سپس 

 

 

  -2 الف( 

  4 ب( 

 

   -0 ج(

   3 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 1قرار دارد. او  05طبقه زیر همکف تشکیل شده است. سارا ابتدا در طبقه  01طبقه روی همکف و  21ساختمانی از   37
طبقه پایین می رود. سارا از طبقه ای که اکنون در آن  21طبقه باال می آید. او دوباره  4طبقه پایین می رود و سپس 

 برسد؟ 08طبقه باید باال برود تا به طبقه قرار دارد، چند 
 

 

 

  طبقه 08 الف( 

  طبقه 8 ب( 

 

   طبقه 26 ج(

   طبقه 3 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

متر از آن به سطح آب نزدیکتر است. زیر دریایی  221متری دریا قرار دارد. زیر دریایی دوم  511یک زیر دریایی در عمق   38
  عمقی از دریا قرار دارد؟دوم در چه 

 

 

 
  متری 281عمق  الف(

  متری 411عمق  ب( 

   متری 121عمق  ج( 

   متری 221عمق  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

متر نیز به  2متر به سمت باال می آید اما  4متر افتاده است. او با هر جهش  01قورباغه ای در ته چاهی به عمق   39
  سر می خورد. این قورباغه با چند جهش به باالی چاه می رسد؟سمت پایین 

 

 

  جهش 3 الف( 

  جهش 5 ب( 

 

   جهش 4 ج(

   جهش 6 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تومان را درست کرد؟ 3111تومانی به چند حالت می توان  511تومانی و  51با سکه های   41

 

 

 

  حالت 5 الف( 

  حالت 6 ب( 

 

   حالت 1 ج(

   بی شمار حالت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه های زیر، نظر امام صادق )ع( در مورد شکر نعمت های خداوند را نشان می دهد؟  41

 

 

 

 
  دوری کردن از آنچه که خداوند حرام کرده است الف(

  تشکر از پدر و مادر ب( 

   زبانیتشکر  ج( 

   تشکر عملی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

  کدامیک از گزینه ها صحیح نمی باشد؟  42
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 دعا -یاری دادن دین خدا  -راه های بهره مندی از یاری خدا عبارتند از: صبر و تقوا  الف(

 

 

 

 
 ب(

 با خود داشتند، یاری دادنفر از فرشتگان که نشانه هایی  5111خداوند در جنگ احد، مسلمانان را با 
 

   زیرک گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند ج( 

 

   بهلول از هارون الرشید درخواست هایی کرد، ولی هارون الرشید عمداً کاری برای او نکرد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 گزینه نادرست را مشخص کنید.  43

 

 

 

  دعای پیامبر )ص( و رضایت مادر، باعث عوض شدن احوال آن بیمار جوان شد الف( 

  نوع بال 11دو مورد از آثار صدقه عبارتند از: نجات از مرگ بد و رهایی از  ب( 

 

   عزت نفس یعنی احساس بی ارزش بودن، یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک کنیم ج(

   مبعوث شدن به پیامبری در بین مردم به محمد امین مشهور بودپیامبر اکرم )ص( قبل از  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 چه کسانی در دنیا مانند پادشاه زیرک می باشند؟  44

 

 

 

  کسانی که در دنیا ثروت و پول فراوان جمع آوری می کنند الف( 

  کسانی که در این دنیا فقط به فکر خوش گذرانی هستند ب( 

   کسانی که برای سفر آخرت کاری نکرده اند ج( 

 

   کسانی که به فکر زندگی پس از مرگ هستند د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه ها غلط است؟  45

 

 

 

 
بِاْلِعبَاد" به معنای "و از مردم کسانی جان خود آیه شریفه "َو ِمَن النَّاسِ َمن یَْشِری نَْفَسُه اْبتَِغاء َمْرَضاتِ اللِّه َواللُّه َرئوٌف  الف(

 را می فروشند )فدا می کنند( تا خشنودی خدا را به دست آورند" در ستایش امیر مؤمنان حضرت علی )ع( است
 

  در شب هجرت )لَیله ُ المبیت(، حضرت علی )ع( به جای پیامبر در بستر خوابید ب( 

 
عبِدُود مبارزه می طلبید، تنها کسی که برای نبرد تن به تن داوطلب شد، امیر مؤمنان در جنگ خندق وقتی که عمربن  ج(

 حضرت علی )ع( بود
 

 

 

   وقتی آیات مهم سوره فرقان بر پیامبر نازل شد، ابن عباس این آیات را در میان مشرکان مکه با صدای بلند قرائت کرد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 را انتخاب کنید.گزینه درست   46
  ُمجالََسُه الُعلَماء ِعباَده : همنشینی با ...................... عبادت است.

 

 

  عابدان الف( 

 

  دانشمندان ب(

   عالم ج( 

   عارفان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 العالُِم المؤمن کـ.................... الرَّحمة و النّور.  47

 

 

 

  نسیان الف( 

  َرُجل ب( 

   اِمرأة ج( 

 

   َجبَل د(

   - جواب تشریحی:  

     

 عالمتهای اسم مثنی کدام است؟  48

 

 

 

 
  ینِ  -اِن  الف(

  ینَ  -وَن  ب( 

   ونَ  -اَن  ج( 

   ینَ  -ات  د( 

   - جواب تشریحی:  
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 جمع مکسر " ِمفتاح " کدام است؟  49

 

 

 

  مفاتح الف( 

  مفتاحونَ  ب( 

   مفتاحینِ  ج( 

 

   مفاتیح د(

   - جواب تشریحی:  

     

 " َمن ُهَو " برای ....................... است.  51

 

 

 

  مؤنث الف( 

 

  مذکر ب(

   مذکر و مؤنث ج( 

   جمع د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 چیست؟معنی کلمه " اُسبوع "   51

 

 

 

  هفت الف( 

  هفتم ب( 

 

   هفته ج(

   هفتاد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 " َهل " یک کلمه پرسشی است. در جواب این کلمه، چه چیزی می آید؟ گزینه صحیح تر را انتخاب کنید.  52

 

 

 

  نََعم الف( 

  ال ب( 

 

   ال -نََعم  ج(

   هیچکدام د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 در پاسخ به " اَیَن " از کدام کلمات استفاده می کنیم؟  53

 

 

 

  َفوق الف( 

  َجنب ب( 

   َخلف ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 جای خالی را با عدد مربوطه کامل کنید.  54
  ثمانیة -َسبَعة  -...........................  -َخمسة 

 

 

  اربعة الف( 

 

  ِستّة ب(

   تسعة ج( 

   ثالثة د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 متضاد کلمه " قریب " کدام است؟  55

 

 

 

 
  بعید الف(

  غریب ب( 

   قلیل ج( 

   کثیر د( 

   - جواب تشریحی:  
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 معنای کلمه " َسماوات " کدام است؟  56

 

 

 

  زمین الف( 

  خورشید ب( 

   او ج( 

 

   آسمان ها د(

   - جواب تشریحی:  

     

 معنای کلمه " الیَشُکروَن " کدام است؟  57

 

 

 

  لطف الف( 

 

  شکر نمی کنند ب(

   رحمت ج( 

   یگانه د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 است؟معنای ترکیب " الَلُّه الواِحُد " کدام   58

 

 

 

 
  خداوند یکتا الف(

  زمین تنها ب( 

   بر مردم ج( 

   بیشتر مردم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معنای عبارت " ااَل بِِذکِر اللِّه تُطَمئُن الُقلُوب " کدام است؟  59

 

 

 

 
  بدانید )فقط( با یاد خدا آرام می گیرد دلها )قلب ها( الف(

  که ایمان آورده اید ای کسانی ب( 

   بگو خداوند یکتاست ج( 

   در روی زمین سفر کنید د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام کلمه ترکیب " اِلی + ه " می شود؟  61

 

 

 

  اِلَیُکم الف( 

 

  اِلَیه ب(

   اِلَیها ج( 

   َعلَیهِ  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برزن " به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ -گلشن  -ایّام  -" جمله معنی واژه های   61

 

 

 

  کتاب -محلّه  -روزها  -عبارت  الف( 

 

  کوی و محله -باغ  -روزها  -همه  ب(

   باغ -همه  -روزها  -کوی  ج( 

   محله -ّخرم  -روزها  -همه  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مفهوم کدام گزینه درست نیست؟  62

 

 

 

  تو را توش هنر می باید آموخت )فن و دانش و تجربه اندوختن( الف( 

  بباید هر دو پا محکم نهادن )توانا و قدرتمند شدن( ب( 

   فتاد از پای کرد، از عجز فریاد )از ناتوانی و خستگی فریاد کشیدن( ج( 

 

   بهار چشمه ها جاری می شوند( مثل یک چشمه سار جاری شد )در د(

   - جواب تشریحی:  
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 آثار زیر به ترتیب از کدام نویسندگان است؟  63
  " هفت پیکر، گلشن ادب، مثنوی معنوی، کوچه باغ آسمان، گلشن راز "

 

 

  قیصر امین پور، شبستری، موالنا، قیصر امین پور، گلشن آزادی الف( 

  نظامی، محمدجواد محبت، گلشن آزادیموالنا، شبستری،  ب( 

   گلشن آزادی، نظامی، موالنا، شبستری، قیصر امین پور ج( 

 

   نظامی، گلشن آزادی، موالنا، محمدجواد محبت، شبستری د(

   - جواب تشریحی:  

     

 امالی کدام گزینه با توجه به معنی آن نادرست است؟  64

 

 

 

 
  قلتید : چرخید الف(

  فارغ : آسوده ب( 

   برخاست : بلند شد ج( 

   ضمیر : درون د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه، " مسند " به درستی مشخص نشده است؟  65

 

 

 

  ز وحشت ُسست شد بر جای ناگاه )مسند : سست( الف( 

  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز )مسند : دمساز( ب( 

 

   انسان بر باد رفته است )مسند : بر باد(عمر  ج(

   دانه ها چون در زمین پنهان شود )مسند : پنهان( د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه کلمه های هم خانواده نادرست آمده است؟  66

 

 

 

 
  متّعبد، عبادت، عادت الف(

  غرق، غریق، اغراق ب( 

   شوق، مشوّق، تشویق ج( 

   اعجاز، معجزه، عجز د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  67
  " جهان، جمله، فروغ روی حق دان ****** حق اندر وی، ز پیدایی است پنهان "

 

 

 
  تمام دنیا پرتوی وجود خداوند است الف(

  به دنیای گذرا اعتماد نکنیم ب( 

   در پدیده های آفرینش، با دقّت نگاه کنیم ج( 

   همیشه شکرگزار خداوند باشیم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 انشای کوچکش " در کدام گزینه به درستی و به ترتیب آمده است؟ -زمین  -نقش کلمه های " دانه   68
  خواند "" دانه آرام بر زمین غلتید ****** رفت و انشای کوچکش را 

 

 

  مفعول -متمم  -مفعول  الف( 

  نهاد -متمم  -نهاد  ب( 

 

   مفعول -متمم  -نهاد  ج(

   مفعول -مسند  -نهاد  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه، بیشترین جمله را دارد؟  69

 

 

 

  آزاد خسته و زخمی، بریده بریده گفت: آرام گیر الف( 

  از بلندی تپه باال رفت و بعد سرازیر شد کژال ب( 

 

   سنگ را زمین انداخت، زار زد و دوید و صورت خراشید ج(

   آزاد که صدا را شنید، زمین را کمک گرفت و برخاست د( 

   - جواب تشریحی:  
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 مفهوم کنایی در کدام گزینه، نادرست آمده است؟  71

 

 

 

  خندید )کنایه از: باز شدن شکوفه ها(بر درختی شکوفه ای  الف( 

  دست گیر )کنایه از: کمک کردن و یاری رساندن( ب( 

   کوته ز درت دراز دستی )کنایه از: زورگویی به درگاه خداوند راه ندارد( ج( 

 

   زندگی بر تو می زند لبخند )کنایه از: زندگی با تو شوخی می کند( د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام یک از گزینه های زیر از نظر نگارشی درست است؟  71

 

 

 

 
  معلّم و دانش آموزان از مسافرت آمدند الف(

  پرندگان دانه ها را خوردن و پرواز کردند ب( 

   زهرا دوستش را دید و به آن سالم کرد ج( 

   علی با حسین به مسافرت رفتند د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه متمم وجود ندارد؟  72

 

 

 

  تو را پرواز بس زود است و دشوار الف( 

  من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج ب( 

   تو را آسودگی باید مرا رنج ج( 

 

   هنوزت نیست پای برزن و بام د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه بیشترین جمله را دارد؟  73

 

 

 

  هجوم فتنه های آسمانی ****** مرا آموخت علم زندگانی الف( 

  تو را توش هنر می باید اندوخت ****** حدیث زندگی می باید آموخت ب( 

   نگردد شاخک بی بن، برومند ****** ز تو سعی و عمل باید، ز من پند ج( 

 

   شد، گهی سرگه از دیوار سنگ آمد، گه از در ****** گهم سر پنجه خونین  د(

   - جواب تشریحی:  

     

 که " به ترتیب عبارتند از: -نوکاران  -زود  -در بیت زیر، نقش کلمه های " پرواز   74
  " تو را پرواز بس زود است و دشوار ****** ز نوکاران که خواهد کار بسیار "

 

 

  حرف اضافه -متمم  -مسند  -نهاد  الف( 

 

  نهاد -متمم  -مسند  -نهاد  ب(

   نهاد -متمم  -قید  -نهاد  ج( 

   نهاد -متمم  -نهاد  -مسند  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام یک از گزینه های زیر، " را " نشانه ی مفعول است؟  75

 

 

 

  تو را پرواز بس زود است و دشوار الف( 

  تو را توش هنر می باید آموخت ب( 

 

   تفریح را که زنجره زدزنگ  ج(

   تو را آسودگی باید مرا رنج د( 

   - جواب تشریحی:  

     

76  A: How are you?     B: ............... . 

 

 

 

  Hi الف( 

  Good afternoon ب( 

 

   Fine, thanks ج(

   Hello د( 

   - جواب تشریحی:  
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77  My last name is ........... . 

 

 

 

  Karim الف( 

 

  Moradi ب(

   Azita ج( 

   Alireza د( 

   - جواب تشریحی:  

     

78  My first name is ............... . 

 

 

 

 
  Ahmad الف(

  Karimi ب( 

   Kamali ج( 

   Ahmadi د( 

   - جواب تشریحی:  

     

79  He is our .......... classmate. 

 

 

 

  Now الف( 

  Three ب( 

 

   New ج(

   Yellow د( 

   - جواب تشریحی:  

     

81  Which one is different? 

 

 

 

  Bus الف( 

  Taxi ب( 

   Ambulance ج( 

 

   Chair د(

   - جواب تشریحی:  

     

81  A: How old are you?     B: ............ 12. 

 

 

 

  He᾿s الف( 

  She᾿s ب( 

   It᾿s ج( 

 

   I᾿m د(

   - جواب تشریحی:  

     

82  A: When is your .............?     B: In Bahman. 

 

 

 

  Classmate الف( 

 

  Birthday ب(

   Welcome ج( 

   Brother د( 

   - جواب تشریحی:  

     

83  Nice to ........... you too. 

 

 

 

  Say الف( 

 

  Meet ب(

   Spell ج( 

   Sit د( 

   - جواب تشریحی:  
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84  Which one is different? 

 

 

 

  Date الف( 

  Month ب( 

   Year ج( 

 

   Desk د(

   - جواب تشریحی:  

     

85  Four - Six - .......... - Ten 

 

 

 

  Two الف( 

  Seven ب( 

 

   Eight ج(

   Nine د( 

   - جواب تشریحی:  

     

86  March - April - May - ............... 

 

 

 

 
  June الف(

  July ب( 

   December ج( 

   November د( 

   - جواب تشریحی:  

     

87  What is "دوست" in English? 

 

 

 

  Woman الف( 

  Boy ب( 

   Classmate ج( 

 

   Friend د(

   - جواب تشریحی:  

     

88  What is "دوباره" in English? 

 

 

 

 
  Again الف(

  Sure ب( 

   Please ج( 

   Sorry د( 

   - جواب تشریحی:  

     

89  Which one is different? 

 

 

 

  Monday الف( 

  Sunday ب( 

 

   Year ج(

   Tuesday د( 

   - جواب تشریحی:  

     

91  A: How do you .............. your name?     B: A - Z - I - T - A 

 

 

 

  Hello الف( 

  Talk ب( 

 

   Spell ج(

   Meet د( 

   - جواب تشریحی:  
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