
 79آذر  51***  تمشپایه هآزمون پیشرفت تحصیلی *** 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 مؤسسات مردم نهاد باید برای انجام فعالیت های خود از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند؟  1

 

 

  وزارت آموزش و پرورش الف( 

  وزارت اطالعات ب( 

   وزارت نفت ج( 

 

   وزارت کشور د(

   - جواب تشریحی:  

     

 بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با داشتن چند عضو رسمیت می یابد؟  2

 

 

 

  عضو 6 الف( 

 

  عضو 7 ب(

   عضو 8 ج( 

   عضو 9 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 قوه مجریه زیر نظر کدام شخصیت انجام وظیفه می کند؟  3

 

 

 

  قوه مقننه الف( 

  قوه قضائیه ب( 

 

   رهبر ج(

   رئیس جمهور د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 انتخاب رئیس جمهور برای چند دوره متوالی بالمانع است؟  4

 

 

 

 
  یک دوره الف(

  دو دوره ب( 

   سه دوره ج( 

   چهار دوره د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 می باشد؟امضای استوارنامه سفیران از وظایف کدام شخصیت   5

 

 

 

  رهبر الف( 

 

  رئیس قوه مجریه ب(

   رئیس قوه قضایه ج( 

   رئیس قوه مقننه د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تنظیم الیحه بودجه از اختیارات کدام شخصیت می باشد؟  6

 

 

 

 
  رئیس قوه مجریه الف(

  رهبر ب( 

   رئیس قوه قضایه ج( 

   خبرگاناعضای مجلس  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 گروه سنی نوجوانان چند سال می باشد؟  7

 

 

 

  سال 66 الف( 

  سال 67 ب( 

 

   سال 68 ج(
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   سال 69 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 رئیس قوه قضایه توسط کدام شخصیت انتخاب می شود و برای مدت چند سال؟  8

 

 

 

 
  سال 5مدت رهبر به  الف(

  سال 4رئیس قوه مقننه به مدت  ب( 

   سال 6رئیس قوه مجریه به مدت  ج( 

   سال 7خبرگان به مدت  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 هر ارتباط از چند عنصر اصلی تشکیل شده است؟  9

 

 

 

  عنصر 6 الف( 

  عنصر 7 ب( 

   عنصر 2 ج( 

 

   عنصر 3 د(

   - تشریحی:جواب   

     

 خدمات پستی زیر نظر کدامیک از وزارتخانه ها می باشد؟  11

 

 

 

  وزارت کشور الف( 

  وزارت کار و رفاه اجتماعی ب( 

   وزارت اوقاف و امور خیریه ج( 

 

   وزارت ارتباطات فناوری و اطالعات د(

   - جواب تشریحی:  

     

 زیر، یک نوع مخلوط از نوع سوسپانسیون است؟کدامیک از گزینه های   11

 

 

 

  شربت آلبالو الف( 

  روغن در آب ب( 

 

   شربت خاکشیر ج(

   آب و الکل د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 آب گل آلود را به کدام یک از روش های زیر می توان جدا کرد؟  12

 

 

 

 
  کاغذ صافی الف(

  قیف جدا کننده ب( 

   دستگاه تقطیر ج( 

   دستگاه تصفیه آب د( 

   - جواب تشریحی:  

     

پژمان مشاهده کرد اگر بطری نوشابه خیلی سرد را باز کند، مایع با فشار گاز سریع خارج و اگر بطری نوشابه در هوای   13
  اتاق باز شود، این اتفاق نمی افتد. می توان نتیجه گرفت که:

 

 

  گاز در مایع با افزایش میزان گاز زیاد می شود حاللیت الف( 

 

  هرچه حالل گرم تر باشد، گاز بیشتری را در خود حل می کند ب(

   حاللیت گاز در مایع به دما بستگی ندارد ج( 

   هرچه حالل سردتر باشد، گاز بیشتری را در خود حل می کند د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تغییرات شیمیایی از نوع مفید نیست؟کدامیک از   14

 

 

 

  استفاده از چند زنگ در اسکلت فلزی ساختمان الف( 

  در آب Cحل شدن قرص ویتامین  ب( 

 

   زنگ زدن میخ آهنی در آب ج(
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   سوختن چوب در داخل شومینه د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در ترکیب اصلی هوا است؟کدامیک از گازهای زیر، از گازهای موجود   15

 

 

 

  گاز هیدروژن الف( 

 

  گاز نیتروژن ب(

   گاز کلر ج( 

   گاز متان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در اثر حل شدن قرص جوشان در آب، کدامیک از گازهای زیر تولید می شود؟  16

 

 

 

  گاز نیتروژن الف( 

 

  گاز کربن دی اکسید ب(

   گاز هیدروژن ج( 

   گاز اکسیژن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 آلیاژها چه نوع مخلوطی هستند؟  17

 

 

 

  مخلوط ناهمگن جامد در جامد الف( 

 

  محلول جامد در جامد ب(

   محلول مایع در جامد ج( 

   مخلوط ناهمگن مایع در جامد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

می باشد. در این صورت تعداد الکترون و عدد جرمی به ترتیب  33و تعداد نوترون آن برابر  26اتمی یک عنصر خنثی عدد   18
  از راست به چپ برابر است با:

 

 

 
  56 - 26 الف(

  56 - 66 ب( 

   66 - 56 ج( 

   26 - 56 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در گروه اعمال انعکاسی قرار ندارد؟کدامیک از فعالیت های زیر   19

 

 

 

  پلک زدن الف( 

  سرفه کردن ب( 

   عطسه کردن ج( 

 

   فکر کردن د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از بخش های دستگاه عصبی به عنوان رابط میان مغز و دستگاه عصبی محیطی عمل می کند؟  21

 

 

 

  مخچه الف( 

 

  نخاع ب(

   بصل النخاع ج( 

   ساقه مغز د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 سلول های گیرنده کدام اندام ها، همگی مژه ریز دارند؟  21

 

 

 

  بینی -چشم  -گوش  الف( 

  چشم -گوش  -زبان  ب( 

   پوست -گوش  -زبان  ج( 

 

   بینی -گوش  -زبان  د(
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   - جواب تشریحی: 

     

 مجموعه ماهیچه ها و استخوان ها در بدن انسان، کدامیک از دستگاه های زیر را به وجود می آورد؟  22

 

 

 

  دستگاه اسکلتی الف( 

  دستگاه ماهیچه ای ب( 

 

   دستگاه حرکتی ج(

   دستگاه استخوانی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

شیشه ای دهان گشاد که درب آن باز است، در حال سوختن هستند. یک شمع کوتاه و یک شمع بلند درون یک ظرف   23
  اگر درب شیشه گذاشته شود، چه اتفاقی می افتد؟

 

 

  شمع کوتاه زودتر خاموش می شود الف( 

 

  شمع بلندتر زودتر خاموش می شود ب(

   هر دو شمع با هم خاموش می شوند ج( 

   اطالعات کافی نیست د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 کار تاندون )زردپی( چیست؟  24

 

 

 

  اتصال استخوان الف( 

 

  ماهیچه را به استخوان متصل می کند ب(

   استخوان سازی ج( 

   هیچکدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام قسمت از مخ در حفظ تعادل دخالت دارد؟  25

 

 

 

  بصل النخاع الف( 

  ساقه مغز ب( 

 

   مخچه ج(

   گره حیات د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح نیست؟  26

 

 

 

  خط تقارن دارد nضلعی منتظم،  nهر  الف( 

 

  مرکز تقارن دارد nضلعی منتظم،  nهر  ب(

   عددی زوج باشد، حتماً مرکز تقارن دارد nضلعی منتظم، اگر  nهر  ج( 

   عددی فرد باشد، هیچگاه مرکز تقارن ندارد nضلعی منتظم، اگر  nهر  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟  27

 

 

 

  است 363ضلعی، همواره nمجموع زاویه های داخلی هر  الف( 

  زاویه های مجاور در متوازی االضالع همواره متمم یکدیگرند ب( 

 

   است 363ضلعی، همواره nمجموع زاویه های خارجی هر  ج(

   درجه نباشد 683مجموع زاویه های داخلی یک مثلث ممکن است  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ضلعی منتظم به ترتیب از راست به چپ چند درجه است؟ 68مجموع زاویه های داخلی و اندازه هر زاویه داخلی یک   28

 

 

 

  2883 - 663 الف( 

  683 - 3243 ب( 

   3243 - 683 ج( 

 

   663 - 2883 د(
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   - جواب تشریحی: 

     

 ضلعی منتظم چند درجه است؟ 36ااندازه هر زاویه خارجی یک   29

 

 

 

  668 الف( 

 

  63 ب(

   675 ج( 

   25 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 را بتوانیم با عبارت Aدرجه است. اگر اندازه زاویه مجاور  633برابر  A، اندازه زاویه ABCDدر متوازی االضالع   31
  چند است؟ x" نمایش دهیم،  2x + 20جبری " 

 

 

  65 الف( 

  25 ب( 

   43 ج( 

 

   33 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 زیر را به درستی نمایش می دهد؟کدام گزینه، ساده شده عبارت جبری   31
 

-2(a+2b-5)+4(-4a-3b+2) 
 

 

 

  18a+10b-18- الف( 

  10a-16b+18- ب( 

 

   18a-16b+18- ج(

   18a+16b-10 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ام الگوی عددی زیر، در کدام گزینه آمده است؟ nجمله   32
2 , 8 , 18 , 32 , 50 , ....  

 

 

  n2 الف( 

  n2+4 ب( 

   2n2+4 ج( 

 

   2n2 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدامیک از گزینه های زیر، عبارت جبری به درستی تجزیه شده است؟  33

 

 

 

  4x2y + 6x2y2 = 2x(2xy+3y2) الف( 

 

  4x2y + 6x2y2 = 2x2(2y+3y2) ب(

   4x2y + 6x2y2 = x2(2xy+3y) ج( 

   4x2y + 6x2y2 = 4x2(y+3y2) د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 چند است؟ y=5و  x=3حاصل عبارت جبری زیر به ازای   34
 

2x2-4y-5x+y2 
 

 

 

 
  8 الف(

  -8 ب( 

   62 ج( 

   -62 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

  کدام است؟«  25/3» قرینه معکوس عدد   35

  2 الف( 
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 ب(

2-  

 

 

   6 ج( 

 

   -4 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  36
 

 

 

 

 

 

 الف(

 

 

 
 ب(

 

 

 
 ج(

 

 
 

 
 د(

 

 
 

   - جواب تشریحی:  

     

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  37
  -(-(-8+))6-(-62+)64-23(+-22؟ = )

 

 

  -23 الف( 

 

  -68 ب(

   23 ج( 

   68 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 بر معکوسش تقسیم شود، حاصل چه می شود؟«  a» اگر عدد   38

 

 

 

  6 الف( 

  a ب( 

 

   aمربع عدد  ج(

   -a د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه بهترین تعریف برای اعداد گویا می باشد؟  39

 

 

 

  کسرهایی هستند که صورت و مخرجشان عددی طبیعی است الف( 

 

  کسرهایی هستند که صورت و مخرجشان عددی صحیح است و مخرجشان هیچگاه صفر نیست ب(

   کسرهایی هستند که مخرجشان هیچگاه صفر نیست ج( 

   کسرهایی هستند که صورت و مخرجشان عددی طبیعی است و مخرجشان هیچگاه صفر نیست د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 را نمایش می دهد؟«  3» و کوچکتر از «  -5» کدام گزینه، اعداد صحیح بزرگتر از   41

 

 

 

  -5و  -4و  -3و  -2و  -6و  3و  6و  2و  3 الف( 

  -5و  -4و  -3و  -2و  -6و  3و  6و  2 ب( 

   -4و  -3و  -2و  -6و  3و  6و  2و  3 ج( 

 

   -4و  -3و  -2و  -6و  3 و 6و  2 د(

   - جواب تشریحی:  
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 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟  41

 

 

 

 
امیر مؤمنان حضرت علی )ع( فرمودند: از خلقت این انسان باید تعجب کرد با تکه ای چربی نگاه می کند با پاره ای  الف(

 گوشت سخن می گوید و با چند استخوان می شنود
 

 
اگر انسان به نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات بنگرد، به این نتیجه می رسد که تسلط این ها ناظمی داشته که  ب(

 این ناظم کسی نیست جز خداوند متعال دانا و توانا
 

 

   امروزه مخترعان بزرگ با الگو گرفتن از چشم، زیردریایی ساخته اند ج(

   آنچه می بینیم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیمخداوند به ما عقل داده تا درباره  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 خداوند کدام گروه از بندگانش را بیشتر دوست دارد؟  42

 

 

 

  کسانی که صدقه می دهند الف( 

 

  کسانی که از خطاهای دیگران گذشت می کنند ب(

   با اعمال صالح زاد و توشه ای تهیه می کنندکسانی که برای خود  ج( 

   کسانی که به پدر و مادر خود نیکی می کنند د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 نعمت های بهشتی توسط چه کسی به وجود می آید؟  43

 

 

 

  فرشتگان الف( 

  پیامبران ب( 

   خداوند مهربان ج( 

 

   خود انسانها د(

   - تشریحی:جواب   

     

 کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟  44

 

 

 

 
  نفر از ایران و عراق و یمن و حجار حضور داشتند 633.333در ماجرای غدیر خم بیش از  الف(

 
که اگر چنین در روز غدیر این آیه بر پیامبر نازل شد: ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان  ب(

 نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگه می دارد
 

   پیامبر در روز غدیر فرمودند: هر کس که من، ولی و صاحب اختیار او بوده ام، هم اکنون این علی سرپرست اوست ج( 

 
آیه بر پیامبر نازل شد: امروز کافران از نابودی دین شما  پس از ماجرای غدیر و انتصاب حضرت علی به امامت، این د(

 مأیوس شدند، پس از ایشان نترسید بلکه از مخالفت با من بترسید که امروز دین شما را برایتان کامل کردم
 

 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟  45

 

 

 

  بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نمازش صحیح استاگر کسی بعد از نماز  الف( 

  استفاده از گردن بند و انگشتر طال برای مردان حرام است ب( 

   یکی از فواید روزه، تمرین و تقویت صبر و تقوا است ج( 

 

   شنا کردن در آب روزه را باطل نمی کند د(

   - جواب تشریحی:  

     

 های زیر، غلط ترجمه شده است؟کدامیک از گزینه   46

 

 

 

 
  اْلُمْسلُِم َمْن َسلَِم اْلنّاُس ِمْن لَِسانِِه َو يَِدِه )مسلمان کسی است که مردم از زبان و دستش راضی باشند( الف(

  اَهذا قمیٌص اَم ِسرواٌل ) آیا این پیراهن است یا شلوار( ب( 

   هایت را شستی(اَنَت َغَسلَت َمالبَِسِک )تو لباس  ج( 

   هما َوَجدتا ِمفتاحهُما )آنها کلیدشان را یافتند( د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟  47

 

 

 

  َمصَنع الف( 

 

  َملکَ  ب(

   مکتبَة ج( 

   َمدرسةَ  د( 

   - جواب تشریحی:  
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 کدام یک از گزینه ها، در خصوص کلمات زیر صحیح می باشد؟ )به ترتیب از راست به چپ(  48
  اَحیاء " -فائزوَن  -یَوماِن  -" ناجحات 

 

 

  جمع مذکر سالم -جمع مؤنث  -مثنی  -جمع مکسر  الف( 

 

  جمع مکسر -جمع مذکر سالم  -مثنی  -جمع مؤنث  ب(

   جمع مکسر -مثنی  -مؤنث جمع  -جمع مذکر سالم  ج( 

   مثنی -جمع مؤنث  -جمع مذکر  -جمع مکسر  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در جای خالی گزینه مناسب قرار دهید.  49
  أَ انَت ................. الباَب َقبَل دقیقتینِ 

 

 

  تَطُرقُ  الف( 

  یَطُرقُ  ب( 

 

   طََرقتَ  ج(

   طََرقتِ  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ترجمه کدامیک از گزینه های زیر غلط می باشد؟  51

 

 

 

  اَلُمَدِرَّس َعلَینا بِاحترام ُکّل الِمَهن : معلم بر ما الزم است که به همه شغل ها احترام بگذاریم الف( 

  را درو می کنیاَنِت فالَحٌة ُمجّدُة تحُصدین الرُّزَّ : تو کشاورز کوشایی هستی برنج  ب( 

   اَنا ُمَمرَضُة اَخَدمُ  الناِس : من پرستار هستم به مردم خدمت می کنم ج( 

 

   اَنِت ُمَوظّفُة تکُتبیَن َرسائَِل اداریًّة : تو کارگر هستی نامه های اداری را می نویسی د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کنید.گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب   51
  اَنا َسوَف ........................... اِلی بالدی فی االسبوعِ القادمِ 

 

 

  َرَجعتُ  الف( 

 

  اَرَجعُ  ب(

   َرَجعتَ  ج( 

   َرَجعتِ  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ترجمه کدامیک از گزینه های زیر، صحیح می باشد؟  52

 

 

 

  َو والَِدتَُک تَجلُِس علی الکرسی : تو بر روی زمین می نشینی و پدرت بر روی صندلیاَنَت تجلُس علی االرضِ  الف( 

  اُختی تقوُل لی یا أخی اَ اَنَت تُقوُل الَحَق : خواهرم به من گفت ای برادرم آیا تو راست می گویی ب( 

 

   خودش شکر می کندَو َمن یشُکر َفاِنّما یَشُکُر لَِنفسه : هر کس شکر می کند قطعاً برای  ج(

   اَ اَنَت تَجُمُع االحشاَب اَم اختَک تجُمُع : آیا تو چوب ها را جمع می کنی یا برادرت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه ترجمه کلمه " تو برمی گردی " می باشد؟  53

 

 

 

  اَنا اَرِجعُ  الف( 

  اَنَت تَرِجعُ  ب( 

   اَنِت تَرجعینَ  ج( 

 

   موارد ب و ج د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه ترجمه کلمه " او بر می گردد " می باشد؟  54

 

 

 

  ُهَو یَرجعُ  الف( 

  ِهی ترِجعُ  ب( 

 

   موارد الف و ب ج(

   هیچکدام د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

 باشد؟ترجمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی   55

 

 

 

 
  َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الخسراَن : هر کس بدی کاشت پشیمانی درو می کند الف(

  اَلِعلُم فی الصّغر کالنّقش فی الَحَجِر : علم در کودکی مانند نقش بر روی سنگ است ب( 

   َسوَف اَصیُر ُمهندِساً زراعیاً : من مهندس کشاورزی خواهم شد ج( 

   لَعُیُر الَفَرَس ذلَِک النَّهَر بُِسهولٍَة : اسب از آن رودخانه به آسانی عبور کرد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معنای کلمه " َمصیر " کدام است؟  56

 

 

 

  دانا الف( 

 

  بازگشت ب(

   پرنده ج( 

   تسبیح می کند د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 اَنبَتنا " کدام است؟معنای کلمه "   57

 

 

 

  چقدر الف( 

  گونه ب( 

   نبود ج( 

 

   رویاندیم د(

   - جواب تشریحی:  

     

 معنای ترکیب " َو اللُّه َعلیًم " کدام است؟  58

 

 

 

  و زمین می چرخد الف( 

 

  و خداوند دانا است ب(

   از آنچه انجام می دهید آگاه است ج( 

   بازگشت به سوی اوستو  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معنای عبارت " اِنّی لَُکم َرُسوًل اَمیًن " کدام است؟  59

 

 

 

 
  قطعاً من برای شما پیامبری راستگو و درستکار هستم الف(

  آیا پیامبری برای شما بودم ب( 

   من پیامبر هستم ج( 

   ای پیامبر درستکار د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 معنای عبارت " اَن اَعُبُد " کدام است؟  61

 

 

 

  تا بدانند الف( 

  می دانند ب( 

 

   که عبادت می کنم ج(

   که عبادت کنند د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معنی واژه های زیر، به ترتیب عبارتند از:  61
  " زینت، بصر، زرناب، خزان "

 

 

  جذاب، چشم، نقره ی خالص، پاییز الف( 

  زیبایی، علم، طال، زمستان ب( 

 

   زیبایی، چشم، طالی خالص، پاییز ج(

   جذاب، علم، طالی خالص، زمستان د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

 مفهوم کدام گزینه درست نیست؟  62

 

 

 

 
  مراقب فرمان خداست(پرستار امرش همه چیز و کس )همه چیز و همه کس  الف(

  با وضویی دست و رویی تازه کرد )با گرفتن وضو، سر حال بیاییم( ب( 

   کیست آن صورتگر ماهر؟ )آفریننده ی ما کیست؟( ج( 

   سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را )فشردگی گلبرگ های غنچه را دیدم( د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ترتیب از کدام نویسندگان است؟آثار زیر، به   63
  " تاریخ اردالن، تنفس صبح، پریشان، فرزند ایران "

 

 

 
  مستوره ی کردستانی، قیصر امین پور، قاآنی، کزازی الف(

  مستوره ی کردستانی، محمدجواد محبت، کزازی، قاآنی ب( 

   گلشن راز، مستوره ی کردستانی، قاآنی، کزازی ج( 

   کردستانی، قیصر امین پور، شبستری، کزازیمستوره ی  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

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

 

 

 

 
  ضفرمند = چیره الف(

  نغز = خوب ب( 

   محال = غیرممکن ج( 

   طلعت = درخشندگی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 " بن مضارع " به درستی نیامده است؟در کدام گزینه   65

 

 

 

  گرفته اند : گیر الف( 

 

  خواهم آمد : خواه ب(

   رفته بودیم : رو ج( 

   خوانده است : خوان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

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

 

 

 

  هجر، هاجر، مهاجر الف( 

  تماثیل، تمثال، مثال ب( 

   بصر، بصیر، مبصر ج( 

 

   حاصل، محصول، صالح د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در بیت زیر، نقش کلمه های مشخص شده در کدام گزینه به درستی آمده است؟  67
  تخت "" یکی را به ))سر(( بر ))نهد(( ))تاج(( بخت ***** یکی را به خاک ))اندر آرد(( ز 

 

 

  متمم، متمم، مفعول، فعل الف( 

  متمم، متمم، مفعول، متمم ب( 

 

   متمم، فعل، مفعول، فعل ج(

   متمم، فعل، مفعول، متمم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تعداد جمله های کدام گزینه بیشتر است؟  68

 

 

 

  خدمتش به جان باشبا مادر خویش مهربان باش ***** آماده ی  الف( 

  چون با ادب و تمیز باشی ***** پیش همه کس عزیز باشی ب( 

 

   زین گفته سعادت تو جویم ***** پس یاد بگیر هر چه گویم ج(

   می باش به عمر خود سحر خیز ***** وز خواب سحرگهان بپرهیز د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

 مشخص نشده است؟ آرایه ی کدام گزینه به درستی  69

 

 

 

  فّر و فروغ و فرهیختگی )واج آرایی( الف( 

 

  زود پرسیدم پدر اینجا کجاست )مراعات نظیر( ب(

   گلستان کند آتشی بر خلیل )تلمیح( ج( 

   برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه )تشخیص( د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ی موارد اشاره شده، از نوع ادبیات اندرزی است؟در کدام گزینه، همه   71

 

 

 

 
  بوستان، گلستان، مثنوی معنوی، کلیله و دمنه الف(

  بوستان، گلستان، هفت پیکر، خسرو و شیرین ب( 

   بوستان، خسرو و شیرین، شاهنامه، هفت پیکر ج( 

   هفت پیکر، گلستان، خسرو و شیرین، کلیله و دمنه د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 در عبارت زیر، کدام واژه، هسته ی گروه اسمی نیست؟  71
  " رستم از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد تا بلکه کار اسفندیار با مسالمت خاتمه پذیرد. "

 

 

  کار الف( 

  رستم ب( 

 

   اسفندیار ج(

   کوشش د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 بیت های زیر، از شیوه ی ادبی، بهره نبرده است؟کدام یک از   72

 

 

 

  دانه آرام بر زمین غلتید ***** رفت و انشای کوچکش را خواند الف( 

  زنگ تفریح را که زنجره زد ***** باز هم در کالس غوغا شد ب( 

   جوجه های کبوتران گفتند ***** کاش می شد کنار هم باشیم ج( 

 

   بهاری بود ***** روزی از روزهای اوّل سال صبح یک روز نو د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه، اضافه ی تشبیهی وجود ندارد؟  73

 

 

 

  غواص خرد، بازیچه ی کوچک ترین موجش می گردد الف( 

 

  در اعماق دریاها و اوج آسمان ها تو را می جویند ب(

   کوه های گران سنگ، استوار گردیدگهواره ی لرزان زمین، با  ج( 

   هستی وجود را در اقیانوس بی کران وجود، محو خواهند کرد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در عبارت زیر، به ترتیب چند مسند و چند مفعول آمده است؟  74
کتابخانه ایجاد کنیم، این  " مسئول جهل مردم، ما هستیم. اگر ما در هر روستا و کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و

 وضع پیش نمی آید. تمام بچه های ایران، فرزندان حقیقی من هستند. "
 

 

 

  سه -دو  الف( 

  دو -سه  ب( 

 

   دو -دو  ج(

   یک -یک  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در بیت زیر، چند حرف، نغمه ی حروف را به وجود آورده است؟  75
  جانان، میل جهان ندارد ***** هر کس که این ندارد، حّقا که آن ندارد " " جان بی جمال

 

 

  یک الف( 

  دو ب( 

 

   سه ج(
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   چهار د(

   - جواب تشریحی:  

     

76  A: Where is he from?     B: He's from ................ . 

 

 

 

  Spanish الف( 

  Chinese ب( 

 

   Brazil ج(

   British د( 

   - جواب تشریحی:  

     

77  Asia is the name of a .................. . 

 

 

 

  Country الف( 

  Nationality ب( 

 

   Continent ج(

   City د( 

   - جواب تشریحی:  

     

78  A: How do you ............... it in Iran?     B: It's great. 

 

 

 

  Visit الف( 

  Watch ب( 

   Relax ج( 

 

   Like د(

   - جواب تشریحی:  

     

79  I can ............... a puzzle. 

 

 

 

  Searching الف( 

  Doing ب( 

 

   Do ج(

   Come د( 

   - جواب تشریحی:  

     

81  Which one is about ability? 

 

 

 

  Indian الف( 

 

  Play sports ب(

   Teacher's day ج( 

   Night shifts د( 

   - جواب تشریحی:  

     

81  Friday is the weekend in .................. . 

 

 

 

  England الف( 

  China ب( 

 

   Iran ج(

   America د( 

   - جواب تشریحی:  

     

82  A: Are you British?     B: No ...................... . 

 

 

 

  I am الف( 

 

  We aren't ب(

   You aren't ج( 

   We are د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

83  I study English ............... Tuesdays. 

 

 

 

 
  on الف(

  in ب( 

   at ج( 

   to د( 

   - جواب تشریحی:  

     

84  Ali is good at ................. stories. 

 

 

 

  Tell الف( 

 

  Telling ب(

   Read ج( 

   Write د( 

   - جواب تشریحی:  

     

85  Who can .............. good photos? 

 

 

 

  Work الف( 

 

  Take ب(

   Taking ج( 

 
 Play د(

 
 

 

   - جواب تشریحی:  

     

86  ................ do you go shopping? 

 

 

 

  What الف( 

 

  When ب(

   Are ج( 

   Can د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جاي خالي کلمه با چه حروفي کامل مي شود؟ در گزينه ها، تمام حروف، حروف بزرگ انگلیسي هستند.  87
 

I watch TV in the ev-n-ngs. 
 

 

 

 
  E - I الف(

  I - E ب( 

   E - E ج( 

   A - I د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جاي خالي کلمه با چه حروفي کامل مي شود؟ در گزينه ها، تمام حروف، حروف بزرگ انگلیسي هستند.  88
 

They can play b-sketba-l. 
 

 

 

 
  A - L الف(

  E - L ب( 

   I - L ج( 

   U - L د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جاي خالي کلمه با چه حروفي کامل مي شود؟ در گزينه ها، تمام حروف، حروف بزرگ انگلیسي هستند.  89
 

That word is sw-m-ing. 
 

 

 

  E - M الف( 
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  A - M ب(

   M - I ج( 

 

   I - M د(

   - جواب تشریحی:  

     

91  Which one is different? 

 

 

 

 
  German الف(

  Turkey ب( 

   Yemen ج( 

   India د( 

   - جواب تشریحی:  
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