
 79 ذرآ 51***  نهمپایه ***  پیشرفت تحصیلیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 توندرا در نزدیکی کدام نواحی قرار گرفته است؟  1

 

 

 
  نزدیکی قطب شمال الف(

  نزدیکی مدار استوا ب( 

   نزدیکی نواحی مدیترانه ج( 

   نزدیکی قطب جنوب د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جغرافیایی که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند، چه نام دارد؟ناحیه وسیع   2

 

 

 

  زیست کره الف( 

 

  زیست بوم ب(

   ناحیه بیابانی ج( 

   ناحیه ساوان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برابر وسعت ایران مساحت دارد؟ 011کدامیک از اقیانوس ها   3

 

 

 

  اقیانوس منجمد شمالی الف( 

  اقیانوس منجمد جنوبی ب( 

   اقیانوس اطلس ج( 

 

   اقیانوس آرام د(

   - جواب تشریحی:  

     

 ایوان خشکی ناحیه کم عمق با چند متر ژرفا دیده می شود؟  4

 

 

 

 
  متر 011 الف(

  متر 011 ب( 

   متر 011 ج( 

   متر 011 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در قله های بلند، شکل دامنه ها به چه صورتی است؟  5

 

 

 

 
  Uشکل  الف(

  Vشکل  ب( 

   Nشکل  ج( 

   Wشکل  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 سال کبیسه چند روز است؟  6

 

 

 

  روز 060 الف( 

  روز 061 ب( 

 

   روز 066 ج(

   روز 063 د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 در منطقه بیابانی، میانگین بارش ساالنه کمتر از چند میلی متر می باشد؟  7

 

 

 

  میلی متر 01 الف( 

  میلی متر 01 ب( 

   میلی متر 01 ج( 
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   میلی متر 01 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 درصد می باشد؟میزان آبها و خشکی ها در نیمکره شمالی به ترتیب چند   8

 

 

 

  02و % %30 الف( 

  02و % %20 ب( 

 

   01و % %61 ج(

   01و % %01 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 دو فصل خشک و مرطوب به کدام ناحیه آب و هوایی مربوط است؟  9

 

 

 

  توندرا الف( 

 

  ساوان ب(

   تایگا ج( 

   بیابان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 عمق گودال ماریانا چند متر است؟  11

 

 

 

  متر 00111 الف( 

 

  متر 00111 ب(

   متر 00111 ج( 

   متر 00111 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام عنصر هم در ساختار سولفوریک اسید و هم در ساختار آمونیاک شرکت دارد؟  11

 

 

 

  گوگرد الف( 

  اکسیژن ب( 

 

   هیدروژن ج(

   نیتروژن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 حل شدن کدام ماده در آب، رسانایی الکتریکی آب را افزایش می دهد؟  12

 

 

 

 
  کات کبود الف(

  شکر ب( 

   اتانول ج( 

   اتیلن گلیکول د( 

   - جواب تشریحی:  

     

کیلومتر بر ساعت به دنبال هم در حال حرکت هستند. هر راننده، حرکت  31سرعت دو اتومبیل در یک جاده مستقیم با   13
  خودروی دیگر را نسبت به خود چگونه می بیند؟

 

 

  راننده عقبی همواره خود را در حال نزدیک شدن به خودروی جلویی می بیند الف( 

  می بیندراننده جلویی همواره خود را در حال دور شدن از خودروی عقبی  ب( 

 

   هر راننده، خودروی دیگر را نسبت به خود ساکن می بیند ج(

 
چون سرعت هر دو یکسان و در یک جهت است، از دیده راننده هر دو خودرو، خودروی دیگری در حال نزدیک شدن  د(

 است
 

 

   - جواب تشریحی:  

     

طبقات باال نزدیکتر شویم، مواد از نظر جرم  در برج تقطیر برای جداسازی اجزای نفت خام، هر چه به  14
  .............................. می شوند و نقطه جوش آن ها ....................... می یابد.

 

 

 
  کاهش -سبک تر  الف(

  کاهش -سنگین تر  ب( 
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   افزایش -سنگین تر  ج(

   افزایش -سبک تر  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 سانتی متر را طی می کند، چقدر است؟ 6تندی متوسط یک حلزون که در هر دقیقه   15

 

 

 

  متر بر ثانیه 10116 الف( 

  سانتی متر بر ثانیه 61 ب( 

   متر بر ثانیه 6 ج( 

 

   متر بر ثانیه 10110 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 است؟کیلومتر بر ساعت چند متر بر ثانیه  022  16

 

 

 

 
  21 الف(

  01 ب( 

   01 ج( 

   01 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 میزان واکنش پذیری کدام یک از گزینه های زیر با اکسیژن بیشتر است؟  17

 

 

 

  طال الف( 

  آهن ب( 

   مس ج( 

 

   منیزیم د(

   - جواب تشریحی:  

     

ساعت طی می  0کیلومتر بعدی را در  21ساعت و  100کیلومتری را در مدت  61مستقیم فاصله خودرویی در یک جاده   18
  کند. سرعت متوسط خودرو در کل حرکت چند کیلومتر بر ساعت است؟

 

 

  61 الف( 

  30 ب( 

   21 ج( 

 

   011 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 دارد؟ کدام عنصر در تنظیم فعالیت های بدن نقش  19

 

 

 

  آهن الف( 

  کلسیم ب( 

   فلوئور ج( 

 

   ید د(

   - جواب تشریحی:  

     

 چند درصد نفت خام، صرف ساخت فرآورده های سودمند و تازه می شود؟  21

 

 

 

  درصد 21 الف( 

 

  درصد 01 ب(

   درصد 01 ج( 

   درصد 30 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

ثانیه متوقف می شود.  01کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. راننده ترمز کرده و پس از  21خودرویی با سرعت   21
  شتاب ترمز اتومبیل چقدر است؟

 

 

  متر بر مجذور ثانیه 21 الف( 

  متر بر مجذور ثانیه 2 ب( 
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   متر بر مجذور ثانیه 000 ج(

   متر بر مجذور ثانیه -000 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام اتم با تعداد بیشتری از اتم های هیدروژن می تواند پیوند کوواالنسی برقرار کند؟  22

 

 

 

  O الف( 

  N ب( 

 

   C ج(

   H د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 هیدروکربن ها از چه عناصری ساخته شده اند؟  23

 

 

 

 
  کربن و هیدروژن الف(

  کربن و نیتروژن ب( 

   کربن و هلیم ج( 

   هیدروژن و نیتروژن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 نسبت مسافت به زمان را .......................... می نامند.  24

 

 

 

  سرعت متوسط الف( 

  سرعت لحظه ای ب( 

 

   تندی متوسط ج(

   تندی لحظه ای د( 

   - جواب تشریحی:  

     

کیلومتر بر ساعت می رسد. شتاب حرکت خودرو  012کیلومتر بر ساعت به  06ثانیه از  2سرعت اتومبیل در مدت   25
  چقدر است؟

 

 

  0 الف( 

 

  000 ب(

   0 ج( 

   0 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برابر است با:بار پرتاب کنیم، تعداد کل حاالت ممکن  0اگر یک تاس را   26

 

 

 

  60 الف( 

  61 ب( 

   01 ج( 

 

   06 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از مجموعه های زیر تهی نیست؟  27

 

 

 

  00اعداد اول زوج بزرگتر از  الف( 

  03و کوچکتر از  00اعداد اول بزرگتر از  ب( 

 

   010اعداد زوج سه رقمی کوچکتر از  ج(

   2و  2عددهای طبیعی بین  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟  28

 

 

 

 
  هر عدد طبیعی حتماً عددی گویاست الف(

  هر عدد گویا حتماً عددی صحیح است ب( 
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   هر عدد صحیح حتماً عددی طبیعی است ج(

   مجموعه ها نباشدتهی ممکن است زیرمجموعه برخی از  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 را به درستی نمایش می دهد؟ A-B، کدام گزینه مجموعه  Bو  Aبا توجه به مجموعه های   29
 

 A={2,5,6,9,12} 
 

B={1,2,4,7,12} 

 

 

 

  A-B={1,4,7} الف( 

 

  A-B={5,6,9} ب(

   A-B={2,12} ج( 

   A-B={2,5,12} د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 کدامیک از تعارف زیر، بهترین تعریف برای اعداد گنگ می باشد؟  31

 

 

 

  اعدادی هستند که نمایش اعشاری ندارند الف( 

  اعدادی هستند که نمایش اعشاری مختوم و متناهی دارند ب( 

 

   ها هیچ دوره تناوب خاصی ندارداعدادی هستند که نمایش اعشاری نامتناهی دارند و ارقام اعشاری آن  ج(

   اعدادی هستند که نمایش اعشاری نامتناهی دارند و ارقام اعشاری آن ها دارای دوره تناوب مشخصی می باشد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 حاصل عبارت زیر کدام است؟  31
 

 

 

  

  +0 الف( 

  -(-(-(-0))) ب( 

 

 ج(

 

 

 

 

 د(

 

 

 

   - تشریحی:جواب   

     

مهره آبی وجود دارد. چقدر احتمال دارد مهره ای که خارج می کنیم زرد  0مهره زرد و  01مهره قرمز،  3در جعبه ای   32
  نباشد؟

 

 

 

 الف(

 

 

 

 ب(

 

 

 

 ج(

 

 

 

 

 د(

 

 

 

   - جواب تشریحی:  

     

  پیشامدهای زیر هم شانس هستند؟اگر تاسی را یک بار بیندازیم، کدام یک از   33

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1706
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1706
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1707
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1707
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1708
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1708
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1709
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1709


 
 رو شدن عدد اول -رو شدن عدد مرکب  الف(

 

 

 

 
 ب(

 0رو شدن عدد مضرب  -رو شدن عدد اول زوج 
 

 

   رو شدن عدد اول -رو شدن عدد زوج  ج(

   0رو شدن عدد مضرب  -رو شدن عدد اول  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه به درستی نمایش داده شده است؟ Aاعضای مجموعه   34
 

 

 

 

 

  A={8,9,10,11,12,13,14,15} الف( 

  A={9,10,11,12,13,14,15} ب( 

   A={9,10,11,12,13,14} ج( 

 

   A={8,9,10,11,12,13,14} د(

   - جواب تشریحی:  

     

"خواسته های مسئله" را به ترتیب از راست به چپ چه می در مسائل هندسه، "اطالعات و داده های سؤال" و   35
  نامند؟

 

 

  فرض -حکم  الف( 

  اثبات -فرض  ب( 

 

   حکم -فرض  ج(

   حکم -اثبات  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح نیست؟  36

 

 

 

  و نیمساز نیز می باشد میانه رسم شده در مثلث متساوی الساقین، ارتفاع الف( 

  هر مستطیل، یک متوازی االضالع است ب( 

   زاویه های مجاور در متوازی االضالع، همواره مکمل یکدیگر هستند ج( 

 

   هر لوزی، یک مربع است د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟  37

 

 

 

 
کمان برابر باشند، آن گاه وترهای نظیر آن ها نیز برابرند ولی عکس این موضوع همیشه صدق نمی در یک دایره، اگر دو  الف(

 کند
 

 

اگر یک خط مماس بر دایره رسم کنیم، خطی که از مرکز به دایره به نقطه برخورد دایره و خط مماس رسم می شود،  ب(
 همواره بر خط مماس عمود است

 

   شعاع دایره است بزرگترین وتر هر دایره، ج( 

 
در یک دایره، اگر دو وتر برابر باشند، آن گاه کمان های نظیر آن ها نیز برابرند ولی عکس این موضوع همیشه صدق  د(

 نمی کند
 

 

   - جواب تشریحی:  

     

ترتیب از راست به چپ درجه به  001درجه و کمان روبرو به زاویه محاطی  011در یک دایره، کمان روبرو به زاویه مرکزی   38
  برابرند با:

 

 

  درجه 001 -درجه  011 الف( 

 

  درجه 31 -درجه  011 ب(

   درجه 001 -درجه  01 ج( 

   درجه 31 -درجه  01 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

را در نظر بگیریم، کدامیک از  Pرا رسم کرده ایم. اگر روی این عمود منصف نقطه ای مانند  ABعمود منصف پاره خط   39
 جمالت زیر صحیح است؟

 

  را نیز قطع می کند ABعبور کند، حتماً پاره خط  Pهر خطی از نقطه  الف( 
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 ب(

  همواره یکسان است ABاز دو سر پاره خط  Pفاصله نقطه 

 

 

   درجه ایجاد می شود 00وصل کنیم، همواره زاویه  Aرا به نقطه  Pاگر نقطه  ج( 

   وصل کنیم، همواره مثلث متساوی االضالع تشکیل می گردد Bو  Aرا به نقاط  Pاگر نقطه  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 دو مثلث قائم الزاویه به کدامیک از حالت های زیر می توانند با یکدیگر هم نهشت باشند؟  41

 

 

 

  ض ض ض الف( 

  و ض ب( 

   ض ز ض ج( 

 

   مواردهمه  د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟  41

 

 

 

 
  ما می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خداوند نسبت دهیم الف(

  بهترین راه شناخت صفات خدا مراجعه به کتاب آسمانی قرآن می باشد ب( 

   و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن استحمد به معنای ستایش است  ج( 

   ما انسانها به دلیل توانایی های محدود خود، امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا، کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟  42

 

 

 

  نیک و دوری از گناهان انجام کارهای الف( 

  یاد و ذکر خدا ب( 

   الگو قرار دادن انسانهای مؤمن ج( 

 

   همه موارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه های زیر، از ویژگی های پیامبران نمی باشد؟  43

 

 

 

  تسلیم در برابر خدا الف( 

  استقامت و پایداری در راه خدا ب( 

 

   توجه به نعمت دنیوی و دلبستگی به آنها ج(

   مبارزه با عقاید باطل و خرافات د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 اگر کسی بخواهد جزء بهترین های زمان خود باشد، چه باید بکند؟  44

 

 

 

  در مسیر ایمان به خدا گام بردارد الف( 

  آنها را سر مشق قرار دهدبا ویژگی های پیامبران آشنا شود و  ب( 

   در زندگی خود فقط به وظیفه انسانی خود عمل نماید ج( 

 

   موارد الف و ب د(

   - جواب تشریحی:  

     

 جاهای خالی با کدامیک از گزینه زیر کامل می شود؟  45
می گیرند، باید فقیهانی پرهیزکار  امام صادق )ع( فرمودند: فقیهانی که در عصر امام زمان )ع( هدایت مردم را بر عهده

 باشند که ................................................................. و مطیع دستور خدا هستند.
 

 

 

  دین خدا را محافظت می کنند و مخالف شیطانند الف( 

  بر خالف هوای نفس خود عمل می کنند و مخالف طاغوت هستند ب( 

 

   دین خود را محافظت کرده و بر خالف هوای نفس خود عمل می کنند ج(

   مخالف طاغوت زمان و شیطان می باشند د( 

   - جواب تشریحی:  
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 کدام گزینه، ترجمه را کامل می کند؟  46
  لَُکم فیها فواکه کثیرٌة : برای شما در آن ....................... فراوان است.

 

 

  کتاب الف( 

 

  میوه ها ب(

   میوه ج( 

   فایده د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟  47

 

 

 

  تَطُرقنَ  الف( 

  َصَنعُتن   ب( 

 

   َشَرحا ج(

   َصِعدتُن   د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ضمیر " نَحُن " برای کدام فعل می آید؟  48

 

 

 

 
  نَغسل الف(

  یَغفرون ب( 

   اَفتح ج( 

   تَجلسون د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه، جای خالی را کامل می کند؟  49
  ....................... -الربیع 

 

 

  الخریف الف( 

  الشتاء ب( 

   الجمعه ج( 

 

   الصّیف د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در جمله زیر، معنی کلمه " َصَرَخ " کدام است؟  51
  " َو بَعَد اداء الصاّله و الّدعاء َصَرَخ اََحُدُهم بَغتة "

 

 

  نگاه کرد الف( 

  فرار کرد ب( 

 

   فریاد زد ج(

   همکاری کرد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 متضاد کلمه " یَسار " کدام است؟  51

 

 

 

  َجنب الف( 

 

  یَمین ب(

   َفوق ج( 

   تَحت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 حروف اصلی کلمه " مجالسة " کدام است؟  52

 

 

 

  َمجلِس الف( 

  َمجالس ب( 

 

   َجلَسَ  ج(

   جالِس د( 

   - جواب تشریحی:  
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 " ِجسَریِن " چه نوع کلمه ای است؟  53

 

 

 

  سالمجمع مذکر  الف( 

  جمع مؤنث سالم ب( 

   مثنای مؤنث ج( 

 

   مثنای مذکر د(

   - جواب تشریحی:  

     

 " لِسان ِصدق " به چه معنی است؟  54

 

 

 

 
  یاد نیکو الف(

  زبان سالم ب( 

   راستگویی ج( 

   انسان صادق د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 است؟ " اِفَعال " چه نوع فعلی  55

 

 

 

  ماضی الف( 

  مضارع ب( 

 

   امر ج(

   نهی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معادل عربی عبارت " مقرّر کرد " کدام است؟  56

 

 

 

  اَدحینا الف( 

  لََعل   ب( 

   مؤقنین ج( 

 

   َشَرع د(

   - جواب تشریحی:  

     

 جزاء " به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ -تجری  -معنی کلمات " نَُزَل   57

 

 

 

  اهل -جاری است  -ترس  الف( 

 

  پاداش -جاری است  -نازل شد  ب(

   زندگی -نازل شد  -پاداش  ج( 

   پاداش -جاری است  -نزد  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معنی ترکیب داده شده زیر را پیدا کنید.  58
  ُمبارکٍة "" فِی لَیلًة 

 

 

  در شب قدر الف( 

  در شبی تاریک ب( 

 

   در شبی با برکت ج(

   کتابی روشنگر د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معنی آیه داده شده زیر، در کدام گزینه آمده است؟  59
  " َو ءاِمنوا بِما نَز َل َعلی محمٍد "

 

 

 
  شد بر محمد )ص(و ایمان آوردند به آنچه نازل  الف(

  و ایمان بیاورید بر آنچه نازل شد بر محمد )ص( ب( 

   و ایمان می آورند بر آنچه نازل کردیم بر محمد )ص( ج( 

   و ایمان می آورند بر نوری که نازل شد د( 

   - جواب تشریحی:  
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 با توجه به معنی آیه، مفهوم آن کدام است؟  61
  علیماً حکیماً : همانا خداوند بسیار دانا و حکیم است "" َو اِّن اللُّه 

 

 

  شناخت بیشتر خدا الف( 

  ایمان حقیقی به خدا ب( 

   یاری دین خدا ج( 

 

   دانایی و دانش بی انتهای خداوند د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه به درستی آمده است؟معنی واژه های " سپهر، تسبیح، غنیمت، فرتوت " به ترتیب در   61

 

 

 

  آسمان، مهره، ارزش، پیر الف( 

 

  آسمان، ستایش، ارزش، سالخورده ب(

   سپهر، ستایش، ارزش، سالخورده ج( 

   آسمان، ستایش، ارزش، شکسته د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 است؟نام نویسندگان آثار زیر، در کدام گزینه به درستی آمده   62
  " بوستان، اسرار التوحید، کیمیای سعادت، مرزبان نامه "

 

 

  سعدی، امام محمد غزالی، محمدبن منّور، سعدالدین وراوینی الف( 

  سعدی، امام محمد غزالی، سعدالدین وراوینی، محمدبن منّور ب( 

   سعدی، سعدالدین وراوینی، محمدبن منّور، امام محمد غزالی ج( 

 

   سعدی، محمدبن منّور، امام محمد غزالی، سعدالدین وراوینی د(

   - جواب تشریحی:  

     

 هم خانواده های واژه های " غنی، مبصر، یوم، سعی " در کدام گزینه به درستی آمده است؟  63

 

 

 

  غنیمت، بصر، ایّام، مساعی الف( 

  اغنیا، بصیرت، ایّام، سعدی ب( 

   ایّام، مساعد غنیمت، بصر، ج( 

 

   اغنیا، بصیرت، ایّام، مساعی د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه، پرسشی انکاری نیست؟  64

 

 

 

  که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟ الف( 

 

  از کرده ی خود چه برده ای سود؟ ب(

   عزتّت چیست؟ عزیزیت کدام؟ ج( 

   بر خویشتن تنی؟ در پیله تا به کی، د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 هرگاه بخواهیم دو چیز را با هم بسنجیم و یکی را برتری دهیم، از صفت ............... بهره می گیریم.  65

 

 

 

  بیانی الف( 

  عالی ب( 

 

   تفضیلی )برتر( ج(

   پیشین د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 چه آرایه ای به کار رفته است؟در بیت زیر،   66
  " سعدیا راست روان گوی سعادت بردند ***** راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار "

 

 

  تشبیه الف( 

  تلمیح ب( 

 

   تخلّص ج(

   تشخیص د( 
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   - جواب تشریحی: 

     

 بوده است؟خواجه نصیر الدین طوسی با کدام یک از گزینه های زیر، هم عصر   67

 

 

 

 
  سعدی الف(

  جامی ب( 

   سنایی ج( 

   فدایی مازندرانی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 بیت زیر، از کدام قالب شعری نمی تواند باشد؟  68
  " در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است ***** خواهی بخوان و خواه نخوان ما نوشته ایم "

 

 

 
  مثنوی الف(

  قطعه ب( 

   غزل ج( 

   قصیده د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در بیت زیر، نقش واژه های مشخص شده چیست؟  69
  " تا توانی می گریز از ))یار(( بد ***** ))یار(( بد ))بدتر(( بود از مار ))بد(( "

 

 

  متمم، صفت، نهاد، صفت الف( 

  متمم، صفت، نهاد، متمم ب( 

 

   متمم، نهاد، مسند، صفت ج(

   متمم، مسند، نهاد، صفت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه دارای جمله های بیشتری است؟  71

 

 

 

  به نام خداوند جان و خرد ***** کزین برتر اندیشه برنگذرد الف( 

 

  توانا بود هر که دانا بود ***** ز دانش دل پیر برنا بود ب(

   خداوند نام و خداوند جای ***** خداوند روزی ده رهنمای ج( 

   به بینندگان آفریننده را ***** نبینی، مرنجان دو بیننده را د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در بیت زیر، چند تشبیه به کار رفته است؟  71
  یاقوت انار "" عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب ***** فهم عاجز شود از حقه ی 

 

 

  یک الف( 

 

  دو ب(

   سه ج( 

   چهار د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 عبارت زیر به کدام گزینه اشاره دارد؟  72
  " آسیاب می گوید: معرفت این است که من در آنم، گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم "

 

 

  گردش روزگار الف( 

  روزهای تکراری ب( 

 

   خودشناسی ج(

   تالش برای روزی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه صفت پیشین وجود ندارد؟  73

 

 

 

  ز آغاز هر خوشه خرداد نیست الف( 

  همه کار ایّام درس است و پند ب( 

   این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود ج( 
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   یکی، گفته نیاید ز هزار همه گویند و د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه، صفت پیشین ندارد؟  74

 

 

 

 
  سنگ سخت و آب لطیف الف(

  این همه آیات ب( 

   چه خلقت شگفت انگیزی ج( 

   کدام مستمع آگاه است د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 داشتی می دیدی، خواهیم گفت " در کدام گزینه آمده است؟بن مضارع فعل های " رفته اید،   75

 

 

 

  رفت، دار، خواه الف( 

  رو، دار، خواه ب( 

 

   رو، بین، گو ج(

   رو، دید، گو د( 

   - جواب تشریحی:  

     

76  They speak a lot. They are .............. . 

 

 

 

  Shy الف( 

 

  Talkative ب(

   Quiet ج( 

   Cruel د( 

   - جواب تشریحی:  

     

77  Which one is different? 

 

 

 

 
  Kind الف(

  Rude ب( 

   Careless ج( 

   Cruel د( 

   - جواب تشریحی:  

     

78  He is standing by the gift shop. By means ............. . 

 

 

 

  Far الف( 

  New ب( 

 

   Near ج(

   Bye د( 

   - جواب تشریحی:  

     

79  A: What is he doing at the restaurant?     B: He is .............. the table. 

 

 

 

  Cooking الف( 

 

  Clearing ب(

   Packing ج( 

   Going د( 

   - جواب تشریحی:  

     

81  A: What᾿s she .................?     B: She᾿s patient. 

 

 

 

  Look الف( 

  See ب( 

   Check ج( 

 

   Like د(
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   - جواب تشریحی: 

     

81  A: Is Ahmad᾿s cousin checking the E-mail?     B: No ................... . 

 

 

 

  He isn᾿t الف( 

  She is ب( 

 

   She isn᾿t ج(

   They aren᾿t د( 

   - جواب تشریحی:  

     

82  Which one is incorrect? 

 

 

 

  ?Are there many boy at school الف( 

 

  .There is some pen on the desk ب(

   .Ali and I are watching TV ج( 

   ?How are they traveling د( 

   - جواب تشریحی:  

     

83  The color ............. Ali .............. car is white. 

 

 

 

 
  Of - ᾿s الف(

  s - ᾿s᾿ ب( 

   s - of᾿ ج( 

   ᾿ - Of د( 

   - جواب تشریحی:  

     

84  A: ........... is brave?     B: My father. 

 

 

 

 
  Who الف(

  How ب( 

   What ج( 

   When د( 

   - جواب تشریحی:  

     

85  The ................ is checking the passport. 

 

 

 

  My friend الف( 

 

  Officer ب(

   Men ج( 

   Soldiers د( 

   - جواب تشریحی:  

     

86  I .............. lunch at noon. 

 

 

 

  Drink الف( 

  Search ب( 

 

   Have ج(

   Has د( 

   - جواب تشریحی:  

     

87  Paul᾿s daughters ................ in spain. 

 

 

 

  Is going الف( 

  Is living ب( 

 

   Are living ج(

   Are going د( 

   - جواب تشریحی:  
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 بزرگ انگلیسی هستند. جای خالی کلمه با چه حروفی کامل می شود؟ در گزینه ها، تمام حروف، حروف  88
 

He is talking to the rec-pt-onist. 
 

 

 

 
  E - I الف(

  I - E ب( 

   I - A ج( 

   E - A د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جای خالی کلمه با چه حروفی کامل می شود؟ در گزینه ها، تمام حروف، حروف بزرگ انگلیسی هستند.  89
 

I᾿m filling out the rese-v-tion from. 
 

 

 

  A - E الف( 

  R - E ب( 

   I - A ج( 

 

   R - A د(

   - جواب تشریحی:  

     

91  Check the rising intonation. 

 

 

 

  .He is clever الف( 

 

  ?Is he a tourist ب(

   ?How old are you ج( 

   .Welcome to our hotel د( 

   - تشریحی:جواب   
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