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 قرآن
  ؟حیح ترجمه شده استصکدام واژه قرآنی  -1

  : گروه د) ملَّۀ  ة : بندگاندابج) ع  مهربانان:  ادمینرب)   : درخت خرما الف) نَخیل  
  چیست؟ »قَدیر –اَنزَلَ «هاي قرآنی ترجمه صحیح واژه -2

  توانا –د) فروفرستاد    توانا –ج) نازل شد    آگاه –ب) نازل کرد    آگاه –فرستد فرو می )الف  
  ترجمه شده است؟ نادرست تدر ترجمه عبارت قرآنی زیر کدام کلمه به صور -3

»عققَومٍ یل لَآیات نَّ فی ذلکاندیشند.ت براي گروهی که میاي اسدرآن نشانه ونَ : قطعاًلُا«  
  د) یعقلونَ  ج) لقَومٍ   ب) آیات   الف) ذلک  

  : یعنی »العذاب االَلیم«ترکیب قرآنی  -4
  د) عذاب بزرگ   ج) عذاب سخت   ب) عذاب سوزان   الف) عذاب دردناك  

  براي انسان معرفی کرده است. این ترکیب یعنی چه؟» عدوا مبینًا«شیطان را به عنوان  ،قرآن خداوندحکیم در -5
  د) دشمنی بزرگ  ج) دشمنی جاهل   ب) دشمنی آشکار  الف) دشمنی سرسخت  

  چیست؟ »هو الغَفور الرَّحیم«ترجمه صحیح ترکیب قرآنی  -6
   ب) او آمرزنده مهربان است.   آمرزنده مهربان است. بسیار الف) او  

  آمرزنده بخشنده است. بسیار د) او   آمرزنده بخشنده است. ج) او   
  ؟ نیستترجمه کدام عبارت قرآنی صحیح  -7

  ب) قُل جاء الحقُّ: بگوحق آمد.   کند.میهدایتقرآنالقُرآنَ یهدي: قطعا اینالف) انَّ هذا   
  آورند.به آخرت ایمان نـمیکهبِاآلخرَةِ: کسانیمنونَؤالید) اَلَّذینَ    دهند.میانجامخوبکاريکهالصالحات:کسانییعملونَج) اَلَّذینَ  

  همه چیز ازآنِ خداوند است؟کدام عبارت قرآنی بیان می کند که  -8
  ب) اَلحمد لله رب العالـَمینَ   لَه ما فی السماوات وما فی االَرضِ الف)  
  دواح لهکُم الهثلُکُم     ج) اشَرٌ مد) اَنَا ب  

 هاي آسمانپیام
  رد؟اشاره بیشتري دا »مراقبت وتوجه دائـمی خداوند به ما«ي شریفه به موضوع کدام آیه-9

  ب) لَئن شَکَرتُم لَاَزیدنَّکُم     الف) وهو معکُم اَینَ ما کُنتُم  
  ی اَستَجِب لَکُمونعاد قالَ ربکُم د) و   ج) ایاك نَعبد و ایاك نَستَعینُ  

  »باز می گرددرخشان به سوي صاحبش به صورتی د«درباره ارزش کدام عمل فرمودند: السالم علیه امام محمد باقر -10
  د) خوش اخالقی  نـماز اول وقت  ج)  ب) نیکی به والدین   الف) صدقه   

  ند؟را صحیح تر معرفی می ک »هاترین آفریدهمحبوب« ، کدام گزینه،بنده واقعیالسالمعلیه با توجه به فرمایش امام صادق -11
  داوند باشد.ب) جوانی که مطیع دستورات خ   الف) جوانی که شاداب و باطراوت باشد.  
  د) جوانی که به دنبال تحصیل علم باشد.   ج) جوانی که به نـمازوعبادت مشغول باشد.  

  کدام یک از واجبات نـماز را اگر فراموش کنیم یا به اشتباه ، اضافه انجام دهیم، نـماز ما صحیح خواهدبود؟ -12
   ب) سجود    الف) رکوع  
  د) تشهد    ج) تکبیرة االحرام   

  که نجس شده ، می خواهیم با آب قلیل تطهیر کنیم. این ظرف را چند مرتبه باید آب بکشیم؟ ظرفی را -13
  د) چهار مرتبه  ج) سه مرتبه   ب) دو مرتبه  الف) یک مرتبه   

navaeeschool.ir          @navaeeschool
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  کنند؟ترین دلیل پذیرش حکومت خود را چه چیزي بیان میمهمالسالم علیه حضرت علی -14
  ی که جامعه را فراگرفته بود.ب) مشکالت  الف) گرفتن حق مظلوم ازظالم   
  د) حکومت وخالفت کردن بر مردم   ج) تقسیم بیت المال بین مردم  

  مطابقت بیشتري دارد؟ »عزّت نفس«رفتار کدام یک از افراد زیر با  -15
  شوید.را میهایشکرده وجوراباتاقش را مرتبب) مریم   الف) علی از والدین خود سپاس گزاري می کند.  
  د) ریحانه به دوستانش که در درس ضعیف اند کمک می کند.  گرداند.او بازمیبهوسالـممحمدرا صحیحهايکتابج)حسین  

  ؟ نیستدر رابطه با احکام نـماز جماعت کدام گزینه صحیح  -16
   الف) مأموم نباید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید.  
  خودش بخواند. همه چیز نماز را یدبا، ب) مأموم که در رکعت اول اقتدا می کند  
  تواند اقتداکند.می ج) موقعی که امام در رکوع است، مأموم به شرط رسیدن به رکوع،  
  تشهد را با امام می خواند. قنوت و د) مأموم که در رکعت دوم اقتدا می کند،  

 عربی
 در کدام گزینه کلمات مترادف به کار رفته است؟   -17

ع  نهایۀالف) بِدایۀ،    جر ،بر  ب)ذَهل  ج) أَفَْضلْ، خَیل، أفَاضاذد) أَر  
  بیشتر با مفهوم کدام گزینه مرتبط است؟   »عمر عزیز است، غنیمت شمار                آنچه ندارد عوض اي هوشیار «بیت  -18

   .وءیسِ السلنْ جرٌ مةُ خَیدحالف) اَلْو  انِ فِإنْس   ی لسانه.ب) بلَاء الْ
ِإحسانُ.    ج) اَلْوقْت منَ الذَّهبِ.    ِإحسانِ ِإلَّا الْ   د) هلْ جزَاء الْ

 مفهوم کدام عبارت زیر، با حقیقت منطبق است؟ -19
ثْنَا عشَرَ شَهراً.   عِ.   الف) لکُلِّ فَصلٍ إِ   ب) مکَانُ السیارةِ فی الشَّارِ
ِإنْسانِ      د) الْخَیرُ قَلیلٌ و فَاعلُه کَثیرٌ.     بِسنِّه.ج) قیمۀُ الْ

 ترجمه ي کدام عبارت صحیح است؟ -20
  الف) تلْک الْمرَْأةُ ما جمعت حقَائب السَفرِ: آن زن، چمدان هاي سفر را جمع کرد.  

  هلْ ِإشْتَرَیتَه منْ هنَاك؟: آیا آن را از اینجا خریدي؟ ب)
  الْمجاهدانِ، نَاجِحانِ: اینها، رزمندگانی پیروز هستند. ج) هذَانِ   
ع الْعدوانَ حصد الْخُسرَانَ: هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می کند.    رنْ زد) م  

  »یواجِبات . . . واجِباتک؟ نَعم . . یا ُأخْتی! هلْ .« است؟رو روبهعبارتدر  خالیجاهاي مناسب ،ترتیب بهگزینه کدام افعال -21
  تکَتَب ،تالف) کَتَب  تکَتَب ،تب)کَتَب  تکَتَب ،تج) کَتَب   تکَتَب ،تد) کَتَب  

 ، در کدام گزینه آمده است؟ترتیببه » شنید، نوشیدم، پرسیدي«برگردان عربی فعل هاي -22
  َألْتس ،تشَرِب ،ع مالف) س   تعمب) سَألْتس ،تشَرِب ،   َألْتس ،شَرِب ،تعمج) س   َألْتس ،تشَرِب ،تعمد) س  

 ؟نیستي پرسشی داخل پرانتز، مناسب جاي خالی کلمه ، با توجه به پاسخ،در کدام گزینه -23
) . . . . . . الف)   ؟ َثلَاَثۀٌ.(کَمكدی یب)    قَلَماً ف. . . . . .  لْکی تف(اذَام).ٌةنْضَدالُغرْفَۀِ؟ م  
) . . . . . .د)    ؟ هذَا بستَانُ جدي.(من)هذَا البستَانُ . . . . . .ج)    . (أَینَ  الْمکْتَبۀُ؟ علَی الیسارِ

 نگارش، صحیح است؟قواعد کدام گزینه از جهت  -24
  اتبلَاع ،لَادالْأو کاتَانِ     الف) أولَئیرَتَانِ.ب) هغ تَانِ، صیالْب  
  د) هؤُلَاء األمهات، صابِرَات  ج) هؤُلَاء الْأطَْفالُ فی ذَلک الْحدیقَۀِ.  
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 ادبیات فارسی
  هاي بیشتري به کار رفته است؟در کدام گزینه متمم -25

  کسی در زندگی موفق است که فرصت حال را دریابد. الف)  
  اسکندر در اثناي سفر به شهري رسید و از گورستان عبور کرد. ب)  
  ها جز غصه و اندوه چیی ندارد.هاست و از دست دادن فرصتزندگی همین لحظه ج)  
   هاي دیگران را شاد کردن و گره از کار دیگران گشودن است.خوشی واقعی، دل د)  

  کند؟بر چه مفهومی تأکید می» صحبت مردانت از مردان کندنار خندان باغ را خندان کند         « در بیت:  -26
   و گو با دیگرانگفت د)  مردانگی ج)  خندان بودن ب)  تأثیر هم نشین الف)  

  به ترتیب عبارتند از:» نیما، امام خمینی (ره)، پروین اعتصامی« هاي نویسندگان کتاب -27
  دحسن حسینی، امیرحسین فردي، مهناز بهمنمحم ب)  فرديحسینی،امیرحسینمحمدناصري،محمدحسن الف)  
   مهناز بهمن، محمدرضا کاتب، امیرحسین فردي د)  آشتیانیاقبالفردي،عباسرضا کاتب،امیرحسیندمحم ج)   

  اند؟خانوادهبا کدام کلمات هم» جاري و نظم«هاي واژه -28
   تجاري، انتظار د)  اجرا، انضباط ج)  اجاره، ناظر ب)  جریان، منظومه الف)  

   بعد از فعل آمده است؟ جمله، نهاددر کدام مصراع،  -29
  چه خوش گفت زالی به فرزند خویش ب)  زند لبخندزندگی بر تو می الف)  
   زنجره زدزنگ تفریح را که  د)  تو را دین و دانش رهاند درست ج)  

  با کدام واژه مترادف است؟» تنفّر «  -30
   بیزار بودن د)  یبی آبروی ج)  یکی شدن ب)  حقیر بودن الف)  

  ي . . . . . . . . . .تمام ارکان تشبیه آمده است.در گزینه -31
  و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد. ي زاینده استهنر چشمه الف)  
  خواهد تمام تمام این قلب کوچولو را، مانند یک خانه، به کسی هدیه بدهم.دلم می ب)  
  هاي خوب و عزیز را دریابید.گذرند، فرصتها مثل گذشتن ابرها میفرصت ج)  
   کردند.ي دوستی را قطع نمیبعد از دانش آموختگی رشته د)  

  در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟ -32
  اند.حسن آرایش دادهنحو ابهشعر و نثر فارسیزیباييرا با جامهاسالمیایرانی، حقایقادبا و عرفا و سخنوران الف)  
  ي اعتراض و حمایت از امام خمینی (ره) در بسیاري از شهرهاي ایران تظاهرات کردند.مردم به نشانه ب)  
  یافت، به باغبانی می پرداخت.پروفسور حسابی، هر وقت از خواندن و پژوهش فراقت می ج)  
   ي عالمیان است.پیامبر گرامی اسالم، محمد بن عبداهللا (ص)، در آداب و رفتار و اخالق، اسوه د)  

  بینید؟ي اول شخص مفرد میهاي زیر، ضمیر پیوستهدر کدام یک از عبارت -33
  دانم چیست؟قلب، راستش نمی ب)  به او گفتم: خیلی خوش اخالقم. الف)  
   رسید.از اول هم باید عقلم می د)  من قلب کوچولویی دارم. ج)  

در میان جمع گشـاده رو بود و در تنهایی سـیمایی محزون و متفکر داشـت، هرگز به روي کسـی خیره نگاه     « عبـارت   -34
  در توصیف کدام شخصیت است؟» کرد.نمی

   پیامبر اکرم (ص) د)  امام خمینی (ره) ج)  (ع) حضرت علی ب)  دکتر حسابی الف)  
  رساند؟چه مفهومی را می» درختان سبز در نظر هوشیار       هر ورقش دفتري است معرفت کردگار برگ« بیت  -35

   دقت نظر عارفان د)  هاي آفرینششگفتی ج)  طبیعتخدا از رويشناخت ب)  هاي طبیعتزیبایی الف)  
  هاي زیر، هر سه زمان فعل (گذشته، حال، آینده) وجود دارد؟در کدام یک از بیت -36

  رسد از راه/ سبز شو، تازه شو، بهاري شوبا بهاري که می ب)  غنچه هم گفت: گر چه دلتنگم/ مثل لبخند باز خواهم شد الف)  
   ها باشمجوجه گنجشک گفت: می خواهم/ فارغ از سنگ بچه د)  پیر زنو منجفا/ که تو شیر مرديروز بر مندر ایننکردي ج)  
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 مطالعات اجتماعی
  ؟ گویند می چه دهیم انجام را آنها رود می انتظار و داریم عهده بر ما از یک هر که وظایفی به -37

  حقد)   ولیتئمس ج)   حقوق طبیعیب)    لحقوق متقابالف)    
السالم به خاطر از کار افتادگی پیرمرد و ناتوانی در تامین مخارج زندگی، از داسـتان پیرمرد نصـرانی که امام علی علیه   -38
  شود؟ایشان  مستمري تعیین کرد، در ارتباط با کدام یک از موارد زیر مطرح می المال برايبیت

  مسئولیتد)   هالل احمر ج)  همدلیب)   بیمهالف)   
  کارخانه جزء کدام عامل تولید است؟ -39

  د) خدمات   ج) سرمایه   مهارت دانش و ب)   الف) نیروي انسانی  
  ؟شوند می منتهی کجا به طرف دو از ها کوهپایه -40

  دریا -د) جلگه    دریا – ج) کوه   دشت-ب) دریا   دشت - کوه الف)  
  ؟دارد رواج دیم کشت ناحیه کدام در -41

   خزري –ب) کوهستانی      خشک و گرم - الف) خزري  
  خزري – جنوب شرجی و د) گرم  کوهستانی  – ج) گرم وشرجی جنوب  

  ؟نیست زمینی زیر آبهاي جزء یک کدام -42
  ها د) چاه   ها ج) چشمه   ها رود ب)   ها الف) قنات  

  .باشد می دارا را . . . . . . مقام دنیا در طبیعیزیباي  هايمکان داشتن نظر از ایران کشور عزیزمان -43
  د) یازدهم   ج) دهم   هفتم ب)   الف) پنجم  

  کدام گروه سنی افزایش می یابد؟، کشورهایی که رشد جمعیت منفی دارنددر  -44
  د) سالمندان   ج) بزرگساالن   نوجوانان ب)   الف) کودکان  

  .شود می مربوط ملت یک  . . . . . . به که ارزشمندي است هاي چیز فرهنگی همه میراث -45
   د) دین   ج) اقتصاد   فرهنگ )ب   الف) تاریخ  

  ؟ است کدام ایالم تمدن از مانده جاي به اثر ترین مهم - 46
  د) جیرفت   چغازنبیلج)    سیلک ب) تپه   سوخته الف) شهر  

 ریاضی
6244 کدام عدد را قرار دهیم تا تساوي درست باشد؟ مربعبه جاي  -47 =÷−−+− )()(  

   8 د)  6 ج)  -4 ب)  4 الف)  

= کدام گزینه است؟ a=−2مقدار عددي عبارت روبرو به ازاي  -48
−−

+−−
a

aa
22

6332 )(  
   2 د)  3 ج)  -3 ب)  -2 الف)  

  معادل کدام یک از معادله هاي زیر است؟» واحد بیشتر است 3دو برابر عددي از سه برابر همان عدد «عبارت کالمی  -49
332 الف)   += xx  (ب xx 332 xx ج)  += 233 323 د)  −= =− xx   

  است. کدام رابطه صحیح است؟ ABHتبدیل یافته مثلث  EDCمثلث  -50
 الف)  

∧∧∧
== BDA2  (ب 

∧∧∧
== DCA1  

 ج)  
∧∧∧

== EAB  د)  1
∧∧∧

== CBE   
  هاي زیر صحیح است؟چندتا از عبارت -51

*مکعب عدد              یال دارد.   9* یک منشور سه پهلو   
2
بزرگتر از مجذور  1

2
  است.  1

),(=1باشند آنگاه 100دو عدد اول بزرگتر  bو  a*اگر    ba       *144  است. 6بیست و چهارمین مضرب عدد  
   4 د)  3 ج)  1 ب)  2 الف)  

A  

1 2 D 
E 

B H C 
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   bمضرب  aبه این صورت است که عدد  cو bو  aروابط بین سه عدد طبیعی  -52
   حاصل عبارت روبرو کدام است؟ است. cمضرب  bو عدد
ب)  c الف)  

b
a    (ج

c
b   (دb    

73222بزرگترین عددي که هر دو عدد  -53 ××××=A  53322و ××××=B بر آن بخش پذیراند کدام است؟  
5732الف)   322ب)    ××× 7533222ج)   ×× 3322د)   ×××××× ×××    

متر مربع مقوا به کار رفته سانتی 412متر است.سانتی 7و  8اش در سـاختن یک مکعب مسـتطیل که طول و عرض قاعده   -54
  است. ارتفاع مکعب مستطیل چقدر است؟

   8 د)  9 ج)  10 ب)  6 الف)  
  تقریباً برابر است با :دوراناز اینحاصلشکلدهیم. حجممیدورانضلعشیکمتر است را حولسانتی3آن ضلعاندازهکهمربعیک -55

22الف)   36     33د)   46ج)   43ب)    ×
  از تساویهاي زیر درست است؟کدام یک  -56

الف)  
4
9

2
32

33ب)   = 33 =− 0ج)   )(
3
12 0 =− 655 د)   )( 222 =+   

−+−÷−−= حاصل عبارت روبرو کدام گزینه است؟ -57 332 1482 )()(  
   -5 د)  +26 ج)  -2 ب)  3 الف)  

  کدام تساوي درست است؟ -58
1376الف)   933 51055ب)    ×= 8422 6363ج)   ××= 15535 14508د)   ××= 2222 =××    

  روبرو به کدام عدد نزدیکتر است؟ نقطه نمایش روي محور -59
   −121ب)   −10الف)  
    −9د)   −98ج)  

 علوم تجربی
  ؟نمی باشدکدام جمله صحیح  -60

  .تواند به ما در حل مسایل زندگی کمک کندمی ،الف) یادگیري دانش  
  .بررسی نتایج آن استب) بهترین راه مطالعه ي درستی یا نادرستی پیش بینی، طراحی و انجام آزمایش و   
  .ج) وزن اجسام را به وسیله ي ترازو اندازه می گیریم  
  .ده استشلیتر مدرجکنیم که معموال بر حسب میلیگیري حجم مایعات از استوانه مدرج استفاده مید) براي اندازه  

  هر گاه جسمی در آب قرار بگیرد، در چه صورتی در آب فرو می رود؟ -61
  .بیشترباشدمترمکعببرسانتیگرمازیکآنحجمبهجرمب)نسبت  .سازنده ي آن از آب بیشتر باشد الف) چگالی مواد  
  .د) الف و ب صحیح است  .ج) چگالی آن از آب کمتر باشد  

  چند عبارت صحیح است؟ ،از بین جمالت زیر -62 
عناصر مختلف هايدر اتم ،ها*تعداد پروتون .داردهوا را گرم5گنجایش بسکتبالتوپ*یک  . دارندگوناگونهايها، اندازه*اتم

  .کنیمرا گرم میآنکهاستهنگام سردبودن بیشتر از موقعیدرباز اي *مقدار هواي موجود در یک بطري شیشه     .یکسان نیست
  4د)   3ج)   2ب)   1الف)   

  از مواد زیر مناسب است؟ چرا؟ براي نگه داشتن پل هاي معلق که بر روي رودخانه ها زده می شوند، کدام یک -63
  ب) آلمینیوم به دلیل سبک بودن  الف) مس به خاطر رسانایی زیاد  
  د) آهن به دلیل ارزان بودن  ج) فوالد به خاطر استحکام زیاد  

| | | | | 30- 20- 10-  0    10 

=
×

],[
),(],[

ca
cbba
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  ؟نشده استماده ي اولیه ي کدام یک از موارد زیر درست نوشته  -64
    ماسه –ب) شیشه     کربن –الف) مغز مداد   
  آهک -د) کوزه ي سفالی   سنگ معدن آهن –ج) کارد و چنگال   

  انجام می شود. . . . . . . . اندازه گیري مقدار بارندگی در ایستگاه هاي باران سنجی بر حسب . -65
  ccد)   mlج)  mmب)     3cm الف)  

  باشد؟ این امرتواند دلیلاز موارد زیر مییکشما کدامنظر شود. بهمیایجاد سیلباعثسـرعت به،بارانها، بارشاز بیاباندربرخی -66
  ب) زیاد بودن مقدار رس خاك  الف) کم بودن پوشش گیاهی  
  »ب«و  »الف«هاي گزینهد)   بیابانیهاياي بودن زمینج) ماسه  

  است. . . . . . . . ثیر سرکه بر پوست تخم مرغ، مشابه اثر آن بر .تأ -67
  د) برگ گیاه  ج) خاك هاي رسی  رسوب داخل سماورب)   الف) مواد آبرفتی  

سانتی متر می کشیم. اگر در حال  50کیلوگرمی را به وسـیله ي نیروسـنج روي سـطح افقی میز به اندازه ي     2یک آجر  -68
  نیوتن را نشان دهد، مقدار کار انجام شده چند ژول است؟ 2کشیدن، نیروسنج عدد 

  1000د)   100ج)   10ب)   1الف)   
  ؟نیستدام جمله صحیح ک -69

  .انرژي را به توپ منتقل می کند ،الف) وقتی فوتبالیست به توپ ضربه می زند، با انجام کار  
  .انرژي جنبشی آن تغییر می کند ب) هرگاه بر روي جسمی کار انجام شود، حتماً  
  .ودج) هر چه یک آونگ از وضعیت قائم بیشتر منحرف شود، انرژي پتانسیل آن بیشتر خواهد ب  
  .د) با رها کردن زه (کش) کمان، انرژي پتانسیل آن به تدریج کاهش یافته و انرژي جنبشی تیر افزایش می یابد  

gاگر مقدار انرژي موجود در تخم مرغ  -70
KJ 8/6  چند کیلو کالري انرژي  گرمی حدوداً 60باشد، با خوردن یک تخم مرغ

  به دست می آوریم؟
  6800د)   4ج)   408ب)   97الف)   

  از بین جمالت زیر، چند عبارت صحیح است؟ -71
  .*سوخت هاي فسیلی، انرژي میلیون ها سال پیش خورشید را ذخیره کرده اند

  .مین می شودتأدر حال حاضر از منابع تجدید ناپذیر  ،*بیشتر انرژي مورد نیاز انسان
ژول انرژي شـیمیایی از سـوختن گاز در    100ي در منزل، الزم اسـت  اژول انرژي نورانی در یک المپ رشـته  2*براي ایجاد 

  .نیروگاه حاصل شود
  .هاي زیستی خورشید است*منشا انرژي باد، برق آبی، موج دریا و سوخت

  4د)   3ج)   2ب)   1الف)  
  دست می آورند.. به  . . . . . . . از . است و شکل مایع آن را معموالً . . . . . هاي زیستی، .شکل جامد سوخت -72

  نفت -د) زغال سنگ   هافاضالب –ج) چوب   نیشکرهايتفاله–ب) زغال  زغال سنگ –الف) چوب   

 زبان انگلیسی
خواهد شماره تلفن دوستانش را به ترتیب الفباي انگلیسی در دفترچه تلفن خود یادداشت کند. به نظر شما او طبق پویا می -73

  کدام گزینه باید اسامی را بنویسد.
 a) Peyman – Sina-Shahin – Ramin - Reza b) Shahin – Sina – Peyman – Ramin - Reza 
 c) Peyman – Ramin – Reza – Shahin – Sina d) Peyman – Shahin – Sina – Ramin - Reza  
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    مژگان از دوستش معماي زیر را پرسیده است. به نظر شما پاسخ معما کدام گزینه است؟ -74
Your aunt is your . . . . . . . . . . 
 a) father's mother b) mother's sister c) mother's brother d) father's daughter  

حساب کند و به او  1393است با توجه به سال  1350معلم انگلیسـی سـعید از او خواسته است که سن پدرش را که متولد    -75
  ینه است؟بگوید. به نظر شما سن پدر سعید کدام گز

 a) He is fifty.  b) She is fifty.  
 c) She is forty three.  d) He is forty three.  

  * شیما باید با توجه به متن زیر به سؤاالت معلم انگلیسی خود پاسخ صحیح بدهد. با انتخاب پاسخ درست او را یاري دهید.
Mr Rad is a dentist and his wife is a nurse.They have one son.His name is Omid. He is 
13 and his birthday is in Aban. Mr Rad is 38 and his birthday is in Tir. Mrs Rad is 33 
and her birthday is in Day. 
76- How old is Mr Rad's wife? 
 a) 13 b) 33 c) 38 d) 40  
77- When is Omid's birthday? It is in . . . . . .  

 a) Aban b) Day c) Tir d) Mehr 
78- What is Mrs Rad's job? 
 a) student b) doctor c) dentist d) nurse  

ئید دهند سپس شما باید به ترتیب اسم آنها را به انگلیسی بگودر یک مسـابقه تلویزیونی چند تصویر را به سرعت نمایش می  -79
  ي بعد راه پیدا کنید.تا به مرحله

  
  
  

          
 a) painter – man - bathroom b) waiter – woman – bathroom 
 c) baker – woman - bathroom d) waiter – man - bathroom  

ي مناسب خواهد مشخصات ظاهري خود را با توجه به لباسهایش براي معلم انگلیسی خود بنویسد. با انتخاب گزینهعلی می -80
  او را یاري دهید.

Hi. My name is Ali. I'm wearing black . . . . . ,  
brown . . . . . . and . . . . . . . gloves. 
 
 a) trousers – shoes - yellow 
 b) belt – shoes – black 
 c) trousers – cap - yellow 
 d) belt – shoes - blue  
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