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آزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ،1397 - 98ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ

ﻗﺮآن

 -1ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ واژه ﻗﺮآﻧﻲ » َﻣﻬﺪ« ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﻫﺪاﻳﺖ

ب( ﻣﺤﻞ آراﻣﺶ

ج( ﺳﺮزﻣﻴﻦ

د( رﺳﺘﮕﺎري

 -2ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮآﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﴍ َع ﻟَﮑُﻢ  :ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮرﻛﺮد.
ب( َ َ

اﻟﻒ( ا َن ا َﻗﯿ ُﻤﻮا اﻟﺪّﯾ َﻦ  :ﻛﻪ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.

ج( ا َو َﺣﯿﻨﺎ اِﻟ َ
َﯿﻚ  :ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ.

د( ﻻﺗ َـﺘَـ َﻔ ﱠﺮﻗﻮا ﻓﯿ ِﻪ  :درآن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧـﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

 -3ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮآﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( َﻋﻠﯿ ً َﺣﮑﯿ ً  :داﻧﺎي ﺑﺎﺣﻜﻤﺖ ب( ﻓَﻮزًا َﻋﻈﯿ ً  :ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ

ج( ا َ َﺟ ٍﻞ ُﻣ َﺴﻤﯽ  :ﺳﺮآﻣﺪي آﺳﻤﺎﻧﻲ د( ﻟَﯿﻠَ ٍﺔ ُﻣﺒﺎ َرﮐَ ٍﺔ  :ﺷﺒﻲ ﺑﺎﺑﺮﻛﺖ

 -4درﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ زﻳﺮ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

» اَﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا َو َﺻﺪﱡ وا َﻋﻦ َﺳﺒﻴﻞِ ِ
ﷲ اَﺿَ ﱠﻞ اَﻋ
اﻟﻒ( ﻛَ َﻔ ُﺮوا

ﻟَ ُﻬﻢ « »ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊراه ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ،اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﻣﺤﻮ وﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ«.

ب( َﺻﺪﱡوا

ج( ا َﺿَ ﱠﻞ

 -5ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ » ﻟِ ُﯿﺪ ِﺧ َﻞ اﻟـ ُﻤﺆ ِﻣﻨﯿـ َﻦ َو اﻟـ ُﻤﺆ ِﻣﻨـٰ ِﺖ َﺟ ﱠﻨـٰ ٍ
ﺖ « ﭼﻴﺴﺖ؟

د( ا َﻋ ﻟَ ُﻬﻢ

اﻟﻒ( ﺗﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن را وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ ﻛﻨﺪ.

ب( ﺗﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ج( ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

د( ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎاﻳﻤﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.

 -6ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ درﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﻣﻀﺎرع « ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد؟

اﻟﻒ( َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَﮑُﻢ ﻓﯿﻬﺎ ُﺳﺒُ ًﻼ

ﷲ
ب( اِن ﺷﺎ َء ُ

َرض
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو اﻻ َ
ج( ﻣﺎ َﺧﻠَﻘ َﻨﺎ ﱠ

ﷲ
د( اِنﱠ اﻟ َ
ﱠﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا َرﺑﱡ َﻨﺎ ُ

 -7ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟

اﻟﻒ( إِ ﱠناﳌُﺘﱠﻘ َ ِﰲ َﺟ ﱠﻨ ٰـ ٍﺖ َو ُﻋ ُﻴﻮنٍ ب( َﺟﺰآ ًء ﺑ ِـ ﮐﺎﻧﻮا ﯾَﻌ َﻤﻠﻮ َن

ج( ﻛَﺬﱠﺑﻮا ِﺑ ٔـﺎﻳ ٰـ ِﺘﻨﺎ ﻛُﻠﱢﻬﺎ ﻓَﺎَﺧَﺬﻧ ٰـ ُﻬﻢ د( َو ِﻓﯽ اﻻ ِ
َرض ءاﻳ ٰـ ٌﺖ ﻟِﻠ ُﻤﻮ ِﻗﻨ َ

 -8ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟

ٰٓ
ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﻮﺳﯽ َو
ب( ﻣﺎ َو ﱠﺻﯿﻨﺎ ِﺑ ِٓﻪ اِﺑﺮاﻫﯿ َﻢ َو ٰ
َرض
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو اﻻ َ
د( ﻟَ ِﺌـﻦ َﺳﺎ َﻟﺘَ ُﻬﻢ َﻣﻦ َﺧﻠ ََﻖ ﱠ

اﻟﻒ( ﻣﺎ َو ّﺻ ٰﯽ ِﺑ ِﻪ ﻧﻮ ًﺣﺎ
ج( ﺳﺎ َء ﻣﺎ ﯾَﺤﮑُﻤﻮ َن
ﭘﻴﺎم آﺳﻤﺎﻧﻲ

 -9ﻫﺪف ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن وﺳﻌﺎدت او ب( ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن

ج( ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت ﺧﻮد

د( اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﻨﺪﮔﺎن

 -10ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻗﺮاﻧﻲ ،ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﺑﻪ » ﺗﺴﺒﻴﺢ« ﺧﺪاوﻧﺪ دارد؟

اﻟﻒ( ُﺳﺒﺤﺎ َن ِ
ﷲ واﻟ َﺤﻤ ُﺪ ِ ّ .

َﻤﯿﻦ.
ب( ...ﻟَﻢ ﯾَﮑُﻦ ﻟَﻪ َﴍﯾﮏٌ ﰲاﳌ ُﻠﮏ ج( ا َﻟ َﺤﻤﺪ ِ ِ َر ﱢب اﻟﻌﺎﻟ َ

 -11ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﺛﺎر اﻳﻤﺎن ،اﺷﺎره دارد؟
اﻟﻒ( ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي

ب( دوري از ﮔﻨﺎﻫﺎن

د( َو ُﻫﻮ اﻟـ َﺤﮑﯿ ُﻢ اﻟﺨَﺒﯿ ُﺮ

»  ...اَﻻ ِﺑ ِﺬﮐ ِﺮ ِ
ُﻠﻮب «
ﷲ ﺗ َـﻄ َﻤ ِ ﱡﱧ اﻟﻘ ُ

ج( آراﻣﺶ

د( رﺣﻤﺖ وﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ

 -12ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ،ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﻲﺷﻮد؟
ب( اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﻲ و ﺑﻲ ﻫﺪﻓﻲ ج( ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎيﻫﻮﺳﺮان د( رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎي دﻧﻴﻮي
اﻟﻒ( اﻧﺠﺎم دادن ﮔﻨﺎﻫﺎن
 -13ﻻزﻣﻪي ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮاردادن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان در زﻧﺪﮔﻲ  . . . . . . . . ،اﺳﺖ .
ج( ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﻟﻒ( ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻧﺎن ب( ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻤﺎن

د( رﻫﺎ ﻛﺮدن دﻧﻴﺎ

 -14ﻫﺪف اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ ( از ﻗﻴﺎم ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ب( رﺷﺪ ﻓﻬﻢ و اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم

ج( ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ وﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ

د( ﺑﺮﻃﺮفﻛﺮدنﺣﺮصو ﻃﻤﻊﻣﺮدم

ج( ﻓَﻼ ﺧ ٌ
َﻮف َﻋﻠَﯿﻬِﻢ

ﻘﺎب
د( ﺷَ ﺪﯾﺪ اﻟ ِﻌ ِ

 -15ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي "ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮان واﻗﻌﻲ" اﺷﺎره دارد؟

اﻟﻒ( ﯾُ ِﺤ ﱡﺐ اﻟﺘﱠﻮاﺑﯿﻦ

ب( َواﺗ ﱠﻘﻮا ﷲ

 -16اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ »ﻳﻬﻮدﻳﺎن« ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ؟
ب( ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .
اﻟﻒ( ﻋﺎﻟﻤﺎنﺑﺪﻛﺎر ﻛﻪﻣﺮدم را ﺑﻪﭘﻴﺮوي از ﺧﻮد دﻋﻮتﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ج( ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﺮﻳﺺ و دﻧﻴﺎ ﻃﻠﺐ ﭘﻴﺮويﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

د( ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪدر ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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 -17ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ(ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﻋﺪهايﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲرا ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر اﻣﺎمزﻣﺎن)ﻋﺞ(ﻣﺸﺨﺺﻛﻨﻨﺪ .ب( ﻳﻜﻲاز ﺷﺮاﻳﻂﻇﻬﻮر اﻣﺎم ،آﻣﺎدﮔﻲﻣﺮدم ﺑﺮايﻫﻤﺮاﻫﻲﺑﺎ ﻗﻴﺎماﻣﺎم اﺳﺖ.
ج( اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.

د( ﻳﺎرياﻣﺎمزﻣﺎن ،ﻳﻌﻨﻲﻳﺎريدﻳﻦﺧﺪا،واﻳﻦﻛﺎر ﻣﺨﺘﺺدورانﻇﻬﻮر ﻧﻴﺴﺖ.

 -18ﺟﻤﻠﻪي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان »ارﺗﺒﺎط« دارد؟ »ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﺮود – ﻃﺎﻏﻮت زﻣﺎﻧﻪ را ﻛﻪ
ادﻋﺎي ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲﻛﺮد  -در ﻛﺎﺧﺶ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪ«.
اﻟﻒ( ﻣﻄﻴﻊوﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ب( اﺳﺘﻘﺎﻣﺖو ﭘﺎﻳﺪاري در راهﺧﺪا ج( ﻣﺒﺎرزهﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت وﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ د( ﺑﻴﺎندﻻﻳﻞروﺷﻦ و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

 -19ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( أ ْرﺑَ َﻌﺔ

ب( ا َﻟﺜﱡﻼﺛﺎء

ﺧ ْﯿﺮ« ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 -20در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻤﻪي » َ

اﻟﻒ( أَﻧ َْﺖ َﺧﯿْ ُﺮ اﻟ ّﺮ ِ
اﺣﻤﯿﻦ.

ب( اَﻟْ ِﻌﻠْ ُﻢ أَ ْﺻ ُﻞ ﮐ ﱢُﻞ َﺧﯿْﺮٍ.

ج( َ ﺎﻧِ َﯿﺔ

د( َﺧ ْﻤ َﺴﺔ

ج( ﻻ َﺧﯿْﺮ َﰲ ﻗَﻮ ٍل إﻻّ َﻣ َﻊ اﻟ ِﻔ ْﻌﻞ .د( َﺧﯿْ ُﺮ اﻟﺪّﻧﯿﺎ ِ
واﻻﺧﺮ ِة َﻣ َﻊ اﻟ ِﻌﻠْﻢِ .

 -21ﻛﺪام ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﻟﯽ َﻣﺸْ ﻬﺪ؟ ﻟِﺰِﯾﺎ َر ِة َﻣ ْﺮﻗ َِﺪ اِﻣﺎمِ اﻟﺜّﺎ ِﻣﻦ.
اﻟﻒ( ِﻣ ْﻦ أﯾْ َﻦ أَﻧ َْﺖ ؟ أﻧﺎ ِﻣ ْﻦ اﯾﺮا ّ .ب( ِﺑ َﻢ ﯾُﺴﺎ ِﻓ ُﺮ اﻟ ﱡﺰوا ُر إِ ٰ
د( َﻫ ْﻞ ُﻫ َﻮ َز ِﻣﯿﻠُﮏَ ؟ ﻻ ُﻫ َﻮ ﺟﺎري.
ج( َﻣﺘﯽ ﺗَﻠْ َﻌ َ ﮐُ َﺮ َة اﳌِﻨﻀَ ﺪ ِة؟ ﻗَ ْﺒ َﻞ ﺳﺎﻋﺘَﯿﻦِ .
 -22واژهﻫﺎي ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﴪو ُر
اﻟﻒ( َﺣﺰِنَ َ -ﻣ ْ ُ

ﯾﻖ
ب( َﻋﺪَا َو ٌة َ -ﺻ ِﺪ ُ

ﯿﺼ ٌﺔ
ج( ﻏﺎﻟِﯿ ٌﺔ َ -ر ِﺧ َ

د( ﻟَ ّ ِ -ﻋ ْﻨﺪَﻣﺎ

ج( اِﻟْﺒَﺴﺎ  -اِﻟْﺒَﺴﯽ

د( ا ُﺷْ ُﮑ ْﺮ  -ا ُﺷْ ُﮑﺮي

 -23ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻓﻌﻞﻫﺎي اﻣﺮ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻟﻒ( اُﻧْﻈُ ْﺮ  -اُﻧْﻈُﺮوا

ﺴﻦ
ب( اِ ْﺟﻠِ ْﺲ  -اِ ْﺟﻠِ َ

 -24ﺗﺮﺟﻤﻪي درﺳﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﻤﻼت ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺎس«...
ﺎس َﻣ ْﻦ َﺟ َﻤ َﻊ ِﻋﻠ َْﻢ اﻟ ّﻨ ِ
ﺤﺎت -.أَ ْﻋﻠ َُﻢ اﻟ ّﻨ ِ
ﺎﻟﺒﺎت ،ﻧﺎﺟِ ٌ
» ﮐَ َﺘ َﺐ اﻟ ّﺘﻼﻣﯿ ُﺬ َﺻ ِﺤﯿ َﻔ ًﺔ ﺟِ ﺪار ّﯾ ًﺔ -.ﻫﺆُﻻ ِء اﻟﻄّ ُ

اﻟﻒ( ﻧﻮﺷﺖ  -اﻳﻦ ﻫﺎ  -داﻧﺎﺗﺮ

ب( ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ  -اﻳﻦ  -داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ

ج( ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ  -اﻳﻦﻫﺎ  -ﻣﻲداﻧﻢ

د( ﻧﻮﺷﺖ  -اﻳﻦ  -داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ

ب( را ِﻓﻊ – َﻣ ْﻌﺮوف – َرﻓﯿﻊ

ج( ﺣﺎﮐﻢَ -ﻣ ْﺤﮑﻮم َ -ﺣﮑﯿﻢ

د( ﻗﺎ ِدر – َﻣ ْﺮﻗﺪ  -ﻗ َِﺪﯾﺮ

 -25در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪي ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

اﻟﻒ( ﻋﺎ ِﻣﻞَ -ﻣ ْﻌﻤﻮلَ -ﻋﻠﯿﻢ

 -26ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ واژهي ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد؟

اﻟﻒ( أَ ْر ٌض ِ
واﺳﻌ ٌﺔ ِﻓﯿﻬﺎ أَﺷْ ﺠﺎ ٌر ﮐﺜﯿﺮةٌ  .اَﻟْﻐﺎﺑﺔ
ج( َﻣﮑﺎ ٌن ﻧَﺠ َﻌ ُﻞ و ﻧَ ْﺤﻔَﻆُ ﻓﯿ ِﻪ أﺷﯿﺎ ًء ُﻣﺨﺘَﻠِﻔ ًﺔ  اَﳌ َﺨ َﺰن

ﺟﺎﻧﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﺸّ ﺎرع ﻟِ ُﻤﺮو ِر اﻟ ّﻨ ِ
ﺎس َ ﻣ َﻤ ﱡﺮ ُﻣﺸﺎ ٍة
ب( ٌ
ﺒﺎب
د( اﻟﺬﯾﻦ َو َﺻﻠﻮا إﻟﯽ ِﺳ ﱢﻦ اﻟ ُﺒﻠﻮ ِغ و ﻟَ ْﯿ ُﺴﻮا أﻃﻔﺎﻻً  أَﻟﺸﱠ ُ

اﻟﻒ( َﻣ ْﻦ ﮐَﺘَ َﻢ ِﻋﻠْ ً ﻓَ َﮑﺎَﻧّ ُﻪ ﺟﺎ ِﻫ ٌﻞ.
دب.
ﴍ ُف اﳌ َﺮ ِء ﺑﺎﻟْﻌﻠﻢِ َواﻷْ َ ِ
ج( َ َ

ب( ﻻ َﻋ َﻤ َﻞ ﮐَﺎﻟﺘﱠﺤﻘﯿﻖِ .
ﴍ.
أﺻ ُﻞ ﮐ ﱢُﻞ َﺧﯿْ ٍﺮ َواﻟْ َﺠ ُ
ﻬﻞ ْ
د( ا َﻟ ِﻌﻠْ ُﻢ ْ
أﺻ ُﻞ ﮐ ﱢُﻞ ﱟ

َﴩ ُه« ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد؟
َ » -27زﮐﺎ ُة اﻟْ ِﻌﻠ ِْﻢ ﻧ ْ ُ

 -28ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( َﻣ ْﻦ آ َﻣ َﻦ ﺑِﺎ ِ َو اﻟْﯿَﻮمِ ِ
اﻻﺧﺮ  : . ...ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ .
ب( اِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ﱄ ﻟِﺴﺎنَ ِﺻﺪقٍ ِﰲ ِ
اﻻﺧﺮﯾ َﻦ : .ﻗﺮار ﺑﺪه ﺑﺮاﻳﻢ زﺑﺎﻧﻲ راﺳﺘﮕﻮ در دﻳﮕﺮان.

ج( ا ُﻧﻈُﺮوا  ...ﺗِﻠْﮏَ َﺳ ِﻔﯿﻨ ٌﺔ َﺣ ْﺮ ِﺑﯿّ ٌﺔ ﺗ َ ْﻘ َﱰ ُب ِﻣ ّﻨﺎ : .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ آن ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺎس : .ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ از ﻣﺮدم ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺧﺪا را.
د( ﻻ ﯾَﺸْ ُﮑ ُﺮ َ
ﷲ َﻣ ْﻦ ﻻ ﯾَﺸْ ُﮑ ُﺮ اﻟ ّﻨ َ
ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ

 -29ﻣﺘﺮادف واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺟﻮاﻧﻲﮔﻪﻛﺎر و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲاﺳﺖ/ﮔﻪﺧﻮدﭘﺴﻨﺪيو ﭘﻨﺪار ﻧﻴﺴﺖ)ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز( ب( در ﺣﺒﺲو ﺧﻠﻮﺗﻢﺗﺎ وارﻫﻢ ﺑﻪﻣﺮگ/ﻳﺎ ﭘﺮ ﺑﺮآورم ﺑﻬﺮ ﭘﺮﻳﺪﻧﻲ )آزاد ﺷﻮم(
ج( ﺑﻨﻲآدم اﻋﻀﺎيﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ/ﻛﻪدرآﻓﺮﻳﻨﺶ ز ﻳﻚﮔﻮﻫﺮﻧﺪ)ﺳﻨﮓﻗﻴﻤﺘﻲ( د( ﺑﺎ ﺑﺪان ﻛﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪ /ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﻛﻲ ﺗﻮ را ﭘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ ) ﺳﺨﻦ(
 -30ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادة واژهﻫﺎ در ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺔ...؟
اﻟﻒ( ﺟﻬﺪ ،ﺟﻬﺎد ،ﻣﺠﺘﻬﺪ ب( ﻣﻨﺰوي ،اﻧﺰوا ،زاوﻳﻪ

ج( ﻏﻨﻲ ،اﻏﻨﻴﺎ ،ﻏﻨﻴﻤﺖ

د( ﺑﺼﻴﺮت ،ﻣﺒﺼﺮ ،ﺑﺼﻴﺮ

3
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 -31در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ( اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ،ﻣﺼﺎﺋﺐ زﻧﺪﮔﻲ ،ﻣﺤﺒﺲ ﺗﻦ
ب( ﺳﺮﻳﺮ و اورﻧﮓ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي  ،ﻋﻴﺐ و ﻋﺎر
د( ﻣﺪﻫﻮش و ﻣﺘﺤﻴﺮ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻊ ،ﺣﺮص و ﻫﻮس
ج( ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ ،داﻋﻴﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ،ﻣﻮﺣﺒﺖ و ﺑﺨﺸﺶ
 -32ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ،ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺎز دارد؟
ب( ﺷﻐﺎل ﺷﻜﻤﻮ وارد ﺑﺎغ ﺷﺪ و از اﻧﮕﻮرﻫﺎي آن ﺧﻮرد.
اﻟﻒ( اﻳﻦ ﮔﻞﻫﺎي زﻳﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﺎﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
د( در رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻤﺎن ،ﺑﺰرﮔﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻢ.
ج( رﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب روﺑﺮو ﺷﺪ و او را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ زد.
 -33ﻧﺎم ﻫﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي زﻳﺮ از ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ...
د( اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮي
ج( ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ب( ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻒ( رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺸﻴﺮﻳﻪ
 -34ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( در وﺻﻒ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺨﻴﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ،اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.
ب( ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻲ آرام و ﻟﻄﻴﻒ ادا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ج( ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺪرز و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎر و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﻟﺤﻦ آن ﻫﺎ را دﺳﺘﻮري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
د( ﻫﺪف ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻲ آرام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﺣﻴﺔ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -35ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰﮔﺰﻳﻨﺔ...
اﻟﻒ( ﭘﺎك و ﺑﻲ ﻋﻴﺐ ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰ /ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺴﺨﺮ ﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر ) (2
ب( ﻋﻘﻞ ﺣﻴﺮان ﺷﻮد از ﺧﻮﺷﺔ زرﻳﻦ ﻋﻨﺐ  /ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮد از ﺣﻘﺔ ﻳﺎﻗﻮت اﻧﺎر ) (4
ج( ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺰوي در ﻛﻨﺞ ﺧﻠﻮﺗﻲ  /درﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻲ در ﻣﺤﺒﺲ ﺗﻨﻲ ) (2
د( ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎي  /ﺧﺪاوﻧﺪ روزي ده رﻫﻨﻤﺎي ) (4
 -36زﻣﺎن ﻓﻌﻞ در ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﮔﺰﻳﻨﺔ...؟
ب( در ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺗﻨﻲ)ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري(
اﻟﻒ( اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪاي ﺷﻮي)ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ(
د( ﺑﺮاي دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﻢ را ﻧﻤﻲﺑﻨﺪم).ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري(
ج( ﮔﺮد ﺧﻮﻳﺶﻣﻲﮔﺮدم و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ).ﻣﻀﺎرعﻣﺴﺘﻤﺮ(
 -37در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﺔ ﮔﺮوه اﺳﻤﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ب( ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻲ ﻫﻨﺮ ﻣﺎدام ﺑﻲ ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دل ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ
د( ﺗﻮ ﻓﺮدي ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻲ ﭼﻴﺰ ﺑﻮدي و ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺴﺖ داﺷﺘﻲ.
ج( ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -38ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻋﺒﺎرت »ﻛﺲرا ﻧﺼﻴﺤﺖﻣﮕﻮي و ﭘﻨﺪ ﻣﺪه ،ﺧﺎﺻﻪ ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﭘﻨﺪ ﻧﺸﻨﻮد ﻛﻪ او ﺧﻮد اوﻓﺘﺪ «.ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺴﻤﺖﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟
د( ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن
ج( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن
ب( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدن
اﻟﻒ( ﻓﺮوﺗﻨﻲ ﻛﺮدن
 -39ﻋﺒﺎرت » آدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﻮﻳﺪ و ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻧﻜﻨﺪ «.ﺑﺎ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد؟
اﻟﻒ( ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺟﺎﻳﻲ و ﻫﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ دارد
ب( ﺧﻮب ﮔﻮي ﺗﺎ ﺧﻮب ﺷﻨﻮي.
د( ﻣﻴﺎور ﺳﺨﻦ در ﻣﻴﺎن ﺳﺨﻦ
ج( زﺑﺎن ﺳﺮخ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮ ﺑﺎد
 -40در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻧﻜﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ب( ﻓﻀﻞ ﺧﺪاي را ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻛﺮد؟
اﻟﻒ( ﺗﺎ ﻛﻲ آﺧﺮ ﭼﻮ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺳﺮ ﻏﻔﻠﺖ در ﭘﻴﺶ؟
د( ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻴﻮه اﻟﻮان از ﭼﻮب؟
ج( ﭼﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﺣﺮص و ﻫﻮس ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
 -41ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﺘﺮي دارد؟
» ﺟﻬﺪ ﻛﻦ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺻﻴﻞ و ﮔﻮﻫﺮي ﺑﺎﺷﻲ ،ﮔﻮﻫﺮ ﺗﻦ ﻧﻴﺰ داري ﻛﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﻦ از ﮔﻮﻫﺮ اﺻﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد«.
ب( ﮔﺮ ﻫﻨﺮي داري و ﻫﻔﺘﺎد ﻋﻴﺐ /دوﺳﺖ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﻳﻚ ﻫﻨﺮ
اﻟﻒ( ﺳﺨﻦ زﻳﻦ درازي ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻴﺪ /ﻫﻨﺮ ﺑﺮﺗﺮ از ﮔﻮﻫﺮ آﻣﺪ ﭘﺪﻳﺪ
د( ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻨﺮ ﺑﺎش ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر  /ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻨﺮ زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ﻳﺎد ﭘﺪر
ج( ﺟﻮان ﺑﻲ ﻫﻨﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺧﻮش ﺑﻮد  /اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آرش ﺑﻮد
 -42در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ رﻛﻦ دوم ﺗﺸﺒﻴﻪ) ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ ( ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ،ﺑﻪ درﺳﺘﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
» اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪاﺳﺖ و ﭼﺮاغ وي ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺷﻌﻠﺔ وي آﻓﺘﺎب و ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻫﺎي وي ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺗﻮ از ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻳﻦ ﻏﺎﻓﻞ«.
د( اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺎه ،آﻓﺘﺎب ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن
اﻟﻒ( اﻳﻦﻋﺎﻟﻢ،ﭼﺮاغ،ﺷﻌﻠﻪ،ﻗﻨﺪﻳﻞ ب( ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎه ،آﻓﺘﺎب ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ج( ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﺮاغ ،ﺷﻌﻠﻪ ،ﻗﻨﺪﻳﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -43ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺮﻛﺖ ورﻗﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ؟
ج( ﺳﻴﻼب
ب( آﺗﺶ ﻓﺸﺎن
اﻟﻒ( ﮔﺴﻞ
 -44دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي و ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان در دوره ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻔﻮي ﭼﻪ ﺑﻮد؟
اﻟﻒ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ب( ﺷﻜﻞﮔﻴﺮيﺣﻜﻮﻣﺖﺷﻴﻌﻪﻣﺬﻫﺐ ج( اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزي

د( زﻟﺰﻟﻪ
د( ﻛﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﻲ

4

آزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ،1397 - 98ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ

 -45ﻛﻮﻫﻨﻮردان ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  1500ﻣﺘﺮ ﺻـﻌﻮد در ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم دﻣﺎ  -6ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم)ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪ( دﻣﺎ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
د(  -24درﺟﻪ
ج(  -18درﺟﻪ
ب(  -12درﺟﻪ
اﻟﻒ( ﺻﻔﺮ درﺟﻪ
 » -46ﻣﺮدم ﻛﺸـﻮر  Aﺑﺎ داﺷـﺘﻦ درآﻣﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ «.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ؛ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ  .........ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ  .........و  ...........ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻟﻒ(ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ–اﻗﺘﺼﺎدي–ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ب( اﻗﺘﺼﺎدي–ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ–ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ج( ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ–ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ–اﻗﺘﺼﺎدي د( اﻗﺘﺼﺎدي–ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ–ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 -47دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف و درﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﺸﻮري و ﻟﺸﻜﺮي در اواﺧﺮ دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
د( ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻗﺰﻟﺒﺎشﻫﺎ
ج( ﺑﻲ ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ ﺷﺎﻫﺎن
ب( ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲﻫﺎ
اﻟﻒ( ﻫﺠﻮم اﻓﻐﺎنﻫﺎ
 -48اﮔﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ در ﻧﻘﻄﻪ  Aﻣﺪار ﻗﻄﺒﻲ ﺷﻤﺎل را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﻄﻪ  Aﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
ب( ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ – ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  90درﺟﻪ N
اﻟﻒ( ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ  -ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ
ج( ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  180درﺟﻪ – ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  90درﺟﻪ N
د( ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ – ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  90درﺟﻪ S
 » -49ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻫﺎ را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ «.در ﻣﺘﻦ
ﺑﺎﻻ ﻛﺪام ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ؟
اﻟﻒ( اﺧﺘﻴﺎري – ﺧﺎرﺟﻲ
د( اﺧﺘﻴﺎري – داﺧﻠﻲ
ج( اﺟﺒﺎري – ﺧﺎرﺟﻲ
ب( اﺟﺒﺎري – داﺧﻠﻲ
 -50اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺷﻬﺮ  150دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؟
د(  15درﺟﻪ و  30دﻗﻴﻘﻪ
ج( 30درﺟﻪ و  20دﻗﻴﻘﻪ
ب(  20درﺟﻪ و  30دﻗﻴﻘﻪ
اﻟﻒ(  30درﺟﻪ و  30دﻗﻴﻘﻪ
 -51از ﺗﻤﺎس ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎ ﻣﻲرﺳﻴﻢ؟
د( ﮔﻮدال اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
ج( ﻓﻼت ﻗﺎره
ب( دﺷﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
اﻟﻒ( ﺷﻴﺐ ﻗﺎره
 -52ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻮ و ﺗﺠﺎرت ﻋﺎج ﻓﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام زﻳﺴﺖ ﺑﻮم اﺳﺖ؟
ج( ﺟﻨﮕﻠﻬﺎياﺳﺘﻮاﻳﻲ–ﺳﺎوان-ﺗﺎﻳﮕﺎ د( ﺳﺎوان  -ﺗﻮﻧﺪرا  -ﺗﺎﻳﮕﺎ
اﻟﻒ( ﺗﺎﻳﮕﺎ-ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻳﻲاﺳﺘﻮاﻳﻲ-ﺳﺎوان ب( ﺗﺎﻳﮕﺎ  -ﺑﻴﺎﺑﺎن  -ﺳﺎوان
رﻳﺎﺿﻲ

3 x , 3 , 4  4,6, 3 y 

 -53دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺑﺮو ﻣﺴﺎوﻳﻨﺪ  ،ﻣﻘﺪار  x  yﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :
اﻟﻒ( -1

ب( -2

د( +2

ج( +1

 -54ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟
اﻟﻒ( اﻋﺪاد اول ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از ﻳﻚ

ب( ﺳﻪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 10و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﺎ ﻣﺴﺎوي 13

ج( ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻫﺎي اول ﻋﺪد 19

د( ﺳﻪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 10

 -55آﻟﻴـﺎژ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷـــﺪن ﺣـﺪاﻗـﻞ دو ﻓﻠﺰ ﺑــﺎ ﻫﻢ در ﺣـﺎﻟــﺖ ﻣـﺬاب ﺑـﻪدﺳـــﺖ ﻣﻲآﻳـﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  Aداراي  4ﻓﻠﺰ ﻣﺘﻔــﺎوت
)  ( n  A   4ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ  4ﻓﻠﺰ ﭼﻨﺪ آﻟﻴﺎژ ﻣﻲﺗﻮان درﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﺷﻤﺎره  4در آن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ ﻓﻠﺰ ﺷﻤﺎره  1در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( 4

ب( 3

د( 8

ج( 2

 -56اﮔــﺮ  C  x x   , 1 x 1 , B  3 , 2, 1, , A  x x   , 2  x 1ﺑــﺎﺷــــﻨــﺪ  ،ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﻪ
  B  C   Aﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ دارد؟
اﻟﻒ( 3

ب( 2

د( 1

ج( 4

 -57ﺧﺎﻧﻮاده اي  3ﻓﺮزﻧﺪ دارد  .ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

1
اﻟﻒ(
2

3
ب(
8

 -58ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت روﺑﺮو ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ( 2

ب( 2 3  2

5
ج(
8
?
ج( 6

3
د(
4

 4  3 

2

2 3 
د( 6  2 3

-59ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ( ﺑﻴﻦ دو ﻛﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺮج  ،17ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻛﺴﺮ ﻫﺴﺖ .

3
ج( ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺸﺎري ﻛﺴﺮ
20

ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ .

ب( ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﻋﺪد ﮔﻨﮓ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺪدي ﮔﻨﮓ اﺳﺖ .
د( ﻫﺮ ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﮔﻨﮓ اﺳﺖ .

5
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 -60ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط روي ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( 2, 1,0,1,2
ب( x x   , 2  x  3
د( x x  R , 2  x  3
ج( x 2  x  3
 -61اﮔﺮ  A  x  R 17 / 2  x  8ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ(   A

ب( 8  A

ج(

0

3

1,2  A

-2

د( 5  A

 3 -62ﻛﺎرت ﻳﻜﺴـﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  1ﺗﺎ  3را داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ اي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرت ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﭼﻨﺪ
ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر وﺟﻮد دارد ؟
ب( 6
اﻟﻒ( 3

ج( 8

د( 1

 -63اﮔﺮ  b  0,a  0ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ب( a  b  a  b

اﻟﻒ( a  b  a  b

ج( a  b    a  b 

د( a  b  a  b

 -64ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ روﺑﺮو ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع اﺳﺖ ،ﻛﺪامﮔﺰﻳﻨﻪ دﻟﻴﻞﻫﻢﻧﻬﺸﺘﻲ دو ﻣﺜﻠﺚ  ABDو  BDCرا ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ˆ D
اﻟﻒ( ˆ , DB  DB
) Bˆ 2  Bˆ 1, Dز ض ز(
A
1
2
B
1
ˆ
ˆ ,B  D
ب( ˆ
) DB  DB , B  Dز ض ز(
2

1

1

2

2

ج(  ) Bˆ 1  Bˆ 2 , AB  BC , DB  DBض ز ض(
د( ) Aˆ  Cˆ , BC  A D , DB  DBض ز ض(
 -65ﻛﺪام اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ  ABCDﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ اﺿﻼﻋﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ج( در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ ABCDﻗﻄﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲ  ABCDﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼعاﺳﺖ.

1
C

ب( در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ  ABCDﻗﻄﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ  ABCDﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﺳﺖ.
د( در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ  ABCDزواﻳﺎيروﺑﺮو ﻣﺴﺎوياﻧﺪ،ﭘﺲ  ABCDﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع اﺳﺖ.

-66ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﮔﺮ درونﻳﻚﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻄﻪدﻟﺨﻮاه را ﺑﻪﻫﻢوﺻﻞﻛﻨﻴﻢو ﭘﺎرهﺧﻂ اﻳﺠﺎدﺷﺪهدرونﺷﻜﻞواﻗﻊﺷﻮد،ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲﻣﻘﻌﺮ اﺳﺖ.
ب( اﮔﺮ در ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻫﺮ زاوﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ زاوﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع اﺳﺖ.
ج( اﮔﺮ در دو ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ زاوﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دو ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻢﻧﻬﺸﺖاﻧﺪ.
د( در ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒﻫﺎي اﺿﻼع ،درون ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ

 -67ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎت ﻛﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( آﻫﻦ

ب( ﻣﺲ

ج( ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ

د( ﻃﻼ

 -68ﻛﺪام ﻣﺎده از ﻧﻈﺮ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ذرهﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( ﻣﺘﺎن

ب( ﻧﻤﻚ ﺧﻮراﻛﻲ

ج( ﺳﺪﻳﻢ ﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪ

د( ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﻛﺴﻴﺪ

 -69در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي زﻳﺮ آﺗﺸﻔﺸﺎن رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ؟
اﻟﻒ( ﺣﺎﺷﻴﺔ ورﻗﻪ ﻫﺎي دور ﺷﻮﻧﺪه ب( ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن دو ورﻗﺔ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﻗﺎره اي
ج( ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن دو ورﻗﺔ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ

د( ﺣﺎﺷﻴﺔ ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻟﻐﺰﻧﺪه

 -70اﮔﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺮض ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻲ ،ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮﮔﺬر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت :
اﻟﻒ( ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ او زﻳﺎد و ﻣﺴﺎﻓﺖ آن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ب( ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺖ او ،ﻫﺮ دو زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ج( ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ او ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.

د( ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺖ او  ،ﻫﺮ دو ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 -71ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﺪل ﻫﺎي اﺗﻤﻲ زﻳﺮ ،ﻳﻚ ﻳﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؟
اﻟﻒ(

ب(

2

D

ج(

د(

6

آزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ،1397 - 98ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ

 -72ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﺎده اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
* آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎز ،از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
* درﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﺎرس ﺑﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
* ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ و اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
* در ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
* در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﺗﻢﻫﺎي آن اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب( 3

اﻟﻒ( 2

H

H
C

C

H

ج( 4

H

د( 5

 -73در ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮش ﻫﺎي ) ( D - C – B -Aﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ) 𝟖𝟏𝐇 𝟖𝐂(  ،روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر) 𝟖𝟑𝐇 𝟖𝟏𝐂 ( ،
ﮔﺎزﺧﺎﻧﮕﻲ) 𝟎𝟏𝐇 𝟒𝐂 ( و ﺳﻮﺧﺖ دﻳﺰل ) 𝟔𝟐𝐇 𝟐𝟏𝐂 ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﺪام ﺑﺮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ دﻳﺰل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ب( B

اﻟﻒ( A

د( D

ج( C
𝟐

 -74ﺧﻮدروﻳﻲ ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب 𝒔 𝟐𝒎/از ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﻜﻮن ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
د( 120
ج( 60
ب( 30
اﻟﻒ( 2
 -75ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ 𝟐𝒔 𝟐𝒎/در ﺣﺎل
ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوي اﺻﻄﻜﺎك ﺑﻴﻦ ﺟﺴﻢ و ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻦ اﺳﺖ؟
ب( 10

اﻟﻒ( 5

د( 20

ج( 15

 -76اﮔﺮ دو ﻧﻴﺮوي ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،درﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺴﻢ ﺷﺘﺎب ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟
ب( زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ  90درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ  180درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
د( زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج( زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ  45درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -77ﻛﺪام ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،ﮔﺎزي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ؟
د( C H
ج( C H
ب( C H
اﻟﻒ( C H
 -78ﻃﺒﻖﻗﺎﻧﻮنِ اولِ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،ﻣﺘﻮازنﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺴﻢِ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮك
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﻛﺪام ﻣﻮرد از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
ب( ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻧﺪن ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻓﺮش ﺑﻪ روي ﻓﺮش ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ.
اﻟﻒ( ﭼﺘﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ج( ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻠﻴﻚ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﺮﺑﺎز ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
د( اﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﻲﻛﻪ ﺳﻮار آنﻫﺴﺘﻴﻢﻧﺎﮔﻬﺎنﺗﺮﻣﺰ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖﺟﻠﻮ ﭘﺮﺗﺎبﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
 -79دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري از ﻧﻘﻄﺔ » «Bﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ داﻳﺮهاي را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از  4ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ » «Dﻣﻲرﺳﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟)𝟑=𝛑(
اﻟﻒ( 1

ب( 1/5

ج( 2

د( 3

 -80ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل اﺗﻤﻲ ﺑﻮر ،ﻛﺪام ﻋﻨﺼﺮ زﻳﺮ ،ﺑﺎ  17Clدر ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻢﮔﺮوه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ(

15P

ب(

9F

ج(

18Ar

د(

7N

زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ

 -81ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻋﺰﻳﺰ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
What are those people doing? Ali : Exchanging money.
Is your friend rude? Ali : No, he is polite.
Are you talking to your friend? Ali : yes, you are.
!Who is that man? Ali : I don’t know

d) 4

c) 3

b) 2

Teacher:
Teacher:
Teacher:
Teacher:
a) 1

)1
)2
)3
)4

 -82داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮﺑﻢ ،آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻐﻞ آﻗﺎي راد را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ؟
Mr. Rad works in a hotel. He guides the tourist and helps them. He is a ………… .
a) tourist
b) pilot
c) shop keeper
d) receptionist

7

 ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اول،1397 - 98  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،آزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻦ زﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ؟. زﻫﺮا در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ زﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دارد-83
I’m Zahra. I’m  ﺳﺨﺖﻛﻮشand ﻣﺮﺗﺐ. My mom is  ﻣﻬﺮﺑﺎنand my father’s so ﺑﺨﺸﻨﺪه.
a) helpful- selfish- kind- generous
b) hardworking - neat- kind – generous
c) hard working- neat- funny- helpful
d) helpful- selfish- kind- hardworking

 ﺑﺎ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ اﻣﻴﺪ و رﺿﺎ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮد؟، ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻢ-84
Omid: Hello Reza, What are you ……… here? Reza: I’m …….the school form.
a) writing- checking
b) doing- booking
c) doing- filling out
d) reading- writing
. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﻳﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮﻛﻨﻴﺪ، در اﻳﻦ ﺑﺎزي آﻣﻮزش زﺑﺎن-85
Today, we are going to travel. We should be at the

at 8, and

before 8:30, because the plane at 9.
a) airport- weigh the baggage- takes off
b) airport- baggage reclaim- lands
c) airport- baggage reclaim- takes off
d) airport- weigh the baggage- lands

. ﺑﻪﻣﺮﻳﻢدر ﻧﻮﺷﺘﻦﻣﺘﻦﻳﺎري رﺳﺎﻧﻴﺪ. ﻣﻌﻠﻢزﺑﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺟﻤﻠﻪﻣﺸﺨﺼﺎتدوﺳﺖﺻﻤﻴﻤﻲﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ-86
My best friend is Minoo. She is a good girl but she is not very …………………
She usually forgets ……………. things. It’s a big problem.
a) careless- funny
b) careful- funny
d) careful- important
c) careless- important
 آﻳﺎ. وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﺷــﻮد. ﻧﻮﺷــﻴﻦ ﻣﺸــﻐﻮل ﭼﺖ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎ دوﺳــﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺶ درﺑﺎره ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ-87
Mary: What does your mother …………..on New Year?

ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ؟

Nooshin: She makes the New Year………….. .
a) cook – gifts
b) set- meal
c) cook- meal
d) make- table
. ﻣﺘﻦ زﻳﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻢ
I’m Saman. I’m from Isfahan. I’m going to Turkey. My flight is at 7:30
I’m still at home. I’m very nervous. It’s my first trip to another country.
I’m looking for my passport, and my ticket isn’t here.
I don’t know where it is. I think I’m a bit messy.
88- Saman isn’t a …………… person.
b) brave
c) shy
d) neat
a) nervous
89- He is going to ………… by ………… .
a) Isfahan- plane
b) Turkey_ plane
c) Iran – train
d) Turkey- train
90- His ………… is at 7:30, but he is at ………… .
a) flight- hotel
b) ticket- hotel
c) flight- home
d) ticket- airport

کلید تشریحی سواالت آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه -پایه نهم – مرحله اول – آذرماه 79
نام

شماره

گزینه

درس

سوال

درست

1

ب

شماره صفحه02 :

0

ج

شماره صفحه11 :

3

ج

شماره صفحات69 -61 -31 -09 :

6

ج

شماره صفحه61 :

5

الف

شماره صفحه69 :

1

ب

شماره صفحه39،02 :

9

د

شماره صفحات11 - 59 – 39 :

8

د

شماره صفحات31 - 01 -02 – 19 :

7

الف

12

ب

11

ج

10

ج

13

الف

16

ج

15

ب

11

ج

19

الف

18

ب

17

ب

02

الف

01

د

00

ج

03

د

قرآن

پیام های
آسمان

عربی

آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

خداوند با احکام وقوانینش نمی خواهد بربندگان سخت بگیرد بلکه برای هدایت انسان وراهنمایی او به سمت سعادت وخوشبختی وجلوگیری از گمراهی او این
قوانین را قرار داده است  .صفحه 16
با توجه به تعریف صفحه  19دانش آموز باید حمد وتسبیح را تشخیص دهد .گزینه الف تسبیح وحمد می باشد گزینه ب فقط تسبیح و گزینه جیم و دال حمد
پاسخ صفحه 01و 09از تاثیرات مهم ایمان به خدا دست یافتن به آرامش روحی است چون خداوند انسان را به گونه ایی آفریده که جز با یاد ونام او آرام نمی
گیرد .

همنشینی با انسانهای هوسران موجب  ،از بین رفتن ایمان می شود (امام علی علیه السالم ) – صفحه 05
اگر کسی میخواهد جزو بهترین زمان خود باشد ودر مسیر ایمان گام بردارد شایسته است پیامبران را در زندگی خود سرمشق قرار دهد والزمه سرمشق قرار
دادن  ،آشنا شدن با ویژگیهای آنان است – .صفحه 36
در این شرایط خداوند امام (ع) را برای پایان دادن به جنگ وبی عدالتی به میان مردم می فرستد پس هدف امام از قیام گسترش عدالت ومهربانی است – .
صفحه 68
ویژگیهای هدایتگران فقیهان پرهیزگار که از دین خود محافظت وبر خالف هوای نفس خود رفتار می کنند – .صفحه 59
مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا واموال حرام حریصند ولی باز هم از آنان پیروی می کنند مانند برخی یهودیان
هستند که خداوند آنان را به خاطر پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کنند – .صفحه 59
در احادیث می خوانیم هر کس برای آمدن امام زمان وقتی را معین یا ادعا کند ایشان را مالقات می کند دروغگوست .صفحه 69

صفحه 39
گزینه های الف-ج-د همه اعداد شمارشی هستند ولی گزینه ی ب از ایام هفته و به معنی روز سه شنبه است و الزم است در تفکیک آن از ثَالثَة به معنای سه
دقت شود – .صفحه 12
خَیر در گزینه ی الف صفت تفضیلی و به معنای بهترین است و در سه گزینه ی دیگر صفت مطلق یا ساده و به معنای خوبی و نیکی است .و و تشخیص آنها صرفِ
نظر از قاعده ی خاصی ،در داخل جمله قابل تشخیص است-.صفحات 6،35،69
پاسخ الف نادرست است چون با وجود « مِنْ» اسم منسوب نباید بیاید (یا مِنْ به اضافه ی اسم و یا اسم منسوب تنها )نادرستی گزینه ی ب و ج نیز روشن است.لذا
گزینه ی د درست است که در پاسخ به سؤالی که با هَل و أَ شروع شده باشد جواب به صورت نعم یا ال می آید-.صفحات 7،12،11

گز ینه ی د مترادفند  .در گزینه ی الف ،محزون متضادِ مسرور است و متضاد حَزِن ،فَرِحَ می باشد .و در گزینه ب نیز متضاد عداوة  ،صَداقة می
باشد نه صَدیق – صفحات 13،39
چون در فارسی مذکر و مؤنث نداریم در گزینه ی د هر دو فعل امرِ مفرد مذکر و مفرد مؤنث  ،با وجود تفاوت شکلی و ظاهری اما به صورت
یکسان ترجمه می شود – .صفحات 31،61
نکته ی این سؤال این است که ترجمه ی کلمات را در درون جمله خواسته نه در بیرون آن .و کتَبَ در بیرون جمله نوشت معنا می دهد.هؤالءِ

06

ب

05

ج

01

ب

09

الف

08

ج

در بیرون اینها معنی می شود و أَعلَمُ خارج از جمله به سه صورت معنا می شود اما در درون جمله داده شده به صورت صفت برترین معنا می
شود .صفحات 19،5
در گزینه الف معمول  ،در گزینه ب معروف و در گزینه ی د مرقد با آن دوی دیگر هم ریشه نیستند .صفحات 5،19
در گزینه ی ب یک طرف از خیابان برای عبور مردم می شود  :رَصیف به معنای پیاده رو که در طول خیابان است در حالی که مَمَرُّ مُشاةٍ در
عرض خیابان و تحت فرمان چراغ راهنمایی است .صفحات 10،00،36،66
گزینه های ب،ج  ،د درباره ی ارزش علم و دانش است اما گزینه ی الف در رابطه با بحث عدمِ کتمان علم است که با زکات علم که نشر آن
است هماهنگ و مرادف است .صفحات 6،06،69
در گزینه ی الف ،مَنْ موصول است ولی استفهامی ترجمه شده ،در گزینه ی ب صِدقٍ و آخِرینَ .اشتباه ترجمه شده و در گزینه د ترجمه :شکر
گزاری نمی کند خدا را کسی که از مردم تشکر نمی کند درست می باشد– .صفحات 09،35،39،61

نام

شماره

گزینه

درس

سوال

درست

07

ب

پندار :فکر ،گمان  -گوهر :اصل و نژاد  -صحبت :دوستی و هم نشینی

32

ج

غنمیت از ریشة غنم است و با غنی هم خانواده نیست

31

ج

موهبت صحیح است

30

الف

33

د

36

ج

35

الف

31

ج

39

ب

38

د

اوفتد به معنی گرفتار شدن و سزای پند نشنیدن را دیدن

37

د

سخن را سر است ای خردمند و بن  /میاور سخن در میان سخن  -سخن دیگری به سخن خود قطع نکند.

62

الف

61

ب

همة گزینه ها برتری هنر را بر اصل و نسب می رساند .اما گزینه ب در مورد دوست واقعی است

60

ج

تشبیه ها :عالم به خانه  -ماه به چراغ  -آفتاب به شعله  -ستارگان به قندیل

63

ج

شماره صفحه - 18 :از نتایج حرکت ورقه ها ،ایجاد چین خوردگی ها و رشته کوه ،شکست ها) گُسل ها (و کوه های آتشفشانی است.

66

ب

شماره صفحه -57 :سلطان عثمانی که از شک لگیری سلسله قدرتمند و شیعه مذهب صفویه ناخشنود بود ،با سپاهی عظیم راهی ایران شد.

65

د

شماره صفحه – 01 :شماره  3از عوامل موثر بر آب و هوای جهان – ارتفاع از سطح زمین

61

ب

شماره صفحه – 52 :با توجه به توضیحات شاخص های توسعه انسانی صفحه 52

69

ج

شماره صفحه - 12 :در نتیجه ضعف و بی لیاقتی شاهان ،مقامهای کشوری و لشکری دچار اختالف و درگیری شدند

68

ب

شماره صفحه – 1 :با توجه به توضیحات طول و عرض جغرافیایی صفحه 1

67

ج

شماره صفحه – 69 :با توجه به بخش جابجایی جمعیت صفحه 69

52

الف

51

ج

50

الف

53

ج

56

د

55

ب

ادبیات
فارسی

مطالعات
اجتماعی

ریاضی

51

الف

59

الف

58

ج

57

ب

12

د

11

الف

10

ج

13

ج

16

ب

15

د

11

ب

آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

هرگاه در جمله نهاد داشته باشیم ،کلمه توسط نیاز ندارد – .درس یک و دو نگارش
رساله قشیریه :ابوالقاسم قشیری  -قابوس نامه  :عنصر المعالی معروف به قابوس دوم  -مرزبان نامه :مرزبان بن
رستم  -اخالق ناصری :خواجه نصیر الدین توسی
گاهی اوقات متن های تعلیمی با زنهار همراه است اما نباید آن ها را با لحن دستوری یکی دانست.
الف :سه ترکیب دارد .خدای پاک  -خدای بی عیب  -تقدیر عزیز
فعل گزینه ج ،مضارع اخباری است.
الف :مطالعه هستة گروه اسمی است .ج :حس ،هستة گروه اسمی است و لذت بخش ترین  ،صفت عالی و وابسته
است .د :فرد ،هستة گروه اسمی است و فقیر در این جا صفت بیانی است.

گزینه الف ،پرسش انکاری نیست .پرسش انکاری ،پرسشی است که نیاز به جواب مشخصی ندارد و معموال جواب کوتاه آن هم
منفی است.

شماره صفحه -11 ،12 :ساعت واقعی و ساعت رسمی
شماره صفحه - 00 :درجاهایی که اقیانوسها با خشکی تماس دارند ،اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از  022متر دیده می شود که به
آن فالت قاره(ایوان خشک) می گویند.

شماره صفحه – 33 :مطالب مربوط به زیست بوم های جهان

سواالت ریاضی در فایلی جداگانه پاسخ داده شده اند.

نام

شماره

گزینه

درس

سوال

درست

19

ج

18

الف

17

د

92

ج

91

الف

90

ج

93

ج

96

د

آدرس جواب یا پاسخ تشریحی
فصل  1آزمایش کنید ص  3که نشان می دهد واکنش پذیری منیزیم بیشتر است.
فصل  0ص  15تا  06متان ترکیب مولکولی و شبیه به آب است ولی بقیه ،ذرات سازنده آنها یون می باشد.
فصل  1پاسخ در متن و شکل های صفحه  11تا 17بجز گزینه د که فقط دارای زلزله های شدید است بقیه عالوه بر
زلزله ،آتشفشان هم دارند.
فصل  6متن و فعالیت های صفحه  -37چون جابجایی فاصله مستقیم مبدأ تا مقصد است پس تغییری نمی کند اما
چون از راه پله های زیر گذر باید یکبار پائین و یکبار باال برود پس مسافتش زیاد می شود چون مسافت مجموعه
طول هایی است که متحرک طی می کند.
فصل  0فعالیت های ص  18و  - 17در همه گزینه ها تعداد الکترون ها و پروتون ها مساویست فقط گزینه الف یک
الکترون بیشتر دارد پس یون می باشد.
فصل 0صفحه  34 , 33متن و شکل ها  -این مولکول مربوط به  C2H4اتن است که بجز جمله آخر که مایع نوشته
شده بقیه جمالت صحیح هستند .
فصل3صفحه  30در شکل برج تقطیر برش  Cنشان دهنده گازوئیل یا سوخت دیزل می تواند باشد چون  Dکه باالتر
است گاز خانگی و بنزین هم که باالتر از سوخت دیزل و روعن موتور هم که باید پائین تر از آن باشد .از روی تعداد
کربن ها هم می توان تشخیص داد که از پائین به باال تعداد کربن ها کاهش می یابد و سبک تر می شوند.
فصل  6صفحه 69
متن و مثال صفحه 69

علوم
تجربی

95

الف

91

الف

99

الف

98

ج

97

ب

82

ب

فصل  5فعالیت و متن ص  51و  - 50در گزینه الف چون مخالف و هم اندازه می باشند همدیگر را خنثی می کنند
نیروی خالص صفر می شود پس جسم شتاب پیدا نمی کند .ولی در بقیه گزینه ها نیروی خالص وجود دارد پس شتاب
پیدا می کند.
فصل  3باتوجه به متن ص - 31گزینه الف) زیرا تعداد کربن کمتری دارد بقیه گزینه ها چون باالی  5کربن دارند
مایع هستند.
فصل  5صفحه 52و  51متن و شکل ها در گزینه ج نیروی کنش و واکنش است اما در بقیه موارد قانون اول نیوتن
صدق می کند.
فصل  6مسائل حرکت  -مسافت در واقع نصف محیط دایره است .محیط دایره که  0 𝛑 Rاست .یعنی  10مترکه
نصف آن  1متر است .جابجایی هم که قطر دایره یعنی  6متر می شود .چون زمان یکی است نسب تندی متوسط به
سرعت متوسط همان نسبت مسافت به جابجایی است .یعنی  1به  6که برابر  1/5می شود.
فصل یک،صفحه  -9متن کتاب خط شش و هفت وجدول صفحه  9کلر گروه هفتم و در مدار آخرهفت الکترون دارد
که با فلوئور که در مدار آخر هفت الکترون دارد هم گروه است.

نام

شماره

گزینه

درس

سوال

درست

81

ج

پرکتیس های درس اول /فانکشن های کتاب  -صفحات 19 ، 11

80

د

لغات درس دوم صفحه 33

83

ب

کلمات جدید درس یک در متن و پرکتیس های کتاب صفحات 116 ، 113

86

ج

متن پرکتیس و کلمات درس دوم – صفحات 119 ،111

زبان

85

الف

انگلیسی

81

د

تجزیه و تحلیل متن درس اول صفحه 15

89

ج

پیکچر دیکشنری درس  - 3صفحه 101

88

د

87

ب

72

ج

آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

کلمات درس دوم و متن پرکتیس درس دوم– صفحات 119 ،111

متن ترکیب درس های اول و دوم
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