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

ﻗﺮآن

 -1ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ »اِنﱠ
ﺮﺳﻠﯿ َﻦ
ب( اﻟـ ُﻤ َ

اﻟﺼﺎﻟﺤﯿ َﻦ
اﻟﻒ( ّ

ﺐ« ..............
َ
ﷲ ﻻ ﯾُ ِﺤ ﱡ

ج( ِ
اﻟﺨﺎﺷﻌﯿ َﻦ

د( اﻟـ ُﻤ ِ
ﺪﯾﻦ
ﻔﺴ َ

 -2ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
َﺣﺴ َﻦ :ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻦ
اﻟﻒ( ا َ

 -3ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه ﻫﺎي » ﮐَ

ﻤﺖ :ﺑﺨﺸﻴﺪي
ب( ا َﻧ َﻌ َ

َرﺳ َﻞ :ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
د( ا َ

ج( ﻧَﻮم :آراﻣﺶ

 ،اَﻟﱠﺘﯽَ ،ﻣﺼﯿﺮ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻟﻒ( ﺷﻤﺎ ،ﭼﻴﺰيﻛﻪ ،ﻣﺴﻴﺮ

ب( ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ ،ﻛﺴﻲﻛﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ج( ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ،ﻛﻪ ،راه

د( ﭼﻘﺪر ،اﻳﻨﻜﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ

 -4در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ زﻳﺮ  ،ﻛﺪام ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

»اَﻟﱠﺬی ﻧَ ﱠﺰ َل اﻟﻔُﺮﻗﺎنَ
اﻟﻒ( اَﻟﱠﺬی

ﻋﻠﯽ َﻋﺒ ِﺪ ِه  :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه اش«

ب( ﻧَ ﱠﺰ َل

د( َﻋﺒﺪ

ج( اﻟﻔُﺮﻗﺎن

 -5ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻟﻒ( ا َ ِءﻟ ٌﻪ َﻣ َﻊ ِ
ﷲ :ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﷲ
ج( َوﻣﺎ ﮐﺎ َن ا َﮐ َ ُ ُﻫﻢ ُﻣﺆ ِﻣﻨﯿ َﻦ :وﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

 -6ﻛﻠﻤﻪ » ِﻣﻦ« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد؟

اﻟﻒ( ا َرﺑَ َﻌ ًﺔ ِﻣ َﻦ اﻟﻄﱠﯿ ِﺮ

اﻟﺴ ِء
ب( َوا َﻧ َﺰﻟﻨﺎ ِﻣ َﻦ ﱠ

اﻟﱪ :ﺷﻤﺎرا در ﮔﻤﺮاﻫﻲﺻﺤﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ب( ﯾَﻬﺪﯾﮑُﻢ ﻓﯽ ﻇُﻠُ ِت َ ﱢ
د( اِذ َ
ﻗﺎل ﻟَ ُﻬﻢ ا َﺧﻮ ُﻫﻢ ُﻫﻮد  :ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن ﻫﻮد ﮔﻔﺖ.

ج( ِﻣﻦ ﮐ ﱢُﻞ زَو ٍج ﮐَﺮﯾﻢ

د( ِﻣﻦ ﻧَﺒَﺎِ ﻣﻮﺳﯽ َو ِﻓﺮ َﻋﻮن

 -7ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ا َن ا َﺗﻠُ َﻮ :ﻛﻪ ﺗﻼوت ﻛﻨﻢ.

ب( ﻓَﺎﻋ ُﺒﺪونِ  :ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﺪ .ج( َو اﺗﱠﻘﻮ ُه :وﺗﻘﻮايﺧﺪا را ﭘﻴﺸﻪﻛﻨﻴﺪ .د( ﻟِﺘَﻌ ِﻘﻠﻮا  :ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

 -8در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ زﻳﺮ  ،ﺧﺪا ﺧﺒﺮاز ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن در زﻣﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ؟

اﻟﻒ( اِن ا َﺟﺮ َِی اِﻻّ َﻋﻠﯽ َر ﱢب اﻟﻌﺎﻟَﻤﯿ َﻦ
ج( َوﻧَﺠ َﻌﻠَ ُﻬﻢ اَﺋِـ ﱠﻤ ًﺔ َو ﻧَﺠ َﻌﻠَ ُﻬ ُﻢ اﻟﻮارﺛﯿ َﻦ

ب( ﻟِ َﯿﮑﻮنَ ﻟﻠﻌﺎﻟَﻤﯿ َﻦ ﻧَﺬﯾﺮا ً
د( اِﻧّﯽ ﻟَﮑُﻢ َر ٌ
ﺳﻮل ا َﻣﯿ ٌﻦ

ﭘﻴﺎم آﺳﻤﺎﻧﻲ

 -9ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ اﻣﻴﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ  ،از اﻫﺪاف آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ،ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺪادادي

ب( ﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻣﺎ آﻓﺮﻳﺪه

ج( رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و رﻫﺎﻳﻲ از دوزخ

د( اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﮕﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

 -10ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮط ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

ﱡﻧﻮب َﺟﻤﯿﻌﺎ ً...
اﻟﻒ(  ...اِنﱠ َ
ﷲ ﯾَﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﺬ َ
ج( َ ...و ﻟﯿَﻌﻔﻮا َو ﻟﯿَﺼﻔَﺤﻮا ...
 -11در ﭼﻪ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺎي دﻳﮕﺮان را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟
اﻟﻒ( ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ او ﺷﻮد.
ج( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﺮك اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻧﺪارد.

ﷲ ﻟَﮑُﻢ...
ب(  ...ا َ ﻻﺗ ُِﺤﺒﱡﻮنَ ا َن ﯾَﻐ ِﻔ َﺮ ُ
د( ﻻ ﺗ َﻘ َﻨﻄﻮا ِﻣﻦ َرﺣ َﻤ ِﺔ ِ
ﷲ...
ب( از روي ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻇﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
د( اﺷﺘﺒﺎه وﺧﻄﺎي ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

 -12ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ،را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮانو اﻣﺎﻣﺎن ب(ﺑﻲﭘﺎﻳﺎنﺑﻮدنﻧﻌﻤﺖﻫﺎيﺑﻬﺸﺖ ج( ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن

د( ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﻳﻲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

 -13ﻋﺬابﻫﺎي اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﻪي ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺷﻴﻄﺎن

ب( دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن

ج( اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن

 -14ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺎمﺻﺎدق)ع( ،ﻣﻨﻈﻮر از »ﻧﻌﯿﻢ« در آﻳﻪ »ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ُﺘﺴﺎَﻟُ ﱠﻦ ﯾَﻮ َﻣﺌ ٍﺬ ﻋَﻦِ
اﻟﻒ( ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ )ع(

ب( ﻗﺮآن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص(

د( ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻫﺪررﻓﺘﻪ
ﻌﯿﻢ« ،ﻧﻌﻤﺖ  . . . . . . .اﺳﺖ .
اﻟ ﱠﻨ ِ

ج( ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻼل وﭘﺎك

د( دﻳﻦ اﺳﻼم وﻗﺮآن

 -15ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدن آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ)ع( از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ.............
اﻟﻒ( ﻫﺮ روز ،دري از ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ روي اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﺸﻮد.

ب( ﻫﻤﻪ آﻳﺎت را ﺑﺮاي اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد.

ج( از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي اﻣﺎم دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻬﻢ ﻣﻲﻛﺮد.

د( ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺄوﻳﻞ آﻳﺎت را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺖ.
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 -16ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻘﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﻳﺒﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت اﻟﻬﻲ

ب( ﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﻪاﺣﺎدﻳﺚﭘﻴﺎﻣﺒﺮو اﻣﺎﻣﺎن

ج( ﺗﻔﻜﺮ در آﻳﺎت اﻟﻬﻲ

د( ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪﻗﺮآنو اﻫﻞﺑﻴﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

 -17ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮﻛﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﻳﻦ اﺳﻼم ،ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

اﻟﻒ( ﻟَ ُﻬﻢ ﻣﺎ ﯾَﺸﺎﺋﻮ َن ﻓﯿﻬﺎ َو ﻟَ َﺪﯾﻨﺎ َﻣﺰﯾ ٌﺪ .
ﺬﯾﻦ ﮐَ َﻔ ُﺮوا ِﻣﻦ دﯾ ِﻨﮑُﻢ ...
ج( اﻟﯿَﻮ َم ﯾَ ِﺌ َﺲ اﻟﱠ َ

َﻧﺖ ُﻣ َﺬﮐﱢ ٌﺮ
ب( ...ﻓَ َﺬﮐﱢﺮ اِ ﱠ ﺎ ا َ
د( ...اِﻧﱠ ُﻪ ُﻫ َﻮ اﻟﻐَﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮﺣﯿ ُﻢ

 -18ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﻴﺢ ،اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﭘﺎكﺑﻮدنﺑﺪنو ﻣﻜﺎنﻧﻤﺎزﮔﺰار ب( ﺑﻪﺟﺎ آوردنﻧﻤﺎز در اولوﻗﺖ ج( ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ

د( اذان واﻗﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز

ﻋﺮﺑﻲ

 -19ﺗﺮﺟﻤﻪ ي درﺳﺖ واژهﻫﺎي ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

اﻟﺴﺎﺑِﻊ «
ﻮم َﺣ َﻮل ِﻣﻬ َﻨ ِﺔ اﻟْـ ُﻤﺴ َﺘﻘ َﺒﻞِ ـ ُﻣﺮا َﺟ َﻌ ُﺔ د ِ
اﻟﺼ ﱢ
َرس اﻟْ َﯿ ِ
ُروس ﱠ
» اَﻋﺮ ُِف َﻣﻌ َﻨﯽ ﮐَﻠِ ٍت ﮐَﺜﯿ َﺮ ٍة ـ د ُ
ﻒ ّ
اﻟﻒ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ـ ﺷﻐﻞ ـ ﻫﻔﺘﻢ

ب( ﻣﻲداﻧﻢ ـ ﺷﻐﻞﻫﺎي ـ ﻫﻔﺘﻢ

ج( ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻢ ـ ﺷﻐﻞ ـ ﻫﻔﺘﻢ

د( ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻢ ـ ﺷﻐﻞ ـ ﻫﻔﺖ

 -20ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻦْ ﻛَﺘَﻢ ﻋﻠْﻤﺎً  ،ﻓَ َﮑﺄَﻧﱠ ُﻪ ﺟﺎ ِﻫ ٌﻞ :ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻠﻤﻲ را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﮕﺎر او ﻧﺎدان اﺳﺖ.

ب( أَ ِ
ﺮﺿﯽ ﺑ ِِﺪﻗﱠ ٍﺔ :ﺗﻮ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻲﻛﻨﻲ.
ﻧﺖ ﺗ َ ْﻔ َﺤﺼﯿ َﻦ اﻟْـ َﻤ ٰ

ﻣﺎﺻ ِﻌﺪتَ اﻟْ َﺠ َﺒ َﻞ؟  :اي ﺳﻌﻴﺪ آﻳﺎ از ﻛﻮه ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲروي؟
ج( ﯾﺎ َﺳﻌﯿ ُﺪ أَ َ
ع  :آﻳﺎ ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻲ؟ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮدي.
د( أَ ﺗ َﻔ َﻬﻢ؟ َﻋﻠَﯿﮏَ ﺑِﺎﻟ ﱡﺮﺟﻮ ِ

اﻟﺼ ِ
ﯿﻒ «. . . .
 -21ﻛﺪامﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﻫﺎيﺧﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرتﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻛﺎﻣﻞﻣﻲﻛﻨﺪ؟»اَﻟْ َﺠ ﱡﻮ ﻓـﻲ ﻓ َْﺼﻞِ اﻟ ﱠﺮﺑﯿ ِﻊ َ . . . .و ﻓـﻲ  . . . .ﺑﺎ ِر ٌد َو ﻓـﻲ ﱠ
اﻟﻒ( ُﻣﻌﺘَ ٌ
ﺪل ـ اﻟﺸﱢ ﺘﺎ ُء ـ ﺣﺎ ﱞر

َﺮﯾﻒ-ﺑﺎ ِر ٌد ج( ﺑﺎ ِر ٌد ـ اﻟْﺨ ِ
ب(ﻻﺣﺎ ﱞر َوﻻ ﺑﺎ ِر ٌد-اﻟْﺨ ِ
َﺮﯾﻒ ـ ﺣﺎ ﱞر

 -22در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن واژه ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط واژه ﻫﺎي » ﻋُﺪْ وان َ ،ﻋﺪا َوة « اﺳﺖ؟

ﯿﺼﺔ  ،ﻏﺎﻟِ َﯿﺔ
اﻟﻒ( َر ِﺧ َ

ب( ﻧِﻬﺎﯾَﺔ  ،ﺑِﺪاﯾَﺔ

ج( ُﺣ ْﺴﻦ ُ ،ﺳﻮء

د( ُﻣﻌﺘَ ٌ
ﺪل ـ اﻟﺸﱢ ﺘﺎ ُء ـ ﺑﺎ ِر ٌد
د( َﺧﻠ َْﻒ َ ،ورا َء

 -23ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﺑﻮاب َو اﻟ ﱠﻨﻮا ِﻓﺬ.
اﻟﻒ( اﻟْﻔ َّﻼ ُح ﯾَ ْﺼ َﻨ ُﻊ ْاﻷَ َ
ج( اﻟ ﱢﺰرا َﻋ ُﺔ َﻋ َﻤ ٌﻞ ُﻣ ِﻬ ٌﻢ ﻟِﺘَ َﻘﺪﱡمِ اﻟﺒِﻼ ِد.

ﺤﺎب أَﺻ َﻔ ُﺮ.
اﻟﺴ ِ
ب( ﻟَﻮنُ اﻟ ﱡﺮﻣﺎنِ أَﺣ َﻤ ُﺮ َو ﻟَﻮ ُن ﱠ
ﻟﯽ ﺑَ ِ
ﻌﺾ اﻟْـ ِﻤ َﻬﻦِ .
د( اﻟْﺒِﻼ ُد ﺑِﺤﺎ َﺟ ٍﺔ إِ ٰ

 -24ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

اﻟﻒ( َﻣﻦ ِﻫ َﯽ ا ُﺳﺘﺎ ُذ اﻟﻠﱡ َﻐ ِﺔ اﻟْ َﻌ َﺮﺑ ﱠﯿ ِﺔ؟
ج( َﻫ ْﻞ اوﻟ ِﺌﮏَ اﻟ ﱢﺮ ُ
ﺟﺎل،ﺟﺎﻟِﺴﺎنِ ؟

ب( ﻣﺎ ِﻫ َﯽ اﻟﻠﱡ َﻐ ُﺔ اﻟ ﱠﺮﺳ ِﻤ ﱠﯿ ُﺔ ﻓـﻲ إﯾﺮان؟
اﻟﺴ ّﯿﺎ َر ِة؟ اﻟْ َﺤﻘﺎﺋِﺐ.
د( ﻣﺎذا ﻓـﻲ ذﻟِﮏَ ﱠ

ﻮم ْاﻷَ َﺣ ِﺪ«.
ﻮم َ ...............و َ .................ﻗ ْﺒ َﻞ ﯾَ ِ
 -25ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ » ا َْﻻِﺛﻨﯿﻦِ ﺑَﻌﺪَ ﯾَ ِ
اﻟﻒ( ا َﻟﺜﱡﻼﺛﺎء ـ اﻟ ُﺠ ُﻤ َﻌ ُﺔ

َﻟﺴﺒﺖ
ب( ا َﻟﺜﱡﻼﺛﺎء ـ ا ﱠ

َﻟﺴﺒﺖ
ج( اَﻷَ َﺣﺪ ـ ا ﱠ

ﺛﻨﯿﻦ
د( ا َﻟﺜﱡﻼﺛﺎء ـ ا ِﻻ ُ

 -26ﻋﺒﺎرت » ﺟﻮاب اﺑﻠﻬﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ اﺳﺖ « ﺑﺎ ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دارد؟

اﻟﻒ( ُر ﱠب ﮐّﻼمٍ ﮐَﺎﻟْ ُﺤﺴﺎمِ .

اﻟﺴﮑﻮتُ  .ج(اﳌ ُﺆ ِﻣ ُﻦ ﻗَﻠِ ُﯿﻞاﻟْﮑَﻼمِ ﮐَﺜﯿ ُﺮ اﻟ َﻌ َﻤﻞِ  .د( أَد َُب اﻟْـ َﻤﺮ ِء ﺧﯿ ٌﺮ ِﻣﻦ َذ َﻫ ِﺒ ِﻪ.
ب( ُر ﱠب ﮐَﻼمٍ َﺟـﻮاﺑُـ ُﻪ ﱡ

 -27ﻓﻌﻞ ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺷﺨﺺ اﺳﺖ؟

ﮏﺑَﻌ َﺪ أُﺳﺒﻮعٍ .ب( اﻟ ّﺰا ِر َﻋ ُﺔ ﺗ َ ْﺤ ُﺼ ُﺪ اﻟ ﱡﺮ َز ﺑ ِِﺪﻗّ ٍﺔ.
ﺤﺼ ُﺪ َﻣﺰ َر َﻋﺘَ َ
اﻟﻒ( َﺳﺘَ ُ

َﺤﺼ ُﺪ اﻟﻔ َّﻼ َﺣﺔُ؟
ج( ﻣﺎذا ﺗ ُ

ﻧﺖ  ...............ﻓـﻲ اﻟْـ َﻤﺼ َﻨﻊِ ﻏَﺪاً؟« ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 -28ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ در ﺟﻤﻠﻪ » أَ أَ َ

اﻟﻒ( َﻋ ِﻤﻠَ ْﺖ

ب( ﺗ َﻌ َﻤﻠﯿ َﻦ

ج( ﺗَﻌ َﻤ ُﻞ

د(ﻫﺬا اﻟﻔ َّﻼ ُح َﺳ َ
ﺤﺼ ُﺪ اﻟـ َﻤﺰ َر َﻋﺔَ.
ﻮفﯾَ ُ
ﻠﺖ
د( َﻋ ِﻤ َ

ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ

 -29ﻣﺘﺮادف واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺔ...
اﻟﻒ( اﻛﻨﻮنﻛﻪ ﺑﻪﻧﺎداﻧﻲﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮفﺷﺪي ﺗﻮ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم).اﻗﺮارﻛﻨﻨﺪه( ب( ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ درون ﻣﺎﻳﺔ ﺧﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ دارد) .ﻣﺤﺘﻮا(
ج( ﭼﻮن ﻧﭙﺮﺳﻲ ﻛﺎﻳﻦ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ از ﻛﺠﺎ آﻣﺪ ﭘﺪﻳﺪ؟ )ﻣﺜﺎل ﻫﺎ(

د( ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺧﻮد ،ﻫﻨﺠﺎر وﺣﺮﻳﻢ و آداﺑﻲ دارد) .ﻣﻌﻴﺎر(

3

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

 -30ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻼﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( دل از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻻﻳﺶ و ﮔﻤﺎن درﺑﺎرة ﺧﻮﻳﺶ ﺑﭙﻴﺮاي و ﻳﺰدان ﭘﺎك را ﺳﭙﺎس ﺑﮕﺬار.
ب( ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻜﻮه و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن اﺧﻼق  ،رﻫﺎورد ﺗﻤﺪن ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﻋﻠﻢ زدة ﻏﺮب اﺳﺖ.
ج( اﻳﺮان اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺮدان  ،دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﻦ و دل ﭼﺮﻛﻴﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﻮه ﺧﻮد ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﻣﻲ آورد.
د( در آداب ﺧﻮاب اﺻﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دل ﺗﻮ ﺑﻘﺾ و ﻛﻴﻨﻪ و ﺣﺴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ذﻛﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻲ.
 -31ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
ب( در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮه،ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﺘﺎد را درﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻴﻢ.
د( ﻣﺮاﺳﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ،ﻓﺮدا ﻋﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج( او ﻧﺎﭼﺎراً ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
 -32ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺮان-ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ-ﺗﺎرﻳﺦ اردﻻن-ﻛﺎرﻧﺎﻣﺔﺑﻠﺦ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻛﺒﺮيﺷﻠﺪره-ﺧﻮاﺟﻪرﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦﻓﻀﻞاﷲ-ﺣﺒﻠﻪرودي-ﻫﺎﺗﻒاﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ب( ﻣﻴﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰّازي-ﺣﺒﻠﻪ رودي-ﻣﺴﺘﻮره ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ-ﺳﻨﺎﻳﻲ
ج( ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ-ﺣﺒﻠﻪ رودي-اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﻴﺮي-ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰي
د( ﻣﻴﺮﺟﻼلاﻟﺪﻳﻦﻛﺰّازي-ﺧﻮاﺟﻪرﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦﻓﻀﻞاﷲ-ﻣﺴﺘﻮره ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ-ﺳﻨﺎﻳﻲ
 -33ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺰء ادﺑﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺎ اﻧﺪرزي ﻧﻴﺴﺖ؟
د( ﺑﻮﺳﺘﺎن
ج( ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي
ب( ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ
اﻟﻒ( ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
 -34ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮري ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
» ﺷﺐ را ﭼﻮﻧﺎن ﭼﺮاﻏﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎرﻳﻜﻲ آن ،روزي ﺧﻮد را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻛﻨﺪ« .
ب( ﻣﺘﻤﻢ-ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ-ﺻﻔﺖ -ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
اﻟﻒ( ﻧﻬﺎد-ﻣﺘﻤﻢ-ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ-ﻣﻔﻌﻮل
د( ﻣﻔﻌﻮل-ﻣﺘﻤﻢ-ﺻﻔﺖ-ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
ج( ﻣﻔﻌﻮل-ﻣﺘﻤﻢ-ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ -ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
 -35آراﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺔ....
اﻟﻒ( ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎﺳﺖ /ﻟﺨﺘﻲ ﺑﺨﻨﺪ ﺧﻨﺪة ﮔﻞ زﻳﺒﺎﺳﺖ)واج آراﻳﻲ-ﺗﺸﺨﻴﺺ(
ب( ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ادب ﻧﮕﺮ ﭘﺪر را  /از ﮔﻔﺘﺔ او ﻣﭙﻴﭻ ﺳﺮ را)ﺗﺸﺒﻴﻪ-ﻛﻨﺎﻳﻪ(
ج( ﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﻬﺪ ﺗﺎج ﺑﺨﺖ  /ﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﺧﺎك اﻧﺪر آرد ز ﺗﺨﺖ )ﻛﻨﺎﻳﻪ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ(
د( ﺑﺮق از ﺷﻮق ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻨﺪد ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻗﺎه ﻗﺎه؟  /اﺑﺮ از ﻫﺠﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن زار زار؟)ﺗﻀﺎد -ﺗﺸﺨﻴﺺ(
 -36ﻫﺴﺘﺔ ﮔﺮوه اﺳﻤﻲ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
د( ﻋﺼﺮ ﭼﻴﺮﮔﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ج( ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰي
اﻟﻒ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺷﻬﺮ ب( اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻔﻴﺪ
 -37درﺗﻤﺎم ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  ،واژ ه ﻫﺎي ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ....
د( ادﺑﺎ،آداب،ﻣﺆدب
ج( اﻋﺘﺒﺎر،ﻋﺒﺮت،ﻣﻌﺘﺒﺮ
ب( اﺣﺮام،ﺣﺮﻣﺖ،ﻣﺤﺮم
اﻟﻒ( ﻃﻌﻢ،ﻃﻌﺎم،ﻃﻤﻊ
 -38ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺖ » زﻧﻬﺎر ﻣﮕﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ  /ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮ را در آن ﺿﺮرﻫﺎﺳﺖ « ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد؟
اﻟﻒ( راﺳﺘﻲ آور ﻛﻪ ﺷﻮي رﺳﺘﮕﺎر  /راﺳﺘﻲ از ﺗﻮ ﻇﻔﺮ از ﻛﺮدﮔﺎر ب( ﮔﺮ راﺳﺖﺳﺨﻦﮔﻮﻳﻲو در ﺑﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻲ/ﺑﻪزاﻧﻜﻪدروﻏﺖدﻫﺪ از ﺑﻨﺪ رﻫﺎﻳﻲ
ج( راﺳﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎيﺧﺪاﺳﺖ /ﻛﺲﻧﺪﻳﺪم ﻛﻪﮔﻢ ﺷﺪ از رهراﺳﺖ د( ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻧﻬﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻧﻪ  /ﻛﺰ ﻫﺮ ﻫﻨﺮي اﺳﺖ راﺳﺘﻲ ﺑﻪ
 -39ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎدﻳﻦ واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺔ .......
اﻟﻒ( ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺟﻬﺎن ﻓﺎش اﺳﺖ  /آﻓﺖ از ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻢ ﺧﻔﺎش اﺳﺖ)ﻛﻮردﻟﻲ(
ب( ﻣﺮداب اﺧﻢ ﻫﺎﻳﺶ را در ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰي را دوﺳﺖ ﻧﺪارم) .ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻲ(
ج( ﻃﺎووس را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎري ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻠﻖ /ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و او ﺧﺠﻞ از ﭘﺎي زﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ)ﺗﻜﺒﺮ و ﻏﺮور(
د( ﺳﻨﮓ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻗﻠﺐ او ﭼﺸﻤﺔ ﭘﺎك و زﻻﻟﻲ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﻴﺪ) .اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﻛﺎري(
 -40ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻨﺎﻳﻲ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﺎﻫﻲرا ﻫﺮ وﻗﺖاز آبﺑﮕﻴﺮيﺗﺎزهاﺳﺖ).ﺟﺒﺮانﻓﺮﺻﺖﻫﺎياز دﺳﺖرﻓﺘﻪ( ب( ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﺶ)ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ از درك ذات اﻟﻬﻲ(
د( ﺗﻮﻳﻲﻛﻪ در اﻳﻦ روزﮔﺎر ﭼﺸﻢو ﭼﺮاغ اﻳﺮاﻧﻲ)ﻋﺰﻳﺰ و ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﻮدن(
ج( ﺟﻨﻴﺪ داﻣﻨﺶ ﺑﮕﺮﻓﺖ).دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن(
 -41ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺎره دارد؟ » ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻨﺸﻴﻦ ﻧﻪ وﻗﺖ ﺑﺎزي اﺳﺖ/وﻗﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮ ﻓﺮازي اﺳﺖ«
اﻟﻒ(ﺣﺴﺮتﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻲ از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ب( ﻏﻨﻴﻤﺖﺷﻤﺮدندوران ﺟﻮاﻧﻲ ج( ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ از ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ د( ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻧﻴﻚ
 -42ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ روﺑﻪرو ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟ »ﺟﻮاﻧﻪﺗﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮرد و ﺑﻪﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﺮد.ﺗﻴﺮﮔﻲ از ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺶﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد و
او ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻣﻲدﻳﺪ .آبﭘﺎك و درﺧﺸﺎﻧﻲ ،زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ دﺷﺖ ﺟﺎريﺑﻮد .آب ﺑﻪروﺷﻨﻲ آﻓﺘﺎب ﺑﻮد و ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ«.
ب( در ﻣﺘﻦ واژه اي ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ )ﻣﺠﺮي(وﺟﻮد دارد.
اﻟﻒ( در ﻣﺘﻦ آراﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻀﺎد و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
د( ﻣﺘﻦ از ﺷﺶ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج( زﻣﺎن ﻫﻤﺔ ﻓﻌﻞ ﻫﺎ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -43ﺧﺎﻧﻢ اﺳـﻔﻨﺪي ﻗﺼـﺪ دارد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﻫﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺗﺎ وﻗﻒ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻮد .ﻛﺪام
ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺪام ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻔﻨﺪي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ب( ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را ﻧﺪارد.
د( اﻗﺪام ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻔﻨﺪي ﻧﻮﻋﻲ اﻧﻔﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
ج( ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد.
 -44اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دورهي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
د( ﭼﻬﺎر دوره
ج( ﺳﻪ دوره
ب( دو دوره
اﻟﻒ( ﻳﻚ دوره
 -45ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و در ﻛﺠﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؟
ب( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،رﻫﺒﺮ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن -وزارت ﻛﺸﻮر
اﻟﻒ( رﻫﺒﺮ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ -وزارت ﻛﺸﻮر
ج( رﺋﻴﺲﻗﻮهﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنﻣﺠﻠﺲو ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن -ﻣﺠﻠﺲﺷﻮراياﺳﻼﻣﻲ د(رﻫﺒﺮ ،اﻋﻀﺎيﻣﺠﻠﺲﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنﻣﺠﻠﺲ -ﻣﺠﻠﺲﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
 -46ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ زدن ،ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد ،ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻢ .ب( ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪدﻳﮕﺮانآﺳﻴﺐﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ج( ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﻢ آﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﻢ .د( ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
 -47ﻓﺎﻃﻤﻪ و زﻫﺮا ﻫﻤﻜﻼﺳــﻲ و ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻛﺎﻣﻴﻮن ﭘﺪر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر زﻫﺮا ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﺑﺨﺸــﻲ از آن
ﺧﺮاب ﺷﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم زﻫﺮا ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ او ﺗﻬﻤﺖ زد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻫﺮا اﻓﺘﺮا زد.
در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﭼﻨﺪ دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؟
د( 2-1
ج( 1-2
ب( 1-3
اﻟﻒ( 3-1
 -48ﻛﺪام واژه ﻣﺘﻔﺎوت از دﻳﮕﺮ واژهﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
د( ﻛﺘﺎب
ج( روزﻧﺎﻣﻪ
ب( زﺑﺎن
اﻟﻒ( ﻋﻼﺋﻢ
 -49ﺑﺮﺧﻲ از آﮔﻬﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ از ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ روي  ............................ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻟﻒ( اﻓﻜﺎر
د( ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﻲ
ج( ﻣﺪﮔﺮاﻳﻲ
ب( ﺷﺨﺼﻴﺖ
 -50ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎزيﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﺮﭼﺴﺐ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
د( رده ﺳﻨﻲ
ج( ﻗﻴﻤﺖ
ب( ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎزي
 -51ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺟﻨﮓﻫﺎي زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ،ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي دﺷﻤﻨﺎن رخ داد؟
د( اﺣﺪ
ج( ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻳﻬﻮد
ب( ﺧﻨﺪق
اﻟﻒ( ﺑﺪر
 -52ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻗﺒﻴﻠﻪاي اﻋﺮاب در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؟
د( ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
ج( اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﻳﻲ
ب( ﻛﻴﻨﻪ
اﻟﻒ( رواج ﻏﺎرتﮔﺮي
رﻳﺎﺿﻲ

 -53در ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد وﺟﻮد دارد ﻛﻪﮔﻮﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻳﻚ ﻋﺪد ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞﺷﻮﻧﺪ؟
اﻟﻒ( 2

ب( 3

ج( 4

د( 5

, 7

1
53
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 -54در داﻳﺮهﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي ) (+ﻳﺎ ) (-ﺑﮕﺬارﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟

 19 6 3  9
اﻟﻒ( -8

ب( -1

ج( 3



 -55ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت روﺑﺮو ﺑﻪ ﻛﺪام ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( +2

ب( -2

ج( +3

 -56ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي روﺑﺮو ﻣﻘﺪار  xﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :
اﻟﻒ( -105

ب( 105

د( 8

ج( 65



89
17 / 9   65 12
? 1 / 001 
100
د( -3
x
90


126 147
د( -65

 121 -57داﻧﺶآﻣﻮز ﻛﻪاز ﻳﻚ ﺗﺎ  121ﺷـﻤﺎرهﮔﺬاريﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻳﻚﺳﺎﻟﻦﺑﺰرگﻓﻴﻠﻤﻲرا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎرهيدو داﻧﺶآﻣﻮز
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اول ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎرهي ﻣﺤﺴﻦ  77اﺳﺖ .ﻛﺪام ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در ردﻳﻒ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ؟
د( 65
ج( 55
ب( 105
اﻟﻒ( 119
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 -58ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ( ﻫﺮ دو ﻋﺪد اول ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اولاﻧﺪ.

ب( اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮعدو ﻋﺪد اول  99ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻳﻜﻲاز آﻧﻬﺎ  7اﺳﺖ.

ج( ﻫﻤﻪ ﻣﻀﺮبﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺪد  15ﻣﺮﻛﺐاﻧﺪ.

د( ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺪدي اول ﺷﻮد.

 -59ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد  15و  -15وﺟﻮد دارد؟
ب( 14

اﻟﻒ( 7

د( 15

ج( 8

 -60ﻋﺪدياز  120ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ و از  100ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻋﺪد اول اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ؟
ب( 4

اﻟﻒ( 5

د( 2

ج( 3

7

? 3  5 / 8    2  
 -61ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت روﺑﺮو ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟
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3
3

د(
ج(
ب( 3
اﻟﻒ( 3
10
10
 -62اﮔﺮ ﻣﺤـﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻳﻚ ﺷـــﻜﻞ را ﻣﺮﻛﺰ آن ﺷـــﻜﻞ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ،ﻛﺪام ﺷـــﻜﻞﻫﺎ ﭘﺲ از دوران  90درﺟﻪ ﺣﻮل ﻣﺮﻛﺰ

 2 /

ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
د(  4ﺿﻠﻌﻲﻣﻨﺘﻈﻢ و  5ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ

اﻟﻒ( 4ﺿﻠﻌﻲﻣﻨﺘﻈﻢ و 9ﺿﻠﻌﻲﻣﻨﺘﻈﻢ ب( 4ﺿﻠﻌﻲﻣﻨﺘﻈﻢو 8ﺿﻠﻌﻲﻣﻨﺘﻈﻢ ج( ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و 5ﺿﻠﻌﻲﻣﻨﺘﻈﻢ
 -63ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼﻋﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻊ ﺑﺮاﺑﺮ دارد ،ﻟﻮزي ﻧﺎم دارد.

ب( a  b ,b  c  c  a

ج( در ﻫﺮ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع زاوﻳﻪﻫﺎي روﺑﺮو ﻣﻜﻤﻞاﻧﺪ.

د( اﮔﺮ ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼﻋﻲ زاوﻳﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﺳﺖ.

 -64ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺷﻜﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻛﺎﺷﻲﻛﺎري ﺑﺎ  8ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻣﺮﺑﻊ

ج( ﻟﻮزي ﺑﺎ زاوﻳﻪي  36درﺟﻪ

ب( ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع

د( ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.

 -65اﻧﺪازه ي ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ در  10ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ( 240

ب( 180

ج( 1440

د( 360

 -66در ﺷﻜﻞ روﺑﺮو )  ( a  b , AB  AC , Aˆ  90ﻣﻘﺪار  xﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ(  100درﺟﻪ

ب(  80درﺟﻪ

ج(  45درﺟﻪ

د(  135درﺟﻪ

a

B
C
A

x

b

ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ

 -67ﺷﻜﻞروﺑﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻚ)ﻛﭙﺴﻮل( ﭘﺮ از ﻫﻮا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .درون آن ،ﺣﻼلو ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖﺑﻪﭼﭗ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
اﻟﻒ( اﻛﺴﻴﮋن  -ﻧﻴﺘﺮوژن

ب( ﻧﻴﺘﺮوژن – اﻛﺴﻴﮋن

ج( ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ  -اﻛﺴﻴﮋن

د( ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ -ﻧﻴﺘﺮوژن

 -68ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ؟ )ﻣﻴﺦ آﻫﻨﻲ در ﻛﺎت ﻛﺒﻮد  -ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺳﺮﻛﻪ(
اﻟﻒ( ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ب( ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ج( ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

د( ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

 -69ﻣﺸﺨﺼﺎتﭼﻨﺪ ذره ﻓﺮﺿﻲ را در ﺟﺪولزﻳﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ .ﻛﺪامﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪﭼﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ،ﻳﻮنﻣﻨﻔﻲ – ذرهﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( B - D

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮن

ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮون

ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون

ذره

11

12

11

A

ج( A - D

12

12

11

B

9

9

8

C

د( B – A

9

9

10

D

ب( A - C

 -70در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪاري آب اﻛﺴــﻴﮋﻧﻪ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و زﻏﺎل ﻧﻴﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اي را در ﻣﺴــﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻴﻢ .درﺑﺎره اﻳﻦ
آزﻣﺎﻳﺶ  ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ » :در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺮوج ﮔﺎز «........
اﻟﻒ( ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ  ،زﻏﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد

ب( ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ  ،زﻏﺎل ﻧﻮراﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ج( اﻛﺴﻴﮋن  ،زﻏﺎل ﻧﻮراﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

د( اﻛﺴﻴﮋن  ،زﻏﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد.

6

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

 -71ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺪلﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺰوﺗﻮپ ﭘﺮﺗﻮزاي ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ؟
اﻟﻒ(

ب(

ج(

د(

 -72اﮔﺮﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ را در آب ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي دارد  .ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﮔﺎز در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻛﺪام ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب و  pHﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ را درﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؟
اﻟﻒ(

ب(

ج(

د(

 -73ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺶ)ﻛﻨﺘﺮل( ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺪام ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺮار دارد؟
اﻟﻒ( ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع  -ﻣﺦ

ب( ﻣﺨﭽﻪ  -ﻣﺦ

ج( ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع -ﻣﺨﭽﻪ

د( ﻣﺨﭽﻪ – ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع

 -74در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ از ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﺑﺎﺣﺮوف  D,C,B,Aﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ( B – D

ب( D – A

ج( C – B

د( C - A

 -75ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟
 ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ. اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﻏﻀﺮوف ﻫﺎ  ،اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در اﺳﻴﺪ ﺑﻮده  ،ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ . اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز دارد. ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي دراز و ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ و در ﻃﻮل در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.اﻟﻒ( 4

ب( 3

ج( 2

د( 1

 -76ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ در ﻛﺪام ﻧﻮرون ﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ(

ب(

ج(

د(

 -77در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ارادي دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ

ب( دﻳﻮاره رﮔﻬﺎ

ج( ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ران

د( ﻣﻌﺪه و روده

 -78در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  ................ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﻫﻮرﻣﻮن  ..............از ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻟﻒ( اﻓﺰاﻳﺶ – اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

ب( ﻛﺎﻫﺶ – اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

ج( اﻓﺰاﻳﺶ – ﮔﻠﻮﻛﺎﮔﻮن

د( ﻛﺎﻫﺶ – ﮔﻠﻮﻛﺎﮔﻮن

 -79اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي ﺷــﻜﺮ در آب  20درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  205ﮔﺮم اﺳــﺖ .در ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻇﺮف ﻫﺎي زﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﺷــﻜﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷــﻮد و ﺷــﻜﺮ
اﺿﺎﻓﻲ ﻫﻢ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ؟) در زﻳﺮ ﻫﺮ ﻇﺮف ،ﻣﻘﺪار ﺷﻜﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در آب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﻟﻒ(

ب(

ج(

 -80در ﺷﻜﻞ روﺑﺮو  ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺪام ﻏﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻏﺪه زﻳﺮ ﻣﻐﺰي

ب( ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻪ

ج( ﭘﺎﻧﻜﺮاس

د( ﭘﺎراﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ

د(
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 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اول،1397 - 98  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،آزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ

 ﻛﺪام، اﻣﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﻴﭻ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارد، او ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ، آﻟﺒﺮت ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻓﺮاﻧﺴـﻮي اﺳـﺖ-81
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ؟
a) France- German- Germany
c) France- Germany- German

b) French- Germany- German
d) French- German- Germany

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺘﻦ زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ؟، ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻋﺰﻳﺰ-82
Ali can …………photos, ………… the web and do a ……… . He is a good student.
a) watch - study - chess
b) take - work - puzzle
d) take - search - puzzle
c) make - study - horse
. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ.  ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي ﻣﺘﻦ زﻳﺮ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ-83
Every day I go to school at 6:45 in the morning.
I come back home at noon, and eat dinner at 7:30 p.m
a) a.m- midday- midnight
b) p.m- midnight- at night
c) a.m- midday- in the evening
d) p.m- midnight-at midnight
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪام ﻓﻠﺶ ﻛﺎرتﻫﺎي ﻣﻬﺪﻳﺲ ﺑﺎ، ﻣﻬﺪﻳﺲ در ﺣﺎل آﻣﻮزش ﻧﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻛﻮﭼﻜﺶ اﺳﺖ-84
Iraqi
a) Iraqi

China

Spanish

Asia

b) China

ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
c) Spanish

d) Asia

 درﺑﺎره او ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟، ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ-85
a) She works at the gym.
c) she can work with a computer

b) She is good at English.
d) she is at school on weekday mornings.

. ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ،اﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
Omid : Kaveh, are you good at playing ping-pong?
Kaveh : Well, my brother and I play ping-pong at home every
evening.
Omid : are you good at it?
Kaveh : Yes, we are. what are you good at, Omid?
Omid : I’m bad at playing it, but I can play basketball Very
well. We play it at school on Mondays and Tuesdays. What about you Arash?
Arash : My brother, Sina, and I are good swimmers.
86- Who is good at playing ping-pong?
a) Omid
b) Kaveh
87- Where does Omid play basketball?
a) at home
b) at school
88- Sina is good at ……………
a) basketball
b) ping-pong

c) Arash

d) Sina

c) in the gym

d) in the park

c) chess
d) swimming
. ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﻪ او در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻌﻠﻤﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻋﺰﻳﺰم ﻣﺘﻦ زﻳﺮ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﻣﻴﻨﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده اش اﺳﺖ

Hi, every one. My name is Minoo. My father and my mother are Iranian, but I
live in England. I’m a student in grade 8 .I go to school in the mornings. I watch
TV in the afternoons. We have dinner at 7:30 every evening . I stay at home
and relax on Sundays.
89- Teacher: Where are your parents from? Minoo: They're ……………..
a) Iran
b) Iranian
c) England
d) British
90- Teacher: What do you do on weekday mornings?
a) stay at home
b) study English
c) Watch TV
d) go to school
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نام

شماره

گزینه

درس

سوال

درست

1

د

شماره صفحه79 :

2

ب

شماره صفحه72-32-22-22 :

2

ب

شماره صفحه22-32-19 :

3

ب

شماره صفحه23:

7

ج

شماره صفحه39-29-23:

2

الف

شماره صفحه19-22-22-72:

9

الف

شماره صفحه32-22-22 :

8

ج

شماره صفحه73-29-23:

7

د

11

ج

مومنان با یدعفو و گذشت پیشه کنند و از یکدیگر در گذرند-صفحه 21

11

ب

فرد خطا کار به اشتباهش پی برده واز انجام آن پشیمان شده ویا از روی جهالت ظلمی به ما کرده است – صفحه 21

12

ب

آنچه شیرینی این نعمت ها را برایشان بیشتر می کند این است که هیچ گاه نعمت های بی پایان خداوند از آنها گرفته نخواهد شد – صفحه 27

پیام های

12

ج

جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند – صفحه 27

آسمان

13

الف

17

ج

پیامبر از خداوند در خواست می کرد که قدرت وفهم و حفظ را به امام عطا کند وبا دعای پیامبر حتی یک حرف را فراموش نکردند – صفحه 29

12

د

تنها راه رسیدن به سعادت وراهیابی به بهشت زیبای خداوند پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر است – صفحه 28

19

ج

امروز ،کافران از نابودی دین شما مأیوس شده اند  -.صفحه 32

18

الف

17

ج

21

الف

در گزینه ب « بیماران» و در گزینه ج « باال نرفتی» و در گزینه د « می نویسی »-صفحات 28،27،32

21

الف

هوا در بهار معتدل ،در زمستان سرد و در تابستان گرم است-.درس اول یادآوری درس هفتم

22

د

22

ج

23

ب

در گزینه الف« مَنْ هُوَ» و یا استاذة و در گزینه ب «جالسونَ» و در گزینه د « تلک» صحیح می باشد – .درس اول یادآوری هفتم

27

ج

به ترتیب با توجه به روزهای هفته گزینه ج درست است .این عبارت با گزینه ب ارتباط مفهومی دارد – .درس اول یادآوری هفتم

22

ب

فقط با گزینه ب « چه بسا سخنی که جوابش سکوت است» تناسب دارد – .صفحات 2،3

29

الف

28

ج

با توجه به وجود دو کلمه «أَنتَ» و « غداً » گزینه ج درست است – .صفحه 22

27

ج

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟(مثال ها) تماثیل جمع تمثال است به معنای تصاویر

21

ب

شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن اخالق،رهاورد تمدّن ماشینی و علم زدة غرب است.

21

الف

22

د

22

الف

23

ج

مفعول-متمم-مضاف الیه -مضاف الیه – صفحه 19

27

ب

گزینۀ ب آرایۀ تشبیه ندارد

قرآن

عربی

ادبیات
فارسی

آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا در باره آنها بیندیشید وبا استفاده از آنها به بهشت راه یابیدو خودتان را از عذاب دوزخ برهانید
 -صفحه 12

منظور از نعیم در این آیه  ،نعمت محمد و آل محمد است – صفحه 23

بدن ومکان نماز گزار باید پاک باشد ( شرایط )سه مورد دیگر از آداب نماز می باشد -صفجه 77
در گزینه الف « می شناسم » و در گزینه ب « شغل » و در گزینه د« هفتم » صحیح است -.صفحات 2،19،21

رابطه بین « خَلفَ  ،وَراءَ » مانند « عُدوان  ،عَداوَة » ترادف است و بقیه گزینه ها تضاد دارند -.صفحه 11
فقط گزینه «ج» بر اساس حقیقت درست است .در گزینه «الف» بجای الفَلّاحُ باید الحدّاد و در گزینه «ب» لونُ السَّحابِ ابیَض و در گزینه «د» بجای بَعضِ المِهَن
باید کُلِّ المِهَن باشد – .صفحات 11،21،22

فقط در گزینه الف « سَتَحصُدُ » « درو خواهی کرد» دوم شخص است .و در بقیه گزینه ها فعل ها سوم شخص هستند -.صفحه 32

احتماالً استاد را درهمایش مالقات کنیم .احتماالً کلمه ای عربی است و کاربرد تنوین برای آن صحیح می باشد.
میر جالل الدین کزّازی-رشید الدین فضل اهلل-مستوره کردستانی-سنایی
شاهنامه جزء ادبیات تعلیمی قرار نمی گیرد  – .صفحه 71

نام

شماره

گزینه

درس

سوال

درست

22

ج

29

الف

28

ب

گر راست سخن گویی و در بند بمانی/به زانکه دروغت دهد از بند رهایی – صفحه 37

27

ج

طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق /تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش(تکبر و غرور) طاووس در این بیت نماد تواضع و فروتنی است.

31

ج

صفحات 22-11-72-22

31

ب

صفحه 71

32

د

32

ج

33

الف

37

ج

32

د

مطالعات

39

ب

شماره صفحه –  – 22مراجعه شود به انواع دعاوی صفحه 22

اجتماعی

38

ب

شماره صفحه – 29

37

الف

71

د

71

ج

72

الف

72

ج

73

ب

77

الف

72

الف

79

د

78

ب

77

الف

21

ب

21

الف

22

ب

22

ج

23

الف

27

د

22

د

ادبیات
فارسی

ریاضی

آدرس جواب یا پاسخ تشریحی
اتفاق هستۀ گروه اسمی است.بزرگترین وابستۀ پیشین صفت عالی،مفید وابستۀ پسین صفت بیانی و چیرگی وابستۀ پسین مضاف الیه است.

در گزینۀ الف طمع با طعم و طعام هم خانواده نیست.

متن ازشش جمله تشکیل شده است .متن هفت جمله دارد:جوانه تکانی خورد ()1و به جلو نگاه کرد)2(.تیرگی از برابر چشم هایش گریخته بود( )2و او همه چیز
را به روشنی می دید)3(.آب پاک و درخشانی ،زیر پایش بر زمین دشت جاری بود)7(.آب به روشنی آفتاب بود( )2و به زیبایی زندگی()9

شماره صفحه –  -11به اموال و دارایی هایی که وقف می شود موقوفات می گویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان
صورت که واقف معین نموده است ،استفاده شود.
شماره صفحه –  – 17رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و تنها برای یک دوره ی چهارساله ی دیگر به
صورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد.
شماره صفحه – -17،12رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه در پیشگاه
قرآن کریم سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد.
شماره صفحه –  -29این سه قاعده را در هنگام خشم به خاطر بسپارید-1 :نباید به خودم صدمه بزنم -2نباید به دیگران صدمه بزنم  -2نباید
به وسایل یا اموال خود و دیگران صدمه بزنم.

شماره صفحه – -33بعضی از آگهی ها همه ی واقعیت ها را درباره یک کاال بیان نمی کنند یا با تعریف و تمجیدهای غیر واقعی
سعی می کنند روز افکار مشتریان اثر بگذارند.
شماره صفحه –  - 33نوجوانان باید موقع خرید به برچسب ردة سنی بازی نیز توجه کنند.
شماره صفحه –  – 72برخی جنگ ها نیز برای دفع تهدیدهای خطرناک دشمنان رخ داد برای نمونه پس از آنکه برخی قبایل
یهود پیمان شکنی کردند و با مشرکان علیه مسلمانان متحد شدند ،پیامبر ناگزیر شد با آنان نبرد کند.
شماره صفحه – – 37کمبود غذا و سایر نیازهای زندگی نیز عامل دیگری برای گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارت گری
بود.

سواالت ریاضی در فایلی جداگانه پاسخ داده شده اند.

29

ب

فصل یک -صفحه  - 7خود را بیازمایید ص  - 7نیتروژن حالل است زیرا مقدار آن بیشتر است و اکسیژن با مقدار کمتر حل شونده است.

28

د

فصل دو صفحه  - 12-11میخ آهنی در کات کبود  :شیمیایی  -تخم مرغ در سرکه  :شیمیایی

27

ج

فصل سه – صفحه  23و : D - 29یون منفی زیرا الکترون  11و پروتون  7است : A - .ذره خنثی زیرا تعداد پروتون و الکترون آن برابر است.

91

ج

فصل  2صفحه  - 17با توجه به فکر کنید ص  17کتاب  :در این آزمایش به دلیل خروج گاز اکسیژن  ،زغال نورانی تر می شود.

91

ب

92

د

92

ج

93

ب

دارد.
فصل  1صفحه  9و - 2حل شدن گازها در آب با دما رابطه عکس دارد بنابرین با افزایش دما گاز کمتری حل شده و قدرت اسیدی کاهش می
یابد یعنی به سمت عدد  9پیش می رود.
فصل  3صفحه  - 21حفظ تعادل بر عهده مخچه است -.بصل النخاع در باالی نخاع قرار دارد و مرکز واپایش فعالیت های غیر ارادی مثل
تنفس ،ضربان قلب و فشار خون است.

فصل  - 7با توجه متن صفحه  29وصفحه  -28مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.و مرکز
شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.
فصل  2(7جمله نادرست می باشد -)7-2-2عبارت اول درست است صفحه - 32عبارت دوم غلط است صفحه

علوم
تجربی

فصل  2صفحه 22و - 29با توجه به قسمت خود را بیازمایید صفحه - 29ایزوتوپ پرتوزای هیدروژن دارای  2نوترون است.و یک پروتون

" -. 32در ساختار استخوان بندی ،استخوان و غضروف به کار رفته است .می دانید که این دو بافت ،انواعی از
بافت پیوندی اند "  -عبارت  2نادرست است طبق آزمایش کنید.صفحه  : 32استخوانی که در اسید بوده  ،نرم تر از

97

ب

92

الف

99

ج

98

د

97

الف

81

الف

81

ب

درس اول پرکتیس دوم و سوم – صفحه 32

82

د

پرکتیس های درس دوم  -صفحه 32

82

ج

پرکتیس و لغات درس دوم چارت صفحه 21

83

د

پرکتیس درس اول –صفحات 12،13

زبان

87

الف

درس دوم پرکتیس  -صفحات 18،17

انگلیسی

82

ب

89

ب

88

د

87

ب

71

د

استخوان سالم است عبارت چهارم درست است صفحه  - 33عبارت  7نادرست صفحه  37خط اول "یاخته های
ماهیچه ای دراز و نازک اند"
فصل  - 3صفحه  22مطابق شکل نورون و متن کتاب باید جهت پیام از دارینه به سمت آسه باشد.
فصل  7صفحه  - 37طبق جدول پایین صفحه 33
فصل  2صفحه  - 71در پایین صفحه  71و در شکل آمده است:در مواقعی مانند گرسنگی ،که قند خون پایین می
آید ،لوزالمعده هورمون افزاینده را وارد خون می کند تا با اثر بر یاخته های کبد و تجزیه گلیکوژن قندخون را
افزایش دهد .
فصل  - 1استاندارد انحالل پذیری شکر در  111سی سی آب  21درجه
برابر  217گرم است .اگر تناسب زیر را برای هر کدام از گزینه ها
بنویسیم تنها گزینه  1درست خواهد بود .ظرف اول :مقدار شکر  821گرم به دست می آید.
فصل  2صفحه  - 38ناهنجاری رشدی مربوط به غده زیر مغزی می باشد.

پرکتیس های درس دوم و سوم – لغات درس چهارم – صفحات 27،77

ترکیب متن پرکتیس های درس اول و دوم
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