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 قرآن
  است؟ نادرستمعناي کدام کلمه  -1

   : پرنده َطیر د)  : متواضع ُمعِرض ج)  : استراحت ُسبات ب)  بنده : عبد الف)  
  است؟ متفاوتدر کدام گزینه » ل« معناي  -2

قیَن  ب)  ِللعاَلمیَن  الف)   کاْت  د)  ِلَیُکوَن  ج)  ِللُمتَّ    ِللزَّ
  ترجمه کدام عبارت درست است؟ -3

ْنَزْلَنا ب)  اند.کنندگانخشوع : درنماز َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن یِف  الف)  
َ
َماِء َماًء َطُهوًراِمَن   َوأ   پاك.آبیکرد ازآسمان: ونازل الَسّ

ْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  ج)  
َ
ذیَن  َو  د)  : قطعا رستگارند مومنان. َقْد أ    که آنها نیکوکار هستند.: وکسانی ُهْم ُمْحِسُنوَن  اَلّ

هاَر «ترجمه جمله  -4   کدام گزینه است؟ »ُنشوراً  َجَعَل النَّ
   زندگی و قرارداد روز را تالش د)  وزندگیتالشقراردادروز رابرايج)  قرارداد روز را با تالش ب)  و بود روز براي زندگی الف)  

    کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟در »  لَ «حرف  -5
ِحیٌم  الف)   اِس َلَرُؤوٌف َرّ َه ِبالَنّ   ِإَنّ ِفي ذِلَك آلَیةً  ب)  ِإَنّ الَلّ
ِحیُم  ِإَنّ  د)    ٍة أنَّ َلُهْم َجنّ  ج)   َك َلُهَو اْلَعِزیُز الَرّ   .َرَبّ

  . . . .  يباشد به جز گزینهمی» ي«ي آخر به جاي ضمیر ها کسرهي گزینهدر همه -6
عبدوِن  الف)  

َ
قوِن  ب)  َفأ    اطیعوِن  د)  َزوَجیِن  ج)  َواتَّ

 هاي آسمانپیام
  چیست؟   هدف از آفرینش جهان -7

  .درباره جهان ونظم آن بیندیشیم ب)  .زندگی خوشی داشته باشیم الف)  
   .صحیح است »ج«و  »ب«گزینه هاي  د)  م.را انتخاب کنیم تا به بهشت برسی راهی ج)  

  خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟ -8
   منافقان د)  گناهکارانج)  فاسقانب)  ستمگران الف)  

  نیست؟کدام مورد از فواید عفو و گذشت از خطاي دیگران  -9
   پذیرش توبه د)  عزت و بزرگی ج)  خشنودي خداب)  سرافرازي الف)  

  است؟هاي بهشتی ت نعمتي وسعدهندهنشان ،آیهکدام  -10

ِحیٌم و الف)     )٣٥-َلُهْم َما َیَشاُءوَن ِفیَها َوَلَدْیَنا َمِزیٌد (ق ب)  )٢٢-(نورلّلَه َغُفوٌر َرّ
ُلّن َیْوَمِئٍذ َعِن الّنِعیِم(تکاثر ج)  

َ
ْنَهاُر (بقره د)  )٨-ُثّم َلُتْسأ

َ
اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْأل    )٢٥-َجَنّ

  چیست؟ )»8-(تکاثر ُثّم َلُتْسَأُلّن َیْوَمِئٍذ َعِن الّنِعیِم «در آیه » نعیم«از منظور  -11
  نعمت هاي خداوندي ب)  حضرت محمد(ص) و آل محمد الف)  
   هاگزینهي همه د)    والیت اهل بیت ج)  

  اند؟کدامآن دو » من دو چیز گرانبها میان شما به امانت می گذارم.«(ص) فرمودند : پیامبر اکرم -12
  »ب«و » الف«هاي گزینه د)  ن و سیره پیامبران  آقر ج)  ن و عترتمآقر ب)  بیتمکتاب خدا و اهل الف)  

 عربی
بَیُض ول -13

َ
  : ُنُه أ

ّمان الف)   حاب ب)  الرُّ    سانَاللِّ  د)  الَبحر ج)  َالسَّ
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نتم َجَلستم تحَت الشجرِة «؟ نیستکدام گزینه براي این سؤال مناسب  -14
َ
 أ
َ
  ؟» کثیراً أ

   ال، جلسنا قلیالً د)  نَعم، جلَست کثیراً ج)  نَعم جلسنا کثیراً ب)  ال، ماجلسنا کثیراً الف)  
  است؟ نادرستترجمه کدام جمله  -15

ة اللغةُ  الف)   غاِت العالمیَّ   : زبان عربی از زبان هاي بین المللی است. العربیُة ِمَن اللُّ
  . تو معناي کلمات زیادي را می دانی.َکثیرٍة ی َکِلماٍت أنَت َتعِرُف َمعنَ  ب)  
کُتُب بالَقَلِم األسَوِد  ج)  

َ
  . من با قلم سیاه می نویسم.أَنا أ

ٍة  د)      . تو قرآن را به دقت حفظ کردي. أنِت تحفظیَن القرآن ِبِدقَّ
  .یطةالبس النُّصوص و العباراتة علی ِقراءَ  قادرونَنحُن گزینه صحیح درباره کلمات مشخص شده  به ترتیب کدام است؟  -16

  سالم، جمع مکسر ثجمع مکسر، جمع مؤن ب)  جمع مذکر سالم، جمع مکسر، جمع مکسر الف)  
   جمع مذکرسالم ، جمع مکسر، جمع سالم مذکر د)  سالم، جمع مکسر ثجمع مذکر سالم، جمع مؤن ج)  

17- . طبیب المریض. . . . . . . . . . . أَنت .  
   تَحفَظینَ د)  تَفحص ج)  تَصنَع ب)  خُتَطب الف)  

18- . کدام کلمه براي جاي خالی مناسب است؟ أنت . . . . . . . . . . . . . . رسالد .  
   تَشرَحینَ د)  حتشَرَ ج)  اَشرَح ب)  تَشرَح الف)  

  کدام گزینه است؟ »تنظُرُ«مترادف کلمه  -19
   تَکتُب د)  تُشاهد ج)  تَقُولُ ب)  تَسمع الف)  

مِّ «:  را انتخاب کنید روي روبهجمله ترجمه درست -20
ُ
صَد أ

َ
غیُر ق   »ِه َیفَهُم الَفَرُس الصَّ

  اسب کوچک قصد مادر را می فهمد. ب)  اسب کوچک منظور مادرش را می فهمد. الف)  
   اسب کوچک هدف مادرش را فهمید. د)  آن اسب منظور مادرش را درك می کند. ج)  

 ادبیات فارسی
  . درست است. . . . . . . . . به جز . ،بیت ها که روبروي آن نوشته شده است يمفهوم همه -21

  کنند)مرغ و مور و مگس(همه خدا را اطاعت میوبنی آدم  پرستار امرش همه چیز و همه کس الف)  
  خدا)و تواضع در برابربزرگان نهاده بزرگی ز سر(فروتنی  رب به درگاه لطف و بزرگیش ب)  
  خدا عاجز و ناتوان است)ذات فرو مانده از کنه ماهیتش(انسان از درك     جهان متّفق بر الهیتش ج)  
   بصر ، منتهاي جمالش نیافت(خداوند خطا بخش و پوزش پذیر است)  بشر ماوراي جاللش نیافت       د)  

  آمده است؟کدام گزینه به ترتیب در » جامع التواریخ و فرزند ایران«نویسندگان کتاب هاي  -22
  خواجه رشیدالدین فضل اهللا، قیصر امین پور ب)  رودي، میر جالل الدین کزازي همحمد حبل الف)  
   خواجه رشیدالدین فضل اهللا،میر جالل الدین کزازي د)  صائب تبریزي، محمدبن منور ج)  

  ساختار کدام یک از بیت هاي زیر با بقیه فرق دارد؟ -23
  گوهر شکرِ عطایت ، سفتن  حد من نیست، ثنایت گفتن      الف)  
ت به سرم بنهادي  در دولت به رخم بگشادي     ب)     تاج عزّ
  م، خوب و آشنایخانه اي دید  در میان راه در یک روستا         ج)  
   هستی به کاري این همه صورت برد بر صفحه  کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر      د)  

  نمی آید؟کدام اثر زیر ادبیات تعلیمی به شمار  -24
   دیوان شمس د)  کلیله و دمنه ج)  مثنوي معنوي مولوي ب)  گلستان سعدي الف)  
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  ازپیامبر(ص) با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟» أنْفُسکُم قُولُوا الْحقَّ و لَو علَی«حدیث  -25
  ضررهاستجز راست/هرچند تو را درآنبهب)زنهار مگوسخن  باشجانخدمتش بهباش/ آمادهمهربانبا مادر خویش الف)  
  چابکی یادرا بههمهگوید استاد / گیريهر چهکوش کهد) می  مشمارروز زعمر خویشکار / آناينکردهدر آنکهج) روزي  

  در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ -26
  براي خود هنجار، حریم و آدابی دارد.خانواده کوچک ترین  بخش اجتماع است و  الف)  
  میهن شکوهمند ما ، خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان است. ب)  
  کشور ما همواره سپند فر و فروغ و فرزانه گی و فرهیختگی بوده است. ج)  
   د.شگفت انگیز ترین پرندگان در آفرینش طاووس است که خداوند آن را در استوار ترین شکل بیافری د)  

  است؟ نیامده »طلیعه« يدر کدام گزینه هم خانواده اي براي واژه -27
  وي طلعت روي تو ، زینت ده عنوان ها  هااي نام نکوي تو، سر دفتر دیوان الف)  
  جانا نگاه طالع و جرم ستاره نیست  از چشم خود بپرس که ما را که می کشد؟ ب)  
  دوست به هر حیله رهی باید کرددر دل   طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد ج)  
   برق رنگین کمان امید است    در طلوع نگاه خسته ي تو د)  

  در کدام گزینه ، جمع کلمه ها به درستی نوشته شده است؟ -28
  نقش(نقاش) ادب(آداب)، ب)  ، تجربه (تجربیات)حس(احساس) الف)  
   خلق(خالق) اصل(اصول)، د)  تدبیر(تدابیر) زنده(زندگان)، ج)  

  است؟ معنی شده نادرست کدام گزینه -29
مدار! زیرا در این روزگار چشم چراغ ایرانی(آگاه باش و خودت را پست و حقیر  هان و هان! خویشتن را خوار الف)  

  زیرا در این روزگار، تو براي ایران بسیار عزیز و گرامی هستی.) ،مکن
  گونه آلودگی پاکیزه است.)ب) ستایشی است پیراسته از هر آالیشی(ستایش است که از هر   
ــتی(تو ایران را با تمام وجود     ــت داري، زیرا تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هس ج) تو ایران را از بن جان، دوس

  وست داري چون که تو از نسل و نژاد ایرانیان اصیل و نجیب هستی.)د
  .)د) باري بر دوش تو نهاده شده است(خستگی و تالش فقط براي تو است  

  است؟ طغلگزینهکدام »هاي نغز کامکارچون برآید این همه گل /تاریک نژند شوند کز خاكها حیرانعقل«بیت با توجه به -30
  تواند عظمت خدا را درك کند.ب) عقل نمی  ي تشخیص وجود دارد.آرایه ،در بیت الف)  
  شود.در بیت دیده مید) دو ترکیب وصفی   باشد.مضارع می» شوند و برآید« ج) زمان فعل  

  است ؟ نشده در کدام یک از گروه هاي اسمی زیرهسته درست مشخص -31
   درخت پراز دبیرستاناین  د)  چرمیکفش جفتچهار  ج)  آبی نیلی رنگ ب)  هشتمکالسآموزاندانش الف)  

  آمده است ؟ درست در کدام گزینه معنی واژه -32
  کوشند.(نستوه : خستگی ناپذیر)کوه، میاستوار چون  و نستوه آزاد اندیشانی که الف)  
  می گویم .(مستمعان : شنیدنی ها) مستمعان فهم جنید گفت : به قدر ب)  
  به سر برید .(ظفرمند: متحد) ظفرمندسالیان دراز می توانید پیروز و  ج)  
   خاصی دارد ( جلوه : آرایش) جلوهرنگ سبز کنار شکاف گوش طاووس  د)  

 اجتماعیمطالعات 
  شود؟یدریافت ممفهومکدام» استکردهيسپرعبادترا بهعمرشتمامکهاستیمانندکس، کندرفعیاز مومنمشکلکیکهیکس«يجملهاز  -33

  وفاداري د)  همدلی ج)  آراستگی ب)  تعاون الف)  
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  ؟باشدمینو موسسات خیریه هاي مردم نهاد سازماناز کدام گزینه ي  -34
  شوراي شهر ب)  سرطان)مبتال بهمحک(موسسه حمایت از کودکان الف)  
   رین مدرسه سازخی د)    هاي خیریهدرمانگاه ج)  

  .است . . . . . . . . . . . . . . . دولتمنظور از  -35
  رهبري د)  قضائیه يقوه ج)  مجریه يقوه ب)  مقننه  يقوه الف)  

  آورد؟دست می بیشتر درآمدهاي خود را از چه راهی به دولت -36
  چاپ اسکناس توسط بانک مرکزي ب)  درآمدهاي حاصل از مالیات الف)  
  درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز د)    استخراج طال ج)  

  آورد :هاي اجتماعی است که مشکالت زیادي براي افراد جامعه به وجود  میاز جمله آسیب -37
  تغییرات دوران بلوغ د)  اعتیادو پرخاشگري،نزاعج)  خشم ب)  ترك تحصیل الف)  

  شود.ها و تهدیدات محافظت میهر نوجوان نخست توسط . . . . . در برابر آسیب -38
  خانواده د)  قانون ج)  مدرسه ب)  خودش الف)  

  ؟باشدنمیهاي ارتباط جمعی کدام گزینه، از اثرات منفی رسانه -39
  اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصاديآگاهی سریع از  ب)  کم شدن تماس چهره به چهره الف)  
  هاي اخالقیبند و باريترویج بی د)    تشویق به مصرف گرایی ج)  

  ؟پناه بردند کجا به یارانش و) ص( پیامبر مشرکان، توسط مسلمانان اجتماعی و اقتصادي تحریم از پس -40
  سقیفه بنی ساعده د)  ابوطالب شعب ج)  مکه ب)  مدینه الف)  

  کردند؟السالم افراد برگزیده شده براي حکومت والیات را بر چه اساسی انتخاب میعلیهحضرت علی  -41
  دوستی و رفاقت د)  جنگاوري ج)  تجربه ب)  شایستگی و لیاقت الف)  

  کرد؟ میحکومت  ایران رب کسی چهدر عربستان،  اسالم ظهور هنگام -42
  پرویز خسرو د)  داریوش سوم ج)  سوم گرد یزد ب)  انوشیروان الف)  

 ریاضی
  است؟ -6/12 چند برابرعدد     عدد  -43

الف)   
2
ب)   −3

3
2

ج)   −
3
  5/1د)   2

حاصل عبارت  -44






−×






 ++−
3
13

23
2

2
1

23
  برابر است با: 24

 الف)  
3

  -5/12 ب)    35

 ج)  
3

10
 د)    −

3
135  

  ل نوشت؟را به صورت جمع دو عدد او 30به چند حالت می توان عدد  -45
   5 د)  4 ج)  3 ب)  2 الف)  

46- ؟ خوردکدام یک از اعداد زیر دیرتر خط میبا روش غربال،  100ل کمتر از براي تعیین اعداد او  
  85 د)  77 ج)  99 ب)  92 الف)  

  چند تاي آن عدد مرکب است؟ لند.او 120 تا 1درصد اعداد طبیعی  25دقیقا می دانیم که  -47
  82 د)  89 ج)  80 ب)  90 الف)  
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  بر حسب درجه برابر است با : Aي . مقدار زاویهمتوازي االضالع استچهارضلعی روبرو،  -48
  170 ب)   130 الف)  
  150د)   136 ج)  

  کدام گزینه درست است؟ -49
  آید.الع یک مربع را به طور متوالی به هم وصل کنیم، یک لوزي به وجود میضااگر وسط  الف)  
  کاري کرد.توان یک سطح را کاشی ضلعی می 12با هر  ب)  
  االضالع دو محور تقارن دارد.متوازي ج)  
  تواند محور تقارن آن هشت ضلعی باشد.میمنتظم قطر از قطرهاي یک هشت ضلعی  4فقط  د)  

عمود  cو  eموازي  dو gعمود بر  eو gموازي با  fدر یک صفحه به گونه اي قرار دارند که  gو fو eو  dو cو bو aخطوط  -50
  توان نتیجه گرفت که : به طور یقین میاین صورت  در باشند.می bعمود بر  a و bموازي c و d بر

   eعمود برa  د)   a=g ج)        gعمود بر a ب)         gموازيd الف)  
  هاي خارجی آن برابر است با : ضلعی محدب با مجموع زاویه 8هاي داخلی یک اختالف مجموع زاویه -51

  5×180 د)  6×180 ج)  4×180 ب)  2×180 الف)  
−     اگر عبارت جبري  -52   یکی از این دو عبارت کدام است؟ ،را به صورت ضرب دو عبارت جبري بنویسیم     

    6  د)      6 ج)   3 ب)  3x3 3 الف)  
10یک عدد گویا باشد، به طوري که  aاگر  -53 << a ؟نیستگاه کدام گزینه درست آن  

aaالف)   
<

8
ب)   

85
aa

ج)   <
59
aa

د)   >
57
aa

>  

  بر حسب درجه برابر است با :  Aي ي زاویهاست. اندازه 1Cي متمم زاویه 1Bي رو زاویهدر شکل روبه -54
  90 ب)  45 الف)  
  75 د)  85 ج)  

باشد، مقدار عبارت  b=8456و  a=−3745اگر  -55
ab
ba

−
  برابر است با :  −

  72د)   -50ج)   1ب)   -1الف) 
−  )حاصل عبارت  -56  ) −   ( −   برابر کدام گزینه است؟ ( 

− )  ب)  2  الف)   −  )  ج)  (  + )  د)  (   )   
 درجه باشند، 100و 60زاویه بین این سه ضلع  اگر سـه ضـلع یک زمین که به شـکل چهار ضـلعی است، مساوي هستند.     -57

  درجه است؟بزرگترین زاویه این چهار ضلعی چند 
   درجه 160 د)  درجه 155 ج)  درجه 145 ب)  درجه 130 الف)  

 علوم تجربی
  مواد نام برده مخلوط هستند؟ي همهدر کدام گزینه  -58

  آب لوله کشی، شکر، آب لیموب)   نمک ید دار، آرد گندم، روغن زیتونالف)   
  دوغ، سرکه، مسد)     قهوه، آب مقطر، شامپوج)   

  است. . . . . . . .  . . طالي زینتی، یک . -59
  ي خالصمادهد)   سوسپانسیونج)   محلول جامد در جامدب)   مخلوط ناهمگنالف)   

  کنید؟و الکل از کدام وسیله استفاده میبراي جدا کردن آب  -60
   د) دستگاه تقطیر  سانتریفوژج)   قیف جدا کنندهب)   کنندهفیلترهاي تصفیهالف)   

A 

B 

A 

C 

1 

1 
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  ؟نیستکدام عبارت صحیح  -61
  .را تغییردهدآنشیمیاییتواند انرژيمیمادهیکتغییرشیمیایی ب)  را تغییردهد.آنشیمیاییتواند انرژيمیمادهیکتغییر فیزیکیالف)  
   گرماگیر است.تغییر فیزیکییکدر آبجوشانقرصشدنحل د)  جوشیدن آب یک تغییر فیزیکی محسوب می شود. ج)  

 شود. دو ظرفشمع خاموش میاز مدتیپس ،شمع روشنی قراردهیمصورت وارونه روياي را بهشـیشـه  ظرف اگر یکدانیم کهمی -62
  ؟شودزودتر خاموش میزیر شمعهاياز آزمایشیکدر اختیار داریم. درکداممتفاوتهايبا طولو دو شمعمتفاوتهايبا حجمايشیشه

  ظرف بزرگ تر شمع بلند زیر ب)  شمع کوتاه زیر ظرف کوچک تر الف)  
   .هر دو حالت الف و ب امکان پذیر است د)  شمع کوتاه زیر ظرف بزرگ تر ج)  

  کدام جمله صحیح است؟ واکنش سوختن گاز شهري را به صورت زیر نشان می دهند. -63
  گرما و نور + بخار آب + گاز کربن دي اکسید                        گاز اکسیژن + متان                                                                         

  .متان، فرآورده ي این واکنش است ب)  .شودمیدهنده محسوباکسید،واکنشديگازکربن الف)  
    کند.تغییرمیواکنشاینهاينباشد، فرآوردهکافیاگرمقدار اکسیژن د)  .گیر محسوب می شوداین واکنش گرما ج)  

  است. . . . . . .  . . . نقش خاك باغچه در سوختن قند، مثل نقش . -64
  اکسیژن براي سوختن ب)  آنزیم در بدن موجودات الف)  
   کربن دي اکسید در سوختن د)  ماده ي سوختنی براي سوختن ج)  

216−تعداد الکترون، پروتون و نوترون در اتم  -65
8 A : به ترتیب از راست به چپ عبارت است از  

   16، 8، 8 د)  16، 8، 10 ج)  8، 8، 10 ب)  8، 8، 8 الف)  
  کدام یک رابطه بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است؟ -66

   نورون هاي رابط د)  بصل النخاع ج)  ي مغزساقه ب)  نخاع الف)  
  کنند؟کنند، با تمرین بیشتر کدام قسمت مغز خود را تقویت میبندبازان و افرادي که ژیمناستیک کار می -67

   پل مغزي د)  مخچه ج)  مخ ب)  مغز میانی الف)  
  ؟شودنمیمزه ي کدام یک از موارد زیر حس  -68

  ب) غذاهاي خیلی داغ  موادي که در بزاق حل نشوند الف)  
  ي مواردد) همه    غذاهاي خیلی سردج)   

  اگر در اثر سانحه یا تصادف، به قسمت پس سري قشر مخ آسیب وارد شود، در  کدام حس اختالل ایجاد می شود؟ -69
   بویایی د)  المسه ج)  بینایی ب)  شنوایی الف)  

  کدام جمله صحیح است؟ -70
  .نیز وجود دارند درون شبکیه چشم عالوه بر گیرنده هاي نور، نورون هایی الف)  
  .گیرنده هاي استوانه اي چشم، سه نوع هستند که باعث دیدن رنگ هاي مختلف می شوند ب)  
  .مهم ترین بخش گوش انسان، گوش میانی است ج)  
   .پیام هاي بویایی به قسمت گیجگاهی قشر مخ ارسال می شوند د)  

  از بین عبارت هاي زیر، چند جمله صحیح می باشد؟ -71
  * رباط ماهیچه را به استخوان وصل می کند.    مفصلی است که می تواند در جهت هاي مختلفی بچرخد.* آرنج 

  دارند.محدود وکمیجمجمه،حرکاتهاياستخوانبین* مفصل  * غضروف از استخوان، نرم تر و قابل انعطاف تر است.
   4 د)  3 ج)  2 ب)  1 الف)  

  ذخیره ي گلیکوژن کبد را کاهش می دهد؟ افزایش مقدار کدام هورمون در خون، میزان -72
   ترشحات پاراتیروئید د)  استروژن ج)  گلوکاگون ب)  انسولین الف)  

 گرما



 تمشي ه، پایه1393 - 94ي اول متوسطه، سال تحصیلی پیشرفت تحصیلی آموزش دورهآزمون   7

 زبان انگلیسی
ها نشان داده و از آنها خواسته است که با توجه به ترتیب تصاویر نام کشور مربوط هاي زیر را به بچهمعلّم جغرافی عکس -73

  ها همراه شوید. به هر تصویر را انتخاب کنند. شما نیز در پیدا کردن پاسخ صحیح با بچه
 a) France – England – Iran 
 b) England – France – Iran 
 c) Iran – Italy – France 
 d) France – Italy - Iran 

  ي بعدي راه می یابید.* در یک نرم افزار انگلیسی در صورتی که به سواالت زیر پاسخ دهید به مرحله
74. What time is it? 
 a) nine fifty b) ten fifty 
 c) nine fifteen d) ten fifteen  
75. She is from . . . . . . . . . 
 a) Turkey b) Chinese 
 c) China d) Brazil  

   اي که تلفظ آن با بقیه متفاوت است را پیدا کنید؟آخرین تست براي ورود به مرحله بعدي اینکه کلمه -76
 a) book b) good c) look d) food  

گذاشـته، به او کمک کنید تا مکان  هاي خواهرش را پاره کرده اسـت و در قطار اسـباب بازیش   امین کوچولو فلش کارت -77
  ها را با استفاده از تصاویر پیدا کند.فلش کارت

 a) at the kitchen, at home, at school 
 b) at school, at the kitchen, at home 
 c) at home, at the kitchen, at school 
 d) at the kitchen, at school, at home  
 

  به سواالت خبرنگار پاسخ دهید. ،گار انگلیسی با آقاي ظریف است. با توجه به متن* متن زیر مصاحبه خبرن
A: Hello 
B:Hello, My name is Farhad Zarif. I am Iranian and from Mashhad.  I'm 
169 cm, but I'm very good at playing volleyball. My friend and I go to the 
gym every morning. My family and I go to the park on Thursday evenings. 
We visit our relatives on the weekend. 
78. What do you do in the mornings?    
 a) go to the park b) stay at home c) go to the gym d) go to the office  
79. What days do you go to the park? 
 a) Friday b) Thursday c) Wednesday d) Saturday  
80. What city are you from? 
 a) Tehran b) Isfahan c) Mashhad d) Iran  
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