
ي اَفَال يَنظُرونَ اِلي االِبِلِ كَيفَ خُلِقَت با آيهها، مفهوم كدام يك از گزينه

  ؟ندارد... فَذَكِّر اِنَّما اَنتَ مُذَكّرٌ مطابقت 

  

خداوند در اين آيه ما را به دقت در نظم شگفت انگيز جهان دعوت  )١

  استكرده

  نظير ناظمي دارد نظم شگفت انگيز و بي) ٢

لگو هاي جهان اعات خود از نظم پديدهبراي اخترا دانشمندان) ٣

   اندگرفته

  از خالق اطاعت ميكندانسان با ديدن مخلوقات شگفت انگيز ) ٤

   



مَّ اهَتدی" يطبق آيه
ُ
اٌر ِلَمن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِلحا ث

ّ
 لَغف

ّ
در چه "َو ِا

  ترتيب)(به ؟شودبخشش خداوند مي صورت، انسان مشمول وعدة قطعيِ

  

  نمايد. عمل و سپس توبه جبرانبه رفتار خود بيانديشد،  )١

  نمايد. ابراز پشيماني و جبران عمل )٢

  نمايد. ترك عملابراز پشيماني و  نموده، عمل صالح )٣

   پشيمان شده، ترك رفتار و عمل شايسته انجام دهد. )٤

   



ما به  گرا گويند:اي در روز قيامت ميمده است (عدهآن كريم آدر قر

يم يا به نتيجه كارهاي خودمان كردپندهاي پيامبران عمل مي

  ).اكنون در جهنم نبوديم انديشيديم،مي

  ؟ستايه آاز  تر درست و كامل يكدام يك از گزينه ها برداشت

  

جهنم  ،نارضايتي خدا وهاي خطا كارانسان و سرانجام عاقبت )١

  ست.ا

   .است نجاتاساس  اهل تفكّر بودن يا به پند پيامبران نمودنگوش  )٢

اديان مطرح شده  ةانسان پيوسته بايد به موضوع معاد كه در هم )٣

  توجه كند.

  قبل از انجام هر كاري به نتيجة اعمال و رفتار خود بيانديشيم. )٤

   



  ؟نميشودبا توجه به حديث شريف ثقلين كدام گزينه برداشت 

  

براي رستگاري انسان در دنيا در قرآن كريم تمامي چيزهايي كه ) ١

  و آخرت مورد نياز است گنجانده شده است.

  حديث ثقلين توجه ما را به دو امانت ارزشمند الهي جلب ميكند) ٢

ه عمق علوم و معارف عميق قرآن ها ميتوانند بي انسانهمه )٣

  ببرندپي

اي جز سرگرداني و گمراهي عدم توجه به حديث ثقلين نتيجه )٤

  داشتنخواهد 

   



  ؟ از نظر مفهومي با موضوع معاد مطابقت دارد كدام گزينه

  

  بهشت آماده شده تا نيكوكاران به پاداش اعمال نيك خود برسند )١

  هاي دروغ خود هيچگاه اعتراف نميكندشيطان به وعده )٢

ي كارهايشان را به تفكر در نتيجهاند تا انسان ها پيامبران آمده )٣

  دعوت كنند

  ي گناهكاران يكسان استجهنم براي همهعذاب  )٤

   



  نشان دوزخيان چيست ؟ عليه السالمبنا بر فرمايش حضرت علي 

  

   .از نماز گزاران نيستند )١

   .يندآاز روزه داران به حساب نمي )٢

   .به حساب اعمال خود نرسيدند )٣

  اهل گذشت نبودند. )٤

   



انتخاب گزينة صحيح، كامل هاي خالي را با تصاوير، جاي ترتيب با توجه به

   كنيد:

  ، ................. ................. لباس نمازگزار بايد-الف

  ................. ، ................. مكان نماز خواندن بايد-ب

  

  

  

  

  

  

  غصبي نباشد– باشد پاك-----غصبي نباشد– باشد پاك )١

  غصبي باشد-باشد تميز-----كثيف نباشد -باشد تميز )٢

  باشد پاك – باشد مباح------- باشد زيبا – باشد  پوشيده )٣

  نباشد مباح – باشد غصبي -----نباشد غصبي – باشد مباح )٤

   

١- .......... ، .......... 
٢-  ، .................... 

١- .......... ، .......... 
٢- .......... ، .......... 



   ؟نيستفرد روزه دار، روزه اش باطل  ،كدام يك از گزينه هادر 

  

كه مادرش در حال جارو كردن  ،ر از خاكعلي، در اتاقي ايستاده پُ )١

  باشد.آن مي

نه قرص به همراه يك اد يك پيچيد،مجيد از معده درد به خود مي )٢

  .ب خوردليوان آ

يادش نبود روزه است ،  از شدت  مهدي از بازي برگشته بود و )٣

  .ب خوردليوان آتشنگي يك 

  روند.كيان با دوستش براي مسابقات شيرجه، به استخر مي )٤

   



   است ؟ نادرستكدام گزينه در مورد حكم الهي  

  

ه به نيازهاي انسان كامل خداوند دانا چون انسان را خلق كرد )١

  .آشناست

  قوانين الهي در حقيقت براي حفظ و سالمت انسان است  )٢

  رسيدن انسان به رستگاري ست .احكام شرعي براي  )٣

  است.انسان وجود احكام الهي براي حفظ سالمت جسم  )٤

   



  .. ميباشد؟.....ترين پيامد بي توجهي به حجاب مهم

  

  فراموش شدن شخصيت و جايگاه حقيقي انسان )١

  دور شدن انسان از خداوند )٢

  ايجاد نا امني در جامعه )٣

  ايلحظه اولويت دادن به خوشحالي زودگذر و )٤



پیام های آسمانهشتم  پاسخ تشریحی پایه  

چون عموم انسان ها را شامل میشود با  4با مفهوم آیه مطابقت دارد ولی گزینه  3و  2و  1گزینه  :سوال یک 

 مفهوم آیه مطابت ندارد زیرا عموم انسان ها با دیدن شگفتی های خلقت مطیع فرمان الهی نمیشوند.

کتاب پاراگراف اول 19توضیح در صفحه  4گزینه :سوال دو  

پیامبران و اهل تفکر بودن که  درس سوم :اساس نجات دو چیز است گوش دادن به پند 29صفحه : سوال سوم

داشت کامل و صحیح از ایه است گزینه یک و سه و چهار کامل وجامع نیست و فقط به مورد اشاره دارد.بر  

مطابقت ندارد زیرا همه ی انسان ها نمیتوانند به عمق  . این گزینه با مفهوم حدیث ثقلین3گزینه :سوال چهارم 

  پاراگراف دوم. 36علوم و معارف عمیق قران دست یابند. صفحه 

درست می باشد صفحه  3. سه گزینه ی دیگر با موضوع معاد مطابقت ندارد فقط گزینه 3گزینه : سوال پنجم

انتهای صفحه  29  

:درس ششم م سخن حضرت علی علیه السال 51صفحه سوال ششم:  

  55-54گزینه صحیح یک است صفحه: تمفسوال ه

کتاب 63ست صفحه اعمدی بودن شرط اصلی  موارد ابطال در روزه: سوال هشتم  

فقط احکام الهی برای سالمت جسم نیست .کتاب  68صفحه   4 :جواب گزینهسوال نهم  

پاراگراف دوم مهم ترین پیامد بد حجابی دور شدن انسان از خدا است. 70. صفحه 2گزینه  :سوال دهم  



 از مثنوي معنوي مولوي باشد؟ تواندنميكدام بيت 

  

 آن سياست را كه لرزيد آسمان/ مثنوي اندر نگنجد شرح آن )١

از صحاف مثنوي اين پنجم است/ بر بروج چرخ جان چون انجم  )٢

 است

نزد عقل/ جاه تو و فلك چو دو مصراع  هستند از طريق مساوات )٣

 مثنوي

 وصف بيداري دل اي معنوي/ در نگنجد در هزاران مثنوي )٤



  در ميان واژه هاي زير معناي چند واژه نادرست است؟

 /جمال: بزرگي /انگيزافكن: هراسسهم /خياط جوالهه: /لختي: كمي«

: ستبر /درنگ كردنمل: أت /تحمل تاب: /بصر: بيناارمغان،  رهاورد:

 »ضخيم

  

 دو )١

 سه )٢

 چهار )٣

  پنج )٤

    



هرچه هستند/  يكارگشا يا« نقش دستوري كلمه مشخص شده در بيت

يكسان  ات مشخص شدهكلم يك از با كدام »چه بستند هر كليدنام تو 

 ؟است

  

 تو مونس روانم/ جز نام تو نيست بر زبانم ياد يا )١

 يز درت درازدست كوته /يهست كن اساس هست يا )٢

 ام دهخود آشنايي نورام ده/ با از ظلمت خود رهايي )٣

  كنم باز يك نامهنام تو  ينام تو بهترين سرآغاز/ ب يا )٤

    



دل كني/ صفايي به تدريج  هتامل در آيين« بيت هآرايها در همه گزينه

 . ... گزينه جزبه كار رفته است به» حاصل كني

  

  دانش كه بخشيدي ز پيش/ متصل گردان به درياهاي خويش ةقطر )١

  تاج عزّت به سرم بنهادي /دولت به رخم بگشادي در )٢

تقليد غير/ اين همه صورت برد بر كيست آن صورتگر ماهر كه بي )٣

  هستي به كار؟ هصفح

 ها حيران شود كز خاك تاريك نژند/ چون برآيد اين همهعقل )٤

  هاي نغز كامكارگل

    



 . ...ه گزين اند به جزخانوادههم هاواژه ههمدر هر گزينه 

  

 الحاق ،ملحق، حلقه )١

 رفاقت ،رفقا ،رفيق )٢

 توهّم ،تهمت ،اتّهام )٣

  جريان ،اجرا ،مجري )٤

    



  ).امالي چند واژه در گروه واژگان زير نادرست است؟ (تشديد را نشماريد

اينترنت و فناوري، عصر و ديوار، شكرگذاري،  ض كامكار، حصارغهاي نگل

 صفا و فرزانگي، راهِ قفرو فرّ و حالل، هچيرگي، لقم

  

 يك )١

 دو )٢

 سه )٣

  چهار )٤

    



 ؟نداده استرخ  ضميردر كدام بيت جابجايي 

  

نگشت آسايشم يك لحظه دمساز/ گهي از گربه ترسيدم، گه از  )١

 باز

 اينكه خاك سيهش بالين است/ اختر چرخ ادب پروين است )٢

 حال بيماري دق يافته بود بوي گندش دل و جان تافته بود/ )٣

  ننگم آيد كه ز جان ياد كنم دل چو در خدمت تو شاد كنم/ )٤

    



 همسانكدام گزينه زير با  ابيات در شدهمشخص ةواژنقش دستوري 

  است؟

  :داناي گردن فرازبهره عزم سفر كرد باز/ بدو گفت چو بي«

 »انائي كه پر شد دگر چون برد؟ /خردپر ايتو خود را گمان برده

  

 با تو ياد هيچ كس نبود روا /روا اي فضل تو حاجت اي خدا )١

 را بدرانند پوست شير ژيانمورچگان را چو بود اتفاق/  )٢

 تو سعي و عمل بايد ز من پند  برومند/ زبن شاخك بينگردد  )٣

  داشت/ ولي از تكبر سري مست داشت دستيكي در نجوم اندكي  )٤

    



پهلوان اين مشخص كنيد حكايت زير از گلستان سعدي را بخوانيد و 

  بهره است؟حكايت از كدام مهارت زندگي بي

يكي از صاحبدالن زورآزمايي را ديد به هم برآمده و در خشم شده و «

كف بر دماغ آورده. گفت: اين را چه شده است؟ گفتند: فالن دشنامش 

دارد و طاقت سخني برميداد. گفت: اين فرومايه هزار من سنگ 

 »آرد!نمي

  

 گيريتصميم )١

 ارتباط مؤثر )٢

 قاخلّ تفكر )٣

  چيرگي بر احساسات و هيجانات )٤

    



  ؟است نرفتهبه كار در بيت زير كدام آرايه 

گريد ابر از هجر كه مي /سان قاه قاهخندد بدينبرق از شوق كه مي«

 »سان زار زاربدين

  

 تشبيه )١

 تشخيص )٢

 آراييواج ) ٣

  تضاد) ٤

    



 تر است؟نزديك» من عرف نفسه فقد عرف ربه« كدام گزينه به مفهوم

  

 پيدايي است پنهان حق دان/ حق اندر وي ز جهان جمله فروغ نور )١

 دل شود گر به علم بيننده/ راه جويد به آفريننده )٢

  بايددانش ذات خويش مي /بايدميآنچه در علم بيش  )٣

كه از خود آگه  خويشتن صدها ره است/ حق شناسد هرتا به او از  )٤

  است

    



 .است .......... مثل رابطه » جيب و دلق«رابطه 

  

 درخت و شاخه )١

 گل و غنچه )٢

 نغز و نژند )٣

  ني و بوريا )٤

    



گفتم كه روي خوبت از من چرا نهان است/ گفتا تو خود « مفهوم بيت

 نزديكتر است؟به كدام گزينه » نه رخم عيان است حجابي ور

  

  زانكه با معشوق پنهان خوشتر است م/تا تو پيدا آمدي پنهان شد )١

ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست/ تو خود حجاب خودي  )٢

  حافظ از ميان برخيز

گفتم كه ماه من شو گفتا  /گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد )٣

 اگر برآيد

  از اين جا يك بار دگر حجاب بردار/ يك بار دگر برآ )٤

    



  بيت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي بيشتري دارد؟

 »ترتر/ از رگ گردن به من نزديكدوستي از من به من نزديك«

  

  كينه است/ مثل نوري در دل آيينه استمهربان و ساده و بي )١

حالي و دوست آن است كه گيرد دست دوست/ در پريشان )٢

  درماندگي

ديدش و از دور خدايا احوال خدا با او بود/ او نميدلي در همه بي )٣

  كردمي

 غمگين است يدوست دل يدل ب / ياد كنند يدوستان به كه ز و )٤

    



  باشد؟آثار زير به ترتيب متعلق به چه كساني مي

 »تاريخ اردالن، جامع التمثيل، دستور زبان عشق، منشآت«

  

كاشاني، قاآني رودي، فيض مستوره كردستاني، محمد حبله )١

  شيرازي

پور، قائم مقام قيصر امين رودي،مستوره كردستاني، محمد حبله )٢

  فراهاني

فيض كاشاني، قائم مقام  رودي،مستوره كردستاني، محمد حبله )٣

  فراهاني

ائم مقام ق رودي، قاآني شيرازي، مستوره كردستاني،محمد حبله )٤

  فراهاني



 (0011 سال اّول همرحل تحصیلی پیشرفت) هشتم ههای ادبیات فارسی پایپرسش تشریحی هپاسخنام

 

 «سه» هگزین_00

 .است «3» هتنها بیتی که این ویژگی را ندارد گزین .اندقافیههم، هم در مثنوی هر دو مصراع با

 «دو» هگزین_01

 )بینا مترادف بصیر است(جوالهه: بافنده، نّساج/ جمال: زیبایی/ بصر: بینایی 

 «دو» هگزین  _03

که با    مسند است. )نام تو کلید است(« چه بستند هر كلیدهرچه هستند/ نام تو   یاي كارگشا»کلمه مشخص شده در بیت 
 .است یکسان 1نه گزی

خود  نورا ب /درازدستی از درگاهت کوتاه است( ؛ز درت دراز دستي )کوته: مسند كوته /تو مونس روانم )یاد: نهاد( یاداي 
 كنم باز )نامه: مفعول(  یك  نامهنام تو  / بیام ده )نور: متمم(آشنایی

 «چهار» هگزین  _00

 دیگر هایبیت شبیهیت هدل (که فقط در بیت گزینه چهار به کار نرفته است. اضاف ه)آیین است تشبیهی هاضاف بیت هآرای
 هستی( هتاج عّزت /صفح دانش/ه از: )قطر عبارتند

 «یک» نهگزی  _01

ل »اصلی سه حرف« الحاق» و« ملحق» در کلمات .ای فارسی استو واژه «گروه»به معنی « حلقه»توجه داشته باشید که 
 .ای عربی هستندواژه ،دو و هر« ح ق

 .است «ر ف ق» سه حرف اصلی :رفاقت ،رفقا ،رفیق

 .است «ه  م  ت» سه حرف اصلی: توّهم ،تهمت ،اتّهام

 .تـاس «ج ر ی»سه حرف اصلی: جریان ،راـاج ،مجری

 «سه» نهگزی  _01

 نغز/ شکرگزاری/ فروغ

 



 «چهار»ه گزین  _01

جهش « م آیدننگ»آسایش یک لحظه دمسازم نگشت/ اینکه خاک سیه بالینش است/ بوی گند دل و جانش را تافته بود/ 
 چسبد.شخصه است که به اسم قبل از فعل خودش میچسبیده است شناسه فعل الزم یک «ننگم»که به « م»ضمیر ندارد. 

  «سه» هگزین  _01

/ نند.()پوست شیر ژیان را بدرا الیه + صفتفراز: گروه نهادی "نهاد + صفت" / ای خدا: منادا/ شیر ژیان: مضافدانای گردن
 ل مرکببن: گروه نهادی "نهاد + صفت" / دست: جزئی از فعشاخک بی

 «چهار» _گزینه01

چیرگی بر احساسات و هیجانات: مهار احساسات گوناگون، مانند: عشق، »خوانیم: کتاب فارسی اصلی می  31 صفحهدر 
 زورآزما نتوانسته است برای خشم خود چیرگی بیابد. ،در این حکایت سعدی«  خشم و نفرت، ترس و حّتی شادی

  «یک» زینهگ  _11

 گرید: تضادخندد، می/ می«ز»، «ر»، «ق»گرید: تشخیص/ واج آرایی حروف ابر می/ خنددبرق از شوق می

 «چهار» هگزین  _10

ی که به این تنها بیت .«شناسدکس خودش را بشناسد خدایش را می هر» اینکه یعنی« من عرف نفسه فقد عرف ربه» مفهوم
 دارد. است. بیت سوم فقط به خودشناسی تأکید« 0» نهمفهوم اشاره دارد گزی

 «یک» نهگزی  _11

به معنی نوعی جامه است، پس جیب قسمتی از دلق است و شاخه جزئی از « دلق»به معنی یقه و گریبان است و « جیب»
 شود.درخت.گل و غنچه از هم مجزا هستند. نغز و نژند متضاد هستند. بوریا حصیری است که از نی بافته می

  «دو» نهگزی  _13

ت  در گزینه دو هم همین مفهوم آمده اس« خود عاشق مانع بین خودش و معشوقش است.»این دارد که مفهوم بیت اشاره به 
 ها چنین نیست.در بقیه گزینه

  «سه» هگزین  _10

هم  ۳ر گزینه د« خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و همواره همراه اوست»بیت سوال به این مفهوم اشاره دارد که 
 « همراهی همیشه خداوند با انسان اشاره شده است.»یعنی به همین مضمون 

 



  «دو» هگزین  _11

آت از قائم پور، منشرودی، دستور زبان عشق از قیصر امینتاریخ اردالن از مستوره کردستانی، جامع التمثیل از محمد حبله
 مقام فراهانی



 « :الأوالد» ی متضاد لکمه
 

 أأَلبناء  (1
 أألأَخوات  (2
هات  (3  أألأمَّ
 الَبنات  (4



 کدام گزینه مناسب جای خایل است؟
َِّس »   «ای َوََلي؟ َهل ..... ذلَک املَُدر 

 تَعرُِّف   (1
 یَعرُِّف   (2
 َعَرفتِّ   (3
 تعرِّفیَ   (4



 ی مناسب را انتخاب کنید.برای جای خایل گزینه
 «...... لََکيم ای ُأخيتَهل ..» 

 
 تَسَمعُ   (1
عَت   (2  ََسِّ
عُت   (3  ََسِّ
 تَسَمعیَ   (4



 است؟ اندرستکدام مجهل از نظر نگارش 
 
؟   (1 ن املزَنِّلِّ ی! َمیت َخرجتِّ مِّ  ای واَلِّ
2)  . لَعدلِّ ا القایض! َحََکَت ِبِّ  أأَّیَّ
؟  (3  ای َصدیَقیت! ماذا َوَجدتِّ
مُة َجلََست عیَل الکرس    (4  .فاطِّ



! أأنَت َوَصلَت ا یل بَیتکِّ » ی در مجهل ُ ا املُعّل ِّ  کدام لکمه غلط است؟« أأَّیه
 

 َوَصلَت   (1
 املُعّل ُِّ   (2
 کِّ   (3
ا  (4  أأَّیه



 امس مناسب را برای جای خایل انتخاب کنید.
 «َرَجعا ا یل الَبیتِّ » ........ 

 
فالنِّ   (1  الط ِّ
 عیٌل   (2
 َاُلختانِّ   (3
َمُة  َو ََحیَدةُ   (4  فاطِّ



 گزینه مناسب را انتخاب کنید.
مِّ »  یل بِّالدي يف اُلس بوعِّ القادِّ  «أأان َسوَف ...... ا 

 
 َرَجعُت   (1
عُ   (2  َأرجِّ
 َرَجعتِّ   (3
 َرَجعَ   (4



 ا انتخاب کنید.گزینه مناسب ر 
 «اَحةِّ ُخراسانأأرسین..... ا یل س» 

 
 َذَهبَ   (1
 َرَجَعت  (2
 َذَهبتِّ   (3
 َجعَ رَ   (4



 ؟نیستکدام گزینه از نظر قواعدی درست 
 
زَ   (1 حاُت َزَرعَن الره  اولئَک الَفال 
دِّ   (2 َن املسجِّ ُع النساُء مِّ  تَرجِّ
بُنا َرفَعنا عََّلَ ایرانَ   (3  ُطال 
4  ) ِّ َن املَُعّل ِّ الُب سؤااًل مِّ  سأأَل الط 



 تخاب کنید.ن ترمجه درست را ا
 

َل تَ   (1 ِّ ماقَبِّ ُب املَصنَع اش صاحب اکرگاه، ِبزنشس تگیقاعَُدُه : صاحِّ
 را پذیرفت.

ها احرتام ی شغلعلینا ِبحرتامِّ ُک ِّ املِّهَن: الزم است به مهه  (2
 بگذارمی.

ٌع: خرد مثل مششری بُرنده است.  (3  الَعقُل ُحساٌم قاطِّ
 حنُن َرفَعنا أأیدینا: ما دس امتن را ِبال بردمی.  (4



 
1400_ 1401سال حتصیل    ش ت پایه ه  حتصیل عریب آ زمون پیرشفت  الا ت  ؤ ترشحیی س  ی پاخسنامه   

 
از نظر معنا  رتیب  می دهد. و دیگر گزینه ها به ت پرسان « معنای والد ی » ال  ؛ زیرا لکمه حصیح است  4گزینه   . 1

به  » ال َخوات«    2ی  ر گزینه د   ان که مرتادف اب » ال والد « است و »ال بناء« : پرس   1ی  در گزینه   ارتند از:  بع 
هات« به معنای مادران است   3ی  و در گزینه   هران است معنای خوا  «  » البنات ی  لکمه   4ن گزینه  ای ؛ بنابر » آ مَّ

 « متضاد است. والد و اب لکمه ی » ال   دهد   ی م  « ن ا خرت د »  معنای  
 ست. ح ا یتَعِرُف« حص است و فعل »  « معادل » آ نَت«  ي ؛ زیرا » ای ول حصیح است  1زینه  گ  . 2
 یح است؛ زیرا » ای ُآخیت« معادل » آ نِت« است و فعل » تسَمعنَی« حصیح است. حص  4گزینه   . 3
 مذکر است. د دوم خشص مفر « بیاید که معادل  خرجَت ید فعل »  اب   ي« » ای واِل   برای  ؛ زیرا حصیح است  1  گزینه  . 4
ا املعملرا » ؛ زیحصیح است  3گزینه   . 5    « است. َک  »  این خشص  ل  مضری متصمذکر خماطب است و    « مفرد اّیه
که دیگر گزینه ها اب آ ن منطبق    ( است مثین مذکر )  ع ج ؛ زیرا فعل» َرَجعا« معادل دوم خشص حصیح است  1گزینه   . 6

 . نث است ؤ ثین م  م نی   « فاطمه و محیده » نث است و  ؤ مثین م   « ختان  ل  ا  » و   د مذکر است ر مف  « عل » ؛ زیرا  نیست
دوم خشص مفرد  مناسب   3« برای اول خشص مفرد است و گزینه  حصیح است؛ زیرا مضری منفصل » آ ن  2گزینه   . 7

اول  مناسب    حایل که   ر د  1و گزینه    است   »هو« مناسب سوم خشص مفرد مذکر  4است و گزینه    » آ نِت«  مؤنث 
ابید بعد از آ ن فعل مضارع    و   ت در عبارت آ مده اس   « سوف » ایض است و  م  ش زمان   چون  اما   ، رد است مف ص خش 

 شد. ند حصیح اب منی توا بنابراین    ، بیاید 
؛  ی ابشدم «  سب برایش » َرَجَعت سوم خشص مفرد مؤنث است و فعل منا ن«  » آ رسی ؛ زیرا حصیح است  2گزینه   . 8

 مناسب دوم خشص مفرد مؤنث است.  3و گزینه    مناسب سوم خشص مفرد مذکر است   4  و  1  های   گزینه 
وم خشص  معادل س   « ب له طُ » ؛  «عنا فَ رَ » است نه   « وا عُ فَ رَ »   ، ب« له حصیح است؛ زیرا فعل مناسب برای » طُ  3گزینه   . 9

 جع مذکر است ) مه(  
 در حایل که مثبت ترجه شده است. نفی است  م  مایض   « ماقبل »  1ی حصیح است؛ زیرا در گزینه  2گزینه   . 10

 شریی بُرنده است.  ، ش و خرد   ل : عقحصیح عبارت است ازو ترجه    اضافه است   « ل مث »لکمه    3ی  در گزینه 
 (دست هامیان )   « یدینا آ  »  ود. ترجه ش   ع به صورت ج  جع مکرس است و ابید   دی« ی آ  »  ی لکمه 4ی  زینه گ ر  د

 

   



توانند يك عدد صحيح باشد، مجموع همه اعداد صحيحي كه مي   nاگر  

بطوريكه حاصل  د ،قرار گيرن  nبه جاي  
٥ ٢٤

٣
، يك عدد صحيح باشد     

  چقدر است؟

  

١٢)١- 

١٨)٢- 

١٢)٣ 

١٨)٤  

    



 حاصل عبارت مقابل كدام است؟

١
١ ٥

١
٥ ٩

١
٩ ١٣

١
٤ ١ ٤ ٣

 

  

١(
١

 

٢ (
٤

٤ ١
 

٣(
٤ ١

 

٤(
٤

٤ ٣
  

    



خورد  كه خط مي  ١١مضرب    آخرين،      ٣٠٠تا    ١اراتستن اعداد  در غربال  

  كدام است؟ 

  

٥٥)١ 

٢٥٣)٢ 

١٦٥)٣ 

٢٣١)٤  

    



 ست؟نيكدام جمله در مورد اعداد تقريباً اول درست  

  

                                 .تاست  ٤يا  ٣هاي آن تعداد شمارنده)١

عددي كه نسبت به تمام اعداد دو رقمي تقريباً اول ، )كوچكترين  ٢

  .است ٢١٠ عدد اول نباشد 

  است. ٩٥بزرگترين عدد تقريباً اول دو رقمي  )٣

 هايش دوبه دو نسبت به هم اولند. )همه شمارنده٤

  



عدد   عدد    ٥داراي    Aاگر  باشد،  اول  ٢١٠شمارنده  چند   ١١ حداكثر 

  شمارنده اول دارد؟

  

٦)١ 

٧)٢ 

٢٠)٣ 

٩)٤  

  

    



مستطيل است. اگر    BDCEمتوازي االضالع و    ABCDدر شكل مقابل  

  چند درجه است؟  ADEباشد ، زاويه  ٤٢

  

  درجه ٨٤)١

  درجه    ٩٦)٢

  درجه  ٦٩)٣

  درجه  ٦٠)٤

    

A 

C 

E 

B 

D 



ضلعي چهار  باشد  به  برابر  باهم  آنها  قطرهاي  كه  چهارضلعي ،  هايي 

به  خوش و  نباشد  چهارضلعينقش  برابر  باهم  آنها  قطرهاي  كه  ، هايي 

  نما مي گوييم .خوش

كرده رسم  االضالع  متوازي  و  ذوزنقه  شكل   ١٢ايم  تعدادي  اين  از  ها تا 

و  خوش خوش  ٢٧نقش  آنها  از  هستنتا  اگر    دنما  شكل   ٥،  اين  از  ها تا 

ذوزنقه ،حداقل و حداكثر چند تا از اين شكل ها    دمتوازي االضالع باشن

  متساوي الساقين است؟ 

  

  ٧و  ٥)١

  ١٢و  ٧)٢

  ٢٢و  ٧)٣

 ١٢و  ٥)٤

    



داريم ،چندتا از اين    ١٨×٢١و    ١٢×٢٠و    ١٠×١٥و    ١٥×٣٠ديوارهايي به ابعاد  

  توان پوشاند؟مي  ٣×٣ديوارها را با كاشي هاي به ابعاد  

  

  )هيچي١

  )يكي٢

  ) دو تا٣

  ) سه تا  ٤

  

    



    كدام است؟ xمقدار باشد ،    اگر  در شكل مقابل

  

١٢)١  

٢٤)٢  

٣٦)٣  

٧٦)٤  

    

١٥٤∘ 
 

 



  بر كداميك از اعداد زير بخش پذير است؟ همواره  عدد  

  

٥)١  

٧)٢  

١١)٣  

١٣)٤  

    



٣اگر    ٣و   ٨   باشند ، حاصل عبارت ٨

 ١٠ ٩ ٩   برابر است با:  ١٠

  

٦)١           

٦)٢-            

٣)٣ ٨             

٦)٤ ٢  

    



  مقابل چند جواب دارد؟ معادله 

٣ ٥ ١٠ ٧ ٢ ٤ ٣
١١
٣

٥

 

  

  )يك جواب ١

  )دو جواب٢

  جواب)بي شمار٣

  ) جواب ندارد ٤

    



 ٤   و    ٣داريم :     ABCDدر متوازي االضالع  

  كدام گزينه درست است؟ 

  

١(
١١

٢٠

٤

٥
  

  

٢(
١١

٢٠

٤

٥
  

  

٣(
٤

٥

١١

٢٠
  

  

٤(
١١

٢٠

٤

٥
  

    

A B 
M 

D C 
N 



متحرك   بازي  زمين  يك  نقطه    Aدر  در 
٣

متحرك    ١٠ نقطه    Bو  در 

٢
رسد ، اگر  مي   Aبه متحرك    Bقرار دارد . با سه حركت متحرك    ٣

اول   دوم    ٥حركت  پايان حركت  نقطه  و 
٤
٣

سه     مجموع  باشد 

  حركت كدام است؟

  

١٣)١  

١٣) ٢  

٩)٣  

٨)٤  

    



هاي داخلي يك چند ضلعي منتظم باشد، تعداد  يكي از زاويه  BCDاگر  

  اضالع اين چندضلعي چند تاست؟

٥٠ ٤٥ ٦٧         

  

٢٠)١  

١٨)٢  

١٥)٣  

١٢)٤  

A 

B 

C 

D

٥٠° 



 1صفحه                                  تمشپاسخنامه تشریحی ریاضی ه 

 قرار گیرند ، بطوریکه حاصل    nیک عدد صحیح باشد، مجموع همه اعداد صحیحی که می توانند به جای    nاگر   36

  
5𝑛+24

𝑛+3
 ، چقدر است؟یک عدد صحیح باشد     

 

1)12 -                                            2)18-                                                3)12                                          4)18 

  پاسخ 
5𝑛+24

𝑛+3
= 5𝑛+15+9

𝑛+3
= 5(𝑛+3)+9

𝑛+3
= 5(𝑛+3)

𝑛+3
+ 9

𝑛+3
= 5 + 9

𝑛+3
 

𝑛 +  باشد یعنی :   9باید شمارنده های صحیح عدد  3

                                                                          𝑛 + 3 = 1, −1,3, −3,9, −9 
                                       𝑛 = −2, −4,0, −6,6, −12 

 (−2) + (−4) + 0 + (−6) + 6 + (−12) = −18 
 است. صحیح  2گزینه  

 

حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                    37
1

1×5
+ 1

5×9
+ 1

9×13
+ ⋯ + 1

(4𝑛+1)(4𝑛−3) 

 

1)
𝑛

𝑛+1
                                             2)

4𝑛
4𝑛+1

                                      3 )
𝑛

4𝑛+1
                                          4 )

4𝑛
4𝑛−3

 

 

                         پاسخ 
1

4
× ( 4

1×5
+ 4

5×9
+ 4

9×13
+ ⋯ + 4

(4𝑛−3)(4𝑛+1)
) = 1

4
(1

1
− 1

5
+ 1

5
− 1

9
+ ⋯ . + 1

4𝑛−3
− 1

4𝑛+1
) 

 

 = 1

4
× (1

1
− 1

4𝑛+1
) = 1

4
× 4𝑛

4𝑛+1
= 𝑛

4𝑛+1
 

 

 است. صحیح  3گزینه  

 که خط می خورد کدام است؟   11مضرب    آخرین   300تا    1در غربال اراتستن اعداد   38

 

1)55                                         2)253                                            3)165                                      4)231 

112که خط می خورد   11اولین مضرب  پاسخ  = 121 

 عبارتند از:   دکه خط می خورن 11همه مضارب  

              11 × 13 = 11 و 143 × 17 = 11 و 187 × 19 = 11  و  209 × 23 = 11و  253 × 29 = 319 > 300 

 می باشد.  253همان  11پس آخرین مضرب 

 است. صحیح  2گزینه  

 ست؟نیکدام جمله در مورد اعداد تقریباً اول درست   39

 تاست .                                4یا    3تعداد شمارنده های آن   (1
 .است 210  عدد  (کوچکترین عددی که نسبت به تمام اعداد دو رقمی تقریباً اول ، اول نباشد2

 . است  95دو رقمی   ،  بزرگترین عدد تقریباً اول (3

 (همه شمارنده هایش دوبه دو نسبت به هم اولند. 4

 

 درست نیست همه شمارنده های آن غیر از خودش نسبت به هم اولند  4گزینه  پاسخ 

 است. صحیح  4گزینه  



 2صفحه 

 حداکثر چند شمارنده اول دارد؟   210𝐴11شمارنده اول باشد، عدد   5دارای    Aاگر عدد  40

 

1)6                                                2)7                                           3)20                                     4)9 

 

به توان رساندن تعداد شمارنده های اول را تغییر نمی دهد ولی ضرب کردن ممکن است تعداد شمارنده های اول را تغییر دهد چون  پاسخ 

 9حداکثر  210𝐴11شمارنده نباشد  عدد   4دارای این   Aمی باشد پس اگر عدد  7و5و3و 2دارای چهار شمارنده اول  210عدد 

 شمارنده اول دارد 

 است. صحیح  4گزینه  

 

𝐵𝐶�̂�مستطیل است. اگر  BDCEمتوازی االضالع و    ABCDدر شکل مقابل   41 = چند درجه    ADEباشد ، زاویه    42°

 است؟

 درجه    84(1

 درجه    96(2

 درجه   69(3

 درجه  60(4

 

�̂�در متوازی اضالع زاویه های روبرو مساویند:   پاسخ  = 𝐵𝐶�̂� = 42° 

𝐵𝐶در مستطیل قطرها مساویند :   = 𝐸𝐷 

            ⇒ Â = AED̂ = 𝐸𝐷متساوی الساقین است    AEDمثلث   42° = 𝐵𝐶
𝐴𝐷 = 𝐵𝐶} ⇒ 𝐴𝐷 = 𝐸𝐷 ⇒ 

ADÊ = 180− (42+ 42) = 96° 
 است. صحیح  2گزینه  

به چهار ضلعی هایی که قطرهای آنها باهم برابر باشد چهارضلعی خوش نقش و به چهارضلعی هایی که قطرهای آنها باهم  42

 برابر نباشد خوش نما می گوییم . 

 5، اگر    دتا از آنها خوش نما هستن  27تا از این شکل ها خوش نقش و    12تعدادی ذوزنقه و متوازی االضالع رسم کرده ایم  

 تا از این شکل ها متوازی االضالع باشند ،حداقل و حداکثر چند تا از این شکل ها ذوزنقه متساوی الساقین است؟ 

 

 12و    5(4                              22و    7(3                               12و    7(2                                           7و    5 (1
 

که   دمتساوی الساقین تنها ذوزنقه ای است که قطرهای آن مساویند و مربع و مستطیل تنها متوازی االضالع هایی هستنذوزنقه  پاسخ 

 قطرهای برابر دارند. 

هفت تا چهارضلعی خوش نقش می توان رسم کرد که باید   12-5=7رسم شده مربع یا مستطیل باشند پس  ضالعالتا متوازی ا 5اگر 

    ذوزنقه متساوی الساقین باشند 

که باید ذوزنقه تا چهارضلعی خوش نقش می توان رسم کرد  12تا متوازی االضالع رسم شده مربع یا مستطیل نباشند ، آنگاه   5اگر 

 متساوی الساقین باشند  

 تا ذوزنقه متساوی الساقین می توان رسم کرد  12و حداکثر  7پس حداقل 

 است. صحیح  2گزینه  

A
0

C 

E 

B 

D 



 3صفحه 

می توان   3×3داریم ،چندتا از این دیوارها را با کاشی های به ابعاد    18×21و    12×20و    10×15و   15×30دیوارهایی به ابعاد   43

 پوشاند؟

 ( سه تا 4                      ( دو تا             3                       (یکی                  2                             (هیچی             1

 

 می توان کاشی کاری کرد  18×21و  15×30باشد پس دیوارهای  3طول و عرض هر دیوار باید مضرب  پاسخ 

 

 است. صحیح  3گزینه  

𝐚 اگر   در شکل مقابل 44 ∥ 𝐛   ،مقدار   باشدx   کدام است؟  

1)12 

2)24 

3)36 

4)76 

 

 

 

 

2𝑥                 پاسخ  + 1 + 7𝑥 − 4 = 26 + 4𝑥 − 7 + 3𝑥 + 2 ⇒ 9𝑥 − 3 = 7𝑥 + 21 ⇒ 2𝑥 = 24 ⇒ 𝑥 = 12 
 

 است. صحیح  1گزینه  

 

𝐚𝐛𝐛𝐚̅̅عدد   45 ̅̅ ̅̅  کدامیک از اعداد زیر بخش پذیر است؟ بر  همواره      ̅

 

1)5                                         2)7                                              3)11                                                4)13 

abba̅̅                   پاسخ  ̅̅ ̅̅ = 1000𝑎 + 100𝑏 + 10𝑏 + 𝑎 = 1001𝑎 + 110𝑏 = 11(91𝑎 + 10𝑏) 
 است   11پس مضرب 

 است.   صحیح 3گزینه  

 

aاگر   46 = 3 + bو   8√ = 3 − a10b9باشند ، حاصل عبارت   8√ + a9b10   :برابر است با 

 

1)6                                         2)6 -                                             3)−3√8                                   4 )6√2 

                     پاسخ 

          a10b9 + a9b10 = 𝑎9𝑏9(𝑎 + 𝑏) = [(3 + √8)(3 − √8)]9[3 + √8 + 3 − √8] =  

= [9 − 3√8 + 3√8 − 8]9[6] = 1 × 6 = 6 
 است. صحیح  1گزینه  

 

 

154∘ a 

b 



 4صفحه 

3𝑥)معادله مقابل چند جواب دارد؟                              47 − 5)10 + (7𝑥 + 2)4 = (3 − 11

3
)

5
 

 

 ( جواب ندارد 4                          جواب(بی شمار  3                     (دو جواب        2                           (یک جواب          1

ست پس حاصل هرکدام نامنفی است و مجموع دو عدد نامنفی همواره نامنفی است و  چون توان هریک از پرانتزهای سمت چپ زوج ا پاسخ 

 حاصل عبارت سمت راست منفی است که امکان ندارد پس معادله جواب ندارد

 است. صحیح  4گزینه  

 

𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗داریم :    ABCDدر متوازی االضالع   48 ⃗⃗ = 3𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗و        4𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗  کدام گزینه درست است؟  ⃗ 

 

1)𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = − 11

20
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 4

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

2 ) 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = − 11

20
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

3) 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 4

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 11

20
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

4) 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 11

20
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗            پاسخ   ⃗ = 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 1

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 1

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
(𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 1

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  :روش مثلث   =

 

                                         = 1

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 4

5
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = − 11

20
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 4

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 11

20
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 است. صحیح  3گزینه  

3−]در نقطه   Aدر یک زمین بازی متحرک   49
10 2−]در نقطه   Bو متحرک    [

 Aبه متحرک    Bقرار دارد . با سه حرکت متحرک    [3−

5iمی رسد ، اگر حرکت اول  + j   باشد مجموع سه حرکت کدام است؟   [43]و نقطه پایان حرکت دوم 

 

1) 13𝑗 − 𝑖                              2  )𝑖 + 13𝑗                           3) −𝑖 + 9𝑗                                  4) 8𝑗  

  پاسخ 

 5i + j = [51] 

                                                  [−2
−3] + [51] = [ 3

 :حرکت اول[2−

 [ 3
−2] + [

𝑥
𝑦] = [43] ⇒ [

𝑥
𝑦] =  :حرکت دوم [15]

                                                                                              [43] + [𝑎𝑏] = [−3
10 ] ⇒ [𝑎𝑏] = [−7

7  :حرکت سوم  [

 [51] + [15] + [−7
7 ] = [−1

13 ] = −𝑖 + 13𝑗  مجموع سه حرکت: 

 است. صحیح  1گزینه  

 

A B M 

D C 

N 



 5صفحه 

 یکی از زاویه های داخلی یک چند ضلعی منتظم باشد، تعداد اضالع این چندضلعی چند تاست؟  BCDاگر   50

 

1)20 

2)18 

3)15 

4)12 

 

 

 

   پاسخ 

:𝐵𝐶�̂� = 𝐵𝐴�̂� + �̂�                                               زاویه خارجی مثلثABC 
    :𝐷𝐶�̂� = 𝐷𝐴�̂� + �̂�                                                زاویه خارجی مثلثACD 

                                            𝐵𝐶�̂� + 𝐷𝐶�̂� = 𝐵𝐴�̂� + �̂� + 𝐷𝐴�̂� + �̂�ی کنیم :دو طرف دو تساوی را با هم جمع م 

𝐵𝐶�̂� ضلعی منتظم nاندازه هر زاویه   = �̂� + �̂� + �̂� = 162° 

                         180 − 162 =  ضلعی منتظم  nاندازه هر زاویه خارجی   18

 ضلعی محدب    n= مجموع زاویه های خارجی هر  360                                

                              = 360°

𝑛
 اندازه هر زاویه خارجی

 

               = 360

اندازه یک زاویه خارجی
= 360

18
=  ع تعداد اضال20

 

 است. صحیح  1گزینه  

  
 

A 

B 

C 

D
.

50° 

m



  ؟ هستنداز نظر علمي صحيح  چند مورد از جمالت زير،

  گيرد.القاي الكتريكي فقط در اجسام رسانا صورت ميالف: 

ايم از سطح زمين دو نيرو به ما وارد هنگامي كه روي زمين ايستادهب: 

  شود. يكي نيروي گرانش و ديگري الكتريكي مي

نماي يك برق هاي ورقه توان نوع باراز طريق القاي الكتريكي ميپ: 

  داراي بار را تغيير داد.

  رون آزاد ندارند.اجسام غير فلزي الكتت: 

 باشد.نما دافعه الكتريكي مياساس كار برقث: 

 

 جمله ٥ )١

 جمله ٤ )٢

 جمله ٣ )٣

 جمله ٢ )٤

  

    



هاي زير در مدار سبب انجام كدام يك از كار

سنج هر دو عددي شود آمپرسنج و ولتمي

 برابر عدد فعلي را نشان دهند؟ وبرابر با د

 

  برابر كنيم. ٢مقاومت را نصف كرده و ولتاژ باتري را  )١

  مقاومت را نصف كنيم و ولتاژ باتري را ثابت نگه داريم. )٢

  ولتاژ باتري و مقاومت را دو برابر كنيم. )٣

 برابر كنيم و مقاومت را ثابت نگه داريم.  ٢ ولتاژ باتري را )٤

    



در آزمايشگاه در حال انجام آزمايش سمپادي فيزيكدان نوجوان دختران 

نمايي كه تا ماه قبل قطب نما بودند كه متوجه يك نكته شدند.با يك قطب

زماني كه كردند. به طرز عجيبي رفتار ميكرد اكنون درست عمل مي

كردند نزديك مي اي ،ي جديد و بسيار قوي ميلهرباقطب نما را به آهن

بحث باال گرفت  گرفت.ربا قرار ميآهن Nنما در كنار قطب بقط Nقطب 

كدام و هر يك از اعضاي گروه دليلي براي اين اتفاق بيان كرد. توضيح 

  باشد؟ تر و علمي تر تواند دقيقميفيزيكدان 

  

  

رباي اي بسيار قوي تر از آهنرباي تيغهمحيا : به نظر من آهن )١

هاي مغناطيسي سبب تغيير قطبنما بوده و بدليل القاي قطب

  نما شده است. قطب

هاي مغناطيسي زمين نما تحت تاثير قطبآيالر : به نظر من قطب )٢

  كند.قرار گرفته و درست عمل نمي

ربا يك قطعه نما به جاي آهنشبنم :  به نظر من درون اين قطب )٣

  آهني وجود دارد.

اي بسيار ميله ربايبه نظر من خاصيت مغناطيسي آهنآوا :  )٤

  ضعيف بوده و دافعه شكل نگرفته است.



 با بستن كليد .ربا ديده مي شوددر شكل زير ............... روش ساخت آهن

K  قسمتA   و قسمت....قطب ......تبديل به ........................B   نشان

  .باشد........................... مي............دهنده ي قطب 

 

  S  - S  -دو ) ١

  N  -  N  -سه  )٢

 N  -  S –سه  )٣

  S - N  –دو  )٤

  

    

A 

B 



پسر عموي فيزيكدان بزرگ  اهم، عليامير

در آزمايشگاه فيزيك مداري ، اهم جرج سيمون

است. از شما كرده به طرح زير برقرار

مورد مدار  ست در گزينه درخواهيم مي

را مشخص  توسط اين فيزيكداناختراعي 

(تمام المپ ها در ابتدا سالم و سرحال  بفرماييد.

  هستند)

 

را باز نگه دارد همه المپ  ٢را ببندد و كليد  ١كليد اگر اميرعلي  )١

  ها روشن خواهند ماند.

در صورتي ،نگه دارد باز را  ٢و كليد  را ببندد ١كليد  اگر اميرعلي) ٢

  شوند.هم خاموش مي ٣و  ٢ بسوزد المپ ١المپ كه 

خاموش  ٣را باز كند المپ  ١را ببندد و كليد  ٢علي كليد ) اگر امير٣

  شوند.مي ماند و بقيه المپ ها روشن مي

بسوزد المپ  ٣، زماني كه المپ باز باشد ٢بسته و كليد  ١) اگر كليد٤

  شوند.هم خاموش مي ٢و  ١هاي 

    

٢ ١ 

٣ 
١كليد   

  ٢كليد 



 ؟هاي زير درست استگزارهكدام گزينه دربارة 
شود، بر خالف شير گاو يك مادّة الف: ماستي كه از شير گاو تهيّه مي

  خالص است.

ب: بهترين روش جداسازي مخلوطي از كات كبود و نمك خوراكي، 

  استفاده از سانتريفيوژ است.

گردان پ: قيف جداكننده براي جداسازي روغن زيتون از روغن آفتاب

 مناسب است.
  

  گزارة الف درست است زيرا خامه همان چربي شير است. )١

گزارة ب نادرست است زيرا سانتريفيوژ براي جداسازي مخلوط  )٢

  دو مادّة جامد كارايي ندارد.

گردان متفاوت باشد، اگر چگالي روغن زيتون و روغن آفتاب )٣

 گزارة پ حتماً درست است.
انحالل در «از عبارت » سانتريفيوژ«اگر در گزارة ب به جاي واژة  )٤

 شود.اي درست تبديل مياستفاده كنيم، به گزاره» آب
    



با توجّه به جدول زير و با اين فرض كه نمودار اعداد رديف پايين جدول 

 در برابر دما، به شكل خطّي راست باشد، كدام گزينه درست است؟
  ٧٥  ٥٠  ٢٥  )دما (

ترين مقدار ساليسيليك اسيد بيش

  ).شود (گرم آب حل مي ١٠٠٠كه در 
٤/١٧  ٩/٩  ٤/٢  

  

گرم ساليسيليك اسيد را در  ١توان گراد ميدرجة سانتي ٥٠در  )١

 گرم آب حل كرد. ١٠٠
 ١٠٠٠و  ٥٠گرم محلول ساليسيليك اسيد در آب با دماي  ١٠٠٠اگر  )٢

گراد را با هم مخلوط درجة سانتي ٢٥گرم محلول مشابه با دماي 

تواند در مخلوط گرم ساليسيليك اسيد مي ٣/١٢كنيم، حدّاكثر 

 نهايي وجود داشته باشد.
گرم  ٤/١توان گراد ميدرجة سانتي ٤٠گرم آب با دماي  ٢٠٠در  )٣

 ساليسيليك اسيد حل كرد.
با كاهش دماي يك محلول از ساليسيليك اسيد در آب با دماي  )٤

 از ساليسيليك اسيد را از محلول جدا ٩٠توان %مي ٢٥تا  ٧٥

  كرد.



  ؟كدام گزينه درست است

  

در سه فاصلة  ٨هاي اتم با توجّه به مدل اتمي بور، الكترون )١

  مختلف از هستة اين اتم قرار دارند.

 ٧٠مجموعاً از  -نوترون است ١٨كه هر يك داراي - ١٧دو اتم  )٢

 اند.ذرّة ريزتر ساخته شده
٢فرمول  )٣ ٥  ١٠گويد در هر مولكول از اين مادّه به ما مي ٢

  عنصر مختلف وجود دارد. ٤اتم متعلّق به 

نوترون)  ٢پروتون و  ٢الكترون،  ٢جرم اتم هليم (متشكّل از  )٤

الكترون)  ١و  نپروتو ١برابر جرم اتم هيدروژن (متشكّل از  ٤تقريباً 

 است.
   



هاي مختلف دستگاه عصبي انسان را مشاهده در شكل زير بخش

كه در شكل نشان  Aكنيد. در اثر تصادف، نخاع اين شخص از ناحية مي

هاي زير در مورد اين داده شده قطع شده است. كدام يك از عبارت

  شخص درست است؟

  

هيچ عمل انعكاسي در بدن اين شخص  )١

  شود.انجام نمي

شخص بسته باشد و  هاي ايناگر چشم )٢

اي پاي راست او را نيش بزند شخص درد پشه

تواند كند اما نمينيش پشه را احساس مي

  كاري انجام دهد.

كند اما شخص هيچ حسي را در ناحية پاي چپ خود احساس نمي )٣

اي به زير زانوي اين شخص بزند پايش به اگر پزشك با چكش ضربه

  پرد.باال مي

به سمت صورت اين شخص پرتاپ شود شخص اگر چنانچه توپي  )٤

  هايش را ببندد.تواند با ارادة خود پلكنمي

   



دستگاه عصبي مركزي انسان از سه بخش اصلي تشكيل شده است. يكي 

اي كوچكتر از مخ دارد ولي از نظر ظاهري بسيار ها اندازهاز اين بخش

كرة آن به كره تشكيل شده است، دو نيمباشد و از دو نيمشبيه به مخ مي

ه وسيلة رابطي به نام كرمينه با يكديگر ارتباط دارند. شخصي در اين ناحي

از مغز خود دچار تومور بدخيم(سرطان) شده و اين بخش از بدنش آسيب 

  ؟ندارديك از عالئم زير ارتباطي با اين آسيب  جدي ديده است. كدام

  

 خورد.تلو ميرود تلوهنگامي كه راه مي )١

 بيند.شود و همه جا را سياه ميگاهي دچار اختالل در بينايي مي )٢

تواند خوب راه برود حتي براي نشتن بر روي نميعالوه بر اينكه  )٣

 شود.مبل هم دچار مشكل مي

اي انجام با وجود اينكه قبالً ورزش ژيمناستيك را به صورت حرفه )٤

داده اما مدتي است كه در انجام اين ورزش بسيار ضعيف و ناتوان مي

 شده است.

   



دهد. نشان ميترين الية چشم يعني شبكيه را شكل زير بخشي از دروني

 Aهايي كه در شكل با حروف هاي زير در مورد ياختهچند مورد از عبارت

  نشان داده شده است درست است؟ Bو 

ها الف: وظيفة اختصاصي اين ياخته

 تبديل اثر نور به پيام عصبي است.

ها به غير از چشم، در هيچ ب: اين ياخته

جاي ديگري از بدن انسان مشاهده 

 شوند.نمي

نسبت به  Aهاي تاريك كه نور بسيار كم است ياختهپ: در يك اتاق نيمه

 تري در تشخيص محيط اطراف ما دارند.نقش بسيار مهمB هاي ياخته

  دارند. Aهاي تنوع بيشتري نسبت به ياخته Bهاي ت: ياخته

 

٢ )٢              ١ )١ 

٤ )٤            ٣ )٣ 

   



هاي گوناگون در آن قلب انسان يك عضو بسيار مهمي است و انواع بافت

اي است كه ها در قلب، بافت ماهيچهترين بافتاز مهم وجود دارند. يكي

يك از موارد دهد. كداماي از قلب را به خود اختصاص ميقسمت عمده

اي موجود در ديوارة قلب انسان درست هاي ماهيچهزير دربارة ياخته

  ؟ستني

  

هاي اسكلتي قرمز رنگ هاي ماهيچهها همانند ياختهاين ياخته )١

  هستند.

توانند با اراده و خواست خود، برخي افراد در شرايط خاص مي )٢

  ها را براي مدتي متوقف كنند.انقباض اين ياخته

هاي هاي ماهيچهاي قلب برخالف ياختههاي ماهيچهياخته )٣

  با يكديگر ارتباط دارند. اسكلتي به وسيلة انشعاباتي

به غير از قلب، در هيچ جاي ديگري از بدن انسان شبيه اين  )٤

  شود. ها مشاهده نميياخته

   



افراد نابينا، معموالً نسبت به افرادي كه از قدرت  بينايي برخوردار 

هستند، از حس شنوايي و المسة قويتري برخوردارند. پارسا بسيار 

ن توانمندي باال در آنها به خاطر چيست؟ پارسا كنجكاو است كه بداند اي

براي توضيح اين مطلب چندين دليل مطرح كرده است كه در زير آنها را 

كنيد. با توجه به شناختي كه از ساختار مغز انسان داريد. مشاهده مي

  ؟استتر تر و منطقييك از داليل پارسا درستكدام

  

يي و المسة بسيار قويتري افراد نابينا به طور ژنتيكي از شنوا )١

  برخوردار هستند.

به خاطر استفادة زياد از بخشي از مغز كه محل پردازش اطالعات  )٢

ها در آن قسمت بيشتر شده باشد تعداد نورونالمسه و شنوايي مي

  است.

به خاطر استفادة زياد از بخشي از مغز كه محل پردازش اطالعات  )٣

هاي آن بخش ارتباطات بسيار نورونباشد بين المسه و شنوايي مي

  تري به وجود آمده است.گسترده

مغز انسان يك ساختار غير قابل تغيير است و هيچ تغييري در  )٤

ها در مغز رخ نداده بلكه به خاطر آموزش و تمرين، تعداد گيرنده

 هاي مختلف بدن آنها بيشتر شده است.قسمت



  هاليت درست است؟ هاي زير در مورد كانيچند مورد از عبارت

 .Aتوان از آن به عنوان يكي از مواد مغذي مورد نياز بدن مستقيماً مي

 استفاده كرد.

 .Bباشد كه از تبلور مواد مذاب در هنگام سرد شدن هايي ميجزو كاني

 آيد.به وجود مي

 .C با توجه به اينكه استفادة زياد از آن براي انسان ضرر دارد جزو

 شود.محسوب مي هاي نامهربانكاني

 .D.همانند كوارتز در ساختار آن عنصر سيليسيم به كار رفته است 

 

٢ )٢              ١ )١ 

٤ )٤            ٣ )٣  

   



  ؟درست نيستكدام گزينه در رابطه با مقايسة دو سنگ گرانيت و بازالت 

  

  هر دو نوع سنگ حاصل انجماد ماگما هستند. )١

زمان كمتري نسبت به براي تشكيل سنگ بازالت از مواد مذاب،  )٢

  سنگ گرانيت الزم است.

تر شناس يافتن سنگ بازالت در سطح زمين راحتبراي يك زمين )٣

باشد. گرانيت فقط در جاهايي از سطح از يافتن سنگ گرانيت مي

هاي سطحي زمين از شود كه در اثر فرسايش، اليهزمين مشاهده مي

  بين رفته باشند.

شناس، ازالت براي يك زمينتشخيص شكل بلورهاي سنگ ب )٤

  بلورهاي سنگ بازالت است. تر از تشخيص شكلراحت



 بخش فیزیک

القا در اجسام  القای الکتریکی هم در اجسام رسانا و هم در نارسانا انجام می شود با این تفاوت که / 3گزینه  .1

هنگامی که  / رسانا با سرعت و به مقدار بیشتری صورت می گیرد زیرا تعداد الکترون های آزاد انها بیشتر است.

بدلیل نزدیک شدن الکترون های زمین و جسم بهم و ایجاد دافعه روی زمین ایستاده ایم دو نیروی الکتریکی ) 

اگر مقدار بار الکتریکی القا کننده مخالف بار برق نما و خیلی  / الکتریکی ( و نیروی گرانشی به ما وارد می شود.

تریکی بین اساس کار برق نما دافعه الک / بیشتر از بار برق نما باشد می تواند نوع بار ورقه ها را تغییر داد.

 بارهای هم نام است.

  علوم هشتم    8مبحث : فصل / سطح سختی : متوسط  /نوع سوال :کاربرد دانش 

 

برابر شدن  2با وجود  2تغییرات گزینه . برابر شدن شدت جریان خواهد شد 4باعث  1تغییرات گزینه /  4گزینه  .2

ولی با  مقدار آمپراژ را ثابت نگه می دارد 3تغییرات گزینه . شدت جریان ولی مقدار ولتاژ را تغییر نمی دهد

 برابر می شود 2طبق قانون اهم شدت جریان هم  4اعمال تغییرات گزینه 

I= 𝑉
𝑅

 

  
2v 
𝑅 = 2  𝐼 

  علوم هشتم    8مبحث : فصل / دشوارسطح سختی : /  تجزیه و تحلیلنوع سوال :

 

، گاهی در اثر نزدیک شدن یک آهن ربای بسیار ، فصل مغناطیسبر طبق متن کتاب تکمیلی علوم/  1گزینه  .3

، در اثر القای مغناطیسی محل قطب های آهن ربای ضعیف تغییر پیدا کرده و نیرویی به آهن ربای ضعیفقوی 

 هد بود.که  قطب های هم نام  این دو آهن ربا بهم وارد می کنند به جای دافعه ، جاذبه خوا

 ) بر گرفته از کتاب تکمیلی ( علوم هشتم 9مبحث : فصل / سطح سختی : آسان / نوع سوال :کاربرد دانش  

 

 در این تصویر دو روش ساخت آهن ربا شامل الکتریکی و القای مغناطیسی دیده می شود. /  1گزینه  .4



 

 علوم هشتم 9مبحث : فصل / سطح سختی : متوسط / نوع سوال :کاربرد دانش 

 

سوختن یکی از المپ های سری  موازی هستند. 3به طور سری بسته شده اند و با المپ  2و  1المپ /  1گزینه .5

بسته باشد اتصال کوتاه  2اگر کلید  روشن خواهد ماند. 3سبب خاموش شدن المپ دیگر می شود ولی المپ 

 ایجاد شده و تمام المپ ها خاموش خواهد شد.

 علوم هشتم 8مبحث : فصل / سطح سختی : متوسط / نوع سوال :کاربرد دانش 

 

 بخش شیمی

شوند. قیف جداکننده برای ماست، ناخالص است. کات کبود و نمک خوراکی هر دو در آب حل می/  2گزینه .6

 شوند کاربرد دارد.حل نمی هایی با چگالی متفاوت که در همجداسازی مخلوط مایع

 علوم هشتم 1مبحث: فصل/  سطح سختی: متوسط/  استدالل -نوع سؤال: کاربرد دانش 

 

گرم آب حل کرد که  1444گرم سالیسیلیک اسید در  4/7توان حداکثر گراد میدرجة سانتی 44در /  3گزینه .7

 است. شده بیشترگرم آب است که از مقدار داده 244گرم در  48/1معادل با 

 علوم هشتم 1مبحث: فصل/  سطح سختی: دشوار/  محاسباتی -نوع سؤال: کاربرد دانش 

 

الکترون هم  17های اتم اکسیژن در دو فاصلة مختلف از هسته قرار دارند. هر اتم کلر دارای الکترون/  4گزینه .8

های سه عنصر مختلف حضور اتم 𝐶2𝐻5𝑁𝐻2ذرّة درونی هستند. در  144هست و در مجموع دو اتم کلر دارای 

 دارند.

 علوم هشتم 3مبحث: فصل/  سطح سختی: متوسط/  نوع سؤال: کاربرد دانش
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 شناسیبخش زیست

ها از جمله انعکاس زیر زانو هست برای همین این شخص با وجود اینکه در نخاع مرکز برخی انعکاس/  3گزینة  .9

کند اما انعکاس زانو در بدن این شخص انجام پایین بدن از جمله پاها چیزی را احساس نمی هایقسمت

 شود. می

 کتاب علوم تجربی 4مبحث: فصل /  سطح سؤال: دشوار/  نوع سؤال: دانش و کاربرد

 

بخش مورد نظر مخچه است که در حفظ تعادل نقش بسیار اساسی دارد. محل درک و پردازش /  2گزینة  .14

باشد نه مخچه. برای همین در بینایی این شخص اختاللی به وجود سری قشر مخ میعات بینایی لوب پساطال

 آید.نمی

 کتاب علوم تجربی 4مبحث: فصل /  سطح سؤال: متوسط/ نوع سؤال: دانش و کاربرد 

 

نوری فقط در چشم وجود دارند.  هایباشد. گیرندهمخروطی می Bای و گیرندة استوانه Aگیرندة /  4گزینة  .11

های مخروطی انواع شوند اما قدرت دید رنگی ندارند. گیرندهای در نور کم تحریک میهای استوانهگیرنده

 شوند.گوناگون دارند و هر کدام با نور رنگی مخصوصی تحریک می

 م تجربیکتاب علو 5مبحث سؤال: فصل /  سختی سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و درک و فهم

 

 کنند.ای قلب کامالً غیر ارادی هستند و هرگز ارادی عمل نمیهای ماهیچهیاخته/  2گزینة  .12

 کتاب علوم تجربی 5مبحث سؤال: فصل /  سطح سؤال: ساده/ نوع سؤال: دانش 

 

مغز انسان قابل تغییر است و در صورتی که از بخشی از مغز انسان زیاد استفاده شود ارتباطات و /  3گزینة  .13

ها قابلیت تقسیم ندارند تعداد آنها شود. چون نورونهای آن بخش ایجاد میهای بیشتری بین نورونسیناپس

 شود.بیشتر نمی

 کتاب تکمیلی 4مبحث: فصل /  سطح سؤال: دشوار/  نوع سؤال: دانش و کاربرد

 

 شناسیبخش زمین



درست است. هالیت همان نمک خوراکی است نمک یکی از مواد مغذی موردنیاز بدن  Aفقط مورد /  1گزینة  .14

 روی کرد.است هر چند در استفاده از آن نباید زیاده

 کتاب علوم تجربی 11مبحث سؤال: فصل / سطح سؤال: ساده /  نوع سؤال: دانش

 

های آذرین درونی باشد. سنگسنگ آذرین درونی و بازالت یک سنگ آذرین بیرونی می گرانیت یک/  4گزینة  .15

تر از های آذرین بیرونی دارند در نتیجه تشخیص شکل بلورهای آنها راحتتری نسبت به سنگبلورهای درشت

 باشد.های آذرین بیرونی میسنگ

 تکمیلی  12علوم تجربی و  12کیبی فصل نوع سؤال: تر/  سطح سؤال: متوسط/  نوع سؤال: دانش و کاربرد



A: ...............do you go to the gym? 
             B: On Monday afternoons.   
 

1)  Where  
2)  Who  
3)  Why  
4)  When  

  



I'm originally ............but I live in.......... . 
 
 

1)  French – China 
2)  Brazil – England 
3)  Spain – Chinese  
4)  German – Italian  

  



I'm going to eat the...........of the food in the afternoon. 
I'm not hungry now. 
 

1)  below 
2)  down 
3)  lunch 
4)  rest  

  



He ...........the new student to his classmates.  
 

1)  studies  
2)  introduces  
3)  watches  
4)  asks  

  



In which word “oo” has the short sound? 
 

1)  afternoon 
2)  too 
3)  football 
4)  classroom  

  



Spelling of which word is NOT correct ? 

 

1)  hospital  

2)  drugstore 

3)  sneeze 

4)  resite 

  



My father always exercise ….. morning, and go running 
……. night. 

 

1)  in – at  

2)  in – in  

3)  in the – at  

4)  in the – in  

  



It's  8:30 p.m . It's 8:30 in the ................ 

 

1)  afternoon  

2)  evening  

3)  morning 

4)  midnight  

  



The day before Sunday is  ……………. . 

 

1)  Saturday  

2)  Monday  

3)  Tuesday  

4)  Friday  

  



I have the ………….. to drive but I feel sleepy today.   

 

1)  nationality  

2)  activity  

3)  possibility 

4)  ability 



در پاسخ به سوال زمان مشخص شده است پس سوال باید در مورد چه از آنجایی  –  Dگزینه  -1
 ه زمان اشاره دارد . ب  when مه پرسشی و کل زمایی بوده باشد 

 
باشد پس باید  باشد و جای خایل دوم اسم کشور یمجای خایل اول در مورد تبار فرد یم – Aگزینه  -2

 انتخاب شود.   Aگزینه 
 

 
  "باقیمانده" در سوال گفته شده که در حال حاضی گرسنه نیست و بعد از ظهر  – Dگزینه  -3

 غذایش را خواهد خورد. 
 

 . "شود معرفی یم"فرد جدیدی وارد کالس شده است توسط او به دیگران   – Bگزینه  -4

 

ی  – Cگزینه  -5  ات تلفظ یم شود . وت از بقیه کلممتفا   footballه شده گفتلغات  بی 

 

 است .    recite این گزینه دیکته ی درست    – Dگزینه    -6

 

 است .   at nightو    in the morning حرف اضافه های مناسب  – Cگزینه  -7

 

ظهر است و چون ساعت   12باشد یعتی بعد از ساعت بعد از ساعتی یم p.mوقتی  – Bگزینه  -8
 دهد. یماست پس غروب را نشان  8:30

 

 باشد. یم  "شنبه"روز قبل از یکشنبه  – Aگزینه  -9

 

 رو دارد  "توانایی "در این سوال گفته شده که فرد  – Dگزینه  -10
ی

 ویل احساس خواب  رانندگ
ی

آلودگ
 کند. یم



 ؟درست نيستكدام جمله دربارة وقف 
  

  كسي حقّ تصرّف در اموال وقف شده را ندارد. )١

  مال موقوفه تا ابد بايد طبق نظر واقف استفاده شود. )٢

  شوند.اموال وقف شده صرفاً جهت اهداف عمومي استفاده مي )٣

 افتد.وقف تنها به صورت گروهي و جمعي اتّفاق مي )٤
   



نهاد در بيشتر مراسم انتخاب رئيس جمهور تا حضور اعضاي كدام 

 تشكيل كابينه بيش از ساير نهادها است؟
  

  قوّة قضاييه )١

  نهاد رهبري )٢

  قوّة مقننه )٣

  ة مجريهقوّ )٤

   



 ؟رودبه شمار نميكدام يك از موارد زير از درآمدهاي دولت 
  

  گواهينامة رانندگي ادر كردنص )١

  برق و آبمانند فروش خدمات  )٢

  مختلف گذاري در صنايعسرمايه )٣

  اقدامات عمراني و زيرساختي )٤

   



 دربارة پرخاشگري و نزاع، كدام عبارت درست است؟
  

  رود.خشم و عصبانيت، احساسي غيرطبيعي و زشت به شمار مي )١

  رسند.در اثر كنترل خشم، پرخاشگري و نزاع به اوج خود مي )٢

  تخريب وسايل و شكستن آنها نوعي رفتار پرخاشگرانه هستند. )٣

هاي اجتماعي كنترل پرخاشگري و نزاع سبب كنترل كليّة آسيب )٤

  است.

   



به ترتيب زد و خورد، پرداخت خسارت، افترا و سرقت از كدام دعاويِ 

 هستند؟قضايي 
  

  كيفري ـ حقوقي ـ كيفري ـ كيفري )١

  كيفري ـ حقوقي ـ حقوقي ـ كيفري )٢

  حقوقي ـ كيفري ـ حقوقي ـ كيفري )٣

 كيفري ـ حقوقي ـ كيفري ـ حقوقي  )٤
   



 شوند؟هاي زير همة عناصر ارتباط ديده ميدر كدام يك از جمله
  

به مناطق سرد شمال غرب ايران براي  هاي نفتيانتقال فراورده )١

  مصارف روزانة شهروندان و روستاييان

هاي نقدي و غير نقدي مردم پس از پخش گستردة ارسال كمك )٢

  خبر زلزله در جنوب ايران از تلويزيون 

پخش خبر حملة هواپيماهاي جنگندة آمريكايي به مردم كوه  )٣

  زدة افغانستاننشين در شمال كشور جنگ

هاي سفر به مناطق مختلف كشور در كالسهاي بازگو كردن تجربه )٤

  تصاوير سفرهادرس و نشان دادن 

   



 ؟باشدنميخدمات دولت الكترونيك شامل كدام مورد زير 
  

  گيري از سيستم تلفن بانكبهره )١

  هاي هواپيما و قطاررزرو بليت )٢

  هاي خدماتيپرداخت قبض )٣

  هاي مهمآگاهي از نتايج آزمون )٤

   



مسير تجاري اصلي در شبه جزيرة عربستان در آستانة ظهور اسالم از 

 كجا بوده است؟ كجا به
  

  از شرق به غرب )١

  از غرب به شرق )٢

  از جنوب به شمال )٣

 از جنوب به شرق )٤
   



 كدام رويداد صدر اسالم نسبت به سايرين بيشتر است؟فاصلة زمانيِ 
  

  مهاجرت مسلمانان از مكه به مدينه )١

  مهاجرت مسلمانان از مكه به حبشه )٢

  پيامبرنامة دوّم مردم يثرب با پيمان )٣

  روي دادن نخستين غزوه به نام بدر  )٤

   



يك از خلفاي سالهاي خالفت و نحوة رسيدن به خالفت، دربارة كدام

 است؟نادرست نخستين (راشدين) 
  

  سال ـ بيعت جمعي از انصار و مهاجر با وي ٢ابوبكر ـ  )١

  سال ـ انتخاب توسّط ابوبكر و جانشين شدن ١٠عمر ـ  )٢

  سال ـ بيعت با جمعي از انصار و مهاجرين ١١عثمان ـ  )٣

  سال ـ بيعت جمع زيادي از مردم با وي ٥علي (ع) ـ  )٤

   



هاي ضعف حكومت ساساني در سال كدام يك از عبارات زير علّتي بر

 ؟باشدنميپاياني حكومت بر سرزمين ايران 
  

  هاي سياسي هاي آنان در رقابتهاي فرماندهان و دخالتشورش )١

  عدالتي و تبعيض نژادي در بين حاكمانوجود نظام طبقاتي، بي )٢

طغيان رودهاي دجله و فرات و شكسته شدن سدها و نابودي  )٣

  هازمين

  از ميان رفتن نهادهاي اجتماعي و مردمي در شهرها و روستاها )٤

   



 يايي زير تحت سلطة خلفاي عباسي بوده است؟كدام محدودة جغراف
  

  ماوراالنهر )١

  اسپانيا (آندلس) )٢

  مراكش ( مغرب) )٣

  روم شرقي )٤

   



در رابطه با خلفاي » خصمانه ـ دوستانه ـ دوستانه ـ خصمانه«الگوي 

 عباسي در كدام گزينه به درستي آمده است؟
  

  آل بويه ـ صفاريان ـ طاهريان ـ سامانيان )١

  سامانيان ـ علويان ـ طاهريان ـ صفاريان )٢

  صفاريان ـ طاهريان ـ سامانيان ـ علويان )٣

  سامانيان ـ آل بويه ـ صفاريان ـ طاهريان )٤

   



كدام مفهوم جامعه شناختي با عملكرد كدام گروه در تاريخ اسالم 

 مطابقت كمتري دارد؟
  

  انفاق ←انصار  )١

   تبعيض ←بني اميه  )٢

  )نفاق (دورويي ←بني عباس  )٣

  وقف ←مهاجر  )٤

   



از ديدگاه اداري، گرفتن مجوّز و نيز ادارة كدام مجموعة زير با سايرين 

 متفاوت است؟
  

  انجمن حمايت از بيماران ام اس )١

  مدرسة وقفيِ امام جواد قرچك )٢

  سازمان مردم نهاد ايرانِ آباد )٣

 ميهنمؤسسة خيريّة ياوران هم )٤



 مطالعات اجتماعی   1044ـ 1041سال:   تمشپایه: ه پاسخ نامه   پیشرفت تحصیلی سمپاد

 

 افتد.گروهی و جمعی اتّفاق می فردی و هم به صورت به صورت هموقف  ـ1

 

شورای نگهبان  تأثیر را دارند.بیشترین حضور و تا تشکیل کابینه از تأیید صالحیت داوطلبان در بیشتر مراسم انتخاب رئیس جمهور قوّۀ مقننه اعضای ـ 2

 وظیفۀ تأیید صالحیت ها و نظارت بر روند انتخابات و نمایندگان نیز در تحلیف و همچنین در تأیید کابینه کامالً مؤثر هستند.
  

نه تنها  مرانی و زیرساختیاقدامات عآیند؛ این در حالی است که در آمدهای عمدۀ دولت از راه فروش نفت و گاز، مایات و فروش خدمات به دست میـ 3

 روند.های دولت به شمار میبار درآمدی برای دولت ندارند که از هزینه

 

 روند.به شمار میتخریب وسایل و شکستن آنها نوعی رفتار پرخاشگرانه ـ 0

 
  نیز کیفری است.و سرقت کیفری است  ←افترا  حقوقی است؛ ← پرداخت خسارتکیفری است؛  ← زد و خورداز دیدگاه قضایی، ـ 5

 
 شوند؟های زیر همۀ عناصر ارتباط دیده میدر کدام یک از جملهـ 6

 بازخورد ←و غیر نقدی مردم  های نقدیکمکارسال 

  پیامی که از فرستنده به گیرندگان که مردم باشند، رسیده است. ← پخش گستردۀ خبر زلزله در جنوب ایران از تلویزیون 

 
از زیر مجموعه های عملیات بانکی الکترونیکی است و از خدمات دولت الکترونیک نمی باشند. زیرا در دولت الکترونیک  تلفن بانکگیری از سیستم بهرهـ 7

 ارتباط دولت و مردم با کمترین هزینه مد نظر است.

 
 است.جزیره بوده شبه  مسیر تجاری اصلی در شبه جزیرۀ عربستان در آستانۀ ظهور اسالم از جنوب به شمالـ 8

 
 هجرت 1سال  ← مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینهـ 9

 سال پیش از هجرت( 8بعثت ) 5سال  ← مهاجرت مسلمانان از مکه به حبشه

 هجرت( 1بعثت ) 13سال  ← نامۀ دوّم مردم یثرب با پیامبرپیمان

 هجرت 2سال  ←روی دادن نخستین غزوه به نام بدر 

 سال با اینها فاصله دارد. 9تا  8هجرت آمده است اما هجرت از مکه به حبشه نزدیک به  2یک رویداد از سال و  1در این میان دو رویداد از سال 

 
 نفره انتخاب شد.  6خالفت داشت و در شورایی سال  13عثمان  ـ14

 
 علتی بر ضعف ساسانیان در اواخر حکومت خود نبوده است. از میان رفتن نهادهای اجتماعی و مردمی در شهرها و روستاها ـ11

 

 در محدودۀ خراسان بزرگ قرار داشت و تحت سلطۀ خلفای عباسی بوده است. ماوراالنهر -12

 
رابطه  لویانع دند ورابطه ای دوستانه برقرار کرده بوسامانیان  روابطی دوستانه داشتند؛طاهریان  ای خصمانه داشتند؛با خلفای عباسی رابطه صفاریان ـ13

 شان به شدت از روی دشمنی و خصمانه بود.

 
هر خود به ظابنی عباس  بود. تبعیض با غیر اعراب از روی بنی امیه رفتار  زیرا به مهاجرین از مکه در راه خدا کمک می کردند. کردندمی انفاق انصارـ 10

 پیشه کرده و عامل قتل بسیاری از آنان شدند. (نفاق )دورویی را یاوران خاندان پیامبر معرفی می کردند اما

 

 چون یک مجموعۀ وقفی است زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می شود. مدرسۀ وقفیِ امام جواد قرچک ـ15

 
 




