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)10تا 1از سوال ( پيامهاي آسمانآموزش قرآن و 
؟استصحیحترجمه کدام عبارت قرآنی - 1

َمًال )1 َ ْحَسُن 
َ
ْم أ ُ ي

َ
ْم  ُ َبْلَُو ِ َيَاةَ 

ْ َْموَْت َوا ِي َخلََق ا ا
عمل بهرتی دارد.کسی که خلق کرد مرگ و زندگی را تا بیازماید کدام یک از شام

2( ُ ُدل
َ
م مِ َهْل أ ُ َاَرٍة تُنِجي ِ  َ َ مٍ ْم  ِ

َ
ْن َعَذاٍب أ

دهد؟به تجارتی که شام را از عذاب دردناک نجات میآیا دعوت کنم شام را
3( 

ُ
ما أ َ َفُروا  َ يَن  ِ نِذُروا ُمْعِرُضونَ َوا

اند، بی توجهی کردند.نسبت به هشداری که داده شدهکافر شدندو کسانی که
و)4 ُ َُسوا اَهللا َوَال تَ يَن  ِ َ نُفَسُهمْ نُوا 

َ
َساُهْم أ

َ
فَأ

.کسانی که فراموش کردند خود و خدا راونباشید مثل
توان به صورت مضارع معنا کرد؟کدام فعل را می-2

َن آِمنًا...)1 َ ًة ميْتًا...)2﴾...َوَمن َدَخلَُه  َ ْ نَا بِِه بَ ْ َ
َ
...فَأ

ئَاِت )3 س َُحوا ا َ يَن اْج ِ ْم َحِسَب ا
ً
ُهْم )4أ ِإِ ِْس ُ َِك  بَْل َذ َ نُوا  َ

دارد؟ارتباط بیشتريکدام موضوع با» ت/ نشان از قامت رعنا تو بینمبه هرجا بنگرم کوه و در و دش« بیت- 3
رسیدنبه معلول از علت)2از اثر پی به تاثیر پذیر بودن)1
رسیدنبه شناخت از اثر)4از دیدن پی به هدفمند بودن)3

ُُهمعبارت قرآنی- 4 ِ قُلو مربوط به چه کسانی و نتیجه چه عملی است؟تَطَم
َم يومِ )1 ُُهم–ن بِاهللاِ َوَمن  َ َوَمن )2وَِجلَت قُلو َ تََو  –اهللاِ َ

َ
افواأ َ ّال 

ّنا اهللا)3 وا َر يَن قا ّ
َ
وا-أ يَن )4استقا ّ

َ
ِبِذكِراهللاِ -آَمنواأ

است؟نشدهدر کدام گزینه به صفات حمد یا تسبیح خداوند اشاره -5
1( َ وِل

َ
ُم اْأل ُ ْم َوَرب آبَائِ ُ ٍء قَْدًرااُهللا قَْد َجَعَل )2َر ْ َ ُ ِل

يهِ )3 ِ تََفرقُوا  َ يَن َوَال  يُموا ا ِ
َ
ْن أ
َ
ْنَ اُهللا )4أ ُم بَ ُ ْ ْم يَْوَم الِْقيَاَمةِ ُ َ

اُس بِالِْقْسِط ؟نمی شودکدام مفهوم از عبارت قرآنی زیر برداشت - 6 َُقوَم ا ِ َاَن  ِْم َا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوا ْ نَز
َ
نَاِت َوأ َ ْ رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِا

َ
لََقْد أ

آید.عدالت واقعی در سایه قانون و رهبر الهی به دست می)1
عدالت در میان مردم است.فلسفه نبوت، ایجاد )2
اند.پیامبران مجهز به ابزار الزم براي اجراي مسئولیت خویش)3
قبل از ابالغ پیام از طرف خدا، مردم باید براي اجراي عدالت به پا خیزند.)4

شود؟مصداق حدود و وظایف دوستی در کدام عبارت قرآنی مشاهده می- 7
1( ِ

َ ْ َ  َ ْلَ ْذ فَُالنًا َخِليًال يَا َو ِ
َ
َْم 

مْ )2 ُ ْم َعن ِديِن ُ َ يَُردو ْم َح ُ َقاتِلُونَ ُ ُوَن  َوَال يََزا
لَْقاِب )3

َ
نَابَُزوا بِاْأل َ ْم َوَال  ُ نُفَس

َ
َوَال تَلِْمُزوا أ

وَن ما ال تَفَعلونَ )4 َِم تَقو
؟داردمعروف و نهی از منکر اشارههاي امر بهعبارت قرآنی به یکی از شیوهکدام -8

فْر َعن)1 َ ُ ئَاتِ هُ َو َ ِذْكِر )2مْ هِ ْم َس اهللاِ فَاْسَعْوا إِ
ٍء )3 ْ َ ُ َْداُدوا إِيَمانًا مَع ِإيَمانِِهمْ )4ِبَقَدرٍ َخلَْقنَاُه إِنا  َ ِل

؟به جزها صحیح است اسالمی ایران، همه عبارتها براي شکست جمهوري بر اساس اقدامات ابر قدرت-9
وقتی دشمن در کمین است مسلمانان نیز باید در کمین باشند.)1
نیرنگ و عداوت استعمارگران همیشگی و حساب شده است.)2
جنگ و عناد مستکبران شکل ثابت و هدف واحدي دارد.)3
مسلمانان نیستند.دشمنان به دنبال پیروي کردن موقت)4
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)35تا 11(از سؤال تجربيعلوم
درستی تکمیل می شود؟ هجاهاي خالی با کدام گزینه بدر متن زیر، - 11

کیلوپاسکال) گاز هستند 100درجه و فشار 25در دما و فشار معمولی (تناوبی، تعداد ............... عنصر هیجده عنصر اول جدولاز 
و تعداد ........ عنصر در الیه آخر خود فقط دو الکترون دارند. 

1(8 -32(9-33(8-24(9-2
براي بدست آوردن یک ترکیب شیمیایی، نیاز به دو عنصر با خصوصیات زیر هستیم:- 12

ترکیب حاصل از این دو عنصر می تواند کدام ویژگی زیر را داشته باشد؟ 
از محلول آن براي ترد کردن کدو حلوایی استفاده نمود.،به مقدار ناچیزي در آب حل می شود و می توان)1
ه می شود. دبه مقدار زیادي در آب حل می شود و از محلول آن در چرم سازي و تهیه کود هاي شیمیایی استفا)2
با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد و محلول خاصیت بازي (قلیایی) زیادي دارد.)3
به هر نسبتی در آب حل می شود ، اما محلول آن خاصیت رسانایی دارد.)4

تشکیل می شود که "پروپن"قرارگیرد، ترکیبی به نام 3CHبه جاي یک اتم هیدروژن درمولکول اتیلن،،ساختارمولکولیظرگر ازنا- 13
بدست می آید. این پلیمر، در تولید طناب، فرش و بسته هاي مواد "پلي پروپن"با گرما دادن به آن  بسپاري (پلیمري)  به نام 

پلی پروپن درست نمایش داده شده است؟ شناخته می شود. در کدام گزینه 5غذایی کاربرد دارد و با کد بازگردانی 

1(
H H
C C
H CH n3

2(
H H

n C C
H CH3

3(nCH CH
CH

2
3

4((C H )n3 6

.نادرست استنظر علمی متن در مورد چرخه کربن است، در بین عبارات مشخص شده ، کدام عبارت یا عبارت ها از - 14
جابجا )الف(بصورت کربن دي اکسیدکربن در بخش هاي مختلف کره زمین وجود دارد و مرتب بین بخش هاي مختلف آن «

شود و تجزیه کنندگان اکسید هوا کره میدي) سبب کاهش کربنب(اکسید ديجذب کربنها و جانوران دریایی با می شود. مرجان
می شود، از سوي دیگر کربن بدن گیاهان با پدیده هاي )پاکسید به هوا کره(ديافزایش کربنبا تجزیه انواع مواد آلی، سبب 

»در کره مقدار کربن ثابت می ماند.)تدر اعماق زمین دفن می شود(مانند زلزله، سیل  و...
ب، پ و ت)4ت                               )3ب                         )2الف و ب                         )1

در کدام گزینه، ترکیبات داده شده از نظر ویژگی  داخل پرانتز با هم مشابه  هستند؟ - 15
کربن دي اکسید،  متان، اتیلن (نوع پیوند و تعداد پیوند هاي اشتراکی))1
بار آنیون به کاتیون)منیزیم اکسید و آلومینیم اکسید ( نسبت )2
آمونیاک، آب، کربن دي اکسید (تعداد جفت الکترون هاي ناپیوندي))3
مس سولفات و اسید کربنیک (تعداد اتم ها و عناصر در فرمول شیمیایی))4

؟نداردعبارت قرآنی داده شده، تناسب کدام مفهوم با- 10
ْعلَْونَ )1

َ
نتُُم األ

َ
َْزنُوا َوأ َ »زنده شدن روحیه خودباوري« َوَال تَِهنُوا َوَال 

2( َ ُْمْؤِمِن ْكَرى تَنَفُع ا »سودمندي پند « وََذكْر فَإِن ا
ٍز مْقتَِدرٍ )3 ْخَذ َعِز

َ
َخْذنَاُهْم أ

َ
»اقتدار الهی در مجازات «فَأ

بَثًا)4 َ ْم  ُ َما َخلَْقنَا
َ
ْتُْم  فََحِس

َ
»راه تقویت ایمان « أ

) می رسد.Ne(خود الکترونی عناصر هم دوره اي (ردیف):  با مبادله دو الکترون به آرایش 1عنصر 
که در پوسته زمین نیز وجود دارد.است: فراوان ترین عنصر فلزي در بدن انسان2عنصر 
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یک دانش آموز پس از جمع آوري چند جاندار،  طرح زیر را بعنوان کلید شناسایی- 32
دو راهی براي طبقه بندي آنها  ارائه داده است. جانداران  کدام گزینه را  بر اساس

سایی نمود؟ (ترتیب اهمیت ندارد)شنامی توان طرح این دانش آموز، 

سیب زمینی–دیاتوم (نوعی جلبک) - گل انگشتانه–نوعی آغازي (آمیب) –مخمر )1
هویج- زنگ غالت- قارچ چتري- جلبک)اسپیروژیر (نوعی –خزه)2
کاج–قارچ خوراکی -الکتو باسیل–اسپیروژیر (نوعی جلبک) –مخمر)3
دیاتوم (نوعی جلبک)–گل انگشتانه –قارچ فنجانی -نوعی آغازي (آمیب) –سرخس )4

رسید؟میبه کدام گزینه پاسخ سواالت، یک واژه بسازیدبا حرف اول کلماتِحالرا کامل کنید.ي خالی هاجا- 33
*الیه اي از ساختمان برگ که بیشتر سلول هاي آن شفاف و بی رنگ هستند. ( ........................) 

*بخشی که روي پولک گیاهان مخروط دار، ایجاد می شود. (..........................) 
*تعداد آن یکی از روش هاي طبقه بندي گیاهان نهان دانه  است. (.....................) 

* نام گذاري علمی دو بخشی توسط این دانشمند انجام گرفته است. (.......................)
............)که حالت ژله اي دارد و از دیواره یاخته اي جلبک ها بدست می آید. (.......* نوعی کربوهیدارت

گلدان)2گرداب)1
گل دار)4مرداب)3

نیست؟ کدام مورد از مطالب زیر، صحیح  - 34
بکشی در باالي آوند هاي چوبی قرار دارند. الف) در برگ هر گیاه، آوند هاي آ

ب) هر تار کشنده از یاخته هاي تشکیل می شود که آب را جذب و به داخل آوند هدایت می کند. 
پ) خروج بخار آب از برگ، در حرکت رو به باالي آب در گیاه موثر است. 

آب در آوند چوبی از عوامل موثر در حرکت آب به سمت باال می باشد.   مولکول هايت) پیوستگی 
ت       -ب- الف)4الف            )3ت                  )2ب       - الف)1

به ترتیب در کدام گزینه می توان مفاهیم علمی مناسب را مشخص نمود؟5تا 1اعداد بجاي - 35
هستند. و آلرژي در افراد از عوامل ایجاد حساسیت)2(ترکیبات دیواره .ساقه و برگ حقیقی ندارد) ریشه ، 1(

شبیه درحالی که خارج از بدن ما.دراي نداساختار یاخته)4.(ساخته شده است)3(بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت
ماندن و تولید هایی شبیه خود با قابلیت زندهتوانند ازطریق تولید مثل، زادهاند و میبه هم شبیه) 5(وتکثیر نمی شود.ربودهبلو

.مثل به وجود آورند
کبوتر ها–عامل سیاهک گندم –آوند آبکشی –برگ کرک هاي دم–سرخس )1
قمري هاي خانگی–عامل بیماري ایدز–آوندچوبی –دانه گرده-خزه )2
ي خانگیقمري ها–پاک سازان محیط زیست –آوند چوبی –اسانس معطر گل –خزه)3
پرندگان-19عامل کوید –آوند آبکشی –دانه گرده –سرخس )4

)50تا 36ادبیات فارسی  (از سؤال 
(تشدید غلط امالیی نیست)تمام واژگان درست است؟در کدام گزینه، امالي -36

درآمد که اي طرار خود را مرنجاناز گوشۀ سومعه آواز)1
عروسک را روي دستم حجّی کرد و من از این بازي خوشم آمد.ۀاو کلم)2
ریخت.روزي معلم مرا به گردش برد و دستم را زیر شیر آب قرار داد و مایه خنک روي دستم می)3
یکی از فنونی که در حین تحصیل آموختم، فنّ بردباري بود. تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد.)4

2برو به ←قابلیت تثبیت انرژي دارد - 1
3برو به ←قابلیت تثبیت انرژي ندارد 

4برو به ←پرسلولی است - 2
A←پرسلولی نیست 

B←تک یاخته اي است - 3
C←تک یاخته اي نیست 

D←با هاگ تکثیر می شود -4
E←با هاگ تکثیر نمی شود 
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... ...........جز ..ها درست است بهآوا در تمام گزینهکلمات هم- 37
خواهی/ منبعش خاک در خلوت درویشان استحافظ ار آب حیات ازلی می)1
که او اّیام پیش/ مغتنم دارد گذارد وام خویشاي خنک آن را )2
باید خواستشکر ایزد را که آنچه اسباب بالست/ ما را ز کس دگر نمی)3
یکی زاریی خاست اندرجهان/نبیند کسی از کهان و مهان)4

درستی معنا شده است؟در کدام گزینه همۀ واژگان به- 38
تندیس: پیکره-خصال: ویژگی - قرار تپنده: بی)2کوچ کردنرحلت: - صالح: درستی -شوم: نحس )1
پندار: فکر- اقناع: خشنود شدن -ها آیات: عالمت)4دولت: اقبال-داعیه: علّت -خیره: بیهودگی )3

است؟نیامدهدر کدام گزینه، » زهره، خسته، مشقّت و فروغ« هايمعنی واژه-39
یاران/چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوستدلبرم عزم سفر کرد خدا را )1
کند؟/ در بال زاغ نیست اثر چشم زاغ رابا بد سرشت پرتو نیکان چه می)2
به دشنام زشت و به آواز سخت/ شگفتی بشورید با شور بخت)3
شاهی که به شاهین شهامت ز شهانش/ هم کفّه ورا نیست پس از حیدر کرّار)4

تواند باشد؟توضیحات کتاب درسی، بند زیر از کدام کتاب میبر اساس - 40
آن پخته جهان ناکامی، شیخ بایزید بسطامی، اکبر مشایخ و اعظم اولیا بود و حجت خداي بود. پیش از او کسی را در معانی « 

بایزید در میان « نید گفت:دي که جرا زد و کمال او پوشیده نیست. تاحطریقت چندان استنباط نبود که او را گفتند. علم بر صح
»ما چون جبرائیل است در میان مالئکه

وحيد)2كيميای سعادت)1 ار ا ا
اتذكرة)3 روضه خ)4االو

است؟نرفتهدر عبارت زیر کدام فعل به کار -41
کسی داند که به مصیبتی دانست. همچنین قدر عافیت او از اوّل محنت غرقه شدن نچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی« 

»گرفتار آید.
مضارع التزامی)4مضارع اخباري)3ماضی ساده)2ماضی استمراري)1

درست است؟نقش دستوري کلمات مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه -42
مفعول)- را نوح است کشتیبان زتوفان غم مخور( نهادتوفنا بنیاد هستی برکند/ چون سیلاي دل ار )1
مفعول)-الیه( مضافرا تا در آیینه زنگار نیست توبه خود در نگر/ بصیرتبه چشم )2
متمم)-پارسا را ( مسندرندانعمرند/ ساقی بده بشارت بخشندگانخوبان پارسی گوي )3
مسند)-( نهادشرمساردرش آشکار/ تا نشویم از پروزتا نشود راز چو )4

ترتیب در کدام گزینه آمده است؟به»  تشبیه، تضاد، تلمیح« هاي آرایه-43
الف: بامدادي که تفاوت نکند لیل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار

نلغزد پاي/ که آدم از سر لغزش، از آسمان افتاداي که جهانت دهد ب: به عشوه
ج: تا چند منزوي در کنج خلوتی/ در بسته تا به کی در محبس تنی

الف- ج –ب )4الف- ب –ج )3ج- ب –الف )2ب-الف –ج )1
استنرفتهدر بند زیر کدام آرایه، به کار -44

هاي ژرف، هاي دار در لجّهعرش، بر سفره زمین/ در نور و در ظالم/ در هاي و هوي شیون دیوانه وار باد/ در چوبهدر زیر طاق « 
هاي تار/ در تیک و تاک ساعت/ در دام دشمنان ...( لجّه: میان دریا)تاالب

تشخیص-تلمیح )4تضاد–جناس )3جناس–تشبیه )2تشخیص–تشبیه )1
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)75تا 51(از سؤال اتریاضی

Ax 0x 0
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چندتا از مجموعه هاي زیر، فقط یک زیر مجموعه دارد؟   -53
{ | }A x x2 3
{ | }B x x2 0
{ | }C x x2 3

سه)4دو)3یک)2صفر)1

}اگر - 54 , , , , }A 2 1 0 1 2 ،{ | }B x x A2 و|C x x A2آن گاه کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟
1(A C2(B C3(B C A4(( )n B C 2

تساوي -55
n mm na a به ازاي چه مقادیري ازa  همواره درست است؟( , )m n

1(a 02(a3(a4(a 0

وجود دارد؟» مثال نقض«براي چند تا از عبارت هاي زیر، - 56
هر چند ضلعی دلخواه، حداکثر سه زاویه خارجی قائمه دارد

منتظم، اندازه یک زاویه خارجی از اندازه یک زاویه داخلی، کوچک تر استضلعی nدر هر 
اگر ضلع هاي دو چهارضلعی، دو به دو با هم برابر باشند، آن دو چهارضلعی همنهشت هستند

سه)4دو)3یک)2صفر)1

2مترمربع می باشد. اگر طول این مغازه 30مساحت مغازه اي به شکل مستطیل -57 5 متر باشد، محیط این مغازه برابر 80
است با:

1(52(10 53(12 54(14 5

aاگر -58 1 9 8
aباشد، در این صورت حاصل عبارت 9 23 18

برابر است با: 5

1(3 2
5

2(3 18
5

3(84(2

yمجموعه جواب نامعادله - 59 ym3
4 }به صورت 2 | }y y کدام است؟mمی باشد. مقدار 7

1(1-2(13(4-4(4

x/در تساوي - 60 x15 2 0 کدام است؟xمقدار 0005
1(22(43(2-4(4-

محل انجام محاسبات:
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AD AE

2

A

)85تا 76اجتماعی  (از سؤال مطالعات
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)92تا 86زبان انگلیسی   (از سؤال 
-86A: What did you do yesterday evening? 

B: I ……………. a computer dictionary, so I  .................. the Internet.
wanted  downloaded)2wanted  installed )1
needed  searched)4needed   updated)3

87 My father is a fire fighter. He is able to put  ..................  fire. He works ........... shifts ............. the fire 
station. 

down – on – at )4out – at – on )3out – on – at )2off – at – on )1
88-My brother can't wake up early in the morning, so he  .................. late ………. work.

sometimes arrive  to )2often arrives  at )1
never arrives  in )4often  arrive  of )3

می باشد.صحیح کدام گزینه از نظر گرامری 89-
People hold ceremony, cook a special meal and wear new clothes at the turn off the year. )1
They usually check out and leave the hotel, then they finds suitable gifts for their children. )2
They search the Internet, buy some plane tickets, pack for the trip and book a hotel. )3
In Nature Day some people go to a pleasant environment, burn and hurt the trees. )4

می باشد.صحیح با توجه به متن کدام گزینه - 90
Each year on Fitr Eid Muslims hold a religious ceremony. It is the first day of Shaval. They say their Eid 
prayers after sunrise in mosques and holy shrines. They should donate some money to the poor. 

Muslims say the Eid prayers before sunrise. )1
The people celebrate Fitr Eid as a religious holiday. )2
The first day of Shaval is a cultural ceremony. )3
The people just say prayers in holy shrines. )4

؟نیستهای نظامی و سیاسی ایران از روسیه و انگلستان، ء نتایج مثبت شکستکدامیک از موارد زیر، جز- 82
های علمی و صنعتی کشورهای اروپاییتوجه ایرانیان به پیشرفت)1
های بازرگانی خارجی در ایران و رونق تجارت داخلیگسترش شرکت)2
جویی سیاستمداران و اندیشمندان و عالمان دینی برای جبران عقب ماندگیچاره)3
فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید)4

بود؟چه 1320هدف اصلی متفقین از اشغال ایران در شهریور - 83
برکناری رضا شاه از قدرت)1
های محورشکست دولت)2
استفاده از موقعیت و منابع امکانات ایران به سود خود)3
از بین بردن اقتصاد و گسترش فقر و گرانی در کشور)4

های فرهنگ بر یکدیگر درست است؟کدام گزینه در خصوص اثرگذاری الیه- 84
هاارزشعقاید دینی  هنجارها  )2هاارزشهنجارها   عقاید دینی  )1
هنجارها     ها  ارزشعقاید دینی   )4هنجارها     عقاید دینی  ها   ارزش)3

های آن است؟سروده زیر بیان کننده کدامیک از عناصر هویت یک ملت و ویژگی-85
دریغ است ایران که ویران شود/کنام پلنگان و شیران شود« 

»چو ایران نباشد تن من مباد/ در این بوم و بر زنده یک تن مباد
انتسابی-تاریخ )4اکتسابی- فرهنگ )3انتسابی- سرزمین )2اکتسابی- جامعه)1



 

 

1399-1400سال تحصیلی  ________دوره دوم متوسطهدولتیمدارس نمونه پایه دهمورودي آزمون
.ي آن را در پاسخ نامه، با مداد سیاه پر کنیدهاي پیشنهاد شده انتخاب و شمارهگزینهترین پاسخ را از میان*درست*

گزینه را انتخاب کنید.ترینمناسببا توجه به متن 91-
George has a very big dog and he has a very small car too. Last Monday, he went to his car after 
exercising; his dog went to the next one. George called it, but it stayed in the other car. When George 
put his key into the car the key did not turn because it was not his car. 

He was in the wrong car! And the dog was in the right one! )1
After his exercising, he was very tired last Monday. )2
George called the dog and he was very angry. )3
His car is so small and the dog can’t come with him. )4

گزینه را انتخاب کنید.ترینمناسببا توجه به متن 92-
Summer is a warm season in Iran and the students don't go to school.  Many Iranian people like 
going on trips. They travel to the north of Iran because of its pleasant environment. Most of the 
people prefer to travel by their car. They think it is better for them. 
Just the North of Iran has a wet and green environment. )1
Iranian people don't like travelling by train in summer. )2
People have more free time in summer then they take a trip. )3
Summer is not a good season in Iran because it is too warm. )4

)100تا 93عربی  (از سؤال 
ِ ةَْعَد ُمد«است ؟گزینه آمدهکدام درست عبارت مقابل دری ترجمه-93 ِه ِ رِجاِل ع َ

ْ سون ِمن أَ ».�ٍ صاَر إد
.پس از مدتی ادیسون از مردان بزرگ عصرش شد)1

.ادیسون، پس از گذشت مدتی یکی از بزرگان عصرش شد)2

.اش یکی از بزرگترین مردان شدادیسون در دوره)3

.پس از مدتی، ادیسون از بزرگترین مردان عصرش شد)4

؟استترجمه کدام یک از عبارات زیر درست-94
طَر نَفَسُه بِذلکَ الِعطر)1 َ ُمَدّرُس  معلم با عطر خودش، آن را عطر زد.ا
اجَ )2 ِ صعاِب ةٍ أنا  ٍ عنَد ا ِ م سخإ نا ها به ياری نيازمندم.هن
ن.َنُْظْر إ َمْن قاَل اُنُظْر إ َما قاَل و ال )3 ه ن ی كه گفت ن ن و به چ ه  به ك كه گفت ن
4( َ ِ ّراِسبَ ةُ الّطا َعلِمهاةُ ا َ َقَة  َْت طر شَ ش را تغي داد.دا ردود روش يادگ وز  آ

است ؟نادرستترجمه کدام گزینه - 95
َمامَ )1 شو، تو :ةُ قالَِت ا ُروِج: كبوتر گفت: نااميد  َ ا َن  َْقِدر نِت 

َ
، أ

َ
توا خارج شوی.ال تيأ

ام دهد، تباه ن كنيم)2 با را ا ر ز َمًال: قطعاً ما پاداش ك كه  َ ْجَر َمْن أْحَسَن 
َ
.  إنّا ال نُضيُع أ

ةِ : شما را)3 َكب ِنَا ا م  َمْدرََس ُ .   در مدرسه بزرگمان ديديمشاَهْدنا
4( 

َ
ری أ ؟ دنبال  ُساِعُد َمٍل؛ َهْل  َ ؟گردم؛ آيا به من كمک َُث َعن  ك
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َِم.فردو َو بَعَد َسَنواٍت ةإِنُه ........ ِمن جاِمعَ «؟براي جاي خالی مناسب استکدام گزینه -96 ْشهوراً  العا َ باً  »صاَر َطب
ِْرُج    )1 ُْرُج    )2ُ َرَج  )3َ ْخَرجَ )4َ

َ
أ

درست است؟» فعل امر و نهی«در ارتباط با کدام گزینه -97
وِم.)1 اَء قَبَل ا ُوا ا َ َ ، ال  َخواِن، اُ )2يا إِْخَو

َ
يها األ

َ
َمْزرََعِة.يا  ْخُرجوا ِمَن ا

3( ، َن.يا َزميال ِش ُعيوَب اآلَخر َساِر.)4التَ ، ِاْجِلْسَن  ال ال َ يا ُز

؟ندارددر کدام گزینه ترکیب اضافی وجود - 98
سْفَرِة العلميِة وَْحَدها.)1 ِ .)2َذَهبَْت إ ا سيّاَرت َ ا ْفُت ب َ َو
َذَهَب )3

َ
َمدرََسةِ أ وراً .إِ ا ُمتَحركَة .   )4َ صوَر ا سون ا ََع إد َ ِاْخ

با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟ » از احادیث و روایات به ما شد معلوم/شرف و منزلت مرد سخندان ادب است«بیت - 99
دِب.)1

َ
أل اَث  َْهِل َو ال م َ ْقَر  َ َسِب.ُحْسنُ )2ال  بَْح ال ُ  ُ ُ َْس األدِب 

َدِب.)3
َ
َمرِء بِالِعلِم َو األ ُف ا ٌ ِمْن َذَهِبِه.)4َ رِء خ دُب ا

َ
أ

؟هَ « دام پاسخ براي سؤالک- 100 َُشجُع صديق است؟نادرست» ل 
َشجُعها.    )1

ُ
.     کِ تَصدیقَُشجُع ََعم،)2ََعم، أ

َُشجُعها.     )3 َشجُع ََعم،)4ََعم، 
ُ
.     کِ تَصدیقأ

ان ما  ای  ت  و با آرزوی 
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