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قرآن ( سوال  1تا ) 11
 )1معنای درست کلمات قرآنی ( زَوج – خَبیر ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
ب)گونه – دانا

الف)جُفت – آگاه

د)همسر – با خبر

ج)نوع – آگاه

 )2با توجه به اینکه گاهی به جای ضمیر « ی » کسره ( ِ ) می آید  ،ترجمه درست عبارت (فَاعبُدونِ) کدام گزینه است؟
د)پس مرا عبادت کنید
ج)پس او را عبادت کنیم
ب)پس عبادت کردند مرا
الف)پس ما را عبادت کنید
 )3بر اساس عبارت قرآنی { وَ مَن یُرسِلُ الرِّیاحَ بُشراً بَینَ یَدَی رَحمَتِه } خداوند پیش از رحمت خودش چه چیزی را بشارت می دهد؟
ب)ابرها را

الف)بادها را

د)باران را

ج)هوای سرد را

 )4این دعای زیبا { هذا مِن فَضلِ ربّی } به نقل از کدام پیامبر خداست؟
ج)حضرت سلیمان (ع)
ب)حضرت موسی (ع)
الف)حضرت ابراهیم (ع)

د)حضرت محمد (ص)

 )5همه کلمات زیر درست ترجمه شده است به جز ........
ب)نَجعَلُ  :قرار بده

الف)نُریدُ  :می خواهیم

د)نَبَأ :خبر

ج)نَتلوا :می خوانیم

 )6در کدامیک از عبارات قرآنی زیر این مفهوم درک می شود« همان طور که خدا به تو نیکی کرد تو هم نیکی کن » ؟
د)وَ اَحسِن کَما اَحسَنَ اللّهُ اِلَی َ
ک
ج)هَل جَزاءُ االِحسانِ الّا االِحسان
ب)اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لِاَنفُسِکُم
الف)وَاللّهُ یُحِبُّ المُحسِنین
 )7با توجه به نکته معنایی به کار رفته در عبارت { اَن یَقولوا ءامَنا } ترجمه درست در کدام گزینه آمده است؟
الف)قطعا می گویند ایمان آوردیم

ج)اگر بگویند  ،ایمان می آوریم

ب)که بگویند ایمان آوردیم

د)که بگویید ایمان آوردند

 )8بر اساس آیه { مَثَلُ الّذین اتَّخَذوا مِن دونِ اهللِ اَولیاءِ کَمَثَلِ العَنکَبوت } ...خداوند داستان چه کسانی را به داستان خانه سست عنکبوت
تشبیه کرده است؟
الف)کسانی که کار خوب کمی دارند
ج)کسانی که دوستان غیر خدایی دارند

ب)کسانی که خدا را به خوبی عبادت نمی کنند
د)کسانی که ایمانی ضعیف و دوستانی گناهکار دارند

 )9کدام عبارت قرآنی درست ترجمه شده است؟
الف)وَ یوتونَ الزّکاة  :و اقامه می کنند زکات را

ب)هُم یوقِنون :آنها یقین دارند

ج)یُقیمونَ الصّالة  :برپا کردند نماز را

د)اولئکَ هُمُ المُفلِحونَ  :آنها همان نیکوکارانند

 )11معنای کلمات ( شاهِداً – مُبَشِّراً – نَذیراً ) که از ویژگی های پیامبر گرامی اسالم است به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
ب)شاهد – بشارت دهنده – مژده دهنده
الف)گواه – مژده دهنده – هشدار دهنده
د)گواه – بیم دهنده – بشارت دهنده
ج)شاهد – هشدار دهنده – بیم دهنده
پیام های آسمان (سوال  11تا )21
 )11منظور از کلمه نعیم در آیه شریف (ثم لَتُسئَلُنَّ یومئذٍ عَنِ النعیم) کدام نعمت است؟
الف) نعمت والیت اهل بیت

ب) نعمت عمر و زندگی

ج) نعمت سالمتی جسم و امنیت

د) نعمت کتاب آسمانی

 )12برابری اعالم جانشینی حضرت علی(ع) توسط پیامبر(ص) بارسالت ایشان ازکدام آیه شریفه برداشت می شود؟
ب)اِنَهُ لَقُرآن فی کِتاب مَکنُون
د)اِنمایُریدُاهلل لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِجسَ اَهلَ البَیت وَیُطَهِرُکُم تَطهیرا

الف)اَلیَوم یَئِسَ الَذینَ کَفَروامِن دینِکُم فَالتَخشَوهُم
ج)یااَیُهَا الرَسوُل بَلِغ مااُنزِل اُلَیکُ مِن رَبِک وَاِن لَم تَفعَل فَمابَلغتَ رِسالَتِه
 )13کدام گزینه بیانگرحدیث ثقلین است ونتیجه رهاکردن آن چیست؟

الف)ای علی آنچه برایت می گویم بنویس زیرا خداخواسته که تو را حافظ احکام ومعارف دین قراردهد-سرگردانی وگمراهی
ب)ای مردم من ازمیان شما می روم ودوچیز گرانبهارا در بین شما باقی می گذارم-خشم وغضب خدا
ج)ای مردم من ازمیان شما می روم ودوچیز گرانبهارا در بین شما باقی می گذارم-سرگردانی وگمراهی
د) ای علی آنچه برایت می گویم بنویس زیرا خداخواسته که تو را حافظ احکام ومعارف دین قراردهد –خشم وغضب خدا
 )14درکدام گزینه نماز صحیح است؟
الف)تنها چندتار موی گربه به لباس فاطمه چسبیده است
ج)نفیسه لباسش نجس بوده ولی فراموش کرده وبا آن نماز خوانده است

ب)مهدی با کمربندی از چرم گاو نماز می خواند
د)سعید با انگشتر طالیی که در دست دارد نماز می خواند

 )15مهمترین پیامدبدحجابی چیست؟
الف)ایجادناامنی برای زنان
ج)دور شدن از خدا

ب)کم ارزش شدن زن
د)موردآزارقرارگرفتن توسط مردان هوس باز
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 )16ضرب المثل" شنیدن کی بود مانند دیدن"وحدیث"صومواتصحوا"به کدام یک از فواید روزه اشاره دارد؟
ب)تقویت صبروتقوا-توجه به محرومان
الف)تقویت صبروتقوا-حفظ سالمتی
د)توجه به محرومان-حفظ سالمتی
ج)توجه به محرومان-تقویت صبروتقوا
 )17چرا نوجوانان و جوانان تأثیر بیشتری از مدها دارند؟
الف) به دلیل تجمل گرایی

ج) به دلیل تنوع طلبی و نوگرایی

ب) به دلیل خامی و بی تجربگی

د)به دلیل سادگی و زیاده خواه

 )18درآیه (( قُل مَن حَرَّمَ زینَةَ اهلل الَّتی اَخرَجَ لِعِبادِه وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِ))خداوند چه کسانی را مورد خطاب قرار داده است؟
الف)کسانی که بی دلیل خود را از نعمت های الهی محروم می کنند
ب)کسانی که وقتی مالی را به دست می آورند هرطورکه دلشان خواست از اموالشان استفاده می کنند
ج) کسانی که اسراف وزیاده روی می کنند
د)کسانی که راه میانه روی واعتدال را در پیش گرفته اند
 )19خداونددرقرآن کدام گروه راجزءافرادی که گمراه تر از چهارپایان هستند معرفی میکند؟
ب)کسی که توانایی اندیشیدن دارد اما استفاده نمی کند
د)کسی که نعمتهای خداوند را درست استفاده نمی کند

الف)کسی که به سود خود عمل نمیکند
ج)کسی که باافرادبی نظم وتنبل همنشین است

 )21کدام گزینه از عوامل هدر دادن عمر نیست؟
ب)بی توجهی به اولویت ها
الف)معاشرت با افراد بی نظم

ج) اسراف کردن

د) بی حال وتنبلی

علوم تجربی (سوال  21تا )35
 )21استخوان های گوش میانی به ترتیب از خارج به داخل کدامند؟
ب)چکشی  ،سندانی  ،رکابی
الف) رکابی  ،سندانی  ،چکشی

ج) سندانی  ،چکشی  ،رکابی

د) سندانی  ،رکابی  ،چکشی

 )22یاخته های ماهیچه ای در کدام یک از موارد ذکر شده دوکی شکل است ؟
ب) یاخته های ماهیچه ای جداره مویرگ ها

الف) ماهیچه زبان

ج ) ماهیچه توام پشت پا

د) ماهیچه ذوزنقه ای

 )23سفیدی چشم مربوط به کدام یک از پرده های ( الیه های ) چشم می باشد؟
ب) صلبیه

الف) قرنیه

ج) شبکیه

 )24کدام یک ازهورمون های زیر عکس هم کار می کنند ؟
ب) هیپوفیز  -پاراتیروئید
الف)انسولین  -گلوکاگون

د )مشیمیه

ج) پاراتیروئید  -غدد جنسی

د)موارد الف و ب صحیح است.

 )25کدام غده ،هورمونی ترشح می کند که تولید یاخته های خونی را افزایش می دهد؟
الف) غده زیرمغزی

ج )غده پاراتیروئید

ب )غده تیروئید

د )غده پانکراس

 )26جانداری که دارای سلول های بدنی  4n + 2کروموزوم می باشد  ،سلول های جنسی آن چند کروموزوم دارند؟
الف) 2n + 1

ج) 4n + 2

ب) 4n

د) 2n

 )27دانشمندان برنج طالیی را برای تامین کدام ویتامین تولید کرده اند؟
الف)ویتامینA

ج)ویتامینC

ب)ویتامین B

د)ویتامین D

 )28در کدام یک از روش های تولید مثل زیر حفاظت از جنین بهتر صورت می گیرد ؟
الف ) لقاح داخلی  -تخم گذار

ج ) لقاح خارجی – تخم گذار

ب ) لقاح داخلی – بچه زا

د ) موارد الف و ج صحیح است.

 )29خربزه و هندوانه دارای تعداد زیادی دانه می باشند که نشان می دهد این دو میوه تعداد زیادی  ..............دارند.
الف ) تخمدان

ب ) مادگی

د ) تخمک

ج ) بساک

 )31در یک مدار الکتریکی ،مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی را  3برابر می کنیم و اگر مقاومت را نصف کنیم  ،شدت جریان الکتریکی چند برابر
خواهد شد؟
3

الف)  2برابر

2
3

ج ) برابر

ب ) 6برابر

د)  2برابر

 )31اگر یک آونگ کوچک رسانای بدون بار را به یک کره رسانای بار دار نزدیک کنیم :
الف )آونگ به سمت کره کشیده می شود.
ج ) چون آونگ بدون بار است اتفاق خاصی نمی افتد.

ب ) آونگ از ابتدا از کره دور می شود .
د ) بار کره مثبت می شود .

 )32از المپ مدار مقابل چند آمپر جریان الکتریکی عبور می کند ؟
ب) صفر
الف ) 2
ج)

1
3

د ) 11
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 )33اگر یک میله پالستیکی را با پارچه پشمی مالش دهیم ،میله پالستیکی دارای بار منفی می شود و پارچه پشمی دارای  ........می شود.
ب )مقدار کمتری بار منفی()-

الف) همان اندازه بار منفی()-

د) مقدار کمتری بار مثبت ()+

ج) همان اندازه بار مثبت()+

 )34آهن ربای تیغه ای که شکسته شده ،به شکل های متفاوتی در آمده است ،قطب های نشان داده شده در کدام شکل نادرست می باشد؟
ب)قطعه شماره 1
د)هیچ کدام

الف)قطعه شماره 3
ج)قطعه شماره 2

 )35با توجه به شکل های مقابل می توان گفت :

ب) تیغه  Aو  Bحتماً آهن ربا و تیغه  Cو  Dممکن است آهن ربا باشند.
د) تیغه  Cو  Dحتماً آهن ربا هستند و تیغه  Aو  Bممکن است آهن ربا باشند.

الف) حتماً هر چهار تیغه آهنی ،آهن ربا هستند.
ج) تیغه  Cحتماً یک تیغه آهنی و تیغه  B، Aو  Dممکن است آهن ربا باشند.

ریاضی (سوال  36تا )51
 )36اندازه هر زاویه خارجی یک
3)1

ضلعی منتظم نصف اندازه هر زاویه داخلی آن است .کدام است؟
6 )4

5)3
̂ باشد اندازه زاویه ̂ چند درجه است؟

4)2

 )37در شکل زیر  Cxنیمساز زاویه ̂ است اگر
الف)55

ب) 45

ج)05

د)65

A

x
2
1

B

07

y

c

 )38در ذوزنقه متساوی الساقین  ABCDخط  ACنیمساز زاویه ̂ است ودر نقطه  Aبر ADعمود است اندازه زاویه ̂ چند درجه است؟

A

B
ب)55

الف)45

د)65

ج)55

C

2

1

D

 )39مثلث  ABCمتساوی االضالع است که اندازه ی هر ضلع آن  15سانتی متر است .سه مثلث متساوی االضالع به ضلع  aاز آن بریده شده تا
یک شش ضلعی منتظم بوجود آید .اندازه ی  aچند سانتیمتر است؟
الف)4
ج)3

A
a

ب)5
د)6

a

a

a
C
 )41ساده شده عبارت مقابل کدام است ؟
ج)
ب)2b
الف) صفر
 )41اگر 5
الف)1

4)2

(
ب)-3

2)2

(

)
2

3)2
ج )9

2

( آن گاه

()
د)

2

(
2

کدام است؟
د) - 5

a

a

B
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 )42اگر
الف)

1
2

2

2

ب)
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2

3 2 3 2

2
3

د)

3
2

⃗

 )43حاصل جمع بر دارهای ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ کدام است؟
ب) ⃗

الف) ⃗ 2
15
 )44نقطه ]
6
35
[
الف) ]
0

[

د) ⃗

ج) صفر

⃗

15
را سی بار متوالی با بردار  mانتقال داده ایم و به نقطه ]
1
1
1
ج) ] [ 6
ب) ] [ 1
1
6

 )45مقدار عددی عبارت مقابل به ازای  a = - 3و

[

 )46اگر
الف)-i+j

2

⃗و

⃗⃗

6

 b = + 2برابر کدام گزینه است؟

ب)-5
2

⃗

رسیدیم مختصات بردار  mرا بیابید.
5
د) ] [ 1

=
الف)+5



ج)+1

)2

(

)2

(

د)-1

⃗⃗⃗ باشد بردار مجهول برابر کدام گزینه است؟
ج)-i+2j

ب)-j+i

⃗⃗ 3

د) i-2j

 )47در شکل مقابل مختصات بردار برآیند(حاصل جمع) چند است؟
2
0
ب) ] [
الف) ] [
3
5
2
3
د) ] [
ج) ] [
5
3

2
]
3

⃗2

⃗2

3
] [
5
[

2
]
3

0
]
5

[

[
A

 )48در شکل مقابل  AM ،میانه است( )BM=MCمقدار  xکدام است؟
x
الف(6

ب(√34

ج(3 5

د(√52
C

 )49در متوازی االضالع  ABCDروبرو مساحت کدام است؟
الف)02

ب)36

ج)11

5

B

M
12

B

150
0

د)41

c

4

A
6
D

 )51در شکل زیر  ،با توجه به اندازه های داده شده زاویه  ، xچند درجه است؟
د) 55
ج) 45
ب)35
الف)65
√32

x

4
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ادبیات فارسی (سوال  51تا )61
 )51معنی واژه های ((مرید  ،ارشاد  ،مستمعان  ،کینه  ،حُرمت )) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
ب) ارادتمند،رشد کردن،گویندگان،عداوت،محترم
د) شاگرد،مرشد بودن،شنونده ها،دشمنی،عزّت

الف) شاگرد،هدایت،شنوندگان،دشمنی،احترام
ج) راهنما،راهنمایی،شنوندگان،دشمنی،احترام
 )52در گروه واژگان زیر چند غلط یافت می شود؟

(( سری نفوز ناپذیر  -محارت های اصلی  -درون مایع و محتوا  -آهنگ و لحن نصیحت  -آماده خدمت  -فروتنی و خاکساری))
الف) یک

ج) سه

ب) دو

 )53کدام گروه واژه ها با هم ،هم خانواده نیستند؟
ب) سنجش – سنجیدن -سنجیده
الف) خالق -خالقیت – اخالق

ج) شتابنده – پرشتاب – شتابان

د) چهار
د) نفرت – تنفّر – متنفّر

 )54عبارت زیر چه کسی را معرفی می کند؟
« نقاش و مینیاتورساز اواخر عهد تیموری و اوایل دوره صفوی،وی از مردم هرات و شاگرد سید احمد تبریزی بود .شاه طهماسب اول نزد او نقاشی
می آموخته است»
الف)کمال الملک

ج)علیرضا عباسی

ب)کمال الدین بهزاد

د)میرعماد

 )55عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟
سیدجمال  ،آرام و قرار نداشت .گاه در مصر بود ،گاه در استانبول ،گاه در افغانستان ،و گاه در هندوستان.
ج) دو
ب) سه
الف)چهار

د)پنج

 )56در کدام گزینه ،نقش دستوری کلمه مشخص شده درست نیست؟
ب) از گفته او مپیچ سر را (مفعولی)
الف) با چشم ادب نگر پدر را (متمم)
د) وز خواب سحرگهان بپرهیز (صفت)
ج) زنهار مگو سخن به جز راست (فعل نهی)
 )57کدام آرایه در عبارت زیر وجود ندارد؟
« حاصل ماه ها پشت در نشستن ،دانش دست و پا شکسته ای بود که اندک اندک در قلک ذهنش جمع شده بود»
ج)مراعات نظیر
ب)کنایه
الف)تشبیه
 )58معنی و مفهوم مقابل کدام گزینه درست نیست؟
(( ای خدایی که نوازش گر دل های غمگینی ))
الف) وی نوازنده دل های نژند
(( شکر و ستایش تورا به جای آورم ))
ب) گوهر شکر عطایت سفتن
(( گفت ای پیر ناتوان و ضعیف ساکت باش ))
ج) گفت کای پیر خرف گشته خموش
(( به آدم پست و فرو مایه ای مثل تو نیازمند نکرده است ))
د) به خسی چون تو گرفتار نساخت
 )59کدام بیت با مفهوم بیت زیر تناسب دارد ؟

"غافل منشین نه وقت بازی است
الف)چون با ادب و تمیز باشی
ب)می کوش که هر چه گوید استاد
ج)زنهار مگو سخن به جز راست
د)روزی که در آن نکرده ای کار

وقت هنر است و سرفرازی است"
پیش همه کس عزیز باشی
گیری همه را به چابکی یاد
هرچند تو را در آن ضررهاست
آن روز ز عمر خویش مشمار

 )61مفهوم بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟
(( حیف است طایری چون تو در خاکدان غم
الف)ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
ب) جان یک نفس درنگ ندارد،گذشتنی است
ج)تو پرتوی صفایی،از آن بارگاه انس
د)تا لشگر غمت نکند مُلک دل را خراب

زین جا به آشیان وفا می فرستمت ))
با درد صبر کن که دوا می فرستمت
ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت
هم سوی بارگاه صفا می فرستمت
جان عزیز خود به صفا می فرستمت
عربی (سوال  61تا)71

 )61ترجمه ی صحیح « سَوفَ أَصیرُ طَبیبَةٌ لِخِدمَةِ النَّاسِ » کدام گزینه است؟
الف) برای خدمت به مردم پزشکی خواهم شد
ج) برای خدمت به مردم پزشکی می خوانم

ب) برای خدمت به مردم باید پزشک شوم
د) برای خدمت به مردم پزشک می شوم

د)تشخیص

آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم
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 )62ضمیر مناسب برای جای خالی در جمله « لِمَاذَا  ..........لَا تَلْعَبُونَ؟» چیست؟
ب) أَنَا

الف) هِیَ

ج) أَنْتُمْ

 )63کدام فعل مناسب جای خالی است؟
الف) تَکتُبُ

د) أَنْتُماَ

« یَا أُختی  ،هَل  ............وَاجِباتِکِ ؟ »

ب) یَکتُبُ

د) کَتَبَ

ج) تَکتُبینَ

 )64درکدام گزینه تمام فعل ها مضارع هستند ؟
ب) یَنصُرُ _ تَنصُرینَ _ کَتَبَ

الف) تَغرَقُ _ یَجلِسُ _ قَرَأَت

د) تَعمَلُ _ تَقرَئِینَ _ نَجلِسُ

ج) تَکتُبُ _ جَلَسَت _ یَرفَعُ

 )65نگارش کدام جمله نادرست است ؟
ب) هِیَ تفعَلُ واجِباتِها

الف) نَحنُ نَقبَلُ کَالمَکَ

د) هُوَ کَتَبَت أَلدَّرس

ج) أَنتِ تَقرَئِینَ الکِتابَ

 )66مفرد کدام کلمه صحیح نیست؟
ب) فِراخ  :فَراخَه

الف) غِزالن :غَزال

 )67ترجمه ی درست را انتخاب کنید.
الف) توبه مردم ظلم نکردی

د) حَوائِج  :حاجَه

ج) جِبال  :جَبَل

« أَنتَ ال تَظلِمُ النَّاس »

ب) توبه مردم ظلم نمی کنی

د) تو به مردم ظلم می کنی

ج) توبه مردم ظلم کردی

 )68کدام گزینه پاسخ مناسبِ سوال است؟
«من یَرْجِعُ إِلَى الحَدیقَةِ و کَیفَ یَرْجِع؟»
الف) الفَالّحُ وَ بِالسَیّاَرَةِ

ب) مَسرُور وَ بِالسُرعَةِ

د) لِاَنّهُ حَزِینٌ وَ صَباَحاً

ج) مَساَءً وَ بِالسَیّارَةِ

 )69ترجمه ی عبارت « عَلَینا بِالمُهاجَرَة » کدام گزینه است؟
الف) باید مهاجرت کنی

ب) باید مهاجرت کنند

د) باید مهاجرت کنیم

ج) باید مهاجرت کنم

 )71کدام گزینه فعل مستقبل (آینده) می باشد؟
الف) سَمِعتُنَّ

ب) سَاَقدِرُ

د) سَلِمتُم

ج) سَالَت
مطالعات اجتماعی (سوال  71تا )85

 )71پیامبر پس از سه سال دعوت پنهانی از طرف خداوند ماموریت یافت نخست چه کسانی را به دین اسالم دعوت کند؟
د) سران مشرکان
ج) خویشاوندان
ب) عموم مردم را
الف) تهیدستان
 )72کدام اقدام پیامبر در واقع اعالم رسمی تاسیس حکومت اسالمی ،به رهبری ایشان در شهر مدینه بود؟
د) نبردهای پیامبر
ج) پیمان برادری
ب) تاسیس مسجد
الف) پیمان نامه سیاسی
 )73حضرت علی ع کدام شهر را به عنوان مرکز خالفت خود انتخاب کردند؟
ج) مکه
ب) کوفه
الف) مدینه

د) شام

 )74ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی در کدام یک از جنگ های زیر وارد شد؟
الف) قادسیه

ب) جلوال

د) نهاوند

ج) خیبر

 )75از سلسله های ایرانی پس از اسالم کدام ریشه و تبار ایرانی نداشتند؟
الف) آل بویه

ب) صفاریان

د) علویان

ج) طاهریان

 )76کدام یک از فرمانروایان زیر چندین بار به هندوستان لشکر کشی کرد؟
ج) آلب ارسالن
ب) سلطان محمود غزنوی
الف) طغرل سلجوقی
 )77در راس حکومت سلجوقی چه کسی قرار داشت؟
ب) وزیر
الف) فرمانده

د) سلطان محمد خوارزم شاه
د) خلیفه

ج) سلطان

 )78در آستانه هجوم مغول ها ،کدام منطقه بزرگ ترین مرکز علمی ،ادبی و مذهبی ایران بود؟
الف) شیراز

ب) اصفهان

د) ری

ج) خراسان

 )79بهانه حمله مغوالن به ایران چه بود؟
الف) کشته شدن بازرگانان مغولی به اتهام جاسوسی
ج) ویرانی شهر های تحت حمایت توسط ایرانیان

ب) ورود غیرقانونی ایرانیان به کشور های تحت حمایت
د) وجود ثروت زیاد و منابع عظیم در ایران

 )81ربع رشیدی توسط چه کسی بنا و وقف شد؟
ب) خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی
الف) خواجه نصیرالدین طوسی

ج) عطاملک جوینی

د) شمس الدین محمد جوینی

 )81یکی از مهمترین وظایف وزیران در دوران حکومت سلجوقی چه بود؟
الف) ساختن بناهای یادبود و آرامگاهها
ج) بهبود اوضاع اقتصادی و فرهنگی

ب) تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان
د) گسترش زبان و ادب فارسی
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)کدام یک از حکومت های زیر مخالف خلیفه عباسی بود؟82
د)حکومت سامانیان

ج)حکومت طاهریان

ب)حکومت علویان

الف)حکومت سلجوقیان

)رصدخانه مراغه در زمان کدام یک از پادشاهان ایلخانی ساخته شد؟83
د)اولجاتیو

ج)تیمور

ب)هالکوخان

الف)شاهرخ

)کدام یک از جنگ های حضرت علی (ع) جنگ با ظالمین بود؟84
د)جنگ خیبر

ج)جنگ صفین

ب)جنگ نهروان

الف)جنگ جمل

) مغوالن در زمان کدام سلسله به ایران هجوم آوردند؟85
د)صفاریان

ج)خوارزم شاهیان

ب)غزنویان

)95  تا86 زبان انگلیسی (سوال
86)My cousin is not good at …………………..
1)cook

2)cooking

4)to cook

3)cooks

87)All students can work with a computer ………………… .
1)well
2)very good
3)not very good

4)good

88)Your friend can ……………………………her drawing book.
1)bring

2)bringing

3)to bring

4)brings

3) o _ y

4) o _ i

89)My grandmother tells good st … r…es.
1) a _ y

2) a _ i

91)When you have a cold , you have a …………… too.
1) toothache

2) running nose

91)A: ……………………….
1) What's wrong?
3) How are you?

3) sore eyes

4) flu

B: No, I have mumps.
2) Are you all right?
4) Do you have the flu or mumps ?

92)A:My friend has a bad stomachache .
B: Don't ……… . I , ll ………. the doctor .
1) worry – call
2) help – ask

3) have – talk

4) worry – say

93)Mina has a toothache , she has a ………….. in her tooth. She should get some ……….
1)ache _ cold
2) toothache – help
3) health _ pain
4) pain _ rest
94)A: I can't drink tea. I think I have a sore throat.
B:Why ……………. you see a doctor.
1)do
2)are
3)don't

4)should

95)Which one is different in pronunciation ?
1) ready

2) headache

3) health

4) earache

الف)سلجوقیان

