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قرآن ( سوال  1تا ) 11
 )1کدام کلمه قرآنی درست معنا شده است؟
الف)فضل  :برتر

ج)مِلَّة  :دین

ب)اَم  :اگر

د)اُعبُد  :عبادت کنید

 )2معنای درست کلمات ( اَنزَلَ – قُلنا ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
ب)نازل شد – گفته شد

الف)فرو فرستاد – گفتیم

ج)نازل کرد – گفتند

د)فرو فرستادیم – گفتیم

 )3با توجه به مفهوم عبارت قرآنی { وَلَاَجرُاالخِرَةِ خَیرٌ لِلَّذینَ ءامَنوا وَ کانوا یَتَّقونَ } پاداش نیک آخرت برای چه کسانی است؟
الف)اهل ایمان و یقین

ج)اهل تقوا و یقین

ب)اهل ایمان و تقوا

د)اهل یقین و باور

 )4کلمه « اَال » در عبارت قرآنی { اَال بذِکرِاللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوب } به چه معناست؟
الف)قطعا

ج)آگاهی

ب)بدانید

د)آیا نیست؟

 )5با توجه به عبارت قرآنی { ءَاِنَّکَ لَاَنتَ یوسُف } کدام معنا برای « لَاَنتَ » مناسب تر است؟
الف)قطعا تو

ج)همین

ب)برای تو

د)همان

 )6جمع کدام کلمه قرآنی درست نمی باشد؟
الف)جَنَّة  :جَنّات

ج)عَبد  :عابِد

ب)عَین  :عُیون

د)ثَمَرَة  :ثَمَرات

 )7ترجمه آیه ای که داده شده مربوط به کدامیک از پیامبران الهی است؟
« حمد و سپاس برای خدایی است که بخشید به من در کهنسالی اسماعیل و اسحاق را »
الف)حضرت نوح (ع)

ج)حضرت یعقوب (ع)

ب)حضرت ابراهیم (ع)

د)حضرت یوسف (ع)

 )8ترجمه عبارت قرآنی { اِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر } در کدام گزینه دقیق تر است؟
الف)قطعا خداوند بر همه چیز بیناست

ب)همانا خدا بر همه چیز داناست

ج)همانا خدا بر همه چیز آگاه است

د)قطعا خداوند بر هر چیزی تواناست

 )9کدام گزینه برای جای خالی ترجمه عبارت قرآنی مناسب است؟{ اَنَّ لَهُم اَجراً کبیراً } قطعا  ........پاداش بزرگی است.
الف)برای شما

ج)برای آنها

ب)همانا ایشان

د)همانا شما

 )11نقش شیطان برای انسان بر اساس آیه { اِنَّ الشَّیطانَ کانَ لِالِنسانَ عَدُوّاً مُبیناَ } چیست؟
الف)دشمنی نزدیک

ج)دشمنی آشکار

ب)دشمنی آشنا

د)دوستی حیله گر و روشن

پیام های آسمان (سوال  11تا )21
 )11کدام آیه شریفه نشان می دهد که پیامبر(ص) الگوی خوب ونیکویی برای ما می باشد؟
الف)لقَدجاءَکُم رَسُولٌ مِن اَنفُسِکُم
ج)کَمااَرسَلنافیکُم َرسُول مِنکم یَتلُوعَلَیکُم

ب)لَقَدکان لَکُم فی رَسول اهلل اُسوَهّ حَسَنه
د)وَمااَرسَلناکَ اِالرَحمَه لِلعالَمین

 )12کدام یک کامل ترین نمونه فداکاری حضرت علی(ع)در راه خداست؟
الف)خوابیدن بجای پیامبر(ص) ( لیله المبیت )

ب) خواندن آیات سوره توبه در میان مشرکان
د)نبرد در جنگ احد و خیبر

ج)تقسیم دقیق بیت المال
 )13درباره صدقه،کدام یک از عبارات زیر  ،کامل تر وصحیح تر است؟
الف)کمک های مالی به دیگران

ب)رسیدگی به محرومان

ج)هرنوع کمک به دیگران در راه خدا

د) خوش رفتاری با فقیران

 )14حضرت فاطمه (س) سعادت زنان را در چه امری می دانست و در چه هنگام با حفظ حیا و وقار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد و
نصیحت میکرد؟
الف)خوش اخالقی ومهربانی باهمسر ،هرگاه حق به خطر می افتاد
ج)دوری از مردان نامحرم ،هرگاه حق به خطر می افتد

ب)تربیت فرزندانی با ایمان وصالح،هنگام آموزش معارف دین به آنان
د) ساده زیستی و راز داری  ،هنگام آموزش معارف دین

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)
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 )15پیامبر اکرم(ص) فرمود ،شخصی که در دنیا.............اگر بمیرد،بر دین من نمرده است وخدا را در حالی مالقات خواهد کرد که............
الف)باخانواده اش بدرفتاری کند،از او خشمگین است.

ب)به امانت خیانت کند ،از اوخشمگین است

ج)نماز نخواند ،از اوخشمگین است

د) باپدر ومادرش بی احترامی کند-از او خشمگین است

 )16مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند........،نام دارد.
ب)ولی فقیه

الف) فقیه

د)مجتهد

ج)مرجع تقلید

 )17خون حیوانی که خون جهنده دارد ،ادرار ومدفوع حیوان حرام گوشت و ادرار ومدفوع حیوان حالل گوشت ،به ترتیب چه حکمی دارد؟
ب)پاک،پاک،نجس

الف)نجس،پاک،نجس

د)نجس،نجس ،پاک

ج)نجس،پاک،پاک

 )18به ترتیب،کدام یک از آب های زیر،آب کر و جاری وقلیل است؟
الف)آب لوله کشی،آب حوض،آب کوزه

ب)آب لوله کشی،آب رودخانه،آب آفتابه

ج)آب چشمه ،آب لوله کشی،آب کوزه

د)آب چشمه،آب استخر ،آب آفتابه

 )19کام یک جزء ارکان نماز نیست
ب)تکبیره االحرام

الف)رکوع

د) تشهد

ج)قیام

 )21گزینه صحیح را انتخاب کنید.
الف) واجبات نماز شامل 5رکن و5غیررکن می باشد

ب) قنوت درنماز واجب است

ج) دررکعت سوم وچهارم می توان به جای تسبیحات سوره حمد راتالوت کرد

د) ارکان نماز را اگرفراموش کنیم نمازمان باطل نمی شود

علوم تجربی (سوال  21تا )35
 )21در تولید ظروف سفالی از اکسید کدام ماده نمی توان برای رنگ آمیزی استفاده کرد؟
ب) کروم

الف) نیتروژن

د) مس

ج) آهن

 )22بتن مخلوطی از ................
ج) سیمان ،خاک رس ،آب

الف) سیمان ،آهک ،خاک رس ب) آهک ،خاک رس ،ماسه ،آب

د) سیمان ،ماسه ،خاک رس

 )23علت تشکیل کدام یک از دریاچه های زیر ،شکستگی های قسمتی از سنگ کره می باشد؟
الف)دریاچه سبالن

ج)دریاچه ارومیه

ب)دریای خزر

د) دریاچه غارعلیصدر

 )24یشترین مقدار توزیع آب شیرین در کدام بخش آب کره قرار دارد؟
الف) رودخانه ها

ج) آب های زیرزمینی

ب) دریاچه ها

د) یخچال ها

 )25واحد اندازه گیری باران در ایستگاه های باران سنجی چیست؟
الف) میلی لیتر

ج) سانتی متر مکعب

ب) میلی متر

د) قطره

 )26کدام یک از موارد زیر نادرست است ؟
 )1چشمه ها به وسیله قنات ها به سطح زمین راه پیدا می کنند .
 )2چشمه ها در مناطق شیب دار ایجاد می شوند .
 )3اغلب چشمه های آب گرم در اطراف آتشفشان ایجاد می شوند .
 ) 4سفره های آب زیرزمینی تحت فشار بر خالف سفره های آب زیر زمینی آزاد  ،آبخوان نامیده می شوند.
ج) 2و3
ب) 1و4
الف) 1و3

د) 3و4

 )27مردم یک روستا برای آبیاری باغ هایشان تصمیم به کندن چاه گرفتند  ،آنها زمین را کندند تا به آب رسیدند  .به نظر شما زیر آب چاه کدام
یک از موارد زیر می باشد ؟
الف) رس

ج) شن

ب) ماسه

 )28مطابق شکل ،به جسمی به جرم  ، mنیروهای
شود ،کار نیروی

و

الف)  222ژول – صفر ژول
ج)  222ژول  122 -ژول

و

د)هر سه مورد

وارد می شود و جسم در راستای افق  21سانتی متر به سمت راست جا به جا می

(به ترتیب از راست به چپ) چند ژول است؟
ب) صفر ژول –  2ژول
د)  1ژول –  2ژول

= 5N
= 01N

m
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 )29انرژی پتانسیل گرانشی وزنه کروی در کدام شکل بیش تر است؟



21gr
52gr

51gr

52gr
ب)

الف)

د)

ج)

 )31دانش آموزی از خوردن یک قطعه کیک  1181کیلو ژول انرژی دریافت کرده است  .اگر انرژی شیمیایی هر گرم از این کیک  18کیلوژول باشد
 ،دانش آموز چند گرم کیک خورده است؟
ب)  02گرم

الف)  02گرم

د)  102گرم

ج)  102گرم

 )31کدام یک از موارد زیر از انواع انرژی های تجدید ناپذیر نمی باشد؟
ب)زغال سنگ

الف)گاز

د)سوخت هسته ای

ج)سوخت گیاهی

 )32سوخت های زیستی مایع و گاز به ترتیب از کدام موارد زیر تأمین می شوند؟
ب) تفاله نیشکر  -پسماند گیاهان

الف) چوب  -تفاله نیشکر

د) تفاله نیشکر -گازهای موجود در عمق زمین

ج) چوب  -گازهای موجود در عمق زمین
 )33بیشترین انرژی گرمایی روی زمین از چه منبعی است؟
الف) سوخت های فسیلی
)34

ب) انرژی الکتریکی

د) سوختن چوب

ج) خورشید

یکی از دالیلی که فالسک خال می تواند مدت زمان زیادی دمای ماده درون آن را ثابت نگه دارد چیست؟

الف)به دلیل وجود خال از جریان همرفت جلوگیری می شود

ب) به دلیل وجود خال از انتفال انرژی از طریق رسانش جلوگیری می شود

ج) به دلیل وجود سطح نقره اندود ،رسانایی کم می شود

د) چون جنس فالسک از پالستیک است

 )35کدام پدیده زیر انتقال گرما فقط به روش همرفت را به درستی نشان می دهد ؟
الف) نصب دریچه کولر نزدیک سقف اتاق

ب) نصب دریچه کولر نزدیک کف اتاق

ج) نصب سیستم گرمایش نزدیک سقف اتاق

د) نصب بخاری گازی نزدیک کف اتاق
ریاضی (سوال  36تا )51

 )36روی یک خط تعدادی نقطه انتخاب کردهایم تعداد نیمخطها و تعداد پارهخطها برابرند تعداد نقاط کدام است؟
ب) 4

الف) 3

د) 5

ج) 0

 )37کدام تساوی مساحت شکل روبرو را نشان می دهد ؟

c

b
a

)

الف)
ج)

)

(

)

(

(

الف) - 5

برابر  2میشود؟

ب) + 5

 )39اگر  x=3yباشد حاصل عبارت

ج) - 12

د) 12

برابر است با ...

ب) 1

 )41مقدار عددی عبارت جبری
الف)صفر

a(bc)=(a2)c

د)

 )38به ازای چه مقدار  xحاصل عبارت

الف) -1

)

ب)

(

ج) 2
3
4

5

ب) -5

2

3
ج) 5

د) -2
2
15

3
7

به ازای  x=1کدام است ؟
د) 3

 )41جمله ی شصتم الگوی 111و24و15و8و3و 1کدام گزینه است؟
الف) 3522

ب) 3533

ج) 3022

د) 3521

آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم
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 )42چهار ضلعی  ABCDذوزنقه ای قائم الزاویه ای است اندازه ی زاویه ی  Cچند درجه است؟ «51

الف) 25

ب) 32
و

 )43مثلث

ج) 35
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̂»

د) 42

هم نهشت هستند  ,با چه تبدیلی این دو مثلث بر روی هم منطبق می شوند ؟

الف) انتقال

ب) دوران
B

C

D

ج) تقارن محوری

د) تقارن مرکزی

A

O

 141 )44مداد را بین بچههای کالس به طور مساوی تقسیم کردیم هیچ مدادی باقی نماند ولی  121خودکار را به طور مساوی تقسیم کردیم
 8خودکار باقی ماند این کالس حداکثر چند نفر دانشآموز دارد؟
ب) 20

الف) 22

د) 35

ج) 32

 )45سه زاویه  Aو  Bو  Cدو به دو متمم هستند مکمل حاصل جمع این سه زاویه چند درجه است؟
ب)  45درجه

الف)  122درجه

د)  32درجه

ج)  135درجه

 )46چند عدد اول سه رقمی میتوان یافت که مجموع ارقام آن  12شود؟
الف) صفر
)47

1
4

ب) 12

د) 0

ج) 10

حجم یک استخر به طول  41متر و عرض  31متر و  7211متر مکعب است عمق استخر چند متر است؟
ب)22متر

الف) 10متر

د) 24متر

ج)23متر

 )48اگر  (a,41) =8و  a,41 =121باشد آنگاه مقدار  aبرابر کدام گزینه است؟
الف) 24
 )49در عبارت
الف)

ب) 42
)

2
3

(12

4

د) 02

ج) 122

مقدار  xکدام است؟
ج)

ب) 1/5

2
5

د) 2/5

 )51اگر تمام ابعاد مکعبی را نصف کنیم آن گاه حجم آن ...............حجم اولیه می شود
الف)

1
3

1
ج)
0

1
ب)
4

د)

1
10

ادبیات فارسی (سوال  51تا )61
 )51درکدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟(تشدید غلط محسوب نمی شود)
الف)مصاحبت-اعظم-حیرت-تامل

ب)عبرت-قراعت-منظور-تامل

ج)عبرت-غراضه-منظور-تامل

د)اعظم-مصاحبت-تامل-هیرت

 )52دربیت«مندیش که دام هست یا نه/برمردم چشم دیدن آموز» مردم،به چه معنا است؟
الف)انسان ها

ب)آدمی

ج)مردمک

د)فکر و اندیشه

 )53معنای درست واژه های«تردید،اثنا،عالف،گلیم»به ترتیب در کدام گزینه امده است؟
الف)گمان-ابتدا-سرگردان-نوعی کفش ب)شک-میانه ها-بی کار-نوعی فرش ج)شک-میانه ها-بی پول-گلی

د)گمان-ابتدا-بی کار-گل سرشور

 )54در کدام گزینه حرف«را»به معنی«برای»می باشد؟
الف)مرا آموخت علم زندگانی

ب)مرا دردام ها بسیار بستند

ج)توراتوش هنرمی باید آموخت

د)تورا پرواز بس زود است و دشوار

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم

)55

سال تحصیلی 97 -98



با توجه به عبارت زیرکدام گزینه نقش واژه«طال»را به ترتیب درست نشان می دهد؟

" می گویند وقت طالست ولی بدون تردید وقت از طال گران بها تر است؛زیرا با صرف وقت می توان طال به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طال نمی
توان خرید".
الف)مسند-متمم-مفعول-متمم

ج)مسند-متمم-متمم-متمم

ب)مفعول-متمم-مفعول-متمم

د)مسند-متمم-مسند-متمم

 )56کدام یک از گزینه های زیردرباره«گلشن آزادی»نادرست است؟
الف)پس از کسب علم به روزنامه نگاری و سیاست روی آورد.

ب)«گلشن راز»یکی ازآثار ارزشمند اوست.

ج)تذکره شعرای خراسان«گلشن ادب»از آثارارزشمند اوست.

د)در سال  1313قمری در تربت حیدریه متولد شد.

 )57آرایه ادبی کدام گزینه در مقابل آن به درستی نیامده است؟
الف)من اینجا چون نگهبانم توچون گنج (تشبیه)

ب)تورا آسودگی باید مرا رنچ (تضاد)

ج)گه از دیوارسنگ آمد گه از در (مراعات نظیر)

د)شدش گیتی به پیش چشم تاریک (جان بخشی)

 )58نام کدام یک ازسراینده های بیت های زیر در مقابلشان اشتباه نوشته شده است؟
الف)ای مرغک خرد،ز آشیانه

پرواز کن و پریدن آموز(پروین اعتصامی)

ب)شبی در محفلی با آه و سوزی

شنیدستم که مرد پاره دوزی (ملک الشعرای بهار)

ج)به گفتار پیغمبرت راه جوی

دل ازتیرگی ها بدین آب شوی (فردوسی)

د)به راستی یکی از نوابغ ادب است

میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست (فروغ فرخزاد)

 )59کدام گزینه با مفهوم«وقت طالست» نزدیکی بیشتری دارد؟
الف)برنامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمربربادمکن

ب)قدر وقت ارنشناسد دل وکاری نکند

بس خجالت که ازاین حاصل ایام بریم

ج)وقت گذشته را نتوانی خرید باز

مفروش خیره(= بیهوده) ،کین گهرپاک بی بهاست

د)در آسمان عمر جوانی ستاره ای است

یکبار بیشترنکند در جهان طلوع

 )61همه گزینه های زیربه جز گزینه........بامفهوم عبارت«اگر من به این پیرمرد کمک کنم،خداهم به من کمک می کند»ارتباط مفهومی دارد؟
الف)تو نیکی می کن و دردجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

ب)خدمت حق کن به هر مقام که باشی

خدمت مخلوق افتخار ندارد

ج)ز نیکی همه نیکی آید به جای

به نیکی دهد نیز،نیکی خدای

د)خواهی که خدای برتو بخشد

باخلق خداکن نکویی
عربی (سوال  61تا)71

 )61کدام ترجمه صحیح است ؟
الف) عَلَیکَ بِمُداراةِ النّاس .

« برما الزم است که با مردم مدارا کنیم » .

ب) أَینَ الطَّالِبَتَانِ ؟ أَمامَ السَّفینَة .

« دو دختر کجا هستند ؟ پشت کشتی » .

ج) أَینَ االَوالد ؟ حَولَ البَیتِ .

« پسرها کجا هستند ؟ اطراف خانه » .

د) مِن أَینَ أَنتِ ؟ أَنَا مِن مَشهَد .

« تو کجایی ؟ من اهل مشهدم » .

 )62ترجمه کدام کلمه نادرست است؟
الف) اُسبُوعٌ  :هفته

ب) مَدینَهٌ :شهر

 )63کدام سؤال مناسب پاسخ داده شده است ؟
الف) مِن أَینَ أَنتَ ؟

ب) مَن هذَا الرَّجُل ؟

ج) مَرأهٌ :زن

د) اَقدامٌ :قدم

«  .....................؟ فِی نِهایَةِ هذَا الشَّارِع » .
ج) مَا إِسمُهُ ؟

د) أَینَ فُندُقُکُم ؟

 )64متضاد کدام کلمه نادرست است ؟
الف) غَالِیَة ≠ رَخیصَة

ب) هُنا ≠ هُناک

ج) بُستان ≠ حَدیقَة

د) نِهایَة ≠ بِدایَة

آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم
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 )65ترجمه کدام گزینه غلط است.
الف) ذَهَبتُ مَعَ اَصدقائی
ج)اَلفَلَاحُ زَرَعَ الریحان.

با دوستانم رفتم

ب) ما هی واجباتُکَ؟

آن تکالیف تو چیست؟

د) أَما صَعِدتَ الجَبَلَ؟

آیا از کوه باال نرفتی ؟

کشاورز (سبزی) ریحان کاشت

 )66ترجمه ی کلمات « فُستان _ سِروال _ لَکِن » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) پیراهن زنانه _ شلوار _ ولی

ب) شلوار _ پیراهن _ ولی

ج) پیراهن مردانه _ شلوار _ چرا

د) پیراهن _ شلوار _ یا

 )67عبارت((ماذا غَسَلتَ؟غَسَلتُ مَالبِسی َومَالبِسِ اُسرَتی))چند فعل دارد؟
الف)یکی

ب)چهارتا

د) سه تا

ج)دوتا

 )68نگارش کدام عبارت نادرست است ؟
ب) أَنا سَأَلتَ مُدَرِّسی

الف) أَ أَنتِ وَجَدتِ کِتابَکِ ؟

د) أَنتَ وَصَلتَ إِلی المَدرَسَةِ

ج) ألمُعلِّمُ دَخَلَ صَفَّهُ

 )69ترجمه صحیح عبارت ((تِلکَ الطّالِبَۀ ما رَفَعَت یَدَها)) درکدام گزینه است؟
ب)آن دانش آموز،دستش را باال نبرد.

الف)این دانش آموز،دستش را باال نبرد.

د) دست این دانش آموز ،باال نرفت.

ج)دست آن دانش آموز ،باال رفت .
 )71باتوجه به تصویر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .
الف) نَحنُ وَقَفنا لِأَخذِالجَوائز

ب) نَحنُ جَلَسنا لِأَخذ الجَوائز

ج) أَنا جَلَسنا لِأَخذِالجَوائز

د) أَنا وقفنا لِأَخذِ الجَوائز

مطالعات اجتماعی (سوال  71تا )85
 )71کدام جمله در مورد مصرف و مصرف گرایی درست نیست؟
الف) مسئولیت مصرف کننده مصرف درست است

ب) مصرف گرایی به اسراف می انجامد.

ج) فرد مصرف گرا تحت تأثیر مدگرایی قرار نمی گیرد.

د) مصرف کننده کاالها را برای رفع نیازهای خود می خرد.

 )72کدام گزینه ویژگی های طبیعی یک مکان را به درستی نشان می دهد ؟
الف) آب و هوا – ناهمواری ها -رودها -پوشش گیاهی

ب) سواد – زبان – آثار تاریخی – فعالیت های اقتصادی

ج) فعالیت های اقتصادی – ناهمواری – آب و هوا  -رودها

د) آثار تاریخی -پوشش گیاهی – رودها – آب وهوا

 )73ایران درکدم قسمت قارةآسیاواقع شده است؟
الف)جنوب شرقی

ج) شمال غربی

ب)جنوب غربی

د) شمال شرقی

 )74میزان بارندگی در این ناحیه از غرب به شرق کاهش می یابد؟
الف) ناحیه معتدل و مرطوب خزری

ب) ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستا نی

ج) ناحیه گرم و خشک داخلی

د) ناحیه گرم وشرجی سواحل جنوب

 )75کدامیک ازوظایف محیط بان نمی باشد؟
الف)تکثیر و تولید گونه های مختلف گیاهی

ب)اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه

ج)بازدید از منطقه تحت نظارت خود

د) شناسایی عوامل و رویدادهای مؤثر در تخریب محیط زیست

 )76پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ما کجاست؟
الف) جلگه های کناره دریای خزر

ج) ناحیه خوزستان

ب) کوهپایه های زاگرس

د) منطقه شهری تهران

 )77رودهای کشور ایران معموال بر چه اساسی به سه حوضه آبریز تقسیم شده است؟
الف) موقعیت جغرافیایی

ب) حجم آب رودها

ج) جهت جریان آب

د) طول رودها

 )78خاک کدام یک از مناطق زیر هوموس (گیاخاک) کمتری دارد؟
الف) جلگه گیالن

ب) دشت لوت

ج) کوهپایه های البرز

د) کوهپایه های زاگرس

 )79کدام یک از موارد زیر در نقشه راه ها مشخص نشده است؟
الف) رستوران ها

ب) رشته کوه ها و جلگه ها

ج) جاده های اصلی و فرعی

د) تعمیرگاه ها

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)
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 )81درهنگام تابستان ،جمعیت زیادی از مردم کشور ما به سواحل....................سفر می کنند.
ب) دریای عمان

الف) خلیج فارس

د) بندر عباس

ج) دریای خزر

 )81کدام نوع عکس برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده می شود؟
الف) عکس های ماهواره ای

ب) عکس های معمولی

د) عکس های هوایی

ج) عکس های دیجیتال

 )82کدام مسجد در شهر مشهد ساخته شده است؟
ب) مسجد شیخ لطف اهلل

الف) مسجد امام

د) مسجد جمکران

ج) مسجد گوهرشاد

)83در کشور ما کدام سازمان وظیفة حفاظت از خاک را به عهده دارد؟
الف) سازمان حفاظت از محیط زیست

ب) سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری

ج) میراث زیستی جهان

د) سازمان طبیعت گردی

 ) 84کدام گزینه درمورد خدمات شهرداری صحیح نیست؟
ب) نظارت برحمل ونقل عمومی

الف) ارائه پروانه ساختمان

د) احداث قنات

ج) احداث بوستان

 )85اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که می میرند باشد،چه پیش می آید؟
ب) جمعیت جوان کاهش می یابد.

الف) جمعیت رشد منفی پیدا می کند.

د) جمعیت افزایش می یابد.

ج) تعداد سالمندان افزایش می یابد.

زبان انگلیسی (سوال  86تا )95
?86)A: How old is your father, Mohsen
Mohsen: ………… 02.
4) I am

2) She

3)He’s

1)She is

)87اعداد روبرو را از چپ به راست بخوانید14, 31, 91 :
2) fourteen, thirteen, ninety-one

1) forty, thirty, ninety-one

4) fourteen, thirty, ninety-one

3)forty, thirteen, ninety-one

88)A: ………… picture ! Is that your brother ? B: yes, he is.
4) who

2) How

3)Nice

1) brother's

?89)A: Is Mr. Kamali your uncle
2) No, he isn’t our teacher.

…………… B:
1) Yes, he is your teacher.

4) No, he is our teacher.

3)He is my uncle.

91)Your father's brother is your ………………….. .
4) aunt

2) uncle

3)grandfather

1) son

91)My aunt i s a den_ist and my uncle is an engin_er.
4) f, n

2) t, e

3)f, e
B: She’s a cook.
3)brother's job

4) brother job

1) t, n

?…………92)A: What is his

2) sister's job

1) sister job

?93)A: ............. one is Mr. Alavi
…………B: He is the short man. He’s wearing a
1) Who – brown shoes
2) Which – blue shirt
3)Who – blue shirt

4) Which – brown shoes
B: The short girl.
4) How old

3)How
……… B:

4) Fine, thank you.

2) What

3)Oh, I see.

A: No, fifty.

?94)A: ………. is your aunt
1) Who

?95)A: My brother is 51. B: Fifteen

2) Nice to meet you.

1) You’re welcome.

