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))الخَبیرُالحکیمهوووالشَّهادِةالغَیبِعالم((      دارد؟(             ) آیه ي مقابل چند فلش ربط)1

پنج)4چهار                                      )3سه         )2دو                                       )1

))شویممیپیروزحتماًپیامبرانمومنکهاستکردهمقررخداوند))((---- واَنَا---اللّهکَتَب((جاهاي خالی عبارت مقابل با کدام کلمات زیر تکمیل می شود؟)2

1(سله–نَّلَاَغلبنَّ)2يرلی                                 –لَاَغلبسسله-لبی لَاَغ)3رسلی-لبیلَاَغ)4يرر

))المفلحونَهماللِّهحزبانَّاَال((آیه مقابل از کدام سوره است و به چه چیزي اشاره دارد؟            )3

جهاد در راه خدا–مجادله )4جهاد در راه خدا                  –احزاب )3جهاد در راه خدا           –مجادله )2پیروزي حق بر باطل                   –احزاب )1

))القُرآنِطُرُقُفَِانَّهابالسّواك،اَفواهکُمطَِیبوا( (حدیث مقابل به کدام آیه از قرآن نزدیک است؟                        )4

13آیه –سوره حجرات )604آیه -سوره الرحمن)793آیه –سوره واقعه )252آیه –سوره حدید )1

))نینفقورزقناهممماالصالةَ ویقیمونَوبالغَیبِیؤمنونَاَلَّذین((ارتباط دارد؟آیه ي مقابل با کدام یک از اصول دین)5

عدل)4نبوت             )3معاد                                               )2توحید                                                  )1

چگونه خوانده می شود؟در قرآن )) تَرضیا((کلمه ي )6

تَرضی)4اَترضی                                    )3تَرضا                                      )2اَترضا                                      )1

عبارات پر می شود؟جاهاي خالی متن زیر به ترتیب با کدام)7

هايورزشازکهکشتیحتّیوسوارياسبشنا،تیراندازي،بهوداشتندتوجهخودتندرستیوسالمتیبهما،دینپیشوایان((
اینبرندگانبهوکردندمیشرکت.....................و..................مسابقاتدرگاهیآنان.کردندمیسفارشبود،زمانآنرایج

)).دادندمیجایزهمسابقات
کشتی–اسب سواري )4تیر اندازي                     –اسب سواري )3کشتی                                  –تیر اندازي )2اسب سواري                             –شنا )1
))استناتوانوضعیفمؤمنازبهترند،نیروموقويمؤمن((این سخن از کدام بزرگوار است؟              )8
)ع(امام صادق)4)                            ع(امام موسی کاظم)3)                                     ع(امام علی )2)                                    ص(پیامبر اکرم)1
مربوط به کدام سوره از قرآن کریم است؟)).دادخواهیماوبهبزرگیاداشپگردد،پیروزیاشودکشتهبجنگد؛خداراهدرکسهر)(( 9
حشر)4نازعات                                             )3نساء                                      )2مجادله                                           )1

چیست؟) ع(نام عمه ي امام جواد)10
)                                         سالم اهللا علیها(زهرا)4)                       سالم اهللا علیها(معصومه )3)               سالم اهللا علیها(سمیه)2)                                         سالم اهللا علیها(فاطمه)1

.........:.............نماز زیارت نمازي است )11

.سدرنمازي است دورکعتی که ثواب آن به شخص زیارت شونده می )2.                     دو رکعتی که ثواب آن به شخص زیارت کننده می رسد)1

.سدرده می نمازي است چهار رکعتی که ثواب آن به شخص زیارت شون) 4چهار رکعتی که ثواب آن به شخص زیارت کننده می رسد                  ) 3

حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان کدام امام است؟)12

امام چهارم     )4امام هشتم                               )3امام هفتم                                      )2امام دوم                                 )1

تعلیمات دینی
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چه چیزي تشبیه کرده است؟فرصت ها را به) ع(امام علی )13

ماه پشت ابر)4باد                                       )3خورشید هنگام غروب                                    )2ابر                                      )1

))کیماحعزیزًااللّهکانَو(( آیه ي مقابل کدام صفات خداوند را بیان می کند؟)14

حکمت–رحمت )4قدرت                                  –مغفرت )3حکمت                          –قدرت )2حکمت                           –مغفرت )1

:..............یعنی)) تُؤمنونَ)((15

ایمان آوردند)4ایمان می آورند                             )3ند                                    ایمان آورد)2ایمان می آورید                                     )1

.پاسخ دهید18تا16با توجه به ابیات زیر به سواالت **

تو نیست نادانیعلم چندان که بیشتر خوانی                            چون عمل در 

نه محقق بود نه دانشــمند                              چارپایی بر او کتــابی چنـد

یا دفترآن تهی مغز را چه علم و خبر                            که بر او هیـــزم است 

این ابیات در چه قالبی سروده شده است؟)16

قصیده)4مثنوي                                    )3قطعه                                       )2غزل                               )1

این ابیات از کدام یک از شعراي زیر است؟)17

ملک الشعراي بهار)4سعدي                                    )3نظامی                                      )2حافظ                            )1

در ابیات باال چند صفت دیده می شود؟)18

چهار)4سه                       )3دو                                            )2یک                                )1

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟)19

باشد،دلیرانه در داستان هاي کوهن ایرانی آرش دل آور مردي بود  که وقتی قرار شد که کمانداري ایرانی تیري رها کند و هرجا تیر فرود آمد ،مرض ایران((
.))با پرتاب کردن آن ،سرزمین ایران را از بیگانه گان رهایی بخشیدبر قله ي دماوند برآمد و تیري در چله ي کمان نهاد و

هفت)4شش                                         )3پنج                                        )2چهار                                )1

))بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود*****گام فروردین که رساند زما درودهن((بیت  مقابل کدام خطّه از ایران زمین را معرفی می کند؟)20

فارس)4گیالن                                     )3قزوین                                    )2مازندران                          )1

))بوسه زن بر خاك آن وادي و مشکین کن نفس********ري بر ساحل رود اَرس  اي صبا گر بگذ((؟نیستدر رابطه با بیت مقابل کدام مورد صحیح )21

.به معنی سرزمین است))وادي )((4.          نقش مفعول را دارد))بوسه)((3.                   است)) ماضی((زمان فعل اول )2.                 بیت چهار جمله است)1

ادبیات فارسی

2
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در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟)19

باشد،دلیرانه در داستان هاي کوهن ایرانی آرش دل آور مردي بود  که وقتی قرار شد که کمانداري ایرانی تیري رها کند و هرجا تیر فرود آمد ،مرض ایران((
.))با پرتاب کردن آن ،سرزمین ایران را از بیگانه گان رهایی بخشیدبر قله ي دماوند برآمد و تیري در چله ي کمان نهاد و

هفت)4شش                                         )3پنج                                        )2چهار                                )1

))بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود*****گام فروردین که رساند زما درودهن((بیت  مقابل کدام خطّه از ایران زمین را معرفی می کند؟)20

فارس)4گیالن                                     )3قزوین                                    )2مازندران                          )1

))بوسه زن بر خاك آن وادي و مشکین کن نفس********ري بر ساحل رود اَرس  اي صبا گر بگذ((؟نیستدر رابطه با بیت مقابل کدام مورد صحیح )21

.به معنی سرزمین است))وادي )((4.          نقش مفعول را دارد))بوسه)((3.                   است)) ماضی((زمان فعل اول )2.                 بیت چهار جمله است)1

ادبیات فارسی
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ژه از نظر ساخت با بقیه متفاوت است؟کدام وا)22
زندگی)4ستپاچگی                                     )3بچگی                                            )2فرزانگی                                   )1

به کار رفته است؟) تضاد(در کدام گزینه آرایه ي )23
همیشه بر و بومش آباد باد***که مازندران شهر ما یاد باد )2مهربان هم چوجسم با جانیم             ***همه با هم برادر وطنیم)1
کاین موسم حاصل بود و نیست تورا بار***گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس)4،سود در کاستی؟     که کرد اي پسر***همه نیک نامی به و راستی )3

هم خانواده نیستند؟کدام دو کلمه )24
تعلّم–تعلیم )4آمرزش                      –آموزش )3مسبب                                 –سبب )2اصوات                           –صوت )1

.اشاره کرد)) ج نبوداگر قره قا((و شیفته ي ایل قشقایی که از جنله آثار او می توان به نویسنده ي معاصر و از عشایر فارس)25
قیصر امین پور)4محمد تقی بهار                         )3محمد بهمن بیگی                                   )2بهمن محمد بیگی                        )1

.را نشان می دهد-------- تصویر مقابل لباس مردان در دوره)26
ساسانی                                   )2صفویه                    )1
نادري)4سلجوقی                                    )3

؟نیستکدام جمله صحیح )27
دریا ها گودلهاي عمیق و پر از آبی هستند که به اقیانوس ها )1

.دارندراه
.سیار کمتر از جنوب آن  استعمق دریاي خزر در نواحی شمالی ب)2
.خلیج گواتر در جنوب غربی ایران واقع است و به جزیره ي خارکو بسیار نزدیک است)3
.و عمق آن کمتر استري آب خلیج فارس بیشتر از دریاي عمانشو)4

؟نمی باشدکدام یک از ماهی هاي دریاي خزر )28
تاس ماهی)4قباد                                 )3کیلکا      )2کپور                               )1

نام دیگر گذرنامه چیست؟)29
اسپورتیج)4گرین کارت                          )3روادید                                      )2پاسپورت                               )1

پایتخت کدام یک از همسایگان ایران است؟) )مسقط)((30
ازبکستان)4پاکستان                              )3عمان                                    )2بحرین                               )1

اهر علی چه نسبتی با محمد دارد؟خو.پدر علی با خواهر مادر محمد ازدواج کرده است.محمد خواهر ندارد.علی سه خواهر دارد)31
خواهر دوست محمد)4دختر دایی                              )3دختر عمه                              )2دختر شوهر خاله                                 )1

.پاسخ دهید33و 32داستان زیر را بخوانید و به سواالت **
را از  داخل سفره ي  مسافرانی که در باغی کنار جاده پهن کرده بودند برداشت و پرواز کنان از آن محل دور شد و بر روي درختی روزي زاغی قالب پنیري ((

: با خود گفت.ناگهان چشمش به زاغ افتاد که قالب پنیر بر دهان گرفته و بر روي درخت نشسته است.روباهی از آن نزدیکی عبور می کرد.بلند نشست
چه پر !چه زیبایی ! عجب پایی!چه دمی ! به به.شروع کرد به تعریف کردن از زاغ.توانم این قالب پنیر را از زاغ بگیرم؟ناگهان فکري به سرش زدچگونه می 

توانستی این همه زیبایی را چگونه!اي زاغ زیبا!رنگ سیاه و سفید پرهایش مانند سفیدي ماه در میان شب تاریک است که به چشم میزند!نگاهش کن!ابهت
!))به دست آوري؟من به تو حسادت می کنم

چرا روباه شروع به تعریف از زاغ کرد؟)32
.براي اینکه زاغ ذوق زده شده و با بازکردن دهانش پنیر به پایین بیفتد)2.             براي اینکه دل زاغ را به رحم آورد تا زاغ پنیر را به او بدهد)1
.براي اینکه زاغ پشیمان شود و پنیر را برگرداند)4.                                             براي اینکه زاغ پنیر را با او نصف کند )3
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شکل مقابل را نهایتاً به چند قسمت مساوي می توان تقسیم کرد؟)33

بی نهایت)5124)1283)362)1

.امروز براي مادرش کاري پیش آمده و نمی تواند او را به مدرسه برساند.ساله است8علی کودکی )34

رسه است؟کدام یک بهترین انتخاب براي رفتن علی به مد.کیلومتر راه است8از منزل علی تا مدرسه 

.با همکالسی خود تماس بگیرد و باهم پیاده به مدرسه بروند)2.                                                                            با تاکسی برود)1
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.نیرو و انرژي هر دو در یک راستا بوده و هردو یک کمت برداري هستند)2.                            نیرو از برهم کنش حداقل دو جسم ایجاد می شود)1
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5/14÷36/0مقابل تا یک رقم بعد از اعشار در خارج قسمت کدام است؟              باقی مانده ي تقسیم)55

1(028/02(28/03(8/24(0028/0

کدام است؟1با تقریب کمتر از ارتفاع مثلثگرد شده ي .سانتی متر است5/2سانتی متر برابر با مساحت مربعی به قطر 1/2قائده ي مساحت مثلثی با)56

سانتی متر5/2)4سانتی متر                            5)3سانتی متر                                            3)2سانتی متر                          5/4)1

کیلومتر کمتر است؟033/0دسی متر چند میلی متر از 216سانتی متر و 375)57

1(231002(23103(765004(7650

واحد بیشتر باشد،حاصلضرب دو عدد چند است؟4برابر دیگري 4اگر یکی از آنها از .است134دو عدد مجموع)58

1(31602(24183(32164(2808

59 (4
3عددي از 8

آن عدد کدام است؟.واحد بیشتر است9آن عدد 7

1(842(1263(1684(504

3پول حمید  )60
2پول سعیدوسعید 5

1پول علی و پول علی  4
مید تومان باشد،مجموع پول آقاي بیگدلی و ح200اگر پول  علی .پول آقاي بیگدلی است2

چقدر است؟

تومان480)4تومان                                             500)3تومان                                  300)2تومان                                    460)1

چوب کبریت نیاز است؟به چند ر توپ4×4براي ساختن یک مربع .ساخت1×1چوب کبریت می توان یک مربع 4با استفاده از )61

1(642(403(364(16

1یک نقاش ساختمان با هر بار فرو بردن قلمو در رنگ می تواند )62
. گرم رنگ مصرف می کند250دیوار را رنگ کند و هر بار فرو بردن قلمو در رنگ 240

شد، چند کیلو گرم رنگ استفاده کرده ایم؟متر مربع با3120اگر مساحت دیوار 

کیلوگرم8/64)4کیلوگرم                              3120)3کیلوگرم                                   780)2کیلوگرم                                25/3)1

زند ، بین کدام دو نقطهب)در جهت عقربه هاي ساعت(دور2/3) رادار(در شکل مقابل اگر عقربه ي )63

قرار خواهد گرفت؟

1(BC2(DE

3(EF4(CD

کدام است؟)  C B(اندازه ي پاره خط )64

دسی متر2/0)2میلی متر                                 300)1

سانتی متر5/2)4متر                                    میلی 100)3
7

C

D

E

F

G
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A

B
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E

DA

FG

CB
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