
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/08/05

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

(Personality * ،فصل اول: زیبایی آفرینش * فصل دوم: شکفتن:درس 3- مثل آیینه، کار و شایستگی * )دبیرستان ادیبموضوع انگلیسی نهم

کلمات «سریر»، «مصاحبت» و «خورسندي» به شکل نادرست نوشته شده اند. 1.گزینه 2
کد سوال: 238064-گزینه 2-1396-آسان

 
بررسی ساختار گروه هاي اسمی در گزینه ها:  2.گزینه 1

 
: صفت اشاره + صفت شمارشی + هسته + صفت بیانی ساده + صفت بیانی نسبی  گزینۀ 

 
: صفت اشاره + صفت مبهم + هسته + نشانۀ جمع + صفت بیانی ساده + صفت بیانی نسبی گزینۀ 

 
: صفت اشاره + صفت مبهم + واحد شمار (اسم) + هسته + صفت بیانی ساده + صفت بیانی ساده  گزینۀ 

 
: صفت اشاره + صفت شمارشی + هسته + صفت بیانی ساده + صفت بیانی ساده گزینۀ 

کد سوال: 239008-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1396-سخت

 
گزینه ي  کرم  متمم (را  از  حرف اضافه) 3.گزینه 4

 
گزینه ي  کنج خلوت  متمم (در  حرف اضافه) 

 
گزینه ي  این قفس  متمم (از  حرف اضافه) 

گزینه ي  پر  متمم نیست. (یا  حرف اضافه نیست)
کد سوال: 239984-منتا-1396-متوسط

 
«تو» پس از کسره آمده است و مضاٌف الیه است. 4.گزینه 4

 
«خود» را بشکن: چه چیزي را بشکنی؟ «خود» را پس «خود» مفعول است

آیینه شکستن: نهاد، خطا: مسند، است: فعل اسنادي
کد سوال: 240112-منتا-1396-متوسط

 
«چه» در گزینه ي  صفت تعجبی است، پس گزینه ي  حذف می شود. 5.گزینه 1

 
«امسال» در گزینه ي  مضاٌف الیه است پس گزینه ي  حذف می شود. 

«ایران» هم در گزینه ي  مضاٌف الیه است پس گزینه ي  هم حذف می شود.
کد سوال: 240130-منتا-1396-متوسط

دیبا به معناي پارچه اي ابریشمین رنگین است. 6.گزینه 1
کد سوال: 242910-منتا-1396-متوسط

 
فردوسی در قرن پنجم هجري درگذشت و اسرار التّوحید را محّمد بن منّور در وصف نیاي خود ابوسعید ابوالخیر نوشت. 7.گزینه 4

کد سوال: 257396-قلم چی-1397-آسان
، هر سه واژة «شوق»، «اشتیاق» و «مشّوق» از ریشۀ «ش و ق» و هم خانواده هستند. در گزینه ي  8.گزینه 2

: «اخالص» و «مخلص» از ریشۀ «خ ل ص »هستند و «مخصوص» از ریشۀ «خ ص ص». گزینه ي 
: «استعمال» و «معامله» از ریشۀ «ع م ل» هستند و «معلومات» از ریشۀ «ع ل م». گزینه ي 

: «حیران» و «متحیّر» از ریشۀ «ح ي ر» هستند و «ریحان» از ریشۀ «ر ي ح». گزینه ي 
کد سوال: 260916-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1396-آسان

 
مفهوم مشترك بیت سؤال و این گزینه: 9.گزینه 1

 
هر اندازه اي هم که از خداوند سخن گفته شود، باز هم بیانگر قدرت و عظمت او نخواهد بود.

: بخشیدن بنده ي : هر کاري باید به جاي خود باشد. / گزینه ي  : نکوهش تزویر و ریا / گزینه ي  بررسی سایر گزینه ها: گزینه ي 

 
خدا باعث رضایت و بخشایش خداوند می شود.

کد سوال: 269499-گزینه 2-1397-آسان
تصویر گریه کردن سنگ باعث ایجاد آرایۀ شخصیت بخشی در این بیت شده است. 10.گزینه 3

کد سوال: 298997-گزینه 2-1397-متوسط

 
«دوست من خیلی مهربان و باهوش است.» 11.گزینه 2

 
) تنبل ) بی رحم     ) باهوش     ) خودخواه    

کد سوال: 214709-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1395-آسان
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صفحه 2

) کوتاه شده is نیست فاعل جمله یعنی She مفرد است و همراه آن is به کار می رود. دقت داشته باشید که گزینه ي ( 12.گزینه 4
چون کوتاه شده is به صورت s' نوشته می شود.

کد سوال: 214711-منتا-1396-آسان

 
کلمه angry به معنی «عصبانی» است. 13.گزینه 3

 
) تمیز و مرتب ) عصبی         ) شوخ طبع     ) خجالتی    

کد سوال: 214872-منتا-1396-متوسط

 
«برادر من خیلی بلند قد است. «بلند قد» متضاد کوتاه قد است.» 14.گزینه 2

 
) مهربان ) نگران         ) کوتاه قد       ) خجالتی    

کد سوال: 214891-منتا-1396-متوسط
فاعل جمله عبارت Mina and her cousins (مینا و عموزاده هایش) جمع است و در پاسخ به جاي آن they (آن ها) به 15.گزینه 4

کار می رود.
کد سوال: 214989-منتا-1396-متوسط

 
ترجمه ي جمله: «اجازه ندهید امتحانات شما را ناراحت کنند. اگر خوب مطالعه کنید احساس راحتی خواهید کرد.» 16.گزینه 3

 
) گوش کردن ) ناراحت کردن                                     ) کار کردن                         ) کنترل کردن                        

کد سوال: 256092-قلم چی-1397-سخت

 
) نیاز داریم. 17.گزینه 4 : به دلیل وجود کلمه ي  «مردم» به فعل جمع (

 
) نیاز داریم.  : به دلیل وجود عبارت   به فعل جمع (

کد سوال: 271160-گزینه 2-1397-سخت
با توجه به جملۀ جمله دوم، گزینۀ « احتیاط» مورد نظر است. (یعنی جملۀ دوم: او بیش از حد سریع رانندگی می کند.) 18.گزینه 3

کد سوال: 279324-گزینه 2-1395-متوسط

 
کلمۀ selfish: خودخواه 19.گزینه 3

 
معنی جمله : یک شخص که فکر می کند بهترین است و همه بایستی او را دوست داشته باشند، خودخواه است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: دوستانه – صمیمانه : بخشنده  /  گزینۀ  : بیمار  /  گزینۀ  گزینۀ 

کد سوال: 302611-آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان-1397-آسان

 
«بهترین دوست تو چه ویژگی هایی دارد؟» «او کمی عصبی است.» 20.گزینه 2

 
) او خواندن شعر را دوست دارد.

 
) او کمی عصبی است.

 
) نه، او آن را دوست ندارد.

 
) بله، من بهترین دوستم را دوست دارم.

کد سوال: 362284-منتا-1397-متوسط
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