
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/08/14

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان ادیبموضوع 1.عربی (پایه هشتم):2.مطالعات اجتماعی (پایه هشتم)

 
ترجمه ي درست گزینه هاي دیگر: 1.گزینه 2

- نگاه می کنم - اجازه می دهم     - می پرسم    
کد سوال: 237731-منتا-1396-متوسط

 
معناي درست کلمات گزینه هاي دیگر: 2.گزینه 2

: َکَتَم: پنهان کرد : عالَم: جهان   /   گزینه ي  : کأنَّ: گویا، انگار   /   گزینه ي  گزینه ي 
کد سوال: 237945-منتا-1396-آسان
با توجه به کلمه ي «أمس» به معنی دیروز فعل باید به صورت ماضی باشد و با توجه به کلمه ي «المعلّم» باید مذکر 3.گزینه 1

 
باشد. بنابراین گزینه ي  درست است. ترجمه ي جمله: اي معلّم، آیا دیروز از مدرسه خارج شدي؟

 
ترجمه ي گزینه ها:

- خارج می شوي - خارج شدي (مؤنث)     - خارج می شوي     - خارج شدي (مذکر)    
کد سوال: 237727-منتا-1396-سخت

 
«َانا» ضمیر اول شخص مفرد و به معنی «من» می باشد و «َابَْحُث» فعل مضارع اول شخص مفرد می باشد. 4.گزینه 2

 
من در زندگیم به دنبال راه بهشت می گردم.

کد سوال: 238010-منتا-1396-آسان

 
«تو کتاب را در کیف قرار می دهی.» 5.گزینه 2

«أنَْت» ضمیر دوم (شخص مفرد و مذکر) است و تَْجَعُل هم دوم شخص مفرد و مذکر است.
کد سوال: 238075-منتا-1396-آسان

«َاْسَمُح» از ریشه ي «َسَمَح» به معنی اجازه می دهم می باشد و فعل «َاْسَمُع» از ریشه ي «َسِمَع» به معنی می شنوم 6.گزینه 1
می باشد.

کد سوال: 238208-منتا-1396-متوسط
تعداد سنگ ها چندتاست؟ چهار تا. 7.گزینه 4

کد سوال: 239335-منتا-1396-متوسط

 
: فستان به معنی پیراهن زنانه در گزینه ي  8.گزینه 4

 
: لَیَت به معنی اي کاش در گزینه ي 

: العبوَن به معنی بازیکنان در گزینه ي 
کد سوال: 239433-منتا-1396-متوسط

طریق به معنی « راه» می باشد و َطَرَق به معنی «کوبید». 9.گزینه 2
کد سوال: 239481-منتا-1396-آسان

 
«تََعلُّم: یاد گرفتن» 10.گزینه 1

«تَعلیم: یاد دادن»
کد سوال: 309482-گزینه 2-1397-آسان

 
تعاون به زبان ساده یعنی همکاري و یاري رساندن به یکدیگر. 11.گزینه 2

کد سوال: 226227-منتا-1396-متوسط
هیچ کس نمی تواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و بگوید من می خواهم آسوده باشم و 12.گزینه 3

 
نسبت به آنچه در جامعه می گذرد بی تفاوت باشد وزندگی خود را از دیگران جدا کند.

کد سوال: 226229-منتا-1396-سخت
در بخش خصوصی، مالکیت و ادارة بنگاه هاي اقتصادي کوچک در دست افراد است، مانند فردي که صاحب 13.گزینه 3

 
یک کارخانه یا مزرعه یا مغازه است.

کد سوال: 226376-منتا-1396-متوسط

 
هر وزیر مسئول یک وزارتخانه است و ساختمانی که دفتر وزیر در آنجا قرار دارد، وزارتخانه نامیده می شود. 14.گزینه 2

کد سوال: 226591-منتا-1396-متوسط
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صفحه 2

 
یکی از اقدامات دولت ها، تنظیم الیحه در امور مختلف است. 15.گزینه 1

کد سوال: 226655-منتا-1396-متوسط
نفت یک منبع طبیعی است و دولتی که بیشتر به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته است تا دیگر 16.گزینه 2

منابع، از اتمام قریب الوقوع منابع طبیعی بیشترین ضرر را می برد. برعکس دولتی که شهروندانش بازده کاري باال دارند، یا

 
مالیات را به خوبی و با رعایت اعتدال پرداخت می کنند، ضرر کمتري از اتمام این منابع خواهند دید.

کد سوال: 264217-قلم چی-1397-سخت
رئیس جهوري ایران حداکثر می تواند براي دو دوره ي متوالی چهار ساله، یعنی هشت سال متوالی رئیس 17.گزینه 4

 
جمهور باشد. حق رأي در انتخاب ریاست جمهوري براي همه ي ایرانیان و اتباع جمهوري اسالمی است.

کد سوال: 264245-قلم چی-1397-آسان
رئیس جمهور، وزیر را به مجلس معرفی و بعد از رأي اکثریت نمایندگان، وزیر انتخاب می شود. 18.گزینه 3

کد سوال: 273182-گزینه 2-1397-متوسط
دعاوي کیفري مربوط به اعمالی است که دادگاه براي فردي که مرتکب جرمی شده است مجازات تعیین 19.گزینه 2

می کند و افترا یا تهمت، مجازات زندان دارد.
کد سوال: 303378-گزینه 2-1397-سخت

پرخاشگري و نزاع، نتیجۀ کنترل (مهار) نکردن خشم است. 20.گزینه 4
کد سوال: 352235-گزینه 2-1395-آسان


