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t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



                                     فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

  هاي فرد درست است؟  هاي زير، در كدام گزينه معني واژه با توجه به واژه  -1
  »سفاهت –قهر  –اوان  –تعليقات  –پالس  -وش خواجه –بدسگال  –تلطّف  –الزام «  
  هنگام –بدخواه  –گليم درشت و كلفت  –غضب  –ضرورت  –كدخدامنش  –خردي  كم) 1
  بدبين –نرمي كردن  –ناداني  -دانيدن الزم گر –سر وقت  –گليم درشت و كلفت ) 2
  خشم –بدنهاد  –ارزش  اي كم جامه –ها  پيوست –آغاز  –واجب گردانيدن  –داللت ) 3
  كدخدامنش –عقلي  كم –وقت  –ارزش  اي كم جامه –همنشين بد  –واجب ) 4

  شود؟ ديده مي» حرمت –مائده  –مط ن –طيلسان  –بازبسته  –برين  –چشمگير «هاي بيشتري از  در كدام گزينه، معني واژه  - 2
  . شود مانندي كه ازماليدن پشم و كرك درست مي فرش –آبرو  –واال  –ماندة غذا  پس –توجه  –وابسته  –قبا ) 1
  آبرومند –مشخّص  –نوعي ردا  –پيوسته  –بهشت  –مالند  پارچه كلفتي كه از پشم يا كرك مي –طعام ) 2
  بااليين –نعمت  –پوشش جنگجو و اسب  –مجدداً  – مهم –با آبرو  –بساط شطرنج ) 3
  بساط شطرنج  –برتر  –زنّار  –برازنده  –مرتبط  –ارجمندي  –نعمت ) 4

  : جز شود كه همگي داراي معني مشتركي هستند؛ به اي يافت مي در همة ابيات زير واژه  -3
 نمــاز شــام قيامــت بــه هــوش بازآيــد) 1

  

لسـت  كسي كه خـورده بـود مـي ز بامـداد ا    
  

 اي دلخـواه  خنك نسيم معنبر شـمامه ) 2
  

ــاه    ــداد پگ ــو برخاســت بام ــواي ت ــه در ه ك
  

ز خم طلوع سهيل شراب نزديك است ) 3
  

 ز كـــوه ســـرزدن آفتـــاب نزديـــك اســـت
  

 سـايد  دم بدميد و سـپيده مـي   سپيده) 4
  

ــد   ــويش را بيارايـ ــس روز رخ خـ ــه ويـ  كـ
  

  د؟ خور اماليي به چشم مي غلطدر كدام ابيات،   -4
ه آن ماية جهل اين قدرت كرده دلير  ـكه ب) الف

  

 كه ز انديشة دل بر حضر آسوده تو را   
  

 رسي مضطرب از گرد ره اي يوسف حسن  مي) ب
  

 دهشت آورده دوان از لب چاه كه تو را   
  

 ر ـيـده همنشين غـهي و تهوري تا شـكوت) ج
  

 سير كنم ز صحبت آن همدم دلرباي را   
  

 خوشه بساخت از پي مجد و سنا گوشه و ) د
  

 گوشة عرش از سرير، خوشة چرخ از بنان   
  

 ق جنونـي رونـرئي كز پـيـو دلي و دلـك) هـ
  

 راي را  شهنة ملك دل كنم، عشق ستيزه  
  

  هـ  –الف  –د ) 4  ب  -هـ  –ج ) 3  د  –ج  –الف ) 2  ج  –ب  –الف ) 1
  كدام گزينه، فاقد غلط اماليي است؟   - 5

چنين انديشه بر خاطر گذرد حاصل جز آن نباشد كه قابوس را ناموس برود و از شعلة زبان بلكه از لمعـة سـنان   اگر ) 1
  .گيالنيان خود را در معرض خطر آورده باشد

چون مدت مقام لشكر در گرگان امتداد يافت، قحط برخاست و ماده قوت كه مدد حياط بود، بريـده شـد و كـار بـه     ) 2
  .كردند الة جو را با گل خمير و بدان صد رمقي ميجايي رسيد كه نخ

  شمار مسكني ديدم مرتّب و ساكني يافتم مهذّب و مجرّب؛ منزلي لطيف و مربعي نزيف و غرباي بسيار و ادباي بي) 3
  و حمايت نوح بن منصور جوابي فرمود مشهون به انواع اعزاز و اكرام و التزام مواجب حقوق وفادت و قيام به شرايط اهتمام) 4

  خورد؟  اماليي به چشم مي غلطدر متن زير چند   -6
ها معاف دارم كه مرد قريب را از تعلّق  با خود گفتم كه اگر با اين قاضي اختالف دارم، خود را از ديگر صحبت«  

چون بدان حريم . اي به دست كردم و روزي به سراي قاضي آوردم صدري و تملّق صاحب غدري چاره نيست؛ تحفه
حجاب از ميان برداشته و . انبوه اي ديدم به شكوه و طايفه مت و مقام داوري و خصومت برسيدم، جنابي ديدم بهحكو

وار در قطع  شريه. نگريد شنيد و در هر يك برابر مي طريق ترفّع گذاشته، سخن وزيع و شريف و قوي و ضعيف مي
  ».بريد نات ميكوشيد و حيدروار حكومات را به زوالفقار حجج و بي خصومات مي

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

 3صفحه 

  اند؟  ها، درست معرفي شده سرايندة كدام سروده  -7
 دل گمان مبر كه نصيحت كند قبول  بي) الف

  

 ) عبدالحسين وجداني(من گوش استماع ندارم لمن تقول   
  

 ود مگير ـاس از خـان را قيـار پاكـك) ب
  

 ) ويمول(گرچه ماند در نبشتن شير و شير   
  

 ) نزار قباني(و خورشيد كربال را در بر داري  / اي كه رداي حسين را بر دوش / دم ـو را جنوب ناميـت) ج
  

  

 ن طريق از نفس پير مغان يافت ـآيي) د
  

 ) حافظ(اش نام نهادند پي آن خضر كه فرخنده   
  

  د –ب ) 4  ج –ب ) 3  د –الف ) 2  ج –الف ) 1
  هاي سرودة زير كامالً درست است؟  هكدام گزينه دربارة آراي  - 8

  لرزم كه بـاري بس گـران داردبر او بسـيار مي  جوالن سمندي كان پري در زير ران دارد  سبك  
  طرف نازش عنان دارد كشم، از يكبه ميلش مي  وپا، گرچه عـنـانش را  دستمن سرگشتة بي  
  .در مصراع اول، دو مجاز و يك كنايه مشهود است) 1
  . بخشي و تشبيه دارند ترتيب جان به» جوالن سمند سبك«و » ناز«) 2
  . شوددو كنايه و يك تناقض ديده مي» وپا دستسرگشتة بي«در ) 3
  . شوددر مصراع اول بيت اول اغراق و در مصراع دوم، حسن تعليل ديده مي) 4

  : جز ها كامالً درست است؛ بههاي مقابل همه گزينهآرايه  -9
بست تربيت چندين  نبودي پاي چه بودي گر) 1

  

) كنايه –تشبيه (پرواز شاهيني كه قصد مرغ جان دارد  سبك  
  

ي ـدان ام حسن حاال سرخوشي، اما نميــز ج) 2
  

) استعاره –مجاز (كران دارد كه اين رطل گران در پي، خمار بي  
  

      

 داردـاب نـر تـو مهـه پيش اختر حسن تــب) 3
  

) تناقض –ايهام (حاجت به آفتاب ندارد  جهان به دور تو  
  

ي تسليت اي دل ـر از پـده صبـدم آمــشني) 4
  

) استعاره –تضاد (بگو دمي بنشيند اگر شتاب ندارد   
  

  سرودة زير فاقد كدام دو آراية ادبي است؟   - 10
  »چه گوش كرد كه با ده زبان، خموش آمد  ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد«  
  استعاره  –كنايه ) 4  تضاد  –حسن تعليل ) 3  اغراق  –تناقض ) 2  مجاز  – بخشي جان) 1

  مشترك هستند؟ » كنايه –تشبيه  –حسن تعليل  – هاميا «ابيات كدام گزينه در داشتن   -11
نه خالف عهد كردم كه حديث جز تو گفتم ) الف

  

همه بر سر زبانند و تو در ميان جاني   
  

ت ـل شكفـر گـاك اگـب نيست بر خـعج) ب
  

 اندام در خاك خفت كه چندين گل  
  

باز مستان دل از آن گيسوي مشكين حافظ ) ج
  

زان كه ديوانه همان به كه بود اندر بند   
  

ن تو، اي چشمة نوش ـريـب شيـاي لـاز حي) د
  

غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست   
  

  الف –ب ) 4  ج –د ) 3  د  –ب ) 2  ج  –الف ) 1
  شود؟ دو تركيب وصفي و دو تركيب اضافي ديده مي ،در كدام گزينه  -12

  .امهرگز هيچ زيبايي لطيفي را در اين جهان نديده) 1
  .انگيز است اي زيباي عاشقانة زمين، شكوفايي گسترة تو، دل) 2
  . سرچشمة همة دردسرهاي تو اي ناتانائيل، گوناگوني چيزهايي است كه داري) 3
  . دهندة او نيستاي نشاناي نشانة خداوند است، اما هيچ آفريده، هر آفريدهناتانائيل) 4
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                                     فارسي
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 4صفحه 

  هاي كدام گزينه بيشتر از بيت زير است؟ تعداد جمله  -13
  »دو دست سعي را بر پشت بستم تا چه پيش آيد  نرفت از پيش كاري چون به دست و پا زدن صائب «  
گرفت دامن گل، شبنم از سحرخيزي ) 1

  

دار، مخسب بي رخ از اشك، تازهتو هم ش  
  

 جواب آن غزل مولوي است اين، صائب) 2
  

دار، مخسب شبه كم گير و زنده  ز عمر يك  
  

در جواني توبه كن تا از ندامت برخوري ) 3
  

 نيست چون دندان، لب خود را گزيدن، مشكل است  
  

 ريز، از تو نديدم بري نخل تو شد ميوه) 4
  

  

 رم، صبر و تحمل بس استدجامه چو گل مي  
  

  : جز هاي زير كامالً درست هستند؛ بهبا توجه به ابيات زير، همة گزينه  -14
 بست ديكه مهر تو  در او شا ستين يگريد

  

ــم در آ ــهييه ــوان د ن ــت ــر همتا دي ــمگ  تي
  

 رنـد يروز آن است كـه مـردم ره صـحرا گ   
  

ــخ ــل از باال   زي ــد خج ــرو بمان ــا س ــت  تي
  

  .ترتيب نهاد و مسند هستند به )روز(و ) ديگري) (1
  .شودجزئي يافت مي در بيت اول، دو مفعول و دو جملة سه) 2
  .خورددر بيت نخست يك فعل ناگذرا و يك واژة دو تلفّظي به چشم مي) 3
  . شوددر بيت دوم، دو جملة مستقل مركب و دو فعل مضارع التزامي ديده مي) 4

  گزينه با مصراع اول بيت زير يكسان است؟ تعداد و نوع اجزاي جمله در كدام   -15
  »بر سر سرو قدت حلقة كاكل بس است  در ره مرغ دلم حلقه مكن زلف را«  
در اين محيط، چو قصر حباب اگر صد بار ) 1

  

كنيم تو را شوي، آباد ميخراب مي  
  

به خاك درگهت چه تفاوت اگر نهيم ) 2
  

سر بر زمين كه كوي بال سرزمين ماست   
  

عشّاق را به دور تو از بادة حيات ) 3
  

قالب تهي فتاده و پيمانه پر شده است   
  

جان و تنم اي دوست فداي تن و جانت ) 4
  

مويي نفروشم به همه ملك جهانت   
  

  : جز هاي زير تعداد وابسته هسته بيشتر از تعداد وابسته وابسته است؛ بهدر همة گزينه  -16
 وصف راست نيايدال حسن وجودت به ـكم) 1

  

مگر هم آينه گويد چنان كه هست حكايت   
  

هاي خسته است اد بهار، مرهم دلــب) 2
  

 گل، موميايي پر و بال شكسته است  
  

روي كار ديگران و پشت كار من يكي است ) 3
  

دار من يكي است  زنده روز و شب در ديدة شب  
  

گسل با محتشم  الفت پيمان دـس آن بـان) 4
  

همچو پيوند طرب با جان ناشاد من است   
  

  در كدام گزينه واژة قافيه، فاقد ايهام است؟   -17
 در عالم پير هر كجا برنايي است) 1

  

عاشق بادا كه عشق خوش سودايي است   
  

آتش است اين بانگ ناي و نيست باد ) 2
  

هر كه اين آتش ندارد نيست باد   
  

خـواند هـمـي برخروشـيد و فـرياد ) 3
  

جهان را سراسر سوي داد خواند   
  

شود سيرت جـان مي خـاك او هم) 4
  

 شودسـرمـة چـشـم عـزيــزان مـي  
  

  

  شود؟ ديده مي» التدركه االبصار و هو يدرك االبصار«در كدام گزينه، مفهوم آية شريفة   -18
دلي در هـمه احوال خدا با او بود  بي) 1

  

كرد  ور خدايا ميديدش و از د او نمي  
  

يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم ) 2
  

دولت صبحت آن مونس جان ما را بس   
  

گفـته بودي كه چرا محو تماشاي مني ) 3
  

آنچنان مات كه حتّي مژه بر هم نزنم   
  

اي يوسف، آخر سوي اين يعقوب نابينا بيا ) 4
  

شده بر طارم مينا بيا  اي عيسي پنهان  
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 5صفحه 

  : جز شود؛ بهيافت مي» اي كاش عظمت در نگاه تو باشد«هاي زير مفهوم عبارت در همة گزينه  -19
فـكـر را اي جان به جـاي شخـص دان ) 1

  

زان كه شخص از فكر دارد قدر و جان   
  

 از يك انـديشـه كه آيـد در درون) 2
  

 صـد جهان گردد به يك دم سرنگون  
  

ردم و رويت ديدم چشم از آن روز كه برك) 3
  

به همين ديده، سر ديـدن اقوامم نيست   
  

دوست دارم كه خودم پشت خودم باشم و بس ) 4
  

به تن هيچ عـقابي پر و بـالي ندهم   
  

  در مقابل عبارات تماماً درست است؟  در كدام گزينه، مفهوم كنايي  -20
  )رديمتوقف كوتاهي ك: (در اين دو شهر يك سر پري زديم) الف  
  )اميدوار به تغيير افكار: (شدن ناميدم دمي در انتظار زاده تو را سپيده) ب  
از بيم : (ها پناه ببرداز بيم عقرب جرّارة دموكراسي قرن بيستم ناچار شده به مار غاشية حكومت سرهنگ) ج  

  ) تر پناه بردن مشكلي به مشكلي بزرگ
  ) كام شدنابينا و نا: (جهان تيره شد پيش آن نامدار) د  
  ) ارزش تحرّك و پويندگي: (گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري) هـ  
  د –ج  –الف ) 4  هـ –ج  –ب ) 3  هـ –الف  –ب ) 2  د -هـ  –ج ) 1

  مفهوم كدام گزينه، يادآور بيت زير است؟   -21
  » با جان بودن به عشق در سامان نيست  در عشق كسي قدم نهد كش جان نيست «  
ي ــود بيفشانــق ز خـرگ عاليـو بــر تــاگ) 1

  

كنيم تو را بهار عالم ايجاد مي  
  

 ست ي در من نفس نگذاشتهــوادي سرگشتگ) 2
  

 آلودة دامان منزل كن مرا پاي خواب  
  

م ـاي جسـود تنگنـاك بــان پـدان جـزن) 3
  

در خم قرار نيست شراب رسيده را   
  

چشم، مست يار شد مخمور و مدهوشيم ما ) 4
  

باده از جوش نشاط افتاد و در جوشيم ما   
  

  شود؟ ديده مي» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«در كدام گزينه، مفهوم   -22
 آن كس كه بدم گفت، بدي سيرت اوست ) الف

  

وان كس كه مرا گفت نكو، خود نيكوست    
  

 ات گـل، گلـشـني گـر بـود انديـشه) ب
  

 گلخني  مةور بود خاري، تو هي  
  

بس زميـن دل كـه نـبتش فكر بود  ) ج
  

 فـكرهـا اسـرار دل را وانـمـود  
  

 جهد كن تا پير عقل و دين شوي) د
  

 بين شوي تا چـو عقـل كـل تـو بـاطن  
  

 دو انـدر پي نفـس چو زاغــن مــهيـ) هـ
  

 كـو به گـورستـان بـرد نه سـوي بـاغ  
  

  د  –ج  –ب ) 4  ج  –د  -هـ ) 3  د -هـ  –الف ) 2  الف  –ب  –ج ) 1  
  : جز سفارش شده است؛ به» پرهيز از قضاوت سطحي«هاي زير به در همة گزينه  -23

زاهـد ظاهـرپـرست از حـال مـا آگـاه نـيست ) 1
  

در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست   
  

مـا نگويـيم بـد و مـيـل بـه نـاحـق نكنيم ) 2
  

    دلق خود ازرق نكنيم جامة كس سيه و  
كنند واعظان كاين جلوه در محـراب و منبر مي) 3

  

كنند روند آن كار ديگر ميچون به خلوت مي  
  

دور شـو از بـرم اي واعـظ و بيـهوده مـگـوي ) 4
  

من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم   
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                                     فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحه 

  است؟   غلطمفهوم مقابل كدام گزينه،   -24
شهري است پر نيك و بد وجود تو ) 1

  

) اهميت سرشت و خرد در سعادت افراد(تو سلطان و دستور دانا خرد 
  

فـراغ دلـت هـسـت و نـيـروي تن ) 2
  

    )هامندي از فرصتبهره(چو ميدان فراخ است گـويي بـزن 
غنـي را ز سيم و زر آرايـش است ) 3

  

) رزشمـندي قـناعتا(وليكـن فـقـيـر انـدر آسـايـش اسـت 
  

نبـينـد مـدعي جـز خـويـشتـن را ) 4
  

) مـراقـبـت از نقـش الگـودهي افراد(كه دارد پـردة پندار در پيش 
  

  كدام گزينه فاقد مفهوم عبارت زير است؟   -25
  ».زديك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي«  

  ست    قبادي و جمي ا هر ذره ز خاك كي  ادي بطَلب كه حاصل عمر دمي است ـــش) 1
  ه نداند اين حالــر كــارف نبود هــع  اين صورت كون، جمله نقش است و خيال   ) 2
  اد بزي اگرچه بر تو ستمي است ــرو ش  و به كام تو دمي است    ــع چــتركيب طباي) 3
     ها كوته نيستهـسانوس كه اين فــافس  چ منزلگه نيست ــاك هيــز در دل خـــج) 4

  
  

    زبان قرآن  ،عربي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

نَّی أن أزوَر األماکَن املَُقدّسة َمرًَّة اُخَری: و ُدموُعها تََتساقط ِمن أَعیِنها يأمقالت «  -26   :»!أ
  !كنم ارتيمقدس را ز يها مكان گريكه بار د كنم يآرزو م: گفت ،ختير ياز چشمانش م شيها كه اشك يمادرم در حال) 1
  !نميرا دوباره بب يارتيز ياست كه جا نيا مياز آرزوها گريد يكي شد يم ريسراز شياشك ها كه يدر حال: ش گفتمادر )2
  !نميرا دوباره بب يارتيز يگفته بود دوست دارم جا ختير يكه اشك از چشمانش م يمادرم در حال) 3
  !كنم تاريمقدس را ز يآرزو كردم دوباره جاها: آلود گفت اشك يبا چشمان مادر) 4

  :»!کانت األّمهاُت مشتاقاٍت إلی تَعلُّم طُرُِق تُبعد أطفالَُهنَّ ِمن ُمشاهدِة الَجّوال الکَثیرة«  -27
  !كنند يدور ليموبا اريمادران به فرزندان خود آموزش دادند كه از مشاهده بس) 1
  !ستندهمراه دور كنند مشتاق ه يگوش اديز دنيكه فرزندانشان را از د يمادرها به راه )2
  !مشتاق بودند يگوش اريبس دنيكردن فرزندانشان از د يها با آموزش از راه دور به منظور دور مادر) 3
  !تلفن همراه دور نگه دارند اديز  يكه فرزندان خود را از تماشا اموزنديرا ب ييها مادران مشتاق بودند تا راه) 4

سِم الّتي شاَرکَ  فيعنَدما نََجحُت «  -28 ًبا َفمي َبِقيَ فیها ِمن جمیع أنحاِء العالَم  ُمسابقة الرَّ   :»!مفتوًحا ُمِتَعجِّ
  !شد يو انگشت در دهان بودن همگ يباعث شگفت يمن در مسابقات جهان تيموفق )1

  !ماند دهانم از تعجب باز ينفر اول شدم از خوشحال يسراسر ينقاش هكه در مسابق يزمان) 2 
  !جهان شركت كرده بودند لبم باز و متعجب ماند يز همه جاكه ا يدر مسابقات نقاش تميبا موفق) 3
  !كه در آن از سراسر جهان شركت كرده بودند موفق شدم دهانم باز و متعجب ماند ينقاش ةكه در مسابق يهنگام) 4

ُر «  -29 َرِّ ُ   :»!َو أنَت حاِمُل َشهدٍ  َعيشيَفکَم 
  !هستيكه دارندة عسل  كني در حالي چقدر زندگيم را تلخ مي )1
  !يها دار كه شما عسل يدر حال يرا تلخ كرد مانيارها زندگب )2
  !وجود دارد ينيريهمه شهد و ش نيكه ا يدر حال يكن يرا تلخ م ميچقدر زندگ )3
  !يدار ينيريهمه شهد ش نيتو ا كه يدر حال يديبخش ها يرا تلخ مانيچند زندگ) 4

  األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة من أو إلی العربیة ّ   )۳۵ -  ۲۶( ع
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                                      عربي، زبان قرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحه 

ائُح ِباملُرشِف لَِتنظیِف ا«  -30   :»!لُغرِف و تَصلیحِ النَّواقِص األخریاِتََّصَل السَّ
  !ها و مشكالت ديگر را رفع كنند گيرم تا اتاق با مدير داخلي تماس مي) 1
  !هم شد يگرينظافت اتاق منجر به رفع نواقص د يبرا يداخل ريتماس جهانگرد با مد )2
  !رفتتماس گ گريمشكالت د ريها و تعم به منظور نظافت اتاق يداخل ريگردشگر با مد) 3
  !تماس گرفت گريد يمشكالت احتمال يبررس يكه به نظافت اتاق اشراف داشت برا نيگردشگر با ا) 4

  :»!َعینیها فيداَرْت لیلی املصباَح َعن یسارِها حّتی ال یِصَل َضوُؤُه إلیها دوَن أيَّ تأثیٍر «  -31
  !نگذارد ريچشمانش تاث ينور چراغ را به سمت چپ قرار دارد تا نور چراغ رو اليل) 1
  !بر چشمانش برسد يريتأث چيچراغ را سمت چپش چرخاند تا نورش نسبت به او بدون ه اليل) 2
  !نرسد يبيآس شرا به سمت چپ چرخاند تا به چشم ديرس يمن او كه نورش به يچراغ اليل) 3
  !كرد يريچشمانش جلوگ يبد آن بر رو ريبا چرخاندن چراغ مطالعه به سمت چپ خود از هر نوع تأث )4

الفیُن أن َوقع نَظَُر َسَمکَِة الِقرِش َعلَیها، تَِرضبُها ِبأنوفها الحادَّة و تَقُتلُها إذا َفهمِت «  -32   :»!الدَّ
  !كشند  يو م زنند يماو را  زشانيت يها ينيافتاده است با بها  آنبه  يها بفهمند كه نگاه كوسه ماه نيهرگاه دلف )1
  !كشد يزند و او را م يرا م وا زشيت ينيافتاد با ب اوبه  يكوسه ماه يها كه نگاه دنديها فهم نياگر دلف) 2
  !زد و خواهد كشت واهدخ دلفين با بيني تيزش او را بنگرد نيبه دلف يآنگاه كه كوسه ماه )3
  !كشد ميرا  وا شزيت ينيب است حتماً با  به او نگاه كرده يبفهمد كه كوسه ماه نيهرگاه دلف) 4

  :﴾ال دیَن لِمن ال عهَد لَه﴿ حیح يف املفهومالصَعیِِّن   -33
 مبـــادا كـــه بنديـــد عهـــد و قســـم) 1

 

ــم   ــد هـ ــه فريبيـ ــد آن كـ ــه اميـ  !بـ
  

ــدين) 2 ــه ســوگند و عهــد و بيــان  ب  گون
  

ــدا مـــي ــما را خـ ــان شـ  كنـــد امتحـ
  

 آر يبه جـا  يكرد يبا كس يعهد چو) 3
  

 دسـت مگـذار   عهـد از اسـت   مانيكه ا
  

 غزد پايدال معاش چنان كن كه گر بل) 4
  

 ات به دو دسـت دعـا نگـه دارد    فرشته
  

  :﴾إنَّ هللا ال یُضیُع أجَر املُحسنین﴿ :يف مفهوم هذه اآلیةال تناسب أيُّ عبارة   -34
ًا يَرَُه﴾) 1  ﴿فََمن يَعَمل ِمثقاَل ذَرٍَّة َخ

 

  

ــد   آن) 2 ــد روا بين ــردار ب ــه ك  ك
  

ــد    ــزا بينـ ــود جـ ــردار خـ ــود از كـ  !خـ
  

ــا ر  ) 3 ــار نكوكاره ــه ك ــداك  ا خ
  

ــي  ــه بـ ــا   نـ ــد رهـ ــز نمايـ ــزد هرگـ  مـ
  

 نگردد همي اجرشـان پايمـال  ) 4
  

 هــا چــه نيكوســت ايــن حســن حــال  بــر آن
  

  ».خوانَد مي كه روي تخته نوشته بود، در حالي آموزي است كه شعر را اين دانش«:عّین الصحیح  -35
   !کانت هذه الطالبُة تقرأ األشعار ِمن الّسبورة )1
  !الشعر و هو کاتب علی اللّوحةتقرأ هذه الطالبُة ) 2
  !هذا طالٌب یقرأ الشعر و هو مکتوب علی اللّوحة) 3
 !یقرأ هؤالء الطالُب الشعر و هو مکتوب علی الّسبورة) 4
  

  
  

 

ماٍت َمعدَ    ّ لِها و جنوِبها و رشِقها و غرِبها َفَوجدَت يف کلِّ ناحیٍة ِمن نواحیه ح نیَّة إذا سافرَت و انتقلَت يف أنحاء إیران ش
م  ّ مات ح ّ ِم و العالج و ِمن أشَهِر هذه الح م» رسعین«یقصدها باستمراِر آالُف أشخاص لِالستح ّ م» بلیران«و ح ّ  و ح

افیُة لِکَثیر ِمن  تأتيِمن أیَن « :مات املَعدنّیة سألَت ُمِتعّجًباهذه الح) نَظَرَت (و إذا ُزرَت . و غیرها» فردوس« میاُهها الشَّ

   ۴۲-۳۶(اِقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة(  
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                                      عربي، زبان قرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8صفحه 

الغالف الخارجي ( أمراًضا جلديَّةً  تشفيآالم  املفاصل و أخری  تشفياألنَف و الحنجرة و تلک  أمراض َتشفيَفهذه  »؟األمراض
ئة لألعصاب و قد تسأل أیضا )للجسم ذا یختلف َمَذاُقها«:ُمختلفة و أخری ُمَهدِّ م إلی آَخر، َفهذه طَّیٌب مذاُقها ) طعم(لِ ّ ِمن ح

ِمن أیَن؟ و ملاذا؟ و کیَف؟ أسئلة کثیرة »ه البحر و لکن کیف تکون باردًة أو فیه حرارة أو حاّرة جدا؟و تلک َغیُر طَّیب کَمیا
أل میاُهها بیَن الّصخور ُمذیبًة کثیًرا ِمن  َتجريک و الحقیقُة أنَّ هذه املیاَه املَعَدنّیَة أنهاٌر عظیمٌة تُحیِّر  تَحَت َسطح األرِض و 

و )آهک(و قد تُصادف هذه املیاُه طبقاٍت ِمن الِکلِس ) Fe( و الَحدید )C(و الَفحم  )Nicl2( کَاملِلحتُصادفها  التياملعادِن 
ٍة يف شکل ینابیع أو  رتتَفعالکربیِت، فَ  ِمن أعايل  َتجريحرارتُها إلی درجِة الغلیان أحیانًا و تصادف مخرًجا، و یَدفع بعُضها بعًضا ِبقوَّ

 . علی سطحها تجرين باطن األرض و الصخور يف الِجبال أو ینفتح مِ 
  

مات املعدنیة؟  الخطأما هو   -36   حول الح
  !تشفي آالَم املفاصل) 2    !تعالج األمراض املختلفة )1
ئهُ ) 3   !ةیّ لِبعِض األمراض الجلد دیالتُف) 4    !تُسّکن الفکر و تُهدِّ

مات املعدنیة؟عین  تأتيِمن أیَن   -37 ّ   :الخطأمیاه الح
  !بیع التي تحَت األرضِمن الینا )1
  !حین ترتفع الحرارة إلی أک )2
  !علی األرض تجريِمن بطن األرض و  تأتي) 3 

  !فیه عنارص مفیدة لألمراض التيِمن داخل األرض  تجري )4
  : الخطأعّین   -38

  !املیاه املعدنیة ال تکون أنهاًرا ِمن تحت األرض) 1
ة ِمن األر  )2   !ض بشکل ینبوعاملیاه تخرج بعض األحیان ِبشدَّ
   !الجبال أعالياملیاه املعدنیّة ِمن  تجرينُشاِهُد بعض األحیان ) 3
م و الّشفاء باملیاه املعدنیّة) 4    !یرغب کثیر األشخاص باالستح

ّمات؟  -39   :الخطأ عين کیف تکون میاه الح
  !ةاألمراض الداخلية و الخارجي تشفي )2  !الحرارة فیها کثیرة جًدا بعض األحیان) 1
  !املذاق بعضها جِید و بعضها غیرجیّد فيتختلف ) 4  !الیختلف طعم املیاه بالنسبة للمناطق األخری) 3 
   ۴۲-۴۰( الصرفيعیّن الصحیح يف اإلعراب و التحلیل(  
  :»أمراض«  - 40

   مفعول و منصوب –مرض و مذکر : جمع تکسیر مفرده -اسم ) 1
   إلیه مضاف –» َمرََض « :فعله» م ر ض«حروفه األصلیة ) 2
   فاعل و مرفوع –مریض : جمع تکسیر مفرده )3
  مضاف –مرض  :مفرده –جمع سا  –اسم ) 4

  : »تُحیِّر«  -41
  جملة فعلیة» ک«فعل و فاعله  – »تََحیُّر« :مصدره – للمؤنث –  للمفرد) 1
  فعل مع فاعله جمله فعلیة – »ُمِتحیِّر«: فعل من باب تفعیل و اسم فاعله) 2
  »أسئلة«فعل و فاعله – من باب تفّعل – »ی ر ح« :حروفه األصلیة – فعل ماض) 3
  فعل مع فاعله جملة فعلیة – من باب تفعیل – للمفرد املؤنث – فعل مضارع) 4
  
   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                      عربي، زبان قرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9صفحه 

  :»ترتفع«  -42
  و الجملة فعلیة» حرارة«فعل و فاعله  – من باب افتعال – للمذکر –مضارع ) 1
  و الجملة فعلیة» حرارة«فعل و فاعله  – معلوم – للمفرد املؤنث – فعل مضارع) 2
   »حرارة«فعل و مفعوله  – »رافع« :و اسم فاعله» ر ف ع« :حروفه األصلیة – فعل) 3
  فعل مع فاعله جمله فعلیة – »ر ف ع«: حروفه األصلیة – من باب افتعال – فعل ماض )4
  

  
  

  :»نون الوقایة«فیها  ماجاءعّین عبارة   -43
  !ُتحَسنيإلی الّناس  أحسني) 1
ت و  َفمي أّميَمَألْت  )2    !دروسييف  أعاننيِبالبس
   !ِمن رشور الحادثات بالديو اْحِم  ِاحِمني! إلهيیا ) 3
  !يف کتابة اإلنشاء ساعُدنييُ طَلََب املعلُم ِمن مهران أن ) 4

  !النافية للجنس»ال«فیها  ماجاء عّین عبارة   -44
  !یوَم ال حافلة يف الشارعال) 2     !إنَّ الظُّلَم ال دواَم له) 1
م إن ابتعدَت َعن االِجتهاد )3     !أیُّها الطِّفل ال تَقَرتِب ِمَن النَّار )4  !ال تََقدُّ

   !فعلیة لیستعّین الجملة التي   -45
ت) 2  !رجو و أستَغیث و أدنوأأخاف ِمنک و ) 1   !قد تُفتّش عیُن الحیاة يف الظَّل
المةيف بُعِدها َعذاٌب ِيف قرِبها ال) 3   !َسِل املصانَع َرکبًا تَهیُم يف الَفلَواِت ) 4   !سَّ

لعّین عبارة یُسَتفاد منها   -46   : وقوع الفعل احت
   !لیَت اإلعصار ال تنتقل الثُّلوج ِمن هنا إلی هناک) 1
ل املریض قادٌر علَی تَناُول الطَّعام) 2   !لَعَّ
  !دکوجو  فيإنَّ تلک النقطة السوداء القصیرة لیست کبیرة ) 3
  !صوُت الطّیور الَحَسُن خالل أغصان األشجار کأنَّه مهرجان ِمن األصوات) 4

  :فیها الحال التوجديف أيُّ عبارة   -47
له) 2   .یستخدم القراُن مفاهیَم ُمختلفةً ) 1 قًا يف أع   .احرتم هذان الطالبان ُمعلَمه ُمصدِّ
  .اشرتک الطّالب يف الجلسة و هم یتحدثّون حوَل األدب) 4    .ناتعاَش التَّالمیُذ بَعیدیَن َعِن األصدقاء زمن االمتحا)3

   :»الصفة«عبارة توجد فیها أيِّ يف   -48
  !تقرأ الطالبتان ُدروَسه مشکلةً ) 2  !املَطار یوَصَل املسافر ُمتأّخرًا إل) 1
ف أشاهُد زینَب  )3   !یُشّجع املُتَفرّجون فریَقهم فائزًا) 4    !الَجالَِسة يف الصَّ

  :ثال مجرد غیرلحال اسم فاعل ِمن اعّین   -49
روس مرسورةً  أصدقائيساَعَدُت ) 2     !هذا الطِّفل أبوه جالًِسا ُينادي) 1   !يف فَهِم الدُّ
    ! القراَن ُمشِفًقا َعيلَّ  جّديعلََّم ) 4       !أرَشَد ُمَعلُِّمنا التَّالمیَذ ُمحرتًَما )3

  ؟مًعاغة اسم فاعل و مبال ماجاءتأيِّ عبارة  في  -50
ف) 1 ق يف املهرجان) 2  !فَرح الطّالب لِکالِمه املُؤیَّد يف الصِّ   !رأینا املُِتَکلِّم الَخالَّ
باُر یَخِدُم ِبُکلِّ َشوقٍ ) 3  بًا ِمن کالمه) 4  !املَُمرُِّض الصَّ َمُة التِّلمیَذ ُمتعجِّ   !سأَل العالَّ
  
  

  
  

   املناسب ّ   )۵۰-۴۳(للجواب عن األسئلة التالية ع
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اند و عاقبت كار افراد  شده هيتشب يزيبه چه چ تقوا يدرباره تقوا، افراد باتقوا و افراد ب) ع( يحضرت عل تيدر روا  -51
  شده است؟ ميچگونه ترس تقوا يب
  تادن در ورطه گناهاف -ها  اسب) 2  افتادن در ورطه گناه -سواركاران ) 1
  افتادن در آتش -ها  اسب) 4    افتادن در آتش -سواركاران  )3

  نزند؟ يكند و دست به هر كار يكه شخص نمازگزار از گناه دور شود يموجب م ،كدام عامل  -52
  توجه به حضور خدا و نظارت او بر اعمالش) 2    ميقرآن كر حيوعده صر) 1
  امت اسالم انيمسلمان بودن و قرار داشتن در م )4    در برابر خداوند ياظهار بندگ) 3

  او داشته باشد؟ يبرا تواند يم يگريلباس نمازگزار مطرح شده، چه دستاورد د يكه برا يضرور يها شرط  -53
  .شود ياو م يشگيعادت هم يو آراستگ يپوش ساده) 2  .شود يم ليكمتر به كسب درآمد از راه حرام متما) 1
  .شود يهمواره از او دور م يظاهر يها يآلودگ) 4  .شود ياو پاك مدرآمد و كسب و كار ) 3

  مانند آن دارد؟ يانيز گر،يد يو كدام عمل ناروا ستيچ »يشرابخوار« ياجتماع انيز  -54
  يآزمائ بخت - يو دشمن نهيك جاديا) 2  آزمائي بخت -از دست رفتن آبرو ) 1
  يقمارباز - يشمنو د نهيك جاديا) 4    قماربازي -از دست رفتن آبرو ) 3

رفتار در چه  نينماز است و ا يموجب عدم قبول ن،يكدام رفتار انسان در قبال والد) ع(امام صادق  تيبنا به روا  -55
  مجاز دانسته شده است؟ يصورت

  .ستيمجاز ن يطيشرا چيرفتار در ه نيا -خشم  ينگاه كردن از رو) 1
  .ستيمجاز ن يطيشرا چيرفتار در ه نيا -خشم  يسخن گفتن از رو) 2
  .كرده باشند يدر حق فرزند كوتاه نيوالد -خشم  ينگاه كردن از رو) 3
  .كرده باشند يدر حق فرزند كوتاه نيوالد -خشم  يسخن گفتن از رو) 4

  دارد؟ يكه اذان صبح گفته شود، چه حكم كند يم يانگار سهل يا كه غسل بر او واجب است اما به اندازه يروزه كس  -56
  .اش باطل است اگر تا طلوع آفتاب غسل نكند، روزه) 2  .است حياش صح فرصت غسل كند و روزه نير اولد ديبا) 1
   .است حياش صح كند و روزه مميت تواند يم) 4  .باطل است رديو اگر هم بگ رديروزه بگ تواند ينم) 3

  نمازش را تمام بخواند؟ ديبا) طيشرا رينظر از سا صرف(كدام مسافر   -57
  .كه بخواهد كمتر از ده روز در سفر باشد يمسافر) 1
  .كه به قصد ستم به مظلوم به سفر نرفته باشد يكس) 2
  .حرام به سفر نرفته باشد يانجام كار يكه برا يكس) 3
  .برود كه بر او واجب نبوده است يبه سفر نشيوالد يكه با نه يفرزند) 4

، دو ركعت )ع(بود و بنا به فرموده امام صادق  ديمق يچه كار در هنگام مالقات با مردم به انجام) ص(اكرم  امبريپ  -58
  از هفتاد ركعت نماز بهتر است؟ يطينماز در چه شرا

  خوش ياستعمال بو -سر  يشانه كردن مو) 2  كپا لباس با -خوش  ياستعمال بو) 1
  خوش بوي استعمال -خوش  ياستعمال بو) 4  با لباس پاك -سر  يشانه كردن مو) 3

 كند؟ يم فيآن را چگونه توص ميناپسند دانسته شده است و قرآن كر يكار» برّجت«چرا   -59

  غافالنه -است  يرو ادهيز ينوع رايز) 2  غافالنه -است  طيافراط و تفر ينوع رايز) 1
  جاهالنه –است  طيافراط و تفر ينوع رايز) 4  جاهالنه -است  يرو ادهيز ينوع رايز) 3

  .شود يم.......... و پوشش او .......... نوع  شود، يو مستحكم م يدر روح انسان قو..........  يها كه رشته زانيبه همان م  -60
  رت مقبول –عفاف  - مانيا) 2    با وقارتر - يآراستگ -عفاف ) 1
  با وقارتر -عفاف  - مانيا) 4    رت مقبول - يآراستگ -عفاف ) 3
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  گرفته است؟ شهياز كجا ر زنان ژهيو احكام و ستيچ انگريزن، ب فياحساسات لط  -61
  بودن آنان نسبت به مردان فيضع -بودن او نسبت به مرد  فيضع) 1
  آنان يو ظاهر يدرون يها ييبايز -بودن او نسبت به مرد  فيضع) 2
  بودن آنان نسبت به مردان فضعي -او  يدرون يها ييبايز) 3
  آنان يو ظاهر يدرون يها ييبازي -او  يدرون يها ييبايز) 4

زن و  يبرا ،ورآالتيم مربوط به استفاده از زاحكيك از ا و كدام ستياز چ ينسبت به پوشش زنان ناش  ژهيتوجه و  -62
 است؟ كسانيمرد 

  عدم جلب توجه نامحرم -از نعمت جمال  يمند بهره) 2  عدم جلب توجه نامحرم -مردان  فتادنيبه گناه ن) 1
  ها عدم جواز آشكار كردن آن - از نعمت جمال  يمند بهره) 4  ها ن آنعدم جواز آشكار كرد -مردان  فتادنيبه گناه ن) 3

  ؟ستينكدام عبارت درباره حكم حجاب درست   -63
  .زنان در اجتماع است منيعامل حضور مطمئن و ا) 2  .ستيزنان در جامعه ن يسلب آزاد يبرا يقانون) 1
  .شود يتماع مسبب كاهش حضور زنان در اج) 4  .ستيمانع حضور زنان در اجتماع ن )3

  دارد؟ يتر داللت روشن ر،يز يها تياز واقع كي بر كدام ت،يب نيا  -64

  »صنم ياست، ا ارياخت ليخود دل  آن كنم ايكنم  نيا ييكه گو نيا«  

  خود يانسان در قبال كارها يريپذ تيمسئول) 2  انسان ارياخت ييجهان در شكوفا ينقش قانونمند) 1
  انسان، در طول اراده خداوند اريقرار داشتن اخت) 4  مير و تصمانسان از قدرت تفك يبرخوردار )3

  در انسان باشد؟ اريبر وجود اخت يشاهد تواند يكار اشتباه، چگونه م كياز انجام  يناش يمانيپش  -65
  .ميا كه ما به اشتباه بودن آن كار علم داشته دهد ينشان م) 1
  .مينجام ندهآن كار اشتباه را ا ميتوانست يكه م دهد ينشان م) 2
  .ميهست زانيكه فطرتاً از كار اشتباه و ناروا گر دهد ينشان م) 3
  .ميا آگاه بوده م،يداد يانجام م ديكه با يكه ما نسبت به كار درست دهد ينشان م) 4

ا كَُفوًرا﴿فهيشر هيآ  -66 ا َشاِكًرا َوإِمَّ ِبيَل إِمَّ   دارد؟ يتر كينزد ييباط معناقرآن، ارت گريد هيبا كدام آ ﴾إِنَّا َهَديَْناُه السَّ

  ﴿قَْد َجاءَكُْم بََصائُِر ِمْن َربُِّكْم فََمْن أَبَْرصَ فَلَِنْفِسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَيَْها﴾) 1
2 (﴿ ٌ يْطَاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِب   ﴾أَلَْم أَْعَهْد إِلَيُْكْم يَا بَِني آَدَم أَْن َال تَْعبُُدوا الشَّ
َا﴿) 3 َّ ِ َمثَْنى  قُْل إِ َّ ِ   َوفُرَاَدى﴾أَِعظُُكْم ِبَواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا 
ِّ َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوُه هَ ﴿ )4 َ َر     ُمْستَِقيٌم﴾ ِرصَاطٌ  َذاإِنَّ هللاَّ

َا لِكَ ذَ ﴿ فهيشر هيآ  -67 َمْت  ِ َ  َوأَنَّ  أَيِْديكُمْ  َقدَّ مٍ  لَْيَس  هللاَّ   كند؟ يم دييرا تأ» مختار بودن انسان«هد از شوا كي كدام لِلَْعِبيِد﴾ ِبظَالَّ
  يريپذ تيمسئول) 4  ميتفكر و تصم )3  تياحساس رضا) 2  يمانياحساس پش) 1

  خود، دست به انتخاب بزند؟ اريكه با اخت دهد يخاطر م نانياطم يكدام عامل به آدم  -68
  جهان يقانونمند) 2    خواست و اراده خداوند) 1
  يريگ ميرت تفكر و تصمقد) 4    ستمكار نبودن خداوند) 3

  ؟ستيندرست  ي،كدام عبارت درباره قضا و قدر اله  -69
  .و قاعده خاص خود را دارد يمهندس يزيكه هر چ يعني ياله يقدر و قضا) 1
  .است يريگ و بهره افتنيانسان قابل از سوي بنا شده كه  يتمام جهان بر اساس قواعد) 2
  .زند يرا بر هم م يو هر نظم كند يرا لغو م يانونتعلق گرفت، هر ق يبه امر يوقت »ريتقد«) 3
  .ديآ ينم ديانسان پد ياريكار اخت يبرا يا نهيزم چيو ه شود يبرقرار نم ينظم چيه ياله يبدون قدر و قضا) 4
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                      دين و زندگي
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  كدام است؟ ،انسان يها و رفتارها هدف نييعامل در تع نيتر مهم  -70
  افكار و اعتقاداتش) 4  دياعتقاد به توح )3  ديوحعدم اعتقاد به ت) 2  شا ي و شيوه زندگيدئولوژيا) 1

ثابت و  يتياست، شخص..........  رويكرده و پ ميخداوند تنظ........... خود را بر اساس  يانسان موحد چون زندگ«  -71
  .است........... دارد و برخوردار از  داريپا

  آرام يزندگ - او يها فرمان -قضاوت ) 2  يآرامش روح -او  يها فرمان - تيرضا )1
  آرام يزندگ -اعتقادات خود  -قضاوت ) 4  يآرامش روح -اعتقادات خود  - تيرضا) 3

 زيرا در قبال چه چ يانسان در برابر بندگان خدا، آدم تيمسئول انيو ب ياله يبه تقوا هيپس از توص) ع( يامام عل  -72
  شمارد؟ يمسئول م يگريد

  ها همه انسان) 4  انيو چهارپا ها نيسرزم) 3  رامبيخداوند و پ )2  خود يشوايامام و پ) 1
  ؟ستيندرست  يديكدام عبارت درباره جامعه توح  -73

  .كند يم تيو از محرومان و مستضعفان حما كند يبا ظالمان مبارزه م) 1
  .گرچه حكمت آن را نداند داند؛ يحكمت نم يرا در عالم ب يا حادثه چيه) 2
  .رديپذ يق حكومت نداده است را نمكه خداوند به آنان ح يحكومت كسان) 3
  .كند ينم يدوست ورزند، يم يبا آنان كه نسبت به خداوند و مسلمانان دشمن) 4

ِة َوَقْد ﴿ فهيشر هيآ  -74 َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْولَِياَء تُلُْقوَن إِلَْيِهْم ِبالَْمَودَّ ِ مؤمنان  ﴾ا َجاءَكُْم ِمَن الَْحقِّ كََفُروا 
  كند؟ يم ديكأبر آن ت يو با چه عبارت كند يم ينه يبا چه كسان يرا از دوست

     .ديكن يكه با آنان مهربان يا گونه به -دشمن خود و خدا) 1
   .دنديحق شما كفر ورز ندي به -دشمن خود و خدا) 2
  .دنديحق شما كفر ورز نيبه د -كافران) 3
  .ديكن يكه با آنان مهربان يا گونه به -كافران) 4

  دارد؟ يدر پ يمهم ياجتماع امديو چه پ ستياز چ يافراد در جهان ناش يبرخ يو دلبخواه هيرو يتصرف ب  -75
در كنـار   ريـ فق اريشدن جوامع بسـ  دايپ -. اند اند كه خدا را فراموش كرده سرگرم شده يويها چنان به امور دن از انسان ياريبس) 1

  ثروتمند اريبس جوامع
  يو روان يروح يها يبروز ناراحت - . اند اند كه خدا را فراموش كرده سرگرم شده يويها چنان به امور دن از انسان ياريبس) 2
  ثروتمند اريدر كنار جوامع بس ريفق اريشدن جوامع بس دايپ - . كنند يم يها جهان خلقت را ملك خود تلق از انسان ياريبس) 3
  يو روان يروح يها يبروز ناراحت -. كنند يم يها جهان خلقت را ملك خود تلق نساناز ا ياريبس) 4
  

     انگليسي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
76. A: Are you sure that Reza will come to the party tonight? 
 B: No, I’m not sure that he will come to the party tonight. He -------------- come to the 

party tonight. 
1) can not  2) may not  3) must not  4) should not  
 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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 13صفحه 

77. A: What time are you leaving ? 
 B: I am leaving --------------- the afternoon. Maybe, -------------- three o’clock p.m. I am 

coming back -------------- Sunday evening. 
1) in/at/on 2) in/at/in  3) on/at/on 4) in/in/on 

78. How old is your school? 
 It -------------- so many years ago. 

1) built 2) is built 3) was built 4) has been built 
79. Jack said that the exam starts at 8 o’clock --------------? 

1) didn’t Jack  2) doesn’t it  3) did he 4) does it 
80. Some parts of Iran are -------------- in which few or no plants or trees grow because there 

is little or no water and the weather is very hot and dry during the day. 
1) shrines 2) ranges 3) pyramids  4) deserts 

81. The American -------------- warned the American citizens to be careful, and leave that 
country immediately  
1) embassy 2) observatory  3) shrine  4) suggestion  

82. We must pay much attention to the cultural values of all countries all around the world 
and we must not -------------- any rule if we want to have a good and -------------- trip all 
the time. 
1) take/strong 2) publish/famous 3) break/safe 4) break/suitable 

83.  Teachers must try to teach students English -------------- in real- life situations so that 
they can -------------- their ideas, thoughts or feelings easily. 
1) generally/arrange   2) exactly/recommend  
3) unfortunately/contain 4) effectively/communicate 

84. If you know the cause of the problem, they might be able to -------------- how to prevent it 
from happening again. 
1) hang out 2) figure out 3) look up 4) give up 

85. Now that their business is good enough, they plan to -------------- their company by 
building two large buildings. 
1) reduce 2) provide 3) expand 4) combine 

86. Hafez is a very famous poet in Iran and he wrote many poems hundreds of years ago. He is also 
known to be the -------------- for many poets and authors -------------- the world. 
1) emotion/above  2) introduction/in 
3) inspiration/around   4) generation/around 

87. I had not seen my brother when he went to London 4 years ago. He came back from 
London yesterday and we -------------- each other. 
1) hugged 2) forgave 3) regarded 4) quitted 

 
 

 
 
 
The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radioes, 
televisions and telephones that it is hard to (88 -------------- what life would be like without 
them. When there is a (89) -------------- failure, people are badly affected, cars maybe stuck 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 
decide which choice (1), (2), (3), and (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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 14صفحه 

in heavy traffic because there are no traffic to (90) --------------, and food goes bad in silent 
refrigerators. 
      Yet people began to (91) -------------- how electricity works only a little more than two 
centuries ago. Nature has (92) -------------- been experimenting in this field for millions of 
years. Scientists are discovering more and more than the living world may hold a lot of 
interesting information about electricity that could benefit humanity. 
 

88. 1) compare 2) imagine 3) protect 4) save 
89. 1) solution  2) function  3) part 4) power 
90. 1) guide 2) surprise 3) collect 4) develop 
91. 1) create 2) observe 3) offer 4) understand 
92. 1) wisely 2) honestly 3) apparently  4) immediately 

 

 
 
 
 
 
PASSAGE 1: 
One reason that many people fail is that they lack confidence in themselves. If you think of 
yourself as being unworthy of great achievement, you will never achieve greatness. If, on 
the other hand, you know yourself and understand what your abilities are, you will certainly 
stand a chance of success. How may one realize all his possibilities and gain confidence in 
himself? One of the surest ways is for him to associate with the people who have really 
achieved greatness. It is impossible, however, for most people to come frequently into the 
presence of the great.  

The next best thing, perhaps, is for him to spend part of his time on reading about great 
achievers, Biography is a powerful stimulant to action. But these measures will not work 
unless one gets rid of a sense of inferiority and decides to do his best. One of our great 
philosophers expressed the idea in a single sentence when he said that each individual 
should hitch his wagon to a star. 

93. What is the best title for the passage? 
1) Outstanding people  2) Ways of becoming successful 
3) Biography of great people 4) Lack of confidence and Achievement  

94. Accoreing to the author, a basic cause of failure is lack of --------------. 
1) achievement  2) effort and hard work  
3) thought fullness  4) self – confidence 

95. The writer advises that, as a starting point for greatness, one can --------------. 
1) read biographies  2) think only of himself   
3) get a college education  4) be responsible for certain possibility 
 

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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 15صفحه 

96. The expression “hitch his wagon to a star” underlined in the passage is closest in 
meaning to -----------------. 
1) follow a good person 2) decide to do big things 
3) ignore all details  4) read great books  

PASSAGE 2: 
There are about 140 countries which belong to the third World and which are known as 
developing, less developed and poor countries. Although there are great differences between 
them, they do have a number of features in common. For example, much of the third World 
is in poverty. A few exceptions to this rule are Saudi Arabia, Kuwait, and Libya, However, 
because the economies of these three countries depend largely on one export, oil, they are 
still vulnerable in the world market. Most of the developing countries still have very little 
industry. Farming is often the only way by which the country can make money. Even worse, 
many of the countries only produce enough food to keep their own populations alive. India 
is a classic example of this, as no less than 70 percent of its 970 million people work on the 
land for a living. Another feature which links less developed countries is life expectancy. 
People die younger in the third World because of the poverty in which they live. People 
have much less healthy diets than in developed countries, and health care is also more likely 
to be inadequate. 
97. According to the passage, the third World countries --------------------. 

1) produce most of the oil and other products in the world 
2) many of them can produce many different products 
3) consume more than they produce for their own populations 
4) are classified as developing, less developed and poor countries 

98.  One can understand from the passage, that Saudi Arabia, Kuwait and Libya -------------. 
1) are developing countries with fewer problems 
2) are more vulnerable than the other countries 
3) depend on oil as much as possible 
4) are the richest countries in the world 

99. Someone who is vulnerable can be easily ---------------------. 
1) hurt 2) pleased 3) interested 4) developed 

100. According to the passage, the special feature of the less developed countries is that -------
--------------. 
1) developed countries help other countries as much as possible 
2) the poor have as healthy diets as the other countries 
3) many of them can produce different products 
4) life expectancy is very low 
 
 
 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  شناسي زمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 16صفحه 

  كدام گزينه، دليل مناسبي براي عبارت زير است؟   -101
  ».حركت ظاهري خورشيد از شرق به غرب است«  
  حركت انتقالي زمين از غرب به شرق ) 2  حركت وضعي زمين مخالف ساعت) 1
  قرار گرفتن خورشيد در كانون مدار سيارات) 4  اي چرخش سيارات در مدارات دايره) 3

  .است................. شيري حدود قطر بزرگ كهكشان راه   -102
  ميليون كيلومتر 150) 4  هزار سال نوري 100) 3  هزار سال نوري 10) 2  دقيقه نوري 3/8) 1

  كدام گزينه، پيامد عبارت زير است؟  -103
  ».كنند، يك ورقه فرورانش خواهد كرد وقتي دو ورقة اقيانوسي به يكديگر برخورد مي«  
  زاير قوسيج) 2    رشته كوه هيماليا ) 1
  بسته شدن اقيانوس اطلس) 4    پشته ميان اقيانوسي) 3

  در تعيين سن نخستين سنگ هاي كره زمين است؟ 238ترين دليل استفاده از اورانيوم  كدام گزينه، مهم  -104
  سرعت ثابت واپاشي) 2  206تبديل به عنصر پايدار سرب ) 1
  هاي آذرين اوليه سنگ هوازدگي شديد در) 4  ميليارد سال  5/4عمر  مدت نيم) 3

  وجود دارد؟  خطاشناسي و رويدادهاي مهم آن، چند رديف  در جدول زمان زمين  -105
1 (4  
2 (3  
3 (2  
4 (1  

  
  كدام گزينه با ويژگي كاني در تصوير زير، مطابقت دارد؟   -106

  درجه سختي كم) 1
  داراي رنگ ثابت) 2
  سازي كاربرد در چيني) 3
  نوعي كاني سيليكاتي) 4

  وجود دارد؟ » روي و مسكوويت«ترتيب، احتمال تشكيلِ  در كدام سنگ به  -107
  سنگ و پگماتيت  اسهم) 4  آذرين و رسوبي) 3  آهك و گارنت) 2  آهك و پگماتيت) 1

   موقعيت قرارگيري يك توده معدني در زير زمين مشخص شد، مرحلة اكتشافي آن كدام مورد خواهد بود؟  پس از آنكه  -108
  شناسايي دقيق عيارذخاير با روش ژئوفيزيكي) 2  زميني  شروع عمليات استخراج زير) 1
  هاي حاصل از حفاري به آزمايشگاه نهارسال نمو) 4  شناسي با محل استخراج انطباق نقشه زمين) 3

  : جز هاي سنگ مخزن نفت هستند؛ به همة موارد زير از ويژگي  -109
  پذيري زياد نفوذ) 2    تخلخل زياد) 1
  داراي آب شور، نفت و گاز ) 4    آغازمهاجرت اولية نفت) 3

  شود؟  دار محسوب مي كدام مورد، يك كانسنگ آهن  -110
  پيروكسن) 4  ارفلدسپ) 3  گالن) 2  مگنتيت) 1

  ؟ نداردبرگاب به كدام صورت، وجود   -111
  رواناب) 4  تبخير ) 3  بارش) 2  آب زيرزميني) 1
  

  كربنيفر   ظهور خزنده 

ك
ويي

ئوز
پال

  

  دونين  ظهور دايناسور
  سيلورين  دار نخستين گياه گل

  اردووسين  زيست نخستين دو
  كامبرين  نخستين تريلوبيت
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  متر بر ثانيه، چند متر مكعب بر ثانيه، خواهدبود؟ 35آبدهي در رود فرضي زير با سرعت   -112
1 (225            
2 (5/26               
3 (105   
4 (175  
  

  هاي دگرگوني از نوع مرمر در اطراف قروه كردستان، كدام ويژگي را دارد؟  در سنگهاي موجود  چشمه  -113
  .امالح و هميشگي هستند  كم) 2  .كند ها را تغذيه مي آبخوان به خوبي آن) 1
  .اغلب از نوع فصلي هستند) 4    .پر آب و دائمي هستند) 3

  كدام گزينه، با كاربرد پهنة حفاظتي، مغايرت دارد؟   -114
  رعايت نوع آلودگي با نوع حريم چاه ) 2  وم وجود چاه جذبي در حريم داخلي لز) 1
  مسير طوالني براي رواناب آلوده از سطح مراتع ) 4  رعايت فاصله دو چاه آب شرب و فاضالب) 3

  شود؟  كدام عامل، باعث افزايش عمق سطح ايستابي مي  -115
  انحالل كم ) 4  تغذيه زياد) 3  توپوگرافي زياد) 2  برداري كم بهره) 1
  
  رياضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

b,a]اگر اجتماع دو مجموعة   -116 b) , (a b,b a]+ − +2 a)برابر مجموعة  2 b, a b)− +2 باشد، اشـتراك ايـن دو    3
b)مجموعه شامل چند عدد صحيح است؟  , a )≠ ≠   

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
هاي زيـر   يك از مجموعه اي متناهي باشد، آنگاه كدام مجموعه Cهايي نامتناهي و  ، مجموعهBو  Aاگر دو مجموعة   -117

  قطعاً نامتناهي است؟
1 ((A C) B−    2 ((A B) C−   3 ((A B) C   4 ((A B) C   

  با توجه به الگوي زير، تعداد نقاط جملة پانزدهم دنباله كدام است؟  -118

  
  

1 (23    2 (236  3 (24   4( 256  

,ارقام جملة بيستم دنبالة مجموع   -119 , , , ...4 1 21 37كدام است؟ ، 
1 (16  2 (17  3 (18  4 (19  

اگـر جملـة اول دنبالـة    . دهند جمالت دوم و چهارم و هشتم يك دنبالة حسابي، يك دنبالة هندسي را تشكيل مي  -120
  ام است؟هاي دو دنبالة حسابي و هندسي كد باشد، حاصل جمع قدر نسبت 2حسابي برابر 

1 (8  2 (6  3 (4  4 (2  
)Aاگر نقاط   -121 , )1 )Bو  1 , )4 هـا باشـد، مجمـوع     دو رأس مجاور يك مربع و رأس سوم مربـع روي محـور عـرض    5

  هاي دو رأس ديگر مربع كدام است؟ عرض
1 (13  2 (12  3 (11  4 (1   

( )1 ( )2 ( )3 ( )4
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  رياضي
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 18صفحه 

)Aر نقاط اگ  -122 , )−2 3  ،B( , )5 )Cو  4 , )2   سه رأس مثلث ،ABC
Δ

آن باشـد،   ABميانـه وارد بـر ضـلع     CMو  

AMCنسبت محيط مثلث
Δ

BMCبه محيط مثلث   
Δ

  كدام است؟ 

1 (1  2 (2  3 (3
2   4 (4

3  

)Aنقاط   -123 , )−2 )Bو  2 , )2   دو سر قطر كوچك لوزيABCD  وB( , )2 مسـاحت  . س ديگر اين لـوزي اسـت  رأ 5
  كدام است؟ ABCDلوزي 

1 (2 5   2 (1 5  3 (2  4 (4   
a)در شكل زير نمودار تابع   - 124 )≠  ،f (x) ax bx c= + c,b,aبراي. رسم شده است 2+   كدام مقادير قابل قبول هستند؟  

1 (c , b ,a> > <      
2 (c , b ,a> < <    
3 (c , b ,a< > <      
4 (c , b ,a< < <    

axة دوم دو ريشة حقيقي معادلة درج  -125 bx c+ + =2  اگر حاصل جمع دو ريشـه برابـر   . معكوس يكديگر هستند

− 5
  باشد، اختالف دو ريشة معادله كدام است؟ 2

1 (3
2   2 (8

3  3 (15
4  4 (24

5  

)اگر معادلة درجة دوم   -126 m)x mx− − − =21 1  داراي دو ريشة حقيقي متمايز منفي باشد، حدود ،m كدام است؟  
1 (( , ) ( , )+∞1 1    2 (( , ) ( , )+∞1 2 2  3 (( , )+∞1  4 (( , )+∞2  

گر ريشة معادلة ا  - 127
x xx

− = −
+ − −2

1 1 1
1 1 11 1 2

xدر معادلة   x a+ − =2 6   صدق كند، مجموع ارقام عددa كدام است؟  

1 (2  2(5   3 (7  4 (9  

xاگر   -128
x

− − =
−

2
2
1 31 21

xباشد، مقدار  
x

+ −
+

2
2
14

4
  كدام است؟ 

1 (8
3   2 (5

3  3 (17
2 21

  4 (25
2 21

  

fدر شكل زير، مقدار  fبراي تابع   -129 ( ) ,f ( )′= = −1 2 1   ، كدام است؟ACطول پاره خط . است 2
1 (5   
2 (4 5  
3 (3 5  
4 (2 5  

  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  رياضي
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 19صفحه 

f، در كدام نقطه fبا توجه به نمودار   -130   منفي است؟ fمثبت و  ′
1 (D  
2 (C  
3 (B  
4 (A 

,D,C,Bهاي خطوط مماس بر منحني در نقاط  در شكل زير، با توجه به نمودار منحني، بين شيب  -131 A    كـدام رابطـه
  برقرار است؟

1 (A B D Cm m m m< < <   
2 (A D B Cm m m m< < <  
3 (D A C Bm m m m< < <  
4 (D C A Bm m m m< < <  

xدر نقطة  fمشتق تابع   -132 = صورت  به 2−
h

( h) k( h) klim
h→

− + + − + + − = −
22 2 2 2 8 6


مقدار . بيان شده است 

K كدام است؟  
1 (4-  2 (2-  3 (4  4 (2  

اگر   -133
h

f (x h) f (x h)lim x
h→

+ − − = 2


fباشد، مقدار   ( )′   كدام است؟ 9

1 (3  2 (6  3 (3
2   4 (9

2  

اگر   -134
h

( h) ( h)lim
h→

− + + − + +22 2 5 2 2


باشد، اختالف شيب خط مماس بـر نمـودار    aدر نقطه  fبر مشتق تابع برا 

  كدام است؟ aدر نقطه  fبا شيب خط مماس بر نمودار تابع  a2در نقطة  fتابع 
1 (16  2 (18  3 (2   4 (24  

1−در نقطة به طول fودار تابع اگر شيب خط مماس بر نم  -135 برابـر    
h

(h ) ( h )lim
h→

− − − −1 1


fو   ( )− = −1 باشـد،   2
  ، كدام است؟-1در نقطة به طول  fمعادلة خط قائم بر نمودار تابع 

1 (x y− + =2 5    2 (x y+ + =2 5   3 (x y− − =2 5   4 (x y+ − =2 5   
  

  شناسي زيست
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  نخستين ساقه، درست است؟ هاي كدام عبارت درارتباط با مريستم  -136
  .شوند حافظت ميتوسط بخش انگشتانه مانندي پوشيده و م) 1
  .و فاصلة دو گره قرار دارند) انتهايي(هاي رأسي  طور عمده، در جوانه به) 2
  .هاست برگ و انشعابات جديد ساقه و ريشه، نتيجة فعاليت اين مريستم) 3
  .هاي بسيار جوان هستند طور فشرده در ميان برگ هايي با هستة درشت، به ياخته) 4
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 20صفحه 

  كنندة عبور آب از غشاي ياخته، درست است؟ هاي تسهيل تئينكدام عبارت دربارة پرو  -137
  .هاي گياهي وجود دارند در غشاي واكوئول همة ياخته) 1
  .يابد هاي سازندة آنها افزايش مي آبي، بيان ژن هنگام كم) 2
  .كنند هاي آب را منتقل مي ، مولكولATPبا صرف انرژي ) 3
  .دهند ي را افزايش ميانتقال آب از طريق سيمپالستي و آپوپالست) 4

  است؟ نادرستشوند،  هاي ساختاري رناتن كه در هستة ياخته ساخته مي كدام عبارت دربارة مولكول  -138
  .فاقد پيوندهاي هيدروژني هستند) 2  .شوند ساخته مي 2توسط رنا بسپاراز ) 1
  .ستندداراي پيوندهاي فسفودي استر ه) 4  . مونوساكاريدهاي متصل به باز آلي دارند) 3

  كدام عبارت دربارة نوكلئيك اسيدها، درست است؟  -139
  . شود پيوندهاي هيدروژني همواره بين نوكلئوتيدهاي دو رشته برقرار مي) 1
  .در برخي از نوكلئيك اسيدها، پيوندهاي اشتراكي بين دو رشته وجود دارد) 2
  .شود قرار ميهاي داراي قند دئوكسي ريبوز، بر پيوند هيدروژني، فقط بين رشته) 3
  . بين نوكلئوتيدهاي هر رشتة داراي باز آلي تيمين، فقط پيوند اشتراكي برقرار است) 4

  كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به  -140
  » ..................، فقط ..................كه  (RNA)در همة جانداران، هر رنايي «  
  . ساخته شده است 2توسط رنا بسپاراز  –دارد در ساختار خود رمزة پايان ) 1
  .كند در تنظيم بيان ژن شركت مي –به رشتة رمزگذار دناي خود شباهت دارد ) 2
  . رونوشت اينترون آن حذف شده است –دستخوش تغيير در حين رونويسي شده است ) 3
  .شود متصل مي دهنده، به آمينو اسيد توسط آنزيم اتصال –داراي پيوندهاي هيدروژني است ) 4

انداز كمك يـا مـانع حركـت آن     كدام عبارت دربارة جانداراني كه عواملي به قرار گرفتن رنابسپاراز روي توالي راه  -141
  است؟  نادرستشوند،  
  .كنند هاي آمينو اسيدي، پروتئين ساخته شده در سيتوپالسم را، به مقصد هدايت مي توالي) 1
   .كند ر پايداري رنا يا پروتئين، فعاليت ژن را تنظيم ميدر مواردي، ياخته با تغيير د) 2
  .ممكن است، ترجمة رناي پيك را پيش از پايان رونويسي از ژن، آغاز كنند) 3
  . ممكن است، همزمان تعداد زيادي رنابسپاراز از يك ژن رونويسي كنند) 4

  درستي بيان شده است؟ به با توجه به شكل، چند مورد   -142
 . شود پس از مدتي قسمت پاييني بخش حذف شده، متورم مي 2با حذف بخش  •
 .هستند 2هاي زندة بخش  هاي آبكش پسين از ياخته ساز و ياخته الد چوب پنبه بن •
 . شود ، سبب توقف حركت شيرة خام در گياه مي1برخالف بخش  2حذف بخش  •
 .گيرد مي هاي محيطي قرار در معرض آسيب 1الد آوندساز در بخش  بن 2با حذف بخش  •

1 (4  
2 (3  
3 (2  
4 (1  

  
  
  
  

  حذف پوست به صورت يك حلقه از تنة درخت) 2بخش (

  بخش باقيمانده در تنه) 1بخش (
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحه 

  شود؟ هاي هوايي در روپوست برگ مي كدام مورد، موجب باز شدن روزنه  -143
  ديسه هاي فاقد سبز در ياخته -Clو  +Kانباشت ساكارز، ) 1
  ديسه  هاي داراي سبز افزايش پتانسيل آب در ياخته) 2
  ديسه  هاي داراي سبز خروج ساكارز و آب از ياخته) 3
  ديسه  هاي فاقد سبز ژسانس در ياخته افزايش تور) 4

  كند؟ درستي تكميل مي به كدام گزينه، عبارت زير را   -144
  » .است.................. فقط حاصل عملكرد .................. تبديل «    
  ساز  هاي نيتريت باكتري –نيترات به آمونيم، در خاك ) 1
  اندامگان خاكزي زيستي ريز –نيتروژن مولكولي به آمونيم ) 2
  ساز  هاي آمونياك باكتري –آمينو اسيدها به آمونيم، در خاك ) 3
  ها  ها و ريزوبيوم زيستي سيانوباكتري –نيتروژن مولكولي به آمونيم ) 4

  فقط با مشاهدة كاريوتيپ فرد، شناسايي كرد؟  توان نميتني را  هاي فام كدام مورد از انواع ناهنجاري  -145
  ناهنجاري واژگوني) 4  ناهنجاري عددي) 3  شدگي مضاعف) 2  جايي يكطرفه به اج) 1

  دار، همزيستي دارند؟ هاي جانداراني است كه با بيشتر گياهان دانه كدام عبارت از ويژگي  -146
  .دهند فسفات و مواد آلي را از خاك گرفته در اختيار گياه قرار مي ،هاي ظريف به كمك رشته) 1
  .اند تر مواد معدني، نسبت به ريشة گياه، با سطح بيشتري از خاك در تماسبراي جذب بيش) 2
  .دهند سنتز، نيتروژن تثبيت كرده و در اختيار گياه قرار مي عالوه بر انجام فتو) 3
  .كنند با تشكيل گرهك در ريشة گياه، خاك زراعيِ غني از نيتروژن ايجاد مي) 4

  هاي نگهبان روزنه، درست است؟ هكدام عبارت دربارة بيان ژن در ياخت  -147
  . كنند بسپارازهاي متفاوتي شركت مي در رونويسي هر ژن درون هسته، رنا) 1
  . گيرد بسپاراز، مورد ترجمه قرار مي هايي از محصول اولية هر آنزيم رنا فقط بخش) 2
  . شود يپروتئين هدايت م –انداز  به مجموعة راه 2بسپاراز  به منظور توليد پروتئين، رنا) 3
  .كند دومين آمينو اسيد پيوند برقرار مي  متيونين با كربوكسيل پتپيدي، گروه آمين  در هر رشتة پلي) 4

ترين ذرت به ذرتـي كـه    و شبيه.................. اي قرمز است، ژن نمود  ترين ذرت به ذرتي كه داراي رنگ آستانه شبيه  -148
  . را دارند.................. اي سفيد است، ژن نمود  داراي رنگ آستانه

1 (AABbCC – aaBbcc     2 (AABBCC – aaBBcc 

3 (AABBCc – AaBbcc     4 (AABBCC – aabbcc   
  كدام عبارت در ارتباط با فرآيندهاي همانندسازي و تنظيم بيان ژن در همة جانداران يوكاريوتي، درست است؟  -149

  .تن، ميزان رونويسي را تنظيم كند بخشي از فام تواند با تغيير ميزان فشردگي هر ياخته مي) 1
  . كند انداز و افزاينده، رونويسي از ژن را آغاز مي هاي راه هر رنابسپاراز، با شناسايي توالي) 2
    . شوند هاي هر فامينه توسط آنزيم هليكاز جدا مي قبل از همانند سازي دنا، هيستون) 3
  . انداز است ه تمايل پيوستن عوامل رونويسي به را يكي از موارد مؤثر در مقدار رونويسي،) 4

در فرآيند ترجمة يك مولكول رناي پيك، پس از تشكيل سومين پيوند پپتيدي، رناتن به اندازة يك رمزه به سـوي    -150
  است؟ نادرسترمزة پايان حركت كرده است، كدام گزينه دربارة اين مرحله از ترجمه 

  .ين رمزه و پادرمزه در حال برقراري استپيوندهاي هيدروژني بين پنجم) 1
  .رناتن وارد شده است Aپنج رمزه از رناي پيك، به جايگاه ) 2
  .قرار دارد Eسومين رناي ناقل، بدون آمينو اسيد در جايگاه ) 3
  .قرار دارد Pپپتيد در جايگاه  رناي ناقل متصل به رشتة پلي) 4
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 22صفحه 

  شود؟  يك آمينو اسيد به رمز ديگر همان آمينو اسيد تبديل ميهاي كوچك، رمز  يك از انواع جهش در كدام  -151
  هاي اضافه و حذف جهش) 4  معنا جهش دگر) 3  معنا جهش بي) 2  جهش خاموش) 1

  كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  -152
  » ..................در محيط كشت باكتري اشرشياكالي، .................. به دنبال حضور قند «  
  .گيرند عوامل رونويسي بر روي توالي افزاينده قرار مي –الكتوز ) 1
  .شود هاي مربوط به سنتز الكتوز، آغاز مي رونويسي از ژن –الكتوز ) 2
  . شود ها آغاز مي مهاركننده از اپراتور جدا شده، رونويسي از ژن -مالتوز ) 3
  .گيرد ه اتصال خود قرار ميفعال كننده به همراه مالتوز در جايگا –مالتوز ) 4

  هاي معبر تماس دارند، درست است؟ هايي از درون پوست كه با ياخته كدام عبارت دربارة ياخته  -153
  .كنند در فرآيند بارگيري چوبي، مواد را به آوندهاي چوبي منتقل مي) 1
  .كنند از برگشت مواد جذب شده به بيرون از ريشه جلوگيري مي) 2
  .پروتئين دارد خته، نواري نعلي شكل از جنس گليكوديوارة هر يا) 3
   .شوند دار، ديده مي در مقطع عرضي ريشة همة گياهان دانه) 4

  است؟  نادرستاي،  كدام عبارت دربارة ساختار نخستين گياهان تك لپه  -154
  .طور پراكنده قرار دارند در استوانة مركزي ساقه، دستجات آوندي به) 1
  .آيد وجود مي هاي زندة پيرامون آوندهاي ريشة اصلي به كثير ياختهريشة فرعي، از ت) 2
  .در استوانة مركزي ريشه، آوندهاي چوب و آبكش در يك رديف، يك در ميان قرار دارند) 3
  .هاست اي تر از پوست ريشة دولپه ها، وسيع اي اي در پوست ريشة تك لپه سامانة زمينه) 4

اي كه در سطح ريشـة   كنند، همانند جانداران رشته شة گياه سويا زندگي ميهاي ري جانداراني كه در گرهك  -155
   .كنند.................. توانند  كنند، مي دار زندگي مي درصد گياهان دانه 90

  در مراحل غير رونويسي، با افزايش طول عمر رناي پيك، فعاليت ژن را تنظيم) 1
  ر چارچوب خواندن ايجاد تحت تأثير هر گونه جهش كوچك، جهش تغيير د) 2
  را به كمك يك نوع رنابسپاراز، رونويسي  mRNA و tRNAهاي ژن) 3
  ، رونوشت چند ژن مجاور را حمل (RNA)توسط يك مولكول رنا ) 4

h(Aاي كه والدين  در خانواده  -156 xx ,B xy)+ ترتيب حداكثر چند نـوع ژن نمـود و رخ نمـود در ميـان      هستند، به +
  بيني است؟ زندان قابل پيشفر

1 (48 – 32  2 (24 – 32  3 (48 – 24  4 (32 – 24  
  كند؟  درستي تكميل مي به كدام گزينه، عبارت زير را   -157

  »..................تواند  ، نمي..................هر آنزيمي كه پيوندهاي «  
  .قرار دهد  كمل را در مقابل رشتة الگوي دنانوكلئوتيد م –كند  بين دو رشتة يك مولكول را از هم باز مي) 1
  پيوند فسفودي استر بين نوكلئوتيدها را بشكند –كند  اشتراكي بين نوكلئوتيدهاي دنا برقرار مي) 2
  .پيوند اشتراكي بين نوكلئوتيدها برقرار كند –كند  بين دو رشتة يك مولكول را از هم باز مي) 3
  .مارپيچ دنا و دو رشتة آن را از هم باز كند –كند  قرار مياشتراكي بين نوكلئوتيدهاي دنا بر) 4

    كدام عبارت، درست است؟   -158
  .عامل اصلي حركت شيرة خام در مسيرهاي بلند، مكش تعرقي است) 1
  .شوند در باربرداري آبكشي، مواد آلي شيرة پرورده به محل مصرف منتشر مي) 2
  .خواه است ف روش سيمپالستي، انرژيجايي مواد به روش آپوپالستي برخال به جا) 3
  .شود اي، آب از انتها يا لبة برگ بعضي از گياهان خارج مي با كاهش فشار ريشه) 4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  شناسي زيست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23صفحه 

  چند مورد از عبارات زير، درست هستند؟  -159
 . هاي منبع تأمين مواد غذايي است هاي مصرف بيشتر از محل گاهي در گياه، تعداد محل •
 . شود هاي هميشه باز برگ انجام مي است، از روزنهاي  تعريق كه نشانة فشار ريشه •
 . شوند كمربندهاي سلولزي، هنگام تورژسانس، مانع گسترش عرض ياختة نگهبان روزنه مي •
 . هاي هوايي شود تواند سبب بسته شدن روزنه كاهش كربن دي اكسيد تا حدي معين، مي •

1 (4  2 (3  3 (2  4 (4 

  كدام عبارت، درست است؟  -160
   .تن است در فام Bو  Aهاي  براساس وجود دگره ABOبندي گروه خوني  گروه) 1
  .هاي قرمز ندارد، فاقد ژن اين گروه خوني است در غشاي گويچه Dفردي كه پروتئين ) 2
  .پسري كه پدر و مادر سالم دارد، ممكن است داراي دگرة بيماري هموفيلي باشد xتن  فام) 3
  .شود ، از رابطة دو دگرة يك صفت، سه نوع رخ نمود حاصل ميتواني در بارزيت ناقص برخالف هم) 4

  
  فيزيك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زير است؟ ماند؛ دليل اين اتفاق كدام گزينه طرف جلو بكشيم، سكه بر روي ميز جا مي در شكل زير اگر مقوا را سريعاً به  -161
  لختي سكه) 1
  وزن كم سكه) 2
  اصطكاك كم مقوا با ميز) 3
  اصطكاك كم سكه با مقوا) 4

  هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام  -162
  .آيد دست مي قانون سوم نيوتن از قانون اول نيوتن به) 1
  .در حركت كندشونده، نيروي خالص وارد بر جسم صفر است) 2
  .هاي يكساني دارند هاي متفاوت شتاب ص ثابت، دو جسم با جرمبه ازاي يك نيروي خال) 3
  .جهت شتاب وارد بر جسم است در حركت تندشونده، جهت نيروي خالص وارد بر جسم هم) 4

اندازة شتاب حركت جسم در اثر . كنند كيلوگرم اثر مي 5زمان به جسمي به جرم  نيوتني هم 6و  8دو نيروي عمود   -163
  تر بر مربع ثانيه است؟اين دو نيرو چند م

1 (5  2 (4  3 (2  4 (/2 5   
  شود؟ واكنش نيروي وزن جسم بر چه جسمي وارد مي. جسمي بر سطح زمين قرار دارد  -164

  هوا) 1
  زمين) 2
  كف جسم) 3
  باالي جسم) 4

اگـر  . راننـد  اي مطـابق شـكل همـديگر را مـي     كيلوگرم براي لحظه 7كيلوگرم و  5هاي  باز به جرم دو اسكيت  -165
  كند؟ تر چگونه حركت مي باز سنگين اصطكاك سطح ناچيز باشد، اسكيت

  شتابدار) 1
  يكنواخت) 2
  ابتدا يكنواخت و سپس شتابدار) 3
  ابتدا شتابدار و سپس يكنواخت) 4
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  فيزيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 24صفحه 

4وسيله نيروي خالص  كيلوگرم به 25كل   سيكلت به جرم يك موتور  -166  پس از چنـد  . آيد نيوتن به حركت درمي
16ثانيه، مسافت   پيمايد؟ متر را مي  

1 (1 2   2 (5 2  3 (2 1  4 (2 5  
Fجسمي تحت تأثير دو نيروي   -167 N=1 5  وF N=2 بيشـترين  . كيلـوگرم اسـت   4جرم جسـم  . گيرد قرار مي 18

  شتاب ممكن وارد به جسم، چند برابر كمترين شتاب ممكن جسم است؟

1 (17
6   2 (17

8  3 (17
5  4 (17

3  

ه پس سورتم. كنيم متر بر ثانيه پرتاب مي 2كيلوگرم را روي سطح صيقلي با سرعت اوليه  4اي به جرم  سورتمه  -168
  اندازة نيروي اصطكاك بين سورتمه و سطح صيقلي چند نيوتن بوده است؟. شود ثانيه متوقف مي 8از 

1 (25  2 (5    3 (75  4 (1   
  

/اي كه شتاب گرانشي آن  ح سيارهكيلوگرم در سط 15وزن جسمي به جرم   - 169 g6 است، چند نيوتن است؟  

/
N

(g )
kg

=9 8  

1 (882  2 (428  3 (288  4 (284  
mدر شكل زير   -170 kg= 1  وF N= 5   و نيروي اصطكاك لغزشيN5 شتاب جسم چند متر بر مربع ثانيه . است

/است؟  /(cos sin )= =37 8 37 6     
1 (/2 5     2 (/3 3   
3 (/3 5    4 (/5 3  

باشـد، حـداقل    5/اگر ضريب اصطكاك ايسـتايي  . شود به ديوار فشرده مي Fي با نيرو kg2در شكل زير جرم   -171

N(gساكن بماند؟  mچقدر باشد تا  Fنيروي  )
kg

= 1  

1 (5      2 (4   
3 (25    4 (2  

از لحظه باز شدن چتر تا رسيدن به زمين، . كند پرد و پس از طي مسافتي چتر خود را باز مي چتربازي از هواپيما مي  -172
  دهد؟ كدام گزينه حركت آن را توضيح مي

  ابتدا يكنواخت و سپس كندشونده) 2  ابتدا تندشونده و سپس يكنواخت) 1
  ابتدا كندشونده و سپس يكنواخت) 4  سپس تندشوندهابتدا كندشونده و ) 3

  دماي جسم چند درجه سلسيوس است؟. دماي جسمي بر حسب سلسيوس يك چهارم دماي آن بر حسب كلوين است  - 173
1 (49  2 (71  3 (91  4 (94  

2دماي يك ورقه فلزي را   -174  ضـريب  . يابد درصد افزايش مي 2حه مساحت صف. دهيم درجه سانتيگراد افزايش مي
  است؟ SIانبساط طولي فلز صفحه، كدام گزينه زير در 

1 (−× 55 1   2 (−× 45 1  3 (/
−× 42 5 1  4 (/

−× 52 5 1  
1متر و جرم  2يك قطعه تيرآهن به طول   -175  اگر آن را نصـف كنـيم، ظرفيـت گرمـايي و ضـريب      . كيلوگرم داريم

  شود؟ انبساط طولي نيمه آن از راست به چپ، چند برابر حالت قبل از تقسيم شدن مي

1 (1  ،1
2   2 (2  ،1  3 (1

2  ،2  4 (1
2  ،1  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  فيزيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 25صفحه 

kJگرماي نهان ذوب يك فلز   -176
kg

ژول گرما پس از رسيدن قطعه فلزي به دماي نقطـة   3256در كورة ذوب . است 88

  جرم قطعه فلزي چند گرم است؟. شود تا ذوب شود ذوب به فلز داده مي
1 (29  2 (37  3 (73  4 (93  

  برابر دماي آن بر حسب سلسيوس باشد، دماي جسم چند درجه سلسيوس است؟ 5بر حسب كلوين اگر دماي جسمي   - 177
1 (/68 25   2 (/69 25  3 (/86 25  4 (/96 25  

C3ليتر آب در دماي  2ر و ليت 5ترتيب حامل  به Bو  Aمطابق شكل دو استوانه   -178  گزينه در مـورد    كدام. هستند
  آب درون دو استوانه درست است؟

  .ها برابر است انرژي دروني آن) 1
  .ها برابر است ظرفيت گرمايي آن) 2
  .ها برابر است هاي آن انرژي جنبشي متوسط مولكول) 3
  .كنند مي هر دو نيروي يكساني بر كف ظرف وارد) 4

 3كيلـوگرم و دمـاي اوليـه آن     4اگر جرم جسم . گيريم كيلوژول گرما مي 2از جسم جامد بدون تغيير حالت   -179

Jشود؟  گراد باشد، دماي بعدي آن چند درجه سانتيگراد مي درجه سانتي )
kg.C

= 5   جسم(G  

1 (25  2 (2   3 (15  4 (1  
465/مقدار   -180 گرماي نهان تبخيـر  . ايم گرم اتانول در دماي نقطة جوش به آن داده 55كيلوژول گرما براي تبخير  3

  اتانول چند ژول بر كيلوگرم است؟
1 (× 3468 1   2 (× 3648 1  3 (× 3864 1  4 (× 3846 1  

  
                                     شيمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 است؟ نادرستكدام عبارت،   -181

ها را كنار يكديگر نگه دارد  تواند اين مولكول اي قوي است كه در شرايط اتاق مي هاي آب به اندازه نيروهاي جاذبه ميان مولكول) 1
  . و آب به حالت جامد باشد

  . تريكي خنثي است، اما بر اثر مالش به موي خشك، داراي بار الكتريكي منفي خواهد شداي از لحاظ بار الك ميلة شيشه) 2
  .اي در خواص آن دارد كننده هاي سازنده و ساختار خميدة مولكول آب، نقش تعيين نوع اتم) 3
  . شود اي است كه به هر سه حالت جامد، مايع و گاز در طبيعت يافت مي آب تنها ماده) 4

 توان محلول سيرشده تهيه كرد؟ ل چه تعداد از تركيبات زير در آب، نمياز انحال  -182
 استون* سديم كلريد                 * شكر             * اتانول           *   
1 (4    2 (3   3 (2   4 (1  
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  شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26صفحه 

 دام است؟تقريب ك بر حسب عدد اتمي به 17دار عنصرهاي گروه  هاي هيدروژن نمودار نقطه جوش تركيب  -183 

1 (  2 (  

3 (  4 (  
Hهاي زير دربارة مقايسة دو مولكول چه تعداد از ويژگي  -184 O2 وH S2مشابه است؟ ،  

  گيري در ميدان الكتريكي امكان جهت*     اپيوندي در ساختار لوويسهاي ن شمار جفت الكترون*   
  نقطه جوش*      حالت فيزيكي در دماي اتاق *   
1 (2  2 (1    3 (4  4 (3  

 گشتاور دو قطبي كدام مولكول، بيشتر است؟  -185
  هيدروژن سولفيد) 4  گريس ) 3  كربن دي سولفيد ) 2  اتان ) 1

 :جز بههمة مطالب زير درست هستند؛   -186
عـد جـاي   بـا آرايشـي مـنظم در سـه ب    و كلر   سديم هاي كلريد يك تركيب يوني با بلورهاي مكعبي است كه در آن يون يمسد) 1

  .اند گرفته
دهد و غشـاي نيمـه تـراوا ناميـده      هاي بسيار ريزي دارد كه اجازة عبور غير انتخابي مواد را مي ها در گياهان روزنه ديوارة ياخته) 2

  .شود مي
  .كربن دي اكسيد از نيتروژن مونوكسيد بيشتر است ذيري گازپ اللسفر و در هر دمايي، انحتمدر فشار يك ا) 3
  .كند نميشونده ويژگي ساختاري خود را حفظ  حل ه، مادسولفات در آب  انحالل منيزيميند آدر فر) 4

  است؟ نادرست ،كدام عبارت  -187 
هـاي آب، خـود بـه خـود از محيط رقيـق بـه محـيط غلـيظ      گيرند، مولكول ار ميهـاي خشك درون آب قر كه ميـوه هنگـامي) 1

 .روند مي

  .در ميان صنايع، صنعت كشاورزي بيشترين حجم آب مصرفي را به خود اختصاص داده است) 2
  .ليتر است 350د در حدو ،ردپاي آب براي هر فرد در يك سال ينميانگ) 3
  .است سديميون پتاسيم دو برابر يون بدن هر فرد بالغ به  ةنياز روزان) 4

  هاي زير، درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  -188
 .دست آمده از روش اسمز معكوس نسبت به روش تقطير، آاليندة كمتري دارد آب به •
 .آب تصفيه شده به روش صافي كربن، پيش از مصرف نيازي به كلرزني ندارد •
 .شوند اسمز معكوس، از آب جدا مي ها با استفاده از روش كش ها و آفت كش حشره •
  .پذير نيست ها از آب با استفاده از روش تقطير امكان جداسازي ميكروب •

1 (4  2 (3   3 (2   4 (1  
  

 عدد اتمي

 دماي جوش

 دماي جوش

 عدد اتمي عدد اتمي

 دماي جوش

 عدد اتمي

 دماي جوش
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  شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27صفحه 

  : جز هستند؛ به نادرستهمة مطالب زير درباره مولكول اوره   -189
(O ,N ,C ,H : g.mol )−= = = = 116 14 12 1 

   .است 24/ها در هر گرم از آن برابر  شمار مول اتم) 1
  .يك تركيب قطبي است كه به عنوان ضد يخ كاربرد دارد) 2

  .الكترون پيوندي وجود دارد 16جفت الكترون ناپيوندي و  4در ساختار لوويس آن ) 3

   .هاي موجود در هر مولكول اتيلن گليكول است هاي موجود در هر مولكول آن، نصف شمار اتم شمار اتم) 4
  ، درست است؟رو روبهساختار  بازير دربارة تركيبي  هاي عبارتچند مورد از   -190

  
  .بخش ناقطبي آن بر بخش قطبي آن غلبه دارد •
)در ساختار آن سه گروه عاملي كربوكسيل  • COOH)− وجود دارد .  
  . مربوط استسنگين به يك استر  •
  .گريس استدر و محلول نامحلول در آب  •

1 (4   2 (3   3 (2   4 (1  
  وجود دارد، چند گرم است؟ اتم هيدروژن   36كه در ساختار آن  يك اسيد چرب سير شده جرم مولي  -191 

)O ,C , H : g.mol−= = = 116 12 1( 
1 (214   2 (256  3 (270  4 (284  

پ كدام خواص ويژه به آن ترتيب از راست به چ دار به صابون، بهكلر و دار فسفات دار،تركيبات گوگرددر اثر افزودن   -192
 شود؟  اضافه مي

  كنندگي افزايش قدرت پاك –ازبين بردن جوش صورت  –كنندگي  ضد عفوني) 1
  كنندگي افزايش قدرت پاك – كنندگي ضد عفوني–هاي پوستي  از بين بردن قارچ ) 2
  كشي افزايش ميكروب –كنندگي  افزايش قدرت پاك – هاي پوستي از بين بردن قارچ) 3
  كشي افزايش ميكروب –هاي پوستي  از بين بردن قارچ –كنندگي  افزايش قدرت پاك ) 4

  هاي زير، درست هستند؟ كدام موارد از عبارت  -193
  .كه اغلب آنها ضعيف هستند يمدر زندگي روزانه با انواع اسيدها سر و كار دار) الف  
  .دو دسته قوي و ضعيف جاي داد توان اسيدها را بر مبناي ميزان يونشي كه در آب دارند در مي) ب  
  .گويند ، رسانايي الكتريكي ميشود ام مينجها ا يون هوسيل رسانايي كه بهبه ) ج  
  .افزايند مي جوش شيرينبراي كاهش ميزان اسيدي بودن خاك به آن در صنعت كشاورزي، ) د  
  ج و د) 4  ب، ج و د ) 3  الف، ب و ج) 2  الف و ب ) 1

/موالر فرميك اسيد، درصد يونش برابر  اگر در محلول يك صدم  -194 2  ،درصد باشدpH محلول كدام است؟ 

1 (/6 4   2 (/5 7  3(  /4 1  4 (/3 9 

×هيدروكسـيد برابـر    دار، نسبت موالريتة يون هيدرونيوم به يون ك اسيد قوي تك پروتوناگر در محلول ي  -195 19 1  
log(اين محلول كدام است؟  pHباشد،  /=3 5(  

1 (1   2 (2  3 (/2 5  4 (/1 5  
 موالر كدام تركيب در شرايط يكسان، بيشتر است؟ 1/0رسانايي الكتريكي محلول   -196

  هيدروسيانيك اسيد) 2    نيترو اسيد ) 1
  سديم هيدروژن كربنات ) 4    پتاسيم هيدروكسيد ) 3
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 28صفحه 

197-  pH  مقدار . است 11موالر يك باز ضعيف برابر  1/0محلولbK تر است؟ تقريب به كدام عدد نزديك آن به 

1(−51  2 (−41   3 (−× 55 1   4 (−× 45 1  
 چه تعداد از مطالب زير، درست هستند؟  -198

 .شود ر آب نامحلول بوده و يك باز محسوب مياي، د هيدروكسيد دومين عنصر گروه دوم جدول دوره •
 .نسبت شمار كاتيون به آنيون در سديم هيدروكسيد همانند همين نسبت در صابون جامد است •
  .كمتر است HFاز  HIمحلول  pHهاي يكسان،  در غلظت •
  .موالر است 1/0  ر نيتريك اسيد در دماي اتاق، غلظت يون نيترات نيزموال 1/0در محلول  •
  .هاي هيدرونيوم و هيدروكسيد برابر باشد، آن محلول خنثي است اگر در محلولي غلظت يون •

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5  
 :جز همه مطالب زير درست هستند؛ به  -199

   .كند هاي شيميايي، الكتريسيته توليد مي واكنش انجامل مورد نياز با هاي مهم صنعتي است كه در مح وردهآباتري يكي از فر) 1
  .تواند در راستاي پياده كردن اصول شيمي سبز گام بردارد مي شيميايي،الكتروشيمي افزون بر تهيه مواد جديد به كمك انرژي ) 2
  .نقش بسزايي دارد انرژي تاميناي از دانش شيمي است كه در بهبود خواص مواد و  الكتروشيمي شاخه) 3
  .كند يل ميد فلز تبديها را به اكس دهد و آن يژن نافلزي فعال است كه با اغلب فلزها واكنش مياكس) 4

 تر است؟ مناسب CuSO4با محلول  Zn(s)كدام مورد براي تعيين زمان پايان تقريبي واكنش مقدار زيادي از   -200 
  گيري جرم رسوب  اندازه)   2    خروج حباب گاز ) 1
  گيري جرم مخلوط واكنش  اندازه) 4    رنگ شدن محلول  بي) 3

.................. و خـود  ..................   ها را هاي ديگر، آن گونه..................   الكترون..................   اي است كه با كاهنده، ماده  -201
 . ..................  هاي ديگر را اي است كه گونه اكسنده، ماده يابد و مي

  دهد كاهش مي –كاهش  –كند  اكسيد مي –به  –دادن ) 1
 كند اكسيد مي –اكسايش  –دهد  كاهش مي –به  –دادن ) 2

 دهد كاهش مي –كاهش  – كند اكسيد مي –از  –گرفتن ) 3

  كند د مياكسي –اكسايش  –دهد  كاهش مي –از  –گرفتن ) 4
 هاي زير، درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  -202

 .سلول است ولتاژ يك سلول گالواني، معياري از اختالف پتانسيل ميان دو نيم •
تر از هيدروژن قرار دارد، پس محلول هيدروكلريك  شيميايي پايين كه فلز روي در سري الكترو  با توجه به اين •

 .لز روي قرار دادتوان در ظرفي از جنس ف اسيد را نمي
 .اساس قدرت كاهندگي فلزها انرژي الكتريكي توليد كند تواند بر سلول گالواني، دستگاهي است كه مي •
شوند و در صورت قطع مدار بيروني  خودي انجام مي صورت خودبه هاي الكتروشيميايي در سلول گالواني به واكنش •

 .نيز متوقف نخواهند شد
1 (3   2 (2  3 (1  4 (4  
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 29صفحه 

 است؟ نادرستهاي زير،  سلول نيم Eكدام مطلب با توجه به   -203

(I)E (A (aq) / A(s)) / V

(II)E (D (aq) / D(s)) / V

(III)E (M (aq) / M(s)) / V

+

+

+

= −

= −

= +

3

2

2

1 66
15

34










 

M(كاتيون ) 1   .تر است از دو كاتيون ديگر، اكسنده) 2+
Dو  M(s)واكنش بين ) 2 (aq)+2 پذير است نا مانجا.  
Aصورت  ترتيب قدرت كاهندگي فلزها به) 3 D M<   .است >
  .نقش كاتد را دارد) I(سلول  ، الكترود نيم)III(و ) I(هاي  سلول در سلول گالواني متشكل از نيم) 4

 هستند؟ نادرستهاي زير،  تعداد از عبارت چه  -204
  .گيري شود اندازه مطلقطور  طور جداگانه ممكن نيست و بايد اين كميت به سلول به گيري پتانسيل يك نيم اندازه •
  . شد عنوان منبع نور استفاده مي به تن منگنزدر گذشته براي عكاسي از سوخ •
اند و اين پيشنهاد آيوپاك براي  نوشته شدهسايش اكها به شكل  واكنش ، سري الكتروشيميايي در جدول •

  .رود كار مي هماهنگي در همه منابع علمي معتبر به
  .كند نميتغييري  طوالنيسولفات پس از مدت  ) II(مس در محلول  آهن ةتيغ •

1 (1  2 (2  3 (3    4 (4  
 .را دارد E.................. چگالي و ....... ...........در ميان فلزها، ..................   -205

  بيشترين –بيشترين  –منيزيم ) 2  كمترين    –بيشترين  –منيزيم ) 1
  بيشترين –كمترين  –ليتيم ) 4  كمترين  –كمترين  –ليتيم ) 3

  
  
  
  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون تلگرام كانال  
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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)26/09/1400(  
 )دوازدهم( تجربيعلوم   

 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي  آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . عه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجمو

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  6ـون آزمــ  
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لـذ.  شـده اسـت  
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ق جان من هست
ارادت –صـوري    

هكنايه. * اندشده

ن نيز نبايد آزاد
در –) شق بـودن 

. ( محبوب است
شرمن - 1:  معني

شبيه تو به چشم

عبارت فاقد تركي
سم محسوب مي

گوناگوني –ي تو 
. دهندة او نشان

دار –گير  –ب 
اس –درم مي –م 

26/09/0 چهارمة 

تناقض» شتن صبر
تحم -2 –تابش 

بل(ت مرغ صبح 
. (ت كرده است

تو در ميان اعماق
 معنـي ارادت ص

در خاك دفن ش
   

من) عاشق(يوانه 
عاش(عشق بودن 

  
ت از لب شيرين
عرق شدن به دو

تش* ي و خجالت 

ع(اين جهان  – 
صوف شده و اس

  ). عني وسعت
دردسرهاي –ها 

ن –شانة خداوند 

صائب –است ) 2
نديدم –شد ) 4

3  

مرحلة(م تجربي 

شتاب داش«. * 
تا -1) (محبت –

.  

 ولي در اين بيت
را وادار به سكوت

  .وجود دارد

دليل است كه ت
ترتيب بـه به» ن

ني هستند كه د
)فاقد ايهام* (ل 

شد، پس دل دي
نايه از گرفتار ع
 گيسو به مشك

شده، همانا خجالت
غرق آب و ع: هام

نايه از شرمندگي

زيبايي لطيف –
له، جانشين موص
سم است؛ به مع
رچشمة دردسره

نش: يبات اضافي

 
 
 4

ش دوازدهم؛ علو

 تشخيص دارند
–خورشيد  -1( 

اندنمايي شده ن

و پرگويي است،
كرده كه او رراز 

تضاد مفهومي و
  ن 

  سوسن

   
تو دارم، به اين د

در ميان جان – 

 همانا، زيبارويان
 اندام يار به گل
 بند و اسارت با

ترتيب كن به»» ن
تشبيه* سياه  

رقيات آميخته ش
ايه). * شده است

ب و عرق شدن كن

–). اسم است» 
در اين جمل» يبا

گستره اس( – تو 
سر: يبات اضافي

تركي* اي آفريده

  ... ا و 
 ) جمله 4(يد 

 )مله

سنجش

هر دو استعاره و
رتيب به معاني

سوسن آزاد، انسان

آوري ونماد زبان
سن سخناني ابر

ت) خموش بودن 
ه از ساكت بودن

هاي گل سبرگ
  . ست

:هاشده در گزينه
اري جز گفتار ت

بر سر زبان«ي 
  ) هام و تشبيه

ش گل از خاك
تشبيه* مردن  

ه ديوانه بايد در
اندر بند بودن« –

-2معطّر  -1ي 
 شكر با آب و عر
 از خجالت آب ش

غرق آب: كنايه* 

 
»زيبايي«(ي يباي

زي«( – عاشقانه 
گسترة –ستره 

تركي* ردسرها  
هيچ آ –اي يده

داد افعال و مناد
آ –بستم  –ئب 

    )جمله 3( 
جم 4(است  –ت 

    
 

دل ه –صبر : ها
تر تاب به –مهر  

  . ي است
 .رست است

  : هاه
س –مرغ صبح  

  جازاً بسيار 
گل سوسن، ن: ل

، خطاب به سوس
  

–زبان داشتن 
ش آمدن، كنايه
ن استعاره از گلب
ناقض و اغراق اس

 .رست است
شد هاي خواستهه

اگر گفتا:  تعليل
هايكنايه. * رند
فاقد ايه. * (ست

علّت رويش: عليل
–ايه از زيبارو 

كه از آنجا: عليل
–ز مستان دل 

به معني) شكين
علّت اينكه: ليل

شوق، كم آورده و
* عرقيات شدن 
 .رست است
 : صفي و اضافي

هيچ زي: ت وصفي
زيباي: ت وصفي

شكوفايي گس –ن 
همه در: ت وصفي
هر آفري: ت وصفي

 .رست است
ت بر اساس تعد

صائب –نرفت : ده
مخسب –دار  –

نيست –رخوري 

www.sanjeshse

هاستعاره) 4
:هاايهام) 3

بيان نقيضي
در 2ه گزين .

بررسي آرايه
:بخشيجان
ده مج: مجاز

حسن تعليل
)عشق است
.)شده است

(بين : تضاد
خموش: كنايه

زبان: استعاره
بيت فاقد تن

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

حسن) الف
من جاي دار
محسوس اس

حسن تع) ب
ترتيب كنا به
حسن تع) ج

با«: هاكنايه
مش: (ايهام در

حسن تعل) د
از شهد معش

ه آب وهمرا
در 4گزينه  .1

تركيبات وص
تركيبات) 1
تركيبات) 2

زيباي زمين
تركيبات) 3
تركيبات) 4

در 2گزينه  .1
تعداد جمالت

شد بيت داده
–گرفت ) 1
بر –كن ) 3
  

erv.ir
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ه توان ديد 
فّظي يافت 

  

  ) فعل(كن 

 جزئـي بـا    

) * فعـل ( 
گـروه  (مـا   

 فتـاده بـه   

گـروه  (ـت   
، به همه )ي

  

ationgroup

هم در آيينه – 
 هيچ واژة دو تلفّ

   ز  بااليت
ه وابسته        

و حلقه مك) عول

چهـار(كنـيم  ي

دارد) مفعـول (  
سـرزمين م) ـند  

و) ـروه نهـادي  
  ) ل اسنادي

داي تـن و جانـ
وليگروه مفع(ت 

 من      دارده
  ه هسته 

   من     
  ته 

1400(  

در او شايد بست
، ولي)ود ندارد

  بماند  خجل  ا
             جمله

مفع(، زلف )وف

مي) *  اسنادي
  ) ي

، تفـاوت)ـذوف 
ه جزئي بـا مسـ

گـ(قالب عشّاق 
فعل( شده است 
، فد)گروه نهادي

، مويت) محذوف

زند شب       يدة
بسته هسته       وابسته

      ناشاد      
وابسته هست     هسته    

26/09/0 چهارمة 

مهر تو د: جزئي
به معني وجو: ت

سروتا      خيز
جمله هسته    

نهاد محذ(تو : ل

فعل(شوي مي 
فعل اسنادي(م 
نهاد محـ(آن  ←
سه(است ) * عل

 ←) سه جزئي
و) مسند(، پر )

گ(جان و تنم  ←
نهاد(من  ←) 

دي*            من
هسته           وا         

   جان*        
وابسته هس        هسته   

4  

مرحلة(م تجربي 

ج دو جملة سه* 
نيست(ذرا داريم 
  ). ظي است

خ 
                   

جزيي با مفعول 

)مسند( خراب 
كنيممي) مسند(

←) ي با مفعول
فع(نهيم ) فعول

  
س(ت تهي فتاده 

)نهاد(پيمانه  ←
←) زئي با مسند

)مفعول و متمم

  ). شودي مي

  
  ). د

من              كار
وابسته وابسته           

   طرب     وند
        وابسته هسته    

ش دوازدهم؛ علو

*همتايت  – تو 
يك فعل ناگذ) 3

ي آيينه تك تلفّظ

   رند
                ه
  بماند  

3: شده  خواسته
   
،)نهاد محذوف(
(، آباد )مفعول( 
سه جزئي] (كندي

مف(، سر )حذوف
) فعل اسنادي

ر از تو بادة حيات
←) زئي با مسند

سه جز] (باد[ت 
چهار جزئي با م(
  ) ل

  : هاگزينه
   ت

   وابسته 
سته وابسته تلقي

   خسته     
  وابسته وابسته   

شونده تلقّي مي

ك        پشت    
سته        وابسته هسته

پيو*     گسل ن
و   هسته            ته   

سنجش

  :ها گزينه
مهر: دو مفعول 

3) زئي با مفعول
لفّظي است، ولي

  :ب
م ره صحرا گير

جمله وابسته     
–) بگيرند(رند 

صراع اول بيت خ
:هات در گزينه

(تو   ←) مسند
، تو)اد محذوف

مي/ دارد [اوت 
نهاد مح(ما  ← 

(و است ) سندي
ب عشّاق به دور

سه جز(است  * 
فداي تن و جانت

(نفروشم ) * ي
فعل(و نفروشم  

سته وابسته در گ
ت          وجود  

ه وابسته    وابسته
وابسعنوان  ته به

هاي دل      هم
   وابسته هسته   

ناشناس وابسته 
   ته

  ته 
*     ديگران  

هس    سته وابسته        
پيما       دالفت
وابسته وابست    هسته   

  : يه
  ديوانگي  

    
 

 .رست است
ستي و نادرستي

)2. رست است
جز هر دو سه(ت 

آينه دو تل: توجه
ة مستقل مركب

مردكه          ت
ته               

گير: ارع التزامي
 .رست است

 اجزاي جمله مص
ها و نوع جمالتش
سه جزئي با م( 

نها(ما  ←) سند
 درگهت چه تفا
)جزئي با مفعول

گروه مس(ي بال 
قالب ←ك اضافه 

) فعل اسنادي(
نم اي دوست فد

فعل اسنادي( باد 
)گروه متممي( 

 .رست است
سته هسته و وابس

       حسن    
سته هسته   وابسته
سته وابسته وابست

مره*         هار
ته هسته     هسته

»ي«م جمع و 
پر و بال شكست 

      وابسته هست
         كار      

وابست     ابسته هسته   
بد            آن  

سته وابسته    وابسته ه

 .رست است
م در واژگان قافي

-2تجارت  -1 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
بررسي درس

هر دو در) 1
مگر همتايت

تو. (شودنمي
دو جملة) 4

آن است روز
جمله هست  

دو فعل مضا
در 2گزينه  .1

تعداد و نوع
بررسي نقش

شويمي) 1
مفعول و مس

به خاك) 2
سه ج(نهيم 
، كوي)نهادي

فك» را«) 3
معني شده

جان و تن) 4
و) مسندي

ملك جهان
در 1گزينه  .1

بررسي وابس
   كمال) 1
هسته    وابس  
وابست: توجه(
به     باد) 2
هسته   وابست 
عاليم: توجه(

    موميايي
هسته      
    روي) 3
و        هسته     
    انس) 4

هسته       وابس    

در 2گزينه  .1
بررسي ايهام

:سودايي) 1

erv.ir
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م در يـك   

اي  آفريـده 

گونـه در   ن

ت و ضـمير    

3(  

ationgroup

ايهـا. (سان دارند

  ) م

 درك اينكه هر

جهان بنگريم، آن

دهنـدة سرشـت

3 و 2 هاي گزينه

1400(  

جناس همس ←

ريكي و نم چشم

عدم. (ن هستي

 هرگونه كه به ج
  .هد انديشيد

  . جاويد

د  هركس نشـان 

  س 

  . ت

رد گ( ها مكان: »ن 

26/09/0 چهارمة 

←نابود باشد ): م

 از بين بردن تار

خداوند در جهان

نديشة اوست و
هد بود كه خواه

  حساس 

ي يعني زندگي

افكار/ ن اوست 

عت از هواي نفس

است» تباري دنيا

األماکَن«) 4و 3و 

ن

5  

مرحلة(م تجربي 

در مصراع دوم( 

براي(سام سرمه 

تباط و حضور خ

   غير خداوند

 آدمي، همان اند
گونه خواه فرد آن
  .  هستم

داري از ذوق و اح

پاكبازي/ ر عشق 

  . نزل مقصود

دهندة درون شان

م تبعيت و اطاع

  . است 

اعتها و بيقدرت

2هاي  رد گزينه

ي، زبان قرآن

ش دوازدهم؛ علو

نيست باد –ت 

از اقسا -2. ستند

ز ارتها ا ك انسان

 از طلب كردن

جهان: ير پاسخ
جهان براي هر ف
د ديدار محبوب

ارزش برخورد) ـ

ه ترك عاليق در

ب رسيدن به من

رفتار هركس نش

توصيه به عدم) ـ

  .تأكيد دارد

»سندي و غرور

  هت شادي
ناپايداري ق«يگر 

(كنم  آرزو مي: »

 عربي

سنجش

نيست» هوا«): ول
  ). و واژه است

  د 
برايمان مهم هس

عدم درك: شريفه
  . در هر لحظه

نيازيست و بي
   

  شريت

هاي غي و گزينه
به اين ترتيب، ج
شتاق و نيازمند

  
هـ  . ي دانستم

توصيه به: پاسخ

گي است و طالب
  ي مادي 

  

ر: ت گزينة پاسخ

  
هـ  ز بر درون 

ت» كشي ت و حق

مذمت خودپس« 

ها در جهرصت ف
هاي دي و گزينه

نَّی«، )4و  2  »أ

    
 

در مصراع او(د 
س همسان در دو

فرياد -2عدالت 
كساني كه ب -1 

 .رست است
ه پاسخ و آيه ش

و طلب او د) ست
  : هاي ديگره
اي نشانة خداسده

 جمال محبوب
 ظهور منجي بش

 .رست است
ت انتخاب شده
ب. وه خواهد كرد

فقط مش: ة پاسخ
 .رست است

: يح موارد غلط
رشار از اميدواري

 .رست است
 سؤال و گزينة پ

  : هاي ديگره
گخسته از سرگشت

ي جسم و زندگي
.عشق يار هستم
 .رست است

ت سؤال و ابيات
  . ت

: ت موارد غلط
ه توجه و تمركز

 .رست است
عدم غيبت« بر 

 .رست است
يح گزينة پاسخ
 .رست است

اغتنام: ة پاسخ
ت انتخاب شده

  .رست است
هاي رد گزينه(م 

www.sanjeshse

نيست با) 2
واژه و جناس

-1: داد) 3
:عزيزان) 4

در 1گزينه  .1
مفهوم گزينه
نشانة خداس
مفهوم گزينه

هر آفريد) 2
غرق در) 3
تقاضاي) 4

در 3گزينه  .1
م عبارتمفهو

نظرمان جلو
مفهوم گزينة

در 4زينه گ .2
مفهوم صحي

تو را سر) ب
در 1گزينه  .2

مفهوم بيت
مفهوم گزينه

عاشق خ) 2
ارزشيبي) 3
قرار عبي) 4

در 1گزينه  .2
مفهوم عبارت
پنهان اوست
مفهوم درست

توصيه به) د
در 2گزينه  .2

گزينه پاسخ
در 4گزينه  .2

مفهوم صحي
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينة
مفهوم عبارت

     
  

در 1 گزينه .2
مادرم: »أمي«

erv.ir
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3 (  

  

د است، نه 

هزاران نفـر  
س و غيـره  
هـا از كجـا   

هـاي   ـاري    
چـرا طعـم   
مـا چگونـه      

هـاي   ن آب   
واد معدني 

و گـوگرد   
صـورت   بـه  

وي سـطح   

 كند يم م

! شـود  ي مي

ationgroup

3 و 2و 1د گزينه 

)3 و 1   گزينه

  ) 4رد گزينه 

 ) 3رد گزينه(

 

اي اعمال بد شد

بيني كه ه را مي
ن، حمام فردوس

ه ري از بيمـاري    
خـي ديگـر بيمـ

چ«: ست بپرسـي 
ـوب نيسـت، ام
ت ايـن كـه ايـن

مو از ذوب شده 
) آهك(ز آهك 

هـا ب رخـي از آن 
شـود و رو از مي

فكر را آرا) 3 !د

وي زمين جاري

1400(  

رد(ها  راه: »طرق« 

رد(دهانم : »مي

ر(ها  اتاق: »لُغرَف

(چشمانش : »ینیها

  ) 4  و 3و2

 .ي معنايي دارد

ذكر جزا 2زينه 

هاي معدني ر ام
ين، حمام بيالرا
ش بـراي بسـيار

كنـد و برخ ن مي
چنين ممكن اس
نند آب دريـا خـ
ي كند و حقيقت

هاي  بين سنگ
هايي از ت با اليه
كند و بر ورد مي

يا از دل زمين با

بخشد ا التيام مي

آيد و رو مين مي

26/09/0 چهارمة 

)2  رد گزينه(بود 

فَم«) 3و 2و  1ي 

  )4 و 3هاي  

ال«مدير داخلي، 

عَی«) 4و  1 هاي نه

2 هاي رد گزينه(

يشترين نزديكي

در گز. سب ندارد

  ) 1گزينه 

ز هر طرف حما
حمام سرعي :ها م

هاي شفابخشـش
 مفاصل را درمان

همچ. كند رام مي
رد و ديگري مانن
 شما را گيج مي
هاي خود را در

 آبها ممكن است
ك خروجي برخو

شوند و ي ري مي

درد مفاصل را )
  

از زم) 3! يابد مي
 !ت

6  

مرحلة(م تجربي 

ب: »کانت«) 3زينه 

هاي رد گزينه(م 

رد گزينه(  همه

:»املُرشِف«مير، 

رد گزينه(چرخاند  

(هاي تيزشان  ي

بي 3با گزينه . د

تناس» .كند  نمي

رد گ( الشعر: »عر

، ابيني  و مي ي
ترين اين حمام ف

ه آب: پرسي ت مي
كند و آن درد ي

يگر اعصاب را آر
ي مزه خوب دار
 سواالت زيادي
ه ي گذرند و آب

كنند و اين  مي
رود و به يك  مي
هاي كوه جار خره

)2 !هاي مختلف
! ي مفيد نيست

م  ميزان افزايش
هاست اي بيماري

ش دوازدهم؛ علو

رد گز(دور كنند  

موفق شدم: »حُت 

اين) 4 و 2 زينه

تعم: »تَصلیحِ «) 2

:»دارَتْ «نورش،   

با بيني: »الحادَّة ا

ندارد) پيمان(دي

وكاران را ضايع

شع «) 4و  2و 1

و غرب سفر كني
از معروف. كنند

كني، با حيرت  
ني را درمان مي

كند و برخي دي ي
ست، زيرا اين يكي
 چرا؟ و چطور؟

ر سطح زمين مي
شوند پر جه مي
يدن باالد جوش

يا از باالي صخ 

ه مان بيماريدر 
هاي پوستي اري

  !م اشتباه است
بيشتريندما به 

 عناصر مفيد بر

سنجش

:»تُبعد«) 1  گزينه

نََجح «) 3 و 1  نه

رد گز(زندگيم  

و  1هاي  گزينه

:»َضوؤُهُ «) 1و  3 

ِبأنوفها «) 4و  2 

ي كه هيچ عهد

اوند پاداش نيكو

هاي رد گزينه ( 

، جنوب، شرق و
ك  آن مراجعه مي
ي معدني ديدن

بينيو ) گلو ( حلق
را درمان مي) ن

ديگر متفاوت است
از كجا؟ و» ت؟

 هستند كه زير
 را كه با آن مواج
 آن گاهي تا حد

دهند  را هل مي

)1: هاي معدني
ي برخي از بيما

كدام آيد؟ جا مي
كه د زماني) 2! ي
شود كه حاوي ي

    
 

  .رست است
رد گ(رجمه نشده 
  .رست است

رد گزين(مسابقه 
  .رست است

:»َعیيش« چقدر،
  .رست است
رد گ(س گرفت 
  .رست است

هاي رد گزينه(راغ 
  .رست است

هاي رد گزينه( 
  .رست است

نيست براي كسي
  .رست است
خد«ت با مفهوم 

   )2د گزينه 
  رست است

آموزي است نش
  : ك مطلب

سر ايران، شمال،
مام و درمان به
هاي  از اين حمام

حلهاي   بيماري
شش بيروني بدن
حمام به حمام د

ا بسيار گرم است
هاي بزرگي خانه

 و كربن و آهن
، بنابراين دماي
 شدت يكديگر

  .شوند ي
  .رست است

ه حمام ةباه دربار
براي) 4 !كند ي م

 .رست است
مام معدني از كج

هاي زيرزميني ه
زمين جاري مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
تر: »مشتاقاٍت «

در 4گزينه  .2
م: »ُمسابقة«

در 1گزينه  .2
چ ← »فََکم«

در 3گزينه  .3
تما: »اِتََّصَل «

در 2گزينه  .3
چر: »املصباحَ «

در 1گزينه  .3
نگاه: »نَظَرُ  «

در 3گزينه  .3
هيچ ديني ن

در 2گزينه  .3
كدام عبارت

رد(كار نيك 
در 3گزينه  .3

دان :»طالٌب  «
دركترجمه 
راساگر به س

براي استحم
و اگر. است
آيد؟ اين مي

پوش(پوستي 
آن از يك ح
سرد، گرم يا
خمعدني رود
مانند نمك
مواجه شود،

ها به  چشمه
آن جاري مي

در 4گزينه  .3
عبارت اشتبا
و آن را آرام

در 2گزينه  .3
هاي حما آب
از چشمه) 1
ازداخل ز) 4

erv.ir
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خارج  ن
نند و شفا 

طق ديگر 

فعـل و  ) 2

 .شتباه است

رد . (اسـت 

را  اريـ  اخت 
تقوا، مثَـل   

ationgroup

به شدت از زمين
معدني حمام كنن

طعم آب با منا 

رد گزينـه  (ست 

اش» حـرارة«عوله 

اسم مفعول ا: رتًَما

  ) 1ه 
  

 را پاره كـرده و
بـات يهـا  ـل آدم  

1400(  

صورت چشمه ب
ت دارند با آب م

)3! كند مان مي

  

است »ُمحیّر« علش

فعل و مفعو-»فع

  .ستند

ُمحرتَم) 2د گزينه 

رد گزينه. ( است
. مبالغه هستند

اند كه لجام شده
امـا مثَـ. فكننـد 

26/09/0 چهارمة 

آب گاهي به ص) 2
ها دوست خيلي) 

و خارجي را درم

) 4رد گزينه(م 

اسم فاعل ،»ُمِتحیِّر

راف« :اسم فاعله 
  )  4 گزينه 

 

حال هس »فائزا« 

رد(مفعول است 

اسم مفعول: یَّد
نه اسم فاعل و م

ش يش و سركش
اف ي در آتـش مـ    

7  

مرحلة(م تجربي 

2 !ميني نيستند
)4!  جاري است

هاي داخلي و ري
 ! بعضي نه

جمع سالم) 3ه 

ُم«: اسم فاعله )

)1رد گزينه (ت 
رد(ماض ) 3نه 

 .نيستن وقايه 

  .يست

و »متأخرا« و »ة

اسم م: مرسورةً ) 

املُؤیَّسم فاعل و 
گزين تيب در هر

چموش يها اسب
ـت سـواركار را

ن و زندگي

ش دوازدهم؛ علو

هاي زيرزم دخانه
ها  از باالي كوه

بيمار) 2! د است
 بعضي خوبند و

رد گزينه( فاعل 

1رد گزينه( علیة

مونث غائب است
رد گزين(ل است 

داراي نون و .ست

 است و فعليه ني

مشکلة«ها   گزينه

1رد گزينه (ت 

ا: يامدند؟ طالب
ترت به: عّالمةو  ب

ست كه سوار بر ا
و عاقبـ پرند يم 

 دين

سنجش

هاي معدني، رود
م كه آب معدني

 
رتش خيلي زياد
 هم فرق دارند،

مريض و) 2زينه

فع جملة» ك«ه 
   

مفرد م: حيحش
ة فاعلع و حرار

اس »ح س ن«ن 

 
جمله اسميه !مة

 !د

  .م است
 

در بقيه.  است
 

ثالثي مجرد است

و مبالغه با هم ني
متعجِّب-)4 َصبّارو 

اس يل سواركاران
نيي به باال و پا

    
 

  . رست است
ه آب) 1 است؟ 

بينيم گاهي مي 
 

  .رست است
  چگونه است؟

قات خيلي حرار
در ذائقه با) 4 

  .رست است
رد گز(إليه  ضاف

  .رست است
فعل و فاعله -»ر

)3رد گزينه (» 
  .رست است

شتباه است و صح
مرتفع: سم فاعل

  .رست است
 حرف اصلي آن

  .رست است
  ل نهي 

 . رست است
المة ٌب ِيف قرِبها السَّ

  . رست است
بتواند غذا بخورد

 . رست است
فت براي مفاهيم

 . رست است
صفت براي زينب

. رست است
 و اسم فاعل از ث

 
  .رست است

ينه اسم فاعل و
و ُممرِّض )3 خّالق

 .رست است
مثَل تقوا يب يها

اند؛ واركار گرفته

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
اشتباه كدام

)3! شود مي
!پيدا كنند

در 3گزينه  .3
ها آب حمام

گاهي اوق) 1
!فرقي ندارد

در 1گزينه  .4
مض: »أمراض«

در 4گزينه  .4
تََحیُّر«:مصدره
»أسئلة« فاعله

در 2گزينه  .4
اش »للمذکر«

ا: صحيحش
در 1گزينه  .4

أحسني سه
در 4گزينه  .4

فعل: تَقَرتِبال 
در 3گزينه  .4

يف بُعِدها َعذاب
در 2گزينه  .4

شايد بيمار 
در 1گزينه  .4

صف »مختلفة«
در 3گزينه  .4

ص »جالسةال«
در 4گزينه  .4

حال: جالًسا
 ) 3 گزينه

در 1گزينه  .5
در كدام گزي

خو  ُمتکلّم )2
    

 
در 3گزينه  .5

ه مثَل انسان
از دست سو

erv.ir
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. ـت شـوند  

احسـاس   ي
 يهـان دور  

صـفحه  . ـد 

ب و قمـار و   
 طانيشـ . د

 127ـفحه  

قصور كرده 

روزه  تواند ي
ت، امـا در   

خـود   يها
د، بهتـر از  

ردن خـود     
. شـمارد  يـ 

صـفحه  . ود

عمت است 
 ريـ ش تحق     

ationgroup

وارد بهشـ نكـه ي

يزنـدگ  يجـا  ي
نزنـد و از گناه 

شـد ميخـواه  لي

شـراب يراسـت  ه 
دي رسـتگار شـو   

صـ» .از بـازدارد    

و ق يق او كوتاه

ينكند، نم مميت
اسـت حيش صـح 

و موه كرد يگاه م
وش گزارده شود

 در آراسـته كـر
مـ» جاهالنـه « 

شو ي با وقارتر م

نع نيحفظ هم ي
ـد و روح بلنـدش

1400(  

نيتا ا نديمايپ يم

يور او را در جـا  
يت به هـر كـار  

لي راه حرام متما

بـه! ديـ ا آورده ن
تـا ديـ كن يور 

 سـازد و از نمـا

در حق نيد والد

است، عمداً ت مم
اش و روزه رديـ  بگ

نگ نهي ابتدا به آ
خو ياز كه با بو

كـه يا گونـه  بـه 
يو آن را كـار   

و پوشش او يگ

يبرا. شده است
ااهالن دور بمانـ

26/09/0 چهارمة 

دارند و راه م اريت

و حضـو كند ي م
تا انسان دست د

 كسب درآمد از

انمـ يكـه ا  يمـ 
هـا د ـس از آن  

خـدا دور اديز 

هرچند - ه كند

ميت اش فهير وظ
روزه مميبا ت د

شت، آن حضرت
دو ركعت نما«: 

بـ شـوند؛  يمـ  ي
نامـد يمـ » برّج

نوع آراستگ شود،

ش نياو عج يهر
ودش از نگـاه نـا

8  

مرحلة(م تجربي 

 اسب را در اخت

 را در دل زنده
شود ي موجب م

كمتر به م،يكن

مرد يا«: ديـ ما
اسـت؛ پـ يطاني
كند و شما را ا 

 و مادر خود نگا
  كتاب دهم 1

اگر ايغسل نكند 
تواند يگ شود، م

  ب دهم

را داش شاني با ا
ديفرما يم) ع(ق 

  كتاب دهم

يدچار تندرو تي
تب«حالت را  ني

ش ي مستحكم م

ظاه ييبايت، با ز
وجـو يبايوهر ز

ش دوازدهم؛ علو

اند و لجام  شده

خدا ادي دارد، ي
نظارت بر اعمال

ك تيزگزار را رعا

فر يم) يرابخوار
يشـ  يو از كارها

جاديا نهيو ك ي

خشم به پدر ي
28صفحه » .ت

اً تا اذان صبح غ
نكند تا وقت تنگ

كتاب 130صفحه 

و قصد مالقات 
امام صادق. ... رد
ك 137صفحه » 

يز وجود و مقبول
ا ميقرآن كر. ند

و يح انسان قو

است يو يدرون 
 داده است تا گو

سنجش

رام سوار يها ب

يپا م  روز نماز به
و ن يدا در زندگ

  هم

س و مكان نماز

شر(عمل ناروا  
و ديپل ييآزما ت
يدشمن اشم نيب

يكه از رو يزند
ستين رفتهيدا پذ

 است، اگر عمداً
كند و غسل ن ي
ص. تكرده اس ت

زد يرا م امبري پ
كر ي را مرتب م

».خوش است ي

و ابراز يظاهر ي
رسن يم ييودنما

عفاف در روح ي

يها ييبايز انگر
زن قرار د يرا برا
  هم

   

    
 

است كه بر اسب 
  همكتاب د 

 .رست است
پنج بار در طول
جه به حضور خد

كتاب ده 124 
 .رست است

نبودن لباس يصب
   دهم

 .رست است
نيقرآن درباره ا

بخت يها ركيو ت
ا شراب و قمار ب

 
 .رست است

فرز«: فرمود) ع(
خد يزش از سو

 .رست است
سل بر او واجب

يانگار  اگر سهل
تيمعص نكردن، 

 .رست است
  كتاب دهم 

 .رست است
درِ خانه ي كس
و لباس خود زد

يت نماز بدون بو
 .رست است

يها در آراستگ ن
ه خوو ب كنند ي
 كتاب دهم 

 .رست است
ها كه رشته زان
   دهم

 .رست است
ايزن كه ب فيط

ر يا ژهياحكام و
كتاب د 140ه 

www.sanjeshse

يسواركاران
123صفحه 

در 2گزينه  .5
كه پ يانسان

توج. كند يم
صفحه. كند

در 1گزينه  .5
اگر شرط غص

كتاب 125
در 4گزينه  .5

خداوند در ق
و يپرست بت
با خواهد يم

 كتاب دهم
در 1گزينه  .5

(امام صادق 
نما -باشند 

در 3گزينه  .5
كه غس يكس
البته. رديبگ

مورد غسل
در 4گزينه  .5

131صفحه 
در 2گزينه  .5

كه يهنگام
ز يرا شانه م

ركعت ادهفت
در 3گزينه  .5

انسان يبرخ
يم يرو ادهيز

139صفحه 
در 1گزينه  .6

زيبه همان م
كتاب 140

در 4گزينه  .6
احساسات لط
كه خداوند ا

صفحه. نشود
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 ليـ  بـه دل        

) ج ... :د از 

حجـاب   راـ 
بلكه سبب 

صـفحه  . ند 

و سـپس   م
ـر پـس از    

» صـنم  ي 

ت كـه آن    
 انيـ ز يـر 
احسـاس   ن

ن در قبول 

 ي بـه كسـ   
ر گذاشـته  
 را خواهـد   

 ايـ آ)  نبود
از . ميكن ت
جهـان   عيا  

  زدهم

جهـان و   ي
 ياله يقضا

ـد توسـط   
كـار   يبـرا 

ationgroup

 پوشـش زنـان

انـد ت كه عبـارت 
  كتاب دهم 

ريـخانـه؛ ز اخل 
ب شود، ي زنان نم

باشـند مـن يـد، ا 

ميسـنج  ي را مـ  
و دسـت آخـ مي

اسـت، ا اريـ خت

نشـانه آن اسـت 
گـيد اي به خود 

نيـ و ا دادم يمـ    

انسان اريو اخت ي

و اگـر ميريپذ ي
رده و او را مختار

پـاداش آن ايت 

قانونمند(داشت 
تيهان كار و فعال

اگـر وقـا رايـ ؛ ز 
كتاب دواز 56ه 

ياز قانونمنـد  رـ 
قدر و قض يمعنا 

قواعـ نيـ ست و ا
ب يا نـه يزم چيـ 

1400(  

امـا نسـبت بـه

كرده است نييع
147صفحه . ند

د يست، نه برا
 كاهش حضور
معه حضور دارنـ

و جوانـب آن م
يرا انتخاب كن ك
اخ ليـ خـود دل /   

تيحساس رضا
و ميشو يتباه م

كـار را انجـام نم
  هم

يتگريسئله هدا

يعمل خود را م
كر يي را راهنما

ل است و عقوبت

قرار ند ياله يضا
جه نيده و در ا

اب وجـود دارد؛
صفحه. بزند يخاب

ريـ غ يزيچ ريقد
كه يدرحال زند؛ 

بنا شده اس يعد
و هـ شـود  ي نمـ  

26/09/0 چهارمة 

 كـرده اسـت، ا

تع ياص و روشن
به خود جلب كن

رمان قرار داده ا
تنها سبب كم نه

كه در جام يالن

ميكنـ  يم شهيند
كيكار كدام  ني

آن كـنم اينم 

ا نيا. رديگ يا م
مرتكب اشت يكار
كـاش آن ك يا 

كتاب دوازده 54

به مس زين ﴾علَيها

ت آثار و عواقب ع
بشر اريقوه اخت

مسئول دهد، ي م

 نظام قدر و قضا
ت به انتخاب زد

و انتخا اريز اخت
ست به چه انتخ

تق كنند يصور م
يرا بر هم م يم

ن بر اساس قواع
برقـرار ينظـام 

9  

مرحلة(م تجربي 

س مناسب دعوت
  .رد

خا فيزنان وظا 
ه نامحرمان را به

با نامحر يجهه و
حك نيا. كند ي م

ند و از نگاه نااهال

ابتدا ان ها ميتصم
يچند انيه از م
كن نيا ييكه گو

وجودمان را فرا 
در كا زيگاه ن. م

مييگو ي خود م
4صفحه . ام شته

هنْ سمو يمفَع ع

جهت ني به هم
ق نيناسب با هم

كه انجام ييها

تحت يعنيود، 
خود، دست اريخت

ا يمند كان بهره
دس ديكه با نست

سازگار است، تص
را لغو و هر نظم

ارد و تمام جهان
ن چيه ،ياله يضا

ش دوازدهم؛ علو

لباس دنيه پوش
دار يا ژهيتوجه و

يدان و هم برا
باشد كه توجه ي

ر اجتماع و مواج
جتماع مشخص

داشته باشن تي

ت نيا يو برا مي
كه ميشو يم ديد
ك نيا« م؛يكن يم

يو خرسند ت
ميدان يالنه خود م

و با ميكن يم ي
ك آن كار را داش

فَلنَفْس أَبصرَ فَمنْ
  ب دوازدهم

و ميدان يخود م
داوند متعال متن

در قبال كار يس

وب نياز ا ريهان غ
با اخ ميكنون دار

ند است كه امك
دان يانسان نم د،

انسان ناس اري اخت
ر يفت، هر قانون

 خاص خود را د
 بدون قدر و قض

  دوازدهم

سنجش

 هم مردان را به
ت ،ييبايمال و ز

مرد يهم برا م،ي
يا گونه به دينبا ت

ن حضور زن در
گام حضور در اج
ين و همراه با امن

يريگ يم ييها مي
دچار ترد زين يه

و عمل م دهيرگز
 

تياحساس رضا م
عاقال ميمه و تص

يمانيحساس پش
 كه من توان ترك

ف ربِّكُم منْ بصائرُ
كتاب 55صفحه 

خ يسئول كارها
خد. ميكن ين م

كه هر كس دهد ي
  ب دوازدهم

ضا، اگر وضع جه
خاطر كه اك ناني

جهان قانونمن ك
داد يرخ م يتفاق

با ياله يو قضا
حادثه تعلق گرف

و قاعده يندس
پس. است ير

كتاب د 57حه 

    
 

 .رست است
اوند هم زنان و

آنان از نعمت جم
يال در قرآن كر

ورآالتيو ز نتيز
 .رست است

زمان يجاب را برا
شش زن را هنگ

مطمئن يحضور
   دهم

 .رست است
يما همواره تصم

گاه. ميزن يمل م
را بر يكيالزم،  

 كتاب دوازدهم
 .رست است

ميموفق شو يار
اراده جهيود و نت

هنگام اح نيا رد 
ك شانگر آن است

 .رست است
بص جاءكُم قَد﴿ فه

ص. اره شده است
 .رست است

ما خودمان را مس
آن را جبرا م،يا 
ينشان م زين هي
كتاب 55و  54 

 .رست است
قدر و قض يمعنا

نياطم نيبا هم م
كيدر  ي با زندگ

ات زيود و همه چ
 .رست است

قدر و پندارند ي
به ح يت كه وقت
مهن يزيه هر چ

ريگ و بهره افتني 
صفح. ديآ ينم دي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
خد نكهيبا ا

آ يمند بهره
متعا خداوند

استفاده از ز
در 4گزينه  .6

خداوند حجا
پوش يچگونگ

تا ح شود يم
تابك 149

در 3گزينه  .6
هر كدام از م
دست به عم

يها يبررس
ك 54صفحه 

در 2گزينه  .6
هرگاه در كا
كار را از خو

م؛يرسان يم
نش ،يمانيپش

در 1گزينه  .6
فيشر هيدر آ

رد آن اشا اي
در 4گزينه  .6

هر كدام از م
رسانده اديز

يآ نيا. است
صفحه. ديد

در 2گزينه  .6
با توجه به م

ميتوانست يم
رو فقط نيا

قانونمند نبو
در 3گزينه  .6

يكه م يبرخ
نظم آن است

كه ستا نيا
بلانسان قا

پد يارياخت
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كتـاب   31

دارد و  داري

ما در برابر 
  دهم

 خداونـد و       
 تيان حما

 

حـال آنكـه   

هرگونه كه 
كه از  دارند

ثروتمند و  

ضر را دفـع  
 ايـ جلـب و   

 كيـ هـر   ي
 يزيـ غر ل

ت بـه  دسـ 
ـد اعتـدال   

انسـان از   ت

آن منـافع   
 يخـود بـاق  

سرچشمه  
 ي و منتهـ  

ationgroup

صـفحه  .  كـرد     

يثابت و پا يتيص

چراكه شم ها؛ يد
كتاب دوازد 33 

كـه نسـبت بـه
مان و مستضعفا
 كتاب دوازدهم

ح د،يـ كن يهربان

خدا، ه يعنيآن  
پند يده جهان م

ارير جوامع بس

و امور مض كند ي
 طرف انسـان ج

يعنيسان است، 
اليـ تمام ام ييها

است كه از د يا 
در حـ يدخـواه  

اتيـ دون آن ح 

لهيوسـ  كه به -
خ يزم و منطقـ  

نيبا ا ديبا يالق
خواهد داشـت 

1400(  

 رفتـار خواهـد

اوست، شخص ي

رد شهرها و آباد
صفحه. ديزيره

بـا آنـان ك. رديذ
خداوند، از محروم

ك 35صفحه  .ي

كه با آنان مه ي
 

يقير مالك حق
 دهند و پرورش
در كنار ريفق اري

يخود جلب م ي
را به يديل مف

انس يعيخود طب
هدف نه ايهمه  
زهيدر انسان غر 

اگـر خود.  است
بـد راياست؛ ز زم

- عقل در انسان 
در حـد الز ياه

صفات زشت اخال
يو موضع يطح

26/09/0 چهارمة 

 همـان اسـاس

يها فرمان رويو پ
  

خدا و هم در مور
او بپر اني از عص

پذ يده است، نم
و بنا به فرمان خ

ديه جامعه توح

يا گونه به د؛يريگ
 دهمازكتاب دو

ون توجه به نظر
ي را مالك و ول
يدن جوامع بس

يرا به سو دي مف
عامل اي يزيل غر

محور خ ،يزيغر 
دهيعصاره و چك

يخودخواه ني
برخوردار يا ده
زال يبلكه امر ت،

و پس از ظهور
بلوغ، خودخو ن

مبارزه با ص يبرا
جنبه سط ي منف

   ديني

10  

مرحلة(م تجربي 

د را انتخاب و بر

كرده و ميد تنظ
  م

 مورد بندگان خ
و دي اطاعت كن

حق حكومت نداد
و كند يمبارزه م

رد موحد است نه

تان را دوست نگ
ك 35صفحه » .د

و بدو كنند يم ي
ع در واقع خود

شد دايپ عت،يطب

امور يز چه راه
هر عمل. رديگ ي

يها تيمام فعال
كه ع مييگر بگو

يبنابرا. ميا فتهنگ
العا ز قدرت فوق

ستيناپسند ن ي

و ي دوران كودك
دوران از بعد وص

خود است و لذا ب
مبارزه با صفات

  ب دهم

هاي ف و اقليت

ش دوازدهم؛ علو

خود يزندگ ريس

خداوند تيس رضا
كتاب دوازدهم 3

هم در د؛يكن شه
خدا را. ديمسئول

ها ح داوند به آن
با ظالمان م. كند

ب، مربوط به فر

ن و دشمن خود
اند دهيت، كفر ورز

ي ملك خود تلق
افراد و جوامع ن
آلوده شدن ط ت،
  م

و از كند يحفظ م
يصورت م يزيغر

ح است كه در تم
و لذا ا كند يم ت

ن يسخن نادرست
و لذا از ديآ يت م

يود، نه تنها امر

است كه در ني
خصو به - شود ي

توجه به خ ،يالق
در جهت م يام
كتاب 78صفحه  

معارف

سنجش

مس ش،يدات خو

خود را بر اساس
33صفحه . ست

شهيپ ياله يتقوا
م انيو چهارپا ها

را كه خد يكسان
ك ينم يدوست د،

خبمنت نهيكه گز

دشمن من! ديا ه
شما آمده است 

جهان خلقت را
نيا. كنند يرف م

ستيز طيمح ب
تاب دوازدهمك 3

خود را حف اتيح
غ اليام قيز طر
پرواضح. ... دينما

تيود انسان فعال
س ست،ين يخواه

دست به يزيغر 
و الزم فراتر نرو 

  ب دهم

ياست ا يضرور 
يها متوجه م  آن

   دهم

فات ناپسند اخال
گرنه هرگونه اقد

.دينخواهد گرد 

    
 

 .رست است
تناسب با اعتقاد

 .رست است
خ يد چون زندگ
ا ي آرامش روح
 .رست است

ت«: ديفرما يم) ع
ه نيسرزم يحت

 .رست است
حكومت كس يدي

ورزند يم يشمن
داشت ك توجه د

 .رست است
آورده مانيكه ا 
يكه برا يحق ن

 .رست است
ها ج از انسان ير
جهان تصر ني ا
بيآن تخر يها

36صفحه .  است

 .رست است
انسان چگونه ح 
هدف مهم از ني
نم يم دفعرا از  ي
به سود خو يزي
جز خودخ يزيچ

اليام هيادن كل
يعيو از مرز طب

كتا 76صفحه  
 .رست است
نجايبه آن در ا

داده و به صيخ
كتاب 76فحه ص

 .رست است
چشمه همه صف
رزه پرداخت وگ

ياديو بن يساس

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
مت يهر فرد

  دوازدهم
در 1گزينه  .7

انسان موحد
برخوردار از

رد 3گزينه  .7
ع( يامام عل
ح ها نيهمه ا

در 2گزينه  .7
يجامعه توح

مسلمانان دش
ديبا. كند يم

در 1گزينه  .7
يكسان يا«

نيآنان به د
در 3گزينه  .7

اريامروزه بس
بخواهند در

امديجمله پ
ها مانند آن

     
در 3گزينه  .5

ديدان يم ايآ
يا د؟ينما يم

يعامل مضر
يغر الياز ام

در انسان، چ
دست هم د

بماند و يباق
.رود يم نيب

در 2گزينه  .5
آنچه توجه ب
خود را تشخ

فص. ماند ينم
در 1گزينه  .5

سرچ نيبنابرا
فساد به مبا
به اصالح اس
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منـافع   نك
 رياس شيو

 زيو غرا ال
 ،حالـت  نـ 

د و تكامـل     

بلـوغ  وران 
وجـود    بـه 

 هيكه با تك

وجـود   يك   

 يبـرا  يقـ 
  تاب دهم

. ـده اسـت  
 ،يو معنـو 

و را در بـر  

كه بـه   يمل
ش و اعتبـار   

 نيمـؤمن  ي
امر  ميتسل 

 يودخـواه   

. تـر اسـت     
  دهم

ن پشـتوانه   
پشـتوانه،   ن
و  ليفضا ل

ationgroup

نكيرا از پشت ع ز
ع و تعصبات خو
ايدر استخدام ام

يـدر ا. سـازد  يـ 
ز هرگونـه رشـد

در دو. شـوند  يـ 
انسان يو عاطف

ك زين يخودخواه

 در دوران كـودك

قي و تكامـل حق   
كت 81صفحه . د

افكنـ هيـان سـا  
و يروحـ  مي عظ

 سرتاسر وجود او

هر عم. رديت پذ
شد، فاقـد ارزش

يمسـئله بـرا   ن
مانيا يه اقتضا

م بـه قـدم از خو

زه بـا آن موفـق
كتاب د 86و  8

بـدون حتينصـ  
نيس بر اساس ا
ليغبت در تحص

1400(  

زيبلكه همه چ ،
كه در عالم منافع

د زين رهيظه و غ
مـ شيخـو  يـا 
و انسـان را از د 

مـ تيـ تقو جيدر 
و يزيغر ،يجسم
خ ز،يغرا عيد سر

از خـود كـه ي

امكـان رشـد ي
نائل آمد ييها ت

انسـ اتير و روح
قدرت نيا. كرد

و كند يسوخ م

ت از امر او صورت
هم باش ستهيو شا

نيتـر  خدا كه مهم
كه به يكس. ود
امر او را قدم ني

ن اندازه در مبارز
5صفحه . رساند

كيـ تنهـا   ل،ي
و سپس كند يم ت

و رغ ليم يز رو

26/09/0 چهارمة 

شد،ياند ينم ير
كشود  يم يخواه
و حافظ ريو تدب ه
هـ يخودخـواه  ر 

زنـد يمـ  تيسـان 

تـد به زين زيغرا ،
ج يو تكامل قوا

حال با رشد نيا
  دهم

يخبـر  ي حالت ب

ين از خودخـواه 
شرفتيبه پ يسان

افكار هي و بر كل
مقابله ك توان يم

مق دل انسان رس

اطاعت يدا و برا
و كويچه ظاهراً ن

به خد يكيد نزد
خو ياشد، نه برا

يهم كند، يظر م

باشد، به همان ر
ر يم يارين آن 

يفضا ليبه تحص
تيخود تثب وان

از نيد يقيحق ن

11  

مرحلة(م تجربي 

گريد زيآن به چ
ه موجود خودخ

شهياند يروين ل
شـتريهرچـه ب  ي

سان شـه يبر ر شه

يجسم يقوا ت
در رشد و يهش

در ا. كند يم داي
كتاب د 79و  7

و شود يجلب م

بدون رها شدن. 
در عالم انس توان

گرفته ن را در بر
نم تر ميعظ يرو
است كه در عم 

كه به خاطر خد
باشد، اگرچ ها ي

ل اخالص و قصد
خدا با يبرا اردد
نظ خود صرف يص

شتريعمل ب كي
 را در مهار كردن

ب ينيد ميتعال ه
رويپ يها  در دل

روانيپ كه يطور

ش دوازدهم؛ علو

و منافع آ يعيطب
به لي انسان تبد

ليخود را از قب ي
يارضـا  يبـرا  ي
شيكه ت شود يم ي

تيبا تقو گذارد، ي
و جه ابدي يم ير
يپ يشتريب ينو
8صفحه . ابدي ي

خود ج ي به سو
  كتاب دهم 7

.رسد ينم يرست
ياست كه م ي

ود انسانسر وج
رين هيجز در سا 
مانيتنها ا راي ز

مقبول است ك ي
يها و ناخالص ائبه
اصل تيرعا. دارد

د يبرم ير زندگ
و هوس شخص ل
 

ي يسان به زشت
و او ديافزا يو م

هياست كه توص 
 مبدأ و معاد را

ط به آورد؛ يهم م
  تاب دهم

سنجش

ن جز به خود ط
صورت است كه

ياستعدادها ريسا
يا لهيها وس ه آن

يصفت خطرناك
  ب دهم

يرا پشت سر م 
تر و كامل شتري ب

و معن يشد فكر
يم يشتريدت ب

توجه انسان جي
79صفحه . رود ي

 نشود، به خداپر
يخودخواه ليعد

است كه سرتاس ي
،يرومندين ليم
باشد؛ تواند ينم

   دهم

يتنها عمل ينيد
سان آلوده به شا

دنبال ند به ينو
كه انسان د يم

ليم ازتورات او 
 كتاب دهم 85

انس يرفت و آگاه
بر قدرت اراده او

نيوجه داشت ا
به مانيخست ا

فراه يالت اخالق
كت 87صفحه . د

    
 

 .رست است
انسان ،يودخواه

ص نيدر ا. نگرند ي
س نحال انسا ن
و از همه آورد ي
ص كيبه  ليتبد 

كتاب 77صفحه 
 .رست است

يدوران كودك 
شدت  زيغرا ت

رش يادگخص آم
شد د،يآ يجود م

 .رست است
يتدر به) بلوغ(ن 
يم انياز م جيدر

 .رست است
رها يخودپرست

بعد از تع. د ندارد
 .رست است

يا زهيو غر ليم 
م نيت كه با چن

ه خدا و آخرت ن
كتاب 84فحه 

 .رست است
د ميه از نظر تعال

انس تينباشد و ن
معن جهينت گونه چ

هر قدم شود ي م
و در برابر دست د
5و  84صفحه  .

 .رست است
ت كه هرچه معر

ب يعلم و آگاه ن
 .رست است

به آن تو نجاير ا
نخ يآسمان نيه د
كماال ليتحص ي
كوشند يم ري خ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
خو تيبا تقو
يم يشخص
نيدر ا. است
يدرم شيخو
يودخواهخ

ص. دارد يبازم
در 1گزينه  .5

يانسان وقت
تيرشد و تقو

و شخ ديآ يم
و به زيبه غرا

در 3گزينه  .5
دوران نيدر ا

تد داشت، به
در 4گزينه  .5

انسان تا از خ
انسان وجود

در 2گزينه  .5
يخودخواه

است يعيطب
به مانيجز ا

صف. رديگ يم
در 3گزينه  .5

كه ميدان يم
خاطر خدا نب

چياست و ه
است، سبب

شود يخدا م
.كند يدور م

در 1گزينه  .6
است يعيطب
نيهم يعني

در 4گزينه  .6
در ديآنچه با

بلكه ست،ين
يرا برا نهيزم

انجام اعمال
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ن و آنگـاه    
 شـتر يچه ب
تمنـا   گانـه 

 يعـال  يها
 يكـ يزدن ي

و  ي معنـو 
 يه معجـون 

كتـاب   11

د حكومت 

 نيـ هنده ا
و برون آزاد 

در  يطـ يح 
در  خواهـد، 
 يها  انسان

 اطاعـت از   

نتخـب بـه         

گرچـه  . ت  
پـود روح و  

 يابـد  اتـ 
داشـته و   ي

بـه دنبـال    
ش و اعتبـار   

ationgroup

ن نسـبت بـه آن
زندان هرچ نير ا

گيخود داشت ز ب

 بودن استعداده
يعني ش،يل خو

 غفلت از جنبه
طرفه زادهيدم« 

و  10صفحه » 

 نبوده و با وجو
  ب دوازدهم

د دارد، نشان ان
ز سلطه درون و

و عوامـل مح يـ 
خ يه جامعـه مـ  

اما سازد، يعه م

خـدا و يبنـدگ 

د، امـا شـعر من

تا آسـمان اسـت 
ت كه در تار و پـ

يـح يالزم را برا
ـ  يعنـو  يو درون
خـود را ب يعملـ  

 است كـه ارزش

1400(  

شدن گانهيو ب ين
و در كند يجو م

آنچه خ/  كرد يم

علت دارا به ييو
مراحل كمال نير

در صورت يماد
كن سقوط كند؛
»ن، شود به از آن

از انسان اري اخت
كتاب 13صفحه  

مايبر ا يح مبتن
خود افزوده، از ي
رونـيب طيشـرا  ر

چنان هستند كه
ناآگاه را جامع ي

كه در جهت بن ي

ت، داللـت دارنـد

نيتفاوت از زم 
است يمذهب مان

  اب دوازدهم

ال يآمادگ قيطر
مع يتـ يفيـود ك 

همواره آثـار ع ن
عمل نيبلكه ا 

26/09/0 چهارمة 

انسان يو واقع ل
جو جست گانهير ب

 جام جم از ما م

از سو. سان است
تر يشود و به عال

و جنبه م يواني
مراتب ممكن نير
آن ليور كند م 

سلب يبه معن 
.انتخاب دارد ي

فكر و عمل صالح
يواقع يبه آزاد 

ريگفـت كـه تـأث   
ناخواه چ گاه خواه

يها گفت انسان 

يدر صورت يزيچ

داده شـده اسـت

،گريد زي هر چ
ميشد، اما تنها ا

كتا 23صفحه . 

ط ني است تا از ا
به خدا كه خـ ن

مانيرد؛ گرچه ا
آورد، يدست نم

  

12  

مرحلة(م تجربي 

لياص تيو شخص
كه او خود را در

ها دل طلب ال

همواره در نوس ن
برتر ش زيالئك ن

يدارا بودن بعد ح
تر ردد و به نازل

/ نيود كم از ا

يخيحوادث تار
ييتوانا ها يندراه

 و مداومت بر تف
تواند يم ياصول

گ تـوان  يرو م ن
ناآگ يها انسان. 

توان ي و بلكه م

هر چ. است گري
  زدهم

به او د ير هست

به مانيداوند و ا
باش روزايو ن نيفر
شود يم ريناپذ ن

انسان يل روح
مانيبرسد و لذا ا

صالت و ارزش دا
د ود را از عمل به

كتاب دوازدهم 

ش دوازدهم؛ علو

و شيخو يقيحق
ك نجاستيدر ا. 
سا« كشاند؛ يم 

نييپا تينها يو ب
از مال تواند يت، م

علت د به گر،يد 
تر گر پست زين ت

شو ن،يا ليند م

و جامعه و ح عت
و چن ها ي دوراه

علم ليو تحص 
و ا حيصح تيرب
نيبپردازد و از ا 
.انسان دارد يها

خواهند يخود م
   دوازدهم

ياز هر هدف د ي
كتاب دواز 17ه 

كه د يخاص ت
  تاب دوازدهم

به خد مانيا ني
آف حركت تواند ي

انيت و جاذبه پا

و كمال يمعنو ت
بر يعادت جاودان

اص ييتنها خود به
ارزش خو مان،ي

26و  25صفحه 

سنجش

ح شتنيردن خو
ستيكه آن ن ي

يخود را به نابود
  وازدهم

باال و تينها يب ؛
است ي امانت اله

ياز سو. ل شود
واناتياز ح ،يوان
گر كن/ / وانيحز 

عيوناگون بر طب
بر سر يآدم ،ي

تيو ترب مي تعل
از تر يبرخوردار

گرانيخود و د 
ه يبا آگاه كوس

اند كه خ  آنچنان
كتاب 14فحه 

يستلزم روگردان
صفحه. جه است

تي از مقام و موقع
كت 9صفحه . ارد

يكه ب افتيدر ن
يدر حد خود م 

و سرچشمه قدرت

اتيالل از آنِ ح
كند و به سع لي

است، خ ي هست
يكه ا ميريگ يم 
ص. كند يم ليص

    
 

 .رست است
گم كر يعني يگ

يگريد زيبا چ ش
و خو ابدي يمتر م
كتاب دو 6فحه 

 .رست است
تينها يدو ب اني
و ييخدا ونديپ
با خداوند نائل ر

ويح يل به زندگ
رشته سرشته وز

 .رست است
گو نيكومت قوان

ياله يها و سنت
 .رست است

بر مسئله ني د
سان در صورت ب

يواقع يسازندگ
معكسان نسبت 

آگاه يها انسان
صف. سازند ي را م

 .رست است
در برابر خدا مس 

توج ستهيشد، شا
 .رست است

بر غفلت انسان ا
توجه دا يدساز

 .رست است
توان يمنصفانه م

زين گريد يزهاي
و كند يا نفوذ م

 .رست است
اصالت و استقال ب

يتحص ياله مت
انسان به مبدأ 

جهينت ميه گفت
به خدا تحص مان

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
گانگيازخودب

اش ينيگزيجا
كم كاود، يم
صف »كرد يم

در 4گزينه  .6
يدر م يآدم

پ شيكه نما
شتريهرچه ب

كامل ميتسل
از فر/ است 

  دوازدهم
در 3گزينه  .6

حك ،نيبنابرا
و نيقوان نيا

در 2گزينه  .6
كه يديتأك

است كه انس
س بهگردد و 
انس تيشخص
كه ا يصورت

آگاه جامعه
در 1گزينه  .6

يسرسپردگ
فرمان او باش

در 4گزينه  .6
ب اتيابهمه 

ضرورت خود
در 2گزينه  .6

نگاه م كيبا 
يبه چ مانيا

درون دل ما
در 3گزينه  .6

بيترت نيبد
در جوار رحم

ياتصال قلب
از آنچه. دارد

ميخود را از ا
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از . ... است 
 جهـانِ  نـ 

 دارد و آن  

 ديـ مف هـا  ت
از  يعملـ  چ

ار عبـث و   
ه منظور از 

او را  يدگان  
 يـي ـد واال   

خداونـد   اه 

صد بس بـا  
هرچـه   راـ 

كالت چـه   
هـا گـر    ش 

not be  و

 in اضـافه    
ـره حـرف   

ذشته ساده 

ationgroup

يدف كور ماد
يـوست كـه در ا 

وجـود يسـمان    

تيبـار مسـئول   
چي داناست و هـ 

كـا ميداوند حك
است كه يقصد

آمـده و زنـد اين
بـه چنـان مقصـ

  ب دوازدهم

شـگايدر پ تيول    

به چنان مقص ن
يـز د؛يـ آ يم شي
مشـك نيـ را از ا 

سـرزنش/ زد قدم 

e sure وجـود  

هـا حـرف صـل 
s ،moon و غيـ

  .رود

ختار مجهول گذ

1400(  

محصول تصا ي
خود او. قائل شد

ـه در مكتـب آس
  زدهم

ريـ فـرار از ز  ي
آگاه و يدرون ي

  ب دوازدهم

كه از خد ماند يم
 قطع هدف و مق

به د ياله يتها
ب دنيجهت رسـ 

كتاب 31صفحه 

حسـاس مسـئو

ديكه رس دانند ي
يپ ريمس نيا ان
نياما مؤمن ،كند

ز يق كعبه خواه

معني جمالت و

و فصها  بل از ماه
sun ،sunrise

 كار مي به onه 

you ساخ. است

26/09/0 چهارمة 

يآدم اتيت كه ح
ق توان يآن نم ي

اسـت كـ ياسخ
كتاب دواز 30ه 

يعالم بـرا  نيدر ا
يت كه بر رازها

كتاب 32صفحه  

نم يديترد ،دهد
طور به زيرا ن ي

انت يت و رحمت ب
ات موجود در ج

ص. دست آورد  به

اسـت، جـز اح ي

يم كيدادند، ن 
ايست كه در جر

كن يرا طلب م ي
گر به شوق ابان

د و با توجه به م
  

th و همچنين قب
night ،setير 

غيره حرف اضافه

ur schoolمان 

13  
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است نيا دهند ي
يبرا يهدف چيه
پا گر،يپاسخ د.. 

صفحه. ان است

د جيرا يها يساز
است يكس يقاض
.ستين رونيو ب

د يم ليرا تشك 
يانسان اتين و ح

  ب دوازدهم

ر اساس حكمت
امكانا هياز كل ،ي
را يرحمت اله 

يو فداكار ثاريه ا

قرار شيف خو
اس ياديشكالت ز

يشتريو صبر ب ي
ايدر ب«ل دارند؛ 

  دهم

رود كار مي كان به
.استفاده كنيم 

 he evening

نين كلماتي نظي
 ،Sunday و غ

ر جمله دوم هم

  انگليسي

ش دوازدهم؛ علو

يسؤاالت م ني ا
است كه ه هوده
. ..دينما» رارداد

جهان و انسا ش

س و منطق ها يش
ب آگاه است و ق

از محاسبه او - 

ينيد نشيكن ب
جهان »يعموم 
كتاب 31صفحه  

و بر قينقشه دق 
يويدن يزندگ ن
هيدر سا ديجاو 

رك انسان در راه

هد ي جهان ابد
و استقبال از مش

يسع زيبه آن ن 
در دل يگريق د

كتاب دوازد 35 

ه براي بيان امك
mayل كمكي 

the after و يا
o’cloc و همچن

،Mondayثل 

د Itونكه فاعل 

سنجش

به يو الحاد ي
هيعبث و ب يا ده
قر«بسازد و  يف
نشيكمت در آفرح

تراش ليشود و دل
مطلب قتيه حق

وچك هم باشد

ركن نيتر ي اساس
تيهدا«ق اصل 
.است يسرمنزل

كين بر طبق 
ايدر جر ديكه با
يزندگ يزم برا

 معاد آنچه محر
  وازدهم

 پروردگار را در
جاهدت فراوان و

دنير باشد، رس
در سر و شوق ي
و 34صفحه » ر

ي ممكن است كه
توانيم فعل ره مي

the m ،rnoon

ckت به همراه 

ل از ايام هفته مث

ه ساده است، چو

    
 

 .رست است
يماد يها  مكتب

ديانسان پد يگان
خود هد يبرا د

خالت شعور و ح
 .رست است

نش رفتهيذرها پذ
انسان خود به راي

كو اريولو بس -ن 
 .رست است

كه ديصل توح
و مطابق زند ينم
س انبه چن دنيس

 .رست است
انسان ،يآسمان م

باعظمت است ك
الز يآمادگو  دي

 .رست است
بر مبدأ و يبتن
كتاب دو 33حه 

 .رست است
به رحمت دني

و مج يستلزم سع
تر تر و باعظمت گ

يگريد ين سودا
غم مخور الن،ي

 .رست است
 may به معني

و غيرlikely و 
 .رست است

morningهاي 

د و قبل از ساعت
قبل. رود كار مي 

 .رست است
ول زمان گذشته

  :ست

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
كه يپاسخ

رو، زندگ نيا
ديبا هدف يب

بر دخ يمبتن
در 1گزينه  .7

كه عذ يروز
يز افتد؛ ينم

اعمال انسان
در 3گزينه  .7

با توجه به ا
سر ن هودهيب

رس نشيآفر
در 2گزينه  .7

مياز افق تعال
بس ب يهدف

ياستفاده نما
در 1گزينه  .7

مب نشيدر ب
صفح. ستين

در 3گزينه  .7
يآنان كه رس

مست يعظمت
مقصد بزرگ
باك كه آنان
يكند خار مغ

  
  

 
در 2گزينه  .7

فعل كمكي
perhaps و

در 1گزينه  .7
قبل از قيده

رود كار مي به
كبه atاضافه 

در 3   گزينه .7
جمله مجهو
به قرار زير ا
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  .كس
neReza  
             ي 

  .ط است

ـد چونكـه   

  

م چنانچـه           

) آمـوزان  ش 

  .كنند

  .ه دهند

ationgroup

منفي است و برعك
 ever comes

جمله منفي         
(does Rez غلط

رويـ درختي نمي
  .ت
ها، صحراها  ان

 
  شنهاد

 را نقـض كنـيم

دانـش(نكه آنهـا  

دن جلوگيري ك

مان بزرگ توسعه
  كيب كردن 

  اطراف/ ل 

  
  ك كردن 

1400(  

I,  

Y 

كوتاه آن جمله م
dose hlate, 

            ه مثبت   
(za. رود كار نمي

 يا هيچ گياه و د
داغ و خشك است

بيابا) 4 

 .وراً ترك كنند
پيش) 4 

د هـيچ قـانوني

ريس كنند تا اين

  ن 

 از دوباره رخ دا

  دن

ساختن دو ساختم
ترك) 4  ادن 

  وشت
نسل) 4 

. را بغل كرديم
ترك) 4 

26/09/0 چهارمة 

, He, She, It

You, we, the

كت باشد سؤالي 
?he

سؤالي كوتاه     
ك صورت اسم به  به

ختان خيلي كم
روز هوا خيلي د

 ها ، هرم

و آن كشور را فو
 گاه، مقبره 

ي كنـيم و نبايـد

  ف

ثر و كارآمد تدر

تباط برقرار كردن

همند چگونه آن
  ن

 كردن، رها كرد

ركت خودشان با س
يا گسترش دعه 

ر خيلي زيادي نو
 نفوذ /  

دگير ت و ما هم
 ر گرفتن 

14  

مرحلة(م تجربي 

 … ,tمفردي 

  ول

…,eyي جمع 

اگر جمع مثبت. د

              
ب ده شود و هرگز

ا گياهان يا درخ
دارد و در طول ر

اهرام) 3  داد 

ه مراقب باشند و
آرامگ) 3 

ـا توجـه زيـادي
  
مشهور، معروف/  

  سب 

 واقعي بطور مؤث
  .نتقال دهند

  توصيه كردن 
انتقال دادن، ارت

رك كنند يا بفه
ميدن، حل كردن

ترك) 4 

كنند كه شر ي مي
توسع) 3 

ل پيش او اشعار
الهام) 3 

ز از لندن برگشت
درنظر) 3 

ش دوازدهم؛ علو

ها براي فاعل    

مفعو+  

هاي براي فاعل       

شود  استفاده مي

ضمير فاعلي استفا

ها تند كه در آن
يچ آبي وجود ند

ها، تعد ها، وسعت

هشدار دادند كه
 انه 

هاي سراسر دنيـ
.ه داشته باشيم

منتشر كردن) 
مناس/ شكستن ) 

هاي ر موقعيت
ن را به آساني ان

ت/ دقيقاً، عيناً ) 
ا/ طور مؤثر  به) 

 است بتوانند در
ردن، فهمپي ب) 
 

ريزي ت، آنها برنامه
  كردن 

ست و صدها سال
 به مقدم /  

او ديروز. رفت ن
 دن 

was 
were 

سنجش

                  

+

)     سوم فعل

وتاه يا دم سؤالي

هاي جمله بايد ض

هايي هست  بيابان
دارد يا اينكه هي

ه دامنه) 2 

ندان آمريكايي ه
رصدخا) 2 

گي تمام كشوره
 و ايمني هميشه

   2(
)4  ايمن/  

آموزان د  دانش
ساسات خودشان

   2(
)4  شامل بودن 

نيد، آنها ممكن
)2  )با دوستان(

... . )هنگ لغات

د كافي خوب است
ك) 2  فراهم

روف در ايران اس
مقدمه) 2 

كه او به لندن ني
بخشيد) 2 

Past 

  فعل اصلي

    
 

                   

+

قسمت(          
 .رست است

جمله از سؤالي كو

ؤالي كوتاه در انته
 .رست است

هاي ايران سمت
خيلي كم وجود د

 ها  ا، مقبره
 .رست است

آمريكا به شهروند
 نه 

 .رست است
هاي فرهنگ رزش

 يك سفر خوب
 قوي/ رفتن 

ردن يا شكستن
 .رست است

د انگليسي را به
د، افكار و يا احس

 مرتب كردن  
دارا بودن، ش/ ه 

 .رست است
ت مشكل را بدان
(به بيرون رفتن 

لغت در فره(دن 
 .رست است

ب و كارشان به حد
 دادن 

 .رست است
شاعر خيلي معر

 سرتاسر 
 .رست است

يده بودم از زمان
 دن 

participle 

اسم مفعول فع

www.sanjeshse

              

....................

             
در 2گزينه  .7

در انتهاي جم

در سؤ: توجه
در 4گزينه  .8

بعضي از قس
مقدار آب خ

ها آرامگاه) 1
در 1  گزينه .8

سفارتخانه آ
سفارتخان) 1

در 3گزينه  .8
ما بايد به ار

خواهيم مي
بردن، گر) 1
نقض كر) 3

در 4  گزينه .8
معلمين بايد
بتوانند عقايد

/عموماً ) 1
متأسفانه) 3

در 2گزينه  .8
اگر شما علت

گشتن، ب) 1
پيدا كرد) 3

در 3گزينه  .8
حاال كه كسب

كاهش د) 1
در 3گزينه  .8

حافظ يك ش
/اطراف ) 1

در 1گزينه  .8
برادرم را ندي

بغل كرد) 1
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  . ند

ام كارهاي 

  

 منجـر بـه    

ationgroup

  رت، نيرو

  سعه دادن

  ميدن

  اً 

ها را بخواند گرافي

م گرفتن بر انجا

.شوند ندي مي

  . هستند

 

  .خود است ر

رورانده شـده و

1400(  

قدر) 4 

توس) 4 

فهم) 4 

 4 (ً فور

تواند بيوگ ص مي

 به معني تصميم

بن ه و فقير دسته

ه نفت وابسته ه

 .ي پايين است

ين به دور محور

يانوسي ديگر فر
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 بيـان ژن نقـش

پيـك را  رناي
ـتخو ش تغييـر

 مانع تجزية رناي

1400(  

=)ط قائم 2

() x− = − 12 2
y x+ + =5

طور فشرده قر به

 .قرار دارند) بي
از م) كالهـك ( 

هـاي ضي ياخته

آب از محي نتشار

ون هستة ياختة
س 1م رنابسپاراز 

ر هر رشتة مولك

ي سـاختار سـه
ي، بـين نوكلئوتي
چ نوع اسيد نوكلئ

 به آمينو اسيد م
ع آن در تنظـيم

فقط 2نابسپاراز 
توانـد دسـ  مـي    
كالهك. اريوتي

26/09/0 چهارمة 

m′ )شيب خط

)x ( )− − 1

  

شوند و ب سيم مي
  .ر دارند

انتهايي و جانب( 
 انگشتانه مانند

اي واكوئول بعض

اسمز، به انت. كند
  .كنند ور نمي

هاي رنا درو كول
تني توسط آنزيم

در. وجود دارند )

گيري براي شكل
ويسيهنگام رون 

در هيچ. شود مي

دهنده م اتصال
ه يكـي از انـواع

ها رن ر يوكاريوت
ـزون دارد هـم

هاي يوكا  ياخته
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, (= − −1
2

y + = − 12 2

ند كه دائماً تقس
يي و جانبي قرار

ها مده در جوانه
بخش. شوند مي

و جانوري و غشا
  . دهند ش مي

ك تراوا عبور مي
ز عرض غشا عبو

مولك.  شده است
هاي رناي رنا ول

(DNA)ل دنا 
  .شوند

يل يافته است، ب
.شود  برقرار مي

دروژني برقرار م

زيم كه توسط آن
شـوند كـه ه مـي  

در. سازد ا را مي
ت اينتـرون و اگـ
ل رونويسي در

  .د

شناسيست

ش دوازدهم؛ علو

, ) f− ∈1 2

x −1 1
2 2

ان ي هستة درشت
انتهايهاي  جوانه

طور عم  ساقه به
 ريشه تشكيل م

هاي گياهي و ته
ن آب را افزايش
سمز از غشاهاي
وپالستي، مواد از

روتئين تشكيل
مولكو. شوند  مي

  .رست هستند

ر ساختار مولكول
ش گر متصل مي

يك رشته تشكي
يوند هيدروژني

پيوند هيد) ريبوز

هيدروژني است
ر ياخته سـاخته
رد كه همة رناها
يكي كه رونوشت
داي رناي در حا

شود مي) كلئازها

 زيس

سنجش

ريستمي، داراي
ساقه، عمدتاً در ج

هاي نخستين م
ريستم نخستين

شاي بعضي ياخت
كه سرعت جريان
 طريق فرآيند اس
يمپالستي و آپو

 رناتن از رنا و پر
ها ساخته ياخته

 گزينة ديگر در

دار، در ي تيمين
به يكديگ) ي استر

ل رناي ناقل از ي
دهاي مكمل پي

قند ر(دهاي رنا 
 

راي پيوندهاي ه
ختلفي از رنا در
سپاراز وجود دار

رناي پيك. سازد ي
ل كالهك به ابتد

مانند اگزونوك(ها 

    
 

 .رست است
هاي مر ياخته: ت

ي نخستين در س
مريستم: ادرست

جديد، توسط مر
  .كند ي

 .ترست اس
در عرض غش: ت

ي وجود دارند ك
آب از: نادرست

در مسيرهاي سي
 .رست است

واحد هر زير: ت
سم اين يايتوپال

هر سه: ادرست
 .رست است

نوكلئوتيدهاي: ت
فسفودي(تراكي 

مولكول: نادرست
ق بين نوكلئوتيد

و نوكلئوتيد) بوز
 .شود كيل نمي

 .رست است
رناي ناقل دا: ت

انواع مخ: نادرست
ها، يك نوع رنابس
ترجمه است، مي

مانند اتصال. ود
ه ط برخي آنزيم

www.sanjeshse

 
  

 
در 4گزينه  .13

گزينة درست
هاي مريستم
هاي نا گزينه
هاي ج ريشه

محافظت مي
در 2گزينه  .13

گزينة درست
هايي پروتئين
هاي ن گزينه
د. گويند مي

در 1گزينه  .13
گزينة درست
در زمينة سي

هاي نا گزينه
در 4گزينه  .13

گزينة درست
با پيوند اشتر

هاي نا گزينه
برخي مناطق
دئوكسي ريب

ها تشك رشته
در 4گزينه  .14

گزينة درست
هاي نا گزينه

ه پروكاريوت
رمزة پايان ت
رونويسي شو
ساخت توسط
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حركـت آن    
لفـي پيـدا    

هاي  توالي 
هـاي   شـته 

شـروع و تـا   
كـامبيوم  . 

يمي و بـه    
 2ر بخـش   

ة درخـت،    

را افـزايش   
در نتيجـه   

  .شود نه مي

 اسـيدها و  
مـواد آلـي   

 همچنـين  

ا مشـاهدة     
  .د

بسـيار  ي و 
  . كند

 در اختيـار    
گرهـك در    

  .هند

هـا   روتئين   

ationgroup

و يـا مـانع ح) ه
هـاي مختل شـت  

.مانند م باقي مي
در رش. كننـد  مـي     

 آبكش پسين ش
گيـرد   قرار مـي 

هـاي پارانشـي ـه  
سـاز در پنبه وب

ن قسـمت از تنـة

هـا ر مري ياختـه  
.شـود  وارد مـي   

 شدن دهانة روزن

مواد آلي، آمينو
م.  شـدن اسـت  

مگان خاكزي و
  .نند

  شود 
بـه سـادگي بـا  

ان تشخيص داد

اي پيكر رشته) ي
شتري را جذب ك
فات را جـذب و

هايي بـه نـام گ ي
د ي را افزايش مي

ي گروهـي از پـر
   

1400(  

كننده فعال(مك 
شـوند، سرنوش ي 

خود سيتوپالسم
قصـد هـدايت م

آ ست كه از آوند
هاي محيطي ب

مت درون، ياختـ
ن و كامبيوم چو

اين) 2بخش (ت 

سـمروزنه، فشار ا
گهبـان روزنـه و

سه، سبب بسته

تجزيه تشكيل م
ن مرحلة معدني

زيست و ريزاندام
كن ت تبديل مي

ش ود معكوس مي
كنـد و ـر نمـي   

توا  كم شده مي

اي قارچ ريشه. (د
 مواد معدني بيش

ويژه فسـف دني به
برجستگي) ها يوم

وژن خاك زراعي

عوامل رونويسـي
.كنند دايت مي

26/09/0 چهارمة 

انداز كم توالي راه
السم ساخته مـي
ند و بعضي در خ

هـا را بـه مق ين   

هاي بافتي اس اليه
از در برابر آسيب
شود كه به سـم

هاي آبكش پسين

با حذف پوست 

اختة نگهبان رو
هاي نگ به ياخته 

  .شود
اي بدون سبزديس

حاصل ت. كنند ي
ست كه نخستين

ريزاندامگان همز
ونيم را به نيتريت

تن در جاي خو 
تـن تغييـ ل فـام 

ن اضافه شده يا

 همزيستي دارند
تواند ست و مي

ز خاك مواد معد
ريزوبي(واران  روانه

ك مانده و نيترو

شناسايي كند، ع
انداز هد محل راه
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سپاراز بر روي ت
ي كه درسيتوپال

رون  يا راكيزه مي
ـد، ايـن پـروتئي

  . اردجود ند

اي از ال مجموعه
كامبيوم آوندسا 

ش شه تشكيل مي
ه ياخته. شوند ي

.م نقشي ندارند

K+  وCl- در يا
)ديسة روپوست
ش ، روزنه باز مي
ها و آب در ياخته

ران را تجزيه مي
سازي اس ياكمون
  .د

تواند توسط ر ي
، آمو)روزوموناس

سمتي از يك فام
شدن، اندازة طول

تن با مشاهدة فام

دار گياهان دانه
خاك در تماس اس

ها از قارچ.  ندارند
 ريشة گياهان پر

وايي گياه در خاك

انداز را ش واند راه
رنابسپاراز را به م

ش دوازدهم؛ علو

 قرار گرفتن رنابس
هايي ها، پروتئين

 دستگاه گلژي
پتيدي قرار دارنـ
مينو اسيدي وج

  .هستند

شناسيم، م ت مي
)2بخش (خت 

وست ساقه و ريش
اي مي پنبه  چوب

انتقال شيرة خام
  .شود

+هاي  رز و يون
د هاي بدون سبز
ساختار ويژة آنها

و -Clو  +Kي 

 و بقاياي جاندار
مرحلة بعدي آم

شوند  تبديل مي
لي به آمونيم مي

نيتر(ساز يتريت ن

ت قرارگيري قسم
رفه و مضاعف ش
جاري عددي را ب

درصد گ 90ه با 
ح بيشتري از خ
آيند فتوسنتز را
اي همزيست با

 برداشت اندام هو

تو ه تنهايي نمي
شوند و ر صل مي

سنجش

ها عواملي به ت
ه در يوكاريوت. د

، بعضي بههسته
پپت هاي پلي رشته

هاي آم ين توالي
ها درست ه زينه

ن پوست درخت
ندن پوست درخ

اي پو فت زمينه
سازد كه بعداً مي

در حركت و ا 2 
ش شده متورم مي

ك انباشت ساكار
ه ياخته( مجاور 

شده و به علت س
هاي  ساكارز و يون

ها، اجساد  قارچ
م). خمير عفوني

ساز به آمونيم ك
 نيتروژن مولكول

هاي باكتري. ود

ي واژگوني، جهت
جايي يكطر به جا

ناهنج. ي نيست

اراني هستند كه
شة گياه با سطح
توانايي انجام فرآ

ها دهند، باكتري 
كنند كه پس از

ها، رنابسپاراز به ت
انداز متص ي از راه

    
 

 .رست است
در پروكاريوت: ت

شوند مي) كننده
ضي از آنها به ه
 كه در ابتداي ر

ها، ا  پروكاريوت
بقية گز: ادرست

 .رست است
آنچه به عنوا: ت

با كن.  ادامه دارد
ساز در سامانة با

هايي مي ن، ياخته
  .د

بخش: نادرست
ي پوست حذف ش

 .رست است
نور با تحريك: ت

هاي ب از ياخته
چار تورژسانس ش

انباشت: درست
 .رست است

ها و باكتري: ت
تخ(اي بد بوست 

هاي آمونياك ري
تبديل: نادرست

 و برق انجام شو
 .رست است

در ناهنجاري: ت
جاري برخالف ج
رد قابل شناسايي

 .رست است
ها جاند قارچ: ت

ها، نسبت به ريش
ها ت قارچ: ادرست

قرار ميكننده  تز
ك ميزبان ايجاد مي
 .رست است

در يوكاريوت: ت
به نواحي خاصي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
گزينة درست

مانند مهارك(
بعض. كنند مي

آمينو اسيد
پپتيدي پلي

هاي نا گزينه
در 3گزينه  .14

گزينة درست
سطح اندام
س چوب پنبه

سمت بيرون
هستند زنده

هاي نا گزينه
بخش بااليي

در 2گزينه  .14
گزينة درست

دهد و آب مي
ها دچ ياخته
هاي نا گزينه

در 3گزينه  .14
گزينة درست
اوره و گازها
توسط باكتر

هاي ن گزينه
توسط رعد

در 4گزينه  .14
گزينة درست
در اين ناهنج
كاريوتيپ فر

در 2گزينه  .14
گزينة درست
ه ظريف قارچ

هاي نا گزينه
گياه فتوسنتز
ريشة گياه مي

در 3گزينه  .14
گزينة درست
هستند كه ب

erv.ir
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. شـود  ه مي
از طريق ) ن

ت و رنـگ   
نمودها،  ژن

از هـدايت  
  .كند مي

 هليكـاز و    
ي خـاص،  
  .وتي است

 در جايگاه 

    A   رنـاتن
ينـو اسـيد   

  .د

تأثيري بـر  

ب خوانـده    
  .د

شود، مانند 
كنـد   ك مي

ي هـا  ختـه 
 در تجزيـة    

پوسـت،  ن     
ـذب شـده   

ationgroup

است كه ترجمه
متيونين(تيدي 

AABBC اسـت
هر كدام از اين ژ

  » رنگ سفيد

اند را به محل راه
ز ژن هم تغيير م

هـايي غيـر از م   
هاي تن در بخش م

هاي يوكاريو  ژن

رناتن، Aجايگاه 

مزه در جايگـاه
 داراي چهار آمي
يبوزوم قرار دارد

ين نوع جهش ت

حـذف، چـارچوب
كند دي تغيير مي

انداز متصل ش راه
 رنابسپاراز كمك

هاي ياخ  پروتئين
هـاي مـؤثر ژن   

 كاسـپاري درون
زگشت مواد جـ

1400(  

كي از انواع رناها
پپت هر رشتة پلي

CCود خـالص    
ن ژن نمود به ه

aaBbcc براي

داز، رنابسپاراز ر
قدار رونويسي از
ـه كمـك آنـزيم
ان فشردگي فام
ز دنا، مخصوص

دون ورود به جا

ن رمـزه و پـادرم
پپتيدي تة پلي

ري E در جايگاه 

اي. شود بديل مي

 جهش اضافه و ح
پپتيد زنجيرة پلي

نند تا بتواند به ر
 جايگاه خود به

يسي گروهي از
وز در محـيط، ژ

ـر فاقـد حلقـة
ة كاسپاري از با

26/09/0 چهارمة 

رناي پيك يك. ت
ين آمينو اسيد ه

ي، داراي ژن نمـو
ترين براين نزديك

cي رنگ قرمز و 
  .د

اند ي خاصي از راه
كند، مق غيير مي

ز مولكول دنا، بـ
با تغيير در ميزا
 بخش خاصي از

آغاز، رمزة اول بد

ني بين پنجمين
رشت. ( قرار دارد 

ون آمينو اسيد

ن آمينو اسيد تب

در. شود ديل مي
مينو اسيدها در ز

كنن راز كمك مي
س از اتصال به

عوامل رونوي. ود
ر حضـور الكتـو

هاي معبـ  ياخته
هاي داراي حلقة
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 (RNA) است
اولي. شود سي مي

  .كند رقرار مي

ر كتاب درسـي
aabb بناب. است

AaBBC براي
باشند درست نمي

اتصال به نواحي
در اثر عواملي تغ

ها ا دن هيستون
توانند ب مي) وتي

الي افزاينده در

در مرحلة آ. ست

پيوند هيدروژن. 
Pي در جايگاه 

سومين ناقل بدو

 رمز ديگر همان

 به رمز پايان تبد
معنا، نوع آم  دگر

اصي به رنابسپار
كننده پس ن فعال

شو راتور جدا مي
د. كنند مك مي

 درون پوست با
ه ياخته. شوند مي

ش دوازدهم؛ علو

ندين نوع رنا چ
نابسپاراز رونويس
و اسيد پيوند بر

ت مطرح شده د
bccي ژن نمود 

Cمثل «.  باشد
هاي د  از گزينه

مل رونويسي با ا
انداز د ها به راه ن

امينه و جدا شد
نه پروكاريو(وتي 
داشتن توا. كنند

تن وارد شده اس

قرار دارد Aگاه 
پپتيدي شتة پلي

س.) اند يگر متصل

ك آمينو اسيد به

يك آمينو اسيد
در جهش. كند ي

هاي خا پروتئين
پروتئين. كالي يا

  .ز كند
قند الكتوز از اپر

انداز كم از به راه

ري نعلي شكل
ست محسوب م

  .كنند ي مي

سنجش

ل رنابسپارازها،
وسط يك نوع رن
ين دومين آمينو

ي قرمز در ذرت
نوع ذرت، داراي

اخالصاه ژني ن
كدام دهاي هيچ

هاي عوام روتئين
ستن اين پروتئين
ن پيچ و تاب فا

هاي يوكاريو خته
دنظر را تنظيم ك

رنات Aه جايگاه 

ن ناقل در جايگ
قل متصل به رش
پپتيدي به يكديگ

خاموش، رمز يك
  .د گذاشت

معنا، رمز ي ش بي
دي دنا، تغيير مي

ثبت رونويسي، پ
ط باكتري اشرشي
 رونويسي را آغاز
ننده در حضور ق
يوستن رنابسپارا

 

اراي نوار كاسپار
هاي درون پو ته
اند، جلوگيري ده

    
 

محصول: نادرست
ن هسته فقط تو
خود با گروه آمي

 .رست است
ا رنگ آستانه: ت

سفيد در همين ن
د در يك جايگا

نمود ژن: ادرست
 .رست است

گروهي از پر: ت
ون تمايل پيوس

باز شد: نادرست
ياخ. شود نجا مي

سي از ژن مورد
 .رست است

زه بهچهار رم: ت
  . گيرد ر مي

پنجمين: نادرست
چهارمين نا. ود

سط سه پيوند پ
 .رست است

در جهش خا: ت
 اسيدها نخواهد

در جهش: درست
سه نوكلئوتيدي 

 .رست است
در تنظيم مث: ت

محيطمالتوز در 
ز متصل شود و

مهاركن: نادرست
هستند كه به پي

 .شوند يسي مي
 .رست است

هاي د ياخته: ت
همگي از ياخت. د

توانة مركزي شد

www.sanjeshse

هاي نا گزينه
هر ژن درون
كربوكسيل خ

در 1گزينه  .14
گزينة درست

اي س آستانه
تواند فقط مي

هاي نا گزينه
در 4گزينه  .14

گزينة درست
كنند، چو مي

هاي نا گزينه
نجدنابسپاراز ا

ميزان رونويس
در 2گزينه  .15

گزينة درست
P رناتن قرا
  
  
  

هاي ن گزينه
شو برقرار مي

است كه توس
در 1گزينه  .15

تگزينة درس
توالي آمينو

هاي نا گزينه
شدن رمزهاي

در 4گزينه  .15
گزينة درست
حضور قند م

انداز تا به راه
هاي نا گزينه

يوكاريوتي ه
الكتوز رونوي

در 2گزينه  .15
گزينة درست
تماس دارند
كه وارد استو

erv.ir
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پالسـتي و  
ون پوسـت   

بـه  . هستند

درون زندة 
 ميان قرار 

همزيسـتي    

 عمر رناي 

در . شـوند  ي 

كه همگـي  
  ).ز

 والدين  
  ص والدين

نمودهاي  خ
 هر صفت 

  داگانه
 

   ABoوني 
 ABoوني 

ند مـارپيچ  

كمـل را در     
 مولكول را 

عرق آنقـدر  

ationgroup

ي، آپوپيمپالسـت   
در اليـة درو. ت 

حلقة كاسپاري ه

هاي د مايز ياخته
 رديف و يك در

 سـويا و لوبيـا ه

لتوانند طو  مي

ساخته مـي 2ز 

  .  است
گيرند ك  قرار مي

ة مالتوز و الكتو

A+xxh × B 
 نمود ناخالص ژن

نمودها و رخ ژن
فرزندان براي

طور جد به

نوع گروه خو 4 
نوع گروه خو 4 

توان ست كه نمي
  .كند م باز مي

ي نوكلئوتيـد مك
هليكاز دو رشتة

نيروي مكش تع

1400(  

 مسـيرهاي سي
ت ليپيدي اسـت
ي از آنها فاقد ح

  .هاست ي
عي از رشد و تم
آبكشي در يك

 گياهاني مانند
  . د

 غير رونويسي،

توسط رنابسپاراز

وب خواندن ژن
ر كنار يكديگر
زيةي مؤثر در تج

 B+xy
A o R r x 
Ao × Bo  
Rr × Rr = 

xxh × xy  

× Rhوع عامل 
× Rhوع عامل 

ند، دنابسپاراز اس
شتة آن را از هم
آينـد رونويسـي

آنزيم ه. كند مي

  

ن. شود ايجاد مي

26/09/0 چهارمة 

شده و از طريـق
سپاري از تركيبات
كل و تعداد كمي

اي شتر از تك لپه
يد كه ريشة فرع
دهاي چوبي و آ

  .ه قرار دارند

تند كه با ريشة
 همزيستي دارند
ن ژن در مراحل

و رناي پيك ت 3
.  

 تغيير در چارچو
كند، د  اداره مي

هاي مانند ژن. (د

x xh × B o R
= AB + Ao
= RR + Rr 
= xx + xxh 

نوع 3 ×هموفيلي 
نوع 2 ×هموفيلي 

كن  دنا برقرار مي
رپيچ دنا و دو رش

كند، در فرآ  مي
شتة رنا متصل م

.شكند ها را مي

ق از سطح گياه
  .د

24  

مرحلة(م تجربي 

ستوانة مركزي ش
جنس حلقة كاس
سپاري نعلي شك

  .شود

ها بيش اي  دو لپه
كني  مشاهده مي

ها، آوند اي ك لپه
صورت پراكنده ه

دة نيتروژن هست
دار  گياهان دانه

راي تنظيم بيان

3سط رنابسپاراز 
. را برعهده دارد

هاي كوچك، ش
رتبط به هم را

شوند نويسي مي

  :  حل
 

R r x y
 + Bo + oo 

          + rr 

+ xy +xhy  

نوع بيماري ه 4
نوع بيماري ه 3

وتيدهاي رشتة
نزيم هليكاز مار
را از يكديگر باز

ئوتيد قبلي رشكل

ي بين نوكلئوتيد

كه در اثر تعرق 
تنة درخت شود

ش دوازدهم؛ علو

اي معبر وارد اس
ج. كنند ركت مي

 داراي حلقة كاس
ش  معبر گفته مي

وست در ريشة
كتاب، 91فحة 
در ريشة تك. آيد

ستجات آوندي به

نندك هاي تثبيت
درصد از 90شة 
بر) ها قارچ(ها  ت

ي رناي ناقل توس
خت انواع رناها

انواع جهشكي از 
ا چند فرآيند مر
ط يك آنزيم رون

راه: زينة درست

        )نمود رخ
       )نمود  رخ

       ) نمود رخ

= 48)  فرزندان
=  24) فرزندان

استر بين نوكلئو
انندسازي دنا، آ
تة مولكول دنا ر
لئوتيد را به نوك

  .كند
د پيوند اشتراكي

م، مكشي است
ث كاهش قطر ت

سنجش

ها ز طريق ياخته
دهاي چوبي حر

ها دي از ياخته
هاي اري ياخته

هاي پو دار ياخته
ه به فعاليت صف

آ وجود مي لي به
اي دس ن تك لپه

ه از انواع باكتري
ستند كه با ريش

و هم يوكاريوت) 

داران يوكاريوتي
سپاراز وظيفة سا

يك. ختلفي دارند
 محصوالت آنها

دارند و توسط) ي

گز 

نوع ر 4نمود و  ن
نوع 2نمود و  ن
نوع ر 3نمود و  ن

نمود براي ع ژن
نمود براي ف  رخ

پيوند فسفودي ا
در هما. ز كند با

سپاراز كه دو رشت
 سپس اين نوكل
ك كي ايجاد نمي
ت نوكلئازي خود

انتقال شيرة خام
تواند باعثگرم مي

    
 

مواد از: نادرست
ي به سمت آوند
اهان، تعداد زياد
پافاقد حلقة كاس
 .رست است

وسعت و مقد: ت
با توجه: نادرست

دهاي ريشة اصل
در ساقة گياهان

 .رست است
ها، ا ريزوبيوم: ت

ها موجوداتي هس
ريزوبيوم(ها  وت

  .يش دهند
در جاند: نادرست

ها يك نوع رنابس
كوچك انواع مخ

هايي كه ت، ژن
تنظيمي(انداز  راه

 .رست است

نوع ژن 4(
نوع ژن3(
نوع ژن 4(

نوع 48(
نوع 24(

 .رست است
آنزيمي كه پ: ت

تة آن را از هم
آنزيم رنابس: ست

 دنا قرار داده و
ولي پيوند اشترا
پاراز، در فعاليت

 .رست است
عامل اصلي ا: ت

كه در يك روز گر

www.sanjeshse

هاي نا گزينه
عرض غشايي
بعضي از گيا

هاي ف ياخته
در 4گزينه  .15

گزينة درست
هاي ن گزينه
ن آوندپيرامو
اند و د گرفته

در 1گزينه  .15
گزينة درست

ه قارچ. دارند
هم پروكاريو
پيك را افزاي

هاي نا گزينه
ه پروكاريوت

هاي ك جهش
در پروكاريوت
يك بخش ر

در 3گزينه  .15
 

در 4گزينه  .15
گزينة درست
دنا و دو رشت
گزينة نادرس
مقابل رشتة

كند و باز مي
آنزيم دنابسپ

در 1گزينه  .15
گزينة درست
زياد است ك

erv.ir
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مپالستي از 
تقال مـواد  

   آن تعريـق    

ـد، آب بـه       
هميشه بـاز  
شـوند ولـي   

-ـه محـل  

H hx x ×  

   
هاي شماره 

-نمـي  dن  

-ط بـا الـل  

ن نمـود و   

ـتاب بايـد    

. شود تر مي

RF

F

F

 = =
 =

1

2

8
6

   

RF
a

m
=  

ationgroup

د در روش سيمپ
انت. شودجام مي

شـود كـه بـه آي    

گ بيشـتر باشـ
هاي آبي كه هه

شرژسانس مـي 
تر از آن است كـ

 

  .شد
Hx y x× 

ه تن ر يك از فام
زيـرا ژن.  اسـت 

در ارتباط. شودي
نـوع ژت، سـه  

  .ت

شـونده شـ ت تند

شد، شتاب كمت

F F

N

N

+


2 2
1 2

8
6

   

1400(  

حركت مواد. شود
ها انجيوارة ياخته

بـي خـارج مـي

ن از سـطح بـر
ت قطره، از روزنه
خته به هنگام تو
ي مصرف بيشت

 .ي هوايي شود

ل اين بيماري باش
H H Hx x x+

   يلي
روي هر. د ندارد

منفي Rhراي 
A  وB انجام مي

ص اين نوع صفا

ن روي ميز است

تند و در حركت

 جسم بيشتر باش

RF = 6

26/09/0 چهارمة 

شرژي انجام مي
ستي از طريق دي

هـاي آبز روزنـه 

ز مقدار تعـرق آ
رتآب به صو. ود

رش عرضي ياخ
هاه، تعداد محل

هايز شدن روزنه

ناقل (xH xh)د 
h Hx x y+ +

راي دگرة هموفي
هاي قرمز خود ه

ي اين صفت دار
A كربوهيدارت 

نمودهاي ناخالص

و باقي ماندن آن

جهت هست همب 
  .زمان باشد

ص هر چه جرم

+ =64 36

25  

مرحلة(م تجربي 

ل و با صرف انر
در روش آپوپالس

  
 صورت قطره از

.  

رسد از برگ مي
شوي خارج مي

خته، مانع گستر
يد ميوه در گياه

تواند سبب بازي

نمود  است با ژن
hx y+

پسر دار          
ي را روي گويچه
رد، اين فرد براي

براساس دونوع 
 از آميزش ژن ن

ت ماندن سكه و

 خالص و شتاب
جسم با گذشت ز

 يك نيروي خالص

N=1 1  

 فيزيك

ش دوازدهم؛ علو

رايند انتقال فعا
و حركت مواد د

.شود-نجام مي
رسد، بهها ميگ

ت به تعرق است

اي بهشارر ريشه
ضي گياهان علفي
ي دور ديوارة ياخ

دهي يا تولي گل
  .ن كنند

 حدي معين، مي

موفيلي، ممكن

 
هاي خوني گروه 

را دار dي دگرة 
ABO خوني 

ت ناقص دارند،

سبب ثابت) ختي

F همواره نيروي
زايش سرعت ج

به ازاي. نيست

N

سنجش

ري آبكشي با فر
هاي مجاور وخته

ن صرف انرژي ا
ر آبي كه به برگ
يش فشار نسبت

ي كه در اثر فش
هاي بعضبة برگ

ربندهاي سلولزي
هنگام. شوندمي

يي آنها را تأمين
اكسيد تان دي

ز نظر بيماري هم

D كه پروتئين 
يعني Rhخوني 

روه بندي گروه
 و يا رابطة بارزيت

  .شودي

لخ( سكون خود 

Fبطة  ma=
شد كه سبب افز

  :تند
ي خالص صفر ن

  .شود يجه نمي

  :كنيم مي

 :م

    
 

باربردار: نادرست
هاي ياخمودسم

ن دو روش، بدون
اي، مقدار ريشه

عريق نشانة افزاي
 .رست است

اگر مقدار آبي: ت
اتي از انتها يا لب

كمر. شودج مي
ش طول ياخته نم
بتوانند مواد غذاي

كاهش كربن: ست
 .رست است

مادر سالم از: ت

فردي: نادرست
ة مغلوب گروه خ

گر. بسازد Dن 
تواني رابطة هم

 نمود حاصل مي

 .رست است
 به حفظ حالت
 .رست است

طبق راب: درست
 سرعت جسم باش
ها نادرست هست

كندشونده، نيروي
انون اول نتياز ق

 .رست است
دو نيرو را پيدا م

 دو نيرو بر جسم

www.sanjeshse

هاي ناگزينه
طريق پالسم
از طريق اين
در اثر فشار

تع. گويندمي
در 2گزينه  .15

گزينة درست
صورت قطرا

هستند خارج
مانع افزايش

اي منبع بته
گزينة نادرس

در 3گزينه  .16
گزينة درست

هاي ن گزينه
خود دگرة 1

تواند پروتئين
هايي كه يا
سه نوع رخ

  
 

  
در 1گزينه  .16

تمايل سكه
در 4گزينه  .16

تنها گزينة د
جهت با هم

ه بقيه گزينه
در حركت ك
قانون سوم ا

در 3گزينه  .16
اول برآيند د

حاال شتاب

erv.ir
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a = =1
5


 

بـا  .  دارنـد 

F
a

m
=   

x at= 1
2   

= 116 2  

/=16   

V

V

t s

 =


=
 =


1

2

2

8
   

  F ندازه نيرو

m =15   

   ′gسياره=

ationgroup

m

s
= 22  

ف جهت يكديگر

/= =4 1 625
 


 t V+2
 t


/( ) t× × 21 6

/ t t→ =28

m

s
a

s

 =

2



ma F= ا →

kg

/ /g = ×6 6 

1400(  

  .شود ي

دار در خالف اب
  .شود مي

 m

s26

 

/
=16 28




V V

t

−= =2 1

/F = ×4 2 5

/ /( )× =9 8 5

26/09/0 چهارمة 

 به زمين وارد مي

ر دو حركت شتا
آنان يكنواخت م

=2 1 2  

a   

a  

a  

a
 

−= = −2
8

 

N=1 

/
N

kg
88  

26  

مرحلة(م تجربي 

مل آن از جسم

رانند، هر  را مي
ض شده، سرعت آ

s2

  .شود وارد مي
F F

m

+= =1 2

a = =68 174
  .شود مي

F F
a

m

−′ = 1 2

a

a
=

′
17
8  

/
m

s
− 22 5

  .ت

ش دوازدهم؛ علو

العم عكس، پس 

هم كه همديگر
 هم ناچيز فرض

 :بريم  مي

به جسم ويروها 
+= 5 18
4


m

s27
ت نيروها وارد م

−= =5 18
4


ب و حركت است

سنجش

شود، سم وارد مي

بازها با ه اسكيت
 چون اصطكاك

 :كنيم  مي

كار راي زمان به

جهت بودن ني هم

خالف بودن جهت
m

s
= = 2

32 84

مخالف شتابت 

    
 

 .رست است
 از زمين به جس

 .رست است
هاي ا اس دست

ها هاي آن دست
 .ست استر

موتور را حساب

ت طي شده را بر

 .رست است
تاب در حالت ه

تاب در حالت مخ
m

 

 .رست است

ي به سبب جهت

 .رست است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
نيروي وزن

در 4گزينه  .16
در مدت تما
جدا شدن د

در 1گزينه  .16

اول شتاب م

حاال مسافت

در 2گزينه  .16
بيشترين شت

كمترين شت

در 4گزينه  .16

عالمت منفي

در 1گزينه  .16

erv.ir
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W m′ =  

سـرعت تـا    

Tθ = 1
4   

(θ = θ1
4  

θ = θ1
4  

θ =3 64 

       A1   
/ A12    
AΔ = 2   

/ A2   

×α =
×

2
2  

/α = 5 

ationgroup

mg W′ ′→ =

و اين كـاهش س

T

)θ + 273

/θ + 68 25

/ → θ =8 25

:      حت اوليه
1:   ش مساحت

      Aα Δθ12

A1 A= α 12 Δ

−× ×=
× ×

21 2
2 4

 

−× =45 1 5

1400(  

/= ×15 5 88

شود و ن وارد مي
  .يابد ي

/ ×= 68 25 4
3

مسا
افزايش

بق فرمول      

Δθ α =

−

×

2
2

1
1



−× 51

26/09/0 چهارمة 

W′→ =8 8

F→   

Fcosθ   

Fc
a = 

s

N

N

f

F

F

=





   

s

mg
F =

μ
  

/
F = 2

5



  

عت چترباز به آن
ر است ،ادامه مي

C= 91   

طب
/

Δθ
2

2
 

27  
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N882  

Fcosθ = 5 
kf maθ − =

kcos f

m

θ − =

s

mg

mg

F

μ =
→

=

s /

g ×= 2 1
5




N= 45
   

راي كاهش سرع
ي مقاوم هوا برابر

  . حد نام دارد

ش دوازدهم؛ علو

  :آوريم

/× =8 4  
   a

−= =4 5 3
1 1



sF mg→ μ =

افته و شتابي بر
ي وزن با نيروي

  .نواخت است
رسد، سرعت مي

سنجش

آ دست مي را به 

N

/
m

s
= 2

5 3 5


 

 
g

به باال افزايش يا
نواخت كه نيروي
ده و سپس يكن
 چترباز به آن م

    
 

 .رست است
xيرو در جهت 

 :جسم

 .رست است

 :ن ماندن

 .رست است
چتر نيروي رو ب
ن به سرعت يكن

كت كندشوند حر
ت يكنواختي كه
 .رست است

  .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
اول مؤلفه ني

  

بعد شتاب ج

در 2گزينه  .17

شرط ساكن

در 4گزينه  .17
با باز شدن چ
زمان رسيدن

ابتدا: توجه
سرعت: نكته

در 3گزينه  .17

در 1گزينه  .17

erv.ir
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ها ر اين مولكول 

26/09/0 چهارمة 

  .شود مي

FmL استفاده 

kg m→37

θ = =273 64

هاي سط مولكول

C= −1 

C  

Q است.  

تواند ط اتاق مي
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ست؛ پس نصف م
  .كند ي نمي

س رابطة مورد

m g= 37

/ C68 25 

ژي جنبشي متو

VQده  mL=

ت كه در شرايط

 شيمي

ش دوازدهم؛ علو

ه مقدار جرم اس
ي دارد و تغييري

 رسيده است، پس

ي است، بايد انرژ
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ادله مورد استفاد

اي قوي است دازه

  .شوند مي

سنجش

 
(mc وابسته به

 به جنس بستگي

ماي نقطة ذوب
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Q = − ×2 1 

ش بوده است، معا

به اند آب  هاي  ول

ي در آب حل م
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 .رست است
(cمايي با رابطة 
اط طولي فقط
 .رست است

طعه فلزي به دم

 .رست است
 : مسئله

 .رست است
 آب در استوانه
 .رست است

J3: ايم گرفته

 .رست است
 در نقطة جوش

  .رست است
ذبه ميان مولكو

 .ت مايع باشد

  .رست است
تون به هر نسبتي

  .رست است
پيوند هيدروژني
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در 4گزينه  .17
ظرفيت گرم
ضريب انبسا

در 2گزينه  .17
چون قبالً قط

در 1گزينه  .17
طبق گفته

در 3گزينه  .17
چون دماي

در 2گزينه  .17

چون گرما گ

در 4گزينه  .18
چون اتانول

 
  

 
در  1گزينه  .18

نيروهاي جا  
آب به حالت

در 3گزينه  .18
اتانول و است  
در 4گزينه  .18

، پHFزيرا، 
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خود د ر لوويس

عبو  رد كه اجازه

ليتر ك ميليون

ف نيازمند كلرزني
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سنجش

ت الكترون ناپيو

 مولكول قطبي

هاي هان روزنه

ر فرد در يك س

ش صافي كربن

جفت الكترو 4 
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  .ه شود مراجع
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  .ست

    
 

  .رست است
 مولكول دو جفت

  . دارند
  .رست است

ژن سولفيد يك
 .رست است

ها در گيا  ياخته
  .رست است

پاي آب براي هر
 . رست است

صفيه شده به روش
  .رست است

ختار لوويس آن
 .رست است

ختار آن سه گرو
 .رست است

2ها   عمومي آن
 .رست است

كتاب درسي 1
  .رست است
وسيل نايي كه به

مي آهك به آن 
 .رست است

  

 .رست است
   

  .رست است
تري اس ليت قوي

  .رست است
  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
زيرا، هر دو  

الكتريكي را
در 4گزينه  .18

زيرا، هيدروژ
در 2گزينه  .18

زيرا، ديوارة
در 3گزينه  .18

ردپ ينميانگ 
در 2گزينه  .18

زيرا، آب تص
در 3گزينه  .18

زيرا، در ساخ  
در 2گزينه  .19

زيرا، در ساخ
در 4گزينه    .19

زيرا، فرمول
در 3گزينه  .19

2به صفحه 
در 1گزينه  .19

رسازيرا، به   
بودن خاك

در 2گزينه  .19
:زيرا، داريم

در 4گزينه  .19
:زيرا، داريم

در 3گزينه  .19
زيرا، الكترولي 
در 1گزينه  .19

:زيرا، داريم 
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شته براي عكاسي
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توان الكتريكي مي

 واكنش، محلول
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M  .است >

در گذش. شود مي
ها به شكل ك ش

 

ش دوازدهم؛ علو

 به كمك انرژي ا

و به مرور در اثر

ل گالواني، واكنش

Dرت  A< <

گيري م ي اندازه
واكنش نيم ، ميايي

  .د

E و   را دارد.

سنجش

هيه مواد جديد

Cرنگي است و
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يروني در سلول

ي فلزها به صور

صورت نسبي ل به
سري الكتروشيم 

كند ميتغيير  ني
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  .رست است
 .رست است

شيمي افزون بر ته
  .رست است

uهاي   يون +2

 .رست است
كتاب درسي 4

  .رست است
رت قطع مدار بي

  .رست است
 قدرت كاهندگي

 .رست است
سلول ل يك نيم

در جدول .شد 
طوالنيس از مدت 

  .رست است
در ميان فلزها ك

www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
در 2گزينه  .19

الكتروشزيرا، 
در 3گزينه  .2

زيرا محلول
در 2گزينه  .2

2به صفحه 
در 1گزينه  .20

زيرا، در صور
در 3گزينه  .20

زيرا، ترتيب 
در 4گزينه  .20

زيرا، پتانسيل
استفاده مي

پسسولفات  
در 3گزينه  .20

زيرا، ليتيم د 
 

erv.ir

98
99

00

01

02

03

04

05

t.me/Azmoonha_Azmayeshi






