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ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ داوطلــب
 ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها مهکارنا

یآموزشـ کمـک یهـا جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
 خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ، ...و

 gozine2.ir آدرس بـه دو نـهیگز تیسـا وب وارد )عبور رمز عنوان به(

  .دیشو
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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است؟ شده معني نادرست »واژه دو«گزينه كدام در -۱
بركه) (تاالب: -بلندي) (رفيع: -منشي) پاك (نجابت: )2كردن) حكومت كردن: (عمارت -احتياط) (حازم: -شگفتا) (زهي: )1
بار) و خوار (گلبن: -ستم) و ظلم (جافي: -آسمان) (افالك: )4  حيله) (مكايد: -خودكشي) (ورطه: -ردن)ك رها (يله: )3

  است؟ درست همگي ها واژه كدام معني ها شماره به توجه با -۲

آسان خيرخير: -۴  جيب زنخدان: -۳اندوهگين نژند: -۲ روز سيه ادبار: -۱
عذاب وبال: -۸  اي جيوه سيماب: -۷زرگب خيمۀ خرگاه: -۶شدن پياده برنشستن: -۵
ناپسندي كراهيت: -۱۰بند گردن مخنقه: -۹
1( 2- 3- 4  2( 5- 6- 7  3( 1- 8- 9  4( 4- 6- 10  

است؟ شده معني نادرست واژه چند -۳
يـا زمـين در پسـت جاي (حضيض: -كرده) آشكار (نموده: -نگاهداشت) (تيمار: -زبان) (كام: -قرار) (ميعاد: -آمدن) نظر به شدن: صورت«(

»گمراهي) رايي: (تيره -جوانمردي) (حميّت: -بيماري) (علّت: -كاخ) (كوشك: -دار) ميوه (برومند: -كوه) پايين

سه )4  چهار )3  يك )2  دو )1
است؟ »اماليي غلط«فاقد گزينه كدام -۴

ـــــهلطيـــف نصـــر و نظـــم و حَكَميّـــات ســـفينۀ )1 ـــــاه ك ـــــوك بارگ ـــــدور و مل ـــــايد را ص ش
ـــن )2 ـــط زي ـــد نم ـــر دارن ـــود ب ـــد خ ـــان ص ـــــــكنش ـــــــي لي ـــــــد ك ـــــــان را آن بينن طاغي
ـــاهي )3 ـــت م ـــو نتاف ـــو همچ ـــرج از ت ـــويي ب حســن جويبــار از قــدت چــون نخواســت ســروينيك
ـــيل )4 ـــاهي را س ـــوار كوت ـــاجز دي ـــي ع ـــد م كن

  

ــــب دشــــمن راه ســــدّ ــــل قال شــــود مــــي تحمّ
دارد؟ »اماليي غلط«گزينه كدام -۵

برگماشت. شهر دو آن ايالت به را اتابك آورد، گرد بسيار حشم و خدم آنكه از پس )1
رفت. مي سخت هاي كوه و سعب معابر بر گرفت، سفر راه مالزمان خواص از سوار دويست با )2
پنداشت. نبايد ديگر خطيبان چون امالك، عوايد بسياري و ضيعت فزوني در را خطيب اين )3
گزارد. سپاس هديّت بدين وي و فرستاد او خدمت به داشت گوش در كه مرواريدي )4

است؟ شده معرفي نادرست اثر چند صاحبان -۶
-گرمـارودي) موسـوي عـرش: (گوشـوارٔه -ميرصادقي) جمال (ديوار: -كيكاووس) عنصرالمعالي ترجمۀ دمنه: و (كليله -عطار) نامه: الهي«(

»عطار) ةاالحرار:(تحف -جامي) (بهارستان: -اي) گنجه نظامي شيرين: و (فرهاد

يك )4  سه )3  چهار )2  دو )1
است؟ »مجاز« آرايۀ فاقد گزينه كدام -۷

انــــد گرفتــــه عبــــادت كُــــنج بــــراي از نــــان )1
 

نــــان بــــراي عبــــادت كُــــنج نــــه دالن صــــاحب
 

ـــــم )2 ـــــبش در دل ـــــد جن ـــــار آم ـــــر ب ديگ
 

ــــــدانم ــــــا ن ــــــه ت ــــــاز دارد چ ــــــر در ب س
 

اســت مــن ســينۀ در كــه نهفتــه آتــش زيــن )3
 

گرفــت آســمان در كــه اســت اي شــعله خورشــيد
 

ــار )4 ــرين صــحبت حــق و رفــت اگــر ي نشــناخت دي
 

ــــاش ــــه اهللا ح ــــن رَوم ك ــــي ز م ــــار پ ــــر ي دگ
 

است؟ آمده گزينه كدام در زير بيت هاي آرايه -۸
بگــردانم؟ ســر تــو حكــم خــط از چگونــه

 

مطـاع بنـده پـيش تـو حكـم و مطـيعم مـن كه 
 

آرايي واج -نظير مراعات -كنايه -تعليل حسن )2نناهمسا  جناس -كنايه -مجاز -تضاد )1
آميزي حس -اغراق -تضاد -ايهام )4 ايهام -كنايه -جناس -تكرار )3

است؟ درست گزينه كدام برابر در شده نوشته آرايۀ دو هر -۹
ــا )1 ــه ت ــي گــوش كــي ب ــر كن ــرده نفــس ب ســراي پ

 

ــا ــه ت ــي ب ــگ ك ــي چن ــرهِ در زن ــوي گ ــگ گيس چن
 

اسب)تن ايهام -(تشبيه 
ــار از دورم )2 ــارم و ي ــوي ني ــتن او س ــه رف ــك ك اش

 

را فرســـنگ در فرســـنگ مـــن گـــرد دريـــا ســـاخت
 

آميزي) حس -(اغراق 
عزيــز جــان صــد بــه كــه زان اگــر خواجــه اي بــرو )3

 

ـــــي ـــــند م ـــــر فروش ـــــف بخ ـــــاني يوس را كنع
 

تلميح) -(ايهام 
ــــا آن خــــوش اي )4 ــــه دان ــــا ك ــــت را دني بِهِش

 

بهشـــــت رد مـــــردان شـــــاه همچـــــون رفـــــت 
 

استعاره) -تام (جناس 
  است؟ متفاوت ها گزينه ساير با گزينه كدام در فعل حذف نوع -۱۰

ـــــو )1 ـــــام چ ـــــو ن ـــــه در ت ـــــده اي نام ام دي
 

ـــــه ـــــت ب ـــــه نام ـــــر ك ـــــده ب ـــــده دي ام مالي
 

ــــــداري )2 ــــــاب ن ــــــان دل درد ت ــــــه هم ب
 

ــــــه ــــــوال ك ــــــرا اح ــــــنيده م ــــــي نش باش
 

ــي )3 ــات دان ــتۀ حي ــير كش ــق شمش ــت؟ عش چيس
 

ـــيبي ـــد س ـــون رخ از نگزي ـــتان چ ـــت بوس دوس
 

ــــعدي )4 ــــر س ــــالبي اگ ــــج و رو راه ط ــــر رن ب
 

اوســـت بيابـــان صـــبر دوســـت ديـــدار كعبـــۀ
 

 ۳ تا ۱ های درس و ستایش :۲ فارسی      ۳ تا ۱ های درس و ستایش :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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22 چيست؟ ترتيب به »پنجم و سوم دوم، اول،« هاي فعل زمان زير، عبارات به توجه با -۱۱
تماشـا را حيـاط از اي گوشـه اش زده غـم هاي چشم با ناصر كردند. مي كار تندتند ها عمله و بنّا رسيد. مي خود گذشتۀ بلندي به داشت ديوار«

»است. نتيجه بي كردنش التماس كه فهميد ناصر كند. مي

اخباري مضارع -اخباري مضارع -استمراري ماضي -مستمر ماضي )2  اخباري مضارع -استمراري ماضي -استمراري ماضي -مستمر ماضي )1
ساده ماضي -التزامي مضارع -استمراري ماضي -ساده ماضي )4  ساده ماضي -اخباري مضارع -ساده ماضي -ساده ماضي )3

است؟ متفاوت گزينه كدام در انتهايي فعل معني -۱۲
ـــر )1 ـــو اگ ـــايي رخ ت ـــتم بنم ـــد س ـــد نخواه ش

 

شـــد نخواهـــد كـــم هـــيچ تـــو خـــوبي و حســـن ز
 

ــو )2 ــاك ت ــاش پ ــرون و ب ــي آي ب متــرس و حجــاب ب
 

ـــي ـــه كس ـــيد ب ـــزال ص ـــرم غ ـــد ح ـــد نخواه ش
 

ـــر )3 ـــر اگ ـــري آن ب ـــاهرو اي س ـــه م ـــرا روز ك م
 

ـــي ـــياه كن ـــه س ـــت ب ـــم زلف ـــد قس ـــد نخواه ش
 

هيهــات شــد، ســير تــو از بهــار گفــت رقيــب )4
 

ـــه ـــت حـــرف ب ـــتّهم كســـي مف ـــد م شـــد نخواه
 

دارد؟ وجود »ساز پايه هم پيوند و ساز وابسته پيوند« نوع دو هر گزينه كدام در -۱۳
پــــروري اگــــر اســــت تخــــم وقــــت كنــــون )1

 

بــــــري خــــــرمن كــــــه داري امّيــــــد رگــــــ
 

ــــالب ز )2 ــــان انق ــــاه در زم ــــل پن ــــز جه گري
 

اســت نــادان عــيش حــال، يــك بــه مانــده آنچــه كــه
 

ـــــي )3 عظـــــيم راه ايـــــن اســـــت ســـــروپاي ب
 

رســـيد خـــواهم پـــا بـــه مـــن يـــا ســـر بـــه مـــن
 

ــفاي در اســت بســيار خســته )4 ليــك عشــق دارالشّ
 

ــــفا آن ــــد ش ــــه ياب ــــارِ ك ــــت دارو از درد ك گرف
 

جز: به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه مۀه -۱۴
را عَلــــم بــــرزد راســــتي از ســــرو چــــو

 

ــــد  ــــدر ندي ــــان ان ــــاراج جه ــــم ت را غ
 

ــــويي ز )1 ــــخن كژگ ــــدر را س ــــم ق ــــت ك گش
 

گشــــت محتشـــم شــــد راســـتگو كــــاو كســـي
 

ــــــتي )2 ــــــب راس ــــــاي موج ــــــت رض خداس
 

ــــس ــــدم ك ــــه ندي ــــم ك ــــد گ راســــت ره از ش
 

دل صـــــافي آب از بيـــــاموز صـــــدق طريـــــق )3
 

ــــه ــــب راســــتي ب چمــــن ســــرو ز آزادگــــي طل
 

ـــه زد نفـــس صـــبح صـــدق، ز )4 رســـيد آفتـــاب ب
 

اينجـــا بـــرآر جگـــر از نفســـي دل، صـــدق بـــه
 

دارد؟ تناسب زير عبارت با گزينه كدام -۱۵
  »افتد. مي عقل كودك سر از كاله تماشا/ هنگام به كه بلند/ و تناوري چندان«

ـــــــــــــواري )1 ـــــــــــــدي اي آزاده بزرگ خداون
 

ــــت از كــــه ــــا شــــد عقــــل چشــــمِ او كفاي بين
 

ــــــــــرد اي )2 ــــــــــو را خِ كارســــــــــازنده ت
 

ــــــــن و جــــــــان ــــــــو را ت ــــــــده دل ت نوازن
 

ـــــعلۀ )3 ـــــق مش ـــــو عش ـــــد چ ـــــانگي ش خ
 

ــــــل شــــــد ســــــوخته ــــــه عق پروانگــــــي ب
 

ـــــور )4 ـــــل قص ـــــال درك ز عق ـــــت كم او رفع
 

نابيناســــت چشــــم و خورشــــيد چشــــمۀ مثـــال
 

دارد؟ متفاوتي مفهوم گزينه كدام -۱۶
ـــــب )1 ـــــدوه ش ـــــا ان ـــــدارد داروف ـــــان ن پاي

 

ـــــس عشـــــرت صـــــبح ـــــه نف ـــــابي پاب دارد رك
 

ـــــرو )2 ـــــار اي كـــــن شـــــادي ب ـــــروز دل ي اف
 

ـــو ـــت چ ـــي خاك ـــورد م ـــدين خ ـــور چن ـــم مخ غ
 

ـــون )3 ـــت چ ـــار عاقب ـــان ك ـــتي جه ـــت نيس اس
 

ـــاش خـــوش هســـتي چـــو نيســـتي كـــه انگـــار ب
 

اسـت گـذر در جهـان شـادي و غـم چـون حافظا )4
 

ــر ــت آن بهت ــه اس ــن ك ــاطر م ــود خ ــوش خ مدار  خ
 

؟ندارد مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۷
ـــدي ـــت آن از بلن ـــاو ياف ـــت ك ـــد پس ش

 

شــــد هســــت تــــا كوفــــت نيســــتي درِ 
 

ـــــه )1 ـــــاد اول دان ـــــت فت ـــــه پس ـــــاك ب خ
 

افـــــــالك بـــــــر سركشـــــــيد آن از تـــــــا
 

ـــه خـــويش قيمـــت )2 ـــادگي ب ـــزون افت ســـازند اف
 

ــــــاري ــــــود خاكس ــــــر آب ب ــــــان گه درويش
 

پســـت را خـــود ســـاخت چـــو تواضـــع بـــه )3
 

دســــــت ترفّــــــع بــــــدان گــــــرفتش حــــــق
 

ــــه )4 ــــايي ب ــــه ج ــــدخواه ك ــــوني ب ــــود خ ب
 

ــــــــع ــــــــودن تواض ــــــــوني نم ــــــــود زب ب
 

دارد؟ تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۸
ــــي ــــه حرف ــــط ب ــــا غل ــــردي ره نك

 

ـــــك  ـــــه ي ـــــا درو نكت ـــــردي خط نك
 

نيســــت خــــالي ســــببي از نــــداد كــــه را آن )1
 

داد بايــــد نمــــي خــــر بــــه سُــــرو دانســــت
 

خ)شا  (سُرو: 
ــــــو )2 ــــــوان چ ــــــتي بت ــــــردن درج را راس ك

 

كــــــردن خــــــرج بايــــــد چــــــه را دروغــــــي
 

ـــــم )3 ـــــا بكوش ـــــا ت ـــــيده خط ـــــم پوش ــــوباش ــــوانم چ ــــه نت ــــن ن ــــيده م ــــم؟ كوش باش
 

ـــــــــش از )4 ـــــــــم آت ـــــــــوم دود و ظل مظل
 

ــــــوال ــــــه اح ــــــو هم ــــــت ت ــــــوم راس معل
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   كند؟ مي نقض را زير بيت مفهوم گزينه كدام -۱۹

ـــــد رزق ـــــي هرچن ـــــان ب ـــــد گم برس
 

درهـــا از جُســـتن اســـت عقـــل شـــرط 
 

 

ــل )1 ــت اه ــه همّ ــدّ در رخن ــكندر س ــي س ــد م كنن
 

ـــه را فـــتح كليـــد دســـتان، ســـبك ايـــن  ـــد دندان ان
 

ـــا )2 ـــت بس ـــز شكس ـــا او ك ـــت كاره ـــود درس ش
 

ــد  ــدا، رزق كلي ــاي گ ــگ پ ــت و لن ــل دس ــت ش اس
 

زمــــان يــــك مكــــن ايســــت حركــــت، از )3
 

ــــــد ايســــــت بركــــــت كــــــز  آســــــمان كن
 

ـــــود )4 ـــــرد ب ـــــرور م ـــــر را هن ـــــت ه انگش
 

مشـــــــت در رزق قفـــــــلِ بهـــــــر كليـــــــدي 
 

  است؟ شده تكرار بيت كدام در زير بيت تصوير -۲۰

ــــان ــــي نه ــــت م ــــن روي گش روز روش
 

ــــه  ــــر ب ــــن زي ــــب دام ــــياهي در ش س
 

 

آفتــــاب رفــــت خــــويش خانــــۀ در چــــو )1
 

ـــــي ز  ـــــد گرم ـــــدام ش ـــــيران ان ـــــاب ش كب
 

ـــــر در )2 ـــــون زاغ پ ـــــان چ ـــــد نه ـــــر ش مه
 

ســــــپهر كــــــرد بــــــاز طــــــاووس پــــــر 
 

ـــو )3 ـــد چ ـــمۀ ش ـــبح چش ـــان ص ـــرق ز رخش ش
 

غـــــرق مـــــاه كشـــــتي شـــــد چشـــــمه آن در 
 

خورشــــيد مهــــد شــــد روان چــــون ســــحرگه )4
 

جمشــــــيد زيورهــــــاي پوشــــــيد جهــــــان 
 

  

 ۲۱-۳۰( الحوار أو املفهوم أو املفردات أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  

  :)سبیله َعن َضلَّ  مبَن أَعلَم ُهو َربّک نّ إ  أَحَسن ِهيَ   يِبالَّت جاِدلهم( -۲۱
  .است شده گمراه شراه از کسی چه داند می بهرت کسیهر  از تو خدای البته که کن ستیز ها آن با طریق بهرتین با )۱  
  است. اناترد شد گمراه او راه از که کسی به پروردگارت راستی به ؛کن بحث ها آن با است نیکوتر که روشی به )۲  
  شود. می منحرف راه از كه است كىس از داناتر تو پروردگار حقيقت، در کن؛ بحث است تر خوب كه  اى شيوه به آنان با )۳  
  .است شده گمراه او راه از که کسی به است داناتر تو پروردگار هامنا باشد؛ بهرت روشی به باید ها آن با مجادلۀ )۴  
   »:األسبوع! يف امأيّ  أربعة ملّدة املدينة َمكتبة ِمن َمدرستنا طّالب ِمن باملائة َخمسون یَستفید« -۲۲

  کنند! می استفاده شهر کتابخانۀ از مان مدرسه آموزان دانش از درصد پنجاه ،روز چهار مدت به هفته در )۱  
   کنند! می استفاده شهرمان کتابخانۀ درصد پنجاه از هفته در روز چهار مدت به مدرسه آموزان دانش )۲  
   باشد! می درصد پنجاه شهر کتابخانۀ از ما مدرسۀ آموزان دانش استفادۀ هفته روز چهارمین در )۳  
   کنند! می استفاده شهر کتابخانۀ از هفته در روز چهار مدت به مان مدرسه آموزان دانش از نفر پنجاه )۴  
   !»:نيثنَ اإل  يوم ةاملثاليّ  الطّالبة ختيارإ  َحفلة يف سَیحرضن الطّالبات هؤالء« -۲۳

   شد! خواهند حارض منونه آموز دانش انتخاب جشن در دوشنبه روز که هستند آموزانی دانش ها این )۱  
   یافت! خواهند حضور آموزی   دانش انتخاب مراسم در روز دو مدت به منونه آموزانِ  دانش این )۲  
  شدند! حارض منونه وزآم دانش انتخاب در دوشنبه روز جشنِ  در آموزان دانش این )۳  
   یافت! خواهند حضور منونه آموز دانش انتخاب جشن در آموزان دانش این دوشنبه روز )۴  
   »:عیوبَکم! إلَیکم أهدی من إخوانکم َخیر« -۲۴

  کردند! هدیه شام به را تان عیب که هستند کسانی برادرانتان بهرتین )۱  
  شامست! برادر هرتینب کند، هدیه شام به را شام های عیب که کسی )۲  
  کند! اهدا شام به را هایتان عیب که است کسی شام برادران بهرتین )۳  
  است! کرده هدیه شام به را هایتان نقص که است کسی آن شام خوب برادر )۴  
  »:الّسادس! الزّقاق يف منزلنا عن قليالً دأبعَ  يعيش زمیيل أذىك« -۲۵

   کند! می زندگی ام شاگردی    هم ترین رنگز  ششم کوچۀ در ما خانۀ از دورتر کمی )۱  
  برد! می رس به کوچه ششمین در ما منزل از دورتر کمی باهوشم همکالسی )۲  
   است! دور اندکی مان منزل از که کند می زندگی ام شاگردی هم ترین زرنگ ششم کوچۀ در )۳  
  کند! می زندگی ام همکالسی ترین زیرک نهم کوچۀ در مان خانه از دور اندکی )۴  

 
 

 ۱ درس :۲ قرآن زبان ،عربی      ۲ و ۱ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
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   :الّصحیح عّین -۲۶
   یابی! می را خوبی های لباس دوستم مغازۀ در َصدیقي!: َمتَجر يف أفَضل َمالبس توَجدُ  )۱  
  نیست! تر سنگین ترازو در که است چیزی نیکو خوی الَحَسن!: الُخلقِ  ِمن املیزان يف أثَقل ءٌ َيش  لَیَس  )۲  
  آورد! کتابی عزیزم مادر برای باوفایم دوست لعزیزة!:ا ِألُّمي بکتاب الوفیّة صدیقتي جاءت )۳  
  دادند! پاسخ مترین دو به آموز  دانش دو الثّاين!: التّمرین عن الطّّالب من إثنان أجاب )۴  
   :الَخطأ عّین -۲۷

  داد! مشرتی به تومان هزار پنج و دهشتا قیمت به را شلواری فروشنده تومان!: ألف مَثانین و َخمسة ِبِسعرِ  ِرسواالً املشرتي البائعُ  أعطَی )۱  
  است! فراوان برش متام برای نعمتش که است کسی هامن خداوند کثیرة!: البرش لُِکّل  أنُعمه الّذي هو هاللّ  )۲  
  هاست! نهان دانای بسیار خداوند که آوریم یاد به است بهرت الغیوب!: عّالم هاللّ  أنّ  رنتذكّ أن األفضل نمِ  )۳  
َررکَ مٍ نجُ أ بِ  فوقنا لّسامءا هاللّ  زانَ  )۴     آراست! پراکنده مرواریدهای مانند ستارگانی با را رسمان باالی آسامن خداوند، ة!:املُنتَِرشَ  الدُّ
   :الخطأ عّین -۲۸

س« )۲  املَطر ِمنه یَنزل الّسامء يف ُمرتاکِم بُخارٌ  »:الَغیم« )۱     الَقبیحة ِباألسامءِ  اآلَخرین تسمیَةُ  »:التَّجسُّ
عي و الَخطایا َعلی الّنَدم هي »:التّوبة« )۴  درةالقُ  غمرَ  ضبالغَ  عىل ربالصّ  هو »:الِحلم« )۳     لِتَعویِضها السَّ
   »الجاِهل! َصداقة ِمن َخیرٌ  العاِقل َعداوة« :الحدیث لهذه املفهوم يف املناسب َعیِّن -۲۹

 بـاخنت کـینمت رنـگ خواهـد نالـه از هـم کوه )۱
  

بشـــکند اداننـــ پـــوچ حـــرف هبـــ دانـــا دل گـــر  
  

ــگ، در )۲ ــی جن ــد م ــب کن ــاموش ل ــار خ ــغ ک تی
  

ـــواب دادن   ـــردم ج ـــادان م ـــه ن ـــت الزم چ ؟اس
  

را تــــو قــــرینیم دوســــتی بــــه دوســــت ای )۳
  

ــــیم نهــــی قــــدم کــــه جــــا هــــر   ــــو زمین را ت
  

دوَ بـــــ جـــــان غـــــم کـــــه دانـــــا دشـــــمنِ  )۴
  

ـــــرت   ـــــت آن از به ـــــه دوس ـــــادان ک ـــــوَ  ن دب
  

  رات:الحوا هذه يف املناسب غیر الجواب عّین -۳۰
   !ساِفرأُ  أن ِحبُّ أ  يلکنّ  !األسِف  عمَ  ال؛ -  اآلن؟ حتَّی یرانإ لیإ سافَرتَ  َهل - )۱  
  ِمضیاٌف! َشعٌب  اإلیراين الّشعب -  التّاریخیّة؟ إیرانَ  آثار َوَجدتَ  کیَف  - )۲  
  الّنوعیّات! حسب الّسعر یختلف -    الّرساویل؟ هذه تومان بَکم - )۳  
  !األصفر إّال  األلوان كّل  لديّ  -  القميص؟ هذا من يكدَ لَ  تيالّ  األلوان هي ما - )۴  
  ِ۳۱-۳۵( صَّ النَّ  یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ(:  

 اة!الحي خالل له تحدث تيالّ  األحداث من الَغضب أو الحزن أو وربالّرس  عورالشّ  الحيوانات، أکرث عكس عىل لإلنسان البارزة خصائصال من«

ة ،البالغة نهج يف  عيلّ  اإلمام کالم حسب علی !حيحالّص  الحياة طريق عن اإلنسان تُخِرج ال شاعراملَ  هذه كنّ ل و  ِمـنَ  نوع (تندخویی) الِحدَّ
 اآلخـرة يف اإلنسـان فيديُ  اّم مِ  نتكُلِ  عادةالسّ  أنّ  نظره من عادةالسّ  و زنالحُ  معيار و !ُمسَتحكم َفُجنونُه يَندْم، لَم َفإنْ  يَندم؛ َصاِحبها ِألَنّ  الُجنون،

  !»نياالدّ  يف هيخِرس  ما عىل حزنی ال و يرضيه ال مالعالَ  من عليه حصليَ  ما و !ةاآلخر  فقديَ  ما عىل الحزن و
   الّنص: حسب علی الخطأ عّین -۳۱

  أبداً! فرحال و زنبالحُ  حیوانٍ  يُّ أ  شعریَ  ال )۲  !مجنوناً  یکون إذا إّال  الطّبع حادَّة يندم )۱  
  ه!شاعر م رغم علی حيحالصّ  الحياة طريق رءامل لیُواصل )۴  !آخرته ِرس خيَ  شيئاً  يفعل ّال أ  اإلنسان علی )۳  
   ؟ّص النّ  مضمون بحسب ةالبرشيّ  عادةالسّ  هي ما -۳۲

  !الحيوان و اإلنسان بني الفرق همفَ  )۲    !اخليةالدّ  شاعراملَ  باعتّ إ  )۱  
  !لآلخرة موراأل  فعل )۴    الحوادث! عىل يطرةالسّ  )۳  
  الّنّص؟ يف جاء ما منتخب أيّ  -۳۳

  ّدنیا!ال يف ضاعَ  ما عىل حزنال عدمُ  )۲  لإلنسان! البارزة الّصفات من ورالّرس  و الحزن و ضبالغَ  )۱  
  !نونالجُ  من وعبنَ  حّدةال هتشابُ  )۴  !العامل يف یُکتسب عاّم  التّام ضاالّر  )۳  
  الّنّص: يف املعّینة لکلامتا نوعّیة يف الّصحیح عیِّن -۳۴

  ز ر ب األصلیّة: حروفه -ؤنّثم مفردٌ  -فاعلٍ  سمُ إ  :البارزة )۱  
  )ُخروج مصدره:( ثاليثّ  مجرّد -للغائبة -معلوم فعٌل  :تُخِرج )۲  
  »ل ص ح« ماّدة ِمن -املخاطب املذکّر للمفرد -مضارعٌ  فعٌل  :یَحصل )۳  
  ؤنّثم مفردٌ  -»فُعلی« وزن علی مبالغةٍ  سمُ إ  :الّدنیا )۴  
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  !»اآلخرة يف اإلنسانَ  فيديُ  ماّم  نتكُلِ  عادةالسّ  أنّ  نظره نمِ  عادةالسّ  و زنالحُ  عيارمِ « العبارة: هذه يف املعیّنة للکلامت اإلعرا¤ّ  املحّل  يف الّصحیح عیّن -۳۵
  »نظر« لـِ  مفعول ه: )۲    »معیار« للمبتدأ خرب الُحزن: )۱  
  الجرّ  بحرف مجرور :اآلِخرة )۴    »یُفید« لفعل فاعل اإلنسان: )۳  
 ۳۶-۴۰( یةالّتال األسئلة عن للجواب املناسب عیِّن(:  
   الّتفضیل: إسم لیس »خیر« َعیِّن -۳۶

   الجاِهل! َصداقَة ِمن َخیر العاِقل َعداَوة )۲  َجهل! َعىل َصالة  ِمن َخري ِعلم علی نَومٌ  )۱  
  !وقتها لوّ أ  يف ةال الصّ  موراأل  ريخَ  )۴    قلیل! فاِعله و کثیرٌ  الَخیر )۳  
   الحسابّیة: العملّیات يف الخطأ َعیِّن -۳۷

  أربعین! و أربعة یُساوی أحَدَعرش يف أربعة )۲  تسعین! یُساوی َعرشة ناقص سبعون )۱  
   سبعین! یُساوی عرش أربعة زائِد خمسون و ستّة )۴  عرشین! و خمسة یُساوي إثنین علی تقسیمٌ  خمسون )۳  
   الّصحیح: عّین -۳۸

  َدرَسُهم! یکتنبَ  املجتهدات الطّالباتُ  )۲  شارعکم! مکتبة من کُربی شارعنا تبةمک )۱  
   !راعيةالزّ  نتجاتباملُ  تخرسُ  األعاصري هذه )۴  !غريةالصّ  بنتيإل  ةالقصّ  كتاب من األربع الّصفحة قرأت )۳  
   املکان: إسم فیه لیس ما َعیِّن -۳۹

  صائب!امل من بالعديد تنامَّ أُ  تمّر  لقد )۲  ان!إصفه يف التّاریخیّة املساجد الّسیّاح شاهد )۱  
  !ابعةالسّ  اعةالسّ  يف طاراملَ  يف أخي ستقبلُت إ  )۴  املالیّة! الّناس ِباملُساعدات املالعب هذه بُنیت )۳  
   ترتیبّیاً: لیس العدد عّین -۴۰

  ربعاً! ّال إ  الواحدة الّساعة يف کتايب أقَرأُ  )۲  !عرش اينالثّ  ّف الصّ  جتيازإ  يف نجحُت  لقد )۱  
  !الثةثّ ال كتبةامل من هكتاب الطّالب یشرت إ  )۴  !املكتبة من العرشين الكتاب ستعرتُ إ  لقد )۳  

  

  ست؟يچ انسان يزندگ در مطلب نيا يتجل .داد قرار ما وجود در را خود به شيگرا و كرده آشنا خود با را ما سرشت متعال خداوند -۴۱

  .زديبپره يزشت و گناه از و آورد يرو ريخ به تا كند يم تالش و ابدي يم را خدا يهست جهان اي خود در نظاره از پس انسان )1  

  .زديپره يم يزشت و گناه از و آورد يم رو ريخ به و شود يم خلقت نظام در اش ژهيو  گاهيجا  متوجه يآدم )2  

  .كند يم احساس دل در را محبتش و ابدي يم را خدا يهست جهان و خود در نظاره از پس انسان )3  

  .كند يم احساس دل در را خدا محبت و شود يم خلقت نظام در اش ژهيو  گاهيجا  متوجه يآدم )4  

  است؟ كدام شود، يم يآدم يدرگم سر موجب چه آن رابطه نيا در و دارند تفاوت هدف، انتخاب در يكديگر با ها انسان چرا -۴۲

  ياصل هدف عنوان به خدا دادن قرار يچگونگ - است متفاوت قرآن اساس بر هدف انتخاب يها اريمع )1  

  ياصل هدف عنوان به خدا دادن قرار يچگونگ - رود يم يهدف سراغ به خود خاص نگرش و نشيب با هركس )2  

  هاست انسان متنوع يها استعداد و طلب تينها  يب ليم با سو هم و درست تخابنا كدام - است متفاوت قرآن اساس بر هدف انتخاب يها اريمع )3  

  هاست انسان متنوع يها استعداد و طلب تينها  يب ليم با سو هم و درست تخابنا كدام - رود يم يهدف سراغ به خود خاص نگرش و نشيب با هركس )4  

  ست؟يچ خدا يبندگ و عبادت تحقق راه حوزه، نيا در و رسيد »عمل« به توان مي چگونه اسالم، همان اي ياله واحد ۀبرنام در -۴۳

  محرمات ترك و واجبات انجام -نشيآفر  و خود در تفكر )2  محرمات ترك و واجبات انجام -يقلب مانيا  )1  

  ياخالق ليرذا  از يدور  و ياخالق فضائل كسب -نشيآفر  و خود در تفكر )4  ياخالق ليرذا  از يدور  و ياخالق فضائل كسب -يقلب مانيا  )3  

  باشد؟ يم انيشوايپ و امبرانيپ به توجه كنار در يدرون يا هيسرما به توجه ضرورت انگريب زير،  ۀفيشر اتيآ از كي كدام -۴۴

  ) .مينبود  انيدوزخ انيم در م،يكرد  يم تعقل اي ميداشت شنوا گوش ما اگر :نديگو  يم و( )1  

  ).كرد الهام او به را شيتقوا  و ها يبدكار  آنگاه ،ديبخش سامانش آنكه و نفس به سوگند( )2  

  ).است انيجهان پروردگار كه خداست يبرا من مرگ و يزندگ و اعمالم يتمام نمازم، بگو( )3  

  ).مينكرد  خلق حق به جز را ها آن م،يد يافر ين چهيباز  به را هاست آن نيب آنچه و نيزم و ها آسمان ما و( )4  

  بود؟ خواهد ما گرياري عبارت كدام ،ميده اننش را يويدن اهداف يداريناپا ميبخواه اگر ،ميكر قرآن اتيآ به توجه با -۴۵

  ).ميده يم -اراده كنيم هركس به و -ميبخواه كه را آن از مقدار آن ،طلبد يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه آنكس( )1  

  ).رنديگ يم يباز  و مسخره به را آن ،ديخوان يم نماز به را مردم كه يهنگام ها آن( )2  

  ).ندارند يا بهره چيه آخرت در يول ،كن عطا يكين ما به ايدن در خداوندا( )3  

  ).است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال ،شده داده شما به آنچه( )4  

 

 

  ۲ و ۱ های درس و )۹ (صفحۀ ۱ بخش مقدمۀ :۲ زندگی و دین      ۲ و ۱ های درس :۱ زندگی و دین
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66 ؟دهد مي پاسخ زير سؤاالت به بيترت به نهيگز كدام -۴۶
 هستند؟ يكسان چه ها انسان نيتر ركيز
 است؟ يگروه چه يبرا طانيش بيفر ا،يدن يطوالن يآرزوها به فتنيفر
 است؟ كدام انسان در يطلب راحت انعم
شيها  يشياند  دور با عقل -كنند يم پشت حق به تيهدا  از پس كه يكسان -دارند متنوع ياستعدادها كه يكسان )1
شيها  يشياند  دور با عقل -شوند يم قمار و شراب مشغول كه يافراد -دارند متنوع ياستعدادها كه يكسان )2
شيها  محكمه با وجدان -كنند يم پشت حق به تيهدا  از پس كه ينكسا -نيمنؤ م )3
شيها  محكمه با وجدان -شوند يم قمار و شراب مشغول كه يافراد -نيمنؤ م )4

است؟ يسرافكندگ و يخوار با دوزخ به ورود ،يكسان چه عمل ۀجينت م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۴۷
.دارند يشتر يب ليتما  ريپذ  انيپا  اهداف به ريناپذ  انيپا  و ريپذ  انيپا  اهداف به دلمتعا توجه يبرا تالش نيع در كه يافراد )1

.اند كرده صرف ر،يپذ  انيپا  اهداف به دنيرس جهت در را خود تالش تمام و شده يراض ايدن به كه ها آن )2

.اند كرده ياخرو اهداف به دنيرس وقف را يزندگ  ۀهم ي،فرع اهداف به توجه بدون كه يكسان )3

.اند نكرده آن يبرا يتالش چيه بودن آخرت طالب نيع در كه ها آن )4

كند؟ يم دنبال كار نيا از را يهدف چه و است چگونه اماره نفس توسط گناه به دعوت نحؤه -۴۸
بهشت به انسان ورود از ممانعت - بيفر  و وسوسه )1
زودگذر يها يخوش و لذات به دنيرس - بيفر  و وسوسه )2
بهشت به انسان ورود از ممانعت - وجدان و عقل از يرويپ از انسان يبازدار  )3
زودگذر يها يخوش و لذات به دنيرس - وجدان و عقل از يرويپ از انسان يبازدار  )4

كردند؟ فراهم را ينيچندد و اختالف يها نهيزم »يعلت چه به«و »يطيشرا چه تحت«،»يكسان چه« بيترت به م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۴۹
حسد و رشك -علم و يآگاه با -كتاب اهل از يبرخ )2  حسد و رشك -جهالت سر از -انيحيمس و انيهود ي همۀ )1
يويدن منافع حفظ -علم و يآگاه با -انيحيمس و انيهود ي همۀ )4  يويدن منافع حفظ -جهالت سر از -كتاب اهل از يبرخ )3

و خداسـت جانب از كامل طور به آن يمحتوا گفت بتوان كه ندارد وجود يگريد يآسمان كتاب چيه ميكر قرآن جز به امروزه«مييبگو كه آنجا -۵۰
كند؟ يم ياله هشدار كدام متوجه را انسان،.»اند نكرده اديز و كم را آن ها انسان

)لِلنّاس كونَيَ لِئَلّا نيمُنذِر  وَ نَيمُبَشِّر  ُرسُالً( )2 )تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( )1

)نيالخاسر  مِنَ ةاآلخِرَ يفِ هُو وَ مِنه قبَلُيُ فَلَن ناًيد  االِسالمَ رَيغَ بتَغِيَ مَن وَ( )4  )الصّاِلحات عَمِلوا وَ آمنوا نَيالّذ  اِلّا خُسر يلَف االِنسانَ ِانَّ( )3
است؟ فهيشر  يۀآ كدام در شده انيب مفهوم به توجه هدف با ،يمولو توسط خلقت نظام در انسان يارزشمند يادآوري -۵۱

)تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها سَّواها ما وَ نَفسٍ وَ( )2)لَاعِبِينَ بَينَهُمَا مَا وَ األَرضَ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقنَا مَا وَ( )1

)كَفورا اِمّا وَ شاكِرا اِمّا لياَلسَّب ناهُيهََد اِنّا( )4    )ةاَللَّوام بِالنَّفس اُقسِمُ ال وَ( )3

است؟ كدام مردم انيم در اسالم نيد شدن جاودانه راه و ميكن فهيوظ كدام مصروف را خود تالش ديبا شود، ماندگار مردم انيم در اميپ كي ميبخواه اگر -۵۲
يآسمان كتب فيتحر  عدم -مستمر و يدائم غيتبل )2بودن روزآمد و ييا يپو  -مستمر و يدائم غيتبل )1
نيد  بودن روزآمد و ييا يپو  -كننده ميتنظ نيقوان وجود )4يآسمان كتب فيتحر  عدم -كننده ميتنظ نيوانق وجود )3

شود؟ يم مستنبط ) ةرَاآلخِ و اينالدُّ وابَثَ اهللاَ ندَعِفَ( و )نيبالعِ مانهُيبَ ما و االرضَ وَ ماواتالسّ ناقَلَخَ ما( اتيآ ارتباط در دقت از پس اميپ كدام -۵۳
.است آخرت و ايدن به لين قيطر  ملزومات از ي،اله حكمت ختشنا  )1

.رسند يم شان خلقت پس در موجود هدف به خود خاص نگرش و نشيب بر اتكا با عالم موجودات )2

.نديگز  يبرم ياصل هدف عنوان به را او متعال، خداوند افعال در اشتباه وجود عدم و ياله حكمت به علم با ركيز  انسان )3

.بخشد يم تجسم را خدا خاطر به يزندگ يعبارت به و كند يم ياله ذات شناخت وقف را خود يزندگ ابد،يدر  را عالم يهدفمند  و ياله حكمت يكس گرا  )4

آن يرابـ مرا كه بده اختصاص يزيچ به را من يزندگان اميا ايخدا« :فرمودند كه است  سجاد امام يدعا نيا ادآوري ريز اتياب از كي كدام -۵۴
؟»يديآفر

ســخنم شــب همــه و اســت ايــن مــن فكــر روزهــا )1   
 

ــــه ــــرا ك ــــل چ ــــوال از غاف ــــتنم دل اح خويش
 

ــــن در )2 ــــا ره اي ــــون انبي ــــار چ ــــان س ــــد ب ان
 

ــــــــد كــــــــاروان يرهنمــــــــا و ليــــــــدل ان
 

را شــــــــــهيهنرپ خردمنــــــــــد مــــــــــرد )3
 

ـــــــر ـــــــتيبا  دو عم ـــــــا  در س ـــــــار ني روزگ
 

بـــود؟ چـــه بهـــر آمـــدنم ،ام آمـــده كجـــا از )4
 

ــــه ــــ جــــاك ب ــــا  ،آخــــر روم يم ــــنم؟ ييننم وط
 

باشد؟ آن يسو به انسان يهاد تواند يم يكس چه و شود يم محقق چگونه انسان سعادت نيتضم -۵۵
.باشد داشته توجه پاسخ بودن جانبه همه به و كند درك را انسان كرامت كه يكس -انسان ياساس و برتر يها ازين به درست پاسخ )1

.باشد داشته كامل يآگاه او عاقبت و سرنوشت و انسان خلقت از كه يكس - انسان ياساس و برتر ياه ازين به درست پاسخ )2

.باشد داشته توجه پاسخ بودن جانبه همه به و كند درك را انسان كرامت كه يكس -نشيآفر  در انسان گاهيجا  به توجه )3

.باشد داشته كامل يآگاه او عاقبت و سرنوشت و انسان خلقت از كه يكس - نشيآفر  در انسان گاهيجا  به توجه )4
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  بود؟ خواهد ما گرياري فه،يشر اتيآ كدام به هيتك م،يده پاسخ خردمند و فكور يها انسان ۀدغدغ هب ميبخواه اگر -۵۶

  )بالصَّبرِ تََواصَواْ وَ بالحَقِّ اْتََواصَو  وَ لصَّالِحَاتِا عَمِلُواْ وَ مَنُواْآ  لَِّذينَا لَّاإ( -)خُسرٍ لَفِي نسَانَإلا نَّإ  العَصرِ وَ( )1  

  )بالصَّبرِ تََواصَواْ وَ بالحَقِّ تََواصَواْ وَ لصَّالِحَاتِا عَمِلُواْ وَ مَنُواْآ  لَِّذينَا لَّاإ( -)لِلرَّسُولِ وَ هِلِلّ اِستَجِيبُواْ( )2  

  )حُجَّةُ هللاِا عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا ِرينَمُنذِ وَ مُّبَشِِّرينَ رُّسُال( -)خُسرٍ لَفِي سَانَنإلا نَّإ  العَصرِ وَ( )3  

  )حُجَّةُ ِهللا عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا مُنذِِرينَ وَ مُّبَشِِّرينَ رُّسُال( -)لِلرَّسُولِ وَ هِلِلّ اِستَجِيبُواْ( )4  

 همچـون ييهـا نيسـرزم در يفرهنگ و يعلم نهضت آغاز و است »آن در تفرقه جاديا عدم و ياله واحد نيد ييبرپا« مناسب توصيف كدام -۵۷

  باشد؟ يم نبوت ختم علل از كي كدام تحقق ادآوري اسالم، ورود با عراق

  ثابت ازين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه -ايانب ۀهم به خدا واحد دستور )1  

  يزندگ املك ۀبرنام افتيدر  يبرا مردم يآمادگ -ايانب ۀهم به خدا واحد دستور )2  

  ثابت ازين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه - امبرانيپ خاتم به بشارت )3  

  يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر  يبرا مردم يآمادگ - امبرانيپ خاتم به بشارت )4  

  دارد؟ قرار يزيچ چه با تقابل در عامل نيا و باشد يم زودگذر يها يخوش از انسان منع عامل ادآوري مورد كدام -۵۸

  انسان ٔهخورد قسم و آشكار دشمن -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش )1  

  يآدم دشمن نيتر  دشمن -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش )2  

  انسان ٔهخورد قسم و آشكار دشمن - ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر  )3  

  يآدم دشمن نيتر  دشمن - ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر  )4  

  است؟ كدام امبرانيپ ارسال از متعال خداوند هدف بيترت به ر،يز ٔهشد انيب مطالب اساس بر -۵۹

   كاظم امام نظر اساس بر   

   منذر و مبشر امبرانيپ فرستادن  

  ياجتماع عدالت ييبرپا  -ياله اميپ در مردم قلتع )2  مردم بر حجت اتمام -ياله اميپ در مردم تعقل )1  

  ياجتماع عدالت ييبرپا  -برتر معرفت به دنيرس )4  مردم بر حجت اتمام -برتر معرفت به دنيرس )3  

  ست؟يچ بيترت به »جامعه افراد« و »خود« به نسبت منانؤم ۀفيوظ ،يوح اتيآ به توجه با -۶۰

  )بِالصَّبْرِ تََواصَْوا وَ بِالْحَقِّ تََواصَْوا( -)ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا( )2  )بِالصَّبْرِ تََواصَْوا وَ بِالْحَقِّ تََواصَْوا( -)لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجِيبُوا( )1  

  )كُمييحيُ لِما دَعاكُم اِذا( -)ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا( )4  )كُمييحيُ لِما دَعاكُم اِذا( -)لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجِيبُوا( )3  

  

61- Well, we have some plans for animals. For example, we ............... their homes, to make movies 
about their life, and to teach people how to take more care of them. 

 1) will protect 2) protect 3) are protecting 4) are going to protect  
62- Where most houses would have a deck, there was a large studio, with professional lighting and 

............... glass. 
 1) very a little 2) many 3) lots of 4) a lot  
63- I’m terribly sorry for treating you in such a poor manner. I want to promise you that it ............... again. 
 1) will never happen  2) is going to never happen 
 3) never will to happen  4) is happening never  
64- A: “Mom! I'm going to the hypermarket. Do you need anything?” 

B: “Please buy four ............... , two bottles of mineral water and ............... .” 
 1) piece of bread – a bag of sugar 2) loaves of bread – a bag of sugar  
 3) loaves bread – two bag of sugar 4) loaves of bread – one kilo of sugars 
65- There is a Chinese proverb which says that the best doctor prevents illness; a/an ............... doctor 

visits when the illness is imminent; and the unskilled doctor treats your present illness. 
 1) foreign 2) amazing 3) popular 4) average 
66- Mercury and Mars, as well as our moon, form a family of related planets which ............... similar 

sequences of events in their early histories. 
 1) experienced 2) disappeared 3) imagined 4) protected 
67- The firemen were able to ............... the fire before too much damage was done to our house. 
 1) die out 2) change into 3) save up 4) put out 

  

  also See ابتدای تا ۱ درس :۲ انگلیسی زبان      ۱ درس :۱ انگلیسی زبان
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88 68- ............... its high economic growth rate, Laos remains a country with a primitive foundation, no
railroads, a simple road system, and limited external and internal telecommunications. 
1) Besides 2) Despite 3) According to 4) Based on

69- The student may ............... the quiz to see which questions were missed, and is then directed to the 
lesson chapter from which the question was taken. 
1) solve 2) review 3) leave 4) explain

70- When the father raised his voice to his children, their ............... was immediately focused on every 
word the father said. 
1) attention 2) conversation 3) expression 4) schedule

71- Professor K. David Harrison, who has travelled the world to look for the last speakers of ............... 
languages, believes that using social media is one way of making languages exciting, and rescuing 
them from becoming extinct. 
1) boring 2) natural 3) endangered 4) available

72- Once pupils can produce a printed style of handwriting ............... and confidently, they should 
begin to develop a comfortable joined-up style. 
1) quickly 2) voluntarily 3) fluently 4) orally

 Cloze Test 
Over the course of the past two or three decades, linguists all …(73)… the world have been 

gathering comparative data. If they find a language with …(74)… speakers left, and nobody is 
bothering to pass the language on to the children, they conclude that language is sure to …(75)… 
soon. And we have to draw the same …(76)… if a language has less than 100 speakers. It is not 
likely to last very long. A 1999 survey shows that 97 percent of the world’s languages are spoken by 
just four percent of the people. 

73- 1) over 2) for 3) from 4) of
74- 1) few 2) only few 3) very a little 4) just a few
75- 1) cut down 2) injure 3) die out 4) lose
76- 1) information 2) conclusion 3) communication 4) position
 Reading Comprehension

French represents different cultures around the world. It is used on five continents, in more than 
fifty countries. French is one of the six official languages of the United Nations and the official 
language of the Olympic Games (Vera. 2004). It provides the base for more than 50% of the 
modern English vocabulary, which improves presentation on standardized tests. French is 
supported by over 35 years of research and has been proven to be successful with students of all 
races, economic status and levels of English expertise (Quinn, Naomi. 2002). 

Being the second most taught language after English and having a readership and with the number of 
its students, French is absolutely the language to know these days. With English, French is the only other 
international language; being spoken in 5 continents (Steven. 2002). France has not lost its level of 
development in language. France is still a highly respected country, and still one of the top romantic 
languages in western civilization. The United Nations communications have only two languages: French, 
and English. There are parts of Africa where French is still the native language, along with several islands. 

77- How many languages are directly mentioned in the text?
1) One 2) Two 3) Three 4) Six

78- Which sentence is NOT true according to the passage?
1) The United Nations communications are available in both French and English.
2) France is still the only romantic language in western culture.
3) In some parts of Africa, French is still the mother tongue.
4) French is the official language of the Olympic Games.

79- What does the word “expertise” in the first paragraph mean?
1) idea 2) grade 3) skill 4) exchange

80- What aspect of France does the passage deal with?
1) Political 2) Economic 3) Lingual 4) International
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و )منبع ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای،  آزمون برگزاری از بعد یا و قبل،  ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر،  چاپ حق

۱۴۰۰ تیر ۲۵یشی آزمون آزما
اختصاصیآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
لة 

رح
م

2

  وقت پيشنهاديتا شمارهاز شماره تعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 12  95  81  15شناسي زمين

دقيقه 33  115  96  20رياضي

دقيقه 25  145  116  30شناسي زيست

دقيقه 30  165  146  20فيزيك

دقيقه 20  185  166  20شيمي

دقيقه 120گويي:  ت پاسخمد105ها:  تعداد كل پرسش

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ داوطلــب
 ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

یآموزشـ کمـک یهـا جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
 خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ، ...و

 gozine2.ir آدرس بـه دو نـهیگز تیسـا وب وارد )عبور رمز عنوان به(

  .دیشو
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 ایـ و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه
تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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دهند. بانگ، ............... را توضيح مي دانشمندان با كمك نظريۀ مه -۸۱
) حركت اجرام آسماني۴  ) پيدايش جهان۳  ) پيدايش حيات۲  ها ) قرارگيري كهكشان۱

  ......... كهكشان راه شيري ...... -۸۲

شود. مانند ديده مي نور و مه شكل كم ) در محلي كه آلودگي نوري وجود دارد، به۱
شود. شكل مارپيچي در آسمان مشاهده مي ) انبوهي از اجرام آسماني است كه به۲
) از ميلياردها كهكشان ديگر تشكيل شده است.۳
ست.) قطر بزرگ و قطر كوچك آن حدود صدهزار سال نوري ا۴

باشد. جهت چرخش سيارٔه مريخ از نظر بطلميوس ............... و از نظر كوپرنيك ............... مي -۸۳
گرد پادساعت -گرد ) پادساعت۲    گرد ساعت -گرد ) ساعت۱
گرد ساعت -گرد ) پادساعت۴    گرد پادساعت -گرد ) ساعت۳

لۀ زمين تا خورشيد قرار گرفته است، مدت گردش انتقالي آن به دور خورشيد، چند سالاي معادل چهار برابر فاص سنگي كه در فاصله شهاب -۸۴
زميني است؟

۱ (۱۶  ۲ (۸  ۳ (۲۵  ۴ (۲/۵
شود. اي به حضيض خورشيدي نزديك شود، ............... حداقل و ............... حداكثر مي  طبق قانون دوم كپلر وقتي سياره -۸۵

گرانش متقابل -) مساحت ايجادشده در فضا۲سرعت گردش انتقالي -) مقدار واحد نجومي۱
سرعت چرخش انتقالي -) سرعت چرخش وضعي۴مساحت ايجادشده -شده ) كمان طي۳

روز در سيارٔه زمين، چند روز امكان روز و شب مساوي در تمام نقاط وجود دارد؟ ۳۶۵زمان يك سال معادل  در مدت -۸۶
ماه ۶) ۴  روز ۳۶۵) ۳  روز ۲) ۲  روز ۱) فقط ۱
است؟ نادرستكدام عبارت زير  -۸۷

ها هستند. ) انحراف محور زمين و حركت انتقالي باعث ايجاد فصل۱
شود. روز مي ) حركت وضعي زمين به دور محور فرضي خودش، باعث ايجاد شبانه۲
شود. ها طوالني ميكرٔه شمالي، روز السرطان، در نيم علت تابش قائم به رأس ) اول تيرماه به۳
ماه و گرماي تيرماه، فاصلۀ زياد و كم نسبت به خورشيد است. ) علت سرماي دي۴

باشد؟ دهندٔه آغاز انقالب زمستاني در قطب جنوب مي در شكل زير، كدام موقعيت، نشان -۸۸

۱ (A

۲ (B

۳ (C

۴ (D

ام عامل ايجاد شده است؟، توسط كددر مراحل تكوين زمين، نيتروژن اوليه در جوّ -۸۹
اي اجساد  هاي تجزيه ) واكنش۲  فشاني هاي آتش ) سرد شدن سنگ۱
فشاني فراوان هاي آتش ) فعاليت۴  ) تأثير انرژي خورشيدي بر اتمسفر۳

عامل انقراض دايناسورها در پايان كرتاسه كدام مورد احتمالي زير در نظر گرفته شده است؟ -۹۰
كره ) سرد شدن مذاب۴  ) تغييرات محيطي شديد۳  كره هاي سنگ  ) حركت ورقه۲  عميق) ايجاد درياهاي ۱

دو پديدٔه متوالي در شكل زير كدام است؟ -۹۱

eشكستگي  -c) رسوب ۱

خوردگي چين -b) رسوب ۲

eشكستگي  -g) ماگماي ۳

 dرسوب  -f) تزريق ۴

 ۱ فصل :شناسی زمین
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  شود.  هاي آذرين اوليۀ زمين از ............... استفاده مي ي ............... و براي تعيين سن سنگبراي تعيين سن اجساد موميايي از عنصر پرتوزا -۹۲

  ۱ (C14- U238  ۲ (Pb206- N14  ۳ (Ar40- U238  ۴ (U235- C14   

  چند مورد خطا در انطباق رويدادهاي زيستي دوران پالئوزوييك در جدول زير وجود دارد؟  -۹۳

  ۱ (۱   

  ۲ (۲  

  ۳ (۳  

  ۴ (۴  

  مشترك است؟ » ب«و » الف«شناسي در تصوير  كدام پديدٔه زمين -۹۴

  كره  ) گسترش سنگ۱  

  اي   فشان قاره ) فراواني آتش۲  

  ) وجود جريان همرفتي خميركره۳  

  ني ) تزريق مادٔه مذاب درو۴  

  ؟ نداردكدام مورد در ارتباط با شاخۀ علمي سنجش از دور، قرار  -۹۵

  ) مطالعۀ پرتوهاي بازتابي الكترومغناطيسي از سطح زمين ۱  

  هاي استخراجي بخشي و بهبود اجراي پروژه ) كاربرد در كيفيت۲  

  ترين منبع توليدكنندٔه انرژي الكترومغناطيسي عنوان قوي ) خورشيد به۳  

  عوارض سطحي زمين بدون تماس فيزيكي ) شناخت ۴  

  

  ، تعداد نقاط شكل يازدهم كدام است؟ رو روبهبا توجه به الگوي  -۹۶

  ۱ (۱۶۵   

  ۲ (۱۶۶  

  ۳ (۱۶۴   

  ۴ (۱۶۷  

xمعادلۀ  mازاي چه مقاديري از  به -۹۷ x m   2
2   ؟ نداردريشۀ حقيقي  0

  ۱ (m  1  ۲ (m  1  ۳ (m  2  ۴ (m  3   

  كننـد، نفر مشغول خواندن مجله هستند، تعداد افرادي كـه مطالعـه نمـي ۱۰خوانند و  نفر كتاب مي ۳۰نفر حضور دارند كه  ۶۰اي   در كتابخانه -۹۸

  خوانند؟  كنند. در اين كتابخانه چند نفر فقط كتاب يا فقط مجله مي خوانند هم مجله مطالعه مي دي است كه هم كتاب ميبرابر افرا ۵ 

  ۱ (۲۶  ۲ (۲۰  ۳ (۲۸  ۴ (۳۰  

xاگر  -۹۹  1 ،x  xو  4 3 xابي باشند، جملۀ چهاردهم دنبالۀ حسابي سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ حس 1 x, ,   
2

3

2 16
  كدام است؟  

  ۱ (۲۷-  ۲ (۵۹-  ۳ (۳۴-  ۴ (۹۵-  

xدوم  براي حل معادلۀ درجه -۱۰۰ x a  2
3 b(xاز روش مربع كامل، پس از طي مراحل به عبارت  0 ) 2 13

6 36
aايم. مقـدار  رسيده  b 

  كدام است؟ 

  ۱ (۲  ۲ (
5

3
  ۳ (

3

5
  ۴ (

1

2
   

 

  پرمين  انقراض گروهي

  پالئوزوئيك

  كربنيفر  نخستين پرنده

  دونين  نخستين دوزيستان

  سيلورين  نخستين خزنده

  اردوويسين  نخستين گياه آونددار

  كامبرين  نخستين تريلوبيت

 ۱ درس ۲ فصل و ۱ فصل :۲ ریاضی      ۴ و ۱ های فصل :۱ ریاضی
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yسهمي  mازاي چند مقدار صحيح به -۱۰۱  33 x (m )x m    2
2 ها قرار دارد؟xهمواره باالي محور5

۱ (۹۲ (۱۱  ۳ (۵۴ (۷

xعالمت عبارت  -۱۰۲ xA
x x

 
 

2

2

2 6

6 9

كند؟ هاي زير تغيير مي يك از بازه در كدام

۱ (( , )10
12

3
۲ (( , ) 10 3

3 2
۳ (( , ) 1

1
2

۴ (( , )5 8

2 3

xترين مجموعه جواب نامعادلۀ  بزرگ -۱۰۳   1 2 )صورت به3 , )  Rباشد. حاصل مي كدام است؟
۱ (۲۰۲ (۱۸-۳ (۲۴-۴ (۳۶

Aنقاط  -۱۰۴ ( , )2 )Bو  2 , )4 yروي سهمي 2 ax bx c  2هستند كه عرض باالترين نقطۀ آنy  كدام است؟ cباشد. مقدار مي 11
۱ (۱۰ ۲ (۸-۳ (۱۲۴ (۶-

هاي اين دنباله مثبت باشند، در سي جملـۀ اول ايـن باشند. اگر تمام جمله مي ۴و  ۱۶ترتيب  در يك دنبالۀ هندسي جملۀ هشتم و چهارم به -۱۰۵
دنباله چند جمله مربع كامل است؟

۱ (۱۵  ۲ (۱۱۳ (۹  ۴ (۷
2يك از معادالت زير  هاي كدام ريشه -۱۰۶ 3و3 باشد؟ مي2

۱ (x x  2
2 3 1 0۲ (x x  2

2 2 1 0۳ (x x  2
2 2 1 0۴ (x x  2

2 3 1 0

xمعادلۀ -۱۰۷ x 4 2
چند ريشۀ حقيقي دارد؟ 2

) ريشۀ حقيقي ندارد.۴  ۴) ۳۳) ۲  ۲) ۱

yدو ضلع مربعي روي دو خط به معادالت  -۱۰۸ x 2 xو  3 y 4 2 قرار دارد. مساحت اين مربع چقدر است؟ 7

۱ (
4

5
  ۲ (۵۳ (

1

20
۴ (

169

20

xهاي معادله برابر ريشه دويك از معادالت زير از  هاي كدام ريشه -۱۰۹ x  2
2 4 واحد بيشتر است؟0 يك

۱ (x x  2
3 6 0۲ (x x  2

3 3 0۳ (x x  2
3 6 0۴ (x x  2

3 3 0

xهاي معادله  جواب -۱۱۰ x
xx

  
2

2
2

11

چقدر اختالف دارند؟

۱ (۴۲ (۵۳ (۶  ۴ (۸
xمعادلۀ  -۱۱۱ x   2 3 چند ريشۀ حقيقي دارد؟2

) معادله ريشۀ حقيقي ندارد.۴شمار ) بي۳) دو۲) يك۱
ABC (ABلساقين ا مثلث متساوي -۱۱۲ AC) توان يافت كه از دو سر قاعـدٔه  مفروض است. حداكثر چند نقطه درون اين مثلث ميBC بـه

واحد فاصله داشته باشد؟ A ،۲يك فاصله باشند و از رأس 
دارد. ۴  ۱) ۳  ۲) ۲  ۳) ۱ قاعده طول به ) بستگي
مثلثCدايرٔه -۱۱۳ هـر ABCبيرون مثلث  Cضلع آن مماس شده است و دايرٔه  ۳است و بر هر  ABCدرون مـي۳بوده و از آن گـذرد. رأس

ترتيب كدام است؟ به Cو  Cمركز دايرٔه 
محل برخورد عمودمنصف اضالع -ها ) محل برخورد نيمساز زاويه۱
ها رخورد نيمساز زاويهمحل ب -) محل برخورد ميانۀ اضالع۲
ها محل برخورد نيمساز زاويه -) محل برخورد عمودمنصف اضالع۳
محل برخورد ميانۀ اضالع -) محل برخورد عمودمنصف اضالع۴
)Aنقاط  -۱۱۴ , )3 )Cو  2 , )5 اند مختصات رئوس ديگر باشد؟تو باشند. كدام گزينه نمي مي ABCDاز لوزي  ACدو سر قطر  0

۱ (( , )0 3  ۲ (( , )2 4  ۳ (( , )3 9  ۴ (( , )1 7

ساعت ۲۷تنهايي  به رود و علي ل مياند، رضا به منز ساعت كه با هم كار كرده ۸دهند. بعد از  ساعت انجام مي ۲۰علي و رضا با هم كاري را در  -۱۱۵
دهد؟ تنهايي اين كار را در چند ساعت انجام مي به رساند. رضا بعد كار را به اتمام مي

۱ (۵/۳۳  ۲ (۴۰  ۳ (۳۶  ۴ (۵/۴۲
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  است؟ نادرست ريز موارد از مورد چند -۱۱۶

  .دهد يم بروز را اتيح يها يژگيو تمام ،خود عمر از يا بازه در حداقل جاندار، هر )الف  

  .اند يستيز فاقد منشأ ،يستيز ليگازوئ برخالف يليفس يها سوخت )ب  

  .است طيمح با سازش از يمثال نور، سمت به اهيگ ۀساق شدن خم )ج  

  .آورند ينم حساب به را طيمح رزندهيغ عوامل ،يستيز اجتماع همانند يستيز تيجمع در )د  

  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  .است ............... از ...............، همانند كوژنيگل -۱۱۷

  آمده وجود به گلوكز نيچند بيترك -مالتوز) ۱  

  جانوران بدن در يانرژ تأمين منابع -دهايسريگل يتر) ۲  

  شده ساخته ژنياكس و دروژنيه عنصركربن، سه -دهايپيفسفول) ۳  

  شده اختهس يكوچكتر يها واحد -ها اسيد نويآم )۴  

  كند؟ يم ليتكم يدرست به را ريز عبارت نه،يگز كدام -۱۱۸

  ............... .» ،يجانورٔه زند يها اختهي در«  

  هاي سطحي غشاء در تماس است با پروتئين غشا، يديپيل مولكولنوع  هر) ۱  

  دارد نقش غشا، يسطح يها نيپروتئ ساخت در صاف يآندوپالسم ۀشبك) ۲  

  است شده ليتشك برهم عمود ۀاستوان دو از ،غشادار يساختار با) وليسانتر( انكيم) ۳  

  با غشاي بيروني هسته در ارتباط است ،زبر يآندوپالسم ۀشبك) ۴  

  ............... . باشند، يم...............  كه غشا يها نيپروتئهر نوع از  انسان، بدن ۀاختي كي در -۱۱۹

  دارند غشا عرض از مواد انتقال در را نقش نيتر مهم -متصل ها دراتيكربوه به) ۱  

  باشند تماس در زين اختهي توپالسميس با توانند ينم -متصل ها دراتيكربوه به) ۲  

  دارند مواد عبور يبرا يمنفذ حتم طور به -تماس در ديپيفسفول يۀال دو هر با) ۳  

  هستند ستما در غشا يدهايپيفسفول بخش دو هر با -مستقر غشا يداخل يۀال در) ۴  

  .باشد يم...............  يِونديپ بافت...............  رباط، يونديپ بافت -۱۲۰

  يارتجاع ۀرشت يشتريب تعداد يدارا معده، مخاط -همانند) ۱  

  شكل يضيب هايي با هستۀ داراي ياخته ،يانرژ ٔهريذخ نيبزرگتر با -همانند) ۲  

  يتوپالسميس زوائد با ييها اختهي يادار ،يا روده اعصاب ۀشبك با تماس در -برخالف) ۳  

  كشسان و كالژن يها رشته شامل يا نهيزم ٔهمادداراي  استخوان، -همانند) ۴  

  ............... . انسان گوارش دستگاه در -۱۲۱

  باشد يم يراراديغ صورت به بلع، فرايند شروع) ۱  

  هستند برابر يا آرواره ريز و يزبان ريز غدد يمجار تعداد) ۲  

  شود يم آغاز ياسكلت يها چهيماه انقباض با بلع، ۀمرحل دو هر) ۳  

  شود يم متصل معده به كبد، يجلو از عبور با يمر يانتها) ۴  

  باشد؟ يم درست ريز عبارات از مورد چند سالم، فرد كي با ارتباط در -۱۲۲

  .است تر كينزد معده يداخل سطح به ها چهيماه ريسا به نسبت معده در مورب ۀچيماه )الف  

  .هستند نيپپس ٔهكنند ترشح يها اختهي از تر بزرگ ،يداخل) عامل( فاكتور ٔهكنند ترشح ۀاختي )ب  

  .كند يم منتقل صفرا ۀسيك به را صفرا ،يصفراو يمجرا كي بودن دارا با كبد )ج  

  شود. دستگاه گوارشي محسوب مي وهر اندامي كه به لولۀ گوارش از طريق مجرايي مرتبط است، جز )د  

  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  باشد؟ يم درست انسان گوارش دستگاه مورد در ريز ۀنيگز كدام -۱۲۳

  .ندارند ميآنز ديتول ييتوانا كبد، در ساز صفرا يها اختهي) ۱  

  گردد. طور مستقيم به قلب برنمي هايي از لولۀ گوارشي به خون بخش) ۲  

  .كند يم متصل هم به خارج از را شكم يها اندام كه است يرونيب يۀال از يبخش ،صفاق) ۳  

  .دارد حضور زين يعصب اي ۀ ياختهشبك ،شود از لولۀ گوارشي كه بافت پيوندي سست ديده مي يا هيال هر در) ۴  

 ۲ و ۱ های فصل :۲ شناسی زیست      ۲ و ۱ های فصل :۱ شناسی زیست

´ 25
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



شمارة 
دفترچة 

2
 - 

صاصي 
آزمون اخت

2
5

 
تير 

1
4

0
0

 
شي علوم تجربي )
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  ............... . ،ستين ممكن ك،يبار ٔهرود پرز در -۱۲۴  55

دباش گرفته قرار اختهي ٔهقاعد در پرز، زير يدارا يپوشش يها اختهي ۀهست) ۱
باشد ارتباط در يرگيمو ۀشبك نيچند با يلنف رگيمو كي) ۲
باشد هيال چند يپوشش بافت با درتماس هيپا يغشا) ۳
شود مشاهدهشكل،  اي دوكي ماهيچه يها اختهي) ۴
  ............... . همانند كيبار ٔهرود سالم، و ساله يس فرد كي گوارش دستگاه در -۱۲۵

دارند نقش مواد هضم در يگوارش يها ميآنز و طمخا ترشح با ،بزرگ ٔهرود) ۱
باشند يم ميآنز ترشح و ساخت ييتوانا با ييها اختهي يدارا ،بزرگ ٔهرود) ۲
رود يم نيب از ،ييغذا مواد پرشدن با كه يي داردها  يخوردگ نيچ ،معده) ۳
باشند يم بنداره يدارا ،خود انتها و ابتدا در ،بزرگ ٔهرود) ۴
است؟ درست ريز موارد از مورد چند -۱۲۶

.شود يم باب سياهرگ وارد ريز از نوعي غدٔه درونشده  خارج خون )الف

.رود يم كبد به ابتدا ك،يبار ٔهرود ازشده  خارج رگ هر )ب

.رود يم يكبد باب اهرگيس به ،گوارش ۀلول هاي اندام تمام خون )ج

.كند يم افتيدر را يگوارش يها اندام خون فقط باب اهرگيس )د

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴
  ............... . دارد، فراوان يها مژك خود سطح در كه يا اختهي تك جاندار ينوعدر  -۱۲۷

بپردازد دفع به تواند يم اختهي سطح از يقسمت هر از يدفع واكوئول) ۱
است كساني غذا، ورود و غذا دفع محل در،يه مشابه) ۲
دهد ينم رخ ييغذا ذرات ٔهانداز در يرييتغ يي،غذا واكوئول در) ۳
باشد يم افتهين گوارش مواد يدارا ،ييغذا لوواكوئ همانند يدفع لوواكوئ) ۴
  ............... . همانند ملخ، گوارش ۀلول در -۱۲۸

است تر كينزد بدن يشكم سطح به روده ٔهخورد چيپ بخش ،خوار دانه ٔهپرند) ۱
دارد قرار معده عقب در يزهبخش حاوي سنگر ،خوار دانه ٔهپرند) ۲
دارد وجود بنداره ينوع معده، به يمر اتصال محلدر  ،نشخواركننده پستاندار) ۳
پردازند يم يگوارش يها ميآنز ترشح به معده، يها اختهي ،نشخواركننده پستاندار) ۴
است؟ شده انيب ينادرست به انسان پوست در فشار ٔهرنديگ مورد در نهيگز كدام -۱۲۹

.باشد يم يحس نورون كي) تيدندر(ۀ نيدار يانتها ٔهرنديگ )۱

.كند يم جاديا يكمتر يعصب اميپ ثابت، يمحرك معرض در مدت يطوالن يريقرارگ صورت در) ۲

شوند. ديده مي بدن يانرژ ريذخا نيبزرگتر با ييها اختهي يال البه در) ۳
.شود يم يبند ستهد يكريپ حواس گروه در كه بوده يكيمكان ٔهرنديگ ينوع) ۴

كند؟ يم ليتكم يدرست به انسان چشم يها يماريب رابطه در را ريز عبارت نهيگز كدام -۱۳۰
............... .» حتماً ،يماريب درمان يبرا...............،  زيتجو به ازين صورت در«

است يعيطب چشم از كمتر ماريب چشم يۀزجاج مقدار -همگرا يعدس با نكيع) ۱
ستينصاف  كامالً چشم رزندهيغ اي زنده يساختارها از يكي سطح -سميگماتيآست مخصوص يعدس )۲
است كرده دايپ كاهش يزيآو يتارها انعطاف قدرت -يرچشميپ ژهيو نكيع) ۳
شوند يم متمركز هيشبك يجلو در از جسمي دور، نور يپرتوها -سمت كي در مقعر ي با سطحيعدس) ۴
؟است درست بالغ و سالم انسان بدن در چشم عملكرد و ساختار با ابطهر در نهيگز كدام -۱۳۱

.هستند تماس در ها رگ ٔهسازند يپوشش يها اختهي با يينايب عصب ٔهسازند يعصب يها رشته كور ۀنقط در) ۱

شود. هر قسمتي از چشم كه با زالليه در تماس است، توسط نوعي رشتۀ عصبي خودمختار تحريك مي) ۲
هاي مژگاني است. اي بين مشيميه و عنبيه و شامل ماهيچه ژگاني، حلقهجسم م) ۳
.است كرده اشغال يا استوانه يها رندهيگ به نسبت يمخروط يها رندهيگ در را اختهي از يشتريب حجم ،نور به حساسٔه ماد) ۴

است؟ شده انيب يدرست به آن مختلف يها بخش وسالم  انسان گوش با رابطه در نهيگز كدام -۱۳۲
.دنشو يم محافظت يجگاهيگ استخوان توسط ييشنوا يمجرا يها بخش يتمام) ۱
آيد. با ارتعاش دريچۀ بيضي توسط استخوان ركابي، ابتدا مايع درون بخش حلزوني به لرزش درمي) ۲
.باشد يم يركاب استخوان كند، يم فايا نقش ييشنوا در كه يحلزون بخش به يدرون گوش استخوان نيتر كينزد) ۳

.شود يم گوش يانيم سمت به صماخ ٔهپرد شدن محدب باعث آن، يانيم قسمت به نسبت گوش يمجرا در هوا فشار بودن باال) ۴
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  باشد؟ يم ريز عبارت همشاب ،ينادرست اي يدرست لحاظ از نهيگز كدام -۱۳۳

  .»شود يم محسوب گوشت ٔهارعص مانند ييغذاها در غالب ٔهمز باشد، يم ياصل ٔهمز پنج از يكي كه ياومام«  

  .روند يم مقابل مخ ٔهمكرين به چشم كي يينايب عصب يها )آكسون( آسه  تمام) ۱  

  .شود يم متصل يعصب ۀرشت عدد كي ،ييچشا يها جوانه در ييچشا ٔهرنديگ هر به) ۲  

  .كنند يم ارسال مخ قشر به ميمستق ريغ طور به را ييايبو يها اميپ يي،ايبو يها رندهيگ) ۳  

  .ميكن احساس ميتوان ينم را ها غذا ٔهمز نكند، كار يدرست به انسان در ييايبو حس اگر) ۴  

  اند؟ شده انيب يدرست به انسان، در ژهيو حواس مورد در ر،يز عبارات از كي دامك -۱۳۴

  .شود يم جاديا يعصب اميپ و خم ها رندهيگ يها مژك ،ينيژالت پوشش و گوش يحلزون عيما لرزش از بعد )الف  

  .است گرفته قرار باالتر يسطح در آن ييشنوا بخش به نسبت گوش، يتعادل بخش يها )آكسون( آسه )ب  

  هاي گيرنده نيز در مادٔه ژالتيني قرار دارند. هاي ياخته دايره از مايعي پر شده است و مژك درون مجاري نيم )ج  

  .دهند يم ليتشك مغز در را يينايب يپايچل اي اسمايك چشم، هر ازشده  خارج اعصاب از يبخش )د  

  ج -) ب۴  د -) ب۳  ج -ب -) الف۲  ب -) الف۱  

   باشند؟ يم ريز عبارت همانند ي،نادرست اي يدرست نظر از جانوران بدن يحس يها رندهيگ با رابطه در ريز موارد از كي كدام -۱۳۵

  ».باشند داشته خود بدن در را ها آن ٔهرنديگ كه كنند درك يي راها محرك توانند يم تنها ها انسان«  

  .شوند يم كيتحر پرده لرزش با ،ركيرجيج يپاها در صماخ ٔهپرد به متصل يكيمكان يها رندهيگ )الف  

  .است بانيپشت يها اختهي ۀهست از تر نييپا ي،ماه يجانب خط در موجود يكيمكان يها رندهيگ ۀهست )ب  

  .اند كرده جاديا گره ي،حس يموها از رونيب ،مگس يپاها در موجود ييايميش يها رندهيگ يا اختهي اجسام )ج  

  ج -ب -) الف۴  ج -) الف۳  ج -) ب۲  ب -) الف۱  

  است؟ نشده انيب يدرست به ، فروسرخ يها رندهيگ اشعه و عملكرد و ها يژگيو با رابطه در نهيگز كدام -۱۳۶

  .است آن دم از تابش زانيم نيكمتر و موش سر از فروسرخ تابش زانيم نيشتريب) ۱  

  .كنند يم فراهم يزنگ مار يبرا را واناتيح ازشده  بازتابش فروسرخ يپرتوها درك و افتيدر امكان) ۲  

  .دارد وجود رندهيگ كي از شيب هركدام درون كه دارد قرار زنگي  مار ينيب نيطرف در حفره دو) ۳  

  اند. دهآور فراهم يزنگ مار يبرا را كامل يكيتار در موفق شكار امكان ها رندهيگ نيا) ۴  

  ................  حتم طور به...............،  كه يعصب يها بافت در موجود نورون هر -۱۳۷

  باشد يم مشاهده قابل يحركت اعصاب در -دارد آكسون از تر كوتاه يتيدندر )۱  

  ارتباطي مستقيم دارد. رونيب طيمح با آن يها بخش همۀ -دارد يوجه چند اي ياخته جسم )۲  

  كند منتقل اي ديگر  اختهي به را يعصب اميپ تواند يم -دهد يم انجام را يعصب اميپ تيهدا نوع دو هر )۳  

  كند يم افتيدر يحس يها رندهيگ از را يعصب اميپ -دارند قرار راستا كي در آكسون و تيدندر آن در )۴  

  ؟است درست نخاع يخاكستر ٔهماد در موجود رابط يعصب ۀاختي هر ردمو در يژگيو كدام داغ، جسم با برخورد در دست دنيكش عقب انعكاس فرايند در -۱۳۸

  .باشد داشته حضور ينخاع اعصاب در تواند يم) ۲  .دارد ساز و سوخت انجام و هسته يريقرارگ يبرا يمحل )۱  

  .است ارتباط در يحس يعصب يها اختهي با فقط) ۴  .باشد يم دار نيليم و ليطو اريبس يها نهيدار يدارا) ۳  

  ............... . ي،آكسون ۀانيپا به اميپ دنيرس با ي،عصب يها اميپ قالتان ميمكانس يط -۱۳۹

  شوند يم آزاد ي)ناپسيس( اي ي همايهفضا به و ساخته شده يعصب يها ناقل) ۱  

  شوند يم خارج يناپسيس شيپ ۀاختي از راني، طي برون يعصب يها ناقل يحاو هاي ريزكيسه) ۲  

  شود يم وارد يناپسيس پس ۀاختي به و خارج يناپسيس شيپ ۀاختي از يعصب ناقل) ۳  

  رديگ يم صورت يناپسيس شيپ نورون يغشا سطح شيافزا با همراه آن قالتان) ۴  

  ............... . سالم انسان كي يمركز يعصب دستگاه در -۱۴۰

  ندنشي هدايت كصورت جه د كه پيام عصبي را بهنهاي عصبي رابطي ديده شو ممكن نيست، ياخته) ۱  

  دنها هدايت كن سوي اندام صورت جهشي به د كه پيام عصبي را بهنممكن است، اعصابي ديده شو) ۲  

  زمان باز باشند دار سديمي و پتاسيمي هم هاي دريچه ممكن است، حين هدايت پيام عصبي در يك رشته، كانال) ۳  

  هاي پتاسيم نيز وارد ياختۀ عصبي شوند يون ،ديميدار س هاي دريچه زمان با باز شدن كانال ممكن نيست، هم) ۴  

  ؟كند يم ليتكم يدرست به را ريز عبارت مورد كدام -۱۴۱

  .»دارد نقش ............... در ............... همانند............... «  

  بدن ياراد ريغ حركات يبرخ بروز -نخاعال بصل -پوتاالموسيه )۱  

  مغز به يورود يحس يها اميپ اغلب پردازش -قشرمخ -ها تاالموس) ۲  

  دماي بدن انسان ميتنظ -پوتاالموسيه -النخاع بصل) ۳  

  هم به ها آن اتصال -مخ ٔهمكرين دو نيب يها رابط - ها تاالموس نيب يها رابط) ۴  
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  . ............... آن بخش ............... همانند مغز ۀساق بخش ............... سالم انسان كي مغز در -۱۴۲  77

دارد نقش قلب ضربان تعداد ميتنظ در -نيتر نييپا -نيباالتر) ۱
دارد نقش بدن يتنفس يها تيفعال ميتنظ در -نيتر نييپا -نيبزرگتر) ۲
دارد نقش حركت و يينايب ، ييشنوا در -نيباالتر -نيتر نييپا) ۳
دارد نقش يگوارش يها ميآنز ترشح در -نيبزرگتر -نيباالتر) ۴
كند؟ يم ليتكم يدرست به را ريز ۀجمل مورد، چند -۱۴۳

».شود ديده مي ............... دارند، قرار باال سمت به ييايبو يها لوب كه يحالت در گوسفند، مغز حيتشر هنگام«

۲ و ۱ بطن يباال در يزندگ درخت) الف
فيز ب) در لبۀ پايين بطن سوم، اپي

مخ يها مكرهين درون ۴ بطن) ج
يمغز پل يباال در يينايب ياسمايك) د
۱ (۱  ۲ (۲۳ (۳  ۴ (۴
  ............... . آنيشكمبخش ............... سالم انسان كي نخاع يپشت بخشدر -۱۴۴

شود يم مشاهده زين ريگيد يها اريش ،نخاع يمركز اريش بر عالوه -همانند )۱
دشو ميزان مادٔه خاكستري كمتري ديده مي -به نسبت) ۲
است كردهن دايپ امتداد نخاع ٔهكنار تا يخاكستر ٔهماد -همانند) ۳
است شده واقع قطورتر نخاع يمركز اريش -به تنسب) ۴
  ............... . حتم طور به...............،  كه يجانور هر در -۱۴۵

رديگ يم صورت اي ياخته برون صورت به تنها غذا گوارش -دارد را يعصب ساختار نيتر ساده) ۱
دارند مواد وخروج ورود يبرا سوراخ كي فقط خود بدن در -دارد نقش مغز ليتشك در يعصب يها گره اجتماع) ۲
شود اي ديده نمي ياخته صورت درون گوارش غذا به -هاي شيميايي دارد در پاهاي خود گيرنده) ۳
شود يم انجام يونديپ بافت نوع نيتر سخت با مغز از حفاظت -دارد نقش يعصب دستگاه ليتشك در يپشت يعصب طناب) ۴

شـدن تـا رسـيدن بـه سـطح زمـين، بـا متري سطح زمين، از لحظۀ جـدا ۲از ارتفاع  A4سازي فيزيكي سقوط يك برگ كاغذ  در مدل -۱۴۶
مدل مناسب نزديك شد؟ توان به يك يك از موارد زير مي چشم پوشيدن از كدام

تغيير وزن با فاصله از سطح زمين -نيروي وزن) ۱
مساحت كاغذ -مقاومت هوا) ۲
تغيير فشار هوا با فاصله از سطح زمين -تغيير وزن با فاصله از زمين )۳
نيروي وزن -مقاومت هوا) ۴
هاي زير در مورد دانش فيزيك درست است؟ يك از گزينه كدام -۱۴۷

فيزيكي شوند. ۀتوانند منجر به بازنگري در يك نظري هاي جديد مي نتايج و آزمايش) ۱
هاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبر هستند. ها و نظريه مدل) ۲
كند. هاي مهندسي و فناوري نقش مهمي ايفا نمي فيزيك تنها دانش نظري است و در حوزه) ۳
پس از طرح، چندان تغيير نكرده و تقريباً ثابت مانده است.هايي است كه  نظريۀ اتمي جزو نظريه) ۴

Uاز طول عادي بيشتر است، از رابطۀ xاندازٔه  شده در يك فنر كه طول آن به اگر بدانيم انرژي ذخيره -۱۴۸ kx 21

2
در kآيد، يكاي  دست مي به

SI هاي زير است؟ يك از گزينه كدام

۱ (
kg
m

  ۲ (
N

m2
۳ (

J
m

۴ (
N
m

هاي زير درست است؟ چه تعداد از گزاره -۱۴۹
هاي اصلي، برداري هستند. تكمّيالف) همۀ 

ي انتخاب كرده است.هاي اصل تكمّيعنوان  ت را بهكمّيها، هفت  ب) مجمع عمومي اوزان و مقياس
) همان دستگاه متريك است.SIالمللي يكاها ( ج) دستگاه بين

صفر) ۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱

»یکیالکرت پتانسیل« ابتدای تا ۱ فصل :۲ فیزیک      ۱ فصل :۱ فیزیک

´ 30
پيشنهادي زمان  
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يكي از يكاهاي فرعـي فشـار  barگيري چند كيلوپاسكال است؟ ( دهد. دقت اين وسيلۀ اندازه يك فشارسنج هوا را نشان مي رو روبهشكل  -۱۵۰  88
barاست كه  Pa 5

1 10(

۱ (۲

۲ (۲/۰

۳ (۱

۴ (۰۲/۰

تر است؟ يك از ترازوهاي زير دقيق كدام -۱۵۱

۱ (۲ (۳ (۴ (

cm2طع اي از جنس آهن با سطح مق اي استوانه جرم ميله -۱۵۲
/برابر 4 kg7 gاست. اگر چگالي آهن تقريباً 68

cm3
باشد، طول ميله چنـد 8

متر است؟
۱ (۲۱/۰  ۲ (۱/۲  ۳ (۲۴/۰  ۴ (۴/۲
)، قـرار۱مقـداري آب درون آن وجـود دارد (شـكل يك كره از جنس مس و توخالي است. هنگامي كه آن را درون يك استوانۀ مدرج كـه  -۱۵۳

kgگيرد. اگر چگالي مس ) قرار مي۲دهيم، سطح آب در وضعيت شكل ( مي
m3

/و جرم كره 9000 kg1 باشد، چند درصد از حجم اين كـره 26

توخالي است؟

۱ (۱۰

۲ (۲۰

۳ (۳۰

۴ (۴۰

يابد. شود. در اين صورت، چگالي اين جسم ............... درصد ............... مي درصد اضافه مي ۲/۰ك جسم معمولي، حجم آن با گرم كردن ي -۱۵۴
، افزايش ۲/۰كمتر از ) ۴  ، كاهش ۲/۰كمتر از ) ۳  ، افزايش ۲/۰دقيقاً ) ۲  ، كاهش ۲/۰دقيقاً ) ۱
Aqمطابق شكل در كنار يكديگر قرار دارند و  ،Bqو  Aqدو كرٔه فلزي مشابه با بارهاي  -۱۵۵ C  9 است. پس از بستن كليد و به تعـادل

/رسيدن مجموعه،   13
1 25 e)است؟  ماند. چند ميكروكولن بار از كليد عبور كرده باقي ميBالكترون اضافي در كرٔه 10 / C)  19

1 6 10

۱ (۲
۲ (۵
۳ (۷
۴ (۹

dاندازٔه را به Bqاز هم قرار دارند. اگر بار  dاي مطابق شكل در فاصلۀ  سه بار نقطه -۱۵۶
2

سمت راست حركت دهيم، اندازٔه براينـد نيروهـاي به

شود؟ چند برابر مي Bqوارد بر بار 

۱ (
44

27
  ۲ (

44

9

۳ (
8

9
۴ (

8

27

g



kg
2

1

3

4

5


/0 1

/0 2

/0 3

/0 4

/0 5

kgkg

1

/0 8

/0 6/0 4

/0 2

0

bar

100

200

300

400

500

600

cm3



100

200

300

400

500

600

cm3

(1) ®§{ (2) ®§{

Aq Bq

d

Aq C  2 Bq C  2 Cq C 1

d
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Fصورت كند، به وارد ميqبه  q1سه ذرٔه باردار مطابق شكل در كنار يكديگر قرار دارند. اگر نيرويي كه بار -۱۵۷  99 ( N)i ( N)j     1 7 12

  

Nكدام است؟q1و عالمت بارq2و q1از طرفqباشد، برايند نيروهاي وارد بر بار m(k )
C
 

2
9

2
9 10

۱ (( N)i ( N)j   27 10

 
مثبت ،

۲ (( N)i ( N)j   27 10

 
منفي ،

۳ (( N)i ( N)j   13 12

 
مثبت ،

۴ (( N)i ( N)j   13 12

 
منفي ،

r13هـا است. وقتي فاصـلۀ بـين بـار زيرها از يكديگر، مطابق شكل  اي برحسب فاصلۀ آن طهنمودار بزرگي نيروي الكتريكي بين دو بار نق -۱۵۸

ها چند ميكرونيوتون است؟ شود، بزرگي نيروي بين آن مي

۱ (
4

3

۲ (
5

4

۳ (
3

4

۴ (
5

3

OAقرار دارند و  ABCDاي مطابق شكل در چهار رأس مربع  چهار بار نقطه -۱۵۹ a  است. بارq اي از صفحه قرار دهـيم تـا را در چه نقطه
(مركز مربع) صفر شود؟ Oميدان الكتريكي برايند در نقطۀ 

aدر فاصلۀ OCروي ) ۱
3

Oاز 

aدر فاصلۀ OCروي ) ۲
2

Oاز 

aدر فاصلۀ OBروي ) ۳
3

Oاز 

aدر فاصلۀ OBروي ) ۴
2

Oاز 

MEوسط خط واصـل دو بـار،  Mمطابق شكل قرار دارند. ميدان الكتريكي در نقطۀBو  Aدر نقاط  q2و q1دو بار الكتريكي -۱۶۰


و ميـدان
NEبرابر  Nالكتريكي در نقطۀ 


NEاست. اگر بدانيم 
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باشد، اندازٔه ميـدانEبرابر  Oدر نقطۀ  q1دارند. اگر اندازٔه ميدان الكتريكي حاصل از بار اي مطابق شكل در كنار يكديگر قرار سه بار نقطه -۱۶۱
است؟ Eچند برابر  Oبرايند در نقطۀ 
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يك از سه گزارٔه زير در مورد ميدان الكتريكي درست است؟ كدام -۱۶۲  1010
الف) مقدار آن در هر نقطه مستقل از بار آزمون است.

اي) است. تي اسكالر (نردهكمّيب) 

Nج) يكاي آن 
C

است. 

فقط ج) ۴  ب و ج) ۳  الف و ج) ۲  الف و ب) ۱
qنيرويي كه از طرف ميدان الكتريكي به بار آزمون  -۱۶۳   واقع در نقطۀA شود، در  وارد ميSI  برابرF / i / j 0 4 0 6

  
Aاست. اگر در نقطۀ 

q2بار    بار در  را قرار دهيم، نيروي وارد بر اينSI كدام است؟
۱ (/ i / j0 8 1 2

 
۲ (/ i / j 0 8 1 2

 
۳ (/ i / j0 2 0 3

 
۴ (/ i / j 0 2 0 3

 

شود. جا مي ابهج Bتا  Aچين از نقطۀ  روي مسير خط qاي  رو است. بار نقطه اي از فضا مطابق شكل روبه خطوط ميدان الكتريكي در ناحيه -۱۶۴
كند؟ درستي بيان مي كدام گزينه تغييرات نيروي الكتريكي وارد بر بار را به

شود. دهد و مقدار آن زياد مي اندازٔه نيرو ابتدا كاهش يافته و سپس تغيير جهت مي )۱

شود. اندازٔه نيرو ابتدا كاهش يافته و سپس بدون تغيير جهت، مقدار آن زياد مي) ۲

كند. يابد و جهت نيرو پس از گذشتن از ميانۀ مسير، تغيير مي رو دائماً كاهش مياندازٔه ني) ۳

يابد. اندازٔه نيرو دائماً بدون تغيير جهت، كاهش مي) ۴

هستند، درون ميدان الكتريكي يكنواخت عمود بر سـطحq3و  qترتيب داراي بارهاي الكتريكي  كه بهm2و  mهاي دو ذره به جرم -۱۶۵
است؟ mgچند برابر  m2معلق باشد، برايند نيروهاي وارد بر ذره به جرم mزمين قرار دارند. اگر ذره به جرم

۱ (۵

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۵/۲

گزينه درست است؟ كدام -۱۶۶
شوند. تر تبديل مي تر به عنصرهاي سبك اي، عنصرهاي سنگين هاي هسته طي واكنش ها  درون ستاره) ۱
تبديل هيدروژن به هليم برابر باشد.  اي تواند با انرژي آزادشده در واكنش هسته هاي شيميايي طبيعي پيرامون ما، مي شده در واكنش انرژي مبادله )۲
نصرهاي هيدروژن و هليم، نخستين ذراتي هستند كه پس از مهبانگ پا به عرصۀ جهان گذاشتند.اتم ع) ۳
شدند. ها  و كهكشان ها  از هيدروژن و هليم هستند كه سبب پيدايش ستارهشده  هاي گازي متراكم مجموعه ها،  سحابي) ۴
تـرين مولكـول ترين مولكول اين ماده، ............... نوترون و در فراوان را در نظر بگيريد. در سنگين )H2يك نمونۀ طبيعي از گاز هيدروژن ( -۱۶۷

را از راست به چپ بخوانيد.) ها  آن، ............... نوترون وجود دارد. (گزينه
، صفر ۴) ۴، صفر ۶) ۳  ۲،  ۴) ۲  ۲،  ۶) ۱
Yهاي  در يون ها  اگر شمار الكترون -۱۶۸ 24 2

Xو   27 در اين دو يون كدام است؟ ها  برابر باشد، تفاوت شمار نوترون3
۱ (۱  ۲ (۲۳ (۳  ۴ (۴
درصـد بيشـتر از ۸ ها  نوترون واحد است. اگر در ايزوتوپ سنگين، شمار ۲ ها  هاي آن دو ايزوتوپ دارد كه تفاوت شمار نوترون E25عنصر -۱۶۹

واحد بيشتر از درصد فراواني ايزوتوپ ديگر باشد، جرم اتمي ميانگين اين عنصر چنـد ۶۲تر،  و درصد فراواني ايزوتوپ سبك ها  شمار پروتون
amu است؟

۱ (۳۸/۵۰  ۲ (۶۲/۵۰  ۳ (۷۶/۵۰  ۴ (۲۴/۵۱

»شوند؟ می یافت طبیعت در شکلی چه به عنرصها« ابتدای تا ۱ فصل :۲ شیمی      »اتم ساختار« ابتدای تا ۱ فصل :۱ شیمی
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شي علوم تجربي )

( گروه آزماي

هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -۱۷۰  1111
متعلق به يك اتم با شمار پروتون و نوترون معين است. اي  از جدول دورهالف) هر خانه 

قرار دارند، خواص شيميايي و فيزيكي متفاوتي دارند. اي  ب) عناصري كه در يك ستون جدول دوره

X59پ) جرم اتمي 
Y56گرم بيشتر از ۳تقريب  به26

است.24
كنند. گيري و گزارش مي صورت نسبي اندازه به ها را  قدري ريز هستند كه جرم آن به  ها  ت) اتم

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳۴ (۴
مورد از مجموعه عبارت -۱۷۱ جملۀ چند كنند؟ درستي كامل مي را به» مول ............... شامل ............... مول ............... است ۲«هاي داده شده،
مولكول ،۶ ،ب) آبمولكول ،۲ ،لف) سديم كلريدا

اتم ،۲ ،ت) آهناتم ،۲ ،پ) هليم
اتم ،۲ ،ج) كربنمولكول ،۲ ،ث) گاز هيدروژن

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴۴ (۵
هاي عنصر رم تعداد معيني از اتمتوان از كسر تبديل ............... و براي تبديل ج هاي روي، مي هاي روي به شمار مول اتم براي تبديل شمار اتم -۱۷۲

E  با جرم موليM از كسر تبديل ............... استفاده كرد. توان  گرم بر مول به شمار مول آن، مي

۱ (
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 23
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1
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1
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CH)اي از گاز متان  نمونه -۱۷۳ /شامل 4(  22
3 01 H)گاز چند گرم است؟   اتم هيدروژن است. جرم اين نمونه 10 , C g mol )   1

1 12

۱ (۲/۰ ۲ (۸/۰ ۳ (۴/۰۴ (۲۵/۰
كدام دو عبارت درست هستند؟ -۱۷۴

رنگ است. الف) رنگ شعلۀ فلز سديم، زرد و رنگ شعلۀ فلز مس، آبي
تري از نور بنفش دارد. نانومتر، انرژي بيشتري از نور قرمز و طول موج كوچك ۵۵۰ب) موجي با طول موج 

تواند براي شناسايي آن عنصر استفاده شود. فرد است و مي خطي هر عنصر، منحصربه پ) طيف نشري
كند. ي است كه طي آن، يك مادٔه شيميايي با جذب انرژي، نور گسيل ميفرايندت) نشر 

ت ،پ) ۴  ت ،الف) ۳  پ ،ب) ۲  ب ،الف) ۱
ول موج اين نور چند نانومتر است؟دهد، ط رو كه بخشي از يك موج را نشان مي شكل روبه   با توجه به -۱۷۵

۱ (۷۰۰

۲ (۷۵۰

۳ (۸۰۰

۴ (۸۵۰

كدام عبارت درست است؟ -۱۷۶
بندي كرد. توان به دو دستۀ فلز و نافلز دسته ها، مي اي را بر اساس رفتار آن عنصرهاي جدول دوره) ۱
تعلق دارد. sبه دستۀ  ها  ولي برخالف آندارد،  ۱۸عنصر هليم با اينكه رفتار شيميايي مشابه با ديگر عناصر گروه ) ۲
هاي عناصر نافلزي، اتم عناصر فلزي براي پايدار شدن، تمايل به دريافت الكترون دارد. برخالف اتم) ۳
خواري، رسانايي الكتريكي و ميزان تمايل به مبادلۀ الكترون، متفاوت هستند. فلزها و نافلزها از نظر خواص فيزيكي مانند چكش) ۴
است؟ نادرستكدام گزينه  -۱۷۷
اي، فلز هستند. درصد از عنصرهاي دورٔه سوم جدول دوره ۵/۳۷) ۱
وجود داشته باشند. ها  اتمي با آرايش مشابه گاز نجيب در تركيب صورت يون تك توانند به عنصر مي ۶در بين عنصرهاي دورٔه سوم، ) ۲
صورت گاز وجود دارند. در شرايط معمولي بهاي،  درصد از نافلزهاي دورٔه سوم جدول دوره ۲۵) ۳
عنصر در حالت جامد و خالص، سطح صيقلي دارند. ۴در بين عنصرهاي دورٔه سوم، ) ۴

nm1400
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برحسب افزايش عدد اتمي عناصر متوالي يك  Xت كمّي، روند كلي تغيير رو روبهنمودار  -۱۷۸
  باشد؟  تواند نميت كمّيام كد Xدهد.  اي را نشان مي گروه يا يك دوره از جدول دوره

  شعاع عنصرهاي يك گروه ) ۱  

  ۲پذيري عنصرهاي گروه  واكنش) ۲  

  تفاوت شعاع اتمي دو عنصر متوالي در يك دوره ) ۳  

 شده در اتم عنصرهاي يك گروه  هاي الكتروني اشغال شمار اليه) ۴  

عنصر سطحي براق داشته باشـند،  ۲ند. اگر در بين اين سه عنصر، اي هست جدول دوره ۱۴، عنصرهاي متوالي در گروه Eو  A ،Dعنصرهاي  -۱۷۹
  كدام عبارت توصيفي درست در ارتباط با اين سه عنصر است؟ 

  كنند.  هاي شيميايي شركت مي گذاري الكترون در واكنش اتم هر سه عنصر با اشتراك) ۱  

  حداقل يكي از اين سه عنصر، فلز است.) ۲  

  شوند.  ص رساناي جريان برق بوده و دو عنصر در اثر ضربه خرد ميهر سه عنصر در حالت خال) ۳  

  دهد.  يكي از اين سه عنصر، سطحي كدر داشته و برخالف دو عنصر ديگر جريان الكتريسيته را عبور مي) ۴  

  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت -۱۸۰

  شود. ، با افزايش عدد اتمي بيشتر ميپذيري فلزهاي يك دوره الف) شعاع اتمي فلزهاي يك گروه و واكنش  

  شود. پذيري نافلزهاي يك دوره، با افزايش عدد اتمي بيشتر مي ب) شعاع اتمي فلزهاي يك گروه و واكنش  

  شود. پذيري نافلزهاي يك دوره، با افزايش عدد اتمي كمتر مي پ) شعاع اتمي نافلزهاي يك گروه و واكنش  

  شود.  پذيري فلزهاي يك دوره، با افزايش عدد اتمي كمتر مي واكنش ت) شعاع اتمي نافلزهاي يك گروه و  

  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱  

دهـد، كـدام گزينـه در  را نشان مي اي  هاي دو عنصر متوالي (يك گروه يا يك دوره) در جدول دوره شكل زير كه شعاع نسبي اتم   با توجه به -۱۸۱
  درست است؟ Bو  Aارتباط با عنصرهاي 

  است.  Bبيشتر از عنصر  Aر هر دو هالوژن باشند، فعاليت شيميايي عنصر اگ) ۱  

  است.  Aبيشتر از اتم  Bهاي اتم  اگر هر دو فلزهاي يك دوره باشند، شمار پروتون) ۲  

 B  اتمي جز دورٔه اول)، اندازٔه بار آنيون تك اگر هر دو نافلزهاي يك دوره باشند (به) ۳  
  است.  A  اتمي بيشتر از اندازٔه بار آنيون تك

  كمتر از وقتي است كه هر دو نافلز باشند. ها  اگر هر دو فلز باشند، تفاوت شعاع اتمي آن) ۴  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -۱۸۲

  دهد. با گاز هيدروژن واكنش مي C200الف) هالوژني كه در دماي اتاق مايع است، در دماي   

  شود. ختم مي s22اي به  ش الكتروني دومين فلز قليايي خاكي جدول دورهب) آراي  

  يابد. ها، شعاع اتمي كاهش مي در اتمشده  هاي الكتروني اشغال پ) در يك دوره با افزايش شمار اليه  

  شود. اي، فلزي نرم است و با چاقو بريده مي ت) فلز قليايي دورٔه سوم جدول دوره  

  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  اي درست است؟ جدول دوره dهاي زير در ارتباط با عنصرهاي دستۀ  چه تعداد از عبارت -۱۸۳

  قرار دارند. اي  الف) اولين سري از اين عنصرها، در دورٔه سوم جدول دوره  

  شوند. ي يافت ميهاي يون در طبيعت در ساختار تركيب ها  ب) همۀ اين عنصرها، خاصيت فلزي داشته و اغلب آن  

  دهند. آخرين اليۀ الكتروني اتم خود را از دست مي dهاي زيراليۀ  پ) اتم اين عنصرها براي شركت در واكنش، ابتدا الكترون  

  الكترون است.  ۵ داراي  dعنصر، زيراليۀ  ۲ت) در بين اولين سري از اين عنصرها، در   

  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

Eكاتيون  -۱۸۴ 3
ترتيب  اي است. آرايش الكتروني اين يون و آرايش الكتروني اتم اين عنصر، به جدول دوره dمربوط به سومين عنصر از دستۀ  

  از راست به چپ كدام است؟

  ۱( Ar d  
1

3 ، Ar d s  
2 2

3 4  ۲( Ar   ، Ar d s  
1 2

3 4  ۳( Ar d  
2

3 ، Ar d s  
3 2

3 4  ۴( Ar s  
2

4 ، Ar d s  
3 2

3 4   

Xدر اكسيدي از اين فلز با فرمول شيميايي  Xهاي كاتيون فلز واسطۀ  شمار الكترون -۱۸۵ O2 هاي آنيون اين تركيب  ر شمار الكترونبراب ۵/۲، 3
lها با  است. نسبت شمار الكترون  lها با  شمار الكترون به  0    در آرايش الكتروني اتم اين فلز واسطه كدام است؟ 2

  ۱ (۷  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۱   
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



گروه آزمایشی علوم تجربی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون آزمایشی ۲۵ تیر ۱۴۰۰

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به خود، تبلت یا و اینست

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      
    

  
  
  

  

  
   ۱۴۰۱ رسارسی آزمون داوطلبان
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۱

  

  

 مـرداد ۸ جمعـه روز در دو، گزینه ۱۴۰۰ تابستان ۳ مرحلۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. می برگزار ۱۴۰۰

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ... ،و یآموزشـ کمک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

 خـود یکـد ملـ و )یکـاربر  نـام عنـوان (بـه یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با

ــــه ــــوا (ب ــــز نعن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب وارد عب ــــه دو ین آدرس ب
.gozine2.irwww یدشو.  

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 
  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۲ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ اول گام های آزمون علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
روه

ر گ
دی
م

  :
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ع
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

|.................................................. دین و زندیگ
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

 محمدی زهرا اکرب آخوندی  علی

|.............................................. زابن انگلییس
 حسان حیدریامسئول درس: 

 علیزاده جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ

 
روه

ر گ
دی
م

  :
ری

شاک
ید 

 س
مد

مح
میر

د ا
  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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  :
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اح
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|.............................................................. فیزیک
ندیدمنصور داوو - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول

 یوسف صباغی

|............................................................ شیمی
 یاسر عبدالهیمسئول درس: 

 پور  بهنام ابراهیم

|............................................. شنایس زیست
پور خواجه بتول - اسفندیاری اشتر مالک درس: ینمسئول

 موسی بیات

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
پیرو محمدرضا - چی لمسه محمدرضا درس: ینمسئول

 علی میرزاعلی

  |........................................... عمویمعریب 
 زاده محمدصادق رمضانیرس: مسئول د

 کیارش پورمهدی

|............................................................... اتریـخ
پور سلمان محمداسماعیل - مروتی نگار درس: ینمسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
پور سلمان محمداسماعیل - مروتی نگار درس: ینمسئول

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|............................................. منطق و فلسفه
 حمید سودیان طهرانیمسئول درس: 

 یدگریسعید سف  حسین صادقی

|................................................. شنایس روان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۲۵ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۲و  ۱۵۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱

  ها: بررسي گزينه  
  : حازم: محتاط/ عمارت كردن: بنا كردن، آباد كردن، آباداني۱گزينۀ   
  رفيع: بلند: ۲گزينۀ   
  ها : يله: رها/ ورطه: مهلكه، گرفتاري، گودال، گرداب/ مكايد: حيله۳گزينۀ   
  ها/ جافي: ظالم و ستمگر/ گلبن: بوته يا درخت گل : افالك: آسمان۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۶۱تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲

  است: هايي كه نادرست معني شده تصحيح واژه  
 روزي/ زنخدان: چانه/ برنشستن: سوار شدن/ سيماب: جيوه  ادبار: سيه  
  ۲فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۹و  ۱فارسي  ۱۵۲و  ۱۵۱هاي  صفحه*  وارشد: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  است.» دهان«نادرست معني شده است؛ معني صحيح اين واژه » كام«فقط واژٔه   
  ۱فارسي  ۱۷و  ۱۴، ۱۲هاي  صفحه*  دشوار: * لسؤا مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴

  ها: گزينه ساير بررسي  
  : نظم و نثر۱گزينۀ   
  پديد نيامد، به پا نخاست) : سروي نخاست (۳گزينۀ   
 كننده، چيره) : دشمن غالب (غلبه۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۲۰تا  ۱۷هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۵

  ت و دشوار است و امالي آن به همين شكل صحيح است.معني سخ به» صعب«  
  ۲فارسي  ۲۴و  ۱۶، ۱۰و  ۱فارسي  ۳۳و  ۲۷، ۱۸، ۱۷، ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶

  اند: آثاري كه نادرست معرفي شده  
  ) كليله و دمنه: ترجمۀ نصراهللا منشي۱  
  ) فرهاد و شيرين: وحشي بافقي۲  
  الحرار: جامي) تحفةا۳  
  ۱فارسي  ۱۶و  ۱۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷

  ها: بررسي گزينه  
  : نان مجاز از مادّيات۱گزينۀ   
  : سر مجاز از ذهن و فكر۲گزينۀ   
  : سينه مجاز از دل۳گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸

  :۱هاي بيت بر اساس پيشنهاد گزينۀ  يهبررسي آرا  
  تضاد: مطيع و مطاع  
  مجاز: خط مجاز از دستور  
  كنايه: سرگرداندن كنايه از امتناع كردن و خودداري كردن  
 جناس ناهمسان: مطيع و مطاع  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹

  ها: بررسي گزينه  
خواننده) و  سرا ( معني پنجۀ دست است، اما در معني ساز چنگ با پرده اول در مصراع دوم به» چنگ«ندارد./ ايهام تناسب: : تشبيه: ۱گزينۀ   

  سازد. ساز چنگ ايهام تناسب مي
  : اغراق: فراواني اشك/ حس آميزي: ندارد.۲گزينۀ   
  جاگذاري است: در اين بيت با دو معني قابل» عزيز«: ايهام: ۳گزينۀ   
  ) محبوب ۲عزيز مصر ) ۱  
  اشاره دارد. تلميح: بيت به داستان حضرت يوسف   
  فردوس)/ استعاره: ندارد. رها كرد) و بهشت ( : جناس تام: بِهِشت (۴گزينۀ   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 تیر ۲۵ 
۱۴۰

۰
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

ربی
تج

  

۴  

  ۱فارسي  ۲۰و  ۱۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰
  ها: بررسي گزينه  
  حذف معنايي كه  خورم] : به نامت [سوگند مي۱گزينۀ   
  حذف معنايي : همان بِه [است] كه احوال مرا نشنيده باشي ۲گزينۀ   
  حذف لفظي چه است)/ سيبي گزيدن از رخ بوستان دوست [است]  : داني حيات كشتۀ شمشير عشق چيست (۳گزينۀ   
  حذف معنايي با سعدي هستم  اي سعدي)  : سعدي (۴گزينۀ   
 قرينۀ معنايي حذف شده است. اسري، هرجا كه منادا وجود دارد، يك فعل بهتوجه: طبق نظر كنكور سر  
  ۱فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱

  ماضي مستمر رسيد  فعل اول: داشت مي  
  ماضي استمراري كردند  فعل دوم: مي  
  مضارع اخباري كند  فعل سوم: مي  
  ريمضارع اخبا فعل پنجم: است   
  ۲فارسي  ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  است:» نخواهد رفت«معني  به» نخواهد شد«در اين گزينه   
  كسي به صيد غزال حرم نخواهد رفت.  
  در معني رايج آن و اسنادي است:» نخواهد شد«ها  اما در ساير گزينه  
  مسند) نخواهد شد. بي تو كم (مسند) نخواهد شد/ از حسن و خو : ستم (۱گزينۀ   
  مسند) نخواهد شد. : به زلفت قسم، سياه (۳گزينۀ   
  مسند) نخواهد شد. : كسي متّهم (۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  ها: بررسي گزينه  
  ساز پيوند وابسته خرمن بري  كهيد داري امّ گرساز/  پيوند وابسته پروري  اگر: كنون وقت تخم است ۱گزينۀ   
  ساز پيوند وابسته آنچه ...  كه: ز انقالب زمان در پناه جهل گريز ۲گزينۀ   
  ساز پايه پيوند هم من به پا خواهم رسيد  ياواو ميانوند/ من به سر  پا وسر : بي۳گزينۀ   
  ساز پيوند وابسته كار درد از دارو گرفت  كهساز/ آن شفا يابد  پايه همپيوند  ...  ليك: در دارالشّفاي عشق خسته بسيار است ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

فقط توصيه به صـداقت  ۳اند، اما گزينۀ  عالوه بر توصيه به صداقت، به بيان فوايد صداقت نيز پرداخته ۴و  ۲، ۱هاي  بيت صورت سؤال و گزينه  
 دارد و خبري از بيان فوايد آن نيست.

  ۱فارسي  ۳۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵
  ، ناتواني عقل از شناخت امر عظيم است.۴مفهوم منظومۀ صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  شدن عقل : ستايش ممدوح و اثرگذاري او در توانمند۱گزينۀ   
  د، عاملِ كارداني عقل است.: خداون۲گزينۀ   
  شود. : عقل نيز عاشق مي۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶

  ها زودگذر هستند. پايان است، ولي خوشي گويد: غم و غصه طوالني و بي شاعر مي ۱در گزينۀ   
 مت شمردن براي خوش بودن است.ها گذرا بودن زندگي و فرصت را غني مفهوم مشترك ساير گزينه  
  ۱فارسي  ۱۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷

كنـد در برابـر دشـمن  شاعر توصيه مـي ۴ستايش تواضع و بيان فوايد آن است، اما در گزينۀ  ۳و  ۲، ۱هاي  مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه  
 نابراين مفهوم اين بيت تواضع نداشتن يا تكبّر داشتن در برابر دشمن است.خوار، تواضع كردن نشانۀ خواري و خفّت است و ب خون

  ۲فارسي  ۱۰صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸
نظام احسن است، يعني اين جهان به بهترين شكل ممكن آفريده شده است و هيچ كمي و نقصي  ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   

  ندارد.در آن وجود 
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : توصيه به صداقت و راستگويي۲گزينۀ   
  : توصيه به كوشش براي پوشاندن خطاها۳گزينۀ   
  : خداوند به همه چيز علم دارد.۴گزينۀ   
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  ۲فارسي  ۱۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹
شاعر معتقد است كه گاهي كليد رزق، پاي لنگ و  ۲دارد، اما برعكس در گزينۀ بيت صورت سؤال توصيه به كوشش و تالش براي كسب روزي   

  كوشش نكردن) است. دست شل (
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  دهند. (كارسازي همّت) : افراد، با همّت بلند خود، كارهاي عظيمي انجام مي۱گزينۀ   
  : از تو حركت، از خدا بركت۳گزينۀ   
  ردن براي كسب رزق و روزي: توصيه به تالش ك۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۲۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰

، وصف گرماي تابستاني خورشيد است (مصـراع دوم ۱تصوير شده است. در گزينۀ » رسيدن شب غروب خورشيد و فرا«در بيت صورت سؤال   
رسيدن شب ايـن چنـين  ، شاعر به غروب خورشيد و فرا۲). در گزينۀ رسيدن شب نيست قرينۀ مناسبي است كه بفهميم اين بيت تصوير فرا

  اشاره كرده:
  آشكار شدن ستارگان) سياهي شب) نهان شد و سپهر پر طاووسش را باز كرد. ( خورشيد) در پر زاغ ( ( مِهر  
وع خورشيد و زرّين شدن جهان بر اثر تـابش نيز به توصيف طل ۴به توصيف طلوع خورشيد و ناپديد شدن ماه اشاره دارد و در گزينۀ  ۳گزينۀ   

 نور طاليي آن پرداخته شده است.

 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
 )/۴و  ۱هـای  (رد گزینه است تر خوبكه   اى شيوه ، بهنیکوتر است که روشی به :ِهَي أَحَسن  بِالَّتي)/ ۴: بحث کن، ستیز کن؛ فعل امر (رد گزینۀ جاِدل  

: گمراه شد، گمراه شده است؛ فعـل ماضـی (رد گزینـۀ ۳و  ۱های  مبَن...: به کسی که ... داناتر است (رد گزینه أَعلَم )/ سـبیله: راه او، ۳)/ َضلَّ
  )۳راهش (رد گزینۀ 

  ۱زبان قرآن  عربی، ۱۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۲
ة: شـهر املدينـ)/ ۲مان، مدرسۀ ما (رد گزینـۀ  تنا: مدرسهدرسمَ )/ ۴: پنجاه درصد (رد گزینۀ مسون باملائةخَ )/ ۳کنند (رد گزینۀ  یَستفید: استفاده می  

  )۳)/ يف األسبوع: در هفته (رد گزینۀ ۳: چهار روز؛ عدد اصلی (رد گزینۀ امأربعة أيّ )/ ۲(رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷و  ۴ های هصفح*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ینۀ پاسخ: گز -۲۳

)/ سَیحرضن: حارض خواهند شد، حضور خواهنـد یافـت؛ آینـده ۱اسم ال دار (رد گزینۀ  آموزان؛ اسم اشاره جمع  هؤالء الطّالبات: این دانش  
  )۲: روز دوشنبه (رد گزینۀ نيثنَ اإل  يوم)/ ۳و  ۲های  آموز منونه (رد گزینه الطّالبة املثاليّة: در جشن انتخاب دانشختيار إ  )/ يف َحفلة۳(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴
 ی اسـت کـه...)/ َمن أهـدی: کسـ۴و  ۲های  ضمیر (رد گزینه صورت جمع مکّسـر  إلیه به مضاف َخیر إخوانکم: بهرتین برادرانتان؛ اسم تفضیل   

  )۱هایتان (رد گزینۀ  )/ عیوبَکم: عیب۱اهدا کند (رد گزینۀ 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  )/ ۴و  ۳هــای  از (رد گزینــه ی دورتــرَعــن: کمــ د قلــيالًأبَعــ)/ ۲ام (رد گزینــۀ  همکالســی تــرین زیــرک ام، شــاگردی هــم تــرین : زرنــگزمــیيلأذىك   
  )۴ششم، ششمین کوچه (رد گزینۀ  الزّقاق الّسادس: کوچۀ

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ها: بررسی سایر گزینه  
  شود/ أفَضل: بهرت ت میشود، یاف ) توَجد (مضارع مجهول): وجود دارد، پیدا می۱  
  »تر از خوی نیکو نیست! در ترازو چیزی سنگین«) ترجمۀ کامل عبارت: ۲  
  آموزان/ الّتمرین الّثاين: مترین دوم ) إثنان من الطّّالب: دو تا از دانش۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۴و  ۱۰، ۵های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴و  ۳های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  جمع مکّرس است.» ها أنُعم: نعمت«  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۹و  ۷های   صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  ت. اس» إستهزاء: ریشخند کردن«های زشت است! در حالی که این تعریِف  نامیدن دیگران با نام»: جاسوسی کردن«  
  توضیح سایر کلامت درست است:   
 بارد! بخاری فرشده در آسامن است که از آن باران می»: ابر) «۱  
 است! توانایی وجود با خشم هنگام صرب: »بردباری) «۳  
  ها است! پشیامنی بر خطاها و تالش برای جربان آن»: توبه) «۴  
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  ۲ی، زبان قرآن عرب ۱۳صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  از نظر مفهوم مناسب است. ۴، شعر گزینۀ »دشمنی دانا، بهرت از دوستی نادان است!«با توجه به حدیث   
  ۲ن آ عربی، زبان قر  ۱۰و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۶و  ۴های  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  آثار تاریخی ایران را چطور یافتی؟« -  
   سؤال از کشور ایران؛ ولی پاسخ در مورد ملّت ایران است.» دوستی هستند! م ایران، مردم مهامنمرد -  
  ها درست هستند: سایر گزینه  
  !دوست دارم سفر کنم اما ! نه متأسفانه -  ایران سفر کردی؟ حال به آیا تا به -) ۱  
  ها متفاوت است! حسب جنس قیمت بر -    این شلوارها چند است؟ -) ۳  
  دارم! را ها رنگ همۀ زرد رنگ جز -  داری؟ هایی رنگ چه پیراهن این از -) ۴  
 ترجمۀ منت:  

 افتد! می برایش زندگی طی در که است اتفاقاتی از غم یا خشم یا شادی احساس حیوانات، بیشرت برخالف انسان برجستۀ خصوصیات از«
تندخويى نـوعى ديـوانگى  البالغه، نهج در  علی ند! بر اساس سخن امامک خارج زندگی درست مسیر از را انسان نباید احساسات این ولی

 که است این ایشان دیدگاه از سعادت و غم مالک ! وپس ديوانگى او پايدار است ،دو شود و اگر پشيامن نش زيرا كه تندخو پشيامن مى ؛است
 دنیـا از آنچـه بدهـد! دسـت از را آخـرت کـه باشـد چیـزی ایبر  اندوه رساند و سود می انسان به آخرت در که باشد چیزی از باید خوشبختی

  »نشود! غمگین دهد، می دست از دنیا در آنچه برای و نسازد خشنود را او آورد، می دست به
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  » کند! منی احساس را شادی و هیچ حیوانی هرگز غم«  
  ها: ترجمۀ سایر گزینه  
  باشد!  دیوانه اینکه مگر شود می پشیامن تندخو ) شخص۱  
  تباه کند!  آخرتش را که دهد انجام کاری نباید ) انسان۳  
  دهد! ادامه را زندگی درست مسیر باید احساساتش، وجود با ) شخص۴  
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  »آخرت! برای امور انجام«چیست؟  در انسان خوشبختی منت، محتوای اساس بر  
  ها نادرست هستند:  سایر گزینه  
  درونی! احساسات از ) پیروی۱  
  حیوان! با انسان تفاوت ) درک۲  
  حوادث! ) کنرتل۳  
  مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  » شود! می کسب دنیا در آنچه خشنودی کامل از«  
  ها در منت آمده است:  سایر گزینه  
  های برجستۀ انسان است!  ویژگی ) خشم و اندوه و شادی از۱  
  رود!  ناراحتی بر آنچه در دنیا از دست می ) عدم۲  
  دیوانگی! از نوعی به تندخویی ) شباهت۴  
  مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها:  سایر گزینهبررسی   
  )مصدره: إخراجثاليّث ( مزیدٌ   )مصدره: خروجثاليّث ( ) مجرّد۲  
  للمفرد املذکّر الغائب ذکّر املخاطب للمفرد امل) ۳  
 إسم تفضیلٍ  ) إسم مبالغة ۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  نقش درست سایر کلامت:  
  »معیار«إلیه للمبتدأ  ) الُحزن: مضاف۱  
  »نظر«إلیه لـِ  ) ه: مضاف۲  
  »یُفید«) اإلنسان: مفعول لفعل ۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷صفحۀ *  سادهل: * مشخصات سؤا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  اسم تفضیل نیست. » خوبی«معنای  به» أل«با حرف » الَخیر«  
  است.» بهرت، بهرتین«معنای  ها، اسم تفضیل به در سایر گزینه» َخیر«  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷
(سّتین)    70 10 60  
  ها درست هستند: سایر گزینه  
  ۲ ( 4 11 44  ۳ ( 50 2 25  ۴ ( 56 14 70  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴و  ۶های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها: بررسی سایر گزینه  
  آید.  صورت مذکّر می در مقایسۀ میان دو اسم مؤنّث، اسم تفضیل به» تر از أکرب من: بزرگ« )۱  
  آید. صورت جمع مؤنّث غایب می به» الطّالبات«ضمیر با توجه به مرجع خود » َدرَسُهنّ ) «۲  
  باشد.  که عدد ترتیبی است، صحیح می» الّصفحة الّرابعة: صفحۀ چهارم) «۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۹صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  اسم مکان نیست. » ها گرفتاری«معنای  به» صائب (مفرد آن: املُصیبة)امل«  
  ها:  اسم مکان در سایر گزینه  
  ) املساجد (مفرد آن: املسِجد): مسجدها۱  
  ها  ) املَالِعب (مفرد آن: املَلَعب): ورزشگاه۳  
  »)َمفال«بر وزِن ) املَطار: فرودگاه (۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  عدد اصلی است. » الواحدة: یک«  
  ها عدد ترتیبی آمده است:  در سایر گزینه  
  ) الّثالثة: سّوم، سّومین۴  ) الِعرشین: بیستم، بیستمین۳  : دوازدهماين عرشالثّ ) ۱  

  
  ۱ زندگي و دين ۳۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۱

 جهـان يتماشـا بـه ايـ و نگـرد يمـ خود در هركس رو ازاين .داد قرار ما وجود در را خود به شيگرا و كرد آشنا خود با را ما سرشت خداوند  
  .كند يم احساس دل در را محبتش و ابدي يم را خدا ند،ينش يم
  ۱ زندگي و دين ۱۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ اسخ:پ -۴۲

   كند يم انتخاب را يهدف خود خاص نگرش و نشيب با هركس.  
   است انسان طلب تينها يب ليم با سو هم ،هدف كدام كه ميشو يم سردرگم ابتدا ها، انسان اهداف انتخاب زيانگ رتيح يايدن در.  
  ۲ زندگي و دين ۲۵ و ۲۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۳

   ،دينما تالش است، كرده كسب كه يمانيا با خواهد يم انسان از عمل ۀعرص در دين.  
   كند يبندگ و عبادت را خداوند آن، يها حرام ترك و نيد واجبات انجام با شود يم خواسته انسان از عمل ۀعرص در.  
  ۱ زندگي و دين ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۴

 و امبرانيپ دستورات به ندادن گوش منظور( نكردن گوش )۱ :دانند يم مورد دو را خود شدن يدوزخ علت انيدوزخ ،هيآ نيا در كه ديكن دقت  
  ).است انسان يدرون يها هيسرما از يكي كه عقل( نكردن تعقل )۲ ).هستند انسان يرونيب يۀسرما تنها كه است انيشوايپ
  ۱ زندگي و دين ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۵

  .دارد اهداف نيا بودن دهنده بيفر و يداريناپا از نشان ،شيآرا به انسان ريپذ انيپا و يويدن اهداف هيتشب  
  ۱ زندگي و دين ۳۴ و ۳۱ ،۲۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۶

   هستند نيمنؤم همان كه دارد را خدا يعني هدف نيتر جامع كه است يكس ها انسان نيتر ركيز و دارد جامع هدف كه است يكس ركيز انسان.  
   محمد ٔهسور ۲۵ يۀآ : )نظرشـان در را شـان زشت اعمال طانيش كردند، حق به پشت ها، آن يبرا تيهدا شدن روشن از بعد كه يكسان 

  ).است فتهيفر يطوالن يآرزوها با را آنان و داده نتيز
   شود يم يطلب راحت مانع شيها محكمه با وجدان و شود يم انسان در زودگذر يها يخوش مانع شيها يشيدوراند با عقل.  
  ۱ زندگي و دين ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۷

 ميكنـ اراده هـركس بـه و ميبخواه كه را آن از مقدار آن طلبد، يم را ايدن زودگذر يزندگ هاتن كه كس آن( :ديكن توجه اسراء ٔهسور ۱۸ يۀآ به  
  ).شود وارد آن در يسرافكندگ و يخوار با تا داد ميخواه قرار او يبرا را دوزخ سپس م؛يده يم
  ۱ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۸

 از يرويـپ از و كند يم دعوت گناه به ،ييايدن زودگذر يها لذت به دنيرس يبرا را ها ن انسا كه است يدرون انگريطغ و سركش ليم ،اماره نفس  
  .دارد يبازم وجدان و عقل
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  ۲ زندگي و دين ۲۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۹
 رشـك ليدل به هم آن شدند، آگاه آن تيّحقان به ازآنكه پس مگر ،مودندينپ مخالفت راه آن در كتاب اهل و است اسالم خداوند نزد نيد قطعاً(  
  ).داشت وجود آنان انيم كه يحسد و
  ۲ زندگي و دين ۲۹ و ۲۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۰

 و كم را آن ها انسان و خداست جانب از كامل طور به آن يمحتوا گفت بتوان كه ندارد وجود يگريد يآسمان كتاب چيه ميكر قرآن جز به امروزه  
 اسـالم ،برسـاند آخـرت و ايدن يرستگار به را مردم تواند مي كه ينيد تنها نيبنابرا .كرد يرويپ آن از بتوان خاطر نانياطم با و اند نكرده اديز

  .دهد يم نشان را مطلب نيهم قاًيدق ۴ ۀنيگز يۀآ .است
  ۱ زندگي و دين ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * متوسط * ال:سؤ مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۱

  .»است فرستاده كار چه يبرا و ه كرد خلق را تو چه يبرا كه نيبب پس ،است ه داد اريبس ارزش را تو زين يتعال حق ...« :ديگو يم يمولو  
  .هستند خلقت يهدفمند و خدا حكمت نگرايب ،)نيالعب...ما( و )حق( عبارات به توجه با ۱ ۀنيگز آيۀ كه است مهم يهدفمند به توجه پس  
  ۲ زندگي و دين ۲۹و  ۲۵هاي  هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲

   شود يم فرهنگ و آداب از يجزئ كه يطور به ،شود يم اميپ كي يماندگار موجب ،دعوت در راستمرا.  
   باشد روزآمد و ايپو يعني ،دهد پاسخ ها زمان ۀهم در ازهاين ۀهم به بتواند كه است نيا نيد كي يماندگار شرط.  
  ۱ زندگي و دين ۲۱ و ۱۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۳

 ضرورت دوم يۀآ و زند ينم سر او از اشتباه و كند ينم هودهيب و عبث كار خداوند كه باشد يم معنا بدان كه است ياله حكمت انگريب نخست يۀآ  
 كـه باشـد يم هدف نيتر جامع ۀمنزل به و است خرتآ و ايدن به انسان ٔهرسانند چراكه ،كند يم انيب ياصل هدف عنوان به را خداوند دادن قرار
  .رديگ يم قرار ركيز هاي انسان انتخاب مورد

  ۲ زندگي و دين ۱۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۴
 اشـاره آن بـه وضوح به »بود؟ چه بهر آمدنم« عبارت كه است يزندگ ييچرا همان اي يزندگ هدف درك ورتضر انگريب ، سجاد امام يدعا   

  .دارد
  ۲ زندگي و دين ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۵

   كند يم نيتضم را انسان سعادت كه است ياساس يازهاين به درست پاسخ.  
   كه بدهد را ها سؤال نيا درست خپاس تواند يم يكس:  
  .باشد داشته او ياجتماع و يفرد زين و يجسم و يروح فيظر و قيدق ابعاد ،يهست نظام در او گاهيجا انسان، خلقت از يكامل يآگاه )۱  
  .هاست آن انتظار در يعاقبت چه قاًيدق و دارند يسرنوشت چه مرگ از پس ها انسان كه بداند نيهمچن )۲  
  ۲ زندگي و دين ۱۴ و ۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۶

  .است يزندگ درست راه كشف خردمند، و فكور يها انسان يجد ۀدغدغ  
 و آمنـوا( صـبر و حـق به هيتوص و صالح عمل و مانيا يهمراه و )سولللرّ و هللا بواياستج( نيد رشيپذ همان اي  رسول و خدا استجابت  

  .شود يم انيز و خسران از انسان ماندن مصون موجب كه هستند يزندگ درست راه )بربالصّ تواصوا و بالحقّ تواصوا و اتالحالصّ عملوا
  ۲ زندگي و دين ۲۹ و ۲۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۷

   )ميابـراه بـه و ميكـرد وحي تو به ما را آنچه و نمود سفارش بدان را نوح كه كرد انيب تانيبرا را همان نيد از خداوند  موسـي و  و 
  ).دينكن تفرقه آن در و ديدار پا به را نيد كه بود نيا م،ينمود هيتوص  سييع

   از يزنـدگ كامل برنامۀ گرفتن در آنان ييتوانا وعدم ها انسان درك سطح بودن نييپا ،يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر يبرا يبشر ۀجامع يآمادگ 
 جوامـع يفرهنگـ و يفكـر يآمادگ اما داشتند، ينييپا يفرهنگ سطح حجاز مردم نكهيا با قرآن نزول عصر در .بود ها نبوت ديتجد عوامل
 را خـود ياجتمـاع و يفرد يازهاين پاسخ آن كمك به و كند حفظ و افتيدر را يزندگ ۀبرنام نيتر كامل توانست يم كه بود يميزان به مختلف

 يفرهنگـ و يعلمـ نهضـت شام، و مصر عراق، ران،يا مانند يگريد يها نيسرزم به اسالم ورود با كه مينيب يم جهت نيهم به .آورد دست به
  .كردند ظهور يفراوان عالمان و دانشمندان و شد آغاز يبزرگ

  ۱ زندگي و دين ۳۳ و ۳۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۸
   است زودگذر يها يخوش از انسان ٔهندبازدار شيها شهياند با عقل.  
   نيمنؤرالميام ريتعب به و است انسان يدرون انگريطغ و سركش ليم همان كه اماره نفس ، يرويـپ مانع و است انسان دشمن نيتر دشمن 

  .است وجدان و عقل از انسان
  ۲ زندگي و دين ۱۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۹

   ظمكا امام : »كنند تعقل ياله اميپ در بندگان آنكه يبرا جز نفرستاد، بندگان يسو به را رسوالنش خداوند هشام، يا...«  
   است مردم بر حجت اتمام ا،يانب ارسال علت )سلالرّ بعد ةحجّ اهللا يعل اسللنّ كوني الئلّ نيمنذر و نيرمبشّ رسال( يۀآ بر بنا.  
  ۲ زندگي و دين ۱۴ و ۹ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰

   يُحْيِيكُمْ لِمَا دَعَاكُمْ إِذَا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجِيبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( : خود به نسبت منانؤم ۀفيوظ(  رسول و خدا استجابت   دين پذيرش    
   بِالصَّبْرِ تَوَاصَوْا وَ بِالْحَقِّ وْاتَوَاصَ( : جامعه افراد به نسبت منانؤم ۀفيوظ(  انجام صبر و حق كردن توصيه) منكر) از نهي و معروف به امر  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۹  

  

 ۱ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۱
 ها آن زندگي دربارٔه هايي فيلم كنيم، محافظت ها آن هاي خانه از خواهيم مي ما مثال، عنوان به داريم. حيوانات براي برنامه چند ما خب، ترجمه:  

  كنند. مراقبت بيشتر ها آن از چگونه كه بياموزيم مردم به و بسازيم
 قبالً كه ييها تصميم براي اند. كرده ريزي برنامه قبل از دهند، انجام آينده در خواهند مي كه كاري براي ها آن كه است مشخص جمله در توضيح:  

  كنيم. مي استفاده be going to عبارت از است شده فكر آن به
 ۲ انگليسي زبان ۳۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۲

  داشت. وجود زياد، بسيار هاي شيشه و اي حرفه نورپردازي با بزرگ، استوديوي يك داشتند، عرشه ها خانه اكثر كه جايي ترجمه:  
 many از تـوانيم نمي شمارش غيرقابل اسامي از قبل است. شمارش قابل ليوان معني به و شمارش غيرقابل شيشه معني به )glass( اسم توضيح:  

 حـرف بـه نياز آيد مي اسم يك با كه زماني a lot اينكه بالخره و كنيم استفاده )fewو little( از توانيم مي فقط )very( از بعد كنيم. استفاده
  دارد. )of( ۀاضاف

  ۱ انگليسي زبان ۲۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۳
 تكـرار هرگـز اتفـاق اين كه بدهم قول شما بهخواهم  مي هستم. شرمنده بسيار كردم، برخورد ناشايست اندازه اين تا شما با اينكه از ترجمه:  

  شد. نخواهد
  بيايد. ساده شكل به بايد be going to و will از بعد اصلي فعل كه نشود فراموش كنيم. مي فادهاست will از آينده در قول بيان براي توضيح:  
  آيد. مي اصلي فعل و كمكي فعل بين )never( تكرار قيد نكته:  
  ۲ انگليسي زبان ۳۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۴

  ترجمه:  
  A: ،داريد؟ نياز چيزي روم.ب هايپرماركت به دارم قصد من مادر  
  B: بخر. شكر كيسه يك و معدني آب بطري دو نان، قرص چهار لطفا  
 اسـم امـا شوند، مي بسته جمع شمارشي واحدهاي باشد يادمان است. )kilo و bag( شكر شمارش واحد و (loaf) نان شمارش واحد توضيح:  

  گيرد. نمي جمع (s) و شود نمي بسته جمع شمارش غيرقابل
 ۱ انگليسي كار كتاب ۱۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :سخپا -۶۵

 بيمـاري هنگـام متوسـط پزشـك يـك كنـد. مي جلوگيري بيماري از پزشك بهترين گويد مي كه دارد وجود چيني المثل ضرب يكترجمه:   
  كند. مي درمان را شما فعلي بيماري غيرماهر پزشك و كند مي ويزيت را شما الوقوع قريب

  معمولي متوسط، )۴  محبوب )۳  انگيز حيرت )۲  خارجي )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۱۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۶

 خـود اوليـه تاريخ در را حوادث از مشابهي توالي كه دهند مي تشكيل را مرتبط سيارات از اي خانواده ما، ماه همچنين مريخ، و عطارد ترجمه:  
  .دكنن مي تجربه

  كردن محافظت )۴  كردن تصور )۳  شدن ناپديد )۲  كردن تجربه )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۱۷ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۷

  .كنند خاموش را آتش توانستند شود، وارد ما ۀخان به زيادي خسارت اينكه از قبل نشانان آتش ترجمه:  
  كردن خاموش و...) سيگار (آتش، )۴  كردن زاندا پس )۳  دادن تغيير )۲  شدن منقرض )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۲۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۸

 دور راه از ارتباطـات و سـاده ٔهجـاد سيستم آهن، راه بدون ،ابتدايي هاي زيرساخت با كشوري باال، اقتصادي رشد نرخ رغمِ به الئوس ترجمه:  
  .است مانده باقي خارجي و داخلي

 اساس بر )۴  بر بنا طبق، )۳  برخالفِ رغمِ، به باوجودِ، )۲  بر عالوه )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۱۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۹

 بحـثم بـه سـپس و است) داده جواب (اشتباه است رفته  دست از سؤاالت كدام ببيند تا كند مرور را امتحان است ممكن آموز دانش ترجمه:  
  شود. مي هدايت است شده گرفته آن از سؤال كه درسي

   دادن توضيح )۴  كردن ترك )۳  كردن مرور )۲  كردن حل )۱  
 ۱ انگليسي زبان ۲۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۰

  گفت. مي پدر كه بود اي هكلم هر به معطوف بالفاصله ها آن توجه كرد، بلند فرزندانش روي به را صدايش پدر وقتي ترجمه:  
  برنامه )۴  عبارت بيان، )۳  وگو گفت )۲  توجه )۱  
 ۱ انگليسي زبان ۱۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۱

 كـه اسـت معتقـد اسـت، رفتـه جهان در خطر معرض در هاي زبان سخنرانان آخرين يافتن دنبال به كه هريسون ديويد .كا پروفسور ترجمه:  
 است. نابودي از ها آن نجات و ها زبان كردن انگيز هيجان هاي روش از يكي اجتماعي هاي رسانه از فادهاست

   دسترس در )۴  خطر معرض در )۳  طبيعي )۲  كننده خسته )۱  
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  ۲ انگليسي زبان ۲۰ و ۱۹ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۲
 پيوسـتۀ سـبك يـك ايجاد به شروع بايد كنند، توليد نفس به اعتماد با و روان را خطي چاپي سبك ندوانبت آموزان دانش كه هنگامي ترجمه:  

  كنند. راحت
 شفاهي طور به )۴  بافصاحت روان، )۳  داوطلبانه طور به )۲  سرعت به )۱  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 سـخنران چند فقط ها آن اگر .اند بوده اي مقايسه عاتاطال آوري جمع مشغول جهان سراسر در شناسان زبان گذشته، دهه سه يا دو طي در
 ۱۰۰ از كمتـر زبان يك اگر و رود مي بين از زودي به زبان كه گيرند مي نتيجه نكشد، را كودكان به زبان انتقال زحمت كس هيچ و كنند پيدا زبان

 كـه دهـد مي نشان ۱۹۹۹ سال در نظرسنجي يك بود. هدنخوا طوالني خيلي زياد احتمال به بگيريم. يكساني ۀنتيج بايد باشد، داشته گوينده
 شود. مي صحبت مردم از درصد چهار ۀوسيل هب فقط جهان هاي زبان از درصد ۹۷

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۳
  كنيد. دقت جهان سراسر معني به all over the world مشهور ساختار به توضيح:  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۴

  (speaker) است. شمارش قابل a little رود. مي كار به شمارش غيرقابل اسامي با few از بعـد دهـد. مـي جمله به منفي مفهوم ناكافي معني به 
“only” از توانيم مي فقط “a few” و “a little” كنيم. استفاده  

  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۵
  كردن گم )۴  رفتن بين از شدن، منقرض )۳  ديدن آسيب )۲  كردن كم كردن، قطع )۱  
 ۲ نۀگزي پاسخ: -۷۶

  وضعيت موقعيت، )۴  ارتباط )۳  نتيجه )۲  اطالعات )۱  
 مطلب درك ترجمۀ: 

 فرانسـوي شود. مي استفاده كشور ۵۰ از بيش در و قاره پنج در زبان اين است. جهان سراسر در مختلف هاي فرهنگ بيانگر فرانسوي زبان
 مدرن انگليسي واژگان از ٪۵۰ از بيش ۀريش زبان اين ).۲۰۰۴ ورا( است المپيك هاي بازي رسمي زبان و ملل سازمان رسمي زبان شش از يكي
 شـده اثبات و گرفته قرار حمايت مورد تحقيق سال ۳۵ طي در فرانسه زبان بخشد. مي بهبود را استاندارد هاي آزمون ۀارائ كه كند مي فراهم را
  ).۲۰۰۲ نائومي، (كين، هستند موفق زبان اين يادگيري رد انگليسي هاي مهارت سطوح و اقتصادي وضعيت نژادها، تمام در دانشجويان كه

 فرانسـوي زبان دارد، را خودش آموزان دانش و خوانندگان و شود مي تدريس بيشتر ،انگليسي زبان از بعد كه است زباني دومين فرانسوي،
 قاره ۵ در كه است المللي بين زبان ديگر فرانسوي نزبا انگليسي، زبان همراه به .دانست) را (آن بود مسلط آن به بايد روزها اين كه است زباني

 و است محترم بسيار كشور يك همچنان فرانسه است. نداده دست از زبان در را خود پيشرفت سطح فرانسه ).۲۰۰۲ (استيون شود مي صحبت
 هايي بخش انگليسي. و فرانسوي شود: مي مانجا زبان دو به تنها ملل سازمان ارتباطات است. غربي تمدن در عاشقانه هاي زبان از يكي هم هنوز

  شود. مي محسوب شان بومي زبان فرانسه آن ٔهجزير چند در كه دارد وجود آفريقا از
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۷

  است؟ شده اشاره متن در مستقيماً زبان چند به ترجمه:  
  شش )۴  سه )۳  دو )۲  يك )۱  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۸

  ؟باشد نمي حيحص جمله كدام متن، اساس بر ترجمه:  
  است. دسترس در انگليسي و فرانسه زبان دو به ملل سازمان ارتباطات )۱  
   است. غرب فرهنگ در عاشقانه زبان تنها هنوز فرانسوي زبان )۲  
  است. مادري زبان هنوز فرانسه زبان آفريقا، مناطق از بعضي در )۳  
  است. المپيك هاي بازي رسمي زبان فرانسوي )۴  
  ۳ ينۀگز پاسخ: -۷۹

  است؟ معني چه به اول پاراگراف در ”expertise“ لغت ترجمه:  
  مبادله )۴  مهارت )۳  نمره )۲  عقيده فكر، )۱  
 ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۰

 دهد؟ مي قرار بحث مورد را فرانسه ۀجنب كدام متن ترجمه:  
  المللي بين )۴  شناسي ، زبانزباني )۳  اقتصادي )۲  سياسي )۱  
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۲۵ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  شناسي زمين ۱۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۱

  دهند.  بانگ توضيح مي دانشمندان پيدايش جهان را با نظريۀ مه  
  شناسي زمين ۱۰صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۲

شـامل انبـوهي از اجـرام  ،نـور مانند و كـم  هاي صاف و بدون ابر، در مكاني كه آلودگي نوري ندارد، به آسمان نگاه كنيد، نواري مه اگر در شب  
  مارپيچي است.  شكل بهشده است و  هاي شناخته ترين كهكشان يكي از بزرگ ،بينيد. اين نوار كه كهكشان راه شيري نام دارد مي

  شناسي زمين ۱۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۳
  جهت چرخش سيارات در هر دو نظريه يكسان است و مخالف ساعت را قبول داشتند.   
  شناسي زمين ۱۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۴

   p d p2 3 2 34 64  
pسال   8  

  شناسي زمين ۱۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۵
ميليون كيلـومتر خواهـد شـد و  ۱۴۷رسد. مثالً براي سيارٔه زمين  ) مقدار واحد نجومي به حداقل ميماه در زمان حضيض خورشيدي (اول دي  

  سرعت گردش سياره به حداكثر خواهد رسيد. 
  شناسي زمين ۱۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۶

 ۱۲تابد در تمام نقاط زمين، طول روز و شب مساوي خواهـد بـود (روز و شـب  دو روز اول فروردين و اول مهر كه خورشيد به استوا عمود مي  
  ساعت).

  شناسي زمين ۱۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۷
اي محور زمين اسـت و تغييـر فاصـله نقشـي   درجه ۵/۲۳كرٔه شمالي سيارٔه زمين، انحراف محور  ماي ماه تير در نيمماه و گر علت سرماي دي  

  ندارد. 
  شناسي زمين ۱۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۸

رسـند. در واقـع انقـالب  عني به حداقل مـيكرٔه جنوبي حالت برعكس داشته ي كرٔه شمالي طول روزها به حداكثر برسند، در نيم هرگاه در نيم  
  افتد.  يعني اوج (اول تير) اتفاق مي Bزمستاني در قطب جنوب در زمان 

  شناسي زمين ۱۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۹
اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن، هـواكره هاي متعدد، گازهايي كه از داخل زمين خارج شدند، به تدريج گازهاي مختلف مانند  فشان با فوران آتش  

  وجود آوردند.  را به
  شناسي زمين ۱۵صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۰

ميليون سال پيش  ۶۵توانايي دايناسورها براي سازگاري با تغييرات محيطي، اين موجودات حدود  زيست و عدم با نامساعد شدن شرايط محيط  
  منقرض شدند. 

  شناسي زمين ۱۶صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيسخ: گزپا -۹۱
، سـطح e، شكسـتگي g، تزريق آذرين fخوردگي اين دسته رسوبات. تزريق آذرين  ، چينdتا  aترتيب وقايع در شكل چنين است: رسوبات   

  فرسايشي 
  شناسي زمين ۱۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۲

هاي اوليۀ زمين از مادٔه پرتـوزا بـا مـدت  استفاده شود. براي تعيين سن سنگ ۱۴سن اجساد موميايي زيستي بهتر است از كربن براي تعيين   
  شود.  ميليارد سال است، پيشنهاد مي ۵/۴كه  U238عمر نزديك به زمين و طوالني مثل  نيم

  شناسي زمين ۱۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۳
  سه مورد خطا در جدول وجود دارد:   
    اردوويسين ها  نخستين ماهي  
    سيلورين  نخستين گياهان آونددار  
    كربنيفر  نخستين خزنده  
  شناسي زمين ۱۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۴

هـاي همرفتـي  تأثير جريـان نام توزو ويلسون ارائه شد كه تحت ط دانشمند كانادايي بهكره توس هاي سنگ نخستين بار، سازوكار حركت ورقه  
  شوند.  كره ايجاد مي سست

  شناسي زمين ۲۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۵
  هاي اكتشافي و آموزشي است.  بخشي و بهبود اجراي پروژه كاربرد سنجش از دور در كيفيت  
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  ۱رياضي  ۱۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۶

  شود.  ناميم. اين اعداد، جمالت دنباله ناميده مي گيرند، يك دنباله مي نكته: هر تعداد عدد را كه پشت سر هم قرار مي  
  ت: صورت زير در نظر گرف توان نقاط را به شده مي شكل الگوي داده  با توجه به  

  
ntصورت  هاي فوق به بنابراين جملۀ عمومي دنبالۀ شكل   n n (n )   2 3   است.  1

tنقطه وجود دارد:  ۱۶۴بنابراين در شكل يازدهم    ( )   211 11 3 11 10 164   
  ۱رياضي  ۷۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۷

axدوم  هر معادلۀ درجهنكته: در    bx c  2 bبه مقدار  0 ac2 هاي معادلـه  دهيم و ريشه نمايش مي» «شود و با نماد  ، دلتا گفته مي4
  شود.  مطابق زير محاسبه مي

.jnHj Â£Ã£e ¾à zÄn »j ¾²jI÷¶

.jnHj þøIñ¶ à¾zÄn ¾²jI÷¶

.jnHkº Â£Ã£e à¾zÄn ¾²jI÷¶

bx
a

bax bx c b ac x
a

   
   




           


  



2 2

0 2
0 4 0 2

0

   

x x m ( ) ( )(m) m            2 22 0 2 4 1 4 4  
يشۀ حقيقي باشد بايد براي اينكه معادله فاقد ر      باشد؛ يعني:  0

m m m       4 4 0 4 4 1  
  ۱رياضي  ۱۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۸

n(A)باشد، آنگاه:  Aمتمم مجموعۀ  Aمجموعۀ مرجع و  Uنكته: اگر    n(A ) n(U)    
n(Aدو مجموعۀ متناهي باشند داريم:  Bو  Aنكته: اگر    B) n(A) n(B) n(A B)      
دهيم و تعداد افرادي كه هم كتاب  نمايش مي Bخوانند را با مجموعۀ  و افرادي كه مجله مي Aخوانند را مجموعۀ  مجموعه افرادي كه كتاب مي  

  دهيم:  نمايش مي xخوانند و هم مجله را با  مي
n(A) , n(B) , n(A B) x  30 10   
n(A B) n(A) n(B) n(A B) n(A B) x x        30 10 40    

  نفر هستند داريم:  ۶۰باشد. بنابراين با توجه به اينكه افراد حاضر در كتابخانه  مي x5كنند برابر  تعداد افرادي كه مطالعه نمي  
n(A B) x n(A B) x   5 40   
n(A B) n(A B) x x x        60 5 40 60 5   
k¹ºH¼iïÂ¶ JIT¨ ô£Î ¾¨ ÁjHoÎH
k¹ºH¼iïÂ¶ ¾±\¶ ô£Î ¾¨ ÁjHoÎH

( ): n (A B) n(A) n(A B)
: n(B A) n(B) n(A B)

     
  

     
30 5 25 25 5 3010 5 5




  

  حل دوم:  راه  
  با استفاده از نمودار ون:   

  
( x) ( x) x x x       30 10 5 60 5  
JIT¨ ô£Î
¾±\¶ ô£Î

( ): x
: x

 


 
30 25 3010 5  

  
  خوانند.  خوانند يا فقط مجله مي نفر فقط كتاب مي ۳۰  

t ( )  21 1 3 1 0 t ( ) ( ) ( )  22 2 3 2 1 t ( ) ( )  23 3 3 3 2

A
B

x30

x10

x

x5

U 60
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  ۱رياضي  ۲۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۹
ntصورت  به dو قدرنسبت  t1نبالۀ حسابي با جملۀ اول اُم يك د nنكته: جملۀ    t (n )d  1   باشد.  مي 1
b، سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ حسابي باشند، آنگاه cو  a ،bنكته: اگر    a c 2 باشد كه به  ميb  واسطۀ حسابيa  وc گوييم.  مي  

ÂMIve ¾à ²ILºjx , x , x (x ) (x ) ( x ) x x x             1 4 3 1 2 4 1 3 1 2 8 4 4  




       
    

x
t

x x, , , ,
d

12 4
6

3 6 12 16 1 6 5
  

t t d t ( )( ) t        14 1 14 1413 6 13 5 59  
  ۱رياضي  ۷۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۰

  دهيم: دوم از روش مربع كامل مراحل زير را انجام مي نكته: براي حل معادلۀ درجه  

ax bx c (a )   2 0 0  

bكنيم:  تقسيم مي aبر  دو طرف معادله را cx x
a a

  2 0  

bآوريم :  سمت راست مي عدد ثابت را به cx x
a a

  2  

bكنيم :  را اضافه مي xبه هر دو طرف معادله مربع نصف ضريب  b c bx x
a aa a

    
2 22
2 24 4

  

bكنيم :  گيري معادله را حل مي دو طرف را ساده كرده و با ريشه b ac(x )
a a

 
22

2
4

2 4
  

  آوريم.  دست مي ها را به و در صورت وجود ريشه  
  دهيم:  ترتيب انجام مي اكنون با استفاده از نكته مراحل فوق را به  

xكنيم. را اضافه مي xبه دو طرف مربع نصف ضريب  a x ax x a x x          2 2 23 0 03 3 3 3  

x a ax (x )
 

       
1

2 236 1 1 1 12 1
3 36 3 36 6 36  

  
         

  


a(x )

b , a a a b
b(x )

2

2

1 12 1
6 36

1 12 1 13 1 2
13

6 36

  

  ۱رياضي  ۹۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۱

yدوم  نكته: اگر عبارت درجه   ax bx c  2 :همواره مثبت يا همواره منفي باشد بايد مقدار دلتا منفي باشد يعني ،  
    



    

SwH SLX¶ ½nH¼μÀ RnILø nHk£¶

SwH Âÿ¹¶ ½nH¼μÀ RnILø nHk£¶

, a y

, a y

0 0 0

0 0 0
  

yبراي اينكه نمودار سهمي    x (m )x m    2 2 همواره مثبت باشد؛ بنابراين بايـد  yها باشد يعني بايد مقدار xهمواره باالي محور  5
  aو  0    باشد.  0

               

      

b ac (m ) ( )( m) m m m

m m

2 2 2
2 2

4 2 4 1 5 4 4 20 4
16 16 0

  

  كنيم:  ها را پيدا مي براي حل نامعادلۀ باال ابتدا ريشه  

m m    2 16 0 4  

  
aمقدار       هاست. x، سهمي همواره باالي محور mمقدار صحيح  ۷ازاي  باشد كه مثبت است بنابراين به مي 1

  

m

m



   2
4 4

16 m ( , )  4 4
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  ۱رياضي  ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲
  آيد:  دوم سه حالت زير پديد مي درجه نكته: براي تعيين عالمت يك عبارت  

  
  آوريم:  دست مي هاي صورت و مخرج را به شده ابتدا ريشه براي تعيين عالمت عبارت داده  

bx x x x x , x
a

    
             2 1 7 32 6 0 49 22 4 2  

bx x x x
a


         2 6 9 0 0 32  

  
)بنابراين در بازٔه    , ) 

10 3
3   شود.  است عالمت عوض مي -۲كه شامل عدد  2

  ۱رياضي  ۹۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳
  يك عبارت جبري باشد در اين صورت:  uيك عدد حقيقي مثبت و  aنكته: اگر   

u a a u a     )۱  
IÄu a u a u a      )۲  

  پردازيم:  فاده از نكته به حل نامعادله ميبا است  

¸§μ¶oÃü
x x

x
x x

          
       

1 2 3 1 5
1 2 3 1 2 3 1 1

  

 x x
x x , ,

x x
   

                

1 5 61 5 4 61 5 4   

)صورت  پس مجموعه جواب به   , ) 4 6R باشد، پس  مي  4 ،  و  6  24 باشد. مي   
  ۱رياضي  ۸۰صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴

yهاي يكسان داشته باشند، نسبت به خـط تقـارن سـهمي  از يك سهمي عرض Bو  Aنكته: اگر نقاط    ax bx c  2،  يعنـيbx
a


 2 

Aمتقارن هستند؛ يعني:  Bx x b
a


 2 2  

Sنكته: اگر نقطۀ    SS(x ,y Sصورت  رأس سهمي باشد، معادلۀ آن به ( Sy a(x x ) y  2 باشد كه  مي
  باشد.  ترين نقطۀ سهمي مي باالترين يا پايين Sنقطۀ 

  
  

·Iv§Ä Æoø SwH Âμ¿w ·nI£U n¼d¶ S
A( , )

x x x
B( , )

  
     



2 2 2 4 1 14 2 2  

yعرض باالترين نقطۀ سهمي     )Sبنابراين نقطۀ باشد،  مي 11 , )1   رأس سهمي است. 11

Âμ¿w Á»n
A( , )

S Sy a(x x ) y y a(x ) a( )           2 22 2 21 11 2 2 1 11  

a a y (x ) y x x c                 2 29 9 1 1 11 2 10 10  

x

x x

x x
A



     

     
   

2
2

32 32
2 6

6 9

½kzºïþÄo÷U

S¶°ø ¢ÎH¼¶ S¶°ø ¢ÎH¼¶
x x
y a a

1

.jnHj ¾zÄn »j ¾²jI÷¶ (x x )   1 20

.jnHj þøIñ¶ à¾zÄn ¾²jI÷¶ (x )   10

.jnHkº Â£Ã£e à¾zÄn ¾²jI÷¶  0 S¶°ø ¢ÎH¼¶ ½nH¼μÀ
x
y a

¢ÎH¼¶ ¢ÎH¼¶ þ²Ih¶
S¶°ø S¶°ø S¶°ø 

x x x

y
aa a

1 2

y ax bx c   2

S

S


a  0
a  0
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  ۱رياضي  ۲۶صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵
nصورت  اُم دنبالۀ هندسي به nنكته: جملۀ   

nt t r  t)باشد  قدرنسبت مي rجملۀ اول و  t1است كه در آن  11 ,r )1 0.  

( )t t r t r t r
r r

t rt t r t r
          

  

7 7 78 1 1 1 4 4
33 3 14 1 1

16 16 4 444
  

rچون تمام جمالت دنباله مثبت هستند، پس     rو در نتيجه:  0 r  4 4 2  

t t r t t t t          
334 1 1 1 1 13

4 16 164 2 2882
  

  دست آورد:  ان جملۀ عمومي دنباله را بهتو اكنون مي  
n n n

n nt t r t ( )( ) ( )    1 11 2 2 2  

دانيم  مي  
1
22   است، بنابراين:  2

n
n

n nt ( ) t ( )  
1
2 22 2  

براي اينكه   
n
nمربع كامل باشد بايد توان آن زوج باشد يعني  22

  عددي زوج است. 2

باشد يعني  ۴مضرب  nپس بايد    n , , , , , , 4 8 12 16 20 24   مربع كامل است.  هجمل ۷ ،، پس در سي جملۀ اول دنباله28
  ۲رياضي  ۱۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶
xصورت  توان به د را ميباش Pهاي آن  ضرب ريشه و حاصل Sهاي آن  دومي كه مجموع ريشه نكته: معادلۀ درجه   Sx P  2   نوشت:  0
صورت  هاي معادله به ريشه    2 و  3  3   باشند:  مي 2

S         2 3 3 2 2 2  
P ( )( ) ( ) ( )         2 22 3 2 3 2 3 1  

  رو است:  صورت روبه بنابراين معادله به  
x x  2 2 2 1 0  

  ۲رياضي  ۱۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷
  كنيم:  معادله را با روش تغيير متغير حل مي  

x x
A A (A )(A )

x A x A

           
  

4 2
2

2 4 2
2 0 2 0 2 1 0  

−¼L¤ ®MI¤oÃü
.jnHj Â£Ã£e à¾zÄn »j ¾²jI÷¶

A x

A x x

      
      

2

2
2 2

1 1 1
  

  ۲رياضي  ۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸
  ها با هم برابر است.  باشند شيب آن نكته: اگر دو خط موازي  

yاگر    mx h   باشد، شيب خط برابرm صورت  و اگر معادلۀ خط بهax by c   aباشد، شيب آن برابر  0
b

 باشد.  مي  

axنكته: اگر دو خط موازي    by c   axو  0 by c   هـا از رابطـۀ زيـر  مفروض باشند فاصـلۀ آن 0
  آيد:  دست مي به

 c c
h

a b




2 2
  

  

yفاصلۀ دو ضلع موازي همان ضلع مربع است  x x y m
x y x y m
       

        

2 3 2 3 0 2
4 2 7 4 2 7 0 2  

ر دو خط با يكديگر برابر باشد، پس معادلۀ خط اول در ه yو ضرايب  xدو خط با هم موازي هستند، ولي براي استفاده از رابطۀ باال بايد ضرايب   
  كنيم:  ضرب مي ۲را در عدد 

ÍMo¶ SeIv¶x y
h h ( )

x y ( )

  
           

2
2 2
6 74 2 6 0 13 13 169

4 2 7 0 2020 204 2
  

h

L1

L2
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  ۲رياضي  ۱۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹
axهاي معادلۀ  ريشه و  نكته: اگر    bx c  2 a)باشند  0 )   آنگاه:  ،0

b cS , P
a a

           

xصورت  توان به باشد را مي Pهاي آن  ضرب ريشه و حاصل Sهاي آن  دومي كه مجموع ريشه نكته: معادلۀ درجه   Sx P  2   نوشت.  0
xهاي معادلۀ  ريشه و  اگر    x  22 4   باشند، داريم:  0

,       
1 22  

xصورت  هاي معادلۀ فوق يك واحد بيشتر باشند؛ يعني به برابر ريشه ۲هاي معادلۀ موردنظر از  خواهيم ريشه مي     1 2 xو  1   2 2 1 ،
  دست آوريم:  ها را به پس كافيست جمع و ضرب ريشه

x x S ( ) S ( )

x x P ( )( ) ( ) P


                


                            

1
21 2

1 2

12 1 2 1 2 2 2 2 32
2 1 2 1 4 2 2 1 4 2 1 8 1 1 6

  

x Sx P x x      2 20 3 6   : معادلۀجديد0
  ۲رياضي  ۲۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۰

كنـيم و در انتهـا بايـد  يـابي مـي كنيم و پس از ساده كردن ريشه نكته: براي حل معادالت گويا طرفين معادله را در مخرج مشترك ضرب مي  
  شود.  مطمئن شويم مخرج كسرها صفر نمي

x x x x (x )(x )
x (x )(x ) xx

  
             2

2 22 2 1 11 1 1 11
  

(x ) x(x ) (x )(x ) x x x x x x                  2 2 22 1 2 1 1 2 2 2 4 0 2  
  قبول است.  هر دو جواب معادله قابل  
  واحد اختالف دارند.  ۴هاي معادله  پس ريشه  
  ۲رياضي  ۲۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱

uت كه زماني بامعناس uاي باشد   يك چندجمله uنكته: اگر       كنيم:  باشد. ابتدا دامنۀ متغير معادله را تعيين مي 0

 x x
, ,

x x
   

           

2 0 2 2 33 0 3
   

را در يك زمان اختيار كند؛ بنابراين دامنۀ متغيـر معادلـه  ۳تر مساوي  را و هم مقادير بزرگ ۲تر مساوي  تواند هم مقادير كوچك نمي مقدار   
  پس معادله ريشۀ حقيقي ندارد.  هيچ عضوي ندارد،

  ۲رياضي  ۲۷و  ۲۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲
  باشند.  مي rو شعاع  Mاي به مركز   باشند، روي دايره rبه فاصلۀ مشخصي مانند  Mنكته: نقاطي از صفحه كه از نقطۀ دلخواه   
  هستند و برعكس.  MNبه يك فاصله باشند، روي عمودمنصف  MNخط  نكته: نقاطي از صفحه كه از دو سر پاره  
كنـد؛ زيـرا در مثلـث  عبـور مـي Aاز رأس  BCالساقين اسـت، پـس عمودمنصـف  متساوي ABCمثلث   

  الساقين ارتفاع و ميانه و نيمساز بر هم منطبق هستند.  متساوي
  
  
  
  

و  Aاي بـه مركـز   واحد فاصله دارنـد دايـره A ،۲است. نقاطي كه از  BCخط  به يك فاصله هستند روي عمودمنصف پاره Cو  Bنقاطي كه از   
  واحد است و محل برخورد دايره و عمودمنصف نقاط موردنظر است.  ۲شعاع 

  

A

HB C

AH  2
jn¼ioM ®d¶

SwH W±X¶ ·»nj
.jnHj JH¼] ¦Ä oX¨Hke »





A

HB C

AH  2
jn¼ioM ®d¶

.SwH W±X¶ ·»oÃM





A

B C

AH  2
jn¼ioM ®d¶

.SwH ½køI¤ Á»n



A

B CH

12
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  ۲رياضي  ۳۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳
  ز دو سر آن به يك فاصله است و برعكس. خط ا نكته: هر نقطه روي عمودمنصف پاره  
  نكته: هر نقطه روي نيمساز يك زاويه از دو ضلع آن به يك فاصله است و برعكس.   

þ~¹¶j¼μøMA MB d      pIvμÃºˆMH MH AOB d       

   باشد، با توجه به اينكه شعاع بر خط مماس در نقطۀ تماس عمود است، داريم: Oۀ نقط Cاگر مركز دايرٔه   
  

محل برخورد نيمسازهاست.  Cمركز دايرٔه 
pIvμÃº Á»n

pIvμÃº Á»n
pIvμÃº Á»n

ˆr OH OH HBH O
ˆr OH OH H CH O
ˆr OH OH H AH O

   
      
    

   

  باشد، داريم:  Oو مركز آن  rبرابر  Cاگر شعاع دايرٔه   
  

محل برخورد عمودمنصف اضالع است.  Cمركز دايرٔه 
þ~¹¶j¼μø Á»n
þ~¹¶j¼μø Á»n
þ~¹¶j¼μø Á»n

OA OB r AB O
OB OC r BC O
OC OA r AC O

   
   
   

   

  
  ۲رياضي  ۷و  ۳هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴
  باشد؛ يعني شيب يكي، قرينه و معكوس شيب ديگري است.  مي -۱ها برابر  ضرب شيب آن نكته: اگر دو خط بر هم عمود باشند حاصل  
  برابر است با:  ABخط  وسط پاره Mصات نقطۀ نكته: مخت  

A B
M

A B
M

x xx

y yy

 
  

2

2

  

  دانيم در لوزي قطرها عمودمنصف يكديگر هستند.  مي  
  آوريم.  دست مي را به ACاست، پس معادلۀ عمودمنصف  ACعمودمنصف قطر  BDباشند كه در واقع قطر  مي BDروي قطر  Dو  Bرئوس   

A( , )
M( , ) M( , )

C( , )
  

   

3 2 3 5 2 0 1 15 0 2 2  

AC BDm m
( )


    
 
2 0 1 43 5 4  

BD :         yمعادلۀ قطر    y m(x x ) y (x ) y x           1 4 1 4 3   
  تواند رأس لوزي باشد.  كند، پس نمي در معادله صدق نمي ۲بنابراين مختصات گزينۀ   
  ۲رياضي  ۲۰صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵

1ساعت  ۱هم انجام دهند يعني در ساعت با  ۲۰اگر علي و رضا كاري را در   
  شود.  كار انجام مي 20

8ساعت با هم كار كنند يعني  ۸اگر علي و رضا   
2كار يا در واقع  20

3كار انجام شده است و  5
   مانده است.  آن باقي 5

3بعد از رفتن رضا، علي   
1ساعت  ۱دهد يعني در  ساعت انجام مي ۲۷كار را در  5

3از  27
  دهد:  كار را انجام مي 5

كل كار  1 3 1
27 5   : كار علي در يك ساعت45

ساعت انجام دهد، پس او در يك ساعت  xاگر رضا كل كار را در   
x
  دهد.  را انجام مي 1

x x
     

1 1 1 1 1 1
20 45 20   كار هر دو در يك ساعت كار علي در يك ساعت  كار رضا در يك ساعت  45

x ساعت
x

    
1 25 900 36900 25  

  كند.  ساعت تمام مي ۳۶تنهايي كار را در  پس رضا به  

A

B
d

H

H

O

M

A B

M

d

H H

H

A

B C

O

O

A

B C
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  ۱ شناسي زيست ۸ تا ۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۶
  .است درست »د« مورد فقط  
  :موارد يبررس  
 )مثـل ديتول ييتوانا نآورد دست به( شدن بالغ از قبل تا اي و نديآ يم ايدن به )نازا صورت به :مثال( ناسالم و يعيرطبيغ طور به كه يجانداران )الف  

  .دهند بروز را اتيح يها يژگيو تمام توانند ينم رند،يم يم
  .اند آمده وجود به جانداران كريپ يۀتجز از و دارند يستيز منشأ يستيز ليگازوئ مانند زين يليفس يها سوخت )ب  
  .شود يم خم نور سمت به اهانيگ ۀقسا مثال، يبرا ).طيمح به پاسخ( دهند يم پاسخ يطيمح يها محرك به جانداران ۀهم )ج  
 و طيمحـ ٔهرزنـديغ و )اجتمـاع( زنـده عوامـل .آورنـد يم حساب به را زنده ريغ عوامل بعد به سازگان بوم از ات،يح يابي سازمان سطوح در )د  

  .سازند يم را سازگان بوم گذارند، يم هم بر كه ييرهايتأث
  ۱ شناسي زيست ۱۰ و ۹ هاي  حهصف * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۷
  .باشند يم بدن در يانرژ تأمين مهم منابع از دها،يسريگل يتر و كوژنيگل  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .اند شده ساخته گلوكز )نيچند نه( ۲ بيترك از كه است يديساكار يد ، مالتوز كه ديكن توجه نكته نيا به ديبا نهيگز نيا در :۱ گزينۀ  
 فسـفر خود ساختار در عنصر، سه اين بر عالوه فسفوليپيدها ،اند شده ساخته ژنياكس و دروژنيه عنصركربن، سه از ها دراتيهكربو :۳ گزينۀ  

  دارند. نيز
 نيكـوچكتر اسـيدها نويآم گر،يد عبارت به است؛ نشده ساخته يكوچكتر يواحدها از و است نيپروتئ يساختار واحد اسيد نويآم :۴ گزينۀ  

  .باشند يم ها نيپروتئ رد يساختار واحد
  ۱ شناسي زيست ۱۲ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۸ 

  است. ارتباط در زبر آندوپالسمي شبكۀ با هسته بيروني غشاي درسي، كتاب از ۱۱ صفحۀ ۹ شكل طبق  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  نيستند. تماس در غشاء هاي پروتئين با ها كلسترول كه دارد وجود )كلسترول و ديپيفسفول( يديپيل مولكول نوع دو ها، اختهي يغشا در :۱ گزينۀ  
  .دارد نقش دهايپيل ساختن در صاف يآندوپالسم ۀشبك و ها نيپروتئ ساختن در زبر يآندوپالسم ۀشبك :۲ گزينۀ  
  .است توپالسميس يغشا بدون ياجزا از )وليسانتر( انكيم :۳ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۱۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۹
  .باشند يم تماس در فسفات) سه و چرب اسيد (دو دهايپيفسفول بخش دو هر به زين غشا يسطح يها نيپروتئ  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 دراتيـكربوه بـه ندارنـد، ينقش مواد نتقالا در كه نيز منفذ بدون هاي پروتئين از برخي ،يدرس كتاب ۱۲ صفحۀ ۱۰ شكل به توجه با :۱ گزينۀ  

  .دنباش يم متصل
  .باشند يم تماس در زين توپالسميس با يسراسر يها نيپروتئ :۲ گزينۀ  
  .كنند ينم جاديا مواد، عبور يبرا يمنفذ سراسري هاي پروتئين از انواعي و يسطح يها نيپروتئ :۳ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۱۹ و ۱۸ ،۱۶ ،۱۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۰
  .باشند يم يضيب يها هسته با ييها اختهي يدارا ي،چرب بافت هم و رباط در متراكم يونديپ بافت هم ي،درس كتاب ۱۶ صفحۀ ۱۷ شكل به توجه با  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .دارد رباط متراكم يونديپ از يشتريب )يارتجاع( انكشس يها رشته ،بافت نيا كه بوده سست يونديپ يدارا معده مخاط :۱ گزينۀ  
 يتوپالسـميس زوائد يدارا ها اختهي نيا و بوده يا روده اعصاب ۀشبك با تماس در ،يا چهيماه و رمخاطيز يۀال در سست يونديپ بافت :۳ گزينۀ  

  .هستند
  .ستندين يا هينزم ٔهماد جزء (ارتجاعي)، كشسان و كالژن يها رشته :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۲۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۱
 زيـن هـا آن كـه( يمـر يابتدا و حلق يۀناح يها چهيماه انقباض با عبل دوم ۀمرحل و )ياسكلت ۀچيماه( بزرگ زبان رفتن باال با بلع اول ۀمرحل  

  شوند. مي انجام )هستند ياسكلت
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شود انجام ياراد بلع اول ۀمرحل :۱ گزينۀ  
 در اسـت زيـاد ريزند، مي غده از خارج به را بزاق كه زيرزباني غدد در بزاقي مجاري تعداد ي،درس كتاب ۲۰ صفحۀ ۶ شكل اساس بر :۲ گزينۀ  

  دارند. بزاقي مجراي يك فقط بناگوشي و اي آرواره زير غدٔه هر كه صورتي
  شود. مي متصل معده به و كند يم عبور كبد پشت از يمر انتهاي :۴ گزينۀ  
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  ۱ شناسي زيست ۲۲ و ۲۱ ،۱۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۲
  است. درست »الف« مورد فقط  
  :موارد يبررس  
  .است تر كينزد معده يداخل سطح به مورب ۀچيماه ،است مشخص يدرس كتاب ۲۱ صفحۀ ۸ شكل در كه طور همان )الف  
  .شوند يم نيپپس به ليتبد ترشح از بعد كه كنند يم ترشح را نوژنيپپس ياصل يها اختهي بلكه ،ميندار نيپپس ٔهكنند رشحت ۀاختي )ب  
 رهيـذخ صـفرا ۀسـيك در و وارد مشترك يمجرا كي به كبد يصفراو يمجار راه از صفرا است، مشخص يدرس كتاب متن از كه طور همان )ج  

  .مجرا كي فقط نه ،شود يم
  نيست. گوارشي دستگاه جز ولي است، مرتبط كور رودٔه به مجرايي طريق از اينكه با ديس،آپان )د  
  ۱ شناسي زيست ۲۵ تا ۱۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۳
  رود. مي قلب به ديگر هاي سياهرگ راه از پس و كبد به ابتدا باب، سياهرگ راه از گوارش لولۀ از زيادي هاي بخش خون  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .سازند يم ميآنز خود تيفعال يبرا ساز صفرا يها اختهي اما ،ندارد وجود ميآنز صفرا در :۱ گزينۀ  
  !!هست يرونيب يۀال جزء صفاق ميگفت الؤس در .كند يم متصلهم  به خارج از را ها اندام كه باشد يم صفاق از يبخش يرونيب يۀال :۳ گزينۀ  
  شود. مي ديده زيرمخاط و اي ماهيچه اليۀ در فقط عصبي اي ياخته شبكۀ ولي داريم، سست پيوندي بافت گوارشي اليۀ ۴ هر رد :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۲۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۴
  .ندا هيال تك يپوشش بافت از يهمگ كه دارد حضور يپوشش بافت ،ها رگ ٔهواريد و روده سطح در  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .اند ممكن ها نهيگز نيا ۲۵ صفحۀ »الف -۱۳« شكل اساس بر :۲ و ۱ هاي گزينه  
  .است رفته كار به صاف ۀچيماه روده، پرز اهرگيس و سرخرگ ساختار در :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۲۶ و ۲۵ ،۲۲ ،۲۰ ،۱۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۵
 اما شود، ينم ترشح يگوارش ميآنز بزرگ ٔهرود در شود دقت .شود يم ترشح روده يها اختهي توسط كه باشد يم ميآنز يحاو كيبار ٔهرود ٔهريش  
  .شود يم ترشح گوارش ۀلول سراسر در ميزوزيل شود دقت .شود يم ترشح )يضدباكتر ميآنز ( ميزوزيل
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .كند ينم ترشح يگوارش يها ميزآن بزرگ ٔهرود :۱ گزينۀ  
 يدائم كيبار ٔهرود يها يخوردگ نيچ اما روند، يم نيب از پرشدن با و هستند يموقت معده يها يخوردگ نيچ :ديكن توجه هتنك نيا به :۳ گزينۀ  

  .روند ينم نيب از زين پرشدن با يحت و هستند
  .ندارد وجود بنداره بزرگ و كيبار ٔهرود يابتدا :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۲۷ و ۱۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۶
  .است درست »الف« مورد فقط  
  :موارد يبررس  
  .شوند يم يكبد باب اهرگيس وارد ريز) درون (غدٔه لوزالمعده از شده خارج خون )الف  
 از سپس و شوند يم هيتخل اي زيرترقوه سياهرگ خون به ابتدا يفلن يها رگ اتيمحتو .رود ينم كبد به كيبار ٔهرود از شده خارج يلنف رگ )ب  

  .روند يم كبد به ،سرخرگ قيطر
  .رود ينم يكبد باب اهرگيس به يمر و دهان خون )ج  
  نيستند.) گوارش دستگاه وجز آپانديس و (طحال .زدير يم باب به زين آپانديس و طحال از يخروج خون )د  
  ۱ شناسي زيست ۳۰ صفحۀ * متوسط * ؤال:س مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۷
  .است افتهين گوارش مواد ريمقاد يحاو يدفع واكوئول  
 قـرار يگوارشـ يها ميآنز ريثأت تحت هنوز ييغذا لوواكوئ درون مواد كه ديكن دقت .دارد وجود افتهين گوارش مواد ييغذا و يدفع لوواكوئ در  

  .باشند يم افتهين گوارش ل،وواكوئ نيا درون مواد علت نيهم به و اند نگرفته
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  پردازد. مي دفع به خاص منفذي از دفعي واكوئول :۱ گزينۀ  
  .باشد يم متفاوت غذا ورود و دفع محل دارند، يگوارش لوواكوئ اي گوارش ۀلول كه يجانداران در كه ديكن توجه نكته نيا به :۲ گزينۀ  
  دارند. مكانيكي گوارش اندكي نيز غذايي هاي واكوئول در غذايي مواد كه يابيم درمي ،۲ فصل ۱۸ شكل به توجه با :۳ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۳۲ و ۳۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۸
 ردانيشـ در زيـن ركنندهنشـخوا پسـتاندار در .شـوند يمـ وارد معده شيپ به كه كنند يم ترشح ييها ميآنز معده، يها سهيك و معده ،ملخ در  

  .كند يم دايپ ادامه گوارش و شوند يم عمل وارد و ترشح و ديتول يگوارش يها ميآنز
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است تر كينزد ملخ بدن يپشت سطح به روده ٔهخورد چيپ بخش ،يدرس كتاب ۳۱ صفحۀ ۲ شكل به توجه با :۱ گزينۀ  
  ندارد. سنگدان ملخ :۲ گزينۀ  
  .معده نه است، متصل دان نهيچ به يمر ملخ، در كه ديكن توجه :۳ گزينۀ  
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  ۲ شناسي زيست ۲۱ و ۲۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۹
  .ديآ ينم حساب به پوست جزء يچرب بافت اما ،شود يم دهيد زين يچرب بافت در رندهيگ نيا اگرچه شود دقت  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .باشد يم )آن تيدندر( يعصب ۀاختي از يبخش زين فشار ٔهرنديگ كه است آن از يبخش اي اختهي ،يحس ٔهرنديگ :۱ گزينۀ  
  .شود يم محسوب ها رندهيگ نوع نيا از زين انسان بدن در فشار ٔهرنديگ كه باشد يم درست ريپذ سازش يها رندهيگ مورد در نهيگز نيا :۲ گزينۀ  
  .شوند يم كيتحر فشار اي ارتعاش تماس، با كه باشند يم يكيمكان يها رندهيگ و يكريپ حواس نوع از ،يتماس يها رندهيگ :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۲۷ تا ۲۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۰
 از شيب بودن بزرگ از حاصل تواند يم ينيب كينزد .شود يم زيتجو طرف كي در بودن مقعر خاصيت با يعدس ،ينيب كينزد يماريب درمان يبرا  

 يجلو در رسند، مي چشم به دور جسمي از كه ينور يپرتوها حالت دو هر در .باشد چشم يعدس ييهمگرا شيافزا اي و چشم ٔهكر معمول حد
  .شوند يم متمركز هيشبك يرو بر پرتوها و برطرف مشكل نيا مناسب نكيع زيتجو با كه شوند يم متمركز هيشبك

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 حـد از چشـم ٔهكر ٔهانداز بودن كمتر از حاصل است ممكن يماريب نيا .شود يم زيتجو ينيدورب يماريب يبرا همگرا يعدس با نكيع :۱ گزينۀ  

  .باشد چشم يعدس ييهمگرا كاهش از حاصل اي و باشد هست، زين چشم يۀزجاج مقدار بودن كمتر يمعنا به كه يعيطب
 متمركـز هيشـبك ۀنقطـ كي يرو و رسند يم هم به نامنظم طور به نور يپرتوها نباشد، صاف و يكرو كامالً هيقرن اي يعدس سطح اگر :۲ گزينۀ  

 يسـاختارها از دو هـر هيـقرن و يعدس .است سميگماتيآست دچار چشم حالت، نيا در .شود ينم ليتشك يواضح ريتصو جهينت در .شوند ينم
  !هستند چشم ٔهزند

  .شود يم جاديا سن شيافزا يپ در آويزي تارهاي نه و چشم يعدس يريپذ انعطاف كاهش ۀجينت در يشمرچيپ يماريب :۳ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۲۵ تا ۲۳ ،۱۶ هاي  صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۱
  است. درسي كتاب ۲۴ صفحۀ جملۀ همانند ،۳ گزينۀ متن  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 يعصـب يها رشـته كـور ۀنقط در جهينت در اند، شده دهيپوش يونديپ بافت توسط كه است يعصب يها رشته از يا مجموعه عصب هر :۱ گزينۀ  

  .ستندين تماس در ها رگ با يينايب عصب
  شوند. نمي دهي عصب حركتي، عصب نوع هيچ توسط هستند، زالليه با تماس در كه آويزي تارهاي و عدسي قرنيه، :۲ گزينۀ  
 يها رنـدهيگ بـه نسـبت را يا استوانه يها رندهيگ از يشتريب حجم نور به حساس ٔهماد ،يدرس كتاب دوم فصل »ب -۵« شكل بقط :۴ گزينۀ  

  .كند يم اشغال يمخروط
  ۲ شناسي زيست ۳۰ و ۲۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۲
  شود. مي حلزون درون مايع لرزش باعث نيز پرده اين و شده بيضي پردٔه لرزش باعث ركابي استخوان  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 اسـتخوان توسـط مجـرا نيـا ييانتهـا بخش تنها كه ميشو يم متوجه م،ياندازيب ينگاه ازدهمي يدرس كتاب ۲ فصل ۹ شكل به اگر :۱ گزينۀ  
  .شود يم مشاهده چهيماه و غضروف فقط آن ييابتدا بخش اطراف در و شود يم محافظت يجگاهيگ
  !يدرون گوش نه و است يانيم گوش جزء يركاب استخوان :۳ گزينۀ  
 و باشد يم كساني باًيتقر حلق، با استاش پوريش قيطر از يانيم گوش ارتباط علت به صماخ، ٔهپرد طرف دو در هوا فشار كه ديكن دقت :۴ گزينۀ  

  .باشد يچكش استخوان با آن اتصال علت به تواند يم پرده نيا محدب بخش
  ۲ شناسي زيست ۳۲ و ۳۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۳
 كه است ييغذاها در غالب ٔهمز ياومام باشند؛ يم ياومام و ينيريش ،يشور ،يترش ،يتلخ شامل شود، يم حس انسان توسط كه ياصل ٔهمز پنج  

  .)عبارت يدرست( هستند )گوشت ٔهعصار مانند( گلوتامات اسيد نويآم يدارا
 جـاديا ييايـبو يهـا اميـپ و شـوند يم كيتحر ،ها گيرنده اين زوائد به هوا يها مولكول برخورد با انسان، ينيب ٔهحفر سقف ييايبو يها رندهيگ  
 مـخ شـرق به ،يينها پردازش يبرا ها آن تينها در و شوند يم ارسال ييايبو يازهايپ به ه،ياول پردازش و ريتفس يبرا ابتدا ها اميپ نيا كنند؛ يم

  .شوند يم ارسال
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 آن مقابـل مخ ٔهمكرين به چشم، هر يينايب عصب يها آكسون از يبخش ،يدرس كتاب متن و ازدهمي كتاب ۲ فصل ۱۴ شكل به باتوجه :۱ گزينۀ  

  .روند يم بخش
 رنـدهيگ كيـ بـه( .سـتين درسـت همـواره نهيگز نيا كه ميكن يم مشاهده م،ياندازيب ينگاه ازدهمي كتاب ۲ فصل ۱۳ شكل به اگر :۲ گزينۀ  
  )شود متصل يعصب يها رشته از يشتريب تعداد اي دو تواند يم
 ها مزه نيا درست درك در تنها ييايبو يها رندهيگ و دارد يبستگ ييچشا يها رندهيگ به م،يخور يم كه ييغذاها ٔهمز احساس و درك :۴ گزينۀ  

  .كنند يم كمك ما به
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  ۲ شناسي زيست ۲ فصل * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۴
  است. درست »ج و ب« جمالت  
  :موارد يبررس  
  ژالتيني. مادٔه لرزيدن از بعد نه و شوند يم خم يحلزون عيما دنيلرز يپ در ها مژك )الف  
  .باشد يم باالتر آن يحلزون بخش از )يتعادل يها رندهيگ يها آسه( گوش يزيدهل يعصب ۀشاخ ز،ين يدرس كتاب شكل طبق )ب  
  است. درسي كتاب ۳۰ صفحۀ متن دقيقاً جمله اين )ج  
 كياسـما محـل در شـوند، مـي ديده آنجا در و شوند مي آن وارد كامل) طور (به بينايي عصب دو هر كه است مغز از بخشي بينايي كياسماي )د  

  روند. مي مخالف كرٔه نيم به اعصاب اين از بخشي
  ۲ شناسي زيست ۳۴ و ۳۳ ،۱۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۵
 بدن در كه را ييها محرك توانند يم درسي) كتاب ۱۹ (صفحۀ ژهيو ابزارهاي كمك به ها انسان .است نادرست الؤس صورت در شده انيب عبارت  

  .كنند درك و  افتيدر ندارند رندهيگ ها آن يبرا خود
  :موارد يبررس  
  نيستند. متصل صماخ پردٔه به كه دارند قرار ركيرجيج ييجلو يپاها در صدا يكيمكان يها رندهيگ )الف  
  .دارد قرار بانيپشت يها اختهي ۀهست از باالتر ها رندهيگ نيا ۀهست است، مشخص يدرس كتاب ۲ فصل ۱۵ شكل در كه طور همان )ب  
  .شود يم مشاهده ها رندهيگ يا اختهي جسم تجمع يحس يموها از رونيب در دينيب يم ،ديكن نگاه ۲ فصل ۱۶ شكل  به اگر )ج  
  ۲ شناسي زيست ۳۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۶
  !بازتابش نه شوند، يم تابش واناتيح بدن از فروسرخ يپرتوها  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 دهيـد روشـن رنـگ با دستگاه ۀليوس به كه است موش مغز از خفروسر تابش زانيم نيشتريب يدرس كتاب دوم فصل ۱۹ شكل طبق :۱ گزينۀ  
  .شود يم دهيد رهيت صورت به كه است موش دم از تابش زانيم نيكمتر و شود يم
  .دارد وجود فروسرخ يها رندهيگ هركدام در و بوده ينيب نيطرف حفرات يريگ قرار محل :۳ گزينۀ  
  .ستين يمرئ نور وجود به ازين مار، يبرا فروسرخ يپرتو درك يبرا :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۲۰ و ۱۶ ،۶ ،۳ ،۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۷
 آكسـون در و يا نقطه نوع از اميپ تيهدا ها تيدندر در پس باشد، دار نيليم آكسون و نيليم فاقد (ها)تيدندر تواند، مي نورون نوع سه هر در  

  دارند. را ديگر اي ياخته به پيام انتقال توانايي عصبي، ياختۀ نوع سه هر و ميدار يجهش نوع از را اميپ تيهدا
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 يبرا اما ،است مشهود رابط و يحركت يها نورون يبرا نكته نيا !باشند داشته آكسون از تر كوتاه يتيدندر توانند يم نورون نوع سه هر :۱ گزينۀ  

  .دارند ها تيدندر از تر بلند يآكسون كه زد مثال را بينايي و تعادلي شنوايي، يي،ايبو يحس هاي ورونن توان مي يحس نورون
 چيهـ در كـه ديـكن دقت اما ،دارند يوجه چند اي ياخته جسم بينايي، مانند حسي هاي نورون از انواعي و رابط و يحركت يها نورون :۲ گزينۀ  

 رونيـب طيمحـ با اي ياخته درون يها اندامك مثال عنوان به ،باشند مستقيم ارتباط در رونيب طيمح اب توانند ينم ياخته يها بخش همۀ ينورون
  .ندارند ارتباط

 از را يعصـب يهـا اميـپ يحسـ يهـا نـورون يگاه ديكن دقت اما ،دارند قرار راستا كي در آكسون و تيدندر ،يحس يها نورون در :۴ گزينۀ  
  .ستين درست دوم حالت يبرا جمله نيا پس ،كنند يم عمل يحس ٔهرنديگ كي عنوان به خود يگاه و كنند يم افتيدر يحس يها رندهيگ
  ۲ شناسي زيست ۱۶ و ۳ ،۲ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۸
  .باشد يم يا اختهي يسازها و سوخت انجام و هسته يريقرارگ يبرا يمحل يا اختهي جسم ي،عصب يها اختهي ۀهم در  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شوند ينم مشاهده ينخاع اعصاب در و دارند حضور يخاكستر ٔهماد در فقط رابط يعصب يها اختهي ،نخاع در :۲ گزينۀ  
  ! رابط نه ،باشد يم يحس يعصب يها اختهي يژگيو نهيگز نيا :۳ گزينۀ  
  .باشند يم ارتباط در يحركت يعصب يها اختهي با هم و يحس يعصب يها اختهي با هم ،نخاع يخاكستر ٔهماد در موجود رابط يعصب يها اختهي :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۵ و ۸ ،۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۹
 و خـارج آن از ،است همراه ي)ناپسيس( اي همايه  شيپ ۀاختي غشاء سطح شيافزا و يانرژ مصرف با كه توزياگزوس سميمكان يط يعصب نيناقل  

  .شوند يم آزاد يناپسيس يفضا درون به
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 يآكسون يها انهيپا در ها ناقل نيا ديتول .شوند يم تيهدا يآكسون ۀانيپا به و شده ساخته ها نورون يا اختهي جسم در يعصب يها ناقل :۱ گزينۀ  

  .رنديگ ينم صورت
 ۀاختـي غشـاء بـا هـا آن يمحتـو هـاي ريزكيسـه و شـوند يمـ خارج يناپسيس شيپ ۀاختي از يعصب يها ناقل تنها كه ديكن دقت :۲ گزينۀ  
  .شوند يم ادغام يناپسيس شيپ
  .شوند ينم وارد يناپسيس پس ۀاختي به اصالً يعصب يها ناقل كه ديكن دقت :۳ گزينۀ  
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  ۲ شناسي زيست ۱۶ و ۸ تا ۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۰
 ديگر اي ناحيه در و دنباش باز سديمي دار دريچه هاي كانال تواند مي رشته از ناحيه يك در زمان، يك در رشته، يك در عصبي پيام هدايت حين  

  د.نباش باز پتاسيمي دار دريچه هاي كانال
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  باشند. ميلين بدون يا باشند داشته ميلين وانندت مي و شوند مي ديده مركزي عصبي دستگاه در رابط هاي نورون :۱ گزينۀ  
  مركزي. عصبي دستگاه در نه دارند، قرار محيطي عصبي دستگاه در برند، مي ها اندام سوي به را ها پيام كه اعصابي :۲ گزينۀ  
 اسـت، بـاز سـديمي دار ريچـهد هـاي كانال كه زماني هستند، عبور حال در غشا سوي دو بين زمان هر در پتاسيم و سديم هاي يون :۴ گزينۀ  

  شوند. عصبي ياختۀ وارد توانند مي پتاسيم -سديم پمپ فعاليت طريق از ها پتاسيم
  ۲ شناسي زيست ۱۵ و ۱۱ ،۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۱
  .دارد نقش قلب ضربان دتعدا ميتنظ مثل بدن در يراراديغ حركات يبرخ بروز در النخاع بصل همانند پوتاالموسيه  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .ها آن اغلب نه ،دارد نقش مغز به يورود يحس اطالعات همۀ پردازش در ها تاالموس برخالف مخ قشر :۲ گزينۀ  
  ندارد. نقشي بدن دماي ميتنظ در النخاع بصل ديكن دقت :۳ گزينۀ  
  .است نادرست بخش ناي يبرا ها رابط عبارت از استفاده و اند شده متصل رگيكدي به رابط كي توسط انسان مغز يها تاالموس :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۲
  حركت و يينايب ييشنوا  يانيم مغز  مغز ساقه بخش نيباالتر  
  يتنفس يها تيفعال و تنفس ،بزاق اشك، ترشح  يمغز پل  مغز ساقه بخش نيبزرگتر  
  ...و فسنت عطسه، خون، فشار قلب، ضربان ميتنظ  النخاع بصل  مغز ساقه بخش نيتر نييپا  
  ۲ شناسي زيست ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۳
  .باشند يم درست »د و ب« موارد  
  :نادرست درموا يبررس  
  .است گرفته قرار ۲ و ۱ هاي بطن تراز نييپا كه باشد يم مخچه ديسف ٔهماد همان واقع در يزندگ درخت )الف  
  .است گرفته قرار مخچه مجاورت در و مخ يها مكرهين از تر نييپا ۴ بطن )ج  
  ۲ شناسي زيست ۱۶ و ۱۵ ،۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۴
  است. كمتر شكمي بخش به نسبت پشتي بخش در خاكستري مادٔه ميزان  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شوند يم مشاهده زين يگريد يها اريش يمركز اريش بر عالوه آن يشكم بخش برخالف نخاع يپشت بخش در :۱ گزينۀ  
  .است نكرده دايپ امتداد نخاع ٔهكنار تا يخاكستر ٔهماد آن يپشت بخش برخالف نخاع يشكم بخش در :۳ گزينۀ  
  .است تر  نازك يشكم بخش به نسبت آن يپشت بخش در نخاع يمركز اريش :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۳۳ و ۱۹ هاي صفحه و ۱ شناسي زيست ۳۱ و ۳۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۵
  دارد. اي ياخته برون صورت به غذا گوارش و است گوارشي لولۀ داراي مگس شود، مي ديده شيميايي هاي گيرنده حشره) (نوعي مگس پاهاي در  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 صورت به ابتدا را غذا گوارش و دارد يگوارش ٔهحفر خود بدن در جانور نيا . باشد يم دريه در يعصب ۀشبك ،يعصب ساختار نيتر ساده :۱ گزينۀ  

  .دهد يم انجام اي ياخته درون صورت به سپس و اي ياخته برون
 در كـه ايـپالنار يبرا نهيگز نيا دوم قسمت .است شده ليتشك يعصب يها گره اجتماع از مغز ،حشرات و ايپالنار ندمان جانوراني در :۲ گزينۀ  

  .ستين درست حشرات يبرا اما ،است درست ،دارد يگوارش ٔهحفر خود بدن ساختار
 ايـ يغضروف مۀجمج لهيوس به جانوران از هدست نيا در مغز از حفاظت ،دارند يپشت يعصب طناب خود يعصب دستگاه در داران مهره :۴ گزينۀ  

  .شود يم انجام ياستخوان

  
  ۱ فيزيك ۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۶
  ۱ فيزيك ۳ و ۲ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۷
   ۱ فيزيك ۱۱ و ۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸
N معادل ژول هر كه دانيم مي طرفي از باشد. يكسان بايد تساوي طرف دو يكاي يكاها، سازگاري به توجه با   m ،نوشت: توان مي پس است  

ÁI§Ä ÁI§Ä NN m (k ) m k
m

    2   
  ۱ فيزيك ۷ و ۶ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۹
  هستند. درست »ج« و »ب« هاي گزاره  
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  ۱ فيزيك ۱۴ و ۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰
/ تا ۰ بين فاصلۀ وسيله، اين در   bar0 / بندي درجه  كمينۀ بنابراين شده، تقسيم قسمت ۱۰ به 2 bar0   است. 02

  / bar / Pa / kPa kPa      5 5 30 02 0 02 10 0 02 10 10   دقت 2
  ۱ فيزيك ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱

g :۱ گزينۀ دقت   / kg10 0 g :۲ گزينۀ دقت     01 / kg kg 
1200 0 2 5   

g :۴ گزينۀ دقت     g1 :۳ گزينۀ دقت   / kg10 0 01   
  است. تري دقيق ابزار ۳ گزينۀ بنابراين  
  ۱ فيزيك ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲

g kg
cm m

  3 38 8000   

m m /V / m
V

      


4 37 68 9 6 108000   

V A L / L L / m         4 49 6 10 4 10 2 4   
  ۱ فيزيك ۱۸ و ۱۶ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳

cm   3500 300   كره حجم 200

u¶ ´\em / / m / cm cm
V

           4 3 4 6 3 31 26 1 4 10 1 4 10 10 1409000   

cm   3200 140   توخالي قسمت حجم  كره حجم  مس حجم 60

%  60 1 0 0 3020   توخالي قسمت حجم درصد 0

  ۱ فيزيك ۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴
V V V / V   32 1 1 12 10 1 002   

يابد. مي كاهش چگالي

m
V V V
m V / V
V


    


2 2 1 1
1 2 1

1

1000
1 002 1002   

% / 0  چگالي تغييرات درصد 2     


2 1
1

2 2
1002 1000   

  ۲ فيزيك ۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵
  ne / / C C             13 19 61 25 10 1 6 10 2 10   B كرٔه نهايي بار 2

C از A كرٔه بار پس است، مقدار همين كره دو تشابه دليل به نيز A كرٔه نهايي بار   9 به C 2 پس است، رسيده C7 كليد از منفي بار 
   است. كرده عبور

  ۲ فيزيك ۸ و ۵ هاي فحهص * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۶
  :۱ حالت  
 بقيـۀ و نـاميم مـي F كنـد، مي وارد d فاصلۀ در Bq به Cq بار كه را نيرويي  

k رابطۀ به توجه با كنيم. مي محاسبه F برحسب را نيروها q q
F

r


   داريم: 2

C
T

A

F F
F F

F F
     1 32   

  :۲ حالت  
C

T
A

F F
F F

F F F

 
  

   
2

4 444 8 92 9 9
   

T

T

FF
F F

 2
1

44
449

3 27   

Aq C  2 Bq C  2 Cq C 1

AF
CF

dd

Aq C  2 Bq C  2 Cq C 1

AF
CFd3

2

d
2
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  ۲ فيزيك ۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۷
F1 جهت به توجه با  


   است. مثبت q1 بار عالمت پس است، دافعه q و q1 بين نيروي كه شود مي مشخص 

q q
F k F N F ( N)i

r





          


182 9 5 222 4
2 1 109 10 2 10 20

9 10
  

   

TF F F ( i j) ( i) ( N)i ( N)j          1 2 7 12 20 13 12
       

   
  ۲ فيزيك ۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۸

                
q q F r F r F F

F k ( ) ( ) F N
F r F r F Fr

1 2 2 1 2 1 1 22 2 12 1 2 1 1 1 1
1 4 1 3 9 3 122 4 4 4 4   

F r r
( ) ( ) F F N

F r r
         2 23 1 1 3 1

1 3 1
1 1 1 4123 9 9 9 3   

  ۲ فيزيك ۱۳ و ۱۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲ ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۹
 ميدان است. رو روبه شكل مطابق مركز در رئوس، در واقع بارهاي از هريك از حاصل ميدان 

A براينـد ميـدان و كننـد مـي خنثي را يكديگر Dq و Bq بارهاي از حاصل CE E 
 بايـد اسـت، مثبت كنيم، اضافه خواهيم مي كه باري اينكه به توجه با است. پايين سمت به

  كند. خنثي را ها ميدان اين بتواند تا باشد OC خط روي

pH  nIM à¾±ÅIÎ q A C
OA a q q qE E E k k k
O q x x a a

q q ax
x a

 
      

   

2 2 2

2 2

2 2

4
2

   

  ۲ فيزيك ۱۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۰
NE هاينك براي  


 q2 و q1 عالمـت كـه اسـت اين ممكن حالت تنها باشد، AB موازي 

  باشد. مساوي هم با بار دو اندازٔه بايد همچنين و باشد يكديگر مخالف
  است. منفي q2 و مثبت q1 كنيم فرض  

E E
q q

r r
     

1 2
1 2

1 2
   

  
N

M
N

M

q kq qE E k k
Er r r
E qq kE E E k

rr


  

    
   

1 1 11 2 2 2

111 2 22

22 2 22 42 2 2
2 22 2

   

  ۲ فيزيك ۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۱
q

E k
r

E q r
( ) E E E

E q r

E q r
( ) E E E

E q r



      

      

2

22 2 1 2 1
1 1 2

23 3 1 3 1
1 1 3

1 1 12 4 2 2

1 1

   

  
  هستند: رو روبه شكل مطابق ها ميدان  

  TE E E E  2 29 13
4 2   

  
  ۲ فيزيك ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲ ۲ ۀنيزگ پاسخ: -۱۶۲
  ۲ فيزيك ۱۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۳

 F Eq

F E ( q ) Eq F ( / i / j) / i / j



              

1
2 12 2 2 2 0 4 0 6 0 8 1 2
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  ۲ فيزيك ۱۷ و ۱۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۴
  ۲ فيزيك ۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۵
  است. رو روبه شكل مطابق ها ذره از هريك بر وارد نيروهاي  

E q mg  جرم به ذره m است. تعادل در  

 

  

T: F mg E q mg mg mg    2 3 2 3   m2 جرم بر وارد نيروهاي برايند 5

 
  

  
  ۱ شيمي ۴ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۶
  نادرست: هاي گزينه بررسي  
  شوند. مي تبديل تر سنگين عناصر به تر سبك عناصر   اي، هسته هاي واكنش طي  ها ستاره درون )۱  
 هيـدروژن تبديل  اي هسته واكنش در آزادشده انرژي از كمتر بسيار ما، پيرامون طبيعي مياييشي هاي واكنش از برخي طي آزادشده انرژي )۲  

   است. هليم به
  گذاشتند. جهان عرصۀ به پا مهبانگ از پس كه هستند ذراتي نخستين نوترون، و پروتون الكترون،  اتمي زير ذرات )۳  
  ۱ ميشي ۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۷
 هيـدروژن، گـاز طبيعي مولكول ترين سنگين در دارند. وجود )H31 و H11، H21( آن طبيعي هاي ايزوتوپ هيدروژن، عنصر طبيعي نمونۀ در  

H) نآ مولكول هر و دارد وجود H31 ايزوتوپ  كـه است شده تشكيل H11 هاي اتم از هيدروژن گاز مولكول ترين فراوان دارد. نوترون ۴ ،2(
   ندارد. نوترون

  ۱ شيمي ۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀگز پاسخ: -۱۶۸
  داشت: خواهيم جرمي، عدد رابطۀ و ها الكترون شمار بودن برابر به توجه با  

Y X Y X

Y Y X X Y X Y X

Y X Y X

Z Z Z Z
Z N Z N Z Z N N

N N N N

      
         

        

2 3 1
3 3

1 3 2
   

  ۱ شيمي ۱۵ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز خ:پاس -۱۶۹
  بگيريم: نظر در M1 را سبك ايزوتوپ اتمي جرم و M2 را سنگين ايزوتوپ اتمي جرم  

N Z / Z N / Z M N Z M M              2 2 2 2 1 20 08 1 08 27 27 25 52 2 50   
F FF F F F      1 2 100

1 2 2 262 2 38 19   
F

M (M M ) ( / ) / amu      21 2 1 50 2 0 19 50   ميانگين اتمي جرم 38100

  ۱ شيمي ۱۵ تا ۹ ي ها صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۰
  است. درست »ت« عبارت فقط  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  است. معين ياتم عدد با عنصر يك به متعلق  اي دوره جدول از خانه هر الف)  
  دارند. مشابهي شيميايي خواص دارند، قرار  اي دوره جدول ستون يك در كه عناصري ب)  
   است. Y5624 از بيشتر amu3 تقريب به ،X5926 اتمي جرم پ)  
  ۱ شيمي ۱۸ تا ۱۶ هاي  صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۱
  است. يون) مول ۴( آنيون مول ۲ و كاتيون مول ۲ شامل (NaCl) كلريد سديم مول ۲  
H) آب مول ۲   O)2 است. مولكول) مول ۲ (يا اتم مول ۶ شامل  
  است. اتم مول ۲ شامل (He) هليم مول ۲  
  است. اتم مول ۲ شامل (Fe) آهن مول ۲  
H) هيدروژن گاز مول ۲     است. اتم) مول ۴( مولكول مول ۲ شامل 2(
  است. اتم مول ۲ شامل (C) كربن مول ۲  

³o] ¾M ï½nlm :2

E q3 mg2

³o] ¾M ï½nlm :

E q

mg
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  ۱ شيمي ۱۹ تا ۱۷ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۲

mol تبديل كسر از روي، هاي اتم مول شمار به روي هاي اتم شمار تبديل براي   Zn
/ atom Zn 23

1
6 02 10

 هاي اتم از معيني تعداد جرم تبديل براي و 

mol تبديل كسر از  ، آن مول شمار به مول بر گرم M مولي جرم با E عنصر E
M g E

   كنيم. مي استفاده 1

  ۱ شيمي ۱۹ تا ۱۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۳
molecule CH mol CH g CH

/ atom H / g CH
atom H mol CH/ molecule CH

    


22 4 4 4 423 44

1 1 163 01 10 0 24 16 02 10
   

  ۱ شيمي ۲۳ تا ۱۹ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۴
  هستند. درست »ت« و »پ« هاي عبارت  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  است. سبز مس، فلز شعلۀ رنگ و زرد سديم، فلز ۀشعل رنگ الف)  
   دارد. بنفش نور از تري بزرگ موج طول و قرمز نور از بيشتري انرژي نانومتر، ۵۵۰ موج طول با موجي ب)  
  ۱ شيمي ۲۰ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۵

است:             نانومتر ۸۰۰ برابر نور اين موج طول پس است؛ موج طول ۷۵/۱ شكل، روي شده داده نشان فاصلۀ        
3 1400 8004   

  ۲ شيمي ۱۰ تا ۶ هاي  صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۶
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  كرد. بندي دسته نافلز و فلز شبه فلز، دستۀ سه به توان مي رفتار اساس بر را عنصرها )۱  
   دارند. الكترون دادن دست از به تمايل شدن، پايدار براي فلزي عناصر اتم نافلزي، عناصر هاي اتم برخالف )۳  
 دريافـت يـا دادن دسـت از بـه (تمايـل هستند متفاوت و... الكتريكي رسانايي خواري، چكش مانند فيزيكي خواص نظر از نافلزها و فلزها )۴  

   است.) شيميايي رفتار الكترون،
  ۲ شيمي ۹ و ۸ هاي صفحه * متوسط * :سؤال اتمشخص ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۷
  آرگون و كلر دارند: وجود گاز صورت به معمولي شرايط در نافلز) ۴ مجموع از نافلز ۲( سوم دورٔه نافلزهاي از درصد ۵۰  
  ها: گزينه ساير بررسي  

/ هستند: فلز )Al و Na، Mg( عنصر ۳ سوم، دورٔه عنصر ۸ از )۱   3 100 37 58   

  باشند. داشته وجود ها تركيب در اتمي تك يون صورت به توانند مي Cl و Na، Mg، Al، P، S عنصرهاي )۲  
  دارند. صيقلي سطح سوم، دورٔه اول عنصر ۴ )۴  
  ۲ شيمي ۱۳ تا ۱۱ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۸
   شود. مي تر كوچك اتمي، عدد افزايش با كلي) حالت (در دوره يك در متوالي عنصر دو اتمي شعاع تفاوت  
  ۲ شيمي ۹ تا ۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: صاتمشخ ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۹
 بـه الكتـرون هـا، اتـم ديگر با واكنش در عنصر سه هر هستند. ژرمانيم و سيليسيم فلزهاي شبه و كربن نافلز ترتيب به E و A، D عنصرهاي  

  گذارند. مي اشتراك
  ۲ شيمي ۱۴ تا ۱۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۰
  است. درست »ب« عبارت فقط  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  شود. مي كمتر اتمي عدد افزايش با دوره، يك فلزهاي پذيري واكنش اما شود، مي بيشتر اتمي عدد افزايش با گروه، يك فلزهاي اتمي شعاع الف)  
  شود. مي بيشتر اتمي عدد افزايش با دوره، يك نافلزهاي پذيري واكنش و گروه يك نافلزهاي اتمي شعاع پ)  
    شود. مي كمتر اتمي عدد افزايش با دوره، يك فلزهاي پذيري واكنش اما شود، مي بيشتر اتمي عدد افزايش با گروه، يك نافلزهاي اتمي شعاع ت)  
  ۲ شيمي ۱۴ تا ۱۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۱
  شود. مي تر كوچك اتمي شعاع ها)، پروتون (شمار اتمي عدد افزايش با راست، به چپ از دوره يك در  
  نادرست: هاي گزينه بررسي  
   است. A عنصر از بيشتر دارد، تري كوچك شعاع كه B عنصر شيميايي فعاليت باشند، هالوژن دو هر اگر )۱  
 در زيـرا است، A  اتمي تك آنيون بار اندازٔه از تر كوچك B  اتمي تك آنيون بار اندازٔه اول)، دورٔه جز (به باشند دوره يك اينافلزه دو هر اگر )۳  

 )،P15( فسـفر سـوم، دورٔه در مثـال طور به يابد؛ مي كاهش پايدار، اتمي تك هاي آنيون بار اندازٔه و اتمي شعاع راست، به چپ از دوره يك
P هاي آنيون ترتيب به )Cl17( كلر و )S16( گوگرد 3، S 2 و Cl دهند. مي تشكيل   

  باشند. نافلز دو هر كه است وقتي از بيشتر  ها آن اتمي شعاع تفاوت باشند، فلز دو هر اگر )۴  
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  ۲ شيمي ۱۴ تا ۱۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۲
  هستند. درست »ت« و »الف« هاي عبارت  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  شود. مي ختم s23 به آن ونيالكتر آرايش كه است )Mg12( منيزيم اي، دوره جدول خاكي قليايي فلز دومين ب)  
 يك عنصرهاي اتم در شده اشغال الكتروني هاي اليه تعداد يابد. مي كاهش اتمي شعاع اتمي)، (عدد  ها پروتون شمار افزايش با دوره يك در پ)  

  است. برابر دوره،
  ۲ شيمي ۱۶ تا ۱۴ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۳
  هستند. درست »ت« و »ب« هاي عبارت  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  دارند. قرار  اي دوره جدول چهارم دورٔه در عناصر، اين سري اولين الف)  
  دهند. مي دست از را خود اتم الكتروني اليۀ آخرين s زيراليۀ هاي الكترون ابتدا واكنش در شركت براي عناصر، اين اتم پ)  
  ۲ شيمي ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۴
Ar صورت به )۲۳ اتمي عدد با (عنصري d دستۀ از عنصر سومين الكتروني آرايش   d s  

3 23  صـورت بـه آن ۳ كاتيون الكتروني آرايش و 4
Ar d  

   است. 23
  ۲ شيمي ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * متوسط * :السؤ مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۵
O( اكسيد يون هاي الكترون شمار   28( در است. ۱۰ با برابر X O2  عدد بنابراين است؛ الكترون ۲۵ داراي كه دارد وجود X فلز ۳ كاتيون ،3

Ar ورتص به آن اتم الكتروني آرايش و ۲۸ با برابر X اتمي d s  
8 23   است. 4
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی


	Q(@faeghi_math)
	A(@faeghi_math)_Decrypted
	Tajrobi Gam 1400 (Davtalab 1401)
	1
	2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




