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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 رعبـو  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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  هاست؟ واژه كدام معاني ترتيب به »فريب مسلّط، عشق، پستي،« -۱
  كايد -جفا -سودا -لئيمي )4  كيد -جبّار -سودا -خذالن )3  كايد -جبّار -سودا -خذالن )2  كيد -جفا -سودايي -لئيمي )1  
  ...............  جز به است، آمده درست ها آن مقابل در ها واژه همۀ نيمع -۲

  غيب) عالم (ملكوت: -كننده) اشتباه (مشتبِه: -فرمانبري) (طوع: )2  تبع) (سرشت: -سراسر) (جمله: -اضطراب) (التهاب: )1  
  حميّت) (غيرت: -دگي)درمان (زبوني: -عظيم) (گران: )4  نوازنده) (مطرب: -خيمه) (شراع: -مهد) (محمل: )3  
  باشد؟ زير هاي واژه از بيشتري تعداد براي مناسبي معاني تواند مي گزينه كدام -۳

  »نژند فروماندن، متقارب، صفير، غَنا، نفيسه،«  
  خشمگين -شدن متحيّر -زبون -توانگري )2  اندوهگين -گناه -موسيقي دستگاه -بها گران چيزهاي )1  
  تيز و بلند صداي -نغمه -مستور -شدن متحيّر )4  نغمه -خشمگين -ابه گران چيز -هم كنار در )3  
  دارد؟ وجود »اماليي غلط« عبارات كدام در -۴

  رفت. غارت به خزاين و گشتند خار گراميان و گرفتار بزرگ و خرد الف)  
  كرد. حواله دينار دويست دختر بهر ديوان، مال از وزير ب)  
  پنداشت. مي دور به فتوّت و مردمي شرط و مروّت آيين از را عهد نقض ج)  
  آمد. حاضر خداوند درگاه به يافت نجات مزلّت و اسارت آن از چون د)  
  ج -د )4  الف -د )3  ب -ج )2  ب -الف )1  
  دارد؟ وجود »اماليي غلط« چند زير عبارت در -۵

 آرنـد ضـبط در صـالح و غزا به ملوك كه نقد آن و ودب رعايا كار آن كه ساختن عقار و ضياء نه باشد طلبي جنگ ملوك عادات و اوصاف قالب«  
 جسـت نبايد مانندگي رعيت به بداند بايد سلطان و نهادن ذخيره نقد در كرد نبايد مانندگي سلطان به كه داند بايد رعيت و باشد مطلق هالل
  »ساختن. امالك در

  چهار )4  يك )3  دو )2  سه )1  
  ترتيب صاحب آثار مندرج در گزينۀ ............... هستند. به» ي، كامور بخشايش و احمدبن محمدبن زيد طوسيالدين محمد مولوي، عطّار نيشابور جالل« -۶

  اسرارالتوحيد -موصل زندان -تذكرةاالوليا -شمس غزليات )1  
  يوسف سورٔه تفسير -تنها آغازگري ميرزا عباس -اسرارنامه -معنوي مثنوي )2  
  اسرارالتوحيد -تنها آغازگري ميرزا عباس -الطير منطق -معنوي مثنوي )3  
  يوسف سورٔه تفسير -موصل زندان -تذكرةاالوليا -شمس غزليات )4  
  است؟ آمده ابيات كدام در ترتيب به »ايهام و تعليل حسن مجاز، تشبيه،« هاي آرايه -۷

عارض چنان و قد چنين با گر بگذرد گلشن به الف)
 

 عـارض آن از و قـدّ آن از گل و سرو شرمنده شود 
 

ــورِ ب) ــان كش ــو ج ــو ت ــه چ ــت اي ويران اس
 

ـــكِ  ـــت مُل ـــون دل ـــي دِهِ چ ـــت ب روستاس
 

شـود مـي مسـت و والـه نسـترن، بوي به مرغ ج)
 

نسـترن بـه دهـد بوي سنبلش كه آن از »خواجو« 
 

سـوخت معنـي آن از بـزم هـر به خنديد شمع د)
 

دارد جـــايي كـــه ندانســـت بيچـــاره خنـــده، 
 

  ج -د -الف -ب )4  د -ج -ب -الف )3  ج -د -ب -الف )2  د -الف -ج -ب )1  
  ...............  جز به است، درست تماماً ابيات همۀ مقابل هاي آرايه -۸

 خشـك؟ زهـد از سود چه را خودپرستان صوامع در )1
 

ـــاي  ـــان پ ـــر كوب ـــر ب ـــازار س ـــي ب ـــد م ـــدن باي ش
 

آميزي) حس -(جناس 
گـــور بهـــرام بشـــنيد شـــعر) ( چامـــه آن چـــو )2

 

بلـــــور جـــــام ســـــنگ گـــــران آن بخـــــورد 
 

 ايهام) -(مجاز 
جهــان آنكــه از دان نقــص جهــان كــار كمــال )3

 

نابينــــا چشــــم و داد زر افســــر نــــرگس بــــه 
 

 آرايي) واج -(استعاره 
ــــبِ )4 ــــكِ طل ــــليمان مُل ــــن س ــــوان از مك دي

 

ــــه  ــــو ك ــــت چ ــــد طفل ــــه بفريبن ــــتر ب انگش
 

 تلميح) -(تشبيه 
  كند؟ مي معرفي درستي به را زير بيت هاي آرايه گزينه كدام -۹

ــو ــيش دور چ ــاط و ع ــاده اســت نش آر دور در ب
 

ــ گــردش اســت بــاد كــه اســت روشــن كــه  امايّ
 

  كنايه -تضاد -اغراق -ناهمسان جناس )2  آرايي واج -تشبيه -كنايه -همسان جناس )1  
 تعليل حسن -جناس -تشبيه -كنايه )4  مجاز -حسن تعليل -تشخيص -ايهام )3  
  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به زير بيت دو در سوم و ولا ضميرهاي نقش -۱۰

گــردد ميسّــر وصــل اگــرت تاريــك شــب
 

 گيـر كـم درخشـان خورشـيد چشـمۀ رُخـش با 
 

ــا ــود ب ــب وج ــل ل ــط و لع ــك خ ــايش مش آس
 

ــاد  ــوان چشــمۀ و مكــن ظلمــت ي ــر كــم حي گي
 

  اليه مضافٌ -متمم )4  متمم -مفعول )3  اليه مضافٌ -مفعول )2  مفعول -متمم )1  

  ۷ درس انتهای تا ۱ درس و ستایش :۲ فارسی      ۷ درس انتهای تا ۴ درس از :۱ فارسی
´ 18
 پيشنهادي زمان
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  است؟ »بالغي شيؤه« به اي جمله فاقد گزينه كدام -۱۱
شـــوق ســـراي دســـتان بلبـــلِ بـــود كـــه مرغـــي )1

 

ــــون  ــــذرو همچ ــــت ت ــــارِ گش ــــاز، گرفت ــــاز ب ب
 

 قرقاول) (تذرو: 

ــه )2 ــزمِ ب ــه ع ــو كعب ــرون محمــل چ ــَرد ب مشــتاق بَ
 

ــــــوزد  ــــــسِ از بس ــــــين، نف ــــــيالن آتش را مغ
 

  

مــاهي اگــر ســتا مــاه اگــر گوياننــد تســبيح همــه )3
 

گويــد تــر مشــروح او اســت اســتاد عقــل ولــيكن 
 

  

پيكـر مـه حـورِ آن بـي كـه دعوت مكن فردوسم به )4
 

ــي  را رضــوان بــاغِ نخواهــد باشــد آدمــي كــاو كس
 

  

  ...............  جز به دارد، »آوا هم« فارسي زبان در كه است رفته كار به اي واژه ها گزينه همۀ در -۱۲
ـــــــاه )1 ـــــــد گن ـــــــدٔه زا  آي ـــــــار بن خاكس

 

خداونــــــــدگار عفــــــــوِ امّيــــــــدِ بــــــــه 
 

قيـــــاس در حـــــق هـــــاي كـــــرم نگنجـــــد )2
 

ســــــپاس زبــــــانِ گــــــزارد خــــــدمت چــــــه 
 

ـــــــادم )3 ـــــــرابِ دم ـــــــم ش ـــــــند ال دركش
 

دركشـــــــند َدم بيننـــــــد تلـــــــخ وگـــــــر 
 

ــــــــب )4 ــــــــالكانِ از داري عج ــــــــق س طري
 

ـــــه  ـــــند ك ـــــرِ در باش ـــــي، بح ـــــق معن غري
 

  است؟ رفته كار به »خصشا« نوع از پيشين وابستۀ گزينه كدام در -۱۳
ســـنجر زمانـــه شـــاه محمـــد جهـــان شـــاه )1

 

ـــــت از  ـــــدت دول ـــــت دارنـــــد بلن برنـــــا بخ
 

ـــــــت عقـــــــدٔه )2 گشـــــــود مُســـــــلم قوميّ
 

نمــــــود هجــــــرت مــــــا آقــــــاي وطــــــن از 
 

پادشــاه شــد جهــان در مَلِكشــه ســلطان او از بعــد )3
 

ـــك وز  ـــور فل ـــدل منش ـــتقامت و ع ـــيد در اس رس
 

ــــام دل )4 ــــه ام ــــراب ب ــــروان مح ــــ اب وديبِرب
 

ــه  ــا ك ــر ت ــه نظ ــو ب ــرد ت ــرد او ك ــركِ بك ــت تَ امام
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۴
ـــر اي ـــه مفتخ ـــالعِ ب خويشـــتن مســـعودِ ط

 

ــــأثيرِ  ــــرانِ ت ــــما اخت ــــز ش ــــذرد ني بگ
 

 

رو چـه ز پـس اسـت هـم بـا جهـان پسـت و بلند )1
 

ــــيبِ  ــــت نش ــــرا بخ ــــالع م ــــراز از ط ــــود ف نب
 

زديــم هــا غوطــه خــون بــه گرچــه اللــه بــرگِ چـون )2
 

برنداشــــت چنـــگ مـــا دامــــنِ ز ســـيه بخـــتِ 
 

ــــيشِ در )3 ــــمِ پ ــــرده چش ــــان پ ــــار شناس روزگ
 

ـــــال،  ـــــردٔه اقب ـــــار رخِ پ ـــــيش ادب نيســـــت ب
 

مــن عُمــرِ فريــاد، در هرچنــد جــرس چــون ســرآمد )4
 

را خـــود خوابيـــدٔه طـــالعِ ســـازم بيـــدار نشـــد 
 

  است؟ متفاوت گزينه كدام مفهوم -۱۵
خلـــق و خـــدا نـــزد كـــه ارد بلنـــد همّـــت )1

 

ــــد  ــــه باش ــــدرِ ب ــــت ق ــــو همّ ــــارِ ت ــــو اعتب ت
 

ــتِ )2 ــران همّ ــان پي ــه را جوان ــد ب ــت مقص رهنماس
 

 اسـت اي آلـوده خـواب پـاي رو، سـبك تيـرِ كمـان، بي 
 

ــــرد )3 ــــز را م ــــه ج ــــدرِ ب ــــت ق ــــت همّ نيس
 

مقــــــــداري و ارزشــــــــي جهــــــــان بــــــــه 
 

ــت از )4 ــههر اســت همّ ــه ك ــايي ب ــيده ج ــت رس اس
  

ـــال بـــي  ـــ پـــر و ب ـــاال عـــالَمِ هب ـــده ب كيســـت پرن
  

  ...............  جز به دارند، تناسب »كرد. كريمي لئيمي، مقابلۀ در و كرد آشتي زشتي، مقابلۀ در و كرد وفا جفا، مقابلۀ در« با ها گزينه همۀ -۱۶
ـــــه  )1 ـــــدآنك ـــــت ب ـــــويي گف ـــــويَش نك گ

 

ــــــد ور  ــــــو نجوي ــــــو را ت جــــــويش مــــــي ت
 

ـــــههر )2 ـــــي چـــــاهي ك ـــــد م ـــــا راهِ در كَن م
 

ــــــــاد همــــــــوار او راهِ در مــــــــا چــــــــاهِ  ب
 

كـــرد بـــدي بـــه مـــن جـــزاي صـــفاهان گرچـــه )3
 

ــــم  ــــه ه ــــويي ب ــــنم نك ــــزاي ك ــــفاهان ج ص
 

ـــــت دراز )4 ـــــتِ اس ـــــك دس ـــــر فل ـــــدي ب ب
 

ــــــن نيكــــــويي همــــــه  بِخــــــردي اگــــــر كُ
 

  ؟ندارد تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۷
ـــبنمِ از ـــق، ش ـــاكِ عش ـــل آدم، خ ـــد گ ش

 

ــد  ــه ص ــور و فتن ــان در ش ــل جه ــد حاص ش
 

 

ــورِ ز )1 ــق، ش ــك عش ــرِ در نم ــن خمي ــداخت م ان
 

ــه  ــه عزيــزي لطــف، دســتِ ب مــرا سرشــت مــي ك
 

كـــــرد جهـــــان طـــــرحِ ازل، نقـــــاشِ چـــــو )2
 

كــــرد نهــــان وي در جــــان چــــو را محبّــــت 
 

ــــود ازل در )3 بســــتند محبــــت پيمــــانِ كــــه ب
 

ــــرود ســــر اگــــرش مــــرد نشــــكند  را پيمــــان ب
 

خفتــــه خــــوش ازل، آبــــادِ عــــدم در مــــا )4
 

انـــد زده مـــا بـــر تـــو عشـــقِ رقـــمِ مـــا بـــي 
 

  است؟ نادرست گزينه كدام برابر در هشد نوشته مفهوم -۱۸
ــــد )1 ــــر جه ــــت ب ــــر و توس ــــدا ب ــــق خ توفي

 

ـــه زان  ـــق ك ـــد و توفي ـــق هســـت جه رفي
 

بركت) خدا از حركت، تو (از 
ايـــم خاســـته جـــان ســـر از وطـــن عشـــقِ رهِ در )2

 

ــا  ــن در ت ــد چــه ره اي ــت كن ــۀ همّ ــا مردان م
 

 وطن) راه در ني(جانفشا 

ـــابِ )3 ـــود حس ـــا خ ـــن اينج ـــوده ك ـــو دل آس ش
 

ــــيفكن  ــــه م ــــارِ جــــزا روزِ ب را خــــود ك
 

مشو) غافل عمل مكافات (از 
ـــه حُســـنت )4 گرفـــت جهـــان مَالحـــت، اتفـــاق ب

 

ــه آري  گرفــت تــوان مــي جهــان اتفــاق، ب
 

 اتّحاد) (فوايد 
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  دارد؟ متفاوت مفهومي گزينه كدام -۱۹
ـــــان )1 ـــــد درم ـــــي طلب ـــــه كس دارد دردي ك

 

ـــون  ـــو نيســـت چ ـــه درد، را ت ـــويي چ ـــان؟ ج درم
 

عشــــق دردِ كــــاين بــــرو مــــن از طبيــــب اي )2
 

ـــه  ـــد بِ ـــه شـــد نخواه ـــه دارويـــي ب هســـت ك
 

ـــه )3 ـــداواي ب ـــب م ـــا دلِ از طبي ـــب دردِ م حبي
 

ــوان  ــرد نت ــه بُ ــه اســت دردي ك ــي ك ــان ب اســت درم
 

ــا )4 ــرِ ب ــف كف ــان، اي زل ــان ج ــه ايم ــار چ دارد؟ ك
 

ـــا  ـــه آنج ـــد دردت ك ـــان آي ـــه درم ـــار چ دارد؟ ك
 

  است؟ آمده ها گزينه كدام در ترتيب به »آدمي عمر ناپايداري ديگران، از دستگيري عاشق، وفاداري نخوردن، را ظاهر فريب« مفاهيم -۲۰
ــف) ــه نفــس آن در ال ــرا ك ــد از م ــد لَحَ برانگيزن

 

ــديثِ  ــقِ ح ــو عش ــد ت ــته باش ــر نوش ــنم ب كف
 

ــره ب) ــان روزانِ تي ــه را جه ــي ب ــاب چراغ دري
 

ــرگ، از پــس كــه  ــو م ــزاري شــمع را ت باشــد م
 

 ليـك بـود شـباني چوب و جامه را كسان بس ج)
 

ــاد در  ــه، نه ــي جمل ــود گرگ ــاني ب ــود چوپ نب
 

مـارگير جـوي جهـان و جهـان ايـن اسـت مار د)
 

دمــــار شــــبي بــــرآرد مــــار مــــارگير وز 
 

  د -ب -لفا -ج )4  ب -د -ج -الف )3  ب -د -الف -ج )2  د -ج -ب -الف )1  

  
 ۲۱-۳۰( املفهوم أو املفردات أو للّرتجمة األدّق  و األصحّ  عّین(:  
   :)الحیّ  ِمنَ  املّیِت  ُمخِرج و املّیِت  ِمنَ  الحيّ  یُخِرجُ  النَّوی و الَحبِّ  فالُِق  هَ اللّ  إنَّ ( -۲۱

  شود. می خارج زنده از مرده و کند می خارج همرد از را زنده ،شکافد می را هسته و دانه خدا قطعاً  )۱  
  است. زنده از مرده ۀکنند خارج و شود می خارج مرده از زنده ،شکافد می را هسته و دانه خداوند هامنا )۲  
  است. زنده از ُمرده ۀآورند بیرون و آورد می بیرون ُمرده از را زنده ،است هسته و دانه ۀشکافند خداوند قطعاً  )۳  
  آورد. می بیرون زنده از را مرده و است مرده از زنده ۀکنند خارج ،است هسته و دانه ۀشکافند خدا که ستیرا به )۴  
 »:ِسلمّیاً! عایُشاً تَ  لَِنَتعایَش  یُفرِّقونا أن یُحاِولونَ  الّذینَ  الَعدوّ  ُعَمالءَ  نُعرِّفَ  أن علینا« -۲۲

  کنیم! زندگی آمیز مساملت هم با تا کنیم فیمعّر  ،کنند قمتفّر  را ما کنند می سعی که را مزدور دشمنان که ماست بر )۱  
   باشیم! داشته آمیزی مساملت زندگی تا بشناسیم ،کنند پراکنده را ما اند کرده سعی که را دشمن مزدوران که است الزم )۲  
   کنیم! زندگی آمیز مساملت اینکه برای بشناسیم ،کنند می تالش ما کردن قمتفّر  برای که را دشمن مزدوران که ماست بر )۳  
  باشیم! داشته آمیزی مساملت همزیستی اینکه برای کنیم فیمعّر  ،کنند پراکنده را ما کنند می تالش که را دشمن مزدوران باید )۴  
 »:اِم!األیّ  کَ ِبتل الّناُس  یَحَتِفُل  و الرُّمانِ  ِمهرجانَ  یهامّ نُسَ  َسنویّاً  محاَفظَِتنا مناطقِ  أکرثِ  يف َحفلةٌ  تَنَعِقدُ « -۲۳

  گیرند! می جشن روزها آن در مردم و نامیم می انار ۀجشنوار  را آن که گردد می برگزار جشنی ساله هر استامنان مناطق بیشرت در )۱  
   گیرند! می جشنی روزها آن در مردم و نامیم  می انار ۀجشنوار  را آن و شود می برگزار استان مناطق اکرث در جشن یک سالیانه )۲  
  گیرند! می جشن روز آن مردم و نامیم می انار ۀجشنوار  را آن که کنند می برگزار را جشنی استامنان های منطقه اکرث ساله همه )۳  
  گیرند! می جشن را روزها آن مردم و شود می نامیده انار ۀجشنوار  ،شود می برگزار ساالنه ما استان مناطق بیشرت در که جشنی )۴  
  ............... کس هر :»العاِمِل! أجرِ  ِمن یَنقُص  ال ِبه َعِمَل  َمن أجرُ  َفله علامً  َعلَّمَ  َمن« -۲۴

  کند! منی کم را عامل اجر )حال درعینِ ( و کند می عمل را آن که دارد را کسی پاداش ،بگیرد یاد را علمی )۱  
  شود! منی کم عاملش جرا از )حال درعینِ ( کرده عمل که است کسی پاداش برایش پس ،بدهد آموزش را علم )۲  
  شود! منی کاسته کننده عمل پاداش از )حال درعینِ ( منوده عمل آن به که دارد را کسی اجر ،بدهد یاد را دانشی )۳  
  !شود کاسته اش کننده عمل پاداش از اینکه بدون کرده عمل علم آن به که است کسی مانند اجرش ،داد یاد را دانشی )۴  
ح و صدیُقک یَتنبَّه َفسوفَ  صحیحةٍ  ِبصورةٍ  التَّالمیذِ  مامَ أ  القرآنَ  تَقرأ إن« -۲۵   ............... اگر »:ه!ائأخط تُصحَّ

  کنی! می اصالح را خطاهایش و کنی می آگاه را دوستت ،بخوانی درست را نآ قر  آموزان دانش مقابل در )۱  
  شود! می اصالح خطاهایش و شد دخواه آگاه دوستت ،بخوانی را نآ قر  درستی شکل به آموزان دانش برابر )۲  
  کند! می تصحیح را اشتباهش و شد خواهد آگاه دوستت ،کنی قرائت صحیح شکل به شاگردان برابر در را نآ قر  )۳  
  شود! می تصحیح اشتباهاتش و شد خواهد آگاه دوستت ،شود خوانده صحیحی صورت به نآ قر  شاگردانت مقابل )۴  

 
 

 ۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ قرآن زبان ،عربی      ۴ و ۳ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
´ 20
 پيشنهادي زمان
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 ة:جمالرتّ  يف حیحالّص  نعیّ  -۲۶
 دهد! می یاد را آن و گیرد می یاد را نآ قر  که است بهرت کسی شام از :علََّمه! و الُقرآنَ  تَعلَّمَ  َمن خیرُکم )۱  
 کند! منی رحم او به خداوند کند، منی رحم دیگران به که کسی :أیضاً! هُ اللّ  یَرحْمه ال اآلَخرینَ  یَرحمِ  ال َمن )۲  
  است! مریض او اینکه برای نرفت مدرسه به کوچکم خواهر :مریضٌة! ألنَّها درَسةِ امل إلی تذهْب  مل غریالصُّ  اُختي )۳  
  کرد! کمکم متون فهم در لغت فرهنگ آن ؛گرفتم کتابخانه از را لغتی فرهنگ :النُّصوِص! فهمِ  يف ساَعَدين املُعَجمُ  ؛املکتبةِ  ِمنَ  ُمعَجامً  أخذتُ  )۴  
حیح: عّینِ  -۲۷  الصَّ

  کردم! لتوکّ او به و کردم قطع خداغیر  از را امیدم :!علیه توکّلُت  و هِ اللّ  غیرِ  ِمن رجايئ نقطعَ إ  )۱  
نةُ  بدأِت  )۲   راسیّةُ  السَّ   !شناختند را ما هایامن همکالسی و شد آغاز تحصیلی سال :زُمالئِنا! َمعَ  ناتَعارفْ  نحنُ  و الدِّ
  کند! دور دیگران کردن مسخره از را مردم که کند می تالش نآ قر  :اآلَخرین! ُسخریّةِ  َعن الّناُس  یَبتِعدَ  أن الُقرآنُ  یَسعی )۳  
  کند! می نزدیک حق راه به بیشرت و بیشرت را تو که است چیزی در خوبی :فأکرث! أکرثَ  الحقِّ  طریقِ  إلی یُقّربکَ  ما يف الخیرُ  )۴  
حیحَ  عّینِ  -۲۸ َجمِة: حسَب  املُعّینة األفعال ستخدامإ  يف الصَّ  الرتَّ

  الیأَس! و مَ ؤ التَّشا حاَربوا األعزّاء! تالمیذي یا )۲  تَتَساقَُط! أسامکاً  أری أن ُق أصدِّ  ُت کن ما )۱  
   العزیزة! مدینتي ِمن تَخرَّجُت  املايض االُسبوعَ  )۴  نََفَعک! جلستَه إنْ  الَعطّارِ  کَمثلِ  املُومنِ  مثُل  )۳  
 املفهوِم: يف األقرَب  عّینِ  -۲۹

:)کمألنفســــ أحســــنتُم أحســــنتُم إن( )۱
  

ــــر   ــــه ه ــــی چ ــــه کن ــــود ب ــــی خ کن
  

ـــــر   ـــــه گ ـــــک هم ـــــد و نی ـــــی ب کن
  

قَک مــن ال َصــَدقَک َمــن صــدیُقک )۲ !:َصــدَّ
  

 دوسـت دسـت گیرد که باشد آن دوست  
  

افســـــــردگی و حــــــالی پریشــــــان در  
  

!:غالباً  الَخطأ ِمن یَسلِمْ  الکالمِ  قبَل  یُفکّرْ  َمن )۳
  

دار بســـته لـــب نپرســـند تـــا ســـخن  
  

ــــر   ــــکنی گه ــــه نش ــــتهآه تیش دار س
  

ــبُّ  )۴ ــواين أح ــن إخ ــدی َم ــويب! إيلَّ  أه :ُعی
  

 بـاش زبـان بسـته دگـران عیـب گفنت در  
  

بــاش دگــران منــای عیــب خــود خــوبی از  
  

حیحَ  عّینِ  -۳۰  الواقع: حسَب  الصَّ
  آمالَهم! یَنالوا حیاتِِهم يف املَشاکَل  یَتحّملوا َمن )۲  املُرشکیَن! َمعبوداِت  نَُسبَّ  أن الُقرآنِ  يف اُِمرنا )۱  
   ِبدقٍّة! املُعلّمِ  کالمِ  إلی یَستِمعُ  الّذي هو املُشاِغُب  )۴  الُفسوِق! أسباِب  أَهمِّ  ِمن الّناِس  بینَ  التَّواُصَل  إنَّ  )۳  
  ِ۳۱-۳۵( صَّ النَّ  یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ(:  

 رعةٍ ـبسـ طـريلتَ  ُصـنعت طـائراٌت  هنـاك خـاطئ!ال وُهـفَ  الجت طائرات الطّائرات، كلَّ  حسبیَ  نمَ  لكن الجت، طائرات عرص يف عيُش نَ  نحن«
 األخـرى ائراتالطّـ بعض تقومُ  !املطار يف )(تنزُل  تهبطُ  ثمَّ  رؤيتها الّناُس  لیستطیع قلیلٍ  رتفاعٍ إ عىل تطري و عالماٍت  بعض حمُل تَ  الطّائرات قلیلٍة؛

 بعـض تبحـث قـد الغابـات! يف الحرائـق إلطفـاء منهـا الـبعُض  ليُستعمَ  بينام علیها، تحتوي تيالّ  ناطقامل يف پاشی) (سم الحرشيّة املُبيدات ّش َر بِ 
فنَ  تُرشد و تُعّینها األخری و عالمة بوضع إحداهام تقوم ثُنايّئ! بشكل تتحرّك و األسامك عن ائراتالطّ   »األسامك! إىل السُّ

  ............... الطّائرات جميع ،النَّصِّ  يف جاء کام -۳۱
  !جّداً  رسيعة تکون )۴  الجت! طائرة ليست )۳  واحداً! جناحاً  متتلك )۲  کّاب!الّر  حمُل تَ  )۱  
: حسب الخطأ عّین -۳۲  الّنصِّ

  ثُاليّث! شکل علی األسامک عن بالبحث تقوم الّتي الطّائرات تتحرّك )۱  
  !بعٍض  عن بعضها تختلُف  الطّائرات ستعاملإ  )۲  
  أعلی! رتفاعإ عىل تطريُ  ال العالمات مُل تح تيالّ  الطّائرات )۳  
  الّناس! جانب من شاهدتهامُ  هو أسفل رتفاعإ يف الطّائرات بعض طیران سبب )۴  
  ............... یعل یؤکِّد النَّصِّ  مفهوم -۳۳

  الجت! طائرات إّال  الطّائرات من نستفيد أّال  يجب أنّنا )۱  
  الطّائرات! أنواع أفضل هي الّرسیعة الطّائرات أنّ  )۲  
  أحسن! بشکل املهاّمت جمیع أداء علی تقدر طائرة يّ أ  أنّ  )۳  
  أيضاً! الجت طائرات و القلیلة الّرسعة ذات الطّائرات إىل بحاجةٍ  أنّنا )۴  
: إلیها أشیر الّتي الکلامت نوعّیة عن الّصحیح عّین -۳۴  بخطٍّ

  »الطّائرات« للموصوف صفة بأل/ معرّف -مؤنّث -)اآلِخر ره:مذکّ( تفضیل سمإ  األخری: )۱  
  الجارّ  بحرف مجرور /ر ط م األصلیّة: حروفه -مفرد -مکان سمإ  طار:املَ  )۲  
  »البعض« فاعله و فعل أحرف/ ثالثة بزیادة ثاليث مزید -للغائب -مضارع فعل یستعمل: )۳  
فن« مفعوله املفعول/ یأخذ -زائد حرف له باٍب  نمِ  -»أرَشَدت« ماضیه د:رشِ تُ  )۴     »السُّ
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 »:!خاطئال وهُ فَ  الجت طائرات الطّائرات، كلَّ  یحسب من« اإلعرايّب: املحّل  عن الخطأ عّین -۳۵
  فعلیّة جملة فاعله مع و الّرشط فعل یحسب: )۲  الّرشط أدوات ِمن هو و أمبتد ن:مَ  )۱  
  »ُهوَ « للمبتدأ خرب الخاطئ: )۴  »الطّائرات« إلیه للمضاف املضاف و فاعل کّل: )۳  
 ۳۶-۴۰(الّتالیة  األسئلة عن للجواب املناسب عیِّن(:  
 املزیدة: املصادر ِمنَ  فیه لیس ما عّین -۳۶

  الّدروِس! فهمِ  يف تُساِعُدنا مِتحاناِت اإل  إنَّ  )۲  ِمّنا! کُلٍّ  علی واِجٌب  الَعربیّةِ  اللُّغةِ  تَعلُّم )۱  
  األسامِک؟ تَساقُِط  ظاِهرةَ  تُشاِهدَ  أن ِحبُّ تُ  َهل )۴  تاریخیًّة! آثاراً  مازندرانَ  ِمنطقة يف شاهدتُ  )۳  
ِط  جواَب  عیِّن -۳۷  زائٌد: حرفٌ  لَه الّذي الرشَّ

  الِفلَم! اُشاِهد کنُت  ِعندما البَیِت  ِمن َخرج َمن )۲  )أقداَمکم یُثبِّت و کمیَنُرص  هَ اللّ  تنرصوا إن( )۱  
ل َمن )۴  کثیراً! له یَسُجد خالِقه َعظمةَ  نسانُ اإل  أدرکَ  إن )۳     لِلتُّهِم! نفَسه یُعرِّض ِعلمٌ  له لیس فیام یَتَدخَّ
 ؟معاً  املکانِ  سمُ إ  و التَّفضیلِ  سمُ إ  جاءَ  عبارة أیِّ  يف -۳۸

خصیِّة! َمشاکلِِهم لِحلِّ  اآلَخرینَ  یُشاورُ  أيب )۱   هم املدرسةِ  تالمیذَ  املعلّمُ  أحسنَ  )۲  الشَّ   لِلُمحاولَِة! لِیُشجِّ
نوِب  رشِّ  ِمن الّناِس  أرسارِ  يف ُس التََّجسّ  )۳      !للعلامء التّکریم مجلس يف الفوز عناوین أَهمَّ  الحارضین اُعلِّمُ  )۴  دیننا! يف الذُّ
 معرفًة: لیس التَّفضیلِ  سمَ إ  عیِّن -۳۹

  الَحَجِر! ِمنَ  قَسوةً  أشدُّ  الَعدوِّ  قلُب  )۲  األعلی! ريّب  اُسبِّحُ  یومٍ  کُلِّ  َصباحَ  )۱  
  ِصغري! امَ أیّ  شاَهدتُها قَریةٍ  إلی سافرتُ  )۴  کثیراً! اُحبُّه و أبیَُض  املحبوُب  لوين )۳  
 رشطّیًة: »ما -من« عیِّن -۴۰

  دامئاً! دروَسه یُراِجع هو اً،حقّ  املجدَّ  الطّالَب  هذا أنشطَ  ما )۱  
  الّدرَس! لِتَفهم َجیّداً  املُعلّمةِ  کالمِ  إلی صدیقتي استَمعْت  ما )۲  
  اآلَخریَن! ِمنَ  أکرثَ  آمالَها نالَت الحیاةِ  يف املشاکَِل  تَحّملَِت  من )۳  
  األحواِل! کلِّ  يف الّناَس  یُساِعد و هِ اللّ  سبیلِ  يف أموالَه یُنِفق من )۴  

  
 هاي ولي و سرپرست مؤمنان در كدام آيۀ شريفه بيان شده است؟ ويژگي -۴۱

  )جِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْيَا أيُّهَا الَِّذينَ آمَنُوا اسْتَ() 1  
  )يَا أيُّهَا الَِّذينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَ أطِيعُوا الَرّسُولَ وَ اُولِي الْأمْرِ مِنْكُمْ() 2  
  )الصَّلَاة وَ يُْؤتُونَ الزَّكَاه وَ هُمْ َراكِعُونَ إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ وَ الَِّذينَ آمَنُوا الَِّذينَ يُقِيمُونَ() 3  
  )يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَْومَ الْكَافِِرينَيَا أيُّهَا الَرّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ ِرسَالَتَهُ وَ اللَّهُ () 4  
  از مرگ چيست؟معيار ديدار انسان با خانواده پس  مطابق روايت معصوم  -۴۲

  ) ميزان اعمال نيكي كه مؤمن متوفي انجام داده است.1  
  دهند. ) اعمال خيري كه بازماندگان براي فرد درگذشته انجام مي2  
  اي كه فرد در جامعه جاري ساخته و اثر ماتأخر دارد. ) سنت حسنه3  
  ) مقدار فضايل و امور خيري كه انسان عمر خود را مصروف آنان كرده است.4  
  استقرار سبك زندگي بر مدار عبادت و بندگي خداي حكيم چگونه است؟ -۴۳

  ) انجام واجبات دين و ترك محرمات آن2  ) ايمان قلبي به خداي يگانه و دوري از شرك1  
  شناسي و خداشناسي ، جهان شناسي ) خود4  ) تنفر از دروغ و حسادت و تمايل به خيرخواهي3  
  ها در طول تاريخ بشريت بوده است و الزمۀ درك آن چيست؟ ري ذهني عامۀ انسانساز، درگي كدام سؤال سرنوشت -۴۴

  تدبر عميق در آيات قرآن كريم - ام آمدنم بهر چه بود؟ ) از كجا آمده1  
  تدبر عميق در آيات قرآن كريم - روم آخر ننمايي وطنم؟ ) به كجا مي2  
  سطح زندگي روزمرهفراتر رفتن از  - ام آمدنم بهر چه بود؟ ) از كجا آمده3  
  فراتر رفتن از سطح زندگي روزمره - روم آخر ننمايي وطنم؟ ) به كجا مي4  
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  پذير است؟ اثبات فرضيۀ افزايش آگاهي و درك انسان با فرا رسيدن مرگ، با كدام آيۀ شريفه امكان -۴۵
  )دانستند. گر مياين زندگي دنيا، جز سرگرمي و بازي نيست و سراي آخرت زندگي حقيقي است، ا () 1  
  )گويند: شما در [دنيا] چگونه بوديد؟ اند، مي كنند، درحالي كه به خود ظلم كرده فرشتگان به كساني كه روح آنان را دريافت مي() 2  
را مانند ناپاكان و بدكاران قـرار اند با مفسدان در زمين يكسان قرار خواهيم داد؟ آيا متقين  ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده آيا ما آن() 3  

  )خواهيم داد؟
هنگامي كه ما مرديم و خـاك  «گفتند: كردند و مي آنان (دوزخيان) پيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي() 4  

  )»و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟!
  طلب و سرآمد معين داشتن عمر آدمي، كدام اثر نامطلوب را در زندگي انسان دارد؟ تنهاي متعارض يافتن ميل بي -۴۶

  د.ياب د، اما راهي براي آن نميخواهد براي خدمت به خلق خدا تالش كن ) مي1  
  رود. ها فرو مي باور قلبي در گرداب آلودگي دليل عدم ) در عين اعتقاد به معاد، به2  
  سازد. گيرد و خود را به هر كاري سرگرم مي را پيش مي ) راه فراموشي و غفلت از مرگ3  
  گيرد. شود و تمام تالش خود را براي زندگي آرام به كار مي ارزش مي ) زندگي دنيا برايش با4  
  شود و كدام عامل، استقبال از مرگ را در پي دارد؟ انگاري مرگ مي فقدان نگرش حاكم بر كدام عبارت شريفه مستوجب ناخوشايند -۴۷

  خفت و ذلت يافتن زندگي -)و َمَا يُهْلِكُنَا إلَّا الدَّهْرُ() 2  نداشتن ميل به جاودانگي -)و َمَا يُهْلِكُنَا إلَّا الدَّهْرُ() 1  
  خفت و ذلت يافتن زندگي -)و إنَّ الدَّارَ الĤْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيََوانُ() 4  نداشتن ميل به جاودانگي -)و إنَّ الدَّارَ الĤْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيََوانُ() 3  
  ها دامن خواهد زد؟ ترتيب به ايراد كدام بهانه ، به»فناي انسان با وجود ميل به بقا«و » هاي متنوع و متعدد انسان با مرگ فناي استعداد« -۴۸

  شود؟ باره راهي ديار فنا و نيستي مي آيا انسان به يك - ) دليل اين آمدن و رفتن انسان چه بود؟1  
  آيا اين كار با حكمت خداوند سازگار است؟! - هدف و عبث خواهد بود؟ آفرينش انسان و جهان، بي) آيا 2  
  هايي همچون عقل، وجدان و پيامبران نياز داشتيم؟! آيا به سرمايه - سوي حيات برتر اخروي است؟! ) آيا مرگ تنها گذرگاهي به3  
  دليل نبوده است؟! اعطاي اين همه قابليت و شايستگي به انسان بي - يابد؟ ) چگونه انسان به آنچه كه استحقاق آن را دارد دست مي4  
  اطالعي انسان از چرايي حيات چيست و راهكار صيانت از آن در كدام كالم گهربار نهفته است؟ خسارت بي -۴۹

  »ي.ا خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده« -) از دست دادن عمر1  
  »اي. خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده« -) اعتماد به مكاتب بشري2  
  »خداوند آنچه را كه امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، در كتابش [قرآن] آورده است.« - ) گرفتاري در شقاوت3  
  »ه امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، در كتابش [قرآن] آورده است.خداوند آنچه را ك « - ) دست نيافتن به هدف خلقت4  
  باشد؟ تكرار و محدود عمر، رعايت كدام اصل مي كنندٔه سعادت اوست در فرصت بي مسئوليت انسان براي رسيدن به چيزي كه تضمين -۵۰

  ) آگاهي كاملي از خلقت و جايگاه انسان در نظام هستي كسب نمايد.1  
  بداند چه عاقبتي در انتظار اوست و پس از مرگ چه سرنوشتي دارد. ) دقيقا2ً  
  هاي احتمالي و مشكوك پرهيز نمايد. هاي متقن و قابل اعتماد از پاسخ ) با انتخاب پاسخ3  
  جانبه براي ابعاد روحي و جسمي، مادي و معنوي و فردي و اجتماعي خود باشد. هاي هماهنگ و همه دنبال پاسخ ) به4  
  باشد؟ دهندٔه انجام شايستۀ مأموريت حفظ وحدانيت دين توسط انبياء الهي مي م امر نشانكدا -۵۱

  گفت. شد، دربارٔه توحيد، معاد، عدالت، عبادت خداوند و مانند آن سخن مي ) هر پيامبري كه مبعوث مي1  
  كردند. را تبليغ ميهاي مختلف دين الهي  مانند، در طول زمان ) پيامبران الهي با ايمان استوار و تالش بي2  
  نمودند. آمدند و تعليمات اصيل و صحيح دين را بار ديگر براي مردم بيان مي ) پيامبران الهي مي3  
  كرد. داد و به پيروي از او تأكيد مي آمد به آمدن پيامبر بعدي بشارت مي ) هر پيامبري كه مي4  
  باشد؟ اين مطلب مهر تأييدي بر كدام ويژگي اين كتاب الهي مي راهكار قرآن كريم براي حضور امن بانوان در جامعه چيست و -۵۲

  جانبه بودن جامعيت و همه - ، عزت و عفاف زنان ) تأكيد بر كرامت1  
  ناپذيري از فرهنگ خرافي عصر نزول تأثير - ، عزت و عفاف زنان ) تأكيد بر كرامت2  
  جانبه بودن جامعيت و همه - نان) قائل شدن استقالل مالي و حقوق خانوادگي و اجتماعي براي ز 3  
  ناپذيري از فرهنگ خرافي عصر نزول تأثير - ) قائل شدن استقالل مالي و حقوق خانوادگي و اجتماعي براي زنان4  
  را چگونه اجرا فرمودند؟» بر او نازل شده ادعوا الي اهللا«مستند ادبي  رسول خدا  -۵۳

  طور كامل به آنان آموختند. معارف قرآن كريم را به ) كاتبان و حافظان وحي را دعوت نموده و همۀ1  
  اي كم يا زياد به مردم رساندند. طور كامل از فرشتۀ وحي دريافت نموده و بدون ذره ) آيات قرآن كريم را به2  
  ريزي نمودند. شد، پي ) به كمك انصار مدينه و مهاجرين مكه حكومتي را كه بر مبناي قوانين اسالم اداره مي3  
  وظيفۀ تعليم و تبيين آيات قرآن كريم را برعهده گرفتند تا مردم جزئيات احكام و قوانين را فهميده و عمل نمايند.) 4  
  اسالمي از كدام عبارت شريفه قابل استنباط است؟ هاي سياسي غير وظيفۀ مسلمانان در برابر نظام -۵۴

  )حَاكَمُوا إلَي الطَّاغُوتِيُِريدُونَ أنْ يَتَ() 2    )اُمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا بِهِ() 1  
  )مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلَامِ ِدينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ() 4    )لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ() 3  
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  ؟رساند پيام مستنبط از كدام بيان ارزشمند، تضمين اقامۀ احكام فردي و اجتماعي با رهبري رهبران الهي را به منصۀ ظهور مي -۵۵
  )اللَّهُ أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ ِرسَالَتَهُ() 1  
  »اَنتَ مِنّي بِمَنِزلِة هارونَ مِن موسي اِلّا اَنَّه ال نَبيَّ بَعدي) «2  
  »بالوِاليِةنيَ اِالسالمُ عَلي خَمسٍ عَلَي الصَّالِة وَ الزَّكاِة وَ الصَّومِ وَ الحَجِّ وَ الوِاليِة وَ لَم يُنادَ بشَيٍء كَما نِوديَ بُ) «3  
  »لَن يَفتَرقا حَتّي يَردا عَلَيَّ الحَوضَانّي تاِركٌ فيكُمُ الثَّقَلَينِ كِتابَ اللِّه وَ عِترَتي اَهل بَيتي ما ان تَمَسَّكتُم بهِما لَن تَضِلّوا اَبَدًا وَ انَّهُما ) «4  
  ترتيب كدام است؟ بهشامل اخوت، وصايت و خالفت،  علت و موقعيت كسب مقام شامخ اميرالمؤمنين  -۵۶

  آيۀ ابالغ - ) عدالت4  االنذار حديث يوم -) عصمت3  حديث ثقلين - ) عصمت2  الدار آيۀ يوم - ) عدالت1  
  خورد؟ انسداد ابواب تجديد نبوت با تحقق كدام مستند وحياني، رقم مي -۵۷

  )هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيًرا الْجِنُّ عَلَي أنْ يَأتُوا بِمِثْلِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإنْسُ وَ() 1  
  )لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إذًا لَاْرتَابَ الْمُبْطِلُونَوَ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ() 2  
  )عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لََوجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيًرا أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ() 3  
  )أمْ يَقُولُونَ افْتََراهُ قُلْ فَأتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ() 4  
گويي در  ها سخن مي چگونه با آن اي رسول خدا  «به اصحابي كه پس از سخن گفتن ايشان با كشتگان بدر گفتند:  پاسخ رسول خدا  -۵۸

  باشد؟ ، مؤيد كدام عبارت شريفه مي» اند؟! مردهحالي كه 
  )مِنْ وََرائِهِمْ بَرْزَخٌ إلَي يَْومِ يُبْعَثُونَ() 2  )يُنَبَّؤا االِنسانُ يَومَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ َاخَّرَ() 1  
  )كُمْ إلَي يَْومِ الْقِيَامَةِاللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّ() 4    »النَّاسِ نِيَامٌ فَإذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا) «3  
  هاي اعمال نيك به دنيا در هنگام مرگ، چيست؟ خاستگاه مردوديت درخواست متقاضيان جبران كاستي -۵۹

  )حَتَّي إذَا جَاءَ أحَدَهُمُ الْمَْوتُ قَالَ َربِّ اْرجِعُونِ(؛  ، اختيار و عمل در برزخ ) برچيده شدن بساط تكليف1  
  )إنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا(؛  واقعي بودن درخواست گناهكاران براي جبران ير) علم خداوند به غ2  
  )مِنْ وََرائِهِمْ بَرْزَخٌ إلَي يَْومِ يُبْعَثُونَ(؛  هاي حيات دنيوي ) آگاهي مطلق خدا به كوتاهي3  
  )لَعَلِّي أعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ(؛  ) ترديد گناهكاران در جبران مافات4  
  ، پاسخي راهگشا براي كدام پرسش دربارٔه رستاخيز است و بيانگر كدام شاهد آن است؟ استناد به قدرت اليزال الهي در انجام همۀ امور عالم -۶۰

  اشاره به پيدايش نخستين انسان - كند؟ ها را پس از مرگ زنده مي ) خداوند چگونه اين1  
  هايي از زنده شدن مردگان نمونه - كند؟ ميها را پس از مرگ زنده  ) خداوند چگونه اين2  
  هايي از زنده شدن مردگان نمونه -هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ ) كيست كه اين استخوان3  
  اشاره به پيدايش نخستين انسان - هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ ) كيست كه اين استخوان4  

  
61- Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about …………… 

English all around the world. 
 1) a billion learners of  2) one billions learners of  
 3) one billions of learners 4) one billion learners of  
62- The horse had especially attracted their attention, because it was …………… animal they had ever 

seen; so it became the center of their first attack. 
 1) the biggest and strangest 2) bigger and more strange  
 3) biggest and the most strange 4) the most big and most strange 
63- She …………… . 
 1) did not play well the guitar at last Sunday the graduation party 
 2) didn't play well at the graduation party the guitar last Sunday 
 3) did not play the guitar well at the graduation party last Sunday 
 4) didn't play the guitar well last Sunday at the graduation party 
64- We …………… in Istanbul; on the first day we visited the famous mosques and on the other days 

we just shopped. 
 1) just spent a little days  2) spent very few day 
 3) spent a lots of days  4) only spent a few days 

  

  Reading ابتدای تا ۲ درس و ۱ درس :۲ انگلیسی زبان      ۲ درس :۱ انگلیسی زبان
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65- More than 90% of the people who go on a diet and dip below their body's natural weight will 
finally …………… that weight back. 

 1) access 2) gain 3) join 4) check 
66- In learning a second language, some people are very analytical and want a rule for everything, 

while others …………… to gather examples and copy them. 
 1) prepare 2) prevent 3) prefer 4) measure 
67- Since her last name was Wu, many people thought her …………… was Chinese because of her 

short last name. 
 1) belief 2) explanation 3) nationality 4) reality 
68- However, he became …………… mathematics and decided to make the mathematical subject and 

philosophy his profession, although his father wanted him not to do so.  
 1) based on 2) waited for 3) confident about 4) interested in 
69- Someone once said that the fewer clear …………… you have in support of an opinion, the stronger 

your emotional attachment is to that opinion. 
 1) styles 2) orders 3) elements 4) facts 
70- My English teacher measures our speaking …………… on a weekly basis by listening to us and 

taking notes during in-class discussions. 
 1) ability 2) fortune 3) value 4) media 
71- Nobody wanted a war but when the chips were down and the enemy was ready to attack, everyone 

volunteered to …………… their homeland. 
 1) defend 2) develop 3) create 4) collect 
72- While these happen relatively commonly in the real world, they …………… happen during 

candidate speeches or video calls, which are the main targets during an election season. 
 1) mainly 2) simply 3) rarely 4) fluently 
 Cloze Test 

It seems that for every expert who tells you a certain food is good for you, you’ll find another 
saying …(73)… the opposite. The truth is that while some specific foods or nutrients have been 
shown to have a valuable effect on mood, it’s your overall dietary …(74)… that matters the most. 
The cornerstone of a healthy diet should be to replace processed food with real food whenever 
possible. Eating food that is …(75)… possible to the way nature made it can …(76)… a huge 
difference to the way you think, look, and feel. 

73- 1) exactly 2) necessarily 3) properly 4) wrongly  
74- 1) pattern 2) region 3) risk 4) disorder 
75- 1) closer than 2) more close 3) as close as 4) the closest 
76- 1) get 2) put 3) take 4) make 
 Reading Comprehension 

Sport helps children develop both physically and mentally. Physical activity should be part of 
our daily life. Practicing any kind of sport from an early age helps children in many ways, for 
example, group activities improve interaction and social integration. It also improves the mental 
level and promotes a healthy lifestyle in adulthood, as the habits we acquire as children are often to 
stay. Sports have multiple healthy benefits. If we talk on a psychological or personality level, sports 
activities (especially those done in groups) help children strengthen their social self-esteem, and 
allow them to understand the importance of having and respecting the rules. 

Another aspect to consider is what type of sport or activity will suit best the child considering 
his/her conditions and abilities. A more timid and shy child is likely to get better at a sport where 
she/he has to relate to peers. To a more active one, an individual sport such as tennis can help 
better develop her/his ability to concentrate. One of the perhaps most relevant issues is the 
importance of physical exercise, not only in children but also in young and old people, because 
moderate daily physical exercise helps prevent overweight and obesity. Taking into account the 
growth of the percentage of children and young people with obesity and overweight in the Western 
world, the inclusion of sport in the family routine becomes almost necessary.  
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77- What does the passage mainly discuss? 
 1) Good habits that improve wellness 
 2) The role of mental activity in our daily life  
 3) Reasons why group activities lead to a healthy lifestyle 
 4) The importance of sport for the children’s health 
78- Which of the following statements is NOT true according to the passage? 
 1) One of the benefits of daily exercise is preventing overweight. 
 2) Sports help children develop only physically. 
 3) An advantage of group activities is for shy children to socialize with peers. 
 4) Individual sports are one of the many options to help more active children concentrate. 
79- What does the word “peer” in the second paragraph mean? 
 1) Members of a family  2) Talkative person 
 3) A person of the same age 4) Energetic person 
80- The author uses the example in the first paragraph in order to …………… . 
 1) modify an earlier statement 
 2) describe an unusual event  
 3) mention an exception 
 4) further support the main point of the same paragraph 
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 12  95  81  15  شناسي زمين

  دقيقه 33  115  96  20  رياضي

  دقيقه 25  145  116  30  شناسي زيست

  دقيقه 30  165  146  20  فيزيك

  دقيقه 20  185  166  20  شيمي

  دقيقه 120گويي:  مدت پاسخ  105ها:  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

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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   گرفت؟ نظر در سيارات حركت مدار بيضي كانون در و ثابت شكل به را خورشيد دانشمند، كدام -۸۱

  كوپرنيك نيكوالس) ۴  براهه تيكو) ۳  كپلر يوهانس) ۲  سجزي ابوسعيد) ۱  
   دهد؟ مي نشان را زمين سيارٔه تكوين مراحل درست بترتي گزينه، كدام -۸۲

  هواكره -كره سنگ -كره مذاب) ۲    كره آب -كره زيست -هواكره) ۱  
   ها ورقه حركت -هواكره -ها ياخته تك) ۴  رسوبي سنگ -آذرين سنگ -دگرگوني سنگ) ۳  
   ............... دارد، قرار تر پايين جغرافيايي عرض در كه شهري به نسبت دارد، قرار جغرافيايي باالتر هاي عرض در كه شهري -۸۳

   است. كمتر هايش شب و روز ساعت اختالف) ۲  دارد. كمتري هواي دماي ميانگين) ۱  
   دارد. بيشتري تابش زاويۀ) ۴  دارد. كمتري زمين سطح كرويت) ۳  
   كرد. گيري اندازه ............... پايدار عنصر به را ............... ناپايدار عنصر نسبت بايد موميايي، جسد دقيق سن تعيين در -۸۴

  ۱۴ نيتروژن -۱۴ كربن) ۴  ۱۲ كربن -۴۰ پتاسيم) ۳  ۲۰۶ سرب -۲۳۸ اورانيوم) ۲  ۱۴ كربن -۱۴ نيتروژن) ۱  
   باشد؟ اي  قاره ضخيم پوستۀ در شكاف ايجاد باعث تواند مي ها، ورقه نوع كدام حركت از حاصل پيامد -۸۵

  اقيانوسي -اي  قاره ورقۀ سريع شدن نزديك) ۲    اقيانوسي رقۀو دو شدن دور) ۱  
   اي  قاره ورقۀ دو لغزيدن هم كنار) ۴    اي   قاره ورقۀ دو شدن دور) ۳  
   كرد؟ بررسي توان مي زير مورد كدام كمك با را ريزگردها پراكندگي -۸۶

   خورشيدي حرارتي انرژي) ۲  سنگي هاي اليه تشكيل تأخر و تقدّم) ۱  
   زمين سطح از باالتر و دور از سنجش) ۴  زمين درون به الكترومغناطيس رتوهايپ) ۳  
   ؟نيست جواهرات تشكيل شرايط از مورد كدام -۸۷

   زمان گذشت) ۴  شديد تبخير) ۳  زياد عمق) ۲  ماگما تبلور) ۱  
   ............... نفتي، تلۀ يك در -۸۸

   باشد. مي قطعي فرار مواد و آب حضور) ۲  است. الزامي نفوذپذير سنگ پوش وجود) ۱  
   شود. مي نفتي چشمۀ ايجاد باعث ها گسل وجود) ۴  است. نفوذپذيري و تخلخل داراي مخزن سنگ) ۳  
   است؟ كدام دما اختالف زمين، سطح به نسبت زمين متري ۱۲۰۰ عمق در -۸۹

  ۱ (C12  ۲ (C120  ۳ (C36  ۴ (C360   
   است. ............... كانسنگ كانۀ ترين مهم ............... شيميايي فرمول با گالن -۹۰

  ۱ (PbS- ۲  سرب (Pb S2 Fe) ۴  مس -CuFeS2) ۳  گوگرد -3 O3   نآه -4
   است. ............... نوع از سنگ زغال معرف  رو روبه شكل -۹۱

   آنتراسيت) ۱  

  (تورب) پوده) ۲  

  ليگنيت) ۳  

  بيتومينه) ۴  

   شود؟ آبدار اليۀ يك در ايستابي سطح عمق كاهش باعث تواند مي زير عامل كدام -۹۲
   آبدار سفرٔه تغذيۀ كاهش) ۲    ذرات اندازٔه افزايش) ۱  
   ها سنگ انحالل و هوازدگي كاهش) ۴  نفوذپذيري ميزان و بارش شدت) ۳  
   است. ها رودخانه آب از ............... زيرزميني، هاي آب در امالح ميزان ، ............... دليل به -۹۳

  كمتر -ها سنگ الي البه در امالح نشيني ته) ۲  كمتر -زيرزميني هاي آب زياد دماي) ۱  
  بيشتر -زيرزميني آب حركت بودن كند) ۴  بيشتر -فشار حتت آبدار هاي اليه وجود) ۳  
   دهد؟ مي نمايش را ها آبخوان با مرتبط پديدٔه كدام ، رو روبه شكل -۹۴

   زيرزميني آب رويۀ بي برداشت) ۱  
   آبي منابع حد از بيش آلودگي) ۲  
   كيفي حريم رعايت عدم) ۳  
  فسيل آب منابع فراواني) ۴  

  »خاک منابع« ابتدای تا ۳ فصل تا ۱ فصل از :یشناس زمین
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   است؟ زير مورد كدام به وابسته ،آبخوان يك در ها آب هدايت و انتقال -۹۵
  سنگ و خاك منافذ ارتباط) ۲  كل حجم به نسبت خالي فضاهاي حجم) ۱  
   مويينه حاشيۀ ضخامت) ۴    آبدار اليۀ شيب درصد) ۳  

  
   ؟نيست تابع يك زير، روابط از يك كدام -۹۶

  دهد. مي نسبت را آن مساحت مربع، يك ضلع به كه اي  رابطه) ۱  
   دهد. مي نسبت را آن ضلع لوزي، يك محيط به كه اي  رابطه) ۲  
  دهد. مي نسبت را آن چهارم ريشۀ طبيعي، عدد هر به كه اي  رابطه) ۳  
   دهد. مي نسبت را آن جذر طبيعي، عدد هر به كه اي  رابطه) ۴  

 تابع برد -۹۷ f ( ,m n) ,(n ,m ),( ,n)   23 1    است؟ كدام n مقدار باشد. مي ۶ عدد لشام ،3

  ۱ (۶  ۲ (۵  ۳ (۴-  ۴ (۵-  
nترتيب  به Bو  Aدو مجموعۀ  -۹۸ 3 nو  2 7     برد يك تابع هستند؟ Bدامنه و مجموعۀ  A، مجموعۀ nازاي چند مقدار طبيعي  عضو دارند. به 18

  ۱ (۵  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۲  
f گرا -۹۹ ( ) x f ( x)   3 2 f مقدار باشد، 0 ( )2 است؟ كدام   

  صفر) ۴  ۴) ۳  ۷) ۲  ۱) ۱  
   است؟ كدام تابع اين ضابطۀ ايم. نوشته (x) آن طول از تابعي صورت به را محيط است. مربع متر سانتي ۱۰ مستطيلي مساحت -۱۰۰

  ۱ (x
x
2 40  ۲ (x

x 

2

10  ۳ (x
x
22 20  ۴ (x

x



22 40
10   

 تابع اگر -۱۰۱ f ( , x ) ,(x x , )  2 22 7 3  تابع و هماني 0 g (x , y) ,( , x )  21 y مقدار باشد، ثابت 7 x است؟ كدام   

  ۱ (۱۲-  ۲ (۶  ۳ (۶-  ۴ (۱۲  

 تابع نمودار زير شكل -۱۰۲
ax x

f (x) b x c
x x c

 
  
  

2 1
1

3
b مقدار باشد. مي  c است؟ كدام   

  ۱ (8
3   

  ۲ (۸   

  ۳ (3
8   

  ۴ (1
8   

,  ها  آن دامنۀ كه خطي توابع -۱۰۳  1 ,  ها  آن برد و 2  2    است؟ كدام A نقطۀ عرض و طول مجموع اند. متقاطع A نقطۀ در باشد، مي 5
  ۱ (۴  ۲ (۵/۴  ۳ (۴-  ۴ (۵/۴-  

f تابع نمودار -۱۰۴ (x) x x   211 4 8    ؟كند نمي عبور مختصات محورهاي ناحيۀ كدام از ،42

   دوم) ۴  اول) ۳  سوم) ۲  چهارم) ۱  

 تابع -۱۰۵ f ( , ) , ( , ) , (m , ) ,(m , )  21 2 2 3 1 2 f است، يك به يك 1 (m)1 است؟ كدام   

  صفر) ۴  ۴) ۳  ۳) ۲  ۱) ۱  
   است؟ نادرست گزينه كدام -۱۰۶
   رسيم. مي كل به جزء از استقرايي استدالل در) ۱  
   نيست. درست الزاماً قضيه عكس باشد، درست اي  قضيه اگر) ۲  
   است. درست همواره حكم آن گفت توان نمي كرد، پيدا نقض مثال حكمي براي نتوان اگر) ۳  
   رسيم. مي تناقض به سپس و گيريم مي نظر در را فرض خالف ابتدا خلف برهان در) ۴  

 

 ۳ فصل ۳ درس ابتدای تا ۱ فصل :۲ ریاضی      ۵ فصل :۱ ریاضی
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)A نقاط -۱۰۷ , )3 2، B( , )4 )C و 1 , )0    است؟ كدام AC ضلع بر وارد ارتفاع طول هستند. مثلثي رأس سه 4
  ۱ (2 5  ۲ (5  ۳ (3 5  ۴ (۵  
CD ،رو شكل روبه در -۱۰۸ EN و BC DE راگ باشد. مي ND AN    باشد؟ مي ND برابر چند AB آنگاه باشد، 2

  ۱ (۹   

  ۲ (۶   

  ۳ (۵/۴  

  ۴ (۵/۳  

ˆ ، رو روبه شكل در -۱۰۹ ˆCBO ADO .مثلث مساحت است OBC مثلث مساحت برابر چند OAD است؟   

  ۱ (۲   

  ۲ (۳  

  ۳ (۴  

  ۴ (۹  

 BC و AB اضـالع انـدازٔه اگـر كند. قطع N و M نقاط در را آن تا ايم كرده رسم BD قطر بر عمود دو C و A نقاط از ABCD مستطيل در -۱۱۰
   است؟ چقدر MN خط پاره طول باشند، واحد ۳ و ۴ ترتيب به

  ۱ (۶/۳  ۲ (۸/۲  ۳ (۸/۱  ۴ (۴/۱  

x تابع دامنۀ -۱۱۱ xf (x)
x x b


 

2
2

2
5

 صورت به  a , 2R مقدار باشد، مي a b است؟ كدام   

  ۱ (۹  ۲ (۳  ۳ (۳-  ۴ (۶-  
f هماني تابع -۱۱۲ (x) x است؟ مساوي زير توابع از يك كدام با   

  ۱ (xg(x)
x


2

  ۲ (g(x) x 2  ۳ (x xg(x)
x





2

1  ۴ (x xg(x)
x




3
2 1

   

x اگر -۱۱۳ x      1 ( دارد؟ صحيح مقدار چند x باشد، 5   است.) صحيح جزء نماد  
  ۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۲  ۴ (۱  

۱۱۴-  و  معادلۀ هاي ريشه x (m )x m   2 1 3  ۀرابطـ ،m مثبت مقدار يك ازاي به اگر هستند. 0   2  اخـتالف باشـد، برقـرار 1
   است؟ كدام همعادل هاي ريشه

  ۱ (۲  ۲ (۷  ۳ (۵  ۴ (۶  

ax معادلۀ كه a از مقاديري مجموع -۱۱۵ a x ax    3 23 4    است؟ كدام باشد، حقيقي ريشۀ داراي  ها  آن ازاي به 0

  ۱ (
5
3  ۲ (4

3  ۳ (
3
   صفر) ۴  7

  
  باشد؟ يم درست دنيكش نفس با ارتباط در ريز ۀنيگز كدام -۱۱۶
  .باشد يم جانوران ۀهم در آشكار يها يژگيو از يكي دنيكش نفس) ۱  
  .كنند يم يريجلوگ pH كاهش از ،اكسيد كربن دي دفع با انجانور) ۲  
  .است اكسيد كربن دي شيافزا از تر خطرناك بدن در ژنياكس كاهش) ۳  
  .است كساني يبازدم و يدم يهوا بيترك و است گاز چند از يمخلوط هوا پنداشت يم ارسطو) ۴  

 

 ۴ فصل انتهای تا ۱ فصل از :۲ شناسی زیست      ۵ و ۳ های فصل :۱ شناسی زیست
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  كند؟ يم ليتكم نادرست طور به را ريز عبارت نهيگز كدام -۱۱۷
  .» ............... ظرف ............... عمل هنگام در«  
  است انتظار مورد »الف« -بلند ۀلول در يمكش فشار جاديا دم،) ۱  
  است شتريب »الف« -عيما به يورود اكسيد كربن دي زانيم بازدم،) ۲  
  نمود مشاهده زمان هم طور به توان يم را -دو هر در حباب جاديا بازدم، و دم) ۳  
  شود يم رنگ زرد بلو موليت برم محلول و شود يم انجام »الف« -در رنگ رييتغ نياول بازدم،) ۴  
  ؟باشد يم درست تنفس دستگاه يهاد بخش ساختار و عملكرد با ارتباط در ريز ۀنيگز كدام -۱۱۸
  .دارد نقش ها يناخالص دفع يبرا  ها  آن از يكي كه شود يم ختم يراه دو به خود يانتها در يا چهيماه گذرگاه) ۱  
  .رانند يم باال سمت به تنها را افتاده دام به يها يناخالص ، خود يها مژك يضربان حركات با دار مژك يها اختهي) ۲  
  .است كمتر چپ ياصل ٔهژينا به نسبت نآ قطر يول ،بلندتر چپ سمت ياصل ٔهژينا به نسبت راست سمت ياصل ٔهژينا طول) ۳  
  .باشد يم هوا يها يناخالص ورود از يريجلوگ يبرا يساختار يدارا و است يفرش سنگ بافت از آن به هوا ورود ريمس يابتدا) ۴  
  د؟ينما يم ليتكمدرستي  به را ريز عبارت ه،نيگز كدام -۱۱۹
  .» ............... خالف بر ...............، يها ژكينا «  
  باشند يم دار مژك مخاط يدارا يا مبادله يها ژكينا -ييانتها) ۱  
  است دهينرس ها حبابك به كه هستند مرده يهوا يدارا ها حبابك -يا مبادله) ۲  
  شوند گشاد و تنگ توانند يم يغضروف بافت كم زانيم ليدل به ها ژهينا -يا مبادله) ۳  
  باشد داشته وجود نشده دهيپوش چهيماه توسط كه شش از يا هيناح در ياصل يها ژهينا -توانند يم ييانتها) ۴  
  ؟باشد يم شده ادهد عبارت مانند يستنادر اي يدرست نظر از هنيگز كدام -۱۲۰
  ».است تماس در بافت نوع دو با آن يرونيب يۀال برخالف جنب ٔهپرد يدرون ۀيال«  
  .باشد يم طيمح يهوا مشابه مرده يهوا بيترك گفت توان يم) ۱  
  .شود يم شروع ،دارد نقش تنفس زمان مدت ميتنظ در كه مغز از يبخش دستور با دم عمل) ۲  
  .اند داخل سمت به مخاط يخوردگ نيچ حاصل ها پرده نيا است، يصوت هاي  پرده يريارگقر محل حنجره) ۳  
  .كرد خارج قيعم بازدم كي با توان يم سازد، يم ممكن را رامآ تنفس دو نيب ۀفاصل در گازها تبادل كه ييهوا از يبخش) ۴  
  . ............... كه يجانور هر با ارتباط در -۱۲۱
  دارد يشكم يعصب طناب گفت توان يم ندارد، تنفس يبرا يا ژهيو ساختار) ۱  
  كند يم استفاده ها وني و آب ٔهريذخ يبرا مثانه از است، يپوست تنفس يدارا) ۲  
  دارد پشتي عصبي طناب لزوماً گفت توان ينم كند، يم استفاده تنفس يبرا شش از) ۳  
  اند ينمك غدد يدارا حتم طور به است، شتريب پستانداران به نسبت  ها  آن تنفس ييكارا) ۴  
  ؟است درست ريز موارد از مورد چند -۱۲۲
  .است كارآمد اريبس انيآبز ۀهم يها آبشش در ها گاز تبادل )الف  
  .باشد يم حلق و دهان يها چهيماه از استفاده ازمندين يشش تنفس يبرا قورباغه )ب  
  .كند كمك هوا كردن خارج به كه ستا يعضالت اي عضله انقباض ازمندين يعاد بازدم انسان، در )ج  
  .شود يم ديتول كربنات يب تينها در آب، و اكسيد كربن دي بيترك از ها، حبابك اطراف هاي رگيمو در )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  ؟است نشده انيب يدرست به سالم، و بالغ انسان در  ها  آن يحفاظت يها بخش و ها هيكل مورد در نهيگز كدام -۱۲۳
  .باشد يم راست سمت يۀكل حفظ در  ها  آن نقش از تر رنگ پر ، چپ سمت يۀكل حفظ در ها دنده قشن) ۱  
  .دارند دخالت راست و چپ يۀكل دو هر از حفاظت در ،يونديپ بافت جنس از ساختار سه حداقل) ۲  
  .شود جاديا زراهيم يتاخوردگ و هيكل اطراف يچرب حد از شيب ليتحل علت به تواند يم يويكل يينارسا) ۳  
  .شود يم دهيد هيكل يها هرم نيب فاصل حد در هيكل يقشر بخش از يمقدار ، هيكل يطول برش در) ۴  
  ؟باشد يم درست انسان يها هيكل در ادرار ليتشك يساختارها با ارتباط در مورد كدام -۱۲۴
  .شود يم محسوب ادرار يآور  جمع جهت يساختار لوله، نيا ييانتها بخش كه باشند يم خود طول در يا لوله يدارا) ۱  
  .شود يم )گلومرول( كالفك ليتشك موجب كه كند يم افتيدر هيكل يمركز بخش در را يسرخرگ ها، آن مانند فيق يابتدا) ۲  
  .باشد يم شتريب مشيضخ يانتها طول از آن ميضخ يابتدا طول كه دارد نام هنله قوس ها، آن ۀلول در شكل U بخش) ۳  
  .دهد يم ليتشك هنله قوس و خورده چيپ يها لوله اطراف در را يا لوله دور يرگيمو ۀشبك خود، انشعاب با رانواب سرخرگ) ۴  
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  است؟ شده انيب ينادرست به رو، هروب شكل با ارتباط در عبارت كدام -۱۲۵

 و كوتـاه يپاهـا نيب يها شكاف كه باشد يم ييها اختهي يدارا ۳ ٔهشمار بخش) ۱  
  .شوند يم محسوب نفرون به شده تراوش مواد عبور محل ها، ختهاي نيا فراوان

 به باشد، يم همراه يستيز يانرژ صرف با شتريب كه ادرار ليتشك ۀمرحل نيدوم) ۲  
  .شود يم آغاز ۴ ٔهشمار بخش به مواد ورود محض

 سـرخرگ از ۲ ٔهشـمار سرخرگ خوناب در گلوكز و دهاياس نويآم ، آب زانيم) ۳  
  .است كمتر ۱ ٔهشمار

 كربنـات يبـ بازجذب مقدار كند، يم دايپ شيافزا خون pH مقدار كه يهنگام) ۴  
  .ابدي يم كاهش ۴ بخش توسط

  باشد؟ يم مناسب ريز عبارت ليتكم يبرا نهيگز كدام -۱۲۶
  .» .................. كه باشد يم ادرار در موجود يدفع مواد از «.................  
  شود انسان مرگ موجب تواند يم خون در آن تجمع و است يسم اريبس -اوره) ۱  
  دارد را دهايپيل از يانواع ديتول ييتوانا كه است ياندام آن ديتول محل -اوره) ۲  
  ابدي يم شيافزا هيكل در آن فعال بازجذب خون، ياسمز فشار كاهش صورت در -آب) ۳  
  كند جاديا را نقرس يماريب مفاصل در تواند يم  آب در ادشيز يريپذ انحالل علت به -دياس كياور) ۴  
  ؟باشد وني يباال غلظت و يآب كم با مقابله يبرا شور آب انيماه يسازوكارها از تواند يم ريز موارد از مورد چند -۱۲۷
  روده به ظيغل اريبس ديكلر  ميسد ترشح )الف  
  دهان قيطر از آب ياديز مقدار دنينوش ب)  
  ظيغل ارادر صورت به هيكل توسط ها وني دفع )ج  
  ها آبشش قيطر از ها وني يبرخ دفع د)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  .شود يم دهيد ............... توانند يم كه يجانداران در -۱۲۸
  يشكم يعصب طناب كنند، دفع زبان اي چشم كينزد ينمك غدد قيطر از را ياضاف نمك) ۱  
  متفاوت يژگيو با يتنفس ساختار نوع دو دهند، شيافزا يخاص طيشرا در را خود ۀمثان حجم) ۲  
  اتيح دوم سطح كنند، دفع يانقباض يها لوواكوئ كمك به را اسمز قيطر از شده وارد آب) ۳  
  زهيسنگر يدارا يساختار معده، ييجلو بخش در كنند، دفع روده قيطر از را اسيد كياور) ۴  
 درسـت دارنـد، يعصـب اميـپ ديـتول و يريپـذ كيتحر ييتوانا آن ياصل يها اختهي كه انسان در يدستگاه ٔهدربار ريز عبارات از كي كدام -۱۲۹
  ؟باشد يم
  .دهند انتقال يگريد به را آن و كنند تيهدا را يعصب اميپ توانند يم دستگاه نيا يها اختهي تمام) ۱  
  .كند يم مصرف ATP كند، يم خارج را ميسد وني دو و وارد ميپتاس وني سه خود تيفعال هربار در كه ينيپروتئ) ۲  
  .باشد يم يعصب ۀرشت مجاورت در دارند، نقش نيليم غالف ليتشك در كه ييها اختهي ۀهست) ۳  
  .رديگ يم صورت غشاء عرض از ميسد يها وني خروج عمل، ليپتانس نمودار يباالرو بخش ثبت زمان در) ۴  
  ؟باشد يم زير ۀجمل همشاب ،ينادرست اي يدرست لحاظ از كي كدام ،ها گزينه انيم از -۱۳۰
 يبعد ۀاختي به اميپ نيا انتقال موجب و شوند يم وارد يا هيهما يفضا به يعصب ناقل حامل يها سهيزكير آسه، ۀانيپا به يعصب اميپ دنيرس با«  
  .»گردند يم
  .كند يم كنترل زين را بدن يدما و بوده تنفس ياصل مركز دارد، قرار مخچه يجلو كه مغز از يبخش قسمت نيتر نييپا) ۱  
  .شوند حذف يناپسيس يفضا از ديبا ها ناقل آن، ديجد انتقال امكان و يعصب اميپ حد از شيب انتقال از يريجلوگ يبرا) ۲  
  .است دار نيليم يها رشته شامل ديسف ٔهماد و نيليم بدون يعصب يها رشته و يعصب يها اختهي جسم شامل يخاكستر ٔهماد) ۳  
  .كنند عبور آن از توانند يم داروها يبرخ و گلوكز اما ندارد، وجود يمنفذ مغز يها رگيمو در يفرش سنگ يها اختهي نيب آنكه با) ۴  
  است؟ شده انيب يدرست به يمركز يعصب دستگاه يها ساختار اب ارتباط در نه،يگز كدام -۱۳۱
  .گردد يم يعصب يها اميپ تيتقو موجب ، ها تاالموس برخالف پوتاالموسيه) ۱  
  .كند يم فايا نقش مدت كوتاه ۀحافظ جاديا در ، مخچه همانند يا كناره ۀسامان) ۲  
  .است شده ليتشك دار نيليم يها رشته از ، گوش سه رابط همانند يا نهيپ رابط) ۳  
  .دارد قرار داخل در يخاكستر ٔهماد و خارج ديسف ٔهماد ، نخاع برخالف مغز در) ۴  
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  باشد؟ يم درست ريز موارد از مورد چند -۱۳۲
  .است گرفته قرار سوم بطن ينييپا ۀلب در كه دارند قرار يبخش عقب در چهارگانه يها يبرجستگ )فال  
  .كند يم منتقل را يحركت اميپ و بوده فعال معموالً فرستد، يم اميپ غدد به كه يعصب دستگاه از يبخش )ب  
  .باشد يم يحس يكمش ۀشير و يحركت يها رشته شامل ، يپشت ۀشير دارد، شهير دو ينخاع عصب هر )ج  
  آورند. مي ياد به را بيآس از قبل خاطرات قطعاً ده،يد  بيآس  ها  آن پوكامپيه كه يافراد )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  باشد؟ يم درست انسان چشم عملكرد و ساختار با ارتباط در نهيگز كدام -۱۳۳
  .شود يم تر كيبار زين يعدس و تر شل يزيآو يتارها دور، ياياش دنيد هنگام در) ۱  
  .دارد نقش تطابق در و بوده متصل يعدس به كه است يساختار شامل چشم يانيم يۀال) ۲  
  .روند يم مخ قشر به يينها پردازش يبرا كه دهند يم ليتشك را يينايب عصب ،ينور يها رندهيگ يها آسه) ۳  
  .دهند يم حركت را آن اند متصل چشم ٔهكر به كه ييها چهيماه و دارد قرار چشم ۀكاس ياستخوان رٔهحف در چشم ٔهكر) ۴  
  ؟است كرده انيب ينادرست به را رندهيگ نوع نهيگز كدام .است شده آورده آن محرك نوع به توجه با رندهيگ نوع و نام نهيگز هر در -۱۳۴
  ييايميش -زبان يرو ييچشا يها رندهيگ) ۲    ييدما -گرما ٔهرنديگ) ۱  
  يكيمكان -ها رگ ٔهواريد فشارخون ٔهرنديگ) ۴  يكيمكان -آئورت در ژنياكس زانيم ٔهرنديگ) ۳  
  باشد؟ يم درست انسان در ركيرجيج يپاها در صدا يكيمكان ٔهرنديگ معادل مورد در نهيگز كدام -۱۳۵
  .سازد يم مرتبط حلق با را بخش آن ،استاش پوريش كه دارند قرار گوش از يبخش در) ۱  
  .كنند يم ديتول يعصب اميپ باشند، يم ينيژالت ٔهماد با تماس در كه شانيها مژك لرزش با) ۲  
  .كنند يم تيهدا مخچه ژهيو هب و مغز سمت به را ه شد ديتول يعصب اميپ ،يعصب يها اختهي ۀآس) ۳  
  .هستند عمود هم بر فضا جهت سه در مجرا سه نيا كه اند گرفته قرار يا رهيدا مين يمجرا سه عدٔهقا در) ۴  
  . ................ انسان يجانب اسكلت يها استخوان برخالف انسان، يرمحو اسكلت يها استخوان -۱۳۶
  .باشند يم ياستخوان بافت نوع دو هر يدارا) ۲  .شوند يم ضعف دچار ، D نيتاميو كمبود اثر در) ۱  
  .دارند نقش يخون يها اختهي ديتول در) ۴  .دارند نقش بدن حساس يها بخش از حفاظت در) ۳  
  است؟ شده انيب يدرست به ران استخوان ٔهربارد عبارت، كدام -۱۳۷
  .است شده پر فشرده ياستخوان بافت از تنها ران استخوان طول) ۱  
  .است كرده پر استخوان مغز فقط را ياسفنج بافت نيب يها حفره) ۲  
  .باشد يم يپوك به مبتال استخوان از شتريب يعيطب استخوان حفرات تعداد) ۳  
  .هستند متحدالمركز ريدوا در فشرده بافت در موجود يناستخوا يها اختهي تمام) ۴  
  . ............... شود، يم منقبض .............. چهيماه كه يزمان هر انسان، در -۱۳۸
  شود يم ديتول گرما يمقدار -ران سر چهار) ۲  باشد يم يكريپ دستگاه ياراد بخش ريثأت تحت -بازو سر دو) ۱  
  كند يم رييتغ ياديز مقدار به آن طول -ران سر دو) ۴  شود يم تر كوتاه نيوزيم يها رشته طول -بازو سر سه) ۳  
  ؟است شده انيب يدرست به ،يا چهيماه ۀاختي كي ٔهدربار عبارت كدام -۱۳۹
  .اند گرفته قرار يا چهيماه يها اختهي درون در يعصب ناقل يها رندهيگ) ۱  
  .شود يم قطع نياكت و نيزويم سر نيب اتصال ن،يوزيم سر به ATP اتصال با) ۲  
  .است توپالسميس يا نهيزم ٔهماد از كمتر يآندوپالسم ۀشبك در ميكلس يها وني ظتلغ) ۳  
  .باشند يم نياكت با اتصال در نيوزيم يسرها ۀهم باشد، يم انقباض حالت در ۀاختي كه يزمان) ۴  
  ؟است شده انيب يدرست به ريز موارد از مورد چند -۱۴۰
  .دارند زين استخوان دارند، يغضروف اسكلت كه يجانوران )الف  
  .دارد را يخون يها اختهي ديتول ييتوانا ران، يانتها ياستخوان يها اختهي )ب  
  .شود يم افتي ها تارچه اطراف در ميكلس وني ،يا چهيماه يتارها در انقباض نوع هر نيدرح )ج  
  .شود ينم مشاهده رهيت بخشي دارند، وجود يانقباض يها نيپروتئ از يكي فقط كه يمحل هر در ساركومر كي در )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  ؟كند يم كامل ينادرست به را ريز عبارت نهيگز كدام -۱۴۱
  .» ............... يعصب يها ناقل .............. ها هورمون«  
  شوند ترشح يعصب يها اختهي از توانند يم -همانند) ۱  
  باشند برد كوتاه يها كيپ جزو توانند ينم -برخالف) ۲  
  شوند يم يونديپ بافت نوع كي وارد بالفاصله ترشح از پس -برخالف) ۳  
  هستند هم كينزد در كه كنند برقرار ارتباط ييها اختهي نيب توانند يم -همانند) ۴  
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  ؟باشد ينم است، اطارتب در بدن يها اختهي تمام با كه انسان بدن يارتباط دستگاه يها يژگيو از نهيگز كدام -۱۴۲
  كنند. مي منتقل دور اي فاصله به را پيام و شده خون جريان وارد دستگاه، اين در موجود دوربرد هاي پيك) ۱  
  .دهند يم عيسر پاسخ ها محرك به كه شده ليتشك ها اختهي از يا مجموعه اي و منفرد يها اختهي از دستگاه نيا) ۲  
  .بگذارند اثر دستگاه اين يها اختهي گريد ترشح بر توانند يم خود ترشحات با تگاهدس نيا در موجود يعصب يها اختهي) ۳  
  .باشد يم ها اختهي به ژنياكس رساندن مسئول كه دارد بدن از يدستگاه با يتنگاتنگ يهمكار به ازين دستگاه، نيا درست عملكرد) ۴  
  ؟است شده انيب يدرست به ديروئيپارات غدد از مترشحه هورمون يها يژگيو و عملكرد با رابطه در نهيگز كدام -۱۴۳
  .شود يم ترشح خوناب ميكلس كاهش به پاسخ در و حنجره با راستا هم يمحل در) ۱  
  .گردد يم آن شدن فعال و بدن در D نيتاميو شيافزا باعث روده از ميكلس جذب شيافزا با) ۲  
  .بگذارد ريثأت ياستخوان و ننفرو يها اختهي بر يدئيرويت يها هورمون همانند تواند يم) ۳  
  .ابدي يم كاهش خوناب ميكلس كاهش با آن زانيم ، نيتون يكلس هورمون برخالف) ۴  
  است؟ شده انيب يدرست به آن، عملكرد و لوزالمعده يها يژگيو با رابطه در نهيگز كدام -۱۴۴
  .وندديپ يم ،شود يم دوازدهه وارد كه آن يفوقان يمجرا به صفرا يمجرا) ۱  
  .شوند يم ساخته زير برون و زير درون يها اختهي اجتماع از النگرهانس ريجزا) ۲  
  .رود يم نيب از كامالً آن يزير درون تيفعال ك،ي نوع ابتيد اثر در) ۳  
  .دارند رندهيگ كبد بر آن توسط يترشح يها هورمون انواع ۀهم) ۴  
  ؟است شده انيب يدرست به آن از حهمترش يها هورمون و هيكل فوق ٔهغد با رابطه در مورد چند -۱۴۵
  .است نيپس زيپوفيه دهندٔه ليتشك بافت مشابه آن يمركز بخش دٔهدهن ليتشك بافت )الف  
  .دهد يم پاسخ مدت يطوالن يها تنش به يمركز بخش و مدت كوتاه يها تنش به يقشر بخش )ب  
  .باشد داشته گلوكاگون هورمون مشابه عملكرد توانند يم آن يمركز بخش يها هورمون )ج  
  .بود خواهد ثرؤم يمركز بخش برخالف آن يقشر بخش بر يوتاالموسيهپ هورمون ترشح )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  
  است؟ ماده هاي حالت از يك كدام به مربوط زير توضيحات از هريك -۱۴۶
 بـه نسـبت نـيمعيّ هاي مكان در ذرات اين مانند. مي يكديگر كنار در كنند، مي اردو يكديگر به كه الكتريكي نيروهاي سبب به آن ذرات الف)  

  دارند. كوچكي بسيار هاي نوسان ها، مكان اين اطراف در و دارند قرار يكديگر
  كنند. مي حركت اطراف به زياد بسيار تندي با و آزادانه آن هاي مولكول و ها اتم ب)  
  گاز ب: -جامد الف:) ۴  مايع ب: -جامد الف:) ۳  گاز ب: -ايعم الف:) ۲  مايع ب: -مايع الف:) ۱  
 كردن اضافه با كه شود مي مشاهده دهيم. مي تماس است، آب از پر كه ليوان يك درون آب سطح با شكل مطابق را بانكي كارت يك از نيمي -۱۴۷

  است؟ درست زير هاي ارهگز از تعداد چه شود. مي حفظ كارت تعادل هم باز كارت، ديگر طرف در كوچك سكۀ چند
  است. دگرچسبي نيروهاي وجود پديده اين علت الف)  
  خورد. مي هم به كارت تعادل آب، به شوينده مايع افزايش با ب)  
  داد. قرار كارت ديگر طرف در را بيشتري هاي سكه توان مي بانكي كارت كردن چرب با ج)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  
  صفر) ۴  ۳) ۳  
مـايعي بـا  cm30است، به ارتفـاع  cm250ون ظرفي كه مساحت كف آن مطابق شكل (الف)، در -۱۴۸

/gچگالي 
cm31 مـايعي بـا چگـالي  cm40ريخته شده است. اگر مطابق شكل (ب)، بـه ارتفـاع  5

g/
cm30 N(gشود؟  ن اضافه كنيم، نيروي وارد بر كف ظرف چند نيوتون اضافه ميبه آ 8 )

kg
 10   

  ۱ (۱۶  

  ۲ (۳۰  

  ۳ (۴۶  

  ۴ (۵۰  

 

  »الکرتیکی مقاومت بر مؤثر عوامل« ابتدای تا ۲ فصل و ۱ فصل :۲ فیزیک      ۲ فصل :۱ فیزیک

´ 30  
پيشنهادي زمان  

JA ·H¼Ã²

¾§w

Â§ºIM RnI¨

g/
cm

 1 31 5
(J)

g/
cm

 2 30 8

g/
cm

 1 31 5
(þ²H)
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 مخـزن اي پيمانه فشار هستند. متصل گاز مخزن يك و هم به شكل مطابق است، شده ريخته جيوه مقداري دو هر درون كه شكلU لولۀ دو -۱۴۹

[Ã¼½ است؟ پاسكالكيلو چند گاز
kg N( , g )

kgm
  313600 10   

  ۱ (۷۲/۲  

  ۲ (۷۲/۲-  

  ۳ (۸۸/۱۰  

  ۴ (۸۸/۱۰-  

در مورد  گزينه كدام دارند. قرار شكليU لولۀ درون شكل مطابق نشدني مخلوط مايع دو -۱۵۰


2
1

  است؟ درست 

h برابر) ۱  
h

2
1

  است. 

h از بيشتر) ۲  
h

2
1

  است. 

h برابر) ۳  
h

1
2

  است. 

h از بيشتر) ۴  
h

1
2

  است. 

  است؟ نادرست زير هاي گزينه از يك كدام -۱۵۱
  است. آن با مايع هاي لمولكو برخورد از ناشي شود، مي وارد است، تماس در آن با كه سطحي به مايع طرف از كه نيرويي) ۱  

  ۲ (NkPa
m

1 1000   

  دارد. را مقدار بيشترين زمين سطح در هوا فشار) ۳  
  باشد. منفي تواند مي گاز يك اي پيمانه فشار) ۴  
در مـورد  ينـهگز كـدام رود. مـي فرو آب در بيشتري مقدار ظرف، درون ريزه شن ريختن با است. شناور آب سطح روي شكل مطابق ظرفي -۱۵۲

  است؟ درست ظرف بر وارد شناوري نيروي

  يابد. مي افزايش) ۱  

  يابد. مي كاهش) ۲  

  است. ثابت) ۳  

  است. ممكن حالت سه هر مايع چگالي به توجه با) ۴  

 افـزايش سـكالپا چنـد M نقطۀ در فشار دهيم، حركت راست سمت به متر سانتي ۳۰ را پيستون اگر ايم. ريخته آب شكل، مطابق ظرفي در -۱۵۳

JA( يابد؟ مي
kg N, g

kgm
  31000   است.) بلند بسيار افقي لولۀ و 10

  ۱ (۱۰۰۰  

  ۲ (۱۲۰۰  

  ۳ (۱۵۰۰  

  ۴ (۲۰۰۰  
  

 

pI¬ ·qh¶

cm5

cm3

t¼Ld¶ ÁH¼À

h1
h2 2

1


M

A cm 2
1 20

A cm 2
2 60

cm50
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 بـا آب اگـر ايـم. كـرده ايجاد mm220 هاي مساحت با سوراخ سه است، cm210 آن مقطع سطح مساحت كه اي بسته لولۀ يك انتهاي در -۱۵۴

cmv تندي
s

1   بود؟ خواهد ثانيه بر متر سانتي چند سوراخ هر از خروجي آب تندي شود، لوله اين وارد 3

  ۱ (25
3   

  ۲ (۲۵  

  ۳ (50
3   

  ۴ (۵۰  
 هـواي فشـار از ............... گنبـد بيرون در هوا فشار باد، وزش با است. شده تعبيه اي حفره آن باالي در و بوده شكل گنبدي خانه يك سقف -۱۵۵

  گيرد. مي صورت گنبد ............... از هوايي جريان و شده گنبد درون

  داخل به خارج -بيشتر) ۱  

  خارج به داخل -بيشتر) ۲  

  داخل به خارج -كمتر) ۳  

  جخار به داخل -كمتر) ۴  

  است؟ درست زير هاي گزينه از يك كدام دهد. مي نشان را مالشي) (الكتريسيتۀ تريبوالكتريك سري جدول از قسمتي  رو روبه شكل -۱۵۶

  است. شيشه از بيشتر ابريشم خواهي الكترون) ۱  

  رود. مي انسان موي به پالستيك از الكترون انسان، موي با ستيكپال مالش در) ۲  

  شود. مي مثبت ابريشم الكتريكي بار شيشه، و ابريشم مالش در) ۳  

  است. انسان موي از كمتر نايلون خواهي الكترون) ۴  

TF برابر q1 بار بر وارد نيروهاي برايند اگر دارند. قرار راست خط يك روي شكل مطابق اي نقطه بار سه -۱۵۷ ( / N)i1 0 2


 نيروهـاي براينـد و 
TF برابر q2 بار بر وارد ( / N)i 2 0 1


  است؟ گزينه كدام برابر q3 بار بر وارد نيروهاي برايند باشد، 

  ۱ (TF ( / N)i3 0 1


   

  ۲ (TF ( / N)i 3 0 1


   

  ۳ (TF ( / N)i3 0 3


   

  ۴ (TF ( / N)i 3 0 3


   

/N برابر A نقطۀ در q1 اي نقطه بار از ناشي الكتريكي ميدان بزرگي اگر -۱۵۸
C

 42 5  در واقـع q2 بـار بـه q1 بار كه نيرويي بزرگي باشد، 10

  است؟ نيوتون چند كند، مي وارد B نقطۀ

  ۱ ( 55 10   

  ۲ (/  52 5 10   

  ۳ (/  51 25 10   

  ۴ (/  51 5 10   

 

 سري مثبت انتهاي
  انسان موي

  شيشه
  نايلون
  ابريشم
  پالستيك

 سري منفي انتهاي

½oÿe

jIM xp»

q1 q2 q3

q nC 2 2

q1 A

B

a2

a

cmv
s

1 3
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 الكتريكـي ميـدان انـدازٔه كند، حركت راست سمت به OM محور روي q2 بار اگر دارند. قرار يكديگر كنار در شكل مطابق اي نقطه بار سه -۱۵۹

N كند؟ مي تغيير چگونه O نقطۀ در خالص m(k )
C
 

29
29 10   

  يابد. مي كاهش سپس و افزايش ابتدا) ۱  

  يابد. مي افزايش سپس و هشكا ابتدا) ۲  

  يابد. مي افزايش همواره) ۳  

  يابد. مي كاهش همواره) ۴  

q اي نقطه بار -۱۶۰ / nC 2  V100 پتانسيل با اي نقطه به الكتريكي نيروي اثر در اگر دارد. قرار V100 الكتريكي پتانسيل با اي نقطه در 5
  است؟ ميكروژول چند دهد، مي انجام جايي جابه اين در الكتريكي ميدان كه كاري برود،

  ۱ (۱  ۲ (۱-  ۳ (۵/۰  ۴ (۵/۰-  
E يكنواخت مغناطيسي ميدان درون شكل مطابق C و A، B نقطۀ سه -۱۶۱


AB كه يطور به دارند؛ قرار  cm BC و 20 cm  اگـر است. 40

AV، BV و CV نقاط الكتريكي پتانسيل ترتيب به A، B و C و باشند A CV V V  B باشد، 120 CV V است؟ ولت چند  

  ۱ (۸۰-  

  ۲ (۸۰  

  ۳ (۴۰-  

  ۴ (۴۰  

 از A مقطع از الكترون 1610 كنيم، اضافه ولت ۲۰ را تغذيه منبع پتانسيل اختالف اگر است. متصل تغذيه منبع يك به شكل مطابق خازن يك -۱۶۲
e) است؟ ميكروفاراد چند خازن ظرفيت كند. مي عبور سيم / C)  191 6 10   

  ۱ (۴۰  

  ۲ (۸۰  

  ۳ (۱۶۰  

  ۴ (۱۸۰  

 خازن در شده ذخيره انرژي كنيم، اضافه درصد ۱۰ را خازن صفحات بين فاصلۀ اگر كنيم. مي جدا باتري از كردن، شارژ از پس را تختي خازن -۱۶۳
  شود؟ مي برابر چند

  ۱ (۲۱/۱  ۲ (۱/۱  ۳ (۱/۲  ۴ (۲۱/۲  
/ مقدار V5 ولتاژ با باتري يك ساده، مدار يك در -۱۶۴ J7  كـرده عبور مدار از الكتريكي بار آمپرساعت ميلي چند است. داده مدار به انرژي 2

  است؟
  ۱ (۱/۰  ۲ (۲/۰  ۳ (۳/۰  ۴ (۴/۰  

/ دقيقه، يك مدت در شكل، مطابق -۱۶۵  207 5  برابر A نقطۀ الكتريكي پتانسيل اگر شوند. مي ياهم ۵ مقاومت يك وارد A طرف از الكترون 10
V16 ،نقطۀ الكتريكي پتانسيل باشد B است؟ ولت چند (e / C)  191 6 10   

  ۱ (۶  
  ۲ (۲۰  
  ۳ (۲۶  
  ۴ (۳۰  
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  است؟ بقيه از تر بلند هيدروژن، اتم در الكتروني انتقال كدام از حاصل نور وجم طول كوانتومي، مدل اساس بر اتم ساختار به توجه با -۱۶۶
  ۳ اليۀ به ۴ اليۀ از انتقال) ۴  ۲ اليۀ به ۳ اليۀ از انتقال) ۳  ۱ اليۀ به ۳ اليۀ از انتقال) ۲  ۲ اليۀ به ۴ اليۀ از انتقال) ۱  
  است؟ درست زير ي ها عبارت از تعداد چه  -۱۶۷
   است. پايه حالت در  ها  آن انرژي از بيشتر برانگيخته، اتم در  ها الكترون انرژي الف)  
  ندارند. اي ه شد تعريف و  معيّن انرژي اليه، دو ميان  ها الكترون كوانتومي، مدل مطابق ب)  

   دارد. وجود الكترون n22 ، معيّن اتم يك از n برابر اصلي كوانتومي عدد با شده اشغال الكتروني اليۀ هر در پ)  
   است. d آن، نماد و ۳ با برابر اتم يك در زيراليه نوع سومين فرعي كوانتومي عدد ت)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
n با الكترون چند حداكثر عنصر، يك اتم در  -۱۶۸ l    باشد؟ داشته وجود تواند مي 5
  ۱ (۱۸  ۲ (۱۰  ۳ (۸  ۴ (۱۶  
  است؟ شده انجام درست آفبا قاعدٔه مطابق  ها زيراليه انرژي مقايسۀ گزينه، كدام در  -۱۶۹
  ۱ (p s s p  3 3 2 2  ۲ (s d p s  4 3 3 3  ۳ (d p d p  4 4 3 3  ۴ (f s d p  4 5 4 4  
l داراي ي ها الكترون شمار عنصري، اتم در  -۱۷۰     دارد؟ وجود پروتون چند اتم اين هستۀ در است. برابر اتم آن دوم اليۀ ي ها الكترون شمار با 1
  ۱ (۳۲  ۲ (۱۴  ۳ (۱۸  ۴ (۲۲  

 دسـتۀ كدام به موردنظر نصرع باشد، داشته وجود الكترون ۱۳ اتم، اين سوم اليۀ در اگر شود. مي ختم s24 به عنصري اتم الكتروني آرايش  -۱۷۱
  دارد؟ وجود ظرفيتي الكترون چند عنصر، اين اتم در و دارد تعلق اي ورهد جدول

  ۱ (s ،۲  ۲ (p ،۷  ۳ (d ،۱۲  ۴ (d ،۷  
  است؟  ها تركيب ساير ازتر  بزرگ  ها آنيون شمار به  ها كاتيون شمار نسبت تركيب، كدام ساختار در  -۱۷۲
  نيتريد پتاسيم) ۴  سولفيد كلسيم) ۳  برميد منيزيم) ۲  اكسيد آلومينيم) ۱  
 مولكـول  اي نقطـه -الكترون آرايش در  ها الكترون جفت شمار ،...............NH3 مولكول  اي نقطه  -الكترون آرايش در  ها الكترون جفت شمار -۱۷۳

   است. ...............
H ، از بيشتر) ۱   O2  ۲ (با برابر ، HCl  ۳ (از كمتر ، H O2  ۴ (از بيشتر ، HCl  
   ............... زمين، سطح از ارتفاع افزايش با  -۱۷۴
  د.ياب مي كاهش پيوسته طور به هوا، در موجود باردار هاي گونه حجمي درصد) ۱  
  يابند. مي كاهش پيوسته طور به هوا چگالي و دما) ۲  
  يابد. مي افزايش پيوسته طور به سپس و كاهش ابتدا هوا دماي) ۳  
   يابد. مي كاهش پيوسته طور به هوا، حجم واحد در گازي ي ها مولكول شمار) ۴  
 دمـاي است، اتمسفر ۳۶/۰ هوا فشار كه ارتفاعي در يابد، كاهش ددرص ۴۰ هوا فشار زمين، سطح از ارتفاع افزايش كيلومتر ۴ هر ازاي به اگر -۱۷۵

  است.) atm1 زمين سطح در هوا فشار و C14 زمين سطح در هوا (دماي است؟ سلسيوس درجۀ چند هوا
  ۱ (۳۴-  ۲ (۲۴-  ۳ (۴۸-  ۴ (۶۲-    
  است؟ درست اي دوره جدول در تناوبي روندهاي بارٔهدر زير ي ها عبارت از تعداد چه  -۱۷۶
  شود. ميتر  بزرگ عنصرها اتمي شعاع اتمي، عدد افزايش با جدول، از گروه هر در الف)  
  است. فلزي خصلت بيشترين با عنصري به مربوط اتمي شعاع ينتر بزرگ جدول، دورٔه هر در ب)  
  است. سو هم الكترون دادن دست از براي  ها  آن تما تمايل با گروه يك عناصر اتمي شعاع تغيير روند پ)  
   شود. مي كمتر ، ها آن اتمي عدد افزايش با نجيب)، گازهاي گرفتن نظر در (بدون دوره يك نافلزهاي پذيري واكنش ت)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

X كاتيون فشردٔه الكتروني آرايش  -۱۷۷ 3 صورت به Ar d  
   است؟ درست X عنصر با ارتباط در عبارت كدام است. 53

  است. اي دوره جدول d دستۀ عنصر پنجمين و ۲۵ آن، اتمي عدد) ۱  
  است. اي دوره جدول سوم دورٔه عنصر هشتمين و شده محسوب واسطه فلز) ۲  

Ar صورت به آن الكتروني آرايش) ۳   d s  
8 23    است. 4

Ni يون ي ها الكترون شمار با عنصر اين اتم ي ها الكترون شمار) ۴   2
  است. برابر 28

 »ها آلکن از تر سیرنشده ها، آلکین« ابتدای تا ۱ فصل :۲ شیمی      »ارزشمند معجونی هوا« بتدایا تا ۲ فصل و »اتم ساختار« ابتدای از ۱ فصل :۱ شیمی
´ 20
پيشنهادي زمان
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  هستند؟ درست عبارت دو كدام شوند، مي انجام طبيعي طور به كه زير هاي واكنش به توجه با  -۱۷۸
I) Al (s) Fe O (s) Fe(s) Al O (s)
II) X(s) Al O (s) X O(s) Al(s)

  
  

2 3 2 3
2 3 2

2 2
6 3 2   

   است. آهن فلز يپذير واكنش از بيشتر X عنصر پذيري واكنش الف)  
  كرد. استفاده آلومينيم فلز از توان مي X فلز استخراج براي ب)  
   است. دشوارتر آهن، و آلومينيم فلزهاي نگهداري با مقايسه در آزاد حالت به X فلز نگهداري پ)  
   دارند. بيشتري پايداري ،X فلز ي ها تركيب با مقايسه در آلومينيم فلز ي ها تركيب ت)  
  ت، ب) ۴  پ، الف) ۳  پ، ب) ۲  ت، الف) ۱  
LiAlH ناخالص نمونۀ گرم ۱۰ واكنش از  -۱۷۹ (s)4 ليتر بر گرم ۸/۰ چگالي با گاز ليتر ميلي ۱۲۵۰ زير، شيميايي معادلۀ مطابق آب زيادي مقدار با 

LiAlH خلوص درصد شود. مي توليد (s)4 است؟ كدام ناخالص نمونۀ در (H , Li , Al g mol )    11 7 27  
LiAlH شود.) موازنه (معادله (s) H O(l) LiOH(aq) Al(OH) (s) H (g)   4 2 3 2   

  ۱ (۵/۶۴  ۲ (۵/۴۷  ۳ (۵/۶۰  ۴ (۵/۳۸  
  اسـتاندارد، شـرايط در كـه شـود مي توليد هيدروژن گاز مقداري اسيد، هيدروكلريك محلول كافي مقدار با آلومينيم فلز گرم ۹ واكنش از  -۱۸۰

ــا مــوردنظر واكــنش دارد. حجــم ليتــر ۷۲/۶  ــازده ب  كلريــد آلــومينيم واكــنش، ديگــر (فــراوردٔه اســت؟ شــده انجــام درصــد چنــد ب

H)است.) , Al g mol )   11 27  
  ۱ (۶۰  ۲ (۶۵  ۳ (۷۰  ۴ (۷۵  
  است؟ درست زير ي ها عبارت از تعداد چه  -۱۸۱
   است. متصل وژنهيدر اتم دو به حداكثر كربن اتم هر زنجير، راست ي ها آلكان در الف)  
   است. اوكتان و هپتان جوش نقطۀ تفاوت از بيشتر پنتان، و هگزان جوش نقطۀ تفاوت ب)  
   است. يكسان هگزان و پنتان مولي جرم تفاوت با پروپان متيل دي و بوتان مولي جرم تفاوت پ)  
  دارد. نيز بيشتري فرّاريت دارد، بيشتري روي گران كه آلكاني زنجير، راست آلكان دو بين ت)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
   است؟ مربوط زير هيدروكربن كدام به شده داده نشان خط -پيوند ساختار  -۱۸۲

  ۱ ((CH ) CHCH CH(CH )C H3 2 2 3 2 5   

  ۲ ((CH ) CHC(CH ) CH CH3 2 3 2 2 3   

  ۳ (CH CH CH(CH )CH(CH )3 2 3 3 2   

  ۴ (CH (CH ) C(CH ) CH(CH )3 2 2 3 2 3 2   

 پيونـد چنـد آلكـان ايـن ساختار در باشد، آن كربن هاي اتم شمار برابر ۲۵/۱ آلكاني، فرمول در كربن و هيدروژن هاي اتم شمار تفاوت اگر  -۱۸۳
  دارد؟ وجود اشتراكي

  ۱ (۲۶  ۲ (۲۵  ۳ (۲۴  ۴ (۲۳  
  است؟ درست گزينه كدام  -۱۸۴
CH هيدروكربن نام) ۱   CHCH CH2 2    است. بوتن -۲ ،3
   است. ها اتم كل شمار نصف كربن ي ها اتم شمار ، ها آلكن لكولمو ساختار در) ۲  
CH شيميايي فرمول با تركيبي برم، بخار با آن واكنش از كه دارد نام اتيلن آلكن، ترين ساده) ۳   CHBr3    شود. مي حاصل 2
  هستند. متصل ديگر اتم ۳ به  ها  آن از هريك كه دارد وجود كربن اتم ۲ ، ها آلكن ساختار در) ۴  
 گـرم ............... آن، مـولي جـرم كه شود مي حاصل ............... شيميايي فرمول با آلي تركيبي مناسب، شرايط در آب با پروپن گاز واكنش از  -۱۸۵

H) است. پروپن گاز مولي جرم از بيشتر , C , O g mol )    11 12 16  
  ۱ (C H OH3 7، ۱۶  ۲ (C H OH3 7، ۱۸  ۳ (C H O3 6، ۱۶  ۴ (C H O3 6، ۱۸  
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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 ۸ مرداد 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

  
  

سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
مون

آز
 ۸ 

رداد
م

 
۱۴۰

۰

  

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۲

  

  

 مرداد ۲۲ جمعه روز در دو، گزینه ۱۴۰۰ تابستان ۴ مرحلۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. ر میبرگزا 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 ــــو  (ب ــــز انعن 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 ۳ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــل ب ۀفاص
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
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|.................................. زابن و ادبیات فار
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عر
 پویا رضادادمسئول درس: 

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

|.............................................. زابن انگلی
 حسان حیدریامسئول درس: 

 علیزاده جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

 فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انسا

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

 یوسف صباغی

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

 پور  بهنام ابراهیم

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

 موسی بیات

 فرزانه رجایی|................................................شنا  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
 

روه
ر گ
دی
م

  :
ریح

دی
حم
ه م
ان

 
ژاد
ن

  

|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگی: مسئول درس

 ساز میرتا چینی

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

 علی میرزاعلی

  |........................................... عموعر 
 زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 کیارش پورمهدی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنا جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

 سعید سفیدگری  حسین صادقی

|................................................. شنا روان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۸ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۳و  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱

  .گر است معني حيله به» كايد«معني ستم و  به» جفا«معني عاشق،  به» سودايي«  
  ۲فارسي  ۱۶۲تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲

  است.» فطرت، آفرينش و طبع«معني  به» سرشت«در اين گزينه   
  ۲فارسي  ۱۶۲تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  در اين گزينه سه واژه درست معني شده است:  
  ماندن: متحيّر شدن فرو -۳  نژند: زبون -۲  غَنا: توانگري -۱  
  ها: موارد درست در ساير گزينه  
  نژند: اندوهگين -۱: ۱گزينۀ   
  بها  نفيسه: چيز گران -۲متقارب: در كنار هم  -۱: ۳گزينۀ   
  صفير: صداي بلند و تيز -۲ماندن: متحيّر شدن  فرو -۱: ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۵۳و  ۱۵۲، ۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۴

  ها: بررسي گزينه  
  الف) خُرد و بزرگ گرفتار و گراميان خوار گشتند.  
  د) اسارت و مذلّت  
  ۲فارسي  ۵۴و  ۳۹، ۱۸هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۵

  هاي متن: بررسي غلط  
  زمين) و عقار ساختن. ) ... نه ضياع (۲  طلبي است. اغلب و اكثر) اوصاف و عادات ملوك، جنگ ) غالب (۱  
  ) آن مال... حالل مطلق باشد.۴  ابزار جنگ) به ضبط آرند. ) آن مال كه ملوك به سالح (۳  
  ۲فارسي  ۶۷و  ۵۶، ۴۹و  ۱فارسي  ۵۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷

  :۲هاي ابيات بر اساس پيشنهادهاي گزينۀ  آرايه بررسي  
  الف) تشبيه: در بيت به شكل پنهان و مضمر، قد معشوق به سرو و چهرٔه او به گل سرخ تشبيه شده است.  
  ب) مجاز: روستا مجاز از اهالي روستاست.  
  د) حسن تعليل: علت سوختن شمع اين است كه به هر بزم خندٔه بيجا كرده است.  
  جاگذاري است.  در مصراع اول با دو معني رايحه و اميد قابل» بو« ج) ايهام:  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸

  ها: بررسي گزينه  
  آميزي: زهد خشك : جناس: در، بر و سر/ حس۱گزينۀ   
  : ندارد.: مجاز: جام مجاز از شراب/ ايهام۲گزينۀ   
» ا«آرايي: تكرار مصـوّت  تشخيص و استعاره دارد./ واج» چشم داشتن نرگس«هاي زردرنگ و  استعاره از گلبرگ» افسر زر«ره: : استعا۳گزينۀ   

  بار در مصراع اول ۶
  فريبند/ تلميح: به داستان حضرت سليمان اشاره شده است. : تشبيه: تو را مانند طفل مي۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  طمتوس: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  :۱هاي بيت بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي آرايه  
  كار رفته است. معني چرخش به معني زمان و يك بار به جناس همسان: دور: يك بار به  
  نوشي/ باد بودن گردش ايّام: ناپايداري جهان كنايه: در دور آوردن باده: شروع كردن به باده  
  ل] باد است.تشبيه: گردش ايّام [مث  
  آرايي: تكرار صامت/ ر/ واج  
  ۱فارسي  ۴۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  شده: بررسي نقش ضميرهاي خواسته  
  متمم ) در شب تاريك اگر براي تو وصل ميسّر گردد ۱  
  اليه مضافٌ آساي او  خط مشك آسايش  ) با وجود لب لعل و خط مشك۲  
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  ۲فارسي  ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ نۀگزي: پاسخ -۱۱
  شيؤه عادي بيان شده است: در اين گزينه تمامي جمالت به  
/ وليكن عقل (نهاد) استاد ]است[نهاد] ماهي (مسند)  نهاد] ماه (مسند) است و اگر [آن گويان (مسند) هستند/ اگر [آن همه (نهاد) تسبيح  

  گويد. تر (مسند) است، او (نهاد) مشروح
  كار رفته است: شيؤه بالغي به در ساير ابيات حداقل يك جمله به  
  مسند) سراي شوق ( : بود (فعل) بلبل دستان۱گزينۀ   
  : به عزم كعبه (متمم) چو محمل (مفعول) برون برد (فعل) مشتاق (نهاد)۲گزينۀ   
  : نخواهد (فعل) باغ رضوان را (مفعول)۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۴۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  ها: بررسي گزينه  
  گذارد (قرار دهد) ادا كند)  فريادرس)/ گزارد ( غياث ( مقايسه)  : قياس (۲گزينۀ   
  پرچم) علَم ( درد و رنج)  : الم (۳گزينۀ   
  براي) بهر ( دريا)  : بحر (۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  وابستۀ پيشين از نوع شاخص.» سلطان«ملكشاه هستۀ گروه است و » سلطان ملكشاه«در اين گزينه و در گروه نهادي   
  ها: بررسي ساير گزينه  
 شاهِ زمانه سنجر [است] تواند شاخص باشد بلكه هستۀ گروه نهادي است/  كسره گرفته و نمي» شاه« : شاهِ جهان محمد [است] ۱گزينۀ   

  كسره گرفته و شاخص نيست.» شاه«در اين جمله نيز 
  كسره گرفته و شاخص نيست.» آقا: «۲گزينۀ   
  اليه. وابستۀ پسين از نوع مضافٌ» امام«دل هسته است و » دل امام«در گروه  : دلِ امام را به محراب ابروان بربود ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۹ صفحۀ*  دشوار: * لسؤا مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

نيز شاعر همين مفهوم  ۳اقبالي، بدبختي و ادبار وجود دارد. در گزينۀ  شانسي و خوش در بيت صورت سؤال شاعر معتقد است كه در پس خوش  
  .ها هستند و در پسِ هر اقبالي، ادبار وجود دارد ها در واقع پردٔه ادبارها و بداقبالي را تكرار كرده است: اقبال

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از بخت بد خود و نداشتن اقبال۱گزينۀ   
  : شكايت از بخت سياه ناپايان خود۲گزينۀ   
  آلوده و غافل خود : شكايت از بخت خواب۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۴۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  گويـد: همّـت پيـران  شاعر مـي ۲ن فوايد آن براي شخص صاحب همت است، اما در گزينۀ توصيف همت و بيا ۴و  ۳، ۱مفهوم مشترك ابيات   
) شود كه جوانان به مقصد برسند. دعاي خير و توجه معنوي پيران) باعث اين مي  
  ۱فارسي  ۵۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶

توصيه به نيكي كردن اسـت.  ۴بدي را با خوبي جواب دادن است، اما مفهوم گزينۀ  ۳و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينه  
هـا  گويد: دنيا كارش بدي است، اما تو به انسـان هاي ديگران خوبي كنيد بلكه مي گويد در برابر بدي توجه داشته باشيد در اين بيت شاعر نمي

  نيكي كن.
  ۲فارسي  ۵۸ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷

ها همانند بيت صـورت  گويد خداوند عشق و محبت را از ازل در جهان پنهان كرده است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه شاعر مي ۲در گزينۀ   
  سؤال اين است كه عشق در وجود انسان ازلي است.

  ۲فارسي  ۵۴و  ۳۲، ۲۳و  ۱فارسي  ۴۸هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸
كند در همين دنيا به حساب خود رسيدگي كنيد و حساب و كتـاب را بـه روز  توصيه به خودحسابي است و شاعر سفارش مي ۳مفهوم گزينۀ   

  آخرت واگذار نكنيد.
  ۲فارسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹

  ناپذيري درد عشق است. ها درمان اشد، اما مفهوم ساير گزينهگويد بايد درد باشد كه درمان هم ب شاعر مي ۱در گزينۀ   
  ۲فارسي  ۳۳و  ۲۸و  ۱فارسي  ۵۴و  ۴۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰

  بررسي ابيات:  
  وفاداري عاشق  عشق من پس از مرگ نيز تداوم خواهد داشت) الف  
  دستگيري از ديگران  سروزان دنيا بر با چراغي به داد دل تيره )ب  
  را نخوردنفريب ظاهر  است اما باطنشان همانند گرگ  ،خورد ظاهر بسياري از افراد به چوپانان مي )ج  
  ناپايداري عمر آدمي  كند انسان) را نابود مي دنيا) باالخره روزي مارگير ( ها همانند مارگير، اين مار ( اين جهان همانند مار است و انسان )د  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  )۴و  ۱های  کننده (رد گزینه ُمخِرج: خارج/ )۴و  ۲های  کند (رد گزینه )/ یُخِرُج: خارج می۲و  ۱های  فالِق: شکافنده (رد گزینه  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۶صفحۀ *  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  أن یُفرِّقونـا: )/ ۲کننـد (رد گزینـۀ  / یُحاولون: سعی مـی)۱)/ ُعَمالَء الَعدّو: مزدوران دشمن (رد گزینۀ ۳و  ۲های  نُعرَِّف: معرفی کنیم (رد گزینه  
  )۳ق) کنند (رد گزینۀ که ما را پراکنده (متفّر 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۵و  ۲۴های  صفحه مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۳
 گیرنـد )/ یَحتَِفُل النّاُس: مـردم جشـن مـی۴ ۀ نامیم (رد گزین یها: آن را میمّ نُسَ / )۲ۀ )/ محاَفظَتِنا: استان ما (رد گزین۳گزینۀ شود (رد  تَنَعِقُد: برگزار می  

  )۳ ۀاِم: در آن روزها (رد گزینِبتلَک األیّ / )۲ ۀ (رد گزین
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳گزینۀ  پاسخ: -۲۴

... :  )/ َفله أجـُر َمـن۲و  ۱های  َعِمَل ِبه: به آن عمل کرده (رد گزینه/ )۲)/ علامً: علمی، دانشی (رد گزینۀ ۴و  ۱ های هَعلََّم: یاد بدهد (رد گزین  
  )۱ۀ شود (رد گزین )/ ال یَنقُص: کم منی۴و  ۲های  کننده (رد گزینه داش عملأجِر العاِمل: پا/ )۴ و ۲های  هاجر کسی را دارد (رد گزین

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۸صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  وَف یَتنّبـه: )/ َفسـ۱ِبصـورٍة صـحیحٍة: بـه شـکل و صـورتی درسـت (رد گزینـۀ / )۴)/ التَّالمیـذ: شـاگردان (رد گزینـۀ ۴تَقرأ: بخوانی (رد گزینـۀ   

ح: تصحیح می/ )۱آگاه خواهد شد (رد گزینۀ    ) ۳ه: خطاهایش، اشتباهاتش (رد گزینۀ ائ)/ أخط۳و  ۱های  شود (رد گزینه تُصحَّ
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳و  ۲۲، ۶های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها: بررسی سایر گزینه  
  هر دو ماضی هستند.)» علََّمه«و » تَعلَّمَ «! (افعال یاد دادو آن را  یاد گرفتن را آ قر کسی است که  بهرتین شام) ۱  
  ).کنیم صورت مضارع التزامی ترجمه می کند! (فعل رشط را به به او رحم منی هم، خداوند رحم نکندبه دیگران  کس هر) ۲  
  )است. درستی ترجمه نشده ولی به ،استاسم تفضیل » غریالصُّ « ۀ... (کلم به مدرسه نرفت ترم کوچک) خواهر ۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۷و  ۲۸های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  ها: بررسی سایر گزینه  
 ).ی ترجمه شده استصورت متعدّ  ست که بهافعل الزم  »نقطعَ إ «(...  قطع شد) امیدم از غیرخدا ۱  
  !شدیمآشنا هایامن  ما با همکالسی... ) ۲  
  ی)متعدّ  فعل»: أبعَد، یُبِعد: دور کرد«: فعل الزم/ »یَبتِعد«( !دور شوندمردم از مسخره کردن دیگران ... ) ۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  فعال:اصورت صحیح   
  )»مفاعلة«، فعل أمر باب »جنگ کنید«معنای  ) حاِربوا (به۲  
  )»مفاعلة«، فعل ماضی باب »با او همنشینی کردی«جالسَته (به معنای  )۳  
  آموخته شدم) تَخرَّجُت: دانش»/ خارج شدم«معنای  ) َخرجُت (به۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۲۱، ۸های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  ها: ترجمۀ گزینه  
  کنید. می به خودتان خوبی ،) اگر خوبی کنید۱  
  !یید کردأ) دوست تو کسی است که به تو راست گفت نه کسی که تو را ت۲  
  !مانَد کس قبل از سخن گفنت بیندیشد، غالباً از اشتباه سامل می ) هر۳  
  !هایم را به من هدیه داده است ترین برادرانم کسی است که عیب ) محبوب۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۸و  ۳های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۳۶ۀ صفحمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها: ترجمۀ گزینه  
  !مر شدیم که به معبودات مرشکین ناسزا بگوییمان آ ) در قر ۱  
  !شوند به آرزوهایشان نایل می ،ل کنند) کسانی که مشکالت را در زندگیشان تحمّ ۲  
  !شدن به گناه است ترین دالیل آلوده مردم از مهم بین) قطعاً ارتباط ۳  
  !دهد دقت گوش می م بهگر) هامن کسی است که به کالم معلّ  کننده (اخالل ) شلوغ۴  
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 ترجمۀ منت:  
پندارد، پس او خطاکار است! هواپیامهایی  جت میهواپیامی هواپیامها را  ۀکه هم هر کنیم، اما  ما در عرص هواپیامهای جت زندگی می«

کنند تا  کنند و در ارتفاعی پایین پرواز می ا با رسعتی اندک پرواز کنند؛ این هواپیامها بعضی عالئم را حمل میاند ت وجود دارد که ساخته شده
رات اسـت، ـپاشـی در منـاطقی کـه حـاوی حشـ آیند! برخی هواپیامهای دیگر به سم ها را ببینند، سپس در فرودگاه فرود می مردم بتوانند آن

دنبـال  شوند! برخی هواپیامها گاهی به کار گرفته می ها به در جنگل ها سوزی دیگر برای خاموش کردن آتشکنند، در حالی که برخی  اقدام می
ها را  کنـد و کشـتی مشـخص میآن را گـذاری و دیگـری  ها نقطـه را عالمـت کنند! یکی از آن صورت دوتایی حرکت می گردند و به ها می ماهی

 »کنند! ها هدایت می سمت ماهی به
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳گزینۀ پاسخ:  -۳۱

  !»هواپیامی جت نیستند«هواپیامها  ۀهم ،که در منت آمده چنان  
  ها: سایر گزینه ۀترجم  
  کنند! ) مسافران را حمل می۱  
  ) یک بال دارند!۲  
  !هستند رسیعبسیار ) ۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

تتحـّرک بشـکل «نادرست است. در منت آمده است: » !کنند تایی حرکت می شکل سه پردازند، به ا میه جوی ماهیو  هواپیامهایی که به جست«  
  »ثُنايئ!

  ها: سایر گزینه ۀترجم  
  ) کاربرد هواپیامها با یکدیگر تفاوت دارد!۲  
  کنند! کنند، در ارتفاع باال پرواز منی ها را حمل می ) هواپیامهایی که نشانه۳  
  ها از جانب مردم است! تر دیدن آن واپیامها در ارتفاع پایینت پرواز برخی ه) علّ ۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »!ما به هواپیامهای دارای رسعت پایین و هواپیامهای جت نیز نیاز داریم«کند بر اینکه  مفهوم منت تأکید می  
  ها: سایر گزینه ۀترجم  
  ی جت استفاده کنیم!ها) ما نباید از هواپیامها جز هواپیام۱  
  ) هواپیامهای رسیع بهرتین انواع هواپیامها هستند!۲  
  نحو انجام دهد!بهرتین وظائف را به  ۀتواند هم می ییهواپیام هر) ۳  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها: بررسی سایر گزینه  
  اآلَخر :رهمذکّ اآلِخر  :ره) مذک۱ّ  
  ي رط  ) م ط ر ۲  
  فاعله محذوف » البعض«) فاعله ۳  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  مفعول  فاعل   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها: مصدر مزید در سایر گزینه  
  ) تَعلُّم۱  
  مِتحان) اإل ۲  
  ) تَساُقط۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  دشوارسؤال: *  مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها:  بررسی گزینه  
  دمجّر  : جواب رشط، ثاليثّ د/ یَنُرص مجّر  ) تنرصوا: فعل رشط، ثاليثّ ۱  
، بل، لکن، أم، لِ «گاه بر رس جواب رشط نباید حروفی مانند  نکته: هیچ     جواب رشط نیست.» یُثبِّت«بیاید و لذا فعل» و، ثمَّ
  از نوع پرسشی است و ساختار رشطی نیست. » چه کسی«معنای  در این عبارت به» من«ۀ لم) ک۲  
  »؟دیدم چه کسی از خانه خارج شد وقتی که فیلم را می«ترجمه:   
  دمجّر  مزید/ یسجد: جواب رشط، ثاليثّ  ) أدرک: فعل رشط، ثاليثّ ۳  
ل: فعل رشط، ثاليثّ ۴     »)تفعیل«(باب  مزید يثّ مزید/ یُعرِّض: جواب رشط، ثال  ) یََتدخَّ
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۹و  ۶، ۵های  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  ها:  بررسی گزینه  
  ) »ُمشکل«معِ شاکل: اسم فاعل (ج) اآلَخرین: اسم تفضیل/ مَ ۱  
  نکته: مالک نوع مشتق در یک اسم جمع، شکل مفرد کلمه است.    
  (اسم تفضیل نیست)/ املدرسة: اسم مکان »إفعال«ب ) أحسَن: فعل ماضی با۲  
: اسم تفضیل (به۳     )/ اسم مکان در این عبارت نیست.»بدترین«معنای  ) رشِّ
: اسم تفضیل (به۴     : اسم مکانَمجلِس)/ »ترین مهم«معنای  ) أَهمَّ
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳و  ۶، ۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها: بررسی گزینه  
  است. ) األعلی: اسم تفضیل، معرفه۱  
: اسم تفضیل بر وزن ۲     است. ، نکره»أفّل «) أشدُّ
  .شود اسم تفضیل محسوب منی ،اگر بر رنگ داللت کند» أفعل«زیرا وزن  ؛ولی اسم تفضیل نیست ،) أبَیض: نکره است۳  
  است. » ما ام کودکیایّ «معنای  به »رياَم ِصغَ أیّ «) ِصغري: اسم تفضیل نیست. دقت کنید که ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها: بررسی گزینه  
  سازد. ب است و ساختار رشطی منی، اصطالحاً فعل تعجّ »ال استچقدر فعّ «معنای  به» َل أفعَ  ما«أنشَط: بر وزن  ) ما۱  
  است.» گوش نداد«معنای  ماضی منفی به) ما استَمعْت: فعل ۲  
  در این گزینه از نوع رشطیه است. » من) «۳  
  در این گزینه از نوع پرسشی است. » من) «۴  

  
  ۲دين و زندگي  ۶۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  .است ركوع حال در زكات پرداخت و نماز ۀاقام و مانيا منان،ؤم سرپرست و يول يها يژگيو  
  ۱دين و زندگي  ۶۸مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  »  د؟يآ يم شيخؤه خانواد داريد به مؤمن ايآ « :ديپرس مرگ از پس مؤمنان تيوضع ٔهدربار  كاظم امام از يشخص: خانواده با يمتوف ارتباط  
 آنان نيكمتر و روز سه هر يبرخ و روز دو هر يبرخ و روز هر آنان از يبرخ. شيها لتيفض مقدار برحسب : «مودفر چقدر؟: ديپرس.  يآر: فرمود  

  .»جمعه هر
  ۲دين و زندگي  ۲۵و  ۲۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۳

 خداوند آن، يها حرام ترك و نيد واجبات انجام با  تا دينما تالش است، كرده كسب كه يمانيا با خواهند يم انسان از عمل ۀعرص در اسالم نيد  
  .كند يبندگ و عبادت را

  ۲دين و زندگي  ۱۳و صفحۀ  ۱دين و زندگي  ۴۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴
   عمـوم ذهـن خ،يتـار طول در كه است يريفراگ يها پرسش از)  وطنم؟ ييننما آخر روم يم كجا به ( آن از پس انسان ٔهنديآ و مرگ يستيچ 

  .است كرده مشغول خود به را ها انسان
   است يزندگ يها يروزمرگ در نگاه افق پرواز ،است انسان نياديبن يازهاين از كه شيخو ٔهنديآ دركۀ الزم  سـطح از انسـان، كـه يزمان 

  .نديب يم رو روبه يتر مهم يازهاين با را خود شد،ينديب يباالتر افق در و رود فراتر روزمرّهي زندگ
  ۱دين و زندگي  ۶۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۵

    برزخ در يآگاه و شعور وجود :  
  :نديگو يم اند، كرده ظلم خود به كه يدرحال ،كنند يم افتيدر را آنان روح كه يكسان به فرشتگان: انسان با فرشتگان يگو و گفت    
 كـه نبـود عيوس خدا نيزم مگر: گفتند فرشتگان. ميبود مستضعف و فشار تحت خود نيسرزم در ما: گفتند د؟يبود چگونه ]ايدن[ در شما(    

  )د؟يكن مهاجرت
   است يآگاه و شعور شيافزا انگريب پس نبوده، ريپذ امكان ايدن در فرشتگان با مكالمه كه ديكن دقت.  
  ۱دين و زندگي  ۴۵* صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶

 بـه را خـود و رديبگ شيپ را مرگ از غفلت و كردن فراموش راه كوشد يم دارد، يجاودانگ به ليم و است طلب تينها يب كه يانسان:  معاد انكار   
 ها يآلودگ گرداب در رفتن فرو جز يعاقبت وه،يش نيا كه است روشن. كند فراموش دارد، انتظار در كه را يتلخ ٔهنديآ تا سازد سرگرم يهركار

  .داشت نخواهد
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  ۱دين و زندگي  ۴۳و  ۴۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷
   ايدن بودن گذرا و موقت و آخرت بودن ديجاو ۀشياند فقدان ( ننديب يم ايدن به محدود را يزندگ كه است هولناك و ناگوار يكسان يبرا مرگ  :

  .شوند يم مواجه آن با گناه از يبار كوله با اي )الْحَيَوَانُ لَهِيَ الĤْخِرَةَ الدَّارَ نَّإ و لَعِبٌ  وَ  لَهْوٌ لَّاإ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ هَذِهِ مَا وَ(
   شهادت با و درون يم شهادت استقبال به ها انسان باشد، يضرور خدا راه در يفداكار و نباشد ذلت و ننگ جز يزيچ ايدن نيا اتيح كه گاه آن 

  .كنند يم هموار را ها انسان يآزاد راه خود
  ۱دين و زندگي  ۵۷و  ۵۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۸

   او سـپس و است داده قرار انسان وجود در را ديجاو يزندگ به شيگرا خداوند گفت ديبا صورت نيا در نباشد، يا يزندگ ا،يدن نيا از بعد اگر 
  !است؟ سازگار خداوند حكمت با كار نيا ايآ! كند يم نابود است، يابد اتيح مشتاق كه يحال در را

   سـؤال نيا نباشد، هم يمعاد و ميشو خاك است، داده قرار ما وجود در خداوند كه يمختلف يها هيسرما و استعدادها همه نيا با بناست اگر 
 آمدن نيا ليدل پس م،يبود خاك ابتدا همان از كه ما است؟ بوده چه ما درون در ها هيسرما و استعدادها نيا دنيآفر ليدل كه شود يم مطرح

  بود؟ نخواهد عبث و هدف يب جهان، و انسان نشيآفر اساس نيا بر ايآ بود؟ چه رفتن و
  ۲دين و زندگي  ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۹

 در اي نشناسد را خود يقيحق هدف اگر كه داند يم او.  )اتيح ييچرا( »كند؟ يم يزندگ چه يبرا «بداند اهدخو يم انسان: يزندگ هدف شناخت  
  .است داده دست از را خود عمر شود، خطا دچار آن شناخت

  »يا دهيآفر آن يبرا مرا كه بده اختصاص يزيچ آن به مرا يزندگان اميا ايخدا : «كه خواند يم را دعا نيا وستهيپ  سجاد امام خاطر، نيهم به  
  ۲دين و زندگي  ۱۴و  ۱۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۰

   است انسان سعادت ٔهكنند نيتضم برتر، يازهاين به پاسخ.  
   در. است آزمون و تجربه مندازين مشكوك و ياحتمال پاسخ هر رايز باشد؛ اعتماد قابل و درست كامالً ديبا ياساس يها سؤال و ازهاين به پاسخ 

  .اند گوناگون و اديز اريبس هم يشنهاديپ يها راه كه خصوص به ست،ين يكاف يا تجربه نيچن يبرا يآدم محدود عمر كه يحال
  ۲دين و زندگي  ۳۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱ 

   غيتبل مردم انيم در را نيد همان تا است داده فرمان امبرانيپ ۀهم به و فرستاده اه ن انسا يبرا نيد كي خداوند م،يكر قرآن اتيآ اساس بر 
 نيا هم ايانب.  )كرد يم ديكأت او از يرويپ به و داد يم بشارت يبعد امبريپ آمدن به آمد يم كه يامبريپ هر( رندينگ شيپ در تفرقه راه و كنند
  .اند داده انجام يستگيشا با را خود تيمأمور و كرده اطاعت را فرمان

   دارند اشاره نيد غيتبل و اقامه تيمورأم انجام در ياله امبرانيپ يستگيشا به ۳ و ۲ ، ۱ يها نهيگز.  
  ۲دين و زندگي  ۴۴و  ۴۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 او بـه تيـمالك در شد، قائل ياجتماع و يخانوادگ حقوق ،زن يبرا ميكر قرآن: قرآن اعجاز يها جنبه از تيجاهل دوران ديعقا از يريرناپذيتأث  
 كرامـت، بر خصوص به و داد قرار مرد دوش بر و برداشت او دوش از را خانواده ۀنيهز دانست؛ خودش آن از را كارش درآمد و ديبخش استقالل

  .ردينگ قرار مرد ٔهسوءاستفاد مورد جامعه در تا كرد ديتأك عفافش و عزّت
  ۲دين و زندگي  ۴۹و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۵۳

 باشـد يم(دعوت كرده)   خدا رسول يوح ابالغ و افتيدر تيمسئول بر ناظر يشبستر محمود خيش »اهللا يال ادعوا شده نازل او بر« ٔهسرود  
  .رساندند مردم به اديز اي كم يا ذره بدون و نموده افتيرد يوح ۀفرشت از كامل طور به را ميكر قرآن اتيآ شانيا نهيزم نيا در كه

  ۲دين و زندگي  ۵۲و  ۵۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴
 ميموظف ما است، »طاغوت « حاكمش چون است، زيآم شرك ينظام ،يراسالميغ ياسيس نظام هر كه ليدل نيا به: )ره(ينيخم امامٔه فرمود مطابق  

  ).بورزند كفر آن به كه شده داده دستور آنان به ،بِهِ يَكْفُرُوا نْأ مِرُوااُ( : ميببر نيب از و ميكن دور آنان اتيح از و مسلمانان ۀجامع از را شرك آثار
  ۲دين و زندگي  ۵۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 ،»ةيِـبالوِال يَنـوِد كَما ءيٍبشَ نادَيُ لَم وَ ةيِالوِال وَ الحَجِّ وَ الصَّومِ وَ كاِة الزَّ وَ الصَّالِة يعَلَ خَمسٍ يلعَ اِالسالمُ يَبن« : باقر امام ثيحد به توجه با  
 ،رهبـر وجـود و حكومـت ليتشـك و اجراسـت قابـل تيـوال يۀسـا در يالهـ احكام رايز ،است تر مهم عبادات ريسا و روزه و نماز از تيوال
  .است ياجتماع احكام خصوص به ياسالم احكام ريسا و حج ، روزه زكات، ، نماز تنبرپاداش ٔهكنند نيتضم

  ۲دين و زندگي  ۶۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶
   امبريپ  ي عل حضرت دست و مـن يّوصـ مـن، بـرادر ن،يـا همانا « :فرمود مهمانان به و رفتيپذ را شانيا عتيب گرفت، دست در را 

  دنبال آيۀ انذار آمده است. كه به ارالدّ ومي اي االنذار ومي ثيحد:  .»بود خواهد شما انيم در من نيانشج
   ي عل امام كه آنجا از خدا رسول از پس را مسلمانان ينيد تيمرجع و يرهبر تيمسئول دو امامان گريد و  يضـرور دارنـد، عهده بر 

  عصمت : باشند خطا و گناه از مصون آنان كه است
  ۲دين و زندگي  ۳۸و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷

 ريـز و يتحد در مخالفان يابد يناتوان انگريب كه )بمثله تونيأال( ۀفيشر عبارت كه بود فيتحر از ميكر قرآن حفظ ؛ نبوت ختم عوامل از يكي  
  .اشدب يم قرآن فيتحر عدم بر يشاهد است، قرآن بردن الؤس
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  ۱دين و زندگي  ۶۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸
» .دهند پاسخ توانند ينم فقط و شنواترند شما از كالم نيا به شانيا اوست، دست در جانم كه يكس به قسم : « اصحاب به  خدا رسول پاسخ  

  .باشد يم آن دؤيم »انتبهوا واتما ذافا امين اسالنّ« تيروا كه است برزخ در يآگاه و شعور شيافزا نيمب
  ۱دين و زندگي  ۶۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹

 لَـيإ بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ مِنْ وَ لُهَاقَائِ هُوَ كَلِمَةٌ نَّهَاإ كَلّا تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا عْمَلُأ لَعَلِّي ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ حَدَهُمُأ جَاءَ ذَاإ حَتَّي( ۀفيشر يۀآ اساس بر  
 يالهـ كـالم در كه است آنان ٔهديعق يسست بر خدا يآگاه و علم خداوند يسو از ايدن به مشركان بازگشت درخواست رد ليدل ،)يُبْعَثُونَ يَوْمِ
  .است حرف حدّ در و ستين يواقع ناهكارانگ درخواست يعني است مشهود. )ديگو يم او كه است يسخن نيا قَائِلُهَا، هُوَ كَلِمَةٌ نَّهَاإ(

  ۱دين و زندگي  ۵۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰
  :مردگان شدن زنده از ييها نمونه انيب  
 از پس را ها نيا چگونه خداوند يراست به كه گرفت شكل  ريعز ذهن در سؤال نيا روستا ساكنان ٔهديپوس و يمتالش يها استخوان دنيد با  

  .است توانا يكار هر بر خدا كه دانم يم: گفت و ديد را االغ شدن زنده خود چشم به  ريعز...  كند؟ يم زنده مرگ

  

 ۲زبان انگليسي  ۳۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۱
در  يسـيآمـوز انگل زبـان ارديـليم كيدارد، اما حدود  ينينسبت به زبان چ يمتركگويشگر بومي  يسيكه زبان انگل نجاستيجالب اترجمه:   

  سراسر جهان وجود دارد.
) aو  oneتـوانيم از ( گويي داشته باشيم. براي بيـان يـك ميليـارد مـي شود مگر اينكه هدف كلي جمع بسته نمي (billion)توضيح: ميليارد   

  توانيم استفاده كنيم. مي oneاستفاده كنيم، اما در وسط جمله فقط از 
 ۱زبان انگليسي  ۵۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۲

 ،نـدبود دهيـد آن زمان تا بود كه يوانيترين ح بيو عج نيتر بزرگ رايها را به خود جلب كرده بود، ز توجه آنخاصي  طور بهاسب  نياترجمه:   
  ها شد. آن ۀحمل نيمركز اول نيا نيبنابرا

جـزو صـفات كوتـاه  strangeو  bigتوضيح: اسب با همۀ حيوانات مورد قياس قرار گرفته است، پس به صـفت عـالي نيـاز داريـم. صـفت   
  نياز داريم. estو پسوند  theها به حالت برترين به حرف تعريف  شود و براي تبديل كردن آن بخشي) محسوب مي (تك

  شود. هاي صفت عالي محسوب مي نون، تا آن زمان) از نشانهمعني (تاك در انتهاي جمله به (ever)توجه:   
  ۲زبان انگليسي  ۴۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۳

  .را خوب ننواخت تاريگذشته گ كشنبهي يليالتحص فارغ ياو در مهمانترجمه:   
  جمله در زبان انگليسي:توضيح: ساختار و ترتيب درست اجزاي   

 فاعل  فعل  مفعول قيد حالت  قيد مكان  نقيد زما
last Sundayat the graduation partywell the guitar did not playshe 

  ۲زبان انگليسي  ۲۹ صفحۀ*  سخت: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۴
  .ميكرد ديفقط خر گريد يروزهاو  ميكرد دي. روز اول از مساجد معروف بازدميما فقط چند روز را در استانبول گذراندترجمه:   
  صـورت  بـه (a lots of)شمارش است و همچنين ساختار صـحيح  صورت جمع و قابل به dayدهد.  مفهوم منفي به جمله مي ۲توضيح: گزينۀ   

a lot of باشد مي.  
 ۲زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۵

  .آورند دست مي بهوزن را  ني، سرانجام دوباره اآيند پايين ميبدن خود  يعيوزن طب ريو ز رنديگ مي ميرژ كه افرادي ٪۹۰از  شيبترجمه:   
 ) بررسي كردن۴  ) ملحق شدن۳  دست آوردن ) به۲  ) دسترسي داشتن به۱  
  »اضافه وزن پيدا كردن، چاق شدن«يعني  (gain weight)توجه: همنشين   
 ۲زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۶

كـه  يخواهنـد، در حـال مـي فرمول (قاعـده) زيچ همه يهستند و براتحليلي (اهل تحليل)  اريافراد بس يزبان دوم، برخ يريادگيدر ترجمه:   
 كنند. يها كپ و از آن يآور را جمع ييها مثال دهند مي حيترج گرانيد
 ) اندازه گرفتن۴  يح دادن) ترج۳  ) جلوگيري كردن۲  ) آماده كردن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۶۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۷

  . دانستند مي ينيرا چ او تيمل، يكوتاه و يخانوادگ  نام ليدل از مردم به ياريبود، بس )وو( يو يخانوادگ  از آنجا كه نامترجمه:   
 ت) واقعي۴  ) مليت۳  ) توضيح، شرح۲  ) اعتقاد، باور۱  
 ۱زبان انگليسي  ۴۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۸

كـار را  نيـخواست ا مي پدرشخود كند، اگرچه  ۀرا حرف ياضيرو گرفت كه فلسفه  ميو تصم مند شد عالقه اتياضيحال، او به ر نيبا اترجمه:   
   انجام ندهد.

 مند به ) عالقه۴  ر مورد) مطمئن د۳  ) منتظر (كسي يا چيزي) بودن۲  ) بر اساس۱  
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  ۱زبان انگليسي  ۴۹ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۹
 دهيشما به آن عق يعاطف ي، وابستگديداشته باش دهيعق كياز  تيدر حما يكمتر بارز يها تيواقعبار گفته است كه هرچه  كي يكسترجمه:   

   است. تر يقو
  ها ها، حقيقت ) واقعيت۴  عوامل ) عناصر،۳  ها ) سفارش۲  ها ) سبك۱  
 ۲زبان انگليسي  ۲۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۰

 يصورت هفتگ صحبت كردن ما را به ييتواناداخل كالس،  يها در طول بحث يبردار ادداشتيمن با گوش دادن به ما و  يسيمعلم انگلترجمه:   
  .سنجد مي

  ) رسانه۴  ) ارزش۳  شانس) بخت، ۲  ) توانايي، قابليت۱  
 ۱زبان انگليسي  ۴۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۱

  .دفاع كردندخود  هنيحمله بود، همه داوطلبانه از م ٔهو دشمن آماد شرايط بحراني شد ياما وقت ،خواست كس جنگ نمي چيهترجمه:   
 آوري كردن ) جمع۴  ) خلق كردن، ايجاد كردن۳  ) توسعه دادن۲  ) دفاع كردن۱  
  ۲زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۲

رخ  ييويديـو يهـا تماس اينامزدها  يها يسخنران يدر ط ندرت بهافتد،  طور معمول اتفاق مي به يواقع يايموارد در دن نيكه ا يدر حالترجمه:   
  انتخابات است. دورٔهدر  يكه اهداف اصل دهد مي

 ) روان ۴  ندرت ) به۳  سادگي ) به۲  ) عمدتا۱ً  
  ترجمۀCloze Test: 

(از يك متخصـص برعكس آن را  قاًيدق يا است، جمله ديشما مف يبرا يخاص يغذا ديگو كه به شما مي يهر متخصص يرسد برا به نظر مي
 يالگـوآن  دارند، هيبر روح يمثبت رياند كه تأث دادهنشان  يمواد مغذ ايخاص  يغذاها ياست كه اگرچه برخ نيا قتي. حقافتي ديخواهديگر) 
 يواقعـ يشده بـا غـذا يفرآور يغذا نيگزيجاتا حد امكان  ديسالم با ييغذا ميرژ كي يبنا سنگ كه خيلي مهم است. شماست ييغذا كلي

تفكر، نگاه و احساس شـما  ٔهر نحود ياديز تفاوتتواند  است مي كينزدبه آنچه در طبيعت درست شده  تا حد امكانكه  ييباشد. خوردن غذا
 .كند جاديا
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  ) به اشتباه۴  طور مناسبي ) به۳  ) لزوما۲ً  ) دقيقا۱ً  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴

 ) اختالل۴  ) خطر۳  ) منطقه۲  ) الگو۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵

اي در جمله صورت نگرفتـه تـا از صـفات برتـر و برتـرين  كنيم. درضمن مقايسه توضيح: با توجه به مفهوم جمله از صفت برابري استفاده مي  
  استفاده كنيم.

 ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۶
   است.» تفاوت ايجاد كردن«معني  به (make a difference)توجه: همنشين   
 ترجمۀ درك مطلب: 

مـا باشـد.  ٔهروزمر ياز زندگ يشبخ ديبا يبدن تيرشد كنند. فعال يو هم از نظر روح يكند تا هم از نظر جسم ورزش به كودكان كمك مي
 يكپـارچگيتعامـل و  يگروهـ يهـا تيـعنوان مثال فعال كند، به جهات به كودكان كمك مي يارياز بس نييپا نياز سن يهر نوع ورزش نيتمر

 رايـد، زبخشـ ارتقـا مـي يسال سالم را در بزرگ يسبك زندگ كيبخشد و  را بهبود مي يسطح ذهن نيهمچن آن. شدبخ را بهبود مي ياجتماع
 ايـ يسـالم دارد. اگـر در سـطح روانشـناخت ۀچندگان دي. ورزش فوامانند باقي مياغلب  ميآور دست مي به يكه ما در دوران كودك ييها عادت
نفـس  كند تا عزت شود) به كودكان كمك مي انجام مي يصورت گروه كه به ييها تي(خصوصاً فعال يورزش يها تي، فعالميصحبت كن يتيشخص
  .را درك كنند نيداشتن و احترام به قوان تيدهند كه اهم امكان را مي نيها ا كنند و به آن تيخود را تقو ياجتماع
ترين اسـت.  مناسببراي او كودك  يها ييو توانا طيبا توجه به شرا تيفعال اياست كه كدام نوع ورزش  نيدر نظر گرفت ا ديكه با يگريد ۀجنب

ورزش  كيـتـر،  فرد فعال كي يشود. برا ساالن خود ارتباط برقرار كند بهتر مي كه مجبور است با هم يورزش تر احتماالً در يكودك ترسو و خجالت
تنهـا  ، نهيورزش بدن تيممكن است اهممرتبط موضوعات  نياز مهمتر يكيكمك كند.  شتمركز ييتواند به رشد بهتر توانا مي سيمانند تن يفرد

 درصـدكند. با در نظر گـرفتن رشـد  كمك مي يوزن و چاق از اضافه يرجلوگي به روزانه ورزش رايباشد، ز زيو جوان ن ريدر كودكان بلكه در افراد پ
  شود. مي ياجبار باًيتقر يخانوادگ يها غرب، گنجاندن ورزش در برنامه يايوزن در دن و اضافه يكودكان و جوانان مبتال به چاق

   ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۷
 د چيست؟ترجمه: اين متن عمداً در مور  
 شوند مي يخوب كه باعث بهبود سالمت يها عادت) ۱  
  ن ما روزمره يدر زندگ ذهني تينقش فعال) ۲  
  سالم شود يسبك زندگ كيمنجر به  يگروه يها تيشود فعال كه باعث مي يليدال) ۳  
 كودكان يسالمت يورزش برا تياهم) ۴  
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  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۸
  است؟ نادرستهاي زير  بارتيك از ع ترجمه: با توجه به متن، كدام  
  وزن است. هاي ورزش روزانه پيشگيري از اضافه يكي از مزيت) ۱  
  كند. ورزش تنها به رشد فيزيكي كودكان كمك مي) ۲  
  ساالن خود معاشرت كنند. كند تا با هم هاي گروهي اين است كه به كودكان خجالتي كمك مي هاي فعاليت يكي از حُسن) ۳  
  كنند. هايي هستند كه به كودكان بسيار فعال در تمركز كردن كمك مي دي يكي از راههاي انفرا ورزش) ۴  
  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۹

  در پاراگراف دوم به چه معني است؟ ”peer“ترجمه: لغت   
  ) فرد پرانرژي۴  سن ) شخص هم۳  ) شخص پرحرف، وراج۲  ) اعضاي يك خانواده۱  
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۰

 آورد ............... اف اول مثال ميترجمه: نويسنده در پاراگر  
 .ديكن فيرا توص رمعمولياتفاق غ ك) تا ي۲    ) تا عبارت قبلي را اصالح كند.۱  
  ) تا از مضمون اصلي همان پاراگراف پشتيباني كند.۴    ) تا استثنايي را بيان كند.۳  
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۸ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  شناسي زمين ۱۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۱

مواره، در يكي از دو كـانون آن قـرار گردد كه خورشيد ه كند، هر سياره در مداري بيضوي، چنان به دور خورشيد مي قانون اول كپلر بيان مي  
  دارد. 

  شناسي زمين ۱۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۲
كره تشكيل شدند و سـپس بـا فـوران  عنوان نخستين اجزاي سنگ هاي آذرين به با گذشت زمان و سرد شدن گوي مذاب سيارٔه زمين، سنگ  

  شد. ها و خروج گازها، هواكره ايجاد  فشان آتش
  شناسي زمين ۱۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۳

هاي باال، دماي  ها و عرض هاي جغرافيايي مختلف در يك زمان، متفاوت است. در قطب علت كروي بودن زمين، زاويۀ تابش خورشيد به عرض به  
  هاي پايين (مدارات استوايي) دماي هوا بيشتر است.  عرض در هوا كمتر و

  شناسي زمين ۱۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۴
 ۵۷۳۰عمـر تقريبـي  (پايدار) با نيم ۱۴(ناپايدار) و نيتروژن  ۱۴روشِ پرتوسنجي، بايد از عنصر كربن  هاي زيستي به يابي دقيق پديده براي سن  

  سال استفاده كرد. 
  شناسي زمين ۱۸ۀ صفح*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۵

شـود و مـواد مـذاب  اي شكافته مـي  كره، بخشي از پوستۀ قاره هاي همرفتي سست تأثير جريان در مرحلۀ بازشدگي از چرخۀ ويلسون، تحت  
  رسند.  كره صعود نموده و به سطح زمين مي سست

  شناسي زمين ۲۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۶
تواننـد پراكنـدگي ريزگردهـا را  هايي از طيف الكترومغناطيس تابيده و بازتابيده از سطح زمين مي دور با بررسي بخشمتخصصان سنجش از   

  بررسي كنند. 
  شناسي زمين ۳۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۷

  آيند.  وجود مي ق و حضور مواد فرار بهجواهرات توسط فرايندهاي ماگمايي، گرمابي، دگرگوني و با دما، فشار زياد در اعما  
  شناسي زمين ۳۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۸

  ويژگي مهم سنگ مخزن، وجود تخلخل و نفوذپذيري آن است.   
  شناسي زمين ۳۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۹

  يابد.  گراد، دما افزايش مي درجۀ سانتي ۳عمق، متر افزايش  ۱۰۰ازاي هر  در پوستۀ زمين، به  
oT¶ I¶j yÄHqÎH

C x C
x
   100 3 36

1200
  

  شناسي زمين ۲۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۰
  شود.  از خانوادٔه سولفيدهاي سرب است و از آن، كانۀ فلزي سرب استخراج مي PbSگالن با تركيب شميايي   
  شناسي زمين ۳۸صفحۀ *  متوسطسؤال: *  مشخصات ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۱

يابد و در نهايت زغال آنتراسـيت ايجـاد  طبق شكل كتاب درسي، با خروج تدريجي آب و مواد فرار، درصد كربن در سنگ حاصل افزايش مي  
  شود.  مي

  شناسي زمين ۴۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۲
  شود.  تر مي زمين بيشتر باشد، عمق سطح ايستابي كمتر شده و سطح ايستابي به زمين نزديكهرچه بارندگي و نفوذ آب به زير  
  شناسي زمين ۴۸و  ۴۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۳

  كند.  فراهم مي ها را در آب زيرزميني حركت آب زيرزميني خيلي كندتر از حركت آب در رودخانه است و اين عامل، فرصت انحالل نمك  
  شناسي زمين ۵۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۴

  رويۀ آب زيرزميني است.  پديدٔه فرونشست زمين از پيامدهاي برداشت بي  
  شناسي زمين ۴۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۵

  وذپذيري خاك يعني توانايي آبخوان در انتقال و هدايت آب هستند. ميزان ارتباط و اندازٔه منافذ، دو عامل مهم در ميزان نف  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۱۳

  
  ۱رياضي  ۹۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۶

  شود.  سبت داده مين Bدقيقاً يك عضو از  Aاي بين اين دو مجموعه است كه به هر عضو   ، رابطهBبه مجموعۀ  Aنكته: يك تابع از مجموعۀ   
  پردازيم:  ها مي به بررسي گزينه  

  شود.  باشد، پس رابطۀ تابع است؛ زيرا هر ضلع فقط به يك مساحت نسبت داده مي مي a2باشد، مساحت آن  a) اگر ضلع مربعي ۱  

aباشد، طول ضلع آن  a) اگر محيط يك لوزي ۲  
  شود.  باشد، پس رابطه تابع است؛ زيرا هر محيط فقط به يك ضلع نسبت داده مي مي 4

  باشد.  مي 2برابر  ۱۶هاي چهارم عدد  دهد تابع نيست؛ زيرا مثالً ريشه اي كه بر هر عدد طبيعي ريشۀ چهارم را نسبت مي  ) رابطه۳  
  باشد، پس رابطه تابع است؛ زيرا جذر هر عدد طبيعي يكتا است.  مي kيك عدد طبيعي باشد جذر آن  k) اگر ۴  
  ۱رياضي  ۹۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۷

هاي اول  آن مؤلفه مرتب متمايزي در هاي مرتب باشد، هنگامي اين رابطه تابع است كه هيچ دو زوج صورت مجموعۀ زوج نكته: اگر يك رابطه به  
  برابر نداشته باشند. 

  هاي دوم هم برابر باشد.  هاي اول برابر باشد، بايد مؤلفه اگر مؤلفه  
( ,m n) f

m n n m
( ,n) f

 
     
 

3
0

3
  

صورت  بنابراين تابع به   f ( ,n) ,(n , ) 3 1 باشد، پس برد تابع مجموعۀ  مي 0 n nن بايد باشد، بنابراي مي 0,  باشـد تـا بـرد تـابع  6
  باشد.  ۶شامل عدد 

  ۱رياضي  ۱۰۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۸
عضـو  باشند، زيرا در يك تابع بـه هـر تر يا مساوي تعداد اعضاي برد تابع مي ، همواره تعداد اعضاي دامنۀ تابع بزرگfنكته: در هر تابع مانند   

  شود.  دامنه دقيقاً يك عضو از برد نسبت داده مي
n(A) n

n n n n
n(B) n

 
          
  

3 2
3 2 7 18 4 20 5

7 18
  

,تواند اعداد طبيعي  مي nبنابراين    , , ,5 4 3 2   باشد.  1
nازاي  اما دقت كنيد به   , 1   آيد كه غيرممكن است.  دست مي ، عددي منفي بهBتعداد اعضاي  2

n(B) n n     
180 7 18 0 7  

nازاي مقادير  بنابراين فقط به   , , 3 4   توانند دامنه و برد يك تابع باشند.  مي Bو  Aهاي  ، مجموعه5
  ۱رياضي  ۱۰۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۹

yنكته: اگر تابع    f (x) ار تابع در نقطۀ دست آوردن مقد باشد براي بهصورت ضابطه  بهx a  كافي است مقدارa  را در ضابطۀ تـابع قـرار
xدهيم:  a y f (a)     

fمقدار    (a) محاسبه است كه  زماني قابلx a  .در دامنۀ تابع باشد  
xf ( ) x f ( x) f ( ) ( ) f ( ) f ( ) f ( )              33 2 0 3 2 3 3 0 2 3 6 0 3 3  

fبنابراين مقدار    ( )  3   است، در نتيجه:  3
xx f ( x) f ( x) x f ( )           23 2 0 2 3 2 7  

  ۱رياضي  ۱۰۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۰
yنكته: اگر    f (x) گوييم تابع  باشد، ميf ،x  را بهy گوييم  د يا ميده نسبت ميy  تابعي ازx باشد.  مي  
  پس بايد تابعي نوشت كه با ورود طول مستطيل محيط آن را محاسبه كند:   

xy xy y
x

       مساحت مستطيل 1010

x x(x y) (x ) ( )
x x x

      
2 210 10 2 202 2   محيط مستطيل 2

xfصورت  پس ضابطۀ موردنظر به   (x)
x


22   باشد.  مي 20

x
y
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  ۱رياضي  ۱۱۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيسخ: گزپا -۱۰۱
نامند. اگر دامنۀ تابع  نكته: اگر دامنه و برد يك تابع برابر باشند و هر عضو از دامنۀ تابع دقيقاً به همان عضو در برد نظير شود تابع را هماني مي  

yباشد، نمودار آن خط  Rهماني  x  .است  
بنـاميم، تـابع ثابـت را معمـوالً بـا معادلـۀ  kناميم. اگر اين عضو را  را كه برد آن تنها شامل يك عضو است، تابع ثابت مي fنكته: تابعي مانند   

f (x) k دهيم.  نمايش مي(k )R   
  داريم:  با توجه به نكات و فرض سؤال  

x x x
x

x x x(x ) x , x

       
  


       

2 2

2

7 2 9 3
3

3 0 3 0 0 3

  تابعf .هماني است  

 g ( ,y) ,( , x ) y x y     2 24 7   ثابت است. gتابع  9

  بنابراين:  
x y  12   

  ۱رياضي  ۱۱۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲
yشكل  نكته: هر تابع كه بتوان آن را به   ax b  شود كه در آن مقدار  نمايش داد، يك تابع خطي ناميده ميa  شيب خط و مقدارb  عرض از

  باشد.  مبدأ خط مي
xشكل، وقتي   با توجه به    )است ضابطه تابع خطي است كه از نقاط  1 , )0 )و  2 , )3   ، بنابراين:گذرد مي 0

y y
x x

 
  

  
2 1
2 1

0 2 2
3 0   شيب 3

yچون عرض از مبدأ آن     yصورت  باشد، پس معادله به مي 2 x 
2 aباشد كه مقدار  مي 23 

2
  است و داريم: 3

f ( )   
2 81 23 3  

yضابطۀ دوم تابع ثابت    b  در بازٔهx c 1 باشد، پس مقدار  ميb  8برابر
)است، زيرا نقطۀ  3 , )81   محل برخورد ضابطۀ اول و دوم است.  3

xدر ضابطۀ سوم    c تابع با محور باشد و در اين نقطه  ميx ها برخورد كرده است، بنابراينf (c)    است در نتيجه: 0
x x c      3 0 3 3  

aپس مقدار    
2
3 ،b 

8
cو  3  bcباشد و مقدار  مي 3    باشد.  مي 8

  ۱رياضي  ۱۰۸صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳
yشكل  نكته: هر تابع كه بتوان آن را به   ax b  شود كه در آن مقدار  نمايش داد يك تابع خطي ناميده ميa  شيب خط و مقدارb  عرض از

  باشد.  مبدأ خط مي
,اگر دامنۀ تابع     1 ,و برد آن  2  2   دهد.  باشد، دو حالت زير رخ مي 5

  
N( , )a y x b b b y x

( )


            
 

2 55 2 1 5 2 3 32   : حالت اول1

  
  

P( , )a y x b b b y x
                
 

2 25 2 1 2 2 4 41   : حالت دوم2

  
  باشد، بنابراين داريم:  محل برخورد اين دو خط مي Aنقطۀ   

y x
x x x x y A( , )

y x

 
              
   

3
1 1 7 1 73 4 2 1 32 2 2 2 24

  

برابر  Aع طول و عرض نقطۀ پس مجمو   1 7 42   باشد.  مي 2

N( , )2 5

M( , )1 2

O( , )1 5

P( , )2 2
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  ۱رياضي  ۱۱۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴
fنكته: براي رسم نمودار    (x a)  از روي نمودارf (x)  كافيست نمودارf (x)  را در امتداد محورxانـدازٔه  ها بهa  واحـد انتقـال دهـيم. اگـر

a  aباشد، انتقال در جهت منفي و اگر  0    باشد، انتقال در جهت مثبت خواهد بود.  0
fنكته: براي رسم نمودار    (x) b  از روي نمودارf (x) كافيست نمودار ،f (x)  را در امتداد محورyاندازٔه  ها بهb  واحـد انتقـال دهـيم. اگـر

b  bباشد، انتقال در جهت مثبت و اگر  0    باشد، انتقال در جهت منفي خواهد بود. 0

uم كه: داني نكته: مي   u2   

f (x) (x x ) f (x) (x ) f (x) x            2 21 11 4 2 1 1 2 1 1 12 2  

fبراي رسم نمودار    (x) x   1 yكافي است نمودار تابع  ،1 x   را ابتدا در امتداد محورxسـمت راسـت آورده و  ها يك واحـد بـه
  تقال دهيم. ها، يك واحد به باال انyسپس در امتداد محور 

  
  كند.  بنابراين نمودار از ناحيۀ دوم عبور نمي  
  ۲رياضي  ۵۹و  ۵۷هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵
  گوييم. يك مي به هاي مرتب متفاوت خود، مؤلفۀ دوم تكراري نداشته باشد. تابع يك نكته: به تابعي كه در زوج  
گـوييم و  مي fآيد كه آن را وارون تابع  دست مي ، جاي مؤلفۀ اول و دوم را عوض كنيم، رابطۀ جديدي بهfهاي تابع  مرتب نكته: اگر در تمام زوج  

fبا نماد  1 دهيم.  نمايش مي  

fيعني  fيك باشد، وارون تابع  به يك fنكته: اگر    1باشد، در اين صورت  ، يك تابع ميf گوييم.  پذير مي را تابعي وارون  
SwH ¦Äï¾Mï¦Ä f( , ) f

m m
(m , ) f

 
      

1 2 1 1 21 2  

   f ( , ) , ( , ) , ( , ) f ( , ) , ( , ) , ( , ) f ( )     1 11 2 2 3 4 1 2 1 3 2 1 4 2 1  
  ۲رياضي  ۴۰و  ۳۷، ۳۶، ۳۳هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶
  پردازيم:  ها مي به بررسي گزينه  
  رسيم.  شود، يعني از جزء به كل مي اي كلي گرفته مي  شاهده و بررسي يك موضوع در چند حالت، نتيجه) در استدالل استقرايي با م۱  
  تواند درست يا نادرست باشد.  شود، عكس قضيه است كه مي جا كنيم، آنچه حاصل مي ) اگر فرض و حكم قضيه را جابه۲  
هاي اثبات استفاده كرد و آن را در حالت كلي اثبات كرد. در  آن بايد از روش ) اگر نتوان براي حكمي مثال نقض پيدا كرد، براي اثبات درستي۳  

  واقع مثال نقض روشي براي رد يك حكم است نه اثبات آن. 
رسيم و به ايـن ترتيـب فـرض  كنيم حكم درست نباشد (فرض خلف) و به يك تناقض يا يك نتيجۀ غيرممكن مي ) در برهان خلف فرض مي۴  

  ست است. خلف باطل و حكم در
   ۲رياضي  ۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷
Aنكته: اگر نقطۀ    (x ,y )   روي خطd  به معادلۀax by c   از رابطـۀ زيـر  dتا خط  Aنباشد، فاصلۀ نقطۀ  0

  آيد: دست مي به
ax by c

AH
a b

 


2 2
   

گـذرد را  مـي Cو  Aباشد، پس ابتدا بايد معادلۀ خطي كـه از نقـاط  مي ACخط  تا پاره Bدر واقع فاصلۀ نقطۀ  ACوارد بر ضلع  طول ارتفاع  
  دست آوريم:  به

C( , )A( , ) ( )m m y x h y x
C( , )

  
           

0 43 2 2 4 2 2 2 40 4 3 0  

  آوريم:  دست مي از آن را به Bاكنون معادلۀ خط را استاندارد كرده و فاصلۀ نقطۀ   
( ) ( )x y

BH BH
B( , )

    
      

2 4 1 42 4 0 5 54 1 4 1 5
  

x x  1

1

x  1 1
1

1
x

y

x

y

x

y

A

d

H
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  ۲رياضي  ۳۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸
كند كه  خط جدا مي ها) را قطع كند، روي آن دو ضلع چهار پاره نكته: هرگاه در مثلثي، خطي موازي يكي از اضالع، دو ضلع ديگر (يا امتداد آن  

  دهند.  تشكيل تناسب مي  ها  اندازٔه آن

ADجزء)  به (نسبت جزء AEDE BC
DB EC

   

ADبه كل)   (نسبت جزء AE DEDE BC
AB AC BC

    

  
  بنابراين با توجه به نكته، داريم:  

AN AEACD : EN CD (I) AN ADAD AC
AD ABAD AEABC : ED CD (II)

AB AC


    

  








  

  
ANبراي سهولت در حل مسئله اندازٔه    k شود:  در نظر گرفته مي  

AN k ND k AD AN ND k      2 3  
AN AD k k AB kAB k /
AD AB k AB ND k

       
3 99 4 53 2  

  ۲رياضي  ۴۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹
هـاي برابـر بـا  نكته: هرگاه دو زاويه از مثلثي با دو زاويه از مثلث ديگر برابر باشند، آنگاه آن دو مثلث متشابه هستند و اضالع مقابل به زاويه  

  يكديگر متناسب هستند. 
    باشد. مي k2 برابر   ها آن مساحت نسبت و k برابر مثلث دو اين محيط نسبت آنگاه باشد، k تشابه نسبت و باشند متشابه ديگريك با مثلث دو اگر نكته:  

  
(p p)tHß n ¾M ®MI£T¶

−H¼á w ÆoÎ
ˆ ˆO O

AOD , BOC : AOD BOC
ˆ ˆB D

  


1 2   
  

  آوريم:  دست مي اكنون نسبت اضالع را به  
OC OB x x x x x
OA OD


       

2 3 4 8 84 3  

OCبرابر نسبت  نسبت تشابه دو مثلث  
OA

OBيا  
OD

kباشد، پس  مي   
8   است.  24

  باشد:  مي OADبرابر مساحت مثلث  OBC ،۴بنابراين مساحت مثلث   

OBC

OAD

S
OB( )

S OD
 2 4




  

  ۲رياضي  ۴۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۰
  ارتفاع وارد بر وتر باشد، داريم:  AHالزاويه اگر مطابق شكل  نكته: در هر مثلث قائم  

AH BH CH

AB BH BC

AC CH BC

AB AC BC

  

  


 


 

2

2

2

2 2 2

  

  مطابق نكته و با ترسيم شكل مسئله داريم:  

ˆABD : A AB AD BD BD BD         2 2 2 290 16 9 5


  

ABD : AD DM DB DM DM      2 99 5 5


  

DMضح است كه وا NCBو  ADMنهشتي دو مثلث  با توجه به هم   NBبنابراين ،:  
DM NB /  1 8  
BD BN NM MD / MN / MN /        5 1 8 1 8 1 4 

A

D E

B C
A

B
C

D
N

E

A

C

BD
O

4
x

x  23
12

A

B CH

A B

D C

N

M

4

3
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  ۲رياضي  ۴۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱

P(x)fشكل  نكته: هر تابع به   (x)
Q(x)

 ناميم كه در آن  را يك تابع گويا ميP(x)  وQ(x) اي   اي هسـتند كـه چندجملـه  چندجملـهQ(x) 

  مخالف صفر است. 
fبراي تعيين دامنۀ    (x)  بايد عبارتx x b  2 5 صورت  باشد، چون دامنۀ تابع به 0 a , 2R باشد، يعني اعداد  ميx  xو  2 a 

  هاي مخرج هستند؛ بنابراين:  ريشه
xx x b b b        22 5 0 4 10 0 6  

xصورت  پس مخرج به   x 2 5   باشد:  مي 6
x

x x (x )(x )
x


         
2 25 6 0 2 3 0 3  

aپس مقدار     aباشد و  مي 3 b    است.  9
  ۲رياضي  ۵۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲
  ناميم، هرگاه:  را برابر مي gو  fنكته: دو تابع   
  با هم برابر باشند.  gو دامنۀ  fالف) دامنۀ   
fم: از اين دامنۀ يكسان داشته باشي xب) براي هر    (x) g(x)   
fدامنۀ تابع    (x) x  برابرR باشد. مي  
  پردازيم:  ها مي به بررسي گزينه  
) دامنۀ تابع ۱   gD   0R باشد، پس:  ميf gD D   

  ۲ (g(x) x x 2 باشد، پس:  ميf (x) g(x)   
) دامنۀ تابع ۳   gD   1R باشد، پس:  ميf gD D   

gD) دامنۀ تابع ۴    R باشد، زيرا  ميx  2 1   همواره برقرار است و داريم:  0

x x x(x )g(x) x f (x)
x x

    
 

3 2
2 2

1
1 1

  

  ۲رياضي  ۵۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳
kو  kZنكته: اگر    x k   xباشد، آنگاه  1 k   باشد و برعكس.  مي  
xداريم:  xRباشد و  kZنكته: اگر    k x k           
xباشد، آنگاه  xRنكته: اگر       Z باشد.  مي  

[x x ] x x x x


                            1 5 1 5 1 5
Z

  

xيك مقدار صحيح دارد.  xپس  x x             2 4 2 2 3  
  ۲رياضي  ۱۳صفحۀ *  دشوارشخصات سؤال: * م ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴
axدوم  نكته: در معادلۀ درجه   bx c  2   دانيم:  هاي حقيقي معادله باشند، مي ريشه و  اگر  0

b cS , P
a a

          

m
x (m )x m

m
     

        
2 11 3 0 3  

دانيم  با توجه به فرض مسئله مي     2   باشد، بنابراين:  مي 1
( ) m m

m
   

            

2 1 1 11  

  كند:  ريشۀ معادله است، پس در معادله صدق مي چون   
m(m ) m m (m )m m          2 21 3 0 1 3 0  

m
m m m m m m m(m )

m


             
2 2 2 03 0 2 4 0 2 2 0 2  

mمثبت است، بنابراين  mچون مقدار       باشد:  مي 2
m                2 2 2 1 4 1 3  

ابراين بن    و  2  3 باشد.  مي ۵برابر   ها  هاي معادله هستند كه اختالف آن ريشه  
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  ۲رياضي  ۲۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵
  ن با هم صفر باشند: زما ها، هم نكته: اگر مجموع چند عبارت نامنفي برابر صفر باشد، بايد تمام آن  

 u k u , k


    
00

0 0 0  

uدر واقع بايد معادالت     kو  0    داراي ريشۀ مشترك باشند.  0

ax a x ax    3 23 4 0  
x ax x (x a) x , x a       3 2 20 0 0  

xچون عبارت دوم فقط در     xو  0 a ازاي  شود بنابراين عبارت اول نيز بايد به صفر ميx  xو  0 a ريشـۀ  هصـفر شـود تـا معادلـ
  حقيقي داشته باشد. 

xax a a a       0 43 4 0 3 4 0 3  

x a
a

ax a a a (a )(a )
a




            
  

2
1

3 4 0 3 4 0 1 4 0
4

  

aاگر     4
xباشد، ريشۀ معادله  3  aباشد و اگر  مي 0  aو  1  4 ترتيب  باشد، ريشۀ معادله بهx  xو  1  4 باشـد، پـس هـر مي  

برابر   ها  كه مجموع آنقبول است  قابل aمقدار  سه
5
  است.  3

  
  ۱ شناسي زيست ۳۴ و ۳۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۶
 رييـتغ نيا .دهد كاهش را pH و ندك ديتول اسيد كيكربن داده، واكنش آب با تواند يم كه است نيا اكسيد دي كربن بودن بار انيز علل از يكي  

pH شود ها اختهي كار در اختالل باعث جهينت در و كند مختل را ها نيپروتئ عملكرد تواند يم.  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است جانوران از ياريبس در آشكار يها يژگيو از يكي دن،يكش نفس ،يدرس كتاب متن طبق :۱ گزينۀ  
  .است ژنياكس كاهش از تر خطرناك ، بدن در يداكس دي كربن شيافزا :۳ گزينۀ  
 ،اسـت گـاز نـوع چنـد از يمخلـوط خود هوا كه دانست ينم او .شود يم قلب شدن خنك باعث دنيكش نفس كه بود معتقد ارسطو :۴ گزينۀ  

  .دانست يم كساني ييايميش بيترك نظر از را يبازدم و يدم يهوا بنابراين
  ۱ شناسي زيست ۳۵ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۷
 از يبـازدم يهـوا ورود بازدم هنگام و شود يم »ب« ظرف در حباب جاديا باعث »ب« ظرف بلند ۀلول قيطر از طيمح يهوا ورود دم هنگام در  

  .شود يم حباب جاديا باعث »الف« ظرف به بلند ۀلول قيطر
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .باشد يم »الف« ظرف بلند ۀلول در يمكش فشار ، مكش ليدل هب دم عمل هنگام در :۱ گزينۀ  
 ظرف عيما وارد كه ياكسيد دي كربن زانيم نيبنابرا است، يدم يهوا به نسبت يشتريب اكسيد دي كربن يدارا بازدم عمل كه آنجا از :۲ گزينۀ  

  .است شتريب ،شود يم »الف«
  .شود يم مشاهده »الف« ظرف در و بازدم هنگام در رنگ رييتغ نياول :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۳۷ تا ۳۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۸
 مـو يدارا و شـده دهيپوشـ ،اسـت يفرش سنگ بافت از كه پوست توسط كه است ينيب ييابتدا بخش ،يهاد بخش به هوا ورود ريمس يابتدا  
  .كند يم يريجلوگ هم هوا يها يناخالص ورود از كه باشد يم
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 نيب از و معده به ها يناخالص انتقال در يمر كه شود يم ختم ينا و يمر ساختار دو به خود يانتها در كه است يا چهيماه گذرگاه حلق :۱ گزينۀ  

  .دارد يثرؤم نقش ها يناخالص دفع در خود يها مژك يضربان حركات با زين ينا و است ثرؤم   ها آن نرفت
 ،باشـند يمـ ينـيب در كـه   هـا آن يولـ ،) بـاال سـمت به ( اند حلق سمت به شهيهم ، حلق تر نييپا دار مژك يها ياخته يضربان حركات :۲ گزينۀ  

  .رانند يم نييپا سمت به را افتاده دام به يها يناخالص
 ٔهژينا به نسبت راست ياصل ٔهژينا قطر و بوده چپ سمت ياصل ٔهژينا طول از تر كوتاه راست ياصل ٔهژينا طول ،يدرس كتاب شكل طبق :۳ گزينۀ  

  .است شتريب چپ ياصل
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  ۱ شناسي زيست ۴۳ و ۴۰ ،۳۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۹
 كه باشد يم چهيماه فاقد ها شش ييباال نوك ،است مشخص  رو روبه شكل در كه طور همان  
  .شوند ينم دهيد قسمت آن در ياصل يها ژهينا

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شوند يم دهيد زين يا مبادله يها ژكينا در دار مژك مخاط :۱ گزينۀ  
 مـرده يهوا پس ،اند يا مبادله بخش ۀمجموع ريز يا مبادله يها ژكينا كه آنجا از :۲ گزينۀ  

  .ندارد وجود   ها آن در
  .باشند ينم يغضروف بافت يدارا اصالً ها ژكينا :۳ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۴۴ و ۴۲ ،۴۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۰
 نـوع دو بـا جنب ٔهپرد يخارج يۀال رايز ،است نادرست ،» است تماس در بافت نوع دو با آن يرونيب يۀال برخالف جنب ٔهپرد يدرون يۀال« ۀجمل  

  .است تماس در ها شش يرو يونديپ بافت با يداخل يۀال كه يصورت در است تماس در ) استخوان و چهيماه ( بافت
  .دارد نقش تنفس زمان مدت در كه است يمغز پل يول ،شود يم شروع النخاع بصل دستور با دم ؛۲ ۀنيگز ينادرست ليدل  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .دارد طيمح يهوا مشابه يبيترك گفت نتوا يم ،ندارد يتبادل و شود ينم يا مبادله بخش وارد مرده يهوا كه آنجا از :۱ گزينۀ  
  .است يدرس كتاب ۀجمل همانند نهيگز نيا :۳ گزينۀ  
 كه است مانده باقي حجم و يبازدم ٔهريذخ حجم مجموع شامل ،دارد وجود ها شش در كه ييهوا يمقدار ) آرام تنفس ( يعاد حالت در :۴ گزينۀ  

 يولـ ،كـرد خـارج ها شش از توان يم را يبازدم ٔهريذخ حجم ، قيعم بازدم يط .كنند يم ممكن را آرام تنفس دو نيب ۀفاصل در را گازها تبادل
  .شود ينم خارج ها شش از مانده باقي حجم

  ۱ شناسي زيست ۷۷ و ۴۶ ،۴۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۱
  شود. مي ديده داران مهره در پشتي عصبي طناب .دكن يم استفاده شش از تنفس يبرا كه است يز يخشك مهرگان يب از حلزون  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 طناب فاقد و باشد يم يعصب ۀشبك يعني يعصب ساختار نيتر ساده يدارا و ندارد فسنت يبرا يا ژهيو ساختار كه است يجانور دريه :۱ گزينۀ  

  .است يعصب
  .شود يم دهيد ستانيدوز ۀمثان در ها نوي و بآ رهيذخ ييتوانا ، ندهست يپوست تنفس يدارا بالغ ۀقورباغ و يخاك كرم :۲ گزينۀ  
 ينمك غدد يدارا   ها آن از برخي يول ،دارند پستانداران به نسبت يشتريب يتنفس ييكارا هوادار يها سهيك بودن دارا ليدل به پرندگان :۴ گزينۀ  

  هستند.
  ۱ شناسي زيست ۴۶ و ۴۱ ،۳۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۲
  .باشد يم درست »ب« مورد تنها  
  :موارد يبررس  
 هـم يپوسـت يبرجسـتگ صـورت به آبشش چراكه ،ستين انيآبز ۀهم آبشش آبشش، بودن كارآمد اريبس از كتاب منظور كه ديكن دقت )الف  

  .ندارد را انيماه آبشش يكارآمد مطمئناً كه باشد تواند يم
 بـا را هوا دادن قورت هيشب يحركت با حلق، و دهان يها چهيماه كمك به قورباغه مثالً دارند؛ هيتهو در متفاوت كار و ساز عنو دو داران مهره )ب  

  .نديگو يم مثبت فشار پمپ كار و ساز نيا به راند؛ يم ها شش به فشار
 ۀقفسـ حجـم ها، شش يكشسان يژگيو اثر بر و يخارج اي  دنده نيب يها چهيماه و بند انيم ۀچيماه آمدن در استراحت به با يعاد بازدم در )ج  

  .شود يم رانده رونيب به   ها آن درون يهوا و ابدي يم كاهش ها شش حجم جهينت در و نهيس
   تيـنها در و داده واكـنش هـم بـا قرمز ۀچيگو درازيان كيكربن ميآنز كمك به دروژنيه وني و كربنات يب ها، حبابك اطراف يها رگيمو در )د  

  .رود يم حبابك به و شده خارج قرمز ۀچيگو از اكسيد دي كربن .شود يم ديتول آب و اكسيد دي بنكر
  ۱ شناسي زيست ۷۱ و ۷۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۳
 حـد از شيبـ ليتحل .كند يم فايا نقش زين   ها آن تيموقع حفظ در كند، يم حفظ ضربه مقابل در را ها هيكل نكهيا بر عالوه ها، هيكل اطراف يچرب  
 يـۀتخل عـدم جـهينت در و يزنايم يتاخوردگ ه،يكل يافتادگ موجب دارند، عيسر وزن كاهش و نامناسب ييغذا ميرژ كه يافراد در ،يچرب نيا

  .شود يم هيكل يينارسا و يزنايم به ادرار مناسب
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 كـه شود يم موجب امر نيهم و دارد قرار چپ سمت يۀكل از تر نييپا يكم كبد، شكل و يريقرارگ تيموقع علت به راست، سمت يۀكل :۱ گزينۀ  
  .شود تر رنگ كم آن از حفاظت در ها دنده ريثأت
  .دارند نقش هيكل از حفاظت در كه هستند يونديپ بافت جنس از ساختار سه ها، هيكل اطراف يچرب و هيكل كپسول ها، دنده :۲ گزينۀ  
  .است درست نهيگز نيا يدرس كتاب شكل به توجه با :۴ زينۀگ  
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  ۱ شناسي زيست ۷۲ و ۷۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۴
 ۀشـبك از خون خروج با وابران سرخرگ .باشد يم ها )نفرون( زهيگرد همان انسان، يها هيكل در ادرار ٔهدهند ليتشك يها ساختار از منظور  

 وارد يا لوله دور يرگيمو ۀشبك به هنله، قوس نيهمچن و دور و كينزد ٔهخورد چيپ يها لوله با تبادل يبرا را آن ،)گلومرول( كالفك يرگيمو
   سـمت بـه آن از گـريد انشـعاب كيـ و خورده چيپ يها لوله سمت به وابران سرخرگ از انشعاب كي زين شبكه نيا ساخت در كه كند؛ يم

  .رود يم هنله قوس
  :ها نهيگز ريسا يرسبر  
 شـامل كـه است شده ليتشك قسمت سه از ها نفرون شكل يا لوله بخش :۱ گزينۀ  

 نيـا در ادرار .باشند يم دور ٔهخورد چيپ ۀلول و هنله قوس ك،ينزد ٔهخورد چيپ ۀلول
 وارد ادرار ٔهكننـد جمـع يمجار داخل به يآور جمع يبرا سپس و ساخته ها بخش

 محسـوب هـا نفـرون از يبخشـ كننـده جمع يرمجا كه ديكن دقت پس شود؛ يم
  .شوند ينم

 .شـود يمـ دهيـنام بـومن كپسول و باشد يم مانند فيق ها نفرون يابتدا :۲ گزينۀ  
 يقشـر بخـش در كـرده، عبـور ها هرم نيب فواصل از ها هيكل به يورود سرخرگ
 درون بـه آوران يهـا سـرخرگ عنـوان بـه آن انتهايي انشعابات و شده  منشعب
 ليتشـك را )گلـومرول( كالفك يرگيمو يها هشبك و شده وارد بومن يها كپسول

  .دهد يم
 طول كه ميشو يم متوجه م،يكن دقت يدرس كتاب از رو روبه شكل به اگر :۳ گزينۀ  

  است. كمتر آن انتهايي ميضخ بخش طول از هنله قوس ييابتدا ميضخ بخش
  ۱ شناسي زيست ۷۴ تا ۷۲ يها صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۵
 سـرخرگ آوران، سـرخرگ بيـترت به ه شد يگذار شماره يها بخش كه دهد يم نشان هيكل در را آن يرگيمو يها شبكه و نفرون ساختار شكل  

  .هستند يا لوله دور يرگيمو ۀشبك ، بومن كپسول وابران،
 باشـد؛ يمـ همـراه يستيز يانرژ مصرف با و است فعال اغلب كه باشد يم ه شد تراوش مواد بازجذب ها، نفرون در ادرار ليتشك ۀمرحل نيدوم  

 .شـود يم آغاز )يا لوله دور يرگيمو ۀشبك به مواد ورود نه ( كينزد ٔهخورد چيپ ۀلول به بومن كپسول از شده تراوش مواد ورود محض به بازجذب
  .است يا لوله دور شبكه ،۴ شماره شكل در

   :ها نهيگز ريسا يبررس  
 كپسـول يداخلـ ٔهواريد از يجزئ )ها آن نيب شكاف همراه به فراوان و كوتاه يپاها با ييها اختهي( تيپودوس يها اختهي كه ديكن دقت :۱ گزينۀ  

  .دارد نقش تراوش ميتنظ در و پوشاند يم را كالفك يها رگيمو ٔهواريد كه شود يم محسوب بومن
 وابـران بـه نسبت آوران سرخرگ در مواد نيا مقدار لذا ،شوند يم تراوش ...و دياس نويآم و گلوكز و آب از يمقدار ، كالفك در چون :۳ گزينۀ  
  .است شتريب
 ييايقل مواد دفع مقدار زين يطرف از و كند دفع كمتر را يدياس مواد كه دارد ازين بدن كند، يم دايپ شيافزا خون pH مقدار كه يوقت :۴ گزينۀ  

 يا لولـه دور يرگيمـو ۀشـبك توسـط آن بازجـذب كاهش بدن، از كربنات يب دفع شيافزا يها روش زا يكي .دهد شيافزا را )كربنات يب مثل(
  .باشد يم
  ۱ شناسي زيست ۷۵ و ۶۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۶
  .كند يم ديولت صفرا بيترك در را )ديپيفسفول و كلسترول( دهايپيل از يانواع كبد . شود يم ديتول كبد در اوره  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 باعـث تواند يم سرعت به خون در تجمعش و باشد يم يسمّ اريبس كه شود يم ليتشك اكيآمون ها، دياس نويآم مانند يمواد يۀتجز از :۱ گزينۀ  

 بدن در يا يجد خطر و شود ستهكا آن بودن يسمّ از تا شود يم ليتشك اوره اكسيد، دي كربن و اكيآمون بيترك با كه ديكن دقت( .شود مرگ
  ).باشد نداشته

  .رديگ يم صورت )يستيز يانرژ مصرف بدون( رفعاليغ صورت به و اسمز قيطر از ها، نفرون و هيكل در آب بازجذب كه ديكن دقت :۳ گزينۀ  
 جـاديا باعث تواند يم كند، رسوب بدن لمفاص در اگر و دارد رسوب به ياديز ليتما آب، در كم يريپذ انحالل علت به !برعكس اتفاقاً :۴ گزينۀ  
  .شود نقرس يماريب
  ۱ شناسي زيست ۷۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۷
 و يآب كم مشكل با علت نيهم به و دارد بدن از خروج به ليتما آب جاندار، بدن به نسبت طيمح يباال ياسمز فشار علت به شور آب انيماه در  

 باشـند؛ يمـ مشكل نيا با مقابله يها راهكار از زين »د تا الف« موارد در ه شد ذكر يسازوكارها تمام .هستند مواجه ها وني و نمك يباال غلظت
  .باشند يم شور آب انيماه از زين يغضروف انيماه كه است شده انيب يغضروف انيماه با ارتباط در »الف« مورد كه ديكن توجه فقط
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  ۱ شناسي زيست ۷۷ و ۷۶ ،۶۷ ،۴۶ ،۴۵ ،۳۱ ،۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: شخصاتم ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۸
 و يآب كم مثل يخاص طيشرا در   ها آن ۀمثان باشند؛ يم يشش يتنفس يدارا هم و يپوست تنفس يدارا هم كه هستند يجانداران بالغ، ستانيدوز  

  .كند يم دايپ شيافزا آن در آب بازجذب هم يطرف از كند، يم رهيذخ خود درون را آب يشتريب مقدار و شود يم تر بزرگ طيمح يخشك
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 غدد قيطر از را اضافه نمك توانند يم كنند، يم مصرف دار نمك يغذاها اي ايدر آب كه يابانيب و ييايدر پرندگان نيهمچن و خزندگان يبرخ :۱ گزينۀ  

  .هستند يپشت يعصب طناب يدارا داران مهره كه ديكن دقت كنند؛ دفع ظيغل يها قطره ورتص به زبانشان، اي چشم يكينزد در موجود ينمك
 يانقباضـ يهـا لوواكوئ توسط و يدفع مواد همراه به شود يم وارد اسمز ۀجينت در كه يآب ،يپارامس مانند ها، يا اختهي تك از يبرخ در :۳ گزينۀ  

  !ها يا اختهي تك نه شود، يم دهيد ها يا اختهيپر در قطف كه باشد يم بافت زين اتيح دوم سطح شود؛ يم دفع
 دسـتگاه يدفع مواد همراه به بتواند تا شود يم هيتخل روده به يدفع مواد گريد همراه به يگيمالپ يها لوله از حشرات در اسيد كياور :۴ گزينۀ  

  .شود ينم دهيد )معده يجلو رد زهيسنگر يدارا و يا چهيماه ساختار( سنگدان حشرات در .شود دفع بدن از گوارش
  ۲ شناسي زيست ۵ و ۴ ،۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۹
 نورون از م،يپتاس -ميسد پمپ تيفعال با ها ميسد ، عمل ليپتانس يروباال نمودار ثبت زمان در .باشد يم انسان در يعصب دستگاه الؤس منظور  

  .شوند يم خارج
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شوند يم محسوب يعصب دستگاه يها اختهي جزء يول ،ندارند را ييتوانا نيا ) بانيپشت يها اخته(ي ها اينوروگل :۱ گزينۀ  
  !لعكساب نه كند، يم جا هجاب را ميسد وني سه و ميپتاس وني دو م،يپتاس -ميسد پمپ :۲ گزينۀ  
  .داخل نه و باشد يم اختهي (حاشيه) خارج سمت به )نيليم غالف ٔهدهند ليتشك يها اختهي( اينوروگل يها اختهي ۀهست :۳ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۱ و ۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۰
 ۀسـاق خشب نيتر نييپا النخاع بصل !ها سهيزكير خود نه و شود يم يا هيهما يفضا وارد ها سهيزكير اتيمحتو رايز ،است نادرست الؤس ۀجمل  

  .است پوتاالموسيه ٔهعهد بر بدن يدما ميتنظ .ندارد ينقش بدن يدما ميتنظ در يول دارد، قرار مخچه يجلو كه است مغز
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 كـار نيا كه ،شوند حذف يناپسيس يفضا از ها ناقل كه است ازين آن مجدد انتقال امكان و يعصب اميپ اديز انتقال از يريجلوگ يبرا :۲ گزينۀ  
  .شود انجام يناپسيس شيپ ۀاختي توسط   ها آن جذب اي و ها ناقل يۀتجز با تواند يم
  .باشد يم دار نيليم يها رشته شامل ديسف بخش يول ن،يليم بدون يها بخش و يا اختهي جسم ،يخاكستر ٔهماد :۳ گزينۀ  
 و گلوكز ژن،ياكس مانند يمواد به اما است، آمده وجود هب رگيمو يشپوش يها اختهي انيم منفذ نبود علت به مغز، در يمغز يخون سد :۴ گزينۀ  

  .دهد يم عبور ٔهاجاز زين داروها يبرخ
  ۲ شناسي زيست ۱۱ تا ۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۱
  .باشد يم دار نيليم يها بخش شامل هماد نيا خود كه اند شده ليتشك ديسف ٔهماد از گوش سه و يا نهيپ رابط هردو  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .كنند تيتقو را يحس يها اميپ توانند يم كه هستند ها تاالموس تنها :۱ گزينۀ  
  .دارد نقش مدت كوتاه ۀحافظ جاديا در كه باشد يم )كيمبيل( يا كناره ۀسامان تنها :۲ گزينۀ  
  .است گرفته قرار داخل در يسترخاك ٔهماد و خارج در ديسف ٔهماد مغز، برعكس نخاع در :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۷ و ۱۵ ،۱۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۲
  .باشد يم درست »الف« مورد تنها : ۱ گزينۀ  
   :موارد يبررس  
  .اند گرفته قرار زيف ياپ عقب در زين چهارگانه يها يبرجستگ دارد، قرار زيف ياپ آن، ينييپا ۀلب در و سوم بطن ها تاالموس عقب در )الف  
  .است فعال همواره و فرستد يم اميپ غدد و يقلب صاف ۀچيماه به خودمختار يعصب دستگاه )ب  
  .است يحس آن يپشت ۀشير و يحركت ينخاع عصب يشكم ۀشير )ج  
  .ندارند دانيچن مشكل بيآس از قبل خاطرات آوردن ادي به در ده،يد بيآس   ها آن يمغز اسبك كه يافراد )د  
  ۲ شناسي زيست ۲۵ تا ۲۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۳
  .است يدرس كتاب ۀجمل همانند نهيگز نيا  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شود يم تر كيبار زين يعدس و تر سفت يزيآو يتارها شوند، يم خارج انقباض حالت از چشم يمژگان يها چهيماه دور، ياياش دنيد يبرا :۱ گزينۀ  
  .ستين متصل يعدس به ماًيمستق بخش نيا . است يمژگان اجسام ، دارد نقش تطابق در كه چشم يانيم يۀال از يبخش :۲ گزينۀ  
 نيـا و برنـد يمـ يعصـب مراكـز بـه هيشـبك از را يينايب يعصب اميپ كه هستند يعصب يها اختهي يها آكسون شامل يينايب عصب :۳ گزينۀ  

  .ستندين ) يمخروط و يا استوانه ( ينور يها رندهيگ به مربوط اه آكسون
  ۲ شناسي زيست ۲۲ و ۲۱ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۴
 نزايم ٔهرنديگ كه كرد، ميتقس درد و ينور ،ييدما ،ييايميش ،يكيمكان يكل ۀدست پنج به محركشان نوع اساس بر توان يم را يحس يها رندهيگ  

  .شود يم محسوب ييايميش ۀدست جزو آئورت در ژنياكس )غلظت(
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  ۲ شناسي زيست ۳۴ و ۳۱ تا ۲۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۵
 ددارنـ ييها مژك ها، رندهيگ نيا .شوند يم محسوب ركيرجيج يپاها در صدا يكيمكان يها رندهيگ معادل انسان گوش در ييشنوا يها رندهيگ  

 موجـب و نـديآ يمـ در تحركـ به ها رندهيگ نيا يها مژك ، يحلزون بخش درون عيما لرزش با باشند؛ يم ينيژالت ٔهماد با ميمستق تماس در كه
  .شوند يم يعصب اميپ ديتول و ها رندهيگ كيتحر

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .سازد يم مرتبط حلق با را گوش يانيم بخش استاش پوريش كه يحال در دارند، قرار گوش )يدرون( يحلزون بخش در ييشنوا يها رندهيگ :۱ گزينۀ  
  .اند شده مطرح يدرست به انسان گوش يتعادل يها رندهيگ مورد در نهيگز دو نيا :۴ و ۳ هاي گزينه  
  ۲ شناسي زيست ۴۱ و ۳۹ ،۳۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۶
 يعنـي حساس اندام از حفاطت ياستخوان محوري اسكلت فيوظا از يكي  

 اسكلت فقط اندام نيا از حفاظت در و باشد يم قلب و ها شش نخاع، مغز،
  .دارد نقش يمحور

  ها: گزينه ريسا يبررس  
 در هـم و يمحـور يهـا اسـتخوان در هـم Dنيتـاميو كمبود :۱ گزينۀ  

  .شود يم ضعف باعث يجانب يها استخوان
 و فشـرده ياسـتخوان بافـت نـوع دو هـر زا هـا استخوان ۀهم :۲ گزينۀ  

  .اند شده ليتشك ياسفنج
 يهـا اسـتخوان از ياريبسـ و يجـانب يها استخوان از ياريبس :۴ گزينۀ  

  .دارند نقش يخون يها اختهي ديتول در يمحور
  ۲ شناسي زيست ۴۱ تا ۳۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۷
 حفـرات تعـداد د،ينيب يم  رو وبهر شكل در كه طور همان  

 يپـوك بـه مبـتال اسـتخوان از شتريب يعيطب استخوان
 يعـيطب اسـتخوان حفرات ٔهانداز كه يحال در ،باشد يم

  .باشد يم يپوك به مبتال استخوان از كمتر
  

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 ران استخوان طول در فشرده ياستخوان بافت :۱ گزينۀ  

 زيـن اسـتخوان نيا ۀتن يروند سطح و است گرفته قرار
  .دارد ياسفنج بافت

 مغـز توسـط ،ياسـفنج بافـت نيب يها حفره :۲ گزينۀ  
  .است شده پر ها رگ و استخوان

 مشـاهده  رو روبـه شـكل در كـه طـور همـان :۴ گزينۀ  
 يهـا اختـهي فشـرده، ياسـتخوان بافـت در د،يـكن يم

 نيب يفضا در هم و متحدالمركز ريدوا در هم ياستخوان
  .اند گرفته قرار متحدالمركز ريدوا نيا
  ۲ شناسي زيست ۴۸ تا ۴۶ ،۱۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۸
 بـدن يدما ظحف ،ياسكلت يها چهيماه فياظو از يكي ديدان يم كه طور همان  

 انجـام يا چـهيماه يها اختهي در ساز و سوخت يها تيفعال ۀجينت در كه است
 انقبـاض با و ستين يمستثن قاعده نيا از زين ران سر چهار ۀچيماه و شود يم

  .كند يم ديتول گرما دخو
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 بخـش ريثأتـ تحـت ،يانعكاس صورت به بازو سر دو ۀچيماه انقباض :۱ گزينۀ  
  .شود يم انجام ياراد ريغ

 نـوع چيهـ در د،يـكن يمـ مشـاهده  رو روبه شكل در كه طور همان :۳ گزينۀ  
  .كند ينم رييتغ نيوزيم و نياكت يها رشته طول ، يانقباض

 هـا آن طول انقباض، هنگام در كه است يصورت به ها چهيماه ساختار :۴ گزينۀ  
 از متـر يسـانت كيـ حـدود شدن كوتاه با مثال عنوان به .كند ينم رييتغ اديز  

  .كند يم رييتغ ياديز ٔه انداز  به دست ساعد بازو، جلو ۀچيماه
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۲۳

  ۲ شناسي زيست ۵۰ تا ۴۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۹
 ن،يوزيـم سـر بـه ATP اتصال د،يكن يم مشاهده  رو روبه شكل در كه طور همان  

  .شود يم نياكت و نيوزيم سر نيب ارتباط قطع باعث
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .اند گرفته قرار يا چهيماه يها اختهي سطح در يعصب ناقل يها رندهيگ :۱ گزينۀ  
 توپالسميس يا نهيزم ٔهماد از شتريب يآندوپالسم ۀشبك در ميكلس غظت :۳ گزينۀ  

 ۀشـبك بـه فعال انتقال با ميكلس يها وني انقباض، توقف با ليدل نيهم به و است
  .گردند يم باز يآندوپالسم

 ۀاختـي كـه ينزمـا در د،يـكن يمـ مشـاهده باال شكل در كه طور همان :۴ گزينۀ  
 نياكتـ بـا اتصـال در نيوزيم يها سر از يبعض است، انقباض حالت در يا چهيماه

  .باشند ينم اتصال در نياكت با زين نيوزيم يها سر از يبعض و هستند
  ۲ شناسي زيست ۵۲ و ۴۹ ،۴۸ ،۳۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۰
  .است درست »ج« مورد فقط  
  :موارد يبررس  
 يولـ دارنـد، زيـن غضـروف دارند، ياستخوان اسكلت كه يجانوران )الف  

  .ستين صادق نيا برعكس
 را يخون يها اختهي ديتول ييتوانا ياستخوان يها اختهي كه ديكن توجه )ب  

  .است قرمز مغز يها اختهي ٔهبرعهد يخون يها اختهي ديتول و ندارند
 نـوع هـر در و اسـت الزم قبـاضان نـوع هر انجام يبرا م،يكلس وني )ج  

  .شود يم افتي ها تارچه اطراف در ميكلس وني انقباض،
 در ساركومر وسط در د،يكن يم مشاهده رو روبه شكل در كه طور همان )د  

  .شود يم مشاهده رهيت نوار كي دارد، وجود نيوزيم فقط كه يمحل
  ۲ شناسي زيست ۵۵ و ۵۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۱
 يا اختـهي نيبـ يفضا از عبور از پس ها هورمون .شوند يم يا اختهي نيب يفضا وارد ترشح از پس بالفاصله يعصب يها ناقل هم و ها هورمون هم  

  .شد خواهند ،است يونديپ بافت ينوع كه خون وارد
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 به و ساخته زين هورمون ،يعصب يها ناقل ترشح بر عالوه توانند يم پوتاالموسيه در واقع يها نورون همانند يعصب يها اختهي يبعض :۱ گزينۀ  

  .كنند ترشح بدن درون
  .هستند برد كوتاه يها كيپ يعصب يها ناقل و دوربرد يها كيپ ها هورمون :۲ گزينۀ  
 كه است درست .دارند رندهيگ هم خود مجاور يها اختهي رد جهينت در و بدن يها اختهي تمام در يدئيرويت يها هورمون مثال عنوان به :۴ گزينۀ  

 آن از كـه يا اختـهي يكينزد در خون گردش دستگاه در يريمس يط از پس توانند يم اما ،شوند يم خون انيجر وارد ترشح از پس ها هورمون
 بـا رايز ،شوند يم محسوب دوربرد كيپ زين ها ونهورم نيا .بگذارند اثر نجاآ در واقع يها اختهي بر و شده خارج خون انيجر از اند شده ترشح

  .اند شده خون گردش دستگاه انيجر وارد خود مقصد به دنيرس يبرا حال هر به اما ،كنند يم اثر خود مجاور يها اختهي بر ينكها
  ۲ شناسي زيست ۶۲ و ۵۶ ،۵۵ ،۵۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۲
 ها اختهي تمام با كه يا يارتباط دستگاه اما كنند، يم كنترل را آن يها تيفعال كه باشند يم بدن يارتباط دستگاه دو يعصب و زير درون دستگاه  

 كه است   ها آن يها هورمون نيهمچن و زير درون غدد و ها اختهي مجموع از متشكل زير درون دستگاه .است زير درون دستگاه باشد، ارتباط در
  !يآهستگ به اما ،دهد يم پاسخ يرونيب و يدرون يها محرك به نسبت و كند يم كنترل را دنب يها تيفعال

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  است. درسي كتاب جملۀ همانند گزينه، اين :۱ گزينۀ  
 بخش با يخون يها رگ توسط پوتاالموسيه .كند يم ترشح هورمون نوع شش پوتاالموس،يه ميتنظ تحت زيپوفيه ٔهغد نيشيپ بخش :۳ گزينۀ  
 ايـ شوند، ترشح نيشيپ بخش يها هورمون شوند يم باعث كه كند يم ترشح مهاركننده و آزادكننده نام به ييها هورمون و دارد ارتباط نيشيپ
  .شود متوقف   ها آن ترشح نكهيا
  .شوند يم خون گردش دستگاه وارد خود هدف يها اختهي به دنيرس يبرا ها هورمون :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۵۹ و ۵۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز سخ:پا -۱۴۳
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .دارند رندهيگ زين ها نفرون و ياستخوان هاي  اختهي بر يديئوريپارات هورمون مانند پس ،دارند رندهيگ بدن ياه  اختهي تمام در يديروئيت يها هورمون  
  .آن با يراستا هم نه و دارد قرار حنجره ريز در ديروئيت و بوده ديروئيت پشت در يديروئيپارات غدد :۱ گزينۀ  
  .دهد شيافزا را روده از ميكلس جذب تواند يم كه كند يم ليتبد يشكل  به را D نيتاميو هورمون نيا برعكس، :۲ گزينۀ  
  .ابدي يم شيافزا خوناب ميكلس كاهش با يديروئيپارات هورمون :۴ گزينۀ  

S¨oe S¿]
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  ۲ شناسي زيست ۶۱ و ۶۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۴
  .دارند رندهيگ كبد بر ) گلوكاگون و نيانسول ( لوزالمعده از مترشحه هورمون نوع دو هر  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .شود يم يكي  يتحتان يمجرا با فراص يمجرا كه كند يم دوازدهه وارد مجرا دو قيطر از را خود زير برون ترشحات لوزالمعده :۱ گزينۀ  
  .اند گرفته شكل) زير برون نه( زير درون يها اختهي اجتماع از النگرهانس ريجزا :۲ گزينۀ  
 نيب از را النگرهانس ريجزا در نيانسول ٔهكنند ترشح يها اختهي يمنيا دستگاه آن در كه است يمنيخودا يماريب كي ك،ي نوع ابتيد :۳ گزينۀ  
  .رود ينم نيب از كامل طور به لوزالمعده يزير درون تيفعال جهينت در و ننديب ينم يبيآس گلوكاگون هورمون ٔهكنند ترشح يها اختهياما ،برد يم
  ۲ شناسي زيست ۶۰ و ۵۹ ،۵۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۵
  .اند شده انيب يدرست به »د و ج الف،« موارد  
  :موارد يبررس  
  .است يعصب ، نيپس زيپوفيه ساختار همانند يمركز بخش ساختار )فال  
  .دهد يم پاسخ مدت يطوالن يها تنش به يقشر بخش !برعكس )ب  
 گلـوكز ،گلوكـاگون هورمـون همانند توانند يم ها هورمون نيا .كند يم ترشح نينفر ينوراپ و نينفر ياپ يها نام به هورمون دو يمركز بخش )ج  

  .دهند شيافزا را خوناب
  .اشدب مي پوتاالموسيه ٔهآزادكنند هورمون ريثأت تحت زين هيكل فوق محرك .است هيكل فوق محرك ريثأت تحت يقشر بخش )د  

  
   ۱ فيزيك ۲۶ و ۲۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶
  )۵-۲ (فعاليت ۱ فيزيك ۳۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۷
  شود. مي كم آب و كارت بين دگرچسبي نيروي بانكي، كارت كردن چرب با كه كنيد توجه هستند. درست ب و الف هاي گزاره  
  ۱ فيزيك ۳۴ و ۳۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴۸

P gh  2 2   

F P A gh A / N            4
2 2 800 10 0 4 50 10 16   

  ۱ فيزيك ۳۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۴۹

  

A B

C D

P P P gh P
P gh P gh P P gh gh g(h h ) ( / / )

P P P gh P
                        

1 1 2
1 1 2 1 2 1 2 1

2 2
13600 10 0 03 0 05 


   

gP Pa / kPa    2720 2 72   
  ۱ فيزيك ۳۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۰

  
A BP P P gh P gh

h h
h
h

      
   


 



1 1 2 2
1 1 2 2
2 1
1 2

 
   

  
  ۱ فيزيك ۳۸ و ۳۶ ،۳۳ ،۳۲ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۱

NkPa زيرا است، نادرست ۲ گزينۀ  
m

 21   است. 1000

  ۱ فيزيك ۴۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۲
 محتويات وزن افزايش با پس است، برابر آن محتويات و ظرف وزن با شناوري نيروي كه شود مي مشخص آب، سطح در ظرف تعادل به توجه با  

  يابد. مي افزايش هم ظرف بر وارد شناوري نيروي آب، درون ظرف حجم افزايش با واقع در يابد. مي افزايش هم شناوري نيروي ظرف،

h cm1 5

h cm2 3

A B

C D

PP2
P1

h1
h2 2

1

A B
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  ۱ فيزيك ۳۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۳
  نوشت: توان مي بنابراين است، انيكس طرف دو در جاشده جابه آب حجم  

A L A L L L cm      1 1 2 2 2 220 30 60 10   
  رود. مي باالتر cm10 راست قسمت در آب سطح بنابراين  

P g h P / Pa         1000 10 0 1 1000   
  ۱ فيزيك ۴۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۴
  نوشت: توان مي پيوستگي معادلۀ طبق  

cmA v A v v / v v
s

           2
1 1 2 2 2 2 23 10 3 3 20 10 30 0 6 50   

  ۱ فيزيك ۴۶ و ۴۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۵
  يابد. مي كاهش هوا فشار درنتيجه شده؛ بيشتر هوا تندي پس يابد، مي كاهش هوا عبور مقطع گنبد، باالي قسمت در  
 گنبـد فشـار) كـم بـه فشارپر منطقۀ (از خارج به داخل از هوا جريان و شده نبدگ درون هواي فشار از كمتر گنبد بيرون هواي فشار بنابراين  

  گيرد. مي صورت
  ۲ فيزيك ۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶
  ۲ فيزيك ۸ و ۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷
TF ترتيب به q3 و q1، q2 بارهاي بر وارد نيروهاي برايند اگر   1


، TF 2


TF و  3


  نوشت: توان مي باشد، 

T)۱( رابطۀ
T T

T

F F F
F F F F F F

F F F

        
 

1
1 2

2

31 21
31 32 21 12

32 12

  
     

     

F12 نيروي دو  


F21 و 


F پس هستند؛ هم العمل عكس و عمل  F 21 12
 

F درنتيجه ؛ F 21 12 0
 

  است. 
(1)ï ¾à õMHn

T T TF F F F F F (F F ) F           1 2 331 32 13 23 13 23
        

   

T T TF (F F ) ( / i / i ) ( / N)i        3 1 2 0 2 0 1 0 1
    

   
  ۲ فيزيك ۱۱ و ۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸

A
q

E k
a

 1
2   

Aq q q E /F k k q q F / N
( a) a

 
          

41 2 1 9 5
2 22 2

2 5 10 2 10 1 25 104 42 4
   

  ۲ فيزيك ۱۶ و ۱۳ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹
k q

E
r

 2   

NE E
C( )






     


99 3
3 1 2 2

2 109 10 5 10
6 10

   

,
NE E E
C

   2 2 3
1 3 1 3 5 2 10   

NE
C( )






    


99 3
2 2 2

3 109 10 15 10
3 2 10

   

E, ابتدا در اينكه به توجه با   E2 1  q2، E2 شـدن دور با و است راست سمت به اول حالت در O نقطۀ در الكتريكي ميدان برايند است، 3
E1, با نهايتاً تا يابد مي كاهش  از كمتـر و يابـد مـي كـاهش q2، E2 حركت ادامۀ با شود. مي صفر وضعيت اين در كل ميدان و شده برابر 3

,E1   يابد. مي افزايش آن مقدار و شد خواهد چپ سمت به برايند جهت و شده 3
  ۲ فيزيك ۲۲ و ۲۰ هاي صفحه * ادهس * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰

E B AW U q(V V ) ( / ) ( ( )) / J / J                    9 9 72 5 10 100 100 2 5 10 200 5 10 0 5   
  ۲ فيزيك ۲۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱
  نوشت: توان مي باشد،  افقي محور با AC خط زاويۀ اگر  

A C A C A C
B C

B CB C B C

V V E AC Cos V V E / Cos V V / V V V
/V VV V E BC Cos V V E / Cos

                                 

0 6 0 6 3 2120 800 4 2 30 4
   

B نتيجه در يابد؛ مي كاهش الكتريكي پتانسيل كنيم، حركت ميدان خطوط جهت در اگر   CV V داريم: پس است؛    B CV V V  80   

q nC 2 3

q nC 1 2

q nC 3 2

cm3 2
E2

E3

E1

cm6

cm6


,E1 3 E2


O O
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  ۲ فيزيك ۲۹ و ۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲
  شود. مي بيشتر شود، مي اضافه خازن صفحۀ يك روي كه هايي الكترون بار مقدار ٔه انداز  به خازن بار  

Q Q ne / / C C         16 19 3
2 1 10 1 6 10 1 6 10 1600   

Q Q CV CV Q Q C(V V ) C C F            2 1 2 1 2 1 2 1 1600 20 80   
  ۲ فيزيك ۳۳ و ۳۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳
  ماند. مي ثابت خازن در شده ذخيره بار شود، مي جدا باتري از خازن وقتي  

C d / dAC /
d C d d

     1 2 1
2 1 1

1 1 1 1   

U CQU /
C U C

   
2 2 1

1 2

1 1 12   

  ۲ فيزيك ۴۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴

Â]nIi
/ /W q V / q q / C Ah mAh / mAh          

1 44 1 447 2 5 1 44 1000 0 43600 3600   

  ۲ فيزيك ۴۳ و ۴۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵
q ne / /I AqI

t

 
       

20 197 5 10 1 6 10 260   

 است: ها الكترون حركت جهت برخالف جريان قراردادي جهت  

B A B
B

V V V
I V V

R
 

      
16 2 10 16 265   

  
  ۱ شيمي ۲۷ تا ۲۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۶
 نشـر تـر كوتـاه مـوج طول و بيشتر انرژي با نوري شود، انجام هسته، به نسبت تر نزديك ي ها اليه به دورتر ي ها اليه از الكترون انتقال هرچه  

  هـا، آن در تـر پايين به باالتر اليۀ از الكتروني انتقال و شده كمتر متوالي اليۀ دو انرژي تفاوت اتم، هستۀ از فاصله افزايش با طرفي از شود. مي
   دارد. ۳ اليۀ به ۴ اليۀ از الكترون انتقال به مربوط نور را موج طول ترين بلند پس كند، مي نشر تر بلند موج طول با نوري

  ۱ شيمي ۳۰ تا ۲۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: خصاتمش ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۷
  هستند. درست »ب« و »الف« هاي عبارت  
  نادرست: ي ها عبارت بررسي  
   باشد. داشته وجود الكترون n22 تواند مي حداكثر ،n برابر اصلي كوانتومي عدد با اتم از الكتروني اليۀ هر در پ)  
   است. d آن، نماد و ۲ با برابر اتم در زيراليه نوع سومين رعيف كوانتومي عدد ت)  
  ۱ شيمي  ۳۰ و ۲۹ ي ها  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۱۶۸
n) حاصل   l) هاي زيراليه s5، p4 و d3 الكترون ۱۸ ، ها آن الكتروني گنجايش حداكثر مجموع كه است ۵ با برابر ( )  2 6 10    است. 18
  ۱ شيمي  ۳۱ و ۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۹
n كه  اي زيراليه آفبا، قاعدٔه مطابق   l بـا هـايي زيراليـه بين از و داشته كمتري ژيانر دارد، تري كوچك n l ،بـا اي زيراليـه يكسـان n 

   دارد. كمتري انرژي تر، كوچك
  ۱ شيمي  ۳۱ تا ۲۸ ي  ها صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۰
 در پـس هسـتند، p زيراليـۀ در آن تـاي ۶ و s زيراليۀ در آن تاي ۲ كه باشد داشته وجود تواند مي الكترون ۸ حداكثر اتم، يك دوم اليۀ در  

l داراي ي ها الكترون شمار كه صورتي   در الكتـرون ۸ بايـد باشد، دوم اليۀ ي ها الكترون شمار با برابر ،p زيراليۀ هاي الكترون شمار يعني 1
X                   :باشد داشته وجود موردنظر اتم p ي ها زيراليه : s s p s p2 2 6 2 2

14 1 2 2 3 3   
  ۱ شيمي  ۳۴ تا ۳۰ ي ها  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۱
s صورت به موردنظر، اتم الكتروني آرايش   s p s p d s2 2 6 2 6 5 21 2 2 3 3 3  از فلزي عنصري به مربوط و ۲۵ عنصر، اين اتمي عدد بنابراين است؛ 4

  دارد. ظرفيتي الكترون ۷ و است d دستۀ
  ۱ شيمي  ۴۰ تا ۳۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۲

Al اكسيد: آلومينيم )۱   O2 2 آنيون: به كاتيون شمار نسبت ؛3
1 آنيون: به اتيونك شمار نسبت ؛MgBr2 برميد: منيزيم )۲  3

2   

K نيتريد: پتاسيم )۴  ۱ آنيون: به كاتيون شمار نسبت ؛CaS سولفيد: كلسيم )۳   N3۳ آنيون: به كاتيون شمار نسبت ؛  

A B

R  5 I A 2
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  ۱ شيمي  ۴۱ و ۴۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۳
H و NH3، HCl مولكول سه هر  اي نقطه -الكترون آرايش در   O2، ۴ دارد. وجود الكترون جفت  

|

. .. . . . . .
O:H N H , H Cl ,..

H H
H

     

  ۱ شيمي  ۴۷ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۴
   يابد. مي كاهش پيوسته طور به هوا، فشار يا هوا حجم واحد در گازي ي ها مولكول شمار زمين، سطح از ارتفاع افزايش با  
  نادرست: ي ها عبارت بررسي  
 بـاردار هـاي نـهگو هواكره، بااليي هاي اليه در زمين سطح از ارتفاع افزايش با اما ندارند، وجود باردار هاي گونه هواكره، ابتدايي هاي اليه در )۱  

  يابد. مي افزايش   ها آن حجمي درصد و شوند مي يافت
 دما تغيير روند اما يابد، مي كاهش پيوسته طور به هوا، حجم واحد در ذرات شمار كاهش دليل به هوا چگالي زمين، سطح از ارتفاع افزايش با )۲  

  نيست. يكسان مختلف، هاي اليه در
   دهد. نمي نشان را منظمي روند و يافته  كاهش دوباره سپس و افزايش بعد كاهش، ابتدا هوا دماي ن،زمي سطح از ارتفاع افزايش با )۳  
  ۱ شيمي  ۴۸ و ۴۷ هاي صفحه *متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۵
) اتمسفر ۶/۰ هوا فشار زمين، سطح از كيلومتري ۴ ارتفاع در سؤال، فرض مطابق   / / ) 1 0 4 0  ۳۶/۰ هـوا فشار كيلومتري، ۸ ارتفاع در و 6

) اتمسفر / ( / / ) / )  0 6 0 4 0 6 0  كيلـومتر هـر ازاي بـه زمين) سطح از كيلومتري ۱۲ تا (تقريبا تروپوسفر اليۀ در كه دانيم مي است. 36
  است. سلسيوس درجۀ -۳۴ هوا دماي كيلومتري، ۸ ارتفاع در پس يابد؛ مي كاهش سلسيوس درجۀ ۶ هوا دماي زمين، سطح از ارتفاع افزايش

( ) C      14 6 8 34   
  ۲ شيمي  ۱۳ تا ۹ ي ها  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۶
  هستند. درست »پ« و »ب« ،»الف« هاي عبارت  
  نادرست: عبارت بررسي  
   شود. مي بيشتر ، ها آن اتمي عدد افزايش با نجيب)، گازهاي گرفتن نظر در (بدون دوره يك نافلزهاي پذيري واكنش ت)  
  ۲ شيمي ۱۶ تا ۱۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۷

Ar صورت به ،X عنصر اتم الكتروني آرايش   d s  
6 23  و d دسـتۀ از عنصـر ششـمين واسـطه، فلزي عنصر، اين است. ۲۶ آن اتمي عدد و 4

   است. اي ورهد جدول چهارم دورٔه عنصر هشتمين
  ۲ شيمي  ۲۱ و ۲۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۸
X صورت به عنصر سه اين پذيري واكنش مقايسۀ ه، شد داده ي ها واكنش به توجه با   Al Fe  .حالت به پذيرتر واكنش عنصر داري نگه است 

    كند. مي ايجاد پايدارتري ي ها تركيب پذيرتر، واكنش عنصر است. ارتردشو آن، استخراج و آزاد
  ۲ شيمي  ۲۵ تا ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۹
  است: زير صورت به واكنش شدٔه موازنه معادلۀ  

LiAlH (s) H O(l) LiOH(aq) Al(OH) (s) H (g)   4 2 3 24 4   
  اول: حل راه  

P g LiAlH mol LiAlH mol H g H mL H
g LiAlH mL H

g LiAlH g LiAlH mol LiAlH mol H / g H
      


4 4 2 2 2

4 2
4 4 4 2 2

1 4 2 100010 1250100 38 1 1 0 8  

P / 47 5  
  دوم: حل راه  

P
/ / P /

   
 

10 1 25 0 8100 47 51 38 4 2   

  ۲ شيمي  ۲۵ تا ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۰
Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)  3 22 6 2 3   

mol H / L Hmol Al Rg Al / L H R
g Al mol Al mol H

      2 2
2

2

3 22 419 6 72 6027 2 1 100   

  دوم: حل راه  
R

/ R
/


  

 

9 6 72100 602 27 3 22 4   
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  ۲ شيمي ۳۸ تا ۳۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: صاتمشخ ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۱
  هستند. درست »پ« و »ب« هاي عبارت  
  يابد. مي كاهش متوالي آلكان دو جوش نقطۀ تفاوت زنجير، راست هاي آلكان در كربن هاي اتم شمار افزايش با ب)  
C صورت به ترتيب به پروپان متيل دي و بوتان مولكولي فرمول پ)   H4 C و 10 H5  گـروه مـولي جـرم در   هـا آن مولي جرم تفاوت كه است 12

CH2 .پنتان مولي جرم تفاوت است (C H )5 C) هگزان و 12 H )6   باشد. مي CH2 مول ۱ جرم اندازٔه به نيز 14
  نادرست: ي ها عبارت بررسي  
   است. متصل هيدروژن اتم ۲ به حداقل كربن، اتم هر زنجير، راست ي ها آلكان در الف)  
  دارد. كمتري فرّاريت دارد، بيشتري روي گران كه آلكاني ت)  
  ۲ شيمي ۳۹ تا ۳۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۲

  

|

| |

C

(CH ) CHC(CH ) CH CH C C C C C

C C

     3 2 3 2 2 3   

  ۲ شيمي  ۳۹ تا ۳۶ ي ها صفحه  * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۳
n ها آلكان عمومي فرمول به توجه با   n(C H )2   داشت: خواهيم ،2

( n ) n / n / n n      2 2 1 25 0 25 2 8   
C H 8   موردنظر آلكان مولكولي فرمول 18

n كربني، n آلكان يك رساختا در   3   دارد: وجود اشتراكي پيوند 1
( )  3 8 1 25   

  ۲ شيمي  ۴۱ تا ۳۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۴
  هستند. متصل ديگر، اتم ۳ به هريك دارند، شركت دوگانه پيوند در كه كربني اتم دو ها، آلكن ساختار در  
  نادرست: ي ها گزينه بررسي  
CH هيدروكربن نام )۱   CHCH CH2 2   است: بوتن -۱ ،3

CH CH CH CH  2 2 3   

n ها آلكن در )۲   n(C H 1 ،(n) كربن ي ها اتم شمار ،2(
) ها تما كل شمار 3 n)3 .است  

CH شيميايي فرمول با تركيبي برم، بخار با آن واكنش از كه دارد نام اتيلن يا اتن آلكن، ترين ساده )۳   BrCH Br2    شود. مي حاصل 2

| | | |

| | | |

H H H H

C C Br Br H C C H

H H Br Br

         

  ۲ شيمي  ۴۰ و ۳۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۵
C) پروپن گاز واكنش از   H )3 C شيميايي فرمول با آلي تركيبي مناسب، شرايط در آب با 6 H OH3 C يا 7 H O3  جرم كه شود مي حاصل 8

C) پروپن از بيشتر گرم ۱۸ آن، مولي H )3    است. 6
C H H O C H O 3 6 2 3 8   

Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o]C H O C H H O g  3 8 3 6 2 18   
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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
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