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 است؟ ها واژه كدام يمعان بيترت به »بدخواه -گردن ريز قوس -گران لهيح -محتاط« -۱
  خصم -غارب -ديمكا  -حازم) 2    عنود -آخره -دانيكا  -حاذق) 1  

  خصم -غارب -دتيكم -حاذق) 4    عنود -آخره -دانيكا  -حازم) 3  

 است؟ شده يمعن درست ها واژه ۀهم نهيگز كدام در -۲
 )بزرگوار( اعزاز -)نامدار( دهيخن -)آرزومند( قيشا ) 2  )طيتفر  مقابل( افراط -)گام( خطوه -)نير يش( حالوت) 1  
  )دهنده يار (ي مُمد -)سرخ( بور -)نانياطم( ثقت) 4  )ريش( دژم -)نقره( ميس -)پرچم( علم) 3  

 است؟ شده يمعن نادرست واژه دچن -۳
  -)يزگـاريپره( زهـد -)مهـد( محمـل -)خـدمتكار( حشـم -)يشـيدروي (جـولق -)وتر( زه -)نغمه( غَنا -)اقتيل با( تياهل -)تلف( عيضا«  

  »)ييواال( رفعت -)سركوفت( شماتت -)دنيچك( رشحه 

  سه) 4  شش) 3  چهار) 2  پنج) 1  

  دارد؟ وجود ييامال غلط نهيگز كدام در -۴

بــــار انــــدر نباشــــد يســــعد  عيبــــدا  گــــرت) 1   
 

ـــه  ـــ ب ـــل شيپ ـــت و اه ـــه غراب ـــان چ ؟يآر  ارمغ
 

ــــون) 2 ــــتيعنا  چ ــــود ات ــــا ب ــــا ب ــــ م ميمق
 

م؟يلئـــــــ دزد آن از يمـــــــيب بـــــــود يكـــــــ 
 

ـــــراغ) 3 ـــــت ف ـــــت دل ـــــن و هس ـــــن يروي ت
 

بــــزن ييگــــو  اســــت فــــراخ دانيــــم چــــو 
 

ننـــــديب طرفـــــه نيـــــا  عقـــــل خداونـــــدان) 4
 

ــــه  ــــ ك ــــه يد يخورش ــــز  ب ــــا  ري ــــ بانيس تاس
 

 است؟ ييامال غلط فاقد عبارت كدام -۵
 .برسانم ادا به ،است واجب من بر فتّوت و تيّهم شرط از آنچه تا امدميب) 1  
 .بودند نبشته تيتحن و تيتعز  يمعن در شدند واقف آن بر و اوردنديب ها نامه) 2  
 .رود ثواب اهپن در كه ديبا  ،شود طيمح عاقل بر حوادث كه هرگاه مقدّمات و مقامات نيبد ) 3  
  .داد يرو سخت هجوم و افتاد هول را خصمان مقام و آمد رونيب نيآست از انتقام دست) 4  

 دارد؟ وجود ييامال غلط چند ،ريز هاي واژه گروه انيم در -۶
  -)ميقـد ملل رياسات( -)قورباغه و قوك( -)چهارپا و مهيبه( -)شكستن و نقض( -)يخار و خذالن( -)يآبادان و امارت( -)ازني يب و يمستغن«(  

  »)خروش و هلهله( -) فتهيش و مسهور( -)ياري و معونت( -)سرزنشگر و طاعن( -) جنگ و قضا( -)رهيچ و قيفا( 

  سه) 4  هفت) 3  پنج) 2  شش) 1  

 است؟ آمده »منظوم اثر كي و منثور اثر دو« بيترت به نهيگز كدام در -۷
 يآب اتاق -نامه ياله - ديوحاسرارالت) 2    نامه استيس -واريد  -نامه قابوس) 1  
  نامه ياله -يآب اتاق - عرش ٔهگوشوار) 4  نامه ياله - ديالتوح اسرار - زده شتاب يابيارز ) 3  

  است؟ متفاوت نهيگز كدام در هيتشب تعداد -۸

ــــاكن) 1    ــــدم س ــــرم در نش ــــ ح ــــدت ۀكعب وح
 

ــــــا  ــــــۀباد  ت ــــــالم ي ــــــرت ع ــــــنبُر  كث دمي
 

  

ــــرغ) 2 ــــم م ــــاد دل ــــه افت ــــر دام ب ــــت س زلف
 

ــــدمان  ــــذَرو ن ــــه يتَ ــــود ك ــــ ب ــــاب ديص يعق
 

  )قرقاول :تذرو( 

ــــوح ز عــــالم همــــه گــــر) 3 نديبشــــو  فكــــر ل
 

اســـت نينگـــ نقـــش كـــه شـــدن نخواهـــد عشـــق 
 

  

ــــر در) 4 ــــر بح ــــه فك ــــد غوط ــــب و روز زنانن ش
 

برنـــد يهمـــ يمعنـــ گـــوهر يســـو بـــه ره تـــا 
 

  

  است؟ درست نهيگز كدام برابر درشده  نوشته يۀآرا -۹

امـــروز مـــن كـــار اســـت هد يرســـ مثابـــه بـــدان) 1   
 

ــــاخت عــــدم وجــــود از كــــه  كــــرد خــــواهم اري
 

  )نما متناقض( 

برونـــد شـــب و روز بــاد روان كـــه تــو امـــر بــه) 2
 

ز چــين گهــي ســوي روم و ز ُرم گهــي ســوي چــين 
 

  )همسان جناس( 

بركنــــد ميســــ از را مشــــك فنــــدق بــــه) 3
 

پراكنـــــد گـــــوهر ســـــمن بـــــر نـــــرگس ز 
 

  (تشبيه) 

حــــالم چــــوهم زلفــــت اســــت شــــانيپر ) 4
 

ـــــر  ـــــال مگ ـــــانميپر  ح ـــــن ش ـــــت دهيش اس
 

  (حسن تعليل) 

  است؟ آمده اتياب كدام در بيترت به »تناسب هاميا نما و متناقض جناس، ح،يتلم استعاره،« هاي هيآرا -۱۰

رخـــت مِهـــر يمشـــتر شـــد كـــههر) الـــف
 

نخــــرد جــــو مينــــ بــــه مــــه، خــــرمنِ 
 

ــرمن )ب ــه خ ــاد ب ــ ب ــر از يبرده ــدم به يگن
 

ــو  ــه عجــب نمي ــ ك ــب رضــوان ۀروض ــ طل يكن
 

ــــرم از )ج ــــه ح ــــتان ب ــــرا بُس ــــم س اي
 

ــــه  ــــر طعن ــــروسِ ب ــــن ع ــــزن چم م
 

ـــت را دل و جـــان )د ســـتين جـــوش آن طاق
 

ــا  ــه ب ــو ك ــان در ميگ ــ جه ــوش كي ــتين گ س
 

بـــود غافـــل نتـــوان رتيـــح تماشـــاگه از )ه
 

ــزم  ــ ب ــ يب ــهييآ يرنگ ــراپا ن ــگ س ــت رن اس
 

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

  کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
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  ؟ندارد وجود ييمعنا ۀنيقر به فعل حذف نهيگز كدام در -۱۱

ــود) 1    ــه  ب ــد ب ــت ص ــاي من ــيكن ج ــت ول ــزار دوس ه
 

ــرا هــيچ  ــه دوســتي كــه م ــه ب ــو نبــود كــس ب جــاي ت
 

اي بـــرده تـــو مـــن دل كـــه را تـــو لـــب گفـــتم) 2
 

ــا  ــدام گفت ــه دل ك ــان چ ــ نش ــا يك ــه كج ــرد ك ب
 

ـــت ز) 3 ـــدق شس ـــادم ص ـــزار گش ـــت ه ـــا ري دع
 

ــــ  دآيــــ ينمــــ كــــارگر يكــــي ســــود چــــه يول
 

مـــن عقـــل ار اســـت مـــن عقـــل از بـــه ســـگ) 4
 

تــــــو يآهــــــو نشــــــمرد آهــــــو نــــــاف 
 

  است؟ »رويپ ۀجمل« فاقد نهيگز كدام -۱۲

ـــا) 1    كخوســـتين و پارســـا ،يخـــوب و يخردمنـــد  ب
 

ــاين همــه معنــي در اوســت  ــدم ك ــز ندي صــورتي هرگ
 

ــاري انديشــند ) 2 ــال ي ــر خي ــارگ ــو ي ــاري چــون ت ب
 

ــت  ــو دوس ــون ت ــاري چ ــد ب ــتي ورزن ــواي دوس ــا ه ي
 

ــر) 3 ــو بب ــم گ ــواهم داد آب ــه خ ــايش بوس ــاك پ خ
 

ـــوق آب جوســـت  ـــان پـــيش معش ـــروي مهربان آب
 

ـــت) 4 ـــاران ري ـــر ب ـــار يصـــوف و ســـر ب نظـــر گرفت
 

جوسـت و گـوي و عاشـق انـدر جسـت و مدّعي در گفت 
 

  است؟ آمده نهيگز كدام در بيتتر به ريز تيب دو هاي موصوف يدستور نقش -۱۳

تــو و مــن چشــم ز كــه نيخــودب زاهــد يا بــرو
 

بــود خواهــد نهــان و اســت نهــان پــرده نيــا راز 
 

كـش مـن مسـت بـرون رفـت امـروز تُرك عاشق    
 

ــا  ــد از كــه خــون دگــر ت ــود خواهــد روان دهي ب
 

  مفعول -مسند -نهاد) 4  نهاد -هالي مضافٌ -نهاد) 3  مفعول -مسند -منادا) 2  نهاد -هالي مضافٌ -منادا) 1  

 دارد؟ وجود »يتبع نقش« چند ريز متن در -۱۴
  .دارد انيآشـ بلنـد يدرختـ بـر ن،يزم يرو كوه نيبلندتر قاف، كوه پس در و است مرغيس نامش است، ياريشهر و شوايپ زين را پرندگان ما«  

  .»ستين ييهمتا را او نشيب و خرد در 

  پنج) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1  

  ...............  جز به ،دارند تناسب بيت زير با ها نهيگز ۀهم -۱۵

معــــاش امــــر در ريــــگ ارّه ز ميتعلــــ     
 

پــاش كــش و نيمــي مــي نيمــي ســوي خــود مــي 
 

  

ـــت ) 1    ـــت ز دول ـــ دس ـــردم ير گي ـــ م ـــا هب ـــود پ ب
 

ــــانوس  ــــا  ف ــــراغ ني ــــتِ ز چ ــــا دس ــــود دع ب
 

دســــت ز ديــــبرآ  كــــت چنــــان كــــن كــــرم) 2
 

ـــــان  ـــــخ درِ جهانب ـــــ ري ـــــس رب ـــــت ك نبس
 

ــــر) 3 ــــعِ اگ ــــس نف ــــاد در ك ــــو نه ــــتين ت س
 

اســــت يكــــي خــــارا ســــنگ و گــــوهر نيچنــــ 
 

مـــاه چـــون ميســـتين محتـــاج هيـــعار  نـــورِ بـــه) 4
 

مـــا ييروشـــنا  شيخـــو  نفـــس از هســـت كـــه 
 

  دارد؟ متفاوت يمفهوم نهيگز كدام -۱۶

پـذير فريـب و حُسـن سـيرت دل حُسن صـورت دل) 1   
 

در انتقـــال ايـــن بـــود پاينـــده آن در كـــاهش و 
 

كـــن موافـــق هـــم بـــه بـــاطن و ظـــاهر لبـــاس) 2
 

ـــه  ـــو ن ـــدر  همچ ـــوار اي ـــدامن و خونخ ـــاش پاك ب
 

ــدف از) 3 ــز ص ــوهر ج ــ گ ــد يمعن ــد نباش ــا قص م
 

ـــاران، آب  ـــر ب ـــم، در را اب ـــوين چش ـــ ك ـــد يم كن
 

مايـــ گرفتـــه كـــانين يخـــوب اريـــع! صـــائب ) 4
 

ـــه يحُســـن  رســـد ينمـــ كـــوين خصـــلت حُســـن ب
 

  ارد؟د تقابلن زير مت با نهيگز كدام -۱۷

  »گردد. يم عاقل من يخو و خلق از او و گردم ينم جاهل او سخن از من شود، يم ادب صاحب من از او و شوم ينم غضب در يو از من «  

ـــدگهر ز) 1    ـــن همـــه ب ـــو كي ـــد ت ـــ شـــود ب كنيل
 

ـــه  ـــول ب ـــن ق ـــو كي ـــدش فعـــل ت نشـــود نكـــو ب
 

نتـــانطي نـــاقص رياكســـ بـــود كـــانين صـــحبت) 2
 

ـــ  ـــود يم ـــ ش ـــيپ در وتاقي ـــل ۀمان ـــه گ ـــا ژال ه
 

ســــتين ياثــــر  كــــانين ز افســــرده عــــالم در) 3
 

چيهـــ دگـــر خـــار و خـــس مانـــده گـــل و اللـــه از 
 

ريتــأث كــانين صــحبت نكنــد ممكــن ســتين  ) 4
 

ــــه گــــل  ار  شــــبنم ســــر ديرســــان ديخورشــــ ب
 

  دارد؟ مضموني تناسب »ناًيِّلَ قَوالً لَهُ فَقُوال. يطَغَ اِنّهُ فرعون ياِل اِذهبا« با نهيگز كدام -۱۸

دوســــتان از بـــال بگردانـــد تـــو عـــدل بـــاد) 1   
 

ـــش  ـــ آت ـــو ريشمش ـــر ت ـــمنان ب ـــارد دش ـــال ب ب
 

نيست ممكن از زبـان خـوش كسـي نقصـان كنـد) 2
 

را بـــادام دهـــد شـــكّر در غوطـــه نرمـــي چـــرب 
 

ــي) 3 ــر م ــرد ب ــن گَ ــرم از م ــينِ ن ــون زم ــد چ آورن
 

ـــ  ـــنم يم ـــد ك ـــا هرچن ـــردم ب ـــدارا م ـــتريب م ش
 

ـــــــد )4 ـــــــزاران ص ـــــــن ه ـــــــون ٔهزي را فرع
 

ـــــت در  ـــــ از شكس ـــــا  يموس ـــــ ب ـــــا كي عص
 

  است؟ حماسه »يملّ ۀنيزم« انگريب نهيگز كدام -۱۹

ـــــ) 1    ـــــت نيچن ـــــيآ  اس ـــــّرم ني ـــــان خ جه
 

ــــــد  ــــــه نخواه ــــــا ب ــــــادن م ــــــان برگش نه
 

ــــديب) 2 ــــ ام ــــد  هيس ــــا وي ــــرس ب ــــاك و ت ب
 

خــــاك پراگنــــد بــــر آســــمانه بــــ يهمــــ 
 

نبــــــرد خــــــاك ز بشُســــــتش خروشــــــان) 3
 

كــــرد دخمــــه يكــــي شــــاهان نيــــيآ  بــــر 
 

چشــــم آب پــــر اســــت داســــتان يكــــي) 4
 

خشــــــم بـــــه رســـــتم ز ديـــــآ  نـــــازك دل 
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  دارد؟ يمفهوم تناسبمتن زير  با تيب چند -۲۰

  ».است آن در ما شيرها كه ميريبرگ يجا از دام تا ديكن يقوّت تعاون قيطر به جمله كه باشد آن صواب يحال«  

ان گرفـتنت بـه اتفـاق مالحـت جهـالف) حُسـ   
 

گرفــت تــوان يمــ جهــان اتفــاق، بــه يآر 
 

ب) اتفاق رهـروان بـا هـم دعـاي جوشـن اسـت
 

ـــا  ـــرون مي ـــاروان بي ـــب از ك ـــانِ طل در بياب
 

دهـد تشـريف هيبـت، عـاجزان را اتفـاق ج) مي
 

شـود مور چون پيوسـت بـا هـم، مـار پيـدا مـي 
 

كمــال بــه يرســ تــا دور گهــران هــم ز مشــو د)
 

ـــه  ـــه ك ـــرِ از دان ـــ اث ـــرمن اق،اتف ـــد خ ش
 

ــافظ )ه ــده ح ــا را گمش ــت ب ــ يا غم ــعز اري زي
 

اتحادي اسـت كـه در عهـد قـديم افتـاده اسـت 
 

  پنج) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1  

  

 ) ۲۱-۳۰عّین األصّح و األدّق للّرتجمة أو املفردات أو املفهوم:(  

  : پس ............... )عَمهم ِمن جوعٍ و آَمَنُهم ِمن َخوٍف َفلَیعبدوا َربَّ هَذا الَبیِت الّذي أط( -۲۱

  ها در گرسنگی غذا داد و از ترس ایمن کرد، پرستش کنند. ای را که به آن باید پروردگار خانه) ۱  
  شان کرد.  شان داد و از بیم ایمن باید پروردگار این خانه را بپرستند هامن که در گرسنگی خوراک) ۲  
  پرستند. ها را ایمن منود، می ها در گرسنگی خوراک داد و از ترس آن ین خانه را که به آنپروردگار ا) ۳  
  پروردگار این خانه را باید بپرستید که در گرسنگی به شام غذا داد و از ترس شام را در امان نگه داشت.) ۴  
نة!تُوَجد أشجاٌر قد یَبلُغ إرتفاُعها أکرث ِمن مأيت مرتٍ و ِمن أَهمِّ مُ « -۲۲   »:واصفاتِها أنَّها تُعطي أمثاراً طوَل السَّ

  دهند! هایی می هایشان این است که در طول سال میوه ترین ویژگی رسد و از مهم ها به صد مرت می شود که ارتفاع آن گاهی درختانی یافت می )۱  
  دهند! هایی می این است که متام سال میوه ها ترین خصوصیت آن رسد و مهم یابی که ارتفاعشان به دویست مرت می درختانی را می) ۲  
  دهند! ها این است که در طول سال میوه می های مهم آن درختانی وجود دارد که ارتفاعشان به بیش از دویست مرت رسیده است و از ویژگی )۳  
اتشان این است که در طول سـال ترین خصوصی رسد و از مهم شود که گاهی ارتفاعشان به بیشرت از دویست مرت می درختانی یافت می) ۴  

  دهند! هایی می میوه
  »:لن نجَد ُمعجامً یُساعُدنا يف التَّعرّف علی املُفردات الّتي دخلِت الفارسّیَة و مل تَتغیَّر أصواتُها!« -۲۳

  کمک کند! نکرده است،اند و صداهایشان تغییر  فرهنگ لغتی را نخواهیم یافت که به ما در شناخت واژگانی که وارد فارسی شده) ۱  
  یابیم! کند در آشنایی با لغاتی که داخل فارسی شده و صداهایشان تغییری نکرده است، منی یک فرهنگ لغت که به ما کمک می) ۲  
  ولی صداهایشان تغییر نکند! ،فرهنگ لغتی پیدا نخواهیم کرد که ما را در شناخت واژگان وارد شده به فارسی کمک بکند) ۳  
  ایم! نگ لغت که به ما کمک کند در آشنایی با لغاتی که به فارسی وارد شده و صدایشان تغییر نکرده است، نیافتهیک فره) ۴  
  خدایا ............... »: اللُّهمَّ أنفْعني مبا علَّمَتني و علِّمني مبا یَنفُعني!« -۲۴

  ند، آموختی!رسا آنچه را به من آموختی به من سود رساند و به من آنچه را سود می) ۱  
  مندم کن و آنچه را به نفع من است، به من یاد بده! از آنچه به من آموزش دادی بهره) ۲  
  دهد، به من بیاموز! آنچه را از تو آموختم به من سود رساند و آنچه را که به من سود می) ۳  
  ن آموزش بده!رساند، به م با آنچه مرا آموختی به من سود برسان و آنچه را که به من سود می) ۴  
ُر به بقّیُة الَحَیوانات حّتی تَبتعَد رسیعاً عن منطقة الَخطَر!« -۲۵   »: لِلُغراب صوٌت تُحذَّ

  خطر دور شوند! ۀرسعت از منطق به دهد که صدای کالغ به بقیه حیوانات هشدار می) ۱  
  شوند!خطر دور ب ۀدهد که رسیعاً از منطق کالغ با صدایی به بقیه حیوانات هشدار می) ۲  
  خطر دور شوند! ۀرسعت از منطق به شود تا وسیلۀ آن به سایر حیوانات هشدار داده می کالغ صدایی دارد که به) ۳  
  خطر دوری کنند!  ۀشود تا رسیعاً از منطق وسیلۀ آن به حیوانات دیگر هشدار داده می برای کالغ صدایی است که به) ۴  
  عّین الّصحیح: -۲۶

  پرد! ای را دیدم که از درختی به درختی دیگر می من شجرٍة إلی شجرٍة اُخری!: پرنده رأیُت طائراً یقفزُ ) ۱  
  دهیم در کارهای کشور عزیزمان دخالت کنند! ال نَسَمْح لألعداء التَّدّخَل يف اُموِر بالدنا العزیزة!: به دشمنان اجازه منی) ۲  
  َح ُمکیُّف ُغرفتي!: با مهندس تعمیرات هتل متاس تلفنی گرفتم تا کولر اتاقم را تعمیر کند!إتَّصلُت هاتفیّاً مبهندِس صیانِة الُفندِق لِیَُصلَّ ) ۳  
مک!: گاهی در بعضی کشورها پدیده )۴     دهد! هایی طبیعی از جمله باران ماهی رخ می قد تَحُدُث يف بعِض البالِد ظواهُر طبیعیٌّة ِمنها َمطُر السَّ
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حیح: -۲۷   عّین الصَّ

  قاً لزیارِة ذلک املکان!: گروهی را برای دیدن آن مکان فرستادند!أرِسلوا فری) ۱  
  بعَد ذلَک جاء الّناُس بهدایا کثیرة!: بعد از آن، مردم با هدایای فراوانی آمدند!) ۲  
  حیَّرِت الّناَس هذه الظّاهرُة سنواٍت طویلًة!: مردم سالیان طوالنی از این پدیده متحیّر شدند! ) ۳  
  کارند؟! هایشان می ّناُس أشجاراً أماَم بیوتِهم!: چرا مردم درختانی را در مقابل خانهلِم یغرُس ال) ۴  
حیَح يف إستخدام املُفردات: -۲۸   عّین الصَّ

  اإلمتحان! تعجیلِ مل نَقرأ دروَسنا َجیّداً فعزمنا علی ) ۲  حوَل شیمل! َحضارةً ألقی اُستاُذ الجامعِة ) ۱  
ی القیُم املشرتکُة بین جامعٍة ) ۳     تُعطَی لِشخٍص تَقدیراً لِجهوده! ُمباراةٌ الّدکتوراه الَفخریُّة ِهي ) ۴  !الثَّقافَةِمن الّناس تُسمَّ
  يف املفهوم: األقربعّین  -۲۹

ــوبَکم!:) ۱ ــیکم عی ــدی إل ــن أه ــوانِکم َم ــُر إخ خی
  

جــویی بــود در رسشــت گــرت عیــب
  

نبینــــی ز طــــاووس جــــز پــــای زشــــت  
  

موا ألنفِسکم من() ۲ :)هخیٍر تَجدوه ِعند اللّ  و ما تُقدِّ
 

تــو نیکــی مــیکن و در دجلــه انــداز
  

ــــاز   ــــد ب ــــت ده ــــزد در بیابان ــــه ای ک
  

ــــلَّ َخطــــوءه!:) ۳ ــــَل الکــــالم قَ ــــَر قب ــــن فکَّ َم
  

از آن مرد دانـا دهـان دوختـه اسـت
  

که بیند کـه شـمع از زبـان سـوخته اسـت  
  

!:داقة الجاهــلن َصــِمــ العاقــل خیــرٌ  داوةُ َعــ) ۴
  

اگـر دشـمنی کنـیبا من هزار نوبت 
  

ای دوست همچنان دل مـن مهربـان توسـت  
  

حیح حسَب الواقع: -۳۰   عّین الصَّ

غیُر قد یُسبُِّب ذنوباً کثیرًة!) ۱     التَّالمیُذ لن یَنالوا النَّجاَح ألنّهم ال یتکاسلون أبداً!) ۲  لسانُنا الصَّ
  الطّّالُب من املدرسة الثّانویة يف الثّانیة عرشة ِمن عمرِهم! یَتخرَّجُ ) ۴  علینا أن نَهرَب ِمن أداِء واجباتِنا املدرسیّة!) ۳  
 ۳۱-۳۵( ّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النَّ  صَّ قرأ النَّ إ:(  

الّسـفر بسـبب و  يالّنباتات و قادرٌة علی القفز (پرش) بأقدامها الخلفیّة و لیست لها عادٌة علی املشــ تأکُُل  حیواناٌت الکناغر(کانگوروها) «

دون  يف جهـاٍت مختلفـةٍ  تحريـك آذانهـا ها علی حفظ الّتوازن و کذلک قّوة سمع ممتاز و تقدر علییُساعدها! لها َذنَب طویل ساَقی الّضعف يف

غُر کاإلنسان و تَصُل أو یُرسل أصواتاً مختلفة! تتوالُد الکنابقدَميه عند الّشعور بالخطر  الکنغرُ  األرَض رأسها مثل بعض الحیوانات! یرضُب تحريك 

  »یوماً و تحمل صغارها يف کیس أسفل بطنها و تُرضعها و تبقی فیه حّتی تکُرب! ۸۳إلی  ۲۱مّدة حملها بین 

؟ -۳۱   کیف تَِصُف الکناغَر حسب النَّصِّ

  آکلة الطّیور و اللّحوم) ۲  حاّدة الّسمع و ذات َذنَب طویل) ۱  
  ة البرص و الّساققویّ ) ۴   رسیعة القفز و ُمحبٌّ لِلَميش) ۳  
:  الخطأعّین  -۳۲   حسب النَّصِّ

  عندما یقرتب األعداء من الکناغر تشعر الخطر بسمعها القوّي! ) ۱  
  کیس أنثی الکنغر مکاٌن لحفظ الّصغار حتّی تنمو فیه!) ۲  
  مّدة حمل أنثی الکناغر أقّل من اإلنسان و ال تصل إلی أکرث من ثالثة شهور!) ۳  
  ر تحریک رأسه دون تحریک أذنه و هذه العادة مختّصة به! من عادة الکنغ) ۴  
  عّین الّصحیح عن الکناغر: -۳۳

  ساقَیها!عىل تحريك کافیٌة  ألّن لیست لها قدرةٌ قفز؛ ت بل سري عىل األرضتال ) ۱  
  أو تسیر علی أقدامها یساعدها ذنبها القصیر لحفظ التّوازن و التّعادل! عندما ترید أن متيش) ۲  
  !رّد أن تولد صغارُها، تخرج من بطن أّمها و تبدأ بامليشمبج) ۳  
  لیَست لَها أحباٌل صوتیّة إلرسال األصوات عند الّشعور بالخطر!) ۴  
۳۴- :   عّین الّصحیح عن نوعّیه الکلامت الّتي اُشیر إلیها بخطٍّ

  و الجملة إسمیّة» الکناغر«نکرة/ خرب للمبتدأ  -حیوانات: جمع تکسیر) ۱  
  و الجملة وصفیة» الّنباتات«مجرّد ثاليّث/ فعل و مفعوله  -للغائبة -فعل مضارع تأکُل:) ۲  
  » : جار و مجرورييف ساقَ «مؤنّث/ مجرور بحرف الجاّر  -مفرد -: إسم فاعلٍ يساقَ ) ۳  
  فعل و الجملة فعلیّة»/ ُمساَعدة«مصدره  -مزید ثاليّث و له حرفان زائدان -یُساعد: للغائب) ۴  
  »أو یُرسل أصواتاً مختلفًة!بقدَميه عند الّشعور بالخطر  الکنغرُ  األرَض یرضب «عن املحّل اإلعرايّب:  الخطأعّین  -۳۵

  إلیه الّشعور: مضاف) ۲    »األرض«یرضب: فعل و فاعله ) ۱  
  »أصواتاً «مختلفة: صفة للموصوف ) ۴    أصواتاً: مفعول) ۳  
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 ) ۳۶-۴۰عیِّن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  يف نوع الخرب: یَختلفُ عّین ما  -۳۶

  أنفعهم لِعباده! هاللّ إلی  هاللّ أَحّب ِعباد ) ۲  لِلبَطّة غّدة طبیعیّة ِبالُقرب ِمن َذنَبها!) ۱  
امء أمر طبیعّي!) ۳     اإلستهزاء باآلَخرین و تَسمیتُهم باألسامء القبیحة إثم!) ۴  نُزوُل املطر و الثَّلج ِمَن السَّ
  :معاً فیها املبتدأ و املفعول  ا جاءَ معّین عبارًة  -۳۷

  الِحرباُء حیواٌن یُدیُر عینیه يف إتّجاهاٍت ُمختلفة!) ۲  ُعیويب! أَحّب إخواين َمن أهدی إيلَّ ) ۱  
  ُدموعي تَتَساقُط ِمن عیوين حینام أنظُر إلی والَدي َصدیقي!) ۴  لنا معلٌّم ینصُحنا و یقوُل رُبَّ کتاٍب یُؤثّر يف أنفسنا!) ۳  
  عیِّن جملة تَصُف الفاعل: -۳۸

  هناک جاِمعاٌت کثیرٌة یُدرَُّس فیها ِعلُم األحیاء!) ۲  تُوَجُد غاباٌت جمیلٌة تُزَرع فیها أنواع األشجار!) ۱  
  َعَصفت ریاٌح شدیدٌة َخّربَت بیتاً جنَب شاِطیء البحر!) ۴  جاَء إلی َمدرستنا ُمعلٌّم جدیٌد لِیُعلَِّم اللُّغة العربیّة!) ۳  
  يف إستخدام إسم التَّفضیل: الخطأعیِّن  -۳۹

  إحرتَق أکُرب بُیوت هِذه القریة لیلَة أمس!) ۲  بنتي مریُم کُربی ِمن اُختها فاطمة!) ۱  
غری أحَسنْت إلی والدینا تکریامً لَهام!) ۴  سورُة البقرة أطوُل سورٍة يف القرآِن الکریم!) ۳     اُختي الصُّ
  شارة:َمعناُه إسم اإل » ال«عّین حرف  -۴۰

  هل تَعلُم أنَّ الّزّرافَة بکامُء و لَیسْت لَها أحباٌل صوتیٌّة!) ۱  
  ما تَغیّرَت أصواُت الکلامِت الفارسیّة إّال قلیالً من هِذِه األصوات!) ۲  
  هناک رجاٌل یَغتَنموَن الُفرصة؛ الرِّجاُل یُحاِولون أن یَِصلوا إلی أهداِفهم!) ۳  
  یًّة لِبعض النَّباتاِت و یَستعِملُها الُعلامء لِلوقایة من األمراض!إکتشَف الُعلامُء خواّص ِطبّ ) ۴  

  

  شود؟ يم محقق يعلو دستور كدام به يسرسپردگ با يآزادگ نعمت از يقدردان -۴۱

  خدا يبندگ) 4  خدا ريغ يبندگ ينف) 3  در چشم خدا ريغ ريتحق) 2  خدا يبندگ در عزت افتني) 1  

  ست؟يچ بيترت به،  صادق جعفر امام نظر از خداوند »قهر« و »مهر« مالك -۴۲

  خود دادن نشان دهيژول - ييبا يز  و يآراستگ) 2  خوش يبو بدون نماز - خوش يبو با نماز) 1  

  نپرداختن خود به - ياله احكام به معرفت) 4  پرداختن خود به - باطن و ظاهر وضع كردن بهتر) 3  

  باشد؟ يم »قرآن معارف عمق« و »ياله تيهدا« به مردم يابيدست بيترت به ،هاي پيامبر  مسئوليت كدام يكوين آورد ره -۴۳

  قرآن نييتب و ميتعل - حيو  ابالغ و افتيدر ) 2  ياله نيقوان ياجرا - يوح ابالغ و افتيدر ) 1  

  ياسالم حكومت ليتشك - يظاهر  تيوال ) 4    ينيد  تيمرجع - يظاهر  تيوال ) 3  

  باشد؟ يم موضوع كدام نيمب فه،يشر يۀآ نيا در شده انيب مطلب و دارد اشاره يجاهل آداب با ميكر قرآن ٔهمبارز به فهيشر عبارت كدام -۴۴

  ياجتماع اهداف به دادن تياولو  ؛ مردم ۀفيوظ -)نِيالّد يف تَفَقَّهوايَل() 1  

  ياجتماع اهداف به نداد تياولو  ؛ مردم ۀفيوظ -)بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ() 2  

  بتيغ دوران در امام يها تيمسئول تداوم رهبر؛ ۀفيوظ -)نِيالّد يف تَفَقَّهوايَل() 3  

  بتيغ دوران در امام يها تيمسئول تداوم رهبر؛ ۀفيوظ -)بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ() 4  

  بود؟ چگونه »جامعه در زنان از استفاده سوء« و »خانواده در دختر تولد يانگار ننگ« نادرست و غلط يها دگاهيد با ميكر قرآن ۀمواجه -۴۵

  .برداشت او دوش از را خانواده ۀنيهز  - مرد با زن حقوق يتساو اعالم) 1  

  .كرد ديكأت او عفاف و عزت ، كرامت بر -دمر  با زن حقوق يتساو اعالم) 2  

  .داشتبر  او دوش از را خانواده ۀنيهز  -زن يانسان منزلت و كرامت انيب) 3  

  .كرد ديكأت او عفاف و عزت ، كرامت بر -زن يانسان منزلت و كرامت انيب) 4  

 يگرام امبريپ يرهبر يها يژگيو از كي كدام ٔهكنند دأييت فهيشر يۀآ نيا و باشد يم  خدا رسول جان از ينگران نيمب يانيوح مستند كدام -۴۶
  باشد؟ يم  اسالم

  عدالت ياجرا و يبرقرار  يبرا تالش -)سِ النّا مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ() 1  

  مردم تيهدا  در يدلسوز  و يكوش سخت -)سِ النّا مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ() 2  

  عدالت ياجرا و يبرقرار  يبرا تالش -)نَيمُؤمِن كونوايَ اَلّا نَفسَكَ باخِع لَعَلَّكَ() 3  

  مردم تيهدا  در يدلسوز  و يكوش سخت -)نَيمُؤمِن كونوايَ اَلّا نَفسَكَ باخِع لَعَلَّكَ() 4  
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 در نيمسـلم مشـكالت از ييگشـا گره راه و اسـت ائمه اقدام كدام گرو در ،ندگانيآ براي  ائمه ٔهريس به نسبت معرفت جاديا برتر هدف -۴۷

  افت؟ي توان يم فهيشر عبارت كدام در ،را  يعل امام منظر از قرآن كنندگان فراموش صيتشخ

  )ةِيَّالبَِر رُيخَ هُم اُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  ِانَّ( -يبون ٔهريس و سخنان حفظ) 1  

  )ةِيَّالبَِر رُيخَ هُم اُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  ِانَّ( -مبارزه درست يها وهيش انتخاب) 2  

  »اَبَدًا تَضِلّوا لَن بهِما تَمَسَّكتُم ان ما يتيبَ اَهلَ يعِتَرت وَ اهللا كِتابَ نِيالثَّقَلَ كُمُيف تاِركٌ يانّ« -ينبو ٔهريس و سخنان حفظ) 3  

  »اَبَدًا تَضِلّوا لَن بهِما تَمَسَّكتُم ان ما يتيبَ اَهلَ يعِتَرت وَ اهللا كِتابَ نِيالثَّقَلَ كُمُيف تاِركٌ يانّ« -مبارزه درست يها وهيش انتخاب) 4  

  د؟ينما يم جابيا براي انسان را امر كدام به اهتمام ، جزا و پاداش نظام در يعيطب ۀرابط وجود به علم -۴۸

  .دهد رييتغ را ها آن بتواند و نموده كشف را خلقت جهان بر حاكم نيقوان) 1  

  . گردد برقرار عدالت تا دينما  هماهنگ آن با را خود ، كامل يآگاه كسب با) 2  

  .دينما  جاديا  يهماهنگ و تناسب فريك و مجر  انيم د،يجد  مقررات و نيقوان وضع با) 3  

  .كند نيمأت را خود يخوشبخت و دهيبخش سامان را خود يزندگ ۀبرنام ،به اين روابط علم و دانش سطح ارتقاء با) 4  

 برتـر هـدف ريمسـ در قدم ثبات براي ريزي برنامه مراحل از يك كدام يراستا در ،ياله محرمات از اجتناب و سعادت يواد در گذاشتن قدم -۴۹

  است؟ خلقت

  خدا با بستن عهد )4  حركت يبرا عزم و ميتصم )3  مراقبت )2  يابيارز  و همحاسب )1  

 يـۀآ كـدام بـه اتكا با ،» است يويدن يماد اسباب از يبردار بهره يبرا انسان تالش ۀهم بردن كار به از يناش ي،اخرو يناكام « ناصواب ۀشياند -۵۰

  است؟ تيمردود به محكوم فهيشر

  ).ندارند يا بهره چيه آخرت در يول ،كن عطا يكين ايدن در ما به خداوندا :نديگو  يم مردم از يبعض( )1  

  ).شد خواهد داده پاداش باشد، مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن و( )2  

  ).دار نگاه آتش عذاب از را ما و فرما مرحمت يكين زين رتآخ در و كن عطا يكين ايدن در ما به پروردگارا :نديگو  يم يبعض و( )3  

  )د؟يكن ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه( )4  

 و بـود چگونـه دشمنان ييخدا چند و يبدمنش ، يدادگريب رانگريو يتندبادها برابر در ياله تيهدا ۀبرنام از انتيص جهت در ايانب واحد شيؤه -۵۱
  آورد؟ ارمغان به را آوردي ره چه

  ياخالق ليرذا  از يزار يب و ياخالق ليفضا  به ليتما  - خود يشخص يها شهياند  و افكار مطابق ياخالق ثابت يها ارزش نييتب )1  

  ياخالق ليرذا  از يزار يب و ياخالق ليفضا  هب ليتما  -راه يها يسخت و ها مشقت تحمل با ياله نيد  مستمر غيتبل )2  

  مردم فرهنگ در ياله ميتعال نفوذ - خود يشخص يها شهياند  و افكار مطابق ياخالق ثابت يها ارزش نييتب )3  

  مردم فرهنگ در ياله ميتعال نفوذ -راه يها يسخت و ها مشقت تحمل با ياله نيد  مستمر غيتبل )4  

  زد؟ رقم را حكومت با مرتبط چالش كدام به ابتال ،رحلت از پس  امبريپ ديكأت مورد ريسم از مسلمانان شدن دور -۵۲

  ثروت و قدرت خواهان و طلب ايدن افراد افتني منزلت و قرب )1  

  ياسالم يها ارزش و اخالق ،  شهياند  فاقد افراد به دادن  ارزش )2  

  يصشخ اهداف اساس بر ثياحاد  جعل يبرا مناسب طيشرا  جاديا  )3  

  يشخص افكار با مطابق به قدرت، وابسته عالمان توسط ياسالم معارف و قرآن اتيآ  ميتعل و ريتفس )4  

  شود؟ يم موهبت كدام از انسان بهرگي يب موجب قمار، و شراب همچون يطانيش ابزار از استفاده -۵۳

  )تَّقونَتَ لَعَلَّكُم( )2  )المُنكَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ يتَنه الصَّالةَ ِانَّ( )1  

  )تَصنَعونَ ما علَمُيَ اهللاُ وَ( )4    )اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ( )3  

  دارد؟ يامديپ چه و است چگونه دروغ، سوگند ۀليوس به خود ييايدن مستمر زشت اعمال انكاركنندگان با ياله دادگاه عادل يقاض برخورد -۵۴

  )اَرجُلُهُم تَشهَدُ وَ هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ( -)اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ ومَيَاَل( )1  

  )اَرجُلُهُم تَشهَدُ وَ هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ( -)َاخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما ومَئِذٍيَ االِنسانُ نَبَُّؤايُ( )2  

  )عَلُونَتَفْ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كَِرامًا لَحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ ِإنَّ وَ( -)اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ ومَيَاَل( )3  

  )تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كَِرامًا لَحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ ِإنَّ وَ( -)َاخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما ومَئِذٍيَ االِنسانُ نَبَُّؤايُ( )4  

  ست؟يچ بيترت به ،»)ظُلمًا تامييَال اَموالَ أكُلونَيَ نَيالَّذ اِنَّ( اخروي جايگاه« و »انيدوزخ توسط »ما بر غيدر يا« بانگ برآوردن علت« -۵۵

  )ناًرا بُطونِهِم في أكُلونَيَ اِنَّما( - ايدن اتيح در شده مرتكب يمعاص و خطا و خبط )1  

  )ناًرا بُطونِهِم في أكُلونَيَ اِنَّما( - خدا جانب از ايدن اتيح به بازگشت تيمردود  )2  

  )ًرايسَع صلَونَيَسَ( - ايدن اتيح در شده مرتكب يمعاص و خطا و خبط )3  

  )ًرايسَع صلَونَيَسَ( - خدا جانب از ايدن اتيح به بازگشت تيمردود  )4  

  زند؟ يم رقم را موضع كدام ي،شرع چارچوب هرگونه از دور به ياتيح به رغبت و است موضوع كدام از سخن با سنگ هم معاد از سخن -۵۶

  ايدن به يسرگرم - مرگ از پس اتيح )4  معاد انكار -مرگ )3  ياند  در يسرگردان -يقطع ٔهنديآ  )2  جزا روز بيتكذ  -يزندگ )1  
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  هاست؟ آن نيدوم نيمب واقعه كدام و ستيچ بيترت به ،»آورش اميپ« و »قرآن« كالم در انسان خلقت هدف -۵۷

  ياخرو بهشت به ورود هنگام به انيبهشت با ياله فرشتگان مكالمات -آگاهي - يبندگ و تيعبود  )1  

  ياخرو بهشت به ورود هنگام به انيبهشت با ياله فرشتگان مكالمات -بقا - ياله قـرب )2  

  خداوند از انيبهشت يسپاسگزار  -بقا - يبندگ و تيعبود  )3  

  خداوند از انيبهشت يسپاسگزار  -آگاهي - ياله قـرب )4  

 بـه ديشـو بهشت وارد شما، بر سالم « :نديگو يم ها آن به اند، زهيپاك و پاك كه يدرحال ،رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان( ۀفيشر يۀآ -۵۸

  باشد؟ يم امور كدام دؤيم بيترت به ،) .» ديداد انجام كه ياعمال خاطر

  ماتقدم اعمال -اتيح وجود - يآگاه و شعور وجود )1  

  ماتقدم اعمال - يآگاه و شعور وجود - اتيح وجود )2  

  ايدن و برزخ عالم انيم ارتباط وجود - يآگاه و شعور وجود - اتيح وجود )3  

  ايدن و برزخ عالم انيم ارتباط وجود - اتيح وجود - يآگاه و شعور وجود )4  

  ست؟يچ بيترت به »آن از ماندن مونأم راه« و »ازدواج و خانواده ليتشك امر در  حسرت و ندامت يواد در سقوط خاستگاه« -۵۹

  نيوالد  با مشورت -» يُصِمُّ وَ ييُعم ءيِالشَّ حُبُّ« )1  

  نيوالد  با مشورت -)كفُرونَيَ هُم اهللاِ بِنِعمَةِ وَ ؤمِنونَي اَفَبِالباطِلِ( )2  

  بلوغ آغاز از خود در يپاكدامن و عفاف تقويت -»يُصِمُّ وَ ييُعم ءيِالشَّ حُبُّ« )3  

  بلوغ آغاز از خود در يمنپاكدا و عفاف تقويت -)كفُرونَيَ هُم اهللاِ بِنِعمَةِ وَ ؤمِنونَي اَفَبِالباطِلِ( )4  

  د؟ينما يم ارائه ثياحاد و اتيروا بر يمبتن يليدل ر،يز تيب يبرا فهيشر عبارت كدام -۶۰

ــر   ــت يعم ــه اس ــور از ك ــا او حض ــد ج ميمان
 

ـــت در  ـــرد غرب ـــو س ـــا شيخ ـــد تنه ميمان
 

  ».سازد  يم بهره يب انشانيم در حجت وجود از را آنان گناه، در شان يرو  هدزيا و ها انسان يستمگر  علت به خداوند اما ،ماند ينم يخال )امام( خدا حجت از نيزم« )1  

  ».است داده دست از را پدر كه است يميتي حال از تر سخت ندارد، يدسترس او به و افتاده دور خود امام از كه يكس حال« )2  

  ».است مرده تيجاهل مرگ به نشناسد را زمانش امام و رديبم كسهر« )3  

  ».ميننشي يم نجايا  ما د،يبجنگ و ديبرو  پروردگارت و تو« )4  

  

61- A: How can we take care of animals? 
B: Well, we have some plans. For example, we ............... their homes, to make movies about their 

life, and to teach people how to take more care of them. 
 1) will to protect 2) will protect 3) ’re going to protect 4) are going protect 
62- According to the Red Cross reporter, ............... children will be at risk if emergency support 

............... arrive in the city soon. 
 1) hundred of - won't  2) hundreds of - does not  
 3) hundreds - didn't  4) hundred - doesn't 
63- From the date of her father's death ............... 20th of October 1740 till her own death ............... 

1780, Maria Theresa was one of the central figures in the wars and politics of Europe. 
 1) on - on 2) in the - on 3) in - in 4) on the - in 
64- Because fathers of today ............... fathers of the past, when much of their work was carried on 

near home, a father's relationship with his children is more limited. 
 1) must away from home more than of 2) must be away from home more than the  
 3) may be away from home more than 4) may away from home much than the 
65- I find it strange that someone still ............... parts of movies these days, especially since the 

characters can speak for themselves now. 
 1) recites 2) observes 3) narrates 4) describes 
66- The campers will walk around the woods until they ............... enough firewood to start a huge fire 

to keep them warm tonight. 
 1) collect 2) develop 3) attract 4) improve 

  

  کتاب کل :۲ انگلیسی زبان      کتاب کل :۱ انگلیسی زبان
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67- In this article, you’ll learn how to ............... and publish posts to Instagram via your desktop 
without any third-party apps. 

 1) remember 2) solve 3) practice 4) schedule 
68- The first sale is ............... and will be cancelled if the seller cannot produce a thousand units within 

a week. 
 1) imaginary 2) decorative 3) conditional 4) confident 
69- It is estimated that 10 years from today, half of the jobs now ............... to high school graduates will 

have disappeared from existence, replaced by jobs that do not exist today. 
 1) fluent 2) available 3) incomplete 4) moral 
70- Many of the treatments of the ............... world had high degrees of effectiveness, all obtained 

without access to any modern knowledge or equipment. 
 1) national 2) historical 3) ancient 4) holy 
71- But those who know him well say he isn't driven by politics as much as his ............... to the 

breaking news. 
 1) addiction 2) balance 3) description 4) prediction 
72- He did much good also in founding throughout the country schools for the education of the sons of 

the upper classes, but as yet nothing had been done for popular education ............... . 
 1) properly 2) frequently 3) differently 4) additionally 

 Cloze Test 
Travelling medicine shows were a major figure of ...(73) ... in the nineteenth century, in a small 

town, Australia. To hard-working citizens who saw ...(74) ... of the broader world, the shows’ 
comedy provided a welcome diversion from daily routines. Once a crowd had gathered, a 
distinguished-looking gentleman who always carried the title of “doctor” began his sales pitch for 
some combination, or another made from “nature's elixirs” that promised ...(75)... everything from 
the common cold to cancer. ...(76)... the clear exaggeration of such claims, business was often good. 
Though travelling medicine shows are now a thing of the past, medical trickery is not.  

73- 1) vacation 2) communication 3) exchange 4) entertainment 
74- 1) a few 2) very a little 3) too little 4) too much 
75- 1) to cure 2) to have cured 3) curing 4) to be curing 
76- 1) Besides 2) According to 3) Despite 4) Because of 

 Reading Comprehension 
About 400 years ago, there was a group of travelers who came to America in search of religious 

freedom. They wanted to worship God in their own way in England, but they were not permitted. 
Instead, they boarded ships and went on a journey. These people are referred to as the Pilgrims. 

The Pilgrims left Europe for America on September 20, 1620, and established a colony called 
Plymouth. A colony is an area set up by a group of people who have usually traveled from the same 
country. They go to a place where they settle to live, work, and raise their families. 

They sailed to America on two ships, but only one of them sailed the entire journey to America. 
About 100 passengers and 30 crewmembers sailed across the Atlantic Ocean on the overcrowded 
Mayflower. It was a long and difficult voyage as they ran out of fresh water and many people 
became sick. Two people died. Two months later, though, the Pilgrims did not give up and finally 
reached land on December 11, 1620. Of course, at the time, the land was not called America. 

Although the Pilgrims were happy to have settled in America, they faced a difficult and cold 
winter. They were not prepared. They built a large house and some smaller homes. Many of the 
Pilgrims died during the winter and of the 102 people who came across the Atlantic Ocean, only 47 
were still alive. 
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77- Which of the following best describes the reason for Pilgrims coming to America? 
 1) They were in search of religious freedom. 
 2) They were in search of areas for farming. 
 3) They were in search of employment opportunities. 
 4) They were in search of new homes. 
78- Which of the following words or phrases is NOT defined in the passage? 
 1) Pilgrim (Paragraph 1)  2) Plymouth (paragraph 2)  
 3) Colony (Paragraph 2)  4) Mayflower (Paragraph 3)  
79- Which of the following best describes the author’s tone? 
 1) Sensitive 2) Formal 3) Prayerful 4) Emotional 
80- What is the paragraph immediately following this passage most likely to discuss? 
 1) Americans' opinion about pilgrims  
 2) An explanation of why pilgrims liked to go to America 
 3) Disadvantages and advantages of religious freedom  
 4) Life events of ship's survivors after settling in America 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای،  آزمون برگزاری از بعد یا و قبل،  ...) و یکی(الکرتون روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر،  چاپ حق
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

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 انعنو  به(

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

یحیرـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

   ۱۴۰۰ تیر ۱۱آزمون آزمایشی 

  اختصاصین آزمو

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
لة 

رح
م

1

  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

  هدقيق 120گويي:  مدت پاسخ  105ها:  تعداد كل پرسش
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  تواند داشته باشد؟  روز را مي ۸۸كدام جرم آسماني در منظومۀ شمسي مدت حركت انتقالي حدود  -۸۱

  ) مريخ۴  ) عطارد۳  ) ماه۲  ) زمين۱  

  د؟ مطابقت دار» ها داليل ايجاد فصل«كدام گزينه با  -۸۲

  ) مقدار تغيير زاويۀ انحراف محور زمين در طول زمان ۲  ) انطباق دايرٔه عظيمه روشنايي با محور وضعي۱  

  ) مقدار تمايل محور وضعي زمين نسبت به مدار انتقالي ۴  ها ) انحراف محور مغناطيسي زمين نسبت به وضعيت قطب۳  

  است؟  نادرست، كدام عبارت رو شكل روبهدرمورد  -۸۳

  تشخيص است.  قابل رحلۀ بسته شدن) م۱  

  اقيانوسي است. cاي و ورقۀ   قاره a) ورقۀ ۲  

  ) احتمال ايجاد درازگودال وجود دارد. ۳  

  مشاهده است.  قابل ) در حاشيۀ اقيانوس آرام۴  

  بلور پگماتيت است؟  هاي درشت يك از موارد زير، عامل اصلي تشكيل سنگ كدام -۸۴

  ار ) فراواني آب و مواد فر۲ّ  ات اطراف ماگماها و حفر ) فراواني درزه۱  

  ) چگالي زياد بلورهاي درشت ۴    ) تبلور سريع ماگماي مذاب۳  

  شده در شكل، كدام است؟  علت ايجاد سوخت فسيلي نمايش داده -۸۵

  ) دما و فشار زياد ۱  

  ) فراواني اجساد پالنكتون ۲  

  ) نبود اكسيژن ۳  

  ) تراكم و فشرگي۴  

  رودها، آبدهي پايه دارند؟ چرا بعضي  -۸۶

  ) ذوب برف فراوان و تبخير فراوان ۲  ) بارش شديد فصلي در آن منطقه۱  

  هاي بسته هاي جاري به حوضه ) ورود آب۴  ) مناطق مرطوب با تبخير كم و بارش زياد۳  

  ها است؟  كدام نمودار زير، نمايش خاك مرغوب و دلخواه باغبان -۸۷

  ۱(

 

  ۲(

 

  ۳(

 

  ۴(

 

  

  هاي سد بتني را دارد؟  گاه سازه كدام سنگ رسوبي، استحكام الزم براي تكيه -۸۸

  ي متراكم ها سنگ ) ماسه۴  ) سنگ گابرو هوازده۳  ) سنگ آهك نازك اليه۲  هاي ضخيم اليه ) آبرفت۱  

  اي مطابق با كدام مورد زير است؟   را دارد، شرايط چنين سازه Aشركتي مهندسي قصد احداث مغار در محل  -۸۹

  در باالي سطح ايستابي قرار گرفته است.  -) مناسب۱  

   گاه چپ و راست آن محكم است. تكيه -) مناسب۲  

  در منطقۀ تهويه واقع شده است.  -) نامناسب۳  

   محور مغار با امتداد اليه موازي است. -ب) نامناس۴  

¸{t¼¶¼À

Á¯

¾wI¶S±Ãw

tn¸{¾wI¶

tn
¾wI¶

ª¹wï¾÷õ¤

Á¯
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  ها وجود دارد؟  ها و عوامل ايجاد آن ، چند رديف خطا درمورد بيماريرو روبهدر جدول  -۹۰

  ۱ (۱  

  ۲ (۲  

  ۳ (۳  

  ۴ (۴  

  ............... توان گفت:  درمورد كاني تالك مي -۹۱

  علت جذب آب در ساخت خمير دندان كاربرد دارد.  ) به۲  رود.  كار مي پذيري در لنت ترمز به علت نرمي و انعطاف ) به۱  

  شود.  Xتواند مانع عبور اشعۀ  ) با تراكم زياد مي۴  شود. در لوازم آرايشي استفاده ميعنوان مادٔه پركننده و نرم  ) به۳  

  اتفاق افتاده است؟ رو  شكل روبههايي در  پالئوژن، چه نوع تنشقبل از دورٔه  -۹۲

  ) فشاري ۱  

  كششي -) فشاري۲  

  برشي -) كششي۳  

  ) برشي۴  

  اي الو همانند موج ............... از نوع ............... بوده و برخالف موج ............... ، حركتي افقي دارد.   موج لرزه -۹۳

  ۱ (S- دروني- P  ۲سطحي -لي) ري- S  ۳ (P- سطحي- R  ۴عرضي -دروني -) طولي  

  شود؟  شناختي ايران به دو بخش شرقي و غربي تقسيم مي  كدام پهنۀ زمين -۹۴

  سيرجان -) سنندج۴  داغ ) كپه۳  ) البرز۲  ) زاگرس۱  

  عنوان جاذبۀ ژئوتوريسمي معرفي شده است؟  در منطقۀ قشم، كدام پديدٔه ژئومورفولوژي به -۹۵

  ) دره ۴  ) بازالت۳  ) هوازدگي۲  ) چشمه۱  

  

  باشد. جملۀ نهم اين دنباله كدام است؟  در يك دنبالۀ حسابي جملۀ سوم دو برابر جملۀ ششم مي -۹۶

  ) صفر۴  -۴) ۳  ۴) ۲  ۱) ۱  

   چند عضو دارد؟ fاگر نمودار پيكاني زير نمايش يك تابع باشد، برد تابع  -۹۷

  ۱ (۳   

  ۲( ۲  

  ۳ (۱  

  ۴ (۴  

xخط  -۹۸  yمحور تقارن سهمي  ،1 x bx   2
  باشد. باالترين نقطۀ اين سهمي چه عرضي دارد؟  مي 2

  ۱ (۴-  ۲ (۳  ۳ (۵-  ۴ (۲  

,با ارقام  -۹۹ , , , ,0 1 2 6 7   باشد؟  ۶تر از  يكان آن بزرگتوان نوشت كه رقم  رقمي با ارقام متمايز مي۳چند عدد  9

  ۱ (۳۲  ۲ (۴۰  ۳ (۴۸  ۴ (۲۴  

  

  عوارض  مصرف عنصر

Se  ضعف ايمني  

F  خوني كم  

As ديابت  

Hg بيماري گوارشي  

 کتاب کل :۲ ریاضی      کتاب کل :۱ یاضیر
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Cosاگر  -۱۰۰ Sin   21  وtan (Sin )   3   در كدام ناحيه از دايرٔه مثلثاتي قرار دارد؟  باشد، انتهاي كمان زاويۀ  0

  ) چهارم ۴  ) سوم۳  ) دوم۲  ) اول۱  

Aاگر  -۱۰۱  3
2 Bو  1 

3

1

2 1

B)، حاصل  A) 3
  كدام است؟  

  ۱ (
3
4  ۲ (

3
12  ۳ (۴  ۴ (

3
2 4   

xاگر جدول تعيين عالمت عبارت  -۱۰۲ xA
x a
 


 

2
4 4

2
aقدار صورت زير باشد، م به  b  كدام است؟  

  ۱ (۴   

  ۲ (۲-  

  ۳ (۲  

  ) صفر۴  

fتابع خطي  -۱۰۳ (x) (a )x ax b   2
2 )از نقطۀ  2 , )1 fكند؛ مقدار  عبور مي 5 ( )2  كدام است؟  

  ۱ (۷  ۲ (۷-  ۳ (۴  ۴ (۴-  

  ضرب اعداد روشده كمتر از بيست باشد؟  كنيم. چقدر احتمال دارد حاصل هم پرتاب مي دو تاس متمايز را با -۱۰۴

  ۱ (
5

6
  ۲ (

7

12
  ۳ (

5

12
  ۴ (

7

9
   

,هاي آماري  واريانس داده -۱۰۵ , , ,3 4 9 7   كدام است؟  2

  ۱ (۵/۶  ۲ (۸/۶  ۳ (۳/۶  ۴ (۷/۶  

xهاي معادلۀ  ريشه -۱۰۶ x
x xx

  
 

2

2

4 1 2

2 24

  مطابق كدام گزينه است؟  

  ) معادله ريشه ندارد. ۴  ) يك ريشۀ مثبت دارد.۳  ) يك ريشۀ منفي دارد.۲  عالمت دارد. ) دو ريشۀ هم۱  

  كدام است؟  ABCضرب اضالع قائمه در مثلث  باشد. حاصل مي BH، چهار برابر HCندازٔه قائمه است و ا A، زاويۀ رو شكل روبهدر  -۱۰۷

  ۱ (۲۰   

  ۲ (۱۶   

  ۳ (۳۲  

  ۴ (۴۰  

اگر  -۱۰۸ f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )  1 0 2 1 5 1 3 و  0 g ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) 5 1 2 1 0 3 1 )fباشند. برد تابع  2 )(x)
g f
2

  كدام است؟  

  ۱ ( ,0 1  ۲ ( ,1 2  ۳ ( 0  ۴ ( 1   

نمودار وارون تابع  -۱۰۹
x x

f (x)

x x

 
 



2

0

0

  كدام است؟  

  ۱(

   

۲(

 

  ۳(

 

  ۴(

 

  

Cosحاصل عبارت  -۱۱۰ Sin
Cos Sin

  
  

100 350

190 80
  كدام است؟  

  ۱ (Cot 10  ۲ (tan 10  ۳ (tan 10  ۴ (Cot 10   

logاگر  -۱۱۱ /3 0 logو  48 /5 0 log2باشد، مقدار  7 5   كدام است؟  3

  ۱ (
91

30
  ۲ (

59

15
  ۳ (

47

15
  ۴ (

83

30
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تابع  -۱۱۲
a Cos x x

f (x) x
b x x

   


 
     

1

3 1

1 1

xدر    aپيوسته است. حاصل  1 b ) كدام است؟   (.نماد جزء صحيح است  

  ۱ (۸-  ۲ (۴-  ۳ (۲-  ۴ (۱-  

A(mچقدر باشد تا قرينۀ نقطۀ  mمقدار  -۱۱۳ , ) 1 )Pنسبت به نقطۀ  2 , m)5 yروي خط  2 x   قرار گيرد؟  

  ۱ (
7

3
  ۲ (

11

5
  ۳ (

8

3
  ۴ (

8

5
   

اگر  -۱۱۴
x

ax alim
x x b

 
 

2

2
1

2

2

  كدام است؟  aباشد، مقدار  

  ۱ (۸  ۲ (۳  ۳ (۶  ۴ (۴  

1برابر  Aرخ دهد، احتمال رخ دادن  Bاست و اگر  Bبرابر رخ دادن پيشامد  A ،۵احتمال رخ دادن پيشامد  -۱۱۵

2
رخ داده باشد،  Aباشد. اگر  مي 

  ؟ ندهدرخ  Bچقدر احتمال دارد 

  ۱ (۷/۰  ۲ (۳/۰  ۳ (۹/۰  ۴ (۸/۰  

  

  . ...............، همگي ............... كه انسان بدن در يبافت هر يها اختهي -۱۱۶

  باشند يم يا هسته دوهمگي  اي يا هسته تك -شود يم منقبض يراراديغ صورت به و دارد مخطط يظاهر) ۱  

  دارند يمكعب يظاهر ،ينيكوپروتئيگل و ينيپروتئ بخش مجاورت در -پوشاند يم را يمر سطح) ۲  

  دارند خود يۀحاش در يا هسته -كند يم يبانيپشت را يپوشش بافت معموالً و دارد چسبنده و شفاف يا هنيزم ٔهماد) ۳  

  باشند مي ياصل قسمت سه يدارا همواره -شوند يم يا چهيماه يها اختهي با مغز عيسر ارتباط باعث) ۴  

  ............... . شود، يم آغاز آن در ييغذا مواد ارشگو يانيپا مراحل كه گوارش ۀلول از يبخش به موسيك ورود از قبل بالفاصله -۱۱۷

  شود يم ساخته ها دراتيكربوه ۀهم گوارش يبرا الزم يها ميآنز) ۱  

  شوند يم هيتجز دهاينواسيآم به ها نيپروتئ) ۲  

  ابندي يم گوارش كامل طور به ،ييغذا ميرژ يدهايپيل نيتر فراوان) ۳  

  كنند يم ترشح ياديز يمخاط ٔهماد غدد، يها تهاخي يبعض و يسطح يپوشش يها اختهي) ۴  

  ............... . گوارش ۀلول از يبخش -۱۱۸

  است يضرور گوارش يبرا آن در ها كروبيم وجود است، يواقع ٔهمعد معادل كه گاو) ۱  

  دارد قرار معده از قبل است، ملخ يمر يانتها ميحج بخش معادل كه خوار دانه ٔهپرند) ۲  

  شود يم آغاز يا اختهي برون صورت به گوارش آن، در شود، يم ترشح گوارش يبرا الزم يها ميآنز كه دريه) ۳  

 را غذا كردن ابيآس فرايند ها، زهيسنگر از استفاده با كه است خوار دانه ٔهپرند در يبخش معادل ،شود يم آغاز ها نيپروتئ گوارش كه انسان) ۴  

  كند يم ليتسه

  ؟ستين درست بالغ فرد كي گوارش ۀللو با ارتباط در نهيگز كدام -۱۱۹

  .دارد وجود سست يونديپ بافت گوارش، ۀلول يها هيال ۀهم در) ۱  

  .دارد ادامه مخرج تا حلق از كه است وستهيپ يا لوله گوارش، ۀلول) ۲  

  .دارد ادامه روده يانتها تا دهان از گوارش ۀلول يكرم حركات) ۳  

  .كند يم دايپ ادامه يارادريغ شكل به بلع حلق، به غذا دنيرس با) ۴  

  طور حتم ............... .  ...............، به كه جانوري هر -۱۲۰

  ندارد آن تنفس در ينقش مواد گردش دستگاه -كند يم وارد يگيمالپ يها لوله به آب با همراه دياس كياور )۱  

  باشد يم بسته شگرد ۀسامان نيتر ساده يدارا -دارد مرطوب يپوست سطح تنفس، منظور به )۲  

  باشد يم يا اختهي برون گوارش فاقد -ندارد تنفس يبرا يا ژهيو ساختار )۳  

  دهد يم صيتشخ را اطرافش جانداران وجود خود، بدن يسو دو در ييها كانال قيطر از - دهد يم انجام آبشش قيطر از را يتنفس يگازها تبادل )۴  

 

 کتاب کل :۲ شناسی زیست      کتاب کل :۱ شناسی زیست
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  است؟ شده انيب يدرست به سالم يانسان در آن عملكرد و تنفس دستگاه با رابطه در شده، داده موارد از مورد چند -۱۲۱

  .نديآ يم در انقباض به زين يداخل يا دنده نيب يها چهيماه قطعاً باشد، يم حلق به شدن كينزد درحال افراگميد يا چهيماه ٔهپرد يوقت )الف  

 كـردن دور باعـث كـه شـوند يم ضبمنق زين يخارج يا دنده نيب يها هچيماه ،)افراگميد( بند انيم ۀچيماه انقباض بر عالوه ق،يعم دم در )ب  

  .شوند يم يمر از جناغ استخوان

 تـر نييپـا راسـت شش به نسبت يمقدار قلب، با مجاورت ليدل به دهد، يم ليتشك يحبابك يها سهيك را حجمش نيشتريب كه چپ شش )ج  

  .باشد يم

 ۀاختـي نـوع دو از كمتـر يتعداد كنند، ترشح و ديتول ،هوا مجاور سطح در را فعال سطح املع توانند يم حبابك ٔهواريد در كه ييها اختهي )د  
  .دارند حبابك ٔهواريد گريد

  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  

  است؟ شده انيب ينادرست به انسان قلب وكارديم يۀال با رابطه در مورد كدام -۱۲۲

  .شود يم انجام يهاد ۀشبك تار ۀدست سه توسط ي،لخت سه ۀچيدر عقب در واقع هگر به يهاد ۀشبك بزرگتر هگر از يكيالكتر اميپ تيهدا )۱  

  .است قلب در موجود يا چهيماه يتارها از يگروه مختص تنها ي،ا چهيماه يها اختهي به آن انتقال و تيهدا برخالف قلب در يكيالكتر اميپ جاديا )۲  

 بـرعكس يعـيطب حالت به نسبت يبطن ۀچيماه انقباض جهت ،ها بطن و ها زيدهل نيب در موجود قيعا يونديپ بافت رفتن نيب از صورت در )۳  

  .شد خواهد

 ۀشـبك از يتار ۀدست ٔهبرعهد ،كند يم پخش بدن در را ژنيپراكس خون كه قلب از يبخش يا چهيماه يتارها نيب در يكيالكتر اميپ انتشار )۴  
  .باشد يم شود، يم منشعب شاهنگيپ هگر از كه يهاد

  است؟ شده انيب ينادرست  به سالم و بالغ يانسان قلب مورد در نهيگز كدام -۱۲۳

  .است زيدهل استراحت زمان با برابر يعموم استراحت و يبطن انقباض زمان مجموع )۱  

  .است چپ زيدهل ٔهحفر به خون ٔهواردكنند يها اهرگيس تعداد با برابر ينيس ۀچيدر هر ٔهسازند قطعات تعداد )۲  

  .داشت نخواهد ياسكلت ۀچيماه استراحت همانند وستهيپ ياستراحت گاه چيه يزندگ طول تمام در يقلب ۀچيماه )۳  

  .شود مي ها رگ وارد قلب از خون تريل ۱۰ قهيدق هر در استراحت، حالت در نيانگيم طور به )۴  

  است؟ شده انيب ينادرست به سالم و بالغ يانسان در خون يمحتوا با رابطه در نهيگز كدام -۱۲۴

  .شود يم انيب درصد صورت به كه است خون حجم به خون قرمز يها چهيگو حجم نسبت )تيهماتوكر( بهر خون )۱  

  .دارند فرورفته ريغ ييغشا ل،يتشك هنگام در كه هستند يشكل يكرو  زنده يها اختهي قرمز يها  چهيگو )۲  

  .كنند يم نيگزيجا را ديجد يها چهيگو و بيتخر كروفاژهاما كمك به را دهيد بيآس و مرده قرمز يها چهيگو طحال و كبد )۳  

  .نديآ يم حساب به خون يا اختهي بخش جزو اما هستند، ياخته از قطعاتي اگرچه ها گرده )۴  

  باشد؟ يم نادرست بالغ و سالم يانسان در آن با مرتبط يساختارها و هيكل يها نفرون با رابطه در مورد كدام -۱۲۵

  .است شتريب ههم از آن، بخش نيتر نازك طول كه شده ليتشك متفاوت قطر ۳ از هنله ۀلول )۱  

  .است هنله لولۀ باالرو بخش در مواد حركت جهت خالف هنله ۀلول مجاور اهرگيس در خون حركت جهت )۲  

  .شود يم شتريب كليه مركزي بخش سمت به حركت با ادرار ٔهكنند جمع يمجرا قطر )۳  

  .دارد وجود آن در است سرخرگ ورودي، رگ دو هر در كه يرگيمو ۀشبك دو )۴  

  است؟ درست انسان بدن در آب ميتنظ با رابطه در مورد كدام -۱۲۶

  .شود يم كنترل ها هورمون توسط تنها انسان بدن در آب ميتنظ )۱  

  .شود پوتاالموسيه از يضدادرار هورمون ترشح شيافزا باعث تواند يم خوناب در مواد غلظت شيافزا )۲  

  .كرد نخواهد يرييتغ ادرار در محلول مواد مقدار ،يليدل هر به بنا يضدادرار هورمون ترشح عدم صورت در )۳  

  .شود يم جاديا آب كنترل ميتنظ در پوتاالموسيه حيصح عملكرد عدم علت به همواره ،مزه يب ابتيد )۴  

  ؟باشد يم ريز عبارت مشابه ينادرست اي يدرست نظر از نهيگز كدام -۱۲۷

  .»شود يم دهيپوش كالهك نام به يمانند انگشتانه بخش با و داشته قرار شهير يانتها در شهير نينخست مريستم«  

  .رندگي يم قرار روپوست ريز معموالً و نشده ياهيگ يها اندام رشد مانع بافت نيا ندارد، نيپس ٔهواريد م،يكالنش بافت يها اختهي )۱  

  .دارند وجود يفراوان به الن نام به يمناطق در ها پالسمودسم شوند، جا جابه ها پالسمودسم راه از انندتو يم گريد باتيترك و ييغذا مواد )۲  

  .است شده ليتشك هيچندال صورت به خرزهره نام به ياهيگ در نيريز روپوست برخالف ييباال روپوست )۳  

  .باشند يم زين گريد تتركيبا با تماس در كه دارند وجود سلولز يها رشته ن،ينخست ٔهواريد در )۴  
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  است؟ شده انيب يدرست به ريز موارد از كي كدام -۱۲۸

  .برند يم بهره آن از دار گل اهانيگ درصد ۹۰ حدود كه است يستيز هم ينوع اهان،يگ يسازگار نيتر معمول از يكي )الف  

  .هستند ييهوا ۀروزن بر مؤثر يطيحم عوامل نيتر مهم از د،ياكس يد كربن و رطوبت دما، نور، مقدار رييتغ اهانيگ در )ب  

  .دارند را يمعدن ٔهماد از ييغذا ٔهماد ديتول ييتوانا ا،يسو اهيگ ۀشير يها گرهك در موجود يها يباكتر برخالف ها يانوباكتريس )ج  

  .باشد يم دسترس  غيرقابل اهانيگ يبرا اغلب اما است، فراوان خاك در فسفات گرچه )د  

  .شود انجام ديپيل جنس از يسطح قيطر از ستين ممكن تعرق اهان،يگ در )ه  

  ه -ب -الف )۴  ه -د -ب )۳  د -ج -ب )۲  ه -د -الف )۱  

  ؟باشد ينم درست نهيگز كدام -۱۲۹

  .شود ينم مصرف ATP شود، يم متصل ميپتاس - ميسد پمپ در خود اتصال گاهيجا به ميسد وني كه يزمان )۱  

  .است افتهي بهبود كمتر ن،يشيپ بخش كه دهد يم نشان روز صد از پس نيكوكائ ٔهكنند مصرف فرد مغز ريتصو )۲  

  .است مشاهده قابل يشكم سطح در مخچه گوسفند، مغز حيتشر در )۳  

  .شوند ينم يرسان عصب و رود ينم يعصب طناب از يانشعاب چيه ملخ، يها شاخك به )۴  

  كند؟ يم ليتكم ينادرست به را ريز عبارت نهيگز كدام -۱۳۰

  .» ............... كه يعصب ۀاختي هر دست، دنيكش عقب انعكاس در«  

  كند يم برقرار ناپسيس يعصب ۀاختي نوع دو با تواند مي ندارد، نيليم غالف خود، هاي دارينه و ها آسه اطراف در )۱  

  است گرفته قرار نخاع از خارج در آن )يسلول( يا اختهي جسم است، دار نيليم و ليطو تيدندر يدارا )۲  

  دارد قرار يشكم ۀشير در دارد، را يا چهيماه يها اختهي كيتحر ييتوانا )۳  

  است متصل سر سه ۀچيماه يها رشته به كند، يم خارج نخاع از را اميپ )۴  

  ؟باشد ينم درست تومور، انواع جاديا و انسان بدن در ها اختهي يۀرو يب ميتقس مورد در نهيگز كدام -۱۳۱

  .كنند جاديا اختالل ها اندام يعيطب اعمال انجام در ميخ خوش يها تومور ستين ممكن )۱  

  .كنند يم جاديا يا اختهي يا توده و شده ريتكث يچرب يها اختهي است، متداول نيبالغ در كه پومايل ميخ خوش تومور در )۲  

  .ندينما ينينش دگر است ممكن و كنند يم حمله مجاور يها بافت به قطع طور به ميبدخ يتومورها )۳  

  .شود خارج كنترل از اختهي ۀچرخ شود يم باعث كه است اختهي يكيژنت ٔهماد در راتييتغ يبعض سرطان، ياصل علت )۴  

  باشند؟ يم درست زايي زامه و اييز تخمك فرايند با ارتباط در موارد اي مورد كدام -۱۳۲

  .دهند يم تتراد ليتشك و رنديگ يم قرار هم كنار در طول از همتا يها)كروموزوم( تن امف ه،يثانو ياختۀ زام به هياول ياختۀ زام ليتبد و ميتقس يط در )الف  

  .است فامينكي تك يها تن فام با تني فام ۀمجموع كي يدارا ه،يثانو ياختۀ مام همانند ياختك زام )ب  

  .شوند يم ليتشك يشكم ۀمحوط از خارج در دوم، و اول يقطب يها جسم برخالف ها زامه )ج  

  .شود يم برابر ها تن فام تعداد با سانترومرها تعداد آن، آنافاز ۀمرحل در كه است آمده وجود هب يميتقس از ه،ياول ياختۀ زام همانند هياول ياختۀ مام )د  

  د -ج -الف )۴  د -ج )۳  ج -ب -الف )۲  ب -الف )۱  

  ؟باشد يم درست LH و FSH يها هورمون با ارتباط در نهيگز كدام -۱۳۳

  .هستند ثرؤم جنس هردو در يول باشد، يم XY يها تن فام با يافراد در ها آن نقش اساس بر ها هورمون نيا يگذار نام علت )۱  

  .دارند نقش يزائ تخمك و يساز زامه در خود، ميرمستقيغ ريثأت با يجنس يها هورمون نيا )۲  

  .دارد قشن زنانه يجنس يها هورمون ترشح در FSH برخالف LH هورمون زنان، در )۳  

  .دارند قرار ساز زامه ۀلول خارج در ،FSH هورمون هدف يها اختهي برخالف LH هورمون هدف يها اختهي مردان، در )۴  

  باشد؟ يم ريز عبارت ۀمشاب ،ينادرست اي يدرست نظر از نهيگز كدام -۱۳۴

  .»شود يم افزوده ها آن درون يمن عيما به مثانه، پشت و كنار از بر زامه يمجراها عبور نيح در ناليسم كوليوز ٔهغد باتيترك«  

  .دهند يم دست از را خود توپالسميس سپس و شوند يم دار تاژك ابتدا ،زامه به دهاياسپرمات زيتما فرايند در )۱  

  .دارند نقش HCG هورمون ترشح و ديتول در تيبالستوس يرونيب يۀال يها اختهي )۲  

  .شود يم خارج آن از هكنند هضم يها ميآنز ، يا ژله هاي اليه به دنيرس با و شود يم وارد يانبانك يها اختهي نيب در فشار با زامه لقاح، فرايند در )۳  

 مثبت بازخورد صورت به هورمون، نيا مقدار سپس و شود يم انجام نيتوس ياكس هورمون توسط يرحم انقباضات شروع ،يعيطب مانيزا در )۴  

  .كند يم دايپ شيافزا انقباضات، شيافزا با و

  باشد؟ يم درست هلو اهيگ ٔهدربار نهيگز كدام -۱۳۵

  .شود يم محسوب كاذب ٔهويم آن، ٔهويم ليتشك در گل يها بخش ريسا شركت علت به )۱  

  دهد. مي انجام يشيزا رشد دوم سال در و داشته يشيرو رشد اول سال در فقط )۲  

  .باشد يم ها آن عقب در زين يشيرو ۀاختي ۀهست و هكرد حركت تخمك سمت به ها)اسپرم( زامه گرده، ۀلول درون )۳  

  .كرد جاديا كال نام به يا توده سترون، كامالً يطيمح در اهيگ نيا ميپارانش ۀاختي از استفاده با توان يم )۴  
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  است؟ آمده نهيگز كدام در عبارات بيترت به ،»ب و الف« موارد به نادرست پاسخ و »د و ج« موارد به درست پاسخبراي  -۱۳۶

  .كنند يم فتوسنتز يكوتاه مدت به و شده خارج خاك از دار گل اهانيگ از ياريبس در كه اهيگ از يبخش )الف  

  .شلغم مانند ،دارند يشيزا رشد بعد سال در و داشته يشيرو رشد اول سال در اهانيگ نيا )ب  

  .است ييهاانت و يجانب ۀجوان يدارا و كرده رشد يافق طور به ،ينيرزميز ۀساق نيا )ج  

  .است شده گرفته بر در هيدوال پوشش توسط كه تخمك در الد دو يها اختهي از يا مجموعه )د  

  خورش بافت -غده -چندساله اهيگ -رست دانه )۲  يانيرو ۀسيك -زومير -دوساله اهيگ -يانيرو يها برگ )۱  

  يانيرو ۀسيك -غده -ساله دو اهيگ -يانيرو يها برگ )۴  خورش بافت -زومير -چندساله اهيگ -رست دانه )۳  

   باشد؟ يم درست دانه نهان اهانيگ با ارتباط در ريز موارد از مورد چند -۱۳۷

  .دهند يم گوارش را آلوده ۀاختي سالم، يها اختهي يگوارش يها ميآنز د،ياس كيليسيسال از ثرؤم يا اختهي مرگ در )الف  

  .يفرنگ گوجه اهيگ مانند ستند،ين شب اي روز ولط به وابسته خود، يده گل يبرا اهانيگ اغلب )ب  

  .باشد يم يينورگرا يا نمونه جانبه، همه نور به انيگندم اهيگ از ينوع رست دانه شدن خم )ج  

  .دارد نقش دانه بدون ٔهويم ديتول در شود، يم اختهي ميتقس و رشد قيطر از ساقه طول شيافزا بجمو كه يهورمون )د  

  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  

  . ............... طورحتم به ...............، كه چشم ٔهكر از يا هيال هر ،سالم انسان كي چشم ٔهكر ساختار در -۱۳۸

  دارد نقش چشم به يورود نور شكست در ماًيمستق - است تماس در هيزالل با )۱  

  شود يم محسوب چشم ٔهكر يۀال نيتر محكم -است يينايب عصب اطراف پوشش با تماس در )۲  

  شود يم محسوب چشم ٔهكر يۀال نيتر نازك -است تماس در هيزجاج با )۳  

  دارد مستقيم تماس چشم عدسي با -دارد نقش چشم ٔهكر تطابق فرايند در )۴  

  . ............... كه باشند يم يبافت به مربوط ...............، كه ييها اختهي سالم، انسان كي بدن در -۱۳۹

  دارد يا هسته چند و شكل يدوك يها اختهي - دارند نقش چشم ٔهكر به يورود نور ميتنظ در )۱  

  باشد يم يا اختهي نيب يفضا فاقد خود ساختار در -كنند يم ترشح ييشنوا يمجرا درون به را يچسبناك مواد )۲  

  دهد يم ونديپ گريكدي به را مختلف يها بافت و ها اختهي -دارند نقش چشم ٔهكر حركات در )۳  

  شود يم محسوب بدن در يانرژ ٔهريذخ نيبزرگتر -اند گرفته قرار چشم كرٔه و ها ماهيچه بين صلبيه، خارجي سطح در )۴  

  . ............... حتم طور به ،رديگ يم صورت ............... كه يتنفس فرايند نوع هر بالغ و سالم انسان كي بدن در -۱۴۰

  است همراه ياسكلت ۀچيماه يتارها يانقباض يها واحد در روشن يانواره مساحت كاهش با -يجار يهوا ييجا هجاب با )۱  

  شود يم خود تام تيظرف ٔهانداز به ها شش شدن پر سبب - يا دنده نيب يها چهيماه از يگروه انقباض با )۲  

  باشد يم همراه شكل يگنبد ۀچيماه يتارها يپالسموآند ۀشبك به ميكلس يها وني فعال بازگشت با - ATP مصرف بدون )۳  

  شود يم ها شش از يبازدم ٔهريذخ يهوا خروج سبب -ياسكلت ۀچيماه ينوع انقباض به ازين بدون )۴  

  ؟ است درست ريز موارد از مورد چند -۱۴۱

  .دارند رندهيگ بدن در موجود يونديپ بافت ترين محكم و نيتر ميضخ يرو بر سالم انسان كي گردن يۀناح غدد از مترشحه يها هورمون ۀهم )الف  

  .شوند يم روده از ميكلس جذب شيافزا سبب كيبار ٔهرود سطح در موجود يديروئيپارات هورمون يها رندهيگ )ب  

  .دارند نقش استخوان يپوك يماريب بروز از يريجلوگ در ياستخوان يها بافت به ميكلس نمك افزودن يط نيتون يكلس رمونوه )ج  

  .دارد نقش بالغ انسان هر يمثل ديتول دستگاه يها فرايند ميتنظ و شير توليد ،آب تعادل حفظ در نيپروالكت هورمون )د  

  ۳ )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  صفر )۱  

  كند؟ يم ليتكم يدرست به را يخال يجا ريز يها نهيگز از كي كدام -۱۴۲

  .» ............... حتم طور به ...............، كه يبخش هر سالم انسان كي گوش ساختار در«  

  دارد نقش يعصب اميپ به يصوت شاتاارتع ليتبد در -باشد يم بدن در موجود يها استخوان نيتر كوچك استقرار محل )۱  

  باشد يم دارا خود ساختار در را تعادل) - (شنوايي يكيمكان يها رندهيگ از يانواع - شود يم محافظت يجگاهيگ استخوان توسط كامل طور به )۲  

  باشد يم ارتباط در يا چهيماه گذرگاه ينوع با -شود يم شناخته اهو از پر ياستخوان ۀمحفظ كي عنوان به )۳  

  دهد يم عبور ي،مركز يعصب دستگاه ٔهدهند ليتشك بخش دو هر از را خود يعصب يها اميپ -باشد يم ارتباط در مخچه با )۴  

  است؟ درست انسان يمنيا ستميس با ارتباط در مورد كدام -۱۴۳

  .رديگ يم صورت ساز پادتن يها اختهي توسط ژن يآنت صيتشخ يپ در يگلژ اجسام دهمانن يآندوپالسم ۀشبك شيافزا )۱  

  شوند. مرگشان باعث ويروس، در منفذ ايجاد با و كرده فعال را مكمل هاي پروتئين توانند مي ويروس به متصل هاي پادتن )۲  

  .دارند زين اپدزيد ييتوانا ،دارند اتصال ها پادتن به كه ييها اختهي تمام )۳  

  .شود  يمنيا ستميس فيتضع باعث تواند مي النخاع بصل همانند يمغز پل به بيآس )۴  
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  است؟ شده انيب يدرست به عبارت چند -۱۴۴

 گـاهيجا در را اختـهي ياجزا تمام ميآنز آن كه كند يم هدف ۀاختي وارد را يميآنز ،منفذ جاديا و پرفورين ترشح با يعيطب ٔهكشند ياختۀ الف)  

  .كند يم بيتخر خود فعال

  .زدير يم ها انگل يرو به را ها دانه درشت، روشنِ يها دانه با يا اختهي انيم يدارا يديسف گويچۀ ب)  

  .ستين يانرژ صرف با الزاماً ،ها تيماستوس همانند ها ليبازوف در نيستاميه شدن آزاد ج)  

  .ابدي يم شيافزا ها نيپروتئ تيفعال يدفاع دوم خط توسط پاسخ گونه هر در د)  

  ۳ )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  صفر )۱  

  است؟ شده انيب يدرست به نهيگز كدام -۱۴۵

  .باشد يم متفاوت ۲ آنافاز با ۱ آنافاز ۀمرحل در اختهي تني فام عدد ،زايي زامه در )۱  

  گيرد. يم صورت توپالسميس ميتقس عدم يپ در شدن، يديپلوئ يپل فرايند همانند ياسكلت يا چهيماه يها ياخته ليتشك )۲  

  .شود  شيافزا دچار تواند مي تلوفاز ۀمرحل در ها تن فام طول همانند ،آنافاز ۀمرحل در يتوزيم هاي دوك يها رشته يبعض طول )۳  

 را زخـم بهبـود سـرعت هـا، ياخته رشد با دهيد بيآس محل در اهان،يگ در رشد عامل همانند زخم محل ريز انسان، پوست در رشد عامل )۴  

  هد.د مي افزايش

  

  است؟ متفاوت ديگر يكاهاي با زير هاي گزينه از يك كدام -۱۴۶

  ۱( J  ۲( N m  ۳( kg m
s

2

  ۴( kg m
s
 2

2
   

 مايع مقدار اين ارد.د وجود است، A برابر آن مقطع سطح كه اي استوانه در مايع مقداري -۱۴۷

 برابر آن باريك هاي قسمت مقطع سطح كه شكل مطابق ديگري ظرف در را
A
2

 سـطح و 

 برابر چند دوم ظرف كف در مايع از حاصل فشار ريزيم. مي است، A آن پهن قسمت مقطع

  بود؟ خواهد اول ظرف

  ۱( ۱  ۲( 3

2
   

  ۳( 7

4
   ۴( ۳  

 چگالي با مايعي از كيلوگرم ۶۵/۰ -۱۴۸
g

cm3
 اي پيمانـه فشـار بـا گـاز از مخزنـي بـه لولـه انتهـاي يك ايم. ريخته شكل مطابق اي لوله در 13

/ kPa19 cm2 عمودي هاي لوله مقطع سطح اگر است. متصل 5
 متـر سـانتي چنـد h1 باشـد، نظر صرف قابل افقي لولۀ درون مايع حجم و 1

 است؟
N(g )
kg

 10   

  ۱( ۱۳  

  ۲( ۱۵  

  ۳( ۵/۱۷  

  ۴( ۵/۳۲  

  است؟ درست مولكولي بين نيروهاي درمورد زير هاي گزاره از يك كدام -۱۴۹

 چسـبي هـم نيـروي از كمتـر جامـد و مـايع هـاي مولكول دگرچسبي نيروي صورت اين در كند، (خيس) تر را جامدي بتواند مايع هرگاه )۱  

  است. مايع هاي مولكول

  شود. مي مايع يك هاي مولكول چسبي هم نيروي افزايش باعث دما افزايش )۲  

 نيـروي از بيشـتر مـايع هـاي مولكول چسبي هم نيروي صورت اين در باشد، ظرف در مايع سطح از تر پايين مويين لولۀ در مايع سطح اگر )۳  

  است. لوله و مايع هاي مولكول دگرچسبي

  هستند. ها مولكول بين جاذبۀ صورت به همواره و برد كوتاه مولكولي بين نيروهاي )۴  

 

  کتاب کل :۲ فیزیک      کتاب کل :۱ فیزیک

´ 30  
پيشنهادي زمان  

A
2

A

h
2 h

2

h2

(2) ýoË(1) ýoË
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K اگر است. شده رسم رو روبه شكل در آن تندي برحسب جسمي جنبشي انرژي نمودار -۱۵۰ K J 2 1   است؟ ژول چند K2 باشد، 265

  ۱( ۲۱۲  

  ۲( ۴۷۷  

  ۳( ۶۸۹  

  ۴( ۸۴۰  

 به نسبت زمين، سطح به رسيدن هنگام جسم تندي شود. مي پرتاب v تندي با شكل، مطابق متر ۱۱ ارتفاع به ساختمان يك باالي از جسمي -۱۵۱

 مسير طول در هوا مقاومت نيروي كار گيبزر اگر است. شده اضافه درصد ۲۰ اوليه تندي
1

5
 ساختمان باالي در جسم گرانشي پتانسيل انرژي 

 است؟ بوده ثانيه بر متر چند پرتاب هنگام جسم تندي باشد،
N(g )
kg

 10   

  ۱( ۱۰  

  ۲( 5 2   

  ۳( 10 2   

  ۴( ۲۰  

۱۵۲- 
4

5
 دمـاي در مجموعـه و اسـت شده پر است،  آن حجمي انبساط ضريب كه مايعي با است،  آن طولي انبساط ضريب كه ظرفي حجم از 

C20 بين رابطه كدام دارد. قرار  و  دماي به مجموعه وقتي تا باشد برقرار C70 ،؟نريزد بيرون ظرف از مايع رسيد  

  ۱( / /   0 005 3 75  ۲( / /   0 005 1 25  ۳( / /   0 005 3 75  ۴( / /   0 005 1 25   

Q فلز همان از گرم ۲۰۰ شدن بذو براي و است نياز گرما ژول Q ٔهانداز به فلز، يك از گرم ۱۰۰ شدن ذوب براي -۱۵۳   است. الزم گرما ژول 650

 چند فلز اين ذوب نهان گرماي
kJ
kg

  است؟ 

  ۱( ۵/۵  ۲( ۶  ۳( ۵/۶  ۴( ۵/۷  

  دهد. مي رخ ............... پديدٔه اثر بر آن سطح به خورشيد مركز از گرما انتقال -۱۵۴

  گرمايي تابش )۴  واداشته همرفت )۳  طبيعي همرفت )۲  ييگرما رسانش )۱  

 ميـدان انـدازٔه است. E برابر M نقطۀ در خالص الكتريكي ميدان اندازٔه و دارند قرار B و A نقاط در شكل مطابق q2 و q1 اي نقطه بار دو -۱۵۵

  است؟ E برابر چند N نقطۀ در خالص الكتريكي

  ۱( E  ۲( E
2

   

  ۳( E2

3
   ۴( E2   

 و V400 برابـر A نقطـۀ الكتريكـي پتانسـيل اگـر دارنـد. قـرار يكنـواختي الكتريكـي ميـدان درون C و A، B نقطۀ سه شكل، مطابق -۱۵۶
  است؟ ولت چند B نقطۀ الكتريكي پتانسيل باشد، ولت ۳۶۰ برابر C و B نقطۀ دو پتانسيل اختالف

  ۱( ۱۶۰  

  ۲( ۱۲۰  

  ۳( ۲۰-  

  ۴( ۸۰-  

/ است، mm4 آن صفحات بين فاصلۀ كه F6 ظرفيت با تخت خازن يك در -۱۵۷ mJ1  ميـدان انـدازٔه است. شده ذخيره الكتريكي انرژي 2

 چند خازن صفحات بين الكتريكي
V
m

  است؟ 

  ۱( ۴۰  ۲( ۵۰  ۳( ۴۰۰۰  ۴( ۵۰۰۰  
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/ دقيقه، ۲۰ زمان مدت در شيميايي باتري يك -۱۵۸ J3  20 آن دروني مقاومت و mA4 ريبات از عبوري جريان اگر دهد. مي مدار به انرژي 6

  است؟ ولت چند باتري محركۀ نيروي باشد،

  ۱( ۶/۰  ۲( ۸۳/۰  ۳( ۹۴/۰  ۴( ۶/۱  

  هستند؟ اهم چند ،چپ به راست زا ترتيب به r و R هاي مقاومت دهند. مي نشان را آمپر ۲ آرماني آمپرسنج و ولت ۳ آرماني سنج ولت رو، روبه مدار در -۱۵۹

  ۱( ۵/۱ ، ۵/۰  

  ۲( ۲ ، ۵/۰  

  ۳( ۵/۱ ، ۱  

  ۴( ۲ ، ۱  

  كند؟ مي تغيير آمپر چند اهمي ۲ مقاومت از عبوري جريان ،k كليد بستن با رو روبه مدار در -۱۶۰

  شود. مي كمتر آمپر ۱ )۱  

  شود. مي بيشتر آمپر ۱ )۲  

  شود. مي كمتر آمپر ۲ )۳  

  شود. مي ربيشت آمپر ۲ )۴  

 هـا، آن تـأثير تحـت و اسـت هـم بر عمود الكتريكي و مغناطيسي يكنواخت ميدان دو شامل كه شود مي محيطي وارد شكل مطابق پروتوني -۱۶۱

  كند؟ مي طي را مسير كدام شود، پرتاب سرعت همان با منفي باردار ذرٔه يك پروتون، جاي به اگر شود. مي منحرف باال سمت به

  ۱(   

  ۲(    

  ۳(   

  ۴(    

 جريـان به اگر است. 30 ميدان خطوط با آن زاويۀ و گرفته قرار يكنواختي مغناطيسي ميدان درون I جريان حامل و متر ۲ طول به سيمي -۱۶۲

 شـود. مـي برابر ۲/۳ سيم بر وارد مغناطيسي نيروي بزرگي گيرد، قرار ميدان خطوط بر عمود طور به سيم و شود اضافه آمپر ۳ سيم از عبوري

  است؟ آمپر چند سيم اوليۀ جريان

  ۱( ۵/۲  ۲( ۵/۳  ۳( ۵  ۴( ۶  

 شكل در شده داده نشان جهت در جرياني حلقه در ربا، آهن حركت با دارد. قرار فلزي حلقۀ يك روي روبه شكل، مطابق اي ميله رباي آهن يك -۱۶۳

  است؟ ربا آهن قطب كدام A قسمت و بوده سمت كدام به ربا آهن حركت جهت آيد. مي پديد جاذبه نيروي ربا آهن و حلقه بين و شود مي القا

  ۱( ۱ ، N  

  ۲( ۱ ، S  

  ۳( ۲ ، N  

  ۴( ۲ ، S  

 قـرار مـدار يك از بخشي در شكل مطابق ،mH4 برابر و يكسان خودالقاوري ضريب داراي متفاوت فيزيكي مشخصات با يآرمان القاگر دو -۱۶۴

 باشـد، L2 القـاگر از بيشتر L1، mJ80 القاگر در شده ذخيره مغناطيسي انرژي اگر دهد. مي نشان را A10 عدد آرماني آمپرسنج و دارند

  است؟ آمپر چند L1 القاگر از عبوري جريان

  ۱( ۳  

  ۲( ۴  

  ۳( ۶  

  ۴( ۷  
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cm2 مساحت به اي حلقه -۱۶۵
 جهـت ms4 مـدت در دارد. قـرار mT10 بزرگي با يكنواختي اطيسيمغن ميدان درون (الف) شكل مطابق ،20

 محركـۀ نيروي اندازٔه باشد، 30 حلقه سطح با خطوط زاويۀ حالت، دو هر در اگر گيرند. مي قرار (ب) شكل مطابق و كرده تغيير ميدان خطوط

  است؟ ولت ميلي چند حلقه در متوسط القايي

  ۱( 5 3   

  ۲( 6 3   

  ۳( ۵  

  ۴( ۶  

  

 درصـد زا كمتـر واحـد ۹۰ راديوايزوتـوپ، فراواني درصد است، عنصر اين طبيعي ي ها ايزوتوپ شامل تنها كه هيدروژن از  اي نمونه در -۱۶۶

 چنـد نمونـه، ايـن از اتم ۱۰۰۰ در است. پايدار ايزوتوپ ين تر سنگين فراواني درصد از كمتر واحد ۷ و پايدار ايزوتوپ ترين سبك فراواني

  دارد؟ وجود نوترون

  ۱( ۱۰۰  ۲( ۱۸۰  ۳( ۸۰  ۴( ۱۲۰  

H) است؟ درست زير ي ها عبارت از تعداد چه -۱۶۷ , Ca g mol )   1
1 40   

  است. برابر اكسيژن گاز مول يك در ها اتم شمار با آهن مول يك در  ها اتم ارشم الف)  

   است. متفاوت مس، اتم مول يك جرم با آهن اتم مول يك جرم ب)  

   است. هيدروژن گاز مول ۵/۰ جرم برابر ۸ كلسيم، مول ۱/۰ جرم پ)  

 كسر از ت)  
mol Cu

/ atomCu 23

1

6 02 10

  كرد. استفاده مس ي ها اتم شمار به مس اتم هاي  ولم شمار تبديل براي توان مي ،

  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  

p2 به عنصري اتم الكتروني آرايش -۱۶۸
  است؟ نادرست عنصر اين با ارتباط در عبارت كدام شود؛ مي ختم 3

  دارد. دوجو يك برابر فرعي كوانتومي عدد با الكترون ۸ عنصر، اين اتم در )۱  

   است. دوره هم نجيب گاز سومين با و گروه هم اي، دوره جدول عنصر دومين و سي با )۲  

   است. خود ظرفيت اليۀ در الكترون ۴ داراي و اي دوره جدول p دستۀ از عنصر هشتمين )۳  

   دارند. صفر برابر فرعي كوانتومي عدد عنصر، اين اتم ي ها الكترون از نيمي از بيش )۴  

  هستند؟ درست عبارت دو دامك -۱۶۹

  يابند. مي كاهش پيوسته طور به هوا چگالي و فشار دما، زمين، سطح از ارتفاع افزايش با تروپوسفر اليۀ در الف)  

C دماي با مايع هواي اجزاي جداسازي در ب)   200، شود. مي خارج مخلوط از نيتروژن گاز سپس و هليم ابتدا  

) دما تعيين براي تروپوسفر يۀال در پ)   C) ارتفاع در h معادلۀ از توان مي كيلومتر) (برحسب زمين سطح از h   6    كرد. استفاده 14

   شود. مي مايع آرگون گاز از تر راحت اكسيژن گاز يكسان، شرايط در ت)  

  ت و ب )۴  پ و ب )۳  ت و الف )۲  پ و الف )۱  

KSCN شيميايي معادلۀ موازنۀ از پس -۱۷۰ H O I KHSO HI ICN    2 2  برابـر چنـد  هـا فـراورده در ضـريب تـرين بـزرگ ،4

  است؟  ها دهنده واكنش در ضريب ترين كوچك

  ۱( 7

2
  ۲( ۷  ۳( ۳  ۴( 5

2
   

  كرد؟ برداشت آووگادرو قانون از توان نمي را بارتع كدام گازها، رفتار مطالعۀ در -۱۷۱

  است. برابر هليم گاز مول ۲/۰ حجم با آرگون گاز مول ۲/۰ حجم يكسان، فشار و دما در )۱  

  است. يكسان گاز نمونه دو اين در ها مول شمار باشد، برابر نئون گاز ليتر ۲ فشار و دما با هليم گاز ليتر ۲ فشار و دما اگر )۲  

   دارند. برابري فشار مختلف، ي ها گاز از يكساني حجم معين، دماي در )۳  

   بود. خواهد برابر هم با نيز  ها آن مولي حجم باشد، يكسان گاز نمونه دو فشار و دما اگر )۴  

 

 کتاب کل :۲ شیمی      کتاب کل :۱ شیمی

´ 20
پيشنهادي زمان

B


B


(þ²H) (J)

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2
 - 

ي 
اص
ص
خت
ن ا

مو
آز

1
1

 
ير 

ت
1

4
0

0
 

( 
بي
جر
م ت

علو
ي 
ش
ماي
 آز
وه
گر

 )
  

1212  

  

Al) است؟ ليتر چند استاندارد، شرايط در زير واكنش در خالص آلومينيم فلز گرم ۴/۵ مصرف از حاصل گاز حجم -۱۷۲ g mol )  1
27   

Al(s) شود) موازنه (معادله NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g)   2 4 2   

  ۱( ۷۲/۶  ۲( ۴۸/۴  ۳( ۹۶/۸  ۴( ۲۴/۲  

  دارد؟ وجود نيز گانه سه يا دوگانه پيوند ساده، اشتراكي پيوندهاي بر عالوه زير، ي ها گونه از تعداد چه لوويس ساختار در -۱۷۳

CHالف)    O2   (بSO 2
NOپ)   3 Cl2   (تHCN    (ثNH

4   

  ۱( ۲  ۲( ۳  ۳( ۴  ۴( ۵  

 اگـر و كنـيم اضافه لصخا آب گرم ۸۰ به بايد را جامد مادٔه اين از گرم چند تقريب به سولفات، آمونيوم از جرمي درصد ۶ محلول تهيۀ براي -۱۷۴

/ حاصل، محلول چگالي g mL 1
1 H) است؟ موالر چند تقريب به آن غلظت باشد، 12 , N , O , S g mol )     1

1 14 16 32   

  ۱( ۱/۵ ، ۵۱/۰  ۲( ۸/۴ ، ۵۱/۰  ۳( ۸/۴ ، ۴۳/۰  ۴( ۱/۵ ، ۴۳/۰  

 مـادٔه پذيري انحالل ماند. مي باقي ظرف  ته جامد مادٔه گرم ۲ مخلوط، نزد هم و خالص آب گرم ۲۰۰ به X جامد مادٔه از گرم ۷ كردن اضافه با -۱۷۵

X شود؟ اضافه ظرف به بايد خالص آب گرم چند حداقل مانده، باقي جامد شدن حل براي و است آب گرم ۱۰۰ در گرم چند  

  ۱( ۵/۲ ، ۱۰۰  ۲( ۲ ، ۱۰۰  ۳( ۵/۲ ، ۸۰  ۴( ۲ ، ۸۰  

   ............... اتمي عدد افزايش اب عنصرها،  اي دوره جدول سوم دورٔه در -۱۷۶

  يابد. مي كاهش شيميايي هاي واكنش در شركت براي ها اتم تمايل )۱

  يابد. مي كاهش ها اتم بيروني اليۀ ي ها الكترون بر هسته جاذبۀ نيروي قدرت )۲

  شود. مي كمتر متوالي عنصر دو اتمي شعاع تفاوت كلي، طور به )۳

   يابد. مي كاهش الكترون، دريافت براي و افزايش الكترون، دادن دست از براي ها اتم تمايل )۴

X كاتيون در اگر -۱۷۷ 3، ۳ است؟ درست گزينه كدام باشد، داشته وجود ۲ با برابر فرعي كوانتومي عدد با الكترون   

n با الكترون X، ۱۲ عنصر اتم در )۱    دارد. ودوج 3

X پايدار كاتيون تواند مي و بوده اي دوره جدول d دستۀ به متعلق X عنصر )۲
  دهد.  تشكيل نيز 

 كه دارد وجود ظرفيتي الكترون X، ۶ عنصر اتم در )۳
1

3
   دارند. وجود اتم الكتروني اليۀ آخرين در ، ها آن 

   است. آن ظرفيتي ي ها الكترون شمار برابر X، ۴ اتم هستۀ در  ها وتونپر شمار )۴

  بـازدٔه بـا زيـر فراينـد طـي تا شده  اضافه اسيد هيدروكلريك غليظ محلول كيلوگرم يك به ناخالص) كربنات (كلسيم آهك سنگ گرم ۵ -۱۷۸

 كلسـيم خلـوص درصـد باشـد، گرم ۶۸/۱۰۰۳ واكنش، فظر در موجود مخلوط جرم واكنش، پايان از پس اگر دهد. واكنش آن با درصد، ۸۰ 

C) كنند.) نمي شركت واكنش در  ها (ناخالصي است؟ كدام آهك سنگ نمونۀ در كربنات , O , Ca g mol )    1
12 16 40   

CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)   3 2 2 22   

  ۱( ۷۵  ۲( ۸۰  ۳( ۷۰  ۴( ۸۵   

  است؟ الزم اكسيژن گاز مول چند آلكان، اين از مول ۲/۰ كامل سوزاندن ايبر و است كدام شده، داده نشان ساختار با زير آلكان نام -۱۷۹

(CH ) CHCH CH(CH CH )CH3 2 2 2 3 3   

   ۸/۲ ،هگزان متيل -۲ -اتيل -۴ )۲    ۵/۲ ،هگزان متيل دي -۴ ،۲ )۱  

   ۵ ،هگزان متيل دي -۴ ،۲ )۴  ۶/۵ ،هگزان متيل -۲ -اتيل -۴ )۳  

 افزايش براي اگر است. الزم گرما ژول ۴۰۰ و ۸۰۰ ترتيب به سلسيوس، درجۀ ۱۰ ٔهانداز به Y و X مواد از كدامهر از گرم ۲۰ دماي افزايش براي -۱۸۰

 اسـت؟ گـرم چنـد مخلوط اين در X مادٔه جرم باشد، الزم گرما كيلوژول ۴/۱ سلسيوس، درجۀ ۲۰ ٔهانداز به ماده دو اين مخلوط گرم ۲۰ دماي

  كند.) نمي تغيير شدن مخلوط با Y و X مواد ويژٔه (گرماي

  ۱( ۵  ۲( ۱۲  ۳( ۱۵  ۴( ۱۸  

CH) اتر متيل دي گرم ۳/۲ كامل سوختن فرايند طي شده مبادله گرماي زير، جدول ي ها داده به توجه با -۱۸۱ OCH )3  كيلـوژول چنـد گازي، 3

H) هستند.) آب بخار و اكسيد دي كربن گاز واكنش، ي ها (فراورده است؟ , C , O g mol )    1
1 12 16   

  ۱( ۱۵/۸۷  

  ۲( ۷۲۵/۱۳۰  

  ۳( ۵۷۵/۴۳  

  ۴( ۹۵/۶۱  

 

C  پيوند H  C O  C O  O H  O O  

kJ) آنتالپي (ميانگين) mol ) 1
  ۴۱۵  ۳۸۰  ۷۹۹  ۴۶۳  ۴۹۵  
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1313  

  

Na) پراكسيد سديم مول ۴/۰ زير، واكنش مطابق معين شرايطي در -۱۸۲ O )2   گذشـت از پـس اگـر شود. مي واكنش وارد آب زيادي مقدار با 2

 پراكسـيد سديم مصرف توسطم سرعت باشد، داشته وجود ظرف در اكسيژن گاز مول ۱۲/۰ و ۱/۰ ترتيب به واكنش، آغاز از ثانيه ۴۰ و ثانيه ۲۰ 

  است؟ واكنش دوم ثانيۀ ۲۰ در دقيقه) بر مول (برحسب اكسيژن گاز توليد متوسط سرعت برابر چند اول ثانيۀ ۲۰ در دقيقه) بر مول (برحسب

Na O (aq) H O(l) NaOH(aq) O (g)  2 2 2 22 2 4   

  ۱( ۵  ۲( ۱۰  ۳( ۱۲  ۴( ۸  

  است؟ درست شده، داده نمايش تارساخ با تركيبي با ارتباط در زير ي ها عبارت از تعداد چه -۱۸۳

  دارند. وجود آن ساختار در استري و كتوني آميني، عاملي ي ها گروه الف)  

  است. خود مولكول ساختار در كربن اتم ۱۰ داراي و بوده آروماتيك ب)  

   است. اكسيژن هاي اتم شمار برابر ۳ هيدروژن ي ها اتم شمار آن، مولكولي فرمول در پ)  

  دارد. وجود ناپيوندي الكترون جفت ۶ تركيب، اين رساختا در ت)  

  ۱( ۱  

  ۲( ۲  

  ۳( ۳  

  ۴( ۴  

  است؟ درست زير ي ها عبارت از تعداد چه -۱۸۴

  است. بزرگ آن مولكول اندازٔه و بوده زياد بسيار سلولز مولكول هر سازندٔه هاي اتم شمار الف)

  است. ناقطبي اتن پلي در مولكولي بين نيروهاي از تر قوي هيدروژني، پيوند دليل به آب در مولكولي بين نيروهاي ب)

  است. ۲ با برابر تفلون، سازندٔه مونومر در پيوندي به ناپيوندي هاي الكترون جفت شمار نسبت پ)

  آيند. مي شمار به ها هيدروكربن جزء پروپن، پلي و استيرن پلي پليمرهاي ت)

  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  

  است؟ شده استفاده زير، پليمر دو هر تهيۀ در مشترك مونومر وانعن به مولكول كدام -۱۸۵

  ۱( C H O3 8 2  

  ۲( C H O5 8 4   

  ۳( C H O6 10 4   

  ۴( C H O5 6 2   
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     ؟ 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 ۱۱ تیر ۱۴۰۰

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

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      
    

  
  
  

  

  
   ۱۴۰۱ رسارسی آزمون داوطلبان

  
  

سخ
پا
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رشی
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آز
 تیر ۱۱ 

۱۴۰
۰

  

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۱

  

  

 برگـزار ۱۴۰۰ تیـر ۲۵ جمعـه روز در دو، گزینـه ۲ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون
  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ وطلــبدا 

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 ــــوان (ب ــــز عن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب ردوا 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 ۱ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ اول گام های آزمون علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

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

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

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

 علیزاده جواد

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیریاض            ـ

 
روه

ر گ
دی
م

  :
ری

شاک
ید 

 س
مد

مح
میر

د ا
  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

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

 فراهانی بیعلی شهرا|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل

 
روه

ر گ
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  :
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|.............................................................. فیزیک
ندیدمنصور داوو - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول

 یوسف صباغی

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

 پور  بهنام ابراهیم

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

 موسی بیات

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

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

روه
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  :
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ر
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حم
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ان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

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

 علی میرزاعلی

  |........................................... عمویمعریب 
 زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 ش پورمهدیر کیا

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

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

 یرمحمدزمان کب

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

 سعید سفیدگری  یدقحسین صا

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

 محسن پیرحسینلو
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۱۱ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۳تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱

  .تهاس لهيح و هامكر يمعن به »دتيمك« جمع »ديمكا« و كتف دو انيم يمعن به »غارب« و است دست رهيچ و ماهر يمعن به »حاذق«  
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲

 :ها نهيگزساير  يبررس  
 ينيريش: حالوت: ۱ ۀنيگز  
 بزرگداشت داشت، يگرام: اعزاز: ۲ ۀنيگز  
  نيخشمگ: دژم: ۳ ۀنيگز  
  ۲فارسي  ۱۶۷تا  ۱۵۹و  ۱رسي فا ۱۵۷تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۳

 :ها واژه درست معني  
  يتوانگر و يازني يب: غَنا) ۲    اقتيل ،يستگيشا: تياهل) ۱  
  خدمتكاران: حشم) ۴    شيدرو: يجولق) ۳  
  چّكه قطره،: رشحه )۵  
  ۱فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۴تا  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۴

 و يشـيخو يمعنـ به »قرابت« آن يجا به و است نامناسب يشگفت و يگانگيب يمعن به »غرابت« كه برد يپ توان يم) نوادهخا ( »اهل« ۀنيقر از  
  .است تيب مناسب يشاونديخو

  ۲فارسي  ۱۶۸و  ۱۶۶، ۱۶۳، ۱۵۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۵
 صـورت گفتن مبارك يمعن به »تيتهن« ۲ ۀنيگز در. است يجوانمرد يمعن به »تيّحم« آن صحيح يامال و است نادرست »تيّهم« ۱ ۀنيگز در  

  .است مناسب ،حيصح و درست كار يمعن به »صواب« بلكه ،ستين عبارت مناسب پاداش يمعن به »ثواب« ٔهواژ ۳ ۀنيگز در و است واژه صحيح
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۶۴و  ۱رسي فا ۱۵۴تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۶

 :ها واژه درست صورت  
  ميقد ملل رياساط) ۴  قورباغه و غوك) ۳  يخوار و خذالن) ۲  يآبادان و عمارت) ۱  
  فتهيش و مسحور )۶  جنگ و غزا )۵  
  ۱فارسي  ۷۱و  ۶۵، ۵۰، ۳۳، ۲۷، ۱۸، ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷

 :ها نهيگز در مندرج منثور آثار  
 زده شتاب يابيارز -يآب اتاق -دياسرارالتوح -نامه استيس -واريد -نامه قابوس  
 :ها نهيگز در مندرج منظوم آثار  
  نامه ياله -عرش ٔهگوشوار  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۸

 :ها نهيگز در هيتشب يبررس  
 )يهيتشب ۀاضاف( كثرت يۀباد) ۲ )يهيتشب ۀفاضا( وحدت ۀكعب) ۱: ۱ ۀنيگز  
 .شود يعقاب ديص كه يتذرو مانند افتاد دام به دلم مرغ) ۳) يهيتشب ۀاضاف( زلف دام) ۲ )يهيتشب ۀاضاف( دلم مرغ) ۱: ۲ ۀنيگز  
 .است انگشتر نينگ يرو نقش] همانند[ عشق) ۲) يهيتشب ۀاضاف( فكر لوح) ۱: ۳ ۀنيگز  
  )يهيتشب ۀاضاف( يمعن گوهر) ۲) يهيتشب ۀضافا( فكر بحر) ۱: ۴ ۀنيگز  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹

 و اسـت دهيشن مرا شانيپر حال وصف رايز است، شانيپر تو زلف: است آورده يرواقعيغ و يادب علت زلف، يشانيپر يبرا شاعر نهيگز نيا در  
  .است شده شانيپر

  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰
 :۴ ۀنيگز شنهاديپ اساس بر اتياب يۀآرا يبررس  
 .سازد يم تناسب هاميا مه و مِهر با يمشتر ٔهاريس يمعن در اما است، »داريخر« يمعن به تيب در» يمشتر: «تناسب هاميا) الف  
 .دارد اشاره بهشت از آدم شدن هراند و ممنوعه ٔهويم خوردن داستان به تيب: حيتلم) ب  
 .است الله اي سرخ گل از استعاره »چمن عروس: «استعاره) ج  
 )ناهمسان(جوش و گوش  -جهان و جان: جناس) د  
  .است رنگ رنگ، يب: نما متناقض) ه  
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  ۱فارسي  ۲۰و  ۱۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱
 :است فتادهين اتفاق يلفع حذف نوع چيه نهيگز نيا در  
 .است من عقل از بهتر سگ نشمرد،) مُشك ( آهو را ناف) تو بيع( تو يآهو من، عقل اگر  
 :ها نهيگز ريسا يبررس  
 ييمعنا حذف  نبود تو يجا به كس چيه مرا كه] خورم يم سوگند[ يدوست به: ۱ ۀنيگز  
 ييمعنا حذف  ]ارد؟د/  يدار[ ينشان چه] گويي يم را [ دل كدام گفتا: ۲ ۀنيگز  
  ييمعنا حذف  ]دارد[ سود چه يول: ۳ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

 اصـطالح كـه مدانـي يمـ ست،ين مركّب ۀجمل از يخبر آن در و اند شده مرتبط هم به ساز هيهمپا »واو« با كه دارد ساده ۀجمل چهار نهيگز نيا  
 .است مركّب جمالت به متعلق) رويپ و هيپا ( وابسته و هسته التجم

 :ها نهيگز ريسابررسي   
 .)رويپ اي وابسته ۀجمل( اوست در يمعن همه نيا) ساز وابسته ونديپ( كه: ۱ ۀنيگز  
 .)رويپ اي وابسته ۀجمل( شندياند ياري اليخ) ساز وابسته ونديپ(گر: ۲ ۀنيگز  
  .)رويپ اي وابسته ۀجمل( بِبَر آبم] محذوف ساز ابستهو ونديپ  كه[ گو: ۳ ۀنيگز  
  ۲فارسي  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

 :بيترت به كي هر هاي نقش اند، گرفته صفت يعني هستند موصوف »تُرك و پرده زاهد،« كلمات  
 منادا  نيخودب زاهد يا  
 هيال مضافٌ  پرده نيا راز  
  نهاد  رفت برون كش عاشق كرتُ  
  ۲فارسي  ۷۲صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

 بدل  است ياريشهر و شوايپ را پرندگان ما) ۱  
 معطوف  است ياريشهر و شوايپ را پرندگان ما) ۲  
 بدل  .دارد انيآش نيزم يرو كوه نيبلندتر قاف، كوه پس در) ۳  
  معطوف  ستين ييهمتا ار او نشيب و خرد در) ۴  
  ۱فارسي  ۴۸صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵

 ،است ييكاخوداتّ تيب نيا مفهوم. است من خود از من ييروشنا كنم، هيتغذ يتيعار نور از كه ستمين ماه مانند من: دگوي يم شاعر ۴ ۀنيگز در  
  .است گرانيد از يريدستگ به شسفار سؤال صورت تيب همانند اتياب ريسا مفهوم اما

  ۱فارسي  ۵۴صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶
 و بـاطن تيـاهم هـا نهيگز ريسا مشترك مفهوم اما ،است ياكارير از كردن يدور و باطن و ظاهر كردن  كساني به هيتوص ۲ ۀنيگز تيب مفهوم  

  .است ظاهر بر آن حيترج
  ۱فارسي  ۱۱۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

 از سـخن ۱ ۀنـيگز در بـرعكس كـامالً .اسـت بـدان از كـانين رفتنينپذ ريثأت و بدان بر كانين يرگذاريتأث از سخن سؤال صورت عبارت در  
 .است بدان بر كانين ريتأث  عدم و بدان از كانين يريرپذيثأت
 :ها نهيگز ريسا مفهوم  
 بدان بر كانين ياثرگذار و كانين با ينيهمنش ديفوا: ۲ ۀنيگز  
 مانده بدانش و رفته كانشين كه ييايدن از تيشكا: ۳ ۀنيگز  
  كانين يرگذاريتأث: ۴ ۀنيگز  
  ۲فارسي  ۷۳صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸

  زباني را پيشۀ خود سازيد كه فوايد فراواني دارد. د كه نرمكن نيز شاعر توصيه مي ۲زباني با دشمن دارد. در گزينۀ  آيۀ صورت سؤال توصيه به نرم  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : ستايش عدل پادشاه و قدرت جنگاوري او۱گزينۀ   
  : مضرّات مدارا كردن با مردم ۳گزينۀ   
  / برتري يافتن نيكي بر بدي/ برتري يافتن كيفيت بر كميّت : برتري يافتن موسي بر فرعون۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۰۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: سخپا -۱۹

 ساختن دخمه و مردگان كردن دفن رسم به اشاره شاعر ۳ ۀنيگز در. است حماسه يملّ ۀنيزم انگريب قوم، كي هاي نييآ و رسوم و آداب به اشاره  
  .دارد آنان يبرا

  ۲فارسي  ۱۲۰صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۰
 انيـب به ها نهيگز ريسا ،است عشق بودن يازل آن مفهوم كه »ه« تيب جز به. است آن ديفوا انيب و اتحاد به هيتوص سؤال صورت عبارت مفهوم  

  .است پرداخته اتحاد ديفوا
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 ۲عربی، زبان قرآن  ۷۴صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ) ۴و  ۱های  ها را ایمن کرد (رد گزینه )/ آمَنهم: آن۱)/ هذا الَبیت: این خانه (رد گزینۀ ۴و  ۳های  عُبدوا: باید بپرستند (رد گزینهَفلیَ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  )/ مـأيت: دویسـت ۲و  ۱هـای  هـا)/ أکـرثَ ِمـن: بـیش از (رد گزینـه سایر گزینـه رسد (رد )/ قد یَبلُغ: گاهی می۲شود (رد گزینۀ  تُوَجد: یافت می  
  ) ۲ها، خصوصیات (رد گزینۀ  )/ ُمواصفات: ویژگی۳و  ۲های  ترین (رد گزینه )/ ِمن أَهّم: از مهم۱(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۱و  ۸۰های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  )/ ۳)/ دخلـِت الفارسـّیَة: وارد فارسـی شـده اسـت (رد گزینـۀ ۴)/ أصـوات: صـداها (رد گزینـۀ ۴و  ۲هـای  : نخواهیم یافت (رد گزینـهلن نجدَ   

  ) ۳مل تَتغیَّر: تغییر نکرده است (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۰صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴

)/ علِّْمنـي: بـه ۳)/ علَّمتَني: به من آموختی، به من آموزش دادی (رد گزینـۀ ۳و  ۱های  مند کن (رد گزینه را بهرهأنفْعني: به من سود برسان، م  
  ) ۲رساند (رد گزینۀ  )/ یَنَفُعني: به من سود می۱من یاد بده، به من بیاموز (رد گزینۀ 

 ۱عربی، زبان قرآن  ۴۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
ُر: هشدار داده می لِلُغراب صوٌت: کالغ صدایی دارد (رد سایر گزینه   )/ بقّیة الحیوانات: بقیۀ حیوانات، سایر ۲و  ۱های  شود (رد گزینه ها)/ تُحذَّ

  ) ۴)/ تَبتعَد: دور شوند (رد گزینۀ ۴حیوانات (رد گزینۀ 
   ۲عربی، زبان قرآن  ۶۹و  ۴۷های  و صفحه ۱رآن عربی، زبان ق ۶۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها: بررسی سایر گزینه  
  !پرید میای را دیدم که از درختی به درختی دیگر  ) پرنده۱  
  ماضی استمراری مضارع  نکره  ماضی     
  در کارهای کشور عزیزمان دخالت کنند! بدهیمبه دشمنان اجازه  نباید) ۲  
  مضارع التزامی نباید  متکلّم  های غایب یا صیغه ال جازمه     
  !بشود) با مهندس تعمیرات هتل متاس تلفنی گرفتم تا کولر اتاقم تعمیر ۳  
  مضارع مجهول است.» لُیَصلَّحَ «    
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۳و  ۲۵، ۲۴های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  
  فعل أمر است.)» أرِسلوا! («بفرستیددن آن مکان ) گروهی را برای دی۱  
  : آورد) ! (جاء ِبـآوردند) بعد از آن، مردم هدایای فراوانی ۲  
  فعل متعّدی است.)» حیَّرت: متحّیر کرد! («متحّیر کرد) این پدیده، مردم را سالیان طوالنی ۳  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۷۲، ۶۶، ۵۷های  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  ها: ترجمۀ گزینه  
  ) استاد دانشگاه در مورد شیمل سخرنانی کرد! (محارضة)۱  
  خوبی نخواندیم، پس تصمیم گرفتیم امتحان را به تأخیر بیندازیم! (تأجیل) هایامن را به ) درس۲  
  شود! نامیده می فرهنگهای مشرتک بین گروهی از مردم،  ) ارزش۳  
  شود! (شهادة) هایش داده می خاطر قدردانی از تالش اری یک گواهی است که به شخصی به) دکرتای افتخ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۰و  ۲۱، ۱۸، ۱۳های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  ها: ترجمۀ گزینه  
  هایتان را به شام هدیه داده است! ) بهرتین برادرانتان کسی است که عیب۱  
  یابید. آنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می) و ۲  
  شود! کس قبل از سخن گفنت بیندیشد، خطایش کم می ) هر۳  
  ) دشمنی عاقل بهرت از دوستی نادان است!۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۰های  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها: ترجمۀ گزینه  
  شود! زبان کوچک ما گاهی سبب گناهان زیادی می) ۱  
  کنند! آموزان به موفقیت دست نخواهند یافت، زیرا هرگز تنبلی منی ) دانش۲  
  ) بر ما الزم است که از انجام تکالیف درسیامن فرار کنیم!۳  
  شوند! آموخته می آموزان در دوازدهمین سال عمرشان از دبیرستان دانش ) دانش۴  
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 ترجمۀ منت:  
خاطر ضعف در (سـاق) پاهـای  کانگوروها حیواناتی گیاهخوارند و قادر بر پریدن با پاهای عقبی خود هستند و عادت بر راه رفنت و سفر به«

ای دارنـد و ماننـد برخـی حیوانـات  کند و همچنین قدرت شنوایی منونه ها کمک می ها دمی بلند دارند که برای حفظ تعادل به آن خود ندارند! آن
هایی مختلف بدون حرکت دادن رسشان هستند! کانگورو وقتی احسـاس خطـر کنـد، بـا پاهـایش بـه  هایشان در جهت بر حرکت دادن گوش قادر

رسـد  روز مـی ۸۳تـا  ۲۱کنند و مّدت حمل (ماده کانگورو) میان  فرستد! کانگوروها مثل انسان زاد و ولد می زند یا صداهای مختلفی می زمین می
  »مانند تا بزرگ شوند! ها) در آنجا می دهند و (بچه ها شیر می کنند و به آن ای پایین شکمشان حمل می در کیسه های خود را و بچه

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  »دارای) حس شنوایی تیز و دمی بلند«(کنی؟  بر اساس منت، کانگوروها را چگونه توصیف می  
  ها: ترجمۀ سایر گزینه  
  ) (دارای) حّس بینایی و ساق قوی ۴  ) (دارای) رسعت (در) پرش و دوستدار راه رفنت۳  خوار خوار و گوشت ه) پرند۲  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  از عادت کانگورو حرکت دادن رسش بدون حرکت دادن گوشش است و این عادت مختّص به اوست!   
  ها: ترجمۀ سایر گزینه  
  کنند! شوند، با شنوایی قوی خود خطر را احساس می به کانگوروها نزدیک می ) وقتی دشمنان۱  
  ها است تا در آن بزرگ شوند! ) کیسۀ ماده کانگوروها، مکانی برای حفظ بچه۲  
  رسد!  ) دورۀ بارداری کانگوروها کمرت از انسان است و به بیشرت از سه ماه منی۳  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »پرند؛ زیرا قدرت کافی بر حرکت دادن پاهایشان را ندارند! روند، بلکه می کانگوروها بر زمین راه منی«  
  ها: ترجمۀ سایر گزینه  
کنـد! (در مـنت  هـا کمـک مـی برای حفظ تعـادل بـه آنشان  خواهند راه بروند یا بر پاهای خود حرکت کنند، دم کوتاه ) وقتی کانگوروها می۲  

  روند، ضمن اینکه دمشان بلند است.) پرند و راه منی کانگوروها می اشاره شده که
  کنند! آیند و رشوع به راه رفنت می ها به دنیا بیایند، از شکم مادر خود بیرون می محض اینکه بچه ) به۳  
  ) تارهای صوتی ندارد تا هنگام احساس خطر، صدا ارسال کند!۴  
  ط مشخصات سؤال: * متوس ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها: بررسی سایر گزینه  
  جمع سامل للمؤنّث ) جمع تکسیر ۱  
  مثّنی لیس إسم فاعل/ مفرد  ) إسم فاعل ۳  
  له حرف زائد ) له حرفان زائدان ۴  
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  » األرض«مفعوله  » األرض«فاعله   
 ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  مجرور (خرب مقّدم)  و  خرب از نوع جار»: لِلبطّة«  
  که اسم هستند، نقش خرب را دارند.» أنفع، أمر، إثم«ترتیب کلامت  ها به در سایر گزینه  
 ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها: بررسی گزینه  
: مبتدأ/ ۱     ) الِحرباُء: مبتدأ/ عینیه: مفعول۲    عیوب: مفعول) أحبُّ
  ) دموع: مبتدأ/ مفعول در این گزینه نیامده است.۴  مفعول»: ینصحنا«در » نا«) معلٌّم: مبتدای مؤّخر/ ضمیر ۳  
  به فعل مضارع و یا أمر و نهی بچسبد، حتامً نقش مفعول را خواهد داشت.» نا«نکته: وقتی ضمیر   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها: بررسی گزینه  
» تُوَجـدُ «دلیل اینکـه فعـل  شود، ولی به یک فعل (جمله) است که به یک اسم نکره (غاباٌت) برگشته و جملۀ وصفیه محسوب می» تُزَرعُ ) «۱  

  نقش نائب فاعل را دارد و نه فاعل.» غابات«مجهول است، کلمۀ 
نقـش » جامعـاٌت «شود، ولـی کلمـۀ  یک فعل (جمله) است که به یک اسم نکره (جامعاٌت) برگشته و جملۀ وصفیه محسوب می» درَُّس یُ ) «۲  

  گردد. مبتدای مؤّخر را دارد و در نتیجه جملۀ وصفیه به فاعل برمنی
شـود؛ زیـرا بـر رس آن  جملـۀ وصـفیه محسـوب منـی» مَ لُِیعلِّ «یک اسم نکره است و نقش فاعل را دارد، ولی فعل » ُمعلّمٌ «چند که کلمۀ  ) هر۳  

  آمده است.» ل«حرف 
  کند. آن را توصیف می» َخّربَت«یک اسم نکره است و نقش فاعل را دارد و فعل » ریاحٌ «) کلمۀ ۴  
، بل، لکن، أم، أو...«نکته: نباید بر رس جملۀ وصفیه کلامتی نظیر      بیاید.» و، ف، ثمَّ
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 ۲عربی، زبان قرآن  ۶صفحۀ ات سؤال: * متوسط * مشخص ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹
  در هنگام مقایسه بین دو اسم مؤنّث باید از اسم تفضیل مذکّر استفاده کرد.  
  »بنتي مریُم أکرب ِمن اُخِتها فاطمة!«صورت صحیح:   
 ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  شود. ترجمه می» این، آن«صورت اسم اشاره  به» أل«بیاید، حرف » أل«پس هامن اسم در جملۀ بعدی با اگر اسمی نکره باشد و س  
  »کنند که به اهدافشان برسند! شمرند؛ این مردان تالش می مردانی هستند که فرصت را غنیمت می: «۳ترجمۀ گزینۀ   

  
  ۲دين و زندگي  ۱۴۱* ساده * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  .»است دهيآفر آزاد را تو خداوند رايز ،(نفي بندگي غيرخدا) نباش خودت مثل يكس ٔهبند«: كه خواهد يم ما از  نيرالمؤمنيام  
  ۱دين و زندگي  ۱۳۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  » .(قهر خدا) ديآ يم بدش دادن، نشان دهيژول را خود و خود به نپرداختن از و (مهر خدا) دارد دوست را ييبايز و يآراستگ خداوند : «  صادق امام  
  ۲دين و زندگي  ۵۳و  ۴۹هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۳

   امبريپ تيمعصوم  مـردم تيهـدا امكـان و سدبر ممرد به يدرست به ياله نيد شود، يم موجب مردم به آن رساندن و يوح افتيدر در 
  .ودش جاديا

   اكرم امبريپ: ي)نيد تيمرجع(  قرآن ميتعال نييتب و ميتعل ، زين را ميكر قرآن اتيآ نييتب و ميتعل ۀفيوظ مردم، به يوح رساندن بر عالوه 
 آن بـه كردن عمل ٔهويش و بفهمند را نيانقو و احكام اتيجزئ و ابندي دست يآسمان كتاب نيا بلند معارف به بتوانند مردم تا داشت عهده بر
  .اموزنديب را

  ۲دين و زندگي  ۱۳۱و  ۵۱، ۴۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۴
   تپرداخ جامعه اصالح به و كرد مبارزه آن يخراف رسوم و يجاهل آداب با شدّت به بلكه رفت،ينپذ ريتأث يجاهل فرهنگ از تنها نه ميكر قرآن 

  .است گفته سخن ها انسان برابر حقوق و تيمعنو ،يدوست علم ،يخواه عدالت همچون ييها موضوع از و
   )َدهد. ي را نشان ميجاهل ديعقا از يريرناپذيثأت با بيان عدالت، )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُوم  
    منـافع از ميبتوان ديبا رند،يگ يم قرار يفرد منافع برابر در ياجتماع يها ن آرما و اهداف كه موارد يبرخ در ؛ ياجتماع اهداف به دادن تياولو 

  .است عدالت يبرقرار در مردم تيمسئول از يمصداق امر نيا كه ميكن تالش ياجتماع اهداف يبرا و ميبگذر خود يفرد
  ۲ زندگي و دين ۴۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۵

 آورد، يم ايدن به دختر فرزند يا خانواده اگر كه يا گونه به .شد يم گرفته دهيناد زنان كرامت جهان، نقاط گريد يحت و انعربست روز آن ۀجامع در  
 از كـس، هـر( :كرد اعالم )حقوق در نه( تيانسان در مرد با يو يتساو و زن كرامت انيب با ميكر قرآن ،ييفضا نيچن در .كرد يم شرم احساس

 عفـافش و عـزّت كرامـت، بر خصوص به و )... بخشد؛ يم زهيپاك و پاك اتيح او به خداوند باشد، مانيا اهل و دهد انجام صالح عمل زن، و مرد
  .ردينگ قرار ،مرد ٔهسوءاستفاد مورد هجامع در تا كرد ديتأك

  ۲ زندگي و دين ۷۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۶
 بـود نزديك گاه كه داد، يم ادامه مردم هدايت به تحمل، و صبر و يمهربان با قدر آن  اكرم امبريپ : دممر تيهدا در يدلسوز و يكوش سخت  

 شايد آورند ينم ايمان يبرخ اينكه از :،نَيمُؤمِن كونوايَ لّااَ نَفسَكَ باخع لَعَلَّكَ( :فرمود او به خداوند كه آيد در پا از فراوان اندوه و غصه شدت از
  ).يبده دست از ]اندوه شدت از[ را جانت كه

  ۲ زندگي و دين ۱۰۳ و ۹۹ ،۶۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۷
   نيراسـت اسـالم تفكر هم كه يا گونه به دند؛يگز يبرم زمان طيشرا با متناسب را حاكمان با مبارزه ٔهويش امامان، :مبارزه درست يها وهيش انتخاب 

  .گردد يمعرف ندهيآ يها نسل به ، امامان يزندگ روش هم و شود سست عباس يبن و هيام يبن جور و ظلم يبنا ج،يتدر به هم بماند، يباق
   نيرالمؤمنيام شنهاديپ  تيب اهل به يعني ديكن طلب اهلش از را ها نيا ۀهم پس :حق راه صيتشخ و يگمراه از نجات يبرا  رجـوع 

 ان مـا يتـيبَ اَهلَ يعِترَت وَ اهللا كِتابَ نِيالثَّقَلَ كُمُيف تارِكٌ يانّ« :يعني است آمده نيثقل ثيحد در  تيب اهل به رجوع و تمسك كه ديكن
  »اَبَدًا تَضِلّوا لَن بهِما تَمَسَّكتُم

  ۱ زندگي و دين ۹۰ و ۸۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۸
 بلكـه دهند، رييتغ را آن توانند ينم ها انسان و است عمل خود يعيطب محصول فر،يك و پاداش يگاه : فريك و پاداش و عمل انيم يعيطب ۀرابط  
  .كنند نيتأم را شيخو يزندگ سعادت و ميتنظ را خود يزندگ ۀبرنام ،آن از كامل يآگاه با و كنند هماهنگ آن با را خود ديبا
  ۱ زندگي و دين ۱۰۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۹

 بـا بگـذارد، قـدم ريمسـ نيا در خواهد يم و شناخته خداست، به شدن كينزد و قرب همان كه را يرستگار راه كه يكس :خدا با بستن عهد  
 را خداونـد و دهـد انجـام را يالهـ واجبـات يعني است، كرده مشخص هدف نيا به دنيرس يبرا خداوند آنچه كه بندد يم مانيپ خود يخدا

  .كند اجتناب حرام يكارها از يعني سازد، يم دور هدف نيا از را ما كه آنچه انجام از نيهمچن سازد؛ خشنود
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  ۱ زندگي و دين ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۰
  اشت.د نخواهد اي بهره هيچ آخرت در كند، توجه دنيايي اهداف و دنيا به فقط انسان اگر ۱ گزينۀ آيۀ به توجه با  
  ۲ زندگي و دين ۲۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۱

 تـا كردنـد يم تحمل را ها يسخت آنان .كردند يم غيتبل را ياله نيد ،مختلف يها زمان طول در مانند، يب تالش و استوار مانيا با ياله امبرانيپ  
 نيـا .بـرود نيبـ از ياخالقـ رذائل و ظلم شرك، و ابدي گسترش و بماند جاودان ها ن انسا انيم ياخالق يها كرامت و يطلب عدالت ،يخداپرست

  .بگذارند كنار يراحت به را آن نتوانند نيد دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب و يزندگ سبك جزء ياله ميتعال تا شد سبب تداوم
  ۲ زندگي و دين ۹۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲

   ائمه عصر يها چالش نيتر ممه  امبريپ يسو از شده ميترس ورسم راه از يدور ۀجينت كه  از بودنـد عبـارت بود، شانيا نانيجانش و: 
 يالگوهـا ۀارائـ -يفرهنگـ چالش : احاديث جعل و ياسالم معارف در تحريف -يفرهنگ چالش :  اكرم امبريپ احاديث نوشتن تيممنوع

  حكومت به مربوط و ياسيس چالش : سلطنت به ينبو عدل حكومت تبديل - ياجتماع چالش : نامناسب
   خدا رسول رحلت از يمدت گذشت از پس :سلطنت به ينبو عدل حكومت تبديل ، ياجتمـاع يزنـدگ وارد ديـجد يشـكل بـا تيجاهل 

 منزلـت و گـاهيجا ثـروت و قـدرت انطالب و شدند يمنزو  امبريپ اعتماد و احترام مورد و جهادگر باتقوا، يها تيشخص .شد مسلمانان
  .افتندي

  ۱ زندگي و دين ۱۲۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۳
 يكارهـا از و ديـپل ،ييآزما بخت يها ركيت و يپرست بت و قمار و شراب يراست به د؛يا آورده مانيا كه يمردم يا ( :ديفرما يم قرآن در خداوند  

 اديـ از را شما و كند جاديا نهيك و يدشمن شما نيب قمار و شراب با خواهد يم طانيش .ديشو رستگار تا ديكن يدور اه آن از پس .است يطانيش
 عبـارت )تَصنَعونَ ما علَمُيَ اهللاُ وَ اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ وَ المُنكَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ يتَنه الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ اَقِمِ وَ( يۀآ در و ).دارد باز نماز از و سازد دور خدا
  .خداست ادي نيمب )اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ(
  ۱ زندگي و دين ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۴

 و )افـواههم يعلـ نختم وميال( زند يم يخاموش مهر ها آن دهان بر خداوند .خورند يم دروغ سوگند ه،مهلك از نجات يبرا گناهكاران از يبرخ  
  )ارجلهم تشهد و هميديا تكلّمنا( كنند يم ها آن هيعل دادن شهادت و گفتن سخن به شروع ها آن بدن ياعضا

  ۱ زندگي و دين ۹۰ و ۸۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۵
   ميكرد ايدن در كه ييها يتاهكو آن خاطر به ما، بر غيدر ...( :نديگو يم و شود يم بلند انيدوزخ حسرت ناله!(  
 )َّرًايسَع صلَونَيَ سَ و نارًا بُطونِهِم في أكُلونَيَ اِنَّما ظُلمًا تامييَال اَموالَ أكُلونَيَ نَيالَّذ اِن(  
  ناحق به ميتي مال خوردن اخروي جايگاه و فرجام   )عمل تجسم( يباطن صورت  
  ۱ زندگي و دين ۵۸ و ۵۳ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۶

   يزنـدگان برخالف كه يا يزندگ ماست، ٔهنديآ يزندگ از يقطع يبخش معاد رايز است، يزندگ از گفتن سخن قتيحق در معاد، از گفتن سخن 
  .بود خواهد يابد و ديجاو گذراست، و كوتاه كه ايدن

   تمـام در امت،يق دادگاه از ترس بدون خواهد يم او ]كه است نيا انكارش تعل[ بلكه ندارد شك معاد وجود در انسان( :۵ يۀآ امت،يق ٔهسور 
  ).كند گناه عمر

  ۱ زندگي و دين ۸۵ و ۲۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۷
   خِرَةِ وَ الدُّنْيَا ثَوَابُ اللَّهِ دَفَعِنْ الدُّنْيَا ثَوَابَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ( :است خداوند قرب به دنيرس ، قرآن در انسان خلقت از هدفĤْال(  
   است يجاودانگ و بقا ، ينبو تيروا در انسان خلقت از هدف   »مـرگ بـا و ديا شده دهيآفر بقا يبرا بلكه د،يا نشده خلق فنا و ينابود يبرا 

  ».ديشو يم منتقل گر،يد جهان به يجهان از تنها
   يبـرا و ديشو بهشت وارد د؛يآمد خوش« :نديگو يم و كنند يم سالم انيبهشت به و نديآ يم آنان يسو به استقبال يبرا فرشتگان يدر هر از 

  )يجاودانگ و بقا  ( ».ديكن يزندگ آن در شهيهم
  ۱ زندگي و دين ۶۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۸

 :انسان با فرشتگان يگو و گفت( نديگو يم ها آن به اند، زهيپاك و پاك كه يرحالد )اتيح وجود : يتوف( رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان(  
 است شده محاسبه انسان مرگ هنگام به كه ياعمال( .»ديداد انجام كه ياعمال خاطر به ديشو بهشت وارد شما، بر سالم )«يآگاه و شعور وجود
  )).اوست ماتقدم اعمال

  ۲ زندگي و دين ۱۵۴ و ۱۵۳ هاي صفحه * شوارد * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۹
 ازدواج در حيصـح انتخـاب ۀالزمـ پس ،.»كند يم كر و كور را آدم ،يچيز به شديد ۀعالق ، يُصِمُّ وَ ييُعم ءيِالشَّ حُبُّ « :فرمودند  يعل امام  

 به تا كنيم مشورت خود مادر و پدر با آينده همسر مورد در كه اند خواسته ما از دين پيشوايان رو، اين از است، يجوان احساس و شور بر تسلط
 يخيرخواه و محبت محيط و يكديگر نظرات شنيدن ترها، بزرگ به اعتماد ،يهمدل محيط خانواده، محيط است شايسته .برسيم درست يانتخاب
 و پدر با مشورت بدون و احساس و شور بر يمبتن انتخاب يعني .شود منجر يپشيمان و حسرت به كمتر و شود گرفته ها تصميم بهترين تا باشد
  .كند يم جاديا يمانيپش و حسرت مادر

  ۲ زندگي و دين ۱۲۰ و ۱۱۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰
 شان يرو دهزيا و ها انسان يستمگر ، يعل امام كالم در تيمحروم نيا علت كه است بتيغ همان اي ياله حجت از تيمحروم نيمب زير تيب  

  .اند شده امام بتيغ عامل مردم خود ينحو به يعني ،است شده انيب گناه در
ــر   ــت يعم ــه اس ــور از ك ــا او حض ــد ج ميمان

 

ـــت در  ـــرد غرب ـــو س ـــا شيخ ـــد تنه ميمان
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  ۱ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۱
   ترجمه:  
  A: كنيم؟ مراقبت حيوانات از توانيم مي گونهچ  
  B: ،مردم به و ميبساز ها آن يزندگ دربارٔه هايي لميف ،ميكن محافظت ها آن هاي خانه از ميخواه مي ما مثال، عنوان به .ميدار هايي برنامه ما خوب 

  كنند. يشتريب مراقبت ها آن از چگونه كه مياموزيب
  كنيم. مي استفاده be going to عبارت از ايم كرده ريزي برنامه آن دربارٔه قبالً هك زنيم مي حرف كاري از وقتي توضيح:  
  ۲ انگليسي زبان ۹۶ و ۳۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۲

 .گرفت واهندخ قرار خطر معرض در كودك صدها نرسد، شهر به ياضطرار يبانيپشت يزود به اگر سرخ، بيصل خبرنگار ۀگفت به ترجمه:  
  بچسبانيم. اسم به of اضافۀ حرف با و ببنديم جمع را )hundred( عدد توانيم مي كودك) (صدها مثل گويي كلي براي توضيح:  
  كنيم. مي استفاده doesn’t و don’t از شرط جملۀ كردن منفي براي اول نوع شرطي جمالت در  
  ۱ انگليسي زبان ۱۱۰ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۳

 و هـا جنـگ ياصـل هـاي چهـره از يكي ترزا ايمار ،۱۷۸۰ سال در خودش مرگ زمان تا ،۱۷۴۰ اكتبر ۲۰ در پدرش درگذشت خيتار از ترجمه:  
  بود. اروپا هاي استيس

 )on( زمـان اضـافۀ حرف از كتبر)ا ۲۰ (مانند خاص روز و تاريخ به اشاره از قبل و )in( زمان اضافۀ حرف از )۱۷۸۰( مانند سال از قبل توضيح:  
  كنيم. مي استفاده

  ۱ انگليسي زبان ۱۰۸ و ۵۴ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۴
 پدر ۀرابط شد، مي انجام خانه يكينزد در ها آن كار شتريب يوقت باشند، دور خانه از گذشته پدران از شتريب ديبا امروز پدران كه آنجا از ترجمه:  
  .است محدودتر فرزندان با

 است. تفضيلي صفت هاي نشانه از يكي than كه داريم تفضيلي صفت به نياز نتيجه در است گذشته پدران و امروز پدران بين مقايسۀ توضيح:  
 the تعريـف حـرف آن از قبل است، شده شناخته father جمله اين در چون و كنيم مي استفاده must وجهي فعل از كاري در قطعيت و اجبار براي  

  آوريم. مي
  ۱ انگليسي زبان ۸۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۵

 تواننـد مـي اكنـون ها تيشخص نكهيا خصوصاً ،كند مي تيروا را ها لميف از هايي قسمت يكس هنوز روزها نيا كه است بيعج نظرم به ترجمه:  
  كنند. صحبت خودشان جاي به

  كردن توصيف )۴  كردن نقل كردن، روايت )۳  كردن مشاهده )۲  دنخوان (حفظ) از )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۴۹ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۶

 خودشـان داشـتن نگـه گرم يبرا يبيمه آتش امشب تا كنند جمع يكاف زميه نكهيا تا گشت خواهند جنگل دور اردو، برپاكنندگان ترجمه:  
 كنند. روشن

  كردن بهتر )۴  كردن جذب )۳  دادن توسعه )۲  كردن آوري جمع كردن، عجم )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۳۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۷

 اينسـتاگرام در سـومي برنامۀ و اپليكيشن چيه بدون و دسكتاپ قيطر از را ها پست چگونه كه گرفت ديخواه ادي شما مقاله، نيا در ترجمه:  
  كنيد. منتشر و بندي زمان

  كردن ريزي برنامه كردن، بندي زمان )۴  كردن تمرين )۳   كردن حل )۲  آوردن ياد به )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۹۶ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۸

  د.شو مي لغو كند، ديتول واحد هزار هفته كي ظرف نتواند فروشنده اگر و است مشروط فروش نياول ترجمه:  
 بخش اطمينان )۴  نامعلوم مشروط، )۳  تزئيني )۲  خيالي )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۱۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۹

 از اسـت، دسـترس در دبيرستان التحصيالن فارغ يبرا اكنون كه يمشاغل از يمين امروز، از سال ده گذشت با كه شود مي زده نيتخم ترجمه:  
  ندارد. وجود امروزه كه شود مي هايي شغل جايگزينش و فتر خواهد بين

  اخالقي )۴  ناقص )۳  موجود دسترس، در )۲  سليس روان، )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۱۰۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۰

   آمد. دست به مدرن زاتيتجه و دانش به يدسترس بدون ها آن ۀهم كه بودند ييكارآ از ييباال ۀدرج يدارا كهن دنياي يها درمان از ياريبس ترجمه:  
   مقدس )۴  كهن قديمي، باستاني، )۳  تاريخي )۲  ملي )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۵۶ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۱

  كند. نمي تحريك را او استيس ،يفور اخبار به ادشياعت ٔهانداز به نديگو مي شناسند مي يخوب به را او كه يكسان اما ترجمه:  
  گويي پيش )۴  شرح توصيف، )۳  تعادل )۲  وافر ميل اعتياد، )۱  
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  ۲ انگليسي زبان ۶۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۲
 يبـرا يكار چيه هنوز اما كرد، عمل خوب اريبس يعال طبقات فرزندان آموزش يبرا كشور سراسر در مدارس سيتأس در نيهمچن يو ترجمه:  

  است. نشده انجام يدرست به يعموم آموزش
 عالوه به )۴  ديگري طور )۳  مكرراً )۲  مناسبي طور به درست، )۱  

 ترجمۀ Test Cloze:  
 كـه كـوش سخت شهروندان يبرا بود. اياسترال كوچك شهر در نوزدهم، قرن در ها يسرگرم نيتر مهم از يكي سفر در يپزشك هاي شينما

 كـرد. مـي فـراهم روزمـره كارهاي از گريز براي خوشايندي سرگرمي ها نمايش طنز جنبۀ ،دنديد مي ناچيزي خيلي حد در را عتوس با ييايدن
 بـاتيترك از يبرخ يبرا را خود فروش نطق كشد، مي دكي را »دكتر« عنوان شهيهم كه هبرجست يظاهر با ييآقا ،تيجمع شدن جمع محض به
 بـود. سـرطان تا يسرماخوردگ از زيچ همه درمان دبخشينو كه كرد مي آغاز بودند، شده ساخته »عتيطب يرهاياكس« از كه يگريد بيترك اي

 انـد گذشته از بخشي اكنون سفر حال در ييودار هاي شينما اينكه با بود. خوب اغلب تجارت ،ييادعاها نيچن مورد در آشكار اغراق رغم علي
  .ستين هگون نيا يپزشك يترفندها اما ،پيوستند) تاريخ (به

  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۳
  سرگرمي )۴  مبادله )۳  ارتباط )۲  تعطيالت )۱  
  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۴

 ميـزان كـه صـورتي در رود مي كار به شمارش قابل اسامي از قبل (a few) شمارندٔه كنيم. مي استفاده little و few از ما very از بعد توضيح:  
  نيست. سازگار جمله مفهوم با »زياد خيلي« معني به هم ۴ نۀگزي است. شمارش غيرقابل )world( جهان مشاهدٔه

  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۵
  آيد. مي to با مصدر صورت به بعدي فعل promise فعل از بعد توضيح:  
  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۶

  دليل به )۴  رغم علي اگرچه، )۳  طبق بر )۲  از غير )۱  

 مطلب درك ترجمۀ:  
 را خداونـد انگلسـتان در خواستند مي ها آن .آمدند آمريكا به بودند، مذهب آزادي دنبال به كه نيمسافرا از گروهي پيش، سال ۴۰۰ حدود

 (زائـر) مهـاجر افـراد اين به .رفتند سفر يك به و شدند ها كشتي سوار ها آن عوض، در .نبودند كار اين به مجاز اما كنند، عبادت خود شيؤه به
   .شود مي گفته

 اي منطقـه (مستعمره) كلني .كردند ايجاد پليموث نام به اي مستعمره و كردند ترك آمريكا مقصد به را اروپا ،۱۶۲۰ سپتامبر ۲۰ در مهاجران
 زنـدگي شوند، مستقر تا روند مي مكاني به ها آن .است شده برپا اند، كرده سفر يكساني كشور از معموالً كه افرادي از گروه يك توسط كه است
   كنند. بزرگ را نفرزندانشا و كنند كار كنند،

 كشـتي ازكاركنان عضو ۳۰ و مسافر ۱۰۰ حدود .كرد كامل را آمريكا به خود سفر ها آن از يكي تنها اما رفتند، آمريكا به كشتي دو با ها آن
 و شـد تمـام هـا آن شـيرين آب زيـرا بود، دشوار و طوالني سفر اين .كردند طي »فالوِر مِي« جمعيت از مملو كشتي روي بر را اطلس اقيانوس
 خشـكي بـه ۱۶۲۰ دسـامبر ۱۱ روز در سرانجام و نشدند تسليم مهاجران بعد، ماه دو وجود، اين با مردند. نفر دو .شدند بيمار افراد از بسياري
  شد. نمي گفته آمريكا منطقه آن به زمان آن در البته .رسيدند

 هـا آن نبودنـد. آماده ها آن .شدند رو روبه سرد و سخت زمستان يك با اما اند، شده مستقر آمريكا در كه بودند خوشحال مهاجران اگرچه
 از كـه نفـر ۱۰۲ از و دادنـد دست از را خود جان زمستان طول در مهاجران از بسياري .ساختند تر كوچك هاي خانه تعدادي و بزرگ خانۀ يك

   .بودند زنده هنوز نفر ۴۷ تنها كردند، مي عبور اطلس اقيانوس
  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۷

 است؟ آمريكا به مهاجران آمدن دليل بهترين زير موارد از يك كدام ترجمه:  
 بودند. كشاورزي براي مناطقي جويو جست در ها آن )۲  بودند. مذهبي آزادي جويو جست در ها آن )۱  
  بودند. جديد هاي خانه جويو جست در ها آن )۴  بودند. شغلي هاي فرصت جويو جست در ها آن )۳  
  ۴ زينۀگ :پاسخ -۷۸

  است؟ نشده تعريف متن در عبارت يا لغت كدام ترجمه:  
  سه) (پاراگراف فالور مي )۴  دو) (پاراگراف مستعمره )۳  دو) (پاراگراف پليموث )۲  يك) (پاراگراف مهاجر زائر، )۱  
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۹

  كند؟ مي توصيف را نويسنده لحن حالت بهترين به زير موارد از يك كدام ترجمه:  
  احساساتي مهيج، )۴  دعايي )۳  رسمي )۲  مهم حساس، )۱  
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۰

 پردازد؟ مي مورد كدام توضيح به آيد، مي متن اين بعد بالفاصله كه پاراگرافي زياد احتمال به ترجمه:  
  دبرون آمريكا به دداشتن دوست زائران چرا نكهيا مورد در يحيتوض )۲  زائرين دربارٔه آمريكا مردم عقيدٔه )۱  
 آمريكا در استقرار از بعد كشتي بازماندگان زندگي وقايع )۴    مذهبي آزادي مزاياي و معايب )۳  
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۱۱ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  شناسي زمين ۱۲صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۱

ميليون كيلومتر) پس  ۱۵۰ي است (ومجروز است، زيرا فاصلۀ آن تا خورشيد، يك واحد ن ۳۶۵زمان گردش انتقالي زمين به دور خورشيد  مدت  
  .تواند از اين عدد كمتر باشد كه در فاصلۀ بين زمين تا خورشيد قرار گرفته باشد مثل (عطارد يا زهره) اي مي  سياره

  شناسي زمين ۱۳صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۲
  اي محور زمين است.   هدرج ۵/۲۳ها، حاصل حركت انتقالي زمين و انحراف  پيدايش فصل  
  شناسي زمين ۱۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۳

شود (درازگودال) و با ادامۀ فـرورانش، در نهايـت  اي مجاور خود فرورانده مي  در مرحلۀ بسته شدن، ورقۀ اقيانوسي از حاشيه به زير ورقۀ قاره  
  يس و آرام)وس تت(مانند بسته شدن اقيان .شود اقيانوس بسته مي

  شناسي زمين ۳۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۴
اكسيد و... فراوان بوده و از طرفي، زمان تبلور بسيار كنـد و طـوالني  دي  ار مانند كربناگر پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرّ  

  . شود باشد، بلورهاي بسيار درشت پگماتيت تشكيل مي
  شناسي زمين ۳۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۵

  د. نشو ها، اجساد گياهان انباشته شده و بدون حضور اكسيژن توسط باكتري غيرهوازي به مرور زمان به تورب (زغال نارس) تبديل مي در باتالق  
  شناسي زمين ۴۴صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۶

ا در مناطق مرطوب كه مقدار بارندگي زياد و تبخير كم است، رودها از نوع دائمي هستند. در اين رودها، بخشي از آب كه هميشه جريان دارد ر  
  نامند.  آبدهي پايه مي

   شناسي زمين ۵۳صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۷
  باشد.  ها مي و خاك دلخواه كشاورزان و باغبان خاك لوم تركيبي از ماسه، الي (سيلت) و رس است  
  شناسي زمين ۶۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۸

  ها دارند. توجه كنيد كه سنگ گابرو يك سنگ آذرين است.  ها، استحكام الزم را براي ساخت سازه سنگ هاي رسوبي مانند ماسه برخي از سنگ  
  شناسي زمين ۶۵صفحۀ *  متوسطات سؤال: * مشخص ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۹

  براي احداث سازٔه زيرزميني مغار مناسب است.   
  شود. زيرا در باالي سطح ايستابي واقع شده و جريان آب زيرزميني وارد آن نمي  
  شناسي زمين ۸۰و  ۷۹هاي  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۰

  ضدسرطان است.  بسيار مفيد بوده و مادٔه Seمصرف   
  شود.  باعث استحكام دندان و استخوان مي Fمصرف   
  شناسي زمين ۸۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۱

  اي بسيار نرم است. (درجۀ سختي يك دارد.)   هاي ضدآفتاب كاربرد دارد و ماده كاني تالك در پودر بچه و در صنايع آرايشي و كرم  
  شناسي زمين ۹۱صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۲

  شود كه محصول تنش فشاري است.  هاي كامبرين، اردووسين، سيلورين و دونين ديده مي خوردگي، اليه قبل از دورٔه پالئوژن، در شكل چين  
  شناسي زمين ۹۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۳

  كه حركتي قائم دارد، موج الو حركتي افقي دارد.  Sلي از نوع سطحي هستند و برخالف موج اي الو و ري  دو موج لرزه  
  شناسي زمين ۱۰۷صفجۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۴

  اوند است. غربي بوده و داراي قلۀ دم -سنگ است و داراي دو بخش شرقي هاي زغال هاي رسوبي و رگه شناختي البرز داراي سنگ پهنۀ زمين  
  شناسي زمين ۱۱۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۵

  هاي ژئوتوريسم در ايران است.  درٔه ستارگان قشم از زيبايي  

  
  ۱رياضي  ۲۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۶

ntصورت  به dو قدرنسبت  t1ۀ اول اُم يك دنبالۀ حسابي با جمل nنكته: جملۀ    t (n )d  1   گويند.  جملۀ عمومي نيز مي ntباشد كه به  مي 1
  مطابق اطالعات سؤال داريم:  

t t t d (t d) t d t d t d           3 6 1 1 1 1 12 2 2 5 2 2 10 8 0  
t t d t   9 1 98 0  
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  ۱رياضي  ۹۶صفحۀ *  سادهصات سؤال: * مشخ ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۷
  نسبت داده شود.  Bدقيقاً يك عضو از  Aاي بين اين دو مجموعه است كه در آن به هر عضو   ، رابطهBبه مجموعۀ  Aنكته: يك تابع از مجموعۀ   
و  a2خـارج شـده، بايـد مقـادير  دو پيكان ۳فقط يك فلش خارج شود، بنابراين چون از عضو  Aدر نمودار پيكاني بايد از هر عضو مجموعۀ   

a    با هم برابر باشند: 1
a a a    2 1 1  

برابر  fبرد تابع    a ,a ,a 22 1 aباشد كه اگر  مي 3  1 صورت  باشد، برد تابع به 2  .است  

  باشد.  عضو برد تابع نمي a3دقت كنيد عدد   
  ۱رياضي  ۸۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۸

yصـورت  نكته: نمودار هر معادله به   ax bx c  2  را كـه در آنa ،b  وc  اعـداد
aحقيقي هستند و     گوييم.  ، يك سهمي مي0

bxنكته: هر سهمي يك محور تقارن به معادلۀ   
a

  دارد كه از رأس سهمي عبـور  2

aكند. اگر  مي  aترين نقطۀ آن و اگـر  باشد، رأس سهمي پايين 0  باشـد، رأس  0
  باشد.  رين نقطۀ آن ميسهمي باالت

xمطابق فرض سؤال     b                    محور متقارن سهمي است، پس داريم: 1 by x bx x b
( )


         


2 2 1 22 1 2  

xباالترين نقطۀ سهمي همان رأس آن است، پس كافيست عرض سهمي را در نقطۀ       دست آوريم:  به 1
xy x x y         12 2 2 1 2 2 3  

  ۱رياضي  ۱۲۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۹
روش، مرحلـۀ  mروش و براي هركدام از ايـن  mطوري كه براي انجام مرحلۀ اول  نكته (اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل دو مرحله باشد به  

mوان به ت روش انجام داد، كل كار را مي nدوم را بتوان به  n  .روش انجام داد  
,بايد با اعداد    , , , ,0 1 2 6 7 كنيم، دقت كنيد در رقم  باشد، پس ابتدا رقم يكان را انتخاب مي ۶تر از  رقمي ساخت كه يكان آن بزرگ۳عددي  ،9

  توان از عدد صفر استفاده كرد:  صدگان نمي

 ·I§Ä » oÿÅ q]ï¾M ,

  
 

7 9

4 4 2 32  

  ۱رياضي  ۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۰
Sinزاويۀ دلخواهي باشد، همواره داريم:  نكته: اگر    Cos   2 2   بنابراين:  ،1

Cos Sin Cos Sin

Sin Cos Sin Cos

          

          

2 2 2

2 2 2
1 1
1 1

  

Cos     زاويۀ دلخواهي باشد، همواره داريم:  نكته: اگر      1 Sinو  1   1 1  
  با توجه به اطالعات سؤال و نكته داريم:  

)۱     ( .در ربع اول يا چهارم استCos Sin Cos


       2

0
1 0  

)۲     ( .در ربع دوم يا چهارم است−H¼á w ÆoÎ ¢Lö
( )

Sin Sin
tantan (Sin )



        
       



1 1 2 3 4
03 0  

  ارد. در ربع چهارم قرار د )، زاويۀ ۲) و (۱پس با توجه به اشتراك (  
  ۱رياضي  ۶۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۱

  دانيم:  نكته: مي  

(a b)(a ab b ) a b

(a b)(a ab b ) a b

     


    

2 2 3 3
2 2 3 3  

  كنيم:  را گويا مي Bابتدا كسر   

B B
( ) ( )

   
      

   

3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 33

1 4 2 1 4 2 1 4 2 1
2 1 4 2 1 2 1

  

B              آوريم: دست مي شده را به حال حاصل عبارت خواسته   A ( ) ( ) (B A) ( )          3 33 3 3 3 34 2 1 2 1 4 4 4  

a  0 a  0

bx
a

  2
bx
a

  2
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  ۱رياضي  ۸۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲
دانيم اگر مخرج كسري برابر صفر باشد، آن  نكته: براي تعيين عالمت عبارات كسري، ابتدا بايد ريشۀ(هاي) صورت و مخرج را تعيين كرد و مي  

  باشد.  كسر در آن نقطه تعريف نشده مي
xبا توجه به جدول       باشد.  حتماً ريشۀ مخرج مي 1

xx a a a        12 0 2 0 2  
  رويم:  يابي صورت مي حال به سراغ ريشه  

x x (x ) x b a b              2 24 4 0 2 0 2 2 4  
x(دقت كنيد    b باشد.)  ريشۀ صورت مي  
  ۱رياضي  ۱۰۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳
yصورت  نكته: هر تابع كه به   ax b  شود.  يك تابع خطي ناميده مي ،شود نمايش داده مي  
yبا توجه به نكتۀ باال، اگر بخواهيم تابع    (a )x ax b   22 در تابع حضور  x2برابر صفر باشد تا  x2يك تابع خطي باشد، بايد ضريب  2

  نداشته باشد، پس: 
a a f (x) x b      2 0 2 4  

)تابع از نقطۀ    , )1   كند، بنابراين:  عبور مي 5
f ( ) b b     1 5 4 5 1  
f (x) x f ( ) ( )        4 1 2 4 2 1 7  

  ۱رياضي  ۱۴۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴
Aاي يك آزمايش تصادفي باشد و   فضاي نمونه Sنكته: اگر    S  يك پيشامد در فضايS  باشد، احتمال رخـداد پيشـامدA  يعنـيP(A) 

  باشد كه:  مي
n(A)P(A)
n(S)

  

P(Aرخ ندهد و  Aدهد كه  وقتي رخ مي Aباشد،  Aمتمم پيشامد  Aنكته: اگر    ) P(A)  1 باشد.  مي  
)عضو دارد.  ۳۶اي   تاس فضاي نمونه دودر پرتاب    ) 6 6 36   
باشـد را  بيست و بيشتر مـي ،ضرب دو عدد ه حاصلضرب اعداد روشده بايد كمتر از بيست باشد، بهتر است حاالتي ك با توجه به اينكه حاصل  

  دست آوريم.  به
 A ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )  4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6   ضرب بيشتر يا مساوي بيست حاصل :6

P(A ) P(A)      8 2 2 7136 9 9 9  

  ۲رياضي  ۱۶۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵

nxدهيم و برابر است با:  نمايش مي xها را با  نكته: ميانگين داده   x x
x

     
 1 2

n
  باشد.  ها مي تعداد كل داده nها و  داده ixكه در آن  

  م و داريم: دهي نمايش مي 2نامند و با نماد  ها از ميانگين را واريانس مي نكته: ميانگين مجذور اختالف داده  

n(x x) (x x) (x x)
n

        
 

2 2 21 22  

  با توجه به نكات داريم:  

, , , , x    
   

3 4 9 7 2 253 4 9 7 2 55 5  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /            
    

2 2 2 2 22 3 5 4 5 9 5 7 5 2 5 4 1 16 4 9 34 6 85 5 5  

  ۲رياضي  ۲۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶
ها ضـرب  ترين مضرب مشترك (ك. م. م) مخرج كوچكها در  توان دو طرف تساوي را پس از تجزيۀ مخرج نكته: براي حل يك معادلۀ گويا مي  

  آمده نبايد مخرج كسرها را صفر كنند. دست هاي به كرد تا معادله از حالت كسري خارج شود. جواب
  كنيم: با توجه به نكته، معادله را حل مي  

¥oTz¶ Zoh¶

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

           
        

2 2
2

4 1 2 4 1 2 2 22 2 2 2 2 24   

(x ) (x )(x ) (x ) x x x x x x x                   2 2 24 1 2 2 2 4 2 2 4 6 2 4 2  
  x    ريشۀ مخرج كسر است، بنابراين معادله ريشه ندارد.  2
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  ۲رياضي  ۴۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷
آورد كه با هم و با  وجود مي الزاويه به الزاويه، ارتفاع وارد بر وتر، دو مثلث قائم نكته: در هر مثلث قائم  

  مثلث اصلي متشابه هستند. 

ABH AHC ABC
  

   
  

AHباشد؛ يعني  الزاويه، ارتفاع وارد بر وتر، واسطۀ هندسي بين دو قطعۀ جداشده روي وتر مي نكته: در هر مثلث قائم   BH HC 2.  
CHگيريم، بنابراين داريم:  در نظر مي xرا مساوي  BHاندازٔه    x 4   

xAH BH HC (x)( x) x x       02 216 4 4 2  

ABC
x BC S AH BC AB AC           

1 12 2 8 10 2 2  

AH BC AB AC AB AC AB AC          4 10 40   
AB، يعني ABCضرب اضالع قائمه در مثلث  بنابراين حاصل   AC  باشد.  واحد مي ۴۰برابر  
  ۲رياضي  ۶۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸
fنكته: اعمال جبري روي توابع    (x)  وg(x) شود كه دامنۀ دو تابع عضو مشترك داشته باشند؛ يعني:  زماني تعريف مي  

(f g) f gD D D    
(f g) f gD D D    

 f f g( )
g

D D D x | g(x)   0  

     f g f g

f ( )
g( )

D , , , , D , , , D D ,
f ( )
g( )


         
 

1 0
1 21 2 5 3 5 2 0 1 1 2 2 1
2 1

  

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

  
  
2 2 1 01 01 1 2 0  

fعريف نشده ت f ( ) ( )( )( )
g f g( ) f ( )

 
  

  
2 2 2 2 1 22 2 2 1 1 0  

  برد تابع 0 f( )(x) ( , )
g f

  

2 1 0  

  ۲رياضي  ۵۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹
fنكته: براي رسم نمودار وارون تابع    (x) كافيست قرينۀ نمودار ،f (x)  را نسبت به خطy x  كه همان نيمساز ناحيۀ اول و سوم است رسم

  كنيم. 
fنكته: براي رسم نمودار    (x)  بايد نمودارf (x)  را نسبت به محورx .ها قرينه كنيم  
fكنيم و سپس  هر ضابطه را جداگانه رسم مي   (x) كنيم:  را با توجه به دامنۀ هر ضابطه رسم مي  

  
  

fحال قرينۀ    (x)  را نسبت به خطy x كنيم:  رسم مي  
  
  
  
  
  

  پاسخ است. ۱بنابراين گزينۀ   

x

y

x

y

x

y
f (x)x2

x

y x 2
y x

y x 

» 

y xy

A

B CH x4x

4

A

B CH
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  ۱رياضي  ۸۵تا  ۸۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۰

نكته:   
Sin( ) Cos

Cos( ) Sin

    
      


2

2

و  
Sin( ) Cos

Cos( ) Sin

    
     


2

2

   

نكته:   
Sin( ) Sin
Sin( ) Sin
Cos( ) Cos

     
     
      

و  
Sin( k ) Sin
Sin( k ) Sin
Cos( k ) Cos

    
      
     

2
2
2

   

  كنيم:  با توجه به نكات، عبارت را ساده مي  
Cos Sin Cos( ) Sin( ) Sin Sin Sin Sin tan
Cos Sin Cos( ) Sin( ) Cos Cos Cos Cos

                
     

                
100 350 90 10 360 10 10 10 2 10 10 10190 80 180 10 90 10 10 10 2 10 10  

  ۲رياضي  ۱۱۳و  ۱۱۱هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱
aاعداد حقيقي و مثبت و  bو  aنكته: اگر     nباشد، آنگاه:  1

a alog b n log b   
aاعداد حقيقي و مثبت و  cو  a ،bنكته: اگر       آنگاه: باشد،  1

a a alog bc log b log c  )۱ a a a
blog log b log c
c
  )۲

aاعداد حقيقي و مثبت و  cو  a ،bنكته: اگر     cو  1  c             باشند، آنگاه:  1
a a

c

log b logblog b (c log b )
log a loga

   10  

           با توجه به نكات باال داريم:   
log loglog log log / / /log

log log log / /log

 
      

 

1
2

2

15 35 3 5 3 0 7 0 24 0 94 94 4725 3 102 10 5 1 0 7 0 3 30 15
5

  

log(دقت كنيد:    log 2 1 5(  
  ۲رياضي  ۱۳۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲
fنكته: تابع    (x)  درx a  پيوسته است هرگاهx a ر دامنۀ تابع باشد و د

x a x a
lim f(x) lim f (x) f (a)

  
 .  

     مطابق نكته داريم:  
x x
lim f (x) lim b x b (x x )

  
            

1 1
1 2 1 1 1 )۱  

) پس شود، مي نزديك يك عدد به راست سمت از x وقتي كنيد دقت   x) شود. مي - ۲ برابر آن صحيح جزء مقدار و دارد قرار - ۱ عدد چپ سمت در    

x
lim f (x) a Cos a


    

1
1 )۲  

f ( ) 1 3 )۳  

a       بنابراين:  
b a a b

b


           

42 1 1 3 41  

  ۲رياضي  ۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳
  آيد: دست مي از رابطۀ زير به Bو  Aخط  وسط پاره Mنكته: مختصات نقطۀ   

A B
mA A

B B A B
B

x xxA(x ,y )
B(x ,y ) y yy

      

2

2

  

امتـداد  APاندازٔه  وصل كرد و به Pبه  Aبايد از  Pنسبت به نقطۀ دلخواه  Aراي پيدا كردن قرينۀ نقطۀ دلخواه ب  
  باشد:  مي AAخط  وسط پاره Pدست آيد. در واقع نقطۀ  به Aداد تا نقطۀ 

  
  بنابراين داريم:   

A A
P P A A A P A

x xx x x x x x x
 


      2 22  

A A
P P A A A P A

y yy y y y y y y
 


      2 22  

A

A

x ( ) (m ) mA(m , )
A ( m , m )

P( , m) y ( m) ( ) m




               

2 5 1 91 2 9 4 25 2 2 2 2 4 2  

yروي خط  Aچون نقطۀ    x   :است، بنابراين                                                     m ( m) m m          74 2 9 3 7 3  
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  ۲رياضي  ۱۳۱صفحۀ *  دشوارشخصات سؤال: * م ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴

اگر در محاسبۀ   
x a

P(x)lim
Q(x)

P(a)اي هستند؛   دو چندجمله Q(x)و  P(x)كه   Q(a)  توان حاصل حد را محاسـبه كـرد و  باشد، نمي 0

xرا بر  Q(x)و  P(x)بايد ابتدا  a  تقسيم كرد و سپس برx a آوريم.  دست مي ساده كنيم و سپس با قانون تقسيم حد را به  

x

ax a a alim
b bx x b

  
  

2
21

0
3 32

  

xشود كه با فرض سؤال مغايرت دارد، پس  باشد حاصل حد برابر صفر مي عددي مخالف صفر b3اگر     ريشۀ صـورت و مخـرج كسـر  1
  باشد، در نتيجه مخرج كسر نيز بايد صفر باشد:  مي

b b    3 0 3  

                                                              بنابراين:  
x x x

ax a a(x )(x ) a(x ) a alim lim lim a
(x )(x ) xx x  

         
   

2
21 1 1

1 1 1 2 2 41 3 3 4 22 3
  

  ۲رياضي  ۱۴۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵
P(Aكه با  Bبه شرط  Aنكته: منظور از احتمال    | B) دهيم، احتمال وقوع پيشامد  نمايش ميA شرط آنكـه بـدانيم پيشـامد  است، بهB  رخ

P(Aداده است و داريم:  B)P(A | B)
P(B)


   

P(Aدانيم  نكته: مي   B ) P(A B)    زيرا پيشامدA B دهد كه  زماني رخ ميA  رخ دهـد، ولـيB 
Aهم رخ دهد، پس در حالت كلي  Bرخ دهد و  Aرخ ندهد، يعني  B A B    .است  

P(A B) P(A) P(A B)     
  با توجه به اطالعات سؤال داريم:   

P(A) P(B) , P(A | B) , P(B | A) ?  
15 2  

P(A) P(B)P(A B) P(A B) P(A B)P(A | B) P(B | A)
P(B) P(A)P(A)

      5 1 1 1
1 2 10 10
5

    

P(B A) P(A B ) P(A B) P(A) P(A B) P(A) P(A B)P(B | A) P(B | A)
P(A) P(A) P(A) P(A) P(A) P(A)
              

1 91 1 10 10
     

P(B                  حل باال ثابت شد كه: نكته: با توجه به راه   | A) P(B | A)  1   

  
  ۲شناسي  زيست ۲و صفحۀ  ۱شناسي  زيست ۱۶و  ۱۵هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۶
) ينيكـوپروتئيگل و ينيپروتئ يبخش( هيپا يغشا يدارا هم و پوشاند يم را يمر هم كه است هيچندال يسنگفرش يپوشش بافت دو، ۀنيگز از منظور  

  .دارند يمكعب يظاهر ها اختهي بافت، نيا اعماق در كه ميكن يم مشاهده م،يكن نگاه دهم كتاب ۱ فصل ۱۶ شكل به اگر باشد؛ يم خود ريز در
  :ها نهيگز ريسا علت نادرستي  
 و صـاف ۀچيماه يها يژگيو از يبيترك( دارد مخطط يظاهر و شود يم منقبض يراراديغ صورت به انسان، بدن در يقلب ۀچيماه بافت :۱ گزينۀ  

 و اسـت غيـرارادي انعكـاس در نيـز اسـكلتي ماهيچـۀ بافـت .باشـند يم يا دوهسته بعضاً و اي هسته تك اغلب آن، يها اختهي كه )ياسكلت
  باشد. مي اي چندهسته

 بافـت معمـوالً كـه باشـد يمـ درشت يها مولكول از يمخلوط و چسبنده رنگ، يب شفاف، يا نهيزم ٔهماد يدارا سست يونديپ بافت :۳ گزينۀ  
  .هيحاش در نه و داشته قرار ها آن مركز در باًيتقر بافت نيا يها اختهي ۀهست دهم، كتاب ۱ فصل ۱۷ شكل طبق .كند يم يبانيشتپ را يپوشش

 بـا ارتبـاط در حيتوض نيا كه ديكن دقت باشد؛ يم )بانيپشت( اينورگل و نورون ۀاختي نوع دو يدارا خود كه است يعصب بافت منظور :۴ گزينۀ  
  )باشد. ينم درست همواره ٔهواژ از استفاده پس( .كند ينم صدق ها اينوروگل با رابطه در و باشد يم درست ينورون يها اختهي
  ۱ شناسي زيست ۲۳ تا ۲۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۷
 معـده آن، از قبل كه است دوازدهه شود، يم انجام آن در مواد گوارش يانيپا مراحل كه گوارش ۀلول از يبخش .است معده الؤس صورت منظور  

  .كنند يم ترشح يمخاط ٔهماد غدد، يها اختهي يبعض و يسطح يپوشش يها اختهي معده در .دارد قرار
  :ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
  .سازد ينم را سلولز يۀتجز يبرا ازيموردن مينزآ مثال سازد؛ ينم را ها دراتيكربوه مۀه گوارش يبرا ازين مورد ميآنز ما گوارش دستگاه :۱ گزينۀ  
 دٔهرو يهـا ميآنـز و لوزالمعده يها پروتئاز تيفعال ۀجينت در و كيبار ٔهرود در اما كند، يم آغاز معده در را ها نيپروتئ گوارش نيپپس :۲ گزينۀ  

  .شوند يم هيتجز دهاينواسيآم به ها نيپروتئ ك،يبار
  .معده نه ،است كيبار ٔهرود به مربوط ها ديپيل كامل گوارش :۳ گزينۀ  

A B

A B
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  ۱ شناسي زيست ۳۲ تا ۳۰ ،۲۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۸
  .است درست نهيگز نيا ۲۱ شكل اساس بر كه است دان نهيچ ملخ، يمر يانتها ميحج بخش از منظور  
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  .ردانيش نه دارد، قرار يرابيس در گوارش يبرا الزم يها كروبيم يول ،است ردانيش نهيگز نيا منظور :۱ گزينۀ  
  .يگوارش ۀلول نه دارد، يگوارش ٔهحفر دريه كه ديباش داشته توجه ديبا نهيگز نيا در :۳ گزينۀ  
  .معده نه كند، يم ليتسه را غذا كردن ابيآس فرايند سنگدان اما شود، يم آغاز معده در ها نيپروتئ گوارش انسان در :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۲۰ تا ۱۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۹
  .باشند يم درست كتاب متن طبق زين ها نهيگز يۀبق .دارد ادامه مخرج تا دهان از كه است وستهيپ يا لوله گوارش، ۀلول  
  ۱ شناسي زيست ۷۶ و ۶۷ تا ۶۵ ،۴۶ ،۴۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۰
 مشـاهده يگيمـالپ يهـا لوله جانوران، نيا در .كند يم عمل موادشان گردش دستگاه از مستقل هسامان نيا كه دارند يسيدينا تنفس حشرات  
  .شود يم ها آن وارد آب همراه به دياس  كياور كه شود يم
  :ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
 بـالغ ستانيدوز و يخاك يها كرم كه باشد يم مرطوب ،يتنفس يگازها تبادل خاطر به دارند، يپوست فستن كه يجانوران پوست سطح :۲ گزينۀ  

  .شود يم مشاهده )يخاك كرم مثل( يحلقو يها كرم در فقط بسته مواد گردش دستگاه نيتر ساده يول باشند؛ يم يژگيو نيا يدارا
 ترشـح ييهـا ميآنـز در،يـه بـدن ٔهواريد يها اختهي .ندارند تنفس يبرا يا ژهيو ارساخت در،يه مثل يجانوران و اختهي تك جانداران :۳ گزينۀ  
  .دهند يم انجام جانور نيا در را يا اختهي برون گوارش كه كنند يم
  .دارد وجود انيماه در فقط يجانب خط كه شود يم دهيد مهرگان بي برخي و ستانيدوز نوزاد و انيماه در يآبشش تنفس :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۴۱ تا ۳۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز خ:پاس -۱۲۱
  .است درست »ب« مورد تنها  
  :موارد يبررس  
 راند، يم رونيب به را ها شش درون يهوا و شود يم كينزد حلق به د،يآ يم در خود شكل يگنبد و استراحت حالت به افراگميد ٔهپرد يوقت )الف  

 منقـبض يداخلـ يا دنده نيب يها چهيماه ق،يعم بازدم برخالف يعاد بازدم در .باشد قيعم بازدم اي و يعاد زدمبا تواند يم حالت نيا كه
  .شوند ينم

 زيـن يخـارج يا دنده نيب يها چهيماه ،)كند يم دايپ مسطح يحالت كه( افراگميد ۀچيماه انقباض بر عالوه ،يعاد دم برخالف قيعم دم در )ب  
  .شوند يم )يمر از ها آن كردن دور( جناغ و ها دنده بردن جلو و االب موجب و شوند يم منقبض

 شـش مجـاورت كه ديكن دقت يول ،دارند ياسفنج يحالت است، داده ليتشك يحبابك يها سهيك را حجمشان شتريب نكهيا علت به ها شش )ج  
  !تر نييپا نه و باشد تر كوچك راست شش از يكم كه شود يم باعث قلب، با چپ

 كـامالً يظاهر با يگريد و است تر فراوان كه يفرش سنگ يپوشش بافت جنس از يكي است، شده ليتشك اختهي نوع دو از ها حبابك ٔهارويد )د  
 در موجـود ماكروفـاژ يهـا اختـهي كـه ديـكن دقت .كند يم ترشح و ديتول )هواست مجاور كه يسطح در( را فعال سطح عامل كه متفاوت
  )ميدار وارهيد در اختهي نوع سه گفت توان ينم پس( .شوند ينم حساب ارهويد يها اختهي جزو ها، حبابك

  ۱ شناسي زيست ۵۲ و ۵۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۲
 بطن دو نيب ٔهواريد وارد و شود يم منشعب يبطن - يزيدهل گره از كه يهاد ۀشبك از يتار ۀدست .ديكن نگاه يدرس كتاب ۵۲ ۀصفح ۷ شكل به  
  .كند يم منتشر ها بطن يا چهيماه يتارها نيب را يكيالكتر اميپ ،شود يم
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
 دوم، هگر به را يكيالكتر اميپ است، گريد هگر از تر بزرگ كه يزيدهل - ينوسيس هگر يعني قلب، اول هگر از تار ۀدست سه شكل طبق :۱ گزينۀ  
  .كنند يم تيهدا ،دارد قرار يلخت سه ۀچيدر عقب در و راست زيدهل يپشت ٔهواريد در كه يبطن - يزيدهل هگر يعني
  .است يا چهيماه يتارها تمام يها يژگيو از آن تيهدا و اميپ انتقال اما ،است قلب يهاد ۀشبك يتارها يژگيو تنها يكيالكتر اميپ جاديا :۲ گزينۀ  
 وجـود قيعا يۀال كه يصورت در .كند ها رگ وارد را خون تا است باال سمت به آن نوك از بطن ۀچيماه انقباض جهت يعيطب صورت به :۳ گزينۀ  

 انقباض و شود يم منتقل بطن به زهايدهل يا چهيماه يتارها توسط انقباض اميپ ،يبطن - يزيدهل هگر توسط اميپ انتقال از زودتر باشد، نداشته
  .بود خواهد آن نوك سمت به باال از بطن

  ۱ شناسي زيست ۵۳ تا ۴۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۳
 تعـداد اما است، عدد ۳ ينيس ۀچيدر هر ٔهسازند يارتجاع قطعات تعداد كه ديشو يم متوجه ديكن نگاه يدرس كتاب ۴۹ صفحه ۴ شكل به اگر  

  .است عدد ۴ يشش يها اهرگيس
  :ها نهيگز ساير بررسي  
  .است هيثان ۷/۰ برابر هم زيدهل استراحت .است ۴/۰ قلب يعموم ستراحتا و ۳/۰ يبطن انقباض :۱ گزينۀ  
  .است درست كامال :۳ گزينۀ  
 در .اسـت فرد آن يقلب ده برون با معادل كه شود يم خارج خون تريل ۵ بطن هر از قهيدق هر در نيانگيم طور به بزرگسال فرد كي در :۴ گزينۀ  

  .شد خواهد خارج خون تريل ۱۰ قهيدق هر در بطن دو هر از جهينت
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  ۱ شناسي زيست ۶۴ و ۶۲ هاي  صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۴
  .شود يم انجام استخوان مغز در يساز خون بالغ انسان بدن در اما است، درست اول بخش  
  :ها نهيگز ساير بررسي  
  .است يدرس كتاب متن :۱ گزينۀ  
 شـانيغشا جـهينت در و دارنـد هسـته استخوان مغز در ليتشك بدو در قرمز يها چهيگو )۶۱ صفحۀ كلش (طبق است، درست كامال :۲ گزينۀ  

  .ديآ يم در فرورفته صورت به طرف دو از ها آن يغشا هسته دادن دست از از پس ست،ين فرورفته
  .شوند يم محسوب خون يا اختهي بخش جزو و نديآ يم وجود به تيوسيمگاكار شدن تكه تكه اثر در كه هستند يا اختهي قطعات ها گرده :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۷۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۵
 .است آن باالرو بخش در مواد حركت جهت با جهت هم هنله ۀلول مجاور اهرگيس در خون حركت جهت ،يدرس كتاب ۷۲ ۀصفح ۵ شكل طبق  

  :ها نهيگز ريسا بررسي
  .دارد را طول نيكمتر بخش نيتر ميضخ و طول نيشتريب بخش نيتر نازك :۱ گزينۀ  
  .شود يم شتريب هيكل يمركز بخش سمت به حركت با كننده جمع يمجرا قطر كه دينيب يم ۵ شكل در :۳ گزينۀ  
  اند. گرفته منشأ سرخرگ از يا دورلوله و گلومرول يرگيمو شبكه هردو :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۵۷ صفحۀ و ۱ شناسي زيست ۷۵ و ۷۰ هاي صفحه * متوسط * ال:سؤ مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۶
 قيـرق امـا ،شود يم دفع بدن از قيرق ادرار ياديز مقدار و شد نخواهد بازجذب هيكل در آب نشود، ترشح يضدادرار هورمون يعلل به بنا اگر  

  .ادرار در موجود وادم مقدار در رييتغ نه است، هيكل در آب بازجذب عدم علت به ادرار بودن
  :ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
  .است يهورمون ميتنظ ها آن از يكي .دارد قرار يمختلف عوامل ميتنظ تحت انسان بدن در آب ميتنظ :۱ گزينۀ  
 مركـز شـدن فعـال آن ۀجـينت كـه شود يم كيتحر پوتاالموسيه در يتشنگ مركز رود، فراتر يمشخص حد از مواد نيا غلظت اگر :۲ گزينۀ  

 شود يم ساخته پوتاالموسيه در تنها يضدادرار هورمون اما ،است يضدادرار هورمون ترشح گريد طرف از و آب دنينوش به ليتما و يتشنگ
  .شود يم انجام نيپس زيپوفيه توسط آن ترشح و
  .پوتاالموسيه در اختالل صرفاً نه شود، يم جاديا يليدل هر به بنا يضدادرار هورمون ترشح عدم علت به مزه يب ابتيد :۴ گزينۀ  
  ۱ شناسي زيست ۹۴ و ۹۰ ،۸۸ ،۸۱ ،۸۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۷
 طبق زين ۳ ۀنيگز در !آن يانتها در نه و دارد قرار شهير يانتها يكينزد در نينخست مريستم رايز ،باشد يم نادرست الؤس در شده داده عبارت  

 .است شده ليتشك يا اختهي فيرد چند از و بوده هيچندال خرزهره اهيگ در نيريز روپوست هم و ييرو روپوست هم ،يدرس كتاب ۲۴ شكل
  .اند شده انيب يدرست به و باشد يم كتاب متن هم ها نهيگز يباق
  ۱ شناسي زيست ۱۰۹ و ۱۰۸ ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۹۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۸
  هستند. نادرست ه» و الف«  
  :موارد يبررس  
  ).شوند يم محسوب دار دانه ندارند، گل نكهيا با بازدانگان مثالً( .كنند يم يستيز هم ها قارچ با !دار گل نه و دار دانه اهانيگ درصد ۹۰ )الف  
  .باشد يم درست زين كتاب متن طبق )ب  
 يهـا گرهك در موجود يها يباكتر يول كنند، هيته يآل مواد از را ييغذا و يمعدن مواد نندتوا يم كه دارند فتوسنتز ييتوانا ها يانوباكتريس )ج  

  .ندارند را يتيقابل نيچن ا،يسو اهيگ ۀشير
  .است شده انيب يدرست به و باشد يم كتاب متن زين مورد نيا )د  
 تعـرق پـس شـود، يمـ ساخته نيكوت چون يديپيل باتيترك از پوستك كه شود يم انجام عدسك و پوستك ،ييهوا ۀروزن قيطر از تعرق )ه  

  .شود انجام زين يديپيل يسطح از تواند يم
  ۲ شناسي زيست ۱۸ و ۱۴ ،۱۳ ،۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۹
 ها آن تا رود يم زين )انشعاب كي هركدام( ها شاخك درون به اعصاب از يانشعابات كه ميشو يم متوجه م،يكن دقت كتاب »پ« -۲۱ شكل به اگر  

  .كنند يده عصب را
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  !آن كردن وارد نه و باشد يم ميسد وني كردن خارج يبرا ATP مصرف ،يدرس كتاب »ب« -۶ شكل طبق :۱ گزينۀ  
  .باشد يم درست و واضح كتاب، ۱۸ شكل طبق :۲ گزينۀ  
  .باشد يم درست ،يدرس بكتا ۷ تيفعال شكل طبق زين نهيگز نيا :۳ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۶ و ۳ ،۲ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۰
 )سـر سه نه ( سر دو ۀچيماه يها رشته به اختهي نيا و كند يم خارج نخاع از را اميپ كند، يم يرسان عصب سر دو ۀچيماه به كه يا يحركت يعصب ۀاختي  

  .است متصل
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .كند يم برقرار را يحركت و يحس يها اختهي نيب ارتباط و ندارد نيليم غالف خود، يها  دارينه و ها آسه اطراف در رابط يعصب ۀاختي :۱ گزينۀ  
  .است گرفته قرار نخاع از خارج در آن )يسلول( يا اختهي جسم و است دار نيليم و ليطو تيدندر يدارا يحس يعصب ۀاختي :۲ گزينۀ  
  .دارد را يا چهيماه يها اختهي كيتحر ييتوانا كند، يم يرسان عصب سر دو ۀچيماه به كه يا يحركت يعصب ۀاختي :۳ گزينۀ  
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  ۲ شناسي زيست ۸۹ و ۸۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۱
 بزرگ اندازه از شيب تومور ز،ين يموارد در البته بزنند، بيآس خود مجاور يها بافت به كه شوند ينم بزرگ قدر آن معموالً ميخ خوش يتومورها  
  .كند يم جاديا اختالل بدن يها اندام اعمال انجام در و شود يم
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .است درست كامالً يدرس كتاب متن طبق :۲ گزينۀ  
  .ستين يقطع اما يد،نما )متاستاز( ينيدگرنش تواند يم )يسرطان( ميبدخ تومور يدرس كتاب متن به توجه با :۳ گزينۀ  
  .است درست و باشد يم كتاب متن نيع زين نهيگز نيا :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۰۴ و ۱۰۳ ،۹۹ ،۹۳ ،۹۲ ،۸۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۲
  است. نادرست »ب« مورد  
  :موارد يبررس  
 كنـار در طـول از همتا يها تن فام م،يتقس نيا پروفاز در كه شود يم ليتبد هيثانو تياسپرماتوس به ۱ وزيم ميتقس با هياول تياسپرماتوس )الف  

  .دهند يم ليتشك تتراد نام به فامينكيچهار يساختار و رنديگ يم قرار هم
 كـه( .است ها تن فام نيا نبودن اي بودن مضاعف در تفاوتشان يول ،باشد يم تني فام ۀمجموع كي يدارا ه،يثانو تياووس همانند دياسپرمات )ب  

  )باشند يم مضاعف ه،يثانو تياووس يها تن فام و مضاعف ريغ دياسپرمات يها تن فام
 يولـ دارد؛ قرار يشكم ۀمحوط درون زين رحم و تخمدان كه شوند يم ليتشك رحم لولۀ در دوم قطبي جسم و تخمدان در اول يقطب جسم )ج  

  .نديآ يم جودو هب است، يشكم ۀمحوط زا خارج كه ضهيب ۀسيك در ها زامه
 ۀمرحلـ در .سـازند يمـ را هياول تياسپرماتوس و هياول تياووس يها اختهي بيترت به خود، توزيم ميتقس با ياسپرماتوگون هم و ياووگون هم )د  

 شـدن برابـر و هـا تـن فـام ادتعـد شدن دوبرابر موجب امر نيهم و شوند يم جدا گريكدي از مضاعف تن فام هر يها فامينك توز،يم آنافاز
  .شود يم اختهي در ها آن به متصل يها سانترومر با تعدادشان

  ۲ شناسي زيست ۱۰۷ و ۱۰۶ ،۱۰۱ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۳
 يهـا اختـهي كـه اسـت يتولسـر يها اختهي ،FSH هورمون هدف يها اختهي و  ينينابيب يها اختهي LH هورمون هدف يها اختهي مردان، در  
  .دارند قرار ساز زامه يها لوله از خارج در ،يسرتول برخالف ينينابيب
  :ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
  ).XY نه( است XX زنان، يها تن فام كه باشد يم زنان بدن در شان تيفعال نوع علت به ها آن يگذار نام :۱ گزينۀ  
  !يجنس يها هورمون نه و شوند يم محسوب يجنس محرك يها ورمونه هورمون، دو نيا كه شود دقت :۲ گزينۀ  
 FSH هورمون و )زنانه( پروژسترون و استروژن يجنس يها هورمون ترشح شيافزا باعث زرد جسم بر ريثأت با LH هورمون زنان، در :۳ گزينۀ  
 در هـردو پـس شود؛ يم ها آن از )زنانه( استروژن ينسج هورمون ترشح جهينت در و شدن بالغ و بزرگ باعث ،يكوليفول يها اختهي بر ريثأت با

  .دارند نقش زنانه يجنس يها هورمون ترشح
  ۲ شناسي زيست ۱۱۰ و ۱۰۸ ،۱۰۰ ،۹۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۴
 و شود يم گفته ناليسم كوليوز و پروستات ،يزراهيم يازيپ ٔهغد نوع سه ترشحات ۀمجموع به يمن عيما رايز ،باشد يم نادرست الؤس عبارت  

 شود دقت ديبا يول ،است درست ۳ ۀنيگز حاتيتوض .گفت يمن عيما آن به توان ينم نشده، اضافه آن به ناليسم كوليوز ترشحات هنوز چون
  )است هيال كي چون( .باشد يم نادرست هيثانو تياووس يبرا يا ژله يها هيال اصطالح كه

  :ها نهيزگ ريسا نادرستي علت  
 دست از را خود توپالسميس از ياديز مقدار بعد شوند، يم دار تاژك سپس و جدا هم از ابتدا كه است صورت نيا به ها دياسپرمات زيتما :۱ گزينۀ  
  .كنند يم دايپ دهيكش يحالت تينها در و رديگ يم قرار زامه سر در مجزا صورت به و شده فشرده ها آن ۀهست دهند، يم
 شـروع يمدت از پس پرده، نيا كه باشد يم )ونيكور ٔهپرد( نيجن ۀشام برون منشأ دارد، نام تروفوبالست كه تيبالستوس يرونيب يۀال :۲ گزينۀ  

  )دارد نقش ميمستق ريغ طور به پس( .كند يم خون به HCG هورمون ترشح به
  .باشد يم درست كامالً زين كتاب متن طبق نه،يگز نيا :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۱۳۵ و ۱۳۲ ،۱۲۷ ،۱۲۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۵
 جـاديا كـال نام به شكل هم يها اختهي از يا توده سترون، يطيمح در )ميپارانش مانند( ياهيگ يا اختهي از استفاده با توان يم بافت كشت فن در  

  .كرد
  :ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
  .است شده حاصل گل تخمدان قسمت رشد از رايز ،باشد يم يقيحق ٔهويم كي هلو ٔهويم :۱ گزينۀ  
  .دهد يم ادامه خود يشيرو رشد به )سال كي نه( سال نيچند پس باشد، يم چندساله اهيگ كي هلو اهيگ :۲ گزينۀ  
  .كند يم حركت ها زامه از جلوتر يشيرو ۀاختي ۀهست گرده، ۀلول در :۳ گزينۀ  
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  ۲ شناسي زيست ۱۳۵ و ۱۳۱ ،۱۲۶ ،۱۲۱ هاي صفحه * ساده * سؤال: خصاتمش ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۶
  :موارد درست پاسخ يبررس  
  خورش بافت )د  ساقه نيزم اي زومير )ج  دوساله اهيگ )ب  يانيرو يها برگ )الف  
  ۲ شناسي زيست ۱۵۱ و ۱۴۶ ،۱۴۲ ،۱۳۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۷
  .باشد يم درست »د« مورد تنها  
  :نادرست موارد يبررس  
  .شود يم گوارش خود يگوارش يها ميآنز توسط آلوده ۀاختي ي،ا اختهي مرگ در )الف  
  .ستندين شب و روز طول به وابسته يده گل يبرا !)اغلب نه( اهانيگ يبعض )ب  
  !جانبه همه نور نه و است يينورگرا از يا نمونه جانبه تك نور به نسبت رست دانه شدن خم )ج  
 و ياختـه تقسـيم طريـق از ساقه طول رشد موجب و دارد نقش زين دانه بدون يها وهيم ديتول و ها وهيم كردن درشت در نيبرليج هورمون )د  

  شود. مي آن رشد
  ۲ شناسي زيست ۲۵ تا ۲۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۸
 خـود سـاختار در يا رشـته يونـديپ بافـت داشـتن خـاطر به هيال نيا .است يينايب عصب اطراف وششپ با تماس در چشم يخارج يۀال تنها  

  .شود يم محسوب چشم ٔهكر يۀال نيتر محكم
  :ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
 يكـي ( هيقرن داشتن خاطر به يخارج يۀال تنها ،اند تماس در هيزالل با چشم ٔهكر دوم يۀال از هيعنب و يمژگان اجسام و اول يۀال از هيقرن :۱ گزينۀ  

  .ستين چشم يها هيال از كدام چيه جزء يعدس شود دقت .دارد نقش نور شكست در )چشم ٔهكر شفاف يها طيمح از
  .شود يم شناخته چشم ٔهكر يۀال نيتر نازك عنوان به هيشبك فقط اما ،اند تماس در هيزجاج با دوم يۀال يمژك يها چهيماه و هيشبك :۳ گزينۀ  
  .ندارد ميمستق تماس يعدس با يمژگان جسم .دارند نقش تطابق عمل در يعدس و دوم يۀال از يمژگان جسم :۴ ۀگزين  
  ۲ شناسي زيست ۲۹ تا ۲۳ هاي صفحه و ۱ شناسي زيست ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۹
 بدن در يانرژ ٔهريذخ نيبزرگتر يچرب بافت ديدان يم كه طور همان .دارد حضور مچش كرٔه و ها ماهيچه بين يچرب بافت هيصلب يخارج سطح در  

  .شود يم محسوب
  : ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
 يا چـهيماه بافـت ديدان يم كه طور همان .دارند نقش چشم ٔهكر به يورود نور ميتنظ در هيعنب در موجود صاف يا چهيماه يها اختهي :۱ گزينۀ  

  .باشد يم يا هسته تك و شكل يدوك يها هاختي شامل صاف
 نيـا ساختار در ديدان يم كه طور همان .كنند يم ترشح ها آن درون به را يچسبناك مواد ييشنوا يمجار در موجود زير برون يها غده :۲ گزينۀ  

 نكـهيا نـه ،دارند ياندك يا اختهي  نيب يفضا يپوشش يها بافت ي،درس كتاب متن به توجه با ديكن دقت .است رفته كار به يپوشش بافت ها غده
  .باشند يا اختهي نيب يفضا فاقد

 ،باشد يم يونديپ بافت مخصوص نهيگز نيا دوم قسمت .دارند نقش آن حركات در چشم ٔهكر به متصل ياسكلت يا چهيماه يها اختهي :۳ گزينۀ  
  ! يا چهيماه بافت نه
  ۲ شناسي زيست ۴۳ و ۴۱ هاي صفحه و ۱ شناسي زيست ۴۹ و ۴۸ يها صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۰
 ميكلسـ يهـا وني و برگشته استراحت حالت به افراگميد يا چهيماه يها اختهي آن در كه بوده فعال ريغ يتنفس فرايند ينوع يعاد بازدم تنها  

  .شوند يم برگردانده يآندوپالسم يها شبكه به فعال انتقال با ها آن در موجود
  :ها نهيگز ريسا نادرستي تعل  
  .رديگ ينم صورت يا چهيماه انقباض چيه آن در اما ،است همراه يجار يهوا ييجا هجاب با يعاد بازدم مثال طور به :۱ گزينۀ  
 پـر خـود تـام تيـظرف ٔهانداز به ها شش ها آن از كي چيه در اما ،اند همراه اي دنده نيب يها چهيماه انقباض با قيعم بازدم و يعاد دم :۲ گزينۀ  

  .شوند ينم
  .شود يم ها شش از يجار يهوا خروج سبب و شده انجام ياسكلت يها چهيماه انقباض به ازين بدون يعاد بازدم :۴ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۵۹ تا ۵۷ هاي صفحه و ۱ شناسي زيست ۱۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۱
  ! دباش يم درست »الف« مورد تنها  
  : موارد ۀهم يبررس  
 يرو بـر يهمگـ و بـوده گـردن يـۀناح غـدد از مترشـحه يهـا هورمون ،يديروئيپارات و نيتون يكلس ،يديروئيت يها هورمون -درست )الف  

  .دارند رندهيگ ) استخوان بافت ( بدن در موجود يونديپ بافت ترين محكم و نيتر ميضخ
 جـذب افـزايش باعـث D ويتـامين بر اثر با و ندارند يا رندهيگ چيه كيبار ٔهرود سطح در يديوئريپارات  هورمون كه ديكن دقت - نادرست )ب  

  شود. كلسيم
 يهـا بافـت از ميكلسـ برداشـت مـانع بلكـه ،ديافزا ينم استخوان يا نهيزم ٔهماد به را ميكلس نمك نيتون يكلس كه ديكن دقت - نادرست )ج  

  .شود يم ياستخوان
  ! بالغ انسان هر در نه ،شود يم انجام مردان در تنها نيپروالكت هورمون توسط يمثل ديتول دستگاه يها دفراين ميتنظ - نادرست )د  
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  ۲ شناسي زيست ۳۱ تا ۲۸ ،۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۲
  .است ارتباط در باشد يم يا چهيماه گذرگاه ينوع كه حلق اب استاش پوريش قيطر از و شده شناخته هوا از پر ياستخوان ۀمحفظ كي عنوان به يانيم گوش  
  : ها نهيگز ريسا نادرستي علت  
  .باشد يم يدرون گوش به مربوط آن دوم بخش و يانيم گوش به مربوط نهيگز نيا اول بخش :۱ گزينۀ  
 يانواع خود ساختار در يدرون گوش تنها اام ،شوند يم محافظت جمجمه يها استخوان توسط كامل طور به يدرون گوش و يانيم گوش :۲ گزينۀ  

  .باشند يم دارا را يكيمكان يها رندهيگ از
 شـود مي خارج تعادل و شنوايي عصب داخلي گوش از .باشد يم ارتباط در آن با مخچه به خود يعصب يها اميپ ارسال با يداخل گوش :۴ گزينۀ  

  رود. نمي نخاع و مخچه به شنوايي عصب كه
  ۲ شناسي زيست ۷۳ تا ۶۵ ،۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۳
  .دارند نقش يمنيا در سرفه و عطسه قيطر از النخاع بصل و )ميزوزيل ميآنز( بزاق و اشك ترشح قيطر از يمغز پل  
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  )ستين ساز پادتن توسط ييشناسا( .شود يم جاديا ساز پادتن سپس و ييشناسا B تيلنفوس توسط ژن يآنت ابتدا :۱ گزينۀ  
  نيست. ياخته ويروس !!!)ها روسيو نه( .شوند مكمل يها نيپروتئ يساز فعال باعث توانند يم ،متصلند گانهيب ۀاختي به يوقت ها پادتن :۲ گزينۀ  
  .ندارند اپدزيد ييتوانا يول ،شوند متصل پادتن به توانند يم ها خوار درشت ،۷۳ ۀصفح ريتصو طبق :۳ گزينۀ  
  ۲ شناسي زيست ۷۸ و ۷۲ تا ۶۷ هاي صفحه و ۱ شناسي زيست ۶۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۴
  هستند. نادرست همگي  
  :موارد يبررس  
 صـورت اختـهي خـود يهـا ميآنـز توسـط بيتخر نيا بنابر .رديم يم اختهي آن، ياجرا صورت در كه دارد وجود ييها برنامه ها، اختهي در الف)  

  !يعيطب ٔهكشند ۀاختي ميآنز نه ،رديگ يم
  !را ها دانه خود نه ،زدير يم انگل يرو را ها دانه اتيمحتو كه است، لينوفيائوز موردنظر اختهي ب)  
 نيستاميه ها تيحساس رد فقط ها تيماستوس خالف بر ها ليبازوف و  شوند يم ترشح ها ليبازوف و ها تيماستوس از نيستاميه ت،يحساس در ج)  

  .رديگ يم صورت يانرژ مصرف با همواره ها ليبازوف در نيستاميه شدن آزاد نيا بنابر .كنند يم آزاد را
  :شود يم حاصل جهينت نيا ،كتاب از ريز متون به توجه با كه  
  .دارند نيهپار نام به يا ماده و نيستاميه ها اختهي نيا يها دانه .دهند يم پاسخ زا تيحساس مواد به ها، ليبازوف  
 عِيشـا عالئـمِ نيسـتاميه ترشـح ۀجـينت در .هاسـت ليبازوف و ها تيماستوس از نيستاميه ترشح زا، تيحساس ٔهماد به يمنيا دستگاه پاسخ  

  .شود يم جاديا ينيب از زشيبر آ و يقرمز مثل تيحساس
  .شود يم رها نيستاميه دهيد بيآس يها تيماستوس از التهاب، در  
  .شود يم ها نيپروتئ و ها ميآنز تيفعال كاهش باعث و بوده دوم خط يها پاسخ از تب د)  
  ۲ شناسي زيست ۹۴ و ۹۳ ،۸۷ ،۸۵ ،۴۹ ،۴۷ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۵
 طـول شيافـزا دچـار ،ستندين متصل تن فام سانترومر به كه ميتقس دوك يها رشته از يگروه آنافاز، ۀمرحل در يدرس كتاب شكل به توجه با  

  .دينما دايپ )يضيب( دهيكش حالت يكم اختهي تا شده
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  .باشند يم فامينكي  دو اي مضاعف ها تن فام ۱ آنافاز در البته .باشد يم برابر ۲ و ۱ آنافاز ۀمرحل در  تني فام عدد :۱ گزينۀ  
  !شوند ميتقس نزيتوكيس بدون نكهيا نه وندند،يپ يم هم به ينيجن ٔهدور در يلتاسك يا چهيماه يها ياخته :۲ گزينۀ  
  دهد. مي افزايش را زخم بهبود سرعت ، ها  ياخته ميتقس شيافزا با :۴ گزينۀ  

  
  ۱ فيزيك ۱۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۶
W رابطۀ به توجه با   FdCos  كه شود مي مشخص J با N m رابطۀ به توجه با و است معادل F ma كـه شـود مـي مشخص N بـا 

kg m
s

kg معادل J بنابراين است. معادل 2 m

s
 2

  است. 2

  ۱ فيزيك ۳۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال شخصاتم ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۷
A h h A Ah Ah AV V Ah A h Ah h h h               1 2

52 22 2 2 2 4 2 2 2   

P g( h) P
h h PP g ( h) gh

  
  

       

1 2
12

2 75 7 42 2 2 2
   

A
2

A

h
2h

2

h2
h
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  ۱ فيزيك ۳۸ و ۳۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۸

 pI¬ pI¬
(h h )

P gh P gh P P g(h h ) ( ) h h cm


                2 11 2 2 1 2 119500 13000 10 15100   

V (h h )A  1   مايع حجم 2
(h h )

m V / / / (h h ) h h cm
            1 2 4 1 2 1 20 65 13000 10 0 65 0 013 50100  

h h h / cm
h h h / cm

         

1 2 1
2 1 2

50 17 5
15 32 5   

  ۱ فيزيك ۳۰ تا ۲۸ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۹
  ۱ فيزيك ۵۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۰

K v K K K
K mv ( ) ( ) K J

K v K K K
           


2 2 2 2 22 2 2 2
1 1 1 2 1

1 39 9 9 9 4772 26 4 5 265 5   

  ۱ فيزيك ۷۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۱
  داريم: پس است، منفي هوا مقاومت نيروي كار  

f
mghW   5   

v v / v / v   0 2 1 2   

fW E E mgh mv mv mgh mgh m( / v v ) / v

mv v
s

              

    

2 2 2 2 22 1 2 1

2

1 1 1 4 1 4 11 44 10 11 0 445 2 2 5 2 5 2
2000 400 205

   

  ۱ فيزيك ۹۴ و ۹۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۲
  نوشت: توان مي ظرف درمورد  

ýoË

ýoË à¾Ã²»H ´\e
V V ( T)

V V V( )

  
    
   

2 1
2

1
1 3 50

3
   

  نوشت: توان مي مايع ددرمور و  

ÍÄI¶ à¾Ã²»H ´\e

V V ( T)
V V( )

V

    
    

 

2 1
2

1 4 1 504 55
   

  باشد: ظرف ثانويۀ حجم مساوي يا كمتر مايع ثانويۀ حجم كه است الزم نريزد، بيرون ظرف از مايع اينكه براي  

V V V( ) V( ) / /                        2 2
4 1 7501 50 1 150 4 4 50 5 5 150 0 005 3 755 200   

  ۱ فيزيك ۱۰۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۳
F

F F F
F

Q / L J kJQ mL / L L /
Q / L kg kg
           

0 1 650 0 1 6500 6 5650 0 2   

  ۱ فيزيك ۱۱۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۴
  ۲ فيزيك ۱۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۵

M N
k q q q q q q q EE E E E
r d d d d d d

          2 2 2 2 2 2 2
3 2 10 2 3 5

24 4 4 4
   

  ۲ فيزيك ۲۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶

B C
B B

A B B B

V Ed

V V E / E /
V V V

V V E / V E / V

 

                    

0 03 360 0 03 360 3 240 400 1600 02 400 0 02 400 2
   

  ۲ فيزيك ۳۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :اسخپ -۱۵۷

U CV / V V V V           2 3 6 2 21 11 2 10 6 10 400 202 2   

V VE
d m  

 3
20 5000

4 10
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  ۲ فيزيك ۵۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸
U /P W
t

   


33 6 3 1020 60   

nHk¶ ®¨ ÁoUIM nj ½k{ïþ±UP P P I rI

/ / / V

                  

         

3 2 3 3 63 10 3 10 4 10 20 16 10
3 4 0 32 3 32 4 0 83

   

  ۲ فيزيك ۵۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال تمشخصا ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹
R R

R R

V V V
R /

I A I
       

3 3 1 52 2   

I r /
R R r / r

     
   

122 0 51 5 4   

  ۲ فيزيك ۵۹ تا ۵۵ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰
  است: باز كليد وقتي  

  
  
  
  
  
  

  
  

eq
I A

R r


  
  

30 53 2 1   

  است: بسته كليد وقتي  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

eq
I I A

R r
    
  

30 62 2 1   

I I A   1   
  شود. مي بيشتر A1 اهمي، ۲ مقاومت از عبوري جريان ،k كليد بستن با بنابراين  
  )۴ (تمرين ۲ فيزيك ۱۰۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱

  
  

 پروتـون، انحـراف جهـت بـه توجه با شود. مي وارد (الف) شكل مطابق الكتريكي و مغناطيسي نيروي دو پروتون به  
m شود مي مشخص EF F :است  

m E P PF F q vB E q vB E       
  

  است: (ب) شكل صورت به ذره بر وارد نيروهاي جهت شود، پرتاب سرعت همان با منفي اي ذره اگر حال  

E

m m E

F q E

F q vB F F
vB E

 
   
 

   

  شود. مي منحرف پايين سمت به ذره پس  

3

3

6

2 V  30

r  1

6

2 V  30

r  1

6

3

2 V  30

r  1
 

6

2 V  30

r  1

3

2

2 V  30

r  1
 

3

3

6

2 V  30

r  1


k

½IU¼¨ −I~UH

P

EF

mF

(þ²H)

mF

EF

q(J)
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  ۲ فيزيك ۷۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲

F I B F (I ) BF ILBSin / / I / I
F I BF (I ) B

/ I I A
/

                     

    

1 2
12

12 3 23 2 3 2 2 6 3 22
3 2 1

66 1 2 51 2

   

  ۲ فيزيك ۹۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳
 بـين نيروي اينكه به توجه با شود. مي تبديل شكل مطابق ربا آهن يك به القايي جريان اثر در حلقه  

 در ربـا آهن و است ربا آهن S قطب ،A قسمت كه شود مي مشخص پس است؛ جاذبه ربا آهن و حلقه
  كند. مخالفت آن شدن دور با تا شده ايجاد اي جاذبه نيروي لنز، قانون اثر در كه است شدن دور حال

  ۲ يكفيز ۹۵ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴
I I A 1 2 10  

U LI
U LI U U L(I I ) L(I I )(I I )

U LI

(I I ) I I A

         
 


        

22 22 2 21 2 1 2 1 2 1 221 1

1 2 1 2

1
1 1 12

12 2 2
2

180 4 10 42

   

I I I A
I I I A
         

1 2 1
1 2 2

4 7
10 3   

  ۲ فيزيك ۸۹ و ۸۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵
  

BACos Wb            3 4 51 1 1
110 10 20 10 102   

  
  
  
  

BACos ( ) Wb            3 4 52 2
110 10 20 10 102   

  
  

V mV
t

   


 
           
  

5 5 5 2 3
3 3

10 10 2 10 10 5 10 524 10 4 10
  

  
  ۱ شيمي ۶ و ۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۶
x بـا برابـر H11 فراوانـي بگيـريم، نظر در درصد x را H31 فراواني اگر هستند. H31 و H11، H21 هيدروژن، طبيعي ي ها ايزوتوپ     و 90

x با برابر H21 فراواني  x                است: درصد 7 x   3 97 1 0 0 %1   
) نوترون بدون اتم ۹۱۰ اتمي، ۱۰۰۰ نمونۀ يك در پس   H)11، ۸۰ نوترون يك داراي اتم ( H)21 نوترون ۲ داراي اتم ۱۰ و( H)31 .هستند  

( )   80 10 2   ها نوترون كل شمار 100
  ۱ شيمي ۱۹ تا ۱۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۷
  است. درست »ب« عبارت فقط  
  نادرست: ي ها عبارت بررسي  
O) اكسيژن گاز مول يك در  ها اتم شمار نصف )،Fe( آهن مول يك در  ها اتم شمار الف)     است. 2(
/( كلسيم مول ۱/۰ جرم پ)   g 0 1 40 /( وژنهيدر گاز مول ۵/۰ جرم برابر ۴ )،4 g 0 5 2    است. )1

mol كسر از ت)   Cu
/ atom Cu 23

1
6 02 10
  شود. مي استفاده مس ي ها اتم مول شمار به مس ي ها اتم شمار تبديل براي ،

ÂÄI£²HIA
SN

ÂÄI£²HB

B


(þ²H)

60
30

(J)

B


120
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  ۱ شيمي ۳۴ تا ۲۹ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀگز پاسخ: -۱۶۸
s موردنظر اتم الكتروني آرايش   s p s p2 2 6 2 21 2 2 3  عنصر، اين اتم در است. جدول سوم دورٔه و ۱۴ گروه به متعلق و ۱۴ آن اتمي عدد است. 3

   دارد. وجود )p ايه (زيراليه يك برابر فرعي كوانتومي عدد با الكترون ۸ و )s هاي (زيراليه صفر فرعي كوانتومي عدد با الكترون ۶
  ۱ شيمي ۵۰ تا ۴۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۹
  هستند. درست »ت« و »الف« هاي عبارت  
  شود. مي مايع زودتر دارد، باالتري جوش نقطۀ كه گازي گازها، سازي مايع در ت)  
  نادرست: ي ها عبارت بررسي  
C دماي با مايع هواي اجزاي جداسازي در ب)   200 ندارد) وجود دما اين با مايع هواي در (هليم شود. مي خارج مخلوط از نيتروژن گاز ابتدا  
) دما تعيين براي تروپوسفر اليۀ در پ)   C) ارتفاع در h )km( معادلۀ از توان مي زمين، سطح از h   6    كرد. استفاده 14
  ۱ شيمي ۶۴ تا ۶۲ ي  ها هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۰

KSCN صورت به شده موازنه معادلۀ   H O I KHSO HI ICN    2 2 44 4 IÀï½jn»HoÎ nj KÄoò ¸ÄoUï©nqM است: 7
IÀï½k¹Àjïy¹¨H» nj KÄoò ¸ÄoUï¦a¼¨  7 71   

  ۱ شيمي ۷۹ و ۷۸ ي ها  صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۱
 حجـم مختلـف، گازهاي از يكساني هاي مول تعداد يكسان، فشار و دما در كند. مي مطالعه معين، فشار و دما در را ها گاز رفتار آووگادرو قانون  

  دارند. برابري
  ۱ شيمي ۸۱ و ۸۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۲

Al NaOH H O NaAl(OH) H   2 4 22 2 6 2 3   
mol H / L Hmol Al/ g Al / L H

g Al mol Al mol H
   2 2 2

2
3 22 415 4 6 7227 2 1   

  ۱ شيمي ۹۲ و ۵۶ ،۵۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۳
CH ي ها گونه لوويس ساختار در   O2، NO Cl2 و HCN دارد. وجود نيز گانه سه يا دوگانه پيوند ساده، اشتراكي پيوندهاي بر عالوه  

|| | |

| |

. .
: : : :O Cl H

.. .. . . .. . .
: : : :H C H , O N O , O S O , H C N , H N H.. .. . . . .

: :O H..


 

   
   
            
   
      

2

   

  ۱ شيمي ۱۰۰ تا ۹۶ هاي صفحه * متوسط * :السؤ مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۴
½kº¼{ï®e ³o]Â¶o] kÅnj −¼±d¶ ³o]

x x x x / g
x

         


480100 100 6 100 480 6 5 180 94    

Â¶o] kÅnj Â²I«aÂ²¼¶ SÊ±ü Â²¼¶ ³o]
/ / mol L

      110 10 6 1 12 0 51132    

  ۱ شيمي ۱۰۲ تا ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۵
 آب، گرم ۲۰۰ در   7 2 s) شود مي حل X مادٔه از گرم ۵/۲ آب، رمگ ۱۰۰ هر در بنابراين است؛ شده حل X مادٔه گرم 5 / ) 2  حل براي .5

   است. نياز آب گرم ۸۰ حداقل به X مادٔه از گرم ۲ شدن
g H O

g X g H O
/ g X

 2 2
1002 802 5   

  ۲ شيمي ۱۳ تا ۶ ي ها  صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۶
  شود. مي كمتر متوالي عنصر دو اتمي شعاع تفاوت عناصر،  اي دوره جدول سوم دورٔه در اتمي عدد افزايش با  
  نادرست: ي ها گزينه بررسي  
  يابد. مي كاهش شيميايي هاي واكنش در شركت براي فلزي عناصر اتم تمايل )۱  
  يابد. مي افزايش اتم بيروني اليۀ ي ها الكترون بر هسته جاذبۀ نيروي قدرت )۲  
   يابد. مي افزايش الكترون، دريافت براي و كاهش الكترون، دادن دست از براي ها اتم تمايل )۴  
  ۲ شيمي ۱۶ تا ۱۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۷
X صورت به كاتيون اين الكتروني آرايش   : Ar d   

3 Ar الكتروني آرايش و ۲۴ اتمي عدد با واسطه فلز به و است 33 d s  
5 13   است. مربوط 4

  نادرست: ي ها گزينه بررسي  
n با الكترون ۱۳ عنصر، اين اتم در )۱      دارد. وجود 3
Cr پايدار كاتيون دو داراي كروم است. كروم فلز همان و d دستۀ به متعلق عنصر اين )۲   2 و Cr 3 .است  

1 كه دارد وجود ظرفيتي الكترون ۶ عنصر، اين اتم در )۳  
n) اتم الكتروني اليۀ آخرين در  ها آن 6 )    دارند. وجود 4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 تیر ۱۱ 
۱۴۰

۰
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

ربی
تج

  

۲۶

  ۲ شيمي ۲۵ تا ۲۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۸
  اول: حل راه  
) مخلوط جرم كاهش   / / g) 1005 1003 68 1   است: برابر شده توليد گاز جرم با 32

Pg CaCO mol CaCO mol CO g CO
g CaCO / g CO

g CaCO g CaCO mol CaCO mol CO
      


3 3 2 23 2
3 3 3 2

1 1 44 805 1 32100 100 1 1 100   

P  %75   
  دوم: حل راه  

CaCO CO3 21 1   
P

/ P
 

  
 

805 1 32100 100 751 100 1 44   

  ۲ شيمي ۳۹ ات ۳۶ هاي صفحه * توسطم * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۹
CH) هيدروكربن خط -پيوند ساختار   ) CHCH CH(CH CH )CH3 2 2 2 3  و رو روبه صورت به 3

C آن مولكولي فرمول است. هگزان متيل دي -۴ ،۲ آن نام H8  مـول ۲/۰ كامل سوزاندن براي و 18
   است. الزم اكسيژن گاز مول ۵/۲ آن، از

C H O CO H O  8 18 2 2 22 25 16 18   
  ۲ شيمي ۵۸ تا ۵۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۰

Q mc    

Xc J g C     


1 1800 420 10   

Yc J g C     


1 1400 220 10   

X YQ Q Q (m ) (( m) ) J m g           4 20 20 2 20 1400 15   
  ۲ شيمي ۶۷ تا ۶۵ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۱
  است: زير صورت به اتر متيل دي كامل سوختن واكنش معادلۀ  

C H O O CO H O  2 6 2 2 23 2 3   

C H C O O O C O O HH ( H ) ( H ) ( H ) ( H ) ( H )                    6 2 3 4 6   

H ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kJ                  6 415 2 380 3 495 4 799 6 463 1239  
mol C H O kJ/ g C H O / kJ

g C H O mol C H O
  2 62 6

2 6 2 6
1 12392 3 61 9546 1   

  ۲ شيمي ۸۸ تا ۸۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۲
  دوم: و اول ثانيۀ ۲۰ در اكسيژن گاز توليد متوسط سرعت  

/R(O )( s) / mol min

/ /R(O )( s) / mol min





   


   

12

12

0 10 20 0 320
60
0 12 0 120 40 0 0620

60

   

  است: اكسيژن گاز توليد متوسط سرعت برابر ۲ معين، زماني بازٔه يك در پراكسيد سديم مصرف متوسط سرعت  
R(Na O )( s) R(O )( s) /

/R(O )( s) R(O )( s)
  

  
 

2 2 2
2 2

0 20 2 0 20 0 6 100 0620 40 20 40
   

  ۲ يميش ۱۱۴ تا ۱۰۹ و ۶۹ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۳
  است. درست »الف« عبارت فقط  
  نادرست: ي ها عبارت بررسي  
  آيد. نمي شمار به آروماتيك و ندارد وجود بنزني حلقۀ موردنظر، تركيب ساختار در ب)  
   است. )۳( اكسيژن هاي اتم شمار برابر ۵ )،۱۵( هيدروژن ي ها اتم شمار تركيب، اين مولكول ساختار در پ)  
  دارد. وجود نيتروژن) اتم به مربوط جفت ۱ و اكسيژن هاي اتم به مربوط جفت ۶( ناپيوندي الكترون جفت ۷ تركيب، اين مولكول ساختار در ت)  
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  ۲ شيمي ۱۰۵ تا ۱۰۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۴
  هستند. درست »ت« و »پ« ،»الف« هاي عبارت  
   پ)  

Ákº¼ÃQIº ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIμ{
Ákº¼ÃQ ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIμ{  12 26   

| |

. . . .
: : : :F F

| |
C C

: : : :F F.. ..

   

) استيرن پلي ت)   C H )8 8 n پروپن پلي و ( C H )3 6 n حسـاب بـه هيـدروكربن و انـد شـده تشـكيل هيدروژن و كربن هاي اتم از فقط 
  آيند. مي

  نادرست: عبارت بررسي  
  است. كوچك هاي مولكول از بيشتر ها، مولكول درشت در مولكولي بين نيروهاي قدرت ب)  
  ۲ شيمي ۱۱۵ تا ۱۱۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۵
  بـا دوعاملي اسيد پليمر، دو اين براي است. دوعاملي اسيد ها، آن مشترك مونومر كه هستند آميد پلي و استر پلي ترتيب، به ۲ پليمر و ۱ پليمر  

   است. شده استفاده مشترك مونومر عنوان به تيل،م شاخۀ يك داراي و كربن اتم ۵ 
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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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