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

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

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

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

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ ـهب

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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است؟ درست ها واژه كدام مقابل معني -۱

كرايه مُكاري:) باسب پاي پشت برآمدگي كُلّه:) الف
چارپا بهايم:) دگنج بيغوله:) ج
مكن رها مگسل:) وشدن آشكار تجلّي:) ه
  الف -ه) 4  ه -د) 3  ج -و) 2  الف -ب) 1  
است؟ درست ها واژه همۀ مقابل معني گزينه كدام در -۲

  ) شفقت (رأفت: -)دهنده پرورش (پرورده: -)مشتاق (شايق:) 1  
  ) پادشاه (مَلَك: -)بهشت (رضوان: -)است بزرگ (جلّت:) 2  
) هزاردستان (عندليب: -)پاييز (پاليز: -)كردن پيدا گنجايش كردن: (آماس) 3  
  ) سنگ (خاره: -)ناباور (منكِر: -)خصوصي پذيرايي خاص: (بار) 4  
هاست؟ واژه كدام معاني ترتيب به »گراميداشت -كردن خواهش -كتف دو ميان -لياقت« -۳

  تكريم -استدعا -غارب -اهليّت) 2    اعزاز -تقريظ -غارب -اديب) 1  
  ازاعز  -تقريظ -آخره -اديب) 4    تكريم -استدعا -آخره -اهليّت) 3  
شود؟ مي يافت »الخطي رسم يا اماليي غلط« چند ه،شد داده هاي واژه گروه ميان در -۴

 - )زنـگ و (جرس - )پيمان و (ميثاق - )شير و (آغوز - )راهي و (عازم - )غرب و جواري (هم - )سعي و (جحد - )گي درمانده و (زبوني - )رخصت و (ازن«
»)دارو و (مرحم -)واجب و (فرز -)پرچم و (علم

  هفت) 4  چهار) 3  شش) 2  پنج) 1  
دارد؟ »اماليي غلط« بيت دو هر گزينه كدام در -۵

ــف ــا) ال شــود ظــاهر صــفت دو هــر ايــن كــه ت
 

شــــود منــــذر ايــــن گــــردد مبشّــــر آن
 

نفـــس ذوق انـــدر آدم زد قـــدم يـــك) ب
 

ـــد ـــراغ ش ـــدر ف ـــت ص ـــوق جنّ ـــس ط نف
 

ـــــب) ج ـــــذّت طال ـــــاهده ل ـــــم مش اي
 

ـــــه ـــــت ب ـــــه غالمي ـــــوبيم جمل منص
 

ــا) د ــه ت ــيرع ب ــه و ص ــبزه ب ــاد س ــي ش نباش
 

ــتن و خــوردن ــه رف ــار ســبزه ب ــار ك اســت حم
 

  د -ج) 4  ج -ب) 3  د -ب) 2  د -الف) 1  
است. ............... به متعلّق ترتيب به »ام زنده من اسرارالتّوحيد، زده، شتاب ارزيابي آبي، اتاق« -۶

  آباد معصومه -منوّر محمدبن -احمد آل جالل -سپهري سهراب) 1  
  آويني مرتضي -منوّر محمدبن -يوشيج نيما -سپهري سهراب) 2  
  آباد معصومه -عوفي محمد -يوشيج نيما -احمد آل جالل) 3  
  آويني مرتضي -عوفي محمد -آباد معصومه -احمد آل جالل) 4  
  ............... جز بهكار رفته است،  به» نما متناقض« آرايۀ ها گزينه همۀ در -۷

ـــاش) 1 ـــدٔه مب ـــردار زن ـــر م ـــي اگ ـــرص از كس ح
 

مـردار هـم و اسـت زنـده هـم كـه اسـت سـگ آن كه
 

خيـزد آتشـين سـيلي ،خاك بر من چشم كز مكن،) 2
 

خيـزد؟ چنـين آتـش او كـز سـيلي چنـان زآن نترسي
 

ســرد پاســخ بــه مــرا خشــك و تــر بســوختي) 3
 

ســـردي؟ بـــدين اي ســـوزنده هرگـــز ديـــد كـــه
 

ـــاهد آن) 4 ـــا ش ـــس را گوي ـــي وصـــف ك ـــد نم دان
 

ـــه آن گفتـــار ايـــن از آنيقـــا آيـــد خمـــوش كـــه بِ
 

دارد؟ وجود زير بيت در همگي گزينه كدام در مندرج هاي آرايه -۸
ـــــد ـــــال مقص ـــــل ز آم ـــــناس آم ش

 

ـــم  ـــف گ ـــب يوس ـــان طل ـــه گرگ ـــرده ب ك
 

  كنايه -تعليل حسن -تلميح) 2  تلميح -تناسب ايهام -ناهمسان جناس) 1  
  تشبيه -زمجا -تناسب ايهام) 4    تشخيص -جناس -ايهام) 3  
است؟ رفته كار به ها گزينه كدام در ترتيب به »پارادوكس استعاره، تشبيه، كنايه، تعليل، حسن« هاي آرايه -۹

وليـك مـن يـار مگـر نبـود جهـان در كس) الف
 

نبـــود جهـــان در او و بگشـــتم جهـــان گِـــردِ
 

دوسـت بـامِ بـه كـن گذري عاشقان پيك اي) ب
 

ـــردِ بـــه وار بنـــده برگـــرد دوســـت مقـــامِ گِ
 

هيهـات نوشـت؟ چشـمۀ از دلـم شـكيبد كي) ج
 

زالل؟ آبِ از بگـــذرد چـــون باديـــه در تشـــنه
 

ـــن) د ـــك ســـاكنانِ درد، زي مصـــيبتند در فل
 

گواســت شــفق خــونِ ماليكــه، گريــۀ بــر
 

ــيش) ه ــنم از ب ــدفِ اي ــرِ ه ــت تي ــد مالم مكني
 

شَســتم از تيــر و كــف از عنــان رفــت بــرون كــه
 

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

  ۱۱ درس انتهای تا ۴ درس از :۲ فارسی      ۱۱ درس انتهای تا ۸ درس از :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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22 است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به زير بيت ٔهشد مشخص هاي واژه دستوري نقش -۱۰
ــردي ــه گَ ــه ك ــخ هم ــد تل ــامِ كن ــو ك ــروز ت فـــتح شِـــكّرِ تـــو دهـــن انـــدر نهـــد فـــردا ام

  مفعول -قيد -قيد -نهاد) 2   مسند -قيد -بدل -نهاد) 1  
  مسند -قيد -بدل -مفعول) 4   مفعول -قيد -قيد -مفعول) 3  
است؟ نادرست گزينه كدام زير، بيت به توجه با -۱۱

ــم ــت چش ــو مس ــه ت ــواب در گرچ ــت خ ـــن اس ـــواب مك ـــزم خ ـــوش و ع ـــدح ن ـــو ق ت
  است. رفته كار به بياني صفت يك فقط بيت اين در) 1  
  دارد. وجود ساز همپايه پيوند حرف يك و ساز وابسته پيوند حرف يك بيت در) 2  
  است. وابسته جملۀ يك بيت، دوم جملۀ) 3  
  است. عطف »واو« فاقد بيت) 4  
است؟ رفته كار به »پيشين وابستۀ« چند زير متن در -۱۲

دوسـت تـو هك چيزهر مخواه شويم، يكي كه مخواه و بماند باقي هم با هايمان اختالف بگذار گذرد مي باد چون كه طوالني راه اين در همسفر،«
شيؤه يك و بپسنديم را رنگ و طعم و كتاب و ساز يك دو هر كه مخواه بپسنديم، را آواز يك دو هر كه مخواه بدارم. دوست را همان من داري
»را. كردن نگاه

  دوازده) 4  نه) 3  يازده) 2  ده) 1  
است؟ رفته كار به »نسبي صفت و لياقت صفت فاعلي، صفت مطلق، بياني صفت« ساختار با هايي واژه ترتيب به گزينه كدام در -۱۳

  گويا -بسته -توانا -آبي) 2  ساخته -درخشيدني -زننده -سرخ) 1  
 ساالنه -رفتني -رها -بنفش) 4   ساروي -بهتر -خوانا -اي قهوه) 3  
دارد؟ متفاوت مفهومي گزينه كدام -۱۴

ــد) 1 ــو توحي ــد ت ــه خوان ــحر ب ــرغ س ــحرخوان م ـــبيحس ـــو تس ـــه گويـــد ت ـــلب چمـــن ب گويـــا لب
هواســـــــت مـــــــرغ دانـــــــۀ، آن مهـــــــرٔهرياســــــت دامِ تــــــو تســــــبيح رشــــــتۀ) 2
گويــد تــر مشــروح او اســت اســتاد عقــل ولــيكنمــاهي اگــر اســت مــاه اگــر گوياننــد تســبيح همــه) 3
منبـر فـوق خطيـب چـو پـر خـوش مـرغ بـه بنگر) 4

 

ـــه ـــا ب ـــد و ثن ـــه داور حم ـــوش بگرفت ـــوايي خ ن
دارد؟ ابلتق زير بيت با گزينه كدام -۱۵

ــه ــليم ن ــازش، و تس ــه س ــريم ن ــواهش و تك ـــن خ ـــن م ـــو، توس ـــگ ت ـــه نيرن ـــازد ب بت
ـــي تســـليم) 1 ـــد م ـــه كن ـــم ســـتم ب ـــر را ظل ــــرمدلي ــــه ج ــــاز زمان ــــزون س ــــه از ف ــــت زمان اس
ـــردن پنجـــه) 2 ـــا ك ـــدارد زبردســـتان ب گشـــود بايـــد مـــي كاشـــانه درِ آمـــد چـــون ســـيلحاصـــلي ن
ــر زبگــذاري متســلي خــط بــر ســر عارفــان چــون اگــر) 3 ــوجي ه ــن درِ م ــا اي ــو دري ــر را ت ــود لنگ ــدا ش پي
ــــــاران) 4 ــــــا تيرب ــــــپر را قض ــــــليميم س تس

 

ـــت ـــون نيس ـــير چ ـــا ش ـــتان ز محاب ـــا نيس را م
 

كند؟ مي توصيف بهتر را گوينده وهواي حال گزينه، كدام زير، عبارات و »ايران شيرزنان« خواني روان به توجه با -۱۶
كـالم تكيه به چشمم باره، يك كه بود ها نامه به حواسم تمام من ايم. آورده نامه شما براي هايتان خانواده از ما :گفت سرخ صليب هيئت رئيس«

»فهميدم... مي نه شنيدم مي نه را نامه ترجمۀ و توضيح ديگر شد. روشن ،»ديده نور« كرد مي صدايم كه پدرم
ــَود مضــمون يــك دو هــر هــا نامــه روي و پشــت) 1 مپـــرس مـــا تـــارِ هـــاي شـــب از ديـــدي را مـــا روزِب
ـــريبــــرون آوََرد مگــــر شــــير بــــه وطــــن صــــبحِ) 2 ـــه زه ـــا ك ـــي ز م ـــت تلخ ـــيده غرب ـــم كش اي
ـــرونزنـــدان بـــه افتيـــد كـــه مپســـنديد غربـــت) 3 ـــا وطـــن ز بي ـــد پ ـــه مگذاري ـــاه ك اســـت چ
را وطـــــن آوارٔه غربـــــت، بـــــالي در گـــــر) 4

 

ــه چيــزي اســت دوســتان مكتــوب هســت، وطــن از بِ
دارند؟ مفهومي تناسب زير عبارت با ابيات كدام -۱۷

»پذيرفت. مي الهي مشيت عنوان به را بد و خوب كه بود وصل ايمان شائبۀ بي منبع به فكر و عصب هر«
ماسـت ناشايسـتِ اعمـالِ از انصـاف، بوَد گر) الف

 

ــكوه ــز اي شِ ــوحي ســاده ك ــم قضــا از ل ــا داري م
 

تيـغ ايـن كـه بـاش قضـا فرمـانِ به خرسند) ب
 

نـــدارد هـــيچ ســـپر تســـليم، ســـرِ از غيـــر
 

را خـود دامـنِ مـوج، چون كه گروه آن خوش) ج
 

ـــه ـــتِ ب ـــا روانِ آبِ دس ـــته قض ـــد گذاش ان
 

كشـيد خـوابي بـي چنـد يـك اگر بيدار دولتِ) د
 

ــرد ــامِ در ك ــتِ ايّ ــا بخ ــاي م ــواب قض ــا خ ه
 

ــا از دل) ه ــه قض ــتِ ب ــا دس ــم داده رض ــا اي م
 

ــري ــا اســت عم ــا ت ــه رض ــ ب ــم داده اقض ــا اي م
  الف -ب -ه) 4  ه -د -ج) 3  د -ب -الف) 2  ه -ج -ب) 1  
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؟ندارد مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۸ 3
ـــاه ـــفر گ ـــد س ـــرادر، آم ـــت دراز ره ب ــروا اس ــت بشــتاب، مكــن، پ ــاره همّ ســاز اســت چ

ــــــه) 1 ــــــازو ب ــــــا ب ــــــد توان ــــــپاه نباش ــــــــروس ــــــــت ب ــــــــان از همّ بخــــــــواه ناتوان
ــه) 2 ــرو ب ــت يآب ــاك همّ ــي زر را خ ــوان م ــردن ت ــطك ــر كــه كــردم غل ــا صــرف خــويش عُم كــردم كيمي
ــــدّ در) 3 ــــكندر س ــــوان س ــــه بت ــــدن رخن مــــوج زنــــد مردانــــه همّــــت داعيــــۀ گــــرفكن
ــي) 4 ــق معن ــر توفي ــت از غي ــه همّ ــت؟ مردان چيس

 

چيســـت؟ فرزانـــه دل اي بـــردن خضـــر انتظـــار
 

دارد؟ مفهومي تناسب »لَيّناً قَوالً لَهُ فَقُوال طَغَي. اِنّهُ فِرعونَ اِلي اِذهَبَا« با گزينه كدام -۱۹
ــمنت) 1 ــاد را دش ــون ب ــيا همچ ــر آس ــم آب، پ ـــاچش ـــي ت ـــردد هم ـــپهر گ ـــون س ـــون آبگ ـــيا چ آس
ـــرم زمـــين چـــون) 2 ـــرد مـــن از ن ـــد برمـــي گَ ـــيآورن ـــنم م ـــد ك ـــا هرچن ـــردم ب ـــدارا م ـــتر م بيش
ــهخاكسـتر كـه را سركش خصمِ كن ادب همواري به) 3 ــي ب ــت نرم ــويش زيردس ــي خ ــد م ــش گردان را آت
ــــه) 4 ــــوان عقــــل زور ب فروخــــوردن را خشــــم ت

 

ــــحر ز ــــت سِ ــــا نيس ــــاي محاب ــــي عص را موس
  ............... جز به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه همۀ -۲۰

ـــرغ اي ـــه ز عشـــق ســـحر، م ـــاموز پروان ـــ بي ـــدك ان ســـوخته را جـــان شـــد و آواز نيام
ـــۀ) 1 ـــدوه جرع ـــو ان ـــا ت ـــن دل ت ـــوش م ـــرد ن ـــــم آه، آتـــــش زك ـــــان و كـــــام دل درگرفـــــت زب
ــــرد) 2 ــــقي م ــــوش عش ــــاش خم ــــراب و ب ــــردخ ــــي م ــــول عقل ــــاش فض ــــه و ب ــــوش ب ه
ـــت) 3 ـــك دوس ـــاموش نيســـت دم ي ـــخن از خ ــــــا كــــــو گــــــوشس او؟ گفتــــــار بشــــــنود ت
ــــل) 4 ــــالي اه ــــو ق ــــالكان چ ــــي س ــــوي م ـــــلگ ـــــالي اه ـــــو ح ـــــالن چ ـــــاموش واص خ

 ۲۱-۳۰( الحوار أو املفهوم أو املفردات أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین:(  
 ............... ما، پروردگار ای :)َفآَمّنا ِبَربِّكُم آِمُنوا أَنْ  لِإلميانِ  يَُنادي ُمَناِدياً  َسِمْعنا إنَّنا َربَّنا( -۲۱

  .آوریم می ایامن قطعاً  و شنیدیم خوانْد، می فرا دگارر پرو  به آوردن ایامن به را ما که ای منادی ندای گامن بی ما) ۱  
  .آوردیم ایامن ما و بیاورید ایامن پروردگارتان به که کرد می دعوت ایامن به که شنیدیم را ای دهنده پیام صدای ما قطعاً ) ۲  
  .آورديم اميان پس آوريد، اميان خود پروردگار به كه خوانده  فرا اميان به دعوتگرى كه شنيديم ما) ۳  
  .آوردیم ایامن نیز ما پس ،بیاورید ایامن پروردگارتان به که خوانْد می فرا ایامن به که شنیدیم می را دهنده ندا صدای ما تردید بی) ۴  
»:َعملِك! َعلَی تَندمُ  َفَسوف والَدیک َقلب کَرسَت  إن« -۲۲

  شوی! می پشيامن كارت به نسبت وت ولی ،شکستی را مادرت و پدر دل هرچند ) ۱  
  شد! خواهی پشيامن خود كار بر پس ،بشکنی را والدین قلب اگر) ۲  
  شد! خواهی پشيامن خودت كار بر تو ،بشکنی را خود مادر و پدر دل چنانچه) ۳  
 باشی! شده پشيامن كار این بر باید تو ،باشی شکسته را خودت والدین قلب اگر) ۴  
 »:بالدنا! علی حراويّةالّص  القبائل هجوم بعد الّناس أموال نُهبت و الُقری و املُدن من العديد َمرتدَ « -۲۳

   بردند! یغام به را مردم اموال و کردند ویران را زیادی روستاهای و شهرها کشورمان، به هجوم از بعد صحرانشین هایی قبیله ) ۱  
  رفت! غارت به مردم های دارایی و شدند تخریب روستاها و شهرها از یبسیار  ،ما رسزمین به بیابانی های عشیره حملۀ از بعد) ۲  
  شد! چپاول مردم های داشته و شدند ویران روستاها و شهرها از بسیاری ،کردند حمله کشورمان به نشین بیابان قبایل اینکه از بعد) ۳  
   رفت! تاراج به مردمشان دارایی و شدند نابود صحرایی های طایفه هجوم با رسزمینامن روستاهای و شهرها از بسیاری) ۴  
»:أمیراً! کُنَت  إن وَ  ُمَعلِّمک وَ  ِألَبیک َمجلِسکَ  َعن ُقم« -۲۴

  برخاست! معلّمش و پدر خاطر به ،بود فرمانروا اینکه با مجلس در ) ۱  
   باشی! امیر چند هر ،بایست معلّمت و پدرت جای از) ۲  
 شو! بلند جایت از خود معلّم و رپد احرتام به ،بودی هم فرمانروا اگر) ۳  
   باشی! امیر اگرچه ،برخیز خود جای از معلّمت و پدر برای) ۴  

۴ درس انتهای تا ۲ درس از :۲ قرآن زبان ،عربی      ۶ و ۵ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
´ 20
پيشنهادي زمان
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44  »:الحريريّة! مبَالبسه خرُ تيَف الّشیخ أمام غنيّ  رجٌل  وَقف« -۲۵
  کرد! می افتخار اش ابریشمی های لباس به که ایستاد پیرمرد روی روبه توانگر مردی ) ۱  
  فروخت! می فخر خویش ابریشمی های لباس با و ایستاد دانشمند جلوی ثرومتندی مرد) ۲  
  بود! ایستاده ساملندی روی روبه کرد می افتخار خود ابریشمی لباس به که ثرومتند مرد یک) ۳  
   بفروشد! فخر او به اش ابریشمی های لباس با تا ایستاد پیرمرد مقابل غنی مرد آن) ۴  
 الّصحیح: َعیِّنِ  -۲۶

   !کرده عمل آن به که دارد را کسی پاداش دهد، یاد را دانشی کس هر :!ِبه َعِمل َمن أَجرُ  فلَهُ  ِعلامً  َعلَّم نمَ  ) ۱  
   نکردم! پیدا را بودم گشته آن دنبال به دوستم همراه به که کتابی :!صديقي مع عنه بحثُت  كِتاب ُوجد ما) ۲  
   شود! می متیز رستوران دیوار و کف روز متام :!يوم كّل  املطبخ ُجدران و أرضية تُنظَّف) ۳  
  شود! می حترشّ  ای کننده پاک مایع آن از که است هایی غّده از پر گربه زبان :!ُمطَهِّراً  سائِالً تُفِرز ِبُغَدد َمملوءٌ  القطّ  لِسان إنّ ) ۴  
:الَخطأ عّین -۲۷

  گفتند! می سخن عربی زبان به که شدند خارج مدرسه از یآموزان دانش :!العربیّة باللّغة یتکلّمن املدرسة من طالبات خرَجت ) ۱  
  کند! می جربان سمتی هر در رسش دادن حرکت با را نقص این :!جهةٍ  کُلِّ  يف رَأِسها بتَحریک النَّقُص  هذا یعوَّض) ۲  
فِّ  يف إنشاءَک تقَريئ إن) ۳    شد! خواهد آگاه اخاللگرت شاگردی مه ،بخوانی کالس در را تیانشا اگر :!املُشاِغبة زَمیلتک فَستتنبّه الصَّ
ر َصوتٌ  لِلُغراب) ۴      دهد! می هشدار حیوانات ۀبقی به آن با که دارد صدایی کالغ :!الَحیوانات بَقیَّة ِبه یحذِّ
 :الخطأ عّین -۲۸

فاع الُجنودِ  ِمنَ  کَبیرةٌ  َمجموعةٌ  الَجیش: ) ۱      ثابت! لونٌ  و ُمتَحرِّکَة ُعیونٌ  لَه حیوانٌ  :الِحرباءُ ) ۲  الَوطَن! َعنِ  لِلدِّ
ديد: القول) ۴  الوراء! و الیَسار و الیَمین إلی الَوجه تَحریک هو لتفات:اإل) ۳     ه!اللّ  لرضاء یُقال حازِم َصحیح کالمٌ  السَّ
 »!الکالم علی الّندم من خیرٌ  کوتالسّ  علی الّندم« الحدیث: ذاله املفهوم يف املناسب َعیِّن -۲۹

  دن!گزی پشیامنی رسانگشت ،نیاید تا نمیک اندیشه نخست) ۱
مــــرد خفیــــه در چیــــز آن گویــــد چــــرا) ۲

  

ـــــه   ـــــر ک ـــــاش گ ـــــردد ف زرد؟ روی شـــــود گ
  

ــــی ور) ۳ شــــوی خــــور پشــــیامن عــــادت کن
  

شـــــوی تـــــر پشـــــیامن پشـــــیامنی زیـــــن  
  

یبســـــــ ديـــــــدم گفتـــــــار ز پشـــــــيامن) ۴
  

ــــــويش از نگشــــــت پشــــــيامن   یکســــــ خم
  

؟الحوارات هذه يف سؤاله حسب علی یُناسب جواب أيُّ  -۳۰
  املَدائِن! إلَی نَذهب أن نُریدُ  -   املَدائِن؟ إلی تَذهبون لِم - ) ۱  
بع! و الثّانیَة َحتَّی َعرشة الثّانیَة ِمنَ  -   الَفطور؟ َموِعد َمتی -) ۲     الرُّ
  إصفهان! ِمن أصلُه نََعم؛ -   ال؟ أم هوَ  َمن تَعرُف  أ -) ۳  
  ُجبَنة! وَ  ُخبزٌ  وَ  شايٌ  -   الَغداء؟ طَعامُ  هوَ  ما -) ۴  
  ِ۳۱-۳۵( صَّ النَّ  یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ:(  

 تشـاءمَ یَ  أن یُسـّبب الّـذي بَصـوته الغـراب يَتمّيـزُ  األسـود! اللّون عليه غلب وإن مختلِفة أشکال له العالَم! يف املعروفة الطّيور ِمن الُغراب«
 إىل) پـر (ریـش: ریشه یتحّول ثمّ  اللّون أبيض يولَد الغراب) (جوجه َفرخُ  األسود! لونه إىل إضافة صوته سامع أو رؤيته من الّناس) شوند (بدبین
 و مفيـد طـائرٌ  الُغـراب الّشائع، عتقادلإل  خالفاً  الحيوانات! جّثة أو الطّيور بَيض و بُذور عىل الغراب یَتغّذى !عاماً  ثالثني من أكرث يعيش و األسود
 سـّيئ!ال أو جّيـدال نسـاناإل  َوجـه عيل الّتعرّف یَستطیع الغراب أنّ  الباِحثون كتَشفإ الضاّرة! الَحرشات و اآلفات عىل يتغّذى ألنّه ،حالفالّ  صديُق 
ر   !»األخرى للَحيوانات أو لإلنسان األصوات إحداث طريق َعن ُمحتمل َخطر أو حاِدث وقوع ِمن الغراب يُحذِّ

 :الّنّص  حسب علی الخطأ عّین -۳۱
   أبیض! الوالدة عند الُغراب لفراخ األسايسّ  اللّون ) ۱  
  !الّناس يکرهونه الّذي الوحيد الّسبب هو الغراب صوتُ ) ۲  
   !األقّل  علی عاماً  ثالثني الغراب يعيش) ۳  
) »ُغراب« جمعِ  (ِغربان: للِغربان! الغذائیّة املصادر أحد هي البذور نواعأ ) ۴  
 :الّنّص  حسب الّصحیح عّین -۳۲

  فقط! يورالطّ  و الحيوانات لحوم يأكل الغراب ) ۱  
  !األبیض باللّون نعرفه للغراب، املختلفة األشكال من غمالرّ  عىل) ۲  
  اآلفات! و الَحرشات أكل طَريق عن املُزارعني الغربان تُساعد) ۳  
  األمور! جمیع يف الرشّ  و الخري بني التّمييز عىل القدرة الغراب مَيتلك) ۴  
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 ؟الّنّص  يف جاء ما منتخب أيّ  -۳۳ 5
  الوقت! مبُرور األسود إَىل  الغراب لَون يتغرّي ) ۲  العامل! يف املجهولة الّنادرة يورالطّ  من الُغراب يُعتَرب  ) ۱  
  َموطنه! يف حارِس َخصائص الغراب یَملک) ۴  وقوعها! قَبل األحداث الغراب يَكتشف) ۳  
الّنّص: يف عّیَنةامل الکلامت نوعّیة يف الّصحیح عیِّن -۳۴

  نِکرة -مؤنّثٌ  -)ِخالف (مصدره: فاعلٍ  سمُ إ  ختلِفة:مُ  ) ۱  
) زیَّ مَ  (ماضیه: ثاليثّ  مزیدٌ  -)غائب مذکّر (مفردٌ  للغائب -مضارع فعل تمیّز:یَ ) ۲  
   بأل معرّف -مفرد -»فَّعال« وزن علی ُمبالغة سمُ إ  الفّالح:) ۳  
   »ف ت ک« ماّدة ِمن -زائد حرف هل و ثاليثّ  مزیدٌ  -معلوم فعٌل  کتشف:إ) ۴  
 نِمـ أكـرث يعـيش و األسود إىل ریشه یتحّول ثمّ  اللّون أبيض يولَد الغراب َفرخُ « العبارة: هذه يف املعّینة للکلامت اإلعرايبّ  املحّل  يف الّصحیح عّین -۳۵

  !»عاماً  ثالثني
  »أبیض«) یولَد: فعل و فاعله ۲    »فرخ«الُغراب: خرب للمبتدأ  ) ۱  
  ) ثالثین: مجرور بحرف الجرّ ۴    »یتحّول«ریش: مفعول لفعل  )۳  
 ۳۶-۴۰( الّتالیة األسئلة عن للجواب املناسب عیِّن:(  
  َرشطّي: َغیر »َمن« َعیِّن -۳۶

 َوَجد! َجدّ  و َشیئاً  طلَب من) ۲  حِرتامه!إ  کرُث  لِآلَخرین تَواضع من ) ۱  
  املايض! العام هازَرعتُ  الّتي الّشجرة غصون قَطع من )۴  اس!النّ  قنع لسانه النَ  من کبارنا: قال) ۳  
 مفعوالً: »نا« ضمیر عّین -۳۷

 !رجاءً  الّسباحة األسبوع هذا علِّمنا) ۲   أَیّام! ثَالثة يف الهندَسة تعلَّمنا ) ۱  
  املحیط! يف امللّونة املصابیح مئات ناشاَهدْ ) ۴  املُضیئَة! البَکتیریا ِمن نَوعاً  کتَشفناإ) ۳  
 محذوٌف: فاعله فعالً عّین -۳۸

ر َصوتٌ  لِلُغراب ) ۱     املُسلِمین! ُصفوِف  بَین الِخالف إیجاد العمیل يُحاِول) ۲  الَحیَوانات! بَقیَّة ِبه یُحذِّ
 اإلعصار! هذا يف بُیوتنا ستُخرَّب) ۴  َجامعیّة! َحرکات تَُؤدِّي الّدالفینَ  رَأیت) ۳  
  :املفعول فیه ُوصف ما َعیِّن -۳۹

  بعضها! مع التّواصل عىل دهاساعِ تُ  عاّمة لُغة الحیوانات مَتلک) ۲  الُفقراء! فیهِ  یَفرح عیدٌ  یُعِجبني  )۱  
 الوحدة! إلَی الّناس یَدعو صوتٌ  ُسِمع) ۴  النُّصوص! فَهم يف یُساِعدين ُمعَجم َعن اُفتِّش) ۳  
 ّي:اإللتزام للمضارع معادل فیه یوجد ال ما عیِّن -۴۰

  مثارها! الحیوانات و الطّیور أكُل ت شجرة أزرعُ ) ۲  الّناِر! أَهلِ  ِمن فَهو لِسانِه ِمن الّناُس  خاَف  َمن) ۱  
  لسانه! تحت مخبوء املرء فإنّ  تُعرَفوا، تکلّموا) ۴  الَعَربیَّة! تََعلُّمِ  يف یُساِعُدين کتاباً  شرتیتإ ) ۳  

در شـانيا ۀبرجسـت يهـا يژگـيو از كي كدام انگريب حاكمان، به يكينزد يبرا مردم جيرا و معمول ٔهويش از  خدا رسول يدور و اجتناب -۴۱
باشد؟ يم جامعه يرهبر

  تيمحروم و فقر با مبارزه) 2    عدالت يبرقرار  يبرا تالش) 1  
  مردم با مدارا و محبت) 4  مردم تيهدا  در يدلسوز  و يكوش سخت) 3  
است؟ بوده منظور چه به و چگونه ،»نيزم حركت« انيب يبرا ميكر قرآن ٔهويش -۴۲

  سابقه يب يعلم نكات ذكر -ذلول به نيزم هيتشب) 1  
  سابقه يب يعلم نكات ذكر -نيزم مداوم انبساط و وسعت) 2  
  تيجاهل با مقابله و يدوست علم به مردم دعوت -ذلول به نيزم هيتشب) 3  
  تيجاهل با مقابله و يدوست علم به مردم دعوت - نيزم مداوم انبساط و وسعت) 4  

  ۷ درس انتهای تا ۳ درس از :۲ زندگی و دین      ۷ و ۶ های درس :۱ زندگی و دین
´ 17
پيشنهادي زمان
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  دادند؟ يم انجام ياساس چه بر را كار نيا و كردند يم ريتفس غلط به را قرآن و كرده استفاده  ائمه يبركنار تيموقع از يكسان چه -۴۳  66
  حكام نفع به اي يشخص زيغرا  - قدرت به وابسته يعلما اي كتاب اهل مسلمان تازه يعلما) 1  
  حكام نفع به اي يشخص زيغرا  -شدند دور ياسالم يارهايمع از كه  امبريپ ٔهشد منحرف اصحاب) 2  
  قدرتمندان منافع با موافق و خود يها شهياند  - قدرت به وابسته يعلما اي كتاب اهل مسلمان تازه يعلما) 3  
  قدرتمندان افعمن با موافق و خود يها شهياند  - شدند دور ياسالم يارهايمع از كه  امبريپ ٔهشد منحرف اصحاب) 4  
كنند؟ درك را  امبريپ ييالگو مقام توانند يم يكسان چه م،يكر قران اتيآ به توجه با -۴۴

  )يّةالبَر  رُيخَ هُم اولئِكَ الصّالحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  ِانَّ() 2  )رايكَث اهللا ذَكَرَ وَ اآلخِر ومِيَال وَ اهللا رجُويَ كانَ لِمَن() 1  
  )مِنكُم االَمرِ ياولِ وَ الرَّسول عوايَاط وَ اهللا عوايَاط() 4  )ةالزَّكا وتونَيُ وَ ةالصَّال مونَيقيُ نَيالّذ  آمَنوا نيالّذ () 3  
گردد؟ يم مفهوم م،يكر قران جانب از »مبارز؟ نمِ لهَ« اميپ بودن ريفراگ ،فهيشر يۀآ كدام در دقت با -۴۵

  )رايكَث ِاختالفاً هيف لََوجَدوا اهللا ريغَ عِند مِن انَك لو وَ القرآن تَدَبّرونَيَ اَفَال() 1  
  )القرآن هذا بِمثل توايَأ  َان يعَل الجِن وَ االِنسُ ِاجتَمَعَتِ لَئِن قُل() 2  
  )مِثله بِسورَة فَأتوا قُل افتراهُ قولونَي اَم() 3  
  )ناتيّبِالبَ ُرسُلنا ارسَلنا لَقَد() 4  
است؟ يكسان چه يگژيو ،)تَفعَلون ما علَمونَيَ( -۴۶

  .هستند محفوظ و مصون ييخطا  گونه هر از و اند دهيد  را ها انسان اعمال باطن و ظاهر كهها  ) آن1  
  .زنند يمها  آن ۀنيس به د ر دست دوزخ، در ايدن به گناهكاران بازگشت درخواست قبال در كه كساني) 2  
  .اند كرده ضبط و ثبت را او اعمال يتمام و ندا بوده ها انسان مراقب همواره يزندگ طول در كه يكسان) 3  
  .هستند ياله عدل دادگاه در ها انسان ريسا  اعمال سنجش مالك و اريمع و خداست دستورات نيع اعمالشان كه يافراد) 4  
هاست؟ آن يژگيو بخش يتجل فهيشر يۀآ كدام و شود يم اطالق يكسان چه به عهيش ،ياسالم فرهنگ در -۴۷

  )ةيِّالبَر  ريخَ هُم اولئِكَ الصّالحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالّذ  ِانّ( -ستديا  يم زيآم شرك ياسيس يها نظام مقابل در كه يمسلمان) 1  
  )رايتَطه طَهِّركُميُ وَ تيالب اَهل الرِّجس عَنكُمُ ذهِبَيُلِ اهللا دُير يُ اِنَّما( -ستديا  يم زيآم شرك ياسيس يها نظام مقابل در كه يمسلمان) 2  
 عَمِلـوا وَ آمَنـوا نَيالّـذ  ِانّ( - كنـد يمـ يرويـپ او از و دانـد يمـ  امبريـپ نيجانش را  يعل حضرت ، امبريپ و خدا فرمان به كه يمسلمان) 3  

  )ةيِّالبَر  ريخَ هُم اولئِكَ الصّالحات
 عَـنكُمُ ذهِبَيُـلِ اهللا دُيـر يُ اِنَّمـا( - كنـد يم يرويپ او از و داند يم  امبريپ نيجانش را  يعل حضرت ، امبريپ و خدا فرمان به كه يمسلمان  )4  

  )رايتَطه طَهِّركُميُ وَ تيالب اَهل الرِّجس
دارد؟ يا جهينت چه و شود يم انجام جهنم در يكسان چه توسط امبران،يپ روشن ليدال با ايدن در ها انسان ۀمواجه يادآوري -۴۸

  ها يكاست جبران به ديام و ايدن در شقاوت و يگمراه قبول -جهنم نگهبانان) 1  
  ها يكاست جبران به ديام و ايدن در شقاوت و يگمراه قبول - طانيش و اقوام بزرگان) 2  
  جهنم در ياله عذاب قبول و انيدوزخ توسط قيحقا  انكار توان عدم -جهنم نگهبانان) 3  
  جهنم در ياله ابعذ قبول و انيدوزخ توسط قيحقا  انكار توان عدم - طانيش و اقوام بزرگان) 4  
ست؟يچ امتيق در انيآدم اعمال به يدگيرس آغاز ۀنقط و ديافزا يم آن ارزش به امامان، و امبرانيپ اعمال به انسان اعمال يكينزد چرا -۴۹

  ياله عدل دادگاه شدن برپا -است داده دستور آن به خدا كه است يز يچ آن نيع آنان اعمال) 1  
  عالم قيحقا  از پرده رفتن كنار -است داده دستور آن به خدا كه تاس يز يچ آن نيع آنان اعمال) 2  
  ياله عدل دادگاه شدن برپا -رنديم ينم امتيق اول ۀمرحل در خدا خواست به كه هستند يكسان تنها  ائمه) 3  
  عالم قيحقا  از پرده رفتن كنار -رنديم ينم امتيق اول ۀمرحل در خدا خواست به كه هستند يكسان تنها  ائمه) 4  
شود؟ يم نييتب فرشان،يك و پاداش و اعمال انيم ارتباط ٔهدربار ها يژگيو كدام د،يآ يم انيم به سخن انسان اعمال ريتصو و گزارش از كه آنجا -۵۰

  انانس سعادت نيمأت يبرا يعيطب نيقوان با يهماهنگ تياهم -فريك و جرم انيم تناسب به توجه با يقرارداد نيقوان رييتغ تيقابل) 1  
  انسان سعادت نيمأت يبرا يعيطب نيقوان با يهماهنگ تياهم - ايدن در عمل تجسم و يعيطب روابط بودن رييتغ  غيرقابل) 2  
  عمل خود تجسم اساس بر اعمال باطن به توجه -فريك و جرم انيم تناسب به توجه با يقرارداد نيقوان رييتغ تيقابل) 3  
  عمل خود تجسم اساس بر اعمال باطن به توجه - ايدن در عمل تجسم و يعيطب روابط بودن رييتغ  غيرقابل) 4  
دارد؟ اشاره ريز يها گزاره انيم در شده انيب درست موارد تعداد به نهيگز كدام -۵۱

.نديگو يم سپاس را خدا ها، آن از اندوه و حزن شدن دور ليدل به بهشت به ورود محض به انيبهشت) الف
.شوند يم داشته يگرام يهشتب يها باغ در دانيشه) ب
.است »اهللا سبحان« انيبهشت يزبان ترنم) ج
.دارند دردناك عذاب و ستين قبول مورد مرگ ۀلحظ در كاران زشت ۀتوب) د
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
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است؟ كدام محصول كشت يبرا نيزم نيبهتر و ستيچ ،بكارد ايدن ۀمزرع در ديبا انسان كه يسالم بذر -۵۲ 7
  تقوا -ها شيگرا  و افكار) 4  دل -ها شيگرا  و افكار) 3  تقوا -صالح عمل) 2  دل -صالح عمل) 1  
شوند؟ يم آن مشغول گروه كدام و ستيچ طاغوت به تيحاكم ارجاع يواد در يگرفتار از ميكر نآقر ريتعب -۵۳

  ياله يوح به پنداران مانيا  -)داًيبَع ضَالالً() 2  ياله يوح به پنداران مانيا  -)آمنوا اَنَّهُم مونزعُيَ() 1  
  نيمشرك و كفار -)داًيبَع ضَالالً () 4  نيمشرك و كفار -)آمنوا اَنَّهُم مونزعُيَ() 3  
است؟ اعتماد اين برندٔه بين از مورد كدام و باشد مي پيامبران به مردم اعتماد عامل يادآور شريفه آيۀ كدام -۵۴

  الهي قوانين اجراي در  پيامبر عصمت عدم -)الكتاب معَهُمُ اَنَزلنا و ناتبِالبَيّ ُرسُلَنا اَرسَلنا لَقَد() 1  
  دين تبيين و تعليم در  پيامبر عصمت عدم -)الكتاب معَهُمُ اَنَزلنا و بِالبَيّنات ُرسُلَنا اَرسَلنا لَقَد() 2  
  الهي قوانين ياجرا در  پيامبر عصمت عدم -)ِرسَالَتَهُ يَجْعَلُ حَيْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ() 3  
  دين تبيين و تعليم در  پيامبر عصمت عدم -)ِرسَالَتَهُ يَجْعَلُ حَيْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ() 4  
شوند؟ يم رو هروب ياله واكنش كدام با خورند، يم دروغ سوگند همهلك از نجات يبرا امت،يق در كه يكسان -۵۵

  )نيكاتِب كرامَاً نيلَحافِظ كُميعَلَ نََّا و() 1  
  )اليمَه بايكَث الجِبالُ كانَتِ و الجِبال وَ االَرضُ تَرجُف ومَيَ() 2  
  )نيالكافر  القَوم يهِديَ ال اهللا انَّ النّاس مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ() 3  
  )كسِبونيَ كانوا بِما اَرجُلَهُم تَشهَدُ وَ هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ وميَاَل() 4  
انجـام يهدف چه با و دارد شانيا بر هيآ كدام نزول از نشان ر،يمس طول در مردم كردن آگاه و مسجد سمت به  اكرم امبريپ انشتاب حركت -۵۶

گرفت؟
   خدا رسول توسط ينيجانش يرسم اعالم نياول -انذار يۀآ ) 1  
   خدا رسول توسط ينيجانش يرسم اعالم نياول -تيوال  يۀآ ) 2  
  .كنند يمخف را آن نتوانند تا ننديبب چشم به و بشنوند  امبريپ زبان از را هيآ  مردم -انذار يۀآ ) 3  
  .كنند يمخف را آن نتوانند تا ننديبب چشم به و بشنوند  امبريپ زبان از را هيآ  مردم -تيوال  يۀآ ) 4  
كند؟ يم ييخودنما پژوه نآقر منؤم يبرا گناهكاران، جانب از امتيق روز در ها حسرت كدام يزمان هم -۵۷

  دوست انتخاب -نماز بر مواظبت -آخرت بيتكذ ) 2  بودن منؤ م -ايدن به بازگشت -آخرت بيتكذ ) 1  
  دوست انتخاب -ايدن به بازگشت -امبرانيپ با ير يمس هم و يهمراه) 4  بودن منؤ م -نماز بر مواظبت -امبرانيپ با ير يمس هم و يهمراه) 3  
فهيشـر يـۀآ كـدام در شود، يم ميكر قرآن در بشارت و انذار كي مانأتو انيب به منجر كه يسالما ۀجامع ٔهنديآ به نسبت يتعال يبار ينگران -۵۸

است؟ يمتجل
  )مُؤمنين يَكونوا اَلّا نَفسَك باخِعٌ كَلَّلَعَ وَ() 1  
  )مِنكُم االَمرِ ياولِ وَ اَلرَّسول عوايَاط وَ اهللا عوايَاط() 2  
  )به كفُروايَ َان اُمروا قَد وَ الطّاغوت الي يَتَحاكموا َان دونَير يُ قَبلك مِن اُنزل ما و إليك اُنزل بِما آمنوا ماَنّهُ يزعمون الَّذين اِلي تَرَ اَلَم() 3  
 اهللا يَجِزيَسَـ وَ ئايشَـ ضِـرُّاهللايَ لَـنفَ عَقِبَيـه عَلـي يَنقَلِـب مَن وَ اَعقابِكُم علي اِنقَلَبتُم قُتِل اَو ماتَ اَفَِانِ الّرسُل قَبلِهِ مِن خَلَت قَد َرسول الّا مُحَمّد ما وَ() 4  

  )نيالشّاكِر 
مـدد نـهيگز كـدام از بيـترت بـه ، ميده نشان »جهنم به ورود« و »زيرستاخ ۀهنگام« در را گناهكاران تيوضع از يفيتوص ميبخواه كه آنجا -۵۹

گيريم؟ مي
  .شوند يم افكنده تنگ يگاهيجا  در و شده بسته ريزنج و غل در -گردند يم فرار راه دنبال  به ،ريز  به افكنده يچشمان و هراسان ييها  دل با) 1  
  .شوند يم افكنده تنگ يگاهيجا  در و شده بسته ريزنج و غل در -ستندين مست كه يحال در ،رسند يم نظر به مست افراد چونان روز آن بتيه از) 2  
 شـعلههـا  آن جـان درون از آتـش چـرا كـه شـود يمـ بلندها  آن حسرت ۀنال -گردند يم فرار راه دنبال به ،ريز  به افكنده يچشمان و هراسان ييها  دل با) 3  

  .كشد يم
 شعلهها  آن جان درون از آتش چرا كه شود يم بلندها  آن حسرت ۀنال -ستندين مست كه يحال در ،رسند يم نظر به مست افراد چونان روز آن بتيه از) 4  

  .كشد يم
است؟ ياخرو پاداش كدام و انيبهشت يژگيو كدام از انيدوزخ يبينص يب ٔهدهند نشان بيترت به ن،يمحروم و فقرا به يتوجه يب -۶۰

  .است نيزم و ها آسمان ،آن وسعت كه يبهشت و خداوند آمرزش -تقوا) 1  
  .متعال خداوند با يصحبت هم و يبهشت يها باغ در شدن داشته يگرام -تقوا) 2  
  .است نيزم و ها آسمان ،آن وسعت كه يبهشت و خداوند آمرزش -امانت و عهد تيرعا ) 3  
  .متعال خداوند با يصحبت هم و يبهشت يها باغ در شدن داشته يگرام -امانت و عهد تيرعا ) 4  
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88
61- I can't believe it! The writer ............... . 

1) wrote herself the letter 2) wrote the letter herself
3) wrote the letter itself 4) herself wrote the letter itself

62- I ............... I was eight, and my love for him has increased with the years. 
1) have known him for 2) have known him since
3) was knowing him while 4) knew him if

63- ............... read it correctly takes more time than we formerly thought.
1) We learn a second language to be able to 2) Learn to be able for a second language for us
3) Able to learn a second language to 4) Learning a second language to be able to

64- My parents bothered me a lot about doing my homework and stuff while I ............... , but now, I'm 
happy they did because it taught me good studying habits. 
1) was growing up 2) grow 3) grew 4) have grown

65- The new owners had to ............... a name for their new clothing boutique so people would know 
what to call it. 
1) introduce 2) increase 3) involve 4) influence

66- When writing a paper, authors sometimes put words in bold or italics to put more ............... on 
them, so the reader will know they are important. 
1) emphasis 2) description 3) communication 4) belief

67- To an extent, schools couldn't ............... how many students would show up because thousands of 
district families didn't tell them in advance whether their children would come back to school. 
1) create 2) predict 3) develop 4) prepare

68- It should be natural that what we have first to explain is the fact that we ............... any light from 
the sky. 
1) receive 2) exchange 3) observe 4) compare

69- We ............... the wallet that we picked up in front of the movie theatre to the police, so that they 
could find the owner. 
1) got around 2) put aside 3) made up 4) handed over

70- They are making very ............... efforts to control the disease in Yugoslavia, trying to delay it as 
long as possible. 
1) mental 2) emotional 3) energetic 4) healthy

71- Modern technologies have ............... us to have easy access to information, become more creative, 
experience fast communication, travel easier, and have a more comfortable life. 
1) enabled 2) confused 3) worried 4) addicted

72- He keeps giving me that line about not being able to do any work because his computer isn't
working ............... . 
1) seriously 2) greatly 3) skillfully 4) properly

 Cloze Test 
For most people, falling in love usually seems to just happen. It's staying in love or preserving 

that "falling in love" experience that requires obligation and …(73) … . Given its rewards, though, 
it's well worth the effort. A healthy and secure romantic relationship can …(74) … as an ongoing 
source of support and …(75) … in your life, through good times and bad, strengthening all aspects 
of your wellbeing. …(76) … steps now to preserve or renew your falling in love experience, you can 
build a meaningful relationship that lasts even for a lifetime.  

73- 1) research 2) work 3) success 4) mission
74- 1) remember 2) attend 3) serve 4) narrate
75- 1) habit 2) expression 3) happiness 4) reality
76- 1) By to taking 2) By taking 3) Take 4) Takes

  ۲ درس و See also ابتدای از ۱ درس :۲ انگلیسی زبان      ۳ درس :۱ انگلیسی زبان
´ 20 
پيشنهادي زمان
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9 Reading Comprehension 
Psychologist George Spilich at Washington College in Chestertown, Maryland, decided to find 

out whether, as many smokers say, smoking helps them to think and concentrate. He put 
non-smokers, active smokers, and smokers deprived of cigarettes through a series of tests. In the 
first test, each subject sat before a computer screen and pressed a key as soon as he or she 
recognized a target letter. In this simple test, smokers, deprived smokers and non-smokers 
performed equally well. The next test was more complex. Non-smokers were faster, but under the 
stimulation of nicotine, active smokers were faster than deprived smokers. In the third test of 
short-term memory, non-smokers made the fewest errors, but deprived smokers committed fewer 
errors than active smokers. In the fourth test, non-smokers were the best and deprived smokers 
bested those who had smoked a cigarette just before testing. As the tests became more complex, 
non-smokers performed better than smokers by wider and wider margins. 

77- In which experiment did all the people mentioned in the text perform the same?
1) In the first test 2) In the second test
3) In the fourth test 4) In the third and fourth test

78- Which of the following is TRUE according to the passage?
1) Active smokers sometimes perform better than non-smokers.
2) Non-smokers performed better in all experiments.
3) After the final experiment, the first claim was proved.
4) In the third experiment, non-smokers were more successful.

79- The underlined word “those” near the end of passage refers to ............... . 
1) non-smokers 2) smokers deprived of cigarettes
3) psychologists 4) active smokers

80- The passage seems to imply that the aim of George Spilich's experiments is ............... . 
1) to test the effectiveness of nicotine on non-smokers
2) to show that nicotine helps people’s short-term memory
3) to test whether smoking has a positive effect on the mental capacity of smokers
4) to show that smoking definitely damages people's mental capacity
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت خلفینمت و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای،  آزمون برگزاری از بعد یا و قبل،  ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر،  چاپ حق

 ۱۴۰۰ مرداد ۲۲آزمون آزمایشی 
 اختصاصیآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة 
رح
م

4
 

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شماره تعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 12  95  81  15شناسي زمين

دقيقه 33  115  96  20رياضي

دقيقه 25  145  116  30شناسي زيست

دقيقه 30  165  146  20فيزيك

دقيقه 20  185  166  20شيمي

دقيقه 120گويي:  مدت پاسخ105ها:  تعداد كل پرسش

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

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

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

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

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11  
گفت: توان مي سيليكاته هاي كانيدر مورد  -۸۱

دارند. وجود دگرگوني و رسوبي آذرين، هاي سنگ در )۲  دهند. مي تشكيل را پوسته سازندٔه هاي كاني درصد ۹۹ حدود )۱

است. ميكا ها، آن نوع ترين فراوان )۴هستند. زمين سازندٔه ايه كاني ترين قديمي )۳

آيد. مي دست به ............... و ............... ترتيب به كالكوپيريت و گالن از -۸۲

مس -سرب )۴  آهن -مس )۳آلومينيم -گوگرد )۲  سرب -آهن )۱

شود؟ كانسنگ كدام تشكيل به منجر نهايت در تواند مي ها سنگ هوازدگي عمل -۸۳

كروميت )۴  زمرد )۳موليبدن )۲  پالتين )۱

باشد؟ تواند مي زير مورد كدام x مرحلۀ معدن، اكتشاف پيوستۀ مراحل در -۸۴

ژئوفيزيك از استفاده )۱

شناسي زمين نقشۀ بررسي )۲

معدني مادٔه عيار تعيين )۳

صحرايي بازديد )۴

آيد؟ مي دست به آهن گرم چند هماتيت، كانسنگ تن ۱۷ از باشد، ppm4 ودحد آن ذخاير در آهن عيار هرگاه -۸۵

۱( ۲/۴  ۲( ۸/۶  ۳( ۶۸  ۴( ۴۲۰

است. ............... آبريز حوضۀ ترين پرقنات و ............... ايران اصلي آبريز حوضۀ ينتر بزرگ -۸۶

مركزي فالت -مركزي فالت )۴  سرخس -هامون )۳  خزر -فارس خليج )۲  عمان درياي -اروميه )۱

دارد؟ قرار بخش كدام در مويينه حاشيۀ ،رو روبه شكل در -۸۷

۱( a

۲( b

۳( c

۴( d

است؟ زير مورد كدام كشورها در فسيل هاي آب از برداري بهره لزوم در مؤثر عامل ترين مهم -۸۸

زياد اعماق در زيرزميني هاي آب نگرفت قرار )۲ ها آبخوان منفي بيالن وجود )۱

راكد هاي آب در امالح فراواني )۴ شده يافت هاي فسيل فراواني )۳

   ............... زيرا نيستند؛ مناسب گياهان رشد براي شني هاي خاك -۸۹

كند. مي نفوذها  آن در آب راحتي به )۲  شوند. مي هوازده و بوده مقاومت كم جنس از )۱

كند.  مي نفوذ آن در هوا و آب سختي به )۴  شوند. مي حمل و يافته فرسايش تيراح به )۳

   ............... جز به مؤثرند خندقي فرسايش مقدار در زير موارد تمام -۹۰

بارندگي مدت )۴  ايستابي سطح عمق )۳  گياهي پوشش )۲  بارش شدت )۱

دارد؟ ستگيب زير مورد كدام به ها سنگ شكل تغيير نوع و مقدار -۹۱

تنش از پس اوليه شكل به بازگشت )۲    تنش برابر در ها سنگ رفتار )۱

منطقه مورفولوژي )۴    ها سنگ اندازٔه و حجم )۳

دهد. مي نمايش را ............... توسط ............... پديدٔه ،رو روبه شكل -۹۲

سنگ مقاومت از كمتر تنش -شكستگي )۱

آهك لانحال -شدن كارستي )۲

جانبه همه فشار -خوردگي چين )۳

كننده تغذيه آب كاهش -زمين فرونشست )۴

  ۴ فصل انتهای تا ۲ فصل از :شناسی زمین

´ 12
پيشنهادي زمان

Â¹Ã¶poÄp à½j¼U }ÃhzU

¢μø pH ÁnHjoMï¾º¼μº

½I«zÄI¶pA ¾M −IwnH

x

a
b
c

d

ÂMITvÄH cõw
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شود؟ مي پيشنهاد سدها، مخزن به شده حمل رسوبات مشكل رفع براي مورد كدام -۹۳  22

سدسازي در رس از استفاده )۲ سد بدنۀ استحكام )۱

الزم زماني اصلفو در اليروبي )۴سد طرف دو هاي دامنه پايدارسازي )۳

   ............... گفت: توان مي شكل در شده داده نمايش دريايي سازٔهدر مورد  -۹۴

ندارد. شناسي زمين مطالعات به نياز )۱

دارد. ويژه اهميت بستر جنس به توجه )۲

است. ضروري دريايي، هاي جريان به توجه )۳

شود. مي آن تخريب باعث زيرزميني آب هاي جريان )۴

دهد؟ مي نمايش درستي به را ها جاده بستر از قائم برش زير، گزينۀ كدام -۹۵

۱(

tIwHoÄp
tIwH

½k¹¹¨oQ jH¼¶
۲(

oTwA
tIwH

tIwHoÄp
۳(

½k¹¹¨oQ jH¼¶
tIwH
oTwA

۴(

Sw¯IM
tIwHoÄp

¾Ä»n

Sinˆ اگررو  روبه شكل در -۹۶ B 
1
است؟ چقدر مثلث محيط باشد،3

۱( ( )4 2 1
۲( ( )4 2 1
۳( ( )4 2 2
۴( ( )4 2 2
است؟ كدام ACBˆ زاويۀ اندازٔهرو  روبه شكل در -۹۷

۱( 65

۲( 75

۳( 85

۴( 105

است؟ كدام A زاويۀ كسينوس است. مربع متر سانتي ۴ رو روبه مثلث مساحت -۹۸

۱(
2 2

3۲(
5 3

16

۳(
4 2

9۴( 
2 5

7  

)P نقطۀ -۹۹ a , a )  2 1 4 A نقطۀ از ساعت هاي عقربه جهت خالف در حركت با اگر دارد. قرار مثلثاتي دايرٔه روي 3 ( , )1 P نقطـۀ به 0

است.) مختصات مبدأ O( است؟ چقدر AOPˆ زاويۀ تانژانت برسيم،

۱( 
2

2۲(
3

4۳( 
3

4۴( 
2

2
A عبارت حاصل -۱۰۰ (tan x Cot x )(Sin xCos x)  2 2 x ازاي به 22  75 است؟ كدام

۱( 6 3۲( ۱۳( 6 3۴( ۲-

Sinx اگر -۱۰۱ Cos x2 Cos) حاصل باشد، سوم ربع در x زاويۀ و 3 x Sin x)13 است؟ كدام

۱( ۱۲( ۵۳( ۱-۴( ۵-

 ۴ فصل ۳ درس ابتدای تا ۲ صلف ۲ درس ابتدای از :۲ ریاضی      ۲ فصل :۱ ریاضی

´33
پيشنهادي زمان

y x  2 0y x  3 1

 A B

 C

A

BC

3
8

A

C

B

6
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متر ۳/۶ او اگر بيند. مي افق سطح به نسبت 45 زاويۀ با را تير  نوك او كند. مي نگاه اوست مقابل كه برق چراغ تير به و است متر ۲ رضا قد -۱۰۲  33

) است؟ متر چند تقريباً تير ارتفاع .بيند مي افق سطح به نسبت 30 زاويۀ با را تير نوك شود دور تير از / , / )2 1 4 3 1 7 
۱( ۸ ۲( ۱۱  ۳( ۱۳  ۴( ۱۶

Sin اگر -۱۰۳ x
m



13 x و 2   12    دارد؟ وجود m براي طبيعي مقدار چند باشد، 50

۱( ۵۲( ۴۳( ۳  ۴( ۲

Sin اگر -۱۰۴ x Cos x  Cot تساوي باشد، 0 x m tan x 3 صحيح ارمقد چند ازاي به m، ؟باشد نمي برقرار

۱( ۹۲( ۸۳( ۷  ۴( ۶

 اگر -۱۰۵ f ( , ) , ( , ) , ( , ) 2 1 3 5 4 g(x) و 2 x 2 ) حاصل باشد، 5 g f )( ) 12 است؟ كدام 2

۱( ۱۰  ۲( ۲۳( ۷۴( ۴

ها آن تفاضل و 80 حاده زاويۀ دو مجموع -۱۰۶
2
دارد؟ قرار مثلثاتي دايرٔه ناحيۀ كدام درتر  كوچك زاويۀ برابر ۴ .است راديان9

چهارم )۴  سوم )۳دوم )۲  اول )۱

DE و A زاويـۀ نيمساز AD ،رو روبه شكل در -۱۰۷ AB .اگـر اسـت AB  و 8

AC  است؟ چقدر CE طول باشند، 12

۱( ۸/۴

۲( ۶/۶

۳( ۲/۷

۴( ۴/۸

Â كه ABC الزاويۀ قائم مثلث در -۱۰۸  90 و AB و AC ارتفاع هستند، متر سانتي ۸ و ۶ ترتيب به AH از و كنيم مي رسم را H بر AC عمود

نسبت ناميم. مي HD را آن و كرده
HD
AH

است؟ كدام 

۱( ۵/۰۲( ۶/۰۳( ۷/۰  ۴( ۸/۰

f تابع دو -۱۰۹ (x) x  و 2
x x xg(x) x
k x

   
  

2 2 0
2 4 0

است؟ كدام k مقدار هستند. مساوي يكديگر با

۱( ۲  ۲( ۳  ۳( ۲-  ۴( ۳-

f تابع وارون نمودار -۱۱۰ (x) x   1 كند؟ مي برخورد بار چند f نمودار با و كند نمي عبور ناحيه كدام از 2

كند نمي قطع -دوم )۴  كند نمي قطع -چهارم )۳  بار يك -دوم )۲بار يك -چهارم )۱

f اگر -۱۱۱ (x) x   و 24
x xg(x)

x





2 2
1

 تابع دامنۀ باشند،
f( )(x)
g

است؟ صحيح ددع چند شامل 

۱( ۵۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۱

r (R و R شعاع به مركز هم دايرٔه دو -۱۱۲ r) .و متـر سـانتي ۲۰ هاشـورخورده قسمت محيط اگر مفروضند

 زاويۀ  است؟ كدام R مقدار باشد، راديان 2

۱( ۸

۲( ۴

۳( ۵

۴( ۷

)Sin اگر -۱۱۳ ) Cos( ) / 
     

5 3 0 52 Sin مقدار باشد،2 Cos   است؟ كدام

۱( 
3
4۲( 

3
8۳(

3
4۴(

3
8

, اعداد با ABC مثلث هاي زاويه -۱۱۴ ,9 7 دهـيم. مي تشكيل االضالع متساوي مثلث ۳ آن، بيرون در و مثلث ضلع ۳ هر روي هستند. متناسب 2

است؟ درست زير رابطۀ كدام باشند، S2 و S1 ه  شد ساخته ديگر مثلث دو مساحت و باشد S االضالع متساوي مثلث ينتر بزرگ مساحت اگر

۱( S S S 1 2۲( S S S 1 2  ۳( S S S 2 21 2  ۴( S S S 1 2
f تابع -۱۱۵ (x) x a  2 , بازٔه در 1  2 است؟ كدام a براي قبول  غيرقابل صحيح مقادير مجموع است، يك به يك 3

صفر )۴  ۱ )۳  -۱ )۲۲ )۱

O

E

D B

A

C
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44  
ت؟اس شده انيب يدرست  به جانوران در مواد گردش ٔهدربار عبارت كدام -۱۱۶

.است بسته منافذ ۀچيدر و باز ها رگ يابتدا ۀچيدر قلب انقباض هنگام ملخ، در )۱

.شوند يم بدن از آب خروج باعث ها مژك زنش با دار قهي يها اختهي اسفنج، در )۲

.كنند ينم عبور همولنف از ها اختهي به دنيرس يبرا يتنفس يگازها ان،يبندپا در )۳

.باشد يم بطن به خون ورود با جهت هم زيدهل به خون ورود ، ها يماه در )۴

است؟ نادرست ،بالغ و سالم انسان كي قلب يها چهيدر ٔهدربار عبارت كدام -۱۱۷

.است يقلب ۀچيدر نيتر ييباال و نيتر ييجلو ،يآئورت ينيس ۀچيدر )۱

.است رفعاليغ صورت به و خون انيجر توسط  چهيدر شدن بسته و باز )۲

.ندارد شركت صاف يا چهيماه بافت ها، بطن و زهايدهل نيب يها چهيدر ساختار در )۳

.شود يم ها چهيدر شدن بسته اي باز باعثها  آن طرف دو در فشار تفاوت و ها چهيدر خاص ساختار )۴

است؟ درست سالم انسان كي در قلب نوار يمنحن يبررس ٔهدربار مورد كدام -۱۱۸

.ابدي يم انيپا ها بطن انقباض ،QRS موج ثبت با زمان هم )۱

.شوند يم هيتخل خون از كامل طور به ها بطن ،T موج ثبت يپ در )۲

.باشد يمها  آن يكيالكتر تيفعال شروع با زمان هم زها،يدهل انقباض شروع )۳

.دهد ينم رخ يقلب هاي چهريد تيوضع در يرييتغ چيه P موج انيپا تا T موج انيپا از )۴

است؟ صادق شبكه نيا ٔهدربار مورد كدام .دارد وجود هم به مرتبط يا شبكه در رگ نوع سه خون، گردش دستگاه در -۱۱۹

.باشند يم نبض يدارا ،ها اهرگيس برخالف بدن يها سرخرگ ۀهم )۱

.باشند يم متفاوت ، وارهيد در ياصل يها هيال تعداد نظر از ها اهرگيس و ها سرخرگ )۲

.باشد يمها  آن در خون انيجر زانيم ميتنظ ياصل عامل يرگيمو ۀشبك ييابتدا ٔهبندار )۳

.ابدي يم شيافزابه فشار تراوشي نسبت  ياسمز فشار م،يشو يم كينزدها  آن يانتها به هرچه ها رگيمو طول در )۴

نشـت يبافت انيم يفضا به ها رگيمو از كه است يگريد مواد و آب بازگرداندن و هيتصف« آن ياصل كار كه يدستگاه با ارتباط در مورد چند -۱۲۰

است؟ درست باشد، يم »گردند ينم باز ها رگيمو به و اند كرده دايپ

.قراردارد اهرگيس از باالتر سرخرگ حال،ط به ها رگ خروج و ورود محل در )الف

.باشد يم كمتر ،راست لنفي يمجرا به نسبت ،چپ يلنف يمجرا با طحال ۀفاصل )ب

.شود يم متصل يا ترقوه ريز اهرگيس به قلب، يجلو از عبور با چپ يلنف يمجرا )ج

.است گره از دهشون خارج يها رگ ۀچيدر با جهت هم يلنف هگر به شونده وارد يها رگ ۀچيدر )د

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

  . ............... گفت توان يم ،دهد يم عبور خود قلب از رهيت خون كه يدار مهره جانور هر با ارتباط در -۱۲۱

شود يم مشاهدهها  آن در يتنفس ۀسامان نوع دو حداكثر )۱

دباش يم ها استخوان قرمز مغز در يخون يها اختهي ۀهم ديتول أمنش )۲

باشد يم سر يۀناح طرف دو در ييها آبشش يدارا بلوغ از قبل دوران در )۳

دهند يم انجام را ييغذا مواد تبادل يبافت انيم آب كمك با و ها اختهي كنار در ها رگيمو )۴

است؟ درست مورد چند ها )پالكت( گرده با رابطه در -۱۲۲

.دارند يخون يها اختهي يبعض از تر كوچك يا اندازه )الف

.اندازد يم راه به را خون انعقاد فرايند پروتئاز ينوع ترشح با )ب

.شوند يم خون رفتن دست از مانع ه،لخت جاديا با يزير خون نوع هر در )ج

.شوند يم ساخته زين طحال و كبد در استخوان، قرمز مغز بر عالوه بلوغ دوران در )د

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

؟است نادرست جانوران از گروه نيا ٔهدربار يژگيو كدام .گرفت شكل جانوران از يگروه در بار نينخست يبرا مضاعف يگردش ۀسامان -۱۲۳

.دارد را آب بازجذب ييتوانا ، است ها وني و آب ٔهريذخ محل كهها  آن ۀمثان )۱

.باشند يم يپشت يعصب طناب و مغز شامل ؛يمركز يعصب دستگاه يدارا )۲

.زدري يم چپ زيدهل به كه است يخون از تر روشن رود، يم ها شش به كه يخون )۳

.كند يم عبور يا حفره دو قلب از يك بار ، بدن در گردش يك بار ضمن ، خونها  آن نوزاد در )۴

۵ فصل انتهای تا ۳ فصل از :۲ شناسی زیست      ۴ فصل :۱ شناسی زیست

´ 25
پيشنهادي زمان
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؟است شده انيب يدرست به انسان در يساز خون به مربوط يهافرايند خصوص در مورد كدام -۱۲۴  55

.ثرندؤم زين يمنيا هاي اختهي شيافزا در ز،ري برون ٔهغد نيتر بزرگ زري درون هاي اختهي )۱

.است ثرؤم هيكل ۀاختي از يگروه تيفعال شيافزا در معده هاي اختهي از يگروه بيتخر )۲

.رديپذ يم صورت يجانور يغذاها مصرف قيطر از تنها 12B نيتاميو نيمأت )۳

.است وابسته بدن در دياس كيفول يكاف حضور به 12B نيامتيو حيصح عملكرد )۴

است؟ شده انيب يدرست به مورد كدام رو روبه شكل به توجه با -۱۲۵

.دارد يكم يريپذ انعطاف پوشاند، يم را مفاصل كه يبخش برخالف ،۱ بخش )۱

.است فراوان كالژن يها شتهر يدارا ، بومن كپسول يخارج يۀال همانند ،۲ بخش )۲

.است ساركومر يدارا شود، يم معده يكرم حركات باعث كه يبخش همانند ،۳ بخش )۳

.است كالژن يدارا پردازد، يم بدن در ها هورمون انتقال به كه يبخش برخالف ،۴ بخش )۴

؟است شده انيب يستدر به نهيگز كدام ،قلب به ياهرگيس خون بازگشت در ثرؤم عوامل با ارتباط در -۱۲۶

.است ثرؤم قلب از تر نييپا يها اهرگيس در خون حركت در تنها ، ياسكلت ۀچيماه ۀتلمب )۱

.شود يم كاسته نهيس ۀقفس يها اهرگيس فشار از شكم، يها چهيماه بر فشار با ، بازدم هنگام در )۲

آيد. مي وجود به داخلي اي هدند بين و بند ميان هاي ماهيچه انقباض طي ،ۀ سينهقفس مكشي فشار )۳

.باشد يم قلب يسو به ها اهرگيس در خون حركت مهم عوامل از ،يرگيمو يها شبكه در فشارخون نرفتن نيب از )۴

است؟ شده انيب ينادرست به خوناب، يها نيپروتئ با رابطه در مورد چند -۱۲۷

زا يماريب عوامل با مبارزه :ها نيگلوبول انواع ب)داروها از يبرخ انتقال :نيآلبوم )الف

يتنفس يها گاز انتقال :نيهموگلوب د)لخته ساختار در شركت :نوژنيبريف )ج

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

. ............... II نوع ابتيد ............... I نوع ابتيد در -۱۲۸

شود. مي درمان بيماري انسولين، تزريق با -برخالف )۱

دهند ينم پاسخ نيانسول هورمون به يكبد يها اختهي -همانند )۲

شود يم ديتول يدياس محصوالت ،يآل ٔهماد ينوع يۀتجز با -همانند )۳

شد خواهد مواجه بدن يمنيا دستگاه مقاومت كاهش با فرد -برخالف )۴

كنند؟ يم ليتكم يدرست به را موردنظر عبارت ر،يز موارد از مورد چند -۱۲۹

.» ............... ،سالم فرد كي يحركت دستگاه با ارتباط در «

دارند مفصل دست مچ يها استخوان يتمام با نيزبر و نيريز زند )الف

باشند يم متصل گريكدي به انتها دو از نيزبر زند و نيريز زند يها استخوان )ب

دارد مفصل زين يجانب يها استخوان از ينوع با ها دنده از يانواع بر عالوه جناغ استخوان )ج

ابدي يم شيافزا وستهيپ طور به ها مهره ٔهانداز م،يرو يم لگن يسو به هرچه ها مهره ستون در )د

۱( ۱  ۲( ۲۳( ۳۴( ۴

است؟ شده انيب ينادرست به نهيگز كدام -۱۳۰

.هستند تر مدآكار يعيطب نوع از يمصنوع ياعضا از ياريبس )۱

.است يمفصل كپسول ساختار از يجزئ يمفصل عيما ٔهسازند ٔهپرد )۲

.است شتريب مردان در ياستخوان تراكم راتييتغ شدت يسالگ ۵۰ تا ۲۰ نيسن نيب )۳

دارند. نقش هم حركت و معدني مواد ذخيرٔه در ، ها اندام يبانيپشت و حفاظت بر عالوه ها استخوان )۴

  .  ............... ياستخوان بافت ............... ياستخوان بافت دراز، استخوان ينوع در -۱۳۱

است يخون يها رگ از يانواع يدارا فشرده، -همانند ،ياسفنج )۱

شود يم مشاهده استخوان يانتها در تنها فشرده، -برخالف ،ياسفنج )۲

است شده احاطه يونديپ بافت ينوع توسط ،ياسفنج -برخالف فشرده، )۳

كند مي ديتول يخون يها ختهاي ، ديشد يها يخون كم در ،ياسفنج -همانند فشرده، )۴

2( )

3( )

4( )1( )
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؟كند يم ليتكم يدرست به را ريز ۀجمل نهيگز كدام ،شكل به توجه با -۱۳۲  66

.» ............... ،»ب« استخوان ............... »الف« استخوان )در( «

شود يم دهيد يا نهيزم ٔهماد در كالژن يها رشته -همانند )۱

است مشاهده قابل زنان از شتريب مردان در  برابر يطيشرا در -برخالف )۲

دارند رندهيگ يديروئيت يها هورمون يبرا كه دارند وجود ييها اختهي -همانند )۳

دارد وجود ييها حفرهها  آن نيب كه شود يم دهيد ياستخوان صفحات و ها لهيم -برخالف )۴

؟ كند يم ليتكم يدرست به را ريز ۀجمل نهيگز كدام -۱۳۳

.»باشد يم ............... يبازخورد ميتنظ از يا نمونه ................، دنبال به ................ هورمون ترشح .......«........

يمنف -خون قند زانيم كاهش -نينفر ياپ -شيافزا )۱

مثبت -خون در آن زانيم كاهش -نيتوس ياكس -كاهش )۲

يمنف -خون در آن زانيم شيافزا -نيانسول -كاهش )۳

مثبت -ديروئيت محرك هورمون زانيم شيافزا -نيتون يكلس -شيافزا )۴

؟است نادرست مورد چند -۱۳۴

.شوند يم منقبض زين ياراد ريغ صورت به ،ياسكلت يها چهيماه از يانواع )الف

.است داده رخ يانعكاس شود، يم منقبض يراراديغ صورت به كه ياسكلت ۀعضل هر در )ب

.شوند يم منقبض ياراد ريغ صورت به ياسكلت يها چهيماه همواره ، ها سانعكا در )ج

.شود يم يده عصب  يكريپ بخش توسط مخطط يظاهر با يا چهيماه ۀاختي هر )د

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳۴( ۴

؟كند يم ليتكم نادرست طور به را ريز جملۀ مورد چند -۱۳۵

.» ................ الزاماً ...............، ييايميش كيپ هر «

دارد نقش يناپسيس پس و شيپ يها اختهي نيب اميپ انتقال در كه است يعصب ناقل ينوع -برد كوتاه )الف

دارد يمهم نقش هم با كينزد يها اختهي نيب ارتباط در و شده ترشح يعصب يها اختهي از -برد كوتاه )ب

شود يم ساخته زير درون دستگاه يها اختهي توسط -رسد يم هدف ياختۀ به خون انيجر قيطر از كه برد دور )ج

شود يم خون انيجر وارد و شده آزاد يستيز يانرژ صرف با و يران برون روش به -يعصب ياختۀ از مترشحه دوربرد )د

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

   ............... گفت توان ينم است، ساركومر به مربوط كه رو روبه شكل به توجه با -۱۳۶

.دهد يم نشان را نازك ينيپروتئ هاي رشته اتصال محل a يۀناح )۱

.دارند حضور ميضخ و كيبار يها رشته از نوع دو هر b ناحيۀ در )۲

.دارند حضور نازك يها رشته فقط و بوده ريمتغ d يۀناح طول )۳

.است گريكدي به ميضخ و نازك هاي رشته اتصال محل c يۀناح )۴

  . .............. ستين ممكن ، است ............... دچار كه يالغب فرد بدن در -۱۳۷

باشد بدن زير درون ٔهغد نيتر بزرگ در يمنيا خود يماريب ينوع گرفتار -شده ادرار حجم شيافزا )۱

شود بازجذب مجدداً شده، تراوش ميسد و آب از ياديز حجم -هيكل فوق محرك هورمون ترشح كاهش )۲

دارد نقش استخوان تراكم شيافزا در و شده واقع ينا يابتدا در كه ميباش اي غده تيفعال شيافزا شاهد -گواتر يماريب )۳

شود خون انعقاد در ثرؤم يمعدن ٔهماد بازجذب شيافزا باعث -حنجره پشت در يغدد به مربوط هورمون ترشح شيافزا )۴

د؟باش يم درست يالتهاب پاسخ ٔهدربار مورد كدام -۱۳۸

.كند يم بروز يدگيبر اي شدن يزخم دنبال به تنها كه است يموضع يپاسخ )۱

.شوند يم خوناب شتريب نشت باعث و كرده ترشح نيستاميه ،دهيد بيآس يها تيماستوس )۲

.كنند يم يخوار گانهيب را ها يباكتر و شده خارج رگيمو از يتراگذر عمل يط ها لينوتروف )۳

.ابدي يم شيافزا اي اختهي نيب عيما در مكمل يها نيپروتئ ، رگيمو ٔهواريد يها اختهي ترشحات دنبال به )۴

  . ............... يعيطب ٔهكشند ۀاختي -۱۳۹

شود يم ه  شد يزير برنامه مرگ يانداز راه باعث ،هدف ۀاختي به اه ميآنز از انواعي كردن وارد با )۱

باشد يم دانه بدون يتوپالسميس و يضيب اي گرد يتك ۀهست يدارا كه است تيلنفوس ينوع )۲

كنند يم جاديا آن درون ييها منفذ ،ييغشا نوع هر با مواجهه در كه دارد ييها نيپرفور )۳

دارد روسيو هب آلوده يها اختهي هيعل مبارزه در يمهم نقش دو، نوع نترفرونيا ترشح با )۴

þ²HJ

ad c b
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است؟ درست انسان ايمنيِ ستميس مورد در نهيگز كدام -۱۴۰  77

.شود ساخته پادتن نوع كي از شيب است ممكن كروبيم ينوع هيعل بر )۱

.دارند شركت يخون يها اختهي از يانواع ،يراختصاصيغ دفاع خطوط در )۲

.دارد دانه بدون يتوپالسميس ، يقسمت دو يا هسته با يديسف ۀچيگو هر )۳

.شود ينم مشاهده يا رندهيگ چيه ، نابالغ B يها تيلنفوس سطح در )۴

  .  ................ خاطره B يها اختهي ................ خاطره T يها اختهي ،)ژن يآنت( پادگن نوع كي با انسان كي برخورد نيدوم در -۱۴۱

كنند يم جاديا اختهي نوع كي و شده ميتقس - همانند )۱

دارند را پادگن نوع نيچند به اتصال ييتوانا - برخالف )۲

دارند را يپادگن ٔهرنديگ نوع همان با ييها اختهي ديتول يياتوان - همانند )۳

زهيراك فاقد و دار دانه يتوپالسميس با كنند يم جاديا ييها اختهي -برخالف )۴

؟دهد ينم رخ ريز موارد از كي كدام مرحله نيا انجام از پس .است انسان در واكسن عملكرد مراحل از يكي ٔهدهند نشان رو روبه شكل -۱۴۲

.كنند يم يدفاع يها اختهي انواع ديتول به شروع پادگن ييشناسا با كننده عمل يها تيلنفوس )۱

.كنند يم ديتول كننده عمل لنفوسيت و خاطره B تيلنفوس يتعداد بالغ B يها تيلنفوس )۲

.آورد يم در يپا از راها  آن يمنيا دستگاه كنند، دايپ عمل فرصت ها كروبيمآنكه  از شيپ )۳

.رديبگ صورت سرعت به پادگن صيتشخ ،شود يم باعث كه خاطره ۀاختي ياديز تعداد جاديا )۴

  . ............... ،دزيا به مبتال و ساله ۲۶ خانم كي بدن در -۱۴۳

ندارند ينقش B يها تيلنفوس تيفعال ميتنظ در كننده كمك T يها اختهي )۱

گرفت نخواهد قرار ريثأت تحت مانز گذر با زين خوار گانهيب يها اختهي تيفعال )۲

كنند يم جاديا را خاطره يها اختهي از يانواع خود، ريتكث با خاطره B يها اختهي )۳

شود ترشح تواند يم يديلنفوئ أمنش با دانه يب ديسف ۀچيگو ينوع از ۲نوع نترفرونيا )۴

است؟ درست عبارت كدام -۱۴۴

.كند يم بروز يمنيخودا يماريب ينوع كند، حمله يخود يها اختهي به يمنيا دستگاه هرگاه )۱

.باشد يم انسان يمنيا دستگاه در ديمف يعمل همواره يرخوديغ از يخود يها اختهي ييشناسا )۲

.باشد ها تيلنفوس بلوغ روند در اختالل جاديا از يناش تواند يم يمنيخودا يها يماريب بروز )۳

.شود يم يمنيخودا يماريب بروز به منجر ها نورون يسطح هاي مولكول با كروب،يم ينوع پادگن شباهت )۴

؟است درست وهيم مگس ٔهدربار عبارت كدام -۱۴۵

.دهد يم ليتشك را جانور مغز و شده برجسته يشكم يعصب طناب يجلو بخش )۱

.كند يم جاديا تيمحدود جانور حركات در يخارج اسكلت جانور، ٔهانداز شيافزا با )۲

.دهند يم صيتشخ را ها مزه دارند، قرار يحس يموها يرو بر كه ييايميش يها ندهريگ )۳

.شود يم سامانه نيا وارد آن اطراف يها رگيمو از كياور دياس كه دارند روده به متصل يدفع ۀسامان )۴

است؟ ژول چند جسم اوليۀ جنبشي انرژي يابد. مي افزايش J500 آن جنبشي انرژي شود، مي برابر ۵/۱ جسم يك تندي كه هنگامي -۱۴۶

۱( ۱۰۰  ۲( ۲۰۰  ۳( ۳۰۰  ۴( ۴۰۰

هاي زير دربارٔه انرژي جنبشي اين جسم درست است؟ يك از گزينه جايي آن است. كدام نيروي خالص وارد بر جسم متحركي در خالف جهت جابه -۱۴۷

است. كاهش حال در جسم جنبشي انرژي )۲است. افزايش حال در جسم جنبشي انرژي )۱

انرژي جنبشي جسم صفر نيست، ولي ممكن است افزايش يا كاهش يابد. )۴باشد. ثابت جسم انرژي است ممكن )۳

ٔه  انداز به ثانيه ۵/۵ مدت در g100 جرم به جسمي تندي -۱۴۸
m
s

مدت اين در جسم روي شده انجام كل كار متوسط توان اگر يابد. مي افزايش 10

است؟ ثانيه بر متر چند جسم اوليۀ تندي باشد، وات ۲

۱( ۶  ۲( ۱۰۳( ۱۶  ۴( ۲۲

»متحرک باردار ذرۀ بر وارد مغناطیسی نیروی« ابتدای تا ۳ فصل تا »الکرتیکی پتانسیل« ابتدای از ۱ فصل :۲ فیزیک      ۳ فصل :۱ فیزیک

´ 30  
پيشنهادي زمان  
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 كـار آيـد. مي باال متري ۶/۱ ارتفاع تا زمين به برخورد از پس توپ و كنيم مي پرتاب زمين سمت به متري ۲ ارتفاع از را g200 جرم به توپي -۱۴۹  88

 است؟ ژول چند جايي جابه اين در وزن نيروي
N(g )
kg

 10
۱( /0 8  ۲( /8 8  ۳( /0 8  ۴( /8 8
/ جرم به جسمي -۱۵۰ kg0 ژول ۱۸ مسـير ايـن در جسم گرانشي پتانسيل انرژي اگر است. كرده طي را شكل مطابق اصطكاك بدون مسيري 5

است؟ ثانيه بر متر چند A نقطۀ در جسم تندي شود، برابر ۲ جسم تندي و يابد كاهش

۱( 3   

۲( 6   

۳( 2 3
۴( 2 6

جسمي را با تندي اوليۀ  -۱۵۱
m
s

اي كـه انـرژي كنيم. اگر سطح زمين مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي باشد، در لحظه از سطح زمين به باال پرتاب مي 30

رابر انرژي جنبشي آن است، تندي جسم چند متر بر ثانيه است؟ (ب ۲پتانسيل گرانشي جسم 
Ng
kg

 نظر كنيد.) و از مقاومت هوا صرف 10

۱( 10 2  ۲( 30 2  ۳( 10 3  ۴( 30 3
 تندي زمين، سطح به رسيدن هنگام و شود مي پرتاب بيرون به kJ2 جنبشي انرژي با متري ۴۰۰ ارتفاع در هليكوپتر يك از kg3 رمج به جسمي - ۱۵۲

 است؟ كيلوژول چند جسم اين سقوط مدت در هوا مقاومت نيروي كار است. هليكوپتر از خروج لحظۀ در آن تندي برابر ۲ جسم
N(g )
kg

 10
۱( ۲-  ۲( ۴-  ۳( ۶-۴( ۸-

است؟ درست جسم يك دروني انرژيدر مورد  زير هاي گزاره از تعداد چه -۱۵۳

است. جسم يك جنبشي و پتانسيل انرژي مجموع الف)

است. جسم دهندٔه تشكيل ذرات تعداد از مستقل آن مقدار ب)

شود. مي زياد آن دروني انرژي جسم، يك دنش گرم با معموالً ج)

صفر )۳۴ )۲۳ )۲  ۱ )۱

 تندي با زمين سطح روي توپي -۱۵۴
mv
s

1  تندي با و كرده برخورد ديوار يك به 8
mv
s

2 جنبشـي انـرژي از درصـد چند گردد. برمي 4

است؟ شده بديلت ديوار و توپ دروني انرژي به توپ اوليۀ

۱( ۸۰  ۲( ۷۵  ۳( ۷۰  ۴( ۶۵

متوسـط تـوان با جاروبرقي يك مصرفي انرژي برابر چند كند، مي مصرف روز شبانه يك مدت در وات ۲۰ متوسط توان با المپ يك كه انرژي -۱۵۵

است؟ ساعت نيم مدت در وات ۱۵۰۰

۱( ۲/۰  ۲( ۳۵/۰  ۳( ۶۴/۰  ۴( ۷۲/۰

است؟ شده تلف توان برابر چند خروجي توان درصد، ۲۵ زدهبا با الكتريكي موتور يك در -۱۵۶

۱(
1
2۲(

1
3۳(

1
4۴(

1
5

بـين فاصـلۀ و رسـانيم مي ولت ۷۵ به ولت ۲۵ از ،است d آن صفحات بين فاصلۀ كه را مسطح خازن يك سر دو الكتريكي پتانسيل اختالف -۱۵۷

ٔه  انداز به را آن صفحات
d
شود؟ مي برابر چند خازن در شده ذخيره انرژي كنيم. مي كم3

۱( ۱۱۲( ۵/۱۳  ۳( ۱۵۴( ۵/۱۷

m ويژٔه مقاومت با پالتين جنس از مكعبي -۱۵۸  710 وجه دو هرگاه داريم. اختيار در شكل مطابق ABCD و EFGH وصـل بـاتري بـه را

خواهـد بـود. R2را به باتري وصل كنيم، مقاومت الكتريكي آن برابر  BCGFو  AEHDو وقتي دو وجه  R1كنيم، مقاومت الكتريكي آن برابر 

R اگر R /    61 2 2 1 نسبت باشد، 10
a
b

است؟ كدام 

۱(
2
3

۲( ۲

۳(
5
2

۴(
7
3

A

E F

B

G

CD

a
b

H
c cm 10

A

B
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بـه را مولـد ايـن سر دو اگر است. كلش مطابق آن از عبوري الكتريكي جريان برحسب مولد يك سر دو الكتريكي پتانسيل اختالف نمودار -۱۵۹  99

است؟ اهم چند R مقاومت بود. خواهد آمپر ۴ مولد از عبوري الكتريكي جريان كنيم، متصل R مقاومت

۱( ۴/۲

۲( ۲/۳

۳( ۵/۴

۴( ۸/۵

R مقاومت مصرفي توان برابر چند باتري خروجي توان ،رو روبه مدار در -۱۶۰  1 است؟ 6

۱( ۲

۲( ۴

۳( ۶

۴( ۸

وسـيله اين از عبوري الكتريكي جريان است. وات ۸۵۰ برابر است، شده وصل ولت ۲۰۰ پتانسيل  اختالف به كه برقي وسيلۀ يك مصرفي توان -۱۶۱

است؟ آمپر چند

۱( ۷۵/۲  ۲( ۱۵/۳  ۳( ۲۵/۴  ۴( ۵/۵

است؟ ولت چند مولد سر دو الكتريكي پتانسيل اختالف دهد. مي نشان را A3 عدد آرماني آمپرسنج ،رو روبه مدار در -۱۶۲

۱( ۲/۱۷

۲( ۲/۱۸

۳( ۲/۱۹

۴( ۶/۱۹

است؟ اهم چند R2 مقاومت است. A4 برابر R1 مقاومت از عبوري الكتريكي جريان ،رو روبه مدار در -۱۶۳

۱( ۲

۲( ۴

۳( ۶

۴( ۸

گيـرد. مـي قرار (ب) شكل وضعيت در كنيم، مي نزديك عقربه به را M قطعۀ وقتي دارد. قرار (الف) شكل وضعيت در مغناطيسي عقربۀ يك -۱۶۴

است؟ درست M قطعۀدر مورد  گزينه كدام

است. صورت به آن هاي قطب و رباست آهن )۱

است. صورت به آن هاي قطب و رباست آهن )۲

است. آهن الزاماً )۳

كرد. مشخص دقيق توان نمي را آن هاي قطب ولي، رباست آهن )۴

N
S

S
N

V(V)

I(A)10

16

M

(J)(þ²H)

R  1 6

R  2 6 R  3 3

R  4 6

r



A

R  1 6 R  2 9 R  3 2

R  4 4

r / 0 2

V  20

R  1 4

R2
r / 1 5

V  25
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است؟ درست زير هاي گزاره از تعداد چه -۱۶۵  1010

ندارد. وجود سيمغناطي قطبي تك وجود بر تجربي گواه هيچ الف)

است. اي نرده تيكمّي مغناطيسي ميدان ب)

شوند. مي وارد N قطب به و خارج S قطب از و اند مغناطيسي عقربۀ جهت در فضا، از نقطه هر در مغناطيسي ميدان هاي خط ج)

صفر )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

ت؟اس درست زير هاي عبارت از تعداد چه -۱۶۶

است. نجيب گازهاي خانوادٔه از عنصر سومين هواكره، در نجيب گاز ين تر فراوان الف)

دارد. قرار كنيم، مي زندگي آن در ما كه تروپوسفر اليۀ در هواكره حجم از درصد ۷۵ ب)

شود. مي جداسازي و ايعم سلسيوس، درجۀ 78 دماي در اكسيد  دي  كربن هوا، سازي مايع روند در پ)

كرد. تهيه زياد بسيار خلوص با مايع هواي جزء به جزء تقطير از توان مي را آرگون گاز ها، پتروشيمي در ت)

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

He) است؟ درست گزينه كدام جدول، هاي داده به توجه با -۱۶۷ , N , O , Ar g mol )     14 14 16 40
C دماي در كه مايعي هواي اگر )۱ 200 كنـيم، جـزء بـه جزء تقطير را است شده تهيه

شود. مي جداسازي و خارج مخلوط از هليم گاز ابتدا

شود. مي مايع تروژنني گاز از ديرتر اكسيژن گاز هوا، سازي مايع روند در )۲

گازهـاي از بيشتري خلوص با را نيتروژن گاز مايع، هواي جزء به جزء تقطيرفرايند  در )۳

   كرد. تهيه توان مي آرگون و اكسيژن

شود. مي مايع  تر راحت بيشتر، مولي جرم با گاز ماده، چهار اين شامل گازي مخلوط در )۴

برابـر ۵/۱ هـا آنيـون شمار ديگر، اكسيد در و برابر ها آنيون با ها كاتيون شمار اكسيدها، از يكي در كه دارد طبيعت در اكسيد نوع دو X فلز -۱۶۸

است؟ درست آن هاي تركيب و X فلز با ارتباط در زير هاي عبارت از مورد چند است. ها كاتيون شمار

دارد. وجود ۱+ و ۲+ هاي كاتيون صورت به X فلز ها، تركيب در الف)

است. »اكسيد  دي  X فلز نام«صورت  ، بهXO شيميايي فرمول با X فلز از اكسيدي منا ب)

است. XCl3 و XCl2 صورت به كلر عنصر با X فلز هاي تركيب شيميايي فرمول پ)

است. ۵ با برابر ها يون زيروند مجموع است، متفاوت آن در ها آنيون و ها كاتيون شمار كه X فلز از اكسيدي شيميايي فرمول در ت)

۱( ۱۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

؟ندارند خواني هم يكديگر با شيميايي فرمول و نام زير، موارد از تعداد چه در -۱۶۹

Na اكسيد:  دي  سديم الف) O2(كروم ب )III( :اكسيد Cr O2 3
K نيتريد: پتاسيم پ) N3(ت )آهنII( :سولفيد Fe S2
N اكسيد: تري نيتروژن  دي  ج)CaO اكسيد: )II(كلسيم ث) O2 3
۱( ۲۲( ۴۳( ۵۴( ۳

است؟ بيشتر ناپيوندي هاي الكترون جفت شمار لكول،مو كدام   لوويس ساختار در -۱۷۰

۱( SOCl2  ۲( CHBr3  ۳( NO Cl2۴( CH O2
باشد، داشته وجود الكترون هشت اتم هر اطراف و باشد ۸ با برابر اپيوندين هاي الكترون جفت شمار ،MO3 مولكول لوويس ساختار در اگر -۱۷۱

............... ،MO2 مولكـول لـوويس ساختار در مركزي اتم و دارد وجود الكترون جفت ............... ،M عنصر اتم   اي نقطه -الكترون آرايش در

دارد. ناپيوندي الكترون جفت

يك -دو )۴  دو -دو )۳  دو -يك )۲  يك -يك )۱

است؟ درست گزينه كدام -۱۷۲

شود. مي توليد ماده آن اكسيد و داده واكنش ماده يك با آرامي به اكسيژن آن، طي كه است يفرايند سوختن )۱

است. هوا از  تر سنگين و سمي بسيار بو، بي گازي است، فسيلي هاي سوخت ناقص سوختن فراوردٔه كه مونوكسيد كربن )۲

كنند. مي اضافه فلزي اكسيد آن به خاك، اسيدي خاصيت كاهش براي كشاورزي در )۳

است. مشابه باران، آب و فلزي اكسيدهاي محلول در pH كاغذ رنگ )۴

) جوش نقطۀگاز C)

-۱۹۶  نيتروژن

-۱۸۳  اكسيژن

-۱۸۶  آرگون

-۲۶۹  هليم

  »هواکره در اکسیژن از دگرشکلی اوزون،« ابتدای تا »ارزشمند معجونی هوا« ابتدای از ۲ فصل :۱ شیمی
 »انرژی تأمین برای گاهی تکیه سوخنت، آنتالپی« ابتدای ۲ فصل تا »؟دشون می یافت طبیعت در شکلی چه به عنرصها« ابتدای از ۱ فصل :۲ شیمی

´ 20
پيشنهادي زمان
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دفترچة شمارة 
2 -

 
صاصي 

آزمون اخت
22
 

مرداد 
1400
 

شي علوم تجربي )
( گروه آزماي

   ............... شيميايي، هاي واكنش طي جرم، پايستگي دليل به -۱۷۳  1111

كند. نمي تغييري مواد هاي مولكول شمار )۱

است. برابر شده مصرف هاي دهنده واكنش مول شمار با توليدشده هاي فراورده مول شمار )۲

است. برابر توليدشده هاي فراورده جرم با مواد جرم افزايش )۳

است. برابر ها فراورده جرم مجموع با شده مصرف هاي دهنده واكنش جرم مجموع )۴

است؟ كدام فراوردها ضرايب مجموع با ها دهنده واكنش ضرايب مجموع تفاوت وازنه،م از پس زير شيميايي معادلۀ در -۱۷۴

CH NH O HCN H O   4 3 2 2
۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

است؟ درست زير هاي عبارت از تعداد چه -۱۷۵

گردند. مي باز طبيعت به و شده تجزيه كوتاهي زمان در و دارد وجود اكسيژنها  آن ساختار در كه هستند پليمرهايي سبز، هاي پالستيك الف)

كنند. مي استفاده فلزي هاي اكسيد از معدني، مواد به اكسيد  دي  كربن گاز تبديل براي ب)

گردند. برمي هواكره به  تر كوتاه هايي موج طول با دوباره كنند، مي برخورد زمين سطح به خورشيدي هاي تابش وقتي پ)

هـاي تـابش صـورت بـهها  آن عمدٔه قسمت و شده جذب زمين توسط رسند، مي زمين سطح به كه خورشيدي هاي تابش از   اي عمده بخش ت)

گردند. مي باز هواكره به فروسرخ

۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴

هستند؟ پذير انجام طبيعي صورت به زير هاي واكنش كدام -۱۷۶

Na O C Na CO  2 22 (الف 4

Fe O C Fe CO  2 3 22 3 4 (ب 3

KBr Cl KCl Br  2 22 (پ 2

FeO Na Na O Fe  22 ت)

FeSO Cu Fe CuSO  4 (ث 4

FeO Ag Fe Ag O   (ج 22

ت، پ، ب )۴  ج، ت، پ )۳  ث، ب الف، )۲  ج، ث، ت ب، )۱

اسـت. شـده انجام درصد ۹۰ بازده با و اسيد دروكلريكهي محلول به كربنات كلسيم خالص درصد ۴۰ نمونۀ گرم ۵/۷ افزودن با زير واكنش -۱۷۷

C) است؟ شده توليد اكسيد  دي  كربن گاز گرم چندفرايند  اين طي , O , Ca g mol )    112 16 40
CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)   3 2 2 22

۱( ۳۲/۱  ۲( ۱۸۸/۱  ۳( ۶۴/۲  ۴( ۲۳۶/۲

حجـم ليتـر ۶/۵ استاندارد شرايط در كه اكسيد  دي  كربن گاز مقداري توليد براي شود، انجام درصد ۸۰ بازده با گلوكز هوازي بي تخمير اگر -۱۷۸

است.) مول بر گرم ۱۸۰ گلوكز مولي (جرم شود؟ تخمير بايد خالص گلوكز گرم چند دارد،

گلوكز محلول  اتانول محلول  اكسيد  دي  كربن گاز

۱( ۱۲۵/۲۸  ۲( ۵/۱۸  ۳( ۳۷  ۴( ۲۵/۲۱

H) هستند؟ درست عبارت دو كدام -۱۷۹ , C g mol )   11 12
است. بيشتر اي دوره جدول عناصر ساير شدٔه شناخته هاي تركيب مجموع از كربن، عنصر از شده شناخته هاي تركيب الف)

است. متصل هيدروژن اتم ۴ به اشتراكي پيوند ۴ با كربن اتم هر ها، آلكان ساختار در ب)

يابد. مي افزايش مول بر گرم ۱۴ آلكان مولي جرم مولكول، به كربن اتم يك شدن اضافه با ها آلكان ساختار در پ)

يابد. مي كاهش متوالي آلكان دو مولي جرم تفاوت ولي، افزايش جوش نقطۀ مولي، جرم افزايش با زنجير، راست هاي آلكان در ت)

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

CH) آلكان نام -۱۸۰ ) CHCH(C H )CH3 2 2 5 است. يكسان ............... با آن مولكولي فرمول و ............... 3

بوتان متيل  دي -۳ ،۲؛ پنتان اتيل -۳ -متيل -۲ )۲  پروپان متيل  دي ؛ پنتان متيل  دي  -۳ ،۲ )۱

هپتان؛ انپنت متيل  دي  -۳ ،۲ )۴  هگزان؛ پنتان اتيل -۳ -متيل -۲ )۳

است؟ درست گزينه كدام -۱۸۱

دارد. نيز يتر بزرگ ويژٔه گرماي ،تر بزرگ گرمايي ظرفيت با   ٔهماد همواره ماده، دو بين )۱

J آن، يكاي و است وابسته ماده جرم به ماده نمونه يك گرمايي ظرفيت )۲ g C   1 است. 1

شود. مي بيشتر نيز آن گرماي ماده، جرم افزايش با و دارد بستگي آن جرم به ماده يك گرماي )۳

شود. مي بيشتر نيز ماده نمونه آن گرمايي انرژي سازنده، ذرات تندي ميانگين بر عالوه يابد، افزايش   اي ماده دماي اگر )۴
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Nهرگاه در واكنش  -۱۸۲  1212 O (g) kJ NO (g) 2 4 2110   واكنش يكسان باشد، كدام عبارت زير درست است؟، دماي سامانه قبل و بعد از انجام 2

شود. نمي مبادله گرمايي آن پيرامون محيط و سامانه بين دما، ماندن ثابت دليل به واكنش اين در )۱

است. يكسان تقريباً فراورده، و  دهنده واكنش مواد در سازنده هاي ذره جنبشي  انرژي مجموع )۲

است. بيشتر ها فراورده پتانسيل انرژي از اه دهنده واكنش پتانسيل انرژي )۳

است. يكسان ها دهنده واكنش انرژي محتواي با ها فراورده انرژي محتواي )۴

   ............... است، يكسان شرايط در گرافيت مول يك و الماس مول يك كامل سوختن هايفرايند به مربوط كه زير نمودار به توجه با -۱۸۳

است. گرافيت كامل سوزاندن واكنش به مربوط AQ گرماي )۱

است. گرافيت مول يك انرژي محتواي از بيشتر الماس مول يك انرژي محتواي )۲

از حاصـل گرمـاي از بيشـتر گرافيـت، گـرم يـك سوزاندن از حاصل گرماي )۳

است. الماس گرم يك سوزاندن

دارد. گرافيت از بيشتري پايداري ، رت مستحكم ساختار دليل به الماس )۴

N واكنش: به توجه با -۱۸۴ O (g) kJ NO (g) O (g)  2 5 2 22 120 الزم گرمـا ژول چنـد اكسـيد،  دي  نيتـروژن گرم ۹۲/۰ توليد براي ،4

N) است؟ , O g mol )   114 16
۱( ۹۰۰  ۲( ۱۵۰۰  ۳( ۱۲۰۰  ۴( ۶۰۰

فراينـد مطـابق اكسـيژن گـاز كـافي مقـدار بـا نيتـروژن گـاز گـرم ۲۸/۰ واكـنش رد جـدول، در شـده داده هـاي آنتـالپي بـه توجه با -۱۸۵

N (g) O (g) NO(g) 2 2 N) شود. مي............... گرما كيلوژول ............... ،2 g mol )  114
مصرف ، ۸/۱ )۱

آزاد ،   ۸/۱ )۲

مصرف ، ۶/۳ )۳

آزاد ،   ۶/۳ )۴

N  پيوند N  O O  N O

kJ) پيوند آنتالپي (ميانگين) mol ) 1  ۹۴۵  ۴۹۵  ۶۳۰

Ár
oºH 

ÁH
¼Td

¶

AQ

2CO (g)

C(s) O (g) 2
C(s) O (g) 2

2CO (g)

BQ

@azmon_vafaeemanesh
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



گروه آزمایشی علوم تجربی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون آزمایشی ۲۲مرداد ۱۴۰۰

۱ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

 ۱۴۰۱ رسارسی آزمون داوطلبان

سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
مون

آز
 ۲۲ 

رداد
م

 
۱۴۰

۰

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۱

 جمعـــه روز در دو، گزینـــه ۱۴۰۰ تابســـتان ۵ مرحلـــۀ آزمایشـــی آزمـــون
گردد. زار میبرگ ۱۴۰۰ شهریور ۱۲
 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم یــن،آنال یهــا آزم
... ،و یآموزشـ کمک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

خـود یکـد ملـ و )یکـاربر  نـام عنـوان (بـه یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با
ــــه ــــوانع (ب ــــز ن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب وارد عب ــــه دو ین آدرس ب

.gozine2.irwww یدشو.  
 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۴ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀفا ب ص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در
پیگیری منایید. خود شهر
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۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ اول گام های آزمون علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فار
الدین افشین محیمسئول درس: 

غالمی ابوالفضل

|.......................................................زابن عر
ویا رضادادپمسئول درس: 

طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

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

علیزاده جواد

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
کری

 شا
سید

مد 
رمح

امی
ید 
س

  

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل|.......... گروه ریا  

ایامن اردستانی|........... گروه تجر

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

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
هی
دال
 عب
سان

داح
حم
م

  

|..............................................................فیزیک
ندیدومنصور داو - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول

یوسف صباغی

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

پور  بهنام ابراهیم

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

موسی بیات

فرزانه رجایی|................................................نا ش زمین

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

روه
ر گ
دی
م

  :
ریح

دی
حم
ه م
ان

 
ژاد
ن

  

|............................................................اقتصاد
امیر محمدبیگیمسئول درس: 

ساز میرتا چینی

|.......................................بیات اختصااد
پیرو محمدرضا -چی لمسه محمدرضا درس: ینمسئول

علی میرزاعلی

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

کیارش پورمهدی

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

زهرا نعمتی

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

زهرا نعمتی

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

محمدزمان کبیر

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

سعید سفیدگری  حسین صادقی

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

محسن پیرحسینلو
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)تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۲۲ آزمون عمومـی های درس ترشیحی سخپا

۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱
ها: معني درست واژه

ها؛ چاروادار دهندٔه اسب، االغ و مانند آن مُكاري: كرايه
كُنجبيغوله: 

بهايم: چارپايان
۲فارسي  ۱۶۴تا  ۱۶۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲

بررسي موارد نادرست:
يافته : پرورده: پرورش۱گزينۀ 
: مَلَك: فرشته۲گزينۀ 
: پاليز: باغ، جاليز۳گزينۀ 

۱فارسي  ۱۵۶تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳
ها: بررسي گزينه

آميز دربارٔه كتاب يا نوشته شناس/ تقريظ: مطلبي ستايش دان، سخن : اديب: سخن۱گزينۀ 
: آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن۳گزينۀ 
شتهآميز دربارٔه كتاب يا نو شناس/ آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن/ تقريظ: مطلبي ستايش دان، سخن : اديب: سخن۴گزينۀ 

۲فارسي  ۱۶۴تا  ۱۶۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴
اصالح موارد نادرست:

درماندگي  گي درماندهزبوني و     اذن و رخصت  ازن
قُرب  غربجواري و  هم    جهد و سعي  جحد
مرهم و دارو  مرحم    فرض و واجب  فرز

۱فارسي  ۱۵۶تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۵
بررسي ابيات:

دوري) از صدر بهشت او را گرفتار كرد. ب) آدم يك قدم در پي هواي نفس رفت، فراق (
ج) ما همگي به غالمي تو منسوب (نسبت داده شده) هستيم.

معني شراب به همين شكل درست هستند. به »يرعص«معني ترساننده و انذاردهنده و در بيت (د)  به» منذر«توجه: در بيت (الف) 
۱فارسي  ۹۱و  ۸۱، ۷۱، ۶۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶
هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷

ها: نما در گزينه بررسي متناقض
: زندٔه مردار۱گزينۀ 
: سيلِ آتشين۲گزينۀ 
اي بدين سردي : سوزنده۳ گزينۀ

هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸
:۱ها بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي گزينه

جناس ناهمسان: آمال و آمل
سازد. تناسب مي سف ها با قصّۀ حضرت يو كار رفته است، اما در معني گرگ معني شهر گرگان در اين بيت به به» گرگان«ايهام تناسب: 

دارد. تلميح: بيت اشارٔه آشكاري به داستان حضرت يوسف 
شوند. با مجاز و تشبيه رد مي ۴با ايهام و تشخيص و گزينۀ  ۳با حسن تعليل، گزينۀ  ۲گزينۀ 

هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹
:۳هاد گزينۀ هاي ابيات بر اساس پيشن بررسي آرايه

كنند. د) حسن تعليل: علت سرخي شفق اين است كه ماليكه گريه مي
اختيار شدن ) كنايه: عنان از كف رفتن كنايه از بيه

چرخد. مثل بنده) به گرد مقام دوست مي وار ( ب) تشبيه: پيك عاشقان بنده
استعاره از لب يا دهان يار است.» چشمۀ نوش«ج) استعاره: 

ارادوكس: كسي جز يار در جهان نيست، ولي هرچه گشتم يار در جهان نيست!الف) پ
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۱فارسي  ۶۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰
هاي بيت: بررسي نقش واژه

تلخ كند. قيد) كام تو را امروز تماماً  نهد كه همه ( مفعول) فتح را مي قيد) در دهن تو شكر ( نهاد) فردا ( گردي (
۲فارسي  ۹۵و  ۹۴و  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹، ۶۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱

در مصـراع اول، جملـۀ» گرچه چشم مست تـو در خـواب اسـت«جملۀ دوم بيت است و يك جملۀ هسته است. جملۀ » تو قدح نوش«جملۀ 
وابسته است.
ها: ساير گزينه

است.» صفت بياني مطلق«است كه » مست«ت بياني بيت، : تنها صف۱گزينۀ 
در مصراع دوم: تو قدح نوش و عزم خواب مكن.» واو«ساز:  پيوند همپايه»/ گرچه«ساز:  : پيوند وابسته۲گزينۀ 
ساز است نه عطف: ند همپايهدانيم كه واوي كه بين جمالت بيايد پيو كار رفته در اين بيت، بين دو جمله آمده است و مي به» واو«: تنها ۴گزينۀ 

تو قدح نوش و عزم خواب مكن.
۲فارسي  ۴۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲

هاي پيشين در متن: وابسته
آواز يك -۴  دو هر -۳  چيز هر -۲راه اين -۱
] طعميك[ -۸  ] كتابيك[ -۷  ساز يك -۶  دو هر -۵
  شيوه يك -۱۰ ] رنگيك[ -۹

۲فارسي  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: اسخپ -۱۳
ها: بررسي گزينه

صفت مفعولي : ساخته ۱گزينۀ 
صفت مفعولي صفت نسبي/ بسته  : آبي ۲گزينۀ 
صفت تفضيلي صفت نسبي/ بهتر  اي  : قهوه۳گزينۀ 

۱ارسي ف ۶۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴
ها اين است كه همۀ موجودات جهان خداونـد را تسـبيح نكوهش رياكاري و هوا و هوس است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه ۲مفهوم گزينۀ 

گويند. مي
۱فارسي  ۸۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵

ت. اين مفهوم كامالً مقابل و متضاد بيت صورت سؤال است كه در آن شـاعرتوصيه به تسليم در برابر قدرتمندان و ظالمان اس ۲مفهوم گزينۀ 
گويد كه سر تسليم و سازش نداريم. به نمايندگي از مردم مي

ها: مفهوم ساير گزينه
: نبايد در برابر ظلم تسليم شد.۱گزينۀ 
: مانند عرفا بايد [در برابر حوادث هستي و تقدير] تسليم بود.۳گزينۀ 
: توصيه به تسليم شدن در برابر قضا و قدر الهي۴ گزينۀ

۱فارسي  ۹۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶
مكتـوب) در نيز به توصيف شوق ديـدن نامـه ( ۴در عبارت صورت سؤال سخن از شوق فراوان گوينده با ديدن نامۀ پدرش است. در گزينۀ 

غربت پرداخته شده است.
ها: ير گزينهمفهوم سا

: شكايت از وضع بد خويش۱گزينۀ 
: شكايت از تلخي غربت۳و  ۲هاي  گزينه

۲فارسي  ۷۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷
شود. يهاي مختلفي ديده م نيز اين مفهوم با بيان» هب، ج، «مفهوم عبارت صورت سؤال تسليم شدن در برابر قضا و قدر است. در ابيات 

ابيات: مفهوم ساير
الف) هركس خودش مسئول اعمال خودش است و نبايد اشتباهاتش را به گردن قضا و قدر بيندازد.

د) ابراز و اظهار خوشحالي از بيدار شدن بخت خوب خود
۲فارسي  ۸۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸

ها همانند بيت صورت بر قدرت جسمي است، اما مفهوم ساير گزينه» دعاي خير از عاجزان خواستن همّت و«مفهوم بيت نخست، ترجيح دادن 
است.» كارسازي همّت و تالش«سؤال 
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۲فارسي  ۷۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹
يز شاعر همين توصيه را به مخاطبان خود دارد.ن ۳گفتاري با دشمن است. در گزينۀ  مفهوم آيۀ صورت سؤال توصيه به مدارا كردن و نرم

ها: مفهوم ساير گزينه
: نفرين كردن دشمنان۱گزينۀ 
: نكوهش مدارا كردن/ بيان مضرّات مدارا كردن با مردم۲گزينۀ 
توان خشم را كنترل كرد. : با عقل مي۴گزينۀ 

۲فارسي  ۹۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰
۴و  ۲، ۱هاي  شاعر به اين نكته پرداخته كه يار در سخن است، اما گوش شنوايي وجود ندارد، اما مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه ۳در گزينۀ 

كند. اين است كه عاشق حقيقي سكوت مي

  ۱ن عربی، زبان قرآ  ۵۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
یُنـادي (مضـارع، جملـۀ  )/۴ۀ ای (رد گزینـ [ندای] منـادی ای،  ُمنادیاً (اسم نکره): [صدای] پیام دهنده )/۴َسِمْعنا (ماضی): شنیدیم (رد گزینۀ   

  د، ایـامن آوریـد )/ آِمُنوا (امـر للمخـاطبیَن): ایـامن بیاوریـ۳رد گزینۀ ( ماضی استمراری؛ خوانْد کرد، که ... فرا می بعد نکره): که ... دعوت می
) ۱)/ آَمّنا: ایامن آوردیم (رد گزینۀ ۱)/ َربِّكُم: پروردگارتان، پروردگار خود (رد گزینۀ ۱(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲
)/ والـَدیک: پـدر و مـادر خـود، پـدر و مـادرت، ۴ و ۱هـای  هرد گزینـ(فعل رشط ؛ )/ کَرسَت: بشکنی۱رد گزینۀ ( ادات رشط؛ إن: اگر، چنانچه  

َعملِـك: کـاَرت، کـار خـود،  )/۴ و ۱ های هرد گزین(جواب رشط فعل مستقبل ؛ )/ َفَسوف تَندُم: پشيامن خواهی شد۲والدین خودت (رد گزینۀ 
) ۴ۀ رد گزین(ضمیر  اسم ؛ کار خودت

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۵صفحۀ *  وسطمتمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳
 )/۴ۀ )/ العديد مـن املُـدن و الُقـری: بسـیاری از شـهرها و روسـتاها (رد گزینـ۱رد گزینۀ (فعل ناگذر ؛ َمرت: ویران شد، تخریب شدند، نابود شدنددَ   

های مـردم  های مردم، اموال مردم، داشته یی)/ أموال الّناس: دارا۱بَت (ماضی مجهول): چپاول شد، به غارت رفت، به تاراج رفت (رد گزینۀ نُهِ 
) ها های بیابانی (رد سایر گزینه حراويّة: بعد از حملۀ عشیرهبعد هجوم القبائل الّص  )/۴(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴
)/ ِألَبیـک َو ۲و  ۱هـای  )/ َعـن َمجلِسـَک: از جایـت، از جـای خـود (رد گزینـه۱ۀ ُقم (فعل امر للمخاطب): برخیز، بایست، بلند شو (رد گزینـ  

) ۳و  ۱های  إن کُنَت: اگرچه ... باشی، هرچند ... باشی (رد گزینه ها)/ وَ  گزینه سایر ُمَعلِّمک: برای پدر و معلّمت (رد
  ۲ن قرآن عربی، زبا ۴۸و  ۴۷های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۵

)/ ۴ و ۲ هـای هصفت): مردی توانگر ... [که]، یک مـرد ثرومتنـد [کـه] (رد گزینـ )/ رجٌل غنّي (اسم نکره ۳َوَقَف (ماضی): ایستاد (رد گزینۀ   
)/ َمالبسـه ۳)/ الّشـیخ (معرفـه): پیرمـرد، دانشـمند (رد گزینـۀ ۴فروخت (رد گزینۀ  کرد، فخر می ُر (مضارع؛ جملۀ بعد نکره): افتخار میخِ تیَف

) ۳های ابریشمی خویش (رد گزینۀ  لباس ،اش های ابریشمی  در ترکیب وصفی اضافی): لباسالحريريّة (جمع مکّرس 
۲عربی، زبان قرآن  ۴۸و  ۴۷، ۲۲، ۲۱های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۶۵و  ۴۸های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها:  یر گزینهشکل درست ترجمه در سا  
  ) ما ُوِجد (ماضی منفی مجهول للغائب): پیدا نشد ۲  
  / املطبخ: آشپزخانه/ جدران: دیوارهااسم نکره): هر روز ) كّل يوم (کّل ۳  
  کند ح می): ترشّ »إفعال«) تُفِرُز (مضارع معلوم از باب ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۸و  ۲۲، ۱۸های  و صفحه ۱بان قرآن عربی، ز  ۴۹و  ۴۸های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

ُض      شود ): جربان می»تفعیل«باب  از (فعل مضارع مجهول یَُعوَّ
 ۲عربی، زبان قرآن  ۴۳و  ۲۷های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۶۸و  ۴۹های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

کند.  پرست طبق محیط تغییر می حال آنکه رنگ آفتاب» نی متحّرک و رنگی ثابت دارد!پرست: حیوانی است که چشام آفتاب«  
  :ها سایر گزینهترجمۀ   
  ) ارتش: گروه بزرگی از رسبازان برای دفاع از وطن است!۱  
  و پشت رس است! پبه راست و چ صورت) روی برگرداندن: حرکت دادن ۳  
  شود! برای خشنودی خدا گفته می) سخن درست: سخنی درست و قاطعانه است که ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

از نظر مفهوم مناسب است.  ۴گزینۀ  بیت» پشیامنی بر سکوت بهرت از پشیامنی بر سخن است!«ه به حدیث با توجّ   
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۷و  ۵۳های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
» بله؛ نسب او از اصفهان است! -    دانی او کیست یا نه؟ آیا می -«  
  :ها سایر گزینهترجمۀ   
  خواهیم که به مدائن برویم! می -   روید؟ چرا به مدائن می -) ۱  
  از دوازده تا دو و ربع! - زمان صبحانه چه وقت است؟ -) ۲  
  و پنیر! چای و نان -   خوراک ناهار چیست؟ -) ۴  
 ترجمۀ منت:  

 شـود های متفاوتی دارد اگرچه رنگ سیاه بر آن غالب است! کالغ با صـدایش متامیـز مـی شده در جهان است! شکل کالغ از پرندگان شناخته«
پس پرهـای شـود، سـ د میمتولّ  رنگکالغ سفید ۀ، بدبین شوند! جوجشعالوه بر رنگ سیاه شدیدن آن یا شنیدن صدای از شود مردم که باعث می
، کـالغ شـایع رکند! بـرخالف تصـوّ  ها و تخم پرندگان یا از الشۀ حیوانات تغذیه می کند! کالغ از دانه شود و بیشرت از سی سال عمر می آن سیاه می

انسـان خـوب  ۀتواند چهر  اند که کالغ می قان کشف کردهکند! محقّ  تغذیه می مرضّ  ای مفید و دوست کشاورز است؛ زیرا از آفات و حرشات پرنده
»کند! میاحتاملی باخرب  یحادثه یا خطر وقوع ایجاد رس و صدا، انسان یا حیوانات دیگر را از  از طریقیا بد را تشخیص دهد! کالغ 

 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  » دارند! تنها علّتی است که مردم ناپسندش می کالغصدای «  
   :ها سایر گزینهترجمۀ   
  سفید است!  هنگام تولّد کالغ ۀنگ اولیۀ جوجر  ) ۱  
  کند!  اقل سی سال زندگی می) کالغ حدّ ۳  
  هاست!  ها یکی از منابع غذایی کالغ ) انواع دانه۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  » د!نکن ها با خوردن حرشات و آفات به کشاورزان کمک می کالغ«  
  ها:  سایر گزینهترجمۀ   
  خورد!  می را حیوانات و پرندگان های کالغ فقط گوشت  )۱  
  شناسیم! می سفیدهای مختلف کالغ، آن را به رنگ  ) با وجود شکل۲  
  !در متامی امور دارد) کالغ قدرت تشخیص خوب از بد را ۴  
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

!» شود دنیا حساب مییاب و ناشناخته در  کالغ از پرندگان کم«  
  ها در منت آمده است:  سایر گزینه  
  کند!  ) رنگ کالغ با گذر زمان به سیاه تغییر می۲  
  دهد!  تشخیص می شان ) کالغ حوادث را پیش از وقوع۳  
  زندگی خود دارد! های یک نگهبان را در محّل  ) کالغ ویژگی۴  
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۴

   ها: سایر گزینه بررسی  
  خِتالفإ مصدره:   مصدره: ِخالف ) ۱  
  زماضیه: مَتیَّ   زیَّ ) ماضیه: مَ ۲  
ک ش ف  / ک ت ف له حرفاِن زائدانِ   ) له حرف زائد۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  نقش درست سایر کلامت:  
» یتحّول«ریش: فاعل لفعل  )۳  ) یولَد: فعل و فاعله محذوف۲  »فرخ«إلیه للمبتدأ  الُغراب: مضاف ) ۱  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  کلمۀ پرسشی است. » چه کسی«معنای  به» َمن«  
  » قطع کرده؟!های درختی که پارسال کاشتم را  چه کسی شاخه«ترجمۀ عبارت:   
باشد.  می» کس هر«معنای  و به رشطی استها بر دو فعل آمده و  در سایر گزینه» َمن«  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  مفعول است. » نا): به ما یاد بده علِّمنا (فعل امر للمخاطب «در » نا«ضمیر  
جـزو صـیغۀ » نا: دیـدیمکتَشفنا: کشف کردیم/ شـاَهدْ إگرفتیم/ تعلَّمنا: یاد «الغیر  های ماضی متکلّم مع در فعل» نا«ها، ضمیر  در سایر گزینه  

  ها و فاعل است.  آن

@azmon_vafaeemanesh
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  بنابراین فاعل آن محذوف است.  ،فعل مستقبل مجهول است» سُتخرَُّب «  
  ها:  در سایر گزینه  
ر« ) ۱     در آن است. » هو« و فاعل آن ضمیر مسترت »تفعیل«م از باب فعل مضارع معلو » یُحذِّ
  است. » العمیل«و فاعل آن  »ُمفاَعلة«فعل مضارع معلوم از باب » یُحاِول) «۲  
  در آن است.» هي« و فاعل آن ضمیر مسترت »تفعیل«فعل مضارع معلوم از باب » تؤّدي) «۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  است.  توصیف کردهاست که آن را » لُغة«جملۀ بعد از مفعول نکره » تُساعد«  
  ها: سایر گزینه بررسی  
  را توضیح داده است. » عیدٌ «فاعل نکره » یَفرح) «۱  
  را توضیح داده است. » ُمعَجمٍ «نکره  جرّ  مجرور به حرف» یُساِعدين) «۳  
(فعل این گزینه مجهول است و فاعل ندارد.)  را توضیح داده است.» صوٌت « ب فاعل نکرهئنا» یَدعو) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۸و  ۴۷، ۲۲، ۲۱های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  معادل مضارع التزامی در سایر گزینه  
  ): برتسند ی) خاَف (فعل رشط ماض۱  
  اسم نکره که قبلش فعل مضارع آمده): بخورند (فعل مضارع بعد از  أكُل تَ ) ۲  
  تا شناخته شوید  :) تُعرَفوا۴  
  شود. ترجمه می» کرد کمک می« فعل مضارع بعد از اسم نکره آمده که قبلش فعل ماضی است و معادل ماضی استمراری» یُساِعدُ « ۳در گزینۀ   

۲دين و زندگي  ۷۶: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۱
:ميخوان يم مردم با مدارا و محبت تريت در

يهـا يبد«:فرمود يم و كرد يم يدور وهيش نيا از  خدا رسول اما ،كردند يم ييبدگو گريكدي از حاكمان به شدن كينزد يبرا معموالً مردم
»... دينكن بازگو من شيپ را گريكدي
۲دين و زندگي  ۴۲و  ۴۱هاي  صات سؤال: * ساده * صفحهمشخ ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۲

از)، آزارد ينمـ را خـود سـوار حركـت هنگـام در كه يشتر( ذلول به نيزم هيتشب با قرآن كه ميخوان يم »سابقه يب يعلم نكات ذكر« تريت در
.است كرده صحبت نيزم حركت

۲ندگي دين و ز ۹۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۳
شـده مسـلمان ظاهراً كه االحبار كعب مانندي) حيمس و يهود(ي  كتاب اهل يعلما از يگروه و عباس يبن و هيام يبن به وابسته عالمان از يبرخ

و ودخـ افكـار با مطابق ،ياسالم معارف و قرآن اتيآ ميتعل و ريتفس به و كردند استفاده  معصوم امام يبركنار طيشرا و تيموقع از بودند،
.پرداختند قدرتمندان منافع با موافق

۲دين و زندگي  ۷۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۴
ايـمه يكسـان يبرا  امبريپ ييالگو مقام درك ،)رايكث اهللا ذكر و اآلخر وميال و اهللا رجوي كان لمن ةحسن ةاسو لكم كان لقد( يۀآ به توجه با

.كنند يم ادي اريبس را خدا و دارند ديام آخرت و خدا به كه است
۲دين و زندگي  ۳۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۵

خداوند ،)بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا أن علي الجن و اإلنس اجتمعت لئن قل(فرمايد  كه مي اسراء ٔهسور ۸۸ يۀآ از قسمت نيا مطابق
كـه ديـفرما يم آن ضمن در و) قرآن يطلب مبارزه همان اي يتحد بودن ريفراگ( كند  يم دعوت قرآن مانند يكتاب وردنآ به را انس و جن متعال

.دهند انجام را يكار نيچن توانند ينم
۱دين و زندگي  ۷۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶

)نيلحافظ( انسان از مراقبتها  آن يژگيو كه باشد يم امتيق دوم ۀمرحل در فرشتگان شهادت ٔهدهند نشان الؤس صورت در هشد انيب عبارت
  .است )نيكاتب كراما( اعمال ضبط و ثبت و
۲دين و زندگي  ۸۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۷

همچنين در. كند يم يرويپ او از و داند يم  امبريپ نيجانش را  يعل نيرالمؤمنيام،  امبريپ و خدا فرمان به كه است يمسلمان عه،يش
.هستند او روانيپ و  نيمنؤرالميام »يّةالبر ريخ« مصداق ،)ةالبريّ خير هم اولئك الحاتالصّ عملوا و آمنوا ذينالّ انّ( ۀفيشر يۀآ
۱دين و زندگي  ۸۸صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۸

.رنـديبگ فيـتخف خـدا از شانيبراها  آن تا آورند  يم رو جهنم نگهبانان به ياخرو عذاب ۀمهلك از ييرها يبرا خود الشت نيآخر در انيدوزخ
انكـار تـوان، يعني »بله«نديگو يم پاسخ در گناهكاران. »اوردند؟ين روشن ليدال شما يبرا برانمايپ مگر«: نديگو يمها  آن به خطاب فرشتگان

.اند شده ميتسل عذاب قابلم در و ندارند را قتيحق
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۱دين و زندگي  ۷۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۹
چراكـه باشـد، يمـ امامـان و امبرانيپ اعمال سنجش زانيم و اريمع آن در كه شود يم آغاز اعمال به يدگيرس ،ياله عدل هادادگ شدن برپا با

.است ادهد دستور خدا كه است يزيچ آن نيع آنان اعمال
۱دين و زندگي  ۹۰و  ۸۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۰

با يقرارداد روابط كه است يعيطب و يقرارداد ا،يدن در فرشانيك و پاداش و اعمال انيم ۀرابط كه افتد يم اتفاق ايدن در اعمال ريتصو و گزارش
و دهـد قيـتطب آن بـا را خـود ديـبا انسـان و است بوده رييتغ  غيرقابل يعيطب روابط اما ،تندهس رييتغ قابل فريك و جرم انيم تناسب تيرعا

.برسد سعادت به قيطر نيا از تا كند هماهنگ
۱دين و زندگي  ۸۶و  ۸۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

:موارد يبررس
.است خدا عهد به يوفا ليدل به ان،يبهشت ورود محض به انيبهشت توسط خدا سپاس) الف
يـا شـهادت دارنـد مواظبـت نماز بر و كنند يم امانت و عهد تيرعا كه است يكسان به خدا ٔهوعد ،يبهشت يها باغ در شدن داشته يگرام) ب

دهند. راست مي
.هستند درست) د و ج

۱دين و زندگي  ۹۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
.اسـت تقـوا و صالح عمل آن ياريآب و است انسان يها شيگرا و افكار سالم بذر. است قلب اي دل آخرت، محصوالت كشت يبرا نيزم نيهترب

.است اماره نفس و طانيش آن آفات و است گناهان نيزم نيا در هرز علف
۲دين و زندگي  ۵۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳

اغوتالطّ يال تحاكمواي ان دونيري) ياله يوح به پنداران مانيا( قبلك من انزل ما و كيال انزل بما آمنوا انّهم زعموني نيالّذ يال تر الم( يۀآ به
دايـبع ضـالال ضـلّهمي ان طانيالشّ ديري و) بورزند كفر آن به ديبا كه يحال در طاغوت به رجوع: پنداران مانيا يژگيو( به كفرواي ان امروا قد و
.ديكن توجه ))است طاغوت به رجوع همان كه شود گرفتار آن در انسان خواهد يم طانيش كه يدراز و دور يگمراه(
۲دين و زندگي  ۵۴و  ۵۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴

 كنند ينم نانياطمها  آن به گريد شوند، يم اشتباه دچار ايانب كه دهند احتمال مردم اگرچراكه . استها  آن به مردم اعتماد ۀالزم امبرانيپ عصمت.
 امبريپ عصمت عدم  اعتمـاد رفـتن نيب از و ياله ميتعال در انحراف امكان موجب ينيد تيمرجع همان اي يوح ميتعال نييتب و ميتعل در

.شود يم مردم
۱ندگي دين و ز ۷۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۵

نيا در. خورند يم دروغ سوگند مهلكه از خود نجات يبرا فرشتگان، و ياله ياياول شهادت و عمل ۀنام افتيدر از پس امت،يق روز در بدكاران
تشـهاد او هيعل و نديآ يم سخن به انسان بدن ياعضا و )افواههم يعل نختم وميال( زند يم يخاموش مهرها  آن دهان بر متعال خداوند لحظه

.)كسبوني كانوا بما ارجلهم تشهد و هميديا مناتكلّ( دهند يم
۲دين و زندگي  ۶۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۶

دارد؛ را او يمعرفـ قصـد خداونـد و است داده صدقه ركوع در يكس و داده رخ يا واقعه نيچن كه افتيدر  خدا رسول ت،يوال يۀآ نزول با
، به مسجد آمد.كرد يم آگاه آن از را مردم و خواند يم را هيآ كه يحال در و شتاب با

زبـان از و ننـديبب چشـم بـا مردم كه بود آن يبرا ، خدا رسول جانب از ي عل حضرت تيوال اعالم و يطيشرا نيچن در هيآ نيا نزول
.نباشد آن كردن يمخف امكان تا بشنوند  امبريپ
۱دين و زندگي  ۷۸ات سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخص ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷

 ميبود يم مؤمنان از و ميكرد ينم بيتكذ را پروردگارمان اتيآ و ميشد يم بازگردانده) ايدن به(  كاش يا(: انعام ٔهسور ۲۷ يۀآ.(
 ستندين زمان هم و اند شده انيب گريد اتيآ در ها حسرت ريسا كه ديكن دقت.
۲دين و زندگي  ۸۹خصات سؤال: * دشوار * صفحۀ مش ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸

شانيبرا  امبريپ كه يريمس از دينبا مسلمانان كه كند يم اشاره نكته نيا به )...و الرّسل قبله من خلت قد رسول الّا محمد ما و( ۀفيشر يۀآ
يبـرا يحتـ يديـتوح ريمس از انحراف خطر تاس نيا نشانگر نيا و گردند باز نيشيپ يجاهل رسوم و آداب به و شوند منحرف ،كرده ميترس

تيجاهل به كنندگان گشت باز به )ئايش اهللا ضري فلن هيعقب يعل نقلبي( با و دارد وجود شده بنا هم  امبريپ مبارك دستان به كه يا جامعه
.دهد يم را ياخرو يجزا بشارت  خدا رسول راه در قدمان ثابت به )نيالشاكر اهللا يجزيس( انيب با و دهد يم انذار

۱دين و زندگي  ۷۶و  ۷۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹
و است شده افكنده ريز به ترس از چشمانشان و دارند هراسان يها دل گناهكاران شوند، يم زنده ها انسان ۀهم كه آنجا امت،يق دوم ۀمرحل در
ريـزنج و غـل در كـه يحال در شوند يم رانده) دوزخ( جهنم يسو به گروه گروه گناهكاران امتيق از پس يطرف از. گردند يم فرار راه دنبال به

.شوند يم افكنده تنگ يگاهيجا در و اند هشد بسته
۱دين و زندگي  ۸۹و  ۸۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰

يريدسـتگ محرومـان از و ميخوانـد ينمـ نمـاز ايـدن در مـا: نـديگو يمـ انيجهنم(: كرد اشاره هيآ نيا به شود يم انيجهنم يها يژگيو از
يقرآن مستند و استها  آن در تقوا وجود از ينشان كه كنند يم انفاق حال همه در مسئله نيا با تقابل در انيبهشت كه يصورت در )...ميكرد ينم

انيـمتق يبـرا و اسـت نيزمـ و ها آسمان آن، وسعت كه يبهشت و گارتانپرورد آمرزش به دنيرس يبرا ديكن شتاب و(: باشد يم هيآ نيا آن،
)...كنند يم انفاق ،يتنگدست و يتوانگر زمان در كه ها همان است، شده آماده
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 ۱زبان انگليسي  ۸۶صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۱
.نوشتخودش نامه را ه نويسندشود!  باورم نميترجمه: 
۴و  ۳ يهـا نـهيباشد. در گز نويسنده يبر رو ديپس تأكيد با ،(خودش) نامه را نوشت نويسندهاست كه  نيتست تأكيد طراح ا نيدر اتوضيح: 

فعـل و نيبـ ديـنبا يفاعل يانعكاس رياست كه ضم نيدر ا ۱ ۀنينامه تأكيد شده، پس اشتباه هستند و اما مشكل گز يبر رو ،نويسنده يجا به
.ديايب عولمف

۲زبان انگليسي  ۶۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۲
شده است. شتريها ب شناسم و عشقم به او با گذشت سال او را مي يمن از هشت سالگترجمه: 

ته باشد و هنوز تمام نشده باشد آن عمـل را بـا حـال كامـل نشـانتوضيح: اگر عملي در گذشته شروع شده باشد و تا زمان حال ادامه داش
آيـد. در جلـوي با شروع زمان مـي) sinceبا طول زمان و () forكنيم. ( در جمله استفاده مي forو  sinceهاي  دهيم. در اين كاربرد از قيد مي

توانيم از ماضي ساده استفاده كنيم. در حال كامل، مي sinceقيد 
۲زبان انگليسي  ۷۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۳

برد. مي ميكرد را از آنچه قبالً فكر مي يشتريزمان ب ديبخوان يدرست آن را به ديبتوان نكهيا يزبان دوم برا يريادگترجمه: ي
آيد. و در ادامه حتماً فعل ما مفرد مي ميآن استفاده كن عنوان فاعل از هو ب مياوريدر اول جمله ب ميتوان دار را مي ingفعل  اياسم مصدر توضيح: 

۱زبان انگليسي  ۸۴ صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۴
هـا كردند، اما اكنون خوشحالم كه آن مي تياذ يليخ كارها من راو  فيانجام تكال ي كه من در حال بزرگ شدن بودم درهنگام نميوالدترجمه: 

.داد اديخوب مطالعه را  يها امر به من عادت نيا رايز ؛اند ا انجام دادهكار ر نيا
(در جريان) تر  ياشاره به عمل طوالن يبرا ،فتدياتفاق ب ايانجام شود  يگريعمل د نيب نيدر حال انجام بوده باشد و در ا ياگر در گذشته عمل توضيح:
  .ميكن ساده استفاده مي ۀر از زمان گذشتت اشاره به عمل كوتاه يو برا ياستمرار ۀگذشت از زمان

 ۱زبان انگليسي  ۷۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۵
.آن را صدا بزنند ينام با چهتا مردم بدانند كه  كنند معرفيخود  ديلباس جد كيبوت يبرا يمجبور شدند نام ديصاحبان جدترجمه: 

) افزايش دادن۲    ) معرفي كردن۱
) اثر گذاشتن روي۴  گرفتار شدن، درگير شدن، شامل شدن )۳

۱زبان انگليسي  ۸۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ: پاسخ -۶۶
داشـته باشـند، يشـتريب تأكيدها  تا بر آن نويسند كج مي اياوقات كلمات را با حروف درشت  يگاه سندگانيهنگام نوشتن مقاله، نوترجمه: 

شود. ها آگاه مي آن تيه از اهمخوانند نيبنابرا
) اعتقاد، باور۴  ) ارتباط۳  ) توصيف، شرح۲) تأكيد۱

) توجه شود.put emphasis on sthنكته: به تركيب (
۲زبان انگليسي  ۵۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۷

منطقـه ازدر هزاران خانواده  رايز ،شوند حاضر مي(در مدرسه) آموز  انشكه چه تعداد د كنند ينيب شيپتوانستند  ، مدارس نمييتا حدترجمه: 
يا خير. گردند يفرزندانشان به مدرسه برم ايكه آ نگفتندها  قبل به آن

) آماده كردن۴) توسعه دادن۳بيني كردن ) پيش۲) ايجاد كردن۱
۲زبان انگليسي  ۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ: پاسخ -۶۸

.ميكن مي افتيدراز آسمان هرگونه نور را است كه ما  تيواقع نيا ميده مي حيباشد كه آنچه در ابتدا توض يعيطب ديباترجمه: 
) مقايسه كردن۴) مشاهده كردن۳) مبادله كردن۲) دريافت كردن۱
۱زبان انگليسي  ۷۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۹

كنند. دايها صاحب آن را پ تا آن ميداد سيپل ليتحو ميبرداشت نمايسالن س يرا كه جلو يپول فيكترجمه: 
) تحويل دادن۴) ساختن۳) كنار گذاشتن۲) شايع شدن، انتشار خبر۱
۱زبان انگليسي  ۷۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۰

.ندازنديب ريتأخ به را يماريب است ممكن كه آنجا تا كنند مي يسع و هستند يوگسالوي در يماريب ترلكن يبرا جدي اريبس تالش حال در ها آن ترجمه:
) سالم۴) پرانرژي، جدي۳) عاطفي۲) ذهني۱
كتاب كار ۲زبان انگليسي  ۲۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ: پاسخ -۷۱

عي، ارتباط سـرميداشته باش يشتريب تي، خالقميكن دايپ يبه اطالعات دسترس يراحت ا بهت قادر ساخته استمدرن ما را  يها يآور فنترجمه: 
.ميداشته باش يتر راحت يزندگتر سفر كنيم و  راحت، ميرا تجربه كن

) معتاد كردن۴  ) نگران كردن۳  ) گيج كردن۲) قادر ساختن۱
۲يسي زبان انگل ۶۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۲

كند. كار نمي يدرست بهاش  انهيرا رايز ،ستين يكار چيكه قادر به انجام ه گويد جمله را به من مي نياو مرتباً اترجمه: 
طور مناسبي درستي، به ) به۴  شكل ماهرانه ) به۳  شدت ) خيلي، به۲شكل جدي ) به۱

@azmon_vafaeemanesh
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  ترجمۀCloze Test: 
زحمتاست كه به تعهد و  »عاشق شدن« ۀحفظ آن تجرب ايافتد. عاشق ماندن  فقط اتفاق مياكثر مردم، عاشق شدن  يرسد برا به نظر مي

منبـع مـداوم كيـعنوان  تواند به مي منيسالم و ا ۀعاشقان ۀرابط كيآن، ارزش تالش را دارد. پاداش (نتيجه) دارد. گرچه با توجه به  اجياحت
با گام برداشتناكنون . را تقويت كند شما يسالمت يها تمام جنبهو  كار رود به بد اوقات خوب ودر طي شما،  يدر زندگ يختخوشبو  يبانيپشت
.ابديعمر ادامه  كي يبرا يكه حت ديكن جاديمعنادار ا ۀرابط كي ديتوان خود، مي ۀعاشقان ۀتجرب ياياح ايحفظ  يبرا

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳
) مأموريت۴  ) موفقيت۳  ) زحمت، سعي، كار۲  ) تحقيق۱
 ۳سخ: گزينۀ پا -۷۴

) نقل كردن، روايت كردن۴  كار رفتن، خدمت كردن ) به۳  ) حضور يافتن (در) ۲  ) به ياد آوردن۱
۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵

ت) واقعيت، حقيق۴  ) خوشبختي، سعادت۳  ) توضيح، بيان۲  ) عادت۱
۲پاسخ: گزينۀ  -۷۶

وسيلۀ) داريم و اينكه بعد از حروف اضافه اگر بخواهيم از فعلي ني (با، بهمع به) byتوضيح: با توجه به مفهوم صحيح جمله نياز به حرف اضافۀ (
كار رود. به) ingصورت اسم مصدر ( استفاده كنيم، آن فعل بايد به

 درك مطلب ترجمۀ: 
سـيگاري ادافـر از بسـياري كه طور همان آيا بفهمد گرفت تصميم مريلند، چسترتاون در واشنگتن كالج در شناس روان جورج اسپيليچ،

هايي سيگاري (معتاد) و فعال هاي سيگاري غيرسيگاري، افراد او. خير يا كنند تمركز و فكر تا كند مي كمكها  آن به سيگار كشيدن گويند، مي
يجلـو هدف، حرف يك شناختن محض (كدام) به هرشخص آزمون، اولين در. داد قرار ها آزمايش سري يك بودند، مورد محروم سيگار از كه را

انـدازه يك به غيرسيگاري و محروم از سيگار سيگاري افراد سيگاري، افراد ساده، تست اين در. فشار داد را كليد يك و نشست رايانه صفحۀ
تر سريع فعال سيگاري افراد نيكوتين، تحريك تحت اما بودند، تر سريع غيرسيگاري افراد. بود تر پيچيده بعدي آزمون. داشتند خوبي عملكرد

افـراد امـا، داشـتند را خطا كمترين غيرسيگاري افراد، مدت حافظۀ كوتاه سوم آزمايش در. بودند محروم سيگار از كه بودند سيگاري فرادا از
افـراد و بودنـد بهتـرين غيرسـيگاري افراد، آزمايش چهارم در. شدند مي خطا مرتكب فعال سيگاري افراد از كمتر سيگار از محروم سيگاري
شـد، مـيتر  پيچيده آزمايشات طور كه همان .بودند بهتر، بودند كرده دود سيگار آزمايش از قبل دقيقاً كه كساني از سيگار از محروم سيگاري
  .شد مي بيشتر و بيشتر سيگاري افراد به نسبت غيرسيگاري افراد عملكرد  تفاوت

  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۷
 داشتند؟ يكساني دعملكر متن در ذكرشده افراد همۀ آزمايش كدام ترجمه: در

چهارم و سوم هاي تست ) در۴  چهارم تست ) در۳  دوم تست ) در۲  اول تست ) در۱
۴پاسخ: گزينۀ  -۷۸

 است؟ درست جمله كدام متن ترجمه: بر اساس
.دارند ها غيرسيگاري به نسبت بهتري عملكرد گاهي معتاد هاي ) سيگاري۱
 داشتند. بهتري عملكرد آزمايشات همۀ در غيرسيگاري ) افراد۲
 .شد اثبات اول ادعاي پاياني آزمايش از ) بعد۳
.كردند عمل تر موفق غيرسيگاري افراد سوم آزمايش ) در۴
۴پاسخ: گزينۀ  -۷۹

به ...............  دارد اشاره متن پاياني قسمت در ”those“ترجمه: ترجمه: كلمۀ 
سيگار از محروم هاي ) سيگاري۲    ها ) غيرسيگاري۱
 (معتاد) فعال هاي ) سيگاري۴    شناسان ) روان۳

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۰
................ است ،اسپيليچ جورج آزمايشات از هدف كرد استنباط توان مي متن ترجمه: از

 سيگاري غير افراد بر نيكوتين اثربخشي ) بررسي۱
 كند يم كمك افراد مدت كوتاه حافظۀ به نيكوتين اينكه دادن نشان) ۲
خير يا دارد سيگاري افراد ذهني توانايي بر مثبتي تأثير سيگار آيا اينكه ) بررسي۳
زند مي آسيب افراد ذهني ظرفيت به قطعاً سيگار اينكه دادن ) نشان۴
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)تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۲۲ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  شناسي زمين ۲۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۱

ذرين، رسوبي و دگرگوني وجود دارند.هاي آ دهند و در سنگ درصد از پوستۀ زمين را تشكيل مي ۹۰هايي هستند كه بيش از  ها كاني سيليكات

شناسي زمين ۲۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲ ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۲

داراي كانۀ مس است. CuFeS2داراي كانۀ سرب، كالكوپيريت با فرمول شيميايي  PbSگالن با فرمول 

شناسي زمين ۳۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۳

صـورت خـالص نشين شـده و بـه علت چگالي زياد ته هاي آن در رسوبات تخريبي رودخانه به شود تا كاني ها، باعث مي گاهي هوازدگي سنگ

برداري شود مانند پالسرهاي طال، الماس و پالتين. بهره قابل

شناسي زمين ۳۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۴

آمـده را بـا دست هاي به شود و تمامي داده ها به آزمايشگاه فرستاده مي هاي موجود در آن ه از حفاري، براي شناسايي كاني  شد هاي تهيه هنمون

كنند. افزارها تحليل و مقدار ذخيرٔه معدن و عيار ميانگين مادٔه معدني را تعيين مي نرم

شناسي زمين ۳۲ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۵

ppm4 رو است: شكل روبه يعني چهار قسمت در ميليون قسمت، پس تناسب موردنظر به

Sμv¤Sμv¤
³o¬

³o¬ ³o¬ (¸U 1)
x

x
 

6
6

4 10 4
10

تُن كانسنگ هماتيت، (گرم)  ۱۷از  4 17 آيد. دست مي آهن به 68

شناسي زمين ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  توسطممشخصات سؤال: *  ▲ ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۶

ترين حوضۀ آبريز اصلي ايران، فالت مركزي است و چون جريان آب سطحي ندارد، بنابراين بيشترين تعداد قنات را دارد. ترين و خشك بزرگ

شناسي زمين ۴۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲ ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۷

قرار دارد. حاشيۀ مويينه در باالي سطح ايستابي

شناسي زمين ۴۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۸

هاي فسيلي مطرح است. برداري از آب آب، بهره امروزه در برخي از كشورهاي كم

شناسي زمين ۵۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۹

راحتي شود، از طرفي آب به زيرا از جنس مقاوم بوده و عناصر مفيدي وارد خاك نمي هاي شني و درشت براي كشاورزي مناسب نيستند؛ خاك

تواند نگه دارد. در آن نفوذ كرده و مواد مغذي را نمي

شناسي زمين ۵۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲ ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۰

ها ارتباط دارد. به روانابسطح ايستابي يك مفهوم براي آب زيرزميني است در حالي كه فرسايش خندقي 

شناسي زمين ۶۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۱

ها به رفتارشان در برابر تنش بستگي دارد. دهند، مقدار و نوع تغيير شكل ايجادشده در آن مواد جامد بر اثر تنش تغيير شكل مي

شناسي زمين ۶۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۲

شود. هاي آهكي ايجاد مي هاي نفوذي، در سنگ تشكيل حفرٔه انحاللي، با گذشت زمان و در جريان آب

شناسي زمين ۶۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۳

ل، در فواصـل زمـاني الزم، عمـلكاهند، براي رفع اين مشـك شوند از ظرفيت مخزن مي رسوباتي كه از طريق رودها به مخزن سدها حمل مي

گيرد. اليروبي صورت مي

شناسي زمين ۶۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۴

هـاي طور ويژه موردتوجه قرار گيرد. افزون بر آن، توجـه بـه جريـان شناسي به پل دريايي يك نوع سازٔه دريايي است كه بايد مطالعات زمين

فيزيكي و شيميايي آب دريا نيز ضروري است.هاي  دريايي و ويژگي

شناسي زمين ۷۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۵

سازي از پايين به باال عبارت است از: زيرسازي (زيراساس و اساس) و روسازي (آستر و رويه) هاي مختلف در جاده ترتيب اليه
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۱رياضي  ۳۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيگزپاسخ:  -۹۶

ناميم و داريم: هاي مثلثاتي مي هاي سينوس، كسينوس، تانژانت و كتانژانت را نسبت الزاويه نسبت نكته: در يك مثلث قائم

n»I\¶ Í±ò
oU»

cˆCos B
a

 
®MI£¶ Í±ò

oU»
bˆSin B
a

 

n»I\¶ Í±ò
®MI£¶ Í±ò

cˆCot B
b

 
®MI£¶ Í±ò
n»I\¶ Í±ò

bˆtan B
c

 

SinBˆطبق فرض سؤال  
1
بنابراين:3 ،

AC ACˆSin B AC
BC

    
1 26 3

AB AC BC AB AB      2 2 2 2 36 4 4 : طبق قضيۀ فيثاغورس2

( )      4 2 2 6 8 4 2 4 2 مثلث2 ABCمحيط
۱رياضي  ۴۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۷

كند، برابر است با تانژانت زاويۀ بين آن خط و جهت مثبت محور يب هر خط كه محور افقي را قطع مينكته: ش

سازد، آنگاه: اي باشد كه خط با جهت مثبت محور افقي مي زاويه افقي. به عبارت ديگر اگر 

tan شيب خط

ôi KÃ{y x m tan              3 1 3 3 120
ôi KÃ{y x y x m tan               2 0 2 1 1 45

ACBˆ  برابر است با:ACBˆبنابراين مطابق شكل زاويۀ ( )       180 60 45 75
۱رياضي  ۳۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۸

ها داريم: ننكته: در هر مثلث با داشتن طول دو ضلع و زاويۀ بين آ

ˆS AB AC Sin A   
1
2

با توجه به نكته در شكل زير داريم:

ˆ ˆ ˆS AC AB Sin A Sin A Sin A          
1 1 14 3 82 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆSin A Cos A Cos A Sin A    2 2 2 21 1

ˆ ˆ ˆCos A Cos A CosA      2 21 8 2 21 9 9 3
حاده است، پس مقدار كسينوس آن عددي مثبت است. Aدقت كنيد زاويۀ 

۱رياضي  ۳۶صفحۀ *  متوسط: * مشخصات سؤال ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۹

واحد رسم شده است. اگر با حركـت ۱اي به مركز مبدأ مختصات و شعاع  نكته: مطابق شكل، دايره

)Aهاي ساعت از نقطۀ  در خالف جهت عقربه , )1 مثبت اسـت و AOPˆبرسيم، زاويۀ  Pبه نقطۀ  0

اي منفي است. بـه چنـين دايـره AOQˆبرسيم زاويۀ  Qبه  Aها از  هت عقربهاگر با حركت در ج

گوييم و داريم: دايرٔه مثلثاتي مي

P P
ySin y Cos x tan x y
x

       2 2 1

A

BC

3
8

A

C

B

6

A

C

B

ab

c



y x  2 0y x  3 1

 A B

 C

  45  12060
60 45

A

B C

A


P (x , y)


Sin

Cos



Q
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طبق نكته داريم:

x a
P( a , a ) ( a ) ( a )

y a

           
  

2 22 12 1 4 3 2 1 4 3 1
4 3

x
a a a a

y




          
  

2
352 1 4 3 1 6 5 6 1

3

  

ytan tan
x

       
1 2
2 2

۱رياضي  ۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۰

  نكته (اتحادهاي مثلثاتي): 

Sin x Cos x 2 2 1 )۱

tan x , Cot x
Cos x Sin x

   2 2
2 2

1 11 1 )۲

  كنيم: تر مي را ساده Aبا استفاده از نكته، ابتدا عبارت 

A (tan x Cot x )(Sin xCos x) ( tan x Cot x)(Sin xCos x)      2 2 2 2 2 2 22 1 1

A ( )(Sin x Cos x)
Cos x Sin x

   2 2
2 2

1 1
  

Sin x Cos xA ( )(Sin xCos x) Sin x Cos x A
Cos xSin x


     

2 2 2 2 2 2
2 2 1  

xازاي  است، بنابراين به ۱پس حاصل اين عبارت همواره برابر   75 باشد. نيز برابر يك مي

۱رياضي  ۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۱

دانيم: نكته: مي

Cos x Sin x
Sin x Cos x

Sin x Cos x

     
 

2 2
2 2

2 2
11
1

)۱

tan x , Cot x
Cos x Sin x

   2 2
2 2

1 11 1 )۲

با توجه به نكات داريم:

Sin x Cos x Sin x Cos x Sin x Cos x    2 2 2 292 3 4 9 4
Sin x Cos x Cos x Cos x Cos x Cos x        2 2 2 2 2 29 13 41 1 14 4 13

 ³¼w ÍMn nj x
Cos x

Cos x Sin x


 
   0

2 3
13 13

  

بنابراين:

(Cos x Sin x) ( )  
113 13 1
13

حل دوم: راه

Cos xSin x Cos x tan x tan x    
32 3 2 3 2

ها را تعيين كرد. دست آورد و سپس عالمت آن بهها را  الزاويه نسبت توان با رسم مثلث قائم مي

BC BC Sin x , Cos x      2 3 24 9 13
13 13

Sinدر ربع سوم است، پس  xچون  x  
3
13

Cosو  x 


2
13

باشد، پس داريم: مي

(Cos x Sin x) ( )  
113 13 1
13

A B

C

13

x
2

3
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۱رياضي  ۳۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲

باشـد و الزاويه نسبت ضلع مقابل به ضلع مجـاور، تانژانـت آن زاويـه مـي دانيم در هر مثلث قائم نكته: مي

كتانژانت معكوس تانژانت است:

ACˆtan B
AB



ABˆCot B
AC



بيند، پس داريم: مي 45شكل، رضا ابتدا نوك تير را با زاويۀ  با توجه به

BC BCtan BC BE
BE BE

     45 1
BCفرض كنيم داريم: xرا برابر  BEاگر اندازٔه  BE x 

BGشود، پس: متر از تير دور مي ۳/۶چون رضا  x /  6 3
BG x /CGB : Cot x x /
BC x


      

6 330 3 3 6 3


/ / x x / / x / x     3 1 7 1 7 6 3 0 7 6 3 9 
ACمتر    9 2 ارتفاع تير11

۲رياضي  ۸۳و صفحۀ  ۱رياضي  ۳۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳

نكته: اگر دو زاويه مكمل هم باشند؛ يعني     180:آنگاه ،                         OA Sin Sin   

x x        12 50 36 3 150
Sinشود مقدار  با توجه به شكل مشاهده مي x3  از عددa Sin 36 شود و در  شروع ميx  90 بـه

Sinبيشترين مقدار خود يعنـي   90 كنـد تـا بـه مقـدار سـد و بعـد از آن كـاهش پيـدا مـير مـي 1

b Sin  
1150 ـــــي2 ـــــد.  م )رس )Sin( ) Sin( ) Cos       

1150 90 60 60 ـــــون2 چ

Sin Sin  150 Sinاست، بنابراين در اين بازه حداكثر مقدار36 x3 و حـداقل آن برابـر ۱برابـر
1
2

باشد. مي

:توان نوشت پس مي

Sin x , m
m

     


1 1 13 1 1 22 2 2
شود: كنيم و جهت عوض مي چون هر دو طرف نامعادله مثبت است، پس طرفين را معكوس مي

mباشد.  شامل دو عدد طبيعي مي m ,
m

          
1 1 1 2 2 1 3 42 2

۱رياضي  ۴۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴

Cosنكته: اگر  x  tanباشد، مقدار  0 x  تعريف نشده است و اگرSin x  Cotباشد، مقدار  0 x تعريف نشده است، در غير اين صـورت

tan x  وCot x توانند باشند و همواره داريم: هر عدد دلخواهي مي

tan x Cot x Cot x
tan x

   
11

Cot x m tan x tan x Cot x m tan x m
tan x

         
33 3 0 0  

( tan x) tan x m tan x tan x m tan x       2 23 0 3 0
tan x A A mA    2 3 0

Aبراي اينكه تساوي باال برقرار نباشد، بايد معادلۀ درجه دوم  mA  2 3 قي نداشته باشد؛ يعني:ريشۀ حقي 0

( m) ( )( ) m m m              2 2 20 4 1 3 0 12 0 12 12 12
mبنابراين اگر  ( , )  12 گاه برقرار نيست. باشد، معادلۀ فوق ريشۀ ندارد، پس هيچ 12

در اين بازه مقادير صحيح  m , , ,   0 1 2 .تساوي برقرار نيست mمقدار صحيح  ۷ازاي  به وجود دارند، پس  3

A
 

O

36

O

150

A B

C

x

B 45
x

x /6 3

30

A D F

G

C

2
E

36

O

150
90
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۲رياضي  ۶۵و  ۵۷هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵

گوييم. مي fآيد كه آن را وارون تابع  دست مي را عوض كنيم، رابطۀ جديدي به fتابع   مرتب هاي  هاي اول و دوم همۀ زوج نكته: اگر جاي مؤلفه

fنكته:  gx D D (f g)(x) f (x) g(x)    

fابتدا  با توجه به نكات، 1 آوريم: دست مي شده را به يابيم و سپس حاصل خواسته را مي

 f ( , ) , ( , ) , ( , ) f ( )   1 11 2 5 3 2 4 2 4

g(x) x g( )     2 5 2 4 5 3
( g f )( ) g( ) f ( ) ( )      1 12 2 2 2 2 2 3 4 10

۲رياضي  ۷۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶

باشد، مقدار آن Dسب درجه برابر اي برح نكته: اگر زاويه
D
راديان است.180

IÄjHn·راديانزيرا: DD 
    

 
1 180 180  

راديان باشد، مقدار آن Rاي  نكته: اگر زاويه
R


180

درجه                     درجه است؛ زيرا: 
RR 




180
درجه راديان 





راديان 1801

  باشد.)  yتر  و زاويۀ كوچك xتر  (فرض كنيم زاويۀ بزرگ

دانيم  مي

 

2    راديان است؛ زيرا: 409
( ) 

  
2 2 180 409 راديان 9   180 راديان

  اكنون داريم: 

اولدر ربع 
x y

x , y y
x y
  

           

80 60 20 4 8040
۲رياضي  ۳۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷

MNنكته: مطابق شكل اگر  BC :باشد، آنگاه داريم

(Eq] ¾M Eq] SLvº)

(®¨ ¾M Eq] SLvº)

AM AN
MB NCMN BC
AM AN MN
AB AC BC


 

  




pIvμÃº
Jn¼¶

ˆ ˆ ˆA AD A A ˆ ˆA Dˆ ˆDE AB , AD A D

    
  

1 2
2 2

1 2

ˆبنابراين از تساوي  ˆA D2 ADEگيريم مثلث  نتيجه مي 2


السـاقين اسـت؛ متساوي

AEبنابراين  ED باشد، اگر  ميDE x :باشد، آنگاه داريم

CE AC AEDE CE x x x xDE AB
BA CA

   
     

12 12
8 12 2 3

x x x / CE / /        3 24 2 4 8 12 4 8 7 2
۲رياضي  ۴۴صفحۀ *  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲ ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸

ارتفاع وارد بر وتر است داريم: AHكه  ABCالزاويۀ  نكته: در مثلث قائم

AH BH CH , AB BH BC , AC CH BC

AHC ABH ABC

      



2 2 2
  

 
  

كنيم. شكل را رسم مي ،هاي مسئله ابتدا با توجه به داده

ABC : AB AC BC BC   2 2 2 10


ABC
S AB AC AH BC AH AH /         

1 1 6 8 10 4 82 2

ABC : AC CH BC CH CH /       2 6464 10 6 410


AHC

/ /S AH HC HD AC / / HD HD 
        

1 1 4 8 6 44 8 6 4 82 2 8

HD / /HD / / /
AH /


     

4 8 0 84 8 0 8 0 84 8  

1x 2E

D B

8

A

C

2x

12

A

B C

M N

A

HB C

B C

A

H

D
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۲رياضي  ۵۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹

را برابر ناميم هرگاه: gو  fنكته: دو تابع 

با هم برابر باشد. gو دامنۀ  fالف) دامنۀ 

fاز اين دامنۀ يكسان  xب) براي هر  (x) g(x) .باشد

fدامنۀ تابع  (x)  مجموعه اعداد حقيقي است و دامنۀ تابعg(x) جز نيز مجموعه اعداد حقيقي است، زيرا در ضابطۀ اول همۀ اعداد حقيقي به

xصفر حضور دارند و در ضابطۀ دوم ورودي تابع   f باشد، پس  مي 0 gD D  R .است

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

 
     

2 0
1 1 1

2 2 2

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

k x
 

    

2 0 22 4 0
g(x)در تمام دامنه بايد  f (x) :باشد، پس داريم

x f (x) g(x) x , x f ( ) g( ) k k            0 2 0 0 0 2 2 4 3
۲رياضي  ۵۸و  ۵۳هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۰

fنكته: براي رسم نمودار وارون تابع  (x)  كافي است نمودارf (x)  را نسبت به خطy x  قرينه كنيم تا نمودارf 1 دست آيد. به

fابتدا تابع  (x) x واحد در راستاي محور  ۲كنيم و سپس  را رسم ميxآوريم و سپس يك واحد در راستاي محور  سمت چپ مي ها بهyها

آوريم: پايين مي

yآمده را نسبت به خط  دست حال نمودار به x وارون كنيم تا نمودار  قرينه ميf دست آيد: به

fبنابراين نمودار  (x)1 كند و نمودار  از ناحيۀ دوم عبور نميf (x) كند. را يك بار قطع مي

۲رياضي  ۶۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱

نكته: دامنۀ تابع 
f( )(x)
g

شود: رو محاسبه مي صورت روبه به 

 f f g( )(x)
g

D D D x | g(x)   0

دست آورد: ابتدا بايد دامنۀ دو تابع را به

f ff (x) x D : x x x D ,              
2 2 24 4 0 4 2 2 2 2

g g
x xg(x) D : x x D ( , )

x


          


2 2 1 0 1 1
1

f gD D , ( , ) ,          2 2 1 1 2 

g(x)ها  ازاي آن كه به xاكنون بايد مقاديري از   fاست را از  0 gD D :حذف كنيم

x
g(x) x x x(x )

x


         
2 00 2 0 2 0 2

    f( )(x)
g

D , , ( , )     1 2 0 2 1 2 0

بنابراين دامنۀ تابع
f
g

xشامل فقط يك عدد صحيح    باشد. مي 1

x x  2

2

x  1 2

2
1

2

2

f (x)

f (x)1

y x

1
1
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۲رياضي  ۷۴صفحۀ *  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲

Lبرحسب راديـان از رابطـۀ  طول كمان مقابل به زاويۀ مركز  ،Rاي به شعاع  نكته: در دايره R   دسـت بـه

آيد: مي

دست آورد: را به CDو  ABهاي  دست آوردن محيط قسمت هاشورخورده بايد طول كمان مطابق شكل براي به

 AB r AB r     2
 CD R CD R     2
BD AC R r  

دست آورد: توان محيط قسمت هاشورخورده را به حال مي

BD DC CA AB (R r) R (R r) r R          2 2 محيط هاشورخورده4

R R cm  4 20 5
۲رياضي  ۸۴و  ۸۳هاي  صفحه*  متوسطال: * مشخصات سؤ ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳

نكته:

Sin( ) Cos , Sin( ) Cos , Sin( ) Sin

Cos( ) Sin , Cos( ) Sin , Cos( ) Cos

 
            

 
              

22 2

2 2
داريم: نكتهبا استفاده از 

Sin( ) Cos( ) Sin( ) Cos( )   
          

5 3 5 3
2 2 2 2

Sin( ) Cos( ) Sin( ) Cos( ) Cos Sin   
                   2 2 2 2 2

با توجه به معلومات مسئله داريم:

Cos Sin (Cos Sin ) ( ) Cos Sin Sin Cos Sin Cos                   2 2 2 21 1 1 12 1 22 2 4 4
Sin Cos Sin Cos        

1 31 24 8
۲رياضي  ۴۶صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيسخ: گزپا -۱۱۴

kها  هاي آن باشد نسبت مساحت kنكته: اگر نسبت تشابه دو مثلث  باشد. مي 2

ــك ــر كوچ ــث  اگ ــۀ مثل ــرين زاوي ــه x2ت ــي زاوي ــد، يعن ــث  باش ــاي مثل xه , x , x9 7 ــه 2 ــابراين زاوي ــتند، بن ــث هس ــاي مثل ه

x x x x x , ,       2 7 9 180 18 180 10 20 70 الزاويه است. شده قائم ، پس مثلث داده90

االضالع هستند، پس هر سه مثلث با هـم متشـابه متساوي BNAو  AMC ،CPBهر سه مثلث 

ها است، پس داريم: ها مانند نسبت اضالع مثلث بت تشابه آنهستند و نس

( )
S b( ) S S S Sb c b cS a
S S S Sc a a a( )
S a




        

 

1 2 2 2 2 21 2 1 2
2 2 22 2

  

aالزاويه است، يعني: قائمABCچون مثلث b c 2 2 2

پس در نتيجه:
S S a S S S

S a


    
21 2 1 22 1

۲رياضي  ۶۰صفحۀ *  دشوار*  مشخصات سؤال: ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵

يك است. به ها نمودار تابع را حداكثر در يك نقطه قطع كند، آنگاه آن تابع يكxنكته: اگر هر خط موازي محور 

fبراي رسم نمودار تابع  (x) x a  2 fكافي است نمودار  1 (x) x اندازٔه  را بهa2 سمت راست يا چپ در راستاي محور  بهxها انتقال

ها باال ببريم.yدهيم و يك واحد در راستاي محور 

x
1

a2 a2
1

O

A

B
D

C

A B
L

O


A B

C P

S
ab

c
S2

N

M



S1
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aاگر مقدار  ( , ) 2 2 fباشد، تابع  3 (x) ر يك نيست؛ زيرا در اين بازه خطي كه موازي محو به يكxكند، ها رسم شود تابع را دو بار قطع مي

  پس داريم: 


a a

a , ,
aa

   
               

2 2 1 313 22 3 2
  

aپس مقادير صحيح   aو  0  مجموع اين مقادير برابر است با:  يك نيست، بنابراين به ازاي اين دو مقدار تابع يك باشد و به قبول نمي قابل 1

 0 1 1

۱ شناسي زيست ۶۶ و ۶۵ ،۴۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۶

ۀچيدر انزم نيا در اما شود، منتقل ها رگ درون به همولنف كه شود مي باز قلب انقباض هنگام در ها رگ ۀچيدر ي،درس كتاب شكل به توجه با

.هستند بسته منافذ

:ها نهيگز ريسا يبررس

.دار مژك نه ،هستند دار تاژك اسفنج، دار قهي يها اختهي :۲ گزينۀ

وجـود همولنـف هـا، اختـهي تا ها سيدينا يانتها فاصل حد اما ندارد، نقش بدن سراسر در يتنفس يگازها انتقال در همولنف اگرچه :۳ گزينۀ

.شوند يم منتشر همولنف درون يتنفس يگازها و داشته

.باشد يم يعمود محور در بطن به خون ورود و يافق محور با راستا هم زيدهل به خون ورود يدرس كتاب شكل به توجه با :۴ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۴۹ و ۴۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۷

.باشد يم يشش سرخرگ ينيس ۀچيدر به مربوط چهيدر نيجلوتر ي،درس كتاب در يقلب يها چهيدر شكل به توجه با

:ها نهيگز ريسا يبررس

.شود يم انجام يستيز يانرژ صرف بدون و خون انيجر جهت در يقلب يها چهيدر شدن بسته و باز :۲ گزينۀ

.است خورده نيچ كه است يپوشش بافت همان بلكه ،نرفته كار به يا چهيماه بافت ها، چهيدر ساختار در :۳ گزينۀ

.است يدرس كتاب متن همانند نهيگز نيا :۴ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۸

انقبـاض P مـوج در .شـوند مـي بسـته ينيس يها چهيدر و باز يبطن-يزيدهل يها چهيدر و شده شروع يعموم استراحت T موج ثبت اواخر

.دهد ينم رخ ها چهيدر تيوضع در يرييتغ اما ،شده شروع زهايدهل

:ها نهيگز ريسا يبررس

.باشد يم ها بطن انقباض شروع به مربوط QRS موج :۱ گزينۀ

.شوند ينم هيتخل خون از كامل طور به ها بطن گاه چيه :۲ گزينۀ

.باشد يم ازهيدهل انقباض شروع از قبل يكم زهايدهل يكيالكتر تيفعال شروع :۳ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۵۸ و ۵۶ ،۵۵ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۱۹

.ابدي يم شيافزا جيتدر به يتراوش فشار به نسبت ياسمز فشار ،رگيمو ياهرگيس سمت در و است ثابت ياسمز فشار رگيمو طول در

:ها نهيگز ريسا يبررس

بطـن انقبـاض هـر دنبال به سرخرگ حجم رييتغ نبض رايز ،ندارد نبض يرگيمو اول ۀشبك از بعد گرفتن قرار ليدل به وابران سرخرگ :۱ گزينۀ

.رود يم نيب از موج نيا يرگيمو ۀشبك به دنيرس با رود، يم شيپ سرخرگ طول در يموج صورت به باشد، يم

.دارند هيال سه خود ٔهواريد در هردو و دارند شباهت هيپا ساختار نظر از اهرگيس و سرخرگ :۲ گزينۀ

.باشد يم ها آن از قبل كوچك يها سرخرگ شدن گشاد و تنگ ،يرگيمو ۀشبك در خون انيجر ميتنظ ياصل عامل :۳ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۶۰ و ۵۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۰

.است نادرست »ج« مورد تنها

:موارد يبررس

.دارد قرار اهرگيس از باالتر كياند ،سرخرگ و بوده مشابه طحال به اهرگيس و سرخرگ خروج و دورو محل )الف

است. تر نزديك چپ لنفي مجراي به طحال ،يدرس كتاب شكل به توجه با )ب

.كند يم عبور قلب پشت از چپ يلنف يمجرا )ج

.شوند يم بسته و باز جهت كي در يهمگ ، يلنف يها درگره يخروج و يورود يلنف يها رگ يها چهيدر )د

a22 3
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۱ شناسي زيست ۶۷ و ۶۵ ،۴۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۱

.كند يم عبور داران مهره ۀهم قلب از رهيت خون

.باشند يم رگيمو يدارا و هستند بسته خون گردش ۀسامان يدارا داران مهره ۀهم

:ها نهيگز ريسا يبررس

و يپوسـت يهـا سـامانه و ينـوزاد در يآبشش ۀسامان .شود يم مشاهده ها آن در يتنفس ۀسامان نوع سه ستان،يدوز يزندگ طول در :۱ گزينۀ

.بالغ ستانيدوز در يشش

.ندارد استخوان مغز و باشند يم استخوان فاقد و دارد يغضروف اسكلت ، يماه كوسه مانند ها يماه از يگروه :۲ گزينۀ

.باشند يم آبشش فاقد داران مهره ريسا ها، يماه و ستانيدوز نوزاد جز به اما ،كند يم عبور داران مهره ۀهم قلب از رهيت خون :۳ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۶۴ و ۶۲ ،۶۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۲

.است درست »ب« موارد فقط

:موارد يبررس

  .باشند يم تر كوچك يخون يها هاختي ۀهم از ها پالكت )الف

ينـوع ميآنـز نيـا نيبنـابرا كنـد، يم ليتبد نيبريف به را نوژنيبريف نيپروتئ ،پالكت از ه  شد ترشح نازيپروترومب ميآنز نكهيا به توجه با )ب

.است پروتئاز

.لخته نه و شود يم جاديا درپوش محدود، يها يزير خون در )ج

شوند. نمي ساخته طحال و كبد در ها دگره و يخون يها اختهي بلوغ دوران در )د

۱ شناسي زيست ۷۷ و ۶۷ ،۶۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۳

تر روشن پوست و ها شش به يورود خون به نسبت ،است بازگشته پوست و ها شش از چون ،زدير يم چپ زيدهل به كه يخون بالغ ستانيدوز در

.روند يم پوست و ها شش به سپس و شده مخلوط هم با رهيت و روشن ونخ ، بطن در رايز ،است

:ها نهيگز ريسا يبررس

آب شـتريب ٔهريـذخ يبـرا مثانـه و كم ادرار دفع ، طيمح شدن خشك هنگام به .است ها وني و بآ ٔهريذخ محل مثانه ، ستانيدوز در :۱ گزينۀ

.ابدي يم شيافزا خون به مثانه از آب بازجذب سپس و شود يم تر بزرگ

.است يپشت يعصب طناب و مغز  شامل يمركز يعصب دستگاه داران مهره در :۲ گزينۀ

.است ساده خون گردش يدارا ، ها يماه مانند ستانيدوز نوزاد :۴ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۶۳ و ۶۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۴

ترشـح شـتريب هيكل و كبد يها اختهي توسط نيتيتروپويار هورمون نيبنابرا ،شود يم يساز خون كاهش باعث معده ياركن يها اختهي بيتخر

.دينما جبران را كمبود نيا تا شده

:ها نهيگز ريسا يبررس

.دارند دخالت قرمز ۀچيگو ديتول در فقط نيتيتروپويار ترشح با آن زير درون يها اختهي .است بدن زير برون ٔهغد نيتر بزرگ كبد :۱ گزينۀ

.شود يم ديتول زين ) بزرگ ٔهرود در موجود يها كروبيم توسط ( بزرگ ٔهرود در نيتاميو نيا از يريمقاد :۳ گزينۀ

.دارد ازين 12B حضور به دياس كيفول حيصح عملكرد :۴ گزينۀ

۱ شناسي زيست ۵۱ حۀصف * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۵

شـده ليتشـك يپوششـ و يونديپ بافت از راشامهيپ .است »شامه برون -قلب ۀچيماه -شامه درون -راشامهيپ« :شامل بيترت به ۴ تا ۱ بخش

.است كشسان و كالژن يها رشته فاقد ،پردازد يم ها هورمون انتقال به كه خون اما ،است

:ها نهيگز ريسا يبررس

.باشد يم يكم يريپذ انعطاف يدارا و بوده يا رشته يونديپ بافت از زين مفاصل كپسول :۱ گزينۀ

.است كالژن يها رشته فاقد يپوشش بافت :۲ گزينۀ

.باشد يم روشن و رهيت خطوط و ساركومر فاقد و بوده صاف معده ۀچيماه :۳ گزينۀ

۱ شناسي تزيس ۵۹ و ۵۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۶

.دارد وجود ها اهرگيس و ها رگيمو در كه است يسرخرگ فشار ٔهماند باقي همان قلب به خون بازگشت عامل نيتر مهم

:ها نهيگز ريسا يبررس

.است تر مهم آن نقش قلب از تر نييپا يها بخش در  اما ،دارد نقش ها اهرگيس در خون حركت در بدن سراسر در ياسكلت ۀچيماه ۀتلمب :۱ گزينۀ

.شود يم كاسته نهيس ۀقفس يها اهرگيس فشار از دم هنگام در :۲ گزينۀ

آيد. مي وجود به خارجي) اي دنده بين و بند ميان هاي ماهيچه (انقباض دم هنگام سينه، قفسۀ مكشي فشار :۳ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۶۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۷

.است نادرست »د« و »ج« موارد

موارد: بررسي

.نوژنيبريف نه و دارد شركت لخته ساختار در نيبريف ؛»ج« مورد

.رود ينم شمار به خوناب يها نيپروتئ جزء اما دارد، نقش يتنفس يگازها انتقال در اگرچه نيهموگلوب ؛»د« مورد

@azmon_vafaeemanesh
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۲ شناسي زيست ۶۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۸

.شود يم ديتول يدياس محصوالت ) يآل ماده ينوع( يچرب يۀتجز با ن،يريش ابتيد نوع دو هر در

  : ها نهيگز ريسا يبررس

آمد. درخواهد كنترل تحت بلكه شود، نمي درمان بيماري انسولين، تزريق با :۱ گزينۀ

.كند يم صدق II نوع نيريش ابتيد با رابطه در تنها مورد نيا :۲ گزينۀ

.ابدي يم كاهش ها نيپروتئ يۀتجز علت به بدن يمنيا مقاومت نيريش ابتيد نوع هر در :۴ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۳۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۹

.باشند يم درست »ج« و »ب« موارد

:موارد يبررس

.ها آن ۀهم نه و دارند مفصل مچ يها استخوان از يتعداد با نيزبر و نيريز زند ، نادرست )الف

بـه خـود يانتهـا دو در نيزبـر زنـد و نيريز زند استخوان دو كه ديد توان يم ۳ فصل يابتدا در انسان اسكلت شكل به توجه با ، درست )ب

.شوند يم متصل گريكدي

.دارد مفصل است، يجانب استخوان ينوع كه ترقوه با جناغ استخوان ، درست )ج

وجـود مورد نيا در يخاص قانون و باشند داشته يشيافزا يروند ها مهره ستون استخوان ٔهانداز كه ستين گونه نيا  نييپا به باال از ، نادرست )د

.ندارد

۲ شناسي زيست ۴۳ و ۴۲ ،۳۹ ،۳۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۰

.باشند يم تر مدآكار يعيطب ۀنمون به نسبت ها آن از يبعض

  : ها نهيگز ريسا يبررس

.است يمفصل كپسول يداخل يۀال ، دارد قرار يمفصل عيما با تماس در كه يمفصل عيما ٔهسازند ٔهپرد :۲ گزينۀ

.است درست كامالً جمله نيا ، يدرس كتاب تيفعال طبق :۳ گزينۀ

.است يدرس كتاب متن همانند جمله نيا :۴ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۴۰ و ۳۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: شخصاتم ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۱

.شود يم دهيد ياستخوان بافت نوع دو هر در ) اهرگيس و سرخرگ ( يخون يها رگ از يانواع

:ها نهيگز ريسا يبررس

.شود يم دهيد هم دراز استخوان ۀتن در ياسفنج ياستخوان بافت :۲ گزينۀ

سـطح در دراز اسـتخوان ۀتنـ در فشـرده بافت .است شده احاطه ،است يونديپ بافت ينوع كه شردهف بافت توسط ياسفنج بافت :۳ گزينۀ

.است شده احاطه غضروف توسط زين استخوان سر در و است شده دهيپوش يونديپ بافت ينوع توسط يخارج

تواند يم ديشد يها يخون كم در ،شود يم دهيد ياسفنج بافت در كه استخوان زرد مغز .شود ينم دهيد فشرده بافت در استخوان مغز :۴ گزينۀ

.شود ليتبد ياستخوان قرمز مغز به

۲ شناسي زيست ۵۸ و ۴۱ تا ۳۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۲

.است يعيطب استخوان كي »ب« و يپوك دچار استخوان به مربوط »الف« شكل :۳ گزينۀ

.دارند رندهيگ يديروئيت يها مونهور يبرا بدن يها اختهي ۀهم

ها: گزينه ريسا يبررس

.ستندين يا نهيزم ٔهماد جزء كالژن يها رشته :۱ گزينۀ

.شود يم دهيد مردان از شتريب زنان در استخوان يپوك ، كساني طيشرا در :۲ گزينۀ

.شود يم دهيد ياسفنج ياستخوان بافت عاًقط ، استخوان نوع دو هر در .است ياسفنج ياستخوان بافت يبرا حيتوض نيا :۴ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۵۹ و ۵۶ ،۶۲ ،۶۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۳

همـان ترشـح كـاهش سـبب ، آن اتريثأتـ اي هورمون كي مقدار شيافزا آن در كه دهد يم نشان را يمنف يبازخورد ميتنظ ينوع مورد نيا

.است شده هورمون

:ها نهيگز ريسا يرسبر

خـون قند زانيم شيافزا باعث هورمون نيا شيافزا بلكه ،ندارد نينفر ياپ هورمون يشيافزا روند در يريثأت خون قند زانيم كاهش :۱ گزينۀ

.شود يم

، ميتنظـ نوع نيا در . شود يم هورمون همان ترشح شيافزا باعث آن راتيثأت اي هورمون كي مقدار شيافزا ، مثبت بازخورد ميتنظ در :۲ گزينۀ

.ميندار ،بشود خودش كاهش باعث هورمون كاهش يعني معكوس ۀرابط

.ستين ديروئيت محرك هورمون ريثأت تحت نيتون يكلس هورمون ترشح و ديتول زانيم :۴ گزينۀ
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۲ شناسي زيست ۴۶ و ۴۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۴

  . است نادرست »د و ج ب،« موارد

:موارد يبررس

.ها انعكاس در مثالً ،شوند منعكس زين اديار ريغ صورت به توانند يم يطيشرا در ياسكلت يها چهيماه از يانواع )الف

، يمعمـول دم هنگـام در مـثالً .اسـت داده رخ يانعكاسـ حتماً ،شود منقبض ياراد ريغ صورت به ياسكلت ۀعضل گاه هر كه ستين گونه نيا )ب

.است نگرفته صورت يانعكاس يول ،شود يم منقبض ياراد ريغ صورت به ،است ياسكلت ۀچيماه ينوع كه ) بند انيم ( افراگميد

.هستند ريدرگ صاف عضالت ، ادرار يۀتخل انعكاس مانند ها انعكاس از يبرخ در )ج

.شوند يم يده عصب ارخودمخت بخش توسط يول ،دارند مخطط يظاهر زين يقلب ۀچيماه يها اختهي )د

  ۲ شناسي زيست ۵۵ و ۵۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۵

.هستند نادرست »ج و ب الف،« موارد

ماننـد ،دارنـد وجـود زيـن يگـريد برد كوتاه ييايميش يها كيپ و هستند برد كوتاه ييايميش كيپ ينوع يعصب يها ناقل كه ديكن دقت )الف

.يك نوع وناينترفر

ييهـا ياخته ارتباط باعث كه دارند وجود زين يگريد برد كوتاه يها كيپ كه يحال در ،شوند يم ترشح يعصب يها اختهي از يعصب يها ناقل )ب

.دندار فاصله هم با اختهي چند حداكثر كه شوند يم

.دو نوع اينترفرون مانند .ستندين هورمون كه دارند وجود زين يگريد برد دور ييايميش يها كيپ .هستند برد دور ييايميش كيپ ينوع ها هورمون )ج

توسين اكسي مانند ،شوند يم خارج اختهي از )توزياگزوس( يران برون روش به ، شوند يم  ترشح يعصب يها اختهي از كه دوربرد ييايميش كيپ )د

.ضدادراري و

۲ شناسي زيست ۴۹ و ۴۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۶

ميضـخ يهـا رشـته و نياكت نازك يها رشته b در .باشد يم مجاور ساركومر دو از نياكت يها رشته اتصال محل كه است Z خط همان a يۀناح

يۀناح در .هدد يم نشان را گريكدي با نيوزيم يها رشته يانتها اتصال محل c و دارند حضور نيوزيم يها رشته تنها c در .دارند حضور نيوزيم

d يۀناح طول و لغزند يم نيوزيم يرو نياكت يها رشته انقباض هنگام .شوند يم دهيد نياكت نازك يها رشته تنها زين d ابدي يم كاهش.

۲ شناسي زيست ۶۰ و ۵۹ ،۵۸ ،۵۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۷

و ميسـد  بنابراين ،شود يم آلدوسترون هورمون ترشح كاهش و غده نيا يقشر بخش يكار كم باعث ه،يكل فوق محرك هورمون ترشح كاهش

.شوند ينم بازجذب ژهيو طور به آب

:ها نهيگز ريسا يبررس

يمنيخـودا يمـاريب كيـ ،يماريب نيا .شود ينم ترشح يكاف اندازٔه به اي شود ينم ترشح نيانسول ك،ي نوع در .است نوع دو بر ابتيد :۱ گزينۀ

اديـز مصـرف ليدل به ابتيد نوع نيا در .برد يم نيب از را النگرهانس ريجزا در نيانسول كنندٔه ترشح يها اختهي يمنيا دستگاه آن در كه است

.كند يم دايپ شيافزا ادرار حجم ، آب

يپـوك از و شـود يم ياستخوان راكمت شيافزا باعث كه كند يم ترشح نيتون يكلس هورمون و است شده واقع ينا يابتدا در ديروئيت :۳ گزينۀ

غـدٔه حالـت نيا در .شود ينم ساخته يكاف ٔه  انداز به يديروئيت هورمون آنگاه نباشد، يكاف مقدار به غذا در دي اگر . كند يم يريجلوگ استخوان

بزرگ به منجر ديروئيت غدٔه ترشيب تيفعال .كند جذب يشتريب دي تا شود يم غده شتريب رشد باعث د،يروئيت محرك هورمون ترشح با زيپوفيه

.نديگو يم گواتر آن به كه شود يم آن شدن

خونـاب ميكلس كاهش به پاسخ در يديروئيپارات هورمون . كنند يم ترشح يديروئيپارات هورمون كه باشد يم ديروئيپارات غدد منظور :۴ گزينۀ

.دارند نقش خون انعقاد رد k نيتاميو و ميكلس .دارد نقش ميكلس ييستايا هم در و شود يم ترشح

۲ شناسي زيست ۷۱ و ۶۸ ،۶۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۸

،دشـون يمـ زيمتمـا خوارهـا درشت به ها تيمونوس و شده خارج ها رگيمو از يتراگذر عمل يط ها تيمونوس و ها لينوتروف ، يالتهاب پاسخ در

.پردازند يم يخوار گانهيب لعم به ها لينوتروف و خوارها درشت

ها؛ نهيگز ريسا يبررس

.دهد مي رخ التهاب پاسخ و افتاده اتفاق يبافت بيآس ،)زخم و يدگيبر بدون( زين ضربه اثر در :۱ گزينۀ

.شوند يم ها رگيمو از خوناب شتريب نشت باعث نيستاميه ). ترشح نه ( كنند يم رها نيستاميه دهيد بيآس يها تيماستوس :۲ گزينۀ

بيآسـ محـل به را ديسف يها چهيگو كه كنند يم ترشح ييايميش كيپ ينوع خوارها درشت و رگيمو ٔهواريد در يپوشش يها اختهي :۴ گزينۀ

.خوانند يم فرا

۲ شناسي زيست ۷۰ و ۶۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۹

.باشد يم دهم يشناس ستيز رمچها فصل ،يدرس كتاب متن همانند نهيگز نيا

ها: نهيگز ريسا يبررس

يي.ها ميآنز نه ،كند يم وارد ميآنز نوع كي :۱ گزينۀ

.كنند ينم سوراخ را آن يول ،هستند غشا با مجاورت در ييغشا يها سهيك زير درون ها نيپرفور :۳ گزينۀ

.روسيو به آلوده يها ياخته نه ،شود يم ترشح ينسرطا يها ياخته با مقابله يبرا ،۲ نوع نترفرونيا ترشح :۴ گزينۀ

@azmon_vafaeemanesh
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۲ شناسي زيست ۷۳ و ۷۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۰

.شود يم ساخته ياختصاص پادتن نوع كي پادگن هر هيعل بر كه باشند داشته را ها پادگن از يانواع توانند يم ها كروبيم

:ها نهيگز ريسا يبررس

.دارند حضور ديسف يها چهيگو ) دوم خط( ياختصاص ريغ دفاع خطوط از يكي در تنها :۲ ۀگزين

.دارند دار دانه توپالسميس با يقسمت دو يا هسته ، ها لينوفيائوز و ليبازوف :۳ گزينۀ

.ندارند رندهيگ ژن يآنت يبرا ابالغن يها تيلنفوس . دارد وجود رندهيگ يديروئيت يها هورمون يبرا بدن هاي  اختهي يتمام سطح در :۴ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۷۵ و ۷۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۱

.دارند را خاطره يها اختهي جاديا و شدن ريتكث ييتوانا ژن يآنت با برخورد صورت در خاطره ۀاختي نوع دو هر

:ها نهيگز ريسا يبررس

  ) شود يم جاديا اختهي نوع دو( !كنند ينم جاديا اختهي نوع يك :۱ گزينۀ

.دارد را ژن يآنت نوع كي فقط به اتصال ييتوانا :۲ گزينۀ

يدارا چـون و داشـته دانـه بـدون يتوپالسـميس ،)خـاطره و كننده عمل يها تيلنفوس ( خاطره يها تيلنفوس از حاصل يها اختهي :۴ گزينۀ

.دارند هم زهيراك پس ،هستند وساز سوخت

۲ شناسي زيست ۷۶ و ۷۵ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۲

.ندارند را ديجد يدفاع ياه اختهي جاديا و ميتقس ييتوانا ، كننده عمل يها تيلنفوس

ها: نهيگز ريسا يبررس

.كند يم ديتول كننده عمل تيلنفوس و رهخاط تيلنفوس يتعداد و شود يم ريتكث ، كند يم ييشناسا را يپادگن تيلنفوس يوقت :۲ گزينۀ

يپـا از را آن يمنـيا دسـتگاه كنـد، دايـپ عمـل فرصـت آنكه از شيپ ،بشود عمل وارد دوباره كروبيم اگر ونيناسيواكس از پس :۳ گزينۀ

.آورد يم در

.رديپذ صورت تر عيسر ژن يآنت صيتشخ شود يم سبب كه شود يم جاديا خاطره ۀاختي ياديز تعداد واكسن، ريتأث يپ در :۴ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۷۷ و ۶۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۳

با مبارزه يبرا و كنند يم دايپ ريتكث يبرا يشتريب فرصت يسرطان هاي  اختهي لذا ،است شده فيضع يمنيا ستميس چون ، دزيا به مبتال فرد در

.شود يم ترشح و ديتول ، كشنده T يها تيلنفوس و يعيطب ٔهكشند يها اختهي توسط ،۲ عنو نترفرونيا ياختۀ از نوع نيا

ها: گزينه ريسا يبررس

.دارند خود كنترل تحت را T و B يها تيلنفوس عملكرد هكنند كمك T يها تيلنفوس :۱ گزينۀ

زانيـم د،يـآ يمـ وجـود هبـ كننده كمك T يها تيلنفوس تيفعال در اختالل ۀجينت در كه B يها تيلنفوس يها تيفعال در اختالل با :۲ گزينۀ

.آمد خواهد جودو هب ياختالل زين ها خوار درشت تيفعال در نيبنابرا شود، يم كمتر زين يترشح يها پادتن

.ديآ يم وجود هب خاطره B ۀاختي نوع كي فقط :۳ گزينۀ

۲ سيشنا زيست ۷۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۴

.كنند حمله ها آن به و نموده يتلق گانهيب را يخود يها اختهي است ممكن نشود، انجام يدرست به ها تيلنفوس بلوغ كه يصورت در

:ها نهيگز ريسا يبررس

بـه ، كننـده عمل T يها تيلنفوس نكهيا اي و كنند يم يساز پاك را دهيد بيآس و ريپ قرمز يها گويچه خوار، درشت يها اختهي كبد در :۱ گزينۀ

!ستين يمنيخودا يماريب ينوع موارد نيا كه كنند يم حمله يسرطان اي روسيو به آلوده يخود يها اختهي

!باشد ينم ديمف شده زده ونديپ بخش يها اختهي بودن يرخوديغ ييشناسا :۲ گزينۀ

.شود يم داده صيتشخ يخود عامل ، بكرويم يسطح يها پادگن رايز ،افتد ينم يخاص اتفاق باشند، هيشب اگر :۴ گزينۀ

۲ شناسي زيست ۷۸ و ۵۲ ،۱۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۵

،يخـارج اسـكلت بـودن بزرگ .هستند يرونيب اسكلت يدارا جانوران از ييها نمونه پوستان سخت و حشرات ، است حشره ينوع ه،ويم مگس

شـتريب يخاصـ حـد از جـانوران نيا ٔهانداز ، علت نيهم به .كنند يم جاديا تيمحدود جانور حركات در كه شود يم آن شدن تر نيسنگ باعث

.شود ينم

  : ها نهيگز ريسا يبررس

.دهد يم ليتشك را جانور مغز و شده برجسته يعصب طناب ييجلو بخش ) داران مهره ( يپشت يعصب طناب يدارا جانوران در :۱ گزينۀ

در هـا رنـدهيگ نيـا ديكن دقت .دهند يم صيتشخ را ها مزه آن با كه دارند خود يپا يحس يموها در ييايميش يها رندهيگ ها مگس :۳ گزينۀ

.مو يرو نه ،دارند قرار يحس يموها درون

.ندارند رگيمو حشرات . شود يم سامانه نيا وارد همولنف از كياور دياس كه شود يم دهيد يگيمالپ يدفع ۀسامان حشرات در :۴ گزينۀ
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۱ فيزيك ۵۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴۶

K mv K K
K K K K J

K K Jv v

           
    

2
2 1

1 1 1 1
2 12 1

1 9 9 52 500 500 40043 4 45002

 

۱ فيزيك ۶۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۴۷

است. منفي tW پس است؛ جايي جابه جهت خالف در جسم بر وارد خالص نيروي اينكه به توجه با

tW يابد. مي كاهش جسم جنبشي انرژي K K     0 : جنبشي انرژي و كار قضيۀ

۱ فيزيك ۷۳ و ۶۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴۸

t avW P t / J    2 5 5 11

t tW K W mv mv / (v v )         2 2 2 22 1 2 1
1 1 111 0 12 2 جنبشي انرژي و ارك قضيۀ : 2

m(v v )(v v ) (v v ) v v
s

mvv v s
v v mv

s

          

       


2 1 2 1 2 1 2 1

11 2
2 1 2

220 10 220 22

622
10 16

۱ فيزيك ۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴۹

d / / m  2 1 6 0 4
·p»W mg d Cos / / ( ) / J          0 2 10 0 4 1 0 8

۱ فيزيك ۶۹ و ۶۸ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۰

E E U K U K K K (U U ) U           2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
mm( v) mv ( ) / v v v
s

            2 2 2 21 1 12 18 0 5 3 18 24 2 62 2 2 

۱ فيزيك ۶۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۱

E E K U K mK K mv mv v v v v
U K s

               

1 2 1 2 2 2 2 2 21 2 1 2 2 1 2 1
2 2

1 1 1 33 3 10 32 2 2 3 3
۱ فيزيك ۷۱ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۲

K mv
K K kJ , U mgh kJ

v v

         
 

2
2 1 1 1

2 1

1
4 8 3 10 400 122

2
f f fE E W U K (U K ) W W ( ) kJ             2 1 2 2 1 1 0 8 12 2 6

۱ فيزيك ۷۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۳

است. درست (ج) گزارٔه و هستند نادرست (ب) و (الف) هاي گزاره

۱ فيزيك ۷۲ و ۷۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۴

K mv m m

K mv m m

    

    

2 21 1

2 22 2

1 1 8 322 2
1 1 4 82 2

Âº»nj ÁroºH E E K K m m m      2 1 2 1 32 8 24
Âº»nj ÁroºH(kÅnj KveoM) Âº»nj ÁroºH ¾M ¾Ã²»H ÂzL¹] ÁroºH ®ÄkLU nHk£¶ %¾Ã²»H ÂzL¹] ÁroºH

m
m

      
24 3100 100 100 7532 4

A

mgd
/ m1 6

m2
B
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۱ فيزيك ۷۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۵

av

av

P tW
/

W P t
 

  
 

1
2

11
2 2

20 24 3600 0 641500 30 60
۱ فيزيك ۷۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶

Â]»oi Â]»oi Â]»oi
Â]»oi ½k{ïþ±U Â]»oi

Áj»n» Â]»oi ½k{ïþ±U Â]»oi ½k{ïþ±U
Â]»oi

Â]»oi ½k{ïþ±U
½k{ïþ±U

½jpIM
E E E

/ / E / E E
E E E E E

E // E / E
E /

      
 

    

0 25 0 25 0 25

0 25 10 75 0 25 0 75 3
۲ فيزيك ۳۳ و ۳۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷

C d dAC dd C d d
      



2 1 1
11 2 1

3
2

3


U C V
U CV ( ) ( ) /

U C V
       2 2 22 2 2

1 1 1
1 3 75 27 13 52 2 25 2

۲ فيزيك ۴۵ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸

aRL bcR
bA R
ac


    

  


1

2

¡ï¡ïù

a x
ba bR R ( ) / (x ) / x x / x

c b a / x x

x/ / / /x
x /




              

        
  

76 21 2

2

10 1 12 1 10 2 1 2 1 1 00 1
52 1 2 1 4 2 1 2 9 22 2 0 4

۲ فيزيك ۵۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹

V rI  
I , V V V
I A , V r r /
    

         

0 16 16
10 0 0 16 10 1 6 

I R / R / R /
R r R /


          
 

1 64 4 6 4 1 6 4 9 6 2 41 6
۲ فيزيك ۵۸ تا ۵۶ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰

است. موازي R4 با ها آن معادل و است سري R3 مقاومت با دو آن معادل و موازي هم با R2 و R1 هاي مقاومت

, ,
V V

I I I I I I
R R

        

1 2
2 1 3 1 1 2 3 1

1 2
2 2

, ,
, , , ,

, ,

V V
I I I I I

R R

       

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

4 1 2 3
2 4

Â]»oi eqP R I I
P R I I


  



2 21
2 21 1 1 1

3 16 8
6

 r

R

R  4 6

,R  1 2 3 R  3 3



R  4 6

, ,R  1 2 3 6

 eqR  3

I

I

R  4 6

R  1 6

R  2 6
R  3 3

I1

I2

I

I3
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۲ فيزيك ۵۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱

P VI I I / A      
850850 200 4 25200

۲ فيزيك ۵۸ و ۵۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲

داريم: بنابراين هستند؛ موازي هم با R3 و R1، R2 مقاومت سه

V V V
V R I V I A
V R I I I A
V R I I

  
        
  

1 2 3
1 1 1 2
2 2 2 2 3
3 3 3 3

6 3 18 2
9 9
2

I I I I A      1 2 3 3 2 9 14
k²¼¶ k²¼¶V rI V / / V       20 0 2 14 17 2

۲ فيزيك ۵۸ و ۵۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳

هستند: موازي R2 و R1 مقاومت دو

V R I V   1 1 1 4 4 16
k²¼¶
k²¼¶

V V
/ I I A

V rI

          

1 16 25 1 5 6

I I I I I A      1 2 2 26 4 2
V V V 2 1 16

V
R

I
   22

2
16 82

۲ فيزيك ۶۸ و ۶۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴

۲ فيزيك ۶۸ تا ۶۶ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵

  است. درست (الف) گزارٔه تنها

۱ شيمي ۵۰ تا ۴۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۶

هستند. درست »ت« و »الف« هاي عبارت

نادرست: هاي عبارت بررسي

دارد. قرار كنيم، مي زندگي آن در ما كه تروپوسفر اليۀ در هواكره جرم از درصد ۷۵ ب)

شود. مي جداسازي و جامد سلسيوس درجۀ 78 دماي در اكسيد  دي  كربن هوا، سازي مايع روند در پ)

۱ شيمي ۵۰ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۷

همـين بـه ست؛ا آرگون و اكسيژن گازهاي جوش نقطۀ تفاوت از بيشتر آرگون، و اكسيژن گازهاي از هريك با نيتروژن گاز جوش نقطۀ تفاوت

كرد. تهيه بيشتري خلوص با را نيتروژن گاز توان مي دليل

نادرست: هاي گزينه بررسي

C دماي در كه مايعي هواي اگر )۱ 200 در شـود. مي جداسازي و خارج مخلوط از نيتروژن ابتدا كنيم، جزء به جزء تقطير را است شده تهيه)

C دماي با مايع هواي 200، ندارد.) وجود هليم

شود. مي مايع نيتروژن گاز از زودتر دارد، باالتري جوش نقطۀ كه اكسيژن گاز هوا، سازي مايع روند در )۲

جـوش نقطـۀ زيـرا شـود، مـي مايع اكسيژن، تر سبك گاز از ديرتر بيشتر مولي جرم با آرگون گاز ماده، چهار اين شامل گازي مخلوط در )۴

دارد. تري پايين

۱ شيمي ۵۵ تا ۵۳ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ينۀگز پاسخ: -۱۶۸

هستند. درست »ت« و »پ« هاي عبارت

X و )۲ كاتيون (با XO اكسيد نوع دو موردنظر فلز O2 صـورت به كلر عنصر با X فلز هاي تركيب يمياييش فرمول و دارد )۳ كاتيون (با 3

XCl2 و XCl3 .است

نادرست: هاي عبارت بررسي

دارد. وجود ۳ و ۲ هاي كاتيون صورت به X فلز ها، تركيب در الف)

است. »اكسيد )II( X فلز نام« صورت به ،XO شيميايي فرمول با X فلز از اكسيدي نام ب)
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۱ شيمي ۵۵ تا ۵۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۹

هستند. درست »ج« و »پ« ،»ب« موارد

نادرست: موارد بررسي

Na اكسيد: سديم الف) O2(ت )آهنII( :سولفيد FeS  (اكسيد: كلسيم ث CaO
۱ شيمي ۵۶ و ۵۵ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۰

ناپيوندي: هاي الكترون جفت شمار

۱( : SOCl2 ۱۰
|

. .
: :O

.. . .
: :Cl S Cl. . . . . .   ۲( : CHBr3 ۹

|

. .
: :Br

| . .
:H C Br..

: :Br. .

 

۳( : NO Cl2 ۸
|

. . . .
:O N O.. . .

: :Cl. .

   ۴( : CH O2 ۲
||

: :O

H C H 

۱ شيمي ۵۶ و ۵۵ هاي  صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۱

است: زير صورت به شده داده هاي ويژگي با MO3 مولكول لوويس ساختار

. .
. :M. عنصر M دارد. قرار ۱۶ گروه در M ( ) M    3 6 24 6

ماتـ دارد. وجود الكترون تك دو و الكترون جفت دو آن، اتم   اي نقطه -الكترون آرايش در و است ظرفيتي الكترون ۶ داراي M عنصر بنابراين

است. ناپيوندي الكترون جفت يك داراي )( MO2 مولكول مركزي

۱ شيمي ۶۰ تا ۵۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۲

شوند. خاك اسيدي خاصيت كاهش باعث توانند مي و دارند بازي خاصيت فلزي اكسيدهاي

نادرست: هاي عبارت بررسي

 

شود. مي توليد اكسيد و داده واكنش ماده يك با زياد، سرعت با اكسيژن آن طي كه است فرايندي سوختن )۱

است. هوا از  تر سبك و سمي بسيار بو، بي گازي است، فسيلي هاي سوخت ناقص سوختن فراوردٔه كه مونوكسيد كربن )۲

است. متفاوت اسيدي) (محلول باران آب و بازي) (محلول فلزي اياكسيده محلول در pH كاغذ رنگ )۴

۱ شيمي ۶۲ و ۶۱ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۳

است. برابر ها فراورده جرم مجموع با شده مصرف هاي دهنده واكنش جرم مجموع شيميايي، هاي واكنش طي جرم، پايستگي دليل به

۱ شيمي ۶۴ تا ۶۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۴

است: زير صورت به شده موازنه معادلۀ

CH NH O HCN H O     4 3 2 2
7 8

2 2 3 2 6 8 7 1 

۱ شيمي ۷۱ تا ۶۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۵

هستند. درست »ت« و »ب« ،»الف« هاي ت عبار

نادرست:  عبارت بررسي

گردند. برمي هواكره به تر بلند هايي موج طول با دوباره كنند، مي برخورد زمين سطح به خورشيدي هاي تابش قتيو پ)

۲ شيمي ۲۱ و ۲۰ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۶

: Na C Fe Cu Ag , F Cl Br I      2 2 2 پذيري واكنش مقايسۀ2

ها: واكنش بررسي

Naشود نمي انجام O C Na CO  2 22 (الف 4 Feشود مي انجام O C Fe CO  2 3 22 3 4 (ب 3

KBrشود مي انجام Cl KCl Br  2 22 (پ 2 FeOشود مي انجام Na Na O Fe  22 ت)

FeSOشود نمي انجام Cu Fe CuSO  4 (ث 4 FeOشود نمي انجام Ag Fe Ag O   (ج 22

. .
: :O

|
M ..

: :O O.. ..

. .
M ..

: :O O.. ..
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۲ شيمي ۲۵ تا ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۷

اول: حل راه

g 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

40 1 1 44 907 5 1 188100 100 1 1 100 

دوم: حل راه

/ x x / g CO
 

  
  2

40 907 5 100 100 1 1881 100 1 44
۲ شيمي ۲۵ تا ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۸

است: زير صورت به زگلوك هوازي بي تخمير فرايند شدٔه موازنه معادلۀ

C H O (aq) CO (g) C H OH(aq) 6 12 6 2 2 52 2
اول: حل راه

mol CO mol C H O g C H O
/ L CO / g C H O

/ L CO mol CO mol C H O
    2 6 12 6 6 12 62 6 12 6

2 2 6 12 6
1 1 1801005 6 28 12580 22 4 2 1 

دوم: حل راه

x / x / g C H O
/


  

  6 12 6

80
5 6100 28 1251 180 2 22 4

۲ شيمي ۳۶ تا ۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۷۹

هستند. درست »پ« و »الف« هاي عبارت

رست:ناد هاي عبارت بررسي

است. متصل هيدروژن) يا (كربن ديگر اتم ۴ به اشتراكي پيوند ۴ با كربن اتم هر ها، آلكان ساختار در ب)

جـرم بـا (برابر ثابت متوالي آلكان دو مولي جرم تفاوت ولي يابد، مي افزايش جوش نقطۀ مولي، جرم افزايش با زنجير، راست هاي آلكان در ت)

است. )CH2 مول ۱

  ۲ شيمي ۳۹ تا ۳۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۰

C) هپتان با آن مولكولي فرمول و پنتان متيل  دي  -۳ ،۲ ه،  شد داده آلكان نام H )7 است. يكسان 16

| |

|

(CH ) CHCH(C H )CH C C C C

C C

C

   
1 2 3

3 2 2 5 3
4

5
۲ شيمي ۵۸ تا ۵۴ هاي صفحه * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۱

نادرست: هاي گزينه بررسي

دارد. بيشتري ويژٔه گرماي يا جرم تر، بزرگ گرمايي ظرفيت با   اي ماده )۱

گرمايي ظرفيت  جرم  ويژه گرماي

J آن يكاي و وابسته ماده جرم به ماده نمونه يك گرمايي ظرفيت )۲ C  ت.اس 1

شود. مي بيشتر نيز آن گرمايي انرژي ماده، جرم افزايش با و دارد بستگي آن جرم به جسم يك گرمايي انرژي )۳

۲ شيمي ۶۱ و ۶۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۲

ندارد. وجود فراورده و دهنده نشواك مواد ها) ذره جنبشي انرژي (مجموع گرمايي انرژي ميان گيري چشم تفاوت ثابت، دماي در

نادرست: هاي گزينه بررسي

شود. مي مبادله گرما آن، پيرامون محيط و سامانه بين مواد، پتانسيل انرژي تغيير و شيميايي ماهيت تغيير دليل به فرايند اين در )۱

باشد. مي كمتر ها هفراورد پتانسيل انرژي از ها دهنده واكنش پتانسيل انرژي و است گرماگير واكنش )۳

است. بيشتر ها دهنده واكنش انرژي محتواي از ها فراورده انرژي محتواي )۴

۲ شيمي ۶۴ تا ۶۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۳

الماس معيّني مقدار سوزاندن از حاصل گرماي بنابراين است؛  تر پايدار و دارد الماس از كمتري انرژي محتواي گرافيت يكسان، شرايط در

است. گرافيت از بيشتر

نادرست: هاي گزينه بررسي

است. الماس مول يك كامل سوزاندن به مربوط AQ گرماي )۱

است. الماس گرم يك سوزاندن از حاصل گرماي از كمتر گرافيت، از گرم يك سوزاندن از حاصل گرماي )۳

است. الماس از بيشتر گرافيت پايداري ولي دارد، گرافيت با مقايسه در ي تر مستحكم اختارس الماس )۴
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۲ شيمي ۶۲ تا ۶۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۴

mol NO kJ/ g NO / kJ J
g NO mol NO

   22
2 2

1 1200 92 0 6 60046 4 

۲ شيمي ۶۸ تا ۶۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۸۵

N واكنش پيآنتال (g) O (g) NO(g) 2 2 شود: مي محاسبه زير رابطۀ از 2

H است.) گرماگير (واكنش H(N N) H(O O) H(N O) ( ) kJ                    2 945 495 1260 180
mol N kJ/ g N / kJ

g N mol N
  22

2 2
1 1800 28 1 828 1  
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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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