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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  ها همگي درست است؟ هاي كدام گزينه معني واژه -۱
  (عداوت: دشمني) (وصلت: پيوستگي) (رقعه: يادداشت)ب)   سعادت) (هما: خوشبختي) آشيانۀ آشيان: (دولت د)آزمن (مولع: الف)  
  (جنود: سپاهيان) (وسواس: دودلي) (آرمان: هدف)د)   ها) (تسلّا: آرامش يافتن) (گُرده: باالي كمر)ب (پالس: كمج)   
  (دد: جانور درّنده) (بهرام: سيارٔه مريخ)ب) ) (بارگي: اسه  
  ب -ه) 4  د -ه) 3  د -ج) 2  ب -الف) 1  
  چند واژه درست معني شده است؟ -۲

د) پـا) (دَهـا: هوشـمن ) (الحاح: مقاومت كردن) (دستوري: اجازه دادن) (پـور: پسـر) (اثـر: ردّرُفت: زدودن) (محوّطه: صحن) (منكر: ناباور«(  
  »ها) (سو: توان بينايي) (موقّر: متانت) (مواضع: جاي

  شش) 4  نه) 3  هشت) 2  هفت) 1  
  درست است؟» كامالً«شده در برابر كدام گزينه  توضيح نوشته -۳

  آنكه خواهان پايداري آن باشيم. آرزو داشتن، بيغبطه: رشك بردن، حال و روز كسي را ) 1  
  هاي متعدّد كه شبيه عناصر اساطيري هستند. خم و هايي مركّب از پيچ اسليمي: طرح) 2  
  گذاري و اجرايي حكومت با نظر مردم آن كشور هاي قانون مشروعيّت: منطبق بودن رويه) 3  
  گان در ذيل آن وجود داشت.توقيع: نامۀ كوچك كه امضا يا مُهر پادشاهان و بزر ) 4  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارات  -۴

  كسي كه شير، جگر خايد از مهابت او، شده است صخرٔه اطفال شيرخوار.الف)   
  از ايوان، شبانه طناب به پايين افكند تا گروهي از لشكر با علم و رايت باال رفتند.ب)   
  ل، سپر وقاهت بر چهره كشيده بود.وزير با جمعي اندك از مملوكان خردساج)   
  در عوان محاصرٔه امراض، به جوار مغفرت يزدان و بهشت جاودان شتافت.د)   
  نمايد. ) از چنين مردي خردمند كه خطا و صواب بر وي نهفته نيست، ورود بدين امر، دور ميه  
  د -ج -الف) 4  ه -ج -ب) 3  ه -د -ج) 2  ج -ب -الف) 1  
  است؟» اماليي غلط« فاقدكدام گزينه  -۵

 خصــم و شــفيعم تــويي ز تــو بــه كــه نــالم؟) 1

  

ــــاحق   ــــز تــــوي ن ــــت گزيــــرم ك  گــــذار نيس

  

ـــــــار) 2 ـــــــور به ـــــــاني و س ـــــــي بري  وز پ

  

 گوســـــــفندان را نشـــــــان كـــــــرد آفتـــــــاب  

  

ـــــــي را كـــــــه ســـــــينه بخراشـــــــي) 3 بلبل
  

ــــــــــت   ــــــــــوان ياف ــــــــــفير نت از دم او س
  

 هفــــــت پيكــــــر در او نگاشــــــته خــــــوب) 4

  

ـــــوب   ـــــكري منص ـــــه لش ـــــي زان ب ـــــر يك  ه

  

  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -۶
  سمغ زردرنگ -ستوه و رنجور -زهاب و چشمه) 2  وقب و گودي چشم -بيغوله و كنج -آخوره و چنبرٔه گردن) 1  
  غدّاره و شمشير -مĤب فرنگي -وقيعت و سرزنش) 4  مظاهرت و معونت -تقريظ و ستودن -ضرب و كوفتن) 3  
  ست؟معرفي شده ا نادرستمؤلف چند اثر  -۷

ــة«(   ــامي) (تحف ــتان: ج ــذكرة بهارس ــامي) (ت ــرار: نظ ــاد االح ــار) (مرص ــا: عط ــم االولي ــاد: نج ــنايي)  العب ــرارنامه: س ــدين رازي) (اس   ال
  »عوفي) محمد حيدري: (حملۀ حسيني) حسن اسماعيل: حلق با صدا (هم ندوشن) اسالمي محمدعلي مولوي: به مشهور محمّد، الدّين جالل (زندگاني

  پنج) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1  
  است؟» استعاره« فاقدكدام گزينه  -۸

ــيچ) 1 ــا ه ــينۀ م ــود س ــوري نب ــاوك ج ــي ن ــه ب گ
  

 خانــه كــم ديــدم كــه مهمــاني نداشــت ايــن مصــيبت  

  

ــدارم زور و زر هــم چــارٔه مــن زاري اســت) 2  چــون ن

  

ـــدين مســـكيني و زاري كـــه ديـــد    بـــي زر و زوري ب

  

ــانع) 3 ــت ق ــان همّ ــان از خسيس ــم احس ــدارد چش  ن

  

 حــال اســت اســتخوان را از دهــان ســگ، همــا گيــردم  

  

ــــاه) 4 ــــوي روب ــــوه آه ــــه عش ــــيّادت ب ــــاز ص  ب

  

 چنــان بَــرد دل مــردم كــه گــرگ گرســنه مــيش  

  

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي، تشبيه حسن تعليل، ايهام تناسب، كنايه، حس«هاي  آرايه -۹
 بشـنو» خواجـو«پـرور  بوي عود از دم جـانالف) 

  

ــوختگان روحزان    ــس س ــد نف ــه باش ــزاي ك  اف

  

سـخن اسـت صائب اين آن غزل حافظ شيرينب) 
  

 كــاي صــبا نكهتــي از خــاك ره يــار بيـــار  

  

ــــروزج)  ــــت ام ــــبح عنبربوس ــــيم ص  نس

  

 مگـــر يـــارم ره صـــحرا گرفتـــه اســـت؟  

  

 نــــه از بــــاغش مــــرا بــــرگ جــــداييد) 

  

 نــــه از ســــيبش مــــرا روي بهــــي بــــود  

  

كم) چـــون آبگينـــه ايـــن دل مجـــروح نـــازه
  

ـــود   ـــر ش ـــكند تيزت ـــتر ش ـــد بيش هرچن
  

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

  کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
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  است؟ نادرسته در برابر كدام گزينه شد هاي نوشته يكي از آرايه -۱۰
ــــنج) 1 ــــه از آرزوي گ ــــاز ك ــــفر س ــــاز س رو س

  

ـــود   ـــوان ب ـــران نت ـــزل وي ـــن من ـــرگ در اي ـــي ب  ب

  

 استعاره) -همسان (جناس
ـــي) 2 ـــاز م ـــرويش نم ـــرِ محـــراب اب ـــرد جـــانم ب ب

  

ــي   ــاهش درود م ــاك درگ ــر خ ــن ب ــم م ــتد چش  فرس

  

  تشخيص) -(تشبيه
ــت) 3 ــتي اس ــد نيس ــر امي ــوارا ب ــتي گ ــت هس  غرب

  

ـــا   ـــار م ـــد ب ـــم نباش ـــا ه ـــه آنج آه از آن روزي ك
  

  )يهام تناسبا  -(تضاد
ـــۀ) 4 ـــه عرص ـــوالن زمان ـــت ج ـــد و نيس ـــرد باي م

  

تدوا هســـت و درد بايــد و نيســـطبيــب هســت و   
  

  د) تضا -(مراعات نظير
  ؟نداردوجود » اليه مضاف صفت  اسم «در كدام مصراع، گروه اسمي با ساختار  -۱۱

  فشان، تدبير چيست؟ رود خونم ز چشم خون مي) 2  رود تُرك تيرانداز من از پيش لشكر مي) 1  
  گردد سحرگه ديدٔه سيّارگان تيره مي) 4  رود فزايت، آب كوثر مي از عقيق جان) 3  
  در كدام گزينه متفاوت است؟» گرفت«معني فعل  -۱۲

ــالم ) 1 ــه ع ــو خواجــو هم ــاس ت ــوي انف بگرفــتب
  

ايـــن چـــه عطـــر اســـت كـــه آب رخ عطّـــار برفـــت  
  

ـــــون) 2 ـــــه خ ـــــن ب ـــــار م ـــــواري دل بيم  خ

  

ـــــــاتوان    ـــــــم ن ـــــــوي آن چش ـــــــتخ  بگرف

  

ـــــه ) 3 ـــــين روان در ده ك ـــــي نوش ـــــتم بگرف
  

ـــــيرو    ـــــت نوش ـــــرو ملك ـــــو خس ـــــلچ  ان، گُ

  

ــــيچ دل) 4 ــــو ه ــــردن از ت ــــد ب ــــان نخواه  ج

  

ـــــهر    ـــــيش ـــــيبگرفت ـــــحرا م ـــــه ص  روي ، ب

  

  است؟» نقش تبعي« فاقدكدام گزينه  -۱۳
ــهل اســت) 1 ــاران س ــتۀ ي ــي قصــد دل خس ــر كن  گ

  

 تـــرك يـــاري مكـــن اي يـــار كـــه مـــا يـــار تـــوايم  

  

ـــــــاعش) 2 ـــــــل و اتب ـــــــا و اه ـــــــار دني  ك

  

 همـــه رنـــج اســـت و محنـــت اســـت و عـــذاب  

  

 پــــار بنــــده ز جــــان نااميــــد بــــود پيــــرار و) 3

  

 و امســـال حـــال بنـــده چـــو پيـــرار و پـــار نيســـت  

  

ز نــــاجنس بگريــــز اگــــر آفتــــاب اســــت) 4
  

 تـــو را ســـايه خـــود بـــس اگـــر يـــار خـــواهي  

  

  است؟» لياقت -فاعلي -مطلق -نسبي«هاي بياني در كدام گزينه مطابق الگوي  ترتيب صفت -۱۴
  شنيدني -ارزان -مست -نسيمي) 2    ديدني -گويا -زيبا -اي قهوه) 1  
  پاياني -روا -گمنام -درخشان) 4    شكسته -شنوا -شتاب -بچّگانه) 3  
  چند بيت با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -۱۵

ــمع ــي ش ــه بس ــه در زمان ــادي ك ــا بكشــت ب  ه

  

ـــذرد   ـــز بگ ـــما ني ـــدان ش ـــر چراغ ـــم ب  ه

  
  

 گيـرم كـز او بگـردي شـاه و اميـر و فـرديالف) 

  

ـــو ا   ـــر ت ـــرگ روزي ب ـــر باشـــدناچـــار م مي
  

 ايـــم مـــا همـــه از بهـــر مـــردن زادهب) 

  

ـــاده   ـــد و دل بنه ـــد مان ـــان نخواه ـــم ج  اي

  

 خُنُـــك آن را كـــه دســـت او ببوســـيدج) 

  

 بـــه وقـــت مـــرگ، شـــيرين شـــد دهـــانش  

  

ــدد)  ــيش اب ــام ع ــنيدم پي ــويش ش ــرگ خ ز م
  

ــيش   ــر ع ــرگ را پيمب ــد م ــه كن ــدا ك ــي خ  زه

  

) ماهيـــان روي خـــاك و ماهيـــان روي آبه
  

كنـد؟ ساحل و دريـا چـه فرقـي مـيوقت مردن،   
  

  سه ) 4  چهار) 3  يك) 2  دو) 1  
  ها تفاوت دارد؟ در كدام گزينه با ساير گزينه» باد صبا«كاركرد  -۱۶

ـــبا را) 1 ـــو ص ـــوي ت ـــر ك ـــر س ـــود ب ـــر راه ب گ
  

ـــــا را   ـــــۀ م ـــــد قصّ ـــــه كن ـــــدگيت عرض  در بن

  

ــاس روان) 2 ــر انف ــويي مگ ــت گ ــت اس ــش بهش بخ
  

ـــب   ـــاد ص ـــه از ب ـــز ك ـــوي دالوي ـــن ب ـــتاي  ا خاس

  

داد چـــون صـــبا شـــرح گلســـتان جمالـــت مـــي) 3
  

 ريخـــت از هــوا دامـــن گـــل بـــر ســـر صـــحرا مـــي  

  

نســيم بــاد صــبا جــان مــن فــداي تــو بــاد) 4
  

 بيـــــا گَـــــَرم خبـــــري زان نگـــــار خـــــواهي داد  

  

  در كدام بيت تكرار شده است؟» تجلّي هستي است جان كندن من«مفهوم مصرع  -۱۷
ــــددر آن نفــــس كــــه مــــرا از لحــــد برا) 1 نگيزن

  

ـــنم   ـــر كف ـــته ب ـــد نوش ـــو باش ـــق ت ـــديث عش  ح

  

ـــــي عشـــــقت آرد دل؟) 2 ـــــاب تجلّ ـــــه ت  چگون

  

 كنـــد خـــاره چـــو تـــاب مهـــر تحمّـــل نمـــي  

  

ــته) 3 ــا كش ــقان بوالعجــب ت ــده عاش ــود زن ــر خ ــر ت ت
  

ــار؟   ــه ك ــا چ ــرگ را حاش ــاقي، م ــقِ ب ــان عش  در جه

  

 بهـاي تـو اي دل هـواي عشـق وي اسـت چو خون) 4

  

ــون   ــدم خ ــته ش ــه كش ــو ك ــ مگ ــدبه ــود كن ــه س  ا چ

  

  كدام گزينه مفهومي متفاوت دارد؟ -۱۸
ـــازد) 1 ـــم س ـــار ك ـــياري گفت ـــل را بس ـــكوه عق ش

  

ـــازد   ـــغِ دوَدم س ـــا خامشـــي، تي ـــب را در نظره  دو ل

  

 دانــان خودفروشــي شــرط نيســت بــر بســاط نكتــه) 2

  

ــا خمــوش   ــل ي ــرد عاق ــو اي م ــا ســخن، دانســته گ  ي

  

تــا نــداني كــه ســخن عــين صــواب اســت مگــوي) 3
  

 چه دانـي كـه نـه نيكـوش جـواب اسـت، مگـويوآن   

  

 سخن خـوب اسـت ز اوّل، خـاطرِ كـس را نرنجانـد) 4

  

 هــا گزيــدن وگــو، ســودي نــدارد لــب كــه بعــد از گفــت  

  

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

دفترچة شمارة 
1 -

 
آزمون عمومي 

26
 

شهريور 
1400
  )

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

تجربي
 (

  

3 

  

  دارند؟» تناسب و تقابل«ترتيب  كدام ابيات با منظومۀ زير، به -۱۹
  »ايم. ك شدههنگامي كه/ در فروتني/ بزرگ باشيم/ بيش از همه به آن بزرگ نزدي«  

 مشــغول جمــع كــردن تيــر فكنــده اســتالــف) 

  

 پشــت فلــك ز راه تواضــع خميــده نيســت  

  

  
 نشين خواهـد شـدن همچو اخگر زود خاكسترب) 

  

مغزي كـه چـون آتـش سـرافرازي كنـد هر سبك  
  

  
افتـــادگي بـــه مـــردم دوران روا مـــدارج) 

  

ــي   ــو را پ ــور ت ــو م ــه همچ ــد ك ــپر بگردانن س
  

  ب) سپر: لگدكو (پي
 دارم و مــاه نــو ســر از پــاي تواضــع برنمــيچــد) 

  

ــابم را   ــرد رك ــمان گي ــي آس ــا آن بزرگ ــر ب اگ
  

  
) از تواضع افسر خورشـيد زرّيـن گشـته اسـته

  

گــردد فــروغ گــوهر از افتــادگي كــم نمــي  
  

  
  د -ب) 4  ج -ه) 3  ج -ب) 2  الف -ه) 1  
  دام گزينه متفاوت است؟كمفهوم  -۲۰

ام از جبهــۀ ســعي خــون بــه جــاي عــرق افشــانده) 1
  

 انـــد تـــا كـــف خـــون مـــرا مُشـــك خُـــتَن ســـاخته  

  

ـــذار) 2 ـــه راه گ ـــدم ب ـــا، ق ـــتگي پ ـــا شكس ـــو ب  ت

  

ـــي   ـــداد م ـــه ام ـــه جاذب ـــا ب ـــه م ـــو را ك ـــيم ت  كن

  

ــار) 3 ــت، زينه ــه همّ ــود ب ــوان ب ــم نت ــدف ك از ص
  

ـــب   ـــوهر شـــهوار طل ـــي، گ ـــاز كن  چـــون دهـــن ب

  

 امـن منـزل بـه دسـت آوردن اسـتترك كوشـش د) 4

  

 ســــازي ز كوشــــيدن چــــرا راه خــــود را دور مــــي  

  

  
 ۲۱-۳۰للّرتجمة أو املفردات أو املفهوم أو الحوار ( الجواب عّین األصّح و األدّق يف(:  
  : )َو أدِخلني برَحمِتک يف عباِدک الّصالحین( -۲۱

  .ات وارد منودی بندگان شایستهمرا به رحمت خویش در صِف ) ۱  
  .من را در زمرۀ بندگان صالح خود داخل کن ،به مهربانی خود) ۲  
  .وارد کن ،اند شامر بندگانت که شایسته مرا به رحمتت در) ۳  
  .ات در میان بندگان صالح داخلم منا به بخشندگی) ۴  
رة « -۲۲  »: نة!یَِصل ُعمرها إلی ألَفي سَ َقد شجرة الَبلّوط شجرٌة ُمعمَّ

  گذرد! سالی است که بعضی مواقع عمرش از هزار سال می درخت بلوط از درختان کهن) ۱  
  رسد! سال است که گاهی عمر آن به دو هزار سال می درخت بلوط درختی کهن) ۲  
  درخت بلوط است!  ،به دو هزار سال رسیدهشاید ترین درختی که عمرش  سال کهن) ۳  
  رسد!  ال است و سّن آن به دو هزار سال میس درخت بلوط یک درخت کهن) ۴  
 »:یَجلب اإلعصار أحیاناً أسامك املحيط إىل جمهوریّة الُهندوراس مرّتین يف الّسنة من مسافة بعیدة!« -۲۳

  آورد! گردباد بعضی اوقات دو بار در سال از مسافت دور ماهیان اقیانوس را به جمهوری هندوراس می) ۱  
  شوند! ها به جمهوری هندوراس آورده می وسیلۀ گردباد از دورترین فاصله هی دو بار در سال بههای اقیانوس گا ماهی) ۲  
  د!نآور  بعضی مواقع دو بار در سال از مسافتی دور گردبادها ماهیان را از اقیانوس به جمهوری هندوراس می) ۳  
  آورد! هوری هندوراس میهای اقیانوس را به جم گردباد گاهی دو بار در سال از فاصلۀ دوری ماهی) ۴  
 »: َخیُر إخوانِک َمن ندبک إلی أفَضل األعامل ِبأعاملِه الَحسنة!« -۲۴

  کسی است که با کارهای نیکویش تو را به برترین کارها فرا بخواند! برادرانتبهرتین ) ۱  
  ! دنفرا خوانتو را دوستان خوب تو کسانی هستند که با کارهای نیکوی خود به بهرتین کارها ) ۲  
  ترین برادرت کسی است که با برترین اعامل تو را به کار خوب فرا بخواند! خوب) ۳  
  خواندت!  فرا مینیک بهرتین برادران تو آن کسی است که با اعامل خوب خود به کار ) ۴  
 »: َعمه علی املحتاجین!أکرَِم معطي الّصدقة ألنّه کان یُنفق نِ « -۲۵

  بخشد! های خود را به نیازمندان می ا چون او نعمتدارم بخشندۀ صدقه ر  بزرگ می) ۱  
  کرد! که نعامتش را به افراد مستمند انفاق می چرا ؛دهنده گرامی شمرده شد صدقه) ۲  
  شود! هایش به نیازمندان انفاق می زیرا روزی ؛شخص بخشنده را گرامی بدار) ۳  
  کرد!  ستمندان مرصف میبرای اینکه نعمت خود را برای م ؛دهنده بزرگ داشته شد صدقه) ۴  
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  َعیِِّن الّصحیح:  -۲۶
  ؟!یزی برتر از عقل برای بندگانش تقسیم کردچ چه: خداوند !ه للِعباد شیئاً أفَضل ِمن العقلما قََسم اللّ ) ۱  
کتورَة شیِمل ِمن أَشهِر املُستَرشقینعُ لنَ ) ۲     !آید شامر می شناسان به ین رشقتر بزرگ: دکرت شیمل از !دَّ الدُّ
  ای ارزشمند را آورد! : مدیر برای برندۀ نخست جایزه!ز األّولبجائزة قیّمة للفائِ  جاء املدیرُ ) ۳  
  شدی! در امتحان قبول می ،کردی : اگر بیشرت مطالعه می!مِتحانإن تُطالِع کثیراً تنجح يف اإل ) ۴  
 : الخطأعّین  -۲۷

    رسانند! زیرا به دیگران سود می ؛هاست سودمندترین آن ،ترین بندگان خدا داشتنی : دوست!خرینِه النّافعین ألنَّهم ینَفُعون اآل أِحبُّ ِعباد اللّ  )۱  
  : به معلّمی سالم کردم که در ابتدای سالن ایستاده بود!!ُمعلِّم َوقف يف بدایة الّصالة َعلیَسلَّمُت ) ۲  
  اند! هر ایستاده: نگهبانان جلوی در بستۀ ش!وقف الُحرّاس أمام باب املدينة املُغلَق) ۳  
  د! نشو  های خشک درختان در زمستان بریده می : شاخه!األغصان الجافّة لألشجار يف الّشتاء نقطعُ تَ ) ۴  
  للّتوضیحات: غیر املناسبَعیِّن  -۲۸

  : َوقٌت ُممتَّد ِمن طلوع الّشمِس إلی غروبها!»الّنهار«) ۲  : هو کالٌم َخفّي بَین شخَصین!»الَهمس«) ۱  
  : ُعضٌو َخلَف ِجسم الحیوان یُحرِّکُه غالباً لِطَرِد الَحَرشات!»الّذنْب«) ۴  : تسمیَُة اآلَخرین ِباألسامِء الَقبیَحة!»هزاءستاإل «) ۳  
 يف املفهوم:  غیر املناسبعّین  -۲۹

:)ر أمثالهـاـَمن جـاَء بالحسـنة فلَـه َعشـ() ۱
  

ـــداز ـــه ان ـــو نیکـــی مـــیکن و در دجل ت
  

ــــاز   ــــت دهــــد ب ــــزد در بیابان ــــه ای ک
  

:)لَِکــــیال تَحزَنــــوا َعلَــــی مــــا فــــاتَُکم() ۲
  

ـــ ـــه امشـــب متاشـــا کن ـــه ک ـــان ب یمچن
  

چـــو فـــردا رســـد کـــار فـــردا کنـــیم  
  

!:َمواِضــــــع الــــــتَُّهم إتَّقــــــوا ِمــــــن) ۳
  

جـــایی منشـــین کـــه چـــون نهـــی پـــای
  

ــــت   ــــای تهم ــــان ج ــــزی از چن زده خی
  

!:لالجاِهـ داقةِ ن َصـِمـ العاقل خیرٌ  داوةُ عَ ) ۴
  

بـــَود دشـــمن دانـــا کـــه غـــم جـــان
  

ـــَود   ـــادان ب ـــه ن ـــت ک ـــرت از آن دوس به
  

 ؟ؤال يف هذه الحواراتبالسّ  ال ترتبطأّي إجابة  -۳۰
  املِنَشفة و املَالبس!  -  ماذا يف الحقیبة؟! -) ۲  ما عندي ضغط الّدم! -  أ ضغط الّدم عندک؟! -) ۱  
  لُغرفة نظیفة! لیَست ا -  ما هي املشکلة؟! -) ۴  دّي حرير و قُطن!لَ  -  أّي لوٍن عندک؟! -) ۳  
  ِ۳۱-۳۵( صَّ ب عن األسئلة مبا یناسب النَّ الّتايل ثّم أجِ  صَّ قرأ النَّ إ(:  

يف الصـّف  جالسـنيأحُد زُماليئ بسّيارة و َرَقد يف املستشفی یوم األحد! ذهبنا لرؤيته مع مديرنا و معلّمنا! يف الیوم الّتايل بَیـنام كّنـا  تَصاَدم«
إىل قاَعة املدرسة! بعد عرش دقائق دَخل ُرشِطيٌّ ِمن إِداَرة املُـرور و َرشح إِشـارات املُـرور و كيفّيـة عبـور  الّذهاب عاً جاء املدير و طَلب مّنا َجمي

! قال الّرشطّي: علينا عبور ممّر املُشـاة! بعـد یـوَمین کََتـب زمـاليئ صـحيفة جداریّـة و الّشارع من الّساعة الّتاسعة إىل العارشة و الّنصف صباحاً 
 »فیها عالمات املرور و رشِحت َمعانیها! تسمَ رُ 

 علی حسب الّنص:  الخطأعّین  -۳۱
  ب إىل قاَعة املدرَسة!أخذ املُدير الطّالّ ) ۲  ب معنى إشارات املُرور!كتَب الطّالّ ) ۱  
  تَعرّض الطّالب لحادٍث يوَم األحد!) ۴  مَتّت زيارة الطّالب املُصاب يف املَنزل!) ۳  
 الّنص:  عّین الّصحیح حسب -۳۲

  لَم يَبق يف الصّف أحٌد إّال الطّالب املُصاب! ) ۲  عندما َجلسنا يف القاعة َدخل املدير!) ۱  
  ملّدة ساعٍة و نصف! يّ تَحّدث الّرشط) ۴  ّالب أنّهم ال يحتاجون إىل اإلشارات لعبور الّشارع!أدرك الطّ ) ۳  
 ب الّصحيفة الجداریّة؟ الّ يوم كتب الطّ  يف أيّ  -۳۳

  یوم اإلثنین) ۴  یوم الثّالثاء) ۳  یوم األربعاء) ۲  الخميسيوم ) ۱  
 عّین الّصحیح يف نوعّیة الکلامت املعّینة يف الّنّص: -۳۴

  معلومٌ  -»)تفاُعل«مزیٌد ثاليّث (مصدره علی وزن  -تَصاَدم: فعٌل مضارعٌ ) ۱  
  نِکرة  -سم فاعل (فعله: جالَس)إ  -رجالسین: جمع سامل للمذکّ) ۲  
  معرّف بأل -مفردٌ  -مصدر من فعٍل لیس له حرف زائد: الّذهاب) ۳  
  مجرّد ثاليثّ  -ب)للغائبة (مفرٌد مؤنّث غائ -: فعٌل معلومرُسَمت) ۴  
ة املُرور و كيفّيـ إشاراتو َرشح  املُرورُرشطّي ِمن إدارة  دَخلبعد عرش دقائق «عّین الّصحیح يف املحّل اإلعرايّب للکلامت املعّینة يف هذه العبارة:  -۳۵

 »الّشارع! عبور
  »ةإدار « موصوفهاملُرور: صفٌة و ) ۲    »ُرشطيّ «دَخل: فعٌل و فاعله ) ۱  
  » رشح«عبور: مفعوٌل لفعل ) ۴    »َرشح«إشارات: فاعل لفعل ) ۳  

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

دفترچة شمارة 
1 -

 
آزمون عمومي 

26
 

شهريور 
1400
  )

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

تجربي
 (

  

5 

  

 ) ۳۶-۴۰عیِّن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
 : زائداً  »ونالنّ «عّین حرف  -۳۶

  املُضیئة!  البکرتیاءاألضواء تَنبَعث ِمن نَوع ِمن  هذهاِکتَشف الُعلاَمُء أّن  )۲  َمكان إلی َمکان آَخر! منتَنتِقل عصاُر ريٌح َشديدة إل ا) ۱  
  أَحد! بِه ال يَنتِفع َعلَی الُعدواِن ِألَنَّه الِخالِف و نِقاِط  اإلرصار َعلی يَجوزُ  ال )۴  )و بالَحّق أنزَلْناه َو بالَحّق نَزَل() ۳  
 أسلوب الّرشط: فیه  لیسما َعّین  -۳۷

غر تَستخدموه يف الِکَرب!) ۲  )ِبالحَسنة فَله َخري ِمنها جاء َمن() ۱    ما تَتعلَّموا يف الصِّ
  لیِصل إلی أهدافه! و نهاراً  َمن یَعمل لیالً) ۴    َمن تَفکَّر يف األمور قَلَّ َخطَُؤه!) ۳  
 :أو الِحرفة هنةسم املبالغة یدّل علی املِ إ َعیِّن  -۳۸

حن! ِبطاقَة و الَجّوال َرشيَحة الزّائِرة تَشَرتي) ۱     فر إلی بالِد العالَم!تُساِعد الّدول الُسیّاح للسّ ) ۲  الشَّ
  و غّفار الّذنوب! ه ستّار العیوبإّن اللّ ) ۴  یّة عند الطّیران!یّارون أطعمة صحّ یتناول الطّ ) ۳  
 سم اإلشارة: إ مبعنی » أل«َعّین حرف  -۳۹

  ّالب الّشاعر عن أسلوبه! سأل الطّ  و جاء شاعٌر إلی مدرستنا) ۲  شدیدة هذه األشجار! َکَرست ریحٌ فَ  راً يف الحدیقةرأیُت أشجا) ۱  
  ة فََذَهَب ذلک الّصدیق إلَی الطّبیب!َمرَِض َصدیقي بشدّ ) ۴  آِخر القاَعة! َجلسُمعلِّم علم األحیاء و  َعلیَسلَّم الطّالب ) ۳  
 ستمراري: ايض اإل عیِّن فعالً یعادل امل -۴۰

د!لَن نَستطیَع الُحضور يف اإل ) ۱     کان اإلیرانیّون شاَرکوا يف قیام الّدولَة الَعبّاسیّة!) ۲  مِتحان يف الَوقت املَُحدَّ
  َوقَف رَُجل َجمیل املَظهر أماَم ُسقراط یَفتِخر مبَالِبسه! ) ۴  الواجبات إّال مریم! کتب الطّالباتُ مل تَ ) ۳  

  
  باشد؟ يم امتيق عصر رخداد كدام ۀمقدم و ستيچ بازتاب بيترت به ها، انسان افكار و اتين تيواقع شدن آشكار -۴۱

  ياله عدل دادگاه شدن برپا -خدا جانب از قتيحق نور دنيتاب با ها پرده رفتن كنار) 1  
  ها انسان ۀهم شدن زنده -خدا جانب از قتيحق نور دنيتاب با ها پرده رفتن كنار) 2  
  ياله عدل دادگاه شدن برپا -ها انسان اعمال به يدگيرس شروع) 3  
  ها انسان ۀهم شدن زنده -ها انسان اعمال به يدگيرس شروع) 4  
  است؟ كدام ياله اقدس ذات جانب از انسان به متفاوت يها هيسرما ياعطا علت -۴۲

  شيخو  سرنوشت تيلمسئو دنيكش دوش به و خلقت هدف به انسان يابيدست) 1  
  كمال و رشد ريمس در حركت يبرا او ييتوانا  و خلقت هدف به انسان يابيدست) 2  
  شيخو  سرنوشت تيمسئول دنيكش دوش به و ها يخوب و ها نيكي سمت به يآدم شيگرا ) 3  
  كمال و رشد ريمس در حركت يبرا او ييتوانا  و ها يخوب و ها نيكي سمت به يآدم شيگرا ) 4  
  است؟ كرده جلوه چگونه ،»متخصص ريغ افراد« و »يتخصص مراكز« نگاه در بيترت به كنون، تا گذشته از يتحد در قرآن مخالفان يها تالش -۴۳

  مقبول و نقص و بيع يب -يفراموش و تيمقبول عدم) 2  يفراموش و تيمقبول عدم -يفراموش و تيمقبول عدم) 1  
  مقبول و نقص و بيع يب -مقبول و نقص و بيع يب) 4  يفراموش و تيمقبول عدم -مقبول و نقص و بيع يب) 3  
  ؟كند مي فايا را نقش كداماين اتفاق  و ستيچ ينيد عالمان توسط ماريب مكلف بر رمضان ماه واجب ٔهروز حرمت حكم صدور اساس و هيپا -۴۴

  ياجتماع مناسبات با ياسالم احكام انطباق - ثابت يازهاين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه) 1  
  يشرع نيمواز  و احكام كنترل -ثابت يازهاين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه) 2  
  ياجتماع مناسبات با ياسالم احكام انطباق - كننده ميتنظ نيقوان وجود) 3  
  يشرع نيمواز  و احكام كنترل -كننده ميتنظ نيقوان وجود) 4  
 مطـرح درخواسـت علـت انگريب مورد كدام و توان گريز از آن را ندارد يآدم كه است يويدن اتيح بر كمحا قانونمبيّن  فهيشر عبارت كدام -۴۵

  باشد؟ يم عبارت نيا در شده
  )حَِديثًا اللَّهِ مِنَ أصْدَقُ مَنْ( -)الْقِيَامَةِ يَْومِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ() 1  
  )حَِديثًا اللَّهِ مِنَ أصْدَقُ مَنْ( -)اْرجِعُونِ َربِّ قَالَ الْمَْوتُ حَدَهُمُأ  جَاءَ إذَا حَتَّي() 2  
  )تَرَكْتُ فِيَما صَالِحًا أعْمَلُ لَعَلِّي( -)الْقِيَامَةِ يَْومِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ() 3  
  )تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أعْمَلُ لَعَلِّي( -)اْرجِعُونِ َربِّ قَالَ الْمَْوتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي() 4  
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  شود؟ يم مستنبط )اآلخِرة و ايالدُّن ثَوابَ اهللا فَعِندَ( و )نيالعِب نهُمايَبَ ما وَ االَرض وَ السَّماوات خَلَقنَا ما( اتيآ ارتباط در دقت از پس اميپ كدام -۴۶
  .است آخرت و ايدن يها بهره به نديرس ملزومات از ياله حكمت شناخت) 1  
  .رسند يم شان خلقت پس در موجود هدف به خود خاص نگرش و نشيب بر اتكا با عالم موجودات) 2  
  .نديگز  يبرم ياصل هدف عنوان به را او متعال، خداوند افعال در اشتباه وجود عدم و ياله حكمت به علم با ركيز  انسان) 3  
  .كند يم يزندگ خدا يبرا يعبارت به اي كند يم متعال خداوند وقف را خود يزندگ ابد،يدر  را عالم يند هدفم و ياله حكمت يكس اگر) 4  
  است؟ كدام آن مخبران اعتبار به ديجاو يسرا وجود تيمقبول مصداق و است يامور چه در نامعتبر مخبران خبر رشيپذ يمبنا -۴۷

  )حَِديثًا اللَّهِ مِنَ أصْدَقُ مَنْ وَ فِيهِ َريْبَ لَا الْقِيَامَةِ يَْومِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ( -باشد نيب در انسان يابد  شقاوت و سعادت) 1  
  )حَِديثًا اللَّهِ مِنَ أصْدَقُ مَنْ وَ فِيهِ َريْبَ لَا الْقِيَامَةِ يَْومِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ( -باشد انيم در يخسارت اي خطر احتمال) 2  
  )تُْرجَعُون لَا إلَيْنَا أنَّكُمْ وَ عَبَثًا خَلَقْنَاكُمْ أنَّمَا أفَحَسِبْتُمْ( -باشد نيب در انسان يابد  شقاوت و سعادت) 3  
  )تُْرجَعُون لَا يْنَاإلَ أنَّكُمْ وَ عَبًَثا خَلَقْنَاكُمْ أنَّمَا أفَحَسِبْتُمْ( -باشد انيم در يخسارت اي خطر احتمال) 4  
  گردد؟ يم برداشت فهيشر يۀآ كدام در دقت از بشر، خردمند و فكور جدي فرزندان ۀدغدغ تياهم و ضرورت -۴۸

  )نيالعالم َربَّ لِلّه يمَمات وَ يَايمَح وَ ينُسُك وَ يصالت ِانَّ قُل() 1  
  )الرُُّسل بَعدَ حُجَّه اهللا يعَلَ لِلنّاس كونَيَ لِئَلّا نَيمُنذِر  وَ نَيمُبَشّر  ُرسُالً() 2  
  )رايكَث ِاختالفا هيف لََوجَدوا اهللا ريغَ عِند مِن كانَ لَو وَ القرآن تَدَبَّرونيَ فَال اَ() 3  
 )بِالحَقّ تَواصَوا وَ الصّالحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  اِلّا خُسر يلَف االِنسانَ ِانَّ َوالعَصر() 4  
 در دقـت از.»  نميب ينم يخوار و ننگ جز را ظالمان با يزندگ و سعادت جز را مرگ من« جملۀ انيب در  نيحس ماما شيفرما يقرآن يمبان -۴۹

  ؟ شود يم برداشت فهيشر آيۀ كدام
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال( -)ادهيز  وَ يالحُسن َاحسَنوا نَيلِلَّذ () 1  
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال( -)عايجَم العِّزه فَللّه العِّزه دُير يُ كانَ مَن() 2  
  )وانيالح يله اآلخرَةَ الدّارَ إنَّ و لعبٌ و لهوٌ االّ اينالدّ اةُيالح هذهِ ما و( -)ادهيز  وَ يالحُسن َاحسَنوا نَيلِلَّذ () 3  
  )وانيالح يله اآلخرَةَ الدّارَ إنَّ و لعبٌ و لهوٌ االّ اينالدّ اةُيالح هذهِ ما و( -)عايجَم العِّزه فَللّه العِّزه دُير يُ كانَ مَن() 4  
  است؟ يانيوح مستند كدام از هشد برداشت اميپ ابتدا، همان از حجاب تيرعا به مسلمان زنان التزام -۵۰

  )المُؤمِنينَ نِساءِ و بَناتِكَ() 4  )هنَّجَالبَيبِ مِن عليهِنَّ يُدنِينَ() 3  )نَييُؤَذ فَلَا يُعَرفنَ أن() 2  )لِأزواجِكَ قُل يُالنّب أيها يا() 1  
 لَهُـم مَكِنَنَّيُلِ وَ قَبلِهِم من نَيالَّذ استَخلَفَ كما األرضِ في ستخلفنّهميَل الصّالحات عَمِلوا و مِنكُم آمَنوا الَّذين اهللا وعدَ( فهيشر يۀآ از بخش كدام -۵۱

 نيمنؤم رفتۀ دست از حق ٔهدوبار بازگشت ٔهدهند نشان ،)ئايشَ يب شرِكونَيُ ال يعبُدونَنيَ اَمنا هِمخَوفِ بَعدِ مِن بَدِّلَنَّهُميُلِ وَ لَهُم ياِرتَض ياَلّذ نَهُميد
  باشد؟ يم خيتار ٔهنديآ در صالح عمل به عامل

  )ئايشَ يب شرِكونَيُ ال يعبُدونَنيَ() 2    )اَمنا خَوفِهِم بَعدِ مِن بَدِّلَنَّهُميُلِ() 1  
  )األرضِ في ستخلفنّهميَل() 4  )لَهُم ياِرتَض ياَلّذ  نَهُميد  لَهُم مَكِنَنَّيُلِ() 3  
 فهيشـر عبارت كدام در دقت از مهم نيا و باشد يم امر كدام تابع خدا، رسول با مجالست و بهشت در دخول،  اعظم امبريپدٔه فرموبنا بر  -۵۲

   است؟ برداشت قابل
  )تَفَقَّهوايَلِ طائِفَة مِنهُم ةٍفِرقَ كُلّ مِن نَفَر فَلوال كافَّة لِيَنفُروا مِنونؤ المُ كانَ ما وَ( - نيد  دستورات و احكام آموزش و نشر) 1  
  )تَفَقَّهوايَلِ طائِفَة مِنهُم ةٍفِرقَ كُلّ مِن نَفَر فَلوال كافَّة لِيَنفُروا مِنونؤ المُ كانَ ما وَ( -  ينيد  قيعم معارف به يابيدست) 2  
  )حذَرونيَ لَعَلَّهم إليهِم َرجَعوا اِذا قَومَهُم ينذروال( - نيد  دستورات و احكام آموزش و نشر) 3  
  )حذَرونيَ لَعَلَّهم إليهِم َرجَعوا اِذا قَومَهُم ينذروايل( -ينيد  قيعم معارف به يابيدست) 4  
  م؟ييجو يم استمداد فهيشر يۀآ كدام از م،يبكش ريتصو به را )باتيِّالطَ مِنَ رَزَقكُم( قيمصاد ميبخواه كه آنجا -۵۳

  )ةًأئِمّ نَجعَلَهُم وَ األرضِ فِي استُضعِفوا الّذينَ عَلَي نَمُنّ() 2  )حَفَدَةً و بَنينُ أزواجِكُم مِن لَكُم جَعَلَ وَ أزواجًا أنفُسِكُم مِن لَكُم جَعَلَ( )1  
  )إلَيها لِتَسكُنُوا اًأزواج أنفُسِكُم من لَكُم جَعَلَ() 4  )لĤَياتٍ ذلِكَ فِي إنّ َرحمةً وَ مََودّة بينَكُم جَعَلَ() 3  
 حكم كدام انجام به موظف رسد، يم ،بماند اآنج در روز ده خواهد يم كه يمقصد به بعدازظهر و كند يم سفر عزم صبح نماز از پس كه يمسافر -۵۴

  باشد؟ يم خود روز نآ ٔهروز قبال در
  .بماند يباق روزه بر ديبا  مقصد به دنيرس از پس همچنين و رديبگ روزه را روز آن ديبا ) 1  
  .كند امساك و ردينگ روزه تواند يم ،نباشد فرسخ 8 از شيب آن برگشت و رفت مجموع اگر) 2  
  .بخورد غذا فرسخ 4 از گذشتن از پس تواند يم ،باشد نكرده سفر حرام كار انجام مقصود با كه يشرط به )3  
  .بماند يباق روزه بر ديبا  مقصد به نديرس از پس و بشكند را خود ٔهروز تواند يم ترخص حد از گذر از پس) 4  
  بود؟  امبريپ يبرا ينيجانش اميپ ابالغ بودن خطرناك انگريب غيتبل يۀآ از بخش كدام -۵۵

  )النّاس من عصِمكَي اهللاُ وَ() 2  )ِرسالتَه بَلّغتَ فما تفعَل لَم ِان وَ() 1  
  )الرَّسول عواياط و اهللاَ عوايَاط() 4    )رَبّك مِن كَيال اُنزِل ما بَلّغ() 3  
  گذرد؟ يم فهيشر يۀآ كدام به توجه راه از ،يقيحق يزندگ به انسان يابيدست -۵۶

  )اندادا اهللا دونِ مِن تَّخِذيَ مَن النّاس مِنَ وَ() 2  )ذُنوبَكُم لَكُم غفِريَ وَ اهللا حبِبكُمُيُ يفَاتّبِعون() 1  
 )لِلّه حُبّاً اَشَدُّ آمَنوا نَيالَّذ  وَ() 4  )ونَ الزَّكاةوَ الّذين آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّالة وَ يُؤت() 3  
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  نمود؟ توجه توان يم هفيشر عبارت كدام به رابطه نيا در و هستند  اسالم يگرام امبريپ توسط شدگان مذمت جزو گروه كدام -۵۷
  ».باشد گرسنه اش هيهمسا  و بخوابد ريس شكم با ار  شب كه يكس است اوردهين مانيا  من به« -كنند يم ييجو  بيع گرانيد  از كه يكسان) 1  
  ».باشد گرسنه اش هيهمسا  و بخوابد ريس شكم با را شب كه يكس است اوردهين مانيا  من به« -كنند ينم كار و كنند يم عبادت فقط كه يافراد) 2  
  »كنم معاشرت شما با كدورت از يخال و پاك يدل با دارم دوست رايز  د،ينكن بازگو من شيپ را گريكد ي يها يبد « - كنند يم ييجو  بيع گرانيد  از كه يكسان )3  
  »كنم معاشرت شما با كدورت از يخال و پاك يدل با دارم دوست رايز  د،ينكن بازگو من شيپ را گريكد ي يها يبد « - كنند ينم كار و كنند يم عبادت فقط كه يافراد )4  
  است؟ شده دهيكش ريتصو به نهيگز كدام رد نه،يمد مردم آوردن اسالم به  خدا رسول واكنش -۵۸

  )يّةالبر  ريخَ هُم اولئِكَ الصّالِحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالّذ  انَّ( ۀفيشر  عبارت به پوشاندن عمل ۀجام يبرا نهيمد  به مهاجرت) 1  
  )يّةالبر  ريخَ هُم اولئِكَ الصّالِحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالّذ  انَّ( ۀفيشر  عبارت اميپ تحقق هدف به مكه به مهاجرت يبرا نهيمد  مردم از دعوت) 2  
  )بِالقسط النّاسُ قومَيَلِ زانيالم وَ الكِتاب مَعَهُمُ اَنَزلنا وَ ناتيِّبِالبَ ُرسُلنا اَرسَلنا لَقَد( فهيشر  يۀآ  به پوشاندن عمل ۀجام يبرا نهيمد  به مهاجرت) 3  
  )بِالقسط النّاسُ قومَيَلِ زانيالم وَ الكِتاب مَعَهُمُ اَنزَلنا وَ ناتيِّبِالبَ رُسُلنا اَرسَلنا لَقَد( فهيشر  يۀآ  اميپ ققتح هدف به مكه به مهاجرت يبرا نهيمد  مردم از دعوت )4  
  بسپرد؟ فهيوظ كدام به دل ديبا است، بوده موفق خود تعهدات انجام در كه شود يم مشخص يابيارز و محاسبه از پس كه كس آن -۵۹

  )ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ يَغْفِرْ وَ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ() 2  »وبَيالعُ اَصلَحَ وَ الذُّنوبَ استَقالَ وَ بذُنوِبه َاحاطَ وَ وِبهيعُ يعَل َوقَفَ«) 1  
  »النفس صالح«) 4    )الشَّاكِِرينَ اللَّهُ سَيَجْزِي() 3  
  باشد؟ يم خدا خلق به خدمت محور بر يزندگ ٔهويش استقرار مسبب فهيشر عبارت كدام مفاد به نسبت يآگاه و علم -۶۰

  ).ديداد  انجام كه ياعمال خاطر به ديشو  بهشت وارد شما، بر سالم :نديگو  يم ها آن به اند، زهيپاك و پاك كه يحال در ،رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه  آنان( )1  
  )خداست؟ از راستگوتر يكس چه و ستين آن رد يشك .كند يم جمع امتيق روز در را شما قطعاً ،ستين او جز ييخدا  چيه كه خداوند() 2  
  ).است فرستاده] مرگ از[ پس آنچه و فرستاده] مرگ از[ شيپ آنچه به شود يم داده خبر انسان به] امتيق[ روز آن در() 3  
  ).بود نخواهد ياندوه و يترس را آنان هرگز شود كوكارين و آورد مانيا  امتيق روز و خدا به كه يكس() 4  

  
61- Around the world, more …………… that both take and send photographs are currently in use and 

spread even to the poorest parts of the globe. 
 1) than one billions mobile devices 2) than billion of mobile devices  
 3) than a billion mobile devices 4) one billion mobiles device 
62- If he spent …………… money on his family …………… he did on drugs, his children wouldn’t be 

running around without shoes on. 
 1) so much– that 2) too much– that 3) as much– as 4) a little– than 
63- I decided to go and look around the city myself. As I …………… through the city, I suddenly 

…………… and saw the amazing Burj Khalifa tower.  
 1) was walking– looked up 2) walked– looked it up 
 3) was walking– looking up 4) did walked– was looking up 
64- You …………… worry so much. It doesn't do you any good. Either you get the job, or you don't. If 

you ……………, just apply for another one. Eventually, you will find work. 
 1) don't have to- weren't  2) should not- won't 
 3) shouldn't- don't  4) mustn't- didn't  
65- While taking part in the science experiment, students will …………… answers about why bacteria 

grow quicker in dark and humid areas. 
 1) produce 2) practice 3) recognize 4) seek 
66- In foreign countries that have limited rights, businessmen are not allowed to participate in 

…………… exchanges since the government has their say in what they sell. 
 1) voluntary 2) serious 3) recreational 4) formal 
67- Digital cameras make the experience better than ever, as you can try on ten dresses quickly and 

then …………… through the lens to see what looks suitable. 
 1) imagine 2) skim 3) contain 4) prepare 
68- A …………… of water may travel thousands of miles between the time it evaporates into the 

atmosphere, and the time it falls to the earth again as rain, sleet, or snow. 
 1) liquid 2) drop 3) material 4) diversity 
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69- Helen Keller became so rapidly a particular personality that she kept her teacher in a breathless 
race to …………… the needs of her student, with no time or strength to make a scientific study. 

 1) meet 2) receive 3) develop 4) visit 
70- Your brother and sister really put themselves out to make your party special, so it would be nice if 

you showed a little …………… . 
 1) emphasis 2) obligation 3) wonder 4) appreciation 
71- Eating healthy foods and getting exercise will help …………… heart disease because both of those 

things will make your heart strong. 
 1) measure 2) prevent 3) predict 4) consider 
72- As the teenagers stood …………… for their name to be called, they were still really excited to walk 

across the stage to graduate. 
 1) differently 2) wonderfully 3) patiently 4) successfully 
 Cloze Test 

Along with exercise, having a healthy …(73) … can help promote good health. Foods like 
vegetables and fruits should be eaten several times each day. It is also important …(74) … foods 
high in fiber such as beans, grains, and vegetables. Fiber helps your body digest the food you eat. It 
also helps your body in other ways such as decreasing the …(75)… of getting some types of cancer, 
heart disease, and diabetes. …(76)…, salt, and fat is a good idea. Eating these kinds of foods can 
lead to a variety of health problems. The main one being obesity.  

73- 1) sign 2) diet 3) emotion 4) condition  
74- 1) eating 2) eats 3) to eat 4) to be eaten 
75- 1) action 2) chance 3) interest 4) attack 
76- 1) To avoid foods with a little sugar 2) To avoid foods with some sugars 

3) Avoiding foods with a lot of sugar 4) Avoiding foods with many sugar 
 Reading Comprehension 

Psychologists tell us that there are four basic stages that human beings pass through when they 
enter and live in a new culture. This process, which helps us deal with culture shock, is the way our 
brain and our personality reacts to the strange new things we encounter when we move from one 
culture to another. If our culture involves bowing when we greet someone, we may feel very 
uncomfortable in a culture that does not involve bowing. If the language we use when talking to 
someone in our own culture is influenced by levels of formality based on the other person's age and 
status, it may be difficult for us to feel comfortable communicating with people in the new culture. 
Culture begins with the “honeymoon stage”. This is the period of time when we first arrive in which 
everything about the new culture is strange and exciting. We may be suffering from "jet lag" but 
we are thrilled to be in the new environment, seeing new sights, hearing new sounds and languages, 
and eating new kinds of food. This honeymoon stage can last for quite a long time because we feel 
we are involved in some kind of great adventure. 

77- According to the passage, when does culture shock happen? 
 1) When you move to a big city for business. 2) When you go to live in a foreign culture. 
 3) When you meet foreign people for the first time. 4) When you have to learn a new language. 
78- Which of the following words or phrases is defined in the passage? 
 1) Adventure 2) Jet lag 3) Honeymoon 4) Psychologist 
79- How do you feel during the first stage of culture shock? 
 A: happy and excited 
 B: happy but angry 
 C: depressed and lonely 
 1) A only 2) A and B 3) B and C 4) A, B, and C  
80- Which of the following best describes the organization of this passage? 
 1) Chronological order 2) Specific to general 3) Cause and effect 4) General to specific 
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 12  95  81  15  شناسي زمين

  دقيقه 33  115  96  20  رياضي

  دقيقه 25  145  116  30  شناسي زيست

  دقيقه 30  165  146  20  فيزيك

  دقيقه 20  185  166  20  شيمي

  دقيقه 120گويي:  مدت پاسخ  105ها:  تعداد كل پرسش
 

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ داوطلــب
  ،نیـآنال 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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  كدام عامل زير باعث شده تا ستارگان و سيارات در كنار يكديگر قرار گيرند؟  -۸۱

  بانگ  ) نيروي انبساطي حاصل از مه۲    ) نيروي گرانش متقابل۱  
  نيروي جاذبۀ مولكولي )۴  اي  ستاره ) جاذبۀ ذرات در فضاي بين۳  
در كدام عرض جغرافيايي ها  آن اي رو به شمال داشته باشند، محل قرارگيري  هاي بلند شهري، در طي يك سال، همواره سايه هرگاه ساختمان -۸۲

  زير بوده است؟ 
  ۱ (20 ۲  شمالي (/ 23 /) ۳  جنوبي 5 32   ) مدار استوا ۴  شمالي 5
  تواند باشد؟  اي كدام مورد زير مي  ايجاد جزاير قوسي، از پيامدهاي حركت ورقه -۸۳

  ۱( 

 

  ۲(

 

  

  ۳(

   

۴(

 

  

  گيرد؟  وري، مورد استفاده قرار ميكدام كانۀ زير، بدون نياز به عمل فرا -۸۴
  ) نقره۴  ) آهن۳  ) جيوه۲  ) سرب۱  
  شود.  سنگ ليگنيت به بيتومينه تبديل مي با افزايش ............... و كاهش ............... ، زغال -۸۵

  كيفيت -) مواد فرار۴  فشردگي -) زمان۳  كربن -) آب۲  تخلخل -) تراكم۱  
  تواند تشكيل شود؟  تر، در كدام مورد زير ميآبخوان با قابليت آبدهي به -۸۶

  ) رس ريزدانه ۴  ) آذرين فاقد درزه۳  دار ) آهك حفره۲  ) شيل متخلخل۱  
  قدرت فرسايندگي رواناب در كدام قسمت رود بيشتر است؟  -۸۷

  ۱ (d  

  ۲ (c  

  ۳ (f  

  ۴ (g 

هاي كارستي قـرار گيـرد، از نـوع  بوده و هرگاه مخزن سدي بر روي سنگ هاي هورنفلس احداث شود، از نوع ............... هرگاه تونلي در اليه -۸۸
  ............... است. 

  مطلوب  -) نامطلوب۴  نامطلوب -) مطلوب۳  نامطلوب -) نامطلوب۲  مطلوب -) مطلوب۱  
  است؟  نادرستكدام عبارت زير  -۸۹

  هاي ريز مرطوب، بيشتر است.  لغزش در خاك ) ميزان زمين۱  
  شويم.  هاي كوهستاني مي كوبي، باعث پايداري بيشتر دامنه ميخ) با عمل ۲  
  دانۀ مهندسي قرار دارند.  هاي درشت ) ماسه و شن در گروه خاك۳  
  شود.  تر آب مي ) هستۀ رسي در بدنۀ يك سد خاكي باعث عبور آسان۴  
  ايم؟  از كدام علم استفاده كرده.» سنگ آذرين گرانيت عمدتاً از اكسيژن و سيليسيم تشكيل شده است«هرگاه بگوييم:  -۹۰

  شناسي پزشكي  ) زمين۴  شناسي اقتصادي ) زمين۳  ) ژئوشيمي۲  ) ژئوفيزيك۱  
  ؟ نداردهنجاري مثبت جيوه، وجود  در كدام مورد زير، احتمال استخراج و بي -۹۱

  ي فشان ) سنگ آتش۴  ) كانسنگ سولفيدي۳  ) اطراف معادن و استخراج طال۲  هاي آب گرم ) چشمه۱  

ÁHï½nI¤ ¾à ¤n»ÁHï½nI¤ ¾à ¤n»
Iμ¬I¶ Z»oi

Âw¼ºIÃ¤Hï·IÃ¶ à¾TzQ

ÁHï½nI¤ ¾à ¤n» Âw¼ºIÃ¤H ¾à ¤n»

ÁHï½nI¤ ¾à ¤n» ÁHï½nI¤ ¾à ¤n»
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  ريشتر باشد، زلزلۀ قبلي چند ريشتر بوده است؟  ۲/۵برابر افزايش يافته و گزارش ثبت آن  ۱۰۰۰اي   هرگاه دامنۀ امواج لرزه -۹۲
  ۱ (۳/۸  ۲ (۲/۳  ۳ (۲/۲  ۴ (۶/۳۱  
  ...............  جز بهها درست است  توف در موردتمام موارد زير  -۹۳

  اند.  ) عمدتاً از ذرات ريز جامد تشكيل شده۲  د.ي هستنرهاي انفجا فشان ) محصول آتش۱  
  عمق هستند.  ) نوعي سنگ رسوبي در درياي كم۴  ) توف سبز البرز در مصالح ساختماني كاربرد دارد.۳  
  باشد.  اولين چاه نفت خاورميانه در ............... قرار دارد و منابع گاز ايران در ............... كشورمان مي -۹۴

  جنوب  -شهر اردبيل ) مشكين۴  شرق  شمال -) البرز۳  شمال شرق -) خوزستان۲  جنوب شرق -از) اهو۱  
  شود؟  شناسي ديده مي دختر كدام پديدٔه زمين -در امتداد نوار اروميه -۹۵

  ) سنگ دگرگوني ۴  فشان جوان ) آتش۳  هاي قديمي ) گسل۲  ) ژئوپارك۱  

  

3حاصل عبارت  -۹۶ 2 2   كدام است؟ ،32
  ۱ (65 4  ۲ (5 2  ۳ (34 2  ۴ (32 5   
x، نمودار خط رو روبهشكل  -۹۷ y 5 8   دام است؟ ك Cotباشد.  مي 40

  ۱ (۶/۱   
  ۲ (۶/۰  
  ۳ (۶/۰-  
  ۴ (۶/۱-  
xدر مجموعه جواب نامعادلۀ  -۹۸ 8 3   چند عدد طبيعي وجود دارد؟  ،2

  شمار  ) بي۴  ۷) ۳  ۲) ۲  ۴) ۱  
g(x)ادلۀ باشد. جواب مع يك تابع هماني مي gكند و تابع  قطع مي ۴اي به عرض   ها را در نقطهyمحور  fتابع ثابت  -۹۹ f (x) 2 كدام است؟  5

  باشد.)  (دامنۀ هر دو تابع مجموعه اعداد حقيقي مي

  ۱ (1
2  ۲ (3

4  ۳ (5
2  ۴ (7

4   

  برابر جملۀ ششم است. جملۀ اول اين دنباله كدام است؟  ۸و جملۀ نهم،  ۲۰و چهارم برابر  در يك دنبالۀ هندسي مجموع جمالت دوم -۱۰۰

  ۱ (1
2  ۲ (2  ۳ (۲  ۴ (2

2   

y، نمودار سهمي رو شكل روبه -۱۰۱ ax bx c  2 باشد، مقدار  ميa  كدام است؟  

  ۱ (3
5   

  ۲ (5
3   

  ۳ (3
8   

  ۴ (8
3   

y، تابع خطي mازاي چند مقدار صحيح  به -۱۰۲ ( m)x m   2   ؟ دكن نميفقط از ناحيۀ سوم دستگاه مختصات عبور  9
   m) هيچ مقدار ۴  شمار ) بي۳  ۷) ۲  ۶) ۱  
,با ارقام  -۱۰۳ , , , , ,0 1 2 3 5 7   باشند؟  ۳توان نوشت كه حتماً شامل رقم  رقمي با ارقام متمايز مي ۳چند عدد  ،8
  ۱ (۱۲۵  ۲ (۱۱۰  ۳ (۸۰  ۴ (۶۵  
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تصـادف بـا هـم بيـرون  مهره به ۳وجود دارد. از اين جعبه  ،ا متمايزنده مهرٔه زرد كه همۀ مهره ۲مهرٔه سبز و  ۳مهرٔه سفيد،  ۵اي   در جعبه -۱۰۴
  مهرٔه سبز خارج شود؟  ۲آوريم. چقدر احتمال دارد حداقل  مي

  ۱ (17
120  ۲ (23

120  ۳ (23
60  ۴ (11

60   

Aنقطۀ  -۱۰۵ ( , )4 xباشد. اگر خط  واحد مي ۲اي به شعاع   مركز دايره 2 y a  3 4   كدام است؟  aبر اين دايره مماس باشد، مقدار مثبت  4
  ۱ (۱۸  ۲ (۱۰  ۳ (۱۲  ۴ (۶  
BH، رو روبهدر شكل  -۱۰۶  3 ،EH  ADو  7  EDباشد. اگر  مي 25 AB  باشد، اندازٔهAC  چقدر است؟  

  ۱ (۵/۹   

  ۲ (۵/۸  

  ۳ (۵/۷  

  ۴ (۵/۶  

gh(x)مطابق شكل زير است. دامنۀ تابع  fو  gنمودار توابع  -۱۰۷ ( )(x)
f

  چند عضو صحيح دارد؟  

  ۱ (۶   

  ۲ (۹  

  ۳ (۸  

  ۴ (۵  

fنمودار تابع  در موردكدام گزينه  -۱۰۸ (x) Cos(x )  1 ,در بازٔه  2   0   درست است؟  2

,) برد تابع بازٔه ۲    باشد. مي ۱) حداكثر مقدار تابع ۱    1   باشد.  مي 2
  كند.  ها را قطع ميxنقطه محور ) تابع در دو ۴  شود. ها مماس ميx) تابع در يك نقطه بر محور ۳  
xlogمعادلۀ  تر كوچكريشۀ  -۱۰۹ x log 3

2 8   هاي زير قرار دارد؟  يك از بازه در كدام 10

  ۱ (( , )31 3  ۲ (( , )0 1  ۳ (( , )3 3 2  ۴ (( , )20 2   

xتابع حد  -۱۱۰ xf (x)
x x


 

3
2

4
2 8

xدر      كدام است؟  2

  ۱ (
4
5  ۲ (6

5  ۳ (
5
2  ۴ (4

3   

fتابع  -۱۱۱ (x) a x b x        2  درx  fپيوستگي چپ دارد. اگر  1 ( ) 1 كدام است؟ ( aباشد، مقدار  4   باشد.)  نماد جزء صحيح مي  
  ) صفر۴  -۲) ۳  -۴) ۲  ۸) ۱  
صد است، چند درصد احتمـال دارد رضـا در در ۲۵نامۀ رانندگي  درصد و احتمال قبولي او در امتحان آيين ۷۰احتمال قبولي رضا در كنكور  -۱۱۲

  ؟ نشودكدام از اين دو آزمون قبول  هيچ
  ۱ (۵/۸۲  ۲ (۵/۱۷  ۳ (۵/۲۲  ۴ (۵/۷۴  

xمعادلۀ  -۱۱۳ x x x   2 215 15   چند ريشۀ حقيقي دارد؟  12
  ) معادلۀ ريشۀ حقيقي ندارد. ۴  ۱) ۳  ۲) ۲  ۳) ۱  

xاگر  -۱۱۴ x      1 xعبارت باشد،  5 
  

5
چند مقدار مختلف دارد؟ ( 2   (.نماد جزء صحيح است  

  ۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۶  ۴ (۷  
nxهاي آماري  واريانس و ميانگين داده -۱۱۵ , x , , x     1 22 3 2 3 2 هـاي آمـاري  باشد. ضـريب تغييـرات داده مي ۹۱و  ۴ترتيب برابر  به 3

nx x x, , ,     1 21 1 14 4   كدام است؟  ،4

  ۱ (۰۴۵/۰  ۲ (۱۲۵/۰  ۳ (۰۲۵/۰  ۴ (۰۲۸/۰  
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  است؟ شده انيب يدرست به نهيگز كدام اخته،ي ينوع با ارتباط در -۱۱۶
  .ندارد را يا اختهي مرگ يالقا از بعد اخته،ي داخل ياجزا يۀتجز يبرا الزم يها ميآنز ،)تن كافنده( موزوزيل) ۱  
  .دارند حضور غشاء يخارج بخش برخالف غشاء، يداخل بخش در ها دراتيكربوه اخته،ي يغشا در) ۲  
  .دارد مواد عبور يبرا يتخصص منفذ ،يسراسر نيپروتئ هر اخته،ي يغشا در) ۳  
  .شود يم افزوده اختهي يغشا يها ديپيفسفول تعداد بر ،)توزياگزوس(ي ران برون يط در) ۴  
  باشد؟ يم درست ،است آن يترشح تيفعال اثر در شتريب ها، يچرب گوارش كه انسان گوارش دستگاه در ياندام ٔهدربار مورد كدام -۱۱۷
  .است رگذاريتأث شده گوارش مواد بر ،آن زير برون ترشحات تنها) ۱  
  .كند يم هيتجز اسيد نويآم به را ها نيپروتئ خود، يها ميآنز با كه است ياندام تنها )۲  
  .شود يم ديتول اندام نيا خود توسط كه است يبيترك به وابسته ،آن يها ميآنز تيفعال )۳  
  دهد. روده افزايش مي به را خود ترشحاتميزان همۀ  دوازدهه، زير درون غدد ريثأت تحت )۴  
  است؟ شده انيب ينادرست به آن، به مربوط يهافرايند و بزرگ ٔهرود با رابطه در نهيگز كدام -۱۱۸
  .است آن باالرو بخش از بلندتر ،رو نييپا بخش طول) ۱  
  .دارد وجود آن به ه شد وارد اتيمحتو در يگوارش يها ميآنز ٔهمشاهد امكان) ۲  
  .زدير يم باب اهرگيس به يمشترك انشعاب توسط كوچك ٔهرود از يبخش و آن رو نييپا بخش خون) ۳  
  .شوند يم بزرگ ٔهرود وارد ،يگوارش يها رهيش مانده يباق و مرده يها اختهي افته،ين گوارش و نشده جذب مواد) ۴  
  است؟ داده انجام جانوران در گوارش با رابطه در نادرستي ۀسيمقا ،نهيگز كدام -۱۱۹
  .ندارد را سلولز گوارش يبرا الزم  ميآنز ديتول ييتوانا جانوران، ساير همانند گاو) ۱  
  شود.  دان، وارد مي ه از طريق مري به چينه شد ردهخوار، غذاي خو پرندٔه دانه همانند ملخ در) ۲  
  .است شده ميحج ،ملخ در يمر ييانتها بخش همانند خوار دانه پرندگان در معده يعقب بخش) ۳  
  .كند ينم فايا ينقش مواد گردش در دارد برعهده را گوارش كه يساختار ،دريه برخالف ملخ در) ۴  
  ؟است درست ،جانوران عي ازانوا با رابطه در ريز ۀنيگز كدام -۱۲۰
  .شود دهيد يز يخشك مهرگان يب در ستين ممكن ،شود يم بالغ قورباغه كي در تنفس سبب كه ييراهكارها ۀهم) ۱  
  .شود يم انجام يمنف فشار پمپ كمك به تنفس ،كند يم عبور قلب از بار دو ،بدن در گردش بار كي يازا به خون كه يدار مهره هر در) ۲  
  .است گرفته قرار يشكم سطح در تنهاها  آن يتنفس يها منفذ است، شده ليتشك خورده جوش هم به گره چند از مغزشان كه يانجانور در) ۳  
 يبـرا گوارش دستگاه از شود، يم انجام ها اندام يها رگيمو تمام به دار ژنياكس خون ٔهكباري انتقال ها، در آن كه بالغ يجانوران ستين ممكن) ۴  

  .كنند تفادهاس ياسمز ميتنظ
  باشد؟ يم نادرست ،ريز يها عبارت از مورد چند -۱۲۱
  .اند داخل سمت به مخاط يخوردگ نيچ حاصل كه است ييها پرده همراه به يبرچاكنا از متشكل حنجره) الف  
  .است شده دهيپوش دنده استخوان و يا دنده نيب يها چهيماه توسط جلو از ،شش هر بخش نيباالتر) ب  
  .دارد قرار قلب تيموقع از باالتر و ها شش از خارج در ياصل يها ژهينا ندهمان ينا) ج  
  .است ثرؤم قلب مجاور يها اهرگيس در يمكش فشار در ي،دم ۀچيماه هر) د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  باشد؟ يم درست انسان، بدن در خون گردش دستگاه با رابطه در ر،يز موارد از مورد چند -۱۲۲
  .است شده ليتشك هستند، يا دوهسته اغلب كه ،يقبل يا چهيماه بافت يها اختهي از شتريب قلب، ٔهواريديۀ ال نيتر ميضخ الف)  
  .شود يم قسمت آن در خون انيجر شدن طرفه كي باعث ،مواد گردش دستگاه از بخش هر در چهيدر وجود ب)  
  .باشد يم يفرش سنگ يداخل يۀال كه است شده ليتشك هيال سه از فقط ها اهرگيس و ها سرخرگ ۀهم ٔهواريد )ج  
  .گشت خواهند باز آن داخل به مواد ،ياسمز فشار شيافزا با رگ،يمو ياهرگيس سمت در د)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  باشد؟ يم ريز ۀجمل مشابه ي،نادرست اي يدرست لحاظ از نهيگز كدام -۱۲۳
  .»شوند يم افتي يفراوان به جگر و قرمز گوشت بوبات،ح در آهن، برخالف 12B و دياس كيفول«  
  د.شو يم مشاهده مهره، نوعي جانور بي در بسته خون گردش نيتر ساده) ۱  
  .نامند يم يا ضربه حجم را شود يم ها سرخرگ وارد و خارج قلب از، انقباض هر در كه يخون حجم) ۲  
  .باشد يم درشت شيها دانه دارد، يچندقسمت ۀهست كه ينوع برخالف دارد، شكل يدمبل ۀهست كه يديسف گويچۀ) ۳  
  .شود يم دهيد يرگيمو ٔهبندار نام به يساختارها  آن از يبعض يابتدا در شود، ينم دهيد يا چهيماه ها رگيمو ٔهواريد در نكهيا با) ۴  

 کتاب کل :۲ شناسی زیست      کتاب کل :۱ شناسی زیست
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  است؟ دهيگرد انيب يدرست به ر،يز عبارات از موارد كدام -۱۲۴
  .آورد يم در انيجر به ها رگيمو سمت به را خون يا لوله قلب ملخ، همانند يخاك كرم در )الف  
  .كند عبور رگيمو يها اختهي يغشا از هم و آب پر افذنم از هم بتواند يا ماده است ممكن )ب  
  .دهد يم عبور خود از را رهيت خون شود، يم مشاهده قلب در كه يا چهيدر نيتر ييجلو )ج  
  .كند يم باز را كوچك يها سرخرگ و گشاد را ها رگيمو ها، رگ ٔهواريد ۀچياهم بر اثر با دياكس يد كربن )د  
  د -) الف۴  ج -) الف۳  ج -) ب۲  د -) ب۱  
  باشد؟ يم درست ريز ۀنيگز كدام -۱۲۵
  .شود ينم رنگ رييتغ دچار است، دور ٔهخورد چيپ ۀلول مجاورت در كه يرگيمو ۀشبك از يبخش برخالف كالفك يرگيمو ۀشبك خون) ۱  
  باشد. مي آن يرو باال قطور بخش از تر ليطو و تر ميحج هنله،ۀ لول رو نييپا قطور بخش) ۲  
  .شوند يم ادرار وارد ترشح قيطر از ها، سم و ها دارو يبرخ و دروژنيه وني مانند يمواد) ۳  
  شود.  مانند دارد عمل تراوش انجام مي در هر بخش از كليه كه ساختاري قيف) ۴  
  ............... . هيكل در ................ فرايند سالم انسان كي در -۱۲۶
  شود يم انجام ترشح به نسبت يشتريب ميزان به - بازجذب) ۲  شود يم خون درون به يدفع مواد ورود سبب فقط - ترشح) ۱  
  شود.  جام ميفقط در گرديزه (نفرون) ان - ترشح) ۴  شود صورت فعّال انجام مي ترشح، به فرايندهمانند  - تراوش) ۳  
  .است مشاهده قابل ............... ،ياهيگ) اختهي( سلول كي ............... در -۱۲۷
  الن برخالف ،است اختهي يبرا يانرژ نيمأت آن كار كه ياندامك -ٔهزند بخش) ۱  
  دارد نهيسبز نيفراوا مقدار كه ياندامك برخالف هسته -پروتوپالست) ۲  
  پالسمودسم دارد، وجود الن كه هرجا اًالزام -يا اختهي ٔه واريد) ۳  
  نيپس ٔهواريد يها هيال قطعاً -يا اختهي ٔهواريد) ۴  
  ؟است نادرست ريز موارد از مورد چند -۱۲۸
  .كند يم ايمه شهير مناسب نفوذ يبرا را خاك طيشرا ،اخاكيگ )الف  
  كنند.  ميكوريزاها، براي انواعي از گياهان، فقط فسفات فراهم مي )ب  
  .دهند يم انجام تروژنين تيتثب خاك، در موجود ساز اكيآمون يها يترباك )ج  
  .دارند يستيز هم ها قارچنوعي از  با دار آوند اهانيگ درصدِ ۹۰ حدود )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  ؟كند مي تكميل ستينادر به را يرز رتعبا نهيگز كدام -۱۲۹
  » ............... . كه است انانس مغز از يبخش معادل ،يماه مغز «...............  
  شوند يم وارد آن به سرانجام يمخروط و يا استوانه يها رندهيگ در ه شد ديتول يعصب يها اميپ -لوب نيتر بزرگ) ۱  
  شوند يم وارد آن به سرانجام دار مژك يكيمكان يها رندهيگ از يگروه يعصب يها اميپ -بخش نيباالتر) ۲  
  باشد داشته ارتباط كيمبيل ۀسامان با تواند يم -يينايب و ييايبو لوب نيب در يبخش) ۳  
  كند يم ميتنظ را بدن يدما و بوده متصل نخاع به -ۀمخچ يپشت ينييپا بخش) ۴  
  است؟ نادرست ريز عبارت چند جانوران، در يحس يساختارها با ارتباط در -۱۳۰
  .اند چشم ٔهكر و ها يچرب نيب يا چهيماه هاي بافت ،گاو چشم حيتشر در )الف  
  .است اي ياخته جسم فاقد باشد، در نوعي كرم پهن كه آزادزي مي ي،عصب يها طناب )ب  
  .اند رفته آن يانتها تا و شده ها شاخك وارد كه شده خارج يمركز يعصب يها رشته ،ملخ مغز از )ج  
  .شود يم دهيد ييايميش يها رندهيگ تيدندر و اي ياخته جسم، مگس يحس يموها درون )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  است؟ درست ريز ۀنيگز كدام -۱۳۱
  .باشد يم هيپا يغشا با تماس در ،است كرده احاطه را ييشنوا يها رندهيگ كه يپوشش بافت ۀاختي هر) ۱  
  .اند غيرعصبي يها اختهي يدارا خود كنار در ژهيو حس ييايميش يها رندهيگ ۀهم ،انسان در) ۲  
  .نديب يم وضوح به را پروانه بال و شاخك انسان، چشم همانند حشرات مركب چشم) ۳  
  .متصل است يعصب ۀرشت يك هب حداقل يماه يجانب خط در يكيمكان ٔهرنديگ هر) ۴  
  ............... . اخته،ي از يا نقطه در يميپتاس دار چهيدر كانال شدن باز با زمان هم نورون، كي تيفعال هنگام -۱۳۲
  شود يم بسته ،بيرون سمت در يميسد يها كانال ۀچيدر و افتهي كاهش به رو رونيب به تنسب اختهي درون ليپتانس) ۱  
  شود يم شروع ميپتاس -ميسد پمپ تيفعال اما گردد، يبرنم عادي حالت به غشاء سمت دو در ميپتاس و ميسد هاي وني غلظت) ۲  
  شود باز يبعد ۀنقط در يميسد كانال است نممك و ابدي يم شيافزا ميپتاس -ميسد پمپ تيفعال ي،كوتاه زمان از پس) ۳  
  باشد مي تيهدا حال در نقطه به نقطه اي يجهش صورت به اميپ و نبوده رونيب سمت به اختهي درونِ از فقط ميپتاس انتشار) ۴  
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  است؟ شده انيب يدرست به بالغ و سالم يانسان بدن در استخوان ساختار با رابطه در نهيگز كدام -۱۳۳
  .دندار وجود هاورس ۀسامان در بدن يها استخوان تمام در فشرده، ياستخوان بافت يها اختهي ۀهم) ۱  
  .دارد وجود زرد مغز خالفبر ،بدن يها استخوان تمام در آن تيفعال و استخوان قرمز مغز ٔهمشاهد امكان) ۲  
  .است دربرگرفته را استخوان سطح تمام وستهيناپ ورتص به كه شده دهيپوش هيدوال يبافت توسط خود سطح نيتر يخارج در ران استخوان) ۳  
  .است كرده برقرار يتوپالسميس ارتباطات خود يكنار و ييباال يها اختهي با ،يتوپالسميس انشعابات ۀليوس به هاورس ۀسامان در موجودۀ اختي هر )۴  
  است؟ نادرست ،نآ ٔهسازند ياجزا و دلتايي بدن انسان ۀچيماه ساختار با رابطه در مورد كدام -۱۳۴
  .است نيوزيم و نياكت نيپروتئ نوع دو با منظم يها ساختار وجود علت به يا چهيماه يتارها مخطط ظاهر) ۱  
  .ماند يم يباق ثابت نازك و ميضخ ينيپروتئ يها رشته طول چه،يماه كامل انقباض صورت در) ۲  
  .است شده جاديا ينيجن ندورا در اختهي چند وستنيپ هم به از ،آن در موجود ۀاختي هر) ۳  
  .هستند كند اي تند يا چهيماه تار نوع كي شامل تنها بدن يها چهيماه از يبرخ) ۴  
  ؟است شده انيب يدرست به زيپوفيه ٔهغد مختلف يها بخش با رابطه در مورد كدام -۱۳۵
  شود.  در بخش پسين اين غده، هورمون محرك غدٔه فوق كليه ديده نمي) ۱  
  .كند يم ميتنظ را هيكل فوق و يجنس يها غده عملكرد ،FSH و LH هورمون دو ۀواسط به نيشيپ بخش) ۲  
  .كنند متوقف را نيشيپ بخش يها هورمون ترشح توانند ينم ،پوتاالموسيه از مترشحه مهاركننده يها هورمون) ۳  
  .دهد يم ليتشك را غده نيا از يتر كوچك حجم ،دارد برعهده را مانيزا عيتسر در مؤثر هورمون ترشح كه يبخش) ۴  
  ؟است شده انيب يدرست به آن ترشحات و ديروئيت ٔهغد با رابطه در مورد كدام -۱۳۶
  يابد.  در يك دختر بالغ مبتال به پركاري اين غده، دماي بدن افزايش مي) ۱  
  ، گيرنده دارند.بدن ٔهزند يها اختهي تمام در يد،روئيت ي غدٔهها هورمون همۀ) ۲  
  .دارند قرار گريكدي از كساني فواصل با ديروئيپارات ٔهغد چهار ،آن يپشت سطح در) ۳  
  .شود يم استخوان در خون ميكلس شدن انباشته باعث ،آن مِيكلس با مرتبط هورمون) ۴  
  كند؟ يم كامل يدرست به ،بالغ و سالم يفرد بدن در يمنيا دستگاه يدفاع خطوط با رابطه در را ريز عبارت مورد چند -۱۳۷
  .»دوم، ...............  خط سوم ............... خط ي،عيطب تصور به«  
  ددار يديلنفوئ منشأ با ييها اختهي -برخالف )ب  دارد هم از را گانهيب و يخود يها اختهي زيتما امكان -همانند )الف  
  تاس حافظه يدارا -برخالف )د  د.را دار HIVمبارزه با ويروس  تيقابل با ييها اختهي -همانند) ج  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  است؟ نادرست ،ها تيلنفوس عملكرد و ليتشك با رابطه در مورد كدام -۱۳۸
  .شود ينم خون وارد بلوغ از قبل ،T تيلنفوس برخالف B تيلنفوس) ۱  
  .كند مبارزه يرخوديغ هاي اختهي با تواند يم ،كشنده T برخالف تيماستوس) ۲  
  .كند جاديا خاطره تيلنفوس خود ميتقس با تواند يم ،B تيلنفوس همانند T تيلنفوس) ۳  
  .هستند كننده عمل نوع از پادگن، با برخورد از پس مِيتقس از حاصل هاي تيلنفوس شتريب) ۴  
  .باشد يم..............  همانند ............... گفت توان يمدر يك انسان سالم و بالغ،  -۱۳۹
  توزيمشروع  از قبل ۀمرحل در ي،مادر ۀاختي -يدختر هاي اختهي ي هريك ازا هسته يدناها تعداد) ۱  
  توپالسميس نشدن ميتقس علت به ،شدن يچندالد فرايند - چهيماه يا هسته چند هاي اختهي ليتشك) ۲  
  شيافزا حال در ،تلوفاز ۀمرحل در ها تن فام طول -آنافاز ۀمرحل در يتوزيم يها دوك يها رشته از يبعض طول) ۳  
  ها اختهي ميتقس شروع عاملٔه گياهان، ديد بيآس محل در رشد عامل -زخم محل ريز انسان، پوست در رشد عامل) ۴  
  (در) هر جانوري كه ............... . -۱۴۰
  دارد را خود نوزاد به دادن ريش ييتوانا باشد، يم رحم يدارا) ۱  
  دارد يا ژله و كچسبنا يا وارهيد با يتخمك كردن آزاد ييتوانا دارد، يا حفره دو قلب) ۲  
  باشد يم بسته خون گردش همراه به يپوست تنفس يدارا دهد، يم انجام يطرف دو لقاح) ۳  
  كند يم يمتوال يها توزيم به شروع تخمك د،ينما مثل ديتول ييتنها به تواند يم يگاه ماده فرد) ۴  
  ؛ ............... .گفت توان يم ،لقاح از پس عيوقا با ارتباط در -۱۴۱
  ديآ يم در يخال تو ٔهكر شكل به ،رحم به دنيرس از قبل موروال )۱  
  شوند يم منتقل يرحم ۀلول تر قطور يها بخش به تخم، از حاصل يها اختهي) ۲  
  كند يم يط G در را اي مالحظه قابل زمانياختۀ تخم،  ه،ياول ساعت ۳۶ از بعد) ۳  
  شود مادر خون وارد ن،يجن خون از عبور بدون تواند يم است، يرداربا يها تست اساس كه يهورمون) ۴  
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  دهد؟ رخ يعيطب طور به تواند يم ريز موارد از كي كدام سالم، ۀسال ۳۰ خانم كي در -۱۴۲
  .شوند يم جاديا تيبالستوس يدرون ٔهتود شدن قسمت دو اثر در ،همسان يدوقلوها همۀ) ۱  
  .شود يم نيگزيجا رحم جدار موجود در حفرات از يكي رد يماتيتقس انجام از پس تخم) ۲  
  .افتد يم اتفاق خون دفع و شده بيتخر رحم يها وارهيد ،افتد يم اتفاق كه يقاعدگ) دوره( كليس هر در) ۳  
  .رديگ يم صورت توپالسميس ينامساو ميتقس قيطر از ،هياول مراحل در نيجن نمو و رشد يها ازين كردن برآورده) ۴  
  است؟ شده انيب يدرست به مورد كدام ها، گل از كننده هيتغذ جانوران و دار گلگياهان  با باطارت در -۱۴۳
  .دارند را فرابنفش يپرتوها افتيدر ييتوانا و اند مركب چشم يدارا ها افشان گرده اكثر) ۱  
  .شود يم افزوده ميكالنش بافت زانيم بر ،يعلف اهانيگ ۀساق در نيبرليج حضور شيافزا با) ۲  
  .دارند گل ديتول ٔه زندگي،دور كي در فقط ساله، چند اهانيگ يبعض و ساله دو و كي اهانيگ همۀ) ۳  
  .باشد تماس در گل ۀحلق نياول با تواند يم فقط كه است گل از يقسمت رشد حاصل ،بيس ٔهويم) ۴  
  كنند؟ يم ليتكم نادرست صورت به را شده ادهد ۀجمل ريز عبارات از تعداد چه -۱۴۴
  » ............... . برخالف ............... اهيگ در «   
  است يجانب و يسأر ۀجوان فاقد افتهي تخصص ۀساق زنبق، -ينيزم بيس )الف  
  دارد يحركت ۀليوس نر گامت ،يآوند اهيگ هر -خزه )ب  
  شود از تمايز تخمدان ايجاد مي ،وهيم يخوراك بخش ،آلبالو -هلو )ج  
  است ينيزم ريز دانه، شِيرو قطعاً يا لپه دو اهيگ -يا لپه تك )د  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  است؟ شده انيب ينادرست به مورد چند اهان،يگ در رشد يها كننده ميتنظ با ارتباط در -۱۴۵
   نقش دارد.  ها در افزايش طول ساقه از طريق تحريكِ رشد طولي ياخته ،نيبرليج همانند نياكس  
   شد استفاده مزارع و ها جنگل ضد سال ۱۰ مدت به كه بود نياكس ينوع ينارنج عامل.  
   است ثرؤم برگ ۀلب در ها روزنه شدن بسته در ،يطيمح نامساعد طيشرا در اسيد  كيزيآبس.  
   پردازد يم ساقه يها اختهي كردن يا پنبه چوب به كننده، جدا يۀال ليتشك با زمان هم برگ، زشير يط لنيات.  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  
  ها فرعي هستند؟ تكمّي در كدام گزينه همۀ -۱۴۶
  نيرو -دما -فشار -توان) ۱  
  ضريب انبساط طولي -گرما -مقدار ماده -ظرفيت گرمايي) ۲  
  مساحت -انرژي -تندي -شتاب) ۳  
  توان الكتريكي -پتانسيل الكتريكي اختالف -جريان الكتريكي -مقاومت الكتريكي) ۴  

/mNفشار حاصل از يك مايع در انتهاي ظرف برابر اندازٔه  -۱۴۷
cm26   كدام است؟ SIگزارش شده است. فشار آن در  2

  ۱ (/  16 2 10  ۲ (/  16 2 10  ۳ (/  26 2 10  ۴ (/  36 2 10   
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از گزاره -۱۴۸
  الف) فاصلۀ ذرات سازندٔه مايع و جامد تقريباً يكسان است.  
  خيلي بيشتر است.ها  آن هاي گاز در مقايسه با اندازٔه ب) فاصلۀ ميانگين مولكول  
  دهد. ها رخ مي تر از مايع ج) پديدٔه پخش در گازها سريع  
  صفر) ۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱  

kgاست، مطابق شكل درون مايعي به چگالي  cm30و ارتفاع آن  cm220اي كه سطح مقطع آن  استوانه -۱۴۹
m

  قـرار دارد. اخـتالف  31000

N(gشود، چند نيوتون است؟  بزرگي نيرويي كه از طرف مايع به سطح زيرين و بااليي استوانه وارد مي )
kg

 10   

  ۱ (۴  
  ۲ (۶  
  ۳ (۸  
  ۴ (۱۰  

 

  کتاب کل :۲ فیزیک      کتاب کل :۱ فیزیک
´ 30  
پيشنهادي زمان  
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ايم و مجموعه در حال تعـادل قـرار دارد. بـا  اي مطابق شكل، مقداري گاز در شاخۀ سمت چپ محبوس است و درون لوله آب ريخته در لوله -۱۵۰
يابد. اگر مساحت مقطع شاخۀ سمت راست دو برابـر مسـاحت  درصد افزايش مي ۶۰و حجم آن  Pa1800ٔه  انداز بهدادن گرما به گاز، فشار گاز 

JAمتر است؟  چند سانتي (h)مقطع شاخۀ سمت چپ باشد، ارتفاع ستون گاز در حالت اوليه 
kg N( , g )

kgm
  31000 10   

  ۱ (۱۰  

  ۲ (۲۰  

  ۳ (۳۰  

  ۴ (۴۰  

mكاك است، با تندي روي سطح افقي كه داراي اصط kg2جسمي به جرم  -۱۵۱
s

 dشود. اگر جسم پس از طي مسافت  طرف جلو پرتاب مي به 10

mبه تندي 
s

  متر است؟ چند  dباشد، مسافت  N5برسد و بزرگي نيروي اصطكاك در طول مسير  6

  ۱ (۶  

  ۲ (۴/۸  

  ۳ (۸/۱۰  

  ۴ (۸/۱۲  

كشد.  دقيقه باال مي ۸در مدت  m6را با تندي ثابت روي سطح شيبداري به طول  kg20مطابق شكل، يك موتور الكتريكي جسمي به جرم  -۱۵۲

N(gتور چند وات است؟ باشد، توان متوسط اين مو N100اگر بزرگي نيروي اصطكاك در طول مسير  )
kg

 10   

  ۱ (۵/۲  
  ۲ (۴  
  ۳ (۵/۵  
  ۴ (۸  

۱۵۳- m1  گرم از مايعA  با گرماي ويژٔهJc
kg K


1 mبا  2400 m2 Jcبا گرماي ويژٔه  Bگرم از مايع  12

kg K


2 ادل گرمـايي به تع 400

چنـد  Aباشد، دماي اوليـۀ مـايع  C25و دماي تعادل مجموعه  Aدرجۀ سلسيوس بيشتر از مايع  B ،۲۰رسيده است. اگر دماي اوليۀ مايع 
  نظر كنيد.) درجۀ سلسيوس است؟ (از تبادل انرژي با ظرف و محيط صرف

  ۱ (۲۰  ۲ (۳۰  ۳ (۴۰  ۴ (۵۰  
 C50را  cm340رو است. اگر دماي جسمي از جنس اين فلز با حجـم  ات طول يك ميلۀ فلزي برحسب دما مطابق شكل روبهنمودار تغيير -۱۵۴

  يابد؟ متر مكعب افزايش مي افزايش دهيم، حجم آن چند سانتي

  ۱ ( 22 10   

  ۲ ( 24 10   

  ۳ ( 26 10   

  ۴ ( 28 10   

  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام -۱۵۵
  شود. در جامدهاي خالص و بلورين، در هنگام تغيير حالت جسم از جامد به مايع، با دريافت گرما دماي جسم زياد مي) ۱  
  رود. فشار، نقطۀ ذوب باالتر ميدر تمام اجسام با افزايش ) ۲  
  ي گرماده است.فرايندعمل ذوب ) ۳  
  شوند و نقطۀ ذوب مشخص ندارند. تدريج ذوب مي اي از دما به شكل در گستره جامدهاي بي) ۴  

 

hpI¬

JA



30
m6

n¼U¼¶
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NE بزرگي بهمتري از هم درون ميدان الكتريكي يكنواختي  سانتي ۳اي را مطابق شكل در فاصلۀ  دو بار نقطه -۱۵۶
C

 اندكي  ايم. نگه داشته 410

Nكنيد؟  بيني مي پس از رها كردن هر دو بار، كدام اتفاق را پيش m(k )
C
 

29
29 10   

  كنند. سمت هم حركت مي به دو بار) ۱  

  كند. حركت مي q1 سمت بار به q2ثابت مانده و بار  q1بار ) ۲  

  شوند. از هم دور مي ،دو بار در جهت خالف هم) ۳  

  شود. دور مي q1از بار  q2ثابت مانده و بار  q1بار ) ۴  

Cاي با بار  ذره -۱۵۷ 2 اي با پتانسيل الكتريكي  از نقطهV20 اي با پتانسيل الكتريكي  به نقطهV20 شود. كـاري كـه توسـط  منتقل مي
  شود، چند ميكروژول است؟ نيروي الكتريكي روي ذره انجام مي

  ۱ (۴۰-  ۲ (۴۰  ۳ (۸۰-  ۴ (۸۰  
الكتريكي با ضريب  خازن تختي توسط ديفاصلۀ بين صفحات  -۱۵۸  پر شده است. پس از پر شدن خازن، آن را از بـاتري جـدا كـرده و سـپس  2

/الكتريك  عايقي با ضريب دي  2   يابد. . درصد ............... ميكنيم. در اثر اين كار، انرژي خازن تقريباً .............. بين صفحات آن جايگزين مي 4
  افزايش -۳/۸۳) ۴  كاهش -۳/۸۳) ۳  كاهش -۶/۱۶) ۲  افزايش -۶/۱۶) ۱  
  هاي زير است؟ تكمّي يك از گيري كدام يكاي اندازه» آمپرساعت« -۱۵۹
  انرژي الكتريكي) ۴  بار الكتريكي) ۳  توان الكتريكي) ۲  جريان الكتريكي) ۱  

Rباشد، نسبت  W300و  W900ترتيب  به R2و  R1هاي  مصرفي مقاومت رو، اگر توان در مدار روبه -۱۶۰
R

1
2

  كدام است؟ 

  ۱ (4
3   

  ۲ (4
5   

  ۳ (3
2   

  ۴ (۴  

qاي با بار  ذره -۱۶۱ nC 5  با تنديmv
s

  46 Bاز درون ميدان مغناطيسي يكنواختي با بزرگي  10 G كند.  ، مطابق شكل عبور مي300

  ه، كدام است؟اندازه و جهت نيروي مغناطيسي وارد بر ذر

  ۱ (/ N4   سو ، درون 5

  ۲ (/ N4   سو ، برون 5

  ۳ (/ N4 5   سو ، درون 3

  ۴ (/ N4 5   سو ، برون 3

لوله و دور از  ايم. اگر بزرگي ميدان مغناطيسي درون سيم اي آرماني ساخته لوله يم، سmm1توسط يك سيم نازك و يكنواخت با قطر مقطع  -۱۶۲

)T.mلوله چند آمپر است؟  باشد، جريان الكتريكي عبوري از سيم G60ها  لبه )
A

   712 10   
  ۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۶  
يـك از انـواع مـواد  دهد. اين ماده كدام رباي قوي نشان مي مادٔه مغناطيسي را در كنار يك آهنهاي يك  گيري دوقطبي ، جهترو روبهشكل  -۱۶۳

  مغناطيسي است؟
  پارامغناطيس) ۱  
  ديامغناطيس) ۲  
  فرومغناطيس نرم) ۳  
  فرومغناطيس سخت) ۴  
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 180شـده  محور عمود بـر آن در جهـت نشـان داده ربا حول روي هم قرار دارند. اگر آهن ربا و يك حلقۀ فلزي روبه مطابق شكل، يك آهن -۱۶۴
  بچرخد، جهت جريان القايي در حلقه چگونه خواهد بود؟

  ۱در جهت ) ۱  

  ۲در جهت ) ۲  

  ۲و سپس در جهت  ۱ابتدا در جهت ) ۳  

  ۱و سپس در جهت  ۲ابتدا در جهت ) ۴  

كشـد تـا  ثانيه طول مي چرخد. چند ميلي دور در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت مي ۳۰۰۰در يك مولد جريان متناوب، پيچه در هر دقيقه  -۱۶۵
  جريان از صفر به مقدار بيشينۀ خود برسد و مجدداً صفر شود؟

  ۱ (۲  ۲ (۵  ۳ (۱۰  ۴ (۲۰  

 
  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت -۱۶۶
Mg26الف) در كاتيون پايدار اتم   

  ها است. درصد بيشتر از شمار الكترون ۶۰ها  ، شمار نوترون12
  ترين راديوايزوتوپ هيدروژن، شمار ذرات زيراتمي (الكترون، پروتون و نوترون) با يكديگر برابر است. ب) در اتم سبك  
  طبيعي شناخته نشده است. عنصر ديگر، ايزوتوپ  ۲۵ه، براي تكنسيم و شد عناصر شناخته ۱۱۸پ) در بين   
Xت) اگر يون    3  نوترون باشد، نماد اتم  ۱۶الكترون و  ۱۸دارايX صورت  بهX33

  است.  15
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴   
وجود داشته باشند؛  ۳۷-و كلر  ۳۵-هاي كلر  زي، ايزوتوپگرم است. اگر در اين نمونۀ گا ۲۴/۱۴مول گاز كلر برابر با  ۲/۰اي شامل  جرم نمونه -۱۶۷

  تر در نمونه چند درصد است؟  فراواني ايزوتوپ سبك
 ۱ (۷۰ ۲ (۷۵ ۳ (۸۰ ۴ (۶۵   
nالكترون با  ۷داراي  Aاتم عنصر  -۱۶۸ l    اي كدام است؟ است. موقعيت اين عنصر در جدول دوره 3
  ، دورٔه چهارم  ۱۱) گروه ۴ ، دورٔه سوم ۱) گروه ۳  ، دورٔه چهارم ۳) گروه ۲ م، دورٔه سو ۱۳) گروه ۱  
  است؟ نادرست عنصر اين با ارتباط در گزينه كدام دارد؛ وجود الكترون يك ،اي ورهد جدول چهارم دورٔه از عنصري اتم الكتروني زيراليۀ ترين بيروني در -۱۶۹
  را در نظر گرفت.  ۲۹و  ۲۴ ،۱۹هاي اتمي  توان عدد ) براي اين عنصر، فقط مي۱  
nالكترون با  ۱۸و حداكثر  ۸) اتم اين عنصر، حداقل ۲      دارد. 3
  جدول باشد.  dيا  s، pتواند عنصري متعلق به دسته  ) مي۳  
  دارد. ۲با  الكترون با عدد كوانتومي فرعي برابر ۱۰يا  ۵باشد، الزاماً  d) اگر اين عنصر متعلق به دستۀ ۴  
HNOبا توجه به واكنش  -۱۷۰ P O HPO N O  3 4 10 3 2 نيتروژن پنتااكسـيد، چنـد  دي گرم ۱۶/۲(معادله موازنه شود.)، براي توليد  5

Pمول  O4 N)الزم است؟  10 , O g mol )   114 16  
  ۱ (۰۵/۰  ۲ (۰۴/۰  ۳ (۰۲/۰  ۴ (۰۱/۰   
ها در يك واحد فرمولي از فسفات ايـن فلـز  باشد، مجموع شمار اتم ۱۴ها در يك واحد فرمولي از كربنات فلزي برابر با  ماگر مجموع شمار ات -۱۷۱

  كدام است؟
  ۱ (۶  ۲ (۷  ۳ (۱۴  ۴ (۱۶  
g چند تقريب به شرايط اين در گاز چگالي دهد. مي شانن atm1 فشار و K273 دماي در را آرگون گاز از اي نمونه رو روبه شكل -۱۷۲ L  هـر و اسـت 1

Ar) است؟ آرگون گاز مول چند با ارز هم شكل، در شده داده نمايش ذرٔه g mol )  140  

  ۱ (۴۳/۱  ،۱۲۵/۰  

  ۲ (۴۳/۱  ،۰۱۲۵/۰  

  ۳ (۷۹/۱  ،۱۲۵/۰  

  ۴ (۷۹/۱  ،۰۱۲۵/۰  

 

 کتاب کل :۲ شیمی      کتاب کل :۱ شیمی
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مـوالر مطـابق  ۴/۰ليتر محلول ليتـيم هيدروكسـيد  ۲ليتر حجم دارد، با  ميلي ۵۶۰اكسيد كه در شرايط استاندارد  ي از گاز كربن ديا نمونه -۱۷۳
دهد. پس از كامل شدن واكنش، غلظت مولي ليتيم هيدروكسيد در محلول، چند مول بـر ليتـر اسـت؟ (از  طور كامل واكنش مي فرايند زير به

  پوشي كنيد.) نتيجۀ انجام واكنش چشمتغيير حجم محلول در 
LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)  2 2 3 22   

  ۱ (۱۵/۰  ۲ (۳۷۵/۰  ۳ (۰۲۵/۰  ۴ (۳/۰  
  توان چند قطره محلول ............. به آن اضافه كرد.  براي تشخيص وجود يون ............... در يك نمونه آب، مي -۱۷۴
  سديم نيترات -) نقره۴  باريم نيترات -سولفات) ۳  باريم كلريد -) كلسيم۲  كلريد  سديم -) باريم۱  
  ها درست هستند؟ كدام عبارت -۱۷۵
گـرم  ۴در اين شرايط برابر بـا  Aپذيري  را تهيه كرد، انحالل Aگرم محلول سيرشدٔه تركيب  ۵۲گرم آب خالص حداكثر بتوان  ۵۰الف) اگر با   

  است. 
  وان مقدار بيشتري از آن تركيب يوني را در آب حل كرد. ت هاي يوني، مي ب) همواره با افزايش دماي محلول تركيب  
  شود.  ، تركيبي نامحلول در آب محسوب ميXحل شود، مادٔه  Xگرم از مادٔه  ۰۵/۰، حداكثر C25گرم آب با دماي  ۲۰۰پ) اگر در   
  يم نيترات، كمتر است.كلريد در آب به دما، در مقايسه با پتاس  پذيري سديم ت) وابستگي انحالل  
  ) ب و پ۴  ) الف و ت۳  ) پ و ت۲  ) الف و ب۱  
هاي يوني يافت و در بين اين عناصر كه يون  اتمي در تركيب صورت يون تك توان به ، ............... عنصر را مياي ورهددر بين عناصر دورٔه سوم جدول  -۱۷۶

  ها را از راست به چپ بخوانيد.) ر حالت آزاد و جامد، سطحي درخشان دارند. (گزينهدهند، ............... عنصر د اتمي پايدار تشكيل مي  تك
  ۱ (۷  ،۳  ۲ (۶  ،۴  ۳ (۶  ،۳  ۴ (۷  ،۴  
X (X(NOمحلول نيترات فلز  -۱۷۷ ) )3 توان در ظرفي از جنس فلز مس نگهداري كرد و اگر ميخي از جنس آهن در ايـن محلـول وارد  را مي 2

  نشيند. بر اين اساس، كدام عبارت درست است؟ مي Xاي از فلز  ود، پس از مدتي روي سطح ميخ، اليهش
  است. X) استخراج فلز مس دشوارتر از استخراج فلز ۱  
X(s)) واكنش ۲   Cu(NO ) (aq) Cu(s) X(NO ) (aq)  3 2 3   پذير است. طور طبيعي انجام به ،2
Xصورت  پذيري اين سه فلز به ) مقايسۀ واكنش۳   Fe Cu  .است  
  نگهداري كرد.  Xتوان در ظرفي از جنس فلز  هاي فلز آهن را نمي هاي داراي يون ) محلول تركيب۴  
دهـد. جـرم گـاز  ) اكسيد مطابق معادلۀ زير واكنش ميIIدرصد، با مقداري كافي آهن( ۶۰گرم نمونۀ كربن با خلوص  ۵/۱در شرايطي معيّن،  -۱۷۸

C)كنند.)  ها در واكنش شركت نمي د گرم است؟ (ناخالصيحاصل از واكنش چن , O g mol )   112 16   
C(s)(معادله موازنه شود.)  FeO(s) Fe(s) CO (g)   2   

  ۱ (۶/۶  ۲ (۴/۴  ۳ (۳/۳  ۴ (۲/۲  
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -۱۷۹
  تان است.روي هگزان بيشتر از پن الف) در شرايط يكسان، نقطۀ جوش و گران  
  تر و فرّاريت بيشتري دارد. زنجير، آلكاني با جرم مولي بيشتر، جاذبۀ بين مولكولي قوي ب) در شرايط يكسان، بين دو آلكان راست  
  متيل هپتان، ايزومر هستند.  -۲متيل هگزان و  دي -۲، ۲ -اتيل -۳هاي  پ) آلكان  
  هاي كربن و هيدروژن برابر است.  هيدروكربن آروماتيك، شمار اتمترين  ترين آلكين مانند مولكول ساده ت) در مولكول ساده  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
اسـت؟  نادرسـتاست. كدام گزينـه  C30گرم آب خالص با دماي  ۱۰۰شامل  Bو ظرف  C30گرم آب خالص با دماي  ۲۰۰شامل  Aظرف  -۱۸۰

  كامالً مشابه هستند.) Bو  Aهاي  (ظرف
  ) ميانگين تندي ذرات آب در دو ظرف با هم برابر است.۱  
  است. Aكمتر از ظرف  B) انرژي گرمايي و ظرفيت گرمايي آب در ظرف ۲  
  بد.يا افزايش مي Aبيشتر از ظرف  Bصورت جداگانه به دو ظرف بدهيم، ميانگين تندي ذرات آب در ظرف  كيلوژول را به ۲۰۰) اگر گرماي ۳  
  خواهد بود.  Bو  A) اگر محتويات اين دو ظرف را به هم اضافه كنيم، انرژي گرمايي و گرماي ويژه سامانۀ حاصل، بيشتر از دو سامانۀ ۴  
شود. آنتالپي واكنش زير چنـد كيلـوژول اسـت و  كيلوژول گرما آزاد مي ۸۳۰پنتن،  ۱گرم گاز  ۵/۱۷در شرايطي معيّن، از سوزاندن كامل  -۱۸۱

  ها را از راست به چپ بخوانيد.)  تقريب كدام است؟ (گزينه پنتن در اين شرايط، برحسب كيلوژول بر گرم به -۱زش سوختي ار

(H , C g mol )   11 12   
C(معادله موازنه نشده است.) H (g) O (g) CO (g) H O(l)  5 10 2 2 2  

  ۱ (۳۳۲۰-  ،۹/۹۴  ۲ (۶۶۴۰-  ،۴/۴۷  ۳ (۳۳۲۰-  ،۴/۴۷  ۴ (۶۶۴۰-  ،۹/۹۴  
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PClها، آنتالپي واكنش  هاي زير و آنتالپي آن با توجه به واكنش -۱۸۲ (l) H O(l) H PO (aq) HCl(g)  5 2 3 44   چند كيلوژول است؟ ،5
I) P O (s) PCl (l) POCl (l) H kJ
II) P O (s) H O(l) H PO (aq) H kJ
III) POCl (l) H O(l) H PO (aq) HCl(g) H kJ

    
    
     

4 10 5 3
4 10 2 3 4

3 2 3 4

6 10 533
6 4 397
3 3 68

   

  ۱ (۳۴۴-  ۲ (۱۳۶-  ۳ (۴۲۷-  ۴ (۲۵۳-  
اكسيد و اكسيژن تجزيه شود. اگر پـس از گذشـت  ديليتر وارد شده تا به گازهاي گوگرد  ۳اكسيد به ظرفي با حجم  گرم گاز گوگرد تري ۱۶ -۱۸۳

اكسـيد در ظـرف وجـود داشـته باشـد؛ سـرعت متوسـط واكـنش در ايـن بـازٔه زمـاني، چنـد  گرم گوگرد تري ۴ثانيه از آغاز واكنش،  ۳۰

mol L min  1 O)است؟  1 , S g mol )   116 32  
  ۱ (۱۵/۰  ۲ (۳/۰  ۳ (۰۷۵/۰  ۴ (۰۵/۰  
  هاي زير درست است؟ تعداد از عبارتچه  -۱۸۴
  طور كلي، جرم مولي و فرمول مولكولي مشخص و دقيقي ندارند. ها هستند كه به اي از درشت مولكول ها دسته الف) پليمر  
  ابر است. ها، بر ها در واحد تكرارشوندٔه ساختار آن هاي پلي اتن، پلي استيرن و تفلون با شمار اتم ها در مولكول مونومر ب) شمار اتم  
  شود.  عنوان فراورده حاصل مي ها مانند پلي آميدها، آب نيز به پ) در توليد پلي استر  
  پذير هستند.  تخريب ت) تفلون و پلي الكتيك اسيد برخالف كوالر و پلي پروپن، جزء پليمرهاي زيست  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

Cكدام گزينه دربارٔه استري با فرمول مولكولي  -۱۸۵ H O2 4 H)درست است؟  2 , C , O g mol )    11 12 16  
  والس، پيوند هيدروژني نيز برقرار است.  در هاي آن، عالوه بر نيروي وان ) بين مولكول۱  
  شود.  ) از واكنش متانول با اتانوئيك اسيد حاصل مي۲  
  است. رو روبهصورت  خط آن به -) فرمول پيوند۳  
  اش است.  گرم كمتر از مجموع جرم مولي اسيد و الكل سازنده ۱۸اين استر، ) جرم يك مول از ۴  

  

 

O

O
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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 ۲۶شهریور ۱۴۰۰

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

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      

    
  
  
  

  

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

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   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

ــــ ــــوان ه(ب ــــز عن 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 ۶ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
 علی

دی
خون

بر آ
اک

  

|.................................. زابن و ادبیات فار
 الدین یافشین محمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

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

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

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

 علیزاده جواد

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
کری

 شا
سید

مد 
رمح

امی
ید 
س

  

  ریاضیات
  مسئول درس:

کریسید امیرمحمد سید شا

|.......... گروه ریا  
 

  

 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

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

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
هی
دال
 عب
سان

داح
حم
م

  

|.............................................................. کفیزی
 ندیدمنصور داوو - 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|................................................شنا  زمین

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

روه
ر گ
دی
م

  :
دی
شهی

اد 
سج

  

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

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصا
 پیرو محمدرضا درس:مسئول 

 علی میرزاعلی

  |........................................... عموعر 
 زاده محمدصادق رمضانیس: مسئول در

 کیارش پورمهدی

|............................................................... اتریـخ
 مروتی نگار درس:مسئول 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 مروتی نگار درس:مسئول 

 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

  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۳  

  

  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ شهریور ۲۶ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱

  ها: بررسي گزينه  
  سعادت است.» نماد«معني فرخنده،  اي است، به الف) هما: نام پرنده  
  بها ج) پالس: گليم كم  
  د) آرمان: آرزو، عقيده  
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۶۴هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲

  هايي كه نادرست معني شده است: واژه  
  ) الحاح: اصرار، پافشاري كردن۱  
  ) دها: هوشمندي، زيركي۲  
  ) موقّر: متين، باوقار۳  
   ۲فارسي  ۱۶۸و  ۱۵۹هاي  و صفحه ۱فارسي  ۱۵۴و  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسطال: * مشخصات سؤ ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۳

  ها: بررسي ساير گزينه  
  آنكه خواهان زوال آن باشيم. ) غبطه: حال و روز كسي را آرزو داشتن بي۱  
  هايي... كه شبيه عناصر طبيعت هستند. ) اسليمي: طرح۲  
  ر ذيل يا بر پشت فرمان يا نامه) توقيع: مُهر يا امضاي پادشاهان و بزرگان د۴  
  ۱فارسي  ۱۵۹و  ۱۵۷، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۴

  بررسي عبارات:  
  مناسب عبارت است.» زيردست«معني  به» سُخره«سنگ مناسب اين عبارت نيست، بلكه  معني تكّه به» صَخره«الف)   
  ژه است.صورت صحيح اين وا» وقاحت«ج)   
 ها، به جوار مغفرت... شتافت. مناسب عبارت است: در زمان محاصرٔه مريضي» زمان«معني  به» اوان«د)   
  ۲فارسي  ۱۶۴و  ۱۶۱، ۱۶۰، ۲۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۵

  ها: بررسي گزينه  
  نادرست است.» گذاردن«صورت  كردني است و امالي آن به  گزاردني و ادا» حق) «۱  
  معني آواز است. به» صفير«معني فرستاده مناسب بيت نيست؛ بلكه قرايني همچون بلبل و دم، مناسب  به» سفير) «۳  
 ها به لشكري نسبت داده شده است. يك از آن است: هر» شده نسبت داده«معني  به» منسوب«و » گماشته«معني  به» منصوب) «۴  
   ۲فارسي  ۱۶۷و  ۱۶۶هاي  و صفحه ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسط: * مشخصات سؤال ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۶

  ها: بررسي گزينه  
  و چنبرٔه گردن آخُره) ۱  
  زردرنگ صمغ) ۲  
  و شمشير قدّاره) ۴  
  ۲فارسي  ۱۱۴و  ۹۳، ۷۱، ۶۷، ۵۹، ۵۶، ۲۴، ۱۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۷

  تصحيح موارد نادرست:  
  االحرار: جامي  ) تحفة۱  
  نامه: عطار نيشابوري ) اسرار۲  
  الزّمان فروزانفر الدّين محمّد، مشهور به مولوي: بديع ) زندگاني جالل۳  
 ) حملۀ حيدري: باذل مشهدي۴  
  ۱فارسي  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸

  ها: بررسي گزينه  
  است.» جور«استعاره از » مهمان«استعاره از سينه و » خانه مصيبت«) با توجه به مصراع اول، ۱  
  ) همّت، چشم و توقّع احسان دارد: تشخيص و استعاره۳  
  استعاره از چشم معشوق است.» آهو) «۴  
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  هاي ادبي جامع  آرايه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹
  :۴ها بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي گزينه  
  بخش بودن فزا بودن: نشاط ا : روحالف) كنايه  
  سخن   آميزي: شيرين ب) حس  
  ج) حسن تعليل: نسيم صبح معطّر است، زيرا يارم به صحرا و دشت رفته است.  
ر نيز در معني بهتـ» بِه«سازد. واژٔه  معني امكان است، اما در معني برگ درخت با باغ، ايهام تناسب مي در اين بيت به» برگ«د) ايهام تناسب:   

  سازد. با سيب و باغ، ايهام تناسب مي» به«است، اما در معني ميؤه 
  ) تشبيه: دل من همانند آبگينه است.ه  
  هاي ادبي جامع  آرايه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰

  است. يهام تناسباتضاد وجود دارد، اما بيت فاقد » هستي و نيستي«در اين گزينه بين   
  ها: ينهبررسي ساير گز  
  استعاره از دنياست.» منزل ويران«معني اسباب و توشه و بار دوم فعل امر است از مصدر ساختن)/ استعاره:  ) جناس همسان: ساز (يك بار به۱  
 »درود فرستادن چشم«و » نماز بردن جان«اضافۀ تشبيهي است./ تشخيص: » محراب ابرو«) تشبيه: ۲  
  درد و دوا -تضاد: هست و نيست ) مراعات نظير: طبيب، دوا و درد/۴  
  ۱فارسي  ۳۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱

  در اين گزينه دو گروه اسمي وجود دارد:  
  اليه) مضاف ) ديدٔه سيّارگان (هسته ۱  
  ) تيره (هسته)۲  
  شده نيستند. هاي اسمي اين گزينه مطابق الگوي خواسته كدام از گروه بينيد هيچ كه مي  طور همان  
  ها:  در ساير گزينه» اليه مضاف صفت  اسم «الگوي   
  ) تُرك تيرانداز من۱  
  رود. مي فشانم چشم خونخون از  فشان  رود خونم ز چشم خون ) مي۲  
 فزايت ) عقيق جان۳  
  ۱فارسي  ۴۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲

است: دل بيمار من خوي آن چشم را به خود گرفت (مثل آن چشم شد)، امـا در » ه خود گرفتن و اخذ كردنب«معني  به» گرفتن«در اين گزينه   
  است:» تصرّف كردن«معني  به» گرفتن«ها  ساير گزينه

  تصرّف كرد. ) بوي انفاس تو همۀ عالم را گرفت ۱  
  تصرّف كرد. ) گُل، مانند خسرو، ملك نوشيروان را گرفت ۳  
 تصرّف كردي. ي ) شهر را گرفت۴  
  ۲فارسي  ۷۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۳

  كند. كدام در نقش، از ديگري تبعيت نمي مكرّر آمده است، ولي در جمالت متفاوت آمده است و هيچ» يار«در اين گزينه هرچند واژٔه   
  ها: در ساير گزينه  
  است. بدل» همه«معطوف هستند و » اتباع«و » اهل) «۲  
  معطوف به پيرار است.» پار) «۳  
  بدل از سايه است.» خود) «۴  
  ۲فارسي  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴

صفت » پاياني«صفت فاعلي و » درخشان« ۴صفت مفعولي و در گزينۀ » شكسته«اسم و » شتاب« ۳صفت فاعلي، در گزينۀ » زيبا« ۱در گزينۀ   
 است.نسبي 

  ۱فارسي  ۳۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵
  به اين مفهوم اشاره دارند.» ب«و » الف«ميرند. فقط ابيات  اشاره دارد و اينكه همه روزي مي» فراگيربودن مرگ«بيت صورت سؤال به   
  :واردممفهوم ساير   
  كند. ج) ديدار يار به هنگام مرگ، مرگ را شيرين مي  
  د) مرگ براي عاشق عارف، عين عيش و خوشي است.  
  ) به هنگام مرگ فرقي ندارد در كجا باشي و چه موقعيتي داشته باشي.ه  
  ۱فارسي  ۴۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶

  بادي بهاري و معطّر است و وزيدنش نشانۀ آمدن فصل گل و بهار است.» باد صبا«نقش  ۲در گزينۀ   
 پيك خيالي ميان عاشق و معشوق است.» باد صبا«ها  اما در ساير گزينه  
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  ۱فارسي  ۸۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷
آمـده  ۳مفهوم مصرع صورت سؤال اين است كه كشته شدن در راه عشق يا خدا، عين زنده شدن و زندگي است. اين مفهوم فقط در گزينـۀ   

  »تر هستند. تر شوند، زنده چه كشتهعاشقان هر«است: 
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ) وفاداري عاشق حتي پس از مرگ۱  
  ) دشوار بودن عشق/ دل تحمّل عشق را ندارد.۲  
  رسد./ مرگ، مانع عشق نيست. ) عاشق با كشته شدن به عشق مي۴  
  ۲فارسي  ۱۳۸صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۸

 كنند. دعوت مي» گويي سنجيده«ها به  كند، اما ساير گزينه طور مطلق مخاطب را به خاموشي دعوت مي وصيه به سكوت دارد و بهت ۱گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۹

بـه مضـرّات » ب«توزي فلك اشاره دارد. بيـت  به كينه» الف«است. بيت » توصيه به تواضع و بيان فوايد تواضع«مفهوم منظومۀ صورت سؤال   
كند تواضع را كنار بگذارد؛ زيرا در اين روزگار، تواضع، ضرر و زيان دارد. در بيـت  به مخاطب توصيه مي» ج«تكبّر و غرور پرداخته است. بيت 

بـه تواضـع دارد و فوايـد آن را نيـز  نيز توصيه» ه«شاعر به توصيف تواضع خويش پرداخته و در آن سخني از فوايد تواضع نيست. بيت » د«
  برشمرده است؛ تواضع باعث شده است كه افسر خورشيد، طاليي شود.

  ۲فارسي  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۰
  شوي! مقصد دور ميرسي بلكه از  صراحتاً توصيه به ترك كار و كوشش دارد و شاعر معتقد است با كوشيدن نه تنها به مقصد نمي ۴گزينۀ   
  .ها توصيه به كوشش و تالش دارند اما ساير گزينه  

 

 ۱عربی، زبان قرآن  ۸۳صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  عبـاِدک الّصـالحین (ترکیـب وصـفی اضـافی): / )۱ (رد گزینـۀ ضمیر مفعولی): مرا داخل کـن، مـرا وارد کـن نون وقایه  أدِخلني (فعل امر   

 )۴ و ۳ های هات (رد گزین بندگان صالح خود، بندگان شایسته
 ۲عربی، زبان قرآن  ۳۱صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۲

رة: درخت کهـن     هـا)/ ألَفـي (ألَفـین):  رد سـایر گزینـه، شـاید برسـد (رسـد گـاهی... مـی :یَِصـل َقـد /)۳ و ۱هـای  گزینـهسـالی (رد  شجرٌة ُمعمَّ
 )۱ اسم مثّنی (رد گزینۀ؛ دو هزار

 ۱عربی، زبان قرآن  ۲۵و  ۲۴های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳
   /)۳گزینـۀ هـای اقیـانوس (رد  مـاهی :أسـامك املحـيط /)۳بـاد (رد گزینـۀ اإلعصـار: گرد /)۲آورد (رد گزینـۀ  یَجلب (فعل مضارع معلوم): مـی  

 )۲ و ۱ های همسافة بعیدة (موصوف و صفت): فاصلۀ دوری، مسافتی دور (رد گزین
 ۲عربی، زبان قرآن  ۵۶و  ۷تا  ۵های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  )/ نَـدبَک: تـو را فـرا بخوانـد ۳ و ۲ هـای هضـمیر (رد گزینـ ر ـالیـه جمـع مکّسـ مضـاف ضـیل اسـم تف ؛َخیُر إخوانـک: بهـرتین بـرادران تـو  
)/ أَعاملِـِه الَحسـنِة: کارهـای ۴ و ۳های  هر (رد گزینـالیه جمع مکسّ  مضاف اسم تفضیل  ؛)/ أفَضل األعامل: برترین کارها۴ و ۲های  گزینه(رد 

 )۳ ترکیب وصفی اضافی (رد گزینۀ؛ نیکویش، کارهای نیکوی خود، اعامل خوب خود
 ۲عربی، زبان قرآن  ۸۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵

 /)۳و  ۱ هـای هکرد (رد گزین رف میـکرد، مص کان یُنفق: انفاق می /)۳و  ۱های  هأُکرَِم (ماضی مجهول): گرامی شمرده شد، گرامی داشته شد (رد گزین  
 )۴ و ۳ های ههای خود، نعامتش (رد گزین نعمت: نَعمه

 ۲عربی، زبان قرآن  ۶۶و  ۲۱، ۵و  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۵و  ۵۲، ۱۹های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ها:  شکل درست ترجمه در سایر گزینه  
  د! ) خداوند چیزی برتر از عقل را برای بندگان تقسیم نکر ۱  
  شامر آوریم  دَّ (امر للمتکلّم مع الغیر): باید بهعُ ) لنَ ۲  
 شوی تَنجح (جواب رشط مضارع): قبول می/ ) تُطالِع (فعل رشط مضارع): مطالعه کنی۴  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۴۴و  ۱۳و  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۱و  ۳۱های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

(فعل     ِعباد اللِه الّنافعین (ترکیب وصفی اضافی): بندگان سودمند خدا /مضارع متکلّم وحده): دوست دارم أُِحبُّ
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 ۲عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۱۱و  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۴و  ۷های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  است. » مالّذنَب: دُ «حال آنکه این تعریِف  ؛!دهد میت حرکت کردن حرشا برای دور آن را پشت بدن حیوان که غالباً ی گناه: عضو   
  ها:  سایر گزینهترجمۀ   
  ) آهسته سخن گفنت: هامن کالمی پنهان میان دو شخص است!۱  
  ) روز: وقتی طوالنی از طلوع خورشید تا غروب آن است!۲  
  های زشت است! ) ریشخند کردن: نامیدن دیگران با نام۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۲و  ۴۴و  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۸و  ۱۹های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  از نظر مفهوم، شعر مقابل آن مناسب نیست.  ،.»غمگین نشوید ،رفت انبر آنچه از دستتتا «با توّجه به ترجمۀ آیه   
 ترجمۀ آیه و دو عبارت دیگر:   
  .پاداش داردده برابر آن  ،کس نیکی بیاورد ) هر۱  
  ! یدهای اتّهام بپرهیز ) از جایگاه۳  
  ) دشمنی دانا بهرت از دوستی نادان است! ۴  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۸۵و  ۱۰و  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۱و  ۴۰های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  »ابریشم و پنبه دارم! -  چه رنگی داری؟ -«پاسخ ارتباطی به پرسش ندارد:  ،در این گزینه  
  پرسش و پاسخ به هم ارتباط دارند: ،ها در سایر گزینه  
  فشار خون ندارم! -  آیا فشار خون داری؟! -) ۱  
  ها! حوله و لباس -  چیزی در کیف است؟! چه -) ۲  
  اتاق متیز نیست! -  مشکل چیست؟! -) ۴  
 ترجمۀ منت:  

مـامن بـه مالقـات او همراه مـدیر و معلّ  ف کرد و در بیامرستان بسرتی شد! ما بهدصاهایم روز یکشنبه با خودرویی ت کالسی یکی از هم«
بعد از ده دقیقه یک پلـیس  مدیر آمد و از همۀ ما خواست که به سالن مدرسه برویم! ،روز بعد، هنگامی که در کالس نشسته بودیم رفتیم!
صبح در مورد عالئم راهنامیی و رانندگی و چگونگی عبور از خیابـان توضـیح  منی و راهنامیی و رانندگی وارد شد و از ساعت نه تا ده ۀاز ادار 

های راهنامیی و  دیواری نوشتند و عالمت ۀهایم یک روزنام کالسی همبعد، عابر پیاده عبور کنیم! دو روز  گذرگاهداد! پلیس گفت: ما باید از 
  »رانندگی در آن کشیده شد و معانی آن توضیح داده شد!

 مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۳: گزینۀ پاسخ -۳۱
  » شد! انجامآموز مصدوم در خانه  دانشمالقات از «  
  ها:  سایر گزینهترجمۀ   
  های راهنامیی و رانندگی را نوشتند!  آموزان معنای عالمت ) دانش۱  
  آموزان را به سالن مدرسه برد!  ) مدیر دانش۲  
  !رار گرفتای ق  در معرض حادثهشنبه  آموز روز یک ) دانش۴  
 مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  » نیم سخن گفت! و پلیس یک ساعت«  
  ها: سایر گزینهترجمۀ   
  مدیر وارد شد!  ،) هنگامی که در سالن نشستیم۱  
  !آموز مصدوم در کالس باقی مناند ) کسی جز دانش۲  
  از ندارند!آموزان فهمیدند که برای عبور از خیابان به عالئم نی ) دانش۳  
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  » روز چهارشنبه« ؟نوشتندرا دیواری  هآموزان روزنام در چه روزی دانش  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها: بررسی سایر گزینه  
  مجهول فعٌل  ) فعٌل معلوم ۴    فعله: جلس ) فعله: جالَس ۲  فعٌل ماٍض  ) فعٌل مضارعٌ ۱  
 مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  نقش صحیح سایر کلامت:   
  إلیه ) املُرور: مضافٌ ۲  
    »َرشح«) إشارات: مفعوٌل لفعل ۳  
  إلیه ) عبور: مضافٌ ۴  
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 ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶
   باشد. می» ث ع ب«و حروف اصلی آن زائد حرف  »تَنَبِعث«در » نون«حرف   
  ها از حروف اصلی است:  نون در سایر گزینه  
  ع (ن ف ع)نتفِ ) یَ ۴  (ن ز ل) نال) أنزَ ۳  ل (ن ق ل)نتقِ ) تَ ۱  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 اسلوب رشط هستند: ها  سایر گزینه  
  جواب رشط جملۀ اسمّیه » ـلـه خیر ـ]ـفَ «[فعل رشط ماضی/ » جاء«ادات رشط/ » کس : هرَمن) «۱  
  جواب رشط» تستخدموا«فعل رشط/ » تتعلّموا«ادات رشط/ » چه ما: هر) «۲  
  جواب رشط ماضی» قلَّ «فعل رشط ماضی/ » تَفکّر«ادات رشط/ » کس َمن: هر) «۳  
 است.» چه کسی« معنای از نوع استفهامی به» َمن« ۴در گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۵صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  کند.  و بر شغل و حرفه داللت میاست اسم مبالغه » خلبانان«معنای  به» الطّیارون (مفرد آن: الطّیار)«  
  ها: در سایر گزینه  
  کند.  ابزار و وسیله داللت میو بر است اسم مبالغه » تلفن همراه«معنای  به» الَجّوال) «۱  
  ) اسم مبالغه نیامده است.۲  
  د.نکن و بر بسیاری صفت داللت می اند اسم مبالغه» بسیار آمرزنده«معنای  به» غّفار«و » بسیار پوشاننده«معنای  به» سّتار) «۴  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۳۴و  ۳۳های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  آمده است. » شاعرٌ «صورت نکره  است؛ زیرا همین اسم در جملۀ قبل به» آن ،این«معنای اسم اشارۀ  به» اِعرالشّ «در » لأ «  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۸۳و  ۶۹، ۵۹، ۴۸های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  معادل ماضی استمراری  »کرد یَفتِخر: افتخار می« فعل مضارع » رجٌل: مردی«اسم نکره  » وَقَف: ایستاد«فعل ماضی   
  ها: سایر گزینه بررسی  
  معادل مستقبل منفی است.» نخواهیم توانست«معنای  به» لَن نَستطیعَ ) «۱  
  معادل ماضی بعید است.» رشکت کرده بودند«معنای  فعل ماضی) به (کاَن  »کاَن... شارکوا) «۲  
  معادل ماضی سادۀ منفی یا ماضی نقلی منفی است.» اند ننوشته ،ننوشتند«معنای  به» مل تکتب«) ۳  

  
  ۱دين و زندگي  ۷۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۱

   و شود يم آشكار عالم قيحقا و اسرار و رود يم كنار ها پرده خداوند جانب از قتيحق نور دنيتاب با روز آن در: عالم قيحقا از پرده رفتن كنار 
  .شود يم آشكار است، افتاده اتفاق نيزم در كه ينيريش و تلخ حوادث زين و ها انسان اتين و رفتار و اعمال جمله از زيچ همه تيواقع

   است ياله عدل دادگاه شدن برپا عالم، قيحقا از پرده رفتن كنار از بعد اتفاق.  
  ۱دين و زندگي  ۲۹ل: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  .است كمال و رشد ريمس در حركت يبرا او ييتوانا و خلقت هدف به او يابيدست منظور به انسان به گوناگون يها هيسرما ياعطا  
  ۲دين و زندگي  ۳۸مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۳

 تـاكنون امـا كنـد، جلوه بيع يب ،است ممكن رمتخصّصيغ افراد يبرا كه اند كرده ارائه ييها نمت ميكر قرآن مخالفان امروز، تا دور ۀگذشت از  
  .اند شده سپرده يفراموش به يجملگ و است نشده واقع قبول مورد يتخصّص و يعلم مراكز در ها متن نيا از كي چيه
  ۲دين و زندگي  ۳۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴

 نيـا. اسـت داده تحـرك و انطباق تيخاص ياسالم مقررات به كه دارد وجود نيقوان و قواعد از يا دسته اسالم در: كننده ميتنظ نيقوان وجود  
 طور به. كنند يم كنترل و دهند يم قرار نظر تحت را مقررات و احكام ،يعال بازرسان مانند و دارند تسلط ياسالم مقررات و احكام ۀهم بر قواعد
 كي صورت به سخن نيا .»است مخالف رساندن ضرر و دنيد ضرر با اسالم االسالم؛ يف ضِرارَ ال و ضَرَرَ ال«: است فرموده  اكرم امبريپ مثال
 يشخصـ يبـرا روزه نيا اگر اما است، واجب يمكلف هر بر رمضان ماه ٔهروز مثالً. كند يم كنترل را ياسالم مقررات از ياريبس و درآمده قاعده
  .شود يم حرام او بر باشد، داشته ضرر

  ۱دين و زندگي  ۶۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۵
   مرا! پروردگارا: ديگو يم رسد فرا ها آن از يكي مرگ كه آنگاه ارْجِعُونِ، رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي(: ستين يزيگر مرگ از را انسان 

  .است ايدن به بازگشت يبرا گناهكاران درخواست وجود مرگ در انگريب هيآ نيا ).ديبازگردان
   تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أعْمَلُ لَعَلِّي(:  استيدن در كين اعمال يها يكاست جبران ،مرگ هنگام گناهكاران يسو از ايدن به بازگشت درخواست علت(  
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  ۱دين و زندگي  ۲۱و  ۱۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶
 ضرورت دوم يۀآ و زند ينم سر او از اشتباه و كند ينم هودهيب و عبث كار خداوند كه باشد يم معنا بدان كه است ياله حكمت انگريب نخست يۀآ  

 كـه باشـد يمـ هدف نيتر جامع ۀمنزل به و است خرتآ و ايدن به انسان ٔهرسانند چراكه ،كند يم انيب ياصل هدف عنوان به را خداوند دادن قرار
  .رديگ يم قرار ركيز هاي انسان انتخاب مورد

  ۱دين و زندگي  ۵۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۷
   يجلـو كند يم يسع باشد، انيم در يخسارت اي خطر احتمال كه يمواقع در انسان كه دهد يم نشان ها انسان ٔهروزمر يزندگ به كوتاه ينگاه 

 طيشرا در كه گو دروغ اي وانهيد يشخص اگر يحت يطيشرا نيچن در. زديبگر د،يآ شيپ است ممكن كه يخطر از و رديبگ را ياحتمال خسارت
 و ميريـگ ينمـ دهيـادن را خطـر اعالم نيا دهد، ما يغذا در سم وجود از خبر مثالً بدهد؛ يخبر ما به ندارد، ياعتبار ما يبرا او ۀگفت يعاد
  .ميكن يم اطياحت

   صـادق مخبـر يۀپا بر معاد رشيپذ مصداق ،)حَدِيثًا اللَّهِ مِنَ أصْدَقُ مَنْ وَ فِيهِ رَيْبَ لَا الْقِيَامَةِ يَوْمِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ( ۀفيشر يۀآ 
  .است متعال خداوند يعني آن القول

  ۲دين و زندگي  ۱۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴ينۀ پاسخ: گز -۴۸
   بـه بار كي فقط انسان كه است يجد  دغدغه اين رو آن از و است خردمند و فكور يها انسان ياصل ۀدغدغ ،»ستنيز چگونه« اي يزندگ راه 

  . كند يم تجربه را ايدن يزندگ بار كي و ديآ يم ايدن
   دچـار ،ابـدين را يزنـدگ درست راه انسان اگر هيآ نيا طبق كه گردد يم مفهوم )...والعصر( يۀآ در دقت از يزندگ تدرس راه كشف ضرورت 

  .)خسر يلف( شود يم خسران و ضرر
  ۲دين و زندگي  ۱۳۹و  ۱دين و زندگي  ۴۳و  ۴۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۹

 عزت به يبندگ با  ائمه كه است سخت طيشرا در شانيا يعزتمند انگريب اول كند، بيان ميرا  مطلب دو،  نيحس امام از منقول ثيحد  
 بـه اعتقـاد دوم امديپ ٔهدهند نشان ثيحد نيا نيهمچن و است نفس عزت تيتقو يبرا يبندگ راه انگريب ،)عايجم العزّه فللّه...( يۀآ و دنديرس
  .است معاد به اعتقاد انگريب )...ايالدّن ةايلحا هذه ما و( يۀآ كه است مرگ از دنينهراس يعني معاد

  ۱دين و زندگي  ۱۴۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۰
 حجـاب تيـرعا بـه ملزم را خود ابتدا از مسلمان زنان كه است مبيّن آن )بهنّيجالب من هنّيعل نيدني( يعني خود به ها پوشش كردن كينزد  
  .بود پوشش داشتن بلكه ،نبود پوشش كردن كينزد ها آن به خدا دستور صورت  نيا ريغ در. نبودند آشنا آن حدود با اما ،دنديد يم
  ۲دين و زندگي  ۱۱۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 ستخلفنّهميل( است نيزم در ينينشجا و استخالف ها وعده نيا از يكي. است صالح عمل به عامل نيمنؤم به ياله يها وعده انگريب فهيشر يۀآ  
 اسـتخلف كمـا() خالفت رفتۀ ازدست حق مجدد بازگشت يعني( داشتند را مقام نيا ،بودند ها آن از قبل كه يكسان كه  طور همان )االرض يف

  )قبلهم من نيالّذ
  ۲دين و زندگي  ۱۲۷تا  ۱۲۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 آشـنا ما احكام هب كه را گرانيد ديبا باشد داشته وجود ،)هيفق( آشناست ما دانش و علوم هب كه ما روانيپ از يكي اگر«:  امبريپ المك بر بنا  
 در او صورت نيا در). )حذروني هملعلّ هميال رجعوا اذا(:  فقاهت فيوظا انجام( دهد آموزش ها آن به را نيد دستورات و كند ييراهنما ستند،ين

  »بود خواهد ما با تبهش
  ۲دين و زندگي  ۱۴۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳

 چراكـه است )حَفَدَةً و بَنينَ أَزواجِكُم مِن لَكُم جَعَلَ وَ أزواجًا أنفُسِكُم مِن لَكُم جَعَلَ( يۀآ به مربوط خدا پاك يها يروز اي )يباتالطّ من رزقكم(  
  .هستند خدا پاك يها يروز قيمصاد نوادگان، و نفرزندا و خود از يانرهمس

  ۱دين و زندگي  ۱۳۱و  ۱۳۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴
 به ظهر از بعد شخص چون كه ديكن دقت. كند افطار تواند يم فرسخ ۴ از گذر با كند حركت مقصد يسو به ظهراز شيپ اگر دار روزه مسافر شخص  

  .رديبگ روزه روز آن در تواند ينم هديرس مقصد
  ۲دين و زندگي  ۶۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 دارد نيا از نشان دهد يم )النّاس من عصمكي اهللا و( عبارت در را خطرات از شانيا حفظ ضمانت و وعده  امبريپ به متعال خداوند كه آنجا  
  .است يخطرات با همراه ينيجانش اميپ ابالغ كه

  ۱دين و زندگي  ۱۱۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۶
  د.كن يم عطا يو به را يقيحق يزندگ و بخشد يم اتيح را مرده كه است يرياكس چون )لِلّه حُبّا اشدّ( خدا به عشق  
  ۲دين و زندگي  ۷۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷

 كوچـك بـا هـم و بـود محروميـت از دور و آباد يا جامعه يبنا دنبال به و كرد يم مبارزه فقر با هم  خدا رسول: تيمحروم و فقر با مبارزه  
 كـه را يكسـان و آمد يم بدش يبيكار از كرد، يم تشويق فعاليت و كار به را مردم رو اين از .خاست يم بر مخالفت به بينوايان و فقيران شمردن

  .كرد يم مذمت كردند، ينم كار و كردند يم عبادت فقط
  .است  خدا رسول توسط تيمحروم و فقر با مبارزه با رابطه در »...را شب كه يكس است اوردهين مانيا من به« ثيحد كه ديكن دقت  
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  ۲دين و زندگي  ۵۱و  ۵۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸
 كـه ديـكن دقت. دهند ليتشك اسالم نيقوان اساس بر يحكومت تا كردند مهاجرت آنجا به نهيمد مردم آوردن اسالم محض به  خدا رسول  

 كه است ياجتماع عدالت جمله از ياجتماع نيقوان ياجرا حكومت، ليتشك اتيضرور از يكي و است يظاهر تيوال يمعنا به كومتح ليتشك
  .دارد اشاره آن به )بالقسط النّاس قوميل... (
  ۲دين و زندگي  ۸۹و صفحۀ  ۱دين و زندگي  ۱۰۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

 يقرآنـ عبارت در. ميباش او شكرگزار و مييبگو سپاس را خدا است خوب م،يا بوده موفق خود عهد انجام در كه شود معلوم اگر محاسبه از بعد  
  .است شده اشاره مردم از يا عده يارشكرگز به )الشَّاكِرِينَ اللَّهُ سَيَجْزِي(

  ۱دين و زندگي  ۶۸و  ۴۲هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰
 پـاداش يبـ جهـان آن در او كيـن يكارها از كي چيه داند يم كه ليدل نيا به ،است برخوردار يزندگ در نشاط و شور از معاد به معتقد انسان  

 در دارد، يبرم يانسان دوش از كه را يبار هر و كند يم يمحروم به كه را يخدمت هر و كند يم پاك ينيغمگ دل از كه را يغم هر رايز ماند؛ ينم
 و پاك كه يدر حال رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان( يۀآ كه باشد يم كوكارانين پاداش بهشت و است مزد و اجر يدارا خداوند شگاهيپ

  .دارد اشاره آن به ).» ديداد انجام كه ياعمال خاطر به ديشو بهشت وارد شما، بر سالم« :نديوگ يم ها آن به اند، زهيپاك

  

 ۲زبان انگليسي  ۳۳و  ۳۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۱
فرستند مورد استفاده  و هم عكس مي رنديگ همراه كه هم عكس ميدستگاه تلفن  ارديليم كياز  شيسراسر جهان، بحال حاضر در در ترجمه:   

  شوند. پخش مي زينقاط جهان ن نيرتريدر فق ي، حترنديگ قرار مي
هـا را جمـع  ) استفاده كنيم، اما اجازه نداريم آنoneو  aتوانيم از ( توضيح: براي اعداد (يك صد، يك هزار، يك ميليون، يك ميليارد و...) مي  

  آيد. صورت جمع مي ها به ا اسم بعد از آنببنديم، ام
 ۲زبان انگليسي  ۲۹و  ۱زبان انگليسي  ۵۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۲

  .ماندند ، فرزندانش بدون كفش نميكرد ميخود پول خرج  ٔهخانواد يبرامواد مخدر خرج  ٔهانداز اگر او بهترجمه:   
  كنيم.  ) استفاده ميas+ صفت +  asدهيم كه دو نفر يا دو چيز در يك صفت با هم برابر هستند از الگوي ( توضيح: وقتي بخواهيم نشان  
  دهند. ساختار غلطي از نظر معنايي به جمله مي ۴و  ۲، ۱هاي  قسمت اول گزينه  
  ۱زبان انگليسي  ۸۷و  ۸۴، ۸۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۳

  .دميرا د فهيخل زيانگ ، ناگهان سرم را بلند كردم و برج شگفتچرخيدم شهر مي درداشتم  يبگردم. وقترا گرفتم خودم بروم و شهر  ميتصمترجمه:   
اي در زمان گذشتۀ ساده تركيب شود تا نشان دهد  توضيح: يكي از كاربردهاي زمان گذشتۀ استمراري در جمالت مركب اين است كه با جمله  

) whenو  as ،whileاي و كوتاه انجام گرفته است. در ايـن كـاربرد معمـوالً از حـروف ربـط ( كاري در گذشته، يك عمل لحظه (وسط) انجام
  اي اشاره دارد، لذا ماضي ساده همراه آن درست است. معموالً به عملي لحظه suddenlyكنيم. وجود قيد  استفاده مي

  ۲زبان انگليسي  ۹۶و  ۱زبان انگليسي  ۱۰۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۴
 يكـي يبـراسـريع ، نگرفتيدكار را  ني. اگر اآوريد نمي اي، آوريد دست مي بهكار را  ايخورد.  به درد شما نميآن . دينگران نباش قدر نترجمه: اي  
  كرد. ديخواه داي. سرانجام، كار پدياقدام كن گريد
  ) استفاده كنيم.shouldتوانيم از فعل وجهي ( ند و اندرز ميتوضيح: براي بيان پيشنهاد، پ  
) داريم، پس جملۀ ما شرطي نوع اول است. در شرطي نوع اول در جملۀ شـرط از زمـان حـال سـاده اسـتفاده willدر جملۀ جواب شرط ما (  

   ) يا حالت منفي آن استفاده كنيم.willتوانيم از ( كنيم. همچنين ما در جمله شرط نمي مي
 ۱زبان انگليسي  ۷۱صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۵

تاريك و در مناطق  يباكتر عيرشد سر ييپاسخ در مورد چرا دنبال بهكنند،  شركت مي يعلم شيآزما نيكه در ا يآموزان در حال دانشترجمه:   
  .هستندمرطوب 

  ) تمرين كردن۲    ) توليد كردن۱  
  وجو كردن بال چيزي گشتن، جست) دن۴    ) شناختن۳  
  ۱كتاب كار زبان انگليسي  ۸صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۶

دولت در مورد  راي، زستندين داوطلبانه دادوستدهستند، بازرگانان مجاز به شركت در  يحقوق محدود يكه دارا يخارج يدر كشورهاترجمه:   
  كند. ميفروشند اظهار نظر  ها مي آنچه آن

  ) رسمي۴  ) تفريحي۳  ) جدي، مهم۲  ) داوطلبانه، داوطلب۱  
  است.» وستد داوطلبانه داد«معني  ) بهvoluntary exchangeتوضيح: همنشين (  
  ۲زبان انگليسي  ۵۹صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۷

و سـپس از  ديـسرعت ده لباس را امتحان كن به ديتوان شما مي رايكنند، ز ميايجاد  شهيتجربه را بهتر از هم نيا تاليجيد يها نيدوربترجمه:   
  است.مناسب  چيزي) كدام (چه دينيتا بب نگاه اجمالي بيندازيدبه آن لنز  قيطر

  ) آماده كردن۴  ) شامل (چيزي) بودن۳  ) نگاه اجمالي انداختن۲  ) تصور كردن۱  
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  ۱زبان انگليسي  ۴۸ۀ صفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۸
  كند. يبرف ط يا ، بورانعنوان باران به نيو زمان سقوط دوباره به زم در جوّ ريرا از زمان تبخ ليآب ممكن است هزاران ما ٔهقطر كترجمه: ي  
 ) تنوع، گوناگوني۴  ) ماده، جنس۳  ) قطره، چكه، ذره۲  ) مايع۱  
  ۲زبان انگليسي  ۲۲صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۹

ش آموز دانش يازهاينتا به چالش كشيد  ريگ نفس ۀمسابق كيشد كه معلم خود را در  ليتبد خاص تيشخص كيبه  سرعت هلن كلر بهترجمه:   
  داشته باشد. يعلم قيتحق كيانجام  يبرا ييرويوقت و ن نكهي، بدون ابرآورده كندرا 

  ) بازديد كردن۴  توسعه دادن) ۳  ) دريافت كردن۲  ) مالقات كردن، برآوردن۱  
  است.» برآورده كردن نيازها«معني  ) بهmeet the needsتوضيح: همنشين (  
 ۲زبان انگليسي  ۸۶صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۰

  .كرديد، خوب بود مي يقدردان ياگر كم ني، بنابرارا انجام دادند تا مهماني شما را خاص كنندخودشان (تالش) خواهر و برادر شما واقعاً ترجمه:   
  ) قدرداني، تقدير ۴  ) تعجب۳  ) وظيفه۲  ) تأكيد۱  
 ۲زبان انگليسي  ۵۷صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۱

  كند. مي يموارد قلب شما را قو نيا يهر دو رايز ،شود مي يقلب يها يمارياز ب يريباعث جلوگسالم و ورزش  يخوردن غذاهاترجمه:   
  ) بررسي كردن۴  بيني كردن ) پيش۳  ) جلوگيري كردن۲  گيري كردن ) اندازه۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۱۵صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۲

 يليالتحصـ فارغ يبرازده بودند كه  جانيها واقعاً ه آنايستاده بودند تا اسمشان صدا زده شود، با صبر و حوصلهطور كه نوجوانان  همانترجمه:   
 كنند. مي عبور روي صحنهاز 

  انگيزي طور شگفت ) به۲    طور متفاوتي ) به۱  
 ) با موفقيت۴    ) با شكيبايي، با صبر و حوصله۳  
  ترجمۀCloze Test: 

هـر روز  ديـهـا با وهيـو م جاتيمانند سـبز ييغذاها ء سالمتي كمك كند.تواند به ارتقا سالم مي ييغذا ميرژ كيهمراه با ورزش، داشتن 
به بدن شما كمـك  بريمهم است. ف اريبس جاتي، غالت و سبزايمانند لوب بريسرشار از ف ييمواد غذا خوردن نيهمچن .خورده شوندبار  نيچند
به  ابتيد و يقلب يها يماريها، ب سرطان يابتال به برخ احتمالاز جمله كاهش  گريد قاز طر نيهضم شود. همچن ديخور كه مي ييكند تا غذا مي

تواند منجـر  مي يينوع مواد غذا نياست. خوردن ا يخوب ٔهديا ي، نمك و چربقند ياديمقدار ز يحاو ياز غذاها زيپرهكند.  بدن شما كمك مي
  .است يآن چاق نيتر يشود. اصل يبه انواع مشكالت سالمت

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳
  ) شرط، وضعيت۴  ) احساس، عاطفه۳  ) رژيم غذايي۲  ) عالمت۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

  كنيم. استفاده مي to) از مصدر با importantتوصيح: بعد از صفات مانند (  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

  ) حمله۴  ) عالقه، كشش۳  ) شانس، احتمال۲  ) عمل، اقدام۱  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶

جمـع  sشـمارش اسـت و  يك اسم غيرقابل sugarيم. عنوان فاعل استفاده كن توانيم از مصدر يا اسم مصدر به توضيح: ما در ابتداي جمله مي  
  ) استفاده كنيم.manyتوانيم از شمارندٔه ( گيرد و قبل از آن نمي نمي

 ترجمۀ درك مطلب: 
كنـد.  از آن عبور مي ديفرهنگ جد كيدر  يوجود دارد كه بشر هنگام ورود و زندگ ياساس ۀكه چهار مرحل نديگو شناسان به ما مي روان

كه  بيو غر بيعج دِيجد يزهايما در برابر چ تياست كه مغز و شخص ي، روشمييايكنار ب يكند تا با شوك فرهنگ ه به ما كمك ميروند، ك نيا
بـا  يپرسـ دهد. اگر فرهنگ ما هنگام سالم و احـوال ، واكنش نشان ميميشو رو مي هها روب با آن گريفرهنگ به فرهنگ د كي ازهنگام انتقال 

گو و كه ما هنگام گفت ي. اگر زبانميداشته باش ينديناخوشا اريندارد، احساس بس تعظيمكه  ي، ممكن است در فرهنگاست ميشامل تعظ ي،كس
طرف مقابل باشد، ممكن است احسـاس  تيبر اساس سن و موقع فاتيسطح تشر ريتأث تحت ميكن مي ستفادهدر فرهنگ خود از آن ا يبا شخص

است كه مـا  يدوره زمان نيشود. ا آغاز مي »مرحله ماه عسل«ما دشوار باشد. فرهنگ با  يبرا ديگ جدارتباط با افراد فرهن يدر برقرار يراحت
امـا از  ،ميرنج ببر »زدگيجت «است. ممكن است ما از  زيانگ جانيو ه بيعج ديدر مورد فرهنگ جد زيچ و در آن همه ميرس بار مي نياول يبرا
زده  جـانيه اريبسـ ييمواد غـذا ديخوردن انواع جد و ديجد يها صداها و زبان دني، شنديدمناظر ج دنيداز ، ميهست ديجد طيدر مح نكهيا

  .ميبزرگ هست ييماجراجو ينوع ريدرگ ميكن احساس مي رايز ،ادامه داشته باشد يزمان طوالن تواند مدت ماه عسل مي ۀمرحل ني. اميهست
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  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۷
 افتد؟ ي اتفاق ميترجمه: بر اساس متن، چه زماني شوك فرهنگ  
 .ديكن يزندگ گانهيفرهنگ ب كيدر  ديخواه مي يوقت) ۲  رويد. ) وقتي براي تجارت به يك شهر بزرگ مي۱  
  ) وقتي مجبور هستيد يك زبان جديد ياد بگيريد.۴  كنيد. ) وقتي افراد خارجي را براي بار اول مالقات مي۳  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸

  تن تعريف شده است؟ترجمه: كدام لغت يا عبارت در م  
  خوابي ناشي از مسافرت طوالني با هواپيما) ) جت زدگي (بي۲    ) ماجراجويي۱  
 شناس ) روان۴    ) ماه عسل۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۹

  ترجمه: در مرحلۀ اول شوك فرهنگي چه احساسي داريد؟  
  Aزده : خوشحال و هيجان  
  Bخوشحال، اما عصبي :  
  C افسرده و تنها :  
 Cو  C  ۴ (A ،Bو  B  ۳ (Bو  A  ۲( A) فقط ۱  
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۰

  كند؟ يك از موارد زير به بهترين حالت ساختار اين متن را توصيف مي ترجمه: كدام  
  ء) كل به جز۴  ) علت و معلول۳  ) جزء به كل۲  ) ترتيب زماني۱  
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ شهریور ۲۶ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  شناسي زمين ۱۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۱

  اند.  گرفتهتأثير نيروي گرانش متقابل قرار  در هر كهكشان، ميلياردها ستاره، سياره و... وجود دارد كه تحت  
  شناسي زمين ۱۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۲

  شوند.  سمت شمال تشكيل مي ها رو به كرٔه شمالي موردنظر باشد، همواره در طي يك سال سايه هرگاه عرض جغرافيايي در نيم  
  شناسي زمين ۱۹صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۳

ها مانند اقيانوس آرام در بخشي از آن، ورقۀ اقيانوسي به زير ورقۀ اقيانوسي ديگر فرورانده شـده و منجـر بـه تشـكيل  از اقيانوسدر برخي   
  شود.  درازگودال اقيانوسي و جزاير قوسي مي

  شناسي زمين ۲۸صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۴
  شوند؛ مانند طال، نقره و مس.  يصورت آزاد يافت م ها به برخي از كانه  
  شناسي زمين ۳۸صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۵

  شود.  نام بيتومينه تبديل مي تر و با كيفيتِ باالتري به سنگ مرغوب با افزايش تراكم، ليگنيت به زغال  
  شناسي زمين ۴۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸۶

  ها پرآب و دائمي است.  هاي آن دار قابليت تشكيل آبخوان را دارند و چشمه هاي آهكي حفره سنگ  
  شناسي زمين ۴۴صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۸۷

ش زياد بوده قدرت فرساي dسرعت و ميزان مواد معلق بستگي دارد. از طرفي شكل رودخانه انحنادار است و در  قدرت فرسايندگي رواناب به  
  و سرعت رود هم زياد است. 

  شناسي زمين ۶۴تا  ۶۲هاي  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۸۸
سنگ هورنفلس يك نوع سنگ دگرگوني و مقاوم است، پس تونل در آن ريزش ندارد، ولي وجود آهك كارستي در مخزن سد باعث فرار آب و   

  شود.  نامطلوب بودن آن سد مي
  شناسي زمين ۶۹صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۸۹

  ريز و بدون نفوذپذيري هستند.  ها، رسوبات دانه شود، زيرا رس وجود هستۀ رسي در بدنۀ يك سد خاكي باعث حفظ آب در مخزن مي  
  شناسي زمين ۷۵صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۰

  گيرد.  يب شيميايي سنگ، خاك و... مورد بررسي قرار ميدر علم ژئوشيمي، ترك  
  شناسي زمين ۸۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۱

هاي آب گرم، در طي فرايند اسـتخراج مـواد معـدني و  فشاني، چشمه هاي آتش هاي داراي جيوه: جيوه عنصري سمي است كه از سنگ سنگ  
  شود.  آيد، پس در كانسنگ سولفيدي ديده نمي دست مي جداسازي طال از كانسنگ آن به

  شناسي زمين ۹۶صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۲
برابـر  310اي   يابد، پس در حالتي كه دامنۀ امواج لـرزه برابر افزايش مي ۶/۳۱برابر و مقدار انرژي،  ۱۰ازاي هر يك واحد بزرگي، دامنۀ امواج  به  

/ريشتر                        باشد:  تر بيشتر از زلزلۀ قبلي ميريش ۳شده، يعني  / 5 2 3 2 2  
  شناسي زمين ۹۹صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۳

  آيند.  حساب نمي ها نوعي سنگ آذرآواري بوده و صرفاً رسوبي به توف  
  شناسي زمين ۱۱۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۴

  باشد.  اولين چاه نفت خاورميانه در شهر مسجد سليمان خوزستان واقع شده و منابع گاز در خانگيران سرخس در شمال شرق كشورمان مي  
  شناسي زمين ۱۱۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۵

  دختر قرار دارند.  -هايي هستند كه در امتداد نوار اروميه فشان ي جوان، در دورٔه كواترنري در ايران، آتشفشان هاي آتش بيشتر فعاليت  

  
   ۱رياضي  ۶۱و  ۶۰هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۶

(1                                  عدد مثبت باشد؛ داريم: aدو عدد گويا و  sو  rنكته: اگر    2)r s r s r s rsa a a (a ) a    

aنكته: هرگاه     (1                                           دو عدد طبيعي باشند، آنگاه:  nو  mو  0 2)
m

n m n m n mna a a a   
  ويسيم، داريم:ن تر مي صورت ساده با استفاده از نكات هر راديكال را به  

( ) ( ) ( )


           
1 1 1 3 1 3 1 1

13 3 2 3 2 3 2 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 16 2 16 2 4 2  
بنابراين حاصل عبارت برابر    4 2 2 5   باشد.  مي 2
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  ۱رياضي  ۴۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹۷
هـا) را xنكته: شيب هر خط كه محور افقـي (محـور   

ط و كند برابر است با تانژانت زاويۀ بين آن خ قطع مي
  عبارت ديگر:  جهت مثبت محور افقي به

tan  شيب خط  
  
  
  

  آوريم: دست مي شده را به با توجه به نكته، ابتدا شيب خط داده  

  5
xشيب خط 8 y y x y x          

55 8 40 8 5 40 58  

tan

Cot /

Cot
tan


  

      

  



5
8 8 1 651

  

  ۱رياضي  ۹۲صفحۀ *  سادهال: * مشخصات سؤ ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۸
  يك عبارت جبري باشد، در اين صورت:  uيك عدد حقيقي مثبت و  aنكته: اگر   

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

uيك عبارت جبري باشد؛ آنگاه:  uنكته: اگر    u   
  با توجه به نكات داريم:  

x x x

x x x

         

           

8 3 2 3 8 2 2 3 8 2
102 8 3 8 2 6 3 10 2 3

  

xصورت  پس مجموعه جواب نامعادله به   ,    

102 xباشد كه در اين بازه دو عدد طبيعي  مي 3  xو  2    وجود دارد.  3

  ۱رياضي  ۱۱۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۹
fصـورت  بناميم، ضابطۀ تابع بـه kگوييم. اگر اين عضو را  را كه برد آن تنها شامل يك عضو است تابع ثابت مي fتابعي مانند  نكته:   (x) k 

  باشد.  مي
گوييم. اگر دامنـۀ تـابع  هماني مينكته: اگر دامنه و برد يك تابع برابر باشند و هر عضو از دامنه دقيقاً به همان عضو در برد نظير شود، تابع را   

yباشد، نمودار آن همان خط  Rهماني  x  .است  
fتابع    (x) k  تابعي ثابت است و چون محورy صورت  كند بنابراين ضابطۀ آن به قطع مي ۴ها را در عرضf (x)    باشد.  مي 4
g(x)هماني است، پس  g(x)تابع    x باشد؛ بنابراين:  مي  

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

  ۱رياضي  ۲۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۰
دسـت  جز جملۀ اول) از ضرب جملۀ قبل از خودش در عددي ثابـت و غيرصـفر بـه اي است كه هر جملۀ آن (به  نكته (دنبالۀ هندسي): دنباله  

  ناميم. (جملۀ اول هم بايد غيرصفر باشد.)  آيد. اين عدد ثابت را قدرنسبت دنباله مي مي

nصورت  به rو قدرنسبت  t1اُم دنبالۀ هندسي با جملۀ اول  nنكته: جملۀ   
nt t r  1

tباشد كه  مي 1 ,r 1   است.  0
  مطابق صورت مسئله داريم:  

I) t t t r t r t r ( r )       3 2
2 4 1 1 120 20 1 20  

t r
II) t t t r t r r r

t r
        

8
8 5 31

9 6 1 1 5
1

8 8 8 8 2  

rبا قرار دادن       داريم:  (I)در رابطۀ  2
t ( )( ) t t     1 1 12 1 4 20 10 20 2  



m ,m tan  0 m ,m tan  0
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  ۱رياضي  ۸۰و  ۷۹هاي  صفحه*  متوسطسؤال: *  مشخصات ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۱
  حل اول: راه  

yصورت  نكته: نمودار هر تابع به   ax bx c  2  را كه در آنa ،b  وc  اعداد حقيقي هستند وa    گوييم.  يك سهمي مي 0

bxصورت  نكته: مختصات طول رأس هر سهمي به  
a

    باشد.  مي 2

Aشكل، نمودار از نقاط  با توجه به   ( , )1 )Bو  5 , )0 xكند و مختصات طول رأس سهمي  عبور مي 2  2 باشد؛ بنابراين:  مي  

nHj¼μº Á»n
nHj¼μº Á»n

Âμ¿w tßHn −¼ö

A( , ) a( ) b( ) c a b c

y ax bx c B( , ) a( ) b( ) c c
bx b a
a


       

         

        


2

2 2
1 5 1 1 5 5
0 2 0 0 2 2

2 2 42

  

  بنابراين:  
c

b aa b c a a a a


          2
4

35 4 2 5 5 3 5  

  حل دوم: راه  

yصورت  نكته: هر سهمي به   a(x h) k  2  كه در آنa  h)است، رأسي به مختصات  0 ,k)  دارد و خطx h  .محور تقارن آن است  
  توان نوشت: با توجه به نكته مي  

Âμ¿w tßHn −¼ö
nHj¼μº Á»n
nHj¼μº Á»n

( )

x y a(x ) k

A( , ) a( ) k a k
a

B( , ) a( ) k a k


      

         

      

2

2

2

2 2
1 5 5 1 2 9 5 3

50 2 2 0 2 4 2
  

  ۱رياضي  ۱۰۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲
yشكل  نكته: هر تابع كه بتوان آن را به   ax b  شود كه به مقدار  نمايش داد، يك تابع خطي ناميده ميa  شيب خط و به مقدارb  عـرض از

  شود.  ا) گفته ميه مبدأ خط (محل برخورد تابع با محور عرض
yنكته: اگر در تابع    ax b  ،a  aكند و اگر  باشد، نمودار از ناحيۀ اول و سوم حتماً عبور مي 0  باشد، نمودار از ناحيۀ دوم و چهـارم  0

  حتماً عبور خواهد كرد. 
  اينكه خط از ناحيۀ سوم عبور نكند، مطابق نكته بايد شيب خط منفي باشد: مطابق فرض سؤال، براي   

m m (I)   2 0 2  
رو، بايد عرض از مبدأ تابع مثبـت  هاي روبه با توجه به شكل  

  باشد تا تابع فقط از ناحيۀ سوم عبور نكند: 
m m (II)   9 0 9  

(I) (II) m m ( , )    2 9 2 9  
  وجود دارد.  mبراي  ۸و  ۷، ۶، ۵، ۴، ۳مقدار صحيح  ۶پس   
  ۱رياضي  ۱۲۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳
روش، مرحلـۀ  mروش و براي هركدام از ايـن  mطوري كه براي انجام مرحلۀ اول  نكته (اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل دو مرحله باشد به  

mتوان به  نجام داد، كل كار را ميروش ا nدوم را بتوان به  n  .روش انجام داد  
انتخاب وجود داشـته باشـد،  nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  نكته (اصل جمع): اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد، به  

mبراي انجام كار موردنظر در كل  n .روش وجود دارد  
  باشد، داريم:  مي ۳با توجه به اينكه عدد موردنظر حتماً شامل   

  1 6 5   در صدگان ۳: انتخاب رقم 30

oÿÅ jkø q]ï¾M

  5 1 5   در دهگان ۳: انتخاب رقم 25

oÿÅ jkø q]ï¾M

  5 5 1   در يكان ۳: انتخاب رقم 25

بنابراين طبق اصل جمع     30 25 25   داريم.  ۳رقمي شامل  ۳عدد  80

b  0
b  0

b0
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  ۱رياضي  ۱۴۷و  ۱۴۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴
Aاي يك آزمايش تصادفي باشد و   فضاي نمونه Sدانيم اگر  نكته: مي   S  يك پيشامد از فضايS  باشد، احتمال رخـداد پيشـامدA  يعنـي

P(A) صورت  بهn(A)P(A)
n(S)

 شود كه  تعريف ميP(A)  عددي حقيقي است كهP(A) 0   است.  1

گـوييم و  شـيء مـي nتايي از rتركيب  شيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميتي نداشته باشد، يك nشيء از بين  rنكته: به هر انتخاب   

C(nشيء متمايز را با  nتايي از rهاي  تعداد تركيب ,r)  ياn
r
 
 
 

  دهيم و داريم:  نمايش مي 

n n!
r (n r)!r!
 

   
  

  مهره خارج كنيم، پس:  ۳خواهيم  مهره است كه مي ۱۰   در جعبه  

!n(S)
! !

 
   
 

10 10 1203 7 3  

  مهره سبز باشد:  ۳مهره رنگ ديگر يا هر  ۱مهره سبز باشد و  ۲مهرٔه سبز خارج شود، بايد  ۲براي اينكه حداقل   

n(A)      
          
     

3 7 3 3 7 1 222 1 3  

  مهرٔه سبز برابر است با:  ۲بنابراين احتمال خارج شدن حداقل   
n(A)P(A)
n(S)

  
22 11
120 60  

  ۲رياضي  ۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵
Aنكته: فاصلۀ نقطۀ    (x ,y )   از خط به معادلۀax by c     برابر است با:  0

ax by c
AH

a b

 


2 2
   

  
  

Aدانيم شعاع هر دايره، بر خط مماس به دايره، در نقطـۀ تمـاس عمـود اسـت، پـس فاصـلۀ  مي   ( , )4 كـه مركـز دايـره اسـت از خـط  2
x y a  3 4   باشد.  برابر شعاع مي 4

  كنيم:  ابتدا معادلۀ خط را استاندارد مي  

x y a   3 4 4 0  

( ) ( ) a a
r a a

      
       

2 2
3 4 4 2 4 12 8 4 2 10 10

253 4
  

  باشد.  مي ۱۰برابر  aپس مقدار مثبت   
  ۲رياضي  ۴۶صفحۀ *  متوسطسؤال: *  مشخصات ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶
  نكته: هرگاه دو زاويه از مثلثي با دو زاويه از مثلث ديگر برابر باشند، آنگاه آن دو مثلث متشابه هستند.   
  باشد.  مي kهاي متناظر نيز برابر  باشد، آنگاه نسبت ارتفاع kنكته: هرگاه در دو مثلث متشابه نسبت اضالع برابر   

Jn¼¶

tßHn ¾M ®MI£T¶

ˆ ˆAB || ED , AD A D
ˆ ˆABC , CDE: B E

ˆ ˆC C

  
  
  1 2

 
  

پس   
(pp)

ABC CDE
 

 ها در هـر دو مثلـث  هاي وارد بر آن بنابراين نسبت اضالع متناظر با نسبت ارتفاع
  برابر است: 

Zoh¶ nj KÃ¨oU

AD

AC BH AC AC
CD EH CD AC CD

AC AC /

    
  

   25

3 3
7 3 7

3 7 525 10

  

A
B

H C
H

E

D

7

3

1

2

ax by c   0

A
d

H

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۲۶ 
یور

شهر
 

۱۴۰
۰

  |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
ربی

تج
  

۱۶

  ۲رياضي  ۶۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷

)gنكته: دامنۀ تابع    )(x)
f

                                                برابر است با:    g g f( )
f

D D D x | f (x)   0  

  آوريم:  دست مي را به gو سپس دامنۀ  fابتدا دامنۀ   
fD ,  5  

   IÄg gD , ( , ) D ,      3 0 0 5 3 5 0  
  f gD D ,   3 5 0  

fها  ازاي آن كه به xاكنون بايد مقاديري از    (x)  fباشد از  مي 0 gD D  :حذف شود  
f (x) x , x    0 2 3  

  g
f

D , , ,    3 5 2 0 3  

اعداد صحيح  h(x)بنابراين در دامنۀ تابع    , , , , 3 1 1 2   وجود دارند.  4
  ۲رياضي  ۹۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸
  حل اول: راه  
yنكته: نمودار تابع    Cos x  در بازٔه,   0 صورت زير است و حداكثر و حـداقل  به 2

yترتيب  مقدار آن به  yو  1  1 باشد.  مي  
  
  
  

fبراي رسم نمودار تابع    (x) Cos(x )  1 yابتدا نمودار تابع  2 Cos x اندازٔه  را به
سمت چپ آورده و  ها به در راستاي محور طول 2

  بريم تا در نهايت به شكل موردنظر برسيم:  سمت باال مي ها بهyور واحد در راستاي مح ۱ وكنيم  ها قرينه ميxسپس نسبت به محور 
  
  
  
  
  

  

yشود و مقدار حداقل و حداكثر آن  ها مماس ميxبا توجه به شكل نمودار تابع يك بار به محور     yو  0    باشد.  مي 2
  حل دوم:  راه  

Cos(xدانيم  مي   ) Sinx f (x) Sin x     12توان نمودار تابع  ؛ يعني ميSin x شكل  را يك واحد به باال برد و بهf (x)  .رسيد  

  
  
  
  

  

  ۲رياضي  ۱۱۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹

aاعداد حقيقي مثبت و  bو  aنكته: اگر    ,b  b    باشند، آنگاه:  1 a b
a

log a log b log a
log b

    11  

x              با توجه به نكتۀ باال داريم:   
x xxlog x log log x log


    03

2 218 10 3 3 2 10  
logاكنون با فرض    x k2 :داريم  

x

k
log x k log , k k k k k

k k k


                   

2
2

31 3 10 642 0 3 10 3 10 3 0 64 16
3

  

log x x
log x k

log x x

  


  
    


2
12 332

3 8

1 2 23
  

xبديهي است     3 )تر است و در بازٔه  كه ريشۀ كوچك 2 , )31   قرار دارد.  3

2
Sin x

x

y

1

1 2

Sin (x ) 1

x

y

1
2

2
2



Cos x

x

y

1

1

2


2 

Cos(x ) 2
x

y

 2

1

1
3
2

2

2



Cos(x )  2

x

y

1

1
3
2

2

Cos(x ) 1 2

x

y

1
2
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  ۲رياضي  ۱۳۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۰

نكته: اگر در محاسبۀ   
x a

P(x)lim
Q(x)

  اي هستند داشته باشيم:   دو چندجمله Q(x)و  P(x)كه  

  P(a) Q(a)  xبـر  Q(x)و  P(x)دست آورد. در اين حالت  توان حاصل حد را با قوانين حد به ، در اين صورت نمي0 a پـذير  بخـش

P(x)عبارت هستند، بنابراين ابتدا 
Q(x)

xبر  Q(x)و  P(x)را با تقسيم   a دسـت  كنيم و سپس حاصل حـد را بـه ها ساده مي يا تجزيۀ آن

  آوريم. مي
xازاي  هاي صورت و مخرج به طبق نكته چون عبارت    xكنيم تا با ساده كردن عامل  ها را تجزيه مي شوند، ابتدا آن صفر مي 2  از صورت  2

  دست آوريم: و مخرج بتوانيم مقدار حد را به

x x x

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

       
   

3
22 2 2

4 2 2 2 2 4 8 4
2 4 4 6 6 32 8

  

  ۲رياضي  ۱۴۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱
fنكته: تابع    (x)  را درx c نـاميم، هرگـاه  از طرف چپ پيوسته مي

x c
lim f (x) f (c)


گـوييم  ، در ايـن صـورت مـيf (x)  درx c 

  پيوستگي چپ دارد. 
  f  درx    يوستگي چپ دارد، پس: پ 1

x

f ( ) a b f ( ) a b a b b

a b alim f(x) a ( ) b a b


 



                        
                      1

1 1 2 1 2 4 2 4 0

4 41 2 4
  

xدقت كنيد وقتي       يعني:  ،1
x x

x
x x

           
     

1 1
1

2 2 2 1
  

  ۲رياضي  ۱۵۱و  ۱۴۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲
  ر احتمال وقوع ديگري تأثير نداشته باشد. اند هرگاه وقوع هريك ب از هم مستقل Bو  Aنكته: دو پيشامد   
P(Aمعادل است با اينكه:  Bو  Aمستقل بودن دو پيشامد    B) P(A) P(B)    
Bمستقل از هم باشند، آنگاه پيشامدهاي  Bو  A پيشامدنكته: اگر دو    , A ،A ,B  وA ,B   .نيز مستقل از هم هستند  

A P(A) 
70
  قبولي رضا در كنكور :100

B P(B) 
25
  قبولي رضا در رانندگي :100

  كدام قبول شود برابر است با:  قبولي رضا در اين دو آزمون مستقل از هم است، احتمال اينكه رضا در هيچ  

%P(A B ) P(A ) P(B ) ( )( ) /           70 25 30 75 2251 1 22 5100 100 100 100 1000  

  ۲رياضي  ۲۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳
  نكته:  

u
ku k ( u ) k u k


    0 2 2 2
0  

  نويسيم: تر مي ابتدا معادله را ساده  

x x x x x x x x        2 2 2 215 15 12 15 15 12  
ن از روش تغييـر متغيـر اسـتفاده باشـد، بنـابراي با توجه به ظاهر معادله، به توان رساندن دو طرف معادله روش مناسبي براي حل سؤال نمي  

  كنيم.  مي
Ax x A x x A    02 2 215 15  

A
x x x x A A A A (A )(A ) (A )

A


                  
2 2 2 2 415 15 12 12 12 0 4 3 0 03




  

x معادله دو ريشۀ حقيقي دارد
x x A x x x x (x )(x )

x
 

               
2 2 2 2 115 15 16 15 16 0 1 16 0 16
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  ۱رياضي  ۵۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴
kو  kZنكته: اگر    x k   xباشد، آنگاه  1 k   باشد و برعكس.  مي  
kنكته: اگر    Z  باشد وxR  :داريم  

x k x k          
xباشد، آنگاه  xRنكته: اگر       Z باشد.  مي  
xعبارت      1 تواند از داخل جزء صحيح خارج شود، داريم: مقداري صحيح است، پس مي  

x x x x x x x x x


                                               1 5 1 5 1 5 2 4 2 2 3
Z

  

xاگر    2 5باشد، آنگاه با ضرب طرفين نامساوي در  3
  داريم:  2

مقدار مختلف دارد. ۳ x x , ,       

5 15 55 7 6 52 2 2  

  ۲رياضي  ۱۶۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵
nxهاي آماري  نكته: اگر ميانگين داده   ,x , , x  1 naxهـاي آمـاري  باشـد، ميـانگين داده xبرابـر  2 b ,ax b , ,ax b     1 برابـر  2

ax b باشد.  مي  
  شود.  جمع مي bضرب شده و با  aها نيز در  جمع شوند ميانگين آن bضرب و با عدد ثابت  aها در عدد ثابت  يعني اگر داده  
nxهاي آماري  نكته: اگر واريانس داده   ,x , , x  1 naxهـاي آمـاري  باشد، واريـانس داده 2برابر  ،2 b ,ax b , ,ax b     1 برابـر  2

a 2   باشد.  مي 2

CV    معيار به ميانگين است:  شود، برابر با نسبت انحراف نمايش داده مي CVنكته: ضريب تغييرات كه با   
x
   

nxهاي  فرض كنيد ميانگين داده   , x , , x  1   باشد، آنگاه:  2ها  و واريانس آن 2
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i

x x x
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2 3 91 44

2 3
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  هاي جديد : داده

xهاي جديد  پس ميانگين داده    ها  و واريانس آن 44 2   بوده است.  1
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  ها : داده
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  ۱شناسي  زيست ۱۲و  ۱۱هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۶
  . شود يم افزوده اختهي يغشا مساحت بر) توزياگزوس(ي ران برون يط در »الف - ۱۵« شكل اساس بر  
  :اه نهيگز ريسا بررسي  
  .دارد را مواد يۀتجز يبرا ها ميآنز از يانواع) تن كافنده( موزوزيل )۱  
  .دارند حضور يداخل يغشا برخالف ،يخارج يغشا در ها دراتيكربوه اخته،ي يغشا در ۱۰ شكل طبق ،برعكس )۲  
  .دارند زين وادم عبور يبرا يمنفذ و دارند نقش مواد انتقال در يسراسر يها نيپروتئ از يبعض فقط ۱۰ شكل طبق )۳  
  ۱شناسي  زيست ۲۳و  ۲۲هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۷
 كردن ييايقل و) خود ترشحات از يكي( كربنات يب ترشح به وابسته آن يها ميآنز عملكرد كه است لوزالمعده الؤس صورت در ه شد مطرح اندام  

  .باشد يم طيمح
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
 گـوارش از حاصـل( خـون قنـد غلظـت شـوند، يمـ ترشـح خـون بـه لوزالمعدهريز  بخش درون از كه گلوكاگون و نيانسول يها هورمون )۱  

  .كنند يم ميتنظ را) ها دراتيكربوه
  .دارند را نو اسيديآم به ها نيپروتئ يۀتجز ييتوانا همٔه باريك رود خود يها ميآنز )۲  
  كربنات افزايش يابد.  شود ترشح بي شود و با اثر بر لوزالمعده موجب مي ون ترشح ميهورمون سكرتين، از دوازدهه به خ )۴  
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  ۱شناسي  زيست ۲۷و  ۲۶هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۸
 خون باب، اهرگيس از يمشترك انشعاب توسط كوچك ٔهرود از يبخش و بزرگ ٔهرود! باالرو بخش ،يدرس كتاب ۲ فصل در ۱۵ شكل به توجه با  

  . كنند يم وارد آن به را
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .ديكن نگاه يدرس كتاب ۲ فصل ۱۴ شكل به نه،يگز نيا صحت از نانياطم يبرا )۱  
 ي گوارشـيهـا ميآنز ٔهمشـاهد امكان اما كند. از طرفي ديگر، ، ولي آنزيم ليزوزيم ترشح ميكند ينم ترشح يگوارش يها ميآنز بزرگ ٔهرود )۲  

هـاي گوارشـي در محـيط  البته اين آنزيم .دارد وجود اند، شد ترشح گريد يها اندام توسط كه بزرگ ٔهرود به ه شدوارد اتيمحتو در موجود
  رودٔه بزرگ غيرفعال هستند. 

  .است يدرس كتاب متن )۴  
  ۱شناسي  زيست ۳۲تا  ۳۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۹
  .ندارند را(سلوالز)  سلولز گوارش يبرا الزم آنزيم ديتول ييتوانا گاو همانند انورانج اغلبِ  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  دان بخش حجيم انتهاي مري است.  خوار، چينه در ملخ و پرندٔه دانه )۲  
 را دان نـهيچ و شـده ميحج يمر يبعق بخش ملخ در. است داده ليتشك را سنگدان و شده ميحج خوار دانه پرندگان در معده يعقب بخش )۳  

  .دهد يم ليتشك
 گـوارش يبرا تنها يگوارش ۀلول ملخ، در كه يحال در دارد، برعهده زين را بدن در مواد گردش ۀفيوظ گوارش، بر عالوه دريه يگوارش ۀسيك )۴  

  .است افتهي تخصص مواد
  ۱شناسي  زيست ۷۷و  ۶۵، ۴۶، ۴۵هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۰
 در تنهـا هـا آن يتنفس منافذ ،يدرس كتاب ۱۸ شكل طبق و) ازدهمي ۱ فصل( است شده ليتشك خورده جوش هم به هگر چند از حشرات مغز  

  .دارد قرار يشكم سطح
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
 ۀقورباغـ كيـ در تنفس سبب كه ييراهكارها ۀهم پس ،است يپوست تنفس يدارا يخاك كرم و دارد يشش تنفس حلزون نكهيا به توجه با )۱  

  .شود دهيد يز يخشك مهرگان يب در، ممكن است شود يم بالغ
  .يمنف نه و باشد يم مثبت فشار پمپ كمك به تنفس بالغ ۀقورباغ در) ۲  
 تمـام بـه دار ژنياكسـ خـون ٔهكبـاري انتقال) دهم ۴ فصل( شود يم دهيد ستانيدوز نوزاد و ها يماه در كه ساده خون گردش ستميس در )۴  

 اي، روده  واسـطۀ غـدد راسـت ي بـهغضروف يها يماه در اما ،باشد يم مضاعف خون گردش بر يتيمز كه افتد يم اتفاق ها اندام يها رگيمو
  .رود يم كار به ياسمز ميتنظ يبرا گوارش دستگاه

  ۱شناسي  زيست ۴۰و  ۳۷، ۳۶هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۱
  نادرست هستند. » ج«و » ب«موارد   
  :موارد يبررس  
 را حنجره يبرچاكنا همراه به يدرس كتاب ۳ شكل طبق كه اند يصوت يها پرده ،اند داخل سمت به مخاط يخوردگ نيچ حاصل كه ييها پرده) الف  

  .دهند يم ليتشك
 دهيپوشـ يا دنـده نيبـ يهـا چـهيماه توسـط ،اند گرفته قرار اول ٔهدند يباال كه شش يها بخش نيباالتر يدرس كتاب ۱۲ شكل اساس بر) ب  

  .اند نشده
  شوند.  ها نيز ديده مي هاي اصلي درون شش بخشي از نايژه) ج  
 از فشـار ،آن راثـ در كه شوند يم نهيس ۀقفس حجم شيافزا سبب كه شوند يم منقبض افراگميد و يخارج يا دنده نيب ۀچيماه يعاد دم در) د  

هاي گردن نيز به اين امر كمـك  در دم عميق، ماهيچه .شود يم جاديا يمكش فشارها  آن در و شده برداشته قلب مجاور يها اهرگيس يرو
  كنند.  مي

  ۱شناسي  زيست ۵۸و  ۵۵، ۵۱هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۲
  .است درست »ب« مورد تنها  
  :ردموا يبررس  
  .هستند يا ههست دوها  آن از يبعض و باشند يم يا هسته تك اغلب يقلب ۀچيماه يها اختهي) الف  
  .شود يم قسمت آن در خون انيجر شدن طرفه كي باعث انسان، خون گردش دستگاه از بخش هر در چهيدر وجود) ب  
  .باشد داشته هم يگريد يها هيال است ممكن و شده ليتشك ياصل يۀال سه از ها اهرگيس و ها سرخرگ ۀهم ٔهواريد) ج  
 از ياسـمز ارشـف ،يتراوشـ فشـار كاهش علت به ،ياهرگيس سمت در و ماند يم ثابت بلكه ،)كند ينم رييتغ( يابد نمي  شيافزا ياسمز فشار) د  

  .شود يم شتريب يتراوش
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  ۱شناسي  زيست ۶۶و  ۶۳، ۶۱، ۵۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۳
 حجم ز،ين ۲ ۀنيگز در. شود يم افتي يجانور يغذاها در تنها جگر، و قرمز گوشت آهن، برخالف 12B رايز باشد، يم نادرست ه شد گفته ۀجمل  

  .نديگو يم يا ضربه حجم شود يم خارج بطن كي از بطن انقباض هر در كه را يخون
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  شود.  مهره) ديده مي گردش خون بسته در كرم خاكي (نوعي بيترين  ) ساده۱  
 ليـنوتروف يها دانه كه باشد يم لينوتروف دارد، يچندقسمت ۀهست كه يديسف گويچۀ و لينوفيائوز دارد، يدمبل ۀهست كه يديسف گويچۀ )۳  

  .دنباش يم زير ل،ينوفيائوز يها دانه برخالف
  متن كتاب درسي است.  )۴  
  ۱شناسي  زيست ۶۶و  ۶۰، ۴۹هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۴
  :موارد يبررس  
  .دارد همولنف زين خون يجا به و ندارد رگيمو ملخ) الف  
  .كند عبور ها رگيمو ٔهواريد از روش دو هر از تواند يم آب) ب  
  .دهد يم عبور خود از را رهيت خون كه بوده يشش ينيس ۀچيدر قلب، ۀچيدر نيتر ييجلو) ج  
  !)را ها رگيمو نه( .كند مي گشاد را كوچك يها سرخرگ ،دياكس يد كربن و ندارند چهيماه ها رگيمو كه شود دقت) د  
  ۱شناسي  زيست ۷۴و  ۷۲، ۷۱هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۵
   شوند. وسيلۀ ترشح دفع مي يون هيدروژن، برخي از داروها و سموم به  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .شود يم رهيت خون رنگ هنله مجاورت در و مانده يباق روشن رگ،يمو خون همچنان بخش دو هر در )۱  
  .دارد رو نييپا ۀهنل ميضخ بخش به نسبت يشتريب طول اما ي،كمتر قطر باالرو ۀهنل ميضخ بخش ي،درس كتاب ۴ شكل به توجه با )۲  
  شود. شوند، عمل تراوش فقط در كپسول بومن انجام مي مانندي هستند كه در كليه ديده مي ومن، دو ساختار قيفلگنچه و كپسول ب )۴  
  ۱شناسي  زيست ۷۴و  ۷۳هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۶
  . است ترشح از شيب بازجذب زانيم ،فلش كي با را ترشح يول ،دهد يم نشان را بازجذب فلش دو با كه تاب درسيك ۶ شكل به توجه با  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  شوند و نه برعكس.  طي عمل ترشح، مواد دفعي از خون وارد گرديزه مي )۱  
  شود.  صورت غيرفعال انجام مي عمل تراوش به )۳  
  شود.  كننده انجام مي عمل ترشح در گرديزه و لولۀ جمع )۴  
  ۱شناسي  زيست ۸۱و  ۸۰هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۷
ٔه كننـد نيمأتـ انـدامك از منظور و است) وهسته توپالسميس ،ييپالسما يغشا: شامل ( پروتوپالست همان ياهيگ ۀاختي ٔهزند بخش از منظور  

  .است توپالسميس از يبخش راكيزه. باشد يم) زهيراك(ي توكندريم اخته،ي يبرا يانرژ
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .باشد يم پروتوپالست و توپالسميس از يبخش سهيسبزد. باشد يم سهيسبزد دارد، نهيسبز فراوان مقدار كه ياهيگ يها اختهي ٔهژيو اندامك )۲  
 دارد، وجـود الن كـه هرجـا الزامـاً امـا دارد؛ وجـود زيـن الن دارد، وجـود پالسمودسم هرجا كه ديباش داشته توجه ديبا نكته نيا به )۳  

  .ميندار پالسمودسم
 نيپسـ ٔهواريـد هـا هيـال آن مجمـوع به كه شود يم ساخته زين نينخست ٔهواريد بر عالوه يگريد يها هيال ،ياهيگ يها اختهي يبعض در )۴  

  .نديگو يم
  ۱شناسي  زيست ۱۰۲و  ۱۰۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۸
  .است درست »الف« مورد فقط  
  :موارد يبررس  
  .كند يم ايمه شهير مناسب نفوذ يبرا را خاك طيشرا كه شود يم خاك حالت شدن ياسفنج باعث اخاكيگ) الف  
  كنند.  فسفات فراهم مي خصوص بهها (ميكوريزاها) براي انواعي از گياهان، مواد معدني و  اي قارچ ريشه) ب  
ي شـكل از را تروژنين فقط بلكه دهند، ينم انجام تروژنين تيتثب ساز، اكيآمون يها يباكتر كه ديباش داشته توجه نكته نيا به ديبا نجايا در) ج  

  .دنكن يم ليتبد) وميآمون( گريد شكل  به) يآل مواد در موجود تروژنين(
  .دارند يستيز هم ها قارچ با) نهاندانگان و بازدانگان( دار دانه اهانيگ درصد ۹۰ حدود) د  
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  ۲شناسي  زيست ۳۶و  ۱۱، ۱۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۹
  .كند ينم ميتنظ را بدن يدما النخاع بصل يول ،است النخاع بصل همخچ پشت و نييپا يماه در  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
 انسـان در كـه اسـت يينـايب لـوب يمـاه لوب نيتر بزرگ )۱  

  .شود يم آن وارد يعصب يها اميپ
 يهـا اميـپ كـه اسـت مخچـه يمـاه مغـز بخـش نيباالتر )۲  

 آن به از بخش دهليزي گوش دار مژك يكيمكان يها هدرنيگ
  .رسد يم

 و يينـايب لـوب دو نيبـ كـه است يماه مغز در يبخش مخ )۳  
 هـم كيـمبيل ۀسامان با انسان در و گرفته قرار يماه ييايبو

  .دارد ارتباط
  ۲شناسي  زيست ۳۳و  ۲۸، ۲۷، ۱۸هاي  صفحه* دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۰
  .باشند يم نادرست همۀ موارد  
  .دندار قرار هاي كاسۀ چشم و استخوان چشم ٔهكربين   چهيماه يها بافت الف)  
  .دارند اي ياخته جسم يول ،ندارند گره خود يرو بر ايپالنار يعصب طناب دو ب)  
 و انـد نرفته آن يانتها تا اند شده ملخ يها شاخك وارد كه يعصب يها رشته ج)  

  .باشند يم(نه مركزي)  يطيمح اعصاب وجز
  اي وجود ندارد. جسم ياخته ،مگس يحس يموها درون رو روبه شكل طبق د)  
  ۲شناسي  زيست ۳۴و  ۳۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۱
  .دارند غيرعصبي ۀاختي خود كنار در ،انسان در هاي شيميايي) يي (گيرندهچشا و ييايبو ٔهرنديگ دو هر يدرس كتاب اساس بر  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .ندارند اتصال هيپا يغشا باها  ۀ آنهم و چنداليه هستند نوع از ها رندهيگ ٔهكنند احاطه يپوشش بافت ي،درس كتاب شكل طبق )۱  
  .ندارند را پروانه شاخك دنيد ييتوانا ي،درس كتاب شكل اساس بر كه چشم مركب هستند يدارا حشرات )۳  
  .ي سيناپس (همايه) دارد و متصل نيستعصب رشته دو اب يجانب خط ٔهرنديگ هر ي،اهم در )۴  
  ۲شناسي  زيست ۵تا  ۳هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۲
  .شود باز مجاور يميسد دار چهيدر كانال تاس ممكن و شوند يم بسته ها كانال نيا يميپتاس دار چهيدر يها كانال شدن باز از يكوتاه زمان از پس  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .شوند يم بسته نكهيا نه ،هستند بسته يميسد دار چهيدر يها كانال ،شوند يم باز يميپتاس دار چهيدر يها كانال كه يزمان) ۱  
  .ودش ينم شروع يميپتاس دار چهيدر يها كانال شدن باز با و دارد وجود ي هميشهميپتاس و ميسد پمپ تيفعال )۲  
  .باشد افتهي انيپا اميپ تيهدا و دهيرس آكسون ۀانيپا به اميپ است ممكن) ۴  
  ۲شناسي  زيست ۴۰و  ۳۹هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۳
 وارد آن به ييراهامج قيطر از اعصاب و ها رگ كه شود يم مشاهده يونديپ بافت جنس از هيدوال يا پرده ،ران استخوان سطح نيتر يخارج در  
  .است دربرگرفته را ران استخوان وستهيناپ صورت به پرده نيا جهينت در و شوند يم خارج آن از و
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .باشد يم زين هاورس از خارج در ييها بخش يدارا و نشده ليتشك هاورس از فقط مكمترا ياستخوان بافت )۱  
  .ندارند قرمز مغز ها استخوان ۀهم و دهد يم رخ بدن يها استخوان از ياريبس در يساز خون ،ازدهمي ستيز ۳ فصل ۱ جدول طبق )۲  
 در و كننـد يمـ قطع هم با را ييباال و ينييپا يها اختهي ارتباط كه شوند يم رد اعصاب و ها رگ شامل يافق يمجراها هاورس، ۀسامان هر از )۴  

  .دارد يتوپالسميس ارتباط خود ينييپا اي ييباال ۀاختي با هاورس ستميس در اختهي هر گفت توان ينم جهينت
  ۲شناسي  زيست ۵۰و  ۴۹، ۴۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۴
 ۀچـيماه هردر ، اما است يا چندهسته ليدل نيهم به و است شده جاديا ينيجن دوران در اختهي چند وستنيپ هم به از ياسكلت ۀچيماه تار هر  

 كه شود يم هم يونديپ بافت يها اختهي و يعصب يها اختهي مثل يگريد يها اختهي، يا چهيماه يتارها بر عالوه ي مانند ماهيچۀ دلتايي،اسكلت
  .ستين صادق ها اختهي آن با رابطه در گزينه نيا
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .يدرس كتاب متن) ۱  
  .ماند يم يباق ثابت صورت هر در نيوزيم و نياكت طول )۲  
  .دارند يا چهيماه تار نوع كي فقط ها چهيماه از يبرخ و هستند تند و كند يا چهيماه تار نوع دو هر شامل بدن يها چهيماه از ياريبس )۴  

¾`h¶

ÌIhº

ÂÄI¹ÃM J¼²

g¶
ÂÄIÄ¼M (ÁIÀpIÃQ) ÁIÀïJ¼²

ÂÄI¹ÃM K~ø
ÌIh¹²Hï®~MÂÄIÄ¼M K~ø

 Á IÀ ½k ºo Ã ¬
 Â ÄIÃμ Ã {

 Â v e  Á ¼ ¶

m ÿ ¹ ¶

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۲۶ 
یور

شهر
 

۱۴۰
۰

  |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
ربی

تج
  

۲۲

  ۲شناسي  زيست ۵۹و  ۵۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۵
 ترشـح آن از و رهيـذخ نيپسـ بخـش در امـا ،شده ساخته پوتاالموسيه در كه است نيتوس ياكس هورمون مان،يزا عيتسر در مؤثر ونهورم  
  .است نيپس بخش از تر شيب نيشيپ بخش حجم ازدهم،ي ستيز ۴ فصل يها شكل طبق. شود يم
  :ها نهيگز ريسابررسي   
تواننـد  شوند، ولي تنها زماني مي پس در همه جاي بدن كه رگ خوني وجود دارد ديده ميشوند،  ها چون وارد جريان خون مي همۀ هورمون )۱  

  مؤثر باشند كه در آن اندام گيرنده داشته باشند. 
 عملكـرد ميتنظـ تنها FSH و LH هورمون دو، اما كند يم ميتنظ را هيكل فوق يها غده نيهمچن و يجنس يها غده دعملكر نيشيپ بخش )۲  

  .دارند برعهده ار يجنس يها غده
 باعـث كـه كنـد يمـ ترشح مهاركننده و آزادكننده نام به ييها هورمون و دارد ارتباط نيشيپ بخش با يخون يها رگ توسط پوتاالموسيه )۳  

  .شود متوقفها  آن ترشح نكهيا اي شوند، ترشح نيشيپ بخش يها هورمون شوند يم
  ۲شناسي  زيست ۵۹و  ۵۸هاي  هصفح*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۶
  شود.  ها و باال رفتن دماي بدن مي پركاري تيروئيد باعث افزايش سوخت و ساز ياخته  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
 نيـا. مييگو يم يديروئيت يها هورمون 4T و 3T هورمون دو به كه شوند يم ترشح4T و 3T و نيتون يكلس هورمون سه ديروئيت ٔهغد از) ۲  

  تونين فقط در استخوان گيرنده دارد.  كلسي .دارند رندهيگ بدن ٔهزند يها اختهي تمام در هورمون دو
  .است كسانيريغ هم ازها  آن فواصل اما ،دارند قرار ديروئيت ٔهغد يپشت سطح در ديروئيپارات ٔهغد چهار ي،درس كتاب ۴ فصل ۹ شكل طبق )۳  
  .شود يم استخوان از ميكلس برداشت عدم باعث بلكه ،شود ينم خون ميكلس برداشت باعث نيتون يكلس هورمون )۴  
  ۲شناسي  زيست ۷۶و  ۷۳، ۷۲، ۷۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۷
  .هستند رستد »د«و » ج«، »الف« موارد  
  بررسي موارد:  
  هر دو خط دوّم و سوّم توانايي تشخيص خودي از بيگانه را دارند. ) الف  
  .رنديگ يم منشأ يديلنفوئ ۀاختي از سوم خط در ها تيلنفوس و دوم خط در يعيطب ٔهكشند ۀاختي) ب  
  كنند.  مبارزه مي HIVبا ويروس  Tهاي  همچنين لنفوسيتواسطۀ توليد پادتن و  و خط سوّم به Iواسطۀ توليد اينترفرون نوع  خط دوّم به) ج  
  .است دار حافظه خاطره يها تيلنفوس ديتول ۀواسط به سوم خط) د  
  ۲شناسي  زيست ۷۵و  ۷۴، ۷۲هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۸
  .كند حمله ،دارد يرخوديغ منشأ كه اندام و بافت آن به گر،يد فرد از اندام اي بافت ونديپ يپ در است ممكن هم T تيلنفوس  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
 مـوسيت بـه و شـده خون وارد T تيلنفوس اما شود، يم بالغ جا همان در B تيلنفوس و ندآي يم وجود به استخوان مغز در ها تيلنفوس تمام )۱  

  .شود يم بالغ آنجا در و رود يم
  .است درست كامالًطبق شكل كتاب درسي،  )۳  
  .هستند كننده عمل نوع از ،شوند يم ليتشك پادگن با هياول تيلنفوس برخورد يپ در كه هايي تيلنفوس شتريبكتاب درسي  شكل طبق )۴  
  ۲شناسي  زيست ۹۴و  ۸۷، ۸۵، ۸۲هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۹
ۀ تلوفـاز لـو در مرح شوند يم طول كاهش دچار گريد يگروه و طول شيافزا دچار ها شتهر از يگروه كتاب، شكل به توجه با آنافاز، ۀمرحل در  

  كنند.  ها شروع به باز شدن مي تن فام
  ها: گزينه بررسي ساير  
  .ميتوز ميتقسمرحلۀ  از قبل نه ،باشد يمياختۀ مادري  s مرحله از قبل همانندِ ي،دختر هاي اي در هريك از ياخته ) تعداد دناي هسته۱  
  تقسيم سيتوپالسمي انجام ندهند.  نكهيا نه شوند اي مي و چندهسته وندنديپ يم هم به ينيجن ٔهدور در ياسكلت يا چهيماه يها ياخته) ۲  
  !ميتقس شروع نه ، شود مي ها ياخته ميتقس شيافزا باعث) ۴  
  ۲شناسي  زيست ۱۱۷ تا ۱۱۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۰
  اكي لقاح دو طرفي دارد كه داراي تنفس پوستي و گردش خون بسته است. كرم خ  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .ندارد دادن ريش ييتوانا يول ،است رحم يدارا پهن كرم )۱  
  .ندارند را تخمك كردن آزاد ييتوانا اي دارند، ولي هاي نر، قلب دوحفره و ماهي ستانيدوز نوزاد) ۲  
 دو تخمك يها تن فام ابتدا شود، يم انجام مار در كه ها روش از يكي در. شود يم انجام روش دو به كه است ييبكرزا مثل ديتول نيا از منظور) ۴  

  .شود يم ريتكث ،ندارد نام تخمك گريد كه حاصل ۀاختي سپس و برابر
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  ۲شناسي  زيست ۱۱۰و  ۱۰۹هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۱
  HCG وارد تواند يم نيجن خون به ورود بدون نيبنابرا ،دارد قرار جفت يمادر بخش مجاورت در ونيكور و شده ترشح و ديتول ونيكور توسط 

  .شود مادر خون
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .شود يم پر عاتيما با آن درون و ديآ يدرم يتوخال ٔهكر شكل به ،رحم به دنيرس از پس موروال )۱  
  .شود يم كاسته فالوپ يها لوله قطر از م،يشو يم تر كيزدن رحم به هرچه )۲  
  شود.  ساعت اوليه) خارج مي ۳۶( Gكند و از مرحلۀ  ساعت بعد از لقاح، تخم شروع به تقسيم شدن مي ۳۶ درسي كتاب متن طبق )۳  
   ۲شناسي  زيست ۱۱۱و  ۱۰۶، ۱۰۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۲
ها سيتوپالسم بيشتري داشته باشـند و بتواننـد نيازهـاي  زايي، تقسيم سيتوپالسمي بعد از هر ميوز، نابرابر انجام شده تا اووسيت طي تخمك  

  رشد و نموّ جنين در مراحل اوليه را برآورده كنند. 
  ها: بررسي ساير گزينه  
 ميتقسـ قسـمت چنـد اي دو به تيبالستوس يدرون ٔهتود اي شوند، جدا هم از ياديبن يها اختهي ،است ممكن ،تخم يۀاول ماتيتقس نيح در) ۱  

 ياديـبن يهـا اختـهي شدن جدا از ها نيجن ۀهم نيبنابرا ،اند همسان ها نيجن نيا كه رديگ يم شكل نيجن كي از شيب حالت، نيا در. شود
  .شوند جاديا تيبالستوسٔه تود شدن جدا از است ممكن بلكه ،شوند ينم جاديا

اي ايجـاد  هاي جدار داخلي رحم را تخريـب و حفـره كند كه ياخته اي ترشح مي كننده هاي هضم فوبالست، آنزيمو) جهت عمل جايگزيني، تر۲  
  شود.  گيرد، پس اين حفره از اول در جدار رحم وجود ندارد، بلكه ايجاد مي كند كه بالستوسيست در آن جاي مي مي

  .رحم يها وارهيد نه ،شود يم بيتخر رحم يداخل ٔهواريد) ۳  
   ۲شناسي  زيست ۱۳۶و  ۱۳۵، ۱۲۴، ۳۴هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۳
  .دهند يم گل دوره كي فقط خود عمر تمام در ها، ساله چند از يبعض و ها ساله دو و ها كسالهي ۀهم  
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  .دارند را فرابنفش افتيدر ييتوانا حشرات از يبرخ فقط، اما هستند حشرات زا ها افشان گرده اكثر )۱  
سرعت رشد كند، در نتيجه ساقه باريك و دراز شده و چون بافت استحكامي (مانند كالنشيم) كافي نـدارد  شود ساقه به سبب مي نيبرليج )۲  

  شود.  خم مي
  .باشد يم يمادگ و كاسبرگ با تماس در گل از بخش نيا كه است نهنج رشد حاصل بيس ٔهويم )۴  
   ۲شناسي  زيست ۱۳۲و  ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۱هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۴
  نادرست هستند. » د«و » ج«، »ب«موارد   
  بررسي موارد:  
  .است يسأر و يجانب ۀجوان فاقد ينيزم بيس ٔهغد. است درست الف)  
 ياهـانيگ در نر يجنس ۀاختي: درسي كتاب متن. باشد يم يحركت ۀليوس يدارا آن نر گامت كه ستين ياهيگ هاتن خزه اهيگ. است نادرست ب)  

  .دارد يحركت ۀليوس جانوران در نر يجنس ۀاختي همانند خزه، مانند
  شوند.  هلو و آلبالو، هر دو ميؤه حقيقي هستند و از رشد و تمايز تخمدان ايجاد مي. است نادرست ج)  
  .است ينيزم رو شيرو يدارا اما ،است يا لپه تك ياهيگ ازيپ ؛نقض مثالِ. است تنادرس د)  
   ۲شناسي  زيست ۱۴۴تا  ۱۴۲، ۱۴۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۵
ته و تقسيم آن، باعث افزايش ها از طريق رشد طولي ياخ ها با افزايش رشد طولي ياخته و جيبرلين . اكسيناست شده انيب يدرست به اول مورد  

  شوند.  طول ساقه مي
  :واردمبررسي ساير   
  .هاست نياكس از يمخلوط ينارنج عامل )۲  
  .هستند باز شهيهم و بوده ها رگبرگ يچوب آوند يانتها كه دارند حضور يآب يها روزنه برگ يۀحاش اي لبه در )۳  
  .وندش يم يا پنبه چوب برگ شدن جدا از بعد ها اختهي )۴  

  
 ۱فيزيك  ۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۶
  ۱فيزيك  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴۷

mN mN N cm N/ / / / Pa
mNcm cm m m



      
3 2 1 1

2 2 4 2 2
10 16 2 6 2 6 2 10 6 2 101 10
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  ۱فيزيك  ۲۶و  ۲۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۸
  ۱فيزيك  ۳۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: سخپا -۱۴۹

  
F P A gh A P A   1 1 1    
F P A gh A P A   2 2 2    
F F gA(h h ) N           4 2

2 1 2 1 1000 10 20 10 30 10 6   
  

  ۱فيزيك  ۳۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۰
  حالت اول:  

A) ۱رابطۀ ( BP P P P gh    1    
  الت دوم:ح  
درصد اضافه شده، با توجه به اينكه مساحت مقطع ثابـت اسـت،  ۶۰در حالت دوم، چون حجم گاز   

/يابد؛ يعني گاز در شاخۀ سمت چپ  درصد افزايش مي ۶۰پس ارتفاع گاز  h0 تـر آمـده  پـايين 6
رفته، با توجه بـه تسـاوي حجـم باالتر  xٔه  انداز است. اگر فرض كنيم سطح مايع در طرف مقابل به

  ه خواهيم داشت: شد جا مايع جابه
/ h A x A x / h    0 6 2 0 3   

A) ۲رابطۀ ( BP P P P g( / h x h) P g / h           2 0 6 1 9    
(2) » (1) ôMH»n P P Pa P / gh P gh

/ gh / h h / m cm
         
          

2 1 1800 1 9 1800
0 9 1800 0 9 1000 10 1800 0 2 20

    

  
  

  ۱فيزيك  ۷۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵۱

f kE E W ( mv ) ( mv ) f d d

d d / m

                 

     

2 2 2 2
2 1 2 1

1 1 1 10 0 2 6 2 10 52 2 2 2
36 100 5 12 8

   

  ۱فيزيك  ۷۳و  ۶۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۲

h dSin m    130 6 32   

K K1 2   
·p» ¥I§õÅH n¼U¼¶ n¼U¼¶t kW W W W K mgh f d W             : قضيۀ كار و انرژي جنبشي 0

n¼U¼¶W J      20 10 3 100 6 1200  

n¼U¼¶
av

W
P / W

t
  

 
1200 2 58 60   

  ۱فيزيك  ۱۰۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۳
C , m m     2 1 2 120 2   

Q Q m c ( ) m c ( ) m ( ) m ( )
( ) ( ) C

                     
                    

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

0 0 2400 25 2 400 25 0
3 25 25 0 75 3 25 0 3 100   

C
   
    
    

2 1
1

1 2

20
20

3 100
   

  ۱فيزيك  ۹۳و  ۸۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۴
  توان نوشت: با توجه به نمودار مي  

L L T /
K

           5
1

10 2 200 100 10   

V V T V cm           5 2 3
13 40 3 10 50 6 10   

  ۱فيزيك  ۱۰۴ و ۱۰۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵۵

h1
h2

F1

F2

h
A B

P1

h
A B

P2

A B

/ h0 6

/ h0 3
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  ۲فيزيك  ۱۰و  ۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۶
  شود؛ يكي از طرف ميدان يكنواخت و ديگري از طرف بار مقابل. به هر بار دو نيرو وارد مي  

q q
F k N

r





       


181 2 9 5
2 4

2 1 109 10 2 10
9 10

  بزرگي نيروي بين دو بار 

F E q N      4 9 5
1 1 10 2 10 2   كند. وارد مي q1: نيرويي كه ميدان به بار  10

F E q N     4 9 5
2 2 10 1 10   كند. وارد مي q2: نيرويي كه ميدان به بار  10

صفر است، اما براينـد نيروهـاي  q1است. در اين لحظه برايند نيروهاي وارد بر ذرٔه  زيربارها مطابق شكل  شدن وضعيت نيروها در لحظۀ رها  
كنـد و  دو بار كـاهش پيـدا مـي ، فاصلۀq2محض حركت بار  د و بهكن حركت مي q1سمت بار  به q2سمت چپ است، پس بار  به q2وارد بر 

 q1شود، ثابت است. در نتيجه برايند نيروهـاي وارد بـر بـار  يابد؛ اما نيروهايي كه از طرف ميدان وارد مي نيروي كولني بين دو بار افزايش مي
  كنند. سمت هم حركت مي سمت چپ خواهد شد، پس هر دو به به q2نيروهاي وارد بر  سمت راست و برايند به

  
  ۲فيزيك  ۲۲ و ۲۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵۷

E E B AW U q V q(V V ) ( )( ( )) J               2 20 20 80   
  ۲فيزيك  ۳۳و  ۳۱هاي  صفحه*  متوسط: * لسؤا مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۸
  با توجه به اينكه تمام تغييرات پس از جدايي خازن از باتري صورت گرفته؛ پس بار خازن ثابت است:  

C C1 2    
C / C2 2 4    

Q
U C C
U C /Q

C

   

2

2 2 1
21 2
1

1
2 2 5

2 4 61
2

   

%U U
/

U
      2 1
1

5 6 100100 100 16 66 6  ات انرژي خازن: درصد تغيير  

  ۲فيزيك  ۴۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۹
qضرب يكاي جريان الكتريكي در زمان است و طبق رابطۀ  آمپرساعت حاصل   I t  ، .يكاي بار الكتريكي است  
  ۲فيزيك  ۵۷تا  ۵۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۰
  توان نوشت: باشد، مي Iبرابر  R2اگر جريان عبوري از مقاومت   

IR I R I I  3 3 2 2 3 2   

II I I I I    1 2 3
3

2 2   

P R I R I R R
R R

P R I R I

         
    

2 2
1 1 1 1 1 1

2 22 2
2 2 2 2

9900 900 9 44
300 4 3300

   

  ۲فيزيك  ۷۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۱
  است. 30شود. زاويۀ بين سرعت و خطوط ميدان نيز  سو مي نيرو، طبق قاعدٔه دست راست برون بار ذره منفي است و جهت  

F q vBSin / N           9 4 4 15 10 6 10 300 10 4 52   

  ۲فيزيك  ۸۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۲
  با:لوله برابر است  باشد، طول سيم Nلوله  هاي سيم اگر تعداد حلقه  

L N m   31 10   
NI N IB I A
L N

 


        


4 7
360 10 12 10 5

10   

  ۲فيزيك  ۸۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۳
  خالف جهت ميدان خارجي هستند، اين ماده ديامغناطيس است. ههاي ايجادشده در ماد با توجه به اينكه دوقطبي  

N 52 10 N 52 10

q1

N 52 10 N510

q2

R R2
R1

R R3 2
I3

2

I

I
2
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  ۲فيزيك  ۹۲و  ۹۱ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۴
چرخد، شار مغناطيسي عبوري از حلقه (از راست به چپ) در حال كاهش است. در نتيجه طبق قانون لنـز، جريـاني در  مي 90ربا  وقتي آهن  

شـدن بـه حلقـه خواهـد بـود؛ در نتيجـه شـار   در حال نزديك Nچرخد، قطب  درجۀ ديگر مي ۹۰شود؛ اما وقتي  ) در حلقه القا مي۱جهت (
) خواهد بود تا بـا ۱مغناطيسي عبوري از حلقه (از چپ به راست) در حال افزايش خواهد بود و طبق قانون لنز، مجدداً جريان القايي در جهت (

  اين افزايش شار مخالفت كند.
  ۲ك فيزي ۹۸و  ۹۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۵

tT / s
N


  
60 0 023000   

Tكشد تا جريان از صفر به مقدار بيشينه برسد و مجدداً صفر شود، برابر  زماني كه طول مي مدت  
Tt                 است: 2 / s ms  0 01 102   

  
  ۱شيمي  ۷تا  ۵هاي  * صفحه متوسطال: * مشخصات سؤ ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۶
  درست است.» پ«فقط عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
Mgالف) در يون    26 2

  ها است. درصد بيشتر از شمار الكترون ۴۰ها  نوترون وجود دارد، يعني شمار نوترون ۱۴الكترون و  ۱۰، 12

)دروژن ترين راديوايزوتوپ هي ب) در اتم سبك   H)3
)ها  شمار نوترون ،1 ) 3 1   است.  برابر شمار الكترون و دو  برابر شمار پروتون دو 2

X، سه الكترون كمتر از Xت) اتم    3  صورت  هنوترون است و نماد آن ب ۱۶پروتون و  ۱۵الكترون،  ۱۵دارد؛ بنابراين دارايX31
  باشد. مي 15

  ۱شيمي  ۱۹و  ۱۸، ۱۵هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۷

/    كنيم: ابتدا جرم مولي ميانگين گاز كلر را محاسبه مي   g Cl
mol Cl / g Cl

/ mol Cl
 2

2 2
2

14 241 71 20 2   

/توان  بنابراين جرم اتمي ميانگين كلر را مي   amu35   در نظر گرفت: 6
F

M M (M M ) / / F F F           2
1 2 1 2 2 135 6 35 0 02 30 100 30 70100   

  ۱شيمي  ۳۴تا  ۳۰هاي   * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۶۸
sصورت  آن بهوجود دارد؛ پس آرايش الكتروني  p2و  s3هاي  الكترون در زيراليه ۷در اتم عنصر موردنظر،    s p s2 2 6 11 2 2 و عنصري متعلق  3

  است.  ۱۱به گروه اول و دورٔه سوم جدول با عدد اتمي 
  ۱شيمي  ۳۴تا  ۳۲هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۹
بـراي جدول تعلق داشته باشد و  ۱۳و  ۱۱، ۶، ۱هاي  تواند به گروه شود، يعني اين اتم مي ختم مي p14يا  s14آرايش الكتروني اتم موردنظر به   

  توان در نظر گرفت.  را مي ۳۱و  ۲۹، ۲۴، ۱۹هاي اتمي  آن عدد
  ۱شيمي  ۸۱و  ۸۰هاي   * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۰
HNOصورت  شده به معادلۀ موازنه   P O HPO N O  3 4 10 3 2 54 4   است: 2

mol N O mol P O
/ g N O / mol P O

g N O mol N O
  2 5 4 10

2 5 4 10
2 5 2 5

1 12 16 0 01108 2   

  ۱شيمي  ۹۲و  ۹۱هاي   * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۱
nAنماد كاتيون فلز را     صورت  گيريم. با توجه به اينكه فرمول يون كربنات به در نظر ميCO 2

  است، خواهيم داشت: 3
nA (CO ) n n    2 3 2 4 14 3   

POفرمول يون فسفات،    3
IÀï´UH nIμ{ Ì¼μ\¶A    است: 4 PO APO    3 3

4 4 6  
  ۱شيمي  ۷۹و  ۷۸هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۲
22/، حجم مولي گازها برابر با STPدر شرايط      ليتر است؛ بنابراين خواهيم داشت: 4

Â²¼¶ ³o]Â²I«a Â²¼¶ ´\e / g L
/

   140 1 7922 4    

  ذره نشان داده شده است. ۱۰در شكل،   

½nl ½nl 
molmol/ L mol mol / mol

/ L
     

1
1 1 182 8 1 0 012522 4 8 10 80   
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  ۱شيمي  ۱۰۰و  ۸۱هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۳
mol CO mol LiOHmL CO / mol LiOH

mL CO mol CO
  2

2
2 2

1 2560 0 0522400 1   

) ۸/۰شود و شمار مول آن در محلول از  تيم هيدروكسيد مصرف ميمول لي ۰۵/۰طي اين فرايند،    / / ) 0 4 2 0 يابد،  كاهش مي ۷۵/۰به  8
  مول بر ليتر خواهد شد. ۳۷۵/۰يعني غلظت مولي آن 

/ mol / mol L
L

  10 75 0 3752  

  ۱شيمي  ۹۰و  ۸۹هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۴
توان چند قطره محلول باريم نيترات را به آن اضافه كرد و تشكيل رسوب سـفيدرنگ  خيص وجود يون سولفات در يك نمونه آب، ميبراي تش  

  باريم سولفات، نشانه اي بر وجود سولفات در محلول است.
  ۱شيمي  ۱۰۲تا  ۱۰۰هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۵
  درست هستند.» ت«و » الف«هاي  عبارت  
  شود. حل مي Aگرم مادٔه  ۴گرم آب، حداكثر  ۱۰۰وجود دارد؛ بنابراين در  Aگرم  ۲گرم آب و  ۵۰سيرشده،   گرم محلول ۵۲الف) در   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
كـرد. بـراي برخـي از ايـن  توان مقدار بيشتري از تركيب يوني را در آب حل هاي يوني، با افزايش دماي محلول مي ب) براي برخي از تركيب  

  يابد. پذيري كاهش مي ها مانند ليتيم سولفات، با افزايش دما، انحالل تركيب
محلول در  تركيبي كم Xگرم)، مادٔه  ۰۲۵/۰گرم آب،  ۱۰۰حل شود (در  Xگرم از ماده  ۰۵/۰حداكثر  ،C25گرم آب با دماي  ۲۰۰پ) اگر در   

  گرم آب دارد. ۱۰۰گرم در  ۱گرم و كمتر از  ۰۱/۰پذيري بيشتر از  زيرا انحالل شود، آب محسوب مي
  ۲شيمي  ۸تا  ۶هاي   * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۶
يافـت و هاي يوني  اتمي در تركيب صورت يون تك توان به ) را ميClو  Na ،Mg ،Al ،P ،Sعنصر ( ۶، يا ورهددر بين عناصر دورٔه سوم جدول   

  ) در حالت آزاد و جامد، سطحي درخشان دارند.Alو  Na ،Mgعنصر فلزي ( ۳در بين اين عناصر، 
  ۲شيمي  ۲۱و  ۲۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۷
  هاي حاوي يون مس، واكنش دهد. تواند با محلول بيشتر از فلز مس است و مي Xپذيري فلز  واكنش  
  هاي نادرست: رتبررسي عبا  
  هاي پايدارتري دارد. پذيرتر است و تركيب فلزي واكنش Xاست، زيرا  Xتر از استخراج فلز  ) استخراج فلز مس آسان۱  
Feصورت  پذيري اين سه فلز به ) مقايسۀ واكنش۳   X Cu   .است  
  نگهداري كرد.  Xي از جنس فلز توان در ظرف هاي فلز آهن را مي هاي داراي يون ) محلول تركيب۴  
  ۲شيمي  ۲۵تا  ۲۲هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۸
C(s)صورت  شده به معادلۀ موازنه   FeO(s) Fe(s) CO (g)   22   است.  2

mol CO g COg C mol C/ g C / g CO
g C g C mol C mol CO

     


2 2
2

2

1 4460 11 5 3 3100 12 1 1   

  ۲شيمي  ۴۲تا  ۳۲هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۹
  درست هستند.» ت«و » الف«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  تر و فرّاريت كمتري دارد. مولكولي قوي زنجير با جرم مولي بيشتر، جاذبۀ بين ب) در شرايط يكسان، آلكان راست  
C)متيل هگزان  دي -۲، ۲ -اتيل -۳پ)    H )10 C)متيل هپتان  -۲و  22 H )8   فرمول مولكولي متفاوتي داشته و ايزومر نيستند.  18
  ۲شيمي  ۵۸تا  ۵۴هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۸۰
ي است، ولي گرماي ويژٔه آن با گرما Bو  Aاگر محتويات اين دو سامانه را به هم اضافه كنيم، انرژي گرمايي سامانۀ حاصل، بيشتر از دو سامانۀ   

  يكسان است؛ زيرا گرماي ويژه به مقدار ماده بستگي ندارد. Bو  Aويژٔه دو سامانۀ 
  ۲شيمي  ۷۱و  ۷۰هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۸۱
Cصورت  شدٔه واكنش به معادلۀ موازنه   H (g) O (g) CO (g) H O(l)  5 10 2 2 22 15 10 است. آنتالپي اين واكنش با گرماي حاصـل از  10

  ) برابر است:Pپنتن ( -۱مول  ۲مل سوزاندن كا
g P kJmol P kJ H kJ

mol P / g P
      70 8302 6640 66401 17 5   

پنتن، -۱مقدار آنتالپي سوختن   
6640   كيلوژول بر مول است؛ بنابراين خواهيم داشت: 33202

¸Ti¼w ÂP²ITºA nHk£¶
Â²¼¶ ³o] / kJ g   13320 47 470  ارزش سوختي  
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  ۲شيمي  ۷۵ا ت ۷۲هاي  * صفحه دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۸۲

1در  Iبا ضرب كردن معادلۀ واكنش   
1در  II، وارون و ضرب كردن معادله 6

5در  III، ضرب كردن معادلۀ 6
هاي حاصل،  و جمع كردن معادله 3

  آوريم: دست مي ن را از رابطۀ زير بهشود؛ پس آنتالپي آ معادلۀ واكنش موردنظر حاصل مي

H H(I) H(II) H(III) kJ        
1 1 5 1366 6 3   

  ۲شيمي  ۹۱و  ۹۰هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۸۳
SOصورت  شده به معادلۀ واكنش انجام   (g) SO (g) O (g) 3 2 22 است. سرعت متوسط اين واكنش با سـرعت متوسـط توليـد گـاز  2

)گرم  ۱۲ثانيه،  ۳۰ست. طي اكسيژن برابر ا ) 16 4   گاز گوگرد تري اكسيد مصرف شده است؛ بنابراين خواهيم داشت: 12
mol SO mol O

g SO / mol O
g SO mol SO

  3 2
3 2

3 3

1 112 0 07580 2   

(y¹¨H») n /R R(O ) / mol L .min
V t /

     
  

1 1
2

0 075 0 053 0 5  

  ۲شيمي  ۱۱۹تا  ۱۱۴و  ۱۰۴تا  ۱۰۱هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۸۴
  درست هستند.» پ«و » ب«، »الف«هاي  عبارت  
  بررسي عبارت نادرست:  
  پذير است. تخريب ت) پلي الكتيك اسيد برخالف تفلون، كوالر و پلي پروپن، پليمري زيست  
  ۲شيمي  ۱۱۴تا  ۱۱۲هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۸۵
ازاي  شود. طي واكنش اسـتري شـدن، بـه كه از واكنش متانول و فورميك اسيد حاصل مي نام استر موردنظر، متيل متانوات (متيل فورمات) است  

  گرم كمتر است. ۱۸شود؛ بنابراين جرم مولي استر حاصل از مجموع جرم مولي الكل و اسيد اوليه،  توليد هر مول استر، يك مول آب نيز حاصل مي

|| ||
O O

H C OH HO CH H C O CH H O        3 3 2  
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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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