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t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

  در كدام گزينه، معني سه واژة درون كمانك درست است؟  -1
  )جنگ: معركه) (گشايش: مفتاح) (طريقه: نمط) (شگفتا: زهي() 1
  )دهان: كام) (ها كينه: مكايد) (عيد: ميعاد) (پيچ و خم زلف: شكن() 2
  )ريشة درخت: گلبن) (ظالم: جافي) (داد و فرياد: هنگامه) (نشاني: نموده() 3
  )ارتباط: قرابت) (خدمت كردن: تيمار داشتن) (آور شگفت: نادره) (فرومانده: خيره() 4

  :خورد؛ به جز به چشم مي» يله«معني واژة  ي زيرها در همة گزينه  -2
ــد    )1 ــا شـ ــمن رهـ ــف دشـ ــت از كـ ــه خاكـ  كـ

  

ــد      ــا شـــ ــريمن رهـــ ــري از دام اهـــ  پـــ
  

 در ســـــــفري كـــــــان ره آزادي اســـــــت) 2
  

ــادي اســــت    ــرو شــ ــم، پيشــ  شــــحنة غــ
  

يند چون سعدي جفا ديدي تحول كن كسان گو) 3
  

 رهــا كــن تــا بميــرم بــر ســر كــوي وفــاداران   
  

 مگر دنيا سـرآمد كـه ايـن چنـين آزاد در جنّـت     ) 4
  

 بيـنم  خـار مـي   نوشـم، گـلِ بـي    درد مي مي بي  
  

  ها تماماً مترادف هستند؟ در كدام گزينه، واژه  -3
  يت، نگاهداشت، توجه، تيمار، نگرانيحما) 2  گرفتاري، باتالق، گرداب، ورطه، مهلكه، گودال) 1
  رحمت، لطف، عدل، احسان، فضل) 4  اصل، محال، انديشة باطل، ناممكن بي) 3

  اماليي دارد؟ غلطدر كدام گزينه هر دو مصراع   -4
 گر به سد منزل فراغ افتد ميان مـا و دوسـت   )1

  

 چنانش در ميان جان شيرين منـزل اسـت   هم  
  

 كه بحر خواب تلخ نيست آسايش در اين عالم) 2
  

 بايــد كشــيد  منّــت شــيريني افســانه مــي     
  

ــت   ) 3 ــاني اس ــبيح خ ــش تس ــر گل ــل ب ــه بلب  ن
  

 كــه هــر خــواري بــه تســبيحش زبــاني اســت  
  

ــي ) 4 ــدا نمـــ ــرض خـــ ــو فـــ ــذارد كـــ  گـــ
  

ــدارد     ــم نـــ ــز غـــ ــو نيـــ ــرض تـــ  از قـــ
  

  درست است؟ »اننياز، شوركن محتاط، انبوه، بي«ها به ترتيب به معني  در كدام گزينه، امالي تمام كلمه  - 5
  هازم، طل، مستقني، قلقله زن) 2    حازم، تل، مستغني، غلغله زن) 1
  حاذم، تل، مستغني، غلقله زن) 4  هاضم، طل، مستقني، قلغله زن) 3

  :جز يكسان است؛ به ي زيرها اماليي در همة گزينه هاي غلطتعداد   -6
  .خستين بگرديده و سرخ و سپيد برآمده و فربه شدهعابد را ديد از هيئت ن. بار ديگر ملك به ديدن او رقبت كرد) 1
  آنگه كه تو ديدي غم ناني داشتم و امروز تشويش جهاني. اي يار عزيز تعزيتم كن كه جاي تحنيت نيست) 2
  .بعضي عمراي دولت، گردن از طاعت او بپيچانيدند و ملوك از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند) 3
  .ت دار وليكن به ايشان مولَأ مباشپيران قبيلة خويش را حرم) 4

  است؟ متفاوتنوع ادبي كدام گزينه،   -7
 وگــر صــد بــاب حكمــت پــيش نــادان      )1

  

ــوش     ــه در گــ ــدش بازيچــ ــد، آيــ  بخواننــ
  

ــو خــود را بــه چشــم حقــارت بديــد     ) 2  چ
  

ــد       ــان پروريـ ــه جـ ــارش بـ ــدف در كنـ  صـ
  

ــر  ) 3 ــرده كــ ــك كــ ــرآورده فلــ ــره بــ  نعــ
  

ــره در    ــده زهــ ــرده شــ ــيه كــ ــده ســ  ديــ
  

ــر ) 4 ــي   ه ــيش از آن ــويم ب ــه گ ــفي ك  آن وص
  

 شــك جــان جــاني   يقــين دانــم كــه بــي     
  

  كدام تشبيه، فاقد وجه شبه است؟  - 8

ــن   )1 ــت دلِ مــــــ ــو راحــــــ اي روي تــــــ
  

ــن       ـــزل مـــ ــراغ مـنـــ ــو چـــ ـــم تـــ  چـشـــ
  

ــين زادي؟ ) 2 ــاء مه ــه از م ــروِ آزادي، ن ــرفتم س  گ
  

ــايي     ــا چــو دانســتي كــه از م ــا م  مكــن بيگــانگي ب
  

ــي  ) 3 ــب، دانـ ــار غايـ ــدار يـ ــه ذوق دارد؟ديـ  چـ
  

ــنه       ــر تشـ ــان، بـ ــه در بيابـ ــري كـ  اي ببـــارد ابـ
  

 لبت به خون عزيزان كه مـي خـوري لعـل اسـت    ) 4
  

 خوري، حالل است ايـن؟  تو خود بگوي كه خون مي  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه، نوع مجازها   -9
  گوي تو در تنگناي شوق و شهري به گفت) الف  
  افتاده در زبان خاليق حديث من) ب  
  گردد دلم گرد لب لعلت سكندروار مي) ج  
  آيد بر من از دست تو چندان كه جفا مي) د  
  كنم خطاست چشمي كه جز به روي تو بر مي) هـ  
  هـ ، ب) 4  ج ، الف) 3  د ، ج) 2  ب ، د) 1

  خورد؟ تواماً به چشم مي» آميزي كنايه و حس«در كدام گزينه   - 10
ــد      )1 ــكر نباش ــدين ش ــري، چن ــاروان مص ــا ك ب

  

 ر لعبتـــان چينـــي، زيـــن خـــوبتر نباشـــد د  
  

ــام  ) 2 ــل فــ ــرخ نيــ ــرد چــ ــره روزش كــ  تيــ
  

ــام     ــاگردي اســت خ ــه ش ــود روشــن ك ــا ش  ت
  

ــيديم ) 3 ــر تلخــــي چشــ ــه، هــ ــام فتنــ  ز جــ
  

 همـــان شـــربت بـــه بـــدخواهان چشـــانديم  
  

ــبر   ) 4 ــاري و صـ ــت گرفتـ ــخ اسـ ــه تلـ ــس كـ  بـ
  

ــت      ــكّر نيســـ ــوس شـــ ــا را هـــ  دل مـــ
  

  درست است؟ هاي مقابل كدام گزينه، كامالً آرايه  -11
 قطـــرة بـــاران كـــه درافتـــد بـــه خـــاك      )1

  

 )اســتعاره، كنايــه (زو بدمــد بــس گهــر تابنــاك      
  

ــن  ) 2 ــوش مــ ــبزه در آغــ ــدوم ســ ــون بــ  چــ
  

 )مجـاز، تشـبيه  (بوسه زنـد بـر سـر و بـر دوش مـن        
  

 چــــون بگشــــايم ز ســــر مــــو شــــكن    ) 3
  

 )تشــبيه، اســتعاره(مــاه ببينــد رخ خــود را بــه مــن   
  

ــدان در  ) 4 ــو خنـ ــوق تـ ــل از شـ ــتگـ ــار اسـ  بهـ
  

 )حسن تعليل، مجاز(شمار است  هاي بي از آنش رنگ  
  

  است؟ غلطدر كدام گزينه، زمان فعل مشخص شده   -12
 كــــز آن پــــس تــــو بــــا نامــــداران مــــرد )1

  

 )مضــارع ســاده (بــه آورد گــه بــر نبــرد     نجــويي  
  

ــن را     ) 2 ــيم ايـ ــا كنـ ــان ثنـ ــه ز جـ ــد كـ زيبـ
  

 )مضــارع التزامــي(آن را  كنــيمشــايد كــه ز دل وفــا   
  

ــه  ) 3 ــر كـ ــيهـ ــيد مـ ــرش  پرسـ ــالي زان تـ  حـ
  

 )ماضي استمراري(دست بر لب مي نهاد او كه خمش   
  

 چـــو شـــد هـــر گـــنج را مـــاري نگهـــدار     ) 4
  

 )مضارع اخبـاري (نه آن مار  خواهم مينه اين گنجينه   
  

  با توجه به بيت زير، كدام گزينه تماماً درست است؟  -13
  »ن خاكدان تيره بردارمرا زي  كه من گنجم، چو خاكم پست مشمار«  
  .اولين و آخرين جملة بيت به ترتيب سه جزئي و چهار جزئي هستند) 1
  .خورد يك تركيب وصفي و دو نهاد محذوف در بيت به چشم مي) 2
  .به ترتيب نقش متمي و اضافي دارند» م در خاكم«و » خاكدان«) 3
  .تشود و فعل اولين جمله، اسنادي اس در بيت دو مفعول يافت مي) 4

  حرف اضافه است؟» را«در كدام گزينه، نوع  -14
 فيــــل گفــــت ايــــن راه مشــــكل، واگــــذار )1

  

ــا مــا چــه كــار؟  كــار خــود مــي    كــن، تــو را ب
  

ــي داد  ) 2 ــادگي، آزادگــــــ ــرا افتــــــ  مــــــ
  

ــاد      ــن افتــ ــد مــ ــه ماننــ ــاد آن كــ  نيفتــ
  

 بســـــا زورمنـــــدا كـــــه افتـــــاد ســـــخت) 3
  

ــرد بخــــت    ــاوري كــ ــاده را يــ  بــــس افتــ
  

 طـــاف گـــردن ببنـــدرا بـــه ال) دشـــمن(عـــدو ) 4
  

ــد        ــن كمن ــغ، اي ــه تي ــدن ب ــوان بري ــه نت  ك
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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

  است؟ غلطدر كدام گزينه، نقش واژة مشخص شده   -15
ــت  )1 ــاگرد و رخـــ ــدم و زرع و شـــ  زرش ديـــ

  

ــر  مــروت چــو بــي ولــي بــي    )نهــاد( درخــتب
  

 همـــــه ديدنـــــد كـــــه افتـــــاده ز پـــــاي) 2
  

ــك    ــت   روزيليـ ــدش دسـ  )قيـــد(نگرفتنـ
  

 كـــــني، انديشـــــه جفاكـــــاراال گـــــر ) 3
  

ــرَم پيشــه كــن     )مســند(وفــا پــيش گيــر و كَ
  

ــ  ) 4 ـ ــد كَسـ ــت ببينــ ــه حاجــ ــر ره چــ  تدگــ
  

ــت     ســت ب ــول(همــين شرمســاري عقوب  )مفع
  

  چينش دستوري كدام گزينه در برابر آن، درست است؟  -16
  .آن سست مهر، بد، نيكيم را شمرد ←نيكيم را بد شمرد، آن سست مهر ) 1
  .در شهر، از مرد و از زن كس نماند ←د كس از مرد در شهر و از زن نمان) 2
  .عجب نيست ار، سنگ به سيل بگردد ←عجب نيست، سنگ ار بگردد به سيل ) 3
  .چنين سوگند چرخ بلند است ←چنين است سوگند چرخ بلند ) 4

  رديف است؟ فاقدكدام گزينه،   -17
ــت   )1 ــدر بهشــ ــي انــ ــي بينــ ــت كســ  قيامــ

  

ــت        ــوي بهش ــرد و دع ــب ك ــي طل ــه معن  ك
  

 تــــاي او در كــــرم مــــرد نيســــتكــــه هم) 2
  

 چــو اســبش بــه جــوالن و نــاورد نيســت       
  

 چــو روزي بــه ســـعي آوري ســوي خـــويش   ) 3
  

 مكــــن تكيــــه بــــر زور بــــازوي خــــويش  
  

 بــــــــدار اي خداونــــــــد زورق بــــــــر آب) 4
  

 كــــه بيچارگــــان را گذشــــت از ســــر آب   
  

  كدام گزينه با مفهوم عبارت زير، نزديكي دارد؟  -18
  »، بر خود پيدا مكناثر غم و شادي پيش مردمان«  
ــو     )1 ــن تـ ــر در روشـ ــه بـ ــزنم كـ ــس دم نـ  پـ

  

 حاجت به سخن نيست كه دل جام جم اسـت   
  

دل گمان دارد كـه پوشـيده اسـت راز عشـق را      )2
  

 شمع را فانوس پندارد كه پنهـان كـرده اسـت     
  

 غـــم بـــزي كـــه شـــادي و غـــم شـــاد و بـــي) 3
  

 گذرنــــــــد زود آينــــــــد و زود مــــــــي  
  

ــد  ) 4 ــد، زنــــ ــت اي خردمنــــ  ان رازدل اســــ
  

 چــــو گفتــــي نيايــــد بــــه زنجيــــر بــــاز  
  

  است؟ غلطمفهوم مقابل كدام گزينه،   -19
ــت راه   )1 ــري اسـ ــه عمـ ــايي اي كـ  پيمـ

  

 )ارزشمندي بصـيرت و چشـم دل  (به سوي ديده هم ز دل راهي است   
  

 تــو وارون بخــت و حــال مــن دگرگــون) 2
  

 )هـا  گريـه و شـيون بـر بـدبختي    (تو را روزي سرشك آمـد مـرا خـون      
  

 اي نبـري  ز خرمن فلك اي دوست، خوشه )3
  

 )عـدم كاميـابي در دنيـا   (كه غنچه و گل اين باغ بهـر چيـدن نيسـت      
  

 بــه پرتگــاه قضــا، مركــب هــوي و هــوس) 4
  

 )نهي تبعيت از هوي و هـوس (سبك مران كه مجال عنان كشيدن نيست   
  

  :جز شود؛ به يافت مي» ه پشتگهي پشت به زين و گهي زين ب«المثل  در همة ابيات زير، مفهوم ضرب  -20
ــاد   )1 ــر بـ ــوق بـ ــت شـ ــت دسـ ــو را داده اسـ  تـ

  

ــاد     ــك بنيـ ــيل اشـ ــت سـ ــده اسـ ــرا كنـ  مـ
  

ــار  ) 2 ــت، دام روزگـــــ ــب اســـــ  دام تأديـــــ
  

 هـــر كـــه شـــد صـــياد، آخـــر شـــد شـــكار  
  

 بـــــه مـــــراد كســـــي زمانـــــه نگشـــــت ) 3
  

ــت     ــي اســ ــاه اكراهــ ــي و گــ ــاه رفقــ  گــ
  

 گــــه بلنــــدي اســــت، زمــــاني پســــتي    ) 4
  

ــ     ــت، بلن ــس اي دوس ــر ك ــت ه ــر نيس  د اخت
  

  شود؟ از بيت زير، چه مفهومي دريافت مي  -21
  »نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت   كنون بايدت عذر تقصير گفت «  
  انّا هللا و انّا اليه راجعون) 4  حاسبوا قبل ان تحاسبوا) 3  الهي عاملنا به فضلك) 2  االخره عةالدنيا مزر) 1
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 5صفحه 

  خواني دارد؟ آن، همروي  مفهوم كدام گزينه با عبارت روبه  -22
ــه دم    )1 ــت، ن ــدر طريق ــد ان ــدم باي  ق

  

 )بـه زبـان ديگـر مگـو، بـه دل ديگـر مـدار       (قـدم   كه اصلي نـدارد دمِ بـي    
  

ــد   ) 2 ــو ناامي ــختي مش ــام س ــه هنگ  ب
  

 )نوميدي را در اميد بسته دادن و اميد را در نوميدي(كه ابر سيه بارد آب سفيد   
  

 چــو بــر دشــمني باشــدت دســترس) 3
  

 )بزرگان به هر حق و باطل از جـاي نشـوند  (ش كو را همين غصه بس مرنجان  
  

 بذل جاه و مـال و تـرك نـام و ننـگ    ) 4
  

 )از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشي(در طريق عشق، اول منزل است   
  

  دارد؟ يكدام گزينه با بيت زير، ارتباط مفهوم  -23
  »ت تا هست شددر نيستي كوف  بلندي از آن يافت كاو پست شد«  
 عجـــــب نايـــــد از ســـــيرت بخـــــردان    )1

  

ــدان        ــا بـ ــرم بـ ــد از كـ ــي كننـ ــه نيكـ  كـ
  

ــوش    ) 2 ــي و خ ــال بين ــوي ح ــود را ق ــون خ  چ
  

ــش      ــعيفان بكــ ــار ضــ ــكرانه بــ ــه شــ  بــ
  

ــت  ) 3 ــد نخســ ــرت نمايــ ــو زهــ ــل چــ ـ تحمـ 
  

 ولـــي شـــهد گـــردد چـــو در طبـــع رســـت  
  

ــن   ) 4 ــوي مــ ــدانم نكوگــ ــس نــ ــز آن كــ  جــ
  

 مـن ) عيـب (كه روشـن كنـد بـر مـن آهـوي        
  

  :جز كنند؛ به تأكيد مي» نفي ارزشمندي ماديات«هاي زير بر  همه گزينه  -24
 گــــر از نيســــتي ديگــــري شــــد هــــالك  )1

  

ــاك؟       ــه ب ــان چ ــط را ز طوف ــت، ب ــرا هس  م
  

ــدگاني  ) 2 ــاغ زنـ ــاغي اســـت بـ ــوش بـ ــه خـ  چـ
  

ــي       ــاد خزانــ ــودي از بــ ــن بــ ــر ايمــ  گــ
  

ــرگ     ) 3 ــس م ــد پ ــه مان ــي چ ــه ز آدم ــي ك  دان
  

 ديگـر همـه هـيچ   عشق است و محبت است و   
  

 قفس نه جز قفس است، ار چـه سـيم و زر باشـد   ) 4
  

 كه صحن تنگ همان است و بام تنـگ همـان    
  

به ترتيب در كدام » تسليم محض بودن، تأكيد بر مناعت طبع، پذيرش حكمت امور، ارزش اصالت ذاتي«مفاهيم   -25
  شود؟ گزينه ديده مي

  هر كه مسكين و پريشان تو بود) الف

  

 دانست و مهمان تو بود خود نمي  
  

 حقا كه با عقوبت دوزخ برابر است ) ب
  

 رفتن به پايمردي همسايه در بهشت  
  

 شپره گر وصل آفتاب نخواهد) ج
  

 رونق بازار آفتاب نكاهد  
  

 اگر تو جور كني، جور نيست، تربيت است) د
  

 وگر تو داغ نهي، داغ نيست، درمان است  
  

 هر كس راخيال روي كسي در سر است ) هـ
  

 مرا خيال كسي از خيال بيرون است  
  

  د ، الف ، ج ، ب) 4  د ، ب ، الف ، ج) 3  هـ ، الف ، د ، ج) 2  هـ ، ج ، د ، ب) 1
  

  

     )1( زبان قرآن ،عربي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  

ءِ «  -26   :»!أَنظُُر إلی اللیل الذي أَوَجَد ُهللا فیه القمَر و األَنُجَم زینَة السَّ
  !نگرم مي ماه و ستارگان را زينت آسمان آفريد به شبي كه خداوند در آن) 1
  !كنم مي يآورد نگاه مي ديرا پد و ستارگان كه پروردگار ماه يبه شب) 2
  !آورده است نگاه كن ديرا پد و ستارگانش كه خداوند ماه يبه شب) 3
  !كنيدنگاه  خلق كرد، و ستارگانش را كه پروردگار ماه يشب )4
  
  

  األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة من أو إلی العربیة ّ   )35 - 26( ع
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ء ب«  -27 رِر املُنترشِة؟َمن َزیََّن الّس   :»األَنُجم التي هي کَالدُّ
  ؟ داده است نتيها پراكنده هستند زديكه مثل مروار ييها كه آسمان ها را با ستاره ستيك) 1
  ؟بخشد مي نتيپراكنده هستند ز يهاديكه مثل مروار يآسمان را با ستارگان يچه كس )2
  ؟ديبخش نتيز ندا اكندهپر يهاديكه همچون مروار يآسمان را با ستارگان يچه كس) 3
  ؟ديبخش نتيز پخش شده، ديمثل مروار ييها ها را با ستاره كه آسمان ستيك )4

حاب«  -28   :»!هللا أنُعُمُه ُمنَهِمرة و ذو قدرة ُمقَتدرة و هو الذي أَنزَل املطَر ِمن السَّ
  !نازل كردرا از آسمان  است كه باران ين است و كساكرد و صاحب قدرت پرتو زانيرا ر شيها پروردگار نعمت) 1
  ! ها نازل كرده است ست و اوست كه باران را از آسمانااست و صاحب قدرت توان زانير نعمتش خداوند) 2
   !آورد ميكه باران را از ابر فرود  است  يست و كسا ناپروردگار نعمتش فراوان و صاحب قدرت پرتو) 3
  !كه باران را از ابر نازل كردست اوو ناست توا يقدرت ياست و دارا زانير شيها خداوند نعمت) 4

اعة الثامنة إّال ُربعاً «  -29 بِت يف السَّ   :»!هوالء األُّمهات یتعارفَن يف یوَم السَّ
  !شوند يآشنا م گريكديبا  هشتربع به  كيساعت  ،مادرها در روز شنبه نيا )1
  !آشنا شدند گريكديبا به هشت ربع  كيآن مادرها در روز شنبه ساعت  )2
  !با هم آشنا خواهند شد هشتربع به  كيهستند كه در روز شنبه ساعت  يها مادران آن) 3
  !شوند ميبا هم آشنا  هفت و چهل و پنج دقيقههستند كه در روز شنبه ساعت  يمادران ها نيا )4

  :»!َسُیرِشُد املُوظّفون يف قاعة املَطار املسافریَن َقبَل ُوصولِهم إلی الطائرةِ «  -30
  !خواهند كرد ييراهنما مايبه هواپ نشا دنيرمندان در سالن فرودگاه مسافران را قبل از رسكا) 1
  !كنند يم ييها را راهنما آن مايمسافران به هواپ دنياز رس شيكارمندان در بخش پرواز پ) 2
  !خواهند كرد ييپرنده راهنما دنياز رس شيدر سالن پرواز كارمندان مسافران را پ) 3
  !كنند يم ييمسافران را راهنما مايهواپ دنياز رس شيرودگاه كارمندان پدر سالن ف) 4

ء نَفهم أنَّ نُُزول املَطَر َسیبدأ«  -31 ً يف السَّ   :»!حین نُشاهُد ُبخارا ُمرتاِک
  !شود يكه بارش باران حتماً شروع م ميفهم يم ديديمكه بخار انبوه را در آسمان  يقتو )1
  !شروع خواهد شد زودي به كه بارش ميفهم يم ميمع بخار هستكه ما شاهد تج يهنگام) 2
  !كه بارش باران شروع خواهد شد ميفهم يم ،مينيب يدر آسمان م ير متراكماكه بخ يوقت) 3
  !خيلي زود خواهد بودنشانه اين است كه باران  ميكن يمشاهده م يظير غلاگاه كه در آسمان بخآن) 4

  :»!أّول َشهٍر من فصل الربیعِ والداي سافرا إلی الحّج يف «  -32
  !ماهش به حج مسافرت كرده بود نيپدرم در فصل بهار از اول) 1
  !ماه فصل بهار به حج مسافرت كردند نيپدر و مادرم در اول) 2
  !كنند ميفصل بهار به حج مسافرت  نيپدر و مادرم در اول) 3
  !كند ميماه فصل بهار پدرم به حج مسافرت  نياول) 4

  :الَخطَأَ  َعیِّنِ   -33
بـه سـفر    اناهـ يگ ةدربـار  ييها پژوهش آماده كردن يبرا مانوستاند !:َسیَذهُب أصدقاؤنا لِتهئیة أبحاث عن النباتات إلی السفر )1

  !خواهند رفت يعلم
بـه   يو راننـدگ  ييراهنما يها عالمت ييآشنا يآموزان برا دانش !:َذهَب التالمیُذ لِتَعارِف إشاراِت املُرور إلی منطقة تعلیم املـرور) 2

  !روند مي كيپارك آموزش تراف
رسُة َشَجعَّت التلمیذة التي َغیَّرَت حیاتها) 3   !كرد قيداد تشو ريياش را تغ يرا كه زندگ يآموز علم دانشم!: املُدِّ
  !كرد محمد از صبح تا غروب نه ساعت كار مي: کان محمد یشتغل من الصباح حتّی املساء تسع ساعات) 4
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   :الَخطَأَ ِن َعیِّ   -34
  ! اند ها واقعا خسته ها كشاورزاني هستند كه بعد كشاورزي خوابيدند و آن اين!: هوالء زارعون رقدوا بعد الزراعة و هم تعبون جًدا )1
  !رفتند عمومي مي ةهاي علمي به كتابخان محققان براي پژوهش!: کان املحّققون یذهبون إلی املکتبة العاّمة ألبحاث علمیّة) 2
ء و املخرتعین خرجوا من البیوت الفقیرة) 3   !هاي فقير خارج شدند بيشترين دانشمندان و مخترعان از خانه !:أک العل
  !پزد و ما با لذت خواهيم خورد مادرم به زودي غذاي لذيذي مي!: والد َستطبُخ طعاًما لذیًذا و نحن سوف نأکلها ِبلّذة) 4

  » !وجه سود ببرد نيكه امروز از آن به بهتر است يكس يبخش برا يروشن يفردا «  -35
   !الَغُد ُميضُء لَِمن انتفع الیوم به ُحسناً  )2  !الَغُد املُيضُء لَِمن ینتفع یومه علی أحسنه )1
  !الَغُد املُيضُء لَِمن ینتفع الیوم به علی أحسن وجهٍ  )4  !الَغُد ُميضُء لِلذي انتفع الیوم به علی أحسن وجهٍ  )3

  

  
  
 

رتُک ُحلَوة «: لنخلة یوماً لِشجرة الربتقالقالت ا   َ َر ُحلَوة أیضا أوراقک تُلبسک طول العام،  )شیرین(بیني و بینک َقرابٌة  َ و 
  !»ُمّدة أربعةالفصول ال ترتکنيفالتُسِقطها ریاح الخریف و ال عواصف الشتاء و أنا ِمثلُک أوراقي تلبسني و تزیني و 

ء و أصيل ثابت يف األرض، یُراِقُبني  »أهواز«أنا من قریة  »ک، ِمن أین أنت یا أختي؟أهال ب«: قالت شجرة الربتقال رأيس ُمرتفع يف الّس
ل قامتي الطویلة و أنت من أین؟ أنا من حدائق  راً َعَسلًِیا و یقصد املُسافر و یتلّذذ بج َ تنمو أغصا » مازندران«الفّالح َفاُعطيه 

الجمیلة التي رائحُتها طّیبة و یجلس  بأزهاريج کثیًرا، اَُعطّر الجّو يف األرض الجّیدة التي تُنتِ ) هایم ریشه( جذوري بالجّو املعتدل و یَنتِرشُ 
اري طعاًما  له و أنا من « :قالت النخلة. طازًجاالناس تحت غصو و اُعطیهم من  نحن ِمن وطن واحد هو إیران الحبیبة أنت من ش

  !الرتاُب الذي نتناول منه و املیاه التي نرشب منه و الهواء الذي یُرسل النشاط فینا و الفّالح الذي یُراقبنا) ستچه خوب ا( نِعمَ  »جنوبه
  : شجرة النخلة و الربتقال فرُق ما هو   -36

اره )2  ! مقاومة غصونه )1   !لون أوراقه )4  !عطر أزهاره )3  !ُحلوة 
   :..............النخلة و الربتقال إلی  ال یحتاج  -37

  املاء )4   الرتاب )3   املراقَبة )2  أکسیجن )1
  :حول شجرة الربتقال الخطأعین   -38

  !أوراقها قویّة) 4   !ارها طازجة) 3   !قامتها طویلة) 2  !عطر أزهارها طیّبة) 1
   :حول النخلة الخطأعّین   -39

  قامته طویلة )2    الریاح ال تسقط أوراقها) 1
  تنمو يف الجو املعتدل )4  باألوراق يف العاّم کلّهغصونها مملوءة ) 3
  
   42- 40(يف اإلعراب و التحلیل الرصيف  الخطأعّین(  

  :»الترتک«  - 40
  حرف » ال«و . للمفرد املونث الغائب . فعل مضارع ) 2  »تَرَکَْت «و ماضیه  »ت ر ک«حروفه األصلیة . فعل نفي ) 1
  »ت ر ک«حروفه األصلیة . فعل مضارع ) 4  نهيللمفرد املذکر املخاطب و فعل . مضارع  )3

   :»أزهار«  -41
  »ي« و مضاف للمضاف إلیه» زهر«جمع تکسیر مفرده . اسم ) 1
  »الجمیلة«و موصوف للصفة » زهر«جمع تکسیر مفرده . اسم  )2
  إلیه  و مضاف» زهر« جمع تکسیر حروفه األصلیة .اسم ) 3
  و مذکر» زهر«حروفه األصلیة م . اسم  )4
  
  

   42-36(اِقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة(  
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  :»طازجا«  -42
  إلیه مضاف/ اسم فاعل . مذکر . مفرد . اسم ) 2  صفة/ علی وزن فاعل ) . ط ز ج : حروفه األصلیة. (مفرد ) 1
  »ط ز ج«حروفه األصلیة . مذکر . مفرد ) 4  » طعاًما«موصوفه و  ةصف. / مذکر . مفرد . اسم ) 3
  

  
  

  :يف ضبط الحرکات ن الخطأيّ ع  -43
  .»تَناَويل َعصیَر الَفاکَِهِة طَازًِجا«: قالَت األُم لِبنتها )2  .»أنِت ال تَقِدرینَ . ال تَصَعدي«: لةِ قاَل الَکلُب للَغزا )1
َمُة أن تَصَعد لِجراَحِتها )3   .واَجبَات اآلِخرین ال تَکتُُب ! یا ُمحّمدُ ) 4  . ال تَقِدُر الَح

  :أکعین عبارة جاء فیها الجمع املکّرس    -44
  .حقائُب املسافرین قریبة من أبواب الفندق الزجاجیة )2  .ق و البساتین کثیرة يف مناطق حارّةأشجاُر الحدائ )1
  .قرأُت کُتبا حول ِقصص األنبیاء قَبل یوَمین يف غرفتي وحیًدا )4  .جلس التلمیذ َخلف الحاسوب و قرأ أبیاتًا ساعاٍت کثیرة )3

يض االستمراري يف الفا سيلما َعیِّن   -45    :رسیةمعادًال لل
  .کانتا التلمیذتان تجتهدان جدا يف الدروس )2    .الرعد ینزل مع الصاعقةكان ) 1
  .اةینفسها يف الح ریمص ریییکانت املعلمة شاهَدت تغ )4  .الفالحون کانوا یستخرجون املیاه من البرئ) 3

   :إلیه فیها املضاف و املضاف ما جاءمّیز عبارة   -46
  !الُدرُر ِمن األحجار الجمیلة الغالیة توجد يف السوق کثیرا) 2  !ن يف الحفرةسمعت الغزالة أصوات الصیادی) 1
  !یعمل أخي يف منظّمة کبیرة و هو ممتاز يف عمله) 4   !کّمل إدیسون املصباح الکهربا و آلة السین) 3

  :کم موصوفا يف العبارة التالیة  -47
  :»!و الحلیب الطازج اللیمون أو عصیر الربتقال یمکن تعویض الضعف يف الساقین يف األطفال بتناول عصیر«  
1( 1  2 (2  3 (3   4 (4   

   :عن الباقي تختلف »ال«عّین   -48
  !ال يف الّسیرالتنظرا إلی الجوّ ) 2    .التخُرُج الثَمرَُة ِمن الحبّة) 1
  . ال تکت الواجبات باللغة الفارسية!أیتها التلمیذات ) 4    .التضحکوا بصوت عالٍ ) 3

  :»جمیلة فرحین شاهدنا يف فصل الربیع يف شیراز صوراً « للسؤال عن هذه العبارة غير المناسبن َعیِّ   -49
  !ر الجمیلة يف شیرازکم نشاهدنا الصوً ) 2    !أین شاهدنا الصور الجمیلة) 1
  !متی شاهدنا الصور الجمیلة) 4  !کیف شاهدنا الصور الجمیلة يف فصل الربیع) 3

  : رتادفامل الیوجديف أّي عبارة   -۵۰
  .سرت الصیّاد شبکته و کتم نفسه خلف الشجرة) 1
  .استفدت من ضیاء الشمس و هذا النور مفید يل )2
  .رأینا أوراق البستان الجمیلة و غصونها مملوءة بالفواکه) 3
  .رقد الطفل صباحا يف الساعة الثامنة و نامت أّمه لیال يف الساعة العارشة) 4

  
     )1(دين و زندگي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دارد؟ شهير يقتيدر چه حق ن،يها و زم و هدفدار بودن خلقت آسمانبه چه معنا است  »مانهيهدف حك«  -51

  ها آن نشيحق بودن آفر -شده  هدف حساب) 2  ها آن نشيحق بودن آفر -شده  هدف انتخاب) 1
  ها بودن خالق آن ميحك -شده  هدف انتخاب) 4  ها بودن خالق آن ميحك -شده  سابهدف ح) 3

   املناسب للجواب عن األسئلة التالية ّ   )50-43(ع
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  ؟كدام است ،انسان به هدفش به او عطا شده دنيمنظور رس كه به موردي نيتر مهم  -52
  ايدن يفرصت زندگ) 2  يطلب تينها يب هياز روح يبرخوردار) 1
  خاب هدفقدرت شناخت و انت) 4  فراوان يو معنو يماد ياستعدادها) 3

  ؟ستينكدام عبارت درست   -53
  .خاص انسان است يها يژگياز و يموجودات، ناش ريتفاوت هدف انسان با هدف سا) 1
  .دارند يمحدود ماد يكه استعدادها اهانيو گ واناتياست؛ برخالف ح يو معنو يماد يانسان مجموعه فراوان از استعدادها) 2
 بـه دنبـال    وستهيرا به كمال برساند و پ شيگوناگون خو يآن، استعدادها قيكه از طر است ييها دنبال انتخاب هدف  انسان به) 3

  .رديپذ ينم انياست كه پا يزيچ
  .كنند يهدف خود حركت م يبه سو يزيصورت غر به واناتيو ح اهانيگ كه يهدف از خلقت خود را بشناسد؛ درحال ديانسان با) 4

  ؟است شان شهينوع نگاه و اند نهيدر زم گريكديها با  نساننشانه اختالف ا نيتر مهمكدام گزينه،   -54
  اختالف در قدرت اراده) 4  اختالف در هدف) 3  اختالف در استعدادها) 2  دياختالف در عقا) 1

  د؟يفرما يچه م طلبد، يرا م ايزودگذر دن يكه تنها زندگ يسوره اسرا درباره كس 18 هيدر آ ميقرآن كر  -55
  .ميكن يآن مقدار كه بخواهد و به هر كس كه بخواهد، عطا م) 2  .ميكن يعطا م م،يو به هر كس كه بخواه ميآن مقدار كه بخواه) 1
  .ميكن يآن مقدار كه بخواهد، عطا م م،يبه هر كس كه بخواه) 4  .ميكن يعطا م م،يكه بخواهد، آن مقدار كه بخواه يبه هر كس) 3

  دارند؟ يا ، در آخرت چه بهره»عطا كن يكين ايخداوندا به ما در دن: نديگو يكه م يكسان«  -56
  .ندارند يا بهره چيه) 2    .دارند زيناچ يا بهره) 1
  .روند يبه دوزخ م يبا خوار) 4    .دوزخ قرارگاه آنان است) 3

در  ،»طلبند يرا م ايزودگذر دن يكه تنها زندگ يكسان« زيو ن» آخرت را بطلبند و مؤمن هم باشند يكه سرا يكسان«  -57
  دارند؟ يچه سرنوشت بيترت خرت بهآ يسرا

  .نخواهند داشت يا و بهره بياز كار خود نص -خواهند داشت  يا و بهره بياز كار خود نص) 1
  .شوند يوارد دوزخ م يو سرافكندگ يبا خوار -خواهند داشت  يا و بهره بياز كار خود نص) 2
  .شوند يوارد دوزخ م يافكندگو سر يبا خوار -آن تالش كنند، پاداش خواهند داشت  ياگر برا) 3
  .نخواهند داشت يا و بهره بياز كار خود نص -آن تالش كنند، پاداش خواهند داشت  ياگر برا) 4

  ؟ستيندرست  ،كدام عبارت  -58
  .آن تالش كرد يبرا ديو خوب هم هست؛ اما نبا يبلكه ضرور ست،ينه تنها بد ن ا،يدن يها استفاده از نعمت) 1
  .شود ينم ييايدن يها انسان از نعمت يمند مانع بهره ،ياخرو يها هدف اصل قرار گرفتن) 2
  .از استعدادها هستند يبرخ يمحدودند و تنها پاسخگو ها يها و دلبستگ از هدف يبرخ) 3
  .باشند مي  يما ضرور يزندگ يهر دو خوب هستند و برا يو فرع ياصل يها هدف) 4

به  دنيرس يبه آن، مساو دنيكدام هدف است كه رس كند، يخاب مخود انت يكه انسان برا ياهداف انيدر م  -59
  ست؟ا زين گريد يها هدف

  .كمال باز ندارد ينشود و انسان را از رفتن به سو يبه اهداف اصل دنيكه مانع رس يهدف) 1
  .متوقف نشود ييو در جا رديمتنوع او را دربرگ يكه همه استعدادها يهدف) 2
  .او را شكوفا كند يو معنو يماد يعدادهاكه بتواند تمام است يهدف) 3
  .است و دامنه آن، آخرت را هم شامل شود ريناپذ انيكه پا يهدف) 4

  ؟استسوره نساء،  134 هيدر آ» ............... را بخواهد ايهركس نعمت و پاداش دن«ادامه عبارت كدام گزينه،   -60
  .دارد يا و بهره بياز كار خود نص) 2    .پاداش داده خواهد شد )1
  .و آخرت نزد خداست اينعمت و پاداش دن) 4  .است دارتريآنچه نزد خداست، بهتر و پا) 3

  تفاوت دارد؟ هيلحاظ معنا و مفهوم، با بق  كدام عبارت به  -61
  ماست شيچون كه صد آمد، نود هم پ) 2  آن كه شكر سازد؟ ايشكر بهتر ! دوست يا) 1
  چند نشان زدن ريت كيبا  )4  از من به من است تر كيدوست نزد) 3
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  كنند؟ يچگونه رفتار م ايدر دن كنند، يخود انتخاب م يعنوان هدف اصل كه خدا را به يكسان  -62
  .شوند يم عالقه يو زودگذر ب يويدن يها نسبت به لذت) 2  .دهند يخدا انجام م يخود را در جهت رضا يويدن يكارها) 1
  .شوند يآلوده نم يهرگز به گناه و زشت) 4  .كنند يتفاده ماس شتريب ايدن يها و لذت ها ييباياز ز) 3

َ ﴿ فهيشر هيآ اميپ  -63 ِ رَبِّ الَْعالَِم َّ ِ  ِ َ ِ َوَمْحيَاَي َوَم ِ َونُُس   تر آمده است؟ و كامل تر قدقي عبارت، كدام در ﴾قُْل إِنَّ َصَال
  .انسان است ييبه خدا، مقصد نها يكيتقرب و نزد) 2  .هاست ييبايخداوند سرچشمه همه كماالت و ز) 1
  .و آخرت، نزد خداست اينعمت و پاداش دن) 4  .خدا باشد يبرا ديانسان با يهمه كارها) 3

  ها شمرده شده است؟ دانش نيسودمندتر يخودشناس به چه دليل،  -64
  .كند يآلوده نم يانسان هرگز خود را به زشت ،يبا خودشناس رايز) 1
  .فراوان خود يو استعدادها ها هيشناخت سرما يعني ،يخودشناس رايز) 2
  .در گرو شناخت خود است گريد يها و شناخت ها يهمه آگاه رايز) 3
    .و تقرب به خدا است يكينزد ريحركت در مس يگام برا نياول رايز) 4

  دارد؟ يا ژهيو گاهيجا ،يكه انسان در نظام هست دهد ينشان م ،قتيكدام حق  -65
  فراوان ياز استعدادها يبهره مند) 2  .است نيها و زم از آنچه در آسمان يمند بهره ييتوانا) 1
  بودن ريناپذ و توقف يطلب تينها يب) 4  او يها خدا و اطاعت از فرمان يبندگ ييتوانا) 3

  رند؟يگ يم يآن را به مسخره و باز يچه كسان ،»ديخوان يمردم را به نماز فرام يوقت« ميبنا به گفته قرآن كر  -66
  .كنند يكه تعقل نم يگروه) 2  .كه جاهل و نادان هستند يگروه) 1
    .كه ناسپاس و كافرند يكسان) 4  .هستند  و گناه تيكه اهل معص يكسان) 3

  كند؟ يدر قبال سرنوشت خود شانه خال تياز قبول مسئول تواند يانسان نم به چه دليل  -67
  .دارد يبه خوب شيطرتاً گراف رايز) 2  .دهد صيتشخ يرا از بد يخوب تواند يم رايز) 1
  .است اريصاحب اراده و اخت رايز) 4    .عاقل است يموجود رايز )3

  اشاره دارد؟ قتيحق كدام، به زير تيب  -68
  »دورم يتر كه من از و عجب نيو  از من به من است تر كيدوست نزد«  
  انسان يسرشت خداآشنا) 2    انسان يكفران و ناسپاس) 1
  انتخاب هدف برتر) 4    يخداداد يها هيسرما) 3

  ؟استو مالمت خود پس از آلوده شدن به گناه  يواكنش انسان در مقابل گناه و زشت يعامل اصلكدام گزينه،   -69
  انسان يسرشت خداآشنا) 2    عقل يروياز ن يبرخوردار) 1
  بودن اريصاحب اراده و اخت) 4    ها ييبايو ز ها يكيبه ن شيگرا) 3

  .دارد يهماهنگ.......... و .......... هر كس، با  حركت.......... هدف و   -70
  ارشياخت -اراده  - ريمس) 2  شيها هيسرما - ها ييتوانا - ريمس )1
  ارشياخت –اراده  - انيپا) 4  شيها هسرماي - ها ييتوانا - انيپا )3

  ؟ستيندرست  بيترت به نهيبا انسان، در كدام گز »طانيش يدشمن«و » نفس يدشمن«و روش  وهيش  -71
  فرمان دادن به بدي – يفراخواندن به بد) 2  يدعوت كردن به بد - يدعوت كردن به بد) 1
  يفراخواندن به بد - يفرمان دادن به بد) 4  يكردن بد نييتز - يفرمان دادن به بد) 3

  ؟كدام است دانند، يخود م يخطاب به اهل جهنم كه او را عامل گمراه امتيدر روز ق طانيسخن ش  -72
  .ندادم يا به شما وعدهمن ) 1
  .ديكن يچياز فرمان من سرپ ديتوانست يم) 2
  .ديو نه شما من را سرزنش كن كنم ينه من شما را سرزنش م) 3
  .كه به شما دادم، عمل كردم يا من خالف وعده) 4
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  داند؟ يم) نطايش لهيوس به(مردم  انيدر م يدشمن جاديرا عامل ا كدام موردسوره مائده،  91 هيدر آ ميقرآن كر  -73
  خدا اديبازداشتن از ) 2    شراب و قمار )1
  دادن گناهان نتيز) 4    يطوالن يبا آرزوها فتنيفر) 3

  زودگذر بر حذر دارد؟ يها يما را از خوش تواند يم ي،ژگيكدام و  -74
  يشيدوراند) 4  ها ياز بد يزاريب) 3  يطلب تينها يب) 2  ها يبه خوب شيگرا) 1

  كند؟ يريجلوگ انيدوزخ انيها در م از قرارگرفتن آن توانست يم كدام موردهنم، داشتن بنا به اعتراف اهل ج  -75
  يگاهآعلم و ) 4  نايچشم ب) 3  گوش شنوا) 2  وجدان )1
   

                                     ) 1(انگليسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
76 -   A: …………… did you do last week?  

B: I visited the new library that they built two years ago  
1) What 2) When  3) Where 4) Who 

77- Did you write the letter yesterday. 
 No, I …………… write it tomorrow. 

1) write 2) go to write 3) am going write 4) am going to write  
78- There are a lot of black clouds in the sky, so the weather …………… .  

1) will rain  2) is raining 3) is going to rain 4) goes to rain 
79- Which of the following sentences is grammatically correct?  

1) Jack hardly studies his lessons at home.   
2) Jack studies his lessons hardly at home. 
3) Jack doesn't hardly study lessons at home. 
4) Jack studies hardly his lessons at home. 

80- If you eat healthy food and exercise most of the time, you can be …………… against a 
lot of diseases and also live your life longer.  
1) introduced 2) protected  3) destroyed 4) practiced  

81- Some people …………… much attention to their health. They usually try to eat fruit 
and vegetables or sea foods.  
1) save  2) take 3) pay 4) lose 

82- Reza couldn't play football because he …………… his right leg while he was playing 
football  
1) hunted 2) saved 3) paid  4) hurt  

83- My friend was …………… in a car accident while he was traveling to Shiraz. Then he 
was taken to a hospital.  
1) destroyed 2) injured  3) hunted  4) increased 

84- Noone knows what …………… the building in Tehran two years ago and some people 
were killed. 
1) destroyed 2) increased 3) protected 4) described 
 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that   
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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85- My uncle smoked as much as possible …………… when he was 25 years old, but now he 
doesn't smoke …………… .  
1) hopefully / instead  2) actually / any longer 
3) especially / any longer 4) interestingly / instead 

86- Some kinds of birds are seldom found in Iran. It seems that they are …………… sooner 
or later.  
1) taking care of 2) cutting down 3) putting out  4) dying out  

87- A: Do you know how many animals are …………… in Iran that we need to keep them 
safe? B: Yes, some animals like tigers and Asian elephants need to be protected.  
1) lost  2) endangered 3) taken 4) followed 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 

which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
I watched your recent program and was interested to learn the results of the research 
you did. I was particularly interested in your findings about the …………… (88) use 
of computers and the decrease in book reading. The …………… (89) that more young 
people are using computers is hardly surprising. The …………… (90) of the World 
Wide Web (www) has meant that we can now …………… (91) a wealth of 
information quickly and easily without leaving our homes. This technological device is 
very valuable to students and should, of course, be welcomed. Computers can also be 
used for easy, cheap …………… (92) across the world, which has been of much use 
to millions and brought people closer together. However, there are reasons why 
computers can never take the place of books. 

 
88- 1) increased 2) interested 3) surpised 4) amused 
89- 1) activity 2) shape 3) experience 4) fact 
90- 1) attention 2) development 3) basis 4) skill 
91-  1) complete  2) practice  3) obtain 4) hope  
92- 1) plain 2) report 3) attention 4) communication  
 

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4).Then mark your 

answer sheet. 

PASSAGE 1: 

When you enter university, it often happens to you to give a speech in your class. 
Many university students find this a very difficult task. They don't often know what to 
say, and they don't know how to say it. This happens to us because we aren't taught 
any social abilities in schools. We don't learn how to communicate with others, how to 
make friends, or even how to speak to others. So, when we grow up and enter the 
society, we can't face real situations and perform well in them. Maybe, it's time to look 
at our educational system from this aspect and change it so that it can prepare our 
children for life. 
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93- According to the passage, we can't speak  to a group because …………… .  
1) we are not taught to do so at schools 
2) of bad social conditions at university 
3) our parents did not teach us well 
4) of not making good friends  

94- According  to the passage, which of the following sentences is Not correct?  
1) Many students don't know even what to say.  
2) We can never learn how to talk to others.  
3) Many students are not taught how to speak. 
4) Our educational system does not consider this matter.  

95- The word "task" underlined in the passage means …………… . 
1) some pain   2) some knowledge  
3) much attention  4) a piece of work  

96- The pronoun "it" underlined in the last sentence refers to …………… .   
1) educational system 2) society  
3) aspect   4) speech 
 

PASSAGE 2:  

About 200 million years ago, much of the earth was very warm and wet all year. This 
heat and wet air caused thick plants and tall trees to cover the land and make jungles 
where many animals began to appear.  

Dinosaurs were the first group of animals to appear on the earth 140 million years 
ago. Some dinosaurs were as tall as a three - storey building. Others were as small as 
cats. Studying fossils gives us facts about dinosaurs. For example, the shape of a 
dinosaur's teeth gives us information about whether it ate meat or plants. Why did 
dinosaurs disappear from the earth? Many people believe that it was because of a 
change in the earth's weather. 

97- What was the weather like on the earth 200 million years ago?  
1) It was dry and hot all year. 
2) It was not so warm and wet. 
3) Much of the earth was hot and wet hot and wet all year. 
4) All the land was warm and wet all year.  

98- What caused the jungles to appear?  
1) Heat and humidity.  2) Change in the earth's weather. 
3) Huge animals in different places. 4) The plants and kinds of animals. 

99- The reason why dinosaurs disappeared from the earth was probably …………… .  
1) their giant size   2) a sudden change in climate  
3) the heat of the earth  4) lack of enough food  

100- All the following facts about dinosaurs are true except that …………… . 
1) they ate meat or plants  
2) they were the size of a cat 
3) they were as big as thick plants or trees 
4) they came in different sizes 
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/عدد   -101
−× 323 14 1 متعلق به كدام بازه است؟ ،  

1 (( )/ ,− 1   2 (( )/, 1    
3 (( )/ /,1 1    4 (( )/ /,3 4   

,كدام عدد در بازه   -102
 
 
 

2 3
13   ؟ نداردقرار  14

1 (7
51  2 (9

53  

3 (11
55  4 (13

68  

  كدام عدد، عددي گنگ است؟   -103
1 (( )/ /+33 14 3 14  2 (( ) ( )π − + π − π −21 2 4  

3 (( )/π − 22 3 14  4 (/ ...5321142321142  
  عددي گويا باشد، كدام عدد همواره گنگ است؟  bعددي گنگ و  aاگر   -104

1 (( )( )b b a b a+ − +2  2 (b a b− +2 22  
3 (b ab+2 2  4 (b a a− + 22 3  

  در كدام بازه بيشتر است؟  29/هاي طبيعي عدد  تعداد مضرب  -105
1 (( ),1  2 (( ),1 2  
3 (( ),2 3  4 (( ),3 4  

}اي برابر  مجموعة جواب معادله  -106 }A x | x K= ∈ ≠ صورت اجتماع دو بازة  و به( ) ( ),a a ,−∞ − − +∞4 3 2 
aمقدار . نوشته شده است K−كدام است؟ ،  

1 (5  2 (4  
3 (−4  4 (−5  

}اي برابر  مجموعه جواب نامعادله  -107 }A x | x a x b= ∈ < > صورت اجتماع دو بازة  ، به
( ) ( ), b a ,−∞ − + +∞2 3 2  نوشته شده است، مقدارb a− كدام است؟ ،  

1 (−2  2 (−1  
  2) 4    صفر ) 3

}اگر   -108 } { } { }{ }{ }{ }A a, a , a, a , a=  است؟ نادرستباشد، كدام رابطه  
1 ({ }{ }a A∈  2 ({ }{ }a A⊂  

3 ({ }{ }a, a A⊂  4 ({ } { }{ }{ }a, a , a A∈  
}اگر   -109 }A x | x= ∈ − < <2   و{ }B x Q | x′= ∈ − < < −2 }و  1 }C x Q | x= ∈ − < <1  آنگاه . باشد

  هاي زير همواره درست است؟  يك از رابطه كدام
1 (B C A=  2 (( )B A C⊂ −  
3 (A B C− =  4 (( ) ( )A B A C⊂   
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nAاگر   -110 , ,n
n n

 = − ∈ 

2 1   باشد، حاصلi i
i i

A A

= =

   
   −
   
   

1 1

1 1

 

   كدام است؟  

1 ([ ) [ )/ /, ,− −1 2 2 1    2 (( ) ( )/ /, ,− −1 1 2 1    

3 ([ ] ( )/ /, ,− −2 2 11    4 ([ )/, , − −  
12 115    

Aمجموعة مرجع و  Mسه مجموعة دلخواه و  Cو  Bو  Aاگر   - 111 B C⊂   واره درست است؟باشد، آنگاه كدام رابطه هم ⊃
  . توان داد نظري نمي Mمتناهي ولي در مورد  Cو  Aاي متناهي باشد،  مجموعه Bاگر ) 1
  . اي نامتناهي است مجموعه Mمتناهي و  Bو  Aاي نامتناهي باشد،  مجموعه Cاگر ) 2
  .وان دادت نظري نمي Aحتماً نامتناهي ولي در مورد مجموعه  Mو  Cاي نامتناهي باشد،  مجموعه Bاگر ) 3
  . توان داد نظري نمي Mو  Aحتماً متناهي ولي در مورد  Bاي متناهي باشد،  مجموعه Cاگر ) 4

  ، كدام رابطه همواره درست است؟ Bو  Aبراي هر دو مجموعة   -112
1 (( ) ( )A A B B B A A B  ⊆        
2 (( ) ( ) ( )B A A A B A A B− ⊂       
3 (( ) ( )A A B B B A A B⊂ −      
4 ([ ] ( )A B A (A B) B A B⊆ −         

Aدو مجموعة ناتهي و  Bو  Aاگر   -113 B′   باشد، آنگاه كدام رابطه درست است؟  ⊃
1 (B A′⊂  2 (A B A′ ′− =  
3 (( ) ( )A B A B A′ =   4 (( ) ( )A B A B A′ ′=    

طوري كه  باشند به Mهايي دلخواه از  ، زيرمجموعهCو  Bو  Aهاي  عه مرجع و مجموعهمجمو Mاگر   - 114
n(A) n(B) n(C)= = =2 3 n(Aو  48 B )′ = 4   وn(A C )′ = 38  وn(B C) = 1   و

n(A B C) = 4   وn(M) n(A B C)− = 16  شد، باn(M)  كدام است؟  
1 (84  2 (8   
3 (76  4 (72  

مجموعة مرجع باشد، آنگاه حاصل عبارت  Mدو مجموعة دلخواه و  Bو  Aاگر   -115
( ) ( )( ) ( ) ( )( )A B A B A B B A′ ′′ ′ − −      كدام است؟  

1 (( ) ( )A B A B−   2 (( ) ( )A B A B′ ′−   
3 (( )A B  4 (( )A B  

  اي متناهي است؟  عه كدام مجموعه، مجمو  -116
1 (( ) ( )′ ′ ′ ′− −      2 (( ) ( )Q′ ′− −     
3( ( ) ( )′ ′ ′− −      4 (( ) ( )′ ′ ′ ′− −      

هاي زير  يك از مجموعه مجموعه مرجع باشد، آنگاه كدام Mاي نامتناهي و  مجموعه Bاي متناهي و  مجموعه Aاگر   -117
  همواره نامتناهي است؟ 

1 (( )A M B−  2 (( )B M A′ ′−  
3 (( )M A B′−   4 (( )M A B′ ′−   
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)عبارت   -118 ) ( )( ) ( )A B C B A C− −  هاي زير برابر است؟  يك از عبارت ، با كدام  
1 (( )B C A−  2 (( )A C B−  
3 (A B C   4 (( )A B C−  

Aاگر   -119 B B A′ ′⊆   وU  مجموعه مرجع باشد، آنگاه كدام رابطه همواره درست است؟  
1 (A B− = φ  2 (B A− = φ  
3 (A B′ ′= φ  4 (A B M′ ′=  

Aاگر   -120 B⊂  وB C⊂  وC D⊂  و مجموعةB هاي زير  يك از مجموعه اي متناهي باشد، آنگاه كدام مجموعه
  همواره متناهي است؟ 

1 (( ) ( )A D B C    2 (( ) ( )A D C D    
3 (( ) ( )A C B D    4 (( ) ( )A C B D    
  
                                     ) 1(شناسي  زيست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شناسي، درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با علوم تجربي و زيست  -121

   .هاي انسان پاسخ دهد تواند به همة پرسش ه ميعلمي توانا و گسترده است ك) 1
  .هاي هنري نظر بدهند توانند دربارة زشتي و زيبايي و ارزش پژوهشگران علوم تجربي مي) 2
  .طور مستقيم قابل مشاهده هستند شود كه به شناسي فقط ساختارهايي بررسي مي در زيست) 3
  .هاي طبيعي و قابل مشاهده هستند وجوي علت پديده پژوهشگران علوم تجربي فقط در جست) 4

  شناسي نوين، درست است؟ چند مورد از عبارات زير در ارتباط با زيست  -122
  .اند ترين زمان ممكن، فراهم كرده فناوري اطالعات و ارتباطات، امكان انجام محاسبات را در كوتاه •
  .ن توضيح دادتوان فقط از طريق مطالعة اجزاي سازندة آ هاي هر سامانه را نمي ويژگي •
  .شود صورت علمي بررسي مي شناسي، فقط انواع مختلف جانداران به در علم زيست •
  .جاندار، مؤثر است ليمانند خود اجزا در تشك ز،يبدن جاندار ن ياجزا نيارتباط ب •

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
  كدام عبارت، درست است؟  - 123

  .شود شناختي استفاده مي هاي جانداران، فقط از اطالعات زيست براي بررسي ژن) 1
  .شود در روش مهندسي ژنتيك، فقط يك صفت از يك جاندار به جاندار ديگر منتقل مي) 2
  .هاي افزايش كميت و كيفيت غذاست شناخت روابط گياهان با محيط زيست، يكي از راه) 3
   .گويند ستي ميدست آمده باشد، سوخت زي امروزه به هر نوع سوختي كه از تجزية پيكر جانداران به) 4

  است؟ نادرستهاي مونارك،  كدام عبارت دربارة پروانه  -124
  .دارند وضع دروني پيكر خود را در محدودة ثابتي نگه مي) 1
  .كنند با استفاده از موقعيت ستارگان، به سوي مقصد پرواز مي) 2
  .شود يابي حيات، هر پروانه فردي از جمعيت محسوب مي در سطوح سازمان) 3
  .دهند هاي اصلي بافت عصبي، جايگاه خورشيد در آسمان را تشخيص مي كمك ياخته به) 4
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  كند؟ كدام مورد، عبارت زير را به درستي كامل مي  - 125
  »...شود كه حتي در صورت تغيير اقليم نيز،  سازگان، زماني موجب افزايش خدمات آن مي پايدار كردن بوم«  
  .تعامل بين عوامل غير زنده و گياهان كامالً ثابت بماند) 2  .اني نكندمقدار توليدكنندگي آن تغيير چند) 1
  ..مقدار توليدكنندگي آن كامالً ثابت بماند) 4  .عوامل زنده و غير زندة آن تغيير نكند) 3

  كدام عبارت، درست است؟  -126
   .هاي متفاوت است ها و جمعيت سازگاني با اقليم بوم، شامل بوم هر زيست) 1
  .گيرند يابي حيات قرار مي اي، فقط در اولين سطح سازمان ان تك ياختهجاندار) 2
  .سازند سازگان را مي گذارند، بوم هم مي عوامل زنده و غير زندة محيط و تأثيرهايي كه بر) 3
  .آورند وجود مي هاي مختلف كه با هم تعامل دارند، يك جمعيت را به افراد گونه) 4

  كند؟ تكميل مي نادرستيبه  كدام گزينه، عبارت زير را  -127
  »............ هر جاندار، «  
  .تواند وضع دروني پيكر خود را در محدودة ثابتي نگاه دارد مي) 1
  .دهد صورت گرما از دست مي  بخشي از انرژي دريافتي را به) 2
  .هايي براي سازش و ماندگاري در محيط دارد ويژگي) 3
  .اسخ دهدهاي محيطي پ تواند به همة محرك مي) 4

  شود؟ از پيوند بين كدام مونوساكاريدها، تشكيل مي» ساكارز«  -128
  ريبوز و فروكتوز) 4  گلوكز و گلوكز) 3  گلوكز و ريبوز) 2  گلوكز و فروكتوز) 1

  كدام عبارت، درست است؟  -129
  .كنند گياهان مانند اغلب جانداران ديگر در محيطي شامل عوامل زنده و غير زنده رشد مي) 1
  .هاي درماني و دارويي خاصِ هر فرد را طراحي كرد توان روش به كمك پزشكي شخصي مي) 2
  .سازگان بستگي به ميزان توليدكنندگي هر عامل زندة آن دارد ميزان خدمات هر بوم) 3
  .هاي گوناگون است گيري و آزمايش اساس علوم تجربي، مشاهده، اندازه) 4

  كند؟ تي كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به درس  -130
  »............دهد، قطعاً  هاي محيطي پاسخ مي هر جانداري كه به محرك«  
  .هايش، درون هستة ياخته قرار دارد بيشتر ژن) 2  .كند ها، رشد و نمو مي با افزايش تعداد ياخته) 1
  .دارد ة ثابتي نگه ميوضع دروني پيكر خود را در محدود) 4  .هاي مختلف دارد هايي براي سازش با محيط ويژگي) 3

  چند مورد از عبارات زير، درست است؟  -131
  .آيند وجود مي هم پيوستن چندين واحد مشابه يا متفاوت به هاي زيستي، از به همة مولكول •
  .آورد دست مي به ATPياخته، انرژي انتقال مواد برخالف شيب غلظت را فقط از مولكول  •
  .كبد و ماهيچة جانوران وجود داردساكاريدي است كه فقط در  گليكوژن، پلي •
  .شود ذخيره مي) DNA(اطالعات وراثتي همة جانداران در مولكول دنا  •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام ويژگي ليپيدي است كه در ذخيرة انرژي نقش مهمي دارد؟  - 132

  .نوع ياخته است دهندة  غشاي هر بخش اصلي تشكيل) 2  .هاي انسان شركت دارد در ساخت انواعي از هورمون) 1
  .ها متصل است در غشاي ياخته به انواعي از كربوهيدرات) 4  .هاي زيستي فاقد نيتروژن و فسفر است از انواع مولكول) 3
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  است؟ نادرستهاي زيستي،  كدام عبارت دربارة مولكول  -133
  .كند، نيتروژن دارد هر مولكولي كه مواد را برخالف شيب غلظت وارد ياخته مي) 1
  .دهد هر مولكول زيستي كه فسفر دارد، بخش اصلي غشاي ياخته را تشكيل مي )2
  .شود، از تعداد فراواني گلوكز تشكيل يافته است ساكاريدي كه در كبد ذخيره مي پلي) 3
  .سازي كاربرد دارد شود، در كاغذ هاي گياهي ساخته مي ساكاريدي كه در همة ياخته پلي) 4

  كند، درست است؟ ي از ياخته كه شكل، اندازه و كار آن را مشخص ميكدام عبارت دربارة بخش  -134
  .هاست ها و كيسه اي گسترده از لوله شبكه) 2  .دار است اي منفذ داراي پوششي دو اليه) 1
  .اندامكي تك غشايي است كه دنا در آن قرار دارد) 4  .هاي روي هم قرار گرفته تشكيل يافته است از كيسه) 3

  هاي بزرگ از ياخته نقش دارد؟ راني ذره بندي و برون ك، در بستهكدام اندام  -135
  دستگاه گلژي) 4  )وزيكول(ريزكيسه ) 3  شبكة آندوپالسمي) 2  )ليزوزوم(تن  كافنده) 1

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي  -136
  »...............هاي آندوپالسمي،  دستگاه گلژي همانند شبكه«  
    .ختن ليپيد و پروتئين نقش دارددر سا) 1
  .هاي تك غشايي ياخته است از اندامك) 2
  .هاي روي هم قرار گرفته تشكيل شده است از لوله و كيسه) 3
  .در تشكيل وزيكول و ترشح مواد به خارج از ياخته دخالت دارد) 4

  ؟ندارددر فاصلة بين هسته و غشاي يك ياختة زندة جانوري، كدام مورد وجود   -137
  هم  يك جفت استوانة عمود بر) 2    تعدادي اندامك دو غشايي) 1
  ها تعدادي كيسة محتوي انواعي از آنزيم) 4  هاي پروتئيني كشسان و كالژن رشته) 3

  كدام عبارت در ارتباط با غشاي ياختة جانوري، درست است؟  -138
  .هر پروتئين غشايي به نوعي كربوهيدرات متصل است) 1
  .كند ها از ميان هر دو الية ليپيدي غشا عبور مي ينبرخي از پروتئ) 2
  .توانند از ميان فسفوليپدهاي غشا عبور كنند اكسيژن و محلول شكر مي) 3
  .ها، فقط در سطح الية خارجي غشا قرار دارند ها برخالف كلسترول كربوهيدرات) 4

  ؟، درست است)آندوسيتوز(بري  كدام عبارت در ارتباط با فرآيند درون  - 139
  .شود تأمين مي ATPانرژي اين فرآيند از تجزية مولكول ) 1
  .كنند هاي بزرگ را از طريق اين فرآيند جذب مي ها، ذره همة ياخته) 2
  .شوند همواره مواد برخالف شيب غلظت به درون ياخته منتقل مي) 3
 .گيرند هاي كربوهيدراتي غشا، در الية بيروني ريزكيسة حاصل قرار مي زنجيره) 4

  هاي بدن انسان، درست است؟ كدام عبارت دربارة بافت  -140
  .اي اسكلتي و صاف، هر كدام فقط يك هسته دارند هاي ماهيچه ياخته) 1
  .شود بافت پوششي همواره توسط بافت پيوندي سست، پشتيباني مي) 2
  .تهاي پروتئيني و گليكوپروتئين اس بافت پيوندي سست همانند غشاي پايه، داراي رشته) 3
  .هاي كالژن است ها بيشتر از تعداد رشته طور معمول، در بافت پيوندي متراكم، تعداد ياخته به) 4
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  چند مورد از عبارات زير، درست است؟  - 141
 .هاي منشعب و مخطط است، حركتي غير ارادي دارد اي كه داراي ياخته ماهيچه •

  .تجاعي هستندهاي كالژن و ار برخي از انواع بافت پيوندي، فاقد رشته •
  .كند يكي از چهار بافت اصلي بدن، به عنوان عايق حرارتي عمل مي •
  .هاي بافت عصبي، داراي آكسون و دندريت هستند  همة ياخته •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي  -142

  »............... قطعاً در همة فرآيندهاي انتقال مواد برخالف شيب غلظت در ياخته، «  
  .ها همراه است جايي مواد با تشكيل ريزكيسه جابه) 2  .شود بخشي از انرژي ياخته صرف انتقال مواد مي) 1
  .آيد دست مي به ATPانرژي انتقال مواد از مولكول ) 4  .كند هاي فسفوليپيدي غشا، تغيير مي تعداد مولكول) 3

  كدام عبارت، درست است؟  -143
  .انتشار خالص آب از محيطي با فشار اسمزي بيشتر به محيطي با فشار اسمزي كمتر استاسمز، ) 1
  .شوند هاي بزرگ، همواره در جهت شيب غلظت جذب ياخته مي در فرآيند آندوسيتوز، ذره) 2
  .كنند هاي بزرگ را منتقل مي ها با استفاده از انرژي، ذره در فرآيند انتقال فعال، پروتئين) 3
  .انتقال فعال، نتيجة نهايي انتشار تسهيل شده يكسان شدن غلظت ماده در دو سوي غشاستبرخالف ) 4

  است؟ نادرستهاي بدن انسان،  كدام عبارت در ارتباط با بافت  -144
  .جامد يا جامد دارند، فاصله وجود دارد هاي بافتي كه زمينة نيمه بين ياخته) 1
  .اي باشند توانند يك يا چند اليه پوشاند، مي هاي بافتي كه سطح مجاري بدن را مي ياخته) 2
  .هاي بافت پوششي مري، توسط غشاي پايه به بافت زيرين خود متصل هستند همة ياخته) 3
  .اي هستند شكل و تك هسته اي كه در ديوارة رودة باريك وجود دارند، دوكي هاي ماهيچه ياخته) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -145
  .وجود دارد  هاي خوني، غشاي پايه هاي ديوارة مويرگ ياخته در سطح بيروني همة) 1
  .هر مولكولي كه در عبور مواد از غشاي ياخته نقش دارد، داراي آمينو اسيد است) 2
  .هاي جانوري و گياهي وجود دارد كلسترول ليپيدي است كه در ساختار غشاي ياخته) 3
  .است  سست و تر از بافت پيوندي گيري در بدن دارد، متنوع هاي بافتي كه نقش ضربه ياخته) 4

  
                                     ) 1(فيزيك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
gداريم كه چگالي آن  kg2مطابق شكل يك قطعه فلزي به جرم   -146

cm35 متر است؟ ارتفاع اين قطعه چند سانتي. است  
1 (8   
2 (1   
3 (16   
4 (2   

  كدام گزينه است؟ dm2مساحت آن بر حسب . متر داريم سانتي 24متر و عرض  سانتي 75ول اي به ط صفحه  -147
1 (18   2 (12   3 (9  4 (6  
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/دانه شن كه حجم هر يك  25نيه از يك ساعت شني در هر ثا  -148 mm31 اگر . ريزد است به محفظه پايين آن مي 6
متر  هاي خارج شده چند سانتي دقيقه پايين بريزد، حجم شن 3هاي محفظة بااليي در حالت پر در مدت  همة شن

  مكعب است؟
1 (18    2 (36   3 (54   4( 72  

دقيقه نيمي از آب مخزن خالي شده باشد، حجم  25اگر پس از . شود ليتر آب خارج مي 12از مخزني در هر ثانيه   -149
gچگالي آب (مخزن چند متر مكعب است؟ 

cm31 (  
1 (36   2 (24   3 (18  4 (12  

/از فلز اُسميم به جرم  cm2اي مكعبي به ضلع  قطعه  - 150 g6 7 5 چگالي اين فلز چند كيلوگرم بر متر مكعب است؟. داريم 

1 (3 37   2 (6 75  3 (1275   4 (225    
شده  اگرحجم آب نشان داده. ازيماند متر را در داخل ظرف مدرجي حاوي آب مي سانتي 7اي فلزي به ارتفاع  استوانه  - 151

)متر است؟  متر مكعب افزايش يابد، شعاع استوانه چند سانتي سانتي 189 )π = 3  

1 (/2 5   2 (3  3 (/3 5   4 (5  
  اي است؟ هاي زير نرده يك از كميت كدام  - 152

  گشتاور) 4  چگالي) 3  شتاب) 2  نيرو) 1
36×ابعاد يك دشت   -153 =m(اين دشت چند هكتار مساحت دارد؟ . فرسنگ است 25 6   يك فرسنگ(  

1 (/ × 63 42 1   2 (/ × 63 24 1  3 (/ × 62 43 1  4 (/ × 62 34 1  
  ميكروگرم، چند كيلوگرم است؟ 98  -154

1 (/
−× 89 8 1   2 (−× 898 1  3 (/

−× 99 8 1  4 (−× 798 1  
  متر مكعب است؟ حجم مكعب مستطيل مقابل چند سانتي  -155

1 (/2 4   
2 (/1 2  
3 (/24   
4 (/12  

25جرم يك كاميون   -156  هر مثقال (اين كاميون چند تن جرم دارد؟ . خروار است/ =4 صد  =روار گرم و يك خ 8
  )مثقال 64=من تبريز و يك من تبريز 

1 (/43 7   2 (/67 8  3 (/76 8  4 (/86 7  
/يكاي نجومي (كاي نجومي است؟ يك سال نوري، تقريباً برابر چند ي  - 157 m× =111 5 1(  

1 (63      2 (36     3 (31    4 (18     
2/يك شهاب سنگ در مدت   -158 سرعت آن چند متر بر ثانيه . يكاي نجومي را در خأل طي كرده است 72/ساعت  5

)/شود؟  مي Au m)= × 111 1 5 1  

1 (/ × 51 2 1   2 (/ × 71 2 1  3 (/ × 52 4 1  4 (/ × 72 4 1  
  كميت اول اصلي و دو كميت دوم فرعي هستند؟ در كدام گزينه زير دو  - 159

  زمان و انرژي –حجم و وزن ) 2    نيرو و طول –حجم و زمان ) 1
  شتاب و گشتاور –زمان و نيرو ) 4    مساحت و نيرو –طول و جرم ) 3

/ m6

m5 
md4
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 21صفحه 

)/شود؟  مي nmاين طول معادل چند . است Ft2اي برابر  طول ميله  -160 in cm , ft in)= =1 2 54 1 12   
1 (/ × 96 9 1    2 (/ × 96 9 1   3 (/ × 89 6 1   4 (/ × 89 6 1   

34/به ترتيب  Bو  Aگيري  جرم يك قطعه فلزي توسط دو دستگاه اندازه  -161 34/و  62 62  كيلوگرم نشان داده شده
  كدام گزينه زير درست است؟. است

  .تر است دستگاه اول دقيق) 2    .تر است دستگاه دوم دقيق) 1
  .گير اشتباه كرده است شخص اندازه)     .دقت هر دو دستگاه برابر است) 3

1با پايين آوردن پيستون ارتفاع آن را  .قرار دارد hدر داخل يك سيلندر، گازي به ارتفاع   -162
. دهيم كاهش مي 3

  شود؟ چگالي گاز چند برابر مي
1 (/1 25   

2 (/1 3  
3 (/1 5  
4 (/1 65  

/يك قطعه فلزي به جرم . موجود است hمايعي تا ارتفاع  cm5به شعاع در يك استوانه مدرج   -163 kg1 . اندازيم مي 35
)متر مكعب است؟  چگالي فلز چند گرم بر سانتي. شود متر بيشتر مي سانتي 6ارتفاع مايع،  )π = 3  

1 (/1 25   2 (/1 5  3 (/2 5  4 (3  
اع ارتف. سازيم مي cm5اي توپر به شعاع  كنيم و از آن استوانه متر را ذوب مي سانتي 1اي فلزي به شعاع  كره  -164

  شود؟ متر مي چند سانتي  استوانه
1 (/53 3   2 (/35 3  3 (/33 5  4 (/25 5  

متر مكعب نمك به  سانتي 1در داخل يك ظرف آزمايش به حجم يك ليتر كه كامالً از آب پر شده است به آرامي   -165

/چگالي 
g

cm22 چگالي مخلوط چند گرم بر . شود ريزيم و نمك بدون تغيير حجم آب در آن حل مي مي 2

gشود؟ متر مكعب مي سانتي
)

cm
=   ρ)آب 31

1 (/1 12   2 (/1 21  3 (/1 22  4 (/1 22  
  

                                     ) 1(شيمي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تر است و كدام مورد را بايد كارخانه توليد عنصرها دانست؟ ر دمايي مناسب، كدام تغييها تشكيل سحابيبراي   -166
 ها سحابي –افزايش) 4  ستارگان –افزايش )3  ها سحابي –كاهش) 2  ستارگان –كاهش )1

  هاي زير، درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  -167
فت، از فاصلة تقريبي هفت پيش از خروج از سامانة خورشيدي از كرة زمين گر )1(آخرين تصويري كه وويجر •

 .ميليارد كيلومتري بود

 .، پا به عرصة جهان گذاشت)مهبانگ(هيدروژن نخستين عنصري بود كه پس از انفجار مهيب  •

كنش نور با ماده به درك چگونگي پيدايش جهان  ها با مطالعة خواص و رفتار ماده، همچنين برهم دان شيمي •
 .اند هستي پرداخته

 .عنصر مشترك بين دو سيارة زمين و مشتري هستنداكسيژن و گوگرد دو  •
1 (1   2 (2  3 (3     4 (4  

h
3

h2
h1
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 ة زمين، كدام عنصر پس از سيليسيم، بيشترين فراواني را دارد؟يارسدر ميان عنصرهاي سازنده   -168

  آهن) 4  آلومينيم ) 3  منيزيم ) 2  كلسيم ) 1
 اختالف نوترون و پروتون در اتم كدام عنصر، كمتر است؟  -169

1(Ar40
18  2(K39

19  3(Mg24
12  4(Fe56

26  
  هاي يك عنصر، متفاوت است؟ هاي زير در ايزوتوپ چه تعداد از ويژگي  -170

  يداريپا* چگالي           * خواص شيميايي            * تعداد الكترون          *   
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

  است؟ نادرستكدام عبارت،   -171
  .هاي شيميايي استفاده كرد توان از روش ها، نمي براي جداسازي ايزوتوپ) 1
   .تر باشد، آن ايزوتوپ ناپايدارتر است هر چه زمان متالشي شدن يك ايزوتوپ كوتاه) 2
  .نده، جرم يكساني ندارندهاي ساز تم، امعينطبيعي از عنصري  نمونهاغلب در يك ) 3
  .باشد، ناپايدارند 5/1هاي آنها برابر يا بيش از  ها به پروتون هايي كه نسبت شمار نوترون هسته همه )4

  يك نمونة طبيعي از عنصر هيدروژن، مخلوطي از چه تعداد ايزوتوپ است؟  -172
1 (2   2 (3     3 (5     4 (7  

 است؟ نادرستي هيدروژن، ها كدام مقايسه درباره راديوايزوتوپ  -173

H: تعداد الكترون) 1 H=5 6
1 H: پايداري) 2     1 H<4 3

1 1  
H: درصد فراواني) 3 H<4 5

1 H: نيم عمر) 4    1 H<5 3
1 1  

 شود؟ به تقريب چند درصد از عنصرهاي شناخته شده، در طبيعت يافت مي  -174

1 (64   2 (78    3 (84    4 (92  
  :هستند؛ به جز  همة مطالب زير درباره تكنسيم درست  - 175

  .اندازه يون آن مشابه اندازه يون يديد است) 1
  .رود كار مي در تصويربرداري از غده تيروئيد به) 2
  .شود مياي ساخته  هاي هسته طور مصنوعي و با استفاده از واكنش به فقط) 3
  .نگهداري كرد طوالنيبراي مدت  آن راتوان  ينمعمر آن كم است و نيم ) 4

 .شود پرتوزا در توده سرطاني، امكان تصويربرداري از بافت سرطاني فراهم مي............... حاوي ............... با افزايش   -176

  يون –گلوكز ) 4  اتم -گلوكز) 3  يون -اورانيوم) 2  اتم   –اورانيوم ) 1
 اي عناصر، درست هستند؟ عبارت هاي زير درباره جدول دوره ك ازي كدام  -177

 .شود هر عنصر با نماد يك يا دو حرفي نشان داده مي) آ

 .با يكديگر برابر است 12تا  3 تعداد عناصر گروه هاي) ب

 .شود ختم مي 108از عنصر هيدروژن آغاز و به عنصر شماره ) ج

 .است اتميدد برحسب افزايش عچيدمان عنصرها در آن، ) د

  آ و د) 4   دج و ) 3   ب و ج) 2     آ و ب) 1
  چه تعداد از مطالب زير، درست هستند؟  - 178

 .خواص شيميايي عنصرهايي كه در يك دوره از جدول جاي دارند، متفاوت است •

 .شود طور مشابه تكرار مي با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به •

 .آن عنصر است اطالعات فيزيكيتعلق دارد و حاوي  معيننصر هر خانه از جدول به يك ع •

 .كند مي عنصرها ارائه هات مفيدي دربارطالعاي، ا ها در جدول دوره نويسي الصههاي عددي و خ ، دادهنمادها •

1 (1   2 (2    3 (3    4 (4  
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  اي به شمار عنصرها در گروه هفدهم، كدام است؟ ها در جدول دوره نسبت شمار گروه  -179
1 (2     2 (3    3 (4   4 (5   

  ؟نداردعنصر با كدام عدد اتمي، تمايل به انجام واكنش شيميايي   -180
1 (1     2 (7    3 (18    4 (20  

 .شود تبديل مي............... به يون ............... در تركيب با ............... اتم   -181

1 (F9-  فلزها-F−   2 (F9-  نافلزها-F−  3(P15-  فلزها-P− 4(P15-  نافلزها-P−  
3Xوانند به يون پايدار به صورت ت هاي داده شده، مي چه تعداد از اتم  -182  ، تبديل شوند؟+

   *13 Al            *11Na               *7N                *31Ga 

1 (1    2 (2    3 (3     4 (4  
 .است............... ، سنجند كه جرم آن اي مي را با وزنه ها اتمم جر  -183

1 (1
1) 2    12-جرم ايزوتوپ كربن 12

  14-جرم ايزوتوپ كربن 12

3 (1
1) 4     12-جرم ايزوتوپ كربن 6

  14-توپ كربنجرم ايزو 6

  هاي زير، درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  -184
  .دهند نيز نشان مي uنماد را با  يتمكاي جرم اي •
  .اي عنصرهاست همان جرم نشان داده شده در جدول دوره ،هر عنصر اتمي ميانگينجرم  •
  .كرد ستقيم مشاهدهطور م آنها را به توان نميطوري كه  بسيار ريزند به ها اتم •
 .گيري متفاوتي دارند رود، دقت اندازه كار مي گيري جرم مواد گوناگون به ترازوهايي كه براي اندازه •

1 (1    2 (2    3 (3   4 (4  
16ها به جرم اتم در  نسبت جرم الكترون  -185

8Oتر است؟ ، به كدام عدد نزديك  
1 (/ −× 35 10 2 (/ −× 45 10    3 (/ −× 32 5 10   4(/ −× 42 5 10  

 كدام مقايسه درباره جرم دقيق الكترون، پروتون و نوترون، درست است؟  -186

    پروتون >الكترون  >نوترون) 2    الكترون  >نوترون = پروتون ) 1
  نوترون >پروتون = كترونال) 4    الكترون   >پروتون >نوترون) 3

  .كند آن ذره را مشخص مي............... هاي زير اتمي، عدد سمت چپ از باال،  در نمادهاي ذره  - 187
  جرم اتمي) 4  عدد اتمي ) 3   جرم نسبي) 2  بار نسبي  ) 1

35نسبت مجموع ذرات بنيادي در   -188
17Cl  7به مجموع ذرات بنيادي باردار در

3Li كدام است؟  

1 (26
3  2( 52

3  3 (52
10    4 (26

10  

  .)است U238و  U235اورانيوم شامل دو ايزوتوپ (جرم اتمي ميانگين اورانيوم طبيعي به تقريب كدام است؟   -189
1 (/237 98   2 (/237 65     3 (/235 98    4 (/235 66  

اگر جرم اتمي ميانگين مخلوطي از اين . است 15amuو  13amuهاي اتمي  داراي دو ايزوتوپ با جرم xعنصر فرضي   -190
14دو ايزوتوپ برابر  8/ amu 4تر در يك نمونه  سبك  باشد، چه تعداد ايزوتوپ تايي از اين عنصر، وجود دارد؟  

1 (1   2 (8   3( 6   4 (4   
       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون تلگرام كانال    
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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



١

 

 

 

 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دهــمسنجش 

)23/07/1400(  
  )دهـم( تجربيعلوم   

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان    
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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و احساسـم   
ه هـم    زميـ

ي و در نظر 

ationgroup

  توجه ←ل 
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ك معاني مجازي

1(  

عدل) 4غم  ← 

راغ  / ـد   ف ←فـ
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  )ه شبه

دلـ) / ست اسـت 
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23/07/400 اول 
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2  

مرحلة(م تجربي 
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راحتي قابل مش ه

مورد اضافه و ←
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الهي نامة«وم از 

)به مشبه(ببارد 
)وجه شبه(ري 

سببية(جاز آليه 
ه هم درستالزمي

ن تمام انواع مجا
 

) 1(سي 

نجش دهم؛ علوم

  ي نبرد
  رها

بوته: گلبن/ رده 
خويشاون:  درس

اي غير پاسخ به

←باتالق ) 1: ها
اب درسي در نظ

گـزارد نمـي  ←

خواس) (امراي ←
ر ←رقبت ) (ت

سوال، نه تنها با
در اين سوال. ت

ند ولي گزينة دو

  )به ه
  )وجه شبه( 

اي ب بان بر تشنه
خو زيزان كه مي

گفتار و كالم مج 
سببيه و ال( آليه 

ه خاطر سپاردن
 .ها كافي است

 فارس

سن

يدان جنگ، جا
ها، مكر حيله: يد

 كرده، آشكار كر
در متن( وندي 

ها زاد و در گزينه

يگر و اصالح آنه
نامه كتا ق با واژه

←گـذارد   نمـي : 
  خاري 

←عمراي (اليي 
تهنيت ←حنيت 

دهي به اين س سخ
تخاب شده است
ت تعليمي هستند

  
مشبه(منزل من 

آزاد) به مشبه(و 
ابري كه در بياب 
به خون عز) به ه

  :زي
←زبان / حليه 

رت و اراده مجاز

شته باشند كه به
و عملكرد مجازه

    
 

 .رست است

  :و اصالح آنها
مي: معركه/ كليد 

مكاي/ عده، قرار 
شان داده، ارائه
خويشي، خويشاو

 .رست است

به معني رها، آز
 .رست است

هاي دي در گزينه
ها مطابق ف واژه

 .رست است

:ط و اصالح آنها
←خواري / ي 

 .رست است

 .رست است

سخ دو غلط امال
تح) (مولع ←أل 

 .رست است

ن عزيز براي پاس
كدام اثر ادبي، انت

همگي ادبيات» 
 .رست است

:هاي تشبيهات
چراغ م) مشبه( 

سرو) ه محذوف
)مشبه(ر غايب 

مشبه(لعل ) شبه
 .رست است

هاي مجاز ي واژه
دم شهر مجاز مح

قدر ←دست /  
.(  

ن عزيز توجه داش
هاي معنايي و ت

 .رست است

  :هاي مذكور ه

www.sanjeshse

  
  
در 4گزينه  

موارد غلط و
ك: مفتاح) 1
وع: ميعاد) 2
نش: نموده) 3
خ: بتقرا) 4
در 2گزينه  

ب» يله«واژة 
در 3گزينه  

موارد غلط د
متراد: توجه

در 3گزينه  
هاي غلط واژه

خواني تسبيح
در 1گزينه  
در 3گزينه  

در گزينة پاس
موأل(اماليي 

در 4گزينه  
آموزان دانش
از ك) عبارت

از گلستان«
در 1گزينه  

ه بررسي پايه
چشم تو) 1
مشبه(تو ) 2
ديدار يار) 3
مش(لبت ) 4
در 2گزينه  

نوع و معناي
مرد ←شهر 

مجاز محليه
درست است

آموزان دانش
گرفتن تفاوت

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

erv.ir
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يت مشهود 

» .ي كرديم

ن در بيـت      

 احتمال و 
» جـويي  ي 

  

م منطبـق   

گونـه   ز اين

مم جملـه    

ationgroup

در بيت» م تجربه

انگيزي خود فتنه

ك تشـبيه پنهـان

حتميت وقوع يا
نمـي«ـوعش بـه     

  . خواهد بود

.خورد چشم مي

بـاهم) را(و نـوع  

روه اسمي بعد از

جـاي دو مـتم(     

1(  

  .شود  نمي
، آگاه، نوآموز كم

براي دشمنان خ«

  »آفرين است

از طرفـي يـك. 

   مجاز

اده با توجه به ح
ت وقـ ـه حتميـ

بيني قابل پيش

به چ) و سوم بيت

  .شدبا ي

دو) غلـب مـوارد  

 

شوند و گر ب مي

د و از زن نمانـد

23/07/400 اول 

ي در بيت يافت
بدبخت، آسمان،

«ع دوم كنايه از 

آ سخت و مشكل

.و تشخيص دارد

فاقد) سن تعليل

دارند و افعال سا
با توجه بـ» ويي

العات دستوري ق
  . ندهست

در جملة دوم و» 
  .له است

اسنادي مي» تم

و اغ( كه گـاهي  

 .»چه كار داري

ف اضافه محسوب

در شـهر از مـرد

3  

مرحلة(م تجربي 

آميزي  ولي حس
ب«يب به معني 

مصراع -» رسيد

صبر و گرفتاري س

استعاره و» ماه«

حس(ر بهار است 

ع ساده كاربرد د
نجو«لذا . شوند ي

 با كمترين اطال
مله، سه جزئي ه

»تو«(د محذوف 
مفعول جمل» كم

هست«ين جمله 

ك  كرد اين است
  .خاب كنيم

تو با ما چ« ← 
  متممي

 
ستور زبان، حرف

كـس د )2مرد 

نجش دهم؛ علوم

است» شمندي
به ترتي» رد خام

 دشمنان به ما

ص«و كنايه از ) 

  د تشبيه
«/ » شمه و موج

  .ه است
خوشحالي آن در

ه صورت مضارع
تزامي تأويل مي

كه گزينة پاسخ
هر دو جم» ردار

و دو نهاد) ن تيره
م در خاك«و نيز 

 است و فعل اولي

ايد به آن توجه
را انتخ) را(معناي 

مالكيت) را( ←
حرف اضافه يا م 
  مفعولي) را(

  فك اضافه) 

 . متممي است
 هستند، در دس

 نيكيم را بد شم
  . چنين است

سن

ايت عزّت و ارزش
رخ، روشن، شاگر

  .د ندارد
اي كه از ر فتنه

  .شود يده نمي
)آميزي حس(ت 

  فاقد كنايه» 
فاقد» وجود«ني 

چش« استعاره از 
تشبيه شد» ينه

ه دليل خنده خ

اد اندكي فعل به
ارع اخباري و الت

د توجه داشت ك
 خاكدان تيره بر

خاكدان – خاكدان
ممي قرار دارد و
دو مفعول بيت

با) را(رد با انواع 
ترين مع بايد روان

  :ا
←) محذوف: ست

)را( ←» ي داد
( ←» وري كرد
)را( ←» را ببند

ينة پاسخ، گروه
كه ادات تشبيه

  

آن سست مهر، 
وگند چرخ بلند،

    
 

نها«ول كنايه از 
روز، چر تيره«ي 
آميزي وجود حس

هر«ول كنايه از 
ميزي در بيت د

گرفتاري تلخ است
 .رست است

  :ها ه
»گل«ستعاره از 

مجازاً يعن» دوش
به ترتيب» شكن

چشمه به آي«. ت
شمار گل به يي ب

 .است رست

بان فارسي تعدا
ه ترتيب به مضا

  .ود
 .رست است

ها، بايد سي گزينه
مرا زين/ » جم

اين خ(ب وصفي 
در گروه متم» ن

د» مرا« -» خاكم
 .رست است

ي كه در برخور
كه با كتة بعد اين

ها در گزينه) را( 
اس( » ما چه كار

ي به من آزادگي
بس افتاده را ياو
ف، گردن عدو ر

 .رست است

در گزي» درخت«
ك»  مانند، بسان

.مم خواهند شد
 .رست است

)1: هاي غلط ه
سو) 4) يير كند

www.sanjeshse

مصراع او) 1
هاي كنايه) 2

است ولي ح
اع اومصر) 3

آم هيچ حس
صبر و گ) 4

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

اس» گهر«) 1
سر و د«) 2
مو و ش«) 3

مشهود است
هاي رنگ) 4

در 1گزينه  .1
در دستور ز
الزام وقوع به

شو تأويل مي
در 4گزينه  .1

قبل از بررس
من گنج«) 1
دو تركيب) 2
خاكدان«) 3
م در خ«) 4

در 2گزينه  .1
اي اولين نكته

نك. شوند مي
بررسي نوع

تو را با«) 1
افتادگي«) 2
بخت، ب«) 3
به الطاف«) 4

در 1گزينه  .1
«نقش واژة 

چو،«: توجه
حروف، متمم

در 3گزينه  .1
اصالح گزينه

تواند تغي مي
  

erv.ir
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زاماً بايد به 
   .شوند  مي

«  

تأكيد بـر   

شـده اسـت     

ي پـيش از   

يه به صبر 

  .دهد ن مي

) 3 و 4نـه  

ationgroup

 شعر فارسي؛ الز
ي قافيه محسوب
»كرد، واگذار كرد

)4)  و حاالتش

فـراد، اشـاره شـ
  .گرفته است

حسابرسـي(يـد  

توصي) 3) گزاري

را نشان»  مصيبت

رد گزين( تارگان 

1(  

رديف در. كنيم
هاي تكراري  واژه

رها كر«ه معني 

  .كند مي

دنيا(ادي و غم 

  )شت

ي، شادي و غم ا
ورد تأكيد قرار گ

توجه كني) ناطق

   عمل

  ) آموختن

گجهت شكر(ان 

هنگام سختي و

سـت :»األنجـم«) 

23/07/400 اول 

اند توجه ك  آمده
آن) يرت معني

در مصراع دوم به

 كمك شاياني م

ناپايداري شا) 3 

 تقدير و سرنوش

كست در زندگي
مو) عدادي ديگر

خفتن نفس ن –

ماهنگي قول و

توصيه به(ست 

ردن به نيازمندا

هي با ديگران به ه

)پروردگـار : رّب (

4(  

)1(

4  

مرحلة(م تجربي 

ها نتهاي مصراع
مغا(صورت  ر اين

د» جنّت، فردوس

«  
خيلي از سواالت،

فشاگري عشق

پذيرفتن(است 

ش پيروزي و شك
ي و غم براي تع

–عذر تقصير (ت 

تأكيد بر هم –ل 

  ري بزرگان
، اعتباربخشي اس

رش به كمك كر
  و فروتني

مخواري و همراهي

.  

) (4 و 2 گزينـه 

4 و 1رد گزينه (

(، زبان قرآن 

نجش دهم؛ علوم

هايي كه در ان ژه
در غير. رار گيرد

جن«ول به معني 
  »جود ندارد

  »خود
، مايع نوشيدني

گويي به خ پاسخ

اف) 2اسرار الهي 

قبل مقدر شده ا

ال يعني، آميزش
دي براي تعدادي

هاي كليدي بيت

گفتار بدون عمل

دا ت و خويشتن
يادگيري، –ست 

سفار) 2ق بدان 
أكيد بر تواضع و

عدم غم» «مادي

رفته شده است

رد گ(خـدا  » هللا«
  )2ينه 

( آسمان ← »ء

 عربي،

سن

ايد به معاني واژ
ها قر تهاي مصراع

در مصراع او» ت
وج«راع به معني 

خ«صراع به معني 
ماء ،« به معني 

العات لغوي در پ

دهندة ا ل نشان

شت هر كس از ق

المثل سوا  ضرب
شاد(ت هر كس 

ه سواالت به واژه

ارزشي گ بي) 1: 
  .اند يدهن

تأكيد بر متانت -
كردن ماديات اس

و بخشش در حق
تأ: بيت سوال) 4

هاي م ن به دارايي

اضافه در نظر گر

«، )3و  4زينـه  
رد گزي( ل ماضي

ء« )2گزينه  الس

    
 

 .رست است

خ به اين سوال با
قافيه در انتعد از 

بهشت«) 1: ها نه
در هر دو مصر» 

در هر دو مص» 
ر هر دو مصراع

رسد، اطال ظر مي
 .است رست

  :ها نه
د) 1ل و گزينه 

  داري ويشتن
 .رست است

سرنوشت: ه پاسخ
 .ست استر

ها به مفهوم ينه
نه پاسخ، مقدرات

 .رست است

گونه س دن به اين
  )يي اعمالمان

 .رست است

:ها جود در گزينه
وميدي درهم تن
رمش با دشمن
 در عشق، رها ك

 .رست است

نيكي و) 1: ها ه
4مداومت بر آن 
 .رست است

غرّه بودن«الوه بر 
 .رست است

ن مورد ابه عنوا 

  .رست است
رد گز( كنم ه مي

فعل ← يد آورد
  .رست است

رد گ( ت بخشيد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
هنگام پاسخ
يك معني بع
بررسي گزين

»نيست«) 2
خويش«) 3
در» آب«) 4

به نظ: توجه
در 4گزينه  .1

مفاهيم گزين
عبارت سوال
رازداري، خو

در 2گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 1گزينه  .2
در همه گزي
ولي در گزين

در 3گزينه  .2
در پاسخ داد
محاسبه نهاي

در 2گزينه  .2
مفاهيم موج

اميد و نو) 2
مدارا و نر) 3
گام اول) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه
و تحمل و م

در 1گزينه  .2
اين بيت عال

در 3گزينه  .2
»هـ«مورد 

   

در 1 گزينه .2
نگاه: »أنظرُ «
پدي: »َجدَ أو «

در 3گزينه  .2
زينت: »زین«

erv.ir
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. واهند كرد

جمه نشده 

1(  

رد ( ینتفع: 

و ميوه من 
اندازد،  نمي

ام در  ريشـه 
يبـايي قـد    

هاي من  شه
مـردم زيـر    
كـه ايـران       

هايي كـه   ب

 

ationgroup

  ) 4 و 3 و 

راهنمايي خو: »

ء« 2  ترج »السـ

 و 3نه رد گزي( 

»برد سود مي« 

ا شيرين است و
زمستان آن را  ن

  ».كند  نمي
ن بلند است و ر

كنـد و از زي مـي 
كند و ريش د مي

كـنم و م مـي  بو 
زمين هسـتيم ك

كنيم، آب ول مي

هايشان گ برگ

  

1(  

2 هاي رد گزينه

سیرشـد«) 4و  3

در گزينه) 4 و 

ماه: »شهر«) 1 و

)1رد گزينه ( وز

 است، ميوه شما
هاي ز ي و طوفان

 فصل مرا ترك
 سرم در آسمان

دن ماز من دي ر
واي معتدل رشد

خوشـبد هـوا را     
مـا از يـك سـرز
ي كه از آن تناو

  .د

رنگ) 4   

آب) 4 

  .ست

23/07/400 اول 

ر(شوند  آشنا مي

3 و 2هاي  گزينه

2رد گزينه (ن 

و 3 و 4هاي  زينه

امرو: »الیوم« )2

ما يك نزديكي
ن بادهاي پاييزي
كند و در چهار
ي اهواز هستم،

مسافر. دهم  مي
هاي من در هو ه

ي معطـر خـود
م«: نخل گفـت  

وب است  خاكي
كند مي مراقب ما

هايشان  شكوفه

  ك

  .است بلند ش
اس محكم شهاي

5  

مرحلة(م تجربي 

  )1گزينه 

آ ← »یتعارفن« 

رد گ(رسيدنشان 

بارش باران: »ملطر

رد گز(ت كردند 

2 و 3رد گزينه (

بين من و شم« 
پوشاند، بنابراين
ك ن را آراسته مي

من از روستاي »؟
و خرماي عسلي

شاخه ،ن هستم
هـاي شود، با گل ي

.دهم ها مي ه آن
چه خو. آننوب 

از م ورزي كهشا

عطر) 3  

خاك) 3 

شقد) 2 
ه برگ) 4 

نجش دهم؛ علوم

رد گ(ريزان است 

)4و  3، 2هاي 

ر: وصولهم«) 3 و

نزول امل«) 1و  4 

مسافرت: »سافرا« )

(  صفت هستند

:ت پرتقال گفت
پ سال شما را مي

مي پوشاند و من
رم اهل كجايي؟

كند و من به او ي
هاي مازندرا  باغ

كند  پخش مي 
يم غذاي تازه به
ستيد و من از جن

كند و كش جاد مي

  ت؟
 هايشان ي ميوه

 ت

سن

ر: منهمرةـ ) 3و 

ه رد گزينه(دران 

و 2رد گزينه (ه 

هاي رد گزينه( 

)2 و 4 هاي زينه

   . است

 

موصوف و ←ء 

 روزي به درخت
 شما در طول س

م هايم مرا ، برگ
ش آمدي، خواهر
مرا محافظت مي
 كجايي؟ من از
ل زياد توليد مي

هاي ه و من از ميو
ز شمال آن هس
 در ما نشاط ايج

   
تقال در چيست

شيريني) 2 

  :ج ندارند
مراقبت) 2 

  .ب است
  

    
 

  .رست است
و 2 رد گزينة(ها 

  .رست است
اين ماد ← »ت

  .رست است
سالن فرودگاه: »
  )3 و 2

  .رست است
روع خواهد شد

2( 

  .رست است
رد گز(ر و مادرم 

  .رست است
تند فعل ماضي
  .رست است

 .خوريم  را مي
  رست است

الغد امليضء: »شن
2(  
درخت نخل :ب

هاي برگ. است
نند شما هستم،

خوش«: ال گفت
كشاورز م.  است
تو از. برد ت مي

وب كه محصول
نشينند و  من مي

اشما . ني است
، هوايي كه شيم

 .رست است
رخت نخل و پرت

 هايشان  شاخه
 .رست است

ال به چه احتياج
 

  . رست است
خوب هايش كوفه
 .ستتازه ا ش

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
ه نعمت :أنعم

در 1گزينه  .2
هوالء األمهات«

در 1گزينه  .3
»قاعة املطار«
2رد گزينه (

در 3گزينه  .3
شر: »سیبدأ«
2 رد گزينه(

در 2گزينه  .3
پد :»والداي«

در 2گزينه  .3
رفت: »ذهب«

در 4گزينه  .3
آن: »نأکلها«

در 4گزينه  .3
فرداي روش«

2 و 3گزينه 
درك مطلب
نيز شيرين ا
و من نيز ما
درخت پرتقا
زمين ثابت

بلند من لذت
در زمين خو

هاي م شاخه
داشتن دوست

نوش از آن مي
در 3گزينه  .3

تفاوت دو در
مقاومت) 1

در 1گزينه  .3
نخل و پرتقا

اكسيژن) 1
در 2گزينه  .3

عطر شك) 1
شهاي ميوه) 3
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» حقائـب« 

كـه   ييخدا
جهـان  . ت 
 يا مانهيحك

ـت و گـام    

 كـه  يرحـال   

ationgroup

  

  . باشد ست مي

:2در گزينه  .ند

   )؟يم

خ يعنياست،  م
هاسـت خلقـت آن   

هدف ح يه سو

جود داشـته اسـ

گـام بـردارد؛ در

1(  

  .كند د مي

.است »ي«مير 

كل آخَرين درس

هستن »منطقـة«
  .ندهست سير

  .ست

  

كني  مشاهده مي

4(  

ميحك يها خدا ن
هدفـدار بـودن خ
 نهاده است و به

او وج نشياز آفر 

آن گ ي بـه سـو  

23/07/400 اول 

  ندش
واي معتدل رشد

 مضاف براي ضم

ت، آخرين به شك

و » بستان« و» ة
جمع تكس» نبیاء

مضارع نيامده اس

)4رد گزينه (» 

ير زيبا در ايران

رد گزينه( »نام«

خالق آن رايد؛ ز
هد يمعنا به نيم
جهان گام نيه ا

يو قطعاً هدف 
  . شده است

 انتخاب كند و

 

6  

مرحلة(م تجربي 

قد بلن) 2 
در هو) 4 

  .ت

و» الجملیة«راي 

4(  

به شكل واجِبات 

حدیقة«و  »شجر
األن« و »قصص« 

با فعل م» کان« 

»عمله« و »أخي«

  .نهي است »ال

چقدر تصاوير( يم

« و »رقد«/  )2ه 

وجود دارد يهدف
ها و زم آسمان ش

به يا شده حساب

ستيجدا ن يكل
دف، به او داده

بشناسد و آن را

)1(و زندگي 

نجش دهم؛ علوم

حرف نفي است 

ت و موصوف بر

 و 3 و 1ه هاي 

»واجبات« .ست

« :جمع كلمات
و »کتب« :4ينه 

،4ود در گزينه 

«/  )3رد گزينه 

ال« گزينه ديگر 

ي مشاهده كرديم

رد گزينه( »لنور

جهان، ه نيت ا
نشيق بودن آفر
ح نامه اساس بر

قاعده ك نياز ا ر
به آن هد دنيرس

 خلقت خود را ب

 دين و

سن

 .اندازند ي
 ر طول سال

»ال«في است و 

است »زهر« د آن

رد گزينه( .ست

حرف نهي اس »ال

به ترتيب ج ناطق
گزينو در » أبیات

شو ستمراري مي

ر(آلة السین /  )1

ي است و در سه

ي را با خوشحالي

ا«و »ضیاء«/  )1

تك موجودا  تك
حق. ... دهد ي نم

بر يهر موجود
  .ت است

گريد موجودات د
ر ياست كه برا

هدف از ديود با

    
 

  .رست است
هايش را نمي گ

ي پر از برگ در
  .رست است

فعل مضارع منف 
  .رست است

ع تكسير و مفرد
  .رست است

فت براي طعام ا
  .رست است

ال« ،ح استصحي
  .رست است

منو  بساتینو  ئق
أ«: 3 در گزينه 
  . رست است

 مضارع ماضي اس
  . رست است

1رد گزينه (دین 
  . رست است
  .موصوف است
  . رست است

حرف نفي »ال« 
  .رست است

ر تصاوير زيبايي
  .رست است

1رد گزينه ( »تم

 .رست است

در پسِ خلقت 
انجام هودهيرا ب

و ه ستين هدف
در حركت) يا ده

 .رست است

مانند زيانسان ن 
ا يفرصت ايدن ن

 .رست است

انسان خو: 16و 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
بادها برگ) 1
هاي شاخه) 3

در 3گزينه  .4
:»التترك«

در 3گزينه  .4
جمع »أزهار«

در 2گزينه  .4
صف »طازجا«

در 4گزينه  .4
ص» ال تکتْب «

در 1گزينه  .4
حدائو  اشجار

و» أبواب«و 
در 4گزينه  .4

كان با فعل
در 2گزينه  .4

أصوات الصیاد
در 1گزينه  .4

م: »الحلیب«
در 1گزينه  .4

1در گزينه 
در 2گزينه  .4

در فصل بها
در 3گزينه  .5

کت« و »سرت«
 

در 3گزينه  .5
:15صفحه 

ر يكار چيه
يب نشيآفر

حساب شد(
در 2گزينه  .5

:15صفحه 
نينهادن در ا

در 4گزينه  .5
و 15صفحه 
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وع نگـاه و   

 - ميه كنـ    

20(  

  )19/اء
سـپس   م؛ي

 يكـه بـرا   

   .د

و  ايـ ش دن  

ها  عبارت ه

 يياز آنجـا 
 يو سـرا  د 

ما  ي زندگ
 يا من بـر 

 هـا،  هيسـرما  
تقـرب بـه    

  .ست

 قـرار داده    
  .ه است

ationgroup

در نـو شـه يها، ر

ه هـر كـس اراد

0/بقره. (ندارند 

اسرا. (خواهد شد
يدهـ  مـي  - مين

ميتوجه كنـ  دي
  .ميبمان

متوقف نشود ي

مـت و پـاداش، نع 

هيشاره دارد و بق

و هم ا كنند ي م
كننـد يمـ  تـر  ك

اعمال و يتمام 
و مرگ ي زندگ

شـناخت س يـ 
ريسـان در مسـ   

ا شمرده شده اس

 را در وجـود او
قائل شد يا ژهيو

1(  

  .د

ه تالف در هدف

و بـه - ميخـواه   
  . شود

يا بهره چيت ه

شد، پاداش داده خ
هر كس اراده كن

  

يفقط با. ب است
باز ب داريپا يها ي

ييو در جا رديگ ر

را بخواهـد، ايـ ن

انسان اش ياآشنا

استفاده يزندگ
كيبه خداوند نزد

ر،يز هي اساس آ
اعمال و ي تمام

عنـيسـان اسـت؛   
انع حركـت انس

ها دانش نيندتر

هـا از آن ينـد 
و گاهيجا يهست

23/07/400 اول 

كنند ي حركت م

اخت نيپس، ا ... 

 از آن را كـه بخ
در آن وارد يگ

در آخرت ين، ول

كند و مؤمن باش
و به ه - ميخواه
)18/اسراء. (شود

و خوب ي ضرور
ييبايكه از ز مي

متنوع ما را دربر

عمت و پاداش د

ت از سرشت خدا

ز يماد يها هره
ن و دل خود را ب

شود تا بر مينظ
؛ بگو نمازم،﴾نَ

خدا، شناخت انس
شناخت مو نين

سودمن ،يدشناس

من بهـره  ييو توانا
انسان در نظام ه

7  

مرحلة(م تجربي 

هدف خود يسو

.رود يم ي هدف

آن مقـدار لبـد، 
و سرافكند يوار

عطا كن يكين اي

و كوشش ك يسع
بخ ار از آن را كه

در آن وارد ش ي

بلكه ست،ي بد ن
يها نباش رگرم آن

م يه استعدادها

هركس نع ِخرَِة؛﴾

، به غفلت»ست

خود، هم از به ي
جان دهند، يم م

چگونه تن يستي
 للَّه ربِّ الْعالَمين

و تقرب به خ ي
و همچن ها هيرما
است كه خود ل

و دهيانسان آفر 
ا يداشته و برا 

نجش دهم؛ علوم

به س يزيرت غر

ص خود به سراغ

طل يرا م ايذر دن
داد تا با خو ميه

يدر دن وندا به ما

آن س يطلبد و برا
آن مقدا طلبد، ي
يو سرافكندگ ير

نه تنها ايدن يا
و آنقدر سر ميو

است كه همه ي

نْيَا َواْآلِخ ِ ثََواُب الدُّ هللاَّ

از من به من اس ر

ينوان هدف اصل
خدا انجام يرضا

ينه من و شما با
محياي ومماتي

يكينزد ريدر مس
سر نيا يريكارگ
ليدل نيهم به. ع

ياست، برا نيم
ي انسان را گرام

سن

صور به واناتي ح

و نگرش خاص ش

زودگذ يها زندگ
او قرار خواه يرا

خداو: نديگو يم

آخرت را بط يرا
يرا م ايدگذر دن

داد تا با خوار م

ها به نعمت دني
مرتكب گناه نشو

يما آن هدف يصل

ِ نْيَا فَِعْنَد هللاَّ َواَب الدُّ

تر كيدوست نزد
  .تر است جامع

عن نتخاب خدا به
ود را در جهت ر

  .سازند ي

روزان يامه زندگ
صلَاتي ونُسكي وم

  .است اني

حركت انسان د 
كا به ي و چگونگ

موانع نياز ا ير

ها و زم ر آسمان
خداوند متعال،

    
 

و يعيصورت طب
 .رست است

نشيهركس با ب 
  .ن دارد

 .رست است

آن كس كه تنه 
سپس دوزخ را بر

 .رست است

از مردم م يبعض 
 .رست است

و آن كس كه سر
زود ي تنها زندگ

مياو قرار خواه ي
 .رست است

يرس يتالش برا 
م ايدن يها نعمت

 .رست است

هدف اص نيبرتر 
 .رست است

﴿َمْن كَاَن يُِريُد ثََو 
  .خدا است

 .رست است

د«مصرع : 21و 
تخاب اهداف جا

 .رست است

با ان ركيافراد ز 
خو يويدن يرها
يآباد م زيرا ن ش

 .رست است

به نظر شما برنا 
قُلْ إِنَّ ص﴿شد؟ 

ي پروردگار جهان
 .رست است

يگام برا نياول 
او ي استعدادها
دو ايحوه مقابله 
 .رست است

خداوند آنچه در 
خ دهد ينشان م 

www.sanjeshse

ص به اهانيگ
در 3گزينه  .5

:16صفحه 
انسان شهياند

در 1گزينه  .5
:17صفحه 

س م؛يده مي
در 2گزينه  .5

:17صفحه 
در 3گزينه  .5

و: 17صفحه 
كس كه آن

يدوزخ را برا
در 1گزينه  .5

:18صفحه 
به نع دنيرس

در 2گزينه  .5
:20صفحه 

در 4گزينه  .6
:21صفحه 

آخرت نزد خ
در 3گزينه  .6

و 20صفحه 
مربوط به انت

در 1گزينه  .6
:21صفحه 

كه تمام كار
شيآخرت خو

در 3زينه گ .6
:22صفحه 

خدا باش يبرا
خداست كه

در 4گزينه  .6
:28صفحه 

و ها ييتوانا
خداوند و نح

در 1گزينه  .6
:29صفحه 
ها نيا. است

erv.ir
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هـا   كـه آن  

شـقاوت را  

ما از او  ير
از مـن بـه   

كه به گنـاه  

كـه بـه او    

خداونـد  : د
ا بـه گنـاه   
 ك كـنم و 

ـد و نمـاز   

چون عقل و 
اش ما را  مه

 د،يـ رت كن
ت از خـود   
 در رابطـه  

ationgroup

خاطر آن اسـت ك

و راه ش يگارسـت 

ها سبب دور لت
ا تـر  كيست نزد

ن دهد و آنگاه كه

ميخود ما هسـت 

ديـ گو ي جهنم م
فقط شما را. تم
به شما كمك وانم

خداونـ اديـ  را از   

همچ ييها هيرما
كه با محكم يان

/10(  

خل كشور مسافر
نخسـت ديـ والً با 

بدون استثنا ش،

1(  

به خ نيا رند؛يگ

د و سپس راه رس
  .ميكن ي

غفل يگاه. ... داد
دوس«: مييگو ي م

واكنش نشان ي

خ نيا.  ما ندارد
  .)هد

ه است، به اهل
نداشت يما تسلط

تو ينه من م! مرا

كنـد و شـما د

به سر ايزه بود، آ
و وجدا كند ي م

/ملك. (مينبود 

داخ يبايز يرها
اصـو...  دي هسـت 
نشيگز نيا شك

23/07/400 اول 

گ يم يخره و باز

قرار داد شي خو
ياز شقاوت دور

ر وجود ما قرار د
و ميابي يخود م

يابل گناه و زشت

  .دارد يماهنگ

در يگرينفوذ د
فرمان د يبه بد

نمانده يتوبه باق
البته من بر شم 

نه م د،يزنش كن

جاديا نهيو ك ين

روز چند يايدن 
زودگذر منع ي

انيدوزخ اني م

از شهر يكيبه  
عات و معلومات

ش يكه ب ديا دهيگز

  ديني

8  

مرحلة(م تجربي 

آن را به مسخ د،

سئول سرنوشت
و ا مينيرا برگز 

به خود را در ش
او را در كنار خ م

كه در مقا شود ي
  .ديران آن برآ

هم شيها هيسرما

راه نف ني و جز ا
به تواند ينم نيار

ت يبرا يه فرصت
. آن عمل كردم

مروز خود را سرز

شما دشمن انيم

نيدر ا يران وت
يها يا را از خوش

در م،يكرد يل م

حيگردش و تفر
اطالعا يا پاره ند
مسافرت برگ ي
 

هاي اقليتف و 

نجش دهم؛ علوم

ديخوان يماز فرام
/58(  

و مس ديآفر اريخت
يل، راه رستگار

شيشنا كرد و گرا
ميگرد يخود بازم

  »دورم 

يسبب م ها ييبا
جبر شهيو در اند

و س ها يي با توانا

دادن است بير
بنابر( ميبند يو م

كه امتير روز ق
ه دادم و خالف

ام. ديرفتيرا پذ 

راب و قمار در م

و شهو دني خواب
ما يشيبا دوراند

تعقل اي مي داشت

گ يرا برا يد روز
ازمني آن شهر، ن

مورد نظر را برا 
 .ديا  قبل داشته

معارف

سن

كه مردم را به نم
مائده. (كنند يم

صاحب اراده و اخ
عقل هيه از سرما

 ما را با خود آش
باز كه به خ يول 
يمن از و كه ر

بيو ز ها يكيبه ن
 و مالمت كند و

حركت هركس،

سوسه كردن و فر
را بر او بيراه فر

د طانيش يعني 
من به شما وعده

مدعوتكه  ديبود
  .دي ده

شر لهيوس به هد

لقت ما خوردن
كه ب يعقل م؛يت
  

ر ما گوش شنوا

كه چند ديريبگ 
از امكانات شتر

هرشام شهرها، 
وده است كه از

    
 

 .رست است

ك يها هنگام آن 
تند كه تعقل نم

 .رست است

خداوند ما را صا 
داد تا با استفاده

 .رست است

خداوند سرشت 
 شود، ياو م ادي 

تر عجب نيو** 
 .رست است

انسان به شيگرا 
خود را سرزنش
 .رست است

ح ريهدف و مس 
 .رست است

وسو طانيكار ش 
ر اي ميده يسه م

 .رست است

دشمن، نيهم 
ه حق داد، اما م

خودتان بو نيا. م
مرا نجات ديتوان

 .رست است

خواه يم طانيش 
  )91/ده

 .رست است

اگر هدف از خلق 
داشت ازين امبران

!دارد؟ يبازم يب
 .رست است

اگر: نديگو يو م 

 .رست است

ميگر شما تصم
شيهر چه ب يدار

تما اني چرا از م
بو ييها يو آگاه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
:29صفحه 
هست يگروه

در 4گزينه  .6
:29صفحه 

به ما نشان د
در 2گزينه  .6

:30صفحه 
يو فراموش

**من است 
در 3گزينه  .6

:31صفحه 
آلوده شد، خ

در 1گزينه  .7
:31صفحه 

در 2گزينه  .7
:33صفحه 

اجازه وسوس
در 4گزينه  .7

:33صفحه 
به شما وعد
دعوت كردم

ت ينه شما م
در 1گزينه  .7

:34صفحه 
مائد. (بازدارد

در 4گزينه  .7
:31صفحه 

ايوجدان و پ
طلب از راحت

در 2گزينه  .7
:29صفحه 

  
  

در 3گزينه  .5
اگ: 3صفحه 

برخورد يبرا
كه ديپرسب

با اطالعات و
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با كاهش  ه

 تـوان  يمـ  
مـه وجـود   

 ايـ  دارد؟ آ 
نـه اسـت؟   

... سـت؟ و  
ما  ينيب هان

انجام  دينبا
ؤاالت داده  

اسـت؛   يـ  

 انگريـ ب، ب  

 يـم زنـدگ    

 يزنـدگ  ـم   
غافـل   زيـ ن 

خـود را بـر   
به  اي مينيش

 ينـ يب هـان 

ationgroup

كه يطور به د؛ير

 

ب،يـ ترت نيبه ا 
هدف و برنام ،ي

وجـود زيـ ن ير 
سرانجام چگون ن

اس هـا  يي و توانـا   
جه م،يده يم ل

را ن ييچه كارها
سـؤ نيـ  برابـر ا  

  

دو جـزء اساسـ ي

هـر مكتـب يلوژ

دف و راه و رسـ

دف و راه و رسـ
خـود ن يز خطا

خ ينـ يب  جهـان 
وگو بنش  و گفت

جه يـائل اساسـ  

1(  

ه آن امكانات دا

 .است يو آگاه

.است ي و آگاه
ي سه عنصر آگاه

گـريجهـان د  ،ي
نيو اگر هست، ا

چـه اسـتعدادها
ليقب نياز ا يالت

انجام داد و چ دي
كـه در ييهـا  خ 

.عمل ما است ي

يدارا ير مكتبـ  

دئوليـ دارد و ا ي

در انتخـاب هـد 

در انتخـاب هـد 
از يشناخت، حت

 جهان بكوشد و
به بحث يتماع

مسـا رامـون ير پ  

23/07/400 اول 

ست كه نسبت به
  .د شد

اشتن شناخت و

داشتن شناخت
همواره م،يده ي

يمـاد  عتير طب
هست و زين يم

و چ ها يژگيچه و
سؤاالت و سؤاال ن

يرا با ييه كارها
شر؟ پاسـخ يزي

يراهنما يئولوژ

هـر يعنـ ي. هـد 

يب از جهان هست
   .كند ي

ينباشد، آدم ق

ينباشد، آدم ق
و ش يودن آگاه

رست نسبت به
و اجت يفرد يگ
بـه بحـث در دي

9  

مرحلة(م تجربي 

اس ي به شناخت
خواهد يدگرگون

به آن، د دنيس

به آن، د دنيرس
يانجام م ريو تدب

عالوه بر ايدارد  
جهان سرانجا ي
چ ياست؟ دارا 

نيكه به ا يسخ

رفت؟ چه ديبا ي
ياست و چه چ ر

دئياما ا دهد، يم

ده يمـ  لي تشـك  

ت كه آن مكتب
يم شنهاديخود پ

قيمنطبق بر حقا

قيمنطبق بر حقا
قص و محدود بو

در نشيب كين 
زند يره چگونگ

ينخست با م،ياز

نجش دهم؛ علوم

شهر، بسته ني ا
و د رييتخوش تغ

رس يبرا يزير مه

ر يبرا يزير امه
عقل و بر اساس

  .ت

يتنها جنبه ماد
يبرا اياست؟ آ ه
يموجود گونهچ
بوده و پاس ينيب ن

يراه و از چه دي
ريخ يزي چه چ

  .ست

ما قرار م اري اخت

مكتب مـا را ،ي

است يده شناخت
خو روانيتب به پ

م ايناقص باشد 

م ايناقص باشد 
سا كه به علت ناق

  .ماند ر

دست آوردن ر به
دربار نكهيل از ا

بپرد رهيو غ يد

سن

اقامت در ي برا
دست زيشما ن ي

دف و سپس برنا

دف و سپس برنا
به اراده خود و ب

استحكم برقرار 

تن اياست؟ آ يهان
نندياز آفر ازين ي

چ كند، يم يدگ
مربوط به جهان

خود برگز يبرا 
بد؟ زيت و چه چ

ماس يدئولوژيا ي

  .يقبلسؤال  

از جهان در ير

يدئولوژيو ا يني

دهند كتب، نشان
ست كه آن مكتب

انسان ن ينيب هان
  .دي گرد

انسان ن ينيب هان
و چه بس دي گرد

خبر يب زين شيو

د ديبا يهر فرد
قبل نيبنابرا. داند

قتصادا ،ياسيس 

    
 

 .رست است

شما يزير رنامه
يزير برنامه ،يگاه

 .رست است

الزمه انتخاب هد
 .رست است

الزمه انتخاب هد
كه ب ييمه كارها

ها رابطه مح آن 
 .رست است

جهان چگونه جه
يب ايهست  يلق

جهان زند نيدر ا
از موضوعات م ي
  .دهد يم

ديرا با يه هدف
خوب است يزي

ياز چگونگ يتاب
 .رست است

حاتيمان توض
 .رست است

ريتصو ينيب جهان
 .رست است

نيب جموعه جهان
  يدئولوژيو ا

 .رست است

هر مك ينيب جهان
اس يو روش عمل
 .رست است

كه جه ير صورت
 و خطا خواهد
 .رست است

كه جه ير صورت
 و خطا خواهد

ت به لغزش خو
 .رست است

ه ز،يبل از هر چ
حكم استوار گرد

،يمسائل اخالق

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
بر: 3صفحه 
آگ شيو افزا

در 4گزينه  .5
ال: 3صفحه 

در 3گزينه  .5
ال: 3صفحه 

گفت در هم
انيدارد و م

در 1گزينه  .5
ج: 4صفحه 

جهان را خال
كه د يانسان

يهمگ ها نيا
يم ليرا تشك

چه نكهيا اما
يداد؟ چه چ

بازت شود، يم
در 2گزينه  .5

هم: 4صفحه 
در 3گزينه  .5

ج: 4صفحه 
در 1گزينه  .5

مج: 5صفحه 
و ينيب جهان

در 2گزينه  .5
ج: 5صفحه 

هدف و راه و
در 4گزينه  .6

در: 6صفحه 
دچار لغزش

در 3گزينه  .6
در: 6صفحه 

دچار لغزش
گردد و نسبت

در 1گزينه  .6
قب: 6صفحه 

مح ييها هيپا
مطالعه در م

erv.ir
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 يبر جـا  ي

بـدان   ديـ ا 
 يفرعـ  يـا 

  

 و كتـاب و   

 و كتـاب و   
از جهان  ي
از اعمـال   ي

ز انسـان و  
اعمـال و   ن

 تصـادف و     

و  يجتماع

 يكه همگـ 

 ينـ يب هـان 
بـه   نش،ير 

از  يه همگ

ationgroup

يقيعم ريما تأث 

نخسـت با ،يعـ  
هـ تن به جنبـه 

.نسبت به خدا 

حسـاب ي دارا

حسـاب ي دارا
يعنوان جزئ به زي

يعملـ  چيت و ه
از يبرداشـت  نيـ 

نيتـر  ر كوچـك  

ت، بلكـه از سـر

ا ،ياسيسائل س

ك شود يم زين ب

جه( گـردد  ي مـ 
حنه پرشكوه آفـر

كه شود يم زين ب

1(  

يو اخالق يصاد

ن به مسـائل فرع
صورت پرداخت ني

ياعتقاد يب ايد 

آن را شناسـد،  

آن را شناسـد،  
يو انسان ن ستي
است يرا حساب ز

چنـ نيـ ا. گـردد 
در برابـر قيـ عم 

شعور و حكمـت

تمام مس د،يل نما

بيشامل جهان غ

و اثبات دييتأ ز
صح نيرا در ا ي

بيامل جهان غ

23/07/400 اول 

اقتص ،ياسيس ي

از پرداختن شي
يباشد، در ا داري

  .ل نخواهد شد

ت است از اعتقاد

ي خودكفـا نمـ  

ي خودكفـا نمـ  
سين ريكمت و تدب

زيعالم همه چ ن
گ يدرج م يهست

يا گونـه  و را به

ودات نه از سر ش
  .ستين يد

حاصل ي و آگاه
  .كند يم

و ش كند يجاوز م

زين يبشر مي سل
يهم كه آدم يش

و شا كند يوز م

  .ستوار است

10  

مرحلة(م تجربي 

يها يريگ ر جهت

يود است و لذا پ
يمتزلزل و ناپا ي
از آن حاصل ي

توار است، عبارت

را نشيهان آفر

را نشيهان آفر
آن، خارج از حك

نيدر ا. ستي، ن
و در دفتر ه رود

و او رهاند يم يگ

موجو ين و تمام
ا هدف و مقصود

 و بدان معرفت
م دايپ يخاص ت

تج عتيده و طب
 

عقل هيه از ناح
د و برنامه و روش

  .شود ي

تجا عتيه و طب

نبوت و معاد اس ،

نجش دهم؛ علوم

در شود، يرفته م

خاص خو يها هي
ينيب جهان كي ي

سود يگذران قت

بر آن است ينيب ن

جه نكهيالوه بر ا

جه نكهيالوه بر ا
در آ زيچ چيه ه

رها شده باشد د
ر ينم نيشد، از ب

هودگيو ب ي پوچ

الق است، انسان
ها را از آن كي  چ

را در نظر آورد 
تيارزش و اهم ز

از عالم ماد يست
 .رنديگ يشمه م

كه يانسان اتيح
گردد يم انيب ن

يم ميآن تعل راه

از عالم ماده يست
  .رنديگ يمه م

د،يتوح ي اساس

سن

بحث گر ني از ا

ياساس و پا يرا
ياصل يها هير پا

وقو  يجز سرگرم

كه هر جهان ي

به خدا عال ماني ا
 

به خدا عال ماني ا
و معتقد است كه
دكه به حال خو

هم كه باش زياچ
چنگال احساس

  .د

بر انكار خا يبتن
چياند و ه  گشته

شيخو يابد ي
زياو ن يجهان نيا 

دامنه هس ،يذهب
سرچش يخداوند

از جهان و ح ير
امبرانيپ لهيوس ه
مربرساند، ه ييا

دامنه هس يذهب
سرچشم يداوند

اساس سه اصل

    
 

كه يا جهينت راي
  .شت

 .رست است

دار ينيب ر جهان
اگر رايه داشت؛ ز

است و ج هودهي
 .رست است

ا هيپا نيتر يساس
 .رست است

بر يمبتن نشي
 .داند يم زين ري

 .رست است

بر يمبتن نشي
و داند يم زين ري

ك هدف يب يجود
هر قدر خرد و نا

را از چ يآدم ،ي
گرداند يسئول م

 .رست است

كه مبت ينشير ب
ظاهر ينه هست

 .رست است

8  
 .رست است

يزندگان يگر كس
يربوط به زندگ
 .رست است

مذ ينيب ر جهان
ذات خ يعني يت

 .رست است

ريتصو نيچن ن
و به يوح قيطر

و مقصود نها ديو
 .رست است

مذ ينيب ر جهان
ذات خد يعني ،

 .رست است

ا بر يمذهب نشي

www.sanjeshse

يز م؛يبپرداز
خواهد گذاش

در 3گزينه  .6
هر: 6صفحه 

توجه ها هيپا
يب يآن، كار

در 4گزينه  .6
اس: 7صفحه 

در 1گزينه  .6
يب: 7صفحه 

يشعور و تدب
در 2گزينه  .6

يب: 7صفحه 
يشعور و تدب

موج ،يهست
ه زين يانسان

يجهان هست
حركاتش مس

در 4گزينه  .6
در: 7صفحه 

اتفاق بر پهن
در 2گزينه  .6

و  7صفحه 
در 3گزينه  .6

اگ: 8صفحه 
مر يِاقتصاد

در 1گزينه  .7
در: 8صفحه 
هست أاز مبد

در 2گزينه  .7
نيا: 8صفحه 
از ط) يمذهب

سعادت جاو
در 4گزينه  .7

در: 8صفحه 
يمبدأ هست

در 1گزينه  .7
يب: 9صفحه 
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 يدر بررسـ  
 نيـ  و در ا 

آن  يئولوژ

براي ) كاره

 در حالـت       

  

 چيزي كه 
  .شود مي

قيد منفـي  
  . دهد ي

تـر   طـوالني  

ي دريـايي   

ationgroup

آن اسـت و د ي
آن اسـت نيادـ 

دئيو هم ا رديگ ي

چه ك( به معني 

ي چـه كسـي را

.رود ده ساده مي

عموالً براي بيان
 will استفاده م

باشد و يك ق  مي
، معني منفي مي

شـويد و ط ظـت  

 رين كردن

هـاي جات و غـذا    

  . ود

1(  

ينـ يب جهـان  رد،ـ 
يـو بن ياساسـ  
  .خدا يعني ،ي

يد سرچشمه م
  .است ياله ت

رود و همچنين 

ـمي بـه معنـي

در زمان آيند) ن

مع will. شود ي
 همراه باشد از

سختي رت يا به
ه جمالت مثبت،

  

ي زيـادي محافظ

تمر) 4 

ه ميـوه، سـبزيج

   

ل بازي فوتبال بو

23/07/400 اول 

يـقرار گ يمنطق
يها هيپا رد،ير گ

يضوع مبدأ هست

از خداوند ها يست
تي فرمان و هدا

كار مي فعولي به

  . باشد ل مي
رسـ گليسي غيـر 

تن، قصد داشتن

beg استفاده مي
ريزي دون برنامه

h ند به معني به
در واقع به. رود ي

فاعل+ ل كمكي 

هاي قابل بيماري

  كردن 

كنند كـه عي مي

 

گامي كه مشغول

 

11  

مرحلة(م تجربي 

م يابيت مورد ارز
قرار نانهيب واقع ي

موض: رت است از

همه هس يعنيت 
سان، منطبق بر

الت فاعلي و مف

 در نقش مفعول
 همچنين در انگ

   
  

به معني خواست(

going toك از 

صميم آني كه بد

ardlyد تكرار 

كار مي  كمكي به
فعل+ قيد تكرار  

توانيد در مقا مي

نابود) 3 

ها معموالً سع ن

   

ني توجه كردن

مه زده بود هنگ

)1(انگليسي 

نجش دهم؛ علوم

نخست دينچه با
ي توجه و بررس

قرار دارد، عبار ي

است يديتوح ي
انس يزندگ يمش

يان اشياء در حا

ه اشياء است و
رود و كار مي  به

  . است 
.شود ستفاده مي

.رود كار مي ن به

be going t )

در آينده نزديك
اي تصمچنين بر

قيد. قرار زير است
للي يا بعد از فع

+فعل اصلي +  

ش نماييد، شما م

 ت كردن 

آ. كنند شان مي

رود و به معن  مي

 راستش را صدم

ا

سن

هر مكتب آن يس
بل از همه مورد

ينيب صول جهان

ينيب هم جهان ،ي
م ها و خط  برنامه

 چيزي، براي بي

th در اين جمله
ت فاعليدر حال
whomرابر با 

مكان اس ي بيان 
 براي بيان زمان

 

tomorr  ازto

 

واهد و مدارك د
بيمي شود و هم

در جمله به ق) ه
 قبل از فعل اصل

مفعول+  حالت 

كثر اوقات ورزش

محافظت) 2 
 

ه سالمتي خودش

   دن

attentio كار به
  ن 

 

كند زيرا او پاي

    
 

 .رست است

ر مطالعه و بررس
قب ديآنچه با زين

اص ري در رأس سا
 .رست است

يمذهب نشير ب
تمام يعنيست، 

 . رست است

w به معني چه
  . رود كار مي ه

he new libra

عني چه كسي د
رود كه بر ار مي

 معني كجا براي
معني چه موقع
. رست است

rowر قيد خاط

. رست است
يني براساس شو
ب ر شخصي پيش

 . رست است

ساختار جمله(ت 
ر جمالت مثبت

قيد+ قيد مكان  
 . رست است

سالم بخوريد و اك
  . كنيد

 كردن 
. رست است

م توجه زيادي به

دن، ذخيره كرد
  بردن 

pa  به همراهon

 دادن، گم كردن
. رست است

ت فوتبال بازي ك

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
در: 9صفحه 
ن ينيب جهان

آنچه ان،يم
در 2گزينه  .7

در: 9صفحه 
اس يديتوح

 

در 1گزينه  .7
whatگزينه 

بيان شغل به
aryعبارت 

who به مع
كا مفعولي به
where به
when به م

در 4گزينه  .7
جملة دوم بخ

در 3گزينه  .7
بي براي پيش

براساس نظر
در 1گزينه  .7

ترتيب كلمات
باشد و در مي

ق+قيد زمان 
در 2گزينه  .8

اگر غذاي س
ك زندگي مي

معرفي ك) 1
در 3گزينه  .8

بعضي مردم
  . بخورند

نجات داد) 1
گرفتن، ب) 2
ayكلمه ) 3

از دست) 4
در 4گزينه  .8

رضا نتوانست

erv.ir
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ationgroup

  . ن برده شد
 يش دادن

 صيف كردن

.باشند راض مي
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در ايـن  . د

. شوند ب مي
سـازگاني   م

ايي پاسـخ   

 

  .شود  مي

هـر فـرد،    

مـل زنـدة     

زيسـتن در     
  .ته ندارند

پيـدها  لي. د 
ـا سـاختار      

سـريدها از  

. ل هسـتند   
ري وجـود   

. فتـه اسـت  
  .د

ationgroup

 .يابد زايش مي
كند ان تغيير مي

محسوب نيز گان
م، از مجموع بوم

هـا  بـه محـرك    

 .جانداران است

روكتوز تشكيل

DNAجـود در   

 حشـرات از عوام
  .تده اس

 مـاهي بـراي ز
يش تعداد ياخته

آورنـد سـت مـي   
يـك مولكـول بـ

گليس تـري . ارنـد  

هـا متصـل درات 
هاي جـانور خته

  .شود  مي
گلوكز تشكيل يافت
 كاغذ كاربرد دارد

1(  

سازگان افز  ت بوم
سازگا يرزندة بوم

  .كند 

  .تند
سازگا ومتماع و ب

بوم  زيست. آورند

ر جانـدار فقـط

هاي همة ج ژگي

 بين گلوكز و فر

 اطالعـات موجـ

هـا و قـارچ . نند
 تجربي، مشاهد

مـثالً. خـود دارد 
، افزاي...رامسي و 

  .شود  مي
بـه دس ATPل     

لسترول خـود ي
  .ود

 نقش مهمـي دا

اعي از كربوهيـد
 كه در غشاي يا

ر در آن ذخيره
تعداد زيادي گلز 

ك پارچه ها و توليد

23/07/400 اول 

يعني خدمات. ود
شي از عوامل غي

كتغيير مي) يش

ر از يكديگر هست
 عوامل زندة اجت

آ وجود مي ت را به

هر. يرنده ندارند

 به محيط از ويژ

ست كه از پيوند

ها، با بررسي ري

كنن زنده رشد مي
اساس علوم. رند

محيط زيست خ
اكتري و پارثل ب

ها ذخيره ياخته
ت را از مولكـول

كلمثالً . آيند مي
شو ها ساخته مي

ر ذخيرة چربي
.  

ح خارجي به انوا
ل ليپيدي است

ت وراثتي جاندار
از. شود خيره مي

در توليد برخي پ

17  

مرحلة(م تجربي 

شو ي انسان مي
يعني بخش كند، ي

ت كاهش يا افزا

ي است كه متأثر
از...) و  ها ميب

ند، يك جمعيت
  .هستند  شابه

بو و يا صوت گي

ز انرژي و پاسخ

به نام ساكارز اس
 

ص و درمان بيمار
  .نند

مل زنده و غير ز
ي زيستي را ندار

  .داران است
 ماندگاري در م

اي مث تك ياخته

 دناي ياخته يا ي
ف شـيب غلظـت

به وجود نم) رها
ه جانوران و قارچ

ها هستند كه در
 و فسفر هستند
ي غشا در سطح

كلسترول. ستند

ست كه اطالعات
ها ذ د و ماهيچه

د .هي وجود دارد

نجش دهم؛ علوم

يي كيفيت زندگ
 و هوا تغيير مي

در جهت(ن قطعاً 

اي ده و غيرزنده
آها و  باكتري(ي 

كنند  زندگي مي
گي جانداران مش

هايي مثل نور، ب

ذب و استفاده از

ساكاريدي ب  دي
 .درست هستند

ي براي تشخيص
كن را طراحي مي

يطي شامل عوام
هاي ري مولكول

ساسي همة جاند
ي براي سازش و

موجودات ت. رند

هاي در مولكول
ل مواد بـرخالف

مونومر( واحدها 
ي است كه در ج

گليسريده تري ز
ه فاقد نيتروژن
هاي ها و پروتئين

دهندة غشا هس ل
  .كنند كت مي

دار ديگري اس ات
 است كه در كبد

هاي گياه ة ياخته

سن

هد موجب ارتقاي
قليم يعني آب

سازگان بوم دمات

 شامل عوامل زند
اي ان تك ياخته

ن و زمان خاصي
يم و پراكندگ اقل

ه ركن براي مح
  .ارد

تايي، فرايند جذ

خوريم يي كه م
 گزينة ديگر ناد

پزشكي شخصي
 خاصِ آن فرد ر
جانداران در محي
واحدهاي ساختا

هاي اس ز ويژگي
هايي ندار ويژگي

ها، هسته ندار ي

ثتي هر جاندار د
غلب انرژي انتقال
 به هم پيوستن

ساكاريدي ژن پلي

ها انواعي از چربي
اند كه كيل يافته

ي از فسفوليپيده
تشكيل هاي كول

ها شرك  هورمون

هاي فسفا ولكول
ساكاريدي ن پلي

در ديوارة همة كه

    
 

ي آنها روي نده
وقتي ا :درستنا

و خد دكنندگي
 .رست است

سازگان، بوم :ت
جاندارا :درستا

ونه كه در مكان
شود كه از نظر
 .رست است

همة جانداران: ت
 گيرندة آن را دا

ايست هم: ادرست
 .رست است

شكر و قندي :ت
هر سه: ادرست

 .رست است

پزشكان در پ :ت
رماني و دارويي

همة ج: نادرست
 توانايي توليد و

 .رست است

ايستايي ا هم :ت
هر جان: نادرست

باكتر. گي ندارد
 .رست است

اطالعات وراث :ت
ها، اغ ياخته :ست

ي هستند كه از
گليگوژ. ي است

 .رست است

ها و چ روغن :ت
 اسيد چرب تشك

تعدادي :ادرست
ا بيشترين مولكه

ساخت انواعي از
 .رست است

از مو DNA :ت
گليكوژن: درست

است كه اكاريدي

www.sanjeshse

توليدكنندگي
نا هاي هنيگز

صورت توليد
در 3گزينه  .12

درست نةيگز
نا هاي هنيگز

افراد يك گو
ش مي تشكيل

در 4گزينه  .12
ينة درستگز
دهد كه مي

هاي نا گزينه
در 1گزينه  .12

درست نةيگز
هاي نا گزينه

در 2گزينه  .12
درست نةيگز

هاي د روش
هاي نا گزينه

سازگان، بوم
در 4گزينه  .13

درست نةيگز
هاي نا گزينه

خشكي ويژگ
در 1گزينه  .13

درست نةيگز
درسنا نةيگز

هايي  مولكول
اي چهار حلقه

در 3گزينه  .13
درست نةيگز

گليسرول و
نا هاي هنيگز

فسفوليپيده
دارد و در س

در 2گزينه  .13
درست نةيگز

هاي نا گزينه
سا سلولز پلي

erv.ir
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ي منفـذدار    

رار گرفتـه  

ج از ياختـه     

. قـش دارد   
  .دارد

ي، دسـتگاه      

وكنـدري و  
گاه گلـژي  

  . هستند

. ـده اسـت   

  .د

  .شوند
هاي  وتئين

  

كـه توسـط      

اي كـه   ختـه 
خـواري    نـه    
  .د

  .ي است
الفك در  ك

ي اسـكلتي  

 و چربـي،    

هـا هسـتند   

ationgroup

 داراي پوششـي

هاي روي هم قر

آنهـا بـه خـارج

تن پـروتئين نق
ر ياخته نقش د

كة آندوپالسـمي

يتوپالسم، ميتو
شده توسط دستگ
 يافته در ياخته

اي تشـكيل شـ 

دزوزوم وجود دار

ش ها متصل مي ن
بيشتر پرو. ر كند

.دها عبور كنند

ژي نيـاز دارد كـ

ياخت. شته باشـند 
 آميـب يـا بيگان

دنگير صل قرار مي

ي و گليكو پروتئين
هاي ي مويرگ

اي هاي ماهيچـه 

هـاي خـون ـت 

هـ ت عصبي نورون

1(  

هسـته. كنـد  ي

ه از كيسه  گلژي

ي مواد و ترشح آ

ـ  سـاخت ر در زب
جايي مواد د به

ر دو نـوع شـبك
  

 درون زمينه سي
هاي توليد ش ول
هاي گسترش ه

ة زمينهي و ماد

يتوكندري و ليز

يپيدها و پروتئين
اي غشايي عبور
ميان فسفوليپيد

بـه انـرژ ،گيـرد  

راني داش ي يا برون
خـواري ل بيگانه

ون وزيكول حاصل

هاي پروتئيني ته
ها مثالً ياخته. (

ه ياخته. ژن است

بافـدر . ي دارنـد    

هاي اصلي بافت ه

23/07/400 اول 

 آن را كنترل مي

دستگاه. ه است
  .ندرقرار دا

بندي كه در بسته

كة آندوپالسمي
است كه در جا

 غشا دارند، هـر
.ن غشا هستند

ها پروتئين. دارد
 انواعي از وزيكو

ها و كيسه ز لوله

كالژن و ارتجاعي

يول، تعدادي مي

به تعدادي از لي 
 از ميان ليپيدها

توانند از م ها نمي

گانجام مي  ها خته

بري توانند درون ي
مثل(كند  خود مي

غشاي ياخته درو

سست، داراي رشت
شود شتيباني مي

هاي كالژ  رشته

كتـي غيـرارادي

ياخته). ي نيست

18  

مرحلة(م تجربي 

هاي ص و فعاليت

ها تشكيل يافته
ق ، دو غشا است

ل يافته است ك

 ليپيدها و شبك
اي ا كول، كيسه

سته هر كدام دو
و سانتريول بدون
 ليپيدها نقش د

كنند، فقط د مي
اي از سمي، شبكه

روتئيني مانند ك
  .هستند

ك جفت سانتري

قرار داشته وشا 
تواند نمي) ست
ه پروتئين. دارند

 در بعضي از ياخ

هاي گياهي، نمي
گ را وارد ياختة خ
 سطح خارجي غ

د بافت پيوندي س
وندي سست پش
م كمتر از تعداد

ط هسـتند و حرك

بافت اصلي. (ست

نجش دهم؛ علوم

اخته را مشخص
  . ارتباط دارد

ه ها و كيسه  لوله
هسته كه داراي

 روي هم تشكيل

ليدصاف در تو
وزيك. هاست زيم

ست و هسلروپال
دارند، ريبوزوم و
اف در ساختن
ك وزيكول توليد

شبكه آندوپالس 

هاي پر ها، رشته 
اي ه خارج ياخته

ختة جانوري، يك

سطح خارجي غش
ساكاريد اس ك دي

قرار دة ليپيدي 

راني كه  و برون

ه رند مثل ياخته
هاي بزرگ د، ذره

هاي كربوهيدرات

ت پوششي همانند
 توسط بافت پيو
 پيوندي متراكم

نشعب و مخطط

ع بافت پيوندي اس

سن

ل، اندازه و كار يا
ذ با سيتوپالسم
 آندوپالسمي از

هاي دنا درون ه 

هاي ي از كيسه

ة آندوپالسمي ص
ي انواعي از آنز

 ميتوكندري، كل
غشا د يك  كدام

 آندوپالسمي صا
هر دو اندامك. د

.خته نقش دارند

ي از انواع ياخته
هاي خ ن از رشته

سته و غشاي ياخ

ها همگي در سط 
شكر يك(ل شكر 

ميان هر دو الية 

بري هاي درون
  .شود

يي كه ديواره دا
آورد به دست مي

آندوسيتوز، كگام 

هاي بافت ر ياخته
معموالًوششي 

ها در بافت تهخ
  .ه دارند

ماهيچة قلب، منش
  .ي وجود ندارد

ربي يكي از انواع

    
 

 .رست است

هسته، شكل :ت
طريق اين منافذ

شبكة: نادرست
مولكول. ه است

 .رست است

دستگاه گلژي :ت
 

شبكة :تنادرس
اي محتو  كيسه

 .رست است

هاي اندامك :ت
زوم وزيكول هر

شبكة: نادرست
شوند  ساخته مي

واد به خارج ياخ
 .رست است

فت پيونديبا :ت
هاي كشسان شته

بين هس: ادرست
 .رست است

كربوهيدرات: ت
محلول: ادرست
درتند و ي هس

 .رست است

انجام فراينده :ت
AT ش تأمين مي

ها ياخته: درست
را از اين طريق ب

هنگ). خونسفيد 
 .رست است

غشاي پاية زير :ت
بافت پو: نادرست
تعداد ياخ) كتاب

داد زيادي هسته
 .رست است

هاي ما ياخته :ت
كالژن و ارتجاعي

بافت چر: درست

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
درست نةيگز

است كه از ط
هاي ن گزينه

تشكيل شده
در 4گزينه  .13

درست نةيگز
 .نقش دارد

ن هاي هنيگز
تن كافنده 

در 2گزينه  .13
درست نةيگز

گلژي، ليزوز
هاي ن گزينه

لروپالستك
در ترشح مو

در 3گزينه  .13
درست نةيگز

كالژن و رش
نا هاي گزينه

در 4گزينه  .13
ة درستگزين

هاي نا گزينه
غشا سراسري

در 1گزينه  .13
درست نةيگز

TPمولكول 

هاي نا زينهگ
طعمة خود ر

هاي س ياخته
در 3گزينه  .14

درست نةيگز
هاي نا گزينه

ك 73صفحة 
هر كدام تعد

در 2گزينه  .14
درست نةيگز

هاي ك رشته
هاي نا گزينه

erv.ir
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هـا و   لكول
 آندوسيتوز 

در . ن شـود 
يش تعـداد  

هـاي   روش 

الف شـيب  
ـق انتقـال    

  .شود ر مي

ي پايـه بـه     

  . د
وتي دارد و 

 همة ايـن  

. ـتر اسـت     
غشـا عبـور   

m V= ρ   

=4 2  

A = 75   

ationgroup

  )هاي پشتيبان

مو(واد تند كه م
آ ي اگزوسيتوز و

قل انرژي تأمين
ه كاهش يا افزايش

ولـي در ر. كنـد 

خالظت و هم بر
 بـزرگ از طريـ

منتشر) ي بيشتر

 توسـط غشـاي

اي هستند هسته 
هاي متفاو  شكل

در سطح بيروني

دي سسـت بيشـ
سفوليپيدهاي غ

m
V V→ =

ρ

h h→ =2

× =24 18 

1(  

ه ياخته. (ود دارد

خواه هستن انرژي
طريق فرايندهاي

هاي ديگر ناق ول
دهند و نيازي به

  .كند ي

ك  آنها منتقل مي
  .شود

 جهت شيب غلظ
هاي كوچك و يا

فشار اسمزي(تر  ظ

هاي زيرين خته

 شكل و تك كي
بافت پوششي. 

يافته است كه د

در بافـت پيونـد
وانند از ميان فس

m = =
ρ

2
5
  

c= =4 22
  


cm2

23/07/400 اول 

 پيوندي نيز وجو

فرايندهايي ا) وز
شيب غلظت از ط

 ATP و مولكو
د ال را انجام مي

ها تغيير مي لكول

ف شيب غلظت
ش يكسان مي) شا

توز، هم دروسي
ه مولكول. شوند

به محيط غليظ) 

ست كه فقط يا

ف هستند كه دوك
.ها وجود دارد ته

فرشي تشكيل ي

اي د ـوع ياختـه  
تو سيد كربن مي

cm= 34  

V = ×4   

cm  

19  

مرحلة(م تجربي 

هايي از نوع بافت

اگزوسيتو(راني  ن
مواد در جهت ش

تواند از فعال مي
ي پروتئيني انتقا
وز تعداد اين مول

فه مواد را برخال
غش(سوي محيط 

گزوسيتوز و آندو
ش عال منتقل نمي
)فشار اسمزي كم

اي اس ي چند اليه

يك از نوع صاف
بين ياختفاصله 

ت پوششي سنگف

تنـ. ـي هسـتند  
اكس كسيژن و دي

 h× ×5

:  

)1(يزيك 

نجش دهم؛ علوم

ه ت عصبي ياخته

و برون) وسيتوز
البته م. كنند مي

 فرايند انتقال ف
هاي ود، مولكول

يتوز و آندوسيتو

كه در آن ياخته
ت ماده در دو س
ق فرايندهاي اگ
طريق انتقال فع

فش(ز محيط رقيق 

وع سنگفرشيز ن

 ديوارة رودة باري
ف) استخوان(مد 

 

 يك رديف بافت

ي سرشار از چربـ
آب، اك. ود ندارد
  .ردوجود ندا

:آوريم دست مي 

 في

سن

در بافت.  هستند

آندو(بري   درون
جا م لظت جابهغ

 الزم براي انجام
شو مي تشكيل ن

هاي اگزوسي يند

 فرايندي است ك
 در نهايت غلظت
ي بزرگ از طريق

ي بزرگ از طها ه
، همواره ازخالص

ي ديوارة مري از
  .د

اي هاي ماهيچه
و جا) زردپي(د 

 .ه سازمان يابد

هاي خوني از گ
  . دارد

هاي بافت چربي
هاي گياهي وجو
د، آمينو اسيد و

  :كنيم مي

 :نويسيم  مي

به cm2 حسب

    
 

ت و آكسوندري
 .رست است

انتقال فعال، :ت
خالف شيب غ بر
  .شوند مي

ژي الانر: نادرست
ل فعال ريزكيسه

در فرا. ها نيست
 .رست است

انتقال فعال :ت
 و تسهيل شده

هاي ذره: نادرست
ذره. شوند ل مي
آب خ. شوند ا مي

 .رست است

بافت پوششي: ت
شوند  متصل مي

ه ياخته: ادرست
وندي نيمه جامد
 يك يا چند اليه

 .رست است

ديوارة مويرگ: ت
شاي پايه وجود

ه ياخته: نادرست
ه ر غشاي ياخته

اختار فسفوليپيد

 .رست است

طعه را حساب م

 حجم قطعه را

 .رست است

ت صفحه را بر ح

www.sanjeshse

كه داراي دند
در 1گزينه  .14

درست نةيگز
را) يا ذرات

نيز منتقل م
هاي نا گزينه

روش انتقال
فسفوليپيده

در 4گزينه  .14
درست نةيگز

انتشار ساده
هاي نا گزينه

غلظت منتقل
جا فعال جابه

در 3گزينه  .14
ة درستگزين

بافت زيرين
هاي نا گزينه

در بافت پيو
تواند در مي

در 1گزينه  .14
ة درستگزين

ها، غش ياخته
هاي نا هگزين

كلسترول در
در سا. كنند

   
  
  

 
در 4گزينه  .14

اول حجم قط

حال معادله

در 1گزينه  .14
اول مساحت

erv.ir
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V
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  ك دانه شن
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 خارج شده در

(× ×4 3 6  
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× ×6 12
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−× 31   
V× = ×2 2 1

a
V

cm
→ =

3

/= =6 7 5
27


  

1(  

1  
dm= 218

  : ست
حجم يك

/V = ×25 1

هاي تعداد دانه  

) =6 72  

m

− =3

3

1 72 

it m−=⎯⎯⎯⎯→
3 31

m= 318
 m= 318 36

× × =3 3 3

/
g

cm
= 322 5

/ρ = ×22 5

   :پس 

VΔ =1

23/07/400 اول 

cm −=2 21 1

m اس خارج شده

/ mm=6 4  

:  
mm3   

cm3
 

  :م

→ متر مكعب    

جم كل مخزن  

cm327

=31 225 

،م استوانه است
  

  

cm389

20  

مرحلة(م تجربي 

 dm2 2

mm3 ر حسب

m3

آوريم دست مي 

آوريم  دست مي

رابطة تبديل به

حال حج

  :م

 kg

m3

درج همان حجم
V r .h= π 2 

r

r

= ×

→ =

189 3

9
 

نجش دهم؛ علوم

ها بر جمي از شن

خارج شده را به

  :يم

شود را به ج مي

آوريم دست مي ه

 آب در ظرف مد
h

r r

cm

× →

=

2 27

3

سن

 :كنيم  مي

ك دقيقه چه حج

هاي خ حجم شن

c كنيم تدبيل مي

دقيقه خارج 25 

  : كنيم ي

gب 

cm3 را به

 :كنيم ي

، افزايش حجم

= =
×

189 1
3 7

    
 

تبديل dm2ه 

 .رست است

كنيم در يك  مي

3ت   دقيقه ح 

cm3جم را به 

 .رست است

بي كه در مدت

 .رست است

كعب را پيدا مي

 اُسميم بر حسب

kgيل به 

m3 مي

 .رست است

هاي مسئله، داده

=189 921

www.sanjeshse

ن را بهآبعد 

در 4گزينه  .14
اول حساب

حال در مدت

حال اين حج

در 1گزينه  .14
اول مقدار آب

در 4گزينه  .15
اول حجم مك

حال چگالي

در آخر تبدي

در 2گزينه  .15
با توجه به د

erv.ir
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23/07/400 اول 
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مرحلة(م تجربي 

يان آن يك عدد
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/ × ×42 5 1 6

/ /× ×71 6 1 4
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نجش دهم؛ علوم

زه دارد و براي بي

آوريم دست مي ه

/ × ×51 5 1 2

= 41  1هكتار
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/ /= ×8 7 68
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7 68
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=كند  طي مي

× 472 1 6 

سن

ت زيرا فقط انداز

مربع به سب متر

/ × =516 1 3
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kg−81

m3

×من   :ريز 41
7مثقال   :قال

71گرم   

kg41  : م

 / ton6 8

/=1 1 5   
 نور در يكسال ط

63     

    
 

 .رست است

اي است تي نرده
 .رست است

ت دشت را بر حس

/ m× 13 24 1

 : به هكتار

 .رست است

 .رست است

 .رست است

خروار به من تبر
 من تبريز به مثق
: مثقال به گرم

 گرم به كيلوگرم

 :گرم به تن

 .رست است

×m: ي 115 1
مسافتي كه =

www.sanjeshse

در 3ينه گز .15
چگالي كميت

در 2گزينه  .15
مساحتاول 

m2

حال تبديل

در 1گزينه  .15

در 4گزينه  .15

در 3گزينه  .15
اول تبديل خ
دوم تبديل
سوم تبديل

حال تبديل

تبديل كيلوگ

در 1گزينه  .15
جومييكاي ن

سال نوري 

erv.ir
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23/07/400 اول 
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22  

مرحلة(م تجربي 

/ m× 18 1  

حج - مساحت(د 

  

 nm9

بزارهاي ما ديجي
.دهد ه نشان مي

تر است قيقد دوم

حجم تغيير مي 

لز است كه آن
× × =25 6 45

ρ→ = =
ρ

2
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1
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نجش دهم؛ علوم

  :آوريم ي
m

اي اصلي هستند

L = ×2 12

يعني ا) شده ده
ست كه دستگاه

د اهدستگ

،با تغيير ارتفاع

رج برابر حجم فل
cm35 

  جرم
  نيرو ت و

/= =3 1 52

سن

دست مي  متر به

  :ثانيه است

ها كميت) جرم - 




   

  /×2 2 54

 : كنيم ل مي

نشان دا(مقادير 
 آخرين رقمي اس

يكي است و ب ت

ده در ظرف مدر

طول و ج: اصلي
مساحت: فرعي

    
 

 .رست است

 طي شده را به

تبديل زمان به ث

 .رست است

-شدت جريان - ل

اصلي  درست



 .رست است

:بناميم Lيله را 

تبديل nmرا به 
 .رست است

وال گفته شده م
 برابر يك واحد

 .رست است

تع در هر دو حال

 .رست است

شد م نشان داده

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
اول مسافت

قدم بعدي ت

در 3گزينه  .15
طول - زمان(

تنها گزينه د

در 2گزينه  .16
اگر طول مي

حال طول ر
در 1گزينه  .16

سوچون در 
ميزان دقت

در 3گزينه  .16
سطح مقطع

در 4گزينه  .16
افزايش حجم
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23  

مرحلة(م تجربي 

كر

.h

→ π4
3 r =3

.h

= = 4 16
3 3
4

چون حجم تغ

  .ست

ي آنها برابر يا بيش

H1ايزوتوپ  ه
1

  .رود مي

 )1(مي 

كر

استوا

نجش دهم؛ علوم

= π r
( ) .h2
2

/ cm53 3  

 

.  

نصر، متفاوت اس

هاي ا به پروتون

سه مخلوطي از 

ختگي به كار نم

شيم

سن

  :ست

 :كنيم ساب مي

 برابر صفر است

هاي يك عن توپ

ها  شمار نوترون

نصر هيدروژن،

هاي ساخ يزوتوپ

    
 

  .رست است

 دو جسم برابر اس

 .رست است

مك و آب را حس

  .رست است
  .رست است
  .رست است
  .رست است

اوت در منيزيم
  .رست است

 و پايداري ايزوت
  .رست است

هايي كه نسبت
 .رست است

ونة طبيعي از عن
  .رست است
اره اي فراواني درب

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16

چون حجم

در 3گزينه  .16
جرم نم ابتدا

  
 
 

در 1گزينه  .16
در 4گزينه  .16
در 2گزينه  .16
در 3گزينه  .16

زيرا، اين تفا
در 2گزينه  .17

زيرا، چگالي
در 4گزينه  .17

هسته اغلب
در 2گزينه  .17

زيرا يك نمو
در 3گزينه  .17

زيرا، درصد
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. آن عنصر است

  .ست

/=1 24000

  .كند ص مي
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M )F 1 2 14

23/07/400 اول 

  .ود

شيميايي العات

ا 6هفدهم، برابر 

−× 45 10

ن ذره را مشخص

  .وجود دارد

  : ريم
/× =38 99 3

/ (= +4 8 13

24  

مرحلة(م تجربي 

شو عت يافت مي

اطالحاوي برخي 

صرها در گروه ه

  .شود مي

آ جرم نسبيال، 

 بنيادي باردار و

است، پس دار 2

/= 237 18

( )F− 215 13

نجش دهم؛ علوم

عنصر در طبيع 

  .ن يديد است

تعلق دارد و ح ن

شمار عنص و 18 

  . است

تبديل مفلوئوريد

سمت چپ از باال

ذره 6در ليتيم 

U235يزوتوپ 

F / =2 9

سن

92ه شده، تنها 

مشابه اندازه يون

معينيك عنصر 

برابر اي ل دوره

 گازهاي نجيب

 فلزها به يون فل

 . مراجعه شود

زير اتمي، عدد س

ذره بنيادي و د 5

 / %7  از ا

,F /=19 1

    
 

  .رست است
عنصر شناخته 1

  .رست است
يون حاوي آن م

  .رست است
  .رست است
  .رست است

نه از جدول به ي
  .رست است

ها در جدول گروه
  .رست است

وه هليم و جزو
  .رست است

وئوردر تركيب با
  .رست است
  .رست است

كتاب درسي 1
 .رست است

  .رست است
  

 .رست است

  .رست است
هاي ز دهاي ذره

  .رست است
52 در مجموع 
  .رست است

م طبيعي شامل

  .رست است
  

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
118از زيرا، 

در 1گزينه  .17
زيرا، اندازه ي

در 3گزينه  .17
در 4گزينه  .17
در 3گزينه  .17

انهر خزيرا، 
در 2گزينه  .17

زيرا، شمار گ
در 3گزينه  .18

زيرا، هم گر
در 1گزينه  .18

فلو اتمزيرا، 
در 2گزينه  .18
در 1گزينه  .18

4به صفحه 
در 4گزينه  .18
در 4گزينه  .18

:زيرا، داريم

در 3گزينه  .18
در 2گزينه  .18

در نمادزيرا، 
در 1گزينه  .18

زيرا، در كلر
در 1گزينه  .18

زيرا اورانيوم

در 4گزينه  .19
:زيرا، داريم

 

erv.ir

74

75

76
77
78

79

80

81

82
83

84
85

86
87

88

89

90

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 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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