
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

 ماننـد خـود طالیـی خدمات از استفاده جهت گرامی، آموز دانش
 سـتمر،م های سنجش ارزشیابی، آزمون از بعد هوشمند های کارنامه
هــای آزمون آرشــیو هوشــمند، اشــکال رفــع دو، گزینــه ســؤال بانــک
) کـاربری نام عنوان به( داوطلبی شامرۀ از استفاده با ،... و دو گزینه

 بـه دو گزینـه سـایت وب وارد) عبـور رمـز عنوان به( خود ملی کد و
 .شوید gozine2.ir آدرس
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  15  1  15 زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  30  16  15  زبان عربي

  دقيقه 17  45  31  15اسالمي معارف و فرهنگ

  دقيقه 20  60  46  15  زبان انگليسي

  دقيقه 40  75  61  15  رياضي

  دقيقه 30  95  76  20  شناسي زيست

  دقيقه 40  110  96  15  فيزيك

  دقيقه 25  125  111  15  شيمي

  دقيقه 210گويي:  مدت پاسخ  125ها:  تعداد كل پرسش

 تجربي علوم رشتة

  1 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس

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

1 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» فروغ، نادره، ورطه، هنگامه«معناي واژگان  -۱
 غوغا -گرفتاري -زيبا -) روشنايي2    موقعيت -گرداب -همتا بي -پرتو) 1  
 شلوغي -هالكت -نظير بي -) پرتو4  دوفرياددا -گودال -آور شگفت -روشنايي) 3  
 ...............  جز بهها درست آمده است،  ۀ گزينهمعني واژگان در هم -۲

 (پيرايه: زيور) -(نيلوفري: الجوردي) -(جافي: ظالم)) 2  (يله دادن: تكيه دادن) -(خيره: فرومانده) -(زهي: آفرين)) 1  
 ها) (مكايد: حيله -(مفتاح: گشايش) -(نمط: روش)) 4  دهان)(كام:  -(فضل: توجّه) -(فلك: آسمان)) 3  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام بيت  -۳

ـــند) 1 ـــه بكش ـــرد زمان ـــر گ ـــو اگ ـــزم ت ـــدّ ح س
  

ـــاز   ـــردد ب ـــان گ ـــران جه ـــته و حي ـــرگ، سرگش م
  

نيـــازي نيســـت در گنجينـــۀ شـــاهان عقيـــق بي) 2
  

گـــردد دم آب مي  ســـكندر گـــرد عـــالم بحـــر يـــك  
  

بــه كــه خطــا را نگزينــي بــه صــواب آن» صــائب«) 3
  

ــــزا مي   ــــات ج ــــن دار مكاف ــــون در اي ــــي چ بين
  

تــوان بــر سركشــان غالــب شــد از آزادگــي مي) 4
  

ــــرو را   ــــد س ــــاك باش ــــت در خ ــــا آن منزل آب ب
  

 شود؟ ديده مي» الخطي غلط اماليي يا رسم«واژگان زير، چند  در ميان گروه -۴
در  گي، ذهني و انتظاعي، خداوند رزّاق، زهره و هجوم، عاجز و ناتوان، مبدأ و آغاز، رنگ و برازنده زن، حمله نما و غلغله حقارت و پستي، چهره«  

 »و ترسناك
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك) 1  
  است؟» آميزي حس«آرايۀ  فاقدكدام گزينه  -۵

ــن )1 ــتي بك ــي آش ــد كن ــگ چن ــل، جن ــون طف چ
 

ــــوي آشــــتي  كــــز جنــــگِ طفــــل زود دمــــد ب
 

  
نشـــانش ز دهـــان بي »يـــدلب«بـــه هـــزار پـــرده  )2

 

ــخني شــنيده  ام مــن كــه كســي نديــده باشــد س
 

  
ــم ديده )3 ــر خروش ــون محش ــران از دور چ ــد حاض ان

 

ـــاز اســـت ليـــك از راه گوشـــم ديده ديـــده  انـــد ها ب
 

  
ــخ )4 ــه تل ــيرين و چ ــه ش ــربت از دســت دآلرام چ ش

 

تــر اســت بــده اي دوســت كــه مستســقي از آن تشــنه 
 

  (مستسقي: تشنه) 
  شده مقابل كدام گزينه درست است؟ نوشته آرايۀ -۶

سنگ هم به حـال مـن گريـه گـر كنـد برجاسـت) 1
  

اجــــل دارم ام يعنــــي مــــرگ بي بــــي تــــو زنــــده  
  

  )مجاز( 
تـــي داريـــم در شـــهر جنـــون كـــز راه دورعّز) 2

  

ـــه اســـتقبال مـــا از هـــر طـــرف ســـنگ مي   آيـــد ب
  

  )تلميح( 
آســــا بيــــايي در دل آتــــش فــــرود گــــر خليل) 3

  

رود از شاخســـار شـــعله بـــاال مـــي بـــوي گـــل  
  

  )تشبيه( 
ـــم خواســـت الجـــرم4 ـــزد نخواســـت آنچـــه دل ) اي

  

ـــــرآورم   هـــــر لحظـــــه آهـــــي از دل ســـــوزان ب
  

  )تشخيص( 
  شود؟ ديده مي» مجاز«در كدام ابيات آرايۀ  -۷

الف) به اين كرشمه كه از خـاك كشـتگان گـذري
 

هــــزار نالــــه ز ســــنگ مــــزار برخيــــزد 
 

قـال نيسـت و جـاي قيلضميران  ب) محفل روشن
 

بايـد گرفـت چون صدف در پيش دريـا گـوش مي 
 

ج) شمع، بعد از كشـتن پروانـه قصـد خـود كنـد
 

ــل مي  ــان قات ــعلۀ دام ــاحق ش ــون ن ــود خ ش
 

د) ســـــر نـــــامور دور كـــــرد از تـــــنش
 

ـــــراهنش  ـــــالود پي ـــــون بي ـــــر از خ پ
 

 د -) الف4  ج -) ب3  د -) ب2  ج -) الف1  
  ترتيب آمده است؟ زينه بهجمالت در كدام گهمۀ اجزاي  -۸

ــن ده) 1 ــه اي ــا ب ــديم م ــير آم ــدگي س ــر از زن روزه عم
 

ــاودان؟  ــر ج ــه عم ــرانم، ب ــن داد، حي ــون ت ــر چ خض
 

ـــــاد) 2 دوش آگهـــــي ز يـــــار ســـــفركرده داد ب
 

ـــاد  ـــاد ب ـــاد دهـــم، هرچـــه ب ـــه ب مـــن نيـــز دل ب
 

كـــرديم صـــورت يوســـف ناديـــده صـــفت مي) 3
 

چـــون بديـــديم، زبـــان ســـخن از كـــار برفـــت 
 

عشـــق جـــاي عقـــل شـــد فرمـــانرواي كاينـــات )4
 

ــواب  ــه خ ــد ب ــمان بين ــودگي را آس ــن آس ــد از اي بع
 

  شده در كدام گزينه متفاوت است؟ نقش دستوري واژٔه مشخص -۹
ــت) 1 ــرٔه ماس ــت تي ــالح بخ ــي اص ــه در پ ــي ك كس

 

ــــــياهي  ــــــاب مي س ــــــال عق ــــــويد از پروب ش
 

ـــسآرد  برنمـــي) 2 ـــر» صـــائب«نشـــمرده  نف از جگ
 

اســـت وز حســـاب افتـــادههركـــه در انديشـــۀ ر  
 

ـــــــــق) 3 ـــــــــان راه عش ـــــــــوق از افتادگ ش
 

ـــــــتاند  مي  ـــــــاس ـــــــهپر مي پ ـــــــد و ش ده
 

ـــان) 4 ـــك عارف ـــازد دل خن ـــوثر نس ـــمۀ ك را چش
 

ـــت  ـــكل اس ـــردن مش ـــيراب ك ـــدار را س ـــنۀ دي تش
 

 ۱ درس و ستایش :۱ فارسی
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 در كدام گزينه متفاوت است؟» رديف«معني  -۱۰  22
تــا بــه افســوس بــه پايــان نــرود عُمــر عزيــز )1

 

ــ  ــو م ــر ت ــب ذك ــه ش ــي يهم ــرّر م ــت و مك ــد رف ش
 

ــي )2 ــرت م ــه دور از نظ ــود ك ــي ب ــه مِ ــوردم آن ن خ
 

ــي  ــاغر م ــه س ــده ب ــه از دي ــود ك ــون دل ب ــد خ ش
 

ــي )3 ــر م ــه نظ ــو ك ــر س ــه ه ــو ب ــال ت ــردم از خي ك
 

شـــد پـــيش چشـــمم در و ديـــوار مصـــوّر مـــي 
 

ــدي) 4 ــي دي ــون چــو بخفتــي همــه ليل چشــم مجن
 

ـــي  ـــر م ـــواب ميسّ ـــرش خ ـــود اگ ـــدّعي ب ـــد م ش
 

  وم كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ مفه -۱۱
كــــرده گهرپــــاش و درفشــــان بــــه طبيعــــت )1

 

از كــــــرم ابــــــر بهــــــار و بــــــاد خــــــزان را 
 

  
ـــــان او )2 ـــــرب احس ـــــا غ ـــــرق ت ـــــد ش رس

 

ـــــــه هـــــــر ذّره  اي نعمـــــــت خـــــــوان او ب
 

  
ـــــرم گســـــترد) 3 ـــــن، خـــــوان ك ـــــان په چن

 

ــــــورد  ــــــاف روزي خ ــــــيمرغ در ق ــــــه س ك
 

اي) (قاف: نام كوهي افسانه 
ر نپــــــــذيرد تــــــــوييآنچــــــــه تغيّــــــــ) 4

 

آن كـــــه نمـــــرده اســـــت و نميـــــرد تـــــويي 
 

  
  ؟شود نميمفهوم بيت زير در كدام گزينه ديده  -۱۲

هــر آن وصــفي كــه گــويم، بــيش از آنــي
 

ـــه بي  ـــم ك ـــين دان ـــك، جانِ يق ـــاني ش ج
 

  

كمــــــال حســــــنش از انديشــــــه بيــــــرون) 1
 

ز حـــــدّ عقـــــل فكـــــرت پيشـــــه بيـــــرون 
 

ــــــالي) 2 ــــــران تع ــــــه آدم گشــــــت حي اهللا ك
 

جاللــــــش را در اينجــــــا وصــــــف نتــــــوان 
 

ـــــت) 3 ـــــان نيس ـــــس را نش ـــــه ذات او ك ز كن
 

ــت  ــت، آن نيس ــن اس ــويي اي ــه گ ــزي ك ــه هرچي ك
 

شــيريني لــب تــو چــه گــويم كــه وصــف آن) 4
 

ــــود  ــــكر ش ــــه رود، نيش ــــان خام ــــر زب ــــر ب گ
 

 

  دارد؟ها  با ساير گزينهكدام گزينه مفهوم متفاوتي  -۱۳
ـــــي) 1 ـــــد كس ـــــان درنياي ـــــم كس ـــــه چش ب

 

ــــــد بســــــيكــــــ  ه از خــــــود بزرگــــــي نماي
 

ــــرد راه2 ــــالمت نب ــــت س ــــرور داش ــــد غ ) زاه
 

رنـــــد از ره نيـــــاز بـــــه دارالسّـــــالم رفـــــت 
 

ــــرنج) 3 ــــد م ــــمنت گوي ــــه دش ــــي ك ــــر آن گ
 

ـــــنج  ـــــاد س ـــــرو ب ـــــو ب ـــــتي گ ـــــر نيس وگ
 

ـــــود) 4 ـــــر ب ـــــدار در س ـــــه پن ـــــي را ك يك
 

ــــــنود  ــــــق بش ــــــه ح ــــــز ك ــــــدار هرگ مپن
 

  متفاوت است؟ بيت زيرمفهوم كدام بيت با  -۱۴
ـــد چـــو ـــارت بدي ـــه چشـــم حق خـــود را ب

 

ـــد  ـــان پروري ـــه ج ـــارش ب ـــدف در كن ص
 

  

ــــت1 ــــور اس ــــه دانش ــــن آن را ك ــــع ك ) تواض
 

بـــــه دانـــــش ز تـــــو قـــــدر او برتـــــر اســـــت 
 

  
ــــز2 ــــردم عزي ــــيش م ــــوي پ ــــه ش ــــو آنگ ) ت

 

ــــز  ــــه چي ــــري ب ــــتن را نگي ــــر خويش ــــه م ك
 

  
ســـازد تواضـــع دشـــمن ديرينـــه را ) دوســـت مـــي3

 

ـــاري مـــي  راكنـــد جـــاروب گـــرد كينـــه  خاكس
 

  
ــي4 ــود كن ــوي خ ــر خ ــع اگ ــو تواض ــاه ن ــون م ) چ

 

ــــا مــــي  ــــه قــــدّ دوت تــــوان گرفــــت آفــــاق را ب
 

  (دوتا: خميده) 
  ؟كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد -۱۵

ــــاغ و بوســــتان نيســــت ــــا را ســــرِ ب م
 

هرجــــا كــــه تــــويي تفــــرّج آنجاســــت 
 

  

) ز آب ديــدٔه مــا هــر طــرف روان جــويي اســت1
 

ـــه  ـــرّج ب ـــر تف ـــي ز به ـــين دم ـــا بنش ـــيش م پ
 

دل مــنم از بــاغ تــو چــون غنچــه بــه بــويي خــوش )2
 

ــنود  ــردي خش ــه گ ــاد ب ــون ب ــو چ ــوي ت ــنم از ك م
 

) هركــــــــه را دل رازدار عشــــــــق شــــــــد3
 

ــــود؟  ــــحرا ش ــــوي ص ــــل س ــــش ماي ــــي دل ك
 

ــود )4 ــاغ وج ــن از ب ــم م ــو در چش ــل روي ت ــي گ ب
 

ــت  ــوده اس ــاري ب ــاكي و خ ــه خاش ــد، هم ــه آي هرچ
 

 
 ۱۶-۲۲( جمة أو املفردات أو املفهوم الجواب للرتّ عیِّن األصّح و األدّق يف(:  
امي ذالَّ  هلّ لِ  لحمدُ اَ ( -۱۶   : )امت و الّنورلُ ظُّ و َجَعل ال رضألت و اواَخلَق السَّ

  .ها و نور را پدید آورد و ظلمت خلق کردحمد و سپاس برای خدایی که آسامن و زمین را ) ۱  
  بنهاد.ی را ایها و روشن ها و زمین را آفرید و تاریکی که آسامن است خدایی ش از آنِ ستای) ۲  
  گویم. مقّرر داشت، سپاس میها و روشنی را  ها و زمین را آفرید و تاریکی که آسامنوندی را خدا) ۳  
  ار داد.قر ی را ایو تاریکی و روشن بیافریدها و زمین را  آسامنکّل که  وندی استخدا ستایش برای) ۴  
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  !»: أنظُر إلی األشجار و أقول لنفيس َمن ذا الّذي یُخِرج منها الّثامر« -۱۷ 3
  آورَد!  ها بیرون می ها را از آن بنگر به درختان و به من بگو این چه کسی است که میوه) ۱  
  کند! ها خارج می را از آن  گویم این کیست که میوه بینم به خود می درختان را که می) ۲  
  آید! ای از آن درمی گویم چه میوه نگرم و به خودم می به درخت می) ۳  
  آورَد! ها را از آن درمی گویم این کیست که میوه کنم و به خودم می ها نگاه می ) به درخت۴  
  »: هؤالء طّالب أذکیاء یُشارکون يف املسابقات العلمّیة من مدرستنا!« -۱۸

  کنند!  از مدرسۀ ما در مسابقات علمی رشکت می آموزان زرنگی هستند که اینان دانش) ۱  
  کنند! مان رشکت می های علمی از مدرسه آموزان باهوش در مسابقه ) این دانش۲  
  مان مشارکت دارند! آموزان، باهوش هستند و در مسابقات علمی مدرسه ) این دانش۳  
  کت خواهند کرد!ند که از مدرسۀ ما در مسابقۀ علمی رش ا آموزانی زرنگ ها دانش ) این۴  
َررِ کَ مٍ نجُ أ بِ  زانَهُ  ي أوَجَد اللّیل وذُه الّ اللّ  ُهوَ  ذاکَ « -۱۹   »: ة!املُنتِرش  الدُّ

  !است وندخداهامن  آراست،شده  مروارید پخش همچون یستارگان وسیلۀ هرا بوجود آورد و آن  کسی که شب را به) ۱  
  !داد شزینتشوند،  مینی که مانند مروارید پخش با ستارگاکه شب را پدید آورد و آن هامن خدایی است ) ۲  
  آراست! پراکندهرا با ستارگانی مانند مرواریدهای که شب را پدید آورد و آن است  ییآن هامن خدا) ۳  
  دهد! می شزینت ،شده ستارگانی مانند مرواریدهای پخش وسیلۀ هبآفریند،  که شب را میآن خدایی ) ۴  
  : الخطأعّیِن  -۲۰

  رفتند! مؤمنان علی  سوی آرامگاه امیر ها زائرانی هستند که به !: آنالزُّّوار َذهبوا إلی زیارة َمرقد أمیراملؤمنین عّيل ) أولئک ۱  
  : پروردگار ما، این را بیهوده نیافریدی.)َربَّنا ما َخلَقَت هذا باِطالً() ۲  
  فهمد! های عربی را می ده از فرهنگ لغت، منتُمستَعیناً ِباملعجم!: او با استفا ةصوص العربيّ النّ  ) هي تفهمُ ۳  
  کردند! کمک پژوهشم نوشنت مرا در راهنام دو !: اینحثيتابة بَ ليالن يف كِ الدّ  ين هذانِ دَ ساعَ ) ۴  
  للکلامت املعّینة: الخطأعّین  -۲۱

  رَخیصة ¶½ÖjIñTو غیَر ُمناسبة!  غالیةإشرتی صدیقي وسائَل ) ۱  
  َسحاب ¶¾ÎjHoTه! نزََل ِمنُه َمطََر أ  فَمن ،یمغَ اللی إ رانظُ وَ ) ۲  
  َرشرة ¶¾ÎjHoTة! ر ها ُمستَعِ ذَوتجَ ي تالَّ  مِس لی الشَّ إ نظُراوَ ) ۳  
  نُجوم ¶½joÿجمیلٍة!  أنجمٍ ه الّسامَء ب) زاَن اللّ ۴  
  ب الواقع: الّصحیح حس َعیِّن -۲۲

  !امرثِّ ال يتُعط کُلُّها األشجار) ۲  !احةالّر  وم ويل للنَّ ه اللَّ اللّ  أوَجد) ۱  
مُس کَوکٌب نَنتف۳   ّر ِمَن األحجاِر الَجمیلَِة الرّخیصة! ۴  ُع ِبضوءه ِيف اللَّیل!) الشَّ   ) الدُّ
 ۲۳-۲۶( أِجب َعِن األسِئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص الّتايل ثّم قرأ النَّصَّ إ(:  

ةِ حد یساأل  و ِمن قدرته! کان کانت الحیواناُت تخاف منه و يف غابةٍ  ظاملٌ  يٌّ وو کان أسٌد ق« و فقـَد قدرتَـه! األسـُد  ُربَ کَ! صُل علی طعامه بالقوَّ
دیدِ  ض ور بامل رَ يف یوم مَن األیّاِم شع عف الشَّ ـید وف !الضَّ فقـال لجمیـع ! ل علـی الطّعـامالحصـو  يف طریـقِ  رَفکـِّیبـدأ  صار غیـر قـادٍر علـی الصَّ

علـُب يف یوم من األیّام جاء الثّ ! ثّم بدأَ بأَکِل کُلِّ حیواٍن یأيت لِمساَعدته الحیوانات! مساعدةو یحتاُج إلی  هيف بیتِ  سَیرقدُ  الحیوانات أنّه مریٌض و
کيُّ  بب لَاّم سأل األسد! بیت األسد للکّنه مادخ ،الذَّ  قـدم واحـدةلمارأَیـت أثـراً  بیَتـک و کثیرة دخلْت  أقدام آثاررأیت الّثعلب:  أَجاب ،عن السَّ

 »الّثعلب! ناألسُد مِ  سیئِ ف !رجع ک األسد ور ثّم تبیتک!  من جْت ر خ
  حسب الّنّص: الخطأعّین  -۲۳

 ) ذکاء الثّعلب َمَنعه من دخول بیِت األسد!۲  ) صار األسد عاجزاً عن الّصید بسبب کَِربه!۱  
 ) أوجَد األسد الخوف بین الحیوانات بقّوته!۴  ّالً للحصول علی الطّعام!) إّن األسد ماوَجَد ح۳  
  عّین الّصحیح حسَب الّنّص:  -۲۴

  !  بیِت األسد) قَدَر الثّعلب أن یدُخَل يف۱  
 ) األسد عندما أحّس باملرض و الّضعف الّشدید، بدأ بأکل الحیوانات خارج بیته!۲  
  ! یح بیته و یسرت) أحبَّ األسد أن یرقد يف۳  
 بیت األسد أکرث من األقدام الخارجة! ) کانت آثار األقدام الّداخلة يف۴  
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  » طریق الحصول علی الطّعام!َشَعَر األسد باملرض و بدأ یُفکِّر يف« : هذه العبارةيف ال یوجدعّین ما  -۲۵  44
  ) الّرتکیب اإلضايفّ ۴  يّ ) الّرتکیب الوصف۳  ) الفعل املضارع۲  ) الفعل املايض۱  
  عّین الّصحیح يف نوعّیة الکلامت و الّرتاکیب: -۲۶

 »رجاءً «) یَِئَس: فعل مضارع و متضاّده ۲  »قَدم«) أقدام: جمع مکّرس و مفردها ۱  
 ) سیَرقُد: فعل مستقبل للمفرد املؤنّث۴  »ساِعد«) ُمساعدة: جمع مکّرس و مفردها ۳  
 ۲۷-۳۰( َیةِ َعیِِّن املُناِسَب لِلَجواِب َعِن األَسِئلَِة الّتال(:  
  يف أیِّ عبارٍة جاَء الجمُع الّساملُ للمؤنّث؟ -۲۷

الِة أذهُب َمَع أيب إلی املسجِد!۲  ) األصواُت املُرتفعُة لیسْت مناسبًة ِالُذنِنا!۱     ) أوقاُت الصَّ
  !) َمساکیُن مدینِتنا ذهبوا إلی الحاکِم العادلِ ۴  ) لحظاُت زیارِة َجّديت يف القریِة جمیلٌة ِجّداً!۳  
  يف تعییِن نوعِ األفعاِل: الخطأعّیِن  -۲۸

  )يِه! (نه) ال تَطلُُب الِعزَّة ِمن غیِر اللّ ۲  )ي) التّلمیذاُت ال یکتنَب ِبرسعٍة! (نف۱  
  ) سأرجُع إلی القریِة االُسبوع اآليت! (مستقبل) ۴  ) اُنظرا إلی تلَک الحدیقِة الجمیلِة! (أمر)۳  
حیَح يف  -۲۹   األفعاِل الّتالیِة:ستخداِم إ عّیِن الصَّ

  !يف املَوعِد املقّررِ إلی مدرستي وصلُت  ما) ۲  !املاضیّةِ  نةِ ُب يف السَّ الطُّالّ  ُل سوَف یتکاسَ ) ۱  
  ِمن جّديت غداً! جمیلةً  ةً َسِمعُت قصّ ) ۴  !یَّ نَصائَِح والد یال ینسأنا قُلُت لَِصدیقي: ) ۳  
حیَح حسَب القواعِد: -۳۰   َعّیِن الصَّ

  ) هذا األصدقاُء سوَف یُساِفروَن معاً!۲  المیُذ ِمَن املدرسِة َمساًء!) خرجوا التَّ ۱  
 ) نحُن أقرأ النُُّصوَص العربیَّة ُمستَعیناً ِباملعجم!۴  ِه!) قلُت لِصدیقي: ال تیأْس ِمن روِح اللّ ۳  

  
  ؟»شوند هاي اخروي مي قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف هاي دنيوي اصل اگر هدف«توان فهميد  از كدام آيۀ شريفه مي -۳۱

  )و آن كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد() 1  
  )آنچه به شما داده شده كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است() 2  
  )اي ندارند در آخرت هيچ بهره ليگويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن و دم ميبعضي از مر () 3  
  )الحساب است اي دارند و خداوند سريع اينان از كار خود نصيب و بهره() 4  
  يك از موارد زير يافت؟ توان در كدام ها در انتخاب هدف را مي منشأ اختالف -۳۲

  ) نوع نگاه و انديشۀ آدميان4  هاي آدميان ) نحؤه فعاليت3  ها نحؤه كنش و واكنش انسان) 2  ها ) نوع گفتار و رفتار انسان1  
  است؟ شده ادي چگونه قرآن در نشيآفر گونه نيا از و است يتعال يبار خداوند صفت كدام از برآمده عبث، نشيآفر از مخلوقات بودن مبرّا -۳۳

  لعد  -قادر) 4  حق -قادر) 3  حق -ميحك) 2  عدل -ميحك) 1  
  تواند كدام مفهوم را قرين ذهن سازد؟ بيت زير، مي -۳۴

ــنش   ــش و در بي ــي در دان ــه باش ــو ب ــل ت اي عق
 

؟يا آنكه بـه هـر لحظـه صـد عقـل و نظـر سـازد 
 

  ها خدايي حكيم است. تك موجودات اين جهان هدفي وجود دارد، زيرا خالق آن ) در پس خلقت تك1  
  جوي اهداف اصلي است. و در ذات خود در جست بيند كه ) هركس اندكي تأمل كند مي2  
  باشند و براي زندگي ما ضروري هستند. هاي اصلي و فرعي هر دو خوب مي ) هدف3  
  تر و برتر را برگزيند. شود او هدف كامل ) هوشمندي انسان، سبب مي4  
گـويي بـه  توان براي پاسخ فرمودٔه قرآن كريم را مي كدام» طلبي او نهايت بي«و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ويژگي  - ۳۵

  ها برگزيد؟ آن
    )ما خلقناهما الّا بالحق() 1  
  )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 2  
  )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 3  
  )ما العبينو ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينه() 4  

  

 ۱ درس :۱ زندگی و دین
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 به نپرداختن و باشد لهو يكارها از انسان ٔهبازدارند تواند يم يقرآن عبارت كدام به توجه،  يعل نيرالمؤمنيام نيالموحد يمول نگاه از -۳۶ 5
  ؟ ستيچ آورد ره ارزش يب و لغو يكارها

   انسان ۀكران يب يطلب كمال -)فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 1  
  خود به انسان وانگذاشتن -)اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة فعند () 2  
  انسان ۀكران يب يطلب كمال -)و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بينهما العبين() 3  
  خود به انسان وانگذاشتن -)نيالعبما خلقنا السّماوات و األرض و ما بينهما  و() 4  
 يسرنوشـت چه و )مدهي يم -ميكن اراده كسهر به و - ميبخواه كه را آن از مقدار آن( كه ديمافر يم ميكر قرآن در يكسان چه ٔهدربار خداوند -۳۷

  زند؟ يم رقم ها آن يبرا
  ) .دارند يا بهره و بينص خود كار از نانيا ( -)طلبد يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه كس آن() 1  
  ) .دارند يا بهره و بينص خود كار از نانيا ( -)كن عطا يكين ايدن در ما به خداوندا: ندگوي يم كه مردم از يبعض() 2  
  ) .شود وارد آن در يسرافكندگ و يخوار  با تا داد ميخواه قرار او يبرا را دوزخ سپس( -)طلبد يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه كس آن() 3  
  ) .شود وارد آن در يسرافكندگ و يخوار  با تا داد ميخواه قرار او يبرا را خدوز سپس( - )كن عطا يكين ايدن در ما به خداوندا: ندگوي يم كه مردم از يبعض( )4  
  است؟ شده انيب يدرست به »يفرع و ياصل هاي هدف« با ۀرابط در نهيگز كدام -۳۸

  .است مطلوب يامر  كه انجامد يم ايدن از ير يگ كناره به ياصل اهداف به دادن اصالت) 1  
  .هستند يضرور  ما يزندگ يبرا و باشند يم خوب دو هر يفرع و ياصل هاي هدف) 2  
  .ستين ياصل اهداف به وصول سمت به حركت يناف يفرع اهداف به دادن اصالت) 3  
  .دارد ينم باز كماالت يسو به رفتن از را انسان ي،فرع اهداف به بستن دل) 4  
  گردد؟ مي برداشت دقيق طور به مفاهيم كدام ترتيب به )بالحق الّا خلقناهما ما و العبين بينهما ما و األرض و السّماوات خلقنا ما و( شريفۀ آيۀ در دقت از -۳۹

  حكمت خداوند -) عبث نبودن فعل خداوند2  عبث نبودن كار خداوند -) حكمت خداوند1  
  حقِ آفرينش مختص خداست -) عبث نبودن فعل خداوند4  حقِ آفرينش مختص خداست -خداوند) حكمت 3  
  ، كدام تفسير وافي ما به مقصود است؟»چون كه صد آمد نود هم پيش ماست«مصرع در تبيين و تشريح  -۴۰

  شود.) برترين هدف اصلي براي انسان هدفي است كه استعدادهاي برتر او را فراگيرد و در جايي متوقف شود كه به نيازهاي برتر آدمي پاسخ داده 1  
  توانند انسان را براي رسيدن به سعادت راهنمايي كنند. تنهايي مي تند و بههاي ديگر نيس هاي زندگي دربرگيرندٔه هدف ) برخي از هدف2  
  ها نرسد، آرامش ندارند. پذير است و تا به آن جوي اهداف پايان و بيند كه در ذات خود در جست ) هركس اندكي تأمل كند، مي3  
  زنند.به قول معروف با يك تير چند نشان كنند كه ب اي انتخاب مي گونه هاي خود را به هاي زيرك و هوشمند هدف ) آدم4  
  دنبال چه اهدافي هستند؟ هاي زيرك به عنوان هدف اصلي در گرو چيست و انسان حصول انتخاب خدا به -۴۱

  تر و برتر باشد. جامع -) ارادٔه محكم2  جنبۀ معنوي بيشتري داشته باشد. -) ارادٔه محكم1  
  تر و برتر باشد. جامع -) عمل صالح4  جنبۀ معنوي بيشتري داشته باشد. -) عمل صالح3  
  شده در كدام آيۀ شريفه است؟ تفكر و انديشه، الزمۀ درك مطلب بيان -۴۲

  )...طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي() 1  
  )...پاداشو آن كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، () 2  
  )اي ندارند گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت هيچ بهره بعضي از مردم مي() 3  
  )آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است() 4  
  توان در كدام مورد مشاهده كرد؟ گردد را مي ساير موجودات باز مي هاي خاص انسان و تمايز او از هايي كه به ويژگي تفاوت -۴۳

  كنند. سوي هدف خود حركت مي صورت غريزي به صورت طبيعي و حيوانات به ) گياهان به1  
  شوند. هاي محدودي ندارند و با رسيدن به يك هدف متوقف نمي ) حيوانات و گياهان هدف2  
  هايي است كه از طريق آن استعدادهاي خود را به كمال رساند. دنبال انتخاب هدف ) انسان برخالف گياهان و حيوانات به3  
  اي كه براي او در نظر گرفته شده، در حال حركت است. سوي هدف حكيمانه اي به اين جهان گام نهاده است و به شده هر موجودي بر اساس برنامۀ حساب )4  
  باشد؟ م آيۀ شريفه ميهاي مستنبط از كدا عبارت زير، حاكي از پيام -۴۴

  »تعالي ضرورت انجام هر عملي را براي او رقم خواهد زد. تدبير جهان توسط باري«  
  )و ما خلقناهما اِلّا بالحق() 2  )ماوات و االرض و ما بينهما العبينما خلقنا السّ() 1  
  )تي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمينقل ِانّ صال () 4  )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 3  
  دهد؟ يم نشان انسان به را ثمربخش يزندگ كي به لين راه ،قرآن يۀ شريفۀآ كدام -۴۵

  )كن عطا يكين ايدن در ما به خداوندا: ندگوي يم مردم از يبعض() 1  
  )شد خواهد داده پاداش د،باش مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن و() 2  
  )دار نگاه آتش عذاب از را ما و فرما مرحمت يكين زين آخرت درو  كن عطا يكين ايدن در ما به پروردگارا:  ندگوي يم يبعض و() 3  
  )د؟نيك ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه() 4  
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66    
46- A new series of …………… programs will start on Monday. They will be about animals and plants 

that usually live and grow in natural conditions. 
 1) lake 2) wildlife 3) jungle 4) museum 
47- Majid always wears sunglasses and a cap to …………… his face and eyes from the rays of the sun. 
 1) hurt 2) decrease 3) cut 4) protect 
48- The population of our country will …………… from 85 million to 90 million in the next ten years. 
 1) match 2) need 3) increase 4) hold 
49- She didn’t answer the question; …………… , she picked her bag and left the room. 
 1) instead 2) else 3) another 4) other 
50- There was a car crash near our hotel last night. An old man was badly injured and the doctors had 

no …………… of saving him. 
 1) work 2) use 3) help 4) hope 
51- Around 1000 grey wolves live in this ……………, although their main natural home is in the 

forests near the mountains. 
 1) earth 2) plain 3) group 4) nature 
52- After the sunset, when all its lights are on, the tower becomes the center of …………… in the 

downtown area. 
 1) attention 2) location 3) protection 4) destruction 
53- There was too much work to be done at school; so, we …………… the students into ten groups and 

gave each a definite job. 
 1) talked 2) broke 3) divided 4) chose 
54- Which item is correct? 
 “His country is now at war with some neighboring countries and his …………… leg is a souvenir 

from the battlefront.” 
 1) burned 2) changed 3) injured 4) endangered 

 Cloze Test 
All six tiger species are …(55)... , with Sumatran and South China tigers at a dying-out stage. 

Some scientists even consider the South China tiger to be “nearly died-out” because nobody has 
seen it in the wild for more than 25 years. The main reasons for their population decrease are 
hunting and their natural homes being …(56)… by humans, as they clear …(57)… to gather wood 
and make roadways and homes for people. Only about 3,890 tigers now live in the wild. 

 ■ species = گونه ■ reason = دليل ■ consider = در نظر گرفتن ■ wood = چوب 

55- 1) dangerous 2) wild 3) endangered 4) alive 
56- 1) protected 2) destroyed 3) saved 4) injured  
57- 1) animals 2) plans 3) cities 4) forests 

 Reading Comprehension 
Capri is a southern Italian island and it has problems with illegal fishing. Local politicians are 

asking the government for help. They want to make a “marine reserve” where fishermen and tourists 
cannot go. Divers harvest mussels which are very valuable and harvesting them is illegal. Divers use 
hammers and even explosives, which badly damage rocks and coral reefs. Coral reefs need many 
years to grow again. On the black market, one kilogram of mussels costs up to 
 240 dollars. The problem is that local restaurants buy them. Recently, local police stopped two illegal 
groups who harvested mussels in Capri. They sold over 7.5 kilograms of them in just a few months.  

 ■ local = محلي ■ illegal = غيرقانوني ■ cost = قيمت داشتن 
 ■ harvest = جمع كردن ■ mussel = صدف سياه  

 Reading ابتدای تا ۱ درس :۱ انگلیسی زبان
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7 58- Which item is true about a “marine reserve”? 
 1) It’s a southern Italian island. 2) It has many problems with illegal fishing. 
 3) It’s a place that tourists cannot visit. 4) It’s a local government in Italy. 
59- The pronoun “they” at the end of the passage refers to ……………. 
 1) groups 2) mussels 3) restaurants 4) months  
60- Which item is NOT true according to the information in the passage? 
 1) Mussels are really valuable. 2) Harvesting mussels is illegal in Capri. 
 3) Coral reefs cannot grow very fast. 4) Local restaurants sell mussels to divers. 

  
  ؟نيستهاي زير درست  يك از گزينه كدام -۶۱

  ۱ (N W Z  ۲ (N Q N  ۳ (N Z Z  ۴ (  Q Q   
  كدام گزينه درست است؟ عضو داشته باشد، A ،(۳(متمم  A، پنج عضو دارد. اگر مجموعۀ Aمجموعۀ  -۶۲

  عضو دارد. ۸مجموعۀ مرجع حداكثر ) ۲  عضو دارد. ۸مجموعۀ مرجع حداقل ) ۱  
  توان مشخص كرد. تعداد اعضاي مجموعۀ مرجع را نمي) ۴  عضو دارد. ۸مجموعۀ مرجع فقط ) ۳  
  هاي زير اعداد صحيح بيشتري وجود دارد؟ يك از بازه در كدام -۶۳

  ۱ (, /  2 2 5  ۲ (( , / )3 2 5  ۳ (, / 3 1 5  ۴ ( / , 3 5 2   
n(Aباشد، آنگاه  ۳مجموعۀ اعداد طبيعي مضرب  Aو  اگر مجموعه اعداد طبيعي كمتر از هجده، مجموعۀ مرجع -۶۴ ) كدام است؟  

  ۱ (۱۰  ۲ (۱۲  ۳ (۱۳  ۴ (۸  
  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام -۶۵

  ها نامتناهي است. هر دو نامتناهي باشند، تفاضل آن Bو  Aاگر ) ۱  
  ها نامتناهي است. هر دو نامتناهي باشند، اشتراك آن Bو  Aاگر ) ۲  
Aنامتناهي باشد، مجموعۀ  Bمتناهي و  Aاگر ) ۳   B .تهي است  
  ها متناهي است. نامتناهي باشد، اشتراك آن Bمتناهي و  Aاگر ) ۴  
A)دو مجموعۀ جدا از هم باشند، حاصل  Bو  Aاگر  -۶۶ B) (B A)  كدام است؟  

  ۱ (A  ۲ (B  ۳ (A B   ۴ (   
Aاگر  -۶۷ , ( , )     3 4 5  و B , ,    1 3 3 4  باشند، مجموعۀA B شامل چند عضو صحيح است؟  

  ۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۲  
اگر  -۶۸ A B a , b  و A B c , d   باشد، مجموعهA كدام است؟  

  ۱ ( a , b  ۲ ( a , d  ۳ ( a , b , c , d  ۴ (   
Aاگر  -۶۹ B B A    باشد، حاصل(A B ) (A B)   كدام است؟  

  ۱ (A B  ۲ (B  ۳ (A  ۴ (   
n(Aاگر  -۷۰ B)  5، n(A B)  3  وn(A B)  12  باشد، آنگاهn(B A) كدام است؟  

  ۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۶  
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اگر حاصل  -۷۱  88 , m m ,      2 2 1  برابر عددn  باشد، طول بازٔه(m , n ) 1   چقدر است؟ 3
  ۱ (۴  ۲ (۸  ۳ (۶  ۴ (۳  
Aمجموعۀ مرجع و  Uاگر  -۷۲ U  باشد، متمم مجموعۀA (A A ) (A A ) A        كدام است؟  

  ۱ (A  ۲ (A  ۳ (U  ۴ (   
  كدام را ندارند. چند نفر در اين مهماني فقط كاله دارند؟ نفر هيچ ۱۰نفر عصا دارند و  ۴۰نفر كاله و  ۳۰نفري،  ۶۰در يك مهماني  -۷۳

  ۱ (۱۰  ۲ (۸  ۳ (۱۲  ۴ (۱۴  
Aمتناهي و  Bنامتناهي و مجموعۀ  Aاگر مجموعۀ  -۷۴ C هـاي  موعـهباشد، در مورد مجD B (A C)    وE A (B C)    كـدام

  گزينه درست است؟
  ۱ (D  وE ۲  متناهي (D  وE ۳  نامتناهي (D  متناهي وE ۴  نامتناهي (D  نامتناهي وE متناهي  
اگر  -۷۵ U , , , , 1 2 3 10  مجموعۀ مرجع و A , , , , , 3 4 5 6 8 Bوجود دارد كه  Bچند مجموعه مانند  باشد، 10 A B  باشد؟  

  ۱ (۴  ۲ (۱۶  ۳ (۴۸  ۴ (۵۶  

  

  بيان شده است؟ نادرستي بهشناسي  كدام جمله دربارٔه علم زيست -۷۶
  قيم باشد.تواند مستقيم يا غيرمست ) اساس اين علم بر مشاهده استوار است؛ اين مشاهده مي۱  
  دارد.وجود هايي نيز  يتد) اين علم قادر است مشكالت زندگي انسان را حل كند، اما در اين مسير محدو۲  
  كنند. مشاهده را بررسي و تحليل مي قابل هاي طبيعي و ) دانشمندان اين علم فقط علت پديده۳  
  اين علم نيست. ٔهها و ساخت دارو و درمان بيماران، در محدود ) شناخت انواع بيماري۴  
  توان گفت ............... . مي -۷۷

  مگابايتي داشته است ۵، يك حافظۀ ۱۹۵۶افزار روز جهان در سال  ترين سخت ) پيشرفته۱  
  توضيح است قابل هاي سامانه فقط از طريق مطالعۀ اجزاي سازندٔه آن ) ويژگي۲  
  ) كل سامانه چيزي بيشتر از مجموع اجزاي آن نيست۳  
  شناسي نداشته است مفاهيم مهندسي، نقشي در پيشرفت علم زيست ) فنون و۴  
  گيرد. شناسي نوين ............... در حيطۀ ............... مورد بررسي قرار مي در زيست -۷۸

  اخالق زيستي -) حقوق جانوران۲  نگري كل -) انتقال صفات از يك جاندار به جاندار ديگر۱  
  اي رشته نگرش بين -ها بار آن ) بررسي داروها و عواقب زيان۴  وري اطالعاتي و ارتباطيفنا -هاي زيستي ) توليد سالح۳  
  كند؟ درستي كامل مي چند مورد جملۀ زير را به -۷۹

  »هاي افزايش ............... است. شناخت بيشتر ............... از راه«  
  ت و كيفيت غذاي انسانكمّي -زيست الف) روابط گياهان و محيط  
  تأمين غذا با مواد مغذي بيشتر -) گياهانب  
  محصول كشاورزي -هاي گياه با باكتري و قارچ ج) تعامل  
  مقدار غذاي انسان -ها د) تعامل سودمند و زيانمند گياهان و باكتري  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 محل انجام محاسبات
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  يان شده است؟ب نادرستي بهكدام جمله رو  روبهدربارٔه مولكول  -۸۰ 9
  شود. ) يك مولكول زيستي است كه در دنياي غيرزنده ديده نمي۱  
  ، هيدروژن و اكسيژن ساخته شده است. ) از عناصر كربن۲  
  توان اين مولكول را يافت. ) در شكر و جوانۀ گندم مي۳  
  رود. شمار مي قندها به ي) واحد ساختار۴  
  ان در همۀ جانداران مشاهده كرد؟تو ه در كدام گزينه را مي شد موارد ذكر -۸۱

  ثابت نگه داشتن محيط جاندار -جذب و استفاده از انرژي فرايند -پاسخ به محيط -) نظم و ترتيب۱  
  نظم و ترتيب -جايي حركت و جابه -توليدمثل -پاسخ به محيط -نمو  و رشد  -ايستايي ) هم۲  
  ايستايي هم -تيبنظم و تر -نمو  و رشد  -پاسخ به محيط -) سازش با محيط۳  
  نظم و ترتيب -توليدمثل -وجود بافت -ايستايي هم -) سازش با محيط۴  
  درستي بيان شده است؟ كدام عبارت به -۸۲

  ) بدن همۀ جانداران از تعدادي ياخته به نام بافت تشكيل شده است.۱  
  دهند. يكنند، يك جمعيت را تشكيل م هاي مونارك كه به جنوب كانادا مهاجرت مي ) پروانه۲  
  شود. ديدٔه ايران محسوب مي سازگان آسيب ) درياچۀ اروميه يكي از بوم۳  
  دهند. سازگان را تشكيل مي بوم كه از نظر اقليم و پراكندگي جانداران مشابه هستند، بوم ) چند زيست۴  
  يابي حيات ............... . پنجمين سطح از سطوح سازمان -۸۳

  شامل يك ياخته باشدتواند  ) همانند سطح اول، مي۱  
  شود دهندٔه يك جمعيت مشاهده مي ) همانند سطح سوم، در همۀ جانداران تشكيل۲  
  ها مؤثر است ) برخالف سطح هشتم، عوامل غيرزندٔه محيط بر آن۳  
  شود گونه مي ) برخالف سطح ششم، فقط شامل افراد مربوط به يك۴  
  طور قطع ............... . بهرو  شكل روبهدر  -۸۴

  توانند از غشاي آن عبور كنند ) فقط برخي مواد مي۱  
  صورت گليكوژن است ) منبع ذخيرٔه گلوكز آن به۲  
  شود سترول يكي از تركيبات اصلي آن محسوب ميل) ك۳  
  ) اگر ابعاد آن افزايش يابد، رشد كرده است۴  
  در يك ياختۀ زندٔه جانوري، ............... . -۸۵

  شود سط غشاي ياخته مشخص مي) شكل و اندازٔه ياخته تو۱  
  همانند سانتريول، داراي يك غشاء با دو اليۀ فسفوليپيد است  ) ريزكيسه۲  
  دارند ءهايي در سيتوپالسم هستند كه دو غشا ) راكيزه و هسته اندامك۳  
  ) براي ارتباط بين هسته و سيتوپالسم، پوشش هسته داراي منافذي است۴  
  راي ............... .هاي زيستي كه دا همۀ مولكول -۸۶

  شوند ) فسفر هستند، در غشاء ياخته يافت مي۲  كنند ) نيتروژن هستند، اطالعات وراثتي را ذخيره مي۱  
  ) اكسيژن هستند، قطعاً كربن و هيدروژن هم دارند۴  شوند ها ساخته نمي ) كربن هستند، در قارچ۳  
  ان شده است؟درستي بي ه به شد هاي مشخص در كدام گزينه كار بخش -۸۷

  ج) ساختن ليپيد  ب) ساختن پروتئين  ) الف) تأمين انرژي۱  
  ج) ترشح مواد  ب) تأمين انرژي  اي ) الف) تقسيم ياخته۲  
  ج) ترشح مواد  كننده ب) حاوي آنزيم تجزيه  اي ) الف) تقسيم ياخته۳  
  ج) ساختن ليپيد  جايي مواد ب) جابه  ) الف) تأمين انرژي۴  
  است؟ نشدهدرستي بيان  حيات بهكدام عبارت دربارٔه  -۸۸

  شناسي علم بررسي حيات است. ) زيست۱  
  ) تعريف حيات بسيار دشوار است و شايد غيرممكن باشد.۲  
  اند. يابي حيات تشكيل شده ترين سطح سازمان ) همۀ جانداران از پايين۳  
  كند. يابد، حيات را تعريف مي كره پايان مي ) گسترٔه حيات كه با زيست۴  
  در پزشكي شخصي با بررسي ............... . نداردمعمول امكان  طور به -۸۹

  ) اطالعات وراثتي فرد، داروهايي براي همان فرد ساخت۲  هاي يك فرد، روش درماني خاص او را طراحي كرد ) ژن۱  
  يك او پي بردهاي ژنت ) وضعيت ظاهري بيماري، به همۀ بيماري۴  هاي او را تشخيص داد ) دناي فرد بيمار، بيماري۳  
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  اند؟ ه در كدام گزينه فقط از گلوكز ساخته شده شد هاي ذكر مولكول -۹۰  1010
  ريبوز -سلولز -) نشاسته۴  ساكارز -نشاسته -) گليكوژن۳  سلولز -مالتوز -) ساكارز۲  سلولز -مالتوز -) نشاسته۱  
  ........ .الكل ............... بنزين و ............... گازوئيل زيستي ....... -۹۱

  شود باعث آلودگي هوا و گرمايش زمين مي -برخالف -) همانند۲  شود سوخت فسيلي محسوب مي -همانند -) همانند۱  
  آيد دست مي از جانداران امروزي به -همانند -) برخالف۴  شود هاي پاك محسوب مي از سوخت -برخالف -) برخالف۳  
  د؟كن درستي كامل مي چند مورد جملۀ زير را به -۹۲

  .»قطع درختان جنگل ............... «  
  ب) براي استفاده از زمين يا چوب جنگل است  زيستي امروز جهان است الف) مسئلۀ محيط  
  يابي حيات دارد د) پيامدهاي بسيار بدي براي باالترين سطح سازمان  صورت بسيار گسترده رخ داده است ج) در ايران و جهان به  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  مشترك است؟» الف و ب« هاي چند مورد زير بين مولكول -۹۳

  الف) هر دو جزو گروه ليپيدها هستند.  
  ب) در ساختار خود گليسرول و اسيد چرب دارند.  
  شود. ها در هر دو يافت مي ج) عناصر سازندٔه كربوهيدرات  
  د) نقش اصلي هر دو ذخيرٔه انرژي در ياخته است.  
  ۱ (۱  ۲ (۲  
  ۳ (۳  ۴ (۴  
  هاي زير كمتر از سايرين است؟ يك از گزينه تنوع عناصر سازنده در كدام -۹۴

  كنندٔه اطالعات وراثتي ) مولكول ذخيره۲  ) واحد ساختاري عامل انقباض ماهيچه۱  
  اند. هايي كه فقط در سطح بيرون غشاء به آن چسبيده ) مولكول۴  دهندٔه غشاء ياخته هاي تشكيل ) بيشترين مولكول۳  
  ؟شود نمييابي حيات محسوب  هاي مشترك هفتمين و هشتمين سطح سازمان از ويژگي كدام مورد -۹۵

  ) حضور چندين گونۀ مختلف۲    هاي مختلف ) تعامل بين جمعيت۱  
  ) وجود اجتماع۴    ) وجود عوامل غيرزنده۳  

  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از گزاره -۹۶
ولي در فيزيك آزمايش و مشاهده است كـه بـه تنهـايي  ،ورزي فعال مربوط به علومي مثل فلسفه و رياضي است انديشه الف) تفكر نقادانه و  

  كند. آفريني مي نقش
  اي رادرفورد است. ب) آخرين نظريۀ اتمي، مدل هسته  
  ند.هاي فيزيكي جزء اصول هميشه درست علم فيزيك هستند كه در طول زمان هميشه معتبر هست ج) نظريه  
  صفر) ۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱  
هاي زيـر را  يك از گزينه كند. در بررسي حركت توپ، كدام اي آرام به توپ، آن را به سمت زمين حريف ارسال مي يك بازيكن واليبال با ضربه -۹۷

  در مدلسازي اين پديده ناديده گرفت؟ توان نمي
  چرخش توپ) ۴  نيروي جاذبۀ زمين) ۳  اندازه و شكل توپ) ۲  مقاومت هوا) ۱  
  ............... است. SIهاي اصلي و يكاي آن در  تكمّي ت ............... جزءكمّي -۹۸

  درجۀ سلسيوس -دما) ۴  آمپر -جريان الكتريكي) ۳  گرم -جرم) ۲  پاسكال -فشار) ۱  
  ها است؟ اي بيشتر از بقيۀ گزينه هاي نرده تكمّي در كدام گزينه، تعداد -۹۹

  تندي -انرژي -سرعت -مسافت) ۲    زمان -شتاب -جرم -وزن) ۱  
  نيرو -سرعت متوسط -دما -جايي جابه) ۴  وزن -آهنگ تغيير حجم -نيرو -تندي) ۳  
  چه تعداد از يكاهاي زير، جزء يكاهاي فرعي طول هستند؟ -۱۰۰

  »سال نوري -يكاي نجومي -قيراط -اينچ«  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  تر است؟ يف يكاي زمان مناسباستفاده از كدام گزينه براي تعر -۱۰۱

  فاصلۀ بين دو ضربان متوالي قلب) ۲    ميانگين عمر انسان) ۱  
  ميانگين روز خورشيدي) ۴  شود. متر از يك شمع روشن ذوب مي زماني كه يك سانتي مدت) ۳  
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11 
cmآهنگ آب خروجي از يك شيلنگ  -۱۰۲

s

3
/Lٔه  انداز بهاست. اگر اين آهنگ  125

min
1 mافزايش يابد، آهنگ نهايي آب خروجي چند  5

s

3
 

  خواهد شد؟
  ۱ (/  41 5 10  ۲ (/  42 5 10  ۳ (/  31 5 10  ۴ (/  32 5 10   
mو  cm20 ،dm5ابعاد يك مكعب  -۱۰۳ 54   است. حجم اين مكعب چند ليتر است؟ 10
  ۱ (۴/۰  ۲ (۴  ۳ (۴۰  ۴ (۴۰۰  

LAصورت  ت فيزيكي بهكمّي رابطۀ يك -۱۰۴
g

 2  است كهL  طول وg .ت كمّيـ بزرگي شتاب گرانش زمين اسـتA يـك از ل كـداممعـاد 

Nبرابر  gهاي زير است؟ (يكاي  تكمّي
kg

  است.) 

  نيرو) ۴  تندي) ۳  زمان) ۲  انرژي) ۱  

۱۰۵- g
m (min)   معادل كدام گزينه است؟ SIبرحسب يكاهاي  2180

  ۱(  35 10  ۲ ( 55 10  ۳ ( 33 10  ۴ ( 53 10   
/گيري حجم هستند. هر گالن آمريكايي تقريباً  بشكه و گالن يكاهاي اندازه -۱۰۶ L3 است. هر بشكه ............... متر  L159و هر بشكه تقريباً  78

  ........ گالن است.مكعب و تقريباً .......

  ۱( ۱۵۹/۰  ،۰۶/۴۲  ۲ (۱۵۹/۰  ،۰۲۱/۰  ۳ (1000
159  ،۰۶/۴۲  ۴ (1000

159  ،۰۲۱/۰  

mبرحسب  Aتندي اتومبيل  -۱۰۷
s

kmبرحسب  Bو تندي اتومبيل  aبرابر  
h

/برابر   a1 است. اگـر مجمـوع تنـدي ايـن دو اتومبيـل برابـر  8

m
min

  كدام است؟ aباشد،  900

  ۱ (۱۰  ۲ (۲۰  ۳ (۳۰  ۴ (۴۰  
/متر را در مدت  ۵/۰يك صوت، مسافت  -۱۰۸ s0   كند؟ درستي بيان مي اد علمي بهصورت نم ، بهSIشده را در  كند. كدام گزينه زمان داده طي مي 0014
  ۱ (/  20 14 10  ۲ (/  31 4 10  ۳ (/  30 14 10  ۴ (/  41 4 10   

Fفشار وارد بر يك سطح از رابطۀ  -۱۰۹
A

آموزي هنگام استفاده از اين  مساحت سطح است. اگر دانش Aنيروي وارد بر سطح و  Fآيد.  دست مي به 

)Nچند برابر يك پاسكال  آمده دست گذاري كند، عدد به جاي cm2نيوتون و مساحت را برحسب  را برحسب ميلي Fرابطه،  )
m2 است؟  

  ۱ (۱۰  ۲ (210  ۳ (110  ۴ (210   

Uكشيده شده است، از رابطۀ  xٔه  انداز بهشده در يك فنر كه طول آن  انرژي ذخيره -۱۱۰ kx 21
 SIدر  kگيـري  آيد. يكاي انـدازه دست مي به 2

  كدام است؟

  ۱ (kg m
s
 2

  ۲ (kg m 2  ۳ (kg m
s
 2

2  ۴ (kg
s2  
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1212   

  كدام گزينه درست است؟ -۱۱۱
  نخستين دو عنصري كه پا به عرصۀ جهان گذاشتند، هيدروژن و اكسيژن بودند.) ۱  
  ها، سحابي ايجاد شد. ها و كهكشان صرها، پس از پيدايش ستارهدر روند تشكيل عن) ۲  
  اي است. هاي هسته دليل تبديل هليم به هيدروژن در واكنش كنندٔه خورشيد به انرژي گرمايي و نور خيره) ۳  
  ها مانند مشتري از جنس گاز هستند. هاي سامانۀ خورشيدي مانند زمين از جنس سنگ و برخي از آن برخي سياره) ۴  
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -۱۱۲
  گيرد. در قلمرو علم تجربي قرار مي» هستي چگونه پديد آمده است؟«پاسخ به پرسش ) الف  
  اتمسفر آن سياره باشد. ٔهتواند حاوي اطالعاتي از قبيل نوع عنصرهاي سازند شناسنامۀ فيزيكي و شيميايي يك سياره مي) ب  
  آيند. تر پديد مي تر، عنصرهاي سنگين دهد، از عنصرهاي سبك ها رخ مي كه درون ستاره هاي شيميايي در واكنش) پ  
  شود. ها در فضا مي شده در آن ها اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است و سبب پراكنده شدن عنصرهاي تشكيل مرگ ستاره) ت  
  ۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
بـا  Aهـاي  اي با كمترين تعداد نوترون باشد، تفاوت شمار پروتـون گونه Bترين تعداد الكترون و اي با بيش گونه Aهاي زير،  اگر در بين گونه -۱۱۳

  كدام است؟  Bهاي  شمار الكترون
( K , Ca , S , Cr )  39 40 32 2 52 2
19 20 16 24   

  ۱ (۱۱  ۲ (۱۰  ۳ (۶  ۴( ۵   
Xاگر در يون  -۱۱۴ 2، باشد، عدد جرمي اتم  ۱۳۰ها برابر با  ها و نوترون و مجموع شمار الكترون ۲۲ا ها برابر ب ها و نوترون تفاوت شمار الكترونX 

  كدام است؟
  ۱ (۵۲  ۲ (۵۴  ۳ (۱۲۸  ۴ (۱۳۰  
Xيون  -۱۱۵ 2  نوترون است. اتم  ۳۳الكترون و  ۲۴دارايX  دارند؟با كدام اتم زير ايزوتوپ است و اين دو اتم، در كدام مورد با هم تفاوت  
  ۱ (X56

X59) ۲    ، خواص شيميايي 26
  پذيري ، واكنش 22

  ۳ (X56
X59) ۴    ، پايداري نسبي 26

  ، خواص فيزيكي وابسته به جرم 22
  هاي اين عنصر، طبيعي هستند؟ است. چند درصد از راديوايزوتوپايزوتوپ طبيعي و ساختگي  ۷عنصر هيدروژن داراي  -۱۱۶
  ۱ (۲۸/۱۴  ۲ (۲۰  ۳ (۸۵/۴۲  ۴ (۶۰  
  توان به ايزوتوپي از هيدروژن كه شمار ذرات زيراتمي آن با هم برابر است، نسبت داد؟ هاي زير را مي چه تعداد از ويژگي -۱۱۷
  ند سال است.عمر آن در حدود چ ب) نيم    شود. الف) در طبيعت يافت مي  
  هاي هيدروژن است. پذيري آن بيشتر از ساير ايزوتوپ ت) واكنش    پ) پرتوزا است.  
  است. درصد ۱ از كمتر طبيعي هاي ايزوتوپ مخلوط در آن فراواني ث)  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
Tc99كدام گزينه در مورد عنصر تكنسيم ( -۱۱۸

  ) درست است؟43
  توان براي مدت طوالني نگهداري كرد. عمر باالي آن، مقادير زيادي از اين عنصر را نمي به نيم با توجه) ۱  
  است. ۵/۱از  تر بزرگها در اين عنصر  ها به پروتون با توجه به پرتوزايي آن، نسبت شمار نوترون) ۲  
  است. ۵۶ها در آن برابر با  ها و پروتون تفاوت شمار نوترون) ۳  
  طور مصنوعي ساخته شود. همۀ تكنسيم موجود در جهان بايد به) ۴  

  
  
  
  
  
  
  
  

 اتمحل انجام محاسب

 »عنرصها امتی جرم« ابتدای تا ۱ فصل :۱ شیمی
´ 25
پيشنهادي زمان
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(  

  كدام گزينه درست است؟ -۱۱۹ 13
  باشند. ها است، ناپايدار مي برابر عدد اتمي آن ۵/۱ها بيش از  هايي كه عدد جرمي آن اغلب هسته) ۱  
  گويند. وتوپ ميها با هم تفاوت دارند، ايز هايي كه در تعداد نوترون به گونه) ۲  
  تر است. هاي يك عنصر كمتر باشد، آن ايزوتوپ فراوان ها در ايزوتوپ ها و پروتون هرچه اختالف بين شمار نوترون) ۳  
  كنند.  اي را اشغال مي هاي يك عنصر، همگي يك خانه از جدول دوره ايزوتوپ) ۴  
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -۱۲۰
  شود. عنوان سوخت راكتورهاي اتمي استفاده مي هاي آن، به پرتوزا است و از هريك از ايزوتوپالف) اورانيم، فلزي   
  ها ندارد. پذيري آن هاي يك عنصر، تأثيري بر ميزان واكنش هاي ايزوتوپ ب) شمار نوترون  
  درصد است. ۷/۰در يك نمونۀ طبيعي از اورانيم، كمتر از  U235پ) فراواني ايزوتوپ   
  ت) هرچند پسماندهاي راكتورهاي اتمي ديگر خاصيت پرتوزايي ندارد، اما بسيار خطرناك هستند.  
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -۱۲۱
  كمك دستگاه آشكارساز پرتو، محل تودٔه سرطاني را مشخص كرد. توان به دار، مي  پس از تزريق گلوكز نشان) ۱  
  گويند. دار مي هاي آن پرتوزا هستند، گلوكز نشان زي كه همۀ اتمبه گلوك )۲  
  شود. هاي اتمي استفاده مي ها، در پزشكي، كشاورزي و سوخت در نيروگاه از راديوايزوتوپ) ۳  
  توجهي مواد پرتوزا است. قابل دود سيگار حاوي مقدار) ۴  
  كند؟ يدرستي بيان م سازي ايزوتوپي را به كدام گزينه مفهوم غني -۱۲۲
  ها در يك مخلوط پرتوزا جداسازي ايزوتوپ) ۱  
  هاي پايدار آن هاي پرتوزاي يك عنصر به ايزوتوپ تبديل ايزوتوپ) ۲  
  هاي پرتوزاي آن هاي پايدار يك عنصر به ايزوتوپ تبديل ايزوتوپ) ۳  
  هاي يك عنصر افزايش مقدار يك ايزوتوپ در مخلوط ايزوتوپ) ۴  
)يك نمونه از آهن  -۱۲۳ Fe)26 ايزوتوپ  ۳، دارايFe54 ،Fe56  وFe57 اتم  ۲ازاي هر  است. اگر در اين نمونه، بهFe54 ،۱۵  اتـمFe56  و

اتم وجـود داشـته  ۲۰كدام است و اگر در اين نمونه  Fe57وجود داشته باشد، درصد فراواني ايزوتوپ  Fe57اتم  Fe56 ،۱اتم  ۵ازاي هر  به
  ها در آن كدام است؟ باشد، شمار نوترون

  ۱ (۱۰  ،۵۹۹  ۲ (۱۰  ،۵۹۶  ۳ (۱۵  ،۵۹۹  ۴( ۱۵  ،۵۹۶   
  كدام گزينه درست است؟ -۱۲۴
  درصد عناصر، ساختگي هستند. ۲۲شوند و حدود  عنصر در طبيعت يافت مي ۹۲شده،  عنصر شناخته ۱۱۸از ) ۱  
  دهندٔه يك عنصر و همۀ اطالعات شيميايي آن مانند عدد اتمي و جرم اتمي ميانگين است. ، نشاناي دورههر خانه از جدول ) ۲  
  حرفي نشان داده شده است. ر عنصر با نماد شيميايي يك، دو يا سهاي، ه در جدول دوره) ۳  
  اند. اي بر اساس افزايش عدد جرمي سازماندهي شده عناصر در جدول دوره) ۴  
  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ اي عنصرها، پاسخ درست پرسش با توجه به جدول دوره -۱۲۵
  اي امروزي، چند است؟ رههاي جدول دو ها و دوره الف) تفاوت شمار گروه  
  اي كدام است؟ ب) شمار عنصرهاي دورٔه سوم جدول دوره  
  يك از خواص فيزيكي و شيميايي عناصر يك گروه متفاوت است؟ طور كلي، كدام پ) به  
  فيزيكي -هجده -ده) ۴  شيميايي -هشت -يازده) ۳  فيزيكي -هشت -يازده) ۲  شيميايي -هجده -ده) ۱  

  

 

 

 محل انجام محاسبات
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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



سال تحصیلی
۰۰-۰۱

رشتۀ علوم تجربی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۱
ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

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



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز نشدا

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

  .شوید وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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  سؤال طراحان اسامی
عمـــومی هـــای درس ریحیـتشـــ پاســـخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
۹ 

  :مهم هایر تذک

  

 روز در دو، گزینـه ۲ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  د.گرد برگزار می ۱۴۰۰ آبان ۱۴ جمعه

 ــش ــوز دان ــ آم ــت ی،گرام ــتفاده جه ــیطال خــدمات از اس ــود ی ــد خ  مانن

  ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه
 دو ینـهگز یهـا آزمـون یوآرشـ هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

 خـود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با ،... و

ــــه ــــوان (ب ــــز عن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب وارد عب ــــه دو ین آدرس ب
.gozine2.irwww یدشو.  

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 
  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل صـورت به ۱ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه، 
 روی بـر شـده، اعالم یۀعال طا مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه
 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

  منایید.پیگیری  خود شهر
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 دهم پایۀ آموزان دانش ویژۀ )۰۰- ۰۱( سال ضمن های آزمون علمی هیئت اسامی
  

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
ه :
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یر 
مد

 
 علی
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بر آ
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|.................................. زابن و ادبیات فار
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 حسین کیا  محسن ابراهیم تهرانی

|....................................................... زابن عر
  مسئول گروه: پویا رضاداد

  مسئولین درس: 
 محمدحسین حقیقت -دهزا محمدحسین رمضانی

جواهر فرحات  کیارش پورمهدی بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور 

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

 ابوالفضل احدزاده محبوبه ابتسام  عباس شبسرتی 

|.............................................. زابن انگلی
 احسان حیدریمسئول درس: 

 طلب  ندا باران حسین سخایی 

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

 
ه : 
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

 ایامن اردستانی  امیدرضا پورحسینی

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

 مهران موحدی|.......... گروه انسا

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

 
ه : 
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یر 
مد

ّهی
دالل

 عب
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داح
حم
م

|.............................................................. فیزیک
 هادی داوودوندی - فرد حمید فداییرس: مسئولین د

 یوسف صباغی

|............................................................ شیمی
 عبداللّهییاسر مسئول درس: 

 الله صادقی

|............................................. شنا زیست
 زاده علی قلیدرس:  مسئول

 پور بتول خواجه

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

ه : 
گرو

یر 
مد

دی
شهی

اد 
سج

 

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

 امیرحسین بلبلی یلدا حجتی 

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

 سجاد شهیدی علی میرزاعلی 

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

 علیرضا کاهیدوند

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

 الناز گنجکار

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

 محمدزمان کبیر

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

 سعید سفیدگری

  

  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |

  
 سال

تحصیلی
 

۰۱  -
 ۰۰

  

۳  

  

  

  )تجربی علوم رشتۀ( ۱ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
 ۱فارسي  ۱ستايش و درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱

 ها نادرست آمده است. ترتيب در ساير گزينه به» موقعيت، زيبا، هالكت«معاني   
 ۱فارسي  ۱ستايش و درس *  دانش: يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۲

 است. (فرج: گشايش)» كليد«معني  مفتاح به  
 ۱فارسي  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۳

 ».دريا«معني  به» بحر«مال درست است؛ نه با اين ا» براي، جهتِ«معني  به» بهر«، ۲در گزينۀ   
 ها، امالي تمام كلمات، درست آمده است. در ساير گزينه  
  ۱فارسي  ۱ستايش و درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۴

 امالي درست واژگان:  
 رنگ و برازندگي  
 ذهني و انتزاعي  
  ۱فارسي  ۱درس * كاربرد  :يطه* حوسط مت مشخصات سؤال: * ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۵

  سازد. آميزي نمي ، شيريني و تلخي به شربت نسبت داده شده است و نسبت دادن طعم به شربت يك نسبت واقعي است و حس۴در گزينۀ   
  ها: آميزي در ساير گزينه حس  
  پديدٔه ذهني يا انتزاعي) -: بوي آشتي (بويايي۱گزينۀ   
  بينايي) -[آن سخن را] كسي نديده است. (شنوايي ام كه : سخني شنيده۲گزينۀ   
  بينايي) -اند. (شنوايي : خروشم (دادوفريادم) را ديده۳گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * كاربرد  :يطه* حمتوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۶

ادات تشبيه است و » آسا«يد كه در اين بيت تشبيه كرده است. توجه داشته باش ، شاعر مخاطبش را به حضرت ابراهيم خليل ۳در گزينۀ   
  يعني همانند خليل.» آسا خليل«
  ها نادرست است. آرايۀ مندرج در برابر ساير گزينه  
 ۱فارسي  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۷

 است.» قبر«مجاز از » خاك«، »الف«در بيت   
 است.» كشتن«مجاز از » خون«، »ج«در بيت   
 معناي حقيقي خود را دارند.» خون«و » سر«، »د«كار رفته است. همچنين در بيت  در معناي حقيقي خود به» گوش«، »ب«در بيت   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۸

 ترتيب آمده است. به ۳اجزاي هر سه جمله در گزينۀ   
 ها: نهدر ساير گزي  
 : مقدّم شدن فعل بر متمّم (خضر چون به عمر جاودان تن داد؟)۱گزينۀ   
 : مقدّم شدن فعل بر نهاد (باد، آگهي ز يار سفركرده داد.)۲گزينۀ   
شدٔه مصراع دوم چنين است: بعد از اين،  : مقدّم شدن فعل بر مسند (عشق جاي عقل فرمانرواي كاينات شد.)/ همچنين صورت مرتب۴گزينۀ   

 آسمان، آسودگي را به خواب بيند.
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۹

 اليه) را خنك نسازد. اليه است: چشمۀ كوثر، دلِ (مفعول) عارفان (مضاف ، مضاف۴در گزينۀ » عارفان«نقش دستوري   
 ل است.ها مفعو شده در ساير گزينه نقش دستوري واژگان مشخص  
 ۱فارسي  ۱درس *  استدالل :يطه* حمتوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۰

  است و نيازمند مسند نيست:» رفت مي«به معني » شد مي«در اين گزينه فعل   
  رفت. خون دل بود كه از ديده به ساغر (جام شراب) مي  
  يازمند مسند است:كار رفته و ن به» اسنادي«ها در معني  در ساير گزينه» شد مي«  
  شد. مسند) مي : [ذكر تو]، مكرّر (۱گزينۀ   
  شد. مسند) مي : در و ديوار، مصوّر (۳گزينۀ   
  شد. مسند) مي : اگر براي او خواب ميسّر (۴گزينۀ   
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 ۱ستايش فارسي *  استدالل :يطه* حساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۱
هاي متفاوت به مفهوم بخشندگي و احسـان خداونـد  ها با بيان خداوند و ابدي بودن اوست، اما ساير گزينه ، تغييرناپذيري ذات۴مفهوم گزينۀ   

  اند. پرداخته
 ۱ستايش فارسي * استدالل : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲

 عقل از درك و شناخت اوست.ناپذيري خداوند و ناتواني  ، توصيف۳و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
 ، اغراق در توصيف شيريني لبان معشوق است.۴مفهوم گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* حمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۳

  جويي ديگران است. ه عيب، دربارٔه نرنجيدن و اهميت ندادن ب۳اند، اما بيت  پرداخته» نكوهش غرور و خودبرتربيني«به  ۴و  ۲، ۱هاي  گزينه  
  شود. اي مانع از شنيدن سخنان حق مي : كسي كه گرفتار خودخواهي و خودشيفتگي است، غرور او مانند پرده۴معني گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* حمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۴

هـا، بيـان فوايـد  دتر و داناتر از خود است، اما مفهوم بيت صورت سؤال و ساير گزينـه، توصيه به تواضع در برابر افراد دانشمن۱مفهوم گزينۀ   
  تواضع و فروتني است.

  سازد. نهاد جمله است: تواضع، دشمن ديرينه را دوست مي» تواضع« ۳توجّه: در گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* حدشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵

  است.» هاي عالم طبيعت ترجيح يار و عشق يار بر زيبايي« ۳ترك بيت صورت سؤال و گزينۀ مفهوم مش  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از دوري و فراق يار۱گزينۀ   
  : قانع بودن به كمترين بهره از يار۲گزينۀ   
 : بدون يار، همۀ عالم باعث آزار و شكنجۀ عاشق است.۴گزينۀ   

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  دانش: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶

ام)/ ۳(رد گزینۀ حمد و سپاس برای خدایی که ، که وندی استخدا است که، ستایش برای خدایی ي: ستایش از آنِ ذالَّ  هلّ لِ  الحمدُ     هـا : آسـامنواتالسَّ
  اضافه آمده است.  ۴در گزینۀ » کّل «)/ کلمۀ ۴(جمع مؤنّث سامل) (رد گزینۀ  ها ظلمت ،ها تاریکی: امتلُ ظُّ لا)/ ۱(جمع مؤنّث سامل) (رد گزینۀ 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷
 )/۱گـویم (رد گزینـۀ  : بـه خـودم مـیي)/ أقول لنفسـ۳ا (رد گزینۀ ه )/ األشجار: درختان، درخت۲و  ۱های  نگرم (رد گزینه کنم، می أنظُر: نگاه می  

  )/ ۳آوَرد (رد گزینـۀ  مـی کنـد، در آوَرد، خـارج مـی )/ یُخـِرج: بیـرون مـی۳َمن ذا الّذي: این کیسـت کـه، ایـن چـه کسـی اسـت کـه (رد گزینـۀ 
  )۳و  ۲های  ها (رد گزینه الّثامر: میوه

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  توسطممشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸
کننـد،  )/ یُشـارکون: رشکـت مـی۳و  ۲هـای  نـد (رد گزینـها آمـوزانی زرنـگ ها دانش آموزان زرنگی هستند، این هؤالء طّالب أذکیاء: اینان دانش  

  )۳ما (رد گزینۀ )/ من مدرستنا: از مدرسۀ ۴ها (رد گزینۀ  )/ املسابقات: مسابقه۴مشارکت دارند (رد گزینۀ 
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹

)/ زانَـُه: آن را آراسـت، ۴وجـود آورد، پدیـد آورد (رد گزینـۀ  )/ أوَجـَد: بـه۴و  ۱هـای  که (رد گزینـهآن هامن خدایی است ي: ذُه الّ اللّ  ُهوَ  ذاکَ   
َررِ کَ مٍ نجُ أ بِ  )/۴(رد گزینۀ  داد شزینت  شـده ستارگانی مانند مرواریـدهای پخـش وسیلۀ هب پراکنده،با ستارگانی مانند مرواریدهای ة: ر ـاملُنتشِ  الدُّ

  )۲(رد گزینۀ 
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰

  »رفتند! مؤمنان علی  رسوی آرامگاه امی آن زائران به: «۱ترجمۀ گزینۀ   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  دانش: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱

  جمع مکّرس است. » نجوم«خود کلمۀ ». نجوم«است، نه » نجم«جمع مکّرس و مفرد آن » أنُجم«  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  رخیصة: ارزان ) غالیة: گران ۱  
  هستند. » ابر«معنای  هر دو به »سحاب«و » غیم) «۲  
َرة«و » َجذَوة) «۳    هستند. » اَخگر«یا » پارۀ آتش«معنای  هر دو به» َرشَ
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  »خداوند شب را برای خواب و آسایش پدید آورد!: «۱ترجمۀ گزینۀ   
  ها: زینهترجمۀ سایر گ  
  دهند!  می میوه درختان ) همۀ۲  
  بریم!  اش بهره می ای است که در شب از روشنایی ) خورشید ستاره۳  
   های زیبای ارزان است!  ) مروارید از سنگ۴  
 ترجمۀ منت:  

ر پیـر شـد و قـدرتش را از آورد! شـی دسـت مـی ترسیدند! شیر غذایش را با زور به در جنگلی شیر قوی و ظاملی بود و حیوانات از او می«
دسـت آوردن  دست داد! در روزی از روزها احساس بیامری و ضعف شدید کرد! پس ناتوان از شکار شد و رشوع به فکر کردن دربـارۀ راه بـه

 کمک حیوانات نیاز دارد! سـپس رشوع بـه خـوردن غذا کرد! پس به همۀ حیوانات گفت که مریض است و در منزلش بسرتی خواهد شد و به
هوش آمد، ولی داخل خانۀ شیر نشد! هنگامی که شـیر علّـت را پرسـید،  آمد! روزی از روزها روباه با هر حیوانی کرد که برای کمک به او می

ات خارج شده باشد! سپس شیر را ترک کرد و  ات شد، ولی یک ردپا ندیدم که از خانه روباه پاسخ داد: ردپاهای زیادی را دیدم که داخل خانه
  »! پس شیر از روباه ناامید شد!برگشت

   کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ها: ترجمۀ گزینه  
 ) هوش روباه او را از داخل شدن به خانۀ شیر بازداشت!   ۲از شکار ناتوان شد!  اش علت پیری ) شیر به۱  
  وجود آورد!  رتش بین حیوانات ترس به) شیر با قد  ۴حلی برای کسب غذا پیدا نکرد!  ) شیر راه۳  
   کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  ها: ترجمۀ گزینه  
 ) روباه توانست وارد خانۀ شیر شود! ۱  
  اش!  ) شیر هنگامی که احساس مریضی و ضعف شدید کرد، رشوع کرد به خوردن حیوانات، خارج از خانه۲  
 اش بسرتی شود و اسرتاحت کند!  ت که در خانه) شیر دوست داش۳  
 پاهای خارج شده بود!  شده به خانۀ شیر بیش از رد پاهای داخل ) رد۴  
   کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  یک از موارد در عبارت سؤال وجود ندارد.  در این سؤال از ما خواسته شده که بیابیم کدام  
  ها:  گزینهبررسی   
  ) الفعل املضارع: یَُفکِّرُ ۲    ) الفعل املاضی: َشَعرَ ۱  
  : طریِق الحصول) الّرتکیب اإلضايفّ ۴    ّي: وجود ندارد) الّرتکیب الوصف۳  
   کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها:  بررسی گزینه  
 است. » قدم«جمع مکّرس و مفرد آن » أقدام) «۱  
 نیست. » لطفاً «معنای  به» رجاءً «است، و متضاد آن » ناامید شد«معنای  فعل ماضی به» یَِئَس «) ۲  
 مفرد مؤنّث است و جمع مکّرس نیست. » مساعدة) «۳  
  فعل مستقبل برای مفرد مذکّر غایب است. » سَیرقدُ ) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  است.» لحظة«جمع مؤنث سامل و مفرد آن » لحظاُت «کلمۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
  است. » صوت«جمع مکّرس و مفرد آن » األصواُت « )۱  
  است. » وقت«جمع مکّرس و مفرد آن » أوقاُت ) «۲  
  است. » مسکین«جمع مکّرس و مفرد آن » َمساکین) «۴  
از » یـن«دارند، ولـی جمـع مکّســر هسـتند؛ زیـرا بـا برداشـنت » ین«با اینکه » شیاطین، سالطین، قوانین و...مساکین، «: کلامتی مانند ۱نکتۀ   

  رسیم. شکل مفرد کلمه منی آخرشان به
شـان از آخر » ات«دارند، ولی جمع مکّسـر هستند؛ زیرا با برداشـنت » ات«با اینکه » أصوات، أوقات، أبیات، أموات و...«: کلامتی مانند ۲نکتۀ   

  رسیم. شکل مفرد کلمه منی  به
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  که آخرش ساکن (جزم) نشده است. فعل نفی است؛ چرا» ال تَطلُُب «  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ها: بررسی سایر گزینه  
  هامهنگی ندارد.» : سال گذشتهاملاضّیةِ  نةِ السَّ «متعلّق به زمان مستقبل (آینده) است و با » ُل سوَف یتکاسَ «) ۱  
  »أنا ال أنسی«مطابقت ندارد. صورت صحیح فعل: » ال ینسی«با فعل » أنا«) ضمیر ۳  
  مطابقت ندارد.» اغداً: فرد«یک فعل ماضی است و با قید زمان » َسِمعُت ) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها: بررسی سایر گزینه  
  »خَرجَ «صورت مفرد آورد. صورت صحیح فعل در این جمله:  ) اگر بعد از فعل، فاعل آمده باشد، باید فعل را در ابتدای جمله به۱  
  بیاید.» هؤالء«شکل  صورت جمع، یعنی به ع مکّرس است و باید اسم اشارۀ آن هم بهجم» األصدقاءُ ) «۲  
  »نقرأ«با آن مطابقت ندارد. صورت صحیح فعل در این جمله: » أقرأ«الغیر است و فعل  برای صیغۀ متکلّم مع» نحن«) ضمیر ۴  

  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۱

به برخي افراد اشاره شده كه  )اي ندارند. در آخرت هيچ بهره ليگويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن و بعضي از مردم مي(در آيۀ شريفۀ   
  اند. بهره فقط به دنيا توجه دارند و از آخرت بي

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * دانش: حيطه * سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۲
  در نوع نگاه و انديشۀ انسان دارد.ريشه ها در انتخاب هدف  اختالف  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۳

 يكار چيه كه ييخدا يعني) علت( است؛ ميحك ييخدا ها آن خالق رايز ؛)معلول( دارد وجود يهدف جهان نيا موجودات تك تك خلقت پس در  
  .دهد ينم انجام هودهيب را

  .داند يم »حق« را جهان نشيآفر و كند يم ديتأك نكته نيا بر گوناگون اتيآ در ميكر قرآن  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۴

    تر و برتر اسـت را  تواند هدفي كه كامل كار گيرد، مي درستي به توان بهره گرفت اگر انسان عقل خود را به مي» ..اي عقل تو به باشي.«از شعر
  انتخاب كند.

   ارتباط بيشتري ندارند. ۴د و يا مانند گزينۀ ندرست هستند، ولي با موضوع سؤال ارتباطي ندار ۳و  ۲، ۱هاي  تمام گزينه  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطال: * مشخصات سؤ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۵

براي تقرب و نزديكي به خداي بـزرگ و مقصـد نهـايي انسـان معرفـي شـده كـه  )فعند اهللا(عبارت  )من كان يريد ثواب...(در آيۀ شريفۀ   
  است.» طلبي او نهايت بي«و » متنوع بودن استعدادهاي آدمي«دربرگيرندٔه دو ويژگي 

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ پاسخ: گزين -۳۶
  : كرد يم آغاز عبارات نيا با را خود سخن معموالً كرد، يم موعظه را مردم كه هرگاه  يعل حضرت  
 كنـد لهو يكارها سرگرم را خود تا ))۱ علت( )نَيالعِب نَهُمايبَ ما وَ االَرضَ وَ السَّماواتِ خَلَقنا ما وَ(( شدهن دهيآفر هودهيب كس چيه... مردم يا«  

  »)۲ معلول. (بپردازد ارزش يب و لغو يكارها به تا) ۲ علت( اند نگذاشته وا خود به را او و) ۱ معلول(
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۷

 او يبـرا را دوزخ سـپس م؛دهي يم -ميكن اراده كس هر به و - ميبخواه كه را آن از مقدار آن لبد،ط يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه كس آن(  
  )۱۸(سورٔه اسراء آيۀ  )شود وارد آن در يسرافكندگ و يخوار با تا داد ميخواه قرار

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * دانش: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۸
   هستند يضرور ما يزندگ يبرا و باشند يم خوب دو هر يفرع و ياصل هاي هدف.  
 ياصـل اهداف به دنيرس در ما مانع كه مينبند دل يفرع اهداف بهقدر  آن و مينده قرار ياصل هدف يجا به را يفرع هدف كه است نيا مهم    

  .بازدارند كماالت يسو به رفتن از و شوند
   است خوب و يضرور بلكه ست،ين بد تنها نه ايدن يها نعمت به دنيرس يبرا تالش.  
  : كه ميكن توجه ديبا فقط  
  .مينشو گناه مرتكب ايدن يها نعمت به دنيرس يبرا  
  .ميبمان باز داريپا يها ييبايز از كه مينباش ها آن سرگرم قدر آن و  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۹

بيانگر حكمت خداوند اسـت، يعنـي خـدا  )الّا بالحق(بيانگر عبث و بيهوده نبودن آفرينش است. قسمت دوم  )ما... العبين(اول آيه  قسمت  
  دار است. چيز را به حق آفريده است و آفرينش هدف همه
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  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۰
  توان گفت: ين مصرع زيبا ميدر تفسير ا  
ميزانـي كـه  ها برابر با دستيابي به ساير اهداف نيز هسـت. بـه هاي ديگر نيز هستند و رسيدن به آن هاي زندگي دربردارندٔه هدف برخي هدف  

هاي خـود را  شمند هدفهاي زيرك و هو دهند. معموالً آدم هاي بيشتري را در درون خود جاي مي تر باشند، هدف ها برتر و جامع گونه هدف اين
  »با يك تير چند نشان بزنند.«كنند كه به قول معروف  اي انتخاب مي گونه به

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۱
    طلبد. م ميجامع (انتخاب خدا) به همان ميزان كه بزرگ و ضامن خوشبختي ماست، همت بزرگ و ارادٔه محكهدف  
   دنبال اهدافي هستند كه با يك تير چند نشان بزنند... . هاي زيرك و باهوش به آدم  
   دهند. هاي بيشتري را در درون خون جاي مي تر باشند، هدف ها برتر و جامع ميزاني كه هدف به  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۲

آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايـش آن اسـت و ( ، دعوت به انديشه شده است )آنچه به شما داده شده...(در آيۀ شريفۀ    
  )كنيد. آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است، آيا انديشه نمي

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * دانش: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۳
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اند، ولي سخني از انسان نيست. : گياهان و حيوانات مورد بررسي قرار گرفته۱گزينۀ   
  : محدوديت اهداف حيوانات و گياهان نفي شده كه درست نيست.۲گزينۀ   
  : بيشتر به هدفمندي جهان و انسان پرداخته شده است.۴گزينۀ   
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴

  سـويِ او باشـد ، همۀ اعمال و افعـال مـا بايـد رو بـه)ربّ العالمين(اين عبارت قرآني بيانگر آن است كه چون خدا تدبيرگر امور جهان است   
  .)... نسكي... هللا(
  ۱و زندگي دين  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۵

با توجه  ) ۱۹(سورٔه اسراء، آيۀ  ).شد خواهد داده پاداش باشد، مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن و(  
  به اين آيه، راه رسيدن به اهداف اصيل و اخروي يعني طلب آخرت و تالش و ايمان بيان شده است.

 
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۲خ: گزينۀ پاس -۴۶

ها در مورد حيوانات و گياهـاني كـه معمـوالً در  شود. آن (برنامه) از روز دوشنبه شروع مي وحش حياتهاي  ترجمه: يك سري جديد از برنامه  
  كنند، خواهند بود.  شرايط طبيعي زندگي و رشد مي

  ) موزه۴  ) جنگل۳  وحش حيات )۲  ) درياچه۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷

  .محافظت كندهاي خورشيد  هايش را در برابر اشعه پوشد تا صورت و چشم دار مي ترجمه: مجيد هميشه عينك آفتابي به چشم دارد و كاله لبه  
  محافظت كردن  )۴  ) بريدن۳  ) كاهش دادن۲  ) صدمه زدن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۸

  . افزايش خواهد يافتميليون نفر  ۹۰ميليون نفر به  ۸۵ترجمه: جمعيت كشور ما در ده سال آينده از   
  ) نياز داشتن۲  ) رقابت كردن، مشابه بودن، هماهنگ بودن۱  
  ) نگه داشتن۴    زايش يافتن، افزايش دادن) اف۳  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: دانش * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۹

  ، كيفش را برداشت و از اتاق بيرون رفت.در عوضترجمه: او به پرسش پاسخ نداد؛   
  ) ديگر۴  ) يكي ديگر۳  ) ديگر۲  جاي ) در عوض، به۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰

به نجـات او  اميديشدت مصدوم شد و پزشكان هيچ  ترجمه: شب گذشته يك تصادف رانندگي در نزديكي هتل ما اتفاق افتاد. يك پيرمرد به  
  نداشتند.

  ) اميد۴  ) كمك۳  ) استفاده، كاربرد۲  ) كار۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس سؤال: *  مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

  هاي نزديك كوهستان است. ها در جنگل كنند، اگرچه زيستگاه طبيعي اصلي آن زندگي مي دشتگرگ خاكستري در اين  ۱۰۰۰ترجمه: حدود   
  ) طبيعت۴  ) گروه۳  ) دشت، جلگه۲  ) (كره) زمين۱  
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  ۱زبان انگليسي  ۱* حيطه: دانش * درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲
  شود. شهر بدل مي بخش تجاريدر  مركز توجههايش روشن است، (آن) برج به  ترجمه: پس از غروب آفتاب، وقتي همۀ چراغ  
  ) ويراني۴  ) محافظت۳  ) موقعيت۲  ) توجه، دقت۱  
  ۱انگليسي زبان  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

و بـه هركـدام يـك وظيفـۀ  تقسيم كرديمآموزان را به ده گروه  رسيد؛ بنابراين، ما دانش ترجمه: كار بسيار زيادي بايد در مدرسه به انجام مي  
  مشخص سپرديم. 

  ) انتخاب كردن۴  ) تقسيم كردن۳  ) شكستن۲  ) صحبت كردن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱برد * درس دشوار * حيطه: كارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

  هاي نبرد است.  او سوغاتي از جبهه ديدٔه آسيبترجمه: كشور او در حال حاضر با بعضي از كشورهاي همسايه در حال جنگ است و پاي   
  ) در معرض خطر ۴  ديده ) مصدوم، آسيب۳  ) تغييريافته۲  ) سوخته۱  
  ترجمۀCloze Test:  

» نـابودي«و ببرهاي جنوب چين در يـك وضـعيت  هستند، كه در اين ميان ببرهاي سوماتران نقراض)در معرض خطر (اهر شِش گونۀ ببر 
كـس آن را  سال است كه هيچ ۲۵مدت  گيرند، زيرا به در نظر مي» شده تقريباً منقرض«قرار دارند. برخي از دانشمندان حتي ببر جنوب چين را 
ها توسط انسان اسـت، از آنجـايي كـه  هاي طبيعي آن زيستگاه نابوديها شكار و  آن در طبيعت نديده است. داليل اصلي براي كاهش جمعيت

ببـر در طبيعـت  ۳۸۹۰برند. اكنون تنها حدود  را براي جمع كردن چوب و ساختن جاده و خانه براي مردم از بين مي ها جنگلها)  ها (انسان آن
  كنند. زندگي مي

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵
  ) زنده۴  ر معرض خطر (انقراض)) د۳  ) وحشي۲  ) خطرناك۱  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  ) صدمه زدن۴  ) نجات دادن۳  ) نابود كردن۲  ) محافظت كردن۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷

  ها ) جنگل۴  ها ) شهر۳  ها ) برنامه۲  ) حيوانات۱  
 ترجمۀ درك مطلب:  

ي دارد. مسـئولين محلـي (در ايـن مـورد) از دولـت گيري غيرقانون جزيره در جنوب ايتاليا است و مشكالتي در زمينۀ ماهي ككاپري ي
گيران و گردشگران اجازٔه ورود بـه آن را  درست كنند كه ماهي» شدٔه دريايي منطقۀ حفاظت«خواهند يك  ها مي كنند. آن درخواست كمك مي

كنند. (براي اين كار) غواصـان  ميها غيرقانوني است، جمع  هاي سياه را كه خيلي ارزشمند هستند و برداشت آن نداشته باشند. غواصان صدف
هاي زيادي نياز اسـت  زند. سال شدت آسيب مي هاي مرجاني به ها و صخره سنگ كنند، كه به تخته از چكش و حتي از مواد منفجره استفاده مي

هـاي  نجاست كـه رسـتوراندالر قيمت دارد. مشكل اي ۲۴۰هاي مرجاني دوباره رشد كنند. در بازار سياه، هر كيلوگرم صدف سياه تا  تا صخره
 ۵/۷ها بيش از  آن .دستگير كرد ،كردند خرند. اخيراً پليس محلي دو گروه غيرقانوني را كه در كاپري صدف سياه برداشت مي ها را مي محلي آن

 كيلو صدف سياه را در مدت چند ماه فروخته بودند.
   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸

  درست است؟» ٔه درياييشد منطقۀ حفاظت«ترجمه: كدام گزينه در مورد   
  گيري غيرقانوني دارد. ) آن مشكالت زيادي در مورد ماهي۲  اي در جنوب ايتاليا است. ) آن جزيره۱  
 ) آن يك دولت محلي در ايتاليا است. ۴  توانند از آن ديدن كنند. ) آن مكاني است كه گردشگران نمي۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹

  گردد. مي........... بربه ...در انتهاي متن » ها آن«ترجمه: ضمير   
  ها ) ماه۴  ها ) رستوران۳  هاي سياه ) صدف۲  ها ) گروه۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

  است؟ نادرستترجمه: كدام گزينه بر طبق اطالعات موجود در متن   
  هاي سياه بسيار ارزشمند هستند. ) صدف۱  
  هاي سياه در كاپري غيرقانوني است. ) برداشت صدف۲  
  كنند. مرجاني خيلي سريع رشد نمي هاي ) صخره۳  
 فروشند. هاي سياه را به غواصان مي هاي محلي صدف ) رستوران۴  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

۹  

 
  

  |
 سال

تحصیلی
 ۰۱

  - 
۰۰

  

۹  

ۀ( ۱ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ وم رشـت   )تجربی عـل
  

 
  )۱، درس ۱(فصل  ۱حيطه: دانش * رياضي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۶۱

  نكته:  
 : , , , 1 2 3 N مجموعۀ اعداد طبيعي  
 : , , , , 0 1 2 3 W مجموعۀ اعداد حسابي  

 : , , , , , ,  2 1 0 1 2 Z مجموعۀ اعداد صحيح  
m: m , n , n
n

    
 

0Q Z مجموعۀ اعداد گويا  

:صورت نسبت دو عدد صحيح نمايش داد. ها را به توان آن مجموعه اعدادي كه نمي  Q مجموعۀ اعداد گنگ  
 R Q Q مجموعۀ اعداد حقيقي  

Nباشد، زيرا  درست نمي ۱گزينۀ    W N باشد. مي  
  )۱، درس ۱(فصل  ۱حيطه: دانش * رياضي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۶۲

Aمجموعۀ مرجع باشد و  Uنكته: هرگاه    U آنگاه مجموعۀ ،U A  را متممA ناميم و آن را با نماد  ميA عبـارت  دهيم. بـه نمايش مي
  نيستند. Aاست كه در  Uشامل عضوهايي از  Aديگر 

n(A)                     تناهي باشند، آنگاه: دو مجموعۀ م Aو  Aدانيم همواره اگر  نكته: مي   n(A ) n(U)    
n(U)  عضو دارد، نه كمتر و نه بيشتر، زيرا: ۸با توجه به نكات، مجموعۀ مرجع فقط    n(A) n(A )    5 3 8   
  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  )۱، درس ۱(فصل  ۱اضي حيطه: كاربرد* ريمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۶۳

  كنيم و داريم: اي استفاده مي ها، از نمايش بازه دانيم گاهي اوقات براي نمايش بعضي از مجموعه نكته: مي  
            (a , b) x a x b a , b x a x bR R   

  پردازيم: ها مي به بررسي گزينه  
: شامل اعداد صحيح ۱گزينۀ    , , , , 2 1 0 1   است. 2
داد صحيح : شامل اع۲گزينۀ    , , , , 2 1 0 1   است. 2
: شامل اعداد صحيح ۳گزينۀ    , , , ,  3 2 1 0   است. 1
: شامل اعداد صحيح ۴گزينۀ    , , , , ,  3 2 1 0 1   است كه پاسخ درست است. 2
  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: دانش * رياضي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۶۴

  حل اول: راه  
Aمجموعۀ مرجع باشد و  Uنكته: هرگاه    U آنگاه مجموعۀ ،U A  را متممA ناميم و آن را با نماد  ميA عبـارت  دهيم. بـه نمايش مي

  نيستند. Aست كه در مجموعۀ ا Uشامل عضوهايي از  Aديگر 
  با توجه به اطالعات سؤال داريم:  

 
   

U , , , , ,
A , , , , , , , , , , ,

A , , , ,

   


1 2 3 4 17
1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17

3 6 9 12 15


   

n(Aپس    )    باشد. مي 12
  حل دوم: راه  
n(A)      توان نوشت: مي   n(A ) n(U) n(A )      17 5 12   
  )۱، درس ۱ل (فص ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۶۵

  گوييم. مي نامتناهي را مجموعه آن صورت اين غير در و ناميم مي متناهي مجموعه است، حسابي عدد يك ها آن اعضاي تعداد كه هايي مجموعه نكته:  
  ها را نشان دهد. آوريم كه نادرستي آن هايي مي مثال ۳و  ۲، ۱هاي  براي گزينه  

     
A B

: A , , , , B , , ,
B A
       

1 2 3 0 1 2 0   ۱گزينۀ  

   : A , , , , B , , , A B    2 4 6 1 3 5    ۲گزينۀ  
     : A , , B , , , A B ,    2 3 4 5 6 2 3  ۳گزينۀ  

  باشد، زيرا اشتراك يك مجموعۀ متناهي با يك مجموعۀ نامتناهي، مجموعۀ متناهي است. همواره درست مي ۴گزينۀ   
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  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۶۶
  گوييم و داريم: مي» مجزا«يا » جدا از هم«كه فاقد عضو مشترك باشند، دو مجموعۀ  Bو  A: به هر دو مجموعه مانند نكته  

A B     
  دو مجموعۀ جدا از هم باشند، آنگاه: Bو  Aنكته: اگر   

A B A , B A B     
  با توجه به نكات داريم:  

  
(A B) (B A) A B       

  )۱، درس ۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۶۷
  دانيم: نكته: مي  

  
  
a , b x a x b

a , b x a x b

   

   

R

R
   

  آوريم: دست مي ابتدا هر دو مجموعه را به  

          A , ( , ) A ,3 4 5 3 5  

  B , , B ,        1 3 3 4 1 4  

 A B , , , ( , )             3 5 1 4 3 1 4 5  

Aبنابراين مجموعۀ    B  شامل اعداد صحيح , ,  3 2   باشد. مي 1
x(دقت كنيد     Aوجود دارد، پس در  Bو  Aمجموعۀ  در 4 B (.وجود ندارد  
  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: استدالل * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۶۸

  دانيم: دو مجموعۀ دلخواه باشند، مي Bو  Aنكته: اگر   
A B A B     

چون    A B a , b باشد، پس  ميa  وb عضو   همA  هستند و هم عضوB پس مجموعۀ ،A  حتماً دو عضوa  وb ۴و  ۲هاي  را دارد، پس گزينه 
  نادرست است.

Aچون    B A B   باشد و  مي A B c , d   است، پس مجموعۀ A B c , d   مجموعه عضوهايي كه است، بنابراينA 
صورت  ندارد، به Bدارد و  c , d  است، پس مجموعۀA  حتماً دو عضوc  وd  را دارد، بنابراين A a , b , c , d باشد. مي  

  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۶۹
A ۀنيم مجموعدا نكته: مي   B  برابر مجموعۀ عضوهايي ازA  است كه درB .نباشد

 

  
Aدانيم  نكته: مي   B A B  :زيرا ،  
  شود: مشاهده مي ۲و  ۱شكل    با توجه به  

 A B A B    

  با توجه به نكات داريم:  
(A B ) (A B) (A B ) (B A ) (A B) (B A)               

Aاگر    B C   باشد، چونA B B A    :است، پسA B B A C      
  بنابراين داريم:  

(A B) (B A) C C         
Aنكته: دقت كنيم اگر    B B A    باشد، آنگاهA B باشد. مي  

A BA B
U U

(1)
A B

(2)
A B

A B B A

A B A B

34  3 4 51

14  3 4 5

34  3 4 5
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  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۷۰
  دو مجموعۀ دلخواه متناهي باشند، آنگاه: Bو  Aنكته: اگر   

n(A B) n(A) n(B) n(A B)      
  دو مجموعۀ دلخواه متناهي باشند، آنگاه: Bو  Aنكته: اگر   

n(Aنيست.  Bوجود دارد و در  Aي كه فقط در يعني عضوهاي B) n(A) n(A B)      
n(Bنيست.  Aوجود دارد و در  Bيعني عضوهايي كه فقط در  A) n(B) n(A B)      

  حل اول: راه  
n(A B) n(A) n(A B) n(A) n(A)       5 3 8   
n(A B) n(A) n(B) n(A B) n(B) n(B)        12 8 3 7    
n(B A) n(B) n(A B) n(B A)       7 3 4   

  حل دوم: راه  
  با استفاده از نمودار وِن داريم:  

n(B A)   4  

  

  

n(A B)
n(A)




12
8

  

  

  

      n(A B)
n(A B)

 


5
3

  

  )۱درس  ،۱(فصل  ۱حيطه: استدالل * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۱
  نكته:  

  
  

, a x x a

b , x x b

   

    

R

R
   

براي اينكه اشتراك دو بازٔه    , m  2  وm ,  2 برابر عددي مثل  1 n شكل واضح است كه بايد انتهاي    باشد، با توجه به
بازه  , m  2 بتداي بازه بر اm ,  2   منطبق باشد. 1

  
   m m m , , n             2 2 1 3 5 5 5 5   

m)بنابراين بازٔه    , n ) 1 )صورت  به 3 , )2 باشد كه طول اين بازه  مي 8 8 2   واحد است. 6
  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲ ۲ ۀنيسخ: گزپا -۷۲

Aمجموعۀ مرجع و  Uنكته: هرگاه    U آنگاه مجموعۀ ،U A  را متممA ناميم و با نماد  ميA يگـر عبـارت د دهيم. به نمايش ميA 
  نيستند. Aاست كه در  Uشامل عضوهايي از 

  همواره داريم: Aنكته: براي هر مجموعۀ دلخواه   
A A

A A U

  


  




   

Aنكته: اگر    B :باشد، آنگاه داريم  
A B A , A B B , A B        

  آوريم: دست مي  كنيم و سپس متمم آن را به ميه را ساده  شد عبارت داده  

A

A A
A (A A ) (A A ) A (A ) U A (A U) A A A

A A U 

                             


        


   

  باشد، جواب است. مي Aكه  Aمتمم مجموعۀ   
  

m  2

 
 






BA
 

 

 
 






BA

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 
ابی

زشی
ار

 
فت

رش
پی

 
یلی

حص
ت

 
حلۀ

مر
 ۱  |  

شتۀ
ر

ع 
وم

ـل
 

ـبی
تجر

  

۱۲

  )۲، درس ۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * رياضي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۷۳
n(A                            باشند، آنگاه: Uمرجع  ۀواه از مجموعدو مجموعه متناهي دلخ Bو  Aنكته: اگر    B) n(A) n(B) n(A B)      
نفر، نه كاله و نه عصا دارند، پس مجموع افرادي كه يا كاله يا  ۱۰نفري كه در مهماني هستند را مجموعۀ مرجع در نظر بگيريم، چون  ۶۰اگر   

  باشد. نفر مي ۵۰عصا دارند، برابر 
n(A)    افرادي كه كاله دارند 30
n(B)    افرادي كه عصا دارند 40

n(Aكاله و هم عصا دارند.  تعداد افرادي كه هم  B) n(A) n(B) n(A B) n(A B) n(A B)         50 30 40 20      
n(Aنفر فقط كاله دارند.  ۱۰ B) n(A) n(A B) n(A B)        30 20 10   

  
  حل دوم: راه  
  طبق نمودار ون داريم:  

( x) x ( x) x      30 40 50 20   
xنفر     30 30 20   تعداد افرادي كه فقط كاله دارند. 10

  
  )۱، درس ۱(فصل  ۱حيطه: استدالل * رياضي مشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۴

  گوييم. ر غير اين صورت آن مجموعه را نامتناهي ميناميم و د ها يك عدد حسابي است، مجموعۀ متناهي مي هايي كه تعداد اعضاي آن نكته: مجموعه  
ÂÀI¹T¶Iºنامتناهي است.  Cمجموعۀ  A , A C    

  متناهي است. Bنامتناهي و  Cو  Aپس   
  اي، متناهي است.  متناهي است، پس اشتراك آن با هر مجموعه Bمجموعۀ   
Dبنابراين مجموعۀ    B (A C)   ناهي است.يك مجموعۀ مت  
Bمتناهي است، پس  Bمجموعۀ    C .حتماً يك مجموعۀ متناهي است  
  A  يك مجموعۀ نامتناهي اسـت، بنـابراين تفاضـل آن از يـك مجموعـۀ متنـاهي قطعـاً يـك مجموعـۀ نامتنـاهي اسـت، پـس مجموعـۀ

E A (B C)   .نامتناهي است  
  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  )۱، درس ۱(فصل  ۱حيطه: استدالل * رياضي مشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۷۵

Aمجموعۀ مرجع و  Uنكته: اگر    , B U  باشند، منظور ازB A  عضوهايي است كه درB  باشند، ولي درA .نباشند  
  زيرمجموعه دارد. n2عضو داشته باشد، آن مجموعه  nاي  نكته: اگر مجموعه  
Bچون    A B  باشد و  ميA    است، بنابراين دو مجموعهA  وB  جدا از هم هستند و عضـو مشـتركي ندارنـد، پـسB A   

  مشترك نباشند. Aفقط عضوهايي وجود دارند كه با اعضاي  Bر مجموعۀ است، بنابراين د
يعني بايد از اعداد    , , ,1 2 7 استفاده كرد، پس هر زيرمجموعه از مجموعۀ  9 , , ,1 2 7 باشد كه ايـن  Bعنوان مجموعۀ  تواند به مي 9

42مجموعه    موعه دارد.زيرمج 16

  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۷۶

آور نيسـتند.  هاي درماني و دارويي جديد، ديگر مرگ علت روش اند و به ها مهار شده شناسي امروزه بسياري از بيماري در محدودٔه علم زيست  
  ها: بررسي ساير گزينه

طـور  كنيم كه براي مـا بـه شناسي فقط ساختارها و يا فرايندهايي را بررسي مي : مشاهده، اساس علم تجربي است؛ بنابراين در زيست۱گزينۀ   
  گيري است. مشاهده و اندازه مستقيم يا غيرمستقيم قابل

  دهد و از حل برخي مسائل بشر ناتوان است.هاي ما پاسخ  تواند به همۀ پرسش هايي دارد و نمي : علوم تجربي، محدوديت۲گزينۀ   
  اند. مشاهده هاي طبيعي و قابل هاي پديده جوي علت و : دانشمندان و پژوهشگران علم تجربي فقط در جست۳گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۷۷

  است. بوده ۱۹۵۶ سال در جهان روز افزار سخت ترين پيشرفته حافظه اين دهد. مي نشان را انتقال حال در مگابايتي ۵ حافظۀ يك درسي، كتاب شكل  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
توان فقط از طريق مطالعۀ اجزاي سازندٔه آن توضيح داد، زيرا اجزاي آن بـا هـم ارتبـاط دارنـد و  هاي سامانه را نمي : ويژگي۳و  ۲هاي  گزينه  

  جزا نيز مانند خود اجزا در تشكيل جاندار مؤثر است و كل سامانه چيزي بيشتر از مجموع اجزاي آن است.ارتباط بين ا
هـاي ديگـر هـم  شناختي از فنون و مفاهيم مهندسي، علوم رايانه، آمار و بسـياري رشـته شناسي امروزي عالوه بر اطالعات زيست : زيست۴گزينۀ   

  كند. استفاده مي

A B

U  60

oÿº 10

x3 0 x40x
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  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۷۸
  هاي اخالق زيستي هستند. بودن اطالعات ژني و نيز اطالعات پزشكي افراد و حقوق جانوران از موضوع  محرمانه  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ت.: انتقال صفت از يك جاندار به جاندار ديگر مربوط به مهندسي ژنتيك اس۱گزينۀ   
  هاي زيستي در محدودٔه اخالق زيستي است. : توليد سالح۳گزينۀ   
  شناسي است. ها در محدودٔه علم زيست بار آن : بررسي داروها و عواقب زيان۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۷۹

  نند.ك درستي كامل مي همۀ موارد جاهاي خالي را به  
  زيست است. هاي افزايش كمّيت و كيفيت غذاي انسان، شناخت روابط گياهان و محيط از راه  
هـا،  ها، قـارچ گياهان مانند همۀ جانداران ديگر در محيطي پيچيده، شامل عوامل غيرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل باكتري  

  دهند.  كنند و محصول مي ها رشد مي حشرات و مانند آن
  كند. به افزايش محصول كمك مي ،هاي سودمند يا زيانمند بين اين عوامل و گياهان بنابراين شناخت بيشتر تعامل  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۸۰

اسيدها هستند كه در دنياي    ها و نوكلئيك يپيدها، پروتئينها، ل هاي زيستي شامل كربوهيدرات ساكاريد است. مولكول شكل موردنظر يك دي  
سـاكاريد سـاكارز و در جوانـۀ گنـدم  انـد. در شـكر دي ها از كربن، هيدروژن و اكسيژن ساخته شـده شوند. كربوهيدرات غيرزنده ديده نمي

  ساكاريد مالتوز وجود دارد. دي
  ساكاريد. واحد ساختاري قندها؛ مونوساكاريد است، نه دي  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۸۱

 -پاسخ به محـيط -جذب و استفاده از انرژي -فرايند -رشد و نمو -ايستايي هم -جانداران همۀ اين هفت ويژگي را با هم دارند: نظم و ترتيب  
  سازش با محيط -توليدمثل

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  تواند محيط خود را ثابت نگه دارد. تواند وضع دروني پيكر خود را در محدودٔه ثابتي نگه دارد و نمي : جاندار مي۱نۀ گزي  
  كنند، مانند گياهان. جايي و حركت نمي : همۀ جانداران جابه۲گزينۀ   
  اي هستند. ياخته ك: همۀ جانداران بافت ندارند، مانند باكتري و گروهي از آغازيان مثل پارامسي كه ت۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۸۲

اند. (جملـۀ  سازگان؛ راهكارهاي الزم را براي احياي درياچۀ اروميه ارائه كرده شناسان كشورمان با استفاده از اصول علمي بازسازي بوم زيست  
  شده است.)نوشته  ۲موردنظر گزينه در كنار شكل 

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  اي هستند، پس همۀ جانداران بافت ندارند. ياخته ها تك : باكتري۱گزينۀ   
زمـان ذكـر  ۲ه در گزينۀ  شد آورند. تعريف گفته وجود مي كنند، يك جمعيت را به گونه كه در زمان و مكان خاص زندگي مي : افراد يك۲گزينۀ   

  نشده است.
  اند. هوا) و پراكندگي جانداران مشابه و شود كه از نظر اقليم (آب سازگان تشكيل مي بوم از چند بوم ت: زيس۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۸۳

اي  ه است همانند سطح پنجم در جانداران پرياختهها؛ بافت، اندام و دستگاه ندارند، پس سطح اول كه ياخت اي مثل باكتري ياخته جانداران تك  
  تواند شامل يك جاندار باشد. دهد، مي كه يك فرد را نشان مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  اندام سومين سطح   فرد : پنجمين سطح ۲گزينۀ   
  د.توان براي همۀ جانداران اين جمله را بيان كر سلولي اندام ندارند، پس نمي جانداران تك  
  سازگان بوم : سطح هشتم ۳گزينۀ   
  سازند. سازگان را مي گذارند، بوم عوامل زنده و غيرزندٔه محيط و تأثيرهايي كه بر هم مي  
  جمعيت : سطح ششم ۴گزينۀ   
  آورند. وجود مي كنند؛ يك جمعيت را به جمعيت: افراد يك گونه كه در زمان و مكان خاصي زندگي مي  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   دانش: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۸۴

  توانند از آن عبور كنند. پذيري انتخابي دارد؛ يعني فقط برخي از مواد مي شكل موردنظر ياخته است كه غشاي آن نفوذ  
  علت نادرستي ساير موارد:  
  ها. همۀ ياخته صورت گليكوژن است، نه ها به : منبع ذخيرٔه گلوكز در جانوران و قارچ۲گزينۀ   
  ها. كند، نه همۀ ياخته ها شركت مي هاي جانوري و انواعي از هورمون : كلسترول ليپيدي است كه در ساخت غشاي ياخته۳گزينۀ   
طور قطع گفت كـه اگـر ابعـاد  توان به ها است، پس نمي ناپذير ابعاد يا تعداد ياخته معني بزرگ شدن و شامل افزايش برگشت : رشد به۴گزينۀ   

  ياخته افزايش يابد، رشد كرده است.
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  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۸۵
  شود. ها ارتباط بين هسته و سيتوپالسم برقرار مي هسته پوششي دواليه دارد. در اين پوشش منافذي وجود دارند كه از طريق آن  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند. : شكل، اندازه و كار ياخته را هسته مشخص مي۱گزينۀ   
جايي مواد در ياختـه نقـش دارد و  اي است كه در جابه : ميانك (سانتريول) فاقد غشاء است. (طبق شكل كتاب)، اما ريزكيسه، كيسه۲گزينۀ   

  داراي غشاء است.
  شود. عنوان اندامك داخل سيتوپالسم مطرح نمي و بنابراين هسته به كند : سيتوپالسم فاصلۀ بين غشاي ياخته و هسته را پُر مي۳گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۸۶

  هاي زيستي در ساختار خود اكسيژن، كربن و هيدروژن دارند. همۀ مولكول  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كنند. ها اطالعات وراثتي را ذخيره نمي ها نيز داراي نيتروژن هستند و پروتئين اسيدها، پروتئين  يك: عالوه بر نوكلئ۱گزينۀ   
  شوند. اسيدها در غشاء يافت نمي  اسيدها و فسفوليپيدها داراي فسفر هستند و نوكلئيك  : نوكلئيك۲گزينۀ   
  اي كربن است.شود. گليكوژن دار ها ساخته مي : گليكوژن در جانوران و قارچ۳گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۸۷

  دهد. دستگاه گلژي را نشان مي»: ج«تن و  كافنده»: ب« ،ميانك»: الف«در شكل موردنظر:   
  ها براي تجزيۀ مواد دارد. تن انواعي از آنزيم اي نقش دارد و كافنده ميانك در تقسيم ياخته  
  ها به خارج از ياخته نقش دارد. بندي مواد و ترشح آن دستگاه گلژي در بسته  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۸۸

  عيناً در متن كتاب وجود دارد. ۳و  ۲، ۱هاي  گزينه  
يابي آن است، پس گسترٔه حيات  هاي حيات، سطوح سازمان يكي از ويژگييابد.  كره پايان مي شود و با زيست گسترٔه حيات از ياخته شروع مي  

  هاي حيات است، نه تعريف حيات. از ويژگي
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۸۹

ن در پزشـكي شخصـي بـراي تشـخيص و درمـان هاي ژنتيك او پي برد. پزشكا توان به همۀ بيماري از بررسي وضعيت ظاهري يك بيمار نمي  
هاي درماني و دارويي خاص هر فرد  ) هر فرد وجود دارد، روشDNAها عالوه بر بررسي وضعيت بيمار، با بررسي اطالعاتي كه در دناي ( بيماري

  كنند. را طراحي مي
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۰

  اند. از گلوكز ساخته شده هستند كه ساكاريدها شامل نشاسته، سلولز، گليكوژن پلي  
ها شامل ساكارز، الكتوز و مالتوز است كه مالتوز از دو گلوكز ساخته شده است و ساكارز از پيوند بين گلـوكز و فروكتـوز سـاخته  ساكاريد دي  

  شده است.
  د.ريبوز هم يك مونوساكاريد است كه پنج كربن دار  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۱

  شوند. هاي پاك محسوب مي آيند و از سوخت دست مي جانداران امروزي به الكل و گازوئيل زيستي هر دو سوخت زيستي هستند و از  
  شوند. ، آلودگي هوا و در نهايت باعث گرمايش زمين مياكسيد جوّ دي هاي فسيلي هستند و موجب افزايش كربن  نفت، گاز و بنزين از سوخت  
  آيند. وجود مي هاي زيستي منشأ زيستي دارند و از تجزيۀ پيكر جانداران به هاي فسيلي و هم سوخت هم سوخت  
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۲

  كنند. درستي كامل مي ههمۀ موارد جمله را ب  
  كره (كرٔه زمين) است. يابي حيات زيست باالترين سطح سازمان  
هـاي اخيـر مسـاحت بسـيار  زيستي امروز جهان اسـت. در سـال ها براي استفاده از چوب يا زمين جنگل، مسئلۀ محيط قطع درختان جنگل  

  ها پيامدهاي بسيار بدي براي سيارٔه زمين دارد. بين رفتن جنگلاند. از  درخت شده هاي ايران و جهان تخريب و بي اي از جنگل گسترده
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۳

  فسفوليپيد است.» ب«گليسريد و شكل  تري» الف«شكل   
انـد و عناصـر سـازنده در  رول و اسيد چرب تشكيل شدهدر هر دو مشترك است. هر دو جزو ليپيدها هستند و از گليس» الف، ب و ج«موارد   

ذخيرٔه انرژي و فسفوليپيد بخـش اصـلي  ،گليسريد شود، اما نقش اصلي تري اكسيژن) در هر دو يافت مي -هيدروژن -ها (كربن كربوهيدرات
  دهندٔه غشاي ياخته است. تشكيل
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  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۴
  اند. ها هستند كه از اكسيژن، هيدروژن و كربن ساخته شده اند، كربوهيدرات هايي كه فقط در سطح بيرون غشاء به آن چسبيده مولكول  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
دليـل  اند. انقباض ماهيچه بـه ته شدهها هستند و از كربن، اكسيژن، نيتروژن و هيدروژن ساخ : آمينو اسيدها واحد ساختاري پروتئين۱گزينۀ   

  وجود پروتئين است.
  اسيد) از كربن، اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن و فسفر تشكيل شده است.  : مولكول دنا (نوكلئيك۲گزينۀ   
  است. دهندٔه غشاء ياخته، فسفوليپيد است كه از اكسيژن، كربن، هيدروژن و فسفر تشكيل شده هاي تشكيل : بيشترين مولكول۳گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱فصل *   استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۵

  سازگان است. سطح هفتم اجتماع و سطح هشتم بوم  
آورند و عوامل زنده (اجتماع) و غيرزندٔه محيط و تأثيرهـايي كـه  وجود مي هاي گوناگوني كه با هم در تعامل هستند، يك اجتماع را به جمعيت  

  سازند. سازگان را مي گذارند، بوم هم ميبر
باشـد، امـا عوامـل  هاي مختلف، حضور چندين گونۀ مختلف و وجود اجتماع بين سطح هشتم و هفتم مشترك مي بنابراين تعامل بين جمعيت  

  شود. غيرزنده از سطح هشتم و بعد از آن مطرح مي

  

  )۱(فصل  ۱فيزيك * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۶
  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۷

نظر كنيم، تـوپ بـه  گيريم. در اين مثال اگر از نيروي جاذبۀ زمين صرف تر را ناديده مي سازي يك پديدٔه فيزيكي، همواره اثرات جزئي در مدل  
  رسد. نميزمين حريف 

  )۱(فصل  ۱فيزيك * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۸
  ترتيب كيلوگرم، آمپر و كلوين است. به SIها در  هاي اصلي هستند و يكاي آن شده، جرم، جريان الكتريكي و دما جزء كمّيت هاي داده در بين گزينه  
  )۱(فصل  ۱فيزيك * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۹

  اي هستند: ها ذكر شده، نرده هاي زير كه در گزينه كميت  
  جرم، زمان، مسافت، انرژي، تندي، آهنگ تغيير حجم و دما.  
  )۱(فصل  ۱فيزيك * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۰

  گيري جرم است. قيراط يكي از يكاهاي اندازه  
  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۱

، بازٔه زماني كه پيشنهاد شده تغييرپذير است و ثابت نيست و مناسب تعريف يكا نيست، ولي ميانگين روز خورشـيدي ۳و  ۲، ۱هاي  در گزينه  
  تر است. تقريباً مقدار ثابتي است و براي تعريف يكا مناسب

  )۲-۱تمرين  ۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: سخپا -۱۰۲
cm cm m m m/

s s s scm
      

3 3 3 3 36 4
6 3
1125 125 125 10 1 25 10

10
   

L L m min m/ / /
min min L s s


    

3 3 3410 11 5 1 5 0 25 101 60   

m/ / /
s

       
34 4 41 25 10 0 25 10 1 5   آهنگ نهايي خروج آب 10

  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۳
cm / m

dm / m V / / / / m / L L

m / m


        


   

3 3

5

20 0 2
5 0 5 0 2 0 5 0 4 0 04 0 04 10 40
4 10 0 4

   

  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۴
mkg

N ms
kg kg s


 

2
2   

ÁI§Ä mA s sm
s

  2

2

   

  از جنس زمان است. Aبرابر ثانيه است، پس كمّيت  Aبا توجه به اينكه يكاي   
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  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال شخصاتم ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۵
g g kg (min) kg

m (min) m (min) g s m s
       

  

2 4 5
2 2 3 2 2

1 1180 180 10 5 10210 3600
   

  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۶
oTÃ² K÷§¶ oT¶¾§zM ¾§zM ¾§zM oTÃ²
oTÃ² ¸²I¬¾§zM ¾§zM ¸²I¬¾§zM oTÃ²

/ m

/
/ /

   

   

3159 11 1 0 1591 1000
159 1 1591 1 42 061 3 78 3 78 

   

  )۱ل (فص ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۷
km km m h m
h h km s s

    
1000 1 10 51 1 1 3600 36 18   

m m min m
min min s s

  
1 11 1 60 60   

m km m m m m(a) ( / a) (a) ( / a ) / a a
s h min s s s
          5 11 8 9000 1 8 900 1 5 15 1018 60   

  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۸
/يك عدد صحيح است:                       nاست و  ۱۰تا  ۱عددي بين  a، همواره na10صورت  در نمادگذاري علمي به   s / s  30 0014 1 4 10   
  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۹

mN mN N cm N Pa
mNcm cm m m



    
3 2

2 2 4 2 2
10 11 1 10 101 10

   

  )۱(فصل  ۱فيزيك * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۰

ÁroºH ÁI§ÄÁI§Ä −¼ö ÁI§Ä ÍMo¶

mkg
U kgsU kx k k

x m s


      

2
22

2 2 2
1 2
2   

  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۱

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  ) نخستين دو عنصري كه پا به عرصۀ جهان گذاشتند، هيدروژن و هليم بودند.۱  
  اند. بي، ايجاد شدهها، پس از پيدايش سحا ها و كهكشان ) ستاره۲  
  دليل تبديل هيدروژن به هليم است. ) انرژي گرمايي خورشيد به۳  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۲
  درست هستند.» ت«و » ب«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  گنجد. م تجربي نميالف) پاسخ به اين پرسش بزرگ و بنيادي، در قلمرو عل  
تر مانند آهن و طـال،  تر مانند ليتيم و كربن، عنصرهاي سنگين دهد، از عنصرهاي سبك ها رخ مي كه درون ستاره اي هستههاي  پ) در واكنش  

  آيند. پديد مي
  )۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۳

  تعداد نوترون  لكترونتعداد ا  تعداد پروتون  گونه

K 39
19  ۱۹   19 1 18   39 19 20  

Ca40
20  ۲۰  ۲۰   40 20 20  

S 32 2
16  ۱۶   16 2 18   32 16 16  

Cr 52 2
24  ۲۴   24 2 22   52 24 28  

Crترتيب  به Bو  Aبا توجه به شرايط سؤال،    52 2
Sو  24 32 2

  هستند. 16
  24 18   Aهاي  ونتعداد پروت B هاي  تعداد الكترون 6
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  |
 سال

تحصیلی
 ۰۱

  - 
۰۰

  

۱۷

  )۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۴

½I«Twj ®e
N e N

N e e

   
  
    

22 76

130 54
   

Xيون    2  الكترون است؛ پس اتم خنثي  ۵۴دارايX  پروتون است. ۵۲الكترون و  ۵۲داراي  
Â¶o]jkøA( ) N P    76 52 128   

  )۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيز: گپاسخ -۱۱۵

Xيون    2  الكترون است؛ بنابراين اتم خنثي  ۲۴دارايX  صورت  باشد و نماد شيميايي آن به پروتون مي ۲۶الكترون و  ۲۶دارايX59
است.  26

  اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوتي با آن داشته باشد. ، بايد عددXايزوتوپ اتم 
  هاي يك عنصر در پايداري نسبي و خواص فيزيكي وابسته به جرم مثل چگالي با يكديگر تفاوت دارند. ايزوتوپ  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۶
  راديوايزوتوپ است. ۵هيدروژن داراي   

H , H , H , H , H3 4 5 6 7
1 1 1 1 1   

H3ايزوتوپ   
  راديوايزوتوپ طبيعي و چهار ايزوتوپ ديگر، ساختگي هستند. ،1

 1 100 205   

  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۷

H2ايزوتوپ  توان به را مي» ث«و » الف«هاي  ويژگي  
  نسبت داد. 1

  بررسي موارد نادرست:  
  ب و پ) اين ايزوتوپ پايدار است و پرتوزا نيست.  
  هاي هيدروژن برابر است. پذيري اين ايزوتوپ با ساير ايزوتوپ ت) واكنش  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۸
  هاي نادرست: رسي عبارتبر  
  توان آن را نگهداري كرد. عمر بسيار كمي دارد، براي مدت طوالني نمي دليل اينكه تكنسيم نيم ) به۱  
  ۲ (  

Z NTc / /
N P


     
99
43

43 56 1 3 1 599 43 56 43    

  است. ۱۳ها در اين اتم، برابر با  ها و پروتون ) تفاوت شمار نوترون۳  
N P   56 43 13   

  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀنيز: گپاسخ -۱۱۹
  نادرست: هاي گزينهبررسي   
  ها باشد، ناپايدارند. (نسبت عـدد جرمـي بـه  هاي آن برابر شمار پروتون ۵/۱ها، برابر يا بيشتر از  هاي آن هايي كه شمار نوترون ) اغلب هسته۱  

  )!۵/۲عدد اتمي برابر يا بيشتر از 
  ها متفاوت باشند، ولي ايزوتوپ نيستند. توانند در تعداد نوترون م عنصرهاي مختلف هم مي) ات۲  
Li7 ايزوتوپ در ها پروتون و ها نوترون شمار اختالف نمونه، عنوان به )۳  

Li6 به نسبت 3
Li7 ايزوتوپ ولي است، بيشتر ،3

  دارد. هم بيشتري فراواني 3
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۰
  درست هستند.» پ«و » ب«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
)هاي آن  ترين فلز پرتوزا است كه يكي از ايزوتوپ شده الف) اورانيم، شناخته   U)235 عنوان سوخت در راكتورهـاي اتمـي اسـتفاده  اغلب به

  شود. مي
  ت) پسماندهاي راكتورهاي اتمي هنوز خاصيت پرتوزايي دارند.  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۱
  دار، پرتوزا نيست. انهاي گلوكز نش گويند. همۀ اتم دار مي به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۲
  گويند. سازي ايزوتوپي مي هاي طبيعي يك عنصر، غني به افزايش مقدار يك ايزوتوپ در مخلوط ايزوتوپ  
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  )۱(فصل  ۱حيطه: كاربرد * شيمي مشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۳
  وجود دارد. Fe57اتم  ۳و  Fe56اتم  Fe54 ،۱۵اتم  ۲ازاي هر  هاي سؤال، در اين نمونه آهن، به با توجه به داده  

F
F F F F
F

 


    
 

1
2 1 2 3
3

2
15 20
3

   

  
3 100    Fe57درصد فراواني  1520

Fe Fe Fe

( ) ( ) ( )            
54 56 5726 26 26

2 54 26 15 56 26 3 57 26 56 450 93 599   ها شمار كل نوترون  

  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۴
  شده)، ساختگي هستند. درصد عنصرهاي شناخته ۲۲عنصر ديگر (معادل  ۲۶عنصر در طبيعت و  ۹۲شده،  عنصر شناخته ۱۱۸از   


26 100 22118    

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  تعلق دارد و حاوي برخي اطالعات شيميايي آن عنصر است.  به يك عنصر معيّناي  دوره) هر خانۀ جدول ۲  
  اند. اي با نماد يك يا دو حرفي نشان داده شده ) عناصر در جدول دوره۳  
  اند. ها سازماندهي شده تعداد پروتوناي، عناصر بر اساس افزايش عدد اتمي يا  ) در جدول دوره۴  
  )۱(فصل  ۱حيطه: دانش * شيمي مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۵
طور كلي عناصري كه در يك ستون (گروه) قـرار دارنـد،  عنصر وجود دارد. به ۸گروه است. در دورٔه سوم،  ۱۸دوره و  ۷اي، داراي  جدول دوره  

  و خواص فيزيكي متفاوتي هستند.داراي خواص شيميايي مشابه 
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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