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 ماننـد خـود یـیطال خـدمات از اسـتفاده جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش

 ،ارزشــــــیابی آزمــــــون از بعــــــد هوشــــــمند یهــــــا کارنامــــــه
 ۀر شـام از اسـتفاده بـا ، ...و هوشـمند، اشـکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک

و )یکــــــــــاربر  نــــــــــام عنــــــــــوان بــــــــــه( یداوطلبــــــــــ
ــد  ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم ــا وب وارد )عب ــهیگز تیس دو ن
  .دیشو gozine2.ir آدرس به 

 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در
.اید منودهانتخابخودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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است؟ آمده درست ها واژه همۀ معناي گزينه كدام در -۱

  كامل) (مردان ابدال -(گروه) فوج -باك) (بي هژير -مسي) (كاسۀ طاس )1  
  (استوار) ستوه -(والي) عامل -(وتر) زه -(زره) درع )2  
  (طايفه) دوده -(قطعه) خطّه -(اسب) باره -خود) اله(ك ترگ )3  
  (آواز) ويله -(بيننده) نظاره -(درجه) جاه -(خفتان) گبر )4  

۴۶۷۷۳۶كد سؤال: 

  ...............  يعني: ترتيب به »وقاحت -تكريم -تجلّي -غَنا -مشيّت« هاي واژه -۲
 حيايي بي -بزرگي -درخشان -نيازي بي -اراده )1  
اصرار -گراميداشت -گري جلوه -خوش آواز -تعالي دايخ خواست )2  
شرمي بي -بزرگداشت -روشني -توانگري -تعالي خداي خواست )3  
  پافشاري -احترام -شدن آشكار -توانگري -اراده )4  

۴۳۲۲۲۸كد سؤال: 

دارد؟ وجود »اماليي غلط« بيت كدام در -۳
را عشــــق مراحـــل قطـــع در ســـتني اختيـــاريعنـــان از دســـت را ســـيل نـــدارد دريـــا جذبـــۀ )1
ــــــــراق از )2 ــــــــارانم، ف ــــد نمي خــــاطرمغمگســــــــارانم داغ ي ــــراغ اي لحظــــه جوي امشــــب ف
ــي )3 ــه ره ــه گرفت ــيش ب ــدرون پ ــب و دراز ان ـــهمهي ـــنش هم ـــنگ زمي ـــه و س ـــاتش هم ـــار نب خ
ــم )4 ــل قل ــالح دلي ــت س ــغ و اس ــر تي ــگ رهب رهـــي؟ كـــدام بـــر مـــرد هنـــري اي دو زيـــن تـــوجن

۴۶۵۵۶۱كد سؤال: 

است؟ نادرست واژه چند امالي -۴
 - صـاحب دلـق - صمق درخت - دفع مضرّت - صدر دكان - حاذق و ماهر - پهلوان سالخورده - ذوالنّون مصري - ضجر و مصادره - حماسه و اسطوره«

»همانند و شبه
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  

۴۶۷۷۳۷كد سؤال: 

  ............... جز به ،دارد وجود »ناهمسان و همسان جناس« ابيات همۀ در -۵
ــم )1 ــه دل ــون ك ــر چ ــف س ــو زل ــي ت ــر رود م ــاد ب ــــهب ــــاد، عشــــق دام ب ــــادا هرچــــه درافت ــــاد ب ب
ــۀ )2 ــرت روض ــه عم ــاغ ملكــت آن هســت ك ــار ب ــــادبه ــــون ب ــــا، چ ــــوده دارالبق ــــاد از آس ــــا ب فن
ــادت )3 ــه ب ــر باشــد دســت ب ــه نهــي دل اگ ـــي درهــيچ ب ـــه معرض ـــت ك ـــليمان تخ ـــه رود س ـــاد ب ب
ـــــ )4 ـــــان و جـــــان نم ـــــه جه ـــــاد ب ــــــان ايدادم ب ــــــان ج ــــــو جه ــــــا را ت ــــــاد بق ب

۴۷۰۸۳۱كد سؤال: 

شود؟ مي ديده گزينه كدام در زير بيت هاي آرايه -۶
نرفــت هجــران تلخــي هنــوز كامــت ز كــه ايــنگـوي صـبر و كـن نـوش بالسـت جـام همـه گر

  اغراق -استعاره -تضاد -جناس )2  آميزي حس -تشبيه -مجاز -جناس )1  
  اغراق -ايهام -تشبيه -مجاز )4  استعاره -ايهام -آميزي حس -تضاد )3  

۴۷۹۴۷۴كد سؤال: 

است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به زير ابيات هاي آرايه -۷
گـل فصـل كـه اسـيرم مـرغ پرشكسته آن الف)

 

مــرا قفــس كــنج بــه فكنــد غــم، صــيّاد
 

دشـت ايـن در ورنـه را تو نيست شنوا گوش ب)
 

درايـــي اســـت روان ريـــگ ايـــن زا ذرّه هـــر
 

زنگ) (درا: 
سـؤال لطـف بـه مـن حال از كند مي كه دمي ج)

 

ـــواب ـــر ج ـــبم ب ـــرم، از ل ـــردد مي آب ش گ
 

ــار د) ــر رخس ــه و مه ــرفتن ز م ــود گ ــيه ش غــالم بــود آنــت و باشــد كنيــز ايــن تــاس
  تعليل حسن -اغراق -تشبيه -مجاز )2  تعليل حسن -آميزي حس -مجاز -تشبيه )1  
  ايهام -اغراق -استعاره -تشبيه )4   تلميح -كنايه -ايهام -مجاز )3  

۴۷۰۸۳۲كد سؤال: 

شود؟ مي ديده »مركّب جملۀ« بيت كدام در -۸
ـــان مـــرگ نيست خواب يك جز به چيزي جهان شيرين و تلخ )1 ـــك دهـــد مي پاي ـــن روز ي ـــابوس اي را ك
هـــم بـــه شـــميم بي هـــاي گل بـــودن شـــبيهاســــت دلگيــــر چقــــدر و يكــــدگريم شــــبيه )2
ــــادم )3 ــــوّر ش ــــي مي تص ــــي كن ــــداني وقت دارنـــــد فـــــرق غـــــم و شـــــادي لبخنـــــدهاين
ــيچ )4 ــه نيســت كــس ه ــه جز ب ــادق آين ــا ص ــن ب م

 

مـــن بـــا ســـابق عاشـــق آن آينـــه در نيســـت
 

۴۳۱۹۹۵كد سؤال: 

  ۱۴ درس یانتها تا ۱۰ درس از :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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؟ندارد وجود »بالغي شيؤه«گزينه كدام در -۹  22
ــاهد )1 ــت آن ش ــد وق ــه بياي ــو ك ــر ت ــردي حاض ـــو كـــه بگويـــد آنگـــاه مطـــربگ كنـــي خـــاموش ت
ـــدا عشـــق كـــه بيـــا ســـاقي )2 ــانبلنـــد كنـــد مي ن ــه كــس ك ــت ك ــۀ گف ــا قصّ ــم م ــا ز ه ــنيد م ش
ــــــد نيســــــت درام آمــــده وشــــنيد گفت در و مــــن هــــيچم )3 ــــــد بي و پدي ــــــده كلي ام آم
ـــود را او چشـــم )4 ـــا نب ـــو ب ـــر ت ـــنيد گفت س ـــالوش ـــك او ح ـــر ي ـــل آن از س ـــار لع ـــرس گهرب بپ

۴۳۱۹۶۸د سؤال: ك

  ............... :جز به است، يكسان »را« دو هر نوع ابيات همۀ در -۱۰
ـــــارا درويــــش ايــــن بــــردي درهــــا بــــه زان  )1 ـــــه ت ـــــد ك ـــــداي بشناس ـــــويش خ را خ
ــــــــارمگـــــنج بـــــه دارم شـــــاد را درويـــــش كـــــه  )2 ــــــــا دل ني ــــــــه را پارس ــــــــج ب رن
ــــــو )3 ــــــته چ ــــــد سرگش ــــــش ديدن ـــــــيرا دروي ـــــــت يك ـــــــروردٔه گف ـــــــو  پ را يشخ
ـــــه چـــــو يافـــــت  )4 ــــــــــدرا درويـــــش حالـــــت شَ ــــــــــر خوان ــــــــــديش وزي را خردان

۴۶۷۷۳۹كد سؤال: 

دارد؟ مفهومي تناسب زير شريفۀ آيۀ با گزينه كدام -۱۱
)يُرزَقون رَبِّهم عِند اَحيَاء بَل اَمواتاَ اهللاِ سَبيلِ فِي قُتِلُوا اَلَذِينَ تَحسَبَنَّ لَا وَ(  

ـــتهگـــذرت افتـــد اگـــر شـــهيدان خـــاك ســـر بـــر )1 ـــرده، و كش ـــه م ـــدمت از هم ـــده ق ـــوند زن ش
يافـــــت جـــــاودان بقـــــاي تـــــو از جـــــانيافـــــت جـــــان حيـــــاتِ طلبـــــت در دل )2
ــدق از )3 ــزن دم ص ــو م ــتي چ ــهيد نگش ــق ش ـــويعش ـــن دع ـــام اي ـــت مق ـــهادت از درس ـــت ش اس
ــو بخش جــان تيــغ )4 ــار ســرو ت ــدگي جويب ـــدٔهاســت زن ـــد زن ـــردد جاوي ـــههر گ ـــد ك ـــان ش ـــو قرب ت

۴۳۱۸۳۷كد سؤال: 

دارند؟ »مفهومي تناسب« و »مفهومي تقابل« ترتيب به زير بيت با زير، ابيات از بيت چند -۱۲
ــه ــليم ن ــازش، و تس ــه  س ــريم ن ــواهش و تك ـــازد خ ـــه بت ـــگ ب ـــو، نيرن ـــن ت ـــن توس م

بـاش  فعـل آتش و آب را دشمنان و دوستان الف)
 

ــگاالن ــوز را  بدس ــان نيك و بس ــاز را خواه بس
 

نيست سوز عالم برق چون دشمني را خس و خار )ب
 

ـــدي دل در نگذاشـــت آرزو ـــرا خـــويش تن م
 

هالك دشت اين در كه كن سر به تسليم خاك ج)
 

اســت تيــغ دشــمن كــف در و ســپر نــداري تــو
 

شـوم تيـر نشـان) ( آماجگـه گر دوست ره درمحـال هسـت مـن سـپرافكندن دشمن پيش د)
 

انـدازد فرصـت كم دشـمن پـيش كه هركس سپرانديشـي كوته از تيـغ به مالد مي خويش گلوي )ه
  دو -يك )4  سه -دو )3  سه -يك )2  دو -دو )1  

۴۷۹۴۶۲كد سؤال: 

  ............... جز به دارند، مفهومي تناسب زير بيت با ها گزينه همۀ -۱۳
ـــورَد خـــويش بـــازوي بـــه ايمـــن بـــس نباشـــي ـــاو خ ـــادان گ ـــوي ز ن ـــويش پهل خ

ــــ اي )1 ــــاه آن نم ــــحرا روب ــــز ص ــــين ك ـــــــركم ـــــــدش س ـــــــراي بريدن ـــــــتين ب پوس
ــــت )2 ــــن گف ــــوم آن م ــــز آه ــــاف ك ــــن ن ــــتم ــــن ريخ ــــيّاد اي ــــون ص ــــاف خ ــــن ص م
ــين كــس مــن چــون خــوناســـت وي بـــر فـــردا و امـــروز اســـت مـــن بـــر )3 اســت؟ كــي ضــايع چن
ـــــــــمن او جـــوي همچـــون چشـــم از دويـــد خـــون )4 ـــــــــان دش ـــــــــد وي ج او روي آم

۴۳۱۹۴۲كد سؤال: 

است؟ آمده درست گزينه كدام روي روبه حماسه ويژگي -۱۴
ــو )1 ــر را ت ــگ ب ــان رخــش تاخــت) ( ت ــنم مهم   (داستاني) كـــنم درمـــان گـــرز) ( گوپـــال بـــه را ســـرتك

ـــــــدم )2 ـــــــاه دري ـــــــو جگرگ ـــــــپيد دي ــــداردس ــــن از ن ــــس اي ــــدو پ ــــد شــــاه ب   العاده)  خارق (حوادث امي
ــــو )3 ــــم، از چ ــــيد چش ــــد خورش ــــد ش ـــــر يـــــرهت شـــــبناپدي   (ملّي) كشـــــيد دامـــــن روز ب
ســـــــراي پرده ببســـــــتند آيـــــــين بـــــــر )4

 

جــــــاي گزيدنــــــد لشــــــكر بزرگــــــان  
 

  (قهرماني) 
۴۳۱۸۰۲كد سؤال: 

  است؟ تقابل در ابيات ساير با بيت كدام مفهوم -۱۵
ـــمير در دزدان دامبــرون از ابــدال رنــگ و درون از دجّــال چنــگ )1 ـــز و ض ـــاهان رم ـــاب در ش خط
ــــونكــنم؟ نهــان چــون خــود، غــم مــده ونبــر  گفتــي )2 ــــگِ چ ــــواهي رخ رن ــــال گ ــــد درون ح ده
ــر )3 ــه انديشــه ه ــوت درون پوشــي مي ك ــينه خل ــانس ــگ و نش ــه رن ــت دل ز انديش ــر پيداس ــيما ب س
ـــد مي )4 ـــاهر ده ـــركس ظ ـــر ه ـــاطن از خب او ب

 

اســـــت معلـــــوم قبـــــا ز آري پيـــــرهن رتبـــــۀ
 

۴۷۹۳۸۱كد سؤال: 
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 ۱۶-۲۲( املفهوم أو املفردات أو للّرتجمة األدّق  و األصحّ  عّین(:  
 ............... !مردم ای هان :)ُذبَابًا يَْخلُُقوا لَنْ  هِ اللّ  ُدونِ  ِمن تَْدُعونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَهُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثٌل  ُرضَِب  النَّاُس  أَيَُّها يا( -۱۶

  اند. فریدهانی مگسی خوانند، می را خدا جز که آنان هامنا بشنوید: را آن پس شد، زده َمثَلی )۱  
 آفرید. نخواهند مگسی خوانند، می را خدا غیر که کسانی شک بی :بشنوید را آن باید که است املثلی رضب )۲  
 .آفرینند منی را مگسی خوانید، می خدا جز به که را کسانی هامنا :شد زده که دهید فرا گوش َمثَلی به )۳  
آفرید. نخواهند مگسی خوانید، می خدا جز به که را کسانی قطعاً  دهید: فرا گوش آن به پس شد، زده َمثَلی )۴  

۳۹۵۶۰۵کد سؤال: 

ة من ُجرحه يَلعق كان الَّذي الحيوانَ  زمیلتي ساَعَدت« -۱۷  »:یَلتئم! حّتی األمل شدَّ
  !بود زده لیس را خود زخم ،شدید درد از که یابد بهبود یحیوان تا کرد کمک دوستم ) ۱  
 یابد! بهبود تا کرد کمک ،لیسید می را زخمش ،درد شدت از که یحیوان به ام شاگردی هم ) ۲  
   !یافت بهبود تا کرد کمک ،لیسید می را زخم که حیوانی به ام شاگردی هم) ۳  
  بخشد! بهبود را خود درد ،زخم لیسیدن با که کرد کمک ام کالسی هم را حیوانی) ۴  

۴۶۸۷۱۱کد سؤال: 

 »:املختلفة! اآلفات ِبَسَبب رتُدمِّ  القّیمة محاصيلهم ألنّ  الّزراعي املهندس وصول من الفرصة فاغتَنموا« -۱۸
  شد! نابود گوناگون های آفت علت به ارزشمندشان محصوالت زیرا ؛شمردند غنیمت کشاورزی مهندس رسیدن از را فرصت )۱  
 رفت! خواهد بین از مختلف یها آفت علت به شام ارزش با محصوالت که چرا ؛شمرید غنیمت را صتفر  برسد کشاورزی مهندس تا )۲  
  بود! کرده نابود راها  آن ارزشمند محصوالت گوناگون های آفت زیرا ؛آوردند دست به فرصت کشاورزی مهندس رسیدن از )۳  
  شد! منهدم مختلف های آفت سبب به بود ارزشمند که محصوالتشان چون ؛شمردند غنیمت را کشاورزی مهندس رسیدن فرصت )۴  

۴۶۷۷۰۴کد سؤال: 

 الّرتجمة: يف الّصحیح عیِّن -۱۹
َب  و املطار يف ناتُقِبلْ اُسْ  )۱     گفتیم! خوشامد و رفتیم پیشواز به فرودگاه در ِبنا!: رُحِّ
  آمدند! زیبا هایی گل با کودکانی آنگاه جمیلة!: ِبأزهارٍ  أطفاٌل  فَجاءَ  )۲  
  دادیم! فرا گوش او به پس ،خواند قرآنها  آن از یکی سپس لَُه!: ناتََمعْ فَاسْ  ُقرآنَ الْ  أََحُدُهمُ  تَال ثمَّ  )۳  
  داد! قرار خطاب مورد بود، رسوده ما دربارۀ که اشعاری با را ما دیگری فرد آنگاه فینا!: ِشَدتْ اُنْ  بأشعارٍ  آخرُ  شخٌص  فَخاطَبَنا )۴  

۳۹۱۶۱۳کد سؤال: 

حیحَ  یِّنِ عَ  -۲۰  )بسیامهم املجرمون یُعرَف( :الّرشیفة اآلیة هِذهِ  لَِمفهومِ  الصَّ
ــــو )۱ ــــه ت ــــت ب ــــر ورای قیم ــــانی دو ه جه

  

دانـــــی منی خـــــود قـــــدر کـــــه کـــــنم چـــــه  
  

او بـــاطن از خـــرب کس هـــر ظـــاهر دهـــد می )۲
  

اســـــت معلـــــوم قبـــــا ز آری پیـــــرهن رتبـــــۀ  
  

ــن )۳ ــان ای ــاهر نش ــت ظ ــن اس ــیچ ای ــت ه نیس
  

ــــه تــــا   ــــاطن ب ــــی روی رد ب ــــو بین بیســــت ت
  

ـــرین صـــورت )۴ ـــر زی ـــا اگ ـــان ب ـــت نردب معرف
  

یکتاســـتی خـــود اصـــل بـــا همـــی بـــاال رود بـــر  
  

۴۶۷۷۰۸کد سؤال: 

 الواقع: حسب الّصحیح عّین -۲۱
هاِب  مِبَعنی ُهوَ  اإلستقباُل  )۲  طویالً! زماناً  املاء فیه یجتَمعُ  مکانٌ  املَضیُق  )۱     لبیت!ا من یخرج عندما الّضیف وراء الذَّ
  أیضاً! الفطورِ  يف و العشاءِ  و داءالغَ  يف الرُّز نأکل أن نستطیع )۴  اإلنسان! ید علی البحار أعامق يف ما کُلُّ  اُکتُِشَف  لقد )۳  

۳۵۴۸۶۵کد سؤال: 

  املّتضاد؟ لیَس  عبارة يّ أ  يف -۲۲
  َسِب!النَّ  قُبحَ  یَسرتُ  األدِب  ُحسنُ  )۲  َجهٍل! َعلی صالةٍ  من خیرٌ  علمٍ  َعلی نومٌ  )۱  
  أیضاً! رِ البَحْ  يف و الَربّ  يف یَعیُش  رٌ طَیْ  البَطّةُ  )۴  ُدِق!الُفنْ  مدیرِ  ةِ َر ُحجْ  جنَب  ُغرفَةً  َدَخلُت  )۳  

۳۳۲۷۹۳کد سؤال: 

  ِ۲۳-۲۷( صَّ النَّ  یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ(:  
ُته ُذِکرَْت  الّذي َل إرسائی بَني أنبیاء ِمن  داوودَ  بنُ  سلیامنُ  کانَ « ـُته ِمنهـا و الکریمِ  الُقرآنِ  ِمن ُسَورٍ  َسبعِ  يف ِقصَّ  َملکـةِ  َمـعَ  املشـهورةُ  ِقصَّ
ـمَس  یَعُبـدونَ  قوُمهـا و (بلقـیس) إمـرأةٌ  علیهـا تَْحکُـمُ  کانَـْت  الّتي اململکةِ  َعن هُ أْخَربَ  ، سلیامنَ  إلی الُهدُهد جاءَ  ِعنَدما سبأ!  َفـَدعاُهم !الشَّ

 هلِلّـ  سـلیامنَ  َمـعَ  أْسلََمْت  هي وَ  العظیمة مملکِتهِ  إلی ِبها  سلیامن َفأتی ُمعِجزاتِه! ُرؤیَةِ  بَعدَ  َدْعوتَهُ  بلقیس َقِبلَْت فَ  ِه!اللّ  إلَی سلیامنُ 
  »العالَمین! ربِّ 

:الّنّص  َحَسَب  الّصحیح عّین -۲۳
  البدایَة! ِمن هَ اللّ  یعبُدون َسبَأ قومُ  انک )۲  َسبَأ! يف إمرأةٍ  حکومةِ  َعن  سلیامن أخربَ  الُهدُهد )۱  
ةُ  )۳   َسِة! الکتِب  يف جائت ما و خیالیَّةٌ   سلیامن ِقصَّ   آیاٍت! خمس ِمن أقلِّ  يف  سلیامن قّصةَ  الکریمُ  القرآن ذکرَ  )۴  املَُقدَّ

۳۳۲۸۰۱کد سؤال: 

  ۶ و ۵ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
´ 20 
پيشنهادي زمان

@konkurbanks
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: َحَسَب  الخطأ عّین -۲۴  44  النَّصِّ
! سلیامن ُمعجزاِت  ُمشاَهَدةِ  بَعدَ  َسبَأ َملَِکةُ  آمَنت )۲  ِه!اللّ  غیرَ  شیئاً  یَعبُدونَ  َسبَأ ِبالدِ  يف الّناُس  کان )۱
  !عظیمةٍ  مملکةٍ  علی یحُکمُ   سلیامن کانَ  )۴  الُهدُهد! لَهُ  یقوُل  ما یَفَهمُ  ال  سلیامن کانَ  )۳  

۳۳۲۸۰۲کد سؤال: 

: يف جوابُهُ  لیَس  ما عّین -۲۵   الّنصِّ
  َسبَأ؟ مملکة َعلَی یحکمُ  کانَ  َمن )۲    ؟سلیامنَ  ّصةُ ق ذُکِرت أینَ  )۱  
  ِه؟اللّ  غیرَ  یعبدونَ  َسبَأ قومُ  کان لاِمذا )۴  سلیامَن؟ دعوةَ  َسبَأ َملَِکةُ  قَِبلَْت  َمتی )۳  

۳۳۲۸۰۳کد سؤال: 

: تَحَتها الّتي األفعالِ  َعن الّصحیح عّین -۲۶   َخطٌّ
  َحرفینِ  بزیادةِ  -»تسلیم« مصدره -املعلوم الفعل أْسلََمْت: )۲  املؤنّث لِلمفرد -زائدٌ  حرٌف  لَهُ  -املجهول الفعل ذُکِرَت: )۱  
  »أخبار« مصدره -املجهول الفعل أخَرب: )۴  زائد حرٍف  دون -املعلوم -املايض الفعل قَِبلَت: )۳  

۳۳۲۸۰۴کد سؤال: 

 َخّط: تحَتها الّتي لِلْکلامِت  اإلعرايبَّ  الَْمَحلَّ  عّین -۲۷
ْفرَةِ  يف ُصوَرتَْینِ  الّسائحانِ  إلَْتَقطَ «     »الِْعلْمیَِّة! السَّ
  الیه مضاف -مبتدا )۴  خرب -مبتدا )۳  الیه مضاف -فاعل )۲  مفعول -فاعل )۱  

۲۹۲۸۲۹کد سؤال: 

 ۲۸-۳۰( الّتالیة األسئلة عن للجواب املناسب عیِّن(:  
   معاً: املفعول و املبتدأ فیها جاءَ  ما عبارةً  عّین -۲۸

  ُمختَلَِفٍة! اِتّجاهاٍت  يف َنیهاَعیْ  تُدیرَ  أن تَستطیعُ  الِحرباءُ  )۲  الَحطََب! الّنارُ  تأکُُل  کام الحسناِت، یَأکُُل  دُ الَحسَ  )۱  
مَ  ما )۳     املؤمنیَن! و  الرَّسول علَی سکیَنتَهُ  زََل أنْ  هُ اللّ  )۴  ِل!الَعق ِمنَ  أفَضَل  َشیئاً  لِلِعبادِ  هُ اللّ  قَسَّ

۳۳۲۷۹۶کد سؤال: 

 :الّرتتیب علی الخرب و املبتدأ تعیین يف الخطأ عّین -۲۹
  خیر عداوة، الجاهل!: صداقة من خیرٌ  العاقل عداوة )۲  أنفع أَحّب، لِعباده!: أنفعُهمْ  هاللّ  إلی هِ اللّ  ِعبادِ  أََحبُّ  )۱  
  تأکُل کام الحسد، الَحطَب!: الّنار تأکُل کام اتالحسن یأکُُل  الحسد )۴  خیرٌ  النَّدم، الکالم!: علی الّندم من خیرٌ  الّسکوت علی النَّدم )۳  

۳۵۴۸۷۴کد سؤال: 

:محذوفٌ  فاعله فعالً عیِّن -۳۰
  الفاِسدیَن! املُرشِکینَ  ُمحاَربَةِ  يف ذوالقرنین ُخیِّر )۲  األرض! يف یُفِسدونَ  الَقبیلَتَینِ  هاتَینِ  رِجاَل  إنَّ  )۱  
 ة!الجامعیّ  الّدالفین حرکاِت  أُشاِهد أن أُِحبُّ  )۴  اإلنسان! دیقص الّدلفین أنَّ  یَُؤکِّدونَ  الُعلاَمءَ  إنّ  )۳  

۴۶۷۷۱۶کد سؤال: 

باشد؟ مي زير بيت براي محكم دليلي شريف، روايت كدام -۳۱
ــــا ــــب در ت ــــوهر طل ــــاني، گ ــــاني ك ــــا ك ــــوس در ت ــــۀ ه ــــاني، لقم ــــاني ن ن

  »اينكه به حساب شما رسيدگي كنند.به حساب خود رسيدگي كنيد، قبل از ) «1  
  »قلب انسان حرم خدا است؛ در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد.) «2  
  »كند، او را دوست ندارد. كسي كه از فرمان خدا سرپيچي مي) «3  
  »دارد. اندازٔه چيزي است كه دوست مي ارزش هر انساني به) «4  

۳۳۲۳۴۲كد سؤال: 

است؟ مطلب كدام مؤيد )سعيراً سيصلون و ناراً بطونهم في يأكلون انّما ظلماً اليتامي األموال يأكلون الذّين انّ( شريفۀ آيۀ -۳۲
  خوردن اموال و دارايي يتيمان نيز در اين جهان مجازات دارد.) 2  تجسم ظاهري اعمال در قيامت مطرح است.) 1  
  شود. حق يتيم، عملشان به همين صورت مادي در قيامت آشكار مي خورندگان )4  كشد. در قيامت آتش از شكم خورندگان مال يتيم زبانه مي) 3  

۲۹۷۹۲۴كد سؤال: 

كنيم؟  مي تبيين چگونه را خود كالم ،»است بهشتيان از پذيرايي و استقبال آمادٔه بهشت« بگوييم اگر -۳۳
  بارد.  هاي دائمي، بدون خستگي و ماللت بر بهشتيان فرو مي  ) نعمت1  
  كنند.  ها سالم مي آيند و به آن  سوي بهشتيان مي به ) فرشتگان از هر دري2  
  بينند.  هاي بهشتيان تمنا كند و ديدگانشان را خوش آيد، آماده مي  ) هرچه دل3  
  شوند.  ) هركدام از اهل بهشت از در تعيين شده و مخصوص خود وارد بهشت مي4  

۳۳۰۵۶۹كد سؤال: 

هستند؟ ويژگي كدام واجد آنان و شده آماده كساني چه براي است زمين و ها آسمان آن وسعت كه بهشتي قرآن، شريفۀ آيات مطابق -۳۴
  كنند. منحصراً در زمان توانگري انفاق مي -) متقين2  كنند. منحصراً در زمان توانگري انفاق مي -) مؤمنين1  
  كنند. تنگدستي انفاق ميدر زمان توانگري و  -) متقين4  كنند. در زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي -) مؤمنين3  

۳۳۰۵۹۰كد سؤال: 

 ۹ درس انتهای تا ۷ درس از :۱ زندگی و دین
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است؟ ايشان عمل كدام ثمرٔه بهشتي، هاي باغ در بهشت اهل تكريم -۳۵  55
  ) انفاق در همه حال، اعم از توانگري و تنگدستي2  هاي خود در دنيا ) رعايت عهدها و امانت1  
  خطاي مردم ) فروبردن خشم و گذشت از4  ها ) راستي و صداقت در كالم و گفتار آن3  

۴۴۰۰۶۴كد سؤال: 

مترنم هستند، با كدام گزينه ارتباط دارد و تجلّي تواضع و خشوع آنان» سبحان اهللا (خدايا تو پاك و منزّهي)«اينكه بهشتيان، به نغمۀ دلنواز  -۳۶
چيست؟

  ا از آنان زدوده و از رنج و درماندگي دور كرده است.گويند كه حزن و اندوه ر  خدا را سپاس مي -نشيناني چون انبيا و صديقان ) مجالست با نيكو هم1  
  گويند خداي را سپاس كه به وعدٔه خود وفا و اين جايگاه زيبا را به ما عطا كرد. مي -بخش ) مصاحبت با يگانه ذات هستي2  
  يابند. يباالترين نعمت بهشت، يعني رسيدن به مقام خشنودي خدا را براي خود م -) مشايعت از سوي فرشتگان الهي3  
  بهشت براي آنان سراي سالمتي (دارالسّالم) است. -و خوشايند ديدگانشان  ) دريافت تمناي دل4  

۴۶۸۶۵۳كد سؤال: 

تبيين مورد عبارت كدام ،»شود. مي كارها و ها تصميم گسيختگي هم از موجب و دارد آفاتي ايام گذشت« فرمايد: مي  اميرمؤمنان كه آنجا -۳۷
گيرد؟ مي قرار

  ) براي حركت در مسير هدف، وجود اسوه و الگو در راه موفقيت ضروري است.1  
  ) خدا وقتي از ما راضي خواهد بود كه در مسير رستگاري و خوشبختي گام برداريم.2  
  شود، مانند نوزادي است كه بايد از او مراقبت شود تا آسيب نبيند. ) عهدي كه بسته مي3  
  دهيم. كنيم و مورد عتاب قرار مي باشيم خود را سرزنش مي) اگر در عهد خود سستي ورزيده 4  

۳۳۲۳۳۷كد سؤال: 

چيست؟ معلول آخرت در ابدي رستگاري و دنيا در بخش لذت زندگي و دارد اشاره حركت براي عزم و تصميم به زير عبارات از يك كدام -۳۸
  الهي زندگي در مسير قرب -)االمور واصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم () 1  
  زندگي در مسير قرب الهي -»حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا) «2  
  زندگي توأم با صبر و صداقت -)االمور  واصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم() 3  
  زندگي توأم با صبر و صداقت -»حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا) «4  

۳۳۲۳۵۷كد سؤال: 

دارد؟ دليلي چه و است الزم امر كدام به استمساك خداوند بندگي يرمس در قدم ثبات براي مراقبت، از بعد -۳۹
  دست آيد. تا ميزان موفقيت و وفاداري به عهد به -محاسبه و ارزيابي) 1  
  دست آيد. تا ميزان موفقيت و وفاداري به عهد به -تصميم و عزم براي حركت) 2  
  تر است. رسيدن به هدف آسان تر باشد، زيرا هر قدر عزم قوي -تصميم و عزم براي حركت) 3  
  تر است. تر باشد، رسيدن به هدف آسان زيرا هر قدر عزم قوي -محاسبه و ارزيابي) 4  

۳۵۴۸۴۸كد سؤال: 

است؟ مشهود گزينه كدام در ترتيب به »الهي بزرگ پاداش عاجالنۀ دريافت« و »خداوند خشنودي و رضايت به انسان وصول« راهكار -۴۰
  وفاي به عهد با خدا -) انجام واجبات و دوري از محرمات2  عهد بستن با خدا -مسير رستگاري) قدم گذاشتن در 1  
  عهد بستن با خدا -هاي قدر ) حسابرسي اعمال در ايام ويژٔه سال مثل شب4  وفاي به عهد با خدا -) عتاب و سرزنش نفس به هنگام عهدشكني3  

۳۹۳۷۰۰كد سؤال: 

ترتيب به باشيم، »خود اعمال هاي كاستي به آگاهي شيؤه« و »خود پيشواي قبال در پيرو وظيفۀ« جوياي  اميرمؤمنان مبارك وجود از اگر -۴۱
شد؟ خواهيم مواجه ها پاسخ كدام با
  »من حاسب نفسه« -) كسب نور از علم امام2    »صالح النّفس« -) تبعيت از امام1  
  »حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا« - اكتفا به دو قرص نان همچون امام خود )4  »اصلح العيوب« -) ياري امام با پرهيزكاري، عفت و درستكاري3  

۳۹۵۵۶۳كد سؤال: 

است؟ ناسازگار خداوند كالم كدام با توجيه اين »است. كافي باشد خدا با انسان قلب« گويند مي برخي -۴۲
  )انّ ذلك من عزم األمور() 2    )و الّذين آمنوا اشدّ حبّاً هللا() 1  
  )قل ِان كنتم تحبّون اهللا فاتّبعوني() 4  )ن النّاس مَن يتّخذ مِن دون اهللا انداداًو م() 3  

۲۹۳۶۹۰كد سؤال: 

چيست؟ ،»مرده انسان به بخشيدن حيات دليل« و »زندگي بوي و رنگ يافتن تغيير شرط« ترتيب به -۴۳
  خدا پيروي از -) پيروي از خدا2  پيروي از خدا -) قرار گرفتن خدا در قلب انسان1  
  قرار گرفتن خدا در قلب انسان -) پيروي از خدا4  قرار گرفتن خدا در قلب انسان -) قرار گرفتن خدا در قلب انسان3  

۳۳۳۸۶۴كد سؤال: 

شـقع و محبت از را عالم سراسر فضاي مسلمانان، بايد« كنند:  مي سفارش گونه  اين جهان مسلمانان به تحليل، كدام مبناي بر (ره)خميني امام -۴۴
؟»كنند. لبريز خدا دشمنان به نسبت عملي بغض و نفرت و حق ذات به نسبت

  امر به معروف و نهي از منكر وظيفۀ هر مسلمان است و مسلمانان بايد با اين فريضه، مرز حق و باطل را مشخص كنند.) 1  
  ند اين محبت را توجيه كرده است.درخواست محبت الهي بايد با دوست داشتن انبياء و اولياء همراه باشد؛ زيرا خداو ) 2  
  هاي خداوند سخت است، بايد مطمئن باشيم براي رستگاري ما ضروري است.  حتي اگر احساس كنيم برخي خواسته) 3  
  دينداري بر دو پايه استوار است؛ تولّي يا دوستي با خدا و دوستان او و تبرّي يا بيزاري از باطل و پيروان او.) 4  

۳۵۴۸۵۲كد سؤال: 

دارد؟ ارتباط زير هاي گزاره از يك كدام با »اهللا الّا اله ال« شريفۀ عبارت اثباتي بُعد -۴۵
  )يحبّونهم كحبّ اهللا() 2  )و مِن النّاس من يتّخذ مِن دون اهللا انداداً() 1  
يغفر لكم ذنوبكم) 4    و الّذين آمنوا اشدّ حبّاً هللا() 3  

۳۹۵۵۶۹كد سؤال: 
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46- A: I’m not sure if Reza or Parsa will arrive on time for the school project.

B: Let’s do it ............... then. 
1) myself 2) yourself 3) themselves 4) ourselves

۳۹۵۸۷۱كد سؤال: 

47- Milad ............... a book. He ............... was feeding the chickens. 
1) wasn’t reading-himself 2) didn’t read-him
3) doesn’t read-himself 4) isn’t reading-him

۲۹۳۲۳۱كد سؤال: 

48- We ............... down the street when we saw a man sitting by ............... in front of a store. 
1) walked-him 2) walked-himself 3) were walking-himself 4) were walking-hisself

۲۹۲۷۰۱كد سؤال: 

49- The key to his great ............... in this project is planning. 
1) element 2) success 3) phrase 4) medicine

۳۳۰۵۲۲كد سؤال: 

50- My brother is doing some ............... into red blood cells in the laboratory these days. 
1) invention 2) research 3) knowledge 4) translation

۳۳۰۵۰۱كد سؤال: 

51- A: Is this cartoon ............... for small children? 
B: Yes, I think so. 

1) energetic 2) interested 3) careless 4) appropriate
۲۹۲۷۰۵كد سؤال: 

52- My friend, David, got me at a ............... moment that I gave him whatever he wanted from me. 
1) weak 2) last 3) historic 4) worst

۳۳۸۵۲۷كد سؤال: 

53- My teacher said: “Please let us know if you can’t ............... your parents’ meeting.” 
1) develop 2) invent 3) attend 4) solve

۲۹۶۵۹۳كد سؤال: 

54- A: Why are you eating your food in darkness?
B: Because the power ............... . 

1) grew up 2) passed away 3) went out 4) got around
۲۹۲۷۰۳كد سؤال: 

 Cloze Test 
Alfred Bernard Nobel introduced the Nobel Prize for the first time. Nobel was the ...(55)... of 

dynamite. He gained a lot of money and fame from dynamite, but he knew how destructive it could 
be. ...(56)... , his own brother died in the laboratory while he was working on dynamite, so he spent 
a lot of time to stop the use of dynamite in wars. Before Nobel died, he gave away his money to 
create a gift every year. People who do the greatest things for humans receive ...(57)... gift. 

۳۸۴۷۴۰كد سؤال: 

55- 1) observer 2) waiter 3) inventor 4) translator
۳۸۴۷۴۱كد سؤال: 

56- 1) Actually 2) Sadly 3) Heavily 4) Usually
۳۸۴۷۴۲كد سؤال: 

57- 1) such 2) every 3) such a 4) enough
۳۸۴۷۴۳كد سؤال: 

 Reading Comprehension
Azophi Arabus is the English name for Sufi Razi, one of the most famous nine Muslim 

astronomers. He looked at the sky and did some research on stars. He solved many problems about 
them and helped development of science. He never gave up studying what he loved and believed 
until even he was very old. That’s why everyone calls a planet and a place on the moon Azophi 
Arabus to remember him. 
 astronomer: شناس ستاره  

۴۷۶۹۵۵كد سؤال: 

58- According to the passage:
“We remember Sufi Razi because of ............... .” 
1) doing some research on stars 2) giving up what he loved and believed
3) naming a place Azophi Arabus on the moon 4) solving many problems about stars

۴۷۶۹۶۰كد سؤال: 

59- “them” in line 3 refers to ...............  
1) problems 2) Muslims 3) astronomers 4) stars

۴۷۶۹۶۱كد سؤال: 

60- How did he help development of science?
1) He chose a name for a planet. 2) He solved many problems about stars.
3) He loved stars and sky. 4) He studied the sky until he was young.

476962كد سؤال: 

  ۳ درس :۱ انگلیسی زبان
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كند؟ يك از روابط زير يك تابع را مشخص مي كدام -۶۱

دهد. معلم او را نسبت مي آموز، اي كه به هر دانش ) رابطه۲  دهد. اي كه به هر شركت، كارمند آن شركت را نسبت مي ) رابطه۱
دهد. اي كه به هر ايراني، كد ملي او را نسبت مي ) رابطه۴  دهد. اي به هر پدر، فرزند او را نسبت مي ) رابطه۳

۳۳۰۸۳۰كد سؤال: 

درستي رسم شده است؟ ه به شد در كدام گزينه نمودار تابع داده -۶۲

۱ (1 2y x   ۲ (21 2y (x )   

۳ (1 2y x  ۴ (21 2y (x )  

۳۵۴۶۹۰كد سؤال: 

اگر  -۶۳ 2 3 5 2f ( , a ) ,(a b , b)    هماني باشد، مقدار تابعيab كدام است؟
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۱-۴ (۲-

۳۳۴۴۴۸كد سؤال: 

اگر رابطۀ  -۶۴ 23 2 1 2 3 1 1f ( ,m ) ,( , ) , ( ,m ) ,(m , )   يك تابع باشد، برايmچند مقدار وجود دارد؟

) صفر۳۴) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱
۳۳۰۸۳۶كد سؤال: 

2يك از توابع زير، دامنه برابر  در كدام -۶۵ 1[ , ]  0و برد برابر 2[ , است؟ (

۱ (

  

۲(

 

۳(۴(

۳۳۰۸۳۴كد سؤال: 

  ؟ نداردكدام تابع وجود  -۶۶
عضوي و برد آن دوعضوي باشد. ) تابعي كه دامنۀ آن سه۲  رابر باشند.) تابعي كه دامنه و برد آن با هم ب۱
) تابعي كه دامنۀ آن نامتناهي و برد آن متناهي باشد.۴  عضوي باشد. ) تابعي كه دامنۀ آن دوعضوي و برد آن سه۳

۳۳۰۸۳۹كد سؤال: 

4fاست. مقدار   رو روبهشكل  صورت به fنمودار تابع خطي  -۶۷ ( ) كدام است؟

۱ (۳-

۲ (۴-

۳ (۵-

۴ (۶-
۳۳۲۲۹۰كد سؤال: 

fاگر برد تابع ثابت  -۶۸ (x) صورت  به 2 3 3a , a   5باشد، حاصلf ( كدام است؟ (
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳۴ (۵

۳۳۲۲۸۹كد سؤال: 

2
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88  
نمودار تابع -۶۹

2

2
0

1 0
x x

f (x)
x x

  
 

كدام است؟

۱(۲(۳(۴(

۳۳۲۲۹۳كد سؤال: 

fطوري كه  تابعي هماني باشد؛ به gتابعي ثابت و  fاگر  -۷۰ ( ) g( )3 2 )gمقدار  ،4 ) f( ) 5 9 كدام است؟ 1
۱ (۳۶۲ (۵  ۳ (۱۲  ۴ (۱۷

۳۳۴۴۵۲كد سؤال: 

2اگر -۷۱
1 1
2 1

x x
f (x)

x x x

   
 

3fحاصل آنگاه، (f( كدام است؟ ((

۱ (۱۲ (۲۳ (2 4 3۴ (2 4 3
۳۵۴۷۰۰ كد سؤال:

رفت؟ Eبه شهر  Aتوان از شهر  ، به چند طريق مي رو روبهدر نمودار شكل  -۷۲

۱ (۲۷ 

۲ (۲۱

۳ (۱۵

۴ (۱۸
۳۳۲۲۸۸كد سؤال: 

غذاي مختلف، ۲اين رستوران  توانند از  دوست به چند طريق مي ۲نوع دسر است.  ۴نوع نوشيدني و  ۳نوع غذا،  ۷منوي يك رستوران شامل  -۷۳
دسر بخرند؟ ۱شيدني و نو ۲
۱ (۱۰۰۸  ۲ (۱۵۱۲  ۳ (۱۷۶۴  ۴ (۷۵۶

۳۵۴۷۰۳كد سؤال: 

اگر دامنۀ تابع  -۷۴   21 3f (x) (x 2برابر بازٔه  ( 1[ , ) باشد، بُرد اين تابع كدام است؟
۱ (1 2( , ]  ۲ (2 3,    ۳ (1 3( , )  ۴ (1 3( , ]

۳۵۴۷۰۷كد سؤال: 

؟نباشندرنگ  ي كه هيچ دو رأس مجاوري همطور بهآميزي كرد؛  رنگ، رنگ ۳توان رئوس يك چهارضلعي را با  به چند طريق مي -۷۵
۱ (۳۶  ۲ (۱۲  ۳ (۱۸  ۴ (۲۴

۳۳۲۲۹۹كد سؤال: 

كدام عبارت درست است؟رو  روبهوجه به شكل با ت -۷۶
شود. ) مانند طحال، جزء دستگاه لنفي محسوب مي۱
) در سراسر بدن پراكندگي يكنواختي دارد.۲
كند. ) خون را تصفيه مي۳
شود. ) لنف پس از عبور از آن، به سرخرگ وارد مي۴

۲۹۲۹۰۹كد سؤال: 

كند؟ تكميل مي نادرستي بهكدام عبارت جملۀ زير را  -۷۷
» طحال ............... كبد ...............«
سازد. در دوران جنيني ياختۀ خوني مي -) همانند۱
كند. هاي قرمز را ذخيره نمي تخريب گويچه فراينده در شد آهن آزاد -) برخالف۲
شود. هاي لنفي محسوب مي جزو اندام -) همانند۳
  كند. مياريتروپويتين ترشح ن -) برخالف۴

۲۹۲۹۱۵كد سؤال: 

x

y

x

y

x

y

x

y
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ها داراي ............... و فاقد ............... هستند. گرده -۷۸  99
فيبرينوژن -) پروترومبيناز۴  پروترومبيناز -) ميوزين۳  فيبرين -) پروترومبين۲  ميوزين -) اكتين۱

۲۹۳۴۴۲كد سؤال: 

كدام گزينه در مورد گردش خون ماهي درست است؟ -۷۹
دارد. جريان روشن خون سياهرگي، سينوس برخالف سرخرگي مخروط در )۲  كند. صورت دو تلمبه عمل مي به) قلب ۱
) در سرخرگ پشتي، همانند سرخرگ شكمي، خون روشن جريان دارد.۴  ) در بطن، همانند دهليز، خون تيره جريان دارد.۳

۲۹۳۴۴۳كد سؤال: 

كند؟ درستي تكميل مي چند عبارت جملۀ زير را به -۸۰
»طور معمول، اگر يك شخص سالم به ارتفاعات صعود كند ...............  به«

يابد. ب) ميزان توليد اريتروپويتين از كبد و كليه افزايش مي  يابد. الف) در بدن او مصرف فوليك اسيد و آهن افزايش مي
يابد. ون بهر فرد كاهش ميد) ميزان خ  يابد. هاي بنيادي در مغز استخوان افزايش مي ج) تقسيم ياخته

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴
۲۹۳۴۴۸كد سؤال: 

هاي زير در مورد اين جانور درست است؟ مربوط به بخشي از دستگاه گردش خون نوعي جانور است. چند مورد از عبارت رو شكل روبه -۸۱
الف) مويرگ ندارد.

 دار است. ب) قلب داراي منافذ دريچه
رد.ج) گردش خون باز دا

د) قلب در سطح پشتي بدن قرار دارد.
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴

۲۹۳۴۵۳كد سؤال: 

عمل آورد. تواند از ايجاد بيماري خيز ممانعت به در انسان ............... مي -۸۲
هاي پالسما ) كمبود پروتئين۲    دفع نمك و آب از بدن  عدم) ۱
هاي لنفي ورود لنف به رگ عدم) ۴  اي اختهي هاي درشت به مايع بين ورود پروتئين  عدم) ۳

۲۹۱۸۷۵كد سؤال: 

است؟ نادرستكدام گزينه  -۸۳
هاي بدن قرار دارند. ها بيشتر در سطح اندام ) سياهرگ۱
ها قرار دارند. هاي بدن در بخش عميق اندام ) بيشتر سرخرگ۲
گ است.هاي بزر هاي كوچك بيشتر از سرخرگ اي صاف در سرخرگ ) ميزان ماهيچه۳
شوند. ها سبب حفظ پيوستگي جريان خون در بدن مي ) مويرگ۴

۲۹۱۸۸۲كد سؤال: 

  ها ...............  ها برخالف نوتروفيل ائوزينوفيل -۸۴
دار دارند. ياختۀ دانه ) ميان۲    ) هستۀ چند قسمتي دارند.۱
اند. وجود آمده ي ميلوئيدي بههاي بنياد ) از ياخته۴  هاي روشن درشت دارند. ، دانه ياخته ) در ميان۳

۲۹۲۹۱۶كد سؤال: 

درستي كامل كند؟ تواند جملۀ زير را به ه ميشد هاي داده چند مورد از عبارت -۸۵
»پروتئين ............... خوناب در ............... نقش دارد.«

ايمني -ب) گلوبولينانتقال بعضي مواد -الف) آلبومين
حفظ فشار اسمزي -د) آلبومينخونانعقاد  -ج) فيبرينوژن

۱ (۱  ۲ (۲۳ (۳۴ (۴
۲۹۳۴۴۱كد سؤال: 

توان در يك لپ كليه مشاهده كرد؟ چند مورد از موارد زير را مي -۸۶
 سرخرگ آوران سياهرگ
 اي شبكۀ دور لوله كپسول بومن
 سرخرگ وابران كالفك
۱ (۶۲ (۳۳ (۴۴ (۵

۲۹۳۴۴۴كد سؤال: 

است؟ نادرستكدام گزينه  ،در فرد سالم رو، روبهتوجه به شكل  با -۸۷

 خون روشن در جريان است. Bبرخالف  A) در ۱

است. Cدار بيشتر از  مواد زايد نيتروژن Aهمانند  B) در ۲

شود. پروتئين يافت نمي Aبرخالف  C) در ۳

  شود. گلوكز يافت نمي Bبرخالف  C) در ۴
۲۹۳۴۵۰كد سؤال: 

A
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C
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درستي بيان شده است؟ هاي زير به چند مورد از عبارت -۸۸  1010
ها را ندارد. ها است، كليه توانايي دفع همۀ يون الف) در ماهياني كه فشار اسمزي محيط بيش از بدن آن

شود. اي است كه باعث دفع نمك مي روده ماهي داراي غدد راست ب) كوسه
دهد. خود عبور مي ها را از ها آبشش، يون ج) در همۀ انواع ماهي

نوشند. كنند، آب زيادي نمي د) ماهياني كه ادرار غليظ دفع مي
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴

۲۹۳۴۵۱كد سؤال: 

ها چند جمله درست است؟ دربارٔه گرديزه -۸۹
 الف) جهت حركت مواد در داخل لولۀ هنله عكس جهت جريان خون در رگ اطراف آن است.

روي آن است. نله بيشتر از بخش قطور پايينب) طول بخش قطور باالرو ه
گيرند. روش انتقال فعال صورت مي به ج) هم ترشح و هم بازجذب، بيشتر

ها با واسطۀ غشاي پايه به ديوارٔه مويرگ متصل هستند. د) پودوسيت
شود. ) فواصل بين پاهاي پودوسيت شكاف تراوشي ناميده ميه
۱ (۵  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۲

۲۹۳۴۵۵كد سؤال: 

هاي زير در رابطه با انسان درست است؟ چند مورد از عبارت -۹۰
كند. اي است كه ادرار را موقتاً ذخيره مي اي از بافت پيوندي رشته الف) مثانه، كيسه

شود. ب) بندارٔه بين مثانه و ميزناي هنگام تخليۀ مثانه باز مي
اي ديوارٔه ميزناي هستند. يچههاي ماه هاي بندارٔه داخلي ميزراه از نوع ياخته ج) ياخته

شود. اي مثانه باعث فعال شدن سازوكار تخليۀ ادرار مي هاي ماهيچه د) كشيدگي ياخته
صفر) ۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱

۲۹۳۷۷۸كد سؤال: 

يك يده، كـدامد پسر بچۀ سالمي در بازي فوتبال، پس از زمين خوردن دچار خونريزي سطحي زانو شده است. با گذشت زمان در محل آسيب -۹۱
؟شود نمييافت 

) مگاكاريوسيت۴  ) فيبرين۳  ) لنفوسيت۲  ) گرده۱
۲۹۶۸۰۰كد سؤال: 

طور معمول در فرد سالم كدام گزينه درست است؟ با توجه به شكل، به -۹۲

، گلوكز وجود ندارد.Cبرخالف  D) در ۱

، آمينو اسيد وجود دارد.Fهمانند  E) در ۲

ه وجود ندارد.، اورCبرخالف  F) در ۳

، گلوكز وجود دارد.Cهمانند  B) در ۴
۲۹۶۸۱۲كد سؤال: 

  دار ...............  هاي منفذ هاي ناپيوسته ............... مويرگ مويرگ -۹۳
ناقص دارند. ۀغشاي پاي -) برخالف۱
در كبد وجود ندارند. -) همانند۲
كنند. اي درشت را محدود ميه با داشتن اليۀ پروتئيني، عبور مولكول -) همانند۳
شان نقش دارند. با داشتن بندارٔه مويرگي در تنظيم اصلي جريان خون -) برخالف۴

۳۲۸۱۸۷كد سؤال: 

آيند؟ وجود مي هاي بنيادي لنفوئيدي به هاي زير از ياخته يك از گويچه كدام -۹۴

۱(۲(۳(۴(

۳۲۸۱۹۱كد سؤال: 

كند؟ درستي تكميل مي هچند مورد عبارت زير را ب -۹۵
»كند. تواند شخص را به ............... مبتال مصرف ............... مي«

 ريفالكس -هاي الكلي ب) نوشابههاي مكرر سرفه -الف) دخانيات
سنگ كيسۀ صفرا -د) غذاهاي پرچرب فشارخون -ج) چربي

۱ (۱ ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
۳۲۸۱۹۲كد سؤال: 

A

B
C
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1111  
13در حال حركت است. اگر تندي خودرو به 1vخودرويي با تندي  -۹۶ v شده براي اين تغيير، چند برابر انرژي جنبشي اوليۀ برسد، كار كل انجام

خودرو بوده است؟
۱ (۵/۱  ۲ (۵  ۳ (۸  ۴ (۹

۴۳۰۵۸۶كد سؤال: 

Aگرم با تندي  ۲۰۰اي به جرم  متر از سطح زمين، گلوله ۱۸از باالي بام يك ساختمان به ارتفاع  مطابق شكل، -۹۷
mv
s

 10

گـردد و بـا تنـدي طرف پايين برمي به سپسمتر باال رفته و  ۵/۴ ٔهانداز به. گلوله شود طور عمودي به طرف باال پرتاب مي به

C
mv
s

 m(gكدام گزينه درست است؟  Cتا  Aرسد. در مورد حركت گلوله از  زمين ميبه  20 )
s

 210

ژول است. ۵/۲۴ه روي گلوله شد ) كار كل انجام۱

ژول است. ۳۶ه روي گلوله شد ) كار كل انجام۲

ژول است. ۳۶) كار نيروي وزن گلوله ۳

ژول است. ۳۰) كار نيروي وزن گلوله ۴
۴۳۰۱۵۵د سؤال: ك

BCUو  Bتـا  Aكار نيروي وزن در مسير  ABWايم و مسيري مطابق شكل را طي كرده است. اگر  اي را از سطح زمين پرتاب كرده  گلوله -۹۸

ABباشد، نسبت  Cتا  Bجايي از  تغيير انرژي پتانسيل گرانشي در جابه
BC

W
U

كدام است؟ 

۱ (۱
۲ (۲
۳ (۱-
۴ (۲-

۴۳۰۴۸۷كد سؤال: 

است؟ نادرستهاي زير،  كدام يك از عبارت -۹۹
گيرد. افزايش انرژي دروني جسم صورت مي صورت به) در اغلب موارد، اتالف انرژي ۱
دما بودن، يكسان است. علّت هم به ن و آب داخل سماوركنيم، انرژي دروني آب داخل ليوا ) وقتي استكاني را از آب سماور پر مي۲
يابد. ها افزايش مي كدام از آنهر) در تصادف دو اتومبيل، انرژي دروني ۳
كنيم. يابد و احساس گرمي مي ها افزايش مي ها به هم، انرژي دروني دست ) با ماليدن دست۴

۴۳۰۸۹۷كد سؤال: 

m تنديكيلوگرم را با  ۵/۰بازيكني يك توپ فوتبال به جرم  -۱۰۰
s

16 تنـديكند و اين توپ با  سمت دروازه شوت مي از روي نقطۀ پنالتي به 20 m
s

بـه  
جايي چند ژول است؟ متر باشد، كار نيروي مقاومت هوا در اين جابه ۶/۲كند. اگر ارتفاع تير افقي دروازه از سطح زمين  تير افقي دروازه برخورد مي

N(g )
kg

 10

۱ (16۲ (16۳ (23۴ (23
۴۳۱۳۷۰كد سؤال: 

رود. از سطح زمين باال مي m۴۵طوري كه حداكثر تا ارتفاع  به ؛كنيم طرف آسمان پرتاب مي به vطور قائم از سطح زمين با تندي توپي را به -۱۰۱

1بهتوپ تندي  ،در چند متري از سطح زمين
3 v210رسد؟ (مقاومت هوا ناچيز و مي mg

s
 (.است

۱ (۵۲ (۲۵۳ (۳۰  ۴ (۴۰
۴۳۰۱۵۱كد سؤال: 

3ريزد. اگر ، ميقرار داردآب بر روي يك مولد انرژي الكتريكي كه در پايين آبشار  m3200، در هر ثانيه، m۱۰۰ز آبشاري به ارتفاعا -۱۰۲
انرژي4

JAمولـد چنـد كيلـووات اسـت؟ (متوسـط  جنبشي آب توسط مولد به انرژي الكتريكي تبديل شود، توان
kg
m

  3
310 ،mg

s
 و از 210

نظر شود.) مقاومت هوا صرف
۱ ( 51 10  ۲ (/  51 5 10  ۳ ( 52 10  ۴ (/  52 5 10

۴۳۰۶۳۰كد سؤال: 

رود. اگر توان ورودي موتور باالبر باال مي 60mثانيه با تندي ثابت،  ۴۵است، در مدت  900kgبار درون آن باالبري كه مجموع جرم اتاقك و  -۱۰۳

kW20 10باشد، بازده آن چند درصد است؟ N(g )
kg



۱ (۸۰ ۲ (۷۰  ۳ (۶۰  ۴ (۵۰  
۴۳۰۰۸۹ل: كد سؤا

  »گرما« یابتدا تا ۴ فصل و »یجنبش یانرژ  و کار« یابتدا از ۳ فصل :۱ فیزیک
´ 40  
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هاي زير درست است؟ چه تعداد از گزاره -۱۰۴  1212
اند. هاي معيار پذيرفته شده عنوان دماسنج به سنج (پيرومتر) و ترموكوپل الف) دماسنج گازي، تف

بـه تعـادلشـود،  گيري مي دليل جرم كوچك محل اتصال، خيلي سريع با دستگاهي كه دماي آن انـدازه به ب) مزيت ترموكوپل اين است كه
رسد. گرمايي مي

هاي دمايي مختلف تقريباً يكسان است. پ) تغيير دما در مقياس
) صفر۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱

۴۳۰۲۹۶كد سؤال: 

درستي نمايش داده شده است؟ كمينه، به -بندي دو طرف دماسنج بيشينه هاي زير، درجه يك از شكل در كدام -۱۰۵

۱(۲(۳(

 

۴(

۴۳۰۳۱۲كد سؤال: 

افزايش يافته باشد، دماي اين جسم برحسب فارنهايت چند درجه افزايش يافته است؟ K۱اگر دماي جسمي  -۱۰۶
۱ (۸/۱  ۲ (۸/۳۳  ۳ (۴/۱  ۴ (۴/۳۳

۴۳۰۱۸۸كد سؤال: 

حجـم ايـن شده باشد،به طول آن افزوده  1mmدر اثر اين افزايش دما، اگر دهيم.  افزايش مي Tاندازٔه  را به 1mدماي جسمي به طول  -۱۰۷

)جسم چند درصد تغيير كرده است؟  / )
K

   5 11 2 10

۱ (۳/۰۲ (۶/۰۳ (۸/۰۴ (۲/۱
۴۳۰۲۴۴كد سؤال: 

5مطابق شكل، در يك صفحۀ برنجي با ضريب انبساط طولي  -۱۰۸ 12 10
K

  يك ،

100شكل مربع وجود دارد. اگر دماي صفحه  به فضاي خالي C افزايش يابد، طول ضلع
متر خواهد شد؟ مربع چند ميلي

۱ (۸/۹۹۲( ۹/۹۹

۳ (۱/۱۰۰۴ (۲/۱۰۰
۴۳۰۳۱۱كد سؤال: 

30در دماي  3200cmاي با گنجايش  يك ظرف شيشه -۱۰۹ C ،80پر شده است. دماي ظرف و گليسـيرين را بـه  از گليسيرين طور كامل به C

34رسانيم و در نتيجه مي 63/ cm ريزد. ضريب انبساط حجمي گليسيرين ( گليسيرين از ظرف بيرون ميكدام است؟ (

)¾zÃ{ K
   6 19 10(

۱ (4 13 5 10/
K

  ۲ (4 14 1 10/
K

  ۳ (4 14 9 10/
K

  ۴ (4 15 4 10/
K


۴۳۰۳۶۳كد سؤال: 

كند؟ درجۀ سلسيوس افزايش دهيم، چگالي آن چگونه تغيير مي ۱۰وقتي دماي مقداري آب را از صفر تا  -۱۱۰
شود. سپس كم مي و ) ابتدا زياد۲ شود. ) زياد مي۱
شود. ) كم مي۴ شود. سپس زياد ميو ) ابتدا كم ۳

۴۳۰۵۵۶كد سؤال: 

سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي درست است؟ هاي بنزين، زغال سوخت در موردهاي زير  رتچه تعداد از عبا -۱۱۱
الف) گرماي حاصل از سوختن هيدروژن نسبت به سه سوخت ديگر برحسب كيلوژول بر گرم بيشتر است.

تر از سه سوخت ديگر است. ونقل و نگهداري هيدروژن، بسيار پرهزينه ب) حمل
وخت ديگر، كمترين ميزان آاليندگي را دارد.پ) هيدروژن نسبت به سه س

گردد. ه، محسوب مي شد هاي مطرح عنوان فراوردٔه مشترك حاصل از سوختن سوخت ت) بخار آب به
۱ (۱ ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

۳۷۳۹۲۰كد سؤال: 

 

  »ها شونده حل مقدار و ها محلول« یابتدا تا ۳ فصل و »میآور یم هواکره رس بر چه« یابتدا از ۲ فصل :۱ شیمی
´ 25
پيشنهادي زمان
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تجربي
(

است؟ نادرستهاي اكسيژن،  كدام گزينه در مورد دگرشكل -۱۱۲  1313
شود. بيني درون آب استفاده مي و از بين بردن جانداران ذرهها  ) از گاز اوزون براي گندزدايي ميوه۱
) تعداد پيوندهاي كوواالنسي اوزون از تعداد پيوندهاي كوواالنسي گاز اكسيژن بيشتر است.۲
پذير است. ) واكنش تبديل اوزون به اكسيژن، واكنشي برگشت۳
پذيرتر است. ) گاز اكسيژن از گاز اوزون واكنش۴

۲۹۸۳۶۵كد سؤال: 

شده درست است؟  هاي داده هاي زير، چه تعداد از عبارت با توجه به واكنش -۱۱۳ (O g mol )116
 
 

  kÃ{n¼i n¼º

I) N (g) O (g) NO(g)
II) NO(g) O (g) NO (g)

III) NO (g) O (g) NO(g) O (g)

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2

شود. در شرايط معمولي هم انجام مي» I«پذيري بسيار زياد گاز اكسيژن، واكنش  الف) با توجه به واكنش
است.» II«دليل وجود فراوردٔه واكنش  شهرها، به ناي هواي آلودٔه كال  ب) رنگ قهوه

  شود. در اليۀ تروپوسفر انجام نمي» III«پ) واكنش 
اكسيد بايد مصرف شود. مول نيتروژن دي III« ،۵/۰«گرم اوزون در واكنش  ۲۴ت) براي توليد 

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴
۳۹۳۶۸۲كد سؤال: 

يك حجم بيشتري را اشغال خواهد كرد؟ كنيم. كدام هاي متحرك، دو گاز متفاوت را وارد مي ون، در دو سيلندر با پيستSTPدر شرايط  -۱۱۴
) گازي كه جرم بيشتري داشته باشد.۲  ) گازي كه جرم مولي بيشتري داشته باشد.۱
) گازي كه چگالي كمتري داشته باشد.۴  ) گازي كه تعداد ذرات سازندٔه بيشتري داشته باشد.۳

۳۳۰۷۳۰كد سؤال: 

گرم گاز نئون كدام است؟  ۱۰دما براي  -در فشار يك اتمسفر، نمودار حجم -۱۱۵ (Ne g mol )120

۱(۲(

۳(۴(

۳۹۳۶۸۳كد سؤال: 

2Nگاز  Aدر ظرف  -۱۱۶ O  و در ظرفB  2گازH  مول در ۱/۰ها درست هستند؟ (هر ذره را معادل  شكل زير، كدام عبارت وجود دارد. با توجه به
11نظر بگيريد.)  14 16(H , N , O g mol )   

برابر است. Aبا  Bها در ظرف  الف) تعداد اتم
ليتر است. ۴/۲۲برابر با  Bب) حجم گاز در ظرف 
است. Bبرابر جرم گاز در ظرف  A ،۱۵پ) جرم گاز در ظرف 

237اندازٔه  به Bت) در ظرف  224 10/  .مولكول وجود دارد
) الف و ت۱
) ب و پ۲
) ب و ت۳
) الف و پ۴

۳۵۴۸۳۲كد سؤال: 

گرم دارد. دماي اين ظرف چند درجۀ سلسيوس است؟ ۱۶، جرمي معادل atm1فشار  تحترفي ليتر گاز اكسيژن در ظ ۴/۱۲ -۱۱۷
(O g mol )  116

۱ (۳- ۲ (۷-  ۳ (۸/۲۴  ۴ (۲۵/۲۹
۴۷۷۸۷۲كد سؤال: 

I¶j( )C

´\e( )L



I¶j( )C

´\e( )L



I¶j( )C

´\e( )L


11 2/

I¶j( )C

´\e( )L



/22 4

(A) (B)
STP STP

@konkurbanks
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را از واكنش چند گرم آهن با مقدار كافي محلول هيدروكلريك اسـيد ) Iدر واكنش ( LiAlH4گرم  ۶/۷گاز هيدروژن توليدشده از مصرف  -۱۱۸  1414
H)توان تهيه كرد؟  ) ميII(واكنش  , Li , Al , Fe g mol )     11 7 27 56

I) LiAlH (s) H O(l) LiOH (aq) Al (OH) (s) H (g)
II) Fe(s) HCl (aq) FeCl (aq) H (g)

   
  
4 2 3 2

2 2

4 4
2

۱ (۲/۱۱  ۲ (۴/۲۲  ۳ (۶/۳۳  ۴ (۸/۴۴
۴۶۸۶۲۰كد سؤال: 

گرم باشد، جـرم ۹۲/۱شود. اگر جرم گاز اكسيژن حاصل برابر با  و گاز اكسيژن تجزيه مي Xبه فلز  طور كامل به ،XO4گرم از اكسيد  ۵۶/۷ -۱۱۹
O)مولي فلز چند گرم است؟  g mol )  116

۱ (۱۸۸  ۲ (۱۹۲  ۳ (۱۹۸  ۴ (۲۰۲
۴۹۶۴۵۰كد سؤال: 

هابر درست هستند؟ فرايند در موردها  كدام عبارت -۱۲۰
دهند. مخلوطي از گازهاي هيدروژن و نيتروژن در مجاورت كاتاليزگر آهن و جرقه، در دما و فشار اتاق با هم واكنش مي، فرايندالف) در اين 

شود. طور غيرمستقيم به خاك اضافه مي شيميايي، به عنوان كود به فرايندب) محصول اين 
، توانست آن را از مخلوط واكنش جدا كند.2Nو  2Hدليل بيشتر بودن نقطۀ جوش آمونياك نسبت به  پ) هابر به
طور كامل به فراورده تبديل شوند. توانند به حتي در شرايط بهينۀ دما و فشار، نمي فرايندهاي اين  دهنده ت) واكنش

) پ و ت۴  ) الف و ت۳  ) ب و پ۲  ) الف و ب۱
۳۳۳۹۶۳كد سؤال: 

است؟ نادرستها، كدام گزينه  هاي بين آن كنش  به چهار بخش كرٔه زمين و برهمبا توجه  -۱۲۱
كنند. ها نقش اساسي ايفا مي مولكول ) در بخشي كه شامل جانداران روي كرٔه زمين است، درشت۱
كاهش است. به كره، رو در آبشده  شود؛ به همين دليل جرم كل مواد حل ها خارج مي ) ساالنه مقدار زيادي ماده از آب درياها و اقيانوس۲
دو  هـاي كنش اي از برهم  هاي آتشفشاني، نمونـه صورت گرد و غبار به هواكره بر اثر فعاليت ) ورود گازهاي گوناگون و مواد شيميايي جامد به۳

كره و هواكره است. بخش سنگ
ان گفت زمين از ديدگاه شيميايي پوياست.تو ها با يكديگر، مي هاي فيزيكي و شيميايي اين بخش كنش ) با توجه به برهم۴

۳۹۵۶۲۱كد سؤال: 

اي عنصرها و فراواني يـون سـولفات از يـون  ترين كاتيون مربوط به عنصري از گروه ............... جدول دوره از نظر جرمي، در آب دريا فراوان -۱۲۲
كلريد ............... است.

كمتر -) دوم۴  كمتر -ل) او۳  بيشتر -) دوم۲  بيشتر -) اول۱
۳۹۱۵۳۴كد سؤال: 

ها درست هستند؟ دهد، كدام عبارت هاي يك واكنش شيميايي را نشان مي ها و فراورده دهنده شكل كه واكنش با توجه به -۱۲۳

)D()C()B()A(

شود. كه نامحلول در آب است، نيز حاصل مي» A«دهند و   با يكديگر واكنش مي» C«و » B«الف) 
شود. كه محلول در آب است، نيز حاصل مي» C«دهند و  با يكديگر واكنش مي» D«و » B«ب) 

است. ۶شده پس از موازنه، برابر با  ۀ واكنش انجامپ) مجموع ضرايب همۀ مواد در معادل
اتمي است. هاي تك ت) فراوردٔه نامحلول اين واكنش، سفيدرنگ و داراي يون

) پ و ت۴  ) الف و پ۳  ) ب و ت۲  ) الف و ب۱
۳۹۱۵۳۶كد سؤال: 

است؟ ۲ ها در آن برابر با آنيون به ها وجود دارد و نسبت شمار كاتيون   اتمي در ساختار كدام تركيب يوني، آنيون چند -۱۲۴
) سديم سولفات۴  ) فسفاتII) آهن (۳  ) باريم هيدروكسيد۲  ) آمونيوم نيترات۱

۵۰۶۵۵۴كد سؤال: 

هاي اكسيد در چند گرم آلومينيم اكسيد برابر است؟ گرم پتاسيم نيترات، با شمار يون ۱۲/۱۲هاي موجود در  شمار كل يون -۱۲۵
(KNO , Al O g mol )   1

3 2 3101 102
۱ (۰۸/۴۲ (۱/۵۳ (۲/۱۰۴ (۱۶/۸

۴۸۱۰۹۴كد سؤال: 

Cl NO Ag Na   
3
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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



رشتۀ علوم تجربی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۳

۰۰-۰ ۱(یازدهم ۰۱ ویژۀ دانش آموزان دهم به یازدهم
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 اسکن با توانید می شام گرامی، آموز دانش

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

 )۰۰ - ۰۱ (یازدهم یازدهم به دهم آموزان دانش

سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
مون

آز
 

حلۀ
مر

 ۳
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

۲  
    مهم  رهایتذک   ۸

 ۱۴۰۰ تابسـتان ۴ مرحلـۀ تحصـیلی پیشــرفت ارزشـیابی آزمایشی آزمون
گردد. برگزار می ۱۴۰۰ شهریور ۱۲ جمعه روز در دو، گزینه

 ــش ــوز دان ــ آم ــت ی،گرام ــتفاده جه ــیطال خــدمات از اس ــود ی ــد خ مانن
ــــــه ــــــا کارنام ــــــمند یه ــــــد هوش ــــــون از بع ــــــیابی آزم ،ارزش

ۀاز شـامر  اسـتفاده بـا ... ،و هوشـمند، اشـکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک
دوار  عبـور) رمـز عنوان (به خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب

  .یدشو gozine2.irwww. آدرس به دو ینهگز یتسا وب
 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل، صـورت به ۳ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه
 روی بـر شـده، اعالم اطالعیۀ 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

پیگیری منایید. خود شهر
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)جربیت لومع رشتۀ( ۳ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس یحیترش پاسخ
  

   ۱فارسي  ۱۴تا  ۱۲هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱
۴۶۷۷۳۶كد سؤال: 

معناي درست واژگان:
هژير: خوب، پسنديده، چاالك، چابك

توه: رنجور، خسته، درماندهس
خطّه: سرزمين

۱ فارسي ۱۱و  ۱۰هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲
۴۳۲۲۲۸كد سؤال: 

واژگان: يمعنا
ي تعاليخواست خدا ،: ارادهتيّمش

يازين يب ،يغَنا: توانگر
روشني گري، پديدارشدن چيزي درخشان مانند نور، تجلّي: جلوه

داشتي: بزرگداشت، گرامميتكر
ييايح يب ،يشرم يوقاحت: ب

۱ فارسي ۱۳و  ۱۱هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳
۴۶۵۵۶۱كد سؤال: 

دهد. با اين امال در بيت معني مي» خير و نيكي«معني  به» صالح«
۱ فارسي ۱۴ تا ۱۲هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴

۴۶۷۷۳۷كد سؤال: 

امالي درست واژگان است.» صمغ درخت -زجر و مصادره«
۱فارسي  ۱۴درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۵

۴۷۰۸۳۱كد سؤال: 

بررسي ابيات:
هوا)، باد (فعل دعايي)جايي  ) جناس ناهمسان: سر، بر/ جناس همسان: باد (جابه۱
جايي هوا) ) جناس ناهمسان: باغ، باد/ جناس همسان: باد (فعل دعايي)، باد (جابه۲
باشد.) جايي هوا مي در معني جابه» باد«) جناس همسان و ناهمسان ندارد. (هر دو ۳
جايي هوا)، باد (فعل دعايي) ) جناس ناهمسان: جان، جهان/ جناس همسان: باد (جابه۴

۱ هاي ادبي جامع فارسي آرايه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۶
۴۷۹۴۷۴كد سؤال: 

هاي آن را بررسي كنيم: رسيم و بايد آرايه مي ۱، به گزينۀ »استعاره«و » اغراق«هاي  با رد كردن آرايه
مجاز از شراب است.»جام«مجاز: در مصراع اول جناس: جام و كام

آميزي: تلخي هجران حساضافۀ تشبيهي است.»جام بال«تشبيه: 
۱ هاي ادبي جامع فارسي آرايه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۷

۴۷۰۸۳۲كد سؤال: 

بررسي ابيات:
مجاز از بهار است.» فصل گل«الف) 

ب) تشبيه: هر ريگ روان مانند دراي است.
شود. اب از شرم آب ميج) اغراق: جو

گردد (كسوف و خسوف) تا بتوانند غالم و كنيز تو شوند. د) حسن تعليل: چهرٔه خورشيد و ماه سياه مي
۱ فارسي ۱۰ درس*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۸

۴۳۱۹۹۵كد سؤال: 

[كه] نداني...كني وقتي  اين است: شادم تصوّر مي ۳مصراع اول بيت گزينۀ 
باشد. ساز محذوف است و اين جمله در واقع يك جملۀ مركّب مي شود، حرف ربط وابسته طور كه ديده مي همين

۱ فارسي ۱۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹
۴۳۱۹۶۸كد سؤال: 

اند. معيار آمده عادي است و اجزاي جمالت مطابق زبان ۱شيؤه بيان جمالت گزينۀ 
ها: در ساير گزينه

صورت بالغي است. به» كند بلند عشق ندا مي) «۲
من هيچ هستم. ) هيچم من ۳
  باشد). فعل نيست: چشم او را با تو سرِ گفتن و شنيدن نبود (نمي» وشنيد گفت) «۴
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۱فارسي  ۱۴درس سؤال: متوسط * حيطه: استدالل *  مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۰
۴۶۷۷۳۹كد سؤال: 

پروردٔه خويش» به«در مصراع دوم حرف اضافه است: » را«، ۳در بيت گزينۀ 
نشانۀ مفعولي است.» را«در ساير موارد 

۱ فارسي ۱۱درس  *حيطه: استدالل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۱
۴۳۱۸۳۷كد سؤال: 

اين است كه ۱شوند، زنده هستند. مفهوم گزينۀ  ساني كه در راه عشق يا خدا كشته مياين است كه ك ۴مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينۀ 
كشته شدن در راه ۳داند و در گزينۀ  شاعر معشوق را باعث حيات جاودان مي ۲يابند. در گزينۀ  مردگان نيز در قدم و مقدم معشوق حيات مي
عشق، نشانۀ عاشق صادق دانسته شده است.

۱ فارسي ۱۱درس  *حيطه: استدالل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۲
۴۷۹۴۶۲كد سؤال: 

) نيـز همـين مفهـوم ديـدههنشدن در برابر دشمن و جنگيدن با او. در ابيات (الـف)، (د) و ( ستيزي است و تسليم مفهوم بيت سؤال دشمن
وست مانند آب بايد بود. در بيـت (د) نيـز بـر تسـليم نشـدن و سـپركند با دشمن مانند آتش و با د شود. در بيت (الف) شاعر توصيه مي مي

) نيز شاعر معتقد است: هركس در برابر دشمن ضعيف سـپر بيفكنـد، از نـاداني گلـويهنيفكندن در برابر دشمن تاكيد شده است. در بيت (
من است.نشدن در برابر دش خودش را به شمشير دشمن سپرده است، پس در اين بيت هم سخن از تسليم

گويد: وقتي تو در برابر دشمن سپر نداري و دشمن شمشير به دست دارد، تسليم پيشه كن و تن به ذلّت بده، پس مفهوم در بيت (ج) شاعر مي
اين بيت در تقابل با مفهوم بيت سؤال است.

ر و خاشاك هـيچ دشـمني بـدتر از رعـدوبرقبيت (ب) با بيت سؤال نه تناسب دارد و نه تقابل و مفهوم آن نكوهش تندخويي است: براي خا
نيست، تندي و بدخلقي من هيچ آرزويي براي من باقي نگذاشت.

۱ فارسي ۱۳درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۳
۴۳۱۹۴۲كد سؤال: 

اين است كه خون كسي ۳شود. مفهوم گزينۀ  سيب ميها در اين مفهوم مشترك هستند كه نقطۀ قوّت، باعث آ بيت صورت سؤال و ساير گزينه
شود. پايمال نمي

۱ فارسي ۱۳درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۴
۴۳۱۸۰۲كد سؤال: 

العاده بـودن ويژگي خارق: اشاره به جنگ رستم با ديو سپيد دارد. (مواردي همچون عمر هزارسالۀ زال، ديو سپيد، سيمرغ و... بيانگر ۲گزينۀ 
باشند.) حماسه مي

ها: بررسي ساير گزينه
) سخن از جنگاوري است (قهرماني).۱
) تنها روايتي از داستان و توصيف شب است (داستاني).۳
سرا و كنار هم جاي گرفتن بزرگان، رسم دربار بوده است (ملّي). ) بستن پرده۴

۱ فارسي ۱۴درس *  استدالل: حيطه*  وسطمت: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۱۵
۴۷۹۳۸۱كد سؤال: 

۱ها اين است كه ظاهر بيانگر باطن است (از كوزه همان برون تراود كه در اوست)، اما برخالف اين مفهوم در گزينۀ  مفهوم مشترك ساير گزينه
اهللا) باطنشان برعكس هم است: ظاهرشان به ابدال (اولياء موالنا به توصيف افرادي پرداخته كه ظاهرشان بيانگر باطنشان نيست، بلكه ظاهر و

خورد و درونشان همانند دجّال است! مي

   ۱عربی، زبان قرآن  ۶* درس  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶
۳۹۵۶۰۵کد سؤال: 

 لَْن يَْخلُُقوا: نخواهند آفرید/ )۲و  ۱ های خوانید (رد گزینه تَْدُعوَن: می/ )۲و  ۱ های هدهید (رد گزین ا: گوش فرافَاْستَِمُعو / )۲ُرضَِب: زده شد (رد گزینۀ   
  )۳ و ۱ های (رد گزینه

 ۱عربی، زبان قرآن  ۵* درس  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۷
۴۶۸۷۱۱کد سؤال: 

ة األمل: از شـدت درد )/ ِمـ۴ و ۳هـای  ه(رد گزینـ )/ ُجرحـه: زخـم خـود، زخمـش۴ و ۱های  هلیسید (رد گزین زد، می كان يَلعق: لیس می     ن شـدَّ
  )۴ و ۳های  ه)/ حّتی یَلتئم: تا بهبود یابد (رد گزینها سایر گزینه(رد 

 ۱عربی، زبان قرآن  ۶: متوسط * حیطه: کاربرد * درس سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزینۀ -۱۸
۴۶۷۷۰۴: کد سؤال

)/ محاصيلهم القّیمة: محصوالت ۴و  ۲های  )/ من وصول: از رسیدن (رد گزینه۳و  ۲های  غتنَموا الفرصة: فرصت را غنیمت شمردند (رد گزینهإ   
رَت: نابود شد، منهدم شد (رد گزینه۴و  ۲های  ارزشمندشان (رد گزینه   )۳ینۀ ها (رد گز آفت علت بهاآلفات:  ِبَسَبب)/ ۳و  ۲های  )/ ُدمِّ

   ۱عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵ های * درس کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۹
۳۹۱۶۱۳کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ درست سایر گزینه  
  !خوشامد گفته شدو به ما  مورد استقبال قرار گرفتیم) در فرودگاه ۱  
  !آوردندهایی زیبا  ) آنگاه کودکانی گل۲  
  ، مورد خطاب قرار داد!رسوده شده بوددیگری ما را با اشعاری که دربارۀ ما  ) آنگاه فرد۴  
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 ۱عربی، زبان قرآن  ۶* درس  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزینۀ -۲۰
۴۶۷۷۰۸کد سؤال: 

  .تناسب دارد ۲بیت گزینۀ  این مفهوم با» شوند. شان شناخته می مجرمان با چهره«ترجمۀ آیه:   
 ۱عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۱

۳۵۴۸۶۵کد سؤال: 

ها:  ترجمۀ گزینه  
شود!  مدت طوالنی در آن جمع می ) تنگه مکانی است که آب به۱

شود!  معنی رفنت پشت رس مهامن است، زمانی که از خانه خارج می ) استقبال به۲

) هر آنچه که در اعامق دریاها وجود دارد به دست انسان کشف شده است! ۳

توانیم برنج را در ناهار و شام و نیز در صبحانه بخوریم!  ) می۴

 ۱عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  درس*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۲۲
۳۳۲۷۹۳کد سؤال: 

  : ها متضاد در سایر گزینه  
  ) الَربّ و الَبحر۴  ) ُحسن و ُقبح۲  ) علم و جهل۱  
 ترجمۀ منت:  

۳۳۲۸۰۰کد سؤال: 

ارسائیل بود که حکایت وی در هفت سوره از قرآن کریم بیان شده است و از آن جملـه حکایـت  بنیاز پیامربان  سلیامن پرس داود «
د، او را از [وجود] رسزمینی آگاه ساخت کـه زنـی (بلقـیس) بـر آن آم  سوی سلیامن ! هنگامی که هدهد بهاستبا ملکۀ سبأ  ویمشهور 

بلقیس پس از دیدن معجـزاتش، پس خواند!  سوی خداوند فرا ها را به آن  پس سلیامن !پرستیدند کرد و قومش خورشید را می حکومت می
»شد! ،لیم خداوند، پروردگار جهانیان، بلقیس را به رسزمین بزرگش آورد و او همراه سلیامن تس سلیامن! پس دعوتش را پذیرفت

   کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزینۀ -۲۳
۳۳۲۸۰۱کد سؤال: 

ها:  ترجمۀ گزینه  
خرب کرد!  را از حکومت زنی در سبأ با ) هدهد، سلیامن ۱

پرستیدند!  ) قوم سبأ از ابتدا خدا را می۲

های آسامنی نیامده است!  کتابخیالی است و در  ) قّصۀ سلیامن ۳

 را در کمرت از پنج آیه ذکر کرده است!  ) قرآن کریم داستان حرضت سلیامن۴
 کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۲۴

۳۳۲۸۰۲کد سؤال: 

ها:  ترجمۀ گزینه  
 کردند! خدا را عبادت می  غیر ) مردم در رسزمین سبأ چیزی به۱
ایامن آورد!  ملکۀ سبأ بعد از مشاهدۀ معجزات سلیامن  )۲

فهمید!  گفت، منی چه را که هدهد به او می آن ) سلیامن ۳

کرد!  ) سلیامن بر کشور بزرگی حکومت می۴

اربرد ک: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۵
۳۳۲۸۰۳کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کرد؟ ) چه کسی بر رسزمین سبأ حکومت می۲  هایش در کجا ذکر شده است؟ و معجزه  ) قصۀ سلیامن۱  
  پرستیدند؟ خدا را می ) چرا قوم سبأ غیر۴  را پذیرفت؟  ) چه وقت ملکۀ سبأ دعوت سلیامن۳  
 ۱عربی، زبان قرآن  ۶طه: کاربرد * درس حی*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۲۶

۳۳۲۸۰۴کد سؤال: 

  ها: گزینهسایر  کل صحیح خطا درش  
  ) ُذِکرَْت: دون حرٍف زائد۱  
  بزیادِة حرٍف واحدٍ  -»إسالم«) أْسلََمْت: مصدره ۲  
  »إخبار«مصدره  -) أخربَ: الفعل املعلوم۴  
 کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزینۀ -۲۷

۲۹۲۸۲۹کد سؤال: 

  مفعول جمله. »نِ یْ ُصوَرتَ «فاعل جمله و » الّسائحان«جمله است و فعل » اِلَْتَقطَ «است.  هیجمله فعلاین   
  دو عکس گرفتند! ،یترجمه: دو گردشگر، در گردش علم  
 ۱عربی، زبان قرآن  ۵* درس  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۲۸

۳۳۲۷۹۶کد سؤال: 

  ها: بررسی گزینه  
  مفعول» الحطب«و » الحسنات«مبتدا/ » الَحَسد) «۱  
  َنیِن) مفعول(َعیْ » ينَعیْ «مبتدا/ » الحرباء) «۲  
  مفعول» سکیَنة«مبتدا/ » الله) «۴  
  ای فعلیه است و مبتدا ندارد. رصفاً جمله ۳اما گزینۀ   
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 ۱عربی، زبان قرآن  ۵* درس  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۹
۳۵۴۸۷۴کد سؤال: 

  است.» یأکل«، فعل ۴خرب در گزینۀ   
 ۱عربی، زبان قرآن  ۶* درس  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزینۀ -۳۰

۴۶۷۷۱۶کد سؤال: 

. حذف شده استفاعل آن  است کهالفعل آن، ماضی مجهول  با حرکت ضّمه در اول آن و حرکت کسـره در عین» ُخیِّرَ «  
  ها:  سایر گزینه بررسی  
  فعل مضارع معلوم است. » یُفِسدونَ « ) ۱  
  فعل مضارع معلوم است. » یَُؤکِّدونَ ) «۳  
/ [أن] أُشاِهدَ ) «۴     .) استصیغۀ متکلّم وحده(فعل مضارع معلوم » أُِحبُّ

۱دين و زندگي  ۹* درس  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳۱
۳۳۲۳۴۲سؤال:  كد

  رجوع كنيد.» ارزيم؟ چقدر مي«به تيتر
ها: بررسي گزينه

) ارزش انسان۴  ) پيروي از خدا۳  ) محبت به خدا۲  ) محاسبه و ارزيابي۱
۱دين و زندگي  ۷* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۲

۲۹۷۹۲۴كد سؤال: 

خورد، اگر باطن و چهرٔه واقعي عمل او در همين دنيا برمال شود، همگان خواهند ديد كه او در حال خوردن حق ميكسي كه مال يتيمي را به نا
كشد. گردد و آتش از درون او زبانه مي شود و حقيقت عمل در آخرت نمايان مي آتش است، اما در اين دنيا آشكار نمي

۱دين و زندگي  ۷* درس  بردكار: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۳۳
۳۳۰۵۶۹كد سؤال: 

آيند كه اين امـر،  سوي آنان مي  آمدگويي به  بينند و فرشتگان از هر دري براي سالم و خوش  بهشتيان درهاي بهشت را به روي خود گشوده مي
اي از استقبال فرشتگان از بهشتيان است.    خود نشانه

۱دين و زندگي  ۷* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳۴
۳۳۰۵۹۰كد سؤال: 

هـا و زمين است و براي متقين آماده شده اسـت، همان ها و شتاب كنيد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه وسعت آن آسمان(
)برند... كنند و خشم خود را فرو مي كه در زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي

۱دين و زندگي  ۷* درس  دانش* حيطه:  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۵
۴۴۰۰۶۴كد سؤال: 

سورٔه مباركۀ معارج: ۳۵تا  ۳۲آيات 
هـاي ها در باغ ها كه بر نماز مواظبت دارند، آن راستي اداي شهادت كنند و آن ها كه به كنند و آن ها و عهد خود را رعايت مي ها كه امانت و آن(

  )شوند. بهشتي گرامي داشته مي
۱دين و زندگي  ۷ل: متوسط * حيطه: كاربرد * درس سؤا مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۳۶

۴۶۸۶۵۳كد سؤال: 

 اند. مترنم» خدايا! تو پاك و منزهي«اند و به جملۀ  صحبت بهشتيان با خدا هم
 خاطر اعمال اختياري خـود وارد اضع و فروتني آنان است چراكه با اينكه بهگزاري بهشتيان از خداوند هنگام ورود به بهشت تجلي تو سپاس

كنند. بهشت شدند، اما در ابتدا خدا را شكر مي
۱دين و زندگي  ۸* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۷

۳۳۲۳۳۷كد سؤال: 

  دارند.اشاره » مراقبت«به ضرورت بحث  ۳حديث شريف و گزينۀ
ها: بررسي ساير گزينه

و اهل بيت ايشان ) اسوه بودن پيامبر ۱
) عهد بستن با خدا۲
) محاسبه و ارزيابي۴
۱دين و زندگي  ۸* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۸

۳۳۲۳۵۷كد سؤال: 

  :كن كه اين از عزم و ارادٔه در كارهاست.رسد صبر  بر آنچه (در اين مسير) به تو مي(معناي آيه(

 آورددست خواهد  بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري ابدي را به هركس زندگي خود را در مسير تقرب به خدا قرار دهد، در دنيا زندگي لذت.
۱دين و زندگي  ۸* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۹

۳۵۴۸۴۸كد سؤال: 

موفقيت شناخته شود. دست آيد و عوامل موفقيت يا عدم محاسبه و ارزيابي بعد از مراقبت است تا ميزان موفقيت و وفاداري به عهد به
۱دين و زندگي  ۸* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۰

۳۹۳۷۰۰كد سؤال: 

 سازد. چقدر زيباست كه خداوند راه رستگاري ما را قـرين رضـايت خـود ، خداوند را خشنود ميانسان با انجام واجبات و دوري از محرمات
ساخته است يعني وقتي خدا از ما راضي خواهد بود كه ما در مسير رستگاري و خوشبختي خود گام برداريم.

 و خواهد داد.زودي (عاجالنه) پاداش عظيمي به ا كس نسبت به عهدي كه با خدا بسته وفا كند، به هر
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۱دين و زندگي  ۸: كاربرد * درس حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۱
۳۹۵۵۶۳كد سؤال: 

  اميرالمؤمنين اي امام و پيشوايي است كه بايد از او تبعيت  كننده آگاه باش براي هر پيروي«فرمايد:  دربارٔه چگونگي پيروي از ايشان مي
»نور كند. كند و از علم او كسب

  امام علي»:من حاسب نفسه وقف علي عيوبه و احاط بذنوبه ...، كسي كه نفسش را مورد محاسبه و ارزيابي قرار دهد، به عيـوبش آگـاه
»گردد و... مي

۱دين و زندگي  ۹* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۴۲
۲۹۳۶۹۰كد سؤال: 

سـازگار ۴گويند درون و باطن قلب با خدا باشد كافي است و عمل به احكام دين ضرورتي ندارد، با آيـۀ شـريفۀ گزينـۀ  مي كه  توجيه كساني
فرمايد: نيست، زيرا خداوند در اين آيه مي

)بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد.(

۱دين و زندگي  ۹* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۴۳
۳۳۳۸۶۴كد سؤال: 

 گيرد. اش رنگ و بوي ديگري مي ها بسپارد و قلب خود را جايگاه خدا كند، زندگي اگر انسان دل به سرچشمۀ كماالت و زيبايي
 يابد. سان جايگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نميتمام تحوالت (مرده را حيات بخشيدن و...) به اين دليل است كه قلب ان

۱دين و زندگي  ۹* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۴۴
۳۵۴۸۵۲كد سؤال: 

تر  تي بـا خـدا عميـقدينداري بر دو پايه استوار است: تولّي (دوستي با خدا و دوستان خدا) و تبرّي (بيزاري از باطل و پيروان او). هرچه دوس
كنند.  بر مبناي همين تحليل، به مسلمانان جهان اين سفارش را مي (ره)تر است. امام خميني  باشد، نفرت از باطل هم عميق

۱دين و زندگي  ۹* درس  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۴۵
۳۹۵۵۶۹كد سؤال: 

باشـد مي )و الّذين آمنوا اشـدّ حبّـاً هللا(ارتباط دارد، عبارت شريفۀ » ال اله الّا اهللا«(آري به خداي يگانه) عبارت كه با بعد اثبات  اي  تنها گزينه
  چراكه هر دو در اثبات خدا و ضرورت دوستي او هستند.

)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۴۶
۳۹۵۸۷۱كد سؤال: 

ترجمه:
Aموقع به پروژٔه مدرسه برسند. : مطمئن نيستم كه رضا و پارسا به
B.پس بيا خودمان آن را انجام دهيم :

زمان مـدنظر هسـتند، ضـمير انعكاسـي مناسـب ايـن جملـه باشد و گوينده و شنونده هم مي Let usمخفف  Let’sدليل اينكه  توضيح: به
ourselves .است

)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۴۷
۲۹۳۲۳۱كد سؤال: 

داد. ها غذا مي ترجمه: ميالد مشغول مطالعۀ كتاب نبوده است. او خودش داشت به مرغ و جوجه
اين تست موردنظر بوده است.زمان به زمان استمراري گذشته و همچنين ضماير انعكاسي در  نكته: اشارٔه هم

)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۴۸
۲۹۲۷۰۱كد سؤال: 

اي نشسته بود.  مغازه جلويزديم، مردي را ديديم كه تنها  سمت پايين خيابان قدم مي ترجمه: هنگامي كه ما داشتيم به
در حال انجام شدن بوده و كار ديگري در اين بين صورت گرفته يا رخ داده، از تركيب دو زمـان گذشـتۀ سـاده وتوضيح: براي بيان كاري كه 

شود. همچنين وجود ضمير انعكاسي بعـد از طوري كه كاري كه در حال انجام بوده با گذشتۀ استمراري بيان مي كنيم؛ به استمراري استفاده مي
by است.» تنهايي به«معني  به

)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۹
۳۳۰۵۲۲كد سؤال: 

ريزي است.  ، برنامهپروژهبزرگ او در اين  موفقيتترجمه: رمز 
) دارو۴  ) عبارت۳  ) موفقيت۲) عنصر۱
)۳س (در ۱ انگليسي زبان*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۲ پاسخ: گزينۀ -۵۰

۳۳۰۵۰۱كد سؤال: 

هاي قرمز خون است. در مورد گلبول پژوهشترجمه: برادرم اين روزها در آزمايشگاه مشغول 
) ترجمه۴  ) دانش۳  ) پژوهش۲) اختراع۱
)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۴ پاسخ: گزينۀ -۵۱

۲۹۲۷۰۵كد سؤال: 

ترجمه:
Aاست؟ مناسبهاي كوچك  ارتون براي بچه: آيا اين ك
B.بله، فكر كنم :
) مناسب۴  دقت ) بي۳  مند ه) عالق۲  ) پرانرژي۱
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)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۱ پاسخ: گزينۀ -۵۲
۳۳۸۵۲۷كد سؤال: 

از من خواست به او دادم.گير آورد كه هرچه را  ضعيفترجمه: دوستم، ديويد، من را در موقعيتي 
) بدترين۴  ) تاريخي۳  ) آخرين۲) ضعيف۱
)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۳ پاسخ: گزينۀ -۵۳

۲۹۶۵۹۳كد سؤال: 

.»شيدحضور داشته باتوانيد در جلسۀ اوليائتان  لطفاً ما را در جريان بگذاريد اگر شما نمي«ترجمه: معلمم گفت: 
) حل كردن۴  ) حضور داشتن۳  ) اختراع كردن۲) توسعه دادن۱
)۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۳ پاسخ: گزينۀ -۵۴

۲۹۲۷۰۳كد سؤال: 

ترجمه:
Aخوريد؟ : چرا داريد غذايتان را در تاريكي مي
Bرفته استخاطر اينكه برق  : به.
) چرخ زدن، گشتن۴  ) قطع شدن، بيرون رفتن۳  ) از دنيا رفتن۲  ) رشد كردن۱

۳۸۴۷۴۰كد سؤال: 

  ترجمۀCloze Test: 
دست آورد، ديناميت بود. او از ديناميت پول و شهرت بسياري به مخترعجايزٔه نوبل را براي اولين بار معرفي كرد. نوبل  »الفرد برنارد نوبل«

برادرش وقتي كه در آزمايشگاه مشغول كار بر روي ديناميت بود جانش را از دسـت متأسفانهرب باشد. تواند مخ اما او فهميد كه آن چقدر مي
ها كرد. قبل از اينكه نوبل بميرد، پـولش را بـراي سـاختن همين خاطر او زمان زيادي را صرف جلوگيري از استفادٔه ديناميت در جنگ  داد به
كنند. اي را دريافت مي جايزه  چنيندهند،  ها انجام مي ترين كارها را براي انسان اي اهدا كرد. هر ساله افرادي كه مهم  جايزه

۳ پاسخ: گزينۀ -۵۵
۳۸۴۷۴۱كد سؤال: 

) مترجم۴  ) مخترع۳  خدمت ) پيش۲  گر ) مشاهده۱
۲ پاسخ: گزينۀ -۵۶

۳۸۴۷۴۲كد سؤال: 

) معموال۴ً  شدت ) به۳  ) متأسفانه۲  ) در واقع۱
۳ پاسخ: گزينۀ -۵۷

۳۸۴۷۴۳سؤال: كد 

) كافي۴  چنين يك )۳  ) هر۲  ) چنين۱
۴۷۶۹۵۵كد سؤال: 

پاسخ درست است. ۳كار رفته است، گزينۀ  صورت مفرد به ) بهgiftتوضيح: از آنجايي كه بعد از جاي خالي، اسم (
 ترجمۀ درك مطلب:

است. او به آسمان نگاه كرد و تحقيقاتي چنـد بـر شناس مشهور مسلمان ستاره ۹، يكي از »صوفي رازي«نام انگليسي  »آزوفي آرابوس«
حل نمود و به گسترش علم كمك كرد. او هرگز مطالعۀ چيزي را كه دوست داشت ها آنروي ستارگان انجام داد. او مسائل زيادي را در رابطه با 

اره و محلي در كرٔه ماه آزوفـي آرابـوس ناميـدهسال بود. به اين دليل است كه سي و به آن معتقد بود ترك نكرد، حتي تا زماني كه بسيار كهن
شده تا او را به ياد داشته باشيم.

۳ پاسخ: گزينۀ -۵۸
۴۷۶۹۶۰كد سؤال: 

»آوريم. ياد مي  به ، خاطر ............... ما صوفي رازي را به«ترجمه: بر اساس متن: 
ت و باور داشت) ترك كردن چيزهايي كه دوست داش۲  ) انجام تحقيقات بر روي ستارگان۱
) حل كردن مسائل زيادي مربوط به ستارگان۴  گذاري آزوفي آرابوس بر روي مكاني در ماه ) نام۳
۴ پاسخ: گزينۀ -۵۹

۴۷۶۹۶۱كد سؤال: 

شود؟ يك مربوط مي به كدام ۲در خط » them«ترجمه: كلمۀ 
) ستارگان۴  شناسان ) ستاره۳  ) مسلمانان۲  ) مسائل۱
۲ پاسخ: گزينۀ -۶۰

۴۷۶۹۶۲د سؤال: ك

ترجمه: او چگونه به گسترش علوم كمك نمود؟
) او مسائل زيادي مربوط به ستارگان را حل نمود.۲  ) او براي يك سياره نامي انتخاب كرد.۱
) او تا جوان بود آسمان را موردمطالعه قرار داد.۴  ) او ستارگان و آسمان را دوست داشت.۳
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ـۀ( ۳ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ ـوم رشت   )تجربی عل
  

 
  )۱ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۱

۳۳۰۸۳۰كد سؤال: 

نسبت دهد. B، دقيقاً يك عضو از مجموعۀ Aهر عضو مجموعۀ در صورتي تابع است كه به  Bبه  Aنكته: رابطه از 
كنيم. ها را بررسي مي با استفاده از نكتۀ باال، هريك از گزينه

تواند چندين معلم داشته باشد.  آموز مي : يك دانش۲گزينۀ   تواند چندين كارمند داشته باشد.  : يك شركت مي۱گزينۀ 

: هر ايراني، دقيقاً يك كد ملي دارد. ۴گزينۀ   ن فرزند داشته باشد. تواند چندي : يك پدر مي۳گزينۀ 

)۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۲
۳۵۴۶۹۰كد سؤال: 

0aنكته: با فرض    0وb  براي رسم نمودار ،y f (x a) b    كافي است نمودارy f (x)  راa  واحد به راست وb واحد به باال منتقل
كنيم.

yنكته: براي رسم نمودار  f (x)   كافي است نمودارy f (x) ها قرينه كنيم. را نسبت به محور طول
 صورت زير است: ها به درستي رسم شده است. شكل درست ساير گزينه ، به۱گزينۀ مطابق نكات نمودار 

21: ۲گزينۀ  2y (x )      1: ۳ گزينۀ 2y x    21: ۴ گزينۀ 2y (x )  

)۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳
۳۳۴۴۴۸كد سؤال: 

نامند. اگر دامنۀ تابع نكته: اگر دامنه و برد يك تابع برابر باشد و هر عضو از دامنۀ تابع دقيقاً به همان عضو در برد نظير شود، تابع را هماني مي
yدر نظر بگيريم، نمودار آن همان خط  Rهماني را  x  است كه با معادلۀf (x) x شود. هم نمايش داده مي

داريم: fپس در تابع  ها با هم برابر است. مرتب مرتب نشان دهيم، مؤلفۀ اول و دوم زوج صورت زوج مطابق نكته، اگر تابع هماني را به

1
2 2 3 5 2 1

2 1 2 1a
f ( ) a a

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


            

 

بنابراين:
1ab 

)۱ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴
۳۳۰۸۳۶كد سؤال: 

ه هـيچ دو زوج مرتـب متمـايزي داراي مؤلفـۀ اول برابـرهاي مرتب داده شده است، در صورتي تابع است ك صورت زوج اي كه به نكته: رابطه
نباشند؛ يعني اگر مؤلفۀ اول دو زوج مرتب برابر بود، آنگاه مؤلفۀ دومشان هم بايد برابر باشد.

)ÍMIU fيا -۱ ,m ) ,( ,m ) f m m m m (m )(m ) m              2 2 23 2 3 2 2 0 2 1 0 2
كنيم: قبول بودن هريك از اين مقادير را بررسي مي اكنون قابل

1مرتب متمايز  تابع نيست، چون دو زوج 2( , 1و  ( 1( , داراي مؤلفۀ اول يكسان هستند. (
 m : f ( , ) , ( , ) , ( , ) 2 3 4 1 2 1 1 

 1 3 1 1 2 2 1m : f ( , ) , ( , ) , ( , )    

1mبنابراين فقط    پاسخ است. ۱قبول است، پس گزينۀ  قابل
)۲ ، درس۵(فصل  ۱ات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي صمشخ ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵

۳۳۰۸۳۴كد سؤال: 

yنكته: در تابع  f(x)  به مجموعه مقاديري كهx تواند اتخاذ كند، دامنۀ تابع و به مجموعه مقاديري كه  ميy تواند اتخاذ كند، برد تـابع مي
گوييم. مي

كنيم. ها را بررسي مي ريك از گزينهبا توجه به نكتۀ باال، ه
  D ( , ] , R [ , ]2 1 0 2   ۱: گزينۀ

0 2 1 2D ( , ] , R [ , )     ۲: گزينۀ
  D [ , ] , R [ , )2 1 0 2   ۳: گزينۀ

2 1 2 1D [ , ] , R [ , ]      ۴: گزينۀ

2

1

y

x

2

1

y

x

y

x

2

1
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)۲ رس، د۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶
۳۳۰۸۳۹كد سؤال: 

دقيقاً يك پيكان خارج شده باشد. Aكه با نمودار پيكاني داده شده است، در صورتي تابع است كه از هر عضو مجموعۀ  Bبه  Aنكته: يك رابطه از 
يكان خارج شود.عضوي وجود ندارد؛ زيرا بايد از يك عضو دامنه، دو پ با توجه به نكتۀ باال، تابعي با دامنۀ دوعضوي و برد سه

كنيم: ها مثال ارائه مي براي ساير گزينه

:۲گزينۀ :۱گزينۀ 

R: يك تابع ثابت با دامنۀ ۴گزينۀ 

)۲ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲۱پاسخ: گزينۀ  -۶۷
۳۳۲۲۹۰كد سؤال: 

yصورت  نكته: هر تابع به ax b  رسم است. شود كه با دو نقطه از آن قابل يك تابع خطي ناميده مي
0مطابق شكل، تابع از نقاط  3( , 2و  ( 0( , ) گذرد، پس:  مي  

(*)
3 0 3 (*)

30 2 2 0 2 3 0 2

a( ) b b
y ax b

a( ) b a b a a

   
                

3صورت پس ضابطۀ تابع به 32y x  :است، بنابراين  

34 4 3 6 3 32f ( ) ( )         

)۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۸
۳۳۲۲۸۹كد سؤال: 

بنـاميم، تـابع ثابـت را معمـوالً بـا معادلـۀ kناميم. اگر اين عضو را  ثابت مي را كه برد آن تنها شامل يك عضو است، تابع fنكته: تابعي مانند 
f (x) k دهيم. نمايش مي

عضوي است، پس: مطابق نكته، برد تابع تك
      a a a a2 3 3 3 6 2

صورت  به fدر مجموعه، برد تابع  aاري مقدار  گذ با جاي 1 1صورت  و ضابطۀ تابع بهf (x)  5آيد، بنابراين  درمي 1f ( ) .
)۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۹

۳۳۲۲۹۳كد سؤال: 

كنيم: ها را جداگانه رسم مي ابتدا هريك از ضابطه

است.  رو ودار نهايي مطابق شكل روبهپس نم

پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ 
)۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۰

۳۳۴۴۵۲كد سؤال: 

نامند. اگر دامنۀ تابع شود، تابع را هماني مينكته: اگر دامنه و برد يك تابع برابر باشد و هر عضو از دامنۀ تابع دقيقاً به همان عضو در برد نظير 
yدر نظر بگيريم، نمودار آن همان خط  Rهماني را  x  است كه با معادلۀf (x) x شود. هم نمايش داده مي

بنـاميم، تـابع ثابـت را معمـوالً بـا معادلـۀ kناميم. اگر اين عضو را  است، تابع ثابت مي را كه برد آن تنها شامل يك عضو fنكته: تابعي مانند 
f (x) k دهيم. نمايش مي

4
3f (x) 3تابعي ثابت است 2 4 44 4 3 2 4 2 3

f ( ) g( )g g( ) f ( ) f ( )       تابعي هماني است

بنابراين:
45 9 1 5 9 5 12 173g( ) f ( )       

2
1

3

a

b

A B

1

2

1

2

A B

x

y

1

x

y

2 0y x ; x  x2 1 0y x ; x   

y
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)۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲: گزينۀ پاسخ -۷۱
۳۵۴۷۰۰كد سؤال: 

3ابتدا با توجه به اينكه  1:با استفاده از ضابطۀ اول داريم ،
3 3 1f ( )   

3اكنون با توجه به اينكه  3 1 1f ( )   تفاده از ضابطۀ دوم داريم:، با اس
23 1 3 1 2 3 1 4 2 3 2 3 2 2f ( ) ( ) ( )          

)۱ ، درس۶ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۲
۳۳۲۲۸۸كد سؤال: 

ب وجود داشـته باشـد،انتخا nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  نكته (اصل جمع): اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد؛ به
mبراي انجام كار مورد نظر  n .روش وجود دارد

 ها انجام شود. در اصل جمع نهايتاً قرار است كار مورد نظر فقط به يكي از روش
روش، مرحلـۀ mاي هركدام از اين روش و بر mطوري كه براي انجام مرحلۀ اول  نكته (اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل دو مرحله باشد؛ به

mروش انجام داد، در كل كار مورد نظر با  nدوم را بتوان به  n انجام است. روش قابل
است. مطابق اصل ضرب داريم: ACDEو  ABE ،ABDEسه راه وجود دارد. اين سه راه شامل مسيرهاي  Eبه  Aبراي رفتن از 

3راه    3 9  : E
راه ۳

B
راه ۳

A مسيرABE   

2راه  3 2 12   :E
  راه ۲

D
راه ۳

C
  راه ۲

A مسيرACDE
    

3راه  1 2 6   :E
  راه ۲

D
راه ۱

B
راه ۳

A مسيرABDE

9بنابراين طبق اصل جمع از  12 6 27   توان از  راه ميA  بهE .رفت
)۱ ، درس۶ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳

۳۵۴۷۰۳كد سؤال: 

برابر است با: توانند يكسان باشند، پس تعداد حاالت ها مي نوع غذا بايد مختلف باشد، اما نوشيدني ۲

42 36 1512  
۴  


۳  


۳  


۶  


۷

غذاي اولغذاي دوم (متمايز)نوشيدني اولنوشيدني دومدسر
  )۳ ، درس۵ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۴

۳۵۴۷۰۷كد سؤال: 

21دار تابع ابتدا با استفاده از قوانين انتقال، نمو 3y (x )    كنيم. را رسم مي

واحد به چپ ۱هاxقرينه نسبت به محور

واحد به باال ۳

fنمودار تابع  (x)  2با محدود كردن دامنۀ تابع باال به بازٔه 1[ , ) آيد: دست مي به

fطبق نمودار، برد  (x)  1برابر با 3( , ] .است

y

x1

2
21 3y (x )   

3

x

y

1
1

21y (x )  
x

y 2y x

x

y
21y (x ) 

1

1

y

x1

2
3

2
1

1

y f (x)
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)۱ ، درس۶ فصل( ۱ رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵
۳۳۲۲۹۹كد سؤال: 

مرحلـۀ روش، mروش و براي هركدام از اين  mطوري كه براي انجام مرحلۀ اول  نكته (اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل دو مرحله باشد، به
mروش انجام داد، در كل كار مورد نظر با  nدوم را بتوان به  n انجام است. روش قابل

انتخاب وجود داشـته باشـد، nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  نكته (اصل جمع): اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد؛ به
mظر براي انجام كار مورد ن n .روش وجود دارد

گيريم: را در نظر مي ABCDچهارضلعي 
شود. براي رنـگ حالت رنگ مي ۲باشد)، به  A(چون نبايد همرنگ  Bحالت رنگ كرد. رأس  ۳توان به  را مي Aرأس 

Dوجـود دارد. بـراي رأس حالـت  ۲همرنگ شـود)،  Aتواند با  باشد، ولي مي B(چون نبايد همرنگ  Cكردن رأس 
۲تصميم بگيريم، بنابراين براي حـل مسـئله  Cو  Aهاي  همرنگ باشد)، بايد با توجه به رنگ Cو  A(چون نبايد با 
گيريم: همرنگ باشند، در نظر مي همرنگ يا غير Cو  Aحالت كلي كه 

3 2 2 12    اصل ضربتعداد حاالت  
  

 
  

 A  وC همرنگ : حالت اول
حالت ۳    حالت ۲    حالت ۱    حالت ۲

يا
3 2 1 1 6     اصل ضربتعداد حاالت  

  

 
  

 A  وC همرنگ : حالت دوم غير
حالت ۳    حالت ۲    حالت ۱    حالت ۱

12پس طبق اصل جمع كل حاالت برابر  6 18  .است 
حالت خواهد داشت. ۱همرنگ باشد، پس  Bتواند با  نمي Cهمرنگ نيست، از طرفي  Aبا  Cدقت كنيد كه در حالت دوم 

۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۶
۲۹۲۹۰۹كد سؤال: 

هاي لنفي است. هاي لنفي است. طحال جزء اندام هاي لنفي و اندام هاي لنفي، مجاري لنفي، گره رگدستگاه لنفي شامل لنف، 
.شود يم اهرگيس وارد بلكه شود، ينم سرخرگ وارد هرگز لنف .دهد يم انجام را لنف يۀتصف كار ،يلنف گره ندارند. يكنواختي يپراكندگ يلنف يها گره

۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۷
۲۹۲۹۱۵كد سؤال: 

و كبد جزو دستگاه گوارش. شود يمحسوب م يلنف يها طحال جزو اندام
۱شناسي  زيست ۴فصل وسط * حيطه: كاربرد * مت: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۸

۲۹۳۴۴۲كد سؤال: 

هاي انقباضي اكتين و ميوزين هستند كه با ترشح آنزيم پروترومبيناز و داراي پروتئين هستند رنگ و بدون هسته اي بي ها قطعات ياخته گرده
شـود و در فرايند تشكيل لخته دخالت دارند. پروترومبين نوعي پروتئين خون است كه در حضور آنزيم پروترومبيناز به ترومبين تبـديل مي

كند. ديل ميترومبين هم پروتئين فيبرينوژن خون را به فيبرين تب
۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۹

۲۹۳۴۴۳كد سؤال: 

). در مخروط سـرخرگي، سـينوس۱كند (علت نادرستي گزينۀ  صورت دو تلمبه عمل نمي ها گردش خون ساده است، بنابراين قلب به در ماهي
)۴و  ۲هاي  خون تيره و در سرخرگ پشتي، خون روشن جريان دارد. (علت نادرستي گزينه سياهرگي، بطن، دهليز و سرخرگ شكمي،

۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۰
۲۹۳۴۴۸كد سؤال: 

كنند. درستي كامل مي عبارت را به» ج«و » ب«، »الف«
هاي دنبـال افـزايش تقسـيم ياختـه شود، پس بر توليد اريتروپويتين افزوده و به كسيژن مواجه ميچون شخص سالم در ارتفاعات با كمبود ا

يابد. بهر (هماتوكريت) افزايش مي شود و خون تر مي بنيادي در مغز استخوان، گويچۀ قرمز بيشتري ساخته و خون او غليظ
  نادرست است.» د«درست هستند و جملۀ » ج«و » ب«، »الف«پس جمالت 

۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۱
۲۹۳۴۵۳كد سؤال: 

ها درست هستند. شكل مربوط به دستگاه گردش خون حشرات است، بنابراين همۀ عبارت
۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۲

۲۹۱۸۷۵كد سؤال: 

هاي پالسما و افزايش مصرف نمك و مصرف كم مايعات توان به كمبود پروتئين اي را خيز يا ادم گويند. از عوامل خيز مي ياخته افزايش آب ميان
دهنـد هاي پالسما فشار اسمزي پالسما را افزايش مي شود. پروتئين هاي لنفي مانع خيز مي به رگ» لنف«اي  ياخته اشاره داشت. ورود مايع بين

شوند. و مانع خيز مي
۱شناسي  زيست ۴فصل سط * حيطه: دانش * متو: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۳

۲۹۱۸۸۲كد سؤال: 

ها جمـع شوند، زيرا هنگام استراحت قلب، ديوارٔه كشسـان سـرخرگ ها سبب حفظ پيوستگي جريان خون و هدايت آن در بدن مي سرخرگ
راند. جلو مي  شود و خون را با فشار به مي

A B C D

CBA D

A B

CD
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۱شناسي  زيست ۴فصل * حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۴
۲۹۲۹۱۶كد سؤال: 

:ها نهيگز ريعلت رد سا
دارد. يچند قسمت ۀهست ليو نوتروف يدو قسمت ۀهست لينوفيائوز )۱
دار دارند. دانه ۀاختي انيم اخته،يهر دو  )۲
اند. وجود آمده به يديلوئيم ياديبن يها هاختياز  اختهيهر دو  )۴
۱شناسي  زيست ۴فصل  * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۵

۲۹۳۴۴۱كد سؤال: 

ي وها در ايمنـ سيلين نقش دارد. گلوبولين فيبرينوژن در انعقاد خون و آلبومين در حفظ فشار اسمزي خون و انتقال بعضي از داروها مثل پني
زا اهميت دارند. مبارزه با عوامل بيماري

۱شناسي  زيست ۵فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۶
۲۹۳۴۴۴كد سؤال: 

شوند. نامند، بنابراين همۀ موارد مشاهده مي هر هرم و ناحيۀ قشري مربوط به آن را يك لپ كليه مي
۱شناسي  زيست ۵فصل اربرد * ك: حيطه*  متوسط: لسؤا مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۷

۲۹۳۴۵۰كد سؤال: 

(سرخرگ كليـه) A(سياهرگ كليه) و  B). در ۱(سياهرگ كليه) خون روشن در جريان است (علت درستي گزينۀ  B(سرخرگ كليه) برخالف  Aدر 
شـود (سرخرگ كليه) پروتئين يافت نمي Aميزناي) برخالف ( C). در ۲(ميزناي) است (علت نادرستي گزينۀ  Cدار كمتر از  مواد زايد نيتروژن

).۴(ميزناي) گلوكز وجود ندارد (علت درستي گزينۀ  C(سياهرگ كليه) گلوكز وجود دارد، ولي در  B). در ۳(علت درستي گزينۀ 
۱شناسي  زيست ۵فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸

۲۹۳۴۵۱كد سؤال: 

نادرست است.» د«درست هستند، اما جملۀ » ج«و » ب«، »الف«هاي  جمله
پردازد. بـا ماهي به دفع محلول سديم كلرايد غليظ مي اي كوسه روده شوند. غدد راست ها از آبشش دفع مي در ماهيان آب شور، گروهي از يون

كند. ماهيـان آب شـور، آب هايي را تبادل مي ها يون مۀ ماهيهاي خوناب و آب محيط، متفاوت است، پس آبشش ه توجه به اينكه غلظت يون
نوشند. زياد مي

۱شناسي  زيست ۵فصل *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹
۲۹۳۴۵۵كد سؤال: 

و متن كتاب همۀ موارد درست هستند. با توجه به شكل
۱شناسي  زيست ۵فصل *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰

۲۹۳۷۷۸كد سؤال: 

اي است. (علت نادرستي عبارت الف) اي ماهيچه مثانه كيسه
شود. (علت نادرستي عبارت ب) بندارٔه بين مثانه و ميزراه، هنگام تخليۀ مثانه باز مي

(علت درستي عبارت ج) هاي بندارٔه داخلي ميزراه و ديوارٔه ميزناي از نوع صاف و غيرارادي هستند. ياخته
شود. (علت درستي عبارت د) اي ديوارٔه مثانه سبب فعال شدن سازوكار تخليۀ ادرار مي هاي ماهيچه كشيدگي ياخته

۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۱
۲۹۶۸۰۰كد سؤال: 

گرده، لنفوسيت و فيبرين وجود دارد. شود كه در آن پس از خونريزي، لخته تشكيل مي
شوند. ها توليد و وارد جريان خون مي قطعه شده و گرده ها در مغز استخوان قطعه كاريوسيت مگا

۱شناسي  زيست ۵فصل *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۲
۲۹۶۸۱۲كد سؤال: 

هرگ كليه) گلوكز وجود دارد.(انشعابي از سيا Cابران) و  (سرخرگ و Bدر 
 ها: علت رد ساير گزينه

(انشعابي از سياهرگ كليه) گلوكز وجود دارد. Cخورده نزديك) و  (لولۀ پيچ D) در ۱
كنندٔه ادرار) آمينو اسيد وجود ندارد.  (مجراي جمع F) در ۲
د دارد.(انشعابي از سياهرگ كليه) اوره وجو Cكنندٔه ادرار) و  (مجراي جمع F) در ۳
۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۳

۳۲۸۱۸۷كد سؤال: 

ها: علت نادرستي ساير گزينه
شوند. هاي ناپيوسته در كبد (جگر) يافت مي ) مويرگ۲
هاي ناپيوسته. كنند، نه مويرگ يهاي درشت را محدود م دار با داشتن اليۀ پروتئيني، عبور مولكول هاي منفذ ) مويرگ۳
هاي كوچـك انجـام ها بر اساس نياز بافت به اكسيژن و مواد مغذي، با تنگ و گشاد شـدن سـرخرگ ) تنظيم اصلي جريان خون در مويرگ۴

شود. مي
۱شناسي  زيست ۴فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۴

۳۲۸۱۹۱كد سؤال: 

دهد. ائوزينوفيل را نشان مي» ۴«لنفوسيت و شمارٔه » ۳«مونوسيت، شمارٔه » ۲«بازوفيل، شمارٔه » ۱«شمارٔه 
بازوفيل و ائوزينوفيل و مونوسيت منشأ ميلوئيدي دارند و لنفوسيت منشأ لنفوئيدي دارد. مونوسيت و لنفوسيت هر دو بدون دانه هستند.

۱شناسي  زيست ۴و  ۳، ۲هاي  فصل*  كاربرد: طهحي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۵
۳۲۸۱۹۲كد سؤال: 

همۀ موارد درست هستند.
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)۳(فصل  ۱يطه: كاربرد * فيزيك ح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۶
۴۳۰۵۸۶كد سؤال: 

tW K K K m(v v ) m(( v ) v ) mv K          2 2 2 2 2
2 1 2 1 1 1 1 1

1 1 13 8 82 2 : قضيۀ كار و انرژي جنبشي 2

)۳ فصل( ۱ فيزيكيطه: كاربرد * ح* ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳اسخ: گزينۀ پ -۹۷
۴۳۰۱۵۵كد سؤال: 

t C AW K m(v v ) / ( ) J        2 21 1 0 2 400 100 302 : قضيۀ كار و انرژي جنبشي2

0 2 10 18 36mgW mg h / ( ) J        

كار نيروي وزن به مسير حركت بستگي ندارد.
)۳ فصل( ۱ فيزيك * متوسط * حيطه: كاربرد: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۸

۴۳۰۴۸۷كد سؤال: 

AB AB B A B AW U (mgh mgh ) mg(h h ) mg( ) mg            30 10 20
BC C B C BU U U mgh mgh mg( ) mg        20 30 10
AB
BC

W mg
U mg

 
 

20 210
)۳ فصل( ۱ فيزيك*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۹

۴۳۰۸۹۷كد سؤال: 

ات آب داخل اسـتكان و آب هر ذرّه بستگي دارد. هرچند انرژي هركدام از ذرّ انرژي دروني يك جسم، هم به تعداد ذرّات جسم و هم به انرژي
م برابرند، اما چون مقدار آب داخل سماور (تعداد ذرّات آن) بيشتر است، انرژي دروني آب داخل سماور بيشتر است.ه باداخل سماور 

)۳ل (فص ۱: كاربرد * فيزيك حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰
۴۳۱۳۷۰كد سؤال: 

f

E mgh mv / ( ) J
W E E J

E mv J

                  
    


2 2
2 2

2 1
2

1 1

1 1 1 110 2 6 16 13 64 772 2 2 2 77 100 231 1 1 400 1002 2 2
)۳ فصل( ۱ فيزيك* * حيطه: كاربرد  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

۴۳۰۱۵۱كد سؤال: 

2 2
1 3

1 2 2 10 45 900 302
mE E mv mgh v gh v
s

            

2 2
1 2 2 2

1 1
2 2E E mv mgh m(v )   

2 2
2 2

1 1 130 10 30 402 2 3m m h m( ) h m        

ايم. انشي در نظر گرفتهسطح زمين را مبدأ انرژي پتانسيل گر
)۳(فصل  ۱* فيزيك * حيطه: كاربرد ؤال: متوسط س مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲

۴۳۰۶۳۰كد سؤال: 

kgm V ( ) ( m ) kg
m

     3 3 5
310 200 2 شده روي مولد در هر ثانيه : جرم آب ريخته 10

شود: اتالف انرژي، انرژي پتانسيل گرانشي آب به انرژي جنبشي تبديل مي با توجه به عدم
K U mgh J       5 82 10 10 100 2 10

8 83 3 2 10 1 5 104 4K / J      انرژي الكتريكي توليدي

av
W / JP / W / kW

t s


     


8 8 51 5 10 1 5 10 1 5 101
)۳ فصل( ۱ فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳

۴۳۰۰۸۹كد سؤال: 

·p» n¼U¼¶
n¼U¼¶ n¼U¼¶

tW W W K K

mg (h h ) W W mg(h h )

   

       
2 1

2 1 2 10
قضيۀ كار و انرژي جنبشي: 

n¼U¼¶
Â]»oiav

W mg(h h )
P W

t t
  

   
 

2 1 900 10 60 1200045
Â]»oi
Áj»n»

Â]»oi (·H¼U) ÁroºHkÅnj KveoM ½jpIM kÅnj KveoM ½jpIM %Áj»n» (·H¼U) ÁroºH
P
P

       
12000100 100 100 6020000

1

2

3

v

3
v

0v 

2h

h

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
مون

آز
 

ابی
زشی

ار
 

فت
رش

پی
 

یلی
حص

ت
 

حلۀ
مر

 ۳  |  
شتۀ

ر
 

وم
عـل

 
ـبی

تجر

۱۴

)۴ فصل( ۱ فيزيك*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
۴۳۰۲۹۶كد سؤال: 

درست است.» ب«فقط گزارٔه 
:ها گزارهدليل نادرستي ساير 

هاي معيار نيست. الف) در حال حاضر، ترموكوپل ديگر جزو دماسنج
)است هاي كلوين و سلسيوس كامالً يكسان  پ) تغيير دما در مقياس T )   هاي سلسيوس و فارنهايت يكسان نيست. اما در مقياس

9
5( F )  

)۴(فصل  ۱: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
۴۳۰۳۱۲كد سؤال: 

رود، الكل موجود در مخزن وسطي و لولۀ سمت چپ دماسنج انبساط يافته و جيوه در لولۀ سمت راست بـه بـاال رانـده ميي كه دما باال هنگام
طور برد، بنابراين در لولۀ سمت راست اعداد از پايين به باال بايد زيـاد شـوند. بـه شود و شاخص فوالديِ لولۀ سمت راست را با خود باال مي مي

برد، بنابراين در لولۀ سمت چپ رود و شاخص فوالديِ سمت چپ را باال مي با كاهش دما، الكل منقبض شده و جيوه از طرف چپ باال ميمشابه، 
هاي فوالدي در هر شاخه به فنرهاي ريزي متصل هستند. زماني كه سطح جيوه در آن شاخه بـاال اعداد از پايين به باال بايد كم شوند. (شاخص

كننـد؛ توسط فنرها نگه داشته شده و حركت نميهاي فوالدي  شاخصشوند، اما با پايين آمدن سطح جيوه،  سمت باال برده مي نيز بهها  رود، آن
گيرد.) در نتيجه شاخص سمت راست در مقابل دماي بيشينه و شاخص سمت چپ در مقابل دماي كمينه قرار مي

)۴ فصل( ۱ فيزيك*  كاربرد :حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶
۴۳۰۱۸۸كد سؤال: 

T T

F T / F
F F

       
        
      

273
9 9 1 1 85 59 9325 5

)۴ فصل( ۱ فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷
۴۳۰۲۴۴كد سؤال: 


                 

31 1 3
1 1 1 1

10 1 3 103 3 3
L L T L TL V
V V T V V T V V V

1
100 %0 3V /

V
  درصد تغييرات حجم

)۴ فصل( ۱ فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
۴۳۰۳۱۱كد سؤال: 

كند: رشد مي برنج ابعاد فضاي خالي با همان ضريب انبساط

L L T L / mm          5
1 2 10 100 100 0 2

2 1 100 0 2 100 2L L L / / mm     

1Lتذكر: در رابطۀ  L T    1، اگرL ب را بر حسmm گذاري كنيم،  جايL آيد. دست مي متر به نيز بر حسب ميلي
)۴ فصل( ۱ فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹

۴۳۰۳۶۳كد سؤال: 

¸ÄoÃvÃ±¬ ýoËV V V    :شدٔه گليسيرين حجم سرريز

¸ÄoÃvÃ±¬ ¾zÃ{ ¸ÄoÃvÃ±¬ ¾zÃ{V V T V T ( )V T            1 1 13 3

¸ÄoÃvÃ±¬ ¸ÄoÃvÃ±¬) )/ ( ( ) / (              6 6 44 63 27 10 200 80 30 4 63 27 10 10

¸ÄoÃvÃ±¬ ¸ÄoÃvÃ±¬ ¸ÄoÃvÃ±¬/ / / /
K

          4 4 4 14 63 10 0 27 10 4 9 4 9 10

)۴ فصل( ۱ فيزيك* * حيطه: دانش  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
۴۳۰۵۵۶كد سؤال: 

آب درجۀ سلسيوس به باال با افزايش دما، حجم ۴سپس از و يابد  درجۀ سلسيوس، حجم آب كاهش و چگالي آن افزايش مي ۴از دماي صفر تا 
شود. زياد و چگالي آن كم مي

)۲ فصل( ۱ حيطه: دانش * شيمي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
۳۷۳۹۲۰كد سؤال: 

شده درست هستند. هاي داده همۀ عبارت
)۲ فصل( ۱ شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲

۲۹۸۳۶۵ؤال: كد س

پذيري گاز اوزون از گاز اكسيژن بيشتر است. واكنش
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)۲ صل ۱ شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
۳۹۳۶۸۲كد سؤال: 

درست هستند.» ت«و » ب«هاي  عبارت
NO)اكسيد  دليل وجود گاز نيتروژن دي اي هواي آلوده، به  ب) رنگ قهوه است. 2(

ت)
mol O mol NO

g O / mol NO
g O mol O

  3 2
3 2

3 3

1 124 0 548 1  

هاي نادرست: بررسي عبارت
دهد. طور معمول با گاز اكسيژن واكنش نمي پذيري بسيار كمي دارد؛ به همين دليل به الف) گاز نيتروژن واكنش

مربوط به توليد اوزون در اليۀ تروپوسفر است.» III«پ) واكنش 
)۲ فصل( ۱ شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴

۳۳۰۷۳۰كد سؤال: 

هاي بيشتري داشته باشد. بر اساس قانون آووگادرو، در شرايطي كه فشار و دما يكسان باشد، حجم گازي بيشتر است كه تعداد مول
هاي آن رابطۀ مستقيم دارد. تعداد ذرات سازندٔه هر ماده با تعداد مول

، بايد توجه داشت كه بيشتر بودن جرم مقداري از يك گاز در مقابل گاز ديگر، ممكن است ناشي از بيشتر بودن جرم مولي آن۲رد گزينۀ در مو
باشد.

)۲ فصل( ۱ شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
۳۹۳۶۸۳كد سؤال: 

)۴يابد. (رد گزينۀ  ورت خطي افزايش ميص در فشار ثابت، با افزايش دما حجم گاز به
است. ليتر ۴/۲۲مول از هر گازي  ۱(فشار يك اتمسفر و دماي صفر درجۀ سلسيوس)، حجم  STPاز طرفي در شرايط 

mol Ne / L Neg Ne / L
g Ne mol Ne

   1 22 410 11 220 حجم گاز نئون1

)۲ فصل( ۱ شيمي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
۳۵۴۸۳۲ كد سؤال:

251 445 10/ 
230اتم ۳ 1 6 02 108 1 1

/ mol /
mol
    ها در ظرف تعداد اتمA ۱

251 445 10/ 
230اتم ۲ 1 6 02 1012 1 1

/ mol /
mol
    ها در ظرف تعداد اتمB ۱

23 230 1 6 02 1012 7 224 101 1
/ mol / /

mol
    ها در ظرف تعداد مولكولB

0 1 22 412 26 881 1
/ mol / L / L

mol
    حجم گاز در ظرفB

35 2 14 62 4
/ /

/
 

0 1 448 35 21 1
/ mol g /

mol
     جرم گاز در ظرفA

0 1 212 2 41 1
/ mol g /

mol
     جرم گاز در ظرفB

)۲ فصل( ۱ حيطه: كاربرد * شيمي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
۴۷۷۸۷۲كد سؤال: 

−¼¶O / 2
16 0 532

Â²¼¶ ´\eÂ²¼¶ ´\e
// /  12 40 5 24 8 

V V / / T / K / C
T T T

      1 2
2

1 2 2

22 4 24 8 302 25 29 25273
)۲ فصل( ۱ شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸

۴۶۸۶۲۰كد سؤال: 

mol LiAlH mol H mol Fe g Fe/ g LiAlH / g Fe
g LiAlH mol LiAlH mol H mol Fe

    4 2
4

4 4 2

1 4 1 567 6 44 838 1 1 1 

)۲ فصل( ۱ ربرد * شيميحيطه: كا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹
۴۹۶۴۵۰كد سؤال: 

XO X O 4 22
mol XO mol O g O

/ g XO / g O
(M )g XO mol XO mol O

   


4 2 2
4 2

4 4 2

1 2 327 56 1 9264 1 1 

M g mol  1188
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)۲ فصل( ۱ شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
۳۳۳۹۶۳كد سؤال: 

درست هستند.» ت«و » پ«هاي  عبارت
نادرست: هاي بررسي عبارت

شوند. حتي در حضور كاتاليزگر و جرقه با يكديگر وارد واكنش نمي 2Hو  2Nالف) در دما و فشار اتاق، مخلوط 
شود. عنوان كود به خاك تزريق مي طور مستقيم به ب) آمونياك به

)۳ فصل( ۱ شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
۳۹۵۶۲۱كد سؤال: 

هاي كرٔه زمين تقريباً ثابت است. شده در آب شود، جرم كل مواد حل كره مي كره وارد آب با توجه به اينكه ساالنه مقدار زيادي مواد گوناگون از سنگ
)۳ فصل( ۱ شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲

۳۹۱۵۳۴ؤال: كد س

ها بيشتر است. در آب دريا، نسبت به ساير يون Clو  Naهاي  جرم يون
)۳ فصل( ۱ شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳

۳۹۱۵۳۶كد سؤال: 

B AD C

AgNO (aq) NaCl (aq) AgCl (s) NaNO (aq)  3 3   

نادرست: هاي بررسي عبارت
دهند. با يكديگر واكنش نمي NaNO3و  NaClالف) 

است. ۴شدٔه اين واكنش، برابر با  پ) مجموع ضرايب مواد در معادلۀ موازنه
)۳ فصل( ۱ حيطه: كاربرد * شيمي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴

۵۰۶۵۵۴كد سؤال: 

NH) آمونيوم نيترات: ۱  NO4 ۱و نسبت شمار كاتيون به آنيون:    اتمي ؛ داراي آنيون چند3

1و نسبت شمار كاتيون به آنيون:   اتمي ؛ داراي آنيون چندBa(OH)2) باريم هيدروكسيد: ۲
2

Fe) فسفات: II) آهن(۳ (PO )3 4 3و نسبت شمار كاتيون به آنيون:   اتمي اي آنيون چند؛ دار2
2

Na) سديم سولفات: ۴ SO2 ۲و نسبت شمار كاتيون به آنيون:    اتمي ؛ داراي آنيون چند4
)۳ فصل( ۱ حيطه: كاربرد * شيمي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵

۴۸۱۰۹۴كد سؤال: 

يون است: ۲شامل  KNO3هر واحد 

IÀï·¼Ä IÀï·¼Ä nIμ{ A
/mol KNO / mol / / N      3

12 12 0 12 0 24 0 24101
Alهر واحد  O2 يون اكسيد است: ۳شامل  3

ÁIÀï·¼Ä nIμ{ A
xg x xmol Al O mol O O N        2 2

2 3 3 3102 102 102

A A
x/ N N x / / g       0 24 3 102 0 08 8 16102  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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