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ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

شـــریحیت پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 2512518فارسي ادبيات و زبان

دقيقه 25265020زبان عربي

دقيقه 25517517فرهنگ و معارف اسالمي

دقيقه 257610020زبان انگليسي

دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ100ها:  تعداد كل پرسش
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  ...............  جز بهها درست است،  معني واژگان در تمام گزينه -1
  (قفا: پشت) -(مولع: آزمند) -(عمله: كارگران) )2  (تيمار: توجّه) -(فضل: دانش) -(ورطه: هالكت) )1  
  (هنگامه: شلوغي) -(فروغ: درخشان) -) (زهي: آفرين)4  (قرابت: خويشي) -(نمط: روش) -وج)) (خيره: لج3  

  هاي كدام گزينه همگي درست است؟ با توجه به شماره، معني واژه -2
  مُحال: ناممكن -2    شوخ: آلودگي -1  
  آخُره: ميان دو كتف -4    بيشه: نيزار -3  
  كند. دهد يا كرايه مي كراي: كسي كه اسب و شتر و االغ كرايه مي -6  وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم -5  
  بهيمه: ستوران  -8    بنشن: گلزار -7  
  1 (5- 6- 8  2 (1- 2- 4  3 (2- 3- 5  4 (1- 2- 7  

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» پوييدن -بنان -مُمِد -سنا -قسيم«هاي  معني واژه -3
  رفتن -سرانگشت -مددكننده -روشنايي -) صاحب جمال2  سوي مقصد حركت به -انگشت -دهادامه دهن -پاداش -اندام ) خوش1  
 جوي چيزي و جست -دختران -رساننده ياري -نور -) صاحب جمال4  تالش -انگشت -دهنده ادامه -ستايش -) زيبارو3  

  است؟ نادرستهاي كدام گزينه از نظر اماليي  يكي از واژه -4
  قالب شعر و نثر -طمأنينه و آرامش -ۀ دورٔه فراعنهمجسّم -) دلّاك و قيّم1  
  هاي گچ هاي خشت و خورده پاره -مسلخ گرمابه -مال حالل -زن و تيزپا ) غلغله2  
  بيغوله و ويرانه -علَم و پرچم -خواستن و تمنّا -) صداي خشك و نارسا3  
  يال و غارب -خلف صدق نياكان -نقوش اسليمي -پاره ) پالس و گليم4  

  وجود دارد؟» غلط اماليي«دام گزينه در ك -5
چنــد بــه جــان تحفــۀ غــم پــيش فرســتيهر  )1

 

شـــــادي و طـــــرب در دل عشّـــــاق فضـــــايي 
 

رشتۀ گوهر شـود مـوجي كـه واصـل شـد بـه بحـر )2
 

زيــر تيــغ يــار اي جــان پــيچ و تــاب از بهــر چيســت؟ 
 

ــت3 ــن نعم ــكر اي ــه ش ــن ب ــري ك ــقان نظ ــه عاش ) ب
 

ـــا  ـــاه مط ـــو پادش ـــيعم ت ـــالم مط ـــن غ ـــه م عك
 

ـــر4 ـــبا افس ـــد ص ـــد هده ـــر ننه ـــه س ـــرا ب ) چ
 

ـــت  ـــليمان گف ـــر س ـــبا را ب ـــهر س ـــه وصـــف ش ك
 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارت  -6
  كدام اعجاز از اين فراتر كه اگر مخلوق خواستي كه اين معاني در عبارت آرد بسي كاغذ مستغرق گشتي و حقّ سخن بر اين جمله گزارده نشدي.) 1  
  راغ شير مقصور گردانيدم و در نصيب خويش غافل بودم و اين گاو را به خدمت آوردم تا غربت و مكانت يافت و من از محل خويش بيفتادم.همّت بر ف) 2  
  خوردن از من سزاوارتر كه مادّت حيات من از شكار غوك بود و امروز ابتاليي افتاده است كه آن بر من حرام گشته است.  گفت: كيست به غم) 3  
  سبب ايثار، خود را در اين اعراض كردن در ميان نبيني. به اي در وجود آيد عظيم داري آنچه خداي آن را عظيم داشته است و چون از تو ذّره و) 4  

  است؟ در كمانك مقابل آن درست آمده» تعليميِ منثور«نام پديدآورندٔه چند اثر  -7
   -گلسـتان (سـعدي) -اتـاق آبـي (سـهراب سـپهري) -سـفرنامه (ناصـر خسـرو) -نامه (عنصرالمعالي كيكاووس) قابوس -نامه (عطار) الهي«  

  »زده (جالل آل احمد) ارزيابي شتاب -ديوار (محمدي اشتهاردي)
  ) پنج4  ) چهار3  سه )2  دو )1  

  ............... جز بهها درست است،  هر دو آرايۀ مقابل تمام گزينه -8
بـــه يـــاد لعـــل تـــو و چشـــم مســـت ميگونـــت )1

 

ــه ميز جــام   ــي ك ــي لعل ــم، م خــورم خــون اســت غ
 

 تشبيه) -(جناس 

ـــــاد )2 ـــــي فره ـــــر داغ ز محروم ـــــه جگ دارد ب
 

ــــد  ــــار برآي ــــينۀ كهس ــــه از س ــــه ك ــــر الل ه
 

تلميح) -(حسن تعليل 
بــاكي عشــق ) عجــز و قــدرت نشــود مــانع بــي3

 

ـــت  ـــي اس ـــيالب يك ـــدا در ره س ـــاه و گ ـــۀ ش خان
 

 تشخيص) -(تناقض 

حـــــاداســـــت ز گلـــــزار ات ) بـــــويي شـــــنيده4
 

ــد  ــس كش ــار و خ ــل از خ ــاز گ ــه ن ــي ك ــر بلبل ه
 

 تشبيه) -(تضاد 

  ؟شود ديده مي »ميزيآ  حس« ۀرايآ  ،ر چند بيت از ابيات زيرد -9
 شـنوم؟ ) اين چه بوي است كه از باد صـبا مـيلفا

 

 شـنوم؟ وين چه خاك است كـز او بـوي وفـا مـي 
 

 خيــزد نافــۀ مُشــك تتــاري كــه ز چــين مــي )ب
 

 شــنوم بــويش از سلســلۀ مــوي شــما مــي 
 

 اد صبح از مـنِ خـاكي اگـرش گـردي نيسـت) بج
 

ــي  ــرا م ــرد چ ــخن س ــس زو س ــر نف ــنوم؟ ه  ش
 

 رســد ايــن قاصــد فرخنــده كــز او ) از كجــا مــيد
 

ـــي  ـــيدلقا م ـــهِ خورش ـــژدٔه آن م ـــنوم م  ش
 

ــام ر گ) ه ــاز پي ــبا ب ــد ز س ــه هده ــتآ ن  ورده اس
 

 شـنوم چه مرغي اسـت كـزو حـال سـبا مـيين ا  
 

  ) پنج4  ) چهار3  سه )2  دو )1  

 ۵ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۱ فارسی      ۱ درس و ستایش :۳ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  ...............  جز بهها تماماً درست است،  هاي مقابل همۀ گزينه آرايه -10  22
) گــر نــداري ســر آن كــز ســر جــان درگــذري1

 

ــــن  ــــه مك ــــتانۀ جانان ــــرگس مس ــــم در ن چش
 

 استعاره) -(مجاز 

) نام نيـك عاشـقان چـون در جهـان بـدنامي اسـت2
 

ـــك  ـــام او ني ـــد ن ـــدنامي برآي ـــه ب ـــاو ب ـــام آن ك ن
 

 تضاد) -(تناقض 

ــــــه3 ــــــي پادش ــــــود ) يك ــــــه ب زاده در گنج
 

ـــــود  ـــــاك و ســـــرپنجه ب ـــــو ناپ كـــــه دور از ت
 

 كنايه) -(ايهام 

ز مســـتي پيمـــان اي بـــا مـــي و پيمانـــه ) بســـته4
 

ــن  ــه مك ــر پيمان ــان در س ــن و ج ــان ك ــرك پيم ت
 

 تشخيص) -(جناس 

  ترتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ به» حسن تعليل، ايهام تناسب، مجاز، تشبيه و استعاره«هاي  آرايه -11
 شـود گـدازم و روشـن نمـي الف) چون شـمع مـي

 

 كاين خود چه آتشي است كه در مـا فتـاده اسـت؟ 
 

 يا در هـم آمـد زيـن حـديث هولنـاكب) روي در 
 

 توان دانست بـر رويـش ز مـوج افتـاده چـين مي 
 

ــويم ــرّه ش ــد غ ــروز چن ــكفتگي ام ــدين ش  ج) ب
 

ــرداييم  ــان ف ــه پژمردگ ــت ك ــن اس ــو روش  چ
 

ــد ــيد برآم ــه خورش ــد ك ــه گوين ــردم هم  د) م
 

ـــابي  ـــك نق ـــب تاري ـــي در ش ـــر برفكن  گ
 

ــاده ــد ي ــرك آم ــرغ زي ــت آن م ــرا حكاي  ) م
 

ــويش   ــاي خ ــه پ ــادمب ــقت افت ــو در دام عش  چ
 

  ه -ج -الف -ب -) د4  د -ه -ج -الف -) ب3  ب -ج -ه -الف -) د2  د -الف -ج -ه -) ب1  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» و ششم هارمچاول، دوم، «زمان فعل در جمالت  -12

اي را از  جر نيمهآ و داشت  اي كه در چند قدمي او خم شده بود با نگاهي تند و تيز به بنّا و ديوار سفيد خيره شد. به سر طاس و قرمز بنّاي خپله«  
  »زد. سختي پريده بود. قلبش مثل يك گنجشك اسير در سينۀ او پرپر مي به لرزيد و رنگش هايش مي ، نگاه كرد. دستداشت روي زمين برمي

  عيدبماضي  -ماضي ساده -ماضي بعيد -) ماضي بعيد1  
  عيدبماضي  -ماضي ساده -ماضي بعيد -) ماضي ساده2  
  ماضي استمراري -ستمرارياماضي  -دماضي بعي -) ماضي ساده3  
  ستمرارياماضي  -ستمرارياماضي  -ماضي بعيد -) ماضي بعيد4  

  شود؟ ديده مي» واو ربط«در كدام بيت  -13
ـــرد1 ـــم ز دســـت بب ـــاقي دل ـــان كرشـــمۀ س ) چن

 

ــنيد  ــت و ش ــرگ گف ــرم نيســت ب ــي دگ ــا كس ــه ب ك
 

ــانع بحــر را گــرداب از جــوش و خــروش2 ) نيســت م
 

يـــا مـــرا؟مهـــر خاموشـــي چـــه ســـازد بـــا لـــب گو  
 

ــان3 ــه گم ــن، انديش ــود م ــود و نب ــت ) در ب ــا داش ه
 

ــن  ــتم م ــه هس ــه ك ــن نكت ــد اي ــدا ش ــق هوي از عش
 

ــت4 ــت و نيس ــكرانگيز هس ــكر ش ــو نيش ــم چ ) نطق
 

جــــز زهــــرِ غصــــه بهــــري از آن نيشــــكر مــــرا 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ بهشده  هاي مشخص نقش دستوري واژه -14
ــرا  ــر م ــهس ــاله هم ــ س ــق توس ــارت ز عش  خُم

 

ـــه دل  ـــرا هم ـــه  م ـــوا رويروزه ب ـــت ه  توس
 

  مسند -متمم -مسند -) صفت4  مسند -متمم -نهاد -) صفت3  متمم -مفعول -مسند -) قيد2  متمم -متمم -نهاد -) قيد1  
  در كدام گزينه در همۀ جمالت، ترتيب اجزاي جمله درست است؟ -15

ــت )1 ــاقي اس ــت ب ــنج قناع ــود ك ــر نب ــنج زر گ گ
 

ـــه آن داد   ـــن دادآنك ـــدايان اي ـــه گ ـــاهان ب ـــه ش ب
 

  
ــــدم )2 ــــاد طمــــع ببري ــــن همــــان روز ز فره م

 

كـــه عنـــان دل شــــيدا بـــه لـــب شــــيرين داد 
 

  
) خــوش عروســي اســت جهــان از ره صــورت لــيكن3

 

ـــدو عمـــر خـــودش كـــاوين دادهر  كـــه پيوســـت ب
 

  (كاوين: مهريه) 
ـــد4 ـــون ش ـــافظ خ ـــۀ دوران دل ح ـــف غصّ ) در ك

 

ــــوام  ــــه ق ــــت اي خواج ــــراق رخ ــــدين داد از ف ال
 

  
  در كدام گزينه نقش دستوري ضمير پيوسته در هر دو مصراع يكسان است؟ -16

گــــرم زمانــــه ســــرافراز داشــــتي و عزيــــز )1
 

ـــــودي  ـــــتان ب ـــــاك آس ـــــّزتم آن خ ســـــرير ع
 

ــــدليب )2 ــــر آواز عن ــــم اث ــــرد در دل ــــون ك چ
 

هـــــيچ نمانـــــدم تحملـــــي چنانكـــــهگشـــــتم  
 

ـــان3 ـــي زم ـــق وي اي مفت ـــن ز عش ـــنعم مك ) م
 

ـــــدهمعـــــذور   ـــــو او را ندي اي دارمـــــت كـــــه ت
 

) دلــم كــه گــوهر اســرار حســن و عشــق در اوســت4
 

ـــو داري  ـــرش نك ـــو دادن گ ـــت ت ـــه دس ـــوان ب ت
 

  ...............  جز بهشود،  برداشت مي» خودستايي و كِبر«ها مفهوم  از همۀ گزينه -17
ــــوان1 ــــّريخ را ت ــــد م ــــن نباش ــــل م ــــا عق ) ب

 

ــــا  ــــيد را ذُك ــــد خورش ــــن نباش ــــل م ــــا فض ب
 

 ذكا: شدت گرمي)( 

ــــرده2 ــــم در جهــــان ) آنــــم كــــه بُ ــــمِ عِل ام عَلَ
 

بـــــــر گوشـــــــۀ ثريـــــــا از مركـــــــزِ ثَـــــــرا 
 

 (ثرا: زمين) 

) آمـــد نصـــيب مـــن ز همـــه مردمـــان دو چيـــز3
 

از دوســـــتان مـــــذلّت و از دشـــــمنان جفـــــا 
 

  

ــه همــه وقــت چــون فلــك4 ــتم ب ) عــالي اســت همّ
 

ــه همــه وقــت چــون هــوا  صــافي اســت نظــم مــن ب
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  همۀ ابيات كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارند؟ -18 3
ــــت نيســــت ــــن شــــرط آدميّ  گفــــتم اي

 

 گـــوي و مـــن خـــاموش مـــرغ، تســـبيح 
 

 

ــاغ ــاي ب ــد اســت زمســتان دع ــاكَ نعب ــف) ايّ  ال
 

ـــــاكَ نســـــتعين   در نوبهـــــار گويـــــد ايّ
 

ــت ــوراخ اس ــبيح از آن س ــۀ تس ــر دان  ب) جگ
 

ـــود را  ـــانَد خ ـــار رس ـــتۀ زنّ ـــه سررش ـــه ب  ك
 

ــناج)  ــان آش ــا از طوطي ــد و ثن ــر از حم ــالَم پ  ع
 

 رود پَـَرد چـون ذكـر مرغـان مـي مرغ دلـم برمـي 
 

 پـر نشسـته بـر سـر منبـر د) هزاران مرغ شيرين
 

 خوانــد كــه وقــت انتشــار آمــد ثنــا و حمــد مــي 
 

 خـوانم خندد ثنا و حمـد مـي ) چو رعد و برق ميه
 

 چــو چــرخ صــاف پرنــورم بــه گِــردِ مــاه، گَــردانم 
 

  ج -ب -) الف4  ه -د -) ب3  ه -د -) ج2  د -ج -) الف1  
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -19

ــــلم )1 ــــرفرازي حاص ــــادگي آن س ــــته از افت گش
 

ـــت  ـــن اس ـــاه م ـــوار كوت ـــايۀ دي ـــمان در س كĤس
 

ز فــيض خاكســاري دانــه نخــل پايــداري شــد )2
 

شـــود پيـــدا تـــو گـــر از پـــا درآيـــي شهســـواري مي 
 

ري نتـــوان كـــرد الزم اســـت) ســـعدي چـــو ســـرو 3
 

ـــــخت  ـــــا س ـــــي ب ـــــه ضـــــرورت فروتن بازوان ب
 

ـــدان پســـت4 ـــن خاك ـــه ازي ـــزين ك ـــادگي گ ) افت
 

شـــبنم بـــه آفتـــاب ازيـــن بـــال و پـــر رســـد 
 

  ...............  جز بهها با عبارت زير تناسب مفهومي دارند،  همۀ گزينه -20
  » بدهد، از داور مستغني باشد. كه داد از خويشتنهراندر همه كاري داد از خويشتن بده، كه «  

ــيش1 ــرس ) پ ــروز بپ ــود ام ــوان خ ــن و دي ــتي ك دس
 

ـــوان را؟  ـــي دي ـــردا فكن ـــه ف چـــه ضـــرور اســـت ب
 

ـــو دي رفـــت و فـــردا نيامـــد بـــه دســـت2 ) چ
 

حســاب از همــين يــك نفــس كــن كــه هســت 
 

ــل3 ــاب خج ــيچ ب ــه ه ــر ب ــش محش ــيَم ز پرس ) ن
 

گـــردد از حســـاب خجـــل كـــه خودحســـاب نمـــي 
 

ــــ4 ــــس را ك ــــارغ) نف ــــردا ف ــــۀ ف ردي از انديش
 

ــــردي  ــــابش ك ــــروز حس ــــر ام ــــابانه گ خودحس
 

  ها متفاوت است؟ مفهوم كدام گزينه با مفهوم ساير گزينه -21
ــــرو )1 ــــوند ب ــــدّ ره ش ــــرت س ــــوه گ ــــزار ك ه

 

هـــــزار ره گـــــرت از پـــــا درافكننـــــد، بايســـــت 
 

ســـختي ايـــام نتوانـــد مـــرا خـــاموش كـــرد )2
 

ــده  ــ خن ــد م ــر باش ــوه و كم ــك در ك ــون كب راها چ
 

) چه سازد سختي دوران به جان سـخت مـا صـائب؟3
 

ـــاري را  ـــك كوهس ـــت كب ـــروا نيس ـــوه پ ـــغ ك ز تي
 

) كمــر نبســته بــه قصــد هــالك خــود چــون شــمع4
 

ــــرد؟  ــــواني ب ــــاج زر ت ــــان ت ــــزم جه ــــا ز ب كج
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -22
 همه غيبـي تـو بـداني، همـه عيبـي تـو بپوشـي

 

 ي تـو فزايـيي تـو بكـاهي، همـه كمّـهمه بيشـ 
 

 

جويي كه تا فرمـان حـق نبـود چه مي ز حق جو آن )1
 

ــــردن  ــــوري رواك ــــد از ســــليمان حاجــــت م نياي
 

نيســـت در قســـمت حـــق ره كمـــي و بيشـــي را )2
 

ــرنج  ــيش م ــا ب ــو ي ــر رزق ت ــه نظ ــد ب ــم آي ــر ك گ
 

) چو خاك در شـدم در زيـر پـاي خـود عزيـزم كـن3
 

ـــتان  ـــيش آس ـــه پ ـــزت ك ـــدان ع ـــواريي دارمب ت خ
 

اسـت بـه حـق رسـيدهآنكـه نياز اسـت ز خلـق  ) بي4
 

ــود   ــظ ب ــارغ از لف ــمون زدههرف ــه مض ــه ب ــت ك اس
 

  است؟ تقابلكدام گزينه با يكي از مفاهيم مندرج در عبارت زير در  -23
آيد،  ود، مُمدّ حيات است و چون برمير  منّت خداي را عّزوجلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي كه فرو مي«  

  »مفرّح ذات. پردٔه ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزي به خطاي منكَر نبُرد.
) گـــر غبـــار بنـــدگي ســـازي طـــراز آســـتين1

 

بــــر درِ قربــــت تــــواني گشــــت خــــاك آســــتان 
 

 (طراز: نقش و نگار جامه) 

ــــو2 ــــان ت ــــه مهم ــــاي آر ك ــــه ج ــــكر ب ) شُ
 

ـــــي  ـــــود م ـــــ روزي خ ـــــوخ ـــــوان ت وَرد از خ
 

  

كنــــد كــــه رو در فســــق و عصــــيان مــــيهر) 3
 

ــــــي  ــــــم م ــــــدر رزق او ك ــــــزد ان ــــــد اي كن
 

  

پوشـي پـرده بـر افعـال خـود پوشـيدن اسـت ) پرده4
 

كس را كنـــي پوشـــيده، ســـتّار خـــوديهـــرعيـــب  
 

  

  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -24
دليــــــل عليــــــل و فكــــــر ســــــقيم بـــــه )1

 

ــــــي شنا  ــــــديم؟ك ــــــفات و ذات ق ــــــد ص س
 

  (سقيم: ناسالم) 
ـــــــــفته2 ـــــــــرد در ذات او آش ـــــــــي ) خ راي

 

ـــــــي  ـــــــب در راه او ب ـــــــت طل ـــــــايي دس وپ
 

  
ـــت3 ـــد گف ـــه خـــود توان ) وصـــف حـــق، حـــق ب

 

ــــــفت  ــــــد سُ ــــــرد ندان ــــــر را خ ــــــن گه اي
 

  
ـــــــال ) خـــــــواهي آن4 ـــــــزد متع ـــــــا ز اي ه

 

كــــــه بــــــود در قيــــــاس عقــــــل، محــــــال 
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  آمده است؟مفهوم بيت زير در كدام گزينه  -25  44
ـــاموز ـــه بي ـــق ز پروان ـــحر عش ـــرغ س  اي م

 

ـــ  ـــدك ـــد و آواز نيام ـــان ش ـــوخته را ج  ان س
 

  

ـــت1 ـــواد شهرهاس ـــن از س ـــي م ـــرمۀ خاموش ) س
 

ــرا  ــد م ــفر باش ــرت در س ــگ عش ــرس گلبان ــون ج چ
 

ـــي2 ـــا دل ب ـــكوت ب ـــر س آرزو خـــوش اســـت ) مه
 

ــــت آرزو  ــــو گوياس ــــود چ ــــه س ــــي چ از خامش
 

حــديث) بــا آنكــه اهــل مدرســه اللنــد از ايــن 3
 

آنجــا چـــو نيــك در نگـــري قيــل و قـــال توســـت 
 

قــراري برفروخــت ) عشــق در هــر دل كــه شــمع بــي4
 

ــــه  ــــين پروان ــــود اول ــــار ب ــــب اظه ــــر ل اش مه
 

 
  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین(:  

الةَ  موایأق و( -۲۶ کاةَ  آتوا و الصَّ   :)اللّهِ  ِعندَ  تَجدوه رٍ یخ ِمن ألنفِسکم تُقّدموا ما و الزَّ

  .دیابی یم را آن خداوند نزد ،دفرستی یم شیپ یخوب از هرچه و دیده زکات و دیدار یپا به را مناز و) ۱  

  .دیبای یم خدا نزد در ،دیبفرست شیپ خودتان یبرا ها یخوب از که آنچه همه و دیبده را زکات و دیکن برپا را مناز و) ۲  

  .افتندی خداوند نزد را آن ،فرستادند شیپ شیخو یبرا یخوب از که آنچه هر و دادند زکات و داشتند یپا بر را مناز و) ۳  

  .دیابی یم خداوند نزد را آن ،دیبفرست شیپ خودتان یبرا یخوب از هرچه و دیبده را زکات و دیدار یپا به را مناز و) ۴  

  »:!لِسانِه یعل قلِبه ِمن الِحکمةِ  عُ ینابیَ  ظََهرَت َصباحاً  نَ یأربع لِلّه أخلََص  َمن« -۲۷

  !شود یم ظاهر او زبان بر یو  قلب از حکمت ۀچشم ،شود خدا مخلص صبح چهل هرکس) ۱  

  !گردد یم آشکار زبانش و قلب بر حکمت یها چشمه ،شود مخلص خدا یبرا صبح چهل که یکس) ۲  

  !دیگرد ظاهر زبانش و قلب در حکمت های شمهچ ،شد مخلص صبح چهل خدا یبرا که یکسهر ) ۳  

  !شود یم ظاهر زبانش بر قلبش از حکمت های چشمه ،شود مخلص خداوند یبرا صبح چهل هرکس) ۴  

   ............... آموز دانش »:!أسئلَتها أجابَْت  ما لِذلکَ  و ِبها اإلستهزاءَ  تَقصدُ  املُعلّمةُ  أنَّ  تَظُنُّ  الطّالبةُ  کانِت « -۲۸

  ! نداد یپاسخ چیه االتشؤ س به و دارد را کردنش مسخره قصد ممعلّ  خانم کرد یم رفک) ۱  

  !نداد پاسخ ممعلّ  االتؤ س به نیبنابرا و دارد را او کردن مسخره قصد مشمعلّ  که کرد یم گامن) ۲  

  !نداد جواب یو  االتؤ س به خاطر نیا به و دارد را کردنش مسخره قصد ممعلّ  که کرد یم گامن) ۳  

  !نداد جواب االتؤ س به خاطر نیهم به و کند مسخره را او دارد قصد ممعلّ  خانم که بود کرده کرف) ۴  

  »:!نَ یالکاِفر القومِ  یعل نََرصَهم و أقداَمهم ثَبََّت  و َصرباً  نَ یمنؤ املُ  یعل أفَرغَ  ربُّنا« -۲۹

  !گرداند روزیپ افرانک بر و کرد استوار را ها قدم و کرد عطا منؤ م افراد به را صرب ما پرودگار) ۱  

  !گرداند روزیپ کافر قوم بر را ها آن و کرد استوار را شانیها گام و کرد عطا صرب منانؤ م به ما پرودگار) ۲  

  !گردان روزیپ کافر قوم بر را ها آن و کن استوار را شانیها گام و کن عطا نیمنؤ م بر را صرب پرودگارا) ۳  

  !گردان روزیپ کافران گروه بر را شانیا و کن استوار را شانیها قدم و نک عطا صرب منؤ م افراد به پرودگارا) ۴  

  »:!َمطراً  ِمنها نِزُل یُ  سوفَ  الّذي ذا َمن نفيس يف أقوُل  و ومِ یالغ یإل أنظرُ  کنُت « -۳۰

  !کند یم نازل ها آن از را یباران که ستیک نیا مگوی یم خود با و کنم یم نگاه ابرها به) ۱  

  !کرد خواهد نازل ها آن از را یباران که ستیک نیا گفتم یم خود با و ستمگرین یم ابرها به) ۲  

  !کرد خواهد نازل را یباران که است یکس چه نیا مگوی یم خودم با و کنم یم نگاه ابر به) ۳  

  !کند یم نازل را یباران ابرها از که ستیک نیا گفتم یم شنتیخو با و کردم یم نگاه ابرها به) ۴  

ِف  ِمنَ  أخُرجَ  و کتفي یعل َمحفظَتي أُعلَِّق  أن طَلَبني و الباِب  أمامَ  املُعلّمُ  أحرضين« -۳۱   »:!الصَّ

  !شوم خارج کالس از دوشم بر فمیک انداخنت با که خواست و آورد درب مقابل به را من ،ممعلّ ) ۱  

  !گردم خارج السک از و اندازم دوشم بر را فمیک که خواست من از و شد حارض درب مقابل در مممعلّ ) ۲  

  !شوم خارج کالس از و ندازمیب دوشم بر را فمیک که کرد درخواست من از و آورد درب یجلو  به مرا ممعلّ ) ۳  

  !بروم رونیب کالس از و انداخته خود کتف بر را فیک که کرد درخواست و کرد احضار درب یجلو  به مرا ممعلّ ) ۴  
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  :الخطأ نِ یِّ ع -۳۲ 5

ِف  یإل متحانِ اإل  ِبأوراقِ  املُعلّمُ  جاءَ ) ۱     !آمد کالس به امتحان های برگه با ممعلّ : !الصَّ

  !نجات دهم خداغیر  پرستش از را خود که کردم تالش: !اللّهِ  رِ یغ ِعبادةِ  ِمن نفيس اُنقذَ  أن حاولُت ) ۲  

  !شود یجار  مادرم و پدر یبرا من آمرزش طلب پاداش که دوارمیام: !لِوالديَّ  اسِتغفاري أجرُ  جريیَ  أن أرجو) ۳  

  !دمیپرس را یمهمّ  الؤ س ها آن از و کردم درنگ دوستانم نزد ای لحظه: !ُمهاّمً  االًؤ س سألتُهم و أصدقايئ ِعندَ  لحظةً  لِبثُت ) ۴  

ح نِ یِّ ع -۳۳ جمةِ  يف حَ یالصَّ   :الرتَّ

  !کند یم یزندگ سال یس از تر شیب کالغ: !أکرثَ  أو َسنةً  نَ یثالث ُش یعیَ  الُغراُب ) ۱  

  !میکن ادی را جنگ در زمانیعز یشهدا وستهیپ دیبا: !الَحرِب  يف األعزّاءَ  ُشهدائنا دامئاً  لَِنذکرْ ) ۲  

  ؟پرسید یم من از چرا :گفت و داد پاسخ تنبل آموز دانش به: تَسألُني؟ لِمَ  :قاَل  و املُتکاِسُل  الطّالُب  أجابَه) ۳  

  !نشو وارد ها آن نیب در پس ،ندگوی یم راز هم با تدوستان که یهنگام: ! مَنهیب تَدُخْل  فال تناجونَ یَ  ألصِدقاءُ ا کان إذا) ۴  

  »:!میدید تازه و تر یها شاخه یدارا یدرختان ،مگشتی یبرم سفر از که یهنگام« -۳۴

فرِ  ِمنَ  نَرجعُ  کّنا ملّا) ۱     !النَِّرضةِ  الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  نایرأ السَّ

فرِ  ِمنَ  نُراجعُ  کّنا ملّا) ۲     !املُستِعرةِ  الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  نایرأ السَّ

  !املُستِعرةِ  الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  شاهدنا سفرٍ  ِمن نَرجعُ  کّنا نامیح) ۳  

  !النَِّرضة الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  شاهدنا سفرِنا ِمن رجعنا کّنا نامیح) ۴  

  »:!آمدم دنشید یبرا دوم بار یبرا من و باستیز چه عتشیطب و مازندران های جنگل« -۳۵

  ! ةِ یالثّان لِلمرّةِ  عِتهایطب ارةِ یلِز جئُت  أنا و مازندرانَ  غابات أجمَل  ما) ۱  

  !ةِ یالثان لَِمرّة ةار یزّ لل جئُت  أنا و عتهیطب و مازندرانَ  غابات أجمَل  ما) ۲  

  !ةِ یالثان لِلَمرّة ارتهایلز جئُت  أنا و عتهایطب و مازندرانَ  غابات أجمل ما) ۳  

  !الثاين لِلَمرّة ارتهایلِز جئُت  أنا و ِجّداً  لةٌ یجم عتُهایطب و مازندرانَ  غاباتُ ) ۴  

 ۳۶ -۴۲( أجب عن األسئلة مبا یُناِسُب الّنّص  ثّم إقرأ الّنّص الّتايل(:  

 من الّشمس ضوء مرورِ  عند. ضیأب ضوء عن جُ نتَ یُ  إنّه و الّشمس أشّعة عن الّناتج الضوءِ  بسبب تتشکُّل  ظاهرة) کامن نیرنگ( قزح قوس «

. نهع صَدَرت یتالّ  جهته عکس یف ریسیلِ  املاء قطرة یف الّضوءُ  نعکُس ی و نعکاٌس اِ  ثمّ  نکسارٌ اِ  لها حدثُ ی ،یالجوّ  الغالف یف املاء قطرات خالل

 ضوء ینکرسُ  ،قزح قوس ظاهرة حدوث حال یف و مةیمستق ستیل و ةیمنحن جهات یف رُ یسی فإنّه املاء، قطرة داخل الّضوء نکرسُ ی عندما

می و ضیاألب مسالشّ   !»املختلفة األلوان ذات األشّعة من مجموعة یإل تقسَّ

  !قزح قوس...............  عن النَّصُّ  تحّدثی -۳۶

  ألوان) ۴  حدوث) ۳  خالق) ۲  َجامل) ۱  

  :حیالّصح نیّ ع -۳۷

  !الثّلج نزول بعد قزح قوس حدثی) ۲  !مختلفة قزح قوس ألوان َستیل) ۱  

  !أضواءه انکسار قزح قوس جامل أسباب یإحد) ۴  !الّشمس من اءهیض قزح قوس خذُ أ ی ال) ۳  

  ............... قزح قوس تشکّلی نامیح -۳۸

  !األنجم فی الّسامء بسهولةٍ  شاِهدنُ ) ۲    !برسعة بعده األمطار تنزل) ۱  

  !الثّلوج بشکل حبّاتٌ  تتساقط) ۴    !الّشمس ضوء نکرسی) ۳  

  :الخطأ نیّ ع النّص؟ حسب يسّ یالرّئ قزحِ  قوس لِ یتشک سبُب  هو ما -۳۹

  !املاء قطرات خالل من الّشمس ضوء مرور) ۲  !الّشمس أشّعة عن اتجالنّ  الضوء) ۱  

  !املاء قطرات یف الّنور نعکاسإ ) ۴    !أسود ضوء عن نتاجهإ ) ۳  

 ۴۰-۴۲( اإلعرايبّ  املحّل  و الکلامت ةیّ نوع يف حیالّصح نیّ ع(:  

  :»تتشکّل« -۴۰

  ةیفعل الجملة و »ظاهرة« فاعله / »ش ک ل« ماّدته -مخاطب مذکر مفرد -ُمضارعٌ  ٌل فع) ۱  

  ةیفعل جملة فاعله مع و فعٌل  / نیحرف ادةیبز یثالث دیمز -للغائبة -»تشّکلِت « :هیماض) ۲  

  الّنکرة اإلسم بعد ةیّ فعل جملة املحذوف فاعله مع / املفعول یإل حتاجی -»لیتشک« مصدره -ماٍض  فعل) ۳  

   ةیفعل جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم -»لشکِّ تمُ « :فاعله اسم -غائب مؤنث مفرد) ۴  
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  :»َصَدَرت« -۴۱  66

  فاعل له سیل / املفعول یإل حتاجی ال -للمخاطب -ةیاملاض األفعال من) ۱  

  ةیّ فعل جملة فاعله مع / یّ ثالث مجرد -للغائبة -ماٍض  فعل) ۲  

  املسترت »یه« ریضم فاعله / للمعلوم -مخاطب مؤنث مفرد -»نیتَصدر« مضارعه) ۳  

  محذوف فاعله و فعٌل  / املفعول یإل حتاجی -»ر د ص« ماّدته - وحده مللمتکلّ ) ۴  
  :»ظاهرة« -۴۲

  »حدوث« للموصوف صفة / »ظُهور« :جمعها -نثؤ م -معرفة) ۱  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضاٌف  / نکرة -مؤنث -مفرد) ۲  

  »حدوث« موصوفه و صفة / نکرة -»مظاهر« :جمعه -رمذکّ) ۳  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضاٌف  / »ة ر ظ« ماّدته -»فاعل« وزن یعل -نکرة) ۴  
  :نةیّ املُع الکلامت قراءة أو الحرکات ضبط يف الخطأ نِ یِّ ع -۴۳

َعة الَحضاراتُ  و مةُ یالَقد اآلثارُ ) ۱     !نِ یِبالدّ  اإلنسانِ  اهِتاممَ  تُؤکِّدُ  املُتََنوِّ

َة، األصنامَ  الّناُس  دَ شاهَ  ملّا) ۲     !حاکََمةلِلمُ  میإبراه أحَرضوا املَُکرسَّ

امواِت  َخلقِ  يف تَتََفکَّرونَ  کُنتُم) ۳     ! بالَِغة ِبِدقَّةٍ  األرِض  و السَّ

  ۴ ( 
َّ

  !الَجامَعةِ  َمعَ  الَربَکَة فَإنَّ  ،نَ یاإلثنَ  يکفیَ  الواِحدِ  طَعامَ  إن

  ) ۴۴-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  :للفراغات حیالّصح عنيِّ  -۴۴

ة  ............... ! ایالّدن هذه يف اإلنسانَ  هُ اللّ  رتُکیَ  مل) ۱     ُمکرسَّ

  نَِرضَة  ............... ! َجذَوتُها يالّت الّشمس یإل انظُر وَ ) ۲  

َر  ! الثّلج و املَطر ِمنه نزُِل یَ  الّسامء يف ُمرتاکِمٌ  بُخارٌ   ...............) ۳   َ   ةالرشَّ

نة يف الثّالث الفصُل ) ۴     فیالَخر  ............... ! فَصُل  ةِ یّ رانیاإل السَّ
  عن أسامء اإلشارة: الخطأعّین  -۴۵

  ) هذه األشجار ُغرَست يف حدیقتنا يف الّسنة املاضیة!۱  

  ) هؤالء العلامء یحاولون لتنبیه بالدهم بکّل جهد!۲  

  أرضکم بسحرهام!) هذان الّساحران یریدان أْن یخرجاکم من ۳  

  ) علینا أن نشکر ربّنا لذلک الّنعم!۴  
  فیه الرتکیب الوصفی: لیَس عّین ما  -۴۶

  ) ملّا رجع الّناس شاَهدوا أصنامهم مکّرسة!۱  

  ) حمل إبراهیم فأساً و کّرس جمیع األصنام إّال الّصنم الکبیر!۲  

  ین!) حّدثنا القرآن عن سیرة األنبیاء و رصاعهم مع أقوامهم الکافر۳  

  ) أرسل اللّه األنبیاء لیُبیّنوا الّرصاط املستقیم لِلّناس!۴  
  فیه:» ال«نوع  یختلفعّین ما  -۴۷

  ) ال تفّکروا يف شؤون اآلخرین!۲  ) اَعلم أنّک ال تحصُل علی الّنجاح دون اجتهاد!۱  

  البة!) ال تَخرُجي من املدرسة أیَّتُها الطّ ۴  ) املؤمنوَن ال یتّخذوا الکافریَن أولیاء!۳  

  علی الجمع املکّرس (جمع التکسیر)؟ تشتمل الأّی عبارة  -۴۸

  ) قد أثبتت التّجارب أّن کّل مائة غرام من العسل تعطي ثالمثائة ُسعرة حراریّة!۱  

  ) التّلمیذان تحّدثا يف الّصف حول مسألٍة و أصدقاؤهام حارضون يف هذِه الجلسة!۲  

  ینا!) نُکرّم خادمي مدرستنا و هم مشفقون عل۳  

  ) هل سمعت القوانین الّتي وضعوها للمساکین؟!۴  

  فیه املعدود: لیَس عّین ما  -۴۹

  ) جعل اللّه الّرحمة مئة جزء فأمسک عنده تسعة و تسعین جزءاً!۱  

  ) َسبٌع یجري للعبد أجرهّن و هو يف قربه بعد موته: من علّم علامً ...!۲  

  حکمة من قلبه علی لسانه!) من أخلص للّه أربعین صباحاً ظهرت ینابیع ال۳  

  ) الّنملة تقدُر علی حمل شیٍء یفوُق وزنها خمسین مرّة!۴  
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  عن األفعال يف العبارات الّتالیه:  حیالّصح عنيِّ  -۵۰ 7

  ) هؤالء الطّالبات ال تکتنب برسعٍة!۲  ) فاطمة و مریم ال یکتبان واجباتهام!۱  

 ) سوف نکتُب واجباتنا يف دفاترنا يف الیوم املاضی!۴  ) تکتب الطّالبة ما تقول معلّمتها علی ورقٍة!۳  

  
  باشد؟ يبه هدف م دنيرس ريگام در مس نياول  دٔهبنيز  فيكدام توص -51

  .باشد يراه حق م مودنياو در پ گريار يعامل مددرسان انسان كه  )1  
 .كمال ريدر مس يبطل زودگذر و راحت يها يانسان از خوش ٔه) عامل دوركنند2  
  .شود يها م و موانع حركت انسان ها هيدانش كه موجب شناخت سرما  نيسودمندتر  )3  
  .شود يم ژهيو  گاهياو در جا  ير يمخلوقات و قرارگ ريانسان بر سا  يدانش كه موجب برتر  نيسودمندتر  )4  
  دهد؟ يم نشان را مورد كدام با خود تقابل وضوح به انسان دشمن نيتر  دشمن -52

  ياخالق وجدان و عقل) 2    گرا خدا فطرت و عقل) 1  
  ياخالق وجدان و يكين به شيگرا ) 4    گرا خدا فطرت و يكين به شيگرا ) 3  
  است؟ مرگ با رابطه در معاد به نيمعتقد  دگاهيد  نيّمب نهيگز  كدام -53

  .است يماد بعد يبرا يغروب و يرماديغ بعد يبرا يطلوع) 2  .است انسان روح و جسم و ايدن بر يانيپا ) 1  
  .ديجد  ابعاد يبرا يآغاز  و انسان وجود ياصل قتيحق بر يانيپا ) 4  .است غروب كي يسو به طلوع كي از يپل) 3  
  شود؟ يم انيدوزخ ٔهزمر در او ير يگ قرار موجب ياله يها هيسرما  از كي كدام به انسان يتوجه يب د،ييبگو  ميكر  قران اتيآ  به توجه با -54

  تعقل و ياخالق وجدان) 2    تعقل و انيشوا يپ و امبرانيپ) 1  
  ارياخت و يامبران و پيشوايانپ) 4    ارياخت و ياخالق وجدان) 3  
 در شـده انيب مفهوم از برخاسته آن عملكرد و ستيچ ،است دانسته ميكر  قرآن در خوردن قسم قيال  را آن متعال خداوند كه نفس از مرتبه آن -55

  باشد؟ يم فهيشر  يۀآ  كدام
  )تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( -مطمئنه نفس) 2  )لِلّه يمَمات و حيايَمَ و ينُسُك و يصَالت ِانَّ قُل( -مهالّو نفس) 1  
  )لِلّه يمَمات و يَحيامَ و ينُسُك و يصَالت ِانَّ قُل( -مطمئنه نفس) 4  )تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( -امهلّو نفس) 3  
  اند؟ رسانده تحقق مرز به را مورد كدام رند،يگ يم ارقر  طانيش بيفر  معرض در يطوالن يآرزوها با كه يكسان -56

  گرانيد  از نهيك داشتن و شراب و قمار به اشتغال) 1  
  يطلب راحت و زودگذر يها يخوش با شدن ريدرگ) 2  
  ها آن يبرا تيهدا  شدن روشن از پس حق به نمودن پشت) 3  
  او يجيتدر  يفراموش و او از يدور  و متعال خداوند از غفلت) 4  
 نيـا  با يمولو. »ستين باك را تو ينكن فراموش را آن و يكن فراموش را ها زيچ جمله اگر ست،ين يكردن فراموش آن كه است زيچ كي عالم در« -57

  است؟ داشته را فهيشر  يۀآ  كدام مفهوم سمت به يآدم توجه جلب قصد كالم
  )كَفورا اِمّا و شاكِرا اِمّا ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا() 2  )نيالعِب نَهُمايبَ ما وَ االَرض وَ السّماوات خَلَقنا ما وَ() 1  
  )سَّواها ما و نَفسٍ وَ() 4  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ النّاس هايُّا  اي() 3  
  خداست؟ به نسبت انسان يۀاول شناخت گاه هيتك و مبنا  ٔهدهند نشان ريز  اشعار از كي كدام -58

ــــا  چــــو مــــا) 1 ــــوا و ميين ــــا در ن توســــت ز م
 

توســــت ز مــــا در صــــدا و ميكــــوه چــــو مــــا 
  

ــــا) 2 ــــدم م ــــا  ع ــــت و مييه ــــا يهس ــــا يه م
 

نمــــــا يفــــــان يمطلقــــــ وجــــــود تــــــو 
  

ـــت) 3 ـــنزد  دوس ـــن از تر كي ـــه م ـــن ب ـــت م اس
 

ــــــو   ــــــب ني ــــــه تر عج ــــــن ك دورم يو از م
  

ــ يا) 4 ــو لعق ــه ت ــ ب ــش در يباش ــب در و دان نشي
 

ــازد  ــر س ــل و نظ ــد عق ــه ص ــر لحظ ــه ه ــه ب ــا آنك ي
  

  است؟ افتهي يتجل ريز  ۀفيشر  اتيآ  از كي كدام در مطلب نيا  علت. كنند نابودش و رنديبگ را خدا وجود توانند ينم موجودات -59
  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََواب اهللاِ فَعِندَ() 2  )هللا إِلَي الفُقََراءُ نتُمُأ النَّاسُ يُّهَاا َايَ( )1  
   )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ وَ اهللاُ( )4  )رضِاأل  وَ السَّمَاَواتِ فِي مَن ۥلُهٌأيَس() 3  
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  باشد؟ يآدم يها استعداد تنوع و يطلب تينها  يب يگو پاسخ تواند يم كه است يز يچ گزينه حاكي از كدام -60  88
  .ها نشيب و ها شهياند  تنوع يايدن در يدمآ  ريتح و يسرگردان به توجه) 1  
  .طلبد يم محكم ٔهاراد و همت البته و ماست يخوشبخت ضامن كه بزرگ يهدف) 2  
  .شود يم ديجاو  يسرا از بردن بهره موجب و است آن شيآرا  و ايدن يكاال ميكر  قرآن ريتعب به آنچه) 3  
  .ياخرو اهداف به لينِ جهت در توجه تمام ساختن مصروف و يويدن و يفرع اهداف از كمال و تمام ممانعت) 4  

  رد؟يگ يم شيپ در را ريمس كدام ،بچشاند او به را واال و قيعم معرفت لذت خداوند خواهد يم كه يكس -61
  .كند يبندگ را خدا ،نحو نيبهتر  به و برده باال را خود يخودشناس تا كند يم تالش )1  
  .كند يم حركت و گذارد يم قدم زيچهر  در خدا دنيد  ريمس در ميتصم و عزم با) 2  
  .دينما  يم درك را وندخدا يبانيپشت و حكمت و كند يم هيتك شيخو  فطرت بر) 3  
  .برد يم يپ خداوند يوجود يغنا به ،فقر به نسبت درك شيافزا  با) 4  

  م؟يكن يم اشاره مورد كدام به ميكن انيب را آن از يگر يد  محصول ميبخواه اگر و شود يم استعداد ييشكوفا  موجب فهيشر  عبارت كدام اميپ به توجه -62
  يجوان به دنيبخش طراوت -»قُدَْرتِهِ يفِ وَ اهللاِ فِي التَّفَكُّرِ اِْدمَانُ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ« )1  
  يجوان به دنيبخش طراوت -»أَبَداً عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ«) 2  
  قلب يصفا و يپاك -»قُدَْرتِهِ يفِ وَ اهللاِ فِي التَّفَكُّرِ اِْدمَانُ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ«) 3  
  قلب يصفا و يپاك -»أَبَداً عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ«) 4  
  باشد؟ يم نهيگز  كدام درشده  انيب مطالب بر ناظر بيترت به ريز  اتياب -63

 تـر يـا گلشـن و گـل در تـو اي باغ تويي خوش 
 

ــا   ــه ي ــازدآنك ــر س ــرگس ت ــد ن ــل ص ــرآرد گ    ب
 ـــفا ـــور و ص ـــت ن ـــز معرف ـــي ك ـــد دل  دي

 

ـــه   ـــدهر ب ـــدا دي ـــد اول خ ـــه دي ـــزي ك    چي
 ـــم ـــير عل ـــي ش ـــيران ول ـــه ش ـــا هم  م

 

ــــه  ــــاد باشــــد دم حمل ــــان از ب ــــه م    دم ب
  شيدا يپ در ازين -يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا  -جامع اهداف انتخاب ضرورت) 1  
  بقا در ازين -يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا  -خلقت بودن مانهيحك به توجه) 2  
  شيدا يپ در ازين -زيهرچ در خدا تؤير  ۀالزم -خلقت بودن مانهيحك به جهتو ) 3  
  بقا در ازين -زيچهر  در خدا تؤير  ۀالزم -جامع اهداف انتخاب ضرورت) 4  

  است؟ آمده رونيب سربلند فهيشر  يۀآ  كدام اميپ فهم از .دهد يم سر را »بَداًأ عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ« ينوا كه كس آن -64
  )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ وَ اهللاُ( )1  
  )شَأن فِي هُوَ يَومٍ كُلَّ رضِاأل  و السَّماَواتِ فِي مَن ۥلُهُأيَس() 2  
  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّار ِإنَّ وَ لَعِب وَ لَهو إِلَّا الدُّنيَا الحَياة هَِذهِ مَا وَ() 3  
  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَال صَالِحاً عَمِلَ وَ اآلخِرِ اليَومِ وَ باهللاِ آمَنَ مَن() 4  
  نمود؟ ارائه »هستند؟ يكس چه وامدار را خودي هست جهان، موجودات «الؤ س به يمناسب پاسخ توان يم فه،يشر  عبارت كدام به استناد با -65

  )رضاهللاُ نورُ السَّماواتِ وَ اَال() 1  
   )الĤْخِرَةِ وَ الدُّنْيَا ثََوابُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّنْيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ مَنْ() 2  
  )الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ اهللاُ وَ اهللاِ إِلَي الْفُقَراء نتُمُأ النَّاسُ يُّهَاأ  اي() 3  
  )بِالْحَقِّ إِلَّا خَلَقْنَاهُمَا مَا بِينَلَاعِ بَيْنَهُمَا مَا وَ ْرضَأالْ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقْنَا مَا وَ() 4  

  است؟ كدام زير، تيب از مستنبط مفهوم -66
 خشــــك ابــــري كــــه بــــود ز آب تهــــي

 

ـــــــفت آب  ـــــــد از وي ص ـــــــي ناي    ده
  .ستين خودمان از وجودمان كه ميابي يم يا دهيپد  را خود كه است نيا  يخودشناس اثر نياول) 1  
  .نباشد يگر يد  به وابسته كه دارند بخشي يهست به ازين يابي يهست يبرا عالم يها دهيپد ) 2  
  .اوست قدرت و علم درك و خدا يبندگ و معرفت شيافزا  ،يهست جهان در ملأت ۀجينت) 3  
  .اند وابسته خداوند به آن هر در ،شدن جاديا  نخست ۀلحظ مانند موجودات ۀهم) 4  
  است؟ يتعال يبار  اقدس اتذ شناخت در انسان ييتوانا  عدم علتِ رگريتصو  نهيگز  كدام -67

  .باشد ها آن محاط كه دارد را يامور  درك قدرت انسان) 1  
  .باشد آن بر طيمح تواند ينم ما ذهن كه دارد يقتيحق خداوند) 2  
  .هاست آن از يذهن تصور ييتوانا  نامحدود، امور يهست شناخت ۀالزم) 3  
  .است آن هب انسان ذهن يدسترس و احاطه مستلزم خداوند، حضور درك) 4  
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  است؟ شده ميترس انسان يبرا ياخرو پاداش به دنيرس راه ،فهيشر  يۀآ  كدام در -68 9
  ).باشد مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن() 1  
  ).خداست نزد آخرت و ايدن پاداش و نعمت ،بخواهد را ايدن پاداش و نعمت هركس() 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() 3  
  )د؟يكن ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه() 4  

  ست؟يچ ارهايمع آن به نسانا توجه بازتاب و است ياله صفت كدام ،آن ريغ از لياص يها هدف انتخاب اريمع و مالك ۀارائ خاستگاه -69
   يزندگ هاي هدف قيدق و حيصح نشيگز  -حكمت) 1  
  يزندگ درست اهداف يبرا عمر ساختن مصروف -رحمت) 2  
  يويدن اهداف به توجه بدون ياخرو يها نعمت به دنيرس يبرا تالش -رحمت) 3  
  خود نشيب و نگرش رد تفاوت جاديا  يبرا قرآن در ياله تيهدا  و ييراهنما  از يبرخوردار  -حكمت) 4  

  شود؟ يم اعتقاد نيكدام ظهور و بروز به منجر دهد، ليتشك را انسان افكار و اناتيب ۀشير  گمان و ظنّ كه آنجا -70
  »اهللا ذاتِ يف تَفَكَّروا ال وَ ءيشَ كُلِّ يف تَفَكَّروا«) 2  )ظُنّونيَ اِلّا هُم ِان عِلم مِن بِذلكٍ لَهُم ما وَ() 1  
  )ايالدُّن اتُنايحَ الّا يهِ ما قالوا وَ() 4  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال و() 3  

  است؟ ها انسان از دسته كدام نگرش ميمستق بازتاب ،يزندگ يشاداب و نشاط دادن دست از -71
  . رديگ يم شيپ در را مرگ از يفراموش راه كه يطلب تينها  يب انسان) 1  
  .دارند هراس مرگ از گناه بار كوله داشتن ليدل به ،يقلب مانيا  رغم يلع كه معاد به نيمعتقد  از دسته آن) 2  
  . دنبران رونيب خود ذهن از را مرگ فكر دنتوان ينم و دانند يم ينابود را مرگ انسان، به يماد نگاه با كه ها آن) 3  
  .كنند يم جو و جست آخرت در را يقيحق يزندگ و نديب يم زودگذر و كوتاه يخواب همچون را ييا يدن يزندگ كه يافراد) 4  
  ابد؟ي يم تينيع تحت كدام شرايط بيترت به »او يبرا اضطراب و ميب از مونأم ياتيح« و »انسان يويدن اتيح يبرا تلخ يفرجام« خوردن رقم -72

  )حًاصَالِ عَمِلَ وَ الĤْخِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( -شود يستين و فنا اريد  يراه باره كي به) 1  
  )صَالِحًا عَمِلَ وَ الĤْخِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( -شود مواجه مرگ با گناه از يبار  كوله با) 2  
  »اِنتَبَهوا ماتوا فَاِذا امٌين النّاس « -شود يستين و فنا اريد  يراه ارهب كي به) 3  
  »اِنتَبَهوا ماتوا ذافَاِ امٌين النّاس« -شود مواجه مرگ با گناه از يبار  كوله با) 4  
  كرد؟ جو و جست توان يم نهيگز  كدام در را آن علت و باشد يم فهيشر  عبارت كدام از برداشت مورد مفهوم متعال، خداوند مستمر يرسان ضيف -73

  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 2  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -)نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 1  
  )االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 4  )االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ( -)نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 3  
  م؟يبر  يم يپ نهيگز  كدام درشده  انيب مطلب يدرست به م،يده قرار جهموردتو  را آن يبنا با مسجد كي  ۀرابط ميخواه يم كه آنجا -74

  .است متعال خداوند با مخلوقات  ۀرابط از يكوچك  ۀنمون ٔهدهند نشان رابطه نيا ) 1  
  .ندارد بنا به يوابستگ چيه مسجد يبقا راستا نيهم در و است مسجد گر نشيچ و دهنده نظم بنّا) 2  
  .ستين او به وابسته مسجد يبقا اما ،كند يبخش يهست مسجد به توانسته دقت تمام با ابنّ آنكه رغم يعل) 3  
  .است آن از ابنّ ينگهدار  و حفاظت گرو در مسجد يبقا اما ،ندارد وجود ابنّ به يوابستگ چيه مسجد شيدا يپ در) 4  
  شود؟ يم ريضم روشن انسان يبرا قتيحق كدام درك موجب مداوم، و مستمر يآگاه و علم داشتن م،يكر  قرآن اتيآ  به استناد با -75

 )اِنّا هَديناهُ السَّبيل اِمّا شاكِراً و اِمّا كفوراً() 1  
  )ةاآلخِر وَ ايالدُّن ثواب اهللا فَعِندَ ايالدُّن ثوابَ دُير يُ كانَ مَن() 2  
   )وانيَالحَ يَلَهِ ةاآلخِرَ الدّار ِانَّ و لَعِبٌ و لَهوٌ اِلّا ايالدُّن ةايالحَ هِذه ما وَ() 3  
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ فَال صالِحا عَمِلَ و اآلخر وميَال وَ اهللابِ آمَنَ مَن() 4  

  

76- Where …………… beautiful pictures you took when they arrive back from the printers? 
 1) are you going to put these 2) are you going to put those  
 3) will you put these  4) will you put those 
77- A: I’ve decided to celebrate my birthday.  

B: Oh, have you? How many …………… ? 
 1) people will you invite  2) people are you going to invite 
 3) will you invite people  4) people you are going to invite 
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1010  78- One of the most famous sites is VC Notifier, …………… service that sends you …………… SMS or 
e-mail message whenever the system is updated in any way. 

 1) the/ an 2) the/ the 3) a/ a 4) a/ an  
79- A: What is the problem? There are strange noises coming from the engine. 

B: I guess …………… . Let’s get off! 
 1) a car will break down  2) a car is going to break down 
 3) the car will break down 4) the car is going to break down 
80- Of all colors, gray lenses in sunglasses best …………… the eyes against the sun’s harmful rays.  
 1) regard 2) hurt 3) decorate 4) protect  
81- With five of us working, I’m …………… we can finish the job today and deliver it on time, as we 

promised. 
 1) helpful 2) hopeful 3) interested 4) dedicated  
82- In her paper she goes on to argue that scientists do not yet know enough about the …………… of 

the world. 
 1) pressure 2) nature 3) diary 4) donation  
83- The cost of food and clothing has increased in recent years. Similarly, fuel prices have risen quite 

…………… . 
 1) simply 2) nationally 3) safely 4) considerably 
84- If you want to become a …………… individual, you will need to do something amazing in life so 

everyone will remember you.  
 1) distinguished 2) dedicated 3) experienced 4) responsible  
85- The rich nations of the world will have to …………… at least a portion of the debt owed by the 

developing countries in order for the poor nations to make any real improvement. 
 1) provide 2) regard 3) forgive 4) improve  
86- People can also …………… terrible COVID-19 if they breathe in droplets from a person with 

COVID-19 who coughs out. This is why it is important to stay more than 1 meter (3 feet) away from 
a person who is sick. 

 1) take 2) keep 3) obtain 4) catch 
87- Teachers, for example, often …………… after making an important point to check that students 

understand and to give them time to ask questions. 
 1) record 2) reply 3) pause 4) sense  

 Cloze Test 
Dr. Mohammad Gharib was born in Tehran, Iran, on July 5, 1909. After …(88)… high school in 

1927, he went to Reims, France. He received an M.D. degree in 1937 and, after one year of training 
in pediatrics in Paris, he returned home. In Iran, Dr. Gharib became chairman of the pediatrics 
department, a post he held until his death in 1975. In 1941, he was the author of the first Persian 
textbook …(89)… diseases of children. During a/an …(90)… of 37 years, Gharib taught the 
medicine of childhood to …(91)… students. Many of his students held important positions in 
Iranian medical education. Because of his endeavors and influence, the field was recognized as a 
specialty in 1950 and the Pediatrics Specialty Board was created in 1955. In 1960, he and his 
colleagues …(92)…the Iranian Pediatrics Society.  

88- 1) lowering 2) regarding 3) scheduling 4) completing 
89- 1) from 2) in 3) on 4) with 
90- 1) average 2) span 3) function 4) intonation 
91- 1) thousands 2) thousand 3) thousands of 4) thousand of  
92- 1) founded 2) spared 3) destroyed 4) identified 
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11  Reading Comprehension I 
In spring 2008, the polar bear was placed on the endangered species list. According to the USA’s 

Endangered Species Act, an endangered species is an animal, plant or any other kind of wildlife 
that is likely to face extinction in its natural habitat. 

The polar bear is the first animal that has been classified as endangered primarily because of 
global warming. Global warming is a form of climate change caused by increased levels of carbon 
dioxide and other greenhouse gases that become trapped in the atmosphere. 

The polar bear’s natural habitat is more at risk of global warming than many other species. 
Polar bears live mainly on the sea ice in the Arctic. This is where they hunt for fish and store fat. 
When the ice melts many polar bears move to land and live off their stored fat. The World Wildlife 
Fund estimates that over 25% of Arctic sea ice has disappeared in the past 30 years.  

It is important that animals such as the polar bear make it onto the endangered species list. 
Once they are on the list there are rules and laws that protect these animals from being hunted for 
food or sport. Agencies also receive money and tools to protect the habitat and save the species. 
Since the Endangered Species Act was introduced in the US in 1973, many species have been taken 
off the list due to increased populations. In fact, it is rare for a species to die out after they make the 
list. Sadly, many species go extinct while waiting for consideration. 

93- In which paragraph(s) has the author used defnition to make himself better understood? 
 1) Only paragraph 1 2) Only paragraph 2 3) Paragraphs 1 and 2 4) Paragraphs 2 and 3 
94- According to the passage, polar bears are more affected by global warming than other animals, 

because ……………  
 1) most of the fish they eat are either already dead or dying. 
 2) they have the lowest population and birthrate. 
 3) there is an ongoing loss of sea ice on which they depend. 
 4) they cannot adapt to the increased carbon dioxide levels. 
95- What does the last paragraph mainly discuss? 
 1) How agencies collect money to save the endangered species. 
 2) Laws that protect endangered animals from being over hunted. 
 3) Species that have been taken off the endangered list in the past years.  
 4) The importance of putting animals at risk of dying out on the endangered species list. 
96- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
 1) Which species is the most hunted in the world? 
 2) How can we save endangered species from global warming? 
 3) What was the latest animal to be placed on the endangered species list? 
 4) What effect is Endangered Species Act likely to have on polar bear populations? 

 Reading Comprehension II 
Not so long ago almost any student who successfully completed a university degree or diploma 

course could find a good career quite easily. Companies toured the academic institutions, 
competing with each other to recruit graduates. However, those days are gone, even in Hong Kong, 
and nowadays graduates often face strong competition in the search for jobs. Most career 
organizations highlight three stages for graduates to follow in the process of securing a suitable 
career: recognizing abilities, matching these to available vacancies and presenting them well to 
prospective employers. Job seekers have to make a careful estimate of their own abilities. One area 
of estimate should be of their academic qualifications, which would include special skills within 
their subject area. Graduates should also consider their own personal values and attitudes, or the 
relative importance to themselves of such matters as money, security, leadership and caring for 
others. An honest estimate of personal interests and abilities such as creative or scientific skills, or 
skills obtained from work experience, should also be given careful thought. 
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1212  97- According to the passage, job seekers should …………… 
 1) attempt to show the employer they have balanced abilities. 
 2) discuss their own abilities in relation to what the employer is looking for. 
 3) aim to give a balanced account of what the employer needs. 
 4) gain experience in word processing. 
98- The underlined word "which" in the text refers to …………… . 
 1) special skills 2) personal values 3) scientific skills 4) academic qualifications 
99- The author, by saying those days are gone, even in Hong Kong, suggests that ……………. 
 1) in the past, finding a good career was easier in Hong Kong than elsewhere. 
 2) it used to be harder to find a good job in Hong Kong than in other countries. 
 3) in the past, people were healthier both physically and mentally. 
 4) nowadays, everyone in Hong Kong has an equal chance of finding a good career. 
100- The passage implies graduates should …………… 
 1) include information about personal attitudes and values in their job applications. 
 2) qualify for any job in their field. 
 3) consider careers which are suited to them as people. 
 4) consider how lucky they are to be able to find careers that provide such things. 
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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



 

  
 

 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
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فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
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ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  

  1 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 صاصياختمون زآ
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 15  120  101  20  شناسي زمين

  دقيقه 40  145  121  25  رياضي

  دقيقه 28  185  146  40  شناسي زيست

  دقيقه 32  210  186  25  فيزيك

  دقيقه 30  240  211  30  شيمي

  دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ  140ها:  ل پرسشتعداد ك

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

سال
 

صيلي
تح

 
00

 - 
99

  
دفترچة شمارة 

2 -
 

آزمون شمارة 
1 

صاصي 
اخت

 )
شي علوم تجربي

گروه آزماي
 (

  

11  
  

  ترين جرم آسماني به خورشيد كدام است؟ با توجه به نظرية كوپرنيك، نزديك -101
  زهره) 4  عطارد) 3  ماه) 2  زمين) 1  
  شيري، جايگاه مشتري كجا است؟ در شكل كهكشان راه -102

  1 (A  

  2 (B  

  3 (C  

  4 (D 

  و كدام دانشمند ايراداتي بر آن داشته و مخالفت كرد؟بود كدام دانشمند با مركزيت زمين در فضا، موافق  -103
  بطلميوس -كوپرنيك) 4  كپلر -ويلسون) 3  سجزي -بطلميوس) 2  طوسي -ويلسون) 1  
  اي از زمين قرار گرفته است؟ طور تقريبي در چه فاصله اره بهتكشد تا به زمين برسد، اين س دقيقة نوري طول مي 25اي حدود  نور ستاره -104

/) 2  ميليون كيلومتر 150) 1    84 5   يك سال نوري) 4  واحد نجومي 25) 3  ميليون كيلومتر 10
و فاصلة آن از زمين مكعب متر  بر سانتيگرم  Cو چگالي آن  Bسال زميني و شدت نور آن  Aزمان گردش يك سياره به دور خورشيد،  مدت -105

D ياي در بين اين  واحد نجومي است. چه رابطههاي نجومي برقرار است؟ تكم  

  1 (B( ) A C
D

 3 2  2 (A D2 3  3 ((A C) (B D)  2 3  4 (A (D ) 2 31   
  ............... .در پايان ماه ارديبهشت، در مدار استوا  -106

  طول ساية اجسام قائم با هم يكسان است) 2  رسد قطب شمال به كمترين اختالف ساعت مي) 1  
  ترين روز سال را دارد قطب جنوب گرم )4  طول مدت روز و شب با هم برابر است) 3  
  دهد؟ ، موقعيت زمين در چه زماني را نشان ميرو روبهشكل  -107

يرة عظيمـة روشـنايي پنجـاه    زيرا دا -اول فروردين) 1  
  درصد است.

 5/23الجـدي   السرطان و رأس زيرا به رأس -اول مهر) 2  
  تابد. درجه مي

درجه  90زيرا خورشيد به مدارات استوايي  -اول تير) 3  
  تابد. مي

زيرا نيمكرة شمالي در خارج دايرة عظيمة  -اول دي) 4  
  روشنايي قرار دارد.

  ........... و تشكيل سنگ رسوبي، حاصل ............... بوده است.علت .... تشكيل هواكره به -108
  عمق درياي كم -مذاب كره اوليه) 2  چرخة آب -هاي آتشفشاني فوران) 1  
  سردشدن گوي مذاب -تجمعات ذرات كيهاني) 4  هوازدگي شديد -ها فعاليت زيستي باكتري) 3  
   د؟داربه كدام محدودة زماني تعلق  bو  aظهور جاندار  -109

  1 (a  بهA، b  بهB  

  2 (a  بهH، b  بهC  

  3 (a  بهB، b  بهA  

  4 (a  بهG، b  بهD  

 ۱ فصل :شناسی زمین
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  كدام عبارت درست است؟ -110  22
  خزندگان در اوايل دوره مزوزوئيك ظاهر شدند.) 1  
  اند. هاي جانداران در زمين ظاهر و تاكنون باقي مانده گونه) 2  
  راواني وقوع حوادث مؤثر باشد.تواند در ف ها مي بررسي قدمت سنگ) 3  
  ند.ا هجانداران مختلف از ساده تا پيچيده آفريده شد) 4  
  درستي عنوان شده است؟ ، در كدام گزينه، سن نسبي بهرو روبهشكل   با توجه به -111

   d، نفوذ ماگما hتا  e، رسوبات cو  a ،bشكستگي ) 1  

  d خوردگي چهار مرحله، شكستگي سه مرحله، تزريق چين) 2  

  cو  a ،b، سپس شكستگي hو  e ،f ،gگذاري  رسوب) 3  

  cو  a ،b، شكستگي dخوردگي، تزريق ماگما  ، چينeتا  hرسوبات ) 4  

  شود؟ شناسي ديده مي هاي زمين هاي رسوبي با توجه به زمان در كدام گزينه، پسروي دريا در سري -112
  اريترشي -كرتاسه -ژوراسيك) 2    ترياس -پرمين -كربنيفر) 1  
  كرتاسه -ترشياري -كواترنري) 4    پرمين -كربنيفر -سيلورين) 3  
  كدام گزينه تعريف درستي از مفاهيم راديواكتيو پرتوزا است؟ -113
  شود.  تر با دقت بيان مي در تعيين سن مطلق، تقدم زماني يك پديده نسبت به پديدة قديمي) 1  
  شوند. تبديل ميعناصر پايدار پس از واپاشي به عنصر ناپايدار ) 2  
  شود. عمر يك عنصر پرتوزا، مدت زماني است كه فقط نيمي از عنصر ناپايدار به پايدار تبديل مي نيم) 3  
  كنيم. آن تقسيم ميعمر  را به نيم عمر براي تعيين سن مطلق يك سنگ، تعداد نيم) 4  
  عمر كدام عنصر پرتوزا از بقيه كمتر است؟ نيم -114

  238اورانيم ) 4  40پتاسيم ) 3  14 كربن) 2  232توريم ) 1  
  توان يافت؟ فسيل اجداد پرندگان را در كدام زمان مي -115
  دوره پالئوژن) 4  دوران سنوزوئيك) 3  ائون پروتروزوئيك) 2  دورة ژوراسيك) 1  
  جز ...............  گرا باشد، به تواند پيامد حاصل از حركت ورقة هم تمام موارد زير مي -116

  كوه جوان) 4  فشان آتش) 3  زلزلة فراوان) 2  جديدپوستة ) 1  
  توان يافت؟ هايي با جنس اقيانوسي مي با حفاري در كدام مورد، فقط سنگ -117
  امريكاي جنوبي ةورق) 4  اقيانوس هند) 3  اقيانوس آرام) 2  شرق آفريقا) 1  
  شود؟  چند نوع ورقه ديده مي رو روبهدر شكل  -118

  يك) 1  

  دو) 2  

  سه) 3  

  چهار )4  

  گودال اقيانوس را هم داشت؟احتمال تشكيل دراز توان ميهاي فراوان پوسته،  عالوه بر شكستگيدر كدام مورد با گذشت زمان،  -119
  حاشية شرقي و غربي اطلس) 2    حاشية شمالي عربستان) 1  
  در شمال و جنوب آسيا) 4    ميانة درياي سرخ) 3  
  شود؟ مي سنجش از دور توسط كدام مورد انجام -120

  متراژ عوارض سطحي زمين بدون تجزية شيميايي) 2  هاي سنگي از سطح زمين آوري نمونه جمع) 1  
  3 (ثبت انرژي تابيده و بازتابيده از سطح اجرام آسماني) 4  پيرامون آن ثبت انرژي بازتابي از سطح زمين و جو  

 
 

Âw¼ºIÃ¤H ·IÃ¶ ¾TzQ

Iμ¬I¶ Z»oi

 
 

e

f

d

g

b

c

a

h

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

سال
 

صيلي
تح

 
00

 - 
99

  
دفترچة شمارة 

2 -
 

آزمون شمارة 
1 

صاصي 
اخت

 )
شي علوم تجربي

گروه آزماي
 (

  

33    

رجه دوم رو، نمودار تابع د شكل روبه -121  y ax bx c2  است. عالمتa ،b ،c  و ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به  

  مثبت -منفي -مثبت -منفي) 1  

  صفر -منفي -منفي -منفي) 2  

  صفر -منفي -مثبت -منفي) 3  

  صفر -مثبت -منفي -منفي) 4  

xدوم  جههاي معادلة در ريشه و  اگر  -122 x  2 10 20 طوري كه  باشند، به 0  ،  مقدار
 5 كدام است؟  

  1 (5 1  2 (5 1  3 (5 1
2  4 (5 1

2   

axعددي حقيقي و ناصفر باشد، در معادلة  aاگر  -123 x a  4 22   وجود دارد؟ xچند جواب متمايز براي  0
  4) 4  صفر) 3  2) 2  1) 1  

xعالمت عبارت  -124 xP(x)
x x

 


 

2
2

2
4 3

)هاي  در بازه  , )1 )و  0 , )1 3
2   است؟ترتيب كدام  به 4

  منفي -منفي) 4  مثبت -منفي) 3  منفي -مثبت) 2  مثبت -مثبت) 1  
yبا ضابطة  fاگر دامنة تابع  -125 x x 2 x، برابر مجموعه جواب نامعادلة 4  2   باشد، برد اين تابع كدام است؟ 3
  1 ( 5  2 (,  2 5  3 (,  4 5  4 (,  1 5   

ضرب دو عدد برابر  جمع و حاصل حاصل -126
9
  است. اختالف اين دو عدد كدام است؟ 4

  1 (25
4  2 (15

4  3 (25
2  4 (15

2   

yاگر صفرهاي تابع درجه دوم  -127 x bx c  23  باشند، كمترين مقدار اين سهمي كدام است؟ 3و  -5برابر  
  1 (12-  2 (24-  3 (32-  4 (48-  

xريشة معادلة راديكالي  aاگر  -128 x   1 4 aباشد، مقدار  1
a



5
  كدام است؟ 1

  1 (5-  2 (2  3 (3-  4 (4  

xهاي معادلة  تعداد ريشه -129 x  2 21   كدام است؟ ،2
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1  

هاي معادله گوياي  كدام گزينه دربارة ريشه يا ريشه -130
x x x x

 
    2
3 2 12

1 4 2 8
  درست است؟ ،

  فقط يك ريشة منفي دارد.) 2    ة مثبت دارد.فقط يك ريش) 1  
  دو ريشة مثبت دارد.) 4  يك ريشة مثبت و يك ريشة منفي دارد.) 3  
  علّت وزش باد، سرعت پرنده در مسير رفـت،   به گردد. متري را پرواز كرده، سپس به مكان ابتدايي خود باز مي 180اي يك مسافت  پرنده -131

ثانيه باشد، مدت زمان مسير رفت  16باشد. اگر اختالف زمان رفت و برگشت پرنده  ي در جهت برگشت ميمتر بر ثانيه بيشتر از سرعت و 4
  كدام است؟

  1 (36  2 (24  3 (20  4 (8  
اگر  -132 f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   3 7 1 2 2 4 0 5 6 g(x)و  2 x x  2 )(fog)، مقدار 3   كدام است؟ 3(
  5) 4  3) 3  7) 2  صفر) 1  
  باشد؟ مي» يك باشد، حتماً اكيداً يكنوا است به اگر تابعي يك«يك از توابع زير مثال نقضي براي گزارة  كدام -133

  1 (y (x )  31 2  2 (y (x )  21 2  3 (y
x

 

1 21  4 (xy  13 2   

  

 ۵ و ۴ های فصل:۱ ریاضی      ۳ و ۲ های درس ۱ فصل:۲ ریاضی      »توابع منودار تبدیل« ابتدای تا ۲ درس و ۱ درس ۱ فصل :۳ ریاضی
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  اش اكيداً نزولي است؟ ز توابع زير در دامنهيك ا كدام -134  44

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

fسوم  نمودار تابع درجه -135 (x) x bx cx d   3 fاصل رسم شده است. ح رو روبهدر شكل  2 ( )1 كدام است؟  

  1 (4-  

  2 (5-  

  3 (6-  

  صفر) 4  

تابع  -136 f ( , ) , ( , a) , ( , a)  1 4 5 12 3   تواند باشد؟ چند عدد صحيح مي aصعودي است.  2
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
137- x تا نمودار تابع  هاي زير باشد يك از مجموعه عضوي از كدامf (x) x x  باالتر از نمودار تابعg(x) x   باشد؟ 3
  1 (( , ) ( , ) 0 0 1  2 (( , ) ( , )  1 0 1  3 (( , ) ( , )1 0 0 1  4 (( , ) ( , )  1 0 1   
yتابع  -138 x x    1 3 )روي بازة  ،3 ,k)  نزولي است. حداكثر مقدارk كدام است؟  
  -4) 4  -3) 3  صفر) 2  1) 1  

xfاگر  -139 (x)
x


   كدام است؟ fof، دامنه و ضابطة تابع 2

  1 ( xy ; D
x

  


44 R  2 ( xy ; D
x


  


44 R   

  3 ( xy ; D ,
x

  


2 44 R  4 ( xy ; D ,
x


  


2 44 R   

fاگر  -140 (x) x 2 g(x)و  9
x


 2
1

16
  شامل چند عدد صحيح است؟ gof، دامنة تابع 

  1 (6  2 (2  3 (3  4 (4  
fاگر  -141 (x) x  g(x)و  3 x 25   كدام است؟ gof، برد تابع 1

  1 (,   1  2 (, 1  3 (,   14  4 (R   
fاگر  -142 (x) x x  2 2 g(x)و  5 x 1هاي معادلة  ضرب ريشه ، حاصل(fog)(x) (gof )(x) كدام است؟  
  1 (8-  2 (8  3 (4-  4 (4  

xfاگر  -143 (x )
x


 


102 gof)و  2 )(x) x 2 )g، مقدار 1 )3 كدام است؟  

  1 (17  2 (2-  3 (10  4 (5  

xfاگر  -144 (x)
x



22 (x)(fog)اي كه  گونه تابعي غيرهماني باشد، به gو  2 f (x) ،مقدار  آنگاهg(   ؟تواند باشد يمكدام  4(

  1 (
1
2  2 (

1
4  3 (1

2  4 (1
4   

fسه تابع  -145 (x) (x )   313 11 ،g(x)
x



1

h(x)و  3 x  (x)(fog)بگيريد. مجموعه جـواب نامعادلـة    در نظررا  1 (foh)(x)، 

  كدام است؟
  1 ( ( , ) 3 2  2 (( , ) ( , )  2 3  3 (( , ) 2  4 (( , )2 3   
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  يابي حيات قرار دارد كه در ............... از آن ............... ارك در سطحي از سطوح سازماننوزاد پروانة مون -146
  توان با انتقال ژن بين افراد، جاندار تراژني ايجاد نمود.  مي -) يك سطح باالتر1  
  كنند. چندين دستگاه با مشاركت هم، بدن جاندار را ايجاد مي -تر ) يك سطح پايين2  
  شود.  سازگان ايجاد مي از تعامل افراد چند گونه با عوامل غيرزنده، بوم -باالتر ) سه سطح3  
  ايستايي وجود دارد.  شود كه در هر جاندار با قدرت هم ساختاري مشاهده مي -تر ) سه سطح پايين4  
  است؟ نادرست جانداران در اتيح هاي يژگيو با رابطه در مورد كدام -147
  . دهد يم نشان را اتيح هاي يژگيو از يكي تنها نور سمت به اهانيگ ةساق شدن  خم) 1  
  . شود يم دهيد جانداران از يخاص گروه در تنها اي ياخته نيب عيما تيوضع داشتن نگه ثابت) 2  
  . است رشد از يمثال اهانيگة شير در ديجد كامالً انشعابات جاديا اي و ساقه طول شيافزا) 3  
  .شود يطيمح هر درها  آن سازش موجب كه باشند هايي يژگيو يادار توانند ينم جانداران) 4  
  ............... گفت توان يم...............  به مربوط يهافرايند به توجه با -148
  . دهند يم كاهش فردة نديآ در را ها يماريب انواع همة اثرات دنا، يبررس با پزشكان -يشخص يپزشك) 1  
  . كنند يم استفاده روش نيا از تنها ،هاي زنده درك سامانه يبرا يروزام شناسان ستيز -نگري كل) 2  
  . كنند يربرداريتصو هم آنگستروم چند حد در يياياش از توانند يم دانشمندان امروزه -مهندسي ژن هاي يفناور) 3  
  .باشد داشته را يستيز حسال نقش تواند يم ،ستندين يماريب به مبتال كه يافراد يبرا دارو از استفاده -يستيز اخالق) 4  
  هاي ............... است.  توان گفت ............... در جنگل مي رو روبهبا توجه به تصوير  -149

  »ب«بيشتر از » الف« -) احتمال وقوع سيل1  

  »ب«كمتر از » ج« -) تنوع زيستي جانداران2  

  »ج«بيشتر از » ب« -) احتمال فرسايش خاك3  

  »ج«كمتر از » الف« -سازگان م) ميزان خدمات بو4  

  ............... منظور به گفت توان ينم -150
  . نمود استفاده كيژنت يمهندس به مربوط يهافرايند از توان يم ،يستيز هاي سوخت ديتول) 1  
  . نمود خودرو اهانيگ وارد را يزراع اهانيگ هب بوطرم هاي ژن ديبا ،يكاف و سالم يغذا نيمأت) 2  
   بايد تصفيه شود. ابتدا اهانيگ يروغن هاي دانه ازشده  استخراج روغن ،يستيز ليازوئگ جاديا) 3  
  .باشند داشته يثابت يدكنندگيتول هم مياقل رييتغ با تا كرد يسع ديبا ها، سازگان بوم از حفاظت) 4  
  . كنند يم دايپ كاهش و شيافزا بيترت به...............  ،گريد ةمرحل به نسبت  ............... ةمرحل در سالم، و نوجوان پسر كي گوارش دستگاه در -151
  دوازدهه به نروبي يليب ورود و لوريپة بندار انقباض زانيم -ينسب يخاموش) 1  
  نيسكرت هورمون ترشح و دوازدهه به يدياس موسيك ورود -ديشد تيفعال) 2  
  نوژنيپپس شدن فعال و روده رةوايد انيم در يكي هاي انقباض -ينسب يخاموش) 3  
  گوارش لوله هاي رگ خون انيجر زانيم و معده هاي خوردگي نيچ -ديشد تيفعال) 4  
دهد، چند مورد براي تكميـل عبـارت زيـر     باريك را نشان مي هاي پوششي رودة كه جذب مواد در يكي از ياخته شده ادهدبا توجه به شكل  -152

  ؟نيستمناسب 
  » . برخالف مولكول ...............توان گفت مولكول .............. مي«  
  پروتئيني است كه خاصيت آنزيمي دارد.» 5« -»1«الف)   
  انتقالي مواد هيچ نقشي ندارد.  در روند هم» 3« -»5«ب)   
  غلظت درحال حركت است.  در جهت شيب » 2« - »6«ج)   
  توانايي انتقال مواد در جهت شيب غلظت را ندارد.» 4« -»3«د)   
  1 (1  
  2 (2  
  3 (3  
  4 (4  

 ۲ و ۱ های فصل :۱ شناسی زیست      ٣ گفتار ابتدای تا ۱ فصل :۳ شناسی زیست
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  شود، قطعاً ............... هاي بدن كه ............... انجام مي جايي مواد در ياخته در هر نوع روش جابه -153  66
  نسبتاً كوچك است. شده  جا هاي جابه اندازة مولكول -كمك نوعي پروتئين غشايي به )1  
  كند.  ا تغيير شكل فعاليت مينوعي پروتئين غشايي همراه ب -) در خالف جهت شيب غلظت2  
  كنند.  ها در خالف جهت شيب غلظت حركت مي مولكول -ATPهاي  ) با صرف انرژي مولكول3  
  شود.  زمان با صرف انرژي، از مساحت غشا اندكي كاسته مي هم -هاي غشايي ) با تشكيل كيسه4  
 ةشـمار  بخـش  .هدد يم نشان را خوار دانه ةپرند ينوع گوارش دستگاه رو روبهشكل  -154

  ............... كه است انسان گوارش دستگاه از يبخش معادل............... 

  . كند يم آغاز را ينيپروتئ هاي مولكول هضم روند ن،يپپس ميآنز ترشح با -2) 1  

  . رود يم شيپ به و شده آغاز آن انتهاي از يكرم حركات ،يعصب دستور دنبال به -4) 2  

  . دارد دخالت زترير قطرات به يچرب ليتبد در يمختلف هاي لكولمو ترشح با -3) 3  

  .پردازد يم ها وني و آب جذب به و شده ليتشك برابر هاي اندازه با بخش سه از -1) 4  

  ؟نيستچند مورد براي تكميل عبارت زير مناسب  -155
  » در هر ............... رودة باريك، ...............«  
  د. نپرداز هاي محلول در آن مي ها و ويتامين اي لنفي به جذب چربيه مويرگ -الف) پرز  
  هايي از الية مخاط و زيرمخاط لولة گوارش را مشاهده نمود.  توان بخش مي -ب) پرز  
  شوند. كربنات از پانكراس مي د كه موجب افزايش ترشح بينغددي وجود دار -ج) چين حلقوي  
  پردازند.  يا بدون صرف انرژي به جذب مواد ميي ژصرف انرار دارد كه با اي قر تعدادي ياختة استوانه -د) ريزپرز  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟كند نميدرستي كامل  به كدام گزينه عبارت زير را -156
  » ............... انسانة معد غدد در كه هايي ياخته از يگروه«  
  . كنند ينم عدهم حفرات و مجرا وارد را خود ترشحات دارند، قرار يعمق هاي بخش در) 1  
  . ندارند را معده يمخاطة ماد به كربنات يب كردن اضافه ييتوانا ،هاي غده برخالف بقية ياخته دارند، اي استوانه شكل) 2  
  . شوند يم فرد در خطرناك هاي خوني كم بروز از يريجلوگ موجب دارند، قرار يانيم هاي بخش در) 3  
  .كنند يم ترشح پازيل ميزنآ كه دارند قرار هايي ياخته اب ميمستق تماس در ،نيستند اي استوانه) 4  
  شود، قطعاً ............... در بخشي از لولة گوارش كه ............... ترشح مي -157
  نمايد.  ريز، ترشحات خود را وارد مجراي غدد مي هر ياختة برون -) گاسترين1  
  با شبكة پروتئيني هستند. هاي پوششي در تماس مستقيم  همة ياخته -كربنات ) بي2  
  اي در ساختار پرز است.  اي بيشتر از تنوع ياخته هاي پوششي در ناحية غده تنوع ياخته -) سكرتين3  
  شود.  ايجاد مادة مخاطي موجب به هم چسبيدن ذرات غذايي و در نهايت تسهيل بلع مي -) موسين4  
  طور معمول در لولة گوارش ............... توان گفت به اران ميخو با توجه به ساختار و عملكرد لولة گوارش در علف -158
  كند.  ) گاو، كوچكترين بخش معده مواد غذايي را فقط از مري دريافت مي1  
  شود.  ) اسب، جذب گلوكزهاي حاصل از گوارش سلولز در رودة باريك انجام مي2  
  كند. ها را آغاز مي روتئينترين بخش معده به غدد شيري، گوارش شيميايي پ ) گاو، نزديك3  
  جذب است.  قابل در رودة بزرگ، داراي غلظت زيادي از مونومرهايشده  ) اسب، مدفوع توليد4  
  است؟ نادرستدر ياختة پرز روده شده  هاي ساخته كدام گزينه در مورد كيلوميكرون -159
  شود. ميترين ذخيرة انرژي بدن است، ذخيره  ) ليپيدهاي آن توسط بافتي كه بزرگ1  
  سازد. مي LDLكمك آن  ترين ذخيرة انرژي بدن است، به هاي بافتي كه بزرگ ) ياخته2  
  روبين در ذخيرة ليپيدهاي آن دخالت دارد. ) اندام سازندة بيلي3  
  كند. ) اندام سازندة ليپوپروتئين، از ليپيدهاي آن استفاده مي4  
  ............... ديبا گريكدي  ............... منظور به بالغ و سالم زن كي بدن در -160

  . شود برقرار ياشتراك ونديپ ژنياكس و تروژنين هاي اتم نيب -با اسيد نويآم دو بيترك) 1  
  . شود اضافه يگريد به OH گروه وها  آن از يكي به H گروه -از ديمونوساكار دو شدن جدا) 2  
  . شود شناور ييغذا مواد سطح يرو اسپانكر پازيل ميآنز -از سروليگل و چرب دياس شدن جدا) 3  
  .شود جدا ها مولكول مجموعه از زين آب مولكول دو يانرژ صرف با -با ديمونوساكار دو بيترك) 4  
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  . دارند قرار بدن از  ............... سمت در  ، ...............سالم انسان كي در معمول طور به -161  77
  يكساني -رو نيياپ كولون و معده يابتداة بندار) 1  
  يمتفاوت -كورة رود از زانيآو ةزائد و صفراة سيك) 2  
  يمتفاوت -كبدي فوق اهرگيس و پانكراس ةريش و صفرا مشترك يمجرا) 3  
  يكساني -كيبارة رود ييانتهاة بندار و صفرا ةدكننديتولة غد اعظم بخش) 4  
  داشتن چند سطح سازماندهي با يكديگر تفاوت دارند؟با توجه به گسترة حيات، استرپتوكوكوس نومونيا و موش در  -162
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1  
  است؟ درست عبارت كدام -163
  . دارند دخالت يبدنة تود هينما نييتع در انسان بدن در ياصل بافت نوع كي از شيب) 1  
  . نمود مشاهده بزرگة رود به اتصال محل تا را كيبار ةرود توان يم ينبي درون كمك به )2  
  . دارند قرار رمخاطيز و اي چهيماه هاي هيال در تنها گوارش،ة لول ةواريد يعصب هاي ياخته) 3  
  .است كساني هم با گلوت ياپ و كوچك زبان حركت جهت معده، از مواد خروج و استفراغ هنگام) 4  
14حاوي پالزميد كه نوكلئوتيدهايي با  E.Coliاگر تعدادي باكتري  -164 N  15دارند در محيط N سـاعت   24پس از گذشـت   ،تكثير پيدا كنند

  داشت؟ نبايدها را در محيط كشت  انتظار كدام باكتري
15ها  آن )DNAهاي دناي ( هايي كه هر دو رشته مولكول ) باكتري1   N .دارند  
14هايي با  ي خود رشته هاي دنا خي از مولكولهايي كه در بر ) باكتري2   N 15هايي با  و رشته N .دارند  
15هاي  هاي دنايي كه فقط رشته هايي با مولكول ) باكتري3   N 14هاي دنايي كه فقط  دارند و مولكول N .دارند  
  دو رشته با نيتروژن متفاوت از هم دارند.ها  آن هاي دناهاي هايي كه مولكول ) باكتري4  
  كند؟ كامل مي نادرستي بهكدام گزينه عبارت زير را  -165
  » هاي گياهي ............... درون ............... و ............... ياخته«  
  حلقوي وجود دارد. اسيد  نوكلئيكهاي  مولكول -كلروپالست -) ميتوكندري1  
  شوند. از روي دنا ساخته مي tRNAو  mRNA -ميتوكندري -) هسته2  
  شود. دار يافت مي نوكلئوتيدهاي يوراسيل -كلروپالست -) هسته3  
  شود. فسفاته يافت مي نوكلئوتيدهاي دو -tRNA -) ريبوزوم4  
14هايي كه  خستين بار باكتري) پژوهشگران نDNAبراي بررسي نحوة همانندساي دنا ( -166 N  15داشتند را در محيط كشت N  قرار دادند. اين

  كار با كدام هدف انجام شد؟
14هاي دنا با دو رشتة مختلف  هايي كه مولكول ) ايجاد باكتري1   N  15و N .داشته باشند  
  هاي سنگين دنا كه در انتهاي لولة حاصل از سانتريفيوژ قرار گيرند. ) ايجاد مولكول2  
  گيرند. هاي دنا كه در مراحل بعدي مورد استفاده قرار مي ) اطمينان از يكسان بودن مولكول3  
14هاي دنايي با دو رشتة يكسان  هايي كه مولكول ) ايجاد باكتري4   N .داشته باشند  
  كند؟ كامل مي نادرستي بهكدام گزينه عبارت زير را  -167
  » شود كه قطعاً داراي ............... از بيان هر ژن، مولكولي ايجاد مي «  
  است. اسيد ) آمينو2    دار است. ) باز آلي نيتروژن1  
  است.) عنصر نيتروژن در ساختار خود 4    ) حلقة آلي ريبوز است.3  
  هاي كدام دانشمندان است؟ ترتيب از راست به چپ مربوط به پژوهش نتايج زير به -168
    مولكولDNA نوكلئوتيد تشكيل شده است. از دو رشته پلي  
   .مولكول دنا مارپيچي است  
   ها در مولكول دنا برابر است. ها با پيريميدين تعداد پورين  
   اشد.ب حفاظتي مي همانندسازي دنا نيمه  
  مزلسون و استال -چارگاف -واتسون و كريك -) فرانكلين و ويلكينز1  
  چارگاف -مزلستون و استال -واتسون و كريك -) فرانكلين و ويلكينز2  
  مزلسون و استال -فرانكلين و استال -واتسون و كريك -) واتسون و كريك3  
  المزلسون و است -چارگاف -فرانكلين و ويلكينز -) واتسون و كريك4  
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  است؟ نادرستدر انسان  DNAكدام جمله در مورد فعاليت هر آنزيم مؤثر در همانندسازي  -169  88
  شكل كروماتين است. ) در زماني فعاليت دارند كه مادة وراثتي به1  
  كنندة آميالز لوزالمعده فعاليت دارند. هاي ترشح كنندة آميالز بزاق و هم در ياخته هاي ترشح ) هم در ياخته2  
  شود. شناسايي ميها  آن نوكلئوتيدي قرار گيرد، توسط ) اگر نوكلوتيدي به اشتباه در رشتة پلي3  
  هاي هيستوني است. ) همراه با پروتئينDNAي هسته ( ) در هنگام فعاليت، دنا4  
نـوعي ويژگـي باعـث مـرگ مـوش       اي با ياخته ها انجام داد، مشخص شد كه جانداري تك هايي كه گريفيت بر روي موش در يكي از آزمايش -170

  است؟ نادرستشود. كدام جمله در مورد مادة وراثتي اين جاندار  مي
  ريبوز به غشايي داراي نفوذپذيري انتخابي متصل است. داراي قند دئوكسي اسيد  ) نوكلئيك1  
  هاي آن نصف تعداد نوكلئوتيدهاي آن است. ) تعداد پورين2  
  ل پيوندهاي كوواالنسي و غيركوواالنسي شركت دارند.) تمام نوكلئوتيدهاي آن در تشكي3  
  ) در اثر افزايش حرارت (گرما) مادة وراثتي آن تغيير ماهيت نخواهد داد.4  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -171
  » ها در هر واحد سازندة دنا ............... رنا ............... در باكتري«  
  يك گروه فسفات وجود دارد. -) برخالف2  استري وجود دارد. ديفسفو يوند پ -) مانند1  
  شود. تيمين يافت مي -) برخالف4  شود. قند يافت مي -پيوند فسفات -) مانند3  
  همانندسازي ............... فراينددر  -172
  شود. ) با شكستن پيوند اشتراكي بين بازها، مارپيچ دنا باز مي1  
  شود. فسفات شكسته مي -استر برقرار شده و سپس پيوند فسفات ديفسفو ) ابتدا پيوند 2  
  ) آنزيم ايجادكنندة پيوند بين فسفر و قند، درون نوكلئوتيد، توانايي شكستن آن را نيز دارد.3  
  دار متصل شود. دار به نوكلئوتيد آدنين تواند نوكلئوتيد گوانين ) مي4  
  اختالف خواهيم ديد؟شده  ها مقايسه كنيم، در چند مورد از موارد ذكر ها و يوكاريوت را در پروكاريوت )DNAاگر بخواهيم همانندسازي دنا ( -173
  DNAهاي هيستوني از مولكول  ب) جدا شدن پروتئين  مراز) پلي DNAالف) فعاليت ويرايش آنزيم دنابسپاراز (  
  مراز) پلي DNAاراز (د) نحوة عملكرد آنزيم دنابسپ  هاي شروع همانندسازي ج) تعداد جايگاه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  چند جمله در مورد نقش و ساختار نوكلئوتيدها در هر ياختة زندة پروكاريوتي و يوكاريوتي درست است؟ -174
  ها شركت دارند. الف) در ساختار برخي از آنزيم  
  گيرند. رار ميهاي زيستي مورد استفاده ق هاي منبع انرژي در برخي واكنش عنوان مولكول ب) به  
  ها شركت دارند. هاي حامل الكترون در ياخته عنوان مولكول ج) به  
  د.ند مصرف شونتوان هاي غشاهاي زيستي مي د) براي ترابري برخي از مولكول  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -175
  » ..............طور معمول به تعداد . به E.Coliدر باكتري «  
  شود. دوراهي همانندسازي يافت مي ،DNA) مولكول 1  
  شود. آنزيم دنابسپاراز ديده مي ،هاي شروع همانندسازي ) جايگاه2  
  شود. جايگاه شروع همانندسازي يافت مي ،هاي همانندسازي ) دوراهي3  
  شود. جايگاه پايان همانندسازي يافت مي ،DNAهاي  ) مولكول4  
  كند؟ درستي كامل مي ه عبارت زير را بهكدام گزين -176
  » ) دارند كه ...............DNAهايي از دنا ( مولكول يا مولكول ،هاي زنده تمام ياخته«  
  دهند. ) تحت شرايطي همانندسازي انجام مي2    ) درون هسته قرار دارند.1  
  است. ) توسط غشاي ياخته احاطه شده4  هاي دوغشايي قرار دارند. ) درون اندامك3  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -177
  » ي كه ................ دارد، .................اسيد  هر مولكول نوكلئيك«  
  در ساختار رناتن (ريبوزوم) شركت دارد. -) نوكلئوتيدهايي با قند ريبوز1  
  نوكلئوتيدهايي با قند ريبوز دارد. -) نقش آنزيمي2  
  اي است كه هر رشتة آن دو سر متفاوت دارد. دو رشته -شاي ياخته اتصال) به غ3  
  شود. ها يافت نمي در يوكاريوت -) دو رشته با دو سر متفاوت در هر رشته4  
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  كند؟ كامل مي نادرستي بهكدام گزينه عبارت زير را  -178  99
  » مي ساقة گندم در هر دوراهي همانندسازي ...............موجود در هستة ياختة پارانشي DNAهاي  در هنگام همانندسازي مولكول«  
  ) يك نوع آنزيم مسئول شكستن پيوندهاي هيدروژني است.1  
  مراز) فعاليت دارند. پلي DNA) دو آنزيم دنابسپاراز (2  
  اند. هاي هيستوني از دنا جدا شده ) مولكول3  
  ) يك پروتئين با خاصيت نوكلئازي فعاليت دارد.4  
  كند؟ درستي كامل مي د مورد عبارت زير را بهچن -179
  » اي كه ............... دارد، ............... ياخته«  
  تواند دناي خطي نيز داشته باشد. مي -) حلقويDNAالف) دنا (  
  تواند جاندار مورد استفادة آزمايش گريفيت باشد. نمي -(رناي پيك) mRNAب)   
  ادة وراثتي متصل به غشا داشته باشد.تواند م مي -(رناي ناقل) tRNAج)   
  تواند پالزميد داشته باشد. نمي -(رناي رناتني) rRNAد)   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟ندارددر انسان ساختار پروتئيني دارند، ژن كدام مولكول در دناي ياختة انسان وجود شده  برده هاي نام تمام آنزيماينكه  با فرض -180
  شكل لولة گوارش اي هاي اصلي بخش كيسه در ياخته ) ژن آنزيم پپسينوژن1  
  هاي لوزالمعده ) ژن آنزيم آميالز در ياخته2  
  هاي پوششي دوازدهه ) ژن موسين در ياخته3  
  هاي رودة كور ) ژن آنزيم سلوالز در ياخته4  
  است؟ نادرستكدام جمله  -181
  كنترل هسته است. تحتهاي بدن ما  هاي ياخته ) همة ويژگي1  
  شود. يافت مي اسيد  دار بدن ما هر دو نوع نوكلئك هاي هسته درون تمام ياخته )2  
  اند. هاي بدن ما از دنا همراه با پروتئين تشكيل شده هاي ياخته ) تمام كروموزوم3  
  هاي بدن ما، كروماتين مانند كروماتيد از دنا و پروتئين تشكيل شده است. ) در ياخته4  
هاي بدن انسان در چنـد مـورد    موجود در هستة ياخته DNAهاي  هاي گياه گندم با مولكول د در هسته در ياختهموجو DNAهاي  مولكول -182

  هستند؟  مشترك
  دار پوريني الف) تعداد بازهاي نيتروژن  
  ها ب) نوع نوكلئوتيدهاي ساختاري آن  
  ج) درصد نوكلئوتيدهايي كه باز آلي پيريميديني دارند.  
  كننده در ساختار دنا هاي شركت پيريميدين ها به د) نسبت پورين  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -183
  » گيري شد كه ............... در پايان آزمايش چهارم گريفيت نتيجه«  
  شود. ها منتقل مي ) دنا بين باكتري2  پهلو است. ) كپسول باكتري عامل بيماري سينه1  
  شود. دار شدن تعدادي باكتري مي اي سبب كپسول  ) عاملي ناشناخته4  شود. دار شدن به دناي باكتري مربوط مي ) عامل كپسول3  
  ها ............... در اغلب باكتري -184
  ) يك جايگاه آغاز همانندسازي وجود دارد.1  
  د.ان ) در هر دوراهي همانندسازي فقط دو نوع آنزيم در حال فعاليت2  
  پردازد. مراز) با خاصيت نوكلئازي به ويرايش دنا مي پلي DNA) دنابسپاراز (3  
  پذيرد. هاي پايان همانندسازي، همانندسازي پايان مي ) در پي همانندسازي جايگاه4  
  ها كدام گزينه درست است؟ در مورد باكتري -185
  بيوتيك) مقاوم هستند. ست (آنتيهايي كه ديسك (پالزميد) دارند، در برابر پادزي ) فقط باكتري1  
  رسند. شوند كه در نهايت به هم مي هايي ايجاد مي ) همواره در يك نقطة شروع همانندسازي دوراهي2  
  تن دارند. ها فقط يك فام ها همة باكتري ) برخالف يوكاريوت3  
  برخالف دناي هسته و همانند دناي راكيزه (ميتوكندري) حلقوي است.ها  آن دناي )4  
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  ها داراي يكاي فرعي هستند؟ تكميدر كدام گزينه همة  -186
  طول -وزن -) تندي2  آهنگ جريان شاره -گرماي ويژه -) توان1  
  دما -طول -) مقدار ماده4    سرعت -جرم -) گرماي ويژه3  
  ها هستند؟ تكمييب يكاي كدام ترت به (ly)و سال نوري  (AU)يكاي نجومي  -187
  زمان -) طول4  طول -) زمان3  طول -) طول2  زمان -) زمان1  

cmآب با آهنگ  ،اي در لوله -188
s

3
درستي نوشته  دام گزينه بهكاي در  جريان دارد. اين آهنگ برحسب يكاي ليتر بر دقيقه با تبديل زنجيره 30

  شده است؟

  1 (cm cm s L( )( )( )
s s min cm


3 3

3
60 100030 30 1 1

  2 (cm cm s L( )( )( )
s s min cm


3 3

3
1 100030 30 60 1

   

  3 (cm cm min cm( )( )( )
s s s L


3 3 31 100030 30 60 1  4 (cm cm s L( )( )( )

s s min cm


3 3
3

60 130 30 1 1000
   

  درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه به ،همراه خطاي آن به كش زير گيري توسط خط نتيجة اندازه -189

  1 (/ cm / cm2 4 0 025   2 (/ cm / cm2 4 0 25   

  3 (/ cm / cm2 3 0 5  4 (/ cm / cm2 3 0 3   

گيرد، مساحتي برابر با  فرض كنيد وقتي يك ويروس كرونا روي سطحي قرار مي -190 38 غال كنـد. اگـر تعـدادي از ايـن     نانومتر مربع را اش 10
  كدام است؟ها  آن در كنار هم قرار گيرند، مرتبة بزرگي تعداد cm21ويروس روي سطحي به مساحت 

  1 (610  2 (810  3 (1010  4 (1210   

/gهاي  نشدني با چگالي از دو مايع مخلوط را cm3100ليواني با گنجايش  -191
cm31 /gو  2

cm30 ـ  ايم. اگر جرم مايع چگال كامالً پر كرده 8 ر ت

  نصف جرم مايع ديگر باشد، مجموع جرم دو مايع درون ليوان چند گرم است؟
  1 (70  2 (80  3 (90  4 (100  
  كدام گزينه درست است؟ -192
  دليل پديدة پخش است. به ) تراوش آب به درون ديوارهاي ساختمان1  
  پذيرد. صورت مي يها و گازها با سرعت يكسان ) پديدة پخش در مايع2  
  بيشتر ناشي از برخورد ذرات دود به يكديگر است. ،وني ذرات دود در ظرف محتوي هواا) حركت بر3  
  .هاي هوا از سطح بادكنك است علت تراوش مولكول به بسته در زمان طوالني، باد شدن بادكنك پر از باد با دهانة كامالً ) كم4  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -193
  كند. را كم مي مايعهاي  چسبي مولكول نيروي هم ،) كاهش دما1  
  برد هستند. چسبي نام دارد و اين نيروها كوتاه هاي همسان نيروي هم ) نيروي بين مولكول2  
  هاي سطح مايع است. چسبي مولكول ي از هم) كشش سطحي ناش3  
  كند و الزم نيست همة ابعاد يك ماده در مقياس نانو باشد. هاي فيزيكي مواد در مقياس نانو تغيير مي ) برخي ويژگي4  
  شود؟ درستي كامل مي جاهاي خالي عبارت زير با كدام گزينه به -194
هاي آن را زيـاد   ها ............... و وقتي بخواهيم فاصلة بين مولكول نيم، نيروي بين مولكولهاي مايع را كم ك وقتي بخواهيم فاصلة بين مولكول«  

  »ها ............... است. كنيم، نيروي بين مولكول
  دافعه -) جاذبه4  جاذبه -) دافعه3  جاذبه -) جاذبه2  دافعه -) دافعه1  
ايـم و مـايع،    متفاوت را وارد مايعي نمـوده هاي  ، دو لولة مويين الف و ب با جنسرو روبهدر شكل  -195

سـطح لولـة الـف را     ،توان گفت مـايع  قرار گرفته است. در اين صورت ميها  آن مانند شكل درون
  ............... و سطح لولة ب را ............... .

    كند خيس مي -كند خيس مي) 1  
  كند خيس نمي -كند خيس مي) 2  
    كند خيس مي -كند خيس نمي) 3  
  كند خيس نمي -كند خيس نمي) 4  

  »ها شاره در فشار« ابتدای تا ۳ فصل و ۱ فصل :۱ فیزیک      »ثابت شتاب با حرکت« ابتدای تا ۱ فصل :۳ فیزیک

´ 32  
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mرود. اگر تندي متوسط شخص  مي Cو سپس به نقطة  Bبه نقطة  Aاز نقطة  ،شده داده در مسير نشانشخصي  ،شكل مطابق -196  1111
min

باشـد،   28
  بزرگي سرعت متوسط او در اين حركت چند متر بر دقيقه است؟

  1 (15  
  2 (18  
  3 (21  
  4 (24  
tزماني  ةبازدر رو است.  روبه مودارنمطابق  ،كند حركت مي xزمان متحركي كه در امتداد محور  -نمودار مكان -197  tتا  0 s مدت زماني  ،14

  شود؟ كند چند برابر مدت زماني است كه از مبدأ مكان دور مي حركت مي xكه متحرك در جهت محور 
  1 (1  

  2 (3
2   

  3 (3  

  4 (2
3   

دهد كه در راستاي محور  زمان شخصي را نشان مي -نمودار مكان رو شكل روبه -198
x هاي  خط كند. چنانچه شيب پاره حركت ميOA  وOB  درSI  7و  10ترتيـب   بـه 

  چند متر بر ثانيه است؟ s8تا  s6باشد، سرعت متوسط شخص در بازة زماني 
  1 (2-  
  2 (2  
  3 (4-  
  4 (4  
دهد كه بر خـط راسـت    زمان متحركي را نشان مي -، نمودار مكانرو وبهرشكل  -199

چند بـار جهـت حركـت     ،از راست به چپترتيب  كند. در اين مدت، به حركت مي
  تغيير كرده و چند بار تندي متحرك صفر شده است؟

  1 (4 ، 4  
  2 (3 ، 3  
  3 (3 ، 4  
  4 (4 ، 3  
)زماني  ةدر بازسرعت متوسط متحرك زمان شكل زير،  -در نمودار مكان -200 , t )0 يابد كاهش و پس از آن افزايش مي.t ؟كدام است  

  1 (t2   

  2 (t3   

  3 (t4   

  4 (t5   

mبرابر با  t1دهد. اگر سرعت متحرك در لحظة  ميزمان متحركي را نشان  -رو نمودار مكان شكل روبه -201
s

اي  باشد، اين متحرك در چه لحظه 5
(t xاز مكان  2( m   كند؟ عبور مي 30

  1 (s7  

  2 (s8  

  3 (s9  

  4 (s10  

 
 

A
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كه روي خط راست حركت  دهد زمان متحركي را نشان مي - ر مكانشكل زير نمودا - 202  1212
t. شتاب متوسط متحرك در بازة زماني كند مي s1 tتا  3 s2 چند متر بر مربع  8

  ثانيه است؟
  1 (2/1-  
  2 (5/1-  
  3 (8/1-  
  4 (1/2-  
xصورت  به SIزمان متحركي در  -زمان و سرعت -هاي مكان معادله -203 t t 2 vو  4 t 2 برابر  t1است. اگر سرعت متحرك در لحظة  4

mبرابر  t2صفر و در لحظة 
s

  چند متر بر ثانيه است؟ t2ا ت t1باشد، سرعت متوسط متحرك در بازة زماني  4
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
اسـت.   رو شكل روبـه كند، مانند  حركت مي xزمان متحركي كه در امتداد محور  -نمودار سرعت -204

  زمان اين متحرك باشد؟ -تواند نمودار مكان كدام گزينه مي
  
  

  

  

  1(   2(

   

3 (

  

4(

   

  

  است؟ نادرستباشد، كدام گزينه  رو روبهكنند، مانند شكل  حركت مي xكه در امتداد محور  Bو  Aزمان دو متحرك  -اگر نمودار سرعت -205
  است. Bبيشتر از شتاب متحرك  Aشتاب متحرك  t1در لحظة ) 1  
  دهند. تندي خود را افزايش مي t2تندي دو متحرك برابر است و هر دو متحرك تا لحظة  t1در لحظة ) 2  
  برابر است. t2تا  t1سرعت متوسط دو متحرك در بازة زماني ) 3  
  دهد. شتاب خود را افزايش مي Bشتاب خود را كاهش و متحرك  Aمتحرك  ،t2تا لحظة  t1از لحظة ) 4  
دهد. در كدام بازة زماني  زمان متحركي را نشان مي -نمودار مكان رو شكل روبه -206

، تندي آن در حـال افـزايش و مكـان آن    xمتحرك در خالف جهت محور شتاب 
  منفي است؟

  1 (t1  تاt2   
  2 (t3  تاt4   
  3 (t4  تاt5   
  4 (t5  تاt6   
tاست. شتاب متوسط متحرك در بـازة زمـاني    يرزكند، مطابق شكل  زمان متحركي كه بر خط راست حركت مي -نمودار سرعت -207 s1 تـا   0

mاي كه تندي آن به  لحظه
s

  رسد، كدام است؟ مي 24

  1 (m/
s22 4   

  2 (m/
s23 0   

  3 (m/
s23 2   

  4 (m/
s23 6   
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tدر لحظة ها  آن اند و مكان با سرعت ثابت بر مسيري مستقيم در حركت Bو  Aدو متحرك  -208  1313 s در  Aمطابق شكل زير است. اگر متحرك  0
tلحظة  s tدر لحظة  Bو متحرك  4 s xاز مكان  18 m   گذرند؟ عبور كنند، اين دو متحرك در چه مكاني از كنار هم مي 0

  1 (x m 10   
  2 (x m 15   
  3 (x m 20   
  4 (x m 25   
tزمان متحركي مطابق شكل زير است. اگر در بازة زماني  -نمودار مكان -209 s tتا  0 s بزرگـي  برابـر  3شده توسط متحرك  ، مسافت طي18

  جايي آن باشد، بيشترين فاصلة متحرك از مبدأ مكان در اين بازه، چند متر است؟ جابه
  1 (18  
  2 (16  
  3 (14  
  4 (12  
tجسمي با سرعت ثابت بر مسير مستقيم در حركت است. اگر اين جسم در لحظة  -210 s1 xدر مكـان   4 m1 t و در لحظـة  7 s2 در  13

xمكان  m 2   كدام است؟ SIزمان (معادلة حركت) آن در  -باشد، معادلة مكان 20
  1 (x t  3 5  2 (x t 3 59  3 (x t 3 29  4 (x t  3 19   

  

  ها، كدام مجموعه ايجاد شده است؟ تشكيل عنصرها، پس از توليد گازهاي هيدروژن و هليم و تراكم آن فراينددر  -211
  ها ) سحابي2  ) عناصر سبك مانند ليتيم و كربن1  
  ) عناصر سنگين مانند آهن و طال4    ها ها و كهكشان ) ستاره3  

Xاتمي  اگر در يون تك -212 70 هـاي  هاي اين يون بـا مجمـوع شـمار ذره باشد، شمار الكترون 11ها برابر با  ها و نوترون ، اختالف شمار الكترون3
  برابر است. زيراتمي در ...............

  1 (H71  2 (Ne2110  3 (B115  4 (F199   
  هاي پرتوزاي هيدروژن درست است؟ كدام مقايسه دربارٔه پايداري ايزوتوپ -213

  1 (H H H H H   3 4 5 6 7  2 (H H H H H   3 5 6 4 7   
  3 (H H H H H   3 4 7 5 6  4 (H H H H H   5 6 3 4 7  
  ي زير درست است؟ها چه تعداد از عبارت -214
  باشد، ناپايدارند. 5/1برابر يا بيشتر از ها  آن هاي ها به نوترون هايي كه نسبت شمار پروتون الف) اغلب هسته  
  يكساني هستند.  هاي سازنده، داراي عدد جرمي متفاوت و عدد اتمي ب) اغلب در يك نمونۀ طبيعي از عنصري معين، اتم  
  روند. كار مي عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به بههاي اورانيم، اغلب  پ) ايزوتوپ  
  شوند. اي در طبيعت يافت مي از عنصرهاي جدول دوره %92ت) به تقريب   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

گرم از اين نمونه داراي  7/48است.  15و  5، 80ترتيب برابر با  اي از منيزيم به نهدر نمو  Mg2612و  Mg2412 ،Mg2512هاي  درصد فراواني ايزوتوپ -215
  چند مول نوترون است؟ (مقدار عددي جرم اتمي و جرم مولي را با عدد جرمي برابر در نظر بگيريد.)

  1 (3/24  2 (7/24  3 (2/25  4 (7/25  
216- A ،B ،C ،D ،E  وF ي هستند. براي عنصر عناصر متوالي دورٔه پنجم جدول تناوبD  .در جدول تناوبي، جرم اتمي ميانگين تعريف نشده است

  كدام است؟ Fگروه است و اختالف عدد اتمي گاز نجيب دورٔه سوم با عدد اتمي  اي هم با كدام عنصر در جدول دوره Aعنصر 
  1 (Cr24، 29  2 (Cr24، 27  3 (Ti22، 27  4 (Ti22، 29  

 
 

  )۳۴ (صفحۀ »آن رفتار و اتم ساختار« ابتدای تا ۱ فصل :۱ شیمی      )۱۳ (صفحۀ »بازها و اسیدها« ابتدای تا ۱ فصل :۳ شیمی
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دهـد، جـرم مـولي  اي از گاز اكسيژن را نشـان مـي كه نمونه رو شكل روبهبا توجه به  -217  1414
ميانگين گاز اكسيژن چند گرم بر مول است؟ (مقدار عددي جرم مولي را با عدد جرمي 

   برابر در نظر بگيريد.)
  1 (3/32  
  2 (9/32  
  3 (1/33  
  4 (4/33  
xگرم از تركيبي به فرمول  4ها در  شمار اتم -218 yN O ،7 گرم فلز  1ها در  برابر شمار اتمAl2713  است. نسبتy  بهx كدام است؟  

(N , O g mol )   114 16   
  1 (5/1  2 (2  3 (5/2  4 (3  
سـنجي هيـدروژن، آشكارسـاز فروسـرخ  منشور پس از طيف قابلماگر در  -219

، چنـد خـط بـه رو روبـهشكل   جاي فيلم عكاسي استفاده شود، با توجه به به

  شود؟  خطوط رنگي طيف نشري خطي اتم هيدروژن افزوده مي

  (برانگيختگي تا اليۀ ششم صورت گرفته است.)  

  1 (3  

  2 (6  

  3 (9  

  4 (11  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -220
  گيرد. فقط باريكۀ بسيار كوتاهي از گسترٔه طيف مرئي را در برمي ،ها الف) رنگ شعلۀ حاصل از نمك  
  شود.  هاي يك فلز، تغيير محسوسي در رنگ شعله حاصل نمي ب) با تغيير در آنيون نمك  
  خط رنگي در طيف نشري خطي خود دارد. 4پ) هليم،   
  يابد. كه باشد، در همۀ نقاط پيرامون هسته حضور مي اي ت) الكترون در هر اليه  
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1  
  پذيرد؟ مطابق قاعدٔه آفبا، كدام زيراليه زودتر الكترون مي -221
  1 (s6  2 (d4  3 (p6  4 (d5   
  ؟كند نميها از قاعدٔه آفبا پيروي  آرايش الكتروني كدام اتم -222
  1 (Cu29  وCr24  2 (Cu29  وGa31  3 (Ge32  وGa31  4 (Cr24  وCa20   
  هستند؟ 1هاي ظرفيت داراي عدد كوانتومي فرعي  درصد الكترون 50يك از عنصرهاي زير، بيش از  در اتم كدام -223
  1 (Si14  2 (Ga31  3 (Fe26  4 (Se34   
n)ها با  در اتم عنصري، تعداد الكترون -224 l)  n)با   ، دو برابر تعداد الكترون5 l)    است. شمارٔه دوره و گروه اين عنصر كدام است؟ 4
  8گروه  ،5) دورٔه 4  2گروه  ،5) دورٔه 3  18گروه  ،4) دورٔه 2  16گروه  ،4) دورٔه 1  
  است؟ نادرست عبارت كدام -225
  شود.  د، آن ماده در حالل حل ميني حالل جاذبۀ مناسب برقرار كن ها با مولكول  اي اگر ذرات سازندٔه ماده) 1  
  شوند.  قطبي مانند آب حل مي هاي ي قطبي، در حالل ها دليل داشتن مولكول موادي مانند اتيلن گليكول، اوره و سديم كلريد به) 2  
  يي قطبي است.  ها دهد كه عسل حاوي مولكول شدن عسل با آب نشان مي شسته) 3  
  شوند. ناقطبي مانند هگزان حل مي هاي بنزين و وازلين در حالل) 4  
  توان نسبت داد؟ ها مي را به كدام ويژگي اين تركيب» اوره اتيلن گليكول «مقايسۀ  -226
  ر عنصرهاي سازنده) شما2  هاي ناپيوندي ) شمار جفت الكترون1  
  كربن به اكسيژنهاي  ) نسبت شمار اتم4    ) شمار پيوندهاي اشتراكي3  
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گروه آزماي
 (

  

  شده درست است؟  در ارتباط با ساختار داده  هاي زير چه تعداد از عبارت -227  1515
  چرب است. الف) مربوط به يك اسيد  
  ي هيدروژن هستند. ها ي عاملي موجود در ساختار آن، داراي اتم ها ب) گروه  
  شود.  ، در آب محلول محسوب ميAدليل داشتن بخش  پ) به  
  والس و پيوند هيدروژني است. در مولكولي آن از نوع وان ت) نيروهاي بين  
  1) 2  ) صفر1  
  3 (2  4 (3  
Cصورت  ترتيب به اگر فرمول مولكولي الكل و اسيد چرب سازندٔه يك استر بلند زنجير با سه عامل استري به -228 H O3 8 Cو  3 H COOH15 31 

  باشد، فرمول مولكولي اين استر كدام است؟
  1 (C H O51 98 6  2 (C H O48 92 6  3 (C H O48 98 6  4 (C H O51 104 6   
  هايي ............... هستند. مخلوطها  آن يي پايدار و برخالف ها مانند ............... مخلوط  ها كلوئيد -229
  همگن - ها ) سوسپانسيون2    ناهمگن - ها ) سوسپانسيون1  
  همگن -ها ) محلول4    ناهمگن -ها ) محلول3  
Cمولكـولي   ترتيب داراي فرمـول استئاريك اسيد، اولئيك اسيد و گليسرول به -230 H COOH17 35 ،C H COOH17 Cو  33 H (OH)3 5 3 

H)است؟  نادرستهستند. كدام گزينه  , C , O g mol )    11 12 16   
  ) زنجير هيدروكربني اولئيك اسيد برخالف استئاريك اسيد، سيرنشده است.1  
  آيد. ت ميدس   به مول روغن زيتون 1مول اولئيك اسيد،  3مول گليسرول با  1) از واكنش 2  
  ) استئاريك اسيد داراي نقطۀ جوش باالتري نسبت به استيك اسيد است.3  
  گرم است. 28) تفاوت جرم مولي گليسرول و اتيلن گليكول برابر با 4  
  است؟ نادرستهاي موردنظر،  شده براي مخلوط هاي نوشته در جدول زير، چه تعداد از ويژگي -231
  1 (3  
  2 (4  
  3 (5  
  4 (6  
  شده باشد؟ اتمي و زنجير هيدروكربني سير  ن تكتواند مربوط به فرمول شيميايي صابوني مايع با كاتيو  كدام گزينه مي -232
  1 (C H COONa15 31  2 (C H O K16 31 2  3 (C H O Na16 32 2  4 (C H COOK16 31   
  ي زير درست است؟ ها چه تعداد از عبارت -233
Cصورت  توان به مي طور ميانگين الف) فرمول مولكولي وازلين را به   H18   نشان داد. 38
  اي از كلوئيدها است.  ب) رنگ پوششي مانند شير، نمونه  
  ي بيشتري در آب دارد. پذير كربن خود، انحالل پ) صابون در مقايسه با اسيد چرب هم  
  شوند.  مي كمك بخش قطبي خود در آب پخش  به شوند، ي صابون وقتي وارد آب مي ها ت) ذره  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستكدام عبارت  -234
  كنندگي صابون در آب چشمه بيشتر از آب دريا است. ) قدرت پاك1  
  وسيلۀ صابون در آب پخش شده است، داراي بار منفي است. ) سطح بيروني يك قطرٔه روغن كه به2  
  دهد. را افزايش ميها  آن نندگيك قدرت پاك  ها، دار به صابون كلسيم  ) افزودن تركيب3  
   سمت درون قطرٔه چربي است. شود، سر ناقطبي مولكول صابون به كمك صابون تشكيل مي ) در مخلوط چربي در آب كه به4  
مـوردنظر شود. فرمول شـيميايي صـابون  گرم رسوب تشكيل مي 9/30 ،به مقدار كافي محلول منيزيم كلريدمول از يك صابون  1/0با افزودن  -235

H)كدام است؟  , C , O , Mg g mol )     11 12 16 24   
RCOONa(aq)(معادله موازنه شود.)  MgCl (aq) (RCOO) Mg(s) NaCl(aq)  2 2   

  1 (C H COONa18 37  2 (C H COONa17 35  3 (C H COONa16 33  4 (C H COONa15 31   
  

  سپانسيونسو   كلوئيد  محلول نوع مخلوط /ويژگي
 كند نور را پخش مي كند نور را پخش نمي كند نور را پخش مي  رفتار در برابر نور

   ها و يون  ها مولكول  ي مولكولي ها توده  ي ريز ماده ها ذره  ي سازنده ها ذره

  

(A)

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
00 - 

99  
رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

1 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
بي
جر
م ت
علو

ي 
ش
ماي
 آز
وه
گر

 (  

  مانده روي لباس بيشتر است؟ و، در كدام آزمايش درصد لكۀ چربي باقير  با توجه به جدول روبه -236  1616

  1 (1  

  2 (2  

  3( 3  

  4 (4  
  است؟ نادرستهاي غيرصابوني  كننده كدام گزينه دربارٔه پاك -237
  در مقياس انبوه، به مقدار زياد چربي نياز است.ها  آن ) براي توليد2  ها دارند. كنندگي بيشتري نسبت به صابون ) قدرت پاك1  
  ها است. ها، برهم كنش ميان ذره كنندگي آن ) نوع عملكرد پاك4  شود. يدر آب م شدن چربي ها، باعث پخش در آن SO3) گروه 3  
  شده دارد) چند گرم است؟  كربن خودش (كه زنجير كربني سير كنندٔه زير با جرم مولي صابون جامد هم تفاوت جرم مولي پاك -238

(H , C , O , Na , S g mol )      11 12 16 23 32   

  1 (32  2 (42  

  3 (56  4 (12  
  ...............  جز بهر دربارٔه صابون مراغه درست هستند، هاي زي همۀ عبارت -239
  ترين صابون سنتي ايران است. ) معروف1  
  شود. ) خاصيت بازي مناسبي دارد و براي موهاي چرب استفاده مي2  
  كنند. كشي، به آن مادٔه شيميايي كلردار اضافه مي منظور افزايش خاصيت ميكروب ) به3  
  ور از جمله مواد اوليه براي تهيۀ آن هستند.) پيه گوسفند و سودسوزآ 4  
شود. كدام عبارت در ارتبـاط بـا  از مخلوطي شامل سديم هيدروكسيد و پودر آلومينيم استفاده مي  ها، در برخي موارد براي پاك كردن آالينده -240

  است؟  نادرست  كننده  استفاده از اين پاك
  شود.  استفاده مي  ها چربي با شده  ) از آن براي بازكردن مجاري مسدود1  
  يابد. دليل انجام واكنش شيميايي افزايش مي همراه آب، دماي محل استفاده به  به كننده ) ضمن استفاده از اين پاك2  
  كند. شود و با انجام واكنش شيميايي، آالينده را پاك مي ي خورنده محسوب مي ها كننده كننده از دستۀ پاك ) اين پاك3  
  بخشد.  شود كه عملكرد آن را بهبود مي عنوان يك فراوردٔه جانبي توليد مي  به كننده با آب، گاز اكسيژن نيز ش اين پاك) در واكن4  

  

)دما   نوع پارچه   نوع صابون  آزمايش  C)  
  40  پلي استر  دار صابون آنزيم  1
  30  پلي استر  صابون بدون آنزيم  2
  30  نخي  دار صابون آنزيم  3
  40  نخي  صابون بدون آنزيم  4

SO Na3CH (CH )3 2 11
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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 تحصیلى
99-00

دفرتچۀ پاسخ های ترشیحی
آزمــون آزمـایشــی شمـارۀ ۱
ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰

گروه آزمایشی علوم تجربی

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، داوطلب

  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
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ
 

  

۲  
۳  
    :مهم هایر تذک   ۱۴

  

  

 برگــزار ۹۹ آبــان ۱۶ جمعــه روز در ،دو گزینــه ۲ مرحلــۀ آزمایشــی آزمــون

  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده تجهــ ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش  یداوطلب

 یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۱ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص

ــانیز  ــاهی م ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

  پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. ریسزابن و ادبیات فا
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

   پویا رضاداد  ثانی بهمن دانشیان  مصطفی خاکبازان

  طاهری محمدمهدی  پدرام علیمرادی
 

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

 زهرا محمدی  اکرب آخوندی علی  علیرضا دلشاد

|.............................................. زابن انگلییس
 یحسان حیدرامسئول درس: 

 طلب ندا باران  علیزاده جواد  قریشی سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سید امیرمحمد سید شاکریمسئول درس:           ریاضـ
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  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف لیرضاع

 سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

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

 علی فرزادتبار  پور بهنام ابراهیم  ماشاءالله سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیمسئول درس: 

 حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده صادق رمضانیمحمدمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانس: مسئول در 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

|.............................................. شنایسجامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

 حمید سودیان طهرانی  اکرم صفرنورالله

|................................................. شنایسروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 نرگس نظرپور  سیمین زاهدی
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ی علوم آزمایشی گروه( ۱ شامرۀ آزمون عمومـی های درس رشیحیت پاسخ   )تجرـب
  

  
  1فارسي  153 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -1

  است نادرست است. كه يك صفت» درخشان«پس   ،»روشنايي و پرتو«معني  فروغ اسم است و به  نادرست است،» فروغ«معني واژٔه  4در گزينۀ   
  1فارسي  155تا  153هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -2

  ها: معني درست واژه  
  آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن  
  كراي: كرايه  
  بنشن: خوار و بار  
  بهيمه: ستور (بهايم: ستوران، چهارپايان)  

  3 فارسي 14تا  10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -3
  ها: معني درست واژه  
  قسيم: صاحب جمال  
  سنا: نور و روشنايي (ثنا: ستايش و سپاس)  
  رساننده كننده، ياري ممد: مدد  
  بنان: انگشت، سرانگشت  
  وجوي چيزي، تالش، رفتن دست آوردن و جست سوي مقصد براي به پوييدن: حركت به  

  1فارسي  45تا  10هاي  صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -4
  است.» خُرده«نادرست است و شكل صحيح آن » خورده«در اين گزينه   
  شوند: نوشته مي» واو«دهند همگي بدون  هايي كه معني كوچك و ريز مي توجه: واژه  
  هاي گچ ... پول خُرد، خُرده ريزه، خُردسال، خُرد و خمير، خُرده  

  3فارسي  13و  12، 10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  1 گزينۀ: پاسخ -5
  اصالح شود.» فزايي«شكل  نادرست است و بايد به» فضايي« 1در گزينۀ   

  3فارسي  1و درس  1فارسي  5و  3هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -6
  .غلط اماليي است 2در عبارت گزينۀ » شدن نزديك«معناي  به» قربت«واژٔه   

  1فارسي  46و  40، 35، 32، 27، 18، 12، 10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -7
 نادرسـت آمـده» ديـوار«منثور نيست و نام پديدآورندٔه » نامه الهي«  تعليمي نيستند،» زده نامه، سفرنامه، ديوار، اتاق آبي و ارزيابي شتاب الهي«  

  شان هم درست است. آورنده منثور و تعليمي هستند و نام پديد» نامه و گلستان بوسقا«شده  است. از ميان آثار ذكر
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -8

  ها: هاي هركدام از گزينه بررسي آرايه  
  ند.) جناس: مست و است/ تشبيه: چشم ميگون، جام غم، مي لعل و مي خون است، همگي تشبيه هست1  
  خاطر ناكامي فرهاد دانسته است./ تلميح: به داستان فرهاد و شيرين اشاره دارد. داشتن الله به ) حسن تعليل: شاعر علت سياهي الله را داغ2  
  باكي به عشق تشخيص است. ) تناقض: ندارد./ تشخيص: نسبت دادن بي3  
  ) تضاد: گل و خار/ تشبيه: گلزار اتحاد اضافۀ تشبيهي است.4  

  هاي ادبي جامع آرايه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -9
  آميزي دارند. حس» سخن سرد« ،»ج«بيت و در » بو شنيدن« ،»ب«و » الف«ابيات در   

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -10
  درتمند و زورگوست.كنايه از ق» سرپنجه«اما  ،كار نرفته است در اين گزينه ايهام به  
  ها: ساير گزينه  
  استعاره از چشم است.» نرگس«: مجاز: سر (اول) مجاز از قصد و نيّت/ استعاره: 1گزينۀ   
  نام و بدنام نام كسي است كه بدنام باشد/ تضاد: نيك : تناقض:نيك2گزينۀ   
  شخيص: پيمان بستن با مي و پيمانه: جناس: پيمانه و پيمان/ ت4گزينۀ   
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: خپاس -11
  سازد. معني آشكار است، اما در معني فروزنده و نوراني با شمع ايهام تناسب مي در بيت به» روشن«الف) ايهام تناسب:   
  ب) حسن تعليل: علت موّاج بودن دريا، شنيدن اين سخن هولناك است.  
  و امروز مجاز از زمان حال است.ينده ج) مجاز: فردا مجاز از زمان آ   
  استعاره از چهرٔه يار است.» خورشيد«د) استعاره:   
  ) تشبيه: دام عشق (اضافۀ تشبيهي)ه  

  1فارسي  20 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -12
  است.)» مسند«ماضي ساده (خيره در اين جمله  فعل جملۀ اول: شد   
  ماضي بعيد د فعل جملۀ دوم: شده بو   
  د آن را دو فعل به حساب نياوريد.)يماضي استمراري (بايد دقت كن  داشت فعل جملۀ سوم: داشت برمي  
  ماضي ساده : كرد چهارمفعل جملۀ   
  بعيدماضي   پريده بودفعل جملۀ ششم:   

  1فارسي  41 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -13
قـرار دارد و دو » نيسـت«و » هسـت«بين دو فعل  4ولي در گزينۀ  ،وند است» بود و نبود«و » جوش و خروش«، »و شنيد گفت«هاي  واو در واژه  

  آيد. دهد و واو ربط به حساب مي جمله را به هم پيوند مي
  1فارسي  41 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -14

  صورت مرتب شدٔه بيت چنين است:  
  وجود دارد) قيد) از عشق تو، در سر من است ( هميشه ساله ( اد) همهنه خُمار (  
  وجود دارد) متمم) است ( نهاد) به روي تو ( قيد)، هوا ( متمم) همه روزه ( در دل من (  

  1فارسي  15 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -15
  جمله درست است. همۀ جمالت مرتب است و ترتيب اجزاي  2در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  به گدايان اين داد.  متعلق به جملۀ اول مصراع است و بايد قبل از فعل داد بيايد: آنكه آن به شاهان داد،» به شاهان«) در مصراع دوم 1  
  دش را كاوين داد.شدٔه بيت به اين صورت است: جهان از ره صورت خوش عروسي است ليكن هركه بدو پيوست، عمر خو  ) مرتب3  
  الدين، دل حافظ در كف غصّۀ دوران از فراق رخت خون شد.  شدٔه بيت به اين صورت است: اي خواجه قوام ) مرتب4  

  3فارسي  15 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -16
  ها: بررسي نقش ضمير پيوسته در هركدام از گزينه  
  اليه است: سرير عزت من آن خاك آستان بودي. در مصراع دوم مضاف» م«گر زمانه مرا سرافراز و عزيز داشتي/   در مصراع اول مفعول است:» م« )1  
در مصراع دوم متمم است: آن چنان گشتم كه هـيچ تحملـي » م«اليه است: چو آواز عندليب در دل من اثر كرد./   در مصراع اول مضاف» م) «2  

  براي من نماند.
  اي. زيرا تو او را نديده ،در مصراع دوم هر دو مفعول هستند: اي مفتي زمان من را از عشق وي منع مكن، تو را معذور دارم» ت«ل و در مصراع او » م« )3  
  در مصراع دوم مفعول است: اگر او را نكو داري.» ش«اليه است: دل من كه گوهر اسرار حسن و عشق در اوست./  در مصراع اول مضاف» م) «4  

  1فارسي  14و  13هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ينۀگز : پاسخ -17
  شكايت از دوستان و گِله از جفاهاي دشمنان است. 3مفهوم گزينۀ   

  1فارسي  35 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -18
گوينـد. مفهـوم بيـت  حمد و تسبيح خداوند را ميجز انسان نيز  مفهوم مشترك ابيات الف، ج، د و بيت صورت سؤال اين است كه موجوداتي به  

  ستايش خداوند در همۀ لحظات و همۀ حاالت است.» ه«نقد زاهدان رياييِ تسبيح به دست است و مفهوم بيت » ب«
  1فارسي  16 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -19

كنـد:  متفاوت است و سعدي توصيه مي 3و بلندمرتبگي است، اما مفهوم گزينۀ اين است كه افتادگي سبب سربلندي  4و  2، 1هاي  مفهوم گزينه  
  تواني سروري كني، الزم است در برابر قدرتمندان افتادگي پيشه كني.  وقتي نمي

  1فارسي  18 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -20
  ها همانند عبارت صورت سؤال توصيه به محاسبۀ نفس در همين دنياست. نهغنيمت دانستن فرصت است، اما مفهوم ساير گزي 2مفهوم گزينۀ   

  1فارسي  45 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -21
از » تر بست هرچه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ«ها است و با عبارت   تسليم نشدن در برابر سختي 3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزينه  

  شود به كمال رسيد. كردن خود نمي متفاوت است: بدون هالك 4تناسب مفهومي دارند؛ اما مفهوم گزينۀ » پيرمرد چشم ما بود« درس

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |  

سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۵  

  3فارسي  10 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -22
  اين است كه هر عزت و ذلت و بيش و كمي در دست خداست. 1مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: هوم ساير گزينهمف  
  اندازه است و كم و زياد نيست. ) روزي و نعمت خداوند به2  
  است، انتظار دارد كه معشوق او را عزيز گرداند.  ) عاشقي كه خود را در درگاه معشوق خوار و ذليل كرده3  
  است به مخلوقات نياز ندارد. ) كسي كه به حق رسيده4  
  3فارسي  12 صفحۀ*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -23

  است.» وظيفۀ روزي به خطاي منكر نبُرد«كند، اين نكته، كامالً مقابل و متضاد عبارت  شاعر معتقد است كه خدا رزق گناهكاران را كم مي 3در گزينۀ   
  3فارسي  10 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -24

  ها عجز عقل و خرد از وصف و شناخت خداوند است. نه از خدا داشتن است، اما مفهوم مشترك ساير گزينهتوصيه به درخواست عاقال 4مفهوم گزينۀ   
  3فارسي  14 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -25

  كنند. : عاشقان، اسرار عشق را فاش نمي4مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  دليل ماندن در شهر است.) زدگي از ماندن در شهر و ميل به سفر (سكوت من به : دل1گزينۀ   
  كنند.  فايده بودن سكوت وقتي آرزوها، راز را فاش مي : بي2گزينۀ   
  : اهل مدرسه (دانش) از بيان سخن عشق ناتوانند. (تقابل عقل و عشق)3گزينۀ   

  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۱صفحۀ *  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۱ ۀنیگز رد ( خودتان یبرا: ألنفِسکم / )۳ ۀنیگز رد ( بدهید: آتوا / )۳ ۀنیگز رد ( دیدار یپا بر: موایأق  

  ) ۳ و ۱ های نهیگز رد (؛ فعل رشط  دیبفرست شیپ: تُقّدموا / )۲ ۀنیگز رد ( یخوب: رٍ یخ  

  ) ۳ و ۲ های نهیگز رد ( دیابی یم را آن: تَجدوه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

   زبـانش بـر قلـبش از: لِسـانِه یعلـ قلِبـه ِمـن /)۱ ۀنـیگز رد ( هـا چشـمه: عینـابیَ  / )۱ ۀنـیگز رد ( ؛ فعـل رشطشود مخلص خدا یبرا: لِلّه أخلََص   

  )۳ و ۲ های نهیگز رد (

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۲۸

  االتشؤ ســ: أســئلَتها / )۲ ۀنــیگز رد( ممعلّــ) خــانم: ( املُعلّمــة / )۴ ۀنــیگز رد( کــرد؛ ماضــی اســتمراری یمــ فکــر کــرد، یمــ گــامن:  تَظُــنُّ ...  کانــت  

  )۱ ۀنیگز رد( نیبنابرا: لِذلکَ / )۴ و ۲ های نهیگز رد( 

  !است آمده اضافه ۱ ۀنیگز در »چیه«ۀ کلم ضمن در  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

 گرداند روزیپ را ها آن: نََرصَهم /)۱ ۀنیگز رد ( شانیها قدم: أقداَمهم / )۴ و ۳ های نهیگز رد ( کرد عطا: أفَرغَ  / )۴ و ۳ های نهیگز رد ( ما پرودگار: ربُّنا  

  ها) نهیگزسایر  رد (

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ) ۳ ینۀگز رد ( ابرها: ومیالغ / )۳ و ۱ های نهیگز رد ( ستمنگری یم کردم، یم نگاه: أنظرُ  کنُت   

  )۴ و ۱ های نهیگز رد ( کرد خواهد نازل: نِزُل یُ  سوفَ  /)۳ و ۱ های نهیگز رد ( گفتم یم: أقوُل [کُنُت]   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )۴و  ۱های  هنیگز رد ( خواست من از: طَلَبني / )۲ ۀنیگز رد ( کرد مرا احضار آورد،مرا : أحرضين / )۲ ۀنیگز رد ( ممعلّ : املُعلّمُ   

  )۴ ۀنیگز رد ( فمیک: َمحفظَتي / )۴ و ۱ یها نهیگز رد ( ندازمیب که: أُعلَِّق  أن  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  (جاء ِبـ: آورد) !آورد کالس به را امتحان یها برگه ممعلّ ترجمۀ صحیح:   

  ۳بی، زبان قرآن عر  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۰و  ۱۲های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها: سایر گزینهصحیح ترجمۀ   

  !کند یم یزندگ شرتیب ای سال یس کالغ) ۱  

  ؟پرسی یم من از چرا :گفت و داد پاسخ او به تنبل آموز دانش) ۳  

  !نشو وارد ها آن نیب در پس ،گفتند یم راز هم با دوستان که یهنگام) ۴  
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

فرِ  ِمنَ : سفر از / )۴و  ۲ های نهیگز رد( نَرجعُ  کّنا: مگشتی یبرم     )۳ و ۲ های نهیگز رد( النَِّرضة: تازه و تر /) ۴ و ۳ های نهیگز رد( السَّ

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  )۲ و ۱ یها نهیگز رد ( طبیعتها و مازندرانَ  غابات: عتشیطب و مازندران های جنگل /)۴ ۀنیگز رد ( أجمل ما: باستیز چه  

  )۲و  ۱های  دیدنش: لِزیارتها (رد گزینه /)۴ و ۲ های نهیگز رد ( ةِ یالثان لِلَمرّة: دوم بار یبرا  

 ترجمۀ منت:   

نـور  عبـور هنگـام. گـردد یمـ دیتول دیسف ینور  از آن و شود یم لیتشک دیخورش ۀاشع از دآمدهیپد نور سبب به که ستیا دهیپد کامن نیرنگ  «

 در تـا شود یم منعکس آب ۀقطر  در نور و دیآ یم دیپد یانعکاس سپس و شکست شیبرا  ،ی (امتسفر)جوّ  پوشش در آب قطرات خالل از دیخورش

 در. کنـد یمـ حرکـت میمسـتق نـه و یمنحنـ یها جهت در شکند، یم آب ۀقطر  اخلد نور یوقت. کند حرکت ،آمده وجود به آن از که یجهت عکس

  ».گردد یم میتقس مختلف یها رنگ یدارا یپرتوهاای از    مجموعه به و شکند یم دیخورش دیسف نور ،کامن نیرنگ ۀدیپد جادیا حال

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  !کند یم صحبت کامن نیرنگ........... دربارۀ .... منت: الؤ س صورت ۀترجم  

  ها: ترجمۀ گزینه  

  ها ) رنگ۴  وجود آمدن ) به۳  ) آفریننده۲  ییبایز) ۱  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها: ترجمۀ گزینه  

  ).ستندین هم به هیشب کامن نیرنگ یها رنگ ر،یخ( !ستندین متفاوت کامن نیرنگ یها رنگ) ۱  

  ).برف نه دهد، رخ می باران زشیر از پس(دهد!  رخ می برف زشیر از پس نکام نیرنگ) ۲  

  !ردیگ یمن دیخورش از را نورش کامن نیرنگ) ۳  

  !است شینورها شکسنت کامن نیرنگ ییبایز یها تعلّ  از یکی) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها: بررسی گزینه  

  ).شود یم لیتشک کامن نیرنگپس از باراش باران، ( !زدیر یم رسعت به بعدش ها باران) ۱  

  ).است امدهین منت در( بینیم! راحتی می ستارگان را در آسامن به) ۲  

  ).است هآمد منت در حاً یرص( !شکند یم دیخورش نور) ۳  

  ).شود یمن لیتشک برف از بعد کامن نیرنگ( !ندیآ یم فرود برف شکل به ییها دانه) ۴  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۳۹

  ها: بررسی گزینه  

  ! دیخورش ۀاشع از آمده دیپد نور) ۱  

  !آب قطرات خالل از دیخورشنور  عبور) ۲  

  !اهیس ینور  از آمدنش دیپد) ۳  

  !آب قطرات در نور انعکاس) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  املسترت »هي« ریضم فاعله » ظاهرة« فاعله / غائب نثؤ م  مخاطب رمذکّ) ۱  

  »تشکّلَْت « :هیماض  »تشکّلِت « :هیماض) ۲  

  املفعول یإل حتاجی ال  املفعول یإل حتاجی / »تشکّل« مصدره  »لیتشک« مصدره / مضارعٌ  فعٌل   ماٍض  فعٌل ) ۳  

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  املسترت »یه« ریضم فاعله  فاعل له سیل / للغائبة  للمخاطب) ۱  

  غائب نثؤ م مفرد  مخاطب نثؤ م مفرد /»تصُدر«مضارعه   »نیتَصدر« مضارعه) ۳  

  املفعول یإل حتاجی ال  املفعول یإل حتاجی /للغائبة  وحده مللمتکلّ ) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضافٌ   »حدوث« للموصوف صفة /»ظواهر« :جمعها » ظهور« :جمعها /نکرة  معرفة) ۱  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضافٌ   »حدوث« و موصوفه صفة /»ظواهر: «جمعها » مظاهر« :جمعه /مؤنث  رمذکّ) ۳  

  »ره  ظ « ماّدته  »ة ر ظ« ماّدته) ۴  
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲و  ۹های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ  پاسخ: -۴۳

  .است جمع ۀنشان که »نَ ی« با نَه میکن یم انیب یمثنّ  یها نشانه با را یاصل ۲ عدد رایز باشد، یم »نِ یاإلثنَ « کلمه درست صورت نه،یگز نیا در  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۷و  ۷، ۲های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  :ها نهیگز ی سایربررس  

ة«)۱     .شود آن نیگزیجا دیبا »پوچ و هودهیب: یً ُسد« واژه و ستین مناسب »شده شکسته« یمعنا به »ُمکرسَّ

  .است یخال یجا مناسب »فروزان: ُمسَتِعرة« هواژ  و است نامناسب »تازه و تر« یمعنا به »نَِرضَة« )۲  

رة« )۳   َ   .دارد جمله با یشرت یب تناسب »ابر: میالغَ «ۀ کلم که  یحال در است »آتش ۀپار « یمعنا به »الرشَّ

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۵

» لِـکَ ذٰ «جـای  بـه» تِلـکَ «رود. بنـابراین بایـد از  کـار مـی صورت مفرد مؤنـث بـه و... بهنکتۀ مهم: برای جمع غیرعاقل (غیرانسان) اسم اشاره   

  استفاده شود. 

  به جدول زیر دّقت کنید:  

  اشاره به دور  اشاره به نزدیک

  مؤنث  مذکر  مؤنث  مذکر  

 تِلکَ  لِکَ ذٰ  هذه هذا مفرد

 مثنّی
  ٰهذانِ 

 هذیْنِ 

  ٰهاتانِ 

 هاتَینِ 
  

 اولئکَ  اولئکَ  هؤالء هؤالء جمع

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶

موضوع ترکیب وصفی از جمله موضوعاتی است که در متوسطۀ اول با آن آشنا شدید و الزم است آن را کـامالً بلـد باشـید و بتوانیـد آن را از   

  ید.ترکیب اضافی تشخیص ده

  ترکیب وصفی هستند.» الّرصاط املستقیم« ۴و در گزینۀ » أقوامهم الکافرین« ۳، در گزینۀ »الّصنم الکبیر« ۲در گزینۀ   

الیه و سـپس صـفت آن ذکـر  الیه و هم دارای صفت باشد، ابتدا مضاف دقت کنید که اگر اسمی هم دارای مضاف» أقوامهم الکافرین«دربارۀ   

  فارسی) شود. (دقیقاً برخالف می

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  کار رفته است. نهی به» ال«ها  کار رفته است، ولی در سایر گزینه نفی به» ال« ۱در گزینۀ   

  آوری!) دست منی دانم که تو موفقیت را بدون تالش به تشخیص است. (می : از ترجمه قابل۱گزینۀ   

  کار رفته است. برای نهی به» ال«دهندۀ این است که  نشان» ن«ها: حذف  زینهسایر گ  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  ها: بررسی گزینه  

  است.» التجربة«جمع مکّرس » الّتجارب) «۱  

  است.» الصدیق«جمع مکّرس » أصدقاء) «۲  

  جمع مذکّر سامل هستند.» شفقونم«(خادمین) و » خادمی) «۳  

  است.» املسکین«جمع مکّرس » املساکین«و » القانون«جمع مکّرس » القوانین) «۴  

اسـت. اگـر » یـن«ها حذف  نکته: کلامتی مانند قوانین، مساکین، شیاطین و... جمع مذکّر سامل نیستند و جمع مکّرس هستند. راه تشخیص آن  

  سامل است و اگر به مفرد کلمه نرسیدید، جمع مکّرس است.به مفرد کلمه رسیدید، جمع مذکّر 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  شود. گفته می» معدود«شود،  آید و شمرده می دّقت کنید که به اسمی که بعد از عدد می  

  معدود هستند.» مرّة« ۴و گزینۀ » صباحاً « ۳، گزینۀ »جزءاً «و » جزءِ « ۱در گزینۀ   

  کار نرفته است. معدودی به ۲در گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها: بررسی گزینه  

  للغائبتیِن) -درست است. (مثّنی مؤنث غائب» ال تکتبان) «۱  

  للغائبات) -درست است. (جمع مؤنث غائب» ال یکتنبَ ) «۲  

  فرد مؤنث غائب (للغائبة) است و هر دو فعل صحیح هستند.) م۳  

  که برای آینده است، استفاده کرد.» سوف«توان از  منی» الیوم املايض«) با توّجه به ۴  
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  1دين و زندگي  28مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
 نيا  ير يكارگ به يچگونگ و او ياستعدادها و ها ييها،توانا   هيسرما  شناخت يعني است؛ انسان شناخت ر،يمس نيا  در انسان حركت يبرا گام نياول  

  .موانع نيا  از يدور  اي مقابله ٔهنحو و خداوند به تقرب ريمس در انسان حركت موانعِ شناخت نيهمچن و ها هيسرما 
  .است شده شمرده ها دانش نيسودمندتر  يخودشناس كه است ليدل نيهم به  
  1دين و زندگي  33مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -52

   اميرالمؤمنين  سخنان بر بنا كه ديكن دقت ،است اماره نفس همان انسان دشمن نيتر  دشمن.  
   وجـدان و عقـل از يرويـپ از و كند يم دعوت گناه به ،ييا يدن زودگذر يها لذت به دنيرس يبرا را ها انسان كه است يدرون يعامل ،اماره نفس 

  .دانست وجدان و عقل با تقابل در را آن توان يم، پس دارد يبازم
  1دين و زندگي  41مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53

 يطلـوع و) يمـاد بعـد( انسـان تـن و جسـم يبرا يغروب را آن بلكه پندارند؛ ينم يزندگ دفتر بخش انيپا  را مرگ آنان روانيپ و ياله امبرانيپ  
 )آخرت( باالتر يِهست به) ايدن( يهست ۀمرحل كي از را يآدم كه آورند يم حساب به يپل اي دانند يم) يماد ريغ بعد( انسان روح يبرا تر درخشان
  كند. مي منتقل

  1دين و زندگي  31و  29هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54
 موجـب آنچـه هيآ  نيا  اساس بر. ديكن دقت )مينبود  انيدوزخ انيم در م،يكرد  يم تعقل اي ميداشت شنوا گوش ما اگر: نديگو  يم و( ۀفيشر  يۀآ  به  

  .است نكردن تعقل و) انيشوا يپ و امبرانيپ نيفرام به نسبت( شنوا گوش نداشتن است، شده انيدوزخ ٔهزمر در ير يگ قرار
  1دين و زندگي  31و  30هاي  متوسط * صفحه مشخصات سؤال: * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

 مقابـل در كـه كننده مالمت اي رسرزنشگ نفس به متعال خداوند ،هيآ  نيا  به توجه با )كننده مالمت نفس به سوگند و ،ةاللّوام بالنّفس اقسم ال و(  
  .است خورده قسم ،دهد يم نشان واكنش گناه

 كـه شـود يمـ سبب است، شده اشاره آن به )تقواها و فجورها فالهمها( يۀآ  در كه ها ييبا يز  و ها يكين به شيگرا  كه ميباش داشته ادي به ديبا  اما  
  .دهد نشان واكنش يزشت و گناه مقابل در انسان

  1دين و زندگي  34مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -56
  .داد را سوال نيا  پاسخ توان يم يآسان به د،محمّ ۀمبارك ٔهسور 25 ۀفيشر  يۀآ  به توجه با  
 يآرزوهـا بـا را آنـان و داده نـتيز  نظرشان در را زشتشان اعمال طانيش كردند، حق به پشت آنها، يبرا تيهدا  شدن روشن از بعد كه يكسان(  

  ).است فتهيفر  يطوالن
  1دين و زندگي  15و  14هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -57

   باشد يم خلقت هدف كرد، فراموش دينبا  كه را چه آن عالم در. است هدف به توجه تياهم انگريب ،شده نقل الؤ س صورت در يمولو از آنچه.  
    نيـا  بـه توجه ضرورت و خلقت يهدفمند  انگريب و كشد يم ريتصو  به را خدا حكمت كه دارد خلقت نبودن هدف يب و هودهيب به اشاره 1گزينۀ 

  .است يهدفمند 
  3دين و زندگي  7و  1دين و زندگي  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3: گزينۀ پاسخ -58

   كـه ميكنـ يمـ يزنـدگ يجهـان در ميدانـ يمـ يروشـن . بهميكن يم درك را حضورش و ميابي يم را خدا فطرت خويش، اساس بر ما از هركدام 
 كه خداست به نسبت انسان يۀاول شناخت همان مطلب نيا . رساند يم مدد تموجودا  به و كند يم يبانيپشت و تيهدا  را آن ميحك يا نندهيآفر 
  .است فطرت نآ  يمبنا

   دارد اشاره خداگرا فطرت اي آشنا خدا سرشت همان اي انسان به خدا يذات قرب به وضوح به »...است من به من از تر كينزد  دوست« تيب.  
  3دين و زندگي  10مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -59

  .كند نابودش و رديبگ را او وجود تواند ينم كس چيه ندارد، راه او در فنا و ينابود و است مطلق وجود و است يغن خداوند كه آنجا از  
  1دين و زندگي  21و  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -60

   است انسان جامع اهداف يژگيو  استعدادها، تنوع و بطل تينها  يب ليم به ييپاسخگو  كه ديكن دقت.  
   است ها ييبا يز  و ها يخوب ۀهم ۀسرچشم كه است خدا كند، يم آرام را او طلب تينها  يب روح كه انسان يبرا هدف نيتر  جامع.  
   طلبد يم محكمٔه اراد و بزرگ همت اما ،است انسان يخوشبخت ضامن هدف، عنوان به خدا انتخاب.  

  3دين و زندگي  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2خ: گزينۀ پاس -61
 را )زيـهرچ در خدا دنيد ( واال و قيعم معرفت لذت و كرد خواهد كمك زين خداوند نيقي به م،يكن حركت يقو ميتصم و عزم با و ميگذار  شيپ قدم اگر  

  .چشاند خواهد ما به
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  3دين و زندگي  2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -62
    (معلول) .بخشد يم دينو  را باتريز  يا ندهيآ  به ديام و كند يم شكوفا را استعدادها سازد، يم بايز  و پرطراوت را يجوان بهار ،)علت( تفكر و شهياند  
   دارد اشاره خدا ٔهدربار خصوص هب تفكر ضرورت به »...التّفكر ادمان ةالعباد افضل« فيشر  ثيحد  كه ديكن دقت.  
  3دين و زندگي  12تا  10و  1دين و زندگي  21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

  :اتياب يبررس  
  .دارد اشاره جامع هدف همان اي سرچشمه به ،»سازد تر نرگس صد« عبارت: اول تيب  
  .باشد يم زيهرچ در خدا دنيد  ۀالزم كه كند يم اشاره قلب يصفا و يپاك به »ديد  صفا و نور معرفت كز يدل« عبارت: دوم تيب  
  .است بقا در ازين همان كه دارد اشاره خدا به همواره و لحظه به لحظه ازين به »دم به دم« عبارت: سوم تيب  
  3دين و زندگي  11و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64

   و كننـد يمـ احساس را خدا رحمت و لطف يۀسا  دائماً آگاه يها انسان اما اند؛ توجه يب خداوند، به انسان يدائم ازين به نسبت ناآگاه يها انسان 
 و يناتوان و احساس شتريب را او به ازين شود، شتريب خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت هرچه. دانند يم او ۀوستيپ اتيعنا  ازمندين را خود
  .كند يم ابراز شتريب را خود يدگبن

   خدا رسول ازين عرض و يبندگ اوج انگريب »...ينفس يال يتكلن ال هماللّ« عبارت  اتيآ  انيم در كه باشد يم فقر بهتر درك ۀجينت كه است 
  .باشد يم بقا درخصوص  به خداوند به انسان فقر و يازمند ين انگريب 2 ۀنيگز  شده، مطرح

    خودشناسي  رك فقر د   بندگي  
  3دين و زندگي  10و  7هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65

  .است آن نيمب )... الْفُقَراء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا اي(يۀ آ  كه ؛ شيدا يپ در يازمند ين  ازمندندين خداوند به شيدا يپ و جاديا  ، يهست در جهان موجودات  
  3دين و زندگي  7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66

 بـه ازمنـدين شـدن موجـود يبـرا سـت،ين خودشـان از وجودشـان كـه ها، دهيپد : شيدا يپ در خدا به جهان يازمند ين دوم ۀمقدم به توجه با  
  .باشد خودش از وجودش بلكه نباشد، دهيپد  خودش كه هستند يا دآورندهيپد 

ــــــش ــــــتي، بخ ــــــه از هس  ذات نايافت
 

ـــتي  ـــود هس ـــه ب ـــد ك ـــون توان ـــش چ    بخ
 خشــــك ابــــري كــــه بــــود ز آب تهــــي

 

ـــــــفت آب  ـــــــد از وي ص ـــــــي ناي    ده
 يز يـچ نيچنـ صـورت، نيا  در. باشد موجود ذاتاً خودش كه ستين يگر يد  به ازمندين خود وجود در يصورت در فقط موجود كي ز،ين نشيآفر  در  

  .بود خواهد همواره و است بوده وارههم داشت؛ نخواهد دآورندهيپد  به ازين و ستين دهيپد  گريد 
  3دين و زندگي  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67

   و ميكن تصور را نامحدود امور ذات ميتوان ينم خود ذهن بودن محدود ليدل به ما واقع در. است آن به يدسترس و احاطه يز يهرچ شناخت ۀالزم 
 ييشناسا  را ذاتش و كند دايپ احاطه او قتيحق به تواند ينم ما ذهن جه،ينت در دارد؛ نامحدود يقتيحق داوندخ .ميابيدر  را وجودشان يچگونگ

  .دينما 
   توان شناخت. دقت كنيد كه فهم ذات و چيستي و ماهيت و حقيقت خدا ناممكن است، اما هستي (حضور او) و كيستي (صفات او) را مي  
  1دين و زندگي  18و  17هاي  * متوسط * صفحه مشخصات سؤال: ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68

 به پاسخ راه ،)شد خواهد داده پاداش باشد، منؤ م و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن( اسراء، ٔهسور 19 يۀآ  طبق  
  .شود يم ايّمه الؤ س نيا 

  1دين و زندگي  17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
   اريـمع و كـرده ييراهنمـا  و تيهـدا  را ما مورد نيا  در است، تر آگاه ما يازهاين به ما خود از و تر مهربان ما به همه از كه مهربان و ميرح يخدا 

  .است شده ادآوري زين را آن جينتا  و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب
   م؛يهسـت مالك و اريمع ازمندين م،يكن انتخاب را خود يها هدف درست، ينگاه با ميبتوان نكهيا  يبرا ها، انسان ۀشياند  و نگاه تفاوت به توجه با 

 يها هدف له،يوس نيبد . ميكن مشخص را انسان متنوع ياستعدادها و طلب تينها  يب ليم با همسو يها هدف آن، ۀليوس به ميبتوان كه يار يمع
  .كرد ميخواه صرف ها آن به نديرس يبرا را خود عمر و ديگز  ميبرخواه يدرست به را يزندگ

  1دين و زندگي  44مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70
  گـروه نيـا  اعتقـاد متعال، خداوند نظر به. است معاد انكار همان اي ايدن به يزندگ دانستن محدود ٔهدهند نشان )ايالدّن اتنايح الّا يه ما قالوا و(  
  .است گمان و وهم و ظنّ صرفاً دگاهشانيد  و ندارند علم افراد نيا  يعني .است )ظنّوني الّا هم ان علم من بذلك لهم ما و(

  1دين و زندگي  45مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
 زيـن روزه چنـد يزندگ نيمه برانند، رونيب خود ذهن از را مرگ فكر توانند ينم كه) دانند يم ينابود را مرگ كه يكسان( معاد نيمنكر  از يگروه  

 و رنـديگ يم كناره گرانيد  از دهند؛ يم دست از را يزندگ نشاط و يشاداب و شوند يم دچار يد يناام و أسي به جهينت در شود؛ يم ارزش يب شانيبرا 
  .شوند يم دچار يروح يها يمار يب انواع به
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  1ن و زندگي دي 43تا  41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -72
   اريد  يراه باره كي به او و شود  بسته شهيهم يبرا مرگ با اش ساله نيچند  يزندگ ٔهپروند اگر ،بندد يم فرو ايدن نيا  از چشم انسان كه يهنگام 

  .داشت خواهد اندوهناك يانيپا  انسان يزندگ داستان ، شود يستين و فنا
   خِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( ۀفيشر  يۀآ  قيمصاد  به عمل با كه است معاد هب اعتقاد آثار از ينگران و ميب و هراس نداشتنĤْخواهـد ممكـن )... ال 

  شود. يعني ايمان به خدا و آخرت همراه با عمل صالح موجب دور شدن ترس و اندوه از انسان مي ،بود
  3 يزندگ و نيد  10صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -73

 و يدائم ازين عرض ۀجينت كه خداست مستمر تيفاعل و يرسان ضيف انگريب مطلب نيا  )است يامر  كار اندر دست همواره او ن،أ ش يف هو ومي كلّ(  
  .است مطلب نيا  انگريب )... لهأسي( عبارت كه خداست به مخلوقات همواره

  3 يزندگ و نيد  9صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -74
 يهسـت مسـجد بـه ابنّ كه است نيا  آن علت و) 1(رد گزينۀ  است متفاوت خالق با مخلوقات ۀرابط با ،)صانع( ي آنبنّا با) مصنوع( مسجد ۀرابط  

  )4. (رد گزينۀ ستين صانع ازمندين بقا در مصنوع كه است آن در تفاوت نيا  و) 3(رد گزينۀ  است داده نظم آن به صرفاً بلكه ،دهينبخش
  1 يزندگ و نيد  42صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : اسخپ -75

   )اگـر. است يقيحق يزندگ آخرت، يسرا و ستين يباز  و يسرگرم جز ايدن يزندگ نيا  علمون،ي كانوا لو و... لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و 
  ).دانستند يم

   علم مداوم و مستمر داشتن اي )ونمعلي كانوا لو( آخرت،) بودن وانيَحَ( بودن يقيحق و ايدن بودن لعب و لهو درك شرط ،مذكور يۀآ  به توجه با 
  .است يآگاه و

  

  1زبان انگليسي  29مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76
  ها را كجا بگذاريد؟ اهيد آنخو  ترجمه: وقتي آن تصاوير زيبايي كه گرفتيد از چاپخانه برگردد مي  
دهيم. در جمله به تصـاويري  ترجيح مي willرا به  going toپرسد، پس  ريزي براي كاري سؤال مي توضيح: گوينده دارد در مورد تصميم و برنامه  

  دهيم. ترجيح مي theseرا به  thoseاند، يعني اشاره به دور، پس  اشاره شده كه هنوز نرسيده
  1زبان انگليسي  29و  27هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2 پاسخ: گزينۀ -77

  ترجمه:  
  Aام تولدم را جشن بگيرم. : تصميم گرفته  
  Bخواهي دعوت كني؟ : واقعاً؟ چند نفر را مي  
دهـيم.)  تـرجيح مـي willرا بـه  decide ،to be going toتوضيح: با توجه به مفهوم جمله بايد از زمان آينده استفاده شود (به خاطر كلمـۀ   

  ) 4دار پيرامون غيرفاعل، جمله بايد ساختار سؤالي داشته باشد. (رد گزينۀ whهمچنين براي پرسش با كلمات 
  1زبان انگليسي  39مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78

م به هر شكلي بروزرساني شود، يك پيامك يا ايميل را است، خدمتي كه هر زمان كه سيست VC Notifier ها ترين سايت ترجمه: يكي از معروف  
  .كند براي شما ارسال مي

 توضيح: ابتدا توجه داشته باشيد اسم مفرد بايد حتماً با يك وابسته پيشرو (حرف تعريف، صفت ملكي، صفت اشاره و...) همـراه باشـد. در ايـن  
ها اشاره نشده بايد از حـروف  استفاده شده و به عبارتي نوع خاصي از آن سؤال در هر دو قسمت چون از يك مفهوم عام براي خدمات و پيامك

شود، نـه اينكـه  بايد دقت كنيم كه اسم موردنظر چطور خوانده مي anيا  aاستفاده شود و همچنين دقت كنيد كه هنگام انتخاب  a/anتعريف 
  شود. چطور نوشته مي

  1زبان انگليسي  39و  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79
  ترجمه:   
  Aآيد. : مشكل چيست؟ سروصداهاي عجيبي از موتور مي  
  Bشود. بيا پياده شويم! زنم اتومبيل دارد خراب مي : حدس مي  
مبيل اسـت، پـس كدام اتو » اتومبيل«توضيح: از آنجايي كه هر دو نفر سوار اتومبيل هستند معلوم است كه براي شنونده مشخص است كه منظور از   

 going toاستفاده شده، ولي   زنم) (حدس مي I guessكنيم. با وجود اينكه قبل از جاي خالي دوم از جملۀ  استفاده مي theاز حرف تعريف  carقبل از 
  شخصي خودش.گيرد، نه با توجه نظر  هاي بيروني (سروصداي موتور) نتيجه مي دهيم، چون گوينده دارد از نشانه ترجيح مي willرا به 

  1زبان انگليسي  31و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -80
. كننـد محافظـت ميهاي مضر خورشـيد  ها در برابر اشعه ها، لنزهاي خاكستري در عينك آفتابي بيشتر از همه از چشم ترجمه: از بين همۀ رنگ  

 توجه كنيد.
  كردن  ) محافظت4  كردن  تزئين) 3  رساندن  ) آسيب2  كردن  ) تلقي1  
  توجه شود. protect sb from/against sthنكته: به تركيب   
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  1زبان انگليسي  26مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
 موقع تحويل دهيم. را بهطور كه قول داديم آن  كه امروز بتوانيم كار را تمام كنيم و همان اميدوارمكمكِ ما پنج نفر در حال كار،  ترجمه: به  
  ) متعهد 4  مند ) عالقه3  ) اميدوار2  ) مفيد1  
  1كتاب كار زبان انگليسي  17مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -82

  جهان آگاهي ندارند. طبيعتكافي از  اندازٔه بهكند كه دانشمندان هنوز  ترجمه: او در مقالۀ خود ادعا مي  
 ) اهدا، بخشش4  ) دفتر خاطرات3  ماهيت) طبيعت، 2  ) فشار1  
  1زبان انگليسي  17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83

 كاهش يافته است. يهتوج طور قابل بهطور مشابه، قيمت سوخت  هاي اخير كاهش يافته است. به ترجمه: هزينۀ غذا و پوشاك در سال  
  توجه و چشمگير طور قابل ) به4  امن و ايمن طور ) به3  طور ملي ) به2  طور ساده ) به1  
 3زبان انگليسي  20و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84

شما را به خاطر  هانگيز در زندگي انجام دهيد تا هم شويد، شما نيازمند اين هستيد كه كاري شگفت برجسته (ممتاز)خواهيد فردي  ترجمه: اگر مي  
 بسپارند.

  ) مسئول4  ) باتجربه3  ) متعهد2  ) برجسته، ممتاز1  
  3زبان انگليسي  25و  23هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85

هاي فقير پيشرفت واقعي داشـته  تا ملت ببخشندهاي كشورهاي در حال توسعه را  هاي ثروتمند جهان بايد حداقل بخشي از بدهي ترجمه: ملت  
  باشند.

  ) بهتر كردن، پيشرفت كردن4  ) بخشيدن، عفو كردن3  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن2  تأمين كردن، تهيه كردن) 1  
  3زبان انگليسي  19مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -86

مبـتال وحشـتناك  19-به كوويد توانند كند، مي است و سرفه مي 19-ترجمه: افراد همچنين در صورت تنفس قطرات، از شخصي كه داراي كوويد  
 فوت) از فردي كه مريض است فاصله بگيريد.  3متر ( 1. به همين دليل مهم است كه بيش از شوند

  ) مبتال شدن، دچار شدن، گرفتن4  دست آوردن ) گرفتن، به3  ) نگه داشتن، مراقبت كردن2  ) گرفتن، برداشتن1  
  و...) دقت كنيد. 19-معني (دچارشدن به سرما، آنفوالنزا، كوويد به (…,cathch a cold/flu/ COVID-19)نكته: به همايند و كالوكيشن   
  3زبان انگليسي  24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

دهنـد تـا  مـان مـيهـا ز  آموز را بررسي كننـد و بـه آن تا فهم دانش كنند مكث ميترجمه: براي مثال، معلمان غالباً بعد از ارائۀ يك مطلب مهم   
 سؤاالتشان را بپرسند.

  ) حس كردن، فهميدن4  ) مكث كردن3  ) جواب دادن2  ) ثبت كردن، يادداشت كردن1  
  ترجمۀCloze Test:  

، او بـه رنـس فرانسـه رفـت. وي 1927دبيرستان در سال  كامل كردندر تهران، ايران به دنيا آمد. بعد از  1909جوالي  5دكتر محمد قريب، 
دريافت كرد و پس از يك سال تمرين طب اطفال در پاريس، به خانه بازگشت. در ايران، دكتر قريب  1937كتراي پزشكي خود را در سال مدرك د

 در مـورد، او نويسـندٔه اولـين كتـاب فارسـي 1941حفظ كرد. در سال  1975رئيس مركز طب اطفال شد، مقامي كه او تا زمان مرگش در سال 
هاي مهمي  دانشجو آموخت. بسياري از دانشجويانش به مقام هزارانپزشكي اطفال را به  ،ساله، قريب 37 دورٔهد. طي يك هاي كودكان بو  بيماري

عنوان يك تخصـص شـناخته شـد و يـك هيئـت  به 1950ها و نفوذ او، اين حوزه در سال  خاطر تالش در دانش پزشكي ايراني دست يافتند. به
 . تأسيس كردند، او و همكارانش، انجمن پزشكان اطفال ايراني را 1960شكيل شد. در سال ت 1955تخصصي پزشكان اطفال در سال 

  4پاسخ: گزينۀ  -88
  ) كامل كردن4  ريزي كردن ) برنامه3  ) در نظر گرفتن2  ) كاهش دادن1  
  3پاسخ: گزينۀ  -89

  باشد. مي» درباره يا پيرامون« ”on“توضيح: يكي از معاني حرف اضافه   
  2ينۀ پاسخ: گز  -90

  ) لحن4  ) عملكرد3  ) فاصله و بازٔه زماني2  ) ميانگين1  
  3پاسخ: گزينۀ  -91

  د نقـش صـفت را دارنـد و جمـع بسـته نـاگر بدون واسطه همـراه اسـم بياي .… million, thousand, hundredتوضيح: كلماتي همانند   
  صورت جمع بيايند. قبل از اسم قرار گيرند همانند اسم بايد به ofشوند، اما اگر همراه  نمي

  باشد. قبل از آن نيامده است، صحيح نمي a/ oneچون عبارتي مانند  2همچنين توجه داشته باشيد گزينۀ   
   1پاسخ: گزينۀ  -92

  پوشي كردن ) دريغ داشتن، چشم2    ) تأسيس كردن1  
  ) شناسايي كردن4    ) نابود كردن3  
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 1مطلب   ترجمۀ درك:  
هاي جـانوري در  هاي در معرض خطر [انقراض] قرار گرفت. طبق قـانون حفاظـت از گونـه در فهرست گونه، خرس قطبي 2008در بهار سال 

، گونۀ در معرض خطر، يك حيوان، گياه يا هر نوع ديگر از حيات وحش است كه احتمال دارد در زيستگاه  در اياالت متحده ]انقراض[معرض خطر 
 طبيعي خودش منقرض شود.
شدن كرٔه زمـين  بندي شده است. گرم شدن كرٔه زمين در معرض خطر [انقراض] طبقه دليل گرم ي است كه اساساً بهخرس قطبي اولين حيوان

 افتند است. به دام مي اي كه در جّو اكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانه وهوايي است كه ناشي از افزايش سطح دي نوعي از تغييرات آب
هاي قطبي عمـدتاً  شدن كرٔه زمين است. خرس هاي ديگر بيشتر در معرض خطر گرم از گونه زيستگاه طبيعي خرس قطبي نسبت به بسياري

كنند. هنگـامي كـه ايـن  كنند و چربي ذخيره مي ها ماهي شكار مي ها جايي است كه آن كنند. اين يخ هاي درياي شمالگان زندگي مي بر روي يخ
كننـد. بنيـاد  شـان تغذيـه مي هاي ذخيره شده كنند و از چربي ها حركت مي سمت خشكي هاي قطبي به شوند، بسياري از خرس ها ذوب مي يخ

 اند. سال گذشته ناپديد شده 30هاي درياي شمالگان در  يخ ٪25زند كه بيش از  وحش تخمين مي جهاني حيات
هـا در ايـن  هنگـامي كـه آنهاي در معرض خطر [انقراض] قرار بگيرند اهميـت دارد.  اينكه حيواناتي از قبيل خرس قطبي در فهرست گونه

هـا  كند. همچنين آژانس فهرست قرار بگيرند، قوانين و مقرراتي وجود دارد كه از اين حيوانات در برابر شكارشدن براي غذا يا تفريح محافظت مي
هاي جانوري در معرض  اظت از گونهكنند. از زمان اجراي قانون حف ها، پول و ابزار [الزم را] دريافت مي براي محافظت از زيستگاه و نجات اين گونه

اند. در حقيقـت،  دليل بيشترشدن جمعيتشان از اين فهرست خـارج شـده ها به در اياالت متحده، بسياري از گونه 1973خطر [انقراض] در سال 
منتظـر بررسـي (بـراي قـرار هاي بسياري زماني كه  اي پس از اينكه در اين فهرست قرار گرفت منقرض بشود. متأسفانه، گونه بعيد است كه گونه

 شوند. گرفتن در فهرست) هستند، منقرض مي
  3پاسخ: گزينۀ  -93

 رساندن منظور خود از تعريف استفاده كرده است؟ ترجمه: نويسنده در كدام پاراگراف(ها) براي بهتر  
 3و  2هاي  ) پاراگراف4  2و  1هاي  ) پاراگراف3  2) فقط پاراگراف 2  1) فقط پاراگراف 1  

 3اسخ: گزينۀ پ -94
 گيرند، چون ............... شدن كرٔه زمين قرار مي تأثير گرم هاي قطبي بيش از ساير حيوانات تحت ترجمه: طبق متن خرس  
 ميرند. اند يا دارند مي يا از قبل مرده ،كنند ها تغذيه مي هاي قطبي از آن هايي كه خرس ) بيشتر ماهي1  
 ن نرخ تولد را دارند.تري ها كمترين جمعيت و پايين ) آن2  
 طور مداوم در حال از بين رفتن هستند. ها به آن متكي هستند به هاي دريايي كه خرس ) يخ3  
  اكسيد كربن سازگار شوند. يافتۀ دي توانند با سطح افزايش ها نمي ) آن4  
  4 پاسخ: گزينۀ -95

 پردازد؟ ترجمه: پاراگراف آخر عمدتاً به چه چيزي مي  
 كنند. هاي در معرض خطر [انقراض] پول جمع مي ها براي نجات گونه ) چگونه آژانس1  
 كند. ) قوانيني كه حيوانات در معرض خطر [انقراض] را در برابر شكارشدن بيش از حد محافظت مي2  
 اند. هاي گذشته از فهرست در معرض خطر [انقراض] حذف شده هايي كه در سال ) گونه3  
 هاي در معرض خطر. قرار دارند در ليست گونه ،كه در معرض خطر انقراض) اهميتِ قراردادن حيواناتي 4  

  4 پاسخ: گزينۀ -96
 يك از سؤاالت زير فراهم شده است؟ دادن به كدام ترجمه: در متن اطالعات كافي براي پاسخ  
 شود؟ ) كدام گونه در جهان بيشتر از بقيه شكار مي1  
 شدن كرٔه زمين نجات داد؟ قراض] را از گرمهاي در معرض خطر [ان توان گونه ) چگونه مي2  
 هاي در معرض خطر [انقراض] قرار گرفت چه بود؟ ) آخرين حيواني كه در فهرست گونه3  
 هاي قطبي دارد؟ احتماالً چه تأثيري در جمعيت خرس ،هاي جانوري در معرض خطر انقراض ) قانون حفاظت از گونه4  
 2مطلب   ترجمۀ درك:  

راحتـي  شد، قادر بود يك حرفۀ خوب را بـه يباً هر دانشجويي كه موفق به گذراندن دورٔه دانشگاهي يا مدرك ديپلم ميتا چندي پيش، تقر 
كردند. با اين حـال، آن روزهـا حتـي در  التحصيالن رقابت مي ها با مراجعه به مؤسسات دانشگاهي، با يكديگر براي جذب فارغ پيدا كند. شركت

هاي شغلي سه مرحله  رو هستند. اكثر سازمان د و امروزه فارغ التحصيالن غالباً با رقابت شديد براي يافتن شغل روبهان هنگ كنگ نيز از بين رفته
هاي شـغلي  ها، تطبيق اين موارد با فرصت كنند تا بتوانند روند كار مناسب را دنبال كنند: شناخت توانايي تر مي را براي فارغ التحصيالن برجسته

هـاي  هاي خود داشته باشند. يكـي از حـوزه نگر. افراد جوياي شغل بايد برآورد دقيقي از توانايي ها به كارفرمايان آينده اسب آنموجود و ارائۀ من
التحصيالن همچنـين بايـد  شان است. فارغ هاي ويژه در حوزٔه رشتۀ تحصيلي شامل مهارت كهها باشد  هاي تحصيلي آن ارزيابي بايد از صالحيت

هاي شخصي خودشان يا ميزان ارتباط خودشان در مورد موضوعاتي چون پول، امنيت، رهبري و مراقبـت از ديگـران را در نظـر  ها و نگرش ارزش
از تجربۀ كـاري  آمده دست بههاي  هاي خالقانه يا علمي و مهارت هاي شخصي مانند مهارت بگيرند. همچنين بايد با تفكر در مورد عاليق و توانايي

  به عمل آورند. يك ارزيابي صادقانه
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  2پاسخ: گزينۀ  -97
 بر اساس متن، افراد جوياي شغل بهتر است ...............  
  ها) دارند. ها (قابليت ها تعادلي در توانايي ) تالش كنند تا به كارفرمايان نشان دهند كه آن1  
 وگو كنند. وجوي آن هستند، گفت هاي خود در رابطه با آنچه كارفرما در جست ) در مورد توانايي2  
  ) هدفشان ارائۀ گزارش متعادل از آنچه كارفرمايان نياز دارند باشد.3  
  دست آورند. ) در پردازش كلمات تجربه به4  
  4پاسخ: گزينۀ  -98

  در متن زير آن خط كشيده شده، اشاره دارد به لغت ............... »كه«  
  هاي شخصي ) ارزش2    هاي ويژه ) مهارت1  
  هاي دانشگاهي (تحصيلي) ) صالحيت4    يهاي علم ) مهارت3  

  1پاسخ: گزينۀ  -99
  كند كه ............... كنگ نيز از بين رفته است، پيشنهاد مي نويسنده با گفتن اين روزها، حتي در هنگ  
 تر بود. كنگ از جاهاي ديگر آسان ) در گذشته، پيدا كردن شغل خوب در هنگ1  
  تر از ساير كشورها بود. تكنگ سخ ) پيدا كردن شغل خوب در هنگ2  
  تر بودند. مردم از نظر جسمي و روحي سالم ،) در گذشته3  
 كنگ شانس برابري براي پيدا كردن يك شغل خوب دارد. ) در حال حاضر، هركسي در هنگ4  
  3پاسخ: گزينۀ  -100

 التحصيالن بهتر است ............... كند كه فارغ طور ضمني بيان مي متن به  
  هاي شغلي خود درج كنند. هاي شخصي را در تقاضا ات مربوط به نگرش و ارزش) اطالع1  
  ) براي هر شغلي در رشتۀ تحصيلي خودشان واجد شرايط باشند.2  
  ها مناسب است (به آن عالقه دارند). عنوان يك فرد براي آن ) مشاغلي را بررسي (دنبال) كنند كه به3  
  دهد. توانند مشاغلي را پيدا كنند كه چنين مواردي را ارائه مي انس هستند كه ميش ها چقدر خوش ) در نظر بگيرند كه آن4  
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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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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 شناسي  زمين 11مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -101

  اند. ترتيب در منظومة شمسي قرار گرفته شش سيارة عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري و زحل، به  
  شناسي زمين 10مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  2سخ: گزينة پا -102

بازوهاي مارپيچي قرار دارد. مشتري هم در منظومة شمسي اسـت،   ةطبق شكل كتاب درسي، منظومة شمسي (خورشيد و سيارات آن) در لب  
  جايگاه تمام سيارات منظومة شمسي و خورشيد است. Bپس 

  شناسي زمين 11* ساده * صفحة مشخصات سؤال:  ▲  2پاسخ: گزينة  -103
هاي علمـي،   هاي دقيق و تفسير درست يافته گيري زمين مركزي را بطلميوس بيان كرد و ابوسعيد سجزي و خواجه نصيرالدين طوسي، با اندازه  

  ايرادهايي بر نظريه زمين مركزي وارد كردند.
  شناسي زمين 12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -104

Án¼º ¾à £Ã¤j oT¶¼±Ã¨
/

x
 68 3 150 10

25
   

  داريم: يرزواحد نجومي است. حال از رابطة  3دقيقة نوري، تقريباً  25دقيقة نوري است، پس  3/8واحد نجومي برابر  1هر   

x km
/

 
 

6 625 150 10 450 108 3    
  شناسي زمين 12مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -105
Pطبق قانون كپلر،    d2 )، معادل مكعب فاصلة Aبه عبارت ديگر مربع زمان گردش يك دور سياره به دور خورشيد (در اين مسئله يعني  3

D)فرض شده است، پس  Dآن سياره از خورشيد است. فاصلة سياره تا زمين  )   را بايد در فرمول قرار داد.  1
  شناسي زمين 12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲ 3پاسخ: گزينة  -106

  ساعت شب). 12ساعت روز و  12در مناطق استوايي عرض پايين، طول مدت روز و شب با هم برابر است (  
  شناسي زمين 13مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -107
  باشد.  تابد، پس اين وضعيت در اول دي مي قائم مي الجدي در شكل، قطب شمال در تاريكي قرار گرفته و خورشيد به رأس  
  شناسي زمين 14مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -108
تدريج گازهاي مختلف مانند اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن، هواكره را  هاي متعدد، گازهايي كه از داخل زمين خارج شدند به با فوران آتشفشان  

  هاي رسوبي گرديد. ها، تشكيل رسوبات و سنگ وجود آمدن چرخة آب، باعث فرسايش سنگ طرفي بهوجود آوردند. از  به
  شناسي زمين 15مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲ 3پاسخ: گزينة  -109

  اند. ظاهر شده Aو دايناسورها در محدودة زماني  Bها در محدودة زماني  نخستين بندپايان با حضور تريلوبيت  
  شناسي زمين 15مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  4گزينة  پاسخ: -110

بيني حـوادث احتمـالي    هاي مختلف، از نظر بررسي تاريخچة زمين، اكتشاف ذخاير و منابع موجود در زمين، پيش ها و پديده تعيين سن سنگ  
  اند. ودات از ساده به پيچيده آفريده شدهآينده و... مؤثر هستند، اما نقشي در فراواني وقوع حوادث ندارد. واقعيت اين است كه موج

  شناسي زمين 16مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -111
ترتيـب   بـه  cو  a ،b، شكستگي و گسل dخوردگي، نفوذ ماگما  انجام شده، يك مرحله چين eو  h ،g ،f  هاي گذاري اليه در شكل، ابتدا رسوب  

  اتفاق افتاده است.
  شناسي زمين 17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  3گزينة پاسخ:  -112

، كربنيفـر،   ؟ ، سـيلورين، 3دنبال نبود الية رسوبي در آن زمان باشيد، پـس در گزينـة    در زماني كه پسروي دريا موردنظر سؤال باشد، بايد به  
  كتاب درسي وجود دارد. 8ي در صفحة توان نبود دورة دونين را مشاهده كرد. الزم به ذكر است كه كلمة ترشيار پرمين، مي

  شناسي زمين 16مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -113
  گويند. عمر آن عنصر مي شود را، نيم مدت زماني كه نيمي از يك عنصر پرتوزا به عنصر پايدار تبديل مي  
  شناسي زمين 16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -114

  سال است و نسبت به بقيه كمتر است.  5730حدود  14عمر كربن  مني  
  شناسي زمين 17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -115
  طبق جدول كتاب درسي، ظهور نخستين پرنده در دورة ژوراسيك از دوران مزوزوئيك بوده است.   
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  شناسي زمين 19مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -116
ويلسون است، پس ايجاد پوستة جديد در مرحلة دو ويلسون، يعني مرحلـة گسـترش،    4و  3گرا باشد، يعني مرحلة  ها هم وقتي حركت ورقه  

  شود. ايجاد مي
  شناسي زمين 18مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -117
  صرفاً اقيانوسي است.جا از آب پوشيده شده و  ورقة اقيانوس آرام در همه  
  شناسي زمين 19مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -118
  شود. اي ديده مي در شكل، يك ورقة اقيانوسي و يك ورقة قاره  
  شناسي زمين 20مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -119

د از چند ميليون سال، اطلس براي جبران وسعت سطح زمين، داراي فـرورانش و  با توجه به اينكه اطلس در مرحلة دوم ويلسون است، پس بع  
  دراز گودال خواهد شد.

  شناسي زمين 21مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -120
  تر از سطح زمين است.پيرامون آن، از يك نقطة مناسب در باال گيري و ثبت انرژي بازتابي از سطح زمين و جو سنجش از دور، شامل اندازه  

  
 2رياضي  17مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -121

yنكته: در سهمي    ax bx c  2 اگر ،a  aباال و اگر  به ، سهمي رو0    پايين است. سهمي روبه 0

yته: طول رأس سهمي نك   ax bx c  2  برابرb
a

   است. 2

yنكته: محل تالقي سهمي    ax bx c  2 ها نقطة  با محور عرض( ,c)0 .است  
yنكته: در سهمي    ax bx c  2 اگر ، كند. همچنين اگر  ها را در دو نقطه قطع مي عددي مثبت بوده سهمي محور طول  صفر باشد

  كند. ها را قطع نمي منفي باشد، سهمي محور طول شود و اگر  ها مماس مي سهمي بر محور طول
yشده، دهانة سهمي  مطابق شكل داده   ax bx c  2 شود، پس  پايين باز مي روبهa همچنين رأس سهمي در سـمت راسـت محـور     0

bعمودي قرار دارد، پس طول رأس سهمي عددي مثبت است. يعني 
a

   عددي مثبت است، زيرا: b، پس 02

ab b b b
a a a

       00 0 0 02 2   

  :كند، پس اي پايين مبدأ قطع مي عمودي را در نقطه همچنين سهمي محور  
 c  0  

  :از طرف ديگر سهمي فقط در يك نقطه با محور افقي برخورد كرده است، پس  
   0  

  برابر صفر است. منفي و  cمثبت،  bمنفي،  aبنابراين   
  1رياضي  75مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2خ: گزينة پاس -122
yنكته: در معادلة درجه دوم    ax bx c  2 اگر ،b ac  2   هاي معادله برابر هستند با: عددي مثبت باشد، ريشه 4

bx , x
a

  
1 2 2   

xهاي معادلة درجه دوم  ابتدا ريشه   x  2 10 20   آوريم: دست مي را به 0
( )        210 4 1 20 100 80 20   

( )x    
   

10 20 10 2 5 5 52 2   

5بنابراين دو عدد    5و  5 هاي اين معادله هستند و از آنجا كه  ريشه 5   پس ،  5 و  5  5   ، بنابراين:5
  

     
   

5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5
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  2رياضي  13و  11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -123
axهاي معادلة  ريشه و  نكته: اگر    bx c  2 aدر حالت  0    باشند، آنگاه: 0

b cS , P
a a

          

xابتدا با استفاده از تغيير متغير    t2كنيم: دوم تبديل مي شده را به يك معادلة درجه ، معادلة داده  
      x tax x a at t a

24 2 22 0 2 0   
  دوم برابر است با: دلتاي اين معادلة درجه  

( ) a ( a) a        2 22 4 4 4   
هاي اين معادله برابر  ضرب ريشه همواره دو ريشة متمايز دارد. از طرفي حاصل 2ه همواره مثبت است، پس اين معادله درجة آمد دست عبارت به  

  است با:
aP

a


  1   
t، يكي مثبت و ديگري منفي خواهد بود، يعني tآمده براي  دست هاي به ها عددي منفي است، پس جواب از آنجا كه ضرب ريشه   1 tو  0 2 و  0

tبا توجه به اينكه  x tاست و براي  قبول غيرقابل t2عددي نامنفي است، پس جواب  2 1   آيد: دست مي به x، دو جواب قرينه براي 0
x t x t   2 1 1   

  2رياضي  86مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -124
yنكته: در معادلة درجه دوم    ax bx c  2 اگر ،b ac  2   هاي معادله برابر هستند با: عددي مثبت باشد، ريشه 4

bx , x
a

  
1 2 2   

P(x)دوم  اي درجه نكته: اگر چند جمله   ax bx c  2  داراي دو ريشةx1  وx2 صورت زير است: باشد، جدول تعيين عالمت آن به  

 S¶°ø ¢ÎH¼¶ S¶°ø þ²Ih¶ S¶°ø ¢ÎH¼¶
x x x

| |P(x) a a a| |
1 2   

  كنيم: دوم صورت و مخرج را جداگانه محاسبه مي هاي درجه اي هاي چندجمله ابتدا ريشه  
x

x x (x )(x )
x
 

         
2 22 0 2 1 0 1   


         

x
x x (x )(x )

x
2 14 3 0 1 3 0 3   

  كنيم: را رسم مي P(x)عالمت عبارت  حاال جدول تعيين  

  
)در بازة  P(x)با توجه به جدول، عبارت    , )1 )داراي عالمت منفي و در بازة  0 , )1 3

2   نيز داراي عالمت منفي است. 4
  1رياضي  116و  92هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -125
xابتدا با حل نامعادلة     2   كنيم: را پيدا مي f، دامنة تابع 3

          x x x2 3 3 2 3 1 5   
yاكنون سهمي    x x 2 ,را با دامنة  4  1 )كنيم. رأس اين سهمي نقطـة   رسم مي 5 , )2 4 

)صورت  گذرد. همچنين نقاط ابتدايي و انتهايي بازه به بوده و سهمي از مبدأ مختصات مي , )1 و  5
( , )5   همي به اين صورت است:باشند، پس نمودار س مي 5

  
  
  

,صورت  بنابراين برد اين تابع به    4   است. 5

R R· ·

x

x x

x x

P(x)



     

     

   

2
2

2 1 3
2

4 3
 

 



5

5

1

4

2 x

y
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  2رياضي  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -126
yنكته: در معادلة درجه دوم    ax bx c  2 اگر ،b ac  2   معادله برابر هستند با: هاي عددي مثبت باشد، ريشه 4

bx , x
a

  
1 2 2   

xصورت  باشد به Pهاي آن  ضرب ريشه و حاصل Sهاي آن  اي كه مجموع ريشه نكته: معادله   Sx P  2   است. 0

هاي آن  ضرب ريشه اي كه مجموع و حاصل ابتدا معادله  
9
  كنيم: ، سپس آن را حل ميباشد را تشكيل داده 4

x ( )x x x ( )

( )x x x ,

                    

     
          



2 29 9 0 4 9 9 0 81 4 4 9 9 9 16 94 4
9 9 25 9 3 5 39 25 32 4 8 4

   

3و  -3بنابراين دو عدد موردنظر   
)                ها برابر است با: هستند كه اختالف آن 4 )    

3 3 12 1534 4 4 4   
  2رياضي  15و  14هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -127

axهاي معادلة  ريشه و  نكته: اگر    bx c  2 aدر حالت  0  b  :باشند، آنگاه 0 c,
a a

       

yنكته: در سهمي با ضابطة    ax bx c  2 طول رأس سهمي برابر ،b
a

 aاسـت. اگـر    2  ازاي  بـاال اسـت و بـه     بـه  دهانـة سـهمي رو   0
bx
a

  aآيد و اگر  دست مي كمترين (مينيمم) مقدار سهمي به 2  bxازاي  پـايين اسـت و بـه    دهانة سـهمي روبـه   0
a

  بيشـترين   2
  د.آي دست مي (ماكزيمم) مقدار سهمي به

fهاي معادله  ناميم كه در واقع ريشه ها را صفرهاي تابع مي با محور طول fنكته: نقاط برخورد نمودار يك تابع مانند    (x)    هستند. 0
yصورت  ع بهباشند، معادلة اين تاب fصفرهاي تابع درجه دوم  x2و  x1نكته: اگر    (x x )(x x )  1   است. 2
  حل اول: راه  
xهاي معادلة درجه دوم  ريشه   bx c  23   ها داريم: ضرب ريشه هستند، پس با استفاده از رابطة مجموع و حاصل 3و  -5برابر  0

b b bS b
a

            5 3 2 63 3   
c c cP c
a

          5 3 15 453 3   

yصورت  همي بهبنابراين ضابطة س   x x  23 6 b  بوده و طول رأس آن برابر است با: 45
a

    
6 12 6   

f    آيد: دست مي در تابع به -1گذاري  پس كمترين مقدار سهمي از جاي   ( )     1 3 6 45 48   
  حل دوم: راه  
yصفرهاي تابع درجه دوم  3و  -5اعداد    x bx c  23 صورت  هستند، پس معادلة اين تابع بهy (x )(x )  3 3 اسـت. همچنـين    5

گذرد.) پـس طـول    هاي تابع است (زيرا محور تقارن سهمي خطي عمودي است كه از رأس آن مي طول رأس سهمي دقيقاً برابر ميانگين ريشه

رأس سهمي برابر  
 

5 3   آيد: دست مي در معادلة تابع به -1گذاري  قدار تابع از جايبوده و كمترين م 12
( )( ) ( )( )        3 1 3 1 5 3 4 4 48   

  2رياضي  23و  22هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -128
تنهايي در يك طـرف   به جا كرد كه يك عبارت راديكالي توان جمالت را طوري در طرفين تساوي جابه نكته: براي حل يك معادلة راديكالي مي  

از  تساوي قرار گيرد. سپس با به توان دو رساندن طرفين معادله و در صورت لزوم با تكرار اين عمل معادله را از شكل راديكالي خارج كرد. پس
  كنند. هاي حاصل در معادلة اوليه صدق مي حل معادله بايد مطمئن شويم كه جواب

Aنكته: در عبارت    B ،A  وB .هر دو بايد برابر اعدادي نامنفي باشند  
كنـيم. توجـه كنيـد     طرف ديگر معادله منتقل كرده، سپس با به توان دو رساندن، معادله را حل مي ابتدا عبارت راديكالي با ضريب منفي را به  

xمحدودة آمده حتماً بايد در  دست هاي زير راديكال بايد نامنفي باشند، پس جواب به عبارت  4   قبول است. باشد وگرنه غيرقابل 1
x x x x x x x x x x x                         1 4 1 1 1 4 1 1 4 2 4 2 4 4 2 4 2   

xبرسانيم، اما بايد توجه كنيم كه عبارت  2آمده را به توان  دست خواهيم طرفين عبارت به مي    برابر يك راديكـال و در نتيجـه نـامنفي     2
  است، پس:

x x     2 0 2   
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xبنابراين جواب موردنظر بايد در محدودة      4   باشد.  2
x x x x x x x x(x ) x ,                 2 24 2 4 4 4 3 0 3 0 0 3   

xجواب     قبول است و   كند، پس غيرقابل در محدودة موردنظر نبوده، همچنين در معادلة اصلي صدق نمي 0 x قبـول   تنها جواب قابل 3
  شده برابر است با: كند. بنابراين مقدار عبارت خواسته معادله است كه در آن صدق مي

a
a
   

  
   

5 3 5 8 41 3 1 2   
  2رياضي  23مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -129
  حل اول: راه  
Aنكته: در عبارت    B ،A  وB ر دو بايد برابر اعدادي نامنفي باشند.ه  
xبا استفاده از تغيير متغير    t2صورت  ، معادله بهt t  1 tو در نتيجه  2 t  1 دار شدن اين معادلـه   آيد. براي معني درمي 2

tو  t1هاي  عبارت    هر دو بايد نامنفي باشند، پس: 2
t t

t t
   
   

1 0 1
2 0 2   

  نيز ندارد. xتواند در اين معادله صدق كند. طبيعتاً معادله جوابي براي  نمي tآمده هيچ اشتراكي ندارند، پس هيچ عدد  دست هاي به محدوده  
  حل دوم: راه  
تنهايي در يك طـرف   جا كرد كه يك عبارت راديكالي به توان جمالت را طوري در طرفين تساوي جابه نكته: براي حل يك معادلة راديكالي مي  

از  تساوي قرار گيرد. سپس با به توان دو رساندن طرفين معادله و در صورت لزوم با تكرار اين عمل معادله را از شكل راديكالي خارج كرد. پس
  كنند. اصل در معادلة اوليه صدق ميهاي ح حل معادله بايد مطمئن شويم كه جواب

  رسانيم: سمت ديگر تساوي برده و طرفين را به توان دو مي را به 2ابتدا عدد   
2 ·H¼U ¾Mx x x x x x x           2 2 2 4 2 4 21 2 1 4 4 3 3 0   

xبا تغيير متغير    t2 :داريم    t t         2 3 3 0 9 12 3 0   
  عادله جواب ندارد.آيد و اين م دست نمي به tپس هيچ مقداري براي   
  2رياضي  21تا  19هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -130
هـا ضـرب    ترين مضرب مشترك (ك.م.م) مخرج ها، در كوچك توان دو طرف تساوي را پس از تجزيه كردن مخرج نكته: براي حل يك معادلة گويا مي  

  ها بايد در معادلة اوليه صدق كنند. آمده نبايد مخرج كسرها را صفر كنند و اين جواب دست به هاي كرد تا معادله از شكل كسري خارج شود. جواب

   كنيم: ابتدا مخرج كسرها را تجزيه مي  
x x x x (x )(x )x x

 
    

      2
3 2 12 3 2 12

1 4 1 4 4 22 8
   

x)ها برابر  بنابراين ك.م.م مخرج   )(x )(x )  1 4 xاست. با توجه به اينكـه   2 , , 1 4 طـرفين معادلـه را در عبـارت ك.م.م ضـرب      2
  كنيم:  مي

(x )(x ) (x )(x ) (x ) (x x ) (x x ) x x x x

x x (x )(x ) x ,

                      

          

2 2 2
2

3 4 2 2 1 2 12 1 3 2 8 2 2 12 12 8 20 12 12
4 32 0 8 4 0 8 4

   

xجواب     xقبول است، زيرا ريشة مخرج كسرها است، پس  غيرقابل 4  8 قبول اين معادله است كه يك ريشـة منفـي    تنها جواب قابل
  است.

  2رياضي  20مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -131
هـا ضـرب    ترين مضرب مشترك (ك.م.م) مخرج ها، در كوچك توان دو طرف تساوي را پس از تجزيه كردن مخرج نكته: براي حل يك معادلة گويا مي  

  ها بايد در معادلة اوليه صدق كنند. ن جوابآمده نبايد مخرج كسرها را صفر كنند و اي دست هاي به كرد تا معادله از شكل كسري خارج شود. جواب

mبناميم، با توجه به اينكه سرعت پرنده در مسير رفـت   2و مسير برگشت را شمارة  1اگر مسير رفت را شمارة   
s

بيشـتر از سـرعت وي در    4

vجهت برگشت است، پس  v 1 2 x(vر مسافت تقسيم بر زمان است دانيم سرعت براب ، همچنين مي4 )
t

:پس ،  

v v
t t

    1 2
1 2

180 1804 4   

  دليل سرعت بيشتر داريم: ثانيه است و با توجه به كمتر بودن زمان رفت به 16از طرفي اختالف زمان رفت و برگشت پرنده   

IÄ ¡ï¡ïù

(t ) t t (t ) (t t ) t t
t t

t t (t )(t ) t t

              


           

2 21 1 1 1 1 1 1 1
1 1

21 1 1 1 1 1

180 180 4 180 16 180 4 16 180 16 4 16 16 72016
16 720 0 20 36 0 20 36

  

tتوان منفي باشد، پس  زمان نمي   s1   قبول اين معادله است. تنها جواب قابل 20
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  3رياضي  13مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -132
(fog)(x) f (g(x)) نكته :  

)(fog)براي يافتن    )gابتدا  3( )g   كنيم: را پيدا مي 3( )         3 2 3 3 3 9 3 3 3 0   
)(fog)اكنون به محاسبة    )(fog)         پردازيم: مي 3( ) f (g( )) f ( )  3 3 0 5   
  3رياضي  10مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -133
  نكته: به تابعي كه اكيداً صعودي يا اكيداً نزولي باشد، اكيداًً يكنوا گوييم.  

yاگر نمودار توابع    x 3 ،y x 2 ،y
x


xyو  1  شـده در   واحد به باال منتقـل كنـيم، نمـودار توابـع داده     2را يك واحد به راست و  3

  صورت زير است: ها به تك گزينه آيد. نمودار تك دست مي ها به گزينه

  
yشده،  مطابق نمودارهاي داده   (x )  31 yيك و اكيداً يكنواست،  به يك 2 (x )  21 يـك اسـت و نـه اكيـداً يكنـوا و       بـه  نه يك 2

xy  13   باشد. يك و اكيداً يكنوا مي به يك 2

yتابع   
x

 

1   باشد. شده مي يك است، ولي اكيداً صعودي يا اكيداً نزولي نيست، بنابراين مثال نقض براي گزارة گفته به يك 21

  3رياضي  8و  7هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -134
A f(A ةجموعماز  x2و  x1نكته: اگر براي هر دو نقطة    D )  كهx x1 fداشته باشيم  2 (x ) f (x )1   ناميم. ميرا تابعي اكيداً نزولي  f، آنگاه 2
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  
a): در بازة 1گزينة    ,b)  با افزايشx مقدار ،f (x) يابد، پس اكيداً نزولي نيست، اين تابع نزولي است. كاهش نمي  

  
  
  

xرو براي  : طبق نمودار روبه2گزينة    x1 fداريم:  2 (x ) f (x )1   ، پس اكيداً نزولي نيست. اين تابع نزولي است.2
  

  
  
  

xرو، براي  : در شكل روبه3گزينة    x1 fيم: دار 2 (x ) f (x )1   ، پس اكيداً نزولي نيست. اين تابع غيريكنواست.2
  

  
  
  

fمقدار  x: در دامنة اين تابع با افزايش 4گزينة    (x)يابد، پس اكيداً نزولي است. ، كاهش مي  
  

  
  
  

  3رياضي  5مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -135
nصورت  ابع بههر ت   n

n nf (x) a x a x a x a x a
     1 21 2 1   را كه در آنn na ,a ,a , ,a ,a1 2 1   اعداد حقيقي وn   عـدد

naصحيح نامنفي و    اي درجة  باشد، يك تابع چندجملهn اي مجموعة اعداد حقيقي است. ناميم. دامنة توابع چندجمله مي  
yاگر تابع    x صورت  به fآيد، پس ضابطة تابع  دست مي شده در سؤال به يك واحد به راست و دو واحد به باال منتقل كنيم، نمودار تابع داده 3

  زير است:
f (x) (x )  31 2   

f     شده برابر است با: مقدار خواسته   ( ) ( )         31 1 1 2 8 2 6   

y (x )  21 2

y

x1
2

y

x

y
x

 

1 21

y

x

xy  13 2y (x )  31 2
y

x

a b x

y

x

y

x1 x2

x

y

x2x1

x

y
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  3رياضي  7* متوسط * صفحة مشخصات سؤال:  ▲  3پاسخ: گزينة  -136
A f(A ةجموعماز  x2و  x1نكته: اگر براي هر دو نقطة    D ) كهx x1 fداشته باشيم  2 (x ) f (x )1   ناميم. ميرا تابعي صعودي  f، آنگاه 2
  صعودي است، مطابق نكته داريم: fكنيم، چون  ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي مرتب هاي اول زوج ابتدا مؤلفه  

  
              
      

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

a a a a

2 4 2
1 3 5 1 3 5 4 2 12 2 4

2 12 3 12 4
   

,عبارتند از:  aمقادير صحيح    ,2 3 4   
  3رياضي  4مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -137

yتابع    x x رت صو را بهx x
y

x x

  
 

2
2

0
0

رو  نويسيم. در شكل روبه مي 

هـاي   در بـازه  fرو تـابع   رسم شده است. مطابق نمودار روبـه  gو  fنمودار دو تابع 
( , )0 )و  1 , )    قرار دارد، يعني: gباالتر از تابع  1

   

    

x x x

x x x

2 3
2 3

0 1
1

   

  
  

xازاي  اين بهبنابر   ( , ) ( , )   1 0 1 نمودار تابع ،f  باالي نمودار تابعg .است  
  3رياضي  7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -138
f(Aاز مجموعة  x2و  x1نكته (تابع نزولي): اگر براي هر دو نقطة    D ) A  كهx x1 f، داشته باشيم 2 (x ) f (x )1 را تابعي  f، آنگاه 2

  ناميم. نزولي مي
  كنيم: ابتدا ضابطة تابع را بدون قدرمطلق بازنويسي كرده و آن را رسم مي  

       
                   
           

x x x x x
y x x y x x x x

x x x x x

1 3 3 1 2 1 1
1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1

1 3 3 3 2 5 3
   

  
  

)زة شده، اين تابع در با مطابق نمودار رسم   , ) و هر زيرمجموعه از آن نزولـي اسـت.    1
  است. 1برابر  kبنابراين حداكثر مقدار 

  
  3رياضي  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -139

(gof )(x) g(f (x)) نكته :  
  زمان در دو شرط زير صدق كنند: كه همهايي است xمجموعه  gofنكته (دامنة تابع مركب): دامنة تابع مركب   
  1- x  در دامنةf .قرار داشته باشد  
  2- f (x)  در دامنةg .قرار داشته باشد  

 gof f gD x D | f (x) D    
  كنيم: را محاسبه مي fofابتدا دامنة تابع   

                        
 

fof f f fof
xD x D | f (x) D x | x | x x x | x D ,

x
2 2 2 2 4 2 4 2 42 R   

  ازيم:پرد مي fofاكنون به محاسبة تابع   
x x

x xx xy (fof )(x) f (f (x)) x x x x x
x x

      
    

 

2 2
2 4 4 422 2

   

xyصورت  به fofبنابراين ضابطة تابع   
x



 با دامنة  4 , 2 4R باشد. مي  

  

13 1 x

y

y x 3

y x x

y

x1

1
1

1
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  3رياضي  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -140
  زمان در دو شرط زير صدق كنند: ي است كه همهايxمجموعه  gofنكته (دامنة تابع مركب): دامنة تابع مركب   
  1- x  در دامنةf .قرار داشته باشد  
  2- f (x)  در دامنةg .قرار داشته باشد  

 gof f gD x D | f (x) D     
  كنيم: را محاسبه مي gو  fابتدا دامنة دو تابع  gofبراي محاسبة دامنة   

IÄfD : x (x )(x ) x x         2 9 0 3 3 0 3 3   

gD : x ( x)( x) x         216 0 4 4 0 4 4   
fباشد، مقادير  fبايد در دامنة  xدانيم، عالوه بر اينكه  مي gofبراي دامنة    (x)  بايد در دامنةg :باشند، پس  

gf (x) D f (x) x         24 4 4 9 4   

xنامعادلة     24   پردازيم: ر ميدرست است، پس فقط به حل نامعادلة ديگ 9
x x x x          2 2 29 4 9 16 25 5 5   

  داريم: fآمده با دامنة  دست از اشتراك محدودة به  
   gofD ( , ) ( , , ) , ,                5 5 3 3 5 3 3     

عدد صحيح  4اين بازه شامل    , , , 4 3 3   است. 4
  3رياضي  14و  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -141

(gof )(x) g(f (x)) نكته :  
  زمان در دو شرط زير صدق كنند: هايي است كه همxمجموعه  gofنكته (دامنة تابع مركب): دامنة تابع مركب   
  1- x  در دامنةf .قرار داشته باشد  
  2- f (x)  در دامنةg .قرار داشته باشد  

 gof f gD x D | f (x) D    
  كنيم: را محاسبه مي gofو  fع ابتدا دامنة تاب  

  
f

gof

D : x x
D x | f (x) ,

    

       

3 0 3
3 3R

   

  كنيم: را پيدا مي gofاكنون ضابطة تابع   
(gof )(x) g(f (x)) ( x ) (x ) x        25 3 1 5 3 1 5 14   

yبرد تابع خطي    x 5 ,با دامنة  14     آوريم: دست مي كمك رسم به را به 3
  
  
  
  
  

,صورت  تابع بهبنابراين برد اين        است. 1
  3رياضي  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -142
axهاي معادلة  ريشه و  نكته: اگر    bx c  2 aدر حالت  0    باشند، آنگاه:  0

b cS , P
a a

           
(gof )(x) g(f (x)) نكته :  

  كنيم: هاي آن را پيدا مي ضرب ريشه معادلة موردنظر را تشكيل داده و حاصل  
(fog)(x) (gof )(x) f (g(x)) g(f (x)) ( x) ( x) (x x )

x x x x x x x x x x x x x

           

                        

2 2
2 2 2 2 2 2

1 2 1 5 1 2 5
2 1 2 2 5 1 2 5 4 2 2 6 2 2 8 0 4 0

   

)اين معادله دو ريشة حقيقي دارد    )  17   هاي آن برابر است با: ضرب ريشه و حاصل 0
cP
a

  4   

1
3

y

x
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  3رياضي  13مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  4نة پاسخ: گزي -143
(gof )(x) g(f (x)) نكته :  

با توجه به اينكه     y g(f (x)) x2 )gبراي يافتن  1 fپيدا كرد كه  xابتدا بايد مقداري براي  3( (x)  3     شود. با توجـه بـه عبـارت
fه براي شد داده (x )   داريم: 2

xf (x ) x x x x
x


                


102 3 3 10 3 6 4 16 42   

xگذاري  پس با جاي    4  در عبارتxf (x )
x


 


102 fداريم:  2 ( )  2 3   

xگذاري  پس با جاي    2  در عبارتg(f (x)) x 2   داريم: 1
g(f ( )) ( ) g( )      22 2 1 3 5   

  3رياضي  13مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -144
(gof )(x) g(f (x)) نكته :  

)gبراي يافتن    xشده  در رابطة داده 4(    كنيم: گذاري مي را جاي 4

(fog)(x) f (x) f (g( )) f ( ) f (g( )) f (g( )) 
      

22 4 2 154 4 4 44 2   
)gاگر مقدار      بناميم، داريم: aرا برابر  4(

( )af (a) a a a
a

a a a ,

    
        



 
      

2 2 15 225 4 4 415 2 2 15 4 15 4 02 2 2 4
15 289 15 17 148 8 4

   

)gغيرهماني است، پس مقدار  gبا توجه به فرض سؤال كه تابع    ) 4 )gقبول نيست، بنابراين  قابل 4 برابر  4(
1
  است. 4

  3رياضي  13و  7، 5هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -145
f(Aاز مجموعة  x2و  x1نكته (تابع اكيداً نزولي): اگر براي هر دو نقطة    D ) A  كهx x1 f، داشته باشيم 2 (x ) f (x )1 را  f، آنگاه 2

  ناميم. تابعي اكيداً نزولي مي
(gof )(x) g(f (x)) نكته :  

  حل اول: راه  
yاز انتقال و قرينه كردن تابع  fتابع    x ي است، پس بـراي حـل نامعادلـه    آيد، پس اين تابع اكيداً نزول دست مي ها به نسبت به محور طول 3

f (a) f (b) توانيم بنويسيم:  ميa b   

       


     
         

   

(fog)(x) (foh)(x) f (g(x)) f (h(x)) g(x) h(x) x
x

(x )(x ) x x (x )x
x x x x

2 2

1 13
1 1 3 1 4 4 21 0 0 0 03 3 3 3

   

  
)صورت  جواب نامعادله به بنابراين مجموعه   , ) ( , ) 2 2 3  يا ( , ) 3   باشد. مي 2
  حل دوم: راه  

a b a b  3   : نكته 3
  دهيم: نامعادله را تشكيل مي  

f (g(x)) f (h(x)) ( ) (x ) ( ) (x )
x x

( ) (x ) x
x x

             
 

       
 

3 3 3 3

3 3

1 113 11 13 1 11 11 103 3
1 111 10 11 103 3

   

  حل مشابه است. ادامة راه  

R
·

(x )
x

(x )
x

   
   


  



2

2

2 3
2
3

2
3
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 1شناسي  زيست 8و  5هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -146
سازگان در سـطح   يابي حيات قرار دارد. طبق متن كتاب درسي، بوم نوعي جاندار است و در سطح پنجم از سطوح سازمان نوزاد پروانة مونارك  

  آيد.  وجود مي ) با عوامل غيرزنده به اجتماع يابي وجود دارد و از تعامل چندين گونه ( هشتم از سطوح سازمان
  ها:  بررسي ساير گزينه  
گونه تشكيل شده است. با توجه به اينكـه در جمعيـت تنهـا     يابي حيات است و از افراد يك ز سطوح سازمان: جمعيت ششمين سطح ا1گزينة   

  شوند.  اي ديگر را دارند، تراژن ناميده مي ونهگ هاي افراد افراد يك گونه وجود دارد، جانداراني كه ژن
  ن اندام تشكيل شده است. يابي، دستگاه است كه از مجموع چندي : سطح چهارم از سطح سازمان2گزينة   
  اي وجود ندارد. ياخته يابي بافت است كه در جانداران تك : دومين سطح از سطوح سازمان4گزينة   
  1شناسي  زيست 4و  3هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -147
دهد. از سال يازدهم به خاطر داريد كـه فراينـد    را نشان ميزمان رشد و پاسخ جاندار به محيط  طور هم سمت نور به خم شدن ساقة گياهان به  

  دهد.  همراه رشد ساقه رخ مي نورگرايي به
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  توانند در هومئوستازي وضعيت آن را حفظ نمايند.  اي ندارند و نمي ياخته اي مايع بين ياخته : جانداران تك2گزينة   
است، اما هر انشعاب جديدي بـه آن اضـافه شـود،     دهندة نمو كه ريشه براي اولين بار تشكيل شود، نشان : توجه داشته باشيد زماني3گزينة   

  نمايانگر رشد خواهد بود. 
تواند در يك يا چند محيط خاص سازش و ماندگاري پيدا كند و قطعاً هيچ جانـداري وجـود نـدارد كـه بـا همـة        : هر جاندار تنها مي4گزينة   

  سازگاري داشته باشد.  هاي كرة زمين محيط
  1شناسي  زيست 12و  8، 7، 6هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -148
  شود.  بار در بدن افراد باشد، مثالي از نوعي سالح زيستي است كه در حوزة اخالق زيستي بررسي مي استفاده از داروهايي كه داراي اثرات زيان  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  هاي ارثي را در آينده كاهش داد.  توان اثرات بيماري : در پزشكي شخصي تنها مي1گزينة   
  كنند.  نگري مي شناسان امروزي براي مطالعة يك سامانة پيچيده، بيشتر كل : زيست2گزينة   
  تي زنده است.هاي زيس هاي مشاهدة سامانه ي : تصويربرداري از اشيايي در حد چند آنگستروم در حوزة فناور3گزينة   
  1شناسي  زيست 11و  10هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -149
انجام شده است. هرچـه ميـزان درختـان در    » الف تا ج«زدايي در ايران است و در واقع از بين رفتن درختان از  شكل مربوط به پديدة جنگل  

  يابد. سازگان افزايش مي ك كمتر شده و در مقابل تنوع زيستي و خدمات بومها بيشتر باشد، احتمال وقوع سيل و فرسايش خا جنگل
  1شناسي  زيست 12 تا 9هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -150
  هاي بهينه پيدا كنند. كنند تا ويژگي براي تأمين غذاي سالم و كافي معموالً ژن گياهان خودرو را به گياهان زراعي وارد مي  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  اي توليد كرد كه سلولز را بهتر تجزيه نمايند.  شده هاي مهندسي توان آنزيم : براي توليد سوخت از سلولز مي1گزينة   
يل هاي شيميايي به گازوئيل زيسـتي تبـد   هاي روغني ابتدا بايد تصفيه شده و سپس با انجام واكنش شده از دانه هاي استخراج : روغن3گزينة   

  شوند. 
ها روي ندهـد، موجـب    طوري كه حتي در صورت تغيير اقليم، تغيير چنداني در مقدار توليدكنندگي آن ها به سازگان : پايداركردن بوم4گزينة   

  شود. ارتقاي كيفيت زندگي انسان مي
  1شناسي  زيست 33مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -151
) هسـتند و ترشـح    منقـبض  ها بسـته (  برد. در اين مرحله بنداره سر مي دستگاه گوارش در يك استراحت موقت بهدر مرحلة خاموشي نسبي   

  كند.  هاي گوارشي و صفرا هم به لولة گوارش كاهش پيدا مي شيره
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  يابد.  و سكرتين افزايش ميهاي گوارشي مثل گاسترين  : در مرحلة فعاليت شديد لولة گوارش ترشح هورمون2گزينة   
  كنند.  كننده كاهش پيدا مي قطعه : در مرحلة خاموشي نسبي حركات كرمي و قطعه3گزينة   
هـاي آن كـاهش    خـوردگي  : در مرحلة فعاليت شديد، با افزايش ورود مواد به درون معده، ديوارة اين اندام كشيده شده و ميزان چين4گزينة   

  يابد. مي
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  1شناسي  زيست 31مشخصات سؤال: * دشوار * صفحة  ▲  4 پاسخ: گزينة -152
  همه موارد نادرست هستند.   
  بررسي موارد:  
علت تجزيـه كـردن    پتاسيم است كه به -هم پمپ سديم 5كند. مولكول  نوعي آنزيم گوارشي است كه روي مواد غذايي اثر مي 1الف) مولكول   

  خاصيت آنزيمي دارد.  ATPهاي  مولكول
انتقـالي سـديم و گلـوكز     كند تا فرايند هـم  هاي سديم از ياخته، شيب غلظت سديم را فراهم مي پتاسيم با خارج كردن يون -مب) پمپ سدي  

  درستي اتفاق بيفتد.  به
انتقـالي درحـال    هم گلوكز است كه با هم 2كند. مولكول  كمك پمپ در خالف جهت شيب غلظت حركت مي پتاسيم است كه به 6ج) مولكول   

  دن به ياخته است. وارد ش
  هاي سديم را در جهت شيب غلظت به درون ياخته وارد كند.  تواند يون دهد و مي انتقالي انجام مي اي است كه هم پروتئين ويژه 3د) مولكول   
  1شناسي  زيست 16و  15هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -153
شـده در   جـا  هاي جابه دانيد مولكول طور كه مي شوند. همان جا مي هاي غشايي جابه كمك پروتئين مواد بهشده و انتقال فعال،  در انتشار تسهيل  

  هر دوي اين فرايندها كوچك هستند. 
  ها:  بررسي ساير گزينه  
ـ  توانند در خالف جهت شيب غلظت جابه ها مي : در انتقال فعال و آندوسيتوز و اگزوسيتوز مولكول2گزينة    ا از ايـن بـين تنهـا در    جا شوند، ام

  شود.  انتقال فعال از پروتئين غشايي استفاده مي
ها  جايي مولكول شود، اما در آندوسيتوز و اگزوسيتوز جهت جابه استفاده مي ATP: در انتقال فعال و آندوسيتوز و اگزوسيتوز از انرژي 3گزينة   

  لزوماً در خالف جهت شيب غلظت نيست. 
  شود. شود، اما تنها در آندوسيتوز از مساحت غشاي ياخته كاسته مي هاي غشايي تشكيل مي و اگزوسيتوز كيسه: در آندوسيتوز 4گزينة   
  1شناسي  زيست 37و  32، 28، 25، 24هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -154
  پردازد.  ات ريزتر ميها به قطر كبد است كه در بدن انسان با ترشح صفرا به تبديل چربي 3بخش شمارة   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  كند، نه پپسين. معده است كه در بدن انسان پپسينوژن ترشح مي 2: بخش شمارة 1گزينة   
دان بخش حجيم انتهاي مري است. حركات كرمي از حلـق آغـاز    دان است كه در بدن انسان وجود ندارد. چينه چينه 4: بخش شمارة 2گزينة   

  شود. مي
رو از كولـون   رودة بزرگ است كه در بدن انسان از سه بخش تشكيل شده است. توجه داشته باشيد كه اندازة كولـون پـايين   1: بخش 4ة گزين  

  باالرو و افقي بزرگتر است.
  1شناسي  زيست 33و  30هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -155
  همة موارد نادرست هستند.   
ها براي آن درست نيست و در هر پرز مويرگ بستة لنفي  رودة باريك تنها داراي يك مويرگ لنفي است و استفاده از لفظ مويرگالف) هر پرز   

  وجود دارد.
  كند.  ب) در هر پرز رودة باريك، تنها الية مخاطي شركت مي  
  كنند.  دارند كه سكرتين ترشح مي هايي هاي حلقوي كه در ابتداي رودة باريك (دوازدهه) قرار دارند، غده ج) تنها چين  
  اي ندارد.  خوردگي غشايي است و ياختة استوانه د) ريزپرز چين  
  1شناسي  زيست 25و  24هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -156
داراي  هـا  ريز است. همة اين ياختـه  درونكنندة مادة مخاطي، كناري، اصلي و  هاي ترشح هايي كه در غدد معده قرار دارند، شامل ياخته ياخته  

كربنـات   كربنات اضافه كنند. ترشح بي توانند به مادة مخاطي معده بي يك نمي هاي كناري و توجه كنيد كه هيچ جز ياخته اي هستند، به شكل استوانه
  كند.   ها صدق نمي براي اين ياختهدهد. به همين دليل استفاده از لفظ گروهي در صورت سؤال  هاي پوششي سطحي رخ مي تنها توسط ياخته

  ها:  بررسي ساير گزينه  
ريز گاسترين ترشـح كـرده و آن را بـه     هاي درون هاي عمقي غدد قرار دارند. از اين بين، ياخته ريز و اصلي در بخش هاي درون : ياخته1گزينة   

  ريزند.  خون مي
هاي كناري با ترشح عامل داخلـي   اي مياني غده قرار دارند. از اين بين ياختهه هاي كناري و ايجادكنندة مادة مخاطي در بخش : ياخته3گزينة   

  كنند.  خوني جلوگيري مي از بروز كم 12Bمعده و كمك به حفاظت و جذب ويتامين 
هـاي   ها در تماس مستقيم با ياخته ختهكتاب درسي، گروهي از اين يا 24اي هستند. طبق شكل  هاي كناري فاقد شكل استوانه : ياخته4گزينة   

  ) قرار دارند. كنندة ليپاز ترشح اصلي (
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  1شناسي  زيست 33و  30، 24، 23هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -157
اختة پوششي و غدد روده در كتاب، پرزهاي روده داراي دو نوع ي 39شود. با توجه به شكل  ريز دوازدهه ترشح مي هاي درون سكرتين از ياخته  

  ناحية دوازدهه داراي سه نوع ياختة پوششي هستند. 
  ها:  بررسي ساير گزينه  
هـاي پوششـي سـطحي     شود. در معده ترشـحات ياختـه   ريز غدد معده و در مجاورت پيلور ساخته مي هاي درون : گاسترين از ياخته1گزينة   

  رود.  دد نميشود و به مجاري غ مستقيماً وارد حفرات معده مي
شود. در دهان بافت پوششي از نوع چنداليه است و تنها الية زيرين در تماس بـا   كربنات ترشح مي : در محيط دهان، معده و روده، بي2گزينة   

  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني) قرار دارد.  اي از رشته شبكه غشاي پايه (
دانيد در سرتاسر لولة گوارش مادة مخاطي و موسـين   طور كه مي : هرجا مادة مخاطي وجود داشته باشد، موسين هم وجود دارد. همان4گزينة   

  شود. وجود دارد، اما تنها در دهان ترشح بزاق موجب به هم چسبيدن ذرات غذايي و در نهايت تسهيل بلع مي
  1شناسي  زيست 38متوسط * صفحة مشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينة  -158
گيرد. از آنجا كه گـوارش   خواران غيرنشخواركننده مانند اسب، عمل گوارش ميكروبي پس از گوارش آنزيمي و در رودة كور صورت مي در گياه  

داراي مواد غذايي فراواني  شوند و مدفوع شده از گوارش، دفع مي شود، بخشي از مواد غذايي ايجاد سلولز در رودة باريك اين جانور انجام نمي
  )  2رد گزينه  است. (

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  نمايد.  ميسيرابي دريافت از فقط غذا را نگاري است كه   : كوچكترين بخش معدة گاو1گزينة   
  پذيرد. شيردان انجام مي هاي غذا در ترين بخش معدة گاو به غدد شيري سيرابي است، درحالي كه گوارش پروتئين : نزديك3گزينة   
  1شناسي  زيست 31مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -159
تـرين بافـت ذخيـرة     هاي آن در كبد يا بافت چربي (بزرگ شوند و ليپيد هاي پوششي پرز رودة باريك ساخته مي ها توسط ياخته كيلوميكرون  

  شوند. انرژي بدن) ذخيره مي
  روبين و ليپوپروتئين است. شود. كبد اندام سازندة بيلي هاي ليپوپروتئين ساخته مي دها، مولكولدر كبد از اين ليپي  
  1شناسي  زيست 28و  27هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -160

يك از ايـن   شود. هر تبديل مي OHو  Hساكاريد، يك مولكول آب مصرف شده و به دو واحد  كافت يك دي ، به هنگام آب24با توجه به شكل   
  ها شكسته شود.  شوند تا پيوند اشتراكي بين آن واحدها در نهايت به يك مونوساكاريد متصل مي

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  شود.  هاي نيتروژن و كربن برقرار مي : پيوند اشتراكي بين دو آمينو اسيد بين اتم1گزينة   
صـورت قطـرات ريـز     تواند روي سطح مواد غذايي شناور شود. به همين دليل چربي غذا بايد ابتدا به نمي: آنزيم ليپاز محلول است و 3گزينة   

  تبديل شود. 
  شود. : براي تركيب دو مونوساكاريد با يكديگر، يك مولكول آب از مجموعه جدا مي4گزينة   
  1شناسي  زيست 20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -161

،  رو در سمت چپ و ساير موارد در سمت راست بدن قرار دارند. دقت داشته باشيد كه در ابتـداي معـده   ن موارد مطرح شده، كولون پاييناز بي  
  بنداره وجود ندارد و كارديا بندارة انتهاي مري است.

  1شناسي  زيست 5مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -162
  ا سطوح سازماندهي بافت، اندام و دستگاه وجود ندارد.در استرپتوكوكوس نوموني  
  شود. ساير سطوح سازماندهي در هر دو جاندار مشاهده مي  
  1شناسي  زيست 28و  24، 22، 21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -163
  يق و نماية تودة بدني فرد دخالت دارند. ) و ماهيچه در تعيين وزن دق از بافت پيوندي مواردي مانند چربي و استخوان (  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  هاي انتهاي رودة باريك را مشاهده نمود.  توان بخش بيني نمي كمك درون : به2گزينة   
  شود.  ياي و زيرمخاط ديده م هاي ماهيچه هاي لولة گوارش داراي ياختة عصبي هستند، اما شبكة عصبي تنها در اليه : همة اليه3گزينة   
  بندد. سمت پايين آمده و راه ناي را مي گلوت نيز به بندد. اپي : حين استفراغ، زبان كوچك به باال رفته و راه بيني را مي4گزينة   
  3شناسي  زيست 10مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -164
  توان مشاهده كرد. دارند را در محيط نمي 14Nهايي كه دو رشته  يشود، باكتر شده انجام مي حفظ با توجه به اينكه همانندسازي نيمه  
  3شناسي  زيست 13و  12هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -165
فسـفاته. در   شود نه دو فسفاته يافت مي اسيدها نوكلئوتيدهاي تك  شود و در نوكلئيك اسيد يافت مي  نوكلئيك tRNAدر ساختار ريبوزوم و   

  شوند. هاي رنا از دنا ساخته مي شود. مولكول يافت مي tRNAو  DNA ،mRNAاسيدهاي   هسته، ميتوكندري و كلروپالست انواع نوكلئيك
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  3شناسي  زيست 10و  9هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -166
15مدت طوالني در محيط  ها را به باكتري   N 15خالص بـا   يهاي دنا ا داراي مولكوله قرار دادند تا تمامي باكتري N     شـدند. در واقـع تعـداد

هـا را   عبـارت ديگـر، بـاكتري    هايي كه دو رشتة مثل هم داشتند بسيار كم شد. به هايي كه دو رشتة مختلف داشتند نسبت به باكتري باكتري
15صورت خالص با دو رشته  به N درآوردند تا در مراحل بعدي با اطمينان بيشتري آزمايش كنند.  

  3شناسي  زيست 16و  4هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -167
  شود. پپتيد مي بيان هر ژن منجر به توليد رنا يا پلي  
  توان با قاطعيت گفت كه آمينو اسيد در مولكول حاصل وجود دارد. بنابراين نمي  
  عنصر نيتروژن هستند. در رنا آمينو اسيد وجود ندارد، اما هر دو نوع مولكول داراي  
  3شناسي  زيست 10و  6، 5هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -168
  3شناسي  زيست 12و  11هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -169
باشـد.   وماتين است كه داراي نوكلئـوزوم مـي  شكل كر شود. در اين زمان مادة وراثتي به اي انجام مي از چرخة ياخته Sهمانندسازي در مرحلة   

بايد دقت داشت هر آنـزيم ايـن كـار را     3ند. در مورد گزينة هست ها قادر به تكثير كنند. اين ياخته هاي پوششي آنزيم آميالز ترشح مي ياخته
  دهد. كار را انجام مي دهد. تنها دنابسپاراز اين انجام نمي

  3شناسي  زيست 13و  6هاي  اده * صفحهمشخصات سؤال: * س ▲  4پاسخ: گزينة  -170
هاي پروتئيني دستخوش تغييراتي خواهند شد. بسته به ميزان حـرارت   هاي دنا نيز مانند مولكول در اثر حرارت پيوندهاي شيميايي و مولكول  

  ها شكسته شوند. ممكن است حتي پيوندهاي كوواالنسي نيز در آن
  3شناسي  زيست 5و  4هاي  ه * صفحهمشخصات سؤال: * ساد ▲  3پاسخ: گزينة  -171
استر  ند كه در نوع قند و باز آلي تيمين و يوراسيل با هم تفاوت دارند. در نوكلئوتيد پيوند فسفو ديهست واحدهاي سازندة دنا و رنا نوكلئوتيد  

يك گروه فسفات وجـود دارد. بـه    RNAو  DNAشود. در نوكلئوتيدهاي  استر بين نوكلئوتيدها برقرار مي وجود ندارد، بلكه پيوند فسفو دي
  شود. قند يافت مي -شود، اما در هر دو پيوند فسفات اين نكته هم توجه داشته باشيم كه در هر واحد سازندة دنا، تيمين يافت نمي

  3شناسي  زيست 12و  11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -172
  دار متصل گردد. تواند به نوكلئوتيد آدنين استر مي دار با پيوند فسفو دي ندر رشتة در حال ساخت نوكلئوتيد گواني  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : بين بازها پيوند اشتراكي وجود ندارد.1گزينة   
اضـافه   فسـفاته  صورت تك ، نوكلئوتيد به12دهد. طبق صفحة  فسفاته، دو فسفات خود را از دست مي : در لحظة اتصال، نوكلئوتيد سه2گزينة   

  شود. استر تشكيل مي ها شكسته شده و سپس فسفو دي شود، پس ابتدا پيوند بين فسفات مي
  شود. : در فرايند همانندسازي درون نوكلئوتيد پيوند ايجاد نمي3گزينة   
  3شناسي  زيست 13تا  11هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -173
  كند. ازي دنا را مشخص مياختالف همانندس» ب و ج«موارد   
  بررسي موارد:  
  شود. الف) در هر دو فعاليت نوكلئازي مشاهده مي  
  ها است. ب) هيستون فقط در يوكاريوت  
  ها فقط يك محل است. هاي شروع همانندسازي در اغلب باكتري ج) تعداد جايگاه  
  د) نحوة عملكرد آنزيم نيز يكسان است.  
  3شناسي  زيست 8ؤال: * متوسط * صفحة مشخصات س ▲  4پاسخ: گزينة  -174
  هر چهار مورد درست است.  
  بررسي موارد:  
  هستند. RNAها از جنس  الف) برخي از آنزيم  
  باشد. ها مي عنوان مثال منبع انرژي برخي از واكنش به ATPب)   
  ند.اي نقش ناقل الكترون را برعهده دار ج) نوكلئوتيدها در فرايندهاي فتوسنتز و تنفس ياخته  
توانـد از مولكـول    ها مانند سديم و پتاسيم برخالف شيب غلظت با صرف انرژي همراه است و اين انرژي مـي  د) براي ترابري برخي از مولكول  

ATP دست آيد. به  
  3شناسي  زيست 13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -175
شود، پس دو برابر تعداد  شود. در هر نقطة همانندسازي دو دوراهي همانندسازي ايجاد مي ها از يك نقطه شروع مي همانندسازي دنا در باكتري  

شود. هر مولكول دنا يك نقطة شروع و يك نقطة پايان همانندسازي دارد، پـس بـه تعـداد     دوراهي همانندسازي ديده مي DNAهاي  مولكول
  نيز دو دنابسپاراز فعاليت دارد. هاي دنا، نقطة پايان همانندسازي داريم. در هر دوراهي مولكول
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  3شناسي  زيست 13و  5هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -176
  هاي داراي دنا داراي غشاء سلولي هستند كه دور ياخته و محتويات آن را احاطه كرده است. تمام ياخته  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ارد.ها هسته وجود ند : در باكتري1گزينة   
  شوند. ها تقسيم نمي ها يا نورون ها مانند پالسموسيت : برخي از ياخته2گزينة   
  ها اجزاي غشادار ندارند. : باكتري3گزينة   
  3شناسي  زيست 8و  7هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -177
  است. RNAكه خاصيت آنزيمي دارد، از جنس  اسيدي  ، پس هر نوكلئيكRNAهاي آنزيمي يا پروتئين هستند يا  مولكول  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  در ساختار ريبوزوم شركت ندارد. mRNAعنوان مثال  : به1گزينة   
  حلقوي دو سر متفاوت ندارند. يهاي دنا اند. مولكول ها به غشا متصل حلقوي (دناي اصلي) در باكتري يهاي دنا : مولكول3گزينة   
  شود. ها يافت مي خطي كه دو سر متفاوت در هر رشته دارند، در يوكاريوت يدناهاي  : مولكول4گزينة   
  3شناسي  زيست 12و  11هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -178
ـ      ا خاصـيت  در هر دوراهي همانندسازي يك آنزيم هليكاز و دو آنزيم دنابسپاراز وجود دارد، پس در هر دوراهي همانندسـازي دو پـروتئين ب

  شود. نوكلئازي يافت مي
  3شناسي  زيست 13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -179
  درست هستند.» الف و ج«موارد   
  بررسي موارد:  
  ها در ميتوكندري و كلروپالست دناي حلقوي دارند، اما در هستة خود دناي خطي دارند. الف) يوكاريوت  
  شود. ديده مي mRNAها  يوكاريوت ها هم در ب) هم در باكتري  
  وجود دارد. tRNAها هم  ج) در باكتري  
  اي كه ريبوزوم دارد، نيز وجود دارد. ها رناي رناتني دارند، لذا پالزميد در ياخته د) چون باكتري  
  3شناسي  زيست 8مشخصات سؤال: * ساده * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -180
  شوند. انسان ساخته نميهاي بدن  آنزيم سلوالز توسط ياخته  
  3شناسي  زيست 11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -181
عنوان مثال دناي ميتوكندري هم حاوي اطالعـات وراثتـي    شود، اما به ها كه ژنتيكي است، به دناي هسته مربوط مي هاي ياخته برخي از ويژگي  

  شود و اكتسابي است. وابسته نيست و مربوط به محيط مي DNAخته به هاي يا است و ضمن اينكه برخي از صفات و ويژگي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  كنند. هاي كوچكي كه بيان ژن را كنترل مي RNAهاي در حال ساخت و  RNAاست و هم  DNA: بله هم 2گزينة   
صورت فشردة كروماتيد باشند، داراي نوكلئوزوم  و چه به شكل كروماتين باشند ها) چه به : مادة وراثتي دناي هسته (كروموزوم4و  3هاي  گزينه  

  باشند. نوكلئوزوم هم تركيب پروتئين و دنا است. مي
  3شناسي  زيست 6و  5هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -182
  درست نيست.» الف«فقط مورد   
  بررسي موارد:  
  وكلئوتيدها)ن %50( .ها بله رينها برابر نيست، اما درصد پو الف) تعداد پورين  
  اند. ب) نوع نوكلئوتيدها با هم يكسان  
  درصد) 50( است. ها ها مانند پورين ج) درصد پيريميدين  
  د) نسبت پورين به پيريميدين برابر يك است.  
  3شناسي  زيست 3و  2هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -183
دار شدن  دار به موش تزريق شد كه نتيجة آن كپسول هاي كپسول ي زندة بدون كپسول با عصارة باكتريها در آزمايش چهارم گريفيت باكتري  

هاي زندة بدون كپسول شده است. هرچند  دار شدن باكتري گيري شد كه عاملي باعث كپسول ها نيز مردند. لذا نتيجه ها بود، البته موش باكتري
  نشد.ماهيت اين ماده و چگونگي انتقال آن مشخص 

  3شناسي  زيست 13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -184
  ها فقط يك جايگاه آغاز همانندسازي در دناي خود دارند. اغلب پروكاريوت  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اند. : در هر دوراهي چندين نوع آنزيم در حال فعاليت2گزينة   
  پردازد. با خاصيت نوكلئازي به ويرايش دنا مي ها دنابسپاراز : در تمام باكتري3گزينة   
  ها در دناي خود يك جايگاه آغاز و يك جايگاه پايان همانندسازي دارند. : اغلب باكتري4گزينة   
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  3شناسي  زيست 13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -185
  ه) از نوع حلقوي است.ها همانند دناي راكيزه (ميتوكندري) و پالست (ديس دناي باكتري  
  ها) خطي است. دناي درون هسته (يوكاريوت  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. : ديسك موجب افزايش مقاومت باكتري در برابر پادزيست مي1گزينة   
  : ممكن است دناي اصلي باكتري بيش از يك جايگاه آغاز همانندسازي داشته باشد.2گزينة   
  ها ديسك نيز دارند.) تواند بيشتر باشد. (برخي باكتري تن مي تن اصلي دارند، پس تعداد فام ها يك فام : باكتري3گزينة   

  
 1فيزيك  7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -186
ها را يكاهاي اصـلي   اصلي هستند و يكاهاي آنهاي  هفت كميت طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جريان الكتريكي و شدت روشنايي كميت  

  نامند. مي
  نامند. شوند را يكاهاي فرعي مي ساير يكاها كه برحسب يكاهاي اصلي بيان مي  
  1فيزيك  8مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -187
)وده برابر ميانگين فاصلة زمين تا خورشيد ب (AU)يكاي نجومي    AU / m) 111 1 50 10 .و در نتيجه يكاي طول است  
  كند و در نتيجه يكاي طول است. برابر است با مسافتي كه نور در يك سال در خأل طي مي (ly)سال نوري   
  1فيزيك  10مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -188

cm cm s L L( )( )( ) /
s s min mincm

 
3 3

3
60 130 30 1 81 1000

   

  1فيزيك  16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -189
/تا  cm2گيري بين  انتهاي جسم مورد اندازه   cm2 /قرار دارد و با توجه به رقم حدسي، هم عدد  5 cm2 /و هم عدد  4 cm2 توانـد   مـي  3

  درست باشد.
/كش  گيري خط دقت اندازه   cm0 /بوده و اندازة خطاي آن برابر با نصف اين مقدار يعني  5 cm0 /صـورت   بايد آن را بـه است كه  25 cm0 3 

  گرد نماييم.
  1فيزيك  18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  3پاسخ: گزينة  -190

  ها محاسبه شود. كافي است كل سطح را به سطح اشغال شده توسط يك ويروس تقسيم كنيم تا تعداد آن  
cm ( ) m , nm ( ) m        2 2 2 4 2 2 9 2 18 21 1 10 10 1 1 10 10   

m / ~
m






    
 

4 2 10 0 10 10
3 18 2

1 10 1 25 10 10 10 10
8 10 10

  ها تعداد ويروس 

  1فيزيك  22و  21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -191

·H¼Ã² ·H¼Ã² ·H¼Ã²

®¨

m
m m m

V V V V V

m m
m g , m g m g

/ /

       
   

         


2
1 2 21 2
1 2 1 2

2 2 2 1

2

100 60 30 60 30 902 1 2 0 8

   

  )4(تمرين  1فيزيك  87و  70، 63، 62هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -192
   نادرست). 1هاي ساختمان به دليل اثر مويينگي است (گزينة  تراوش آب به ديواره  
   نادرست). 2هاي گاز بسيار زياد است (گزينة  چون تندي مولكولدهد  ها رخ مي تر از مايع پديدة پخش در گازها سريع  
   نادرست). 3هاي هوا به ذرات دود است (گزينة  حركت براوني ذرات دود بيشتر به علت برخورد مولكول  
   شود. ادشدن آن ميب ها از سطح بادكنك، موجب كم هاي هوا تراواست و در مدت زمان طوالني، عبور مولكول سطح بادكنك نسبت به مولكول  
  1فيزيك  68تا  65هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -193
  شود. ميتر  شوند، با كاهش دما بزرگ چكان خارج مي هاي روغن كه از قطره كند؛ از همين رو اندازة قطره چسبي را زياد مي نيروي هم ،كاهش دما  
  1فيزيك  66* صفحة  مشخصات سؤال: * ساده ▲  3پاسخ: گزينة  -194
   پذيري مـايع جلـوگيري    شود كه از تراكم ها ظاهر مي هاي مايع را كم كنيم، نيروي دافعة بزرگي بين آن چنانچه بخواهيم فاصلة بين مولكول

  كند. مي
   آويزان ماندن قطرة آب از برگ شود؛ براي مثال  ها ظاهر مي هاي مايع را كمي از هم دور كنيم، نيروي جاذبة بين آن چنانچه بخواهيم مولكول

  درخت ناشي از همين نيروي جاذبه است.
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  1فيزيك  70تا  68هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -195
سبب باالرفتن مايع در لوله و همچنـين خـيس    ،در شكل الفچسبي مايع  نسبت به نيروي همزيادتر بودن نيروي دگرچسبي بين مايع با لوله   

هاي مايع بيشتر از نيروي دگرچسـبي   چسبي بين مولكول اي). در شكل ب چون نيروي هم در لولة شيشه شود (مانند آب شدن سطح لوله مي
كند (مانند جيـوه   تر از سطح مايع درون ظرف قرار گرفته و مايع ديوارة لوله را خيس نمي مايع با سطح لوله است، سطح مايع درون لوله پايين

  اي). در لولة شيشه
  3فيزيك  4و  3هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينة  -196

av

av av

m m ms t min
t min t
d m mv v
t min min


     
 

   


800 60028 50

900 1850




 

   

  3فيزيك  8تا  6هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -197
س در اين توان گفت شيب خط مما كند (و يا مي حركت مي xيابد، پس متحرك در جهت محور  افزايش مي (x)، مكان s6در بازة زماني صفر تا   

  كند). حركت مي xبازه همواره مثبت است؛ به اين ترتيب سرعت مثبت بوده و اين يعني متحرك در جهت مثبت محور 
x)ان متحرك از مبدأ مك s14تا  s10و  s6تا  s2در بازة زماني    )   ثانيه). در نتيجه نسبت موردنظر برابر است با: 8شود (مجموعاً  دور مي 0

s
s


6 2
8 3   

  3فيزيك  7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  1پاسخ: گزينة  -198
A A

A
A

x xm x m
t s s

 
    


0 010 600   OAخط  شيب پاره 6

B
B

xm x m
s s


   

07   OBخط  پارهشيب  568

B A
av

B A

x x mv
t t s

 
   

 
56 60 28 6   

  3فيزيك  9و  8هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -199
جهت حركت متحرك تغيير كرده و تندي آن صفر شده است.  t4و  t1 ،t2هاي  در لحظه  

تندي متحرك صفر شده (شيب خط مماس صفر است) ولي جهت حركت آن،  t3لحظة در 
بار تغيير كرده  3 ،قبل و بعد از اين لحظه همچنان منفي است؛ به اين ترتيب جهت حركت

  بار صفر شده است. 4 ،و تندي متحرك
  
  

  3يك فيز 7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -200
xخط بين دو لحظه در نمودار  شيب پاره   t    برابر سرعت متوسط متحـرك بـين

  آن دو لحظه است.
tهاي واصل بين لحظة  خط چنانچه پاره   1 هـا را رسـم كنـيم،     تا ديگر لحظـه  0

  يابد. ها كم شده و پس از آن افزايش مي طخ ، شيب پارهt5بينيم تا لحظة  مي
  

  3فيزيك  10و  9هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -201
xر دانيم شيب خط مماس بر نمودا بر نمودار مماس است. از طرفي مي t2و هم در لحظة  t1هم در لحظة  ،شده خط رسم   t    ،در هـر لحظـه

  برابر سرعت در آن لحظه است؛ بنابراين داريم:

t t
mv v
s

 1 2 5   

t s
t


   

 2
2

30 05   شيب خط 104

  3فيزيك  11تا  9هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينة  -202

t s
m mv
s s


   

 1 3
12 0 6 63   شيب خط مماس 1

tيب خط مماس در لحظة ش   s2 tرو سرعت در اين لحظه صفر است ( اين برابر صفر بوده، از 8 sv  2 8 0.(  

av
v vv ma /

t t t s
 

    
  

2 1
22 1

0 6 1 28 3   

x

tt1
t2 t3

t4

x

t
t5
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  )12(تمرين  3فيزيك  24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -203

avسرعت متوسط از رابطة   
x x

v
t t





2 1
2 1

  ها را بيابيم. هاي متحرك در اين لحظه ها و مكان رو الزم است ابتدا لحظه اين شود؛ از محاسبه مي 

     
  

      

v t t s
v t

mv t t s
s

1 1 1

2 2 2

0 0 2 4 2
2 4

4 4 2 4 4
   

    
   


  

x ( ) m
x t t

x ( )

21
2

22

2 4 2 4
4

4 4 4 0
   

av
x x ( ) mv
t t s

  
  

 
2 1
2 1

0 4 24 2   

  )5رين (تم3فيزيك   22مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  2پاسخ: گزينة  -204
زمان بايـد شـيب خـط     -رو در نمودار مكان اين ، سرعت متحرك ابتدا صفر و سپس مثبت و در حال افزايش است؛ ازt1در بازة زماني صفر تا   

مثبت است و افـزايش  شيب  2شيب مثبت و در حال كاهش بوده، ولي در گزينة  4و  1هاي  مماس از صفر شروع شود و افزايش يابد. در گزينه
  يابد. مي

زمان بايد خط مايل با شـيب مثبـت باشـد كـه فقـط در       -رو نمودار مكان ، سرعت متحرك ثابت و مثبت است؛ ازاينt2تا  t1در بازة زماني   
  به اين صورت است. 4و  2هاي  گزينه

زمان شيب خط مماس در اين بازه مثبت  -رو بايد در نمودار مكان اين ، سرعت متحرك مثبت و در حال كاهش است؛ ازt3تا  t2در بازة زماني   
  به اين صورت است. 2و در حال كاهش باشد كه تنها در گزينة 

  3فيزيك  12و  11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -205
    شيب خط مماس بر نمودارv t شود شيب خط مماس در لحظة  طور كه ديده مي برابر شتاب است. همانt1    بـراي متحـركA   بيشـتر از

  درست). 1است (گزينة  Bشيب خط مماس براي متحرك 
    دو منحني در لحظةt1 دو متحرك در لحظة  نديترو  اين اند؛ از يكديگر را قطع كردهt1 طور كه در شـكل ديـده    برابر است. همچنين همان

  درست). 2يابد (گزينة  روي محور قائم افزايش مي t2هر دو تا لحظة  تندي ،شود مي
    در تمام لحظات بينt1  تاt2 سرعت متحرك ،A  از سرعت متحركB جايي متحرك  بيشتر است و در نتيجه جابهA جـايي   بيشتر از جابه

. نادرست) 3است (گزينة  Bبيشتر از سرعت متوسط متحرك  Aخواهد بود؛ بنابراين در اين بازة زماني سرعت متوسط متحرك  Bمتحرك 
v(الزم به ذكر است در ادامة همين فصل خواهيد ديد كه مساحت سطح بين نمودار  t جايي اسـت كـه مالحظـه     و محور زمان برابر جابه

  بيشتر است.) Aاين مساحت در مورد متحرك  شود مي
در حـال افـزايش اسـت     Bدر حال كاهش و شيب خط مماس بر نمودار متحـرك   Aب خط مماس بر نمودار متحرك شي t2تا  t1از لحظة  ■  

  درست). 4(گزينة 
  )10(تمرين و  )8(تمرين  3فيزيك  24و  23، 10، 9هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينة  -206
   هاي زماني صفر تا  در بازهt2  وt4  تاt6 يابد؛ پس شتاب منفي است. شيب خط مماس بر نمودار (سرعت متحرك) كاهش مي  
   هاي زماني  در بازهt1  تاt2 ،t3  تاt4  وt5  تاt6 يابـد؛ پـس انـدازة سـرعت      اندازة (قدرمطلق) شيب خط مماس بر نمودار افزايش مي

  (تندي) در حال افزايش است.
    در بازة زمانيt2  تاt6 .مكان متحرك منفي است  
  3فيزيك  12و  11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -207
  داريم: s12تا  s2با توجه به ثابت بودن شيب نمودار در بازة زماني   

  

t s
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  3فيزيك  15تا  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينة  -208

A

B

x ( ) mv
t s
x mv
t s

  
  
 
 

   
 

0 20 54 0
0 36 218 0

   

A

B

x t
x vt x

x t
       

5 20
2 36   

A Bx x t t t s       5 20 2 36 8   
Ax ( ) m  5 8 20 20   

  )15(تمرين  3فيزيك  24 ةمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2پاسخ: گزينة  -209
  توان نوشت: فرض كنيم، مي x1اگر بيشترين فاصلة متحرك از مبدأ مكان را برابر با   

(x ) x x    1 1 18 2   شده مسافت طي 8
m  8   جايي بزرگي جابه 8

x x m    1 12 8 3 8 16   
  )14(تمرين  3فيزيك  24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحة  ▲  4پاسخ: گزينة  -210

x mv x
x vt x x tmv x v

s

                 

197 4 3 1920 13 3






  

  
  1شيمي  4ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -211

  نام سحابي ايجاد شد.  هاي گازي به با گذشت زمان و متراكم شدن گازهاي هيدروژن و هليم توليدشده، مجموعه  
  1شيمي  5ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -212
  توان نوشت: متن پرسش مي هاي بر اساس داده  

e p
n p

n e n (p ) n p
n p

n n p
n p

 

 

        

 
       

3
70
11 3 11 8

70 2 78 39 318

   

Xبنابراين    3  الكترون است. از طرفي  28دارايF199  دارايp9 ،e9  وn10  است. 28هاي زيراتمي آن  هاست و مجموع ذر  
  1شيمي  6ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -213
  درست است. 2بر اساس جدول زير، گزينۀ   

  oμøï´Ãº ÁnHkÄIQ   

71 H  61 H  51 H  41 H  31 H  21 H  11H  
  نماد ايزوتوپ

 هاي ايزوتوپ ويژگي
232 3 10/ 

  ثانيه 
222 9 10/ 

  ثانيه 
229 1 10/  

  ثانيه
221 4 10/  

  ثانيه
  عمر نيم  پايدار  پايدار  سال 32/12

  درصد فراواني در طبيعت  9885/99  0114/0  ناچيز  (ساختگي)  (ساختگي)  (ساختگي)  (ساختگي)
  1شيمي  8تا  6هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -214
  درست است.» ب«فقط عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  باشد، ناپايدارند. 5/1ها برابر يا بيش از  هاي آن ها به پروتون سبت شمار نوترونهايي كه ن الف) اغلب هسته  

  عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي كاربرد دارد. به U235پ) فقط   
  شوند. اي در طبيعت يافت مي از عنصرهاي جدول دوره %78تقريب   ت) به  


92 100 78118   

5 10 18 t(s)

x(m)


8

x1
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  1شيمي  19تا  15هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -215
F F

M M (M M ) (M M ) ( ) ( ) /          2 31 2 1 3 1
5 1524 1 2 24 35100 100 100 100   

( ) ( ) ( )      80 12 5 13 15 14   اتم 100ها در  شمار نوترون 1235
·»oU¼º ·»oU¼ºmolmol Mg/ g Mg / mol

/ g Mg mol Mg
  

1235148 7 24 724 35 100   

  1شيمي  33و  32 ،11تا  7هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -216
 45برابر با  F) قرار دارد. عدد اتمي عنصر 4در يك گروه (گروه  Ti22است و با عنصر  40برابر با  Aاست، بنابراين عدد اتمي  D ،Tc43صر عن  

  است. 27برابر با  Ar18است و اختالف عدد اتمي آن با گاز نجيب سوم يعني 
  1شيمي  19تا  15هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -217

jHk÷U
jHk÷U

O

O





16
17

9
11

   

¸Ã«ºIÃ¶ ÂμUH ³o] ( ) ( )O /  
 


9 16 11 17 16 559 11   

¸Ã«ºIÃ¶ Â²¼¶ ³o]O / / g mol    12 2 16 55 33 1  
  1شيمي  19تا  16هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -218

³o¬ nj IÀï´UH −¼¶ jHk÷Ux y
mol (x y)molatom x yN O g

( x y)g mol x y
 

   
 

1 4 44 4 14 16 1 14 16   

mol atomg
g

  
1 11 27   Alگرم فلز  1ها در  تعداد مول اتم 27

x y yx y x y x y /
x y x


        


4 4 7 108 108 98 112 10 4 2 514 16 27   

  1شيمي  23تا  19هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -219
  خط وجود دارد. 15اگر الكترون در اليۀ ششم باشد، در كل احتمال ايجاد   

n(n ) 
  

1 6 5 152   كل خطوط طيفي 2

(پرتوهاي حاصل از بازگشت الكترون به اليۀ دوم)    خط رنگي در ناحيۀ مرئي 4
  پرتو)، طول موج كمتري نسبت به ناحيۀ مرئي دارند و در محدودٔه فرابنفش هستند. 5پرتوهاي حاصل از بازگشت الكترون به اليۀ اول (  

  15 9   پرتوهاي فروسرخ 6
  هاي زير در محدودٔه فروسرخ هستند: در واقع انتقال  

n n , n n , n n
n n , n n
n n

        
     
  

6 5 6 4 6 3
5 4 5 3
4 3

   

  1شيمي  24تا  22 هاي همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -220
  نادرست است. » پ«فقط عبارت   
  خط رنگي در طيف نشري خطي خود است. 4پ) هليم داراي بيش از   
  1شيمي  31ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيخ: گز پاس -221
  (n l) هاي  زيراليهs6  وd4  و از  6برابر با(n l) هاي  زيراليهp6  وd5 )7 ،كمتر است. در بين اين دو زيراليه (d4  كـهn  ،كمتـري دارد

  پذيرد. زودتر الكترون مي
  1شيمي  32ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -222

 صورت به ترتيب به Cr24و  Cu29بر اساس قاعدٔه آفبا، آرايش الكتروني    Ar d s9 23 و  4 Ar d s4 23 است، در صورتي كه آرايش واقعي  4

صورت  ها به يا پايدار آن Ar d s10 13 و  4 Ar d s5 13   باشد. مي 4
  1شيمي  33تا  28هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -223

 Se : Ar d s p  
10 2 434 18 3 4 4   

l) داراي %50الكترون (يعني بيش از  Se ،4الكترون موجود در اليۀ ظرفيت اتم  6از       هستند. 1
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  1شيمي  34و  33هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -224

  
IM ¾Ä¯oÄp
IM IÀ¾Ä¯oÄp

(n l ) : d p s
(n l ) : p s
 

 

5 3 4 5
4 3 4   

  صورت زير است: شود، آرايش الكتروني اتم موردنظر به از الكترون اشغال مي s4پس از  d3وp3پس از  s4ه به اينكه با توج  
jHk÷U
jHk÷U

n l p s e

n l d p e

    

    

6 2
10 6

4 3 4 8
5 3 4 16

   

 18، گروه  4دورٔه  : Ar d s p 10 2 63 4   آرايش الكتروني اتم  4
  3شيمي  5و  4هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -225
سديم كلريد  شوند، اما  ي قطبي، در حالل قطبي آب حل مي ها دليل داشتن مولكول موادي مانند اتيلن گليكول و اوره، مادٔه مولكولي هستند و به  

  ت و استفاده از اصطالح مولكول براي توصيف چنين موادي نادرست است. يك تركيب يوني اس
  3شيمي  4ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ -226
  پيوند اشتراكي وجود دارد. 9 ،پيوند اشتراكي و در ساختار اتيلن گليكول 8 ،در ساختار اوره  

½n»H −¼§Ã±¬ ¸±ÃUH

|| | |

| | | |

. .. .
O H H

.. .. . . ..
H N C N H H O C C O H.. ..

H H H H

          

  3شيمي  6و  5هاي  * صفحه متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -227
  مربوط به يك استر سنگين با سه گروه عاملي استري است. شده  شكل داده  
  ي نادرست: ها بررسي عبارت  
  عاملي) است. 3الف) مربوط به يك استر سنگين (  
  ژن در ساختار اين گروه عاملي، به اتم هيدروژن متصل نيستند.ي اكسي ها ي عاملي استري وجود دارند كه اتم ها در ساختار مولكولي آن، گروه ب)  
  ي ناقطبي بر بخش قطبي، استرهاي سنگين در آب نامحلول هستند. ها دليل غالب بودن بخش اما به ،، بخش قطبي اين مولكول است Aبخش  پ)  
  والس است. در مولكولي در استرها از نوع وان ت) نيروهاي بين  
    3شيمي  5ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀني: گز پاسخ - 228

   
C                    توان نوشت: يا مي   H O C H O C H O H O  3 8 3 16 32 2 51 98 6 23 3   
  3شيمي  7 * صفحۀ ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -229
  يي ناهمگن هستند. ها مخلوط  ها، يي پايدار و برخالف آن ها مخلوط  ها مانند محلول  ها كلوئيد  
  3شيمي  6و  5هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -230
HOفرمول اتيلن گليكول    CH CH OH 2 Cيا  2 H (OH)2 4   است. 2

 Â²¼¶ ³o]  Â²¼¶ ³o]  Â²¼¶ ³o]C H (OH) C H (OH) CHOH ( ) g     3 5 3 2 4 2 12 2 1 16 30   
  ها: بررسي ساير گزينه  
nسيد از فرمول ) زنجير هيدروكربني اولئيك ا1   nC H 2   كند؛ بنابراين سيرنشده است. پيروي نمي 1
C) فرمول مولكولي روغن زيتون، 2   H O57 104   است. 6

O
||

O
||

O
||

CH OH HOOC C H CH O C C H

CH OH HOOC C H CH O C C H H O

CH OH HOOC C H CH O C C H

    

       

    

2 17 33 2 17 33

17 33 17 33 2

2 17 33 2 17 33

3   

CH)) جرم مولي استئاريك اسيد از استيك اسيد 3   COOH)3  اين نقطۀ جوش باالتري دارد.بيشتر است؛ بنابر  

    

       

    

O
||

O
||

O
||

CH OH HOOC C H CH O C C H

CH OH HOOC C H CH O C C H H O

CH OH HOOC C H CH O C C H

2 15 31 2 15 31

15 31 15 31 2

2 15 31 2 15 31

3
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  3شيمي  7ۀ * صفح متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -231
  شوند: صورت زير اصالح مي ايرادهاي موجود در جدول به  

  سوسپانسيون  يدئكلو   محلول ويژگي/ نوع مخلوط
   كند نور را پخش مي  كند نور را پخش نمي  رفتار در برابر نور

 ي ريز ماده ها ذره    ها  و يون  ها ولمولك  ي سازنده ها ذره
  3شيمي  11تا  6هاي  * صفحه متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -232
nصـورت  توان بـه با زنجير هيدروكربني سيرشده را مي (RCOOK)اتمي   فرمول شيميايي صابون مايع با كاتيون تك   nC H COOK2 يـا  1

m mC H O K2 1 Cنشان داد.  2 H O K16 31   كند. ها پيروي مي از اين فرمول 2
  3شيمي  11تا  6هاي  * صفحه متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -233
Cصورت  توان به ها درست هستند. فرمول مولكولي وازلين را مي جز عبارت اول، بقيۀ عبارت به   H25   نشان داد. 52
  3شيمي  9و  8هاي  * صفحه ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -234
  يابد. كنندگي آن كاهش مي هاي كلسيم و منيزيم رسوب داده و قدرت پاك صابون با يون  
  3شيمي  9و  8هاي  * صفحه دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -235

RCOONa(aq) MgCl (aq) (RCOO) Mg(s) NaCl (aq)  2 22 2   
  شود: ) ايجاد ميBگرم رسوب ( 9/30دهد و  ) با محلول منيزيم كلريد واكنش ميAمول صابون ( 1/0مقدار   

mol B X g B/ mol A / g B X g mol
mol A mol B

      110 1 30 9 6182 1  

  در نظر بگيريم، خواهيم داشت: nرا  Rاگر شمار كربن در زنجير   
Â²¼¶ ³o]n n(C H COO) Mg n n n n         2 1 2 28 114 28 114 618 28 504 18   

Cبر اين اساس، فرمول شيميايي صابون    H COONa18   است. 37
  3شيمي  10و  9هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -236
كنندگي را  تأثيرگذار هستند. وجود آنزيم و افزايش دما قدرت پاك  ها كننده كنندگي پاك عواملي مانند وجود آنزيم، دما و نوع پارچه بر قدرت پاك  

را بـا قـدرت   ها چربي  ها، كننده ي نخي است، پاك ها ي پلي استري بيشتر از پارچه ها به پارچه  ها ايي كه چسبندگي چربيدهند. از آنج افزايش مي
  كنند.  ي نخي پاك مي ها بيشتري از لباس

    3شيمي  11و  10هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀني: گز پاسخ - 237
  شوند. ر مواد اوليه در صنعت پتروشيمي توليد ميهاي غيرصابوني از بنزن و ديگ كننده پاك  
  3شيمي  11 * صفحۀ متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -238
C شـده  كننـده غيرصـابوني نشـان داده فرمول شيميايي پاك   H SO Na18 29 صـورت  كربنـي، بـه 18و فرمـول شـيميايي صـابون جامـد  3

C H O Na18 35   ست.ا 2
Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] −¼¶ ³o]C H SO Na C H O Na S O H g       18 29 3 18 35 2 6 32 16 6 42   

  3شيمي  12و  11هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ - 239
   صابون مراغه (صابون طبيعي) افزودني شيميايي ندارد.  
  3شيمي  13و  12هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -240
  شود. سيد با آب، گاز هيدروژن توليد ميدر واكنش مخلوط آلومينيم و سديم هيدروك  
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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



 

  
 

 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
رچ
فت
د

 ة
مار
ش

1 ة
هر 
م

99
 

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

یحیتشـــر پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 فارسي ادبيات و زبان

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمي

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش

  

  1 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 مون عموميزآ
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آزمون شمارة 

1 
عمومي
  )

ضي
شي علوم ريا

گروه آزماي
 (

  

1 
 

  ...............  جز بهها درست است،  معني واژگان در تمام گزينه -1
  (قفا: پشت) -(مولع: آزمند) -(عمله: كارگران) )2  (تيمار: توجّه) -(فضل: دانش) -(ورطه: هالكت) )1  
  (هنگامه: شلوغي) -(فروغ: درخشان) -) (زهي: آفرين)4  (قرابت: خويشي) -(نمط: روش) -وج)) (خيره: لج3  

  هاي كدام گزينه همگي درست است؟ با توجه به شماره، معني واژه -2
  مُحال: ناممكن -2    شوخ: آلودگي -1  
  آخُره: ميان دو كتف -4    بيشه: نيزار -3  
  كند. دهد يا كرايه مي كراي: كسي كه اسب و شتر و االغ كرايه مي -6  وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم -5  
  بهيمه: ستوران  -8    بنشن: گلزار -7  
  1 (5- 6- 8  2 (1- 2- 4  3 (2- 3- 5  4 (1- 2- 7  

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» پوييدن -بنان -مُمِد -سنا -قسيم«هاي  معني واژه -3
  رفتن -سرانگشت -مددكننده -روشنايي -) صاحب جمال2  سوي مقصد حركت به -انگشت -دهادامه دهن -پاداش -اندام ) خوش1  
 جوي چيزي و جست -دختران -رساننده ياري -نور -) صاحب جمال4  تالش -انگشت -دهنده ادامه -ستايش -) زيبارو3  

  است؟ نادرستهاي كدام گزينه از نظر اماليي  يكي از واژه -4
  قالب شعر و نثر -طمأنينه و آرامش -ۀ دورٔه فراعنهمجسّم -) دلّاك و قيّم1  
  هاي گچ هاي خشت و خورده پاره -مسلخ گرمابه -مال حالل -زن و تيزپا ) غلغله2  
  بيغوله و ويرانه -علَم و پرچم -خواستن و تمنّا -) صداي خشك و نارسا3  
  يال و غارب -خلف صدق نياكان -نقوش اسليمي -پاره ) پالس و گليم4  

  وجود دارد؟» غلط اماليي«دام گزينه در ك -5
چنــد بــه جــان تحفــۀ غــم پــيش فرســتيهر  )1

 

شـــــادي و طـــــرب در دل عشّـــــاق فضـــــايي 
 

رشتۀ گوهر شـود مـوجي كـه واصـل شـد بـه بحـر )2
 

زيــر تيــغ يــار اي جــان پــيچ و تــاب از بهــر چيســت؟ 
 

ــت3 ــن نعم ــكر اي ــه ش ــن ب ــري ك ــقان نظ ــه عاش ) ب
 

ـــا  ـــاه مط ـــو پادش ـــيعم ت ـــالم مط ـــن غ ـــه م عك
 

ـــر4 ـــبا افس ـــد ص ـــد هده ـــر ننه ـــه س ـــرا ب ) چ
 

ـــت  ـــليمان گف ـــر س ـــبا را ب ـــهر س ـــه وصـــف ش ك
 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارت  -6
  كدام اعجاز از اين فراتر كه اگر مخلوق خواستي كه اين معاني در عبارت آرد بسي كاغذ مستغرق گشتي و حقّ سخن بر اين جمله گزارده نشدي.) 1  
  راغ شير مقصور گردانيدم و در نصيب خويش غافل بودم و اين گاو را به خدمت آوردم تا غربت و مكانت يافت و من از محل خويش بيفتادم.همّت بر ف) 2  
  خوردن از من سزاوارتر كه مادّت حيات من از شكار غوك بود و امروز ابتاليي افتاده است كه آن بر من حرام گشته است.  گفت: كيست به غم) 3  
  سبب ايثار، خود را در اين اعراض كردن در ميان نبيني. به اي در وجود آيد عظيم داري آنچه خداي آن را عظيم داشته است و چون از تو ذّره و) 4  

  است؟ در كمانك مقابل آن درست آمده» تعليميِ منثور«نام پديدآورندٔه چند اثر  -7
   -گلسـتان (سـعدي) -اتـاق آبـي (سـهراب سـپهري) -سـفرنامه (ناصـر خسـرو) -نامه (عنصرالمعالي كيكاووس) قابوس -نامه (عطار) الهي«  

  »زده (جالل آل احمد) ارزيابي شتاب -ديوار (محمدي اشتهاردي)
  ) پنج4  ) چهار3  سه )2  دو )1  

  ............... جز بهها درست است،  هر دو آرايۀ مقابل تمام گزينه -8
بـــه يـــاد لعـــل تـــو و چشـــم مســـت ميگونـــت )1

 

ــه ميز جــام   ــي ك ــي لعل ــم، م خــورم خــون اســت غ
 

 تشبيه) -(جناس 

ـــــاد )2 ـــــي فره ـــــر داغ ز محروم ـــــه جگ دارد ب
 

ــــد  ــــار برآي ــــينۀ كهس ــــه از س ــــه ك ــــر الل ه
 

تلميح) -(حسن تعليل 
بــاكي عشــق ) عجــز و قــدرت نشــود مــانع بــي3

 

ـــت  ـــي اس ـــيالب يك ـــدا در ره س ـــاه و گ ـــۀ ش خان
 

 تشخيص) -(تناقض 

حـــــاداســـــت ز گلـــــزار ات ) بـــــويي شـــــنيده4
 

ــد  ــس كش ــار و خ ــل از خ ــاز گ ــه ن ــي ك ــر بلبل ه
 

 تشبيه) -(تضاد 

  ؟شود ديده مي »ميزيآ  حس« ۀرايآ  ،ر چند بيت از ابيات زيرد -9
 شـنوم؟ ) اين چه بوي است كه از باد صـبا مـيلفا

 

 شـنوم؟ وين چه خاك است كـز او بـوي وفـا مـي 
 

 خيــزد نافــۀ مُشــك تتــاري كــه ز چــين مــي )ب
 

 شــنوم بــويش از سلســلۀ مــوي شــما مــي 
 

 اد صبح از مـنِ خـاكي اگـرش گـردي نيسـت) بج
 

ــي  ــرا م ــرد چ ــخن س ــس زو س ــر نف ــنوم؟ ه  ش
 

 رســد ايــن قاصــد فرخنــده كــز او ) از كجــا مــيد
 

ـــي  ـــيدلقا م ـــهِ خورش ـــژدٔه آن م ـــنوم م  ش
 

ــام ر گ) ه ــاز پي ــبا ب ــد ز س ــه هده ــتآ ن  ورده اس
 

 شـنوم چه مرغي اسـت كـزو حـال سـبا مـيين ا  
 

  ) پنج4  ) چهار3  سه )2  دو )1  

 ۵ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۱ فارسی      ۱ درس و ستایش :۳ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  ...............  جز بهها تماماً درست است،  هاي مقابل همۀ گزينه آرايه -10  22
) گــر نــداري ســر آن كــز ســر جــان درگــذري1

 

ــــن  ــــه مك ــــتانۀ جانان ــــرگس مس ــــم در ن چش
 

 استعاره) -(مجاز 

) نام نيـك عاشـقان چـون در جهـان بـدنامي اسـت2
 

ـــك  ـــام او ني ـــد ن ـــدنامي برآي ـــه ب ـــاو ب ـــام آن ك ن
 

 تضاد) -(تناقض 

ــــــه3 ــــــي پادش ــــــود ) يك ــــــه ب زاده در گنج
 

ـــــود  ـــــاك و ســـــرپنجه ب ـــــو ناپ كـــــه دور از ت
 

 كنايه) -(ايهام 

ز مســـتي پيمـــان اي بـــا مـــي و پيمانـــه ) بســـته4
 

ــن  ــه مك ــر پيمان ــان در س ــن و ج ــان ك ــرك پيم ت
 

 تشخيص) -(جناس 

  ترتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ به» حسن تعليل، ايهام تناسب، مجاز، تشبيه و استعاره«هاي  آرايه -11
 شـود گـدازم و روشـن نمـي الف) چون شـمع مـي

 

 كاين خود چه آتشي است كه در مـا فتـاده اسـت؟ 
 

 يا در هـم آمـد زيـن حـديث هولنـاكب) روي در 
 

 توان دانست بـر رويـش ز مـوج افتـاده چـين مي 
 

ــويم ــرّه ش ــد غ ــروز چن ــكفتگي ام ــدين ش  ج) ب
 

ــرداييم  ــان ف ــه پژمردگ ــت ك ــن اس ــو روش  چ
 

ــد ــيد برآم ــه خورش ــد ك ــه گوين ــردم هم  د) م
 

ـــابي  ـــك نق ـــب تاري ـــي در ش ـــر برفكن  گ
 

ــاده ــد ي ــرك آم ــرغ زي ــت آن م ــرا حكاي  ) م
 

ــويش   ــاي خ ــه پ ــادمب ــقت افت ــو در دام عش  چ
 

  ه -ج -الف -ب -) د4  د -ه -ج -الف -) ب3  ب -ج -ه -الف -) د2  د -الف -ج -ه -) ب1  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» و ششم هارمچاول، دوم، «زمان فعل در جمالت  -12

اي را از  جر نيمهآ و داشت  اي كه در چند قدمي او خم شده بود با نگاهي تند و تيز به بنّا و ديوار سفيد خيره شد. به سر طاس و قرمز بنّاي خپله«  
  »زد. سختي پريده بود. قلبش مثل يك گنجشك اسير در سينۀ او پرپر مي به لرزيد و رنگش هايش مي ، نگاه كرد. دستداشت روي زمين برمي

  عيدبماضي  -ماضي ساده -ماضي بعيد -) ماضي بعيد1  
  عيدبماضي  -ماضي ساده -ماضي بعيد -) ماضي ساده2  
  ماضي استمراري -ستمرارياماضي  -دماضي بعي -) ماضي ساده3  
  ستمرارياماضي  -ستمرارياماضي  -ماضي بعيد -) ماضي بعيد4  

  شود؟ ديده مي» واو ربط«در كدام بيت  -13
ـــرد1 ـــم ز دســـت بب ـــاقي دل ـــان كرشـــمۀ س ) چن

 

ــنيد  ــت و ش ــرگ گف ــرم نيســت ب ــي دگ ــا كس ــه ب ك
 

ــانع بحــر را گــرداب از جــوش و خــروش2 ) نيســت م
 

يـــا مـــرا؟مهـــر خاموشـــي چـــه ســـازد بـــا لـــب گو  
 

ــان3 ــه گم ــن، انديش ــود م ــود و نب ــت ) در ب ــا داش ه
 

ــن  ــتم م ــه هس ــه ك ــن نكت ــد اي ــدا ش ــق هوي از عش
 

ــت4 ــت و نيس ــكرانگيز هس ــكر ش ــو نيش ــم چ ) نطق
 

جــــز زهــــرِ غصــــه بهــــري از آن نيشــــكر مــــرا 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ بهشده  هاي مشخص نقش دستوري واژه -14
ــرا  ــر م ــهس ــاله هم ــ س ــق توس ــارت ز عش  خُم

 

ـــه دل  ـــرا هم ـــه  م ـــوا رويروزه ب ـــت ه  توس
 

  مسند -متمم -مسند -) صفت4  مسند -متمم -نهاد -) صفت3  متمم -مفعول -مسند -) قيد2  متمم -متمم -نهاد -) قيد1  
  در كدام گزينه در همۀ جمالت، ترتيب اجزاي جمله درست است؟ -15

ــت )1 ــاقي اس ــت ب ــنج قناع ــود ك ــر نب ــنج زر گ گ
 

ـــه آن داد   ـــن دادآنك ـــدايان اي ـــه گ ـــاهان ب ـــه ش ب
 

  
ــــدم )2 ــــاد طمــــع ببري ــــن همــــان روز ز فره م

 

كـــه عنـــان دل شــــيدا بـــه لـــب شــــيرين داد 
 

  
) خــوش عروســي اســت جهــان از ره صــورت لــيكن3

 

ـــدو عمـــر خـــودش كـــاوين دادهر  كـــه پيوســـت ب
 

  (كاوين: مهريه) 
ـــد4 ـــون ش ـــافظ خ ـــۀ دوران دل ح ـــف غصّ ) در ك

 

ــــوام  ــــه ق ــــت اي خواج ــــراق رخ ــــدين داد از ف ال
 

  
  در كدام گزينه نقش دستوري ضمير پيوسته در هر دو مصراع يكسان است؟ -16

گــــرم زمانــــه ســــرافراز داشــــتي و عزيــــز )1
 

ـــــودي  ـــــتان ب ـــــاك آس ـــــّزتم آن خ ســـــرير ع
 

ــــدليب )2 ــــر آواز عن ــــم اث ــــرد در دل ــــون ك چ
 

هـــــيچ نمانـــــدم تحملـــــي چنانكـــــهگشـــــتم  
 

ـــان3 ـــي زم ـــق وي اي مفت ـــن ز عش ـــنعم مك ) م
 

ـــــدهمعـــــذور   ـــــو او را ندي اي دارمـــــت كـــــه ت
 

) دلــم كــه گــوهر اســرار حســن و عشــق در اوســت4
 

ـــو داري  ـــرش نك ـــو دادن گ ـــت ت ـــه دس ـــوان ب ت
 

  ...............  جز بهشود،  برداشت مي» خودستايي و كِبر«ها مفهوم  از همۀ گزينه -17
ــــوان1 ــــّريخ را ت ــــد م ــــن نباش ــــل م ــــا عق ) ب

 

ــــا  ــــيد را ذُك ــــد خورش ــــن نباش ــــل م ــــا فض ب
 

 ذكا: شدت گرمي)( 

ــــرده2 ــــم در جهــــان ) آنــــم كــــه بُ ــــمِ عِل ام عَلَ
 

بـــــــر گوشـــــــۀ ثريـــــــا از مركـــــــزِ ثَـــــــرا 
 

 (ثرا: زمين) 

) آمـــد نصـــيب مـــن ز همـــه مردمـــان دو چيـــز3
 

از دوســـــتان مـــــذلّت و از دشـــــمنان جفـــــا 
 

  

ــه همــه وقــت چــون فلــك4 ــتم ب ) عــالي اســت همّ
 

ــه همــه وقــت چــون هــوا  صــافي اســت نظــم مــن ب
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  همۀ ابيات كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارند؟ -18 3
ــــت نيســــت ــــن شــــرط آدميّ  گفــــتم اي

 

 گـــوي و مـــن خـــاموش مـــرغ، تســـبيح 
 

 

ــاغ ــاي ب ــد اســت زمســتان دع ــاكَ نعب ــف) ايّ  ال
 

ـــــاكَ نســـــتعين   در نوبهـــــار گويـــــد ايّ
 

ــت ــوراخ اس ــبيح از آن س ــۀ تس ــر دان  ب) جگ
 

ـــود را  ـــانَد خ ـــار رس ـــتۀ زنّ ـــه سررش ـــه ب  ك
 

ــناج)  ــان آش ــا از طوطي ــد و ثن ــر از حم ــالَم پ  ع
 

 رود پَـَرد چـون ذكـر مرغـان مـي مرغ دلـم برمـي 
 

 پـر نشسـته بـر سـر منبـر د) هزاران مرغ شيرين
 

 خوانــد كــه وقــت انتشــار آمــد ثنــا و حمــد مــي 
 

 خـوانم خندد ثنا و حمـد مـي ) چو رعد و برق ميه
 

 چــو چــرخ صــاف پرنــورم بــه گِــردِ مــاه، گَــردانم 
 

  ج -ب -) الف4  ه -د -) ب3  ه -د -) ج2  د -ج -) الف1  
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -19

ــــلم )1 ــــرفرازي حاص ــــادگي آن س ــــته از افت گش
 

ـــت  ـــن اس ـــاه م ـــوار كوت ـــايۀ دي ـــمان در س كĤس
 

ز فــيض خاكســاري دانــه نخــل پايــداري شــد )2
 

شـــود پيـــدا تـــو گـــر از پـــا درآيـــي شهســـواري مي 
 

ري نتـــوان كـــرد الزم اســـت) ســـعدي چـــو ســـرو 3
 

ـــــخت  ـــــا س ـــــي ب ـــــه ضـــــرورت فروتن بازوان ب
 

ـــدان پســـت4 ـــن خاك ـــه ازي ـــزين ك ـــادگي گ ) افت
 

شـــبنم بـــه آفتـــاب ازيـــن بـــال و پـــر رســـد 
 

  ...............  جز بهها با عبارت زير تناسب مفهومي دارند،  همۀ گزينه -20
  » بدهد، از داور مستغني باشد. كه داد از خويشتنهراندر همه كاري داد از خويشتن بده، كه «  

ــيش1 ــرس ) پ ــروز بپ ــود ام ــوان خ ــن و دي ــتي ك دس
 

ـــوان را؟  ـــي دي ـــردا فكن ـــه ف چـــه ضـــرور اســـت ب
 

ـــو دي رفـــت و فـــردا نيامـــد بـــه دســـت2 ) چ
 

حســاب از همــين يــك نفــس كــن كــه هســت 
 

ــل3 ــاب خج ــيچ ب ــه ه ــر ب ــش محش ــيَم ز پرس ) ن
 

گـــردد از حســـاب خجـــل كـــه خودحســـاب نمـــي 
 

ــــ4 ــــس را ك ــــارغ) نف ــــردا ف ــــۀ ف ردي از انديش
 

ــــردي  ــــابش ك ــــروز حس ــــر ام ــــابانه گ خودحس
 

  ها متفاوت است؟ مفهوم كدام گزينه با مفهوم ساير گزينه -21
ــــرو )1 ــــوند ب ــــدّ ره ش ــــرت س ــــوه گ ــــزار ك ه

 

هـــــزار ره گـــــرت از پـــــا درافكننـــــد، بايســـــت 
 

ســـختي ايـــام نتوانـــد مـــرا خـــاموش كـــرد )2
 

ــده  ــ خن ــد م ــر باش ــوه و كم ــك در ك ــون كب راها چ
 

) چه سازد سختي دوران به جان سـخت مـا صـائب؟3
 

ـــاري را  ـــك كوهس ـــت كب ـــروا نيس ـــوه پ ـــغ ك ز تي
 

) كمــر نبســته بــه قصــد هــالك خــود چــون شــمع4
 

ــــرد؟  ــــواني ب ــــاج زر ت ــــان ت ــــزم جه ــــا ز ب كج
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -22
 همه غيبـي تـو بـداني، همـه عيبـي تـو بپوشـي

 

 ي تـو فزايـيي تـو بكـاهي، همـه كمّـهمه بيشـ 
 

 

جويي كه تا فرمـان حـق نبـود چه مي ز حق جو آن )1
 

ــــردن  ــــوري رواك ــــد از ســــليمان حاجــــت م نياي
 

نيســـت در قســـمت حـــق ره كمـــي و بيشـــي را )2
 

ــرنج  ــيش م ــا ب ــو ي ــر رزق ت ــه نظ ــد ب ــم آي ــر ك گ
 

) چو خاك در شـدم در زيـر پـاي خـود عزيـزم كـن3
 

ـــتان  ـــيش آس ـــه پ ـــزت ك ـــدان ع ـــواريي دارمب ت خ
 

اسـت بـه حـق رسـيدهآنكـه نياز اسـت ز خلـق  ) بي4
 

ــود   ــظ ب ــارغ از لف ــمون زدههرف ــه مض ــه ب ــت ك اس
 

  است؟ تقابلكدام گزينه با يكي از مفاهيم مندرج در عبارت زير در  -23
آيد،  ود، مُمدّ حيات است و چون برمير  منّت خداي را عّزوجلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي كه فرو مي«  

  »مفرّح ذات. پردٔه ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزي به خطاي منكَر نبُرد.
) گـــر غبـــار بنـــدگي ســـازي طـــراز آســـتين1

 

بــــر درِ قربــــت تــــواني گشــــت خــــاك آســــتان 
 

 (طراز: نقش و نگار جامه) 

ــــو2 ــــان ت ــــه مهم ــــاي آر ك ــــه ج ــــكر ب ) شُ
 

ـــــي  ـــــود م ـــــ روزي خ ـــــوخ ـــــوان ت وَرد از خ
 

  

كنــــد كــــه رو در فســــق و عصــــيان مــــيهر) 3
 

ــــــي  ــــــم م ــــــدر رزق او ك ــــــزد ان ــــــد اي كن
 

  

پوشـي پـرده بـر افعـال خـود پوشـيدن اسـت ) پرده4
 

كس را كنـــي پوشـــيده، ســـتّار خـــوديهـــرعيـــب  
 

  

  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -24
دليــــــل عليــــــل و فكــــــر ســــــقيم بـــــه )1

 

ــــــي شنا  ــــــديم؟ك ــــــفات و ذات ق ــــــد ص س
 

  (سقيم: ناسالم) 
ـــــــــفته2 ـــــــــرد در ذات او آش ـــــــــي ) خ راي

 

ـــــــي  ـــــــب در راه او ب ـــــــت طل ـــــــايي دس وپ
 

  
ـــت3 ـــد گف ـــه خـــود توان ) وصـــف حـــق، حـــق ب

 

ــــــفت  ــــــد سُ ــــــرد ندان ــــــر را خ ــــــن گه اي
 

  
ـــــــال ) خـــــــواهي آن4 ـــــــزد متع ـــــــا ز اي ه

 

كــــــه بــــــود در قيــــــاس عقــــــل، محــــــال 
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  آمده است؟مفهوم بيت زير در كدام گزينه  -25  44
ـــاموز ـــه بي ـــق ز پروان ـــحر عش ـــرغ س  اي م

 

ـــ  ـــدك ـــد و آواز نيام ـــان ش ـــوخته را ج  ان س
 

  

ـــت1 ـــواد شهرهاس ـــن از س ـــي م ـــرمۀ خاموش ) س
 

ــرا  ــد م ــفر باش ــرت در س ــگ عش ــرس گلبان ــون ج چ
 

ـــي2 ـــا دل ب ـــكوت ب ـــر س آرزو خـــوش اســـت ) مه
 

ــــت آرزو  ــــو گوياس ــــود چ ــــه س ــــي چ از خامش
 

حــديث) بــا آنكــه اهــل مدرســه اللنــد از ايــن 3
 

آنجــا چـــو نيــك در نگـــري قيــل و قـــال توســـت 
 

قــراري برفروخــت ) عشــق در هــر دل كــه شــمع بــي4
 

ــــه  ــــين پروان ــــود اول ــــار ب ــــب اظه ــــر ل اش مه
 

 
  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین(:  

الةَ  موایأق و( -۲۶ کاةَ  آتوا و الصَّ   :)اللّهِ  ِعندَ  تَجدوه رٍ یخ ِمن ألنفِسکم تُقّدموا ما و الزَّ

  .دیابی یم را آن خداوند نزد ،دفرستی یم شیپ یخوب از هرچه و دیده زکات و دیدار یپا به را مناز و) ۱  

  .دیبای یم خدا نزد در ،دیبفرست شیپ خودتان یبرا ها یخوب از که آنچه همه و دیبده را زکات و دیکن برپا را مناز و) ۲  

  .افتندی خداوند نزد را آن ،فرستادند شیپ شیخو یبرا یخوب از که آنچه هر و دادند زکات و داشتند یپا بر را مناز و) ۳  

  .دیابی یم خداوند نزد را آن ،دیبفرست شیپ خودتان یبرا یخوب از هرچه و دیبده را زکات و دیدار یپا به را مناز و) ۴  

  »:!لِسانِه یعل قلِبه ِمن الِحکمةِ  عُ ینابیَ  ظََهرَت َصباحاً  نَ یأربع لِلّه أخلََص  َمن« -۲۷

  !شود یم ظاهر او زبان بر یو  قلب از حکمت ۀچشم ،شود خدا مخلص صبح چهل هرکس) ۱  

  !گردد یم آشکار زبانش و قلب بر حکمت یها چشمه ،شود مخلص خدا یبرا صبح چهل که یکس) ۲  

  !دیگرد ظاهر زبانش و قلب در حکمت های شمهچ ،شد مخلص صبح چهل خدا یبرا که یکسهر ) ۳  

  !شود یم ظاهر زبانش بر قلبش از حکمت های چشمه ،شود مخلص خداوند یبرا صبح چهل هرکس) ۴  

   ............... آموز دانش »:!أسئلَتها أجابَْت  ما لِذلکَ  و ِبها اإلستهزاءَ  تَقصدُ  املُعلّمةُ  أنَّ  تَظُنُّ  الطّالبةُ  کانِت « -۲۸

  ! نداد یپاسخ چیه االتشؤ س به و دارد را کردنش مسخره قصد ممعلّ  خانم کرد یم رفک) ۱  

  !نداد پاسخ ممعلّ  االتؤ س به نیبنابرا و دارد را او کردن مسخره قصد مشمعلّ  که کرد یم گامن) ۲  

  !نداد جواب یو  االتؤ س به خاطر نیا به و دارد را کردنش مسخره قصد ممعلّ  که کرد یم گامن) ۳  

  !نداد جواب االتؤ س به خاطر نیهم به و کند مسخره را او دارد قصد ممعلّ  خانم که بود کرده کرف) ۴  

  »:!نَ یالکاِفر القومِ  یعل نََرصَهم و أقداَمهم ثَبََّت  و َصرباً  نَ یمنؤ املُ  یعل أفَرغَ  ربُّنا« -۲۹

  !گرداند روزیپ افرانک بر و کرد استوار را ها قدم و کرد عطا منؤ م افراد به را صرب ما پرودگار) ۱  

  !گرداند روزیپ کافر قوم بر را ها آن و کرد استوار را شانیها گام و کرد عطا صرب منانؤ م به ما پرودگار) ۲  

  !گردان روزیپ کافر قوم بر را ها آن و کن استوار را شانیها گام و کن عطا نیمنؤ م بر را صرب پرودگارا) ۳  

  !گردان روزیپ کافران گروه بر را شانیا و کن استوار را شانیها قدم و نک عطا صرب منؤ م افراد به پرودگارا) ۴  

  »:!َمطراً  ِمنها نِزُل یُ  سوفَ  الّذي ذا َمن نفيس يف أقوُل  و ومِ یالغ یإل أنظرُ  کنُت « -۳۰

  !کند یم نازل ها آن از را یباران که ستیک نیا مگوی یم خود با و کنم یم نگاه ابرها به) ۱  

  !کرد خواهد نازل ها آن از را یباران که ستیک نیا گفتم یم خود با و ستمگرین یم ابرها به) ۲  

  !کرد خواهد نازل را یباران که است یکس چه نیا مگوی یم خودم با و کنم یم نگاه ابر به) ۳  

  !کند یم نازل را یباران ابرها از که ستیک نیا گفتم یم شنتیخو با و کردم یم نگاه ابرها به) ۴  

ِف  ِمنَ  أخُرجَ  و کتفي یعل َمحفظَتي أُعلَِّق  أن طَلَبني و الباِب  أمامَ  املُعلّمُ  أحرضين« -۳۱   »:!الصَّ

  !شوم خارج کالس از دوشم بر فمیک انداخنت با که خواست و آورد درب مقابل به را من ،ممعلّ ) ۱  

  !گردم خارج السک از و اندازم دوشم بر را فمیک که خواست من از و شد حارض درب مقابل در مممعلّ ) ۲  

  !شوم خارج کالس از و ندازمیب دوشم بر را فمیک که کرد درخواست من از و آورد درب یجلو  به مرا ممعلّ ) ۳  

  !بروم رونیب کالس از و انداخته خود کتف بر را فیک که کرد درخواست و کرد احضار درب یجلو  به مرا ممعلّ ) ۴  
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  :الخطأ نِ یِّ ع -۳۲ 5

ِف  یإل متحانِ اإل  ِبأوراقِ  املُعلّمُ  جاءَ ) ۱     !آمد کالس به امتحان های برگه با ممعلّ : !الصَّ

  !نجات دهم خداغیر  پرستش از را خود که کردم تالش: !اللّهِ  رِ یغ ِعبادةِ  ِمن نفيس اُنقذَ  أن حاولُت ) ۲  

  !شود یجار  مادرم و پدر یبرا من آمرزش طلب پاداش که دوارمیام: !لِوالديَّ  اسِتغفاري أجرُ  جريیَ  أن أرجو) ۳  

  !دمیپرس را یمهمّ  الؤ س ها آن از و کردم درنگ دوستانم نزد ای لحظه: !ُمهاّمً  االًؤ س سألتُهم و أصدقايئ ِعندَ  لحظةً  لِبثُت ) ۴  

ح نِ یِّ ع -۳۳ جمةِ  يف حَ یالصَّ   :الرتَّ

  !کند یم یزندگ سال یس از تر شیب کالغ: !أکرثَ  أو َسنةً  نَ یثالث ُش یعیَ  الُغراُب ) ۱  

  !میکن ادی را جنگ در زمانیعز یشهدا وستهیپ دیبا: !الَحرِب  يف األعزّاءَ  ُشهدائنا دامئاً  لَِنذکرْ ) ۲  

  ؟پرسید یم من از چرا :گفت و داد پاسخ تنبل آموز دانش به: تَسألُني؟ لِمَ  :قاَل  و املُتکاِسُل  الطّالُب  أجابَه) ۳  

  !نشو وارد ها آن نیب در پس ،ندگوی یم راز هم با تدوستان که یهنگام: ! مَنهیب تَدُخْل  فال تناجونَ یَ  ألصِدقاءُ ا کان إذا) ۴  

  »:!میدید تازه و تر یها شاخه یدارا یدرختان ،مگشتی یبرم سفر از که یهنگام« -۳۴

فرِ  ِمنَ  نَرجعُ  کّنا ملّا) ۱     !النَِّرضةِ  الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  نایرأ السَّ

فرِ  ِمنَ  نُراجعُ  کّنا ملّا) ۲     !املُستِعرةِ  الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  نایرأ السَّ

  !املُستِعرةِ  الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  شاهدنا سفرٍ  ِمن نَرجعُ  کّنا نامیح) ۳  

  !النَِّرضة الُغُصونِ  ذاتَ  أشجاراً  شاهدنا سفرِنا ِمن رجعنا کّنا نامیح) ۴  

  »:!آمدم دنشید یبرا دوم بار یبرا من و باستیز چه عتشیطب و مازندران های جنگل« -۳۵

  ! ةِ یالثّان لِلمرّةِ  عِتهایطب ارةِ یلِز جئُت  أنا و مازندرانَ  غابات أجمَل  ما) ۱  

  !ةِ یالثان لَِمرّة ةار یزّ لل جئُت  أنا و عتهیطب و مازندرانَ  غابات أجمَل  ما) ۲  

  !ةِ یالثان لِلَمرّة ارتهایلز جئُت  أنا و عتهایطب و مازندرانَ  غابات أجمل ما) ۳  

  !الثاين لِلَمرّة ارتهایلِز جئُت  أنا و ِجّداً  لةٌ یجم عتُهایطب و مازندرانَ  غاباتُ ) ۴  

 ۳۶ -۴۲( أجب عن األسئلة مبا یُناِسُب الّنّص  ثّم إقرأ الّنّص الّتايل(:  

 من الّشمس ضوء مرورِ  عند. ضیأب ضوء عن جُ نتَ یُ  إنّه و الّشمس أشّعة عن الّناتج الضوءِ  بسبب تتشکُّل  ظاهرة) کامن نیرنگ( قزح قوس «

. نهع صَدَرت یتالّ  جهته عکس یف ریسیلِ  املاء قطرة یف الّضوءُ  نعکُس ی و نعکاٌس اِ  ثمّ  نکسارٌ اِ  لها حدثُ ی ،یالجوّ  الغالف یف املاء قطرات خالل

 ضوء ینکرسُ  ،قزح قوس ظاهرة حدوث حال یف و مةیمستق ستیل و ةیمنحن جهات یف رُ یسی فإنّه املاء، قطرة داخل الّضوء نکرسُ ی عندما

می و ضیاألب مسالشّ   !»املختلفة األلوان ذات األشّعة من مجموعة یإل تقسَّ

  !قزح قوس...............  عن النَّصُّ  تحّدثی -۳۶

  ألوان) ۴  حدوث) ۳  خالق) ۲  َجامل) ۱  

  :حیالّصح نیّ ع -۳۷

  !الثّلج نزول بعد قزح قوس حدثی) ۲  !مختلفة قزح قوس ألوان َستیل) ۱  

  !أضواءه انکسار قزح قوس جامل أسباب یإحد) ۴  !الّشمس من اءهیض قزح قوس خذُ أ ی ال) ۳  

  ............... قزح قوس تشکّلی نامیح -۳۸

  !األنجم فی الّسامء بسهولةٍ  شاِهدنُ ) ۲    !برسعة بعده األمطار تنزل) ۱  

  !الثّلوج بشکل حبّاتٌ  تتساقط) ۴    !الّشمس ضوء نکرسی) ۳  

  :الخطأ نیّ ع النّص؟ حسب يسّ یالرّئ قزحِ  قوس لِ یتشک سبُب  هو ما -۳۹

  !املاء قطرات خالل من الّشمس ضوء مرور) ۲  !الّشمس أشّعة عن اتجالنّ  الضوء) ۱  

  !املاء قطرات یف الّنور نعکاسإ ) ۴    !أسود ضوء عن نتاجهإ ) ۳  

 ۴۰-۴۲( اإلعرايبّ  املحّل  و الکلامت ةیّ نوع يف حیالّصح نیّ ع(:  

  :»تتشکّل« -۴۰

  ةیفعل الجملة و »ظاهرة« فاعله / »ش ک ل« ماّدته -مخاطب مذکر مفرد -ُمضارعٌ  ٌل فع) ۱  

  ةیفعل جملة فاعله مع و فعٌل  / نیحرف ادةیبز یثالث دیمز -للغائبة -»تشّکلِت « :هیماض) ۲  

  الّنکرة اإلسم بعد ةیّ فعل جملة املحذوف فاعله مع / املفعول یإل حتاجی -»لیتشک« مصدره -ماٍض  فعل) ۳  

   ةیفعل جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم -»لشکِّ تمُ « :فاعله اسم -غائب مؤنث مفرد) ۴  
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  :»َصَدَرت« -۴۱  66

  فاعل له سیل / املفعول یإل حتاجی ال -للمخاطب -ةیاملاض األفعال من) ۱  

  ةیّ فعل جملة فاعله مع / یّ ثالث مجرد -للغائبة -ماٍض  فعل) ۲  

  املسترت »یه« ریضم فاعله / للمعلوم -مخاطب مؤنث مفرد -»نیتَصدر« مضارعه) ۳  

  محذوف فاعله و فعٌل  / املفعول یإل حتاجی -»ر د ص« ماّدته - وحده مللمتکلّ ) ۴  
  :»ظاهرة« -۴۲

  »حدوث« للموصوف صفة / »ظُهور« :جمعها -نثؤ م -معرفة) ۱  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضاٌف  / نکرة -مؤنث -مفرد) ۲  

  »حدوث« موصوفه و صفة / نکرة -»مظاهر« :جمعه -رمذکّ) ۳  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضاٌف  / »ة ر ظ« ماّدته -»فاعل« وزن یعل -نکرة) ۴  
  :نةیّ املُع الکلامت قراءة أو الحرکات ضبط يف الخطأ نِ یِّ ع -۴۳

َعة الَحضاراتُ  و مةُ یالَقد اآلثارُ ) ۱     !نِ یِبالدّ  اإلنسانِ  اهِتاممَ  تُؤکِّدُ  املُتََنوِّ

َة، األصنامَ  الّناُس  دَ شاهَ  ملّا) ۲     !حاکََمةلِلمُ  میإبراه أحَرضوا املَُکرسَّ

امواِت  َخلقِ  يف تَتََفکَّرونَ  کُنتُم) ۳     ! بالَِغة ِبِدقَّةٍ  األرِض  و السَّ

  ۴ ( 
َّ

  !الَجامَعةِ  َمعَ  الَربَکَة فَإنَّ  ،نَ یاإلثنَ  يکفیَ  الواِحدِ  طَعامَ  إن

  ) ۴۴-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  :للفراغات حیالّصح عنيِّ  -۴۴

ة  ............... ! ایالّدن هذه يف اإلنسانَ  هُ اللّ  رتُکیَ  مل) ۱     ُمکرسَّ

  نَِرضَة  ............... ! َجذَوتُها يالّت الّشمس یإل انظُر وَ ) ۲  

َر  ! الثّلج و املَطر ِمنه نزُِل یَ  الّسامء يف ُمرتاکِمٌ  بُخارٌ   ...............) ۳   َ   ةالرشَّ

نة يف الثّالث الفصُل ) ۴     فیالَخر  ............... ! فَصُل  ةِ یّ رانیاإل السَّ
  عن أسامء اإلشارة: الخطأعّین  -۴۵

  ) هذه األشجار ُغرَست يف حدیقتنا يف الّسنة املاضیة!۱  

  ) هؤالء العلامء یحاولون لتنبیه بالدهم بکّل جهد!۲  

  أرضکم بسحرهام!) هذان الّساحران یریدان أْن یخرجاکم من ۳  

  ) علینا أن نشکر ربّنا لذلک الّنعم!۴  
  فیه الرتکیب الوصفی: لیَس عّین ما  -۴۶

  ) ملّا رجع الّناس شاَهدوا أصنامهم مکّرسة!۱  

  ) حمل إبراهیم فأساً و کّرس جمیع األصنام إّال الّصنم الکبیر!۲  

  ین!) حّدثنا القرآن عن سیرة األنبیاء و رصاعهم مع أقوامهم الکافر۳  

  ) أرسل اللّه األنبیاء لیُبیّنوا الّرصاط املستقیم لِلّناس!۴  
  فیه:» ال«نوع  یختلفعّین ما  -۴۷

  ) ال تفّکروا يف شؤون اآلخرین!۲  ) اَعلم أنّک ال تحصُل علی الّنجاح دون اجتهاد!۱  

  البة!) ال تَخرُجي من املدرسة أیَّتُها الطّ ۴  ) املؤمنوَن ال یتّخذوا الکافریَن أولیاء!۳  

  علی الجمع املکّرس (جمع التکسیر)؟ تشتمل الأّی عبارة  -۴۸

  ) قد أثبتت التّجارب أّن کّل مائة غرام من العسل تعطي ثالمثائة ُسعرة حراریّة!۱  

  ) التّلمیذان تحّدثا يف الّصف حول مسألٍة و أصدقاؤهام حارضون يف هذِه الجلسة!۲  

  ینا!) نُکرّم خادمي مدرستنا و هم مشفقون عل۳  

  ) هل سمعت القوانین الّتي وضعوها للمساکین؟!۴  

  فیه املعدود: لیَس عّین ما  -۴۹

  ) جعل اللّه الّرحمة مئة جزء فأمسک عنده تسعة و تسعین جزءاً!۱  

  ) َسبٌع یجري للعبد أجرهّن و هو يف قربه بعد موته: من علّم علامً ...!۲  

  حکمة من قلبه علی لسانه!) من أخلص للّه أربعین صباحاً ظهرت ینابیع ال۳  

  ) الّنملة تقدُر علی حمل شیٍء یفوُق وزنها خمسین مرّة!۴  
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  عن األفعال يف العبارات الّتالیه:  حیالّصح عنيِّ  -۵۰ 7

  ) هؤالء الطّالبات ال تکتنب برسعٍة!۲  ) فاطمة و مریم ال یکتبان واجباتهام!۱  

 ) سوف نکتُب واجباتنا يف دفاترنا يف الیوم املاضی!۴  ) تکتب الطّالبة ما تقول معلّمتها علی ورقٍة!۳  

  
  باشد؟ يبه هدف م دنيرس ريگام در مس نياول  دٔهبنيز  فيكدام توص -51

  .باشد يراه حق م مودنياو در پ گريار يعامل مددرسان انسان كه  )1  
 .كمال ريدر مس يبطل زودگذر و راحت يها يانسان از خوش ٔه) عامل دوركنند2  
  .شود يها م و موانع حركت انسان ها هيدانش كه موجب شناخت سرما  نيسودمندتر  )3  
  .شود يم ژهيو  گاهياو در جا  ير يمخلوقات و قرارگ ريانسان بر سا  يدانش كه موجب برتر  نيسودمندتر  )4  
  دهد؟ يم نشان را مورد كدام با خود تقابل وضوح به انسان دشمن نيتر  دشمن -52

  ياخالق وجدان و عقل) 2    گرا خدا فطرت و عقل) 1  
  ياخالق وجدان و يكين به شيگرا ) 4    گرا خدا فطرت و يكين به شيگرا ) 3  
  است؟ مرگ با رابطه در معاد به نيمعتقد  دگاهيد  نيّمب نهيگز  كدام -53

  .است يماد بعد يبرا يغروب و يرماديغ بعد يبرا يطلوع) 2  .است انسان روح و جسم و ايدن بر يانيپا ) 1  
  .ديجد  ابعاد يبرا يآغاز  و انسان وجود ياصل قتيحق بر يانيپا ) 4  .است غروب كي يسو به طلوع كي از يپل) 3  
  شود؟ يم انيدوزخ ٔهزمر در او ير يگ قرار موجب ياله يها هيسرما  از كي كدام به انسان يتوجه يب د،ييبگو  ميكر  قران اتيآ  به توجه با -54

  تعقل و ياخالق وجدان) 2    تعقل و انيشوا يپ و امبرانيپ) 1  
  ارياخت و يامبران و پيشوايانپ) 4    ارياخت و ياخالق وجدان) 3  
 در شـده انيب مفهوم از برخاسته آن عملكرد و ستيچ ،است دانسته ميكر  قرآن در خوردن قسم قيال  را آن متعال خداوند كه نفس از مرتبه آن -55

  باشد؟ يم فهيشر  يۀآ  كدام
  )تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( -مطمئنه نفس) 2  )لِلّه يمَمات و حيايَمَ و ينُسُك و يصَالت ِانَّ قُل( -مهالّو نفس) 1  
  )لِلّه يمَمات و يَحيامَ و ينُسُك و يصَالت ِانَّ قُل( -مطمئنه نفس) 4  )تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( -امهلّو نفس) 3  
  اند؟ رسانده تحقق مرز به را مورد كدام رند،يگ يم ارقر  طانيش بيفر  معرض در يطوالن يآرزوها با كه يكسان -56

  گرانيد  از نهيك داشتن و شراب و قمار به اشتغال) 1  
  يطلب راحت و زودگذر يها يخوش با شدن ريدرگ) 2  
  ها آن يبرا تيهدا  شدن روشن از پس حق به نمودن پشت) 3  
  او يجيتدر  يفراموش و او از يدور  و متعال خداوند از غفلت) 4  
 نيـا  با يمولو. »ستين باك را تو ينكن فراموش را آن و يكن فراموش را ها زيچ جمله اگر ست،ين يكردن فراموش آن كه است زيچ كي عالم در« -57

  است؟ داشته را فهيشر  يۀآ  كدام مفهوم سمت به يآدم توجه جلب قصد كالم
  )كَفورا اِمّا و شاكِرا اِمّا ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا() 2  )نيالعِب نَهُمايبَ ما وَ االَرض وَ السّماوات خَلَقنا ما وَ() 1  
  )سَّواها ما و نَفسٍ وَ() 4  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ النّاس هايُّا  اي() 3  
  خداست؟ به نسبت انسان يۀاول شناخت گاه هيتك و مبنا  ٔهدهند نشان ريز  اشعار از كي كدام -58

ــــا  چــــو مــــا) 1 ــــوا و ميين ــــا در ن توســــت ز م
 

توســــت ز مــــا در صــــدا و ميكــــوه چــــو مــــا 
  

ــــا) 2 ــــدم م ــــا  ع ــــت و مييه ــــا يهس ــــا يه م
 

نمــــــا يفــــــان يمطلقــــــ وجــــــود تــــــو 
  

ـــت) 3 ـــنزد  دوس ـــن از تر كي ـــه م ـــن ب ـــت م اس
 

ــــــو   ــــــب ني ــــــه تر عج ــــــن ك دورم يو از م
  

ــ يا) 4 ــو لعق ــه ت ــ ب ــش در يباش ــب در و دان نشي
 

ــازد  ــر س ــل و نظ ــد عق ــه ص ــر لحظ ــه ه ــه ب ــا آنك ي
  

  است؟ افتهي يتجل ريز  ۀفيشر  اتيآ  از كي كدام در مطلب نيا  علت. كنند نابودش و رنديبگ را خدا وجود توانند ينم موجودات -59
  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََواب اهللاِ فَعِندَ() 2  )هللا إِلَي الفُقََراءُ نتُمُأ النَّاسُ يُّهَاا َايَ( )1  
   )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ وَ اهللاُ( )4  )رضِاأل  وَ السَّمَاَواتِ فِي مَن ۥلُهٌأيَس() 3  
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  باشد؟ يآدم يها استعداد تنوع و يطلب تينها  يب يگو پاسخ تواند يم كه است يز يچ گزينه حاكي از كدام -60  88
  .ها نشيب و ها شهياند  تنوع يايدن در يدمآ  ريتح و يسرگردان به توجه) 1  
  .طلبد يم محكم ٔهاراد و همت البته و ماست يخوشبخت ضامن كه بزرگ يهدف) 2  
  .شود يم ديجاو  يسرا از بردن بهره موجب و است آن شيآرا  و ايدن يكاال ميكر  قرآن ريتعب به آنچه) 3  
  .ياخرو اهداف به لينِ جهت در توجه تمام ساختن مصروف و يويدن و يفرع اهداف از كمال و تمام ممانعت) 4  

  رد؟يگ يم شيپ در را ريمس كدام ،بچشاند او به را واال و قيعم معرفت لذت خداوند خواهد يم كه يكس -61
  .كند يبندگ را خدا ،نحو نيبهتر  به و برده باال را خود يخودشناس تا كند يم تالش )1  
  .كند يم حركت و گذارد يم قدم زيچهر  در خدا دنيد  ريمس در ميتصم و عزم با) 2  
  .دينما  يم درك را وندخدا يبانيپشت و حكمت و كند يم هيتك شيخو  فطرت بر) 3  
  .برد يم يپ خداوند يوجود يغنا به ،فقر به نسبت درك شيافزا  با) 4  

  م؟يكن يم اشاره مورد كدام به ميكن انيب را آن از يگر يد  محصول ميبخواه اگر و شود يم استعداد ييشكوفا  موجب فهيشر  عبارت كدام اميپ به توجه -62
  يجوان به دنيبخش طراوت -»قُدَْرتِهِ يفِ وَ اهللاِ فِي التَّفَكُّرِ اِْدمَانُ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ« )1  
  يجوان به دنيبخش طراوت -»أَبَداً عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ«) 2  
  قلب يصفا و يپاك -»قُدَْرتِهِ يفِ وَ اهللاِ فِي التَّفَكُّرِ اِْدمَانُ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ«) 3  
  قلب يصفا و يپاك -»أَبَداً عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ«) 4  
  باشد؟ يم نهيگز  كدام درشده  انيب مطالب بر ناظر بيترت به ريز  اتياب -63

 تـر يـا گلشـن و گـل در تـو اي باغ تويي خوش 
 

ــا   ــه ي ــازدآنك ــر س ــرگس ت ــد ن ــل ص ــرآرد گ    ب
 ـــفا ـــور و ص ـــت ن ـــز معرف ـــي ك ـــد دل  دي

 

ـــه   ـــدهر ب ـــدا دي ـــد اول خ ـــه دي ـــزي ك    چي
 ـــم ـــير عل ـــي ش ـــيران ول ـــه ش ـــا هم  م

 

ــــه  ــــاد باشــــد دم حمل ــــان از ب ــــه م    دم ب
  شيدا يپ در ازين -يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا  -جامع اهداف انتخاب ضرورت) 1  
  بقا در ازين -يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا  -خلقت بودن مانهيحك به توجه) 2  
  شيدا يپ در ازين -زيهرچ در خدا تؤير  ۀالزم -خلقت بودن مانهيحك به جهتو ) 3  
  بقا در ازين -زيچهر  در خدا تؤير  ۀالزم -جامع اهداف انتخاب ضرورت) 4  

  است؟ آمده رونيب سربلند فهيشر  يۀآ  كدام اميپ فهم از .دهد يم سر را »بَداًأ عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ« ينوا كه كس آن -64
  )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ وَ اهللاُ( )1  
  )شَأن فِي هُوَ يَومٍ كُلَّ رضِاأل  و السَّماَواتِ فِي مَن ۥلُهُأيَس() 2  
  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّار ِإنَّ وَ لَعِب وَ لَهو إِلَّا الدُّنيَا الحَياة هَِذهِ مَا وَ() 3  
  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَال صَالِحاً عَمِلَ وَ اآلخِرِ اليَومِ وَ باهللاِ آمَنَ مَن() 4  
  نمود؟ ارائه »هستند؟ يكس چه وامدار را خودي هست جهان، موجودات «الؤ س به يمناسب پاسخ توان يم فه،يشر  عبارت كدام به استناد با -65

  )رضاهللاُ نورُ السَّماواتِ وَ اَال() 1  
   )الĤْخِرَةِ وَ الدُّنْيَا ثََوابُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّنْيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ مَنْ() 2  
  )الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ اهللاُ وَ اهللاِ إِلَي الْفُقَراء نتُمُأ النَّاسُ يُّهَاأ  اي() 3  
  )بِالْحَقِّ إِلَّا خَلَقْنَاهُمَا مَا بِينَلَاعِ بَيْنَهُمَا مَا وَ ْرضَأالْ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقْنَا مَا وَ() 4  

  است؟ كدام زير، تيب از مستنبط مفهوم -66
 خشــــك ابــــري كــــه بــــود ز آب تهــــي

 

ـــــــفت آب  ـــــــد از وي ص ـــــــي ناي    ده
  .ستين خودمان از وجودمان كه ميابي يم يا دهيپد  را خود كه است نيا  يخودشناس اثر نياول) 1  
  .نباشد يگر يد  به وابسته كه دارند بخشي يهست به ازين يابي يهست يبرا عالم يها دهيپد ) 2  
  .اوست قدرت و علم درك و خدا يبندگ و معرفت شيافزا  ،يهست جهان در ملأت ۀجينت) 3  
  .اند وابسته خداوند به آن هر در ،شدن جاديا  نخست ۀلحظ مانند موجودات ۀهم) 4  
  است؟ يتعال يبار  اقدس اتذ شناخت در انسان ييتوانا  عدم علتِ رگريتصو  نهيگز  كدام -67

  .باشد ها آن محاط كه دارد را يامور  درك قدرت انسان) 1  
  .باشد آن بر طيمح تواند ينم ما ذهن كه دارد يقتيحق خداوند) 2  
  .هاست آن از يذهن تصور ييتوانا  نامحدود، امور يهست شناخت ۀالزم) 3  
  .است آن هب انسان ذهن يدسترس و احاطه مستلزم خداوند، حضور درك) 4  
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  است؟ شده ميترس انسان يبرا ياخرو پاداش به دنيرس راه ،فهيشر  يۀآ  كدام در -68 9
  ).باشد مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن() 1  
  ).خداست نزد آخرت و ايدن پاداش و نعمت ،بخواهد را ايدن پاداش و نعمت هركس() 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() 3  
  )د؟يكن ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه() 4  

  ست؟يچ ارهايمع آن به نسانا توجه بازتاب و است ياله صفت كدام ،آن ريغ از لياص يها هدف انتخاب اريمع و مالك ۀارائ خاستگاه -69
   يزندگ هاي هدف قيدق و حيصح نشيگز  -حكمت) 1  
  يزندگ درست اهداف يبرا عمر ساختن مصروف -رحمت) 2  
  يويدن اهداف به توجه بدون ياخرو يها نعمت به دنيرس يبرا تالش -رحمت) 3  
  خود نشيب و نگرش رد تفاوت جاديا  يبرا قرآن در ياله تيهدا  و ييراهنما  از يبرخوردار  -حكمت) 4  

  شود؟ يم اعتقاد نيكدام ظهور و بروز به منجر دهد، ليتشك را انسان افكار و اناتيب ۀشير  گمان و ظنّ كه آنجا -70
  »اهللا ذاتِ يف تَفَكَّروا ال وَ ءيشَ كُلِّ يف تَفَكَّروا«) 2  )ظُنّونيَ اِلّا هُم ِان عِلم مِن بِذلكٍ لَهُم ما وَ() 1  
  )ايالدُّن اتُنايحَ الّا يهِ ما قالوا وَ() 4  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال و() 3  

  است؟ ها انسان از دسته كدام نگرش ميمستق بازتاب ،يزندگ يشاداب و نشاط دادن دست از -71
  . رديگ يم شيپ در را مرگ از يفراموش راه كه يطلب تينها  يب انسان) 1  
  .دارند هراس مرگ از گناه بار كوله داشتن ليدل به ،يقلب مانيا  رغم يلع كه معاد به نيمعتقد  از دسته آن) 2  
  . دنبران رونيب خود ذهن از را مرگ فكر دنتوان ينم و دانند يم ينابود را مرگ انسان، به يماد نگاه با كه ها آن) 3  
  .كنند يم جو و جست آخرت در را يقيحق يزندگ و نديب يم زودگذر و كوتاه يخواب همچون را ييا يدن يزندگ كه يافراد) 4  
  ابد؟ي يم تينيع تحت كدام شرايط بيترت به »او يبرا اضطراب و ميب از مونأم ياتيح« و »انسان يويدن اتيح يبرا تلخ يفرجام« خوردن رقم -72

  )حًاصَالِ عَمِلَ وَ الĤْخِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( -شود يستين و فنا اريد  يراه باره كي به) 1  
  )صَالِحًا عَمِلَ وَ الĤْخِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( -شود مواجه مرگ با گناه از يبار  كوله با) 2  
  »اِنتَبَهوا ماتوا فَاِذا امٌين النّاس « -شود يستين و فنا اريد  يراه ارهب كي به) 3  
  »اِنتَبَهوا ماتوا ذافَاِ امٌين النّاس« -شود مواجه مرگ با گناه از يبار  كوله با) 4  
  كرد؟ جو و جست توان يم نهيگز  كدام در را آن علت و باشد يم فهيشر  عبارت كدام از برداشت مورد مفهوم متعال، خداوند مستمر يرسان ضيف -73

  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 2  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -)نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 1  
  )االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 4  )االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ( -)نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 3  
  م؟يبر  يم يپ نهيگز  كدام درشده  انيب مطلب يدرست به م،يده قرار جهموردتو  را آن يبنا با مسجد كي  ۀرابط ميخواه يم كه آنجا -74

  .است متعال خداوند با مخلوقات  ۀرابط از يكوچك  ۀنمون ٔهدهند نشان رابطه نيا ) 1  
  .ندارد بنا به يوابستگ چيه مسجد يبقا راستا نيهم در و است مسجد گر نشيچ و دهنده نظم بنّا) 2  
  .ستين او به وابسته مسجد يبقا اما ،كند يبخش يهست مسجد به توانسته دقت تمام با ابنّ آنكه رغم يعل) 3  
  .است آن از ابنّ ينگهدار  و حفاظت گرو در مسجد يبقا اما ،ندارد وجود ابنّ به يوابستگ چيه مسجد شيدا يپ در) 4  
  شود؟ يم ريضم روشن انسان يبرا قتيحق كدام درك موجب مداوم، و مستمر يآگاه و علم داشتن م،يكر  قرآن اتيآ  به استناد با -75

 )اِنّا هَديناهُ السَّبيل اِمّا شاكِراً و اِمّا كفوراً() 1  
  )ةاآلخِر وَ ايالدُّن ثواب اهللا فَعِندَ ايالدُّن ثوابَ دُير يُ كانَ مَن() 2  
   )وانيَالحَ يَلَهِ ةاآلخِرَ الدّار ِانَّ و لَعِبٌ و لَهوٌ اِلّا ايالدُّن ةايالحَ هِذه ما وَ() 3  
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ فَال صالِحا عَمِلَ و اآلخر وميَال وَ اهللابِ آمَنَ مَن() 4  

  

76- Where …………… beautiful pictures you took when they arrive back from the printers? 
 1) are you going to put these 2) are you going to put those  
 3) will you put these  4) will you put those 
77- A: I’ve decided to celebrate my birthday.  

B: Oh, have you? How many …………… ? 
 1) people will you invite  2) people are you going to invite 
 3) will you invite people  4) people you are going to invite 
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1010  78- One of the most famous sites is VC Notifier, …………… service that sends you …………… SMS or 
e-mail message whenever the system is updated in any way. 

 1) the/ an 2) the/ the 3) a/ a 4) a/ an  
79- A: What is the problem? There are strange noises coming from the engine. 

B: I guess …………… . Let’s get off! 
 1) a car will break down  2) a car is going to break down 
 3) the car will break down 4) the car is going to break down 
80- Of all colors, gray lenses in sunglasses best …………… the eyes against the sun’s harmful rays.  
 1) regard 2) hurt 3) decorate 4) protect  
81- With five of us working, I’m …………… we can finish the job today and deliver it on time, as we 

promised. 
 1) helpful 2) hopeful 3) interested 4) dedicated  
82- In her paper she goes on to argue that scientists do not yet know enough about the …………… of 

the world. 
 1) pressure 2) nature 3) diary 4) donation  
83- The cost of food and clothing has increased in recent years. Similarly, fuel prices have risen quite 

…………… . 
 1) simply 2) nationally 3) safely 4) considerably 
84- If you want to become a …………… individual, you will need to do something amazing in life so 

everyone will remember you.  
 1) distinguished 2) dedicated 3) experienced 4) responsible  
85- The rich nations of the world will have to …………… at least a portion of the debt owed by the 

developing countries in order for the poor nations to make any real improvement. 
 1) provide 2) regard 3) forgive 4) improve  
86- People can also …………… terrible COVID-19 if they breathe in droplets from a person with 

COVID-19 who coughs out. This is why it is important to stay more than 1 meter (3 feet) away from 
a person who is sick. 

 1) take 2) keep 3) obtain 4) catch 
87- Teachers, for example, often …………… after making an important point to check that students 

understand and to give them time to ask questions. 
 1) record 2) reply 3) pause 4) sense  

 Cloze Test 
Dr. Mohammad Gharib was born in Tehran, Iran, on July 5, 1909. After …(88)… high school in 

1927, he went to Reims, France. He received an M.D. degree in 1937 and, after one year of training 
in pediatrics in Paris, he returned home. In Iran, Dr. Gharib became chairman of the pediatrics 
department, a post he held until his death in 1975. In 1941, he was the author of the first Persian 
textbook …(89)… diseases of children. During a/an …(90)… of 37 years, Gharib taught the 
medicine of childhood to …(91)… students. Many of his students held important positions in 
Iranian medical education. Because of his endeavors and influence, the field was recognized as a 
specialty in 1950 and the Pediatrics Specialty Board was created in 1955. In 1960, he and his 
colleagues …(92)…the Iranian Pediatrics Society.  

88- 1) lowering 2) regarding 3) scheduling 4) completing 
89- 1) from 2) in 3) on 4) with 
90- 1) average 2) span 3) function 4) intonation 
91- 1) thousands 2) thousand 3) thousands of 4) thousand of  
92- 1) founded 2) spared 3) destroyed 4) identified 
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11  Reading Comprehension I 
In spring 2008, the polar bear was placed on the endangered species list. According to the USA’s 

Endangered Species Act, an endangered species is an animal, plant or any other kind of wildlife 
that is likely to face extinction in its natural habitat. 

The polar bear is the first animal that has been classified as endangered primarily because of 
global warming. Global warming is a form of climate change caused by increased levels of carbon 
dioxide and other greenhouse gases that become trapped in the atmosphere. 

The polar bear’s natural habitat is more at risk of global warming than many other species. 
Polar bears live mainly on the sea ice in the Arctic. This is where they hunt for fish and store fat. 
When the ice melts many polar bears move to land and live off their stored fat. The World Wildlife 
Fund estimates that over 25% of Arctic sea ice has disappeared in the past 30 years.  

It is important that animals such as the polar bear make it onto the endangered species list. 
Once they are on the list there are rules and laws that protect these animals from being hunted for 
food or sport. Agencies also receive money and tools to protect the habitat and save the species. 
Since the Endangered Species Act was introduced in the US in 1973, many species have been taken 
off the list due to increased populations. In fact, it is rare for a species to die out after they make the 
list. Sadly, many species go extinct while waiting for consideration. 

93- In which paragraph(s) has the author used defnition to make himself better understood? 
 1) Only paragraph 1 2) Only paragraph 2 3) Paragraphs 1 and 2 4) Paragraphs 2 and 3 
94- According to the passage, polar bears are more affected by global warming than other animals, 

because ……………  
 1) most of the fish they eat are either already dead or dying. 
 2) they have the lowest population and birthrate. 
 3) there is an ongoing loss of sea ice on which they depend. 
 4) they cannot adapt to the increased carbon dioxide levels. 
95- What does the last paragraph mainly discuss? 
 1) How agencies collect money to save the endangered species. 
 2) Laws that protect endangered animals from being over hunted. 
 3) Species that have been taken off the endangered list in the past years.  
 4) The importance of putting animals at risk of dying out on the endangered species list. 
96- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
 1) Which species is the most hunted in the world? 
 2) How can we save endangered species from global warming? 
 3) What was the latest animal to be placed on the endangered species list? 
 4) What effect is Endangered Species Act likely to have on polar bear populations? 

 Reading Comprehension II 
Not so long ago almost any student who successfully completed a university degree or diploma 

course could find a good career quite easily. Companies toured the academic institutions, 
competing with each other to recruit graduates. However, those days are gone, even in Hong Kong, 
and nowadays graduates often face strong competition in the search for jobs. Most career 
organizations highlight three stages for graduates to follow in the process of securing a suitable 
career: recognizing abilities, matching these to available vacancies and presenting them well to 
prospective employers. Job seekers have to make a careful estimate of their own abilities. One area 
of estimate should be of their academic qualifications, which would include special skills within 
their subject area. Graduates should also consider their own personal values and attitudes, or the 
relative importance to themselves of such matters as money, security, leadership and caring for 
others. An honest estimate of personal interests and abilities such as creative or scientific skills, or 
skills obtained from work experience, should also be given careful thought. 
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1212  97- According to the passage, job seekers should …………… 
 1) attempt to show the employer they have balanced abilities. 
 2) discuss their own abilities in relation to what the employer is looking for. 
 3) aim to give a balanced account of what the employer needs. 
 4) gain experience in word processing. 
98- The underlined word "which" in the text refers to …………… . 
 1) special skills 2) personal values 3) scientific skills 4) academic qualifications 
99- The author, by saying those days are gone, even in Hong Kong, suggests that ……………. 
 1) in the past, finding a good career was easier in Hong Kong than elsewhere. 
 2) it used to be harder to find a good job in Hong Kong than in other countries. 
 3) in the past, people were healthier both physically and mentally. 
 4) nowadays, everyone in Hong Kong has an equal chance of finding a good career. 
100- The passage implies graduates should …………… 
 1) include information about personal attitudes and values in their job applications. 
 2) qualify for any job in their field. 
 3) consider careers which are suited to them as people. 
 4) consider how lucky they are to be able to find careers that provide such things. 
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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



 

  
 

 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
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فت
د

 ة
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ش

2 ة
هر 
م
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ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  

  1 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 صاصياختمون زآ
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 71  145  101  45  رياضيات

  دقيقه 44  180  146  35  فيزيـك

  دقيقه 30  210  181  30  شيمـي

  دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ  110ها:  تعداد كل پرسش
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1   

  كدام گزينه درست است؟ -101
  است. Rباشد، دامنۀ آن نيز  Rدامنۀ تابعي  اگر هم) 2  است. Rآن نيز  ۀدامن باشد، هم Rاگر دامنۀ تابعي ) 1  
  ست.ا Rباشد، برد آن نيز  Rدامنۀ تابعي  اگر هم) 4  است. Rآن نيز  ۀدامن باشد، هم Rاگر برد تابعي ) 3  
fتابع  -102 (x) (a b)x b   yتابع ثابت با ضابطۀ  2    كدام است؟ aاست. مقدار  4

  1 (1  2 (2  3 (1-  4 (2-  
  ؟نيستندهاي دامنه و برد تابع، مساوي  در كدام گزينه، مجموعه -103

  1 (y x  2 (y
x


1  3 (y x  4 (y x   

xبرد تابع  -104 x
f (x)

x x
  

   

2 3 1
4   كدام است؟ ،0

  1 (R  2 (( , ) 1 4R  3 ( , 1 0R  4 ( , 1 4R   

 تابع -105 f ( , ) , ( , a) , (a , ) , ( a , b ) , (b , b) 21 2 2 2 2 1 aاست. يك  به يك ،2 b كدام است؟  

  2) 4  3) 3  2) 2  صفر) 1  
fاگر در تابع  -106 (x) ax b   بدانيمf ( ) 1 fو  2 ( ) 1 f، حاصل 0 ( )1   ست؟كدام ا 4

  1 (1  2 (5  3 (3  4 (7  
اگر  -107 f ( , ) , ( , ) , ( , ) 0 3 1 5 3 4 ،g(x) x  2 f)و  1 g)(m) n  مقدار .n كدام است؟  
  1 (8  2 (10  3 (6  4 (4  

xfاگر  -108 (x)
x






3
3

1
2

gof)داشته باشيم:  fعضو دامنه  xازاي هر  و به  )(x) x ضابطه ،g(x) كدام است؟  

  1 (xy
x





3 2 1
1  2 (xy

x





3 2 1
1  3 (xy

x





3 1
2 1  4 (xy

x





3 1
2 1   

yودار تابع واحد به باال انتقال دهيم، به نم 2واحد به چپ و سپس  3كدام تابع را اگر  -109 x   رسيم؟ مي 2
  1 (y x x  2 6 11  2 (y x x  2 6 11  3 (y x x  2 6 7  4 (y x x  2 6 7   
yاگر برد تابع  -110 f (x)  بازٔه[ , )0 y، برد تابع باشد 2 f ( x) 3 2   كدام است؟ 1

  1 ([ , )1 6  2 ([ , )1 5  3 ([ , )1 4  4 ([ , )1 2   
yنمودار تابع  -111 f (x )  yاست. نمودار تابع  رو روبهصورت  به 2 f ( x)    ؟كند نمياز كدام نواحي عبور  

  اول و دوم) 1  

  سوم و چهارم) 2  

  اول و سوم) 3  

  دوم و چهارم) 4  

fاگر  -112 (x) x x  2 2 g(x)و  2 x    گردد؟ بق ميمنط gبر نمودار تابع  fogنمودار تابع  ،، با كدام تبديل1
  يك واحد انتقال افقي و سپس عمودي در جهت چپ و باال) 1  
  يك واحد انتقال افقي و سپس عمودي در جهت چپ و پايين) 2  
  يك واحد انتقال افقي و سپس عمودي در جهت راست و باال) 3  
  يك واحد انتقال افقي و سپس عمودي در جهت راست و پايين) 4  

yنمودار تابع  -113 f (x) است. كدام نقطۀ زير روي نمودار تابع  رو روبهصورت  بهxy f ( )  2 1   قرار دارد؟ 12

  1 (( , )1 3   
  2 (( , )2 3   
  3 (( , )2 3   
  4 (( , )1 3   

 ۵ فصل :۱ ریاضی      ۲ فصل :۱ حسابان      ۱ درس ۱ فصل :۲ حسابان

´71
 پيشنهادي زمان

x

y

22
6

y

x

f (x)

2

1

1 3
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yار تابع نمود -114  22 f (x) است. در كدام بازٔه زير نمودار تابع  رو روبهصورت  بهy a f ( x a)  2  بر محورxها منطبق است؟  
  1 ( ,4 8   
  2 ( ,0 4   
  3 ( ,6 10   

  4 (, 
  
3 5
2 2   

yتابع  -115 f (x) است. مجموع صفرهاي تابع  12برابر ها  آن داراي پنج صفر است كه مجموعy f ( x) 2   كدام است؟ 3

  1 (34-  2 (26-  3 (
2
3  4 (

10
3   

  

  باشد؟» باشند. هاي هر مثلث، داخل يا خارج مثلث همرس مي عمودمنصف«تواند يك مثال نقض براي گزارٔه  كدام گزينه، مي -116
  الزاويه مثلث قائم) 4  الساقين مثلث متساوي) 3  مثلث با يك زاويۀ منفرجه) 2  االضالع مثلث متساوي) 1  
قطـع كنـد. اگـر  Nو  Mرا در نقـاط  ACو  ABهاي  زنيم تا ساق كماني مي A، به مركز 3به طول ضلع  ABCاالضالع  در مثلث متساوي -117

AM / 1   كند؟ قطع مي  را در چند نقطه BC، اين كمان ضلع 5
  شمار بي) 4  هيچ) 3  2) 2  1) 1  
ABCD ،BEدر مربع  -118 DF .شكل، زاويۀ   با توجه به است كدام است؟  

  1 (15   

  2 (20   

  3 (25   

  4 (30   

  رد رسم كرد؟ف صورت منحصربه توان به هاي زير را نمي يك از چهارضلعي كدام -119
  است. cm10و  cm7ترتيب  كه طول ضلع و قطر آن به اي لوزي) 2  است. cm5مربعي كه طول قطر آن ) 1  
  است. cm6و  cm9كه طول اقطار آن  اي لوزي) 4  است. cm8و  cm6االضالعي كه طول اقطار آن  متوازي) 3  
x، مثلثي با اضالع xازاي چند مقدار  به -120  4 ،x 2 xو  1 4   الساقين است؟ متساوي 5

  هيچ) 4  3) 3  2) 2  1) 1  
  كدام است؟ ADكنيم. طول  رسم مي 7خطي به طول  با زاويۀ  B، مطابق شكل از رأس 4و  3به اضالع زاويۀ قائمه  ABCالزاويۀ  در مثلث قائم -121

  1 (4 

  2 (2 2  

  3 (6 

  4 (4 2   

Aگر ا  -122  
   

2 1
1 Bو  4

 
  
 

1 1
5   كدام است؟ AB2ترين درايۀ روي قطر اصلي ماتريس  ، بزرگ2

  1 (6  2 (14  3 (8  4( 12   
Aاگر «جاي خالي عبارت  -123 B  ماتريسي3 Aنگاه باشد، آ  2 B2   شود؟ با كدام گزينه كامل مي............... »  2
3ماتريسي ) 1   3ماتريسي ) 2  است. 2 6ماتريسي ) 3  است. 3   وجود ندارد.) 4  است. 4
124- A طوري كه  است، به 4 ماتريسي اسكالر از مرتبۀa 44   كدام است؟ A4هاي روي قطر اصلي ماتريس  ضرب درايه . حاصل4
  1 (44  2 (2564  3 (964  4 (164   

 
 

  ۱ فصل :۱ هندسه      ۱ درس ۱ فصل :۳ هندسه
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3 
Aاگر  -125

 
   
  

0 2 3
0 0 4
0 0 0

nAو   O كمترين مقدار ،n كدام است؟  

  1 (n  2  2 (n  3  3 (n  4  4 (n  5   

ijAدر ماتريس  -126 a


   3 3 ،ij
m i : i j

a
m i : i j
 

   
هاي پـايين قطـر اصـلي  هاي باالي قطر اصلي چهار برابر مجموع درايه و مجموع درايه 

  باشد؟ كدام مي mاست. 
  1 (2-  2 (3  3 (4-  4 (6  

Aاگر  -127
m
 

  
 

1 1
A(Aو  2 I) I 2 مقدار ،m كدام است؟  

  1 (1  2 (1  3 (3  4 (3  

128- A  يك ماتريس2 Aطوري كه  است به 2 A I 2 B. اگر 2  
  
 

3
ABو  4  

  
 

1
A، حاصل 2 B4 كدام است؟  

  1 ( 
 
 

1
3  2 ( 

  

3
4  3 ( 

 
 

4
6  4 ( 

 
 

6
3   

Cosاگر  -129 Sin Cos
A

Sin Cos Sin

   
 
    

2
2

15 15 15
15 15 15

  كدام است؟ A20هاي  ، مجموع درايه

  1 (1  2 (1
2  3 (2  4 (3

2   

در ماتريس  -130 m nA i j ij   3   تواند داشته باشد؟ ، درايۀ سطر آخر و ستون آخر، برابر صفر است. اين ماتريس حداكثر چند درايه مي2
  1 (1  2 (6  3 (8  4 (12  

  

  ؟نداردكدام حكم مثال نقض  -131
  1 (   A B A C B C  2 (A B A C B C      
nصورت  هر عدد طبيعي به) 3   12   است. 3مجموع هر سه عدد طبيعي متوالي همواره مضرب ) 4  همواره اول است. 1
xكدام گزينه مثال نقضي براي گزارٔه  -132 x2   باشد؟ نمي 3

  1 (( ) 21 2  2 (1 3  3 (2  4 (2
2   

اگر  -133 S , , , 1 2 6  وA S  و براي هرn A  حاصل عبارتn (n )2 21
حـداكثر  Aعددي صحيح و فرد باشد، آنگاه مجموعۀ  4

  چند زيرمجموعه دارد؟
  1 (32  2 (16  3 (8  4 (4  
xyطوري كه  دو عدد صحيح بوده به yو  xاگر  -134  x، آنگاه عدد 20201399 y4   ، چگونه است؟4
   گاهي زوج و گاهي فرد )4  زوج )3  فرد )2  اول) 1  
عدد گنگ مختلف باشد و  دو و  اگر  -135   هاي  گويا باشد، عبارت  2  و  2   ترتيب ............... و ............... هستند. به 2
  همواره گويا -همواره گويا) 2    همواره گنگ -همواره گنگ )1  
  بعضي مواقع گنگ -همواره گويا) 4  مواقع گويابعضي  -همواره گنگ) 3  
  توان با برهان خلف ثابت كرد؟ هاي زير را نمي يك از گزينه كدام -136

عددي گنگ باشد،  aاگر ) 1  
a
  نيز گنگ است. 1

  نيز فرد است. aفرد باشد،  a2عددي صحيح و  aاگر ) 2  
  ضرب هر عدد گويا در يك عدد گنگ، عددي گنگ است. حاصل) 3  
  تفاضل يك عدد گويا و يك عدد گنگ، عددي گنگ است.) 4  

 
 

 ۱ درس ۱ فصل :گسسته ریاضیات
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  ارز هستند؟ كدام دو گزاره هم -137  44
  1 (x y  x)و  5 )(y )  2 3 0  2 (A 4 Aو  مربع كامل است 1 k(k )  1   
  3 (a b (a b)  2 2 aو  2 b  0 0  4 (a b 2 2 aو  0 b5 5   
aدو عدد حقيقي و  bو  aاگر  -138 b  aباشد، با توجه به تساوي  0 b (a b)  3 3 a«و » ab2«هـاي  د از عبـارتچه تعدا 3 b2 « و

»ba ab2   همواره صفر هستند؟» 2
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1  
ــر  -139 ــح a3و  a2و  a1اگ ــدد ص ــه ع ــه  b3و  b2و  b1يح و س ــراي ............... اينك ــند، ب ــر باش ــي ديگ ــي ترتيب ــداد ول ــان اع هم

(a b )(a b )(a b )  1 1 2 2 3   كنيم. همواره عددي زوج است، از روش ............... استفاده مي 3
  برهان خلف -اثبات) 2  ها نظر گرفتن همۀ حالت در -اثبات) 1  
  مثال نقض -رد كردن) 4    برهان خلف -رد كردن) 3  
nگيـريم و از هـر دو حالـت  هاي ممكن را در نظـر مـي ، همۀ حالت»ضرب دو عدد متوالي همواره زوج است حاصل«در اثبات حكم  -140 q و  2

n q 2   كنيم؟ ارزي استفاده مي كنيم. در اين صورت از كدام هم استفاده مي 1
  1 ((p q) r (p r) (q r)       2 ((p q) r (r p) (r q)        
  3 ((p q) r (p r) (q r)       4 ((p q) r (p r) (q r)        

، معادلۀ tو  x ،y ،zد براي چهار عدد طبيعي فر «وانيم ثابت كنيم ت با كدام استدالل مي - 141
x y z t
   

1 1 1 1   ؟»جواب ندارد 1

   اثبات بازگشتي )4  مثال نقض )3  اثبات مستقيم) 2  اثبات غيرمستقيم) 1  

nعددي حقيقي باشد و  nفرض كنيد  -142  n ٔه. گزار1
n




2   ارز است؟ با كدام گزاره هم 01

  1 (n n  2 2 0  2 (n n  2 2 0  3 (n n  2 2 0  4 (n n  2 2 0   

x)از رابطۀ  k، چهار عدد حقيقي مثبت باشند، حداكثر مقدار tو  x ،y ،zاگر  -143 y z t)( ) k
x y z t

      
1 1 1   كدام است؟ 1

  1 (4  2 (8  3 (16  4 (14  
xدر اثبات درستي رابطۀ  -144 y xy x y    2 24 9 1 6 2   رسيم؟ روش بازگشتي، به كدام رابطۀ همواره درست مي به 3
  1 (( x y) ( x ) ( y )     2 2 22 3 2 1 3 1 0  2 (( x y) ( x ) ( y )     2 2 22 3 2 1 3 1 0   
  3 (( x y) ( x ) ( y )     2 2 22 3 2 1 3 1 0  4 (( x y) ( x ) ( y )     2 2 22 3 2 1 3 1 0   
  ؟نيست 6اشد، كدام عدد مضرب عددي طبيعي ب aاگر  -145
  1 (a a3  2 (a a5  3 (a a3 5  4 (a a5 5  

  

  كدام تعريف در مورد يكاي نجومي درست است؟ -146
  كند. سافتي است كه نور در خأل در مدت يك سال طي مييكاي طول است كه برابر با م) 1  
  بعد از خورشيد به زمين است. ٔهترين ستار يكاي زمان است كه برابر با زمان رسيدن نور از نزديك) 2  
  يكاي طول است كه برابر با ميانگين فاصلۀ زمين تا خورشيد است.) 3  
  به زمين است.يكاي زمان است كه برابر با زمان رسيدن نور خورشيد ) 4  
  صحيح است؟شده  گيري گيري شده است. كدام نتيجه براي طول اندازه متري، طول جسمي اندازه كشي با درجات نيم سانتي توسط خط -147
  1 (L / cm / cm 17 8 0 3    2 (L / cm / cm 17 75 0 25  
  3 (L / cm / cm 17 8 0 5    4 (L / cm / cm 17 80 0 25   
ميليون سال نوري است. مرتبۀ بزرگي فاصلۀ اين ستاره از منظومۀ شمسـي برحسـب كيلـومتر كـدام  5/1اي از منظومۀ شمسي  فاصلۀ ستاره -148

mcاست؟ (
s

  83   تندي نور در خأل) :10

  1 (2310  2 (2110  3( 1810  4 (1510   

 
 

  ۳ و ۱ های فصل :۱ فیزیک      »آزاد سقوط« یابتدا تا ۱ فصل :۳ فیزیک

´ 44  
پيشنهادي زمان  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

00
 - 

99
  

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

1 
صاصي 

اخت
ضي )

شي علوم ريا
( گروه آزماي

  

كيلوگرم بر ليتـر اسـت. اگـر ايـن  8/1متر مكعب قرار دارد و چگالي فلز  سانتي 12اي به حجم  متر، حفره سانتي 3درون مكعبي فلزي به ضلع  -149 5

JAافتد؟  مكعب را درون ظرف بزرگي از آب رها كنيم، چه اتفاقي مي
g( )

cm
  31   

  ماند. ور مي كنيم، درون آب غوطه در همان وضعيت كه رها مي) 1  
  شود. طور كامل روي آب شناور مي باال آمده و به) 2  
  رسد. در آب فرو رفته و به ته ظرف مي) 3  

5  كه ي طور  شود؛ به باال آمده و روي آب شناور مي) 4  
  رود. ن در آب فرو ميحجم آ  9

تشـكيل  Bمتر مكعب باشد، چند درصد حجم جسم از فلـز  گرم بر سانتي 2/5تشكيل شده است. اگر چگالي جسم  Bو  Aجسمي از دو فلز  -150

Aشده است؟ B
g g( , )

cm cm
   3 36 4   

  درصد 40) 4  درصد 48) 3  درصد 52) 2  درصد 60) 1  
صورت زير است. عددي كه براي چگالي اين مـاده بايـد  گيري به بار تكرار شده و نتايج اندازه 5ي يك ماده، دست آوردن چگال آزمايشي براي به -151

  گزارش شود، كدام است؟
g g g g g/ , / , / , / , /

cm cm cm cm cm3 3 3 3 33 2 3 3 3 1 3 9 3 0  

  1( g/
cm33 15  2 (g/

cm33 2  3 (g/
cm33 35  4 (g/

cm33 4   

  علت ............... است.  به اي مويين باالرفتن آب از لولۀ شيشه -152
  نيروي كشش سطحي آب) 1  
  چسبي آب نيروي هم) 2  
  هاي آب چسبي بين مولكول بيشتر بودن نيروي دگرچسبي بين شيشه و آب از نيروي هم) 3  
  هاي آب و شيشه يروي دگرچسبي بين مولكولهاي آب از ن چسبي بين مولكول بيشتر بودن نيروي هم) 4  
  معمولي است.هاي  ذوب طال در اندازه ۀطقننقطۀ ذوب طال در مقياس نانو ...............  -153
  بيشتر يا مساوي با) 4  كمتر از) 3  بيشتر از) 2  برابر با) 1  
شكل با سطح مقطع يكسان در دو شاخه، در حال تعادل هسـتند. Uدرون لولۀ  2و  1هاي  نشدني با چگالي دو مايع مخلوط ،مطابق شكل -154

نشان دهيم، نسبت  BPو  APترتيب با  را به Bو  Aاگر فشار در نقاط 

2
1

Bو  
A

P
P

  نشان داده شده است؟ درستي  ينه بهدر كدام گز  

  1 (/




2
1

0 Bو  4
A

P
P

 1   

  2 (



2
1

2
Bو  3

A

P
P

 1   

  3 (



2
1

3
B و 2

A

P
P

 1   

  4( /




2
1

0 B و 4
A

P
P

 1   

1، چگالي مايع داخل ظرف و لوله رو روبهدر شكل  -155
چگالي جيوه است و مساحت سطح مقطع  8

  كند، چند نيوتون است؟  متر مربع است. نيرويي كه مايع به انتهاي لوله وارد مي سانتي 2لوله 
  پاسكال است.) 1350متر جيوه برابر با  جيوه بوده و هر سانتيمتر  سانتي 75(فشار هواي محيط   
  1 (4/36  
  2 (3/24  
  3 (2/16  
  4 (2/4  
اي  اتمسفر موجود است. اگر مخزن محتوي گاز را از سطح زمين به باالي كوه ببريم، فشار پيمانه 3درون يك مخزن، مقداري گاز با فشار ثابت  -156

  گاز درون مخزن ...............
  تر يا بيشتر شود. ممكن است كم) 4  كند. تغيير نمي) 3  شود. بيشتر مي) 2  شود. كمتر مي) 1  
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چوبي روي سطح آب درون ظرف شناور اسـت و مجموعـه روي نيروسـنجي قـرار دارد.  مطابق شكل، قطعه -157  66
  دهد، ............... عددي كه نيروسنج نشان مي

  حتوي آب است.برابر با مجموع وزن چوب و ظرف م) 1  
  از وزن ظرف محتوي آب بيشتر و از مجموع وزن ظرف محتوي آب و چوب كمتر است.) 2  
  از مجموع وزن ظرف محتوي آب و چوب است. مترك) 3  
  كمتر از وزن ظرف محتوي آب است.) 4  
كند. آهنگ  اي در لوله شارش مي طور اليه ع به، قطر مقطع قسمت ضخيم لوله دو برابر قطر مقطع قسمت نازك لوله بوده و مايرو روبهدر شكل  -158

  جريان شاره در قسمت نازك ............... برابر قسمت ضخيم و فشار در قسمت نازك ............... قسمت ضخيم است.
  كمتر از ،2) 1  
  كمتر از ،1) 2  
  بيشتر از ،4) 3  
  برابر با ،1) 4  
  ا تندي زياد ............... دميده شود، مايع داخل لولۀ قائم ...............، اگر هوا در لولۀ افقي برو روبهدر شكل  -159

  رود. پايين مي -از راست به چپ) 1  

  رود. پايين مي -از چپ به راست) 2  

  دهد. تغيير ارتفاع نمي -چه از راست به چپ و چه از چپ به راست) 3  

  رود. باال مي -از چپ به راست) 4  

mvثانيه با تندي ثابت  30 مدت  به متحركي -160
s

1 متـر را بـا تنـدي  800كنـد و سـپس  طـرف شـمال حركـت مـي  به روي خط مستقيم 20

mv
s

2   كند. بزرگي سرعت متوسط آن در كل اين حركت چند متر بر ثانيه است؟ طرف غرب حركت مي  به بر مسير مستقيم 16

  1 (5/10  2 (5/12  3 (15  4 (18  
tزمان يك متحرك در حركت آن روي خط راست مطابق شكل باشد، بزرگي شتاب متوسط متحرك در بازٔه زماني  -اگر نمودار مكان -161 s تـا  3

t s   چند متر بر مجذور ثانيه است؟ 18

  1 (4
3   

  2 (2
3   

  3 (2
9   

  4 (14
9   

xصورت  به SIكند، در  زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -معادلۀ مكان -162 t t   26 60 است. نوع حركت متحرك در كـدام  20
  درستي نوشته شده است؟ لحظه به

  1 (t s t) 2  كندشونده حركت ،3 s t) 3  حركت تندشونده ،4 s t) 4  حركت تندشونده ،2 s   حركت كندشونده ،10
ثانيـۀ چهـارم  3كند. شتاب متوسط متحـرك در  دهد كه روي خط راست حركت مي زمان متحركي را نشان مي -، نمودار سرعترو روبهشكل  -163

tحركت ( s tتا  9 s   ) چند متر بر مربع ثانيه است؟12

  1 (10  

  2 (5/7  

  3 (5  

  4 (5/2  

 
 

40

40
60

x(m)

t(s)10 15
21

mv( )s

t(s)8

20
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tاز ها  آن كه حركت Bو  Aزمان دو متحرك  -نمودار مكان -164 7  شروع  0
رسند، چنـد  شود، مطابق شكل است. مكاني كه دو متحرك به هم مي مي

  فاصله دارد؟ Aمتر با نقطۀ شروع حركت متحرك 

  1 (575  

  2 (550  

  3 (525  
  4 (500  
tكند، مطابق شكل است. اگر در مدت  زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -نمودار مكان -165 t tتا  1 t تندي متوسط متحرك بـا  2

  د باشد؟نتوان كدام مي t2و  t1بزرگي سرعت متوسط آن برابر باشد، 

  1 (t s1 6، t s2 18   

  2 (t s1 3، t s2 9   

  3 (t s1 8، t s2 26   

  4 (t s1 4، t s2 21   

داً از مكـان ثانيه بعد از آنكـه متحـرك مجـد 2رو است.  كند، مطابق سهمي روبه زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -نمودار مكان -166
x m   كند، تندي آن چند متر بر ثانيه است؟ عبور مي 30

  1 (32  

  2 (20  

  3 (16  

  4 (10  

tاتومبيلي در  -167  mثانيه، تندي خود را به  12آيد و در مدت  از حال سكون با شتاب ثابت به حركت درمي 0
s

رساند. مسافتي كه ايـن  مي 48

  كند، چند متر است؟ ثانيۀ دوم حركت خود طي مي 6اتومبيل در 
  1 (288  2 (216  3 (144  4 (72  
tدهد. از  زمان يك متحرك در حركت روي خط راست را نشان مي -، نمودار مكانرو روبهسهمي شكل  -168   تا لحظۀ عبـور متحـرك از مبـدأ 0

  كند؟ مكان، متحرك چند متر مسافت را طي مي

  1 (48  

  2 (74  

  3 (82  

  4 (98  

tكند، مطابق شكل است. در مدت  ها) حركت ميxزمان متحركي كه روي خط مستقيم (محور  -نمودار سرعت -169  tتا  0 s ، مسافتي كه 27
  كند؟ طي مي xجهت با محور  كند، چند برابر مسافتي است كه هم طي مي xمتحرك در خالف جهت محور 

  1 (3
2   

  2 (5
2   

  3 (3  

  4 (5  
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tرك در مدت . اگر سرعت متوسط متحكند كه روي خط راست حركت مي دهد نشان ميرا  يمتحركزمان  -، نمودار شتابرو روبهشكل  -170  88  تا  0

t s mبرابر  10
s

tباشد، بزرگي سرعت متحرك در لحظۀ  20 s   چند متر بر ثانيه است؟ 6

  1 (36  

  2 (32  

  3 (28  

  4 (24  

tاسـت. شـتاب متوسـط آن در مـدت  طـابق شـكلم زمان متحركي در حركت روي خط راسـت، -نمودار مكان -171 s tتـا  8 s   چنـد  24
  متر بر مربع ثانيه است؟

  1 (8/0  

  2 (6/0  

  3 (5/0  

  4 (4/0  

رود و تندي متوسـط آن در ايـن  مي Bبه نقطۀ  Aوي مسير مستقيم و بدون بازگشت، از نقطۀ دقيقه ر  10مطابق شكل، يك اتومبيل در مدت  -172

mمدت 
s

mرا روي خط مستقيم و بدون بازگشت با تندي متوسط  Cتا نقطۀ  Bاست. سپس از نقطۀ  30
s

ACكند. اگر  طي مي 50 km 12 

  پوشي باشد، بزرگي سرعت متوسط اتومبيل در كل اين حركت چند متر بر ثانيه است؟ چشم قابل Bو زمان توقف در نقطۀ 
  1 (10  2 (20  

  3 (25
2   4 (35

2   

 v1برابـر  ABآيد. اگر بزرگي سرعت متوسط آن در مسـير  از حال سكون و با شتاب ثابت به حركت درمي Aمطابق شكل، متحركي از نقطۀ  -173
  است؟  v1چند برابر  ACباشد، بزرگي سرعت متوسط متحرك در مسير 

  1 (5   
  2 (2  

  3 (2 5   
  4 (4  
اي كه يكـي از دو متحـرك از مبـدأ  كنند. در لحظه است كه روي خط راست حركت مي Bو  Aزمان دو متحرك  -، نمودار مكانرو روبهشكل  -174

د متر از يكديگر چنها  آن رسند، فاصلۀ دو متحرك به هم ميآنكه ثانيه بعد از  3متر است.  30كند، فاصلۀ دو متحرك از يكديگر  مكان عبور مي
  است؟

  1 (12  

  2 (18  

  3 (20  

  4 (24  
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tكنـد و در  زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -نمودار سرعت -175 9 s از مكـان  1
x m 30 گـذرد، مطـابق شـكل اسـت. تنـدي متحـرك هنگـام عبـور از مكـان  مي
x m 90 د متر بر ثانيه است؟چن  

  1 (28  
  2 (32  
  3 (34  
  4 (36  
اسـت. در  رو روبهشكل   بهكند  حركت مي روي خط راست كه يمتحركزمان  -نمودار مكان -176

  شود؟ متر مي 120اي فاصلۀ متحرك از مبدأ مكان  چه لحظه

  1 (t s 12   

  2 (t s 24   

  3 (t s 36   

  4 (t s 48   

tمتحركي در  -177  xاز نقطۀ  0 m 20 زمـان آن -كند و نمـودار سـرعت عبور مي 
tهاي بعد از  است. در زمان رو روبهشكل   به    كند؟ ، متحرك از كدام نقطه عبور مي0

  1 (x m 110   

  2 (x m 100   

  3 (x m 90   

  4 (x m 70   

يكديگر طرف   به روي يك مسير مستقيم Bو  Aثابت، از نقاط  هاي طور همزمان از حال سكون با شتاب ) به2) و (1هاي ( مطابق شكل، اتومبيل -178
ABگذرند. اگر  از كنار هم مي Mكنند و در نقطۀ  شروع به حركت مي m BMو  400 m اي كه دو اتومبيل از كنار هم  باشد، در لحظه 100

  ) است؟2) چند برابر تندي اتومبيل (1كنند، تندي اتومبيل ( عبور مي
  1 (2   
  2 (2  
  3 (3   
  4 (3  
كند، مطابق شـكل اسـت. اگـر  زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -نمودار سرعت -179

tمتحرك در  s xاز نقطۀ  1 m   كدام است؟ SIزمان آن در  -عبور كند، معادلۀ مكان 25
  1 (x t t  2 20 44   
  2 (x t t   2 20 6   
  3 (  x t t2 20 25   
  4 (x t t   2 20 25   
دهد كـه روي خـط راسـت  را نشان مي Bو  Aزمان دو متحرك  -، نمودار سرعترو روبهشكل  -180

tكنند. اگر در لحظۀ  حركت مي  xاز نقطـۀ  B، متحرك 0 m از نقطـۀ  Aو متحـرك  200
x    رسند؟  عبور كند، دو متحرك در كدام مكان به هم مي 0

  1 (x m 600   
  2 (x m 400   
  3 (x m 300   
  4 (x m 250   
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1010    

  ها، كدام مجموعه ايجاد شده است؟ تشكيل عنصرها، پس از توليد گازهاي هيدروژن و هليم و تراكم آن فراينددر  -181
  ها ) سحابي2  ) عناصر سبك مانند ليتيم و كربن1  
  ) عناصر سنگين مانند آهن و طال4    ها ها و كهكشان ) ستاره3  
Xاتمي  اگر در يون تك -182 70 هـاي  هاي اين يون بـا مجمـوع شـمار ذره باشد، شمار الكترون 11ها برابر با  ها و نوترون ، اختالف شمار الكترون3

  برابر است. زيراتمي در ...............
  1 (H71  2 (Ne2110  3( B115  4 (F199   
  هاي پرتوزاي هيدروژن درست است؟ كدام مقايسه دربارٔه پايداري ايزوتوپ -183
  1 (H H H H H   3 4 5 6 7  2 (H H H H H   3 5 6 4 7   
  3 (H H H H H   3 4 7 5 6  4 (H H H H H   5 6 3 4 7   
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -184
  باشد، ناپايدارند. 5/1برابر يا بيشتر از ها  آن هاي ها به نوترون هايي كه نسبت شمار پروتون الف) اغلب هسته  
  يكساني هستند.  هاي سازنده، داراي عدد جرمي متفاوت و عدد اتمي ب) اغلب در يك نمونۀ طبيعي از عنصري معين، اتم  
  روند. كار مي عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به هاي اورانيم، اغلب به ) ايزوتوپپ  
  شوند. اي در طبيعت يافت مي از عنصرهاي جدول دوره %92ت) به تقريب   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
گـرم از ايـن نمونـه  7/48اسـت.  15و  5، 80ترتيب برابر با  اي از منيزيم به در نمونه Mg2612و  Mg2412 ،Mg2512هاي  درصد فراواني ايزوتوپ -185

  داراي چند مول نوترون است؟ (مقدار عددي جرم اتمي و جرم مولي را با عدد جرمي برابر در نظر بگيريد.)
  1 (3/24  2 (7/24  3 (2/25  4 (7/25  
186- A ،B ،C ،D ،E  وF متوالي دورٔه پنجم جدول تناوبي هستند. براي عنصر  عناصرD  .در جدول تناوبي، جرم اتمي ميانگين تعريف نشده است

  كدام است؟ Fگروه است و اختالف عدد اتمي گاز نجيب دورٔه سوم با عدد اتمي  اي هم با كدام عنصر در جدول دوره Aعنصر 
  1 (Cr24، 29  2 (Cr24، 27  3 (Ti22، 27  4 (Ti22، 29  
دهـد، جـرم مـولي  اي از گاز اكسيژن را نشان مـي كه نمونه رو شكل روبهبا توجه به  -187

ميانگين گاز اكسيژن چند گرم بر مول است؟ (مقدار عددي جرم مولي را با عدد جرمي 
   ظر بگيريد.)برابر در ن

  1 (3/32  
  2 (9/32  
  3 (1/33  
  4 (4/33  
xگرم از تركيبي به فرمول  4ها در  شمار اتم -188 yN O ،7 گرم فلز  1ها در  برابر شمار اتمAl2713  است. نسبتy  بهx كدام است؟  

(N , O g mol )   114 16   
  1 (5/1  2 (2  3 (5/2  4 (3  
سـنجي هيـدروژن، آشكارسـاز فروسـرخ  اگر در مقابل منشور پس از طيف -189

، چنـد خـط بـه رو وبـهر شكل   جاي فيلم عكاسي استفاده شود، با توجه به به

  شود؟  خطوط رنگي طيف نشري خطي اتم هيدروژن افزوده مي

  (برانگيختگي تا اليۀ ششم صورت گرفته است.)  

  1 (3  

  2 (6  

  3 (9  

  4 (11  

  )۳۴ (صفحۀ »آن رفتار و اتم ساختار« ابتدای تا ۱ فصل :۱ شیمی      )۱۳ (صفحۀ »بازها و اسیدها« ابتدای تا ۱ فصل :۳ شیمی

´ 30
 پيشنهادي زمان

2n 

6n  5n 
4n 

1n 

ÁroºH

3n 

n  7

( : O : O)17 168 8
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  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -190 11
  گيرد. فقط باريكۀ بسيار كوتاهي از گسترٔه طيف مرئي را در برمي ،ها الف) رنگ شعلۀ حاصل از نمك  
  شود.  هاي يك فلز، تغيير محسوسي در رنگ شعله حاصل نمي ب) با تغيير در آنيون نمك  
  خط رنگي در طيف نشري خطي خود دارد. 4پ) هليم،   
  يابد. اي كه باشد، در همۀ نقاط پيرامون هسته حضور مي ت) الكترون در هر اليه  
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1  
  پذيرد؟ مطابق قاعدٔه آفبا، كدام زيراليه زودتر الكترون مي -191

  1 (s6  2 (d4  3 (p6  4 (d5   
  ؟كند نميها از قاعدٔه آفبا پيروي  آرايش الكتروني كدام اتم -192
  1 (Cu29  وCr24  2 (Cu29  وGa31  3 (Ge32  وGa31  4 (Cr24  وCa20   
  هستند؟ 1هاي ظرفيت داراي عدد كوانتومي فرعي  درصد الكترون 50يك از عنصرهاي زير، بيش از  در اتم كدام -193
  1 (Si14  2 (Ga31  3 (Fe26  4 (Se34   
n)ها با  در اتم عنصري، تعداد الكترون -194 l)  n)با   ، دو برابر تعداد الكترون5 l)    است. شمارٔه دوره و گروه اين عنصر كدام است؟ 4
  8گروه  ،5) دورٔه 4  2گروه  ،5) دورٔه 3  18گروه  ،4) دورٔه 2  16گروه  ،4) دورٔه 1  
  است؟ نادرست عبارت كدام -195
  شود.  ند، آن ماده در حالل حل ميني حالل جاذبۀ مناسب برقرار ك ها با مولكول  اي اگر ذرات سازندٔه ماده) 1  
  شوند.  قطبي مانند آب حل مي هاي ي قطبي، در حالل ها دليل داشتن مولكول موادي مانند اتيلن گليكول، اوره و سديم كلريد به) 2  
  يي قطبي است.  ها دهد كه عسل حاوي مولكول شدن عسل با آب نشان مي شسته) 3  
  شوند. ناقطبي مانند هگزان حل مي هاي بنزين و وازلين در حالل) 4  
  توان نسبت داد؟ ها مي را به كدام ويژگي اين تركيب» اوره اتيلن گليكول «مقايسۀ  -196
  ) شمار عنصرهاي سازنده2  هاي ناپيوندي لكترون) شمار جفت ا1  
  كربن به اكسيژنهاي  ) نسبت شمار اتم4    ) شمار پيوندهاي اشتراكي3  
  شده درست است؟  در ارتباط با ساختار داده  هاي زير چه تعداد از عبارت -197
  چرب است. الف) مربوط به يك اسيد  
  ي هيدروژن هستند. ها اتم ي عاملي موجود در ساختار آن، داراي ها ب) گروه  
  شود.  ، در آب محلول محسوب ميAدليل داشتن بخش  پ) به  
  والس و پيوند هيدروژني است. در مولكولي آن از نوع وان ت) نيروهاي بين  
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1  
Cصورت  يب بهترت اگر فرمول مولكولي الكل و اسيد چرب سازندٔه يك استر بلند زنجير با سه عامل استري به -198 H O3 8 Cو  3 H COOH15 31 

  باشد، فرمول مولكولي اين استر كدام است؟
  1 (C H O51 98 6  2 (C H O48 92 6  3 (C H O48 98 6  4 (C H O51 104 6   
  هايي ............... هستند. مخلوطها  آن يي پايدار و برخالف ها ............... مخلوطمانند   ها كلوئيد -199
  همگن -ها ) محلول4  ناهمگن -ها ) محلول3  همگن - ها ) سوسپانسيون2  ناهمگن - ها ) سوسپانسيون1  
Cمولكـولي   ترتيب داراي فرمـول استئاريك اسيد، اولئيك اسيد و گليسرول به -200 H COOH17 35 ،C H COOH17 Cو  33 H (OH)3 5 3 

H)است؟  نادرستهستند. كدام گزينه  , C , O g mol )    11 12 16   
  ) زنجير هيدروكربني اولئيك اسيد برخالف استئاريك اسيد، سيرنشده است.1  
  آيد. دست مي   به ل روغن زيتونمو  1مول اولئيك اسيد،  3مول گليسرول با  1) از واكنش 2  
  ) استئاريك اسيد داراي نقطۀ جوش باالتري نسبت به استيك اسيد است.3  
  گرم است. 28) تفاوت جرم مولي گليسرول و اتيلن گليكول برابر با 4  
  است؟ نادرستهاي موردنظر،  شده براي مخلوط هاي نوشته در جدول زير، چه تعداد از ويژگي -201

  1 (3  
  2 (4  
  3 (5  
  4 (6  

  

  سوسپانسيون  كلوئيد  محلول خلوطنوع م /ويژگي
 كند نور را پخش مي كند نور را پخش نمي كند نور را پخش مي  رفتار در برابر نور

   ها و يون  ها مولكول  ي مولكولي ها توده  ي ريز ماده ها ذره  ي سازنده ها ذره

(A)
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  شده باشد؟ اتمي و زنجير هيدروكربني سير  صابوني مايع با كاتيون تكتواند مربوط به فرمول شيميايي  كدام گزينه مي -202  1212
  1 (C H COONa15 31  2 (C H O K16 31 2  3 (C H O Na16 32 2  4 (C H COOK16 31   
  ي زير درست است؟ ها چه تعداد از عبارت -203
Cصورت  توان به طور ميانگين مي ين را بهالف) فرمول مولكولي وازل   H18   نشان داد. 38
  اي از كلوئيدها است.  ب) رنگ پوششي مانند شير، نمونه  
  ي بيشتري در آب دارد. پذير كربن خود، انحالل پ) صابون در مقايسه با اسيد چرب هم  
  شوند.  ش قطبي خود در آب پخش ميكمك بخ  به شوند، ي صابون وقتي وارد آب مي ها ت) ذره  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستكدام عبارت  -204
  كنندگي صابون در آب چشمه بيشتر از آب دريا است. ) قدرت پاك1  
  وسيلۀ صابون در آب پخش شده است، داراي بار منفي است. ) سطح بيروني يك قطرٔه روغن كه به2  
  دهد. را افزايش ميها  آن كنندگي قدرت پاك  ها، ابوندار به ص كلسيم  ) افزودن تركيب3  
   سمت درون قطرٔه چربي است. شود، سر ناقطبي مولكول صابون به كمك صابون تشكيل مي ) در مخلوط چربي در آب كه به4  
فرمول شـيميايي صـابون مـوردنظر شود.  گرم رسوب تشكيل مي 9/30 ،به مقدار كافي محلول منيزيم كلريدمول از يك صابون  1/0با افزودن  -205

H)كدام است؟  , C , O , Mg g mol )     11 12 16 24   
RCOONa(aq)(معادله موازنه شود.)  MgCl (aq) (RCOO) Mg(s) NaCl(aq)  2 2   

  1 (C H COONa18 37  2 (C H COONa17 35  3 (C H COONa16 33  4 (C H COONa15 31   
  مانده روي لباس بيشتر است؟ رو، در كدام آزمايش درصد لكۀ چربي باقي به جدول روبهبا توجه  -206

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  

  است؟ نادرستهاي غيرصابوني  كننده كدام گزينه دربارٔه پاك -207
  در مقياس انبوه، به مقدار زياد چربي نياز است.ها  آن ) براي توليد2  ها دارند. كنندگي بيشتري نسبت به صابون ) قدرت پاك1  
  ها است. كنش ميان ذره ها، برهم كنندگي آن ) نوع عملكرد پاك4  شود. در آب مي ن چربيشد ها، باعث پخش در آن SO3) گروه 3  
  شده دارد) چند گرم است؟  كربن خودش (كه زنجير كربني سير كنندٔه زير با جرم مولي صابون جامد هم تفاوت جرم مولي پاك -208

(H , C , O , Na , S g mol )      11 12 16 23 32   

  1 (32  2 (42  

  3 (56  4 (12  
  ...............  جز بههاي زير دربارٔه صابون مراغه درست هستند،  ۀ عبارتهم -209
  ترين صابون سنتي ايران است. ) معروف1  
  شود. ) خاصيت بازي مناسبي دارد و براي موهاي چرب استفاده مي2  
  كنند. كشي، به آن مادٔه شيميايي كلردار اضافه مي منظور افزايش خاصيت ميكروب ) به3  
  سفند و سودسوزآور از جمله مواد اوليه براي تهيۀ آن هستند.) پيه گو 4  
شود. كدام عبـارت در ارتبـاط بـا  از مخلوطي شامل سديم هيدروكسيد و پودر آلومينيم استفاده مي  ها، در برخي موارد براي پاك كردن آالينده -210

  است؟  نادرست  كننده  استفاده از اين پاك
  شود.  استفاده مي  ها با چربي شده  مسدود ) از آن براي بازكردن مجاري1  
  يابد. دليل انجام واكنش شيميايي افزايش مي همراه آب، دماي محل استفاده به  به كننده ) ضمن استفاده از اين پاك2  
  د.كن شود و با انجام واكنش شيميايي، آالينده را پاك مي ي خورنده محسوب مي ها كننده كننده از دستۀ پاك ) اين پاك3  
  بخشد.  شود كه عملكرد آن را بهبود مي عنوان يك فراوردٔه جانبي توليد مي  به كننده با آب، گاز اكسيژن نيز ) در واكنش اين پاك4  

  

)دما   نوع پارچه   نوع صابون  آزمايش  C)  
  40  پلي استر  دار صابون آنزيم  1
  30  پلي استر  صابون بدون آنزيم  2
  30  نخي  دار صابون آنزيم  3
  40  نخي  صابون بدون آنزيم  4

SO Na3CH (CH )3 2 11
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دفرتچۀ پاسخ های ترشیحی
آزمــون آزمـایشــی شمـارۀ ۱
ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰

گروه آزمایشی علوم ریاضی

سال تحصیلى
99-00

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، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ
 

  

۲  
۳  
    :مهم هایر تذک   ۱۴

  

  

 برگــزار ۹۹ آبــان ۱۶ جمعــه روز در ،دو گزینــه ۲ مرحلــۀ آزمایشــی آزمــون

  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده تجهــ ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش  یداوطلب

 یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۱ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص

ــانیز  ــاهی م ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

  پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. ریسزابن و ادبیات فا
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

   پویا رضاداد  ثانی بهمن دانشیان  مصطفی خاکبازان

  طاهری محمدمهدی  پدرام علیمرادی
 

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

 زهرا محمدی  اکرب آخوندی علی  علیرضا دلشاد

|.............................................. زابن انگلییس
 یحسان حیدرامسئول درس: 

 طلب ندا باران  علیزاده جواد  قریشی سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سید امیرمحمد سید شاکریمسئول درس:           ریاضـ

 
روه
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م

  :
ری
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ید 

 س
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د ا
  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف لیرضاع

 سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... گروه انساین

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

 
دی
م

روه
ر گ

  :
هی
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ن 
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

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

 علی فرزادتبار  پور بهنام ابراهیم  ماشاءالله سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیمسئول درس: 

 حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده صادق رمضانیمحمدمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانس: مسئول در 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

|.............................................. شنایسجامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

 حمید سودیان طهرانی  اکرم صفرنورالله

|................................................. شنایسروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 نرگس نظرپور  سیمین زاهدی
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  )یـیاضر علوم آزمایشی گروه( ۱ شامرۀ آزمون عمومـی های درس رشیحیت پاسخ
  

  
  1فارسي  153 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -1

  است نادرست است. كه يك صفت» درخشان«پس   ،»روشنايي و پرتو«معني  فروغ اسم است و به  نادرست است،» فروغ«معني واژٔه  4در گزينۀ   
  1فارسي  155تا  153هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -2

  ها: معني درست واژه  
  آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن  
  كراي: كرايه  
  بنشن: خوار و بار  
  بهيمه: ستور (بهايم: ستوران، چهارپايان)  

  3 فارسي 14تا  10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -3
  ها: معني درست واژه  
  قسيم: صاحب جمال  
  سنا: نور و روشنايي (ثنا: ستايش و سپاس)  
  رساننده كننده، ياري ممد: مدد  
  بنان: انگشت، سرانگشت  
  وجوي چيزي، تالش، رفتن دست آوردن و جست سوي مقصد براي به پوييدن: حركت به  

  1فارسي  45تا  10هاي  صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -4
  است.» خُرده«نادرست است و شكل صحيح آن » خورده«در اين گزينه   
  شوند: نوشته مي» واو«دهند همگي بدون  هايي كه معني كوچك و ريز مي توجه: واژه  
  هاي گچ ... پول خُرد، خُرده ريزه، خُردسال، خُرد و خمير، خُرده  

  3فارسي  13و  12، 10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  1 گزينۀ: پاسخ -5
  اصالح شود.» فزايي«شكل  نادرست است و بايد به» فضايي« 1در گزينۀ   

  3فارسي  1و درس  1فارسي  5و  3هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -6
  .غلط اماليي است 2در عبارت گزينۀ » شدن نزديك«معناي  به» قربت«واژٔه   

  1فارسي  46و  40، 35، 32، 27، 18، 12، 10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -7
 نادرسـت آمـده» ديـوار«منثور نيست و نام پديدآورندٔه » نامه الهي«  تعليمي نيستند،» زده نامه، سفرنامه، ديوار، اتاق آبي و ارزيابي شتاب الهي«  

  شان هم درست است. آورنده منثور و تعليمي هستند و نام پديد» نامه و گلستان بوسقا«شده  است. از ميان آثار ذكر
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -8

  ها: هاي هركدام از گزينه بررسي آرايه  
  ند.) جناس: مست و است/ تشبيه: چشم ميگون، جام غم، مي لعل و مي خون است، همگي تشبيه هست1  
  خاطر ناكامي فرهاد دانسته است./ تلميح: به داستان فرهاد و شيرين اشاره دارد. داشتن الله به ) حسن تعليل: شاعر علت سياهي الله را داغ2  
  باكي به عشق تشخيص است. ) تناقض: ندارد./ تشخيص: نسبت دادن بي3  
  ) تضاد: گل و خار/ تشبيه: گلزار اتحاد اضافۀ تشبيهي است.4  

  هاي ادبي جامع آرايه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -9
  آميزي دارند. حس» سخن سرد« ،»ج«بيت و در » بو شنيدن« ،»ب«و » الف«ابيات در   

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -10
  درتمند و زورگوست.كنايه از ق» سرپنجه«اما  ،كار نرفته است در اين گزينه ايهام به  
  ها: ساير گزينه  
  استعاره از چشم است.» نرگس«: مجاز: سر (اول) مجاز از قصد و نيّت/ استعاره: 1گزينۀ   
  نام و بدنام نام كسي است كه بدنام باشد/ تضاد: نيك : تناقض:نيك2گزينۀ   
  شخيص: پيمان بستن با مي و پيمانه: جناس: پيمانه و پيمان/ ت4گزينۀ   
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: خپاس -11
  سازد. معني آشكار است، اما در معني فروزنده و نوراني با شمع ايهام تناسب مي در بيت به» روشن«الف) ايهام تناسب:   
  ب) حسن تعليل: علت موّاج بودن دريا، شنيدن اين سخن هولناك است.  
  و امروز مجاز از زمان حال است.ينده ج) مجاز: فردا مجاز از زمان آ   
  استعاره از چهرٔه يار است.» خورشيد«د) استعاره:   
  ) تشبيه: دام عشق (اضافۀ تشبيهي)ه  

  1فارسي  20 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -12
  است.)» مسند«ماضي ساده (خيره در اين جمله  فعل جملۀ اول: شد   
  ماضي بعيد د فعل جملۀ دوم: شده بو   
  د آن را دو فعل به حساب نياوريد.)يماضي استمراري (بايد دقت كن  داشت فعل جملۀ سوم: داشت برمي  
  ماضي ساده : كرد چهارمفعل جملۀ   
  بعيدماضي   پريده بودفعل جملۀ ششم:   

  1فارسي  41 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -13
قـرار دارد و دو » نيسـت«و » هسـت«بين دو فعل  4ولي در گزينۀ  ،وند است» بود و نبود«و » جوش و خروش«، »و شنيد گفت«هاي  واو در واژه  

  آيد. دهد و واو ربط به حساب مي جمله را به هم پيوند مي
  1فارسي  41 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -14

  صورت مرتب شدٔه بيت چنين است:  
  وجود دارد) قيد) از عشق تو، در سر من است ( هميشه ساله ( اد) همهنه خُمار (  
  وجود دارد) متمم) است ( نهاد) به روي تو ( قيد)، هوا ( متمم) همه روزه ( در دل من (  

  1فارسي  15 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -15
  جمله درست است. همۀ جمالت مرتب است و ترتيب اجزاي  2در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  به گدايان اين داد.  متعلق به جملۀ اول مصراع است و بايد قبل از فعل داد بيايد: آنكه آن به شاهان داد،» به شاهان«) در مصراع دوم 1  
  دش را كاوين داد.شدٔه بيت به اين صورت است: جهان از ره صورت خوش عروسي است ليكن هركه بدو پيوست، عمر خو  ) مرتب3  
  الدين، دل حافظ در كف غصّۀ دوران از فراق رخت خون شد.  شدٔه بيت به اين صورت است: اي خواجه قوام ) مرتب4  

  3فارسي  15 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -16
  ها: بررسي نقش ضمير پيوسته در هركدام از گزينه  
  اليه است: سرير عزت من آن خاك آستان بودي. در مصراع دوم مضاف» م«گر زمانه مرا سرافراز و عزيز داشتي/   در مصراع اول مفعول است:» م« )1  
در مصراع دوم متمم است: آن چنان گشتم كه هـيچ تحملـي » م«اليه است: چو آواز عندليب در دل من اثر كرد./   در مصراع اول مضاف» م) «2  

  براي من نماند.
  اي. زيرا تو او را نديده ،در مصراع دوم هر دو مفعول هستند: اي مفتي زمان من را از عشق وي منع مكن، تو را معذور دارم» ت«ل و در مصراع او » م« )3  
  در مصراع دوم مفعول است: اگر او را نكو داري.» ش«اليه است: دل من كه گوهر اسرار حسن و عشق در اوست./  در مصراع اول مضاف» م) «4  

  1فارسي  14و  13هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ينۀگز : پاسخ -17
  شكايت از دوستان و گِله از جفاهاي دشمنان است. 3مفهوم گزينۀ   

  1فارسي  35 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -18
گوينـد. مفهـوم بيـت  حمد و تسبيح خداوند را ميجز انسان نيز  مفهوم مشترك ابيات الف، ج، د و بيت صورت سؤال اين است كه موجوداتي به  

  ستايش خداوند در همۀ لحظات و همۀ حاالت است.» ه«نقد زاهدان رياييِ تسبيح به دست است و مفهوم بيت » ب«
  1فارسي  16 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -19

كنـد:  متفاوت است و سعدي توصيه مي 3و بلندمرتبگي است، اما مفهوم گزينۀ اين است كه افتادگي سبب سربلندي  4و  2، 1هاي  مفهوم گزينه  
  تواني سروري كني، الزم است در برابر قدرتمندان افتادگي پيشه كني.  وقتي نمي

  1فارسي  18 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -20
  ها همانند عبارت صورت سؤال توصيه به محاسبۀ نفس در همين دنياست. نهغنيمت دانستن فرصت است، اما مفهوم ساير گزي 2مفهوم گزينۀ   

  1فارسي  45 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -21
از » تر بست هرچه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ«ها است و با عبارت   تسليم نشدن در برابر سختي 3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزينه  

  شود به كمال رسيد. كردن خود نمي متفاوت است: بدون هالك 4تناسب مفهومي دارند؛ اما مفهوم گزينۀ » پيرمرد چشم ما بود« درس
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  3فارسي  10 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -22
  اين است كه هر عزت و ذلت و بيش و كمي در دست خداست. 1مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: هوم ساير گزينهمف  
  اندازه است و كم و زياد نيست. ) روزي و نعمت خداوند به2  
  است، انتظار دارد كه معشوق او را عزيز گرداند.  ) عاشقي كه خود را در درگاه معشوق خوار و ذليل كرده3  
  است به مخلوقات نياز ندارد. ) كسي كه به حق رسيده4  
  3فارسي  12 صفحۀ*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -23

  است.» وظيفۀ روزي به خطاي منكر نبُرد«كند، اين نكته، كامالً مقابل و متضاد عبارت  شاعر معتقد است كه خدا رزق گناهكاران را كم مي 3در گزينۀ   
  3فارسي  10 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -24

  ها عجز عقل و خرد از وصف و شناخت خداوند است. نه از خدا داشتن است، اما مفهوم مشترك ساير گزينهتوصيه به درخواست عاقال 4مفهوم گزينۀ   
  3فارسي  14 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -25

  كنند. : عاشقان، اسرار عشق را فاش نمي4مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  دليل ماندن در شهر است.) زدگي از ماندن در شهر و ميل به سفر (سكوت من به : دل1گزينۀ   
  كنند.  فايده بودن سكوت وقتي آرزوها، راز را فاش مي : بي2گزينۀ   
  : اهل مدرسه (دانش) از بيان سخن عشق ناتوانند. (تقابل عقل و عشق)3گزينۀ   

  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۱صفحۀ *  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۱ ۀنیگز رد ( خودتان یبرا: ألنفِسکم / )۳ ۀنیگز رد ( بدهید: آتوا / )۳ ۀنیگز رد ( دیدار یپا بر: موایأق  

  ) ۳ و ۱ های نهیگز رد (؛ فعل رشط  دیبفرست شیپ: تُقّدموا / )۲ ۀنیگز رد ( یخوب: رٍ یخ  

  ) ۳ و ۲ های نهیگز رد ( دیابی یم را آن: تَجدوه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

   زبـانش بـر قلـبش از: لِسـانِه یعلـ قلِبـه ِمـن /)۱ ۀنـیگز رد ( هـا چشـمه: عینـابیَ  / )۱ ۀنـیگز رد ( ؛ فعـل رشطشود مخلص خدا یبرا: لِلّه أخلََص   

  )۳ و ۲ های نهیگز رد (

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۲۸

  االتشؤ ســ: أســئلَتها / )۲ ۀنــیگز رد( ممعلّــ) خــانم: ( املُعلّمــة / )۴ ۀنــیگز رد( کــرد؛ ماضــی اســتمراری یمــ فکــر کــرد، یمــ گــامن:  تَظُــنُّ ...  کانــت  

  )۱ ۀنیگز رد( نیبنابرا: لِذلکَ / )۴ و ۲ های نهیگز رد( 

  !است آمده اضافه ۱ ۀنیگز در »چیه«ۀ کلم ضمن در  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

 گرداند روزیپ را ها آن: نََرصَهم /)۱ ۀنیگز رد ( شانیها قدم: أقداَمهم / )۴ و ۳ های نهیگز رد ( کرد عطا: أفَرغَ  / )۴ و ۳ های نهیگز رد ( ما پرودگار: ربُّنا  

  ها) نهیگزسایر  رد (

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ) ۳ ینۀگز رد ( ابرها: ومیالغ / )۳ و ۱ های نهیگز رد ( ستمنگری یم کردم، یم نگاه: أنظرُ  کنُت   

  )۴ و ۱ های نهیگز رد ( کرد خواهد نازل: نِزُل یُ  سوفَ  /)۳ و ۱ های نهیگز رد ( گفتم یم: أقوُل [کُنُت]   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )۴و  ۱های  هنیگز رد ( خواست من از: طَلَبني / )۲ ۀنیگز رد ( کرد مرا احضار آورد،مرا : أحرضين / )۲ ۀنیگز رد ( ممعلّ : املُعلّمُ   

  )۴ ۀنیگز رد ( فمیک: َمحفظَتي / )۴ و ۱ یها نهیگز رد ( ندازمیب که: أُعلَِّق  أن  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  (جاء ِبـ: آورد) !آورد کالس به را امتحان یها برگه ممعلّ ترجمۀ صحیح:   

  ۳بی، زبان قرآن عر  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۰و  ۱۲های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها: سایر گزینهصحیح ترجمۀ   

  !کند یم یزندگ شرتیب ای سال یس کالغ) ۱  

  ؟پرسی یم من از چرا :گفت و داد پاسخ او به تنبل آموز دانش) ۳  

  !نشو وارد ها آن نیب در پس ،گفتند یم راز هم با دوستان که یهنگام) ۴  
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

فرِ  ِمنَ : سفر از / )۴و  ۲ های نهیگز رد( نَرجعُ  کّنا: مگشتی یبرم     )۳ و ۲ های نهیگز رد( النَِّرضة: تازه و تر /) ۴ و ۳ های نهیگز رد( السَّ

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  )۲ و ۱ یها نهیگز رد ( طبیعتها و مازندرانَ  غابات: عتشیطب و مازندران های جنگل /)۴ ۀنیگز رد ( أجمل ما: باستیز چه  

  )۲و  ۱های  دیدنش: لِزیارتها (رد گزینه /)۴ و ۲ های نهیگز رد ( ةِ یالثان لِلَمرّة: دوم بار یبرا  

 ترجمۀ منت:   

نـور  عبـور هنگـام. گـردد یمـ دیتول دیسف ینور  از آن و شود یم لیتشک دیخورش ۀاشع از دآمدهیپد نور سبب به که ستیا دهیپد کامن نیرنگ  «

 در تـا شود یم منعکس آب ۀقطر  در نور و دیآ یم دیپد یانعکاس سپس و شکست شیبرا  ،ی (امتسفر)جوّ  پوشش در آب قطرات خالل از دیخورش

 در. کنـد یمـ حرکـت میمسـتق نـه و یمنحنـ یها جهت در شکند، یم آب ۀقطر  اخلد نور یوقت. کند حرکت ،آمده وجود به آن از که یجهت عکس

  ».گردد یم میتقس مختلف یها رنگ یدارا یپرتوهاای از    مجموعه به و شکند یم دیخورش دیسف نور ،کامن نیرنگ ۀدیپد جادیا حال

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  !کند یم صحبت کامن نیرنگ........... دربارۀ .... منت: الؤ س صورت ۀترجم  

  ها: ترجمۀ گزینه  

  ها ) رنگ۴  وجود آمدن ) به۳  ) آفریننده۲  ییبایز) ۱  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها: ترجمۀ گزینه  

  ).ستندین هم به هیشب کامن نیرنگ یها رنگ ر،یخ( !ستندین متفاوت کامن نیرنگ یها رنگ) ۱  

  ).برف نه دهد، رخ می باران زشیر از پس(دهد!  رخ می برف زشیر از پس نکام نیرنگ) ۲  

  !ردیگ یمن دیخورش از را نورش کامن نیرنگ) ۳  

  !است شینورها شکسنت کامن نیرنگ ییبایز یها تعلّ  از یکی) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها: بررسی گزینه  

  ).شود یم لیتشک کامن نیرنگپس از باراش باران، ( !زدیر یم رسعت به بعدش ها باران) ۱  

  ).است امدهین منت در( بینیم! راحتی می ستارگان را در آسامن به) ۲  

  ).است هآمد منت در حاً یرص( !شکند یم دیخورش نور) ۳  

  ).شود یمن لیتشک برف از بعد کامن نیرنگ( !ندیآ یم فرود برف شکل به ییها دانه) ۴  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۳۹

  ها: بررسی گزینه  

  ! دیخورش ۀاشع از آمده دیپد نور) ۱  

  !آب قطرات خالل از دیخورشنور  عبور) ۲  

  !اهیس ینور  از آمدنش دیپد) ۳  

  !آب قطرات در نور انعکاس) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  املسترت »هي« ریضم فاعله » ظاهرة« فاعله / غائب نثؤ م  مخاطب رمذکّ) ۱  

  »تشکّلَْت « :هیماض  »تشکّلِت « :هیماض) ۲  

  املفعول یإل حتاجی ال  املفعول یإل حتاجی / »تشکّل« مصدره  »لیتشک« مصدره / مضارعٌ  فعٌل   ماٍض  فعٌل ) ۳  

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  املسترت »یه« ریضم فاعله  فاعل له سیل / للغائبة  للمخاطب) ۱  

  غائب نثؤ م مفرد  مخاطب نثؤ م مفرد /»تصُدر«مضارعه   »نیتَصدر« مضارعه) ۳  

  املفعول یإل حتاجی ال  املفعول یإل حتاجی /للغائبة  وحده مللمتکلّ ) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضافٌ   »حدوث« للموصوف صفة /»ظواهر« :جمعها » ظهور« :جمعها /نکرة  معرفة) ۱  

  »حدوث« للمضاف هیإل مضافٌ   »حدوث« و موصوفه صفة /»ظواهر: «جمعها » مظاهر« :جمعه /مؤنث  رمذکّ) ۳  

  »ره  ظ « ماّدته  »ة ر ظ« ماّدته) ۴  
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲و  ۹های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ  پاسخ: -۴۳

  .است جمع ۀنشان که »نَ ی« با نَه میکن یم انیب یمثنّ  یها نشانه با را یاصل ۲ عدد رایز باشد، یم »نِ یاإلثنَ « کلمه درست صورت نه،یگز نیا در  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۷و  ۷، ۲های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  :ها نهیگز ی سایربررس  

ة«)۱     .شود آن نیگزیجا دیبا »پوچ و هودهیب: یً ُسد« واژه و ستین مناسب »شده شکسته« یمعنا به »ُمکرسَّ

  .است یخال یجا مناسب »فروزان: ُمسَتِعرة« هواژ  و است نامناسب »تازه و تر« یمعنا به »نَِرضَة« )۲  

رة« )۳   َ   .دارد جمله با یشرت یب تناسب »ابر: میالغَ «ۀ کلم که  یحال در است »آتش ۀپار « یمعنا به »الرشَّ

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۵

» لِـکَ ذٰ «جـای  بـه» تِلـکَ «رود. بنـابراین بایـد از  کـار مـی صورت مفرد مؤنـث بـه و... بهنکتۀ مهم: برای جمع غیرعاقل (غیرانسان) اسم اشاره   

  استفاده شود. 

  به جدول زیر دّقت کنید:  

  اشاره به دور  اشاره به نزدیک

  مؤنث  مذکر  مؤنث  مذکر  

 تِلکَ  لِکَ ذٰ  هذه هذا مفرد

 مثنّی
  ٰهذانِ 

 هذیْنِ 

  ٰهاتانِ 

 هاتَینِ 
  

 اولئکَ  اولئکَ  هؤالء هؤالء جمع

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶

موضوع ترکیب وصفی از جمله موضوعاتی است که در متوسطۀ اول با آن آشنا شدید و الزم است آن را کـامالً بلـد باشـید و بتوانیـد آن را از   

  ید.ترکیب اضافی تشخیص ده

  ترکیب وصفی هستند.» الّرصاط املستقیم« ۴و در گزینۀ » أقوامهم الکافرین« ۳، در گزینۀ »الّصنم الکبیر« ۲در گزینۀ   

الیه و سـپس صـفت آن ذکـر  الیه و هم دارای صفت باشد، ابتدا مضاف دقت کنید که اگر اسمی هم دارای مضاف» أقوامهم الکافرین«دربارۀ   

  فارسی) شود. (دقیقاً برخالف می

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  کار رفته است. نهی به» ال«ها  کار رفته است، ولی در سایر گزینه نفی به» ال« ۱در گزینۀ   

  آوری!) دست منی دانم که تو موفقیت را بدون تالش به تشخیص است. (می : از ترجمه قابل۱گزینۀ   

  کار رفته است. برای نهی به» ال«دهندۀ این است که  نشان» ن«ها: حذف  زینهسایر گ  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  ها: بررسی گزینه  

  است.» التجربة«جمع مکّرس » الّتجارب) «۱  

  است.» الصدیق«جمع مکّرس » أصدقاء) «۲  

  جمع مذکّر سامل هستند.» شفقونم«(خادمین) و » خادمی) «۳  

  است.» املسکین«جمع مکّرس » املساکین«و » القانون«جمع مکّرس » القوانین) «۴  

اسـت. اگـر » یـن«ها حذف  نکته: کلامتی مانند قوانین، مساکین، شیاطین و... جمع مذکّر سامل نیستند و جمع مکّرس هستند. راه تشخیص آن  

  سامل است و اگر به مفرد کلمه نرسیدید، جمع مکّرس است.به مفرد کلمه رسیدید، جمع مذکّر 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  شود. گفته می» معدود«شود،  آید و شمرده می دّقت کنید که به اسمی که بعد از عدد می  

  معدود هستند.» مرّة« ۴و گزینۀ » صباحاً « ۳، گزینۀ »جزءاً «و » جزءِ « ۱در گزینۀ   

  کار نرفته است. معدودی به ۲در گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها: بررسی گزینه  

  للغائبتیِن) -درست است. (مثّنی مؤنث غائب» ال تکتبان) «۱  

  للغائبات) -درست است. (جمع مؤنث غائب» ال یکتنبَ ) «۲  

  فرد مؤنث غائب (للغائبة) است و هر دو فعل صحیح هستند.) م۳  

  که برای آینده است، استفاده کرد.» سوف«توان از  منی» الیوم املايض«) با توّجه به ۴  
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  1دين و زندگي  28مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
 نيا  ير يكارگ به يچگونگ و او ياستعدادها و ها ييها،توانا   هيسرما  شناخت يعني است؛ انسان شناخت ر،يمس نيا  در انسان حركت يبرا گام نياول  

  .موانع نيا  از يدور  اي مقابله ٔهنحو و خداوند به تقرب ريمس در انسان حركت موانعِ شناخت نيهمچن و ها هيسرما 
  .است شده شمرده ها دانش نيسودمندتر  يخودشناس كه است ليدل نيهم به  
  1دين و زندگي  33مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -52

   اميرالمؤمنين  سخنان بر بنا كه ديكن دقت ،است اماره نفس همان انسان دشمن نيتر  دشمن.  
   وجـدان و عقـل از يرويـپ از و كند يم دعوت گناه به ،ييا يدن زودگذر يها لذت به دنيرس يبرا را ها انسان كه است يدرون يعامل ،اماره نفس 

  .دانست وجدان و عقل با تقابل در را آن توان يم، پس دارد يبازم
  1دين و زندگي  41مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53

 يطلـوع و) يمـاد بعـد( انسـان تـن و جسـم يبرا يغروب را آن بلكه پندارند؛ ينم يزندگ دفتر بخش انيپا  را مرگ آنان روانيپ و ياله امبرانيپ  
 )آخرت( باالتر يِهست به) ايدن( يهست ۀمرحل كي از را يآدم كه آورند يم حساب به يپل اي دانند يم) يماد ريغ بعد( انسان روح يبرا تر درخشان
  كند. مي منتقل

  1دين و زندگي  31و  29هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54
 موجـب آنچـه هيآ  نيا  اساس بر. ديكن دقت )مينبود  انيدوزخ انيم در م،يكرد  يم تعقل اي ميداشت شنوا گوش ما اگر: نديگو  يم و( ۀفيشر  يۀآ  به  

  .است نكردن تعقل و) انيشوا يپ و امبرانيپ نيفرام به نسبت( شنوا گوش نداشتن است، شده انيدوزخ ٔهزمر در ير يگ قرار
  1دين و زندگي  31و  30هاي  متوسط * صفحه مشخصات سؤال: * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

 مقابـل در كـه كننده مالمت اي رسرزنشگ نفس به متعال خداوند ،هيآ  نيا  به توجه با )كننده مالمت نفس به سوگند و ،ةاللّوام بالنّفس اقسم ال و(  
  .است خورده قسم ،دهد يم نشان واكنش گناه

 كـه شـود يمـ سبب است، شده اشاره آن به )تقواها و فجورها فالهمها( يۀآ  در كه ها ييبا يز  و ها يكين به شيگرا  كه ميباش داشته ادي به ديبا  اما  
  .دهد نشان واكنش يزشت و گناه مقابل در انسان

  1دين و زندگي  34مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -56
  .داد را سوال نيا  پاسخ توان يم يآسان به د،محمّ ۀمبارك ٔهسور 25 ۀفيشر  يۀآ  به توجه با  
 يآرزوهـا بـا را آنـان و داده نـتيز  نظرشان در را زشتشان اعمال طانيش كردند، حق به پشت آنها، يبرا تيهدا  شدن روشن از بعد كه يكسان(  

  ).است فتهيفر  يطوالن
  1دين و زندگي  15و  14هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -57

   باشد يم خلقت هدف كرد، فراموش دينبا  كه را چه آن عالم در. است هدف به توجه تياهم انگريب ،شده نقل الؤ س صورت در يمولو از آنچه.  
    نيـا  بـه توجه ضرورت و خلقت يهدفمند  انگريب و كشد يم ريتصو  به را خدا حكمت كه دارد خلقت نبودن هدف يب و هودهيب به اشاره 1گزينۀ 

  .است يهدفمند 
  3دين و زندگي  7و  1دين و زندگي  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3: گزينۀ پاسخ -58

   كـه ميكنـ يمـ يزنـدگ يجهـان در ميدانـ يمـ يروشـن . بهميكن يم درك را حضورش و ميابي يم را خدا فطرت خويش، اساس بر ما از هركدام 
 كه خداست به نسبت انسان يۀاول شناخت همان مطلب نيا . رساند يم مدد تموجودا  به و كند يم يبانيپشت و تيهدا  را آن ميحك يا نندهيآفر 
  .است فطرت نآ  يمبنا

   دارد اشاره خداگرا فطرت اي آشنا خدا سرشت همان اي انسان به خدا يذات قرب به وضوح به »...است من به من از تر كينزد  دوست« تيب.  
  3دين و زندگي  10مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -59

  .كند نابودش و رديبگ را او وجود تواند ينم كس چيه ندارد، راه او در فنا و ينابود و است مطلق وجود و است يغن خداوند كه آنجا از  
  1دين و زندگي  21و  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -60

   است انسان جامع اهداف يژگيو  استعدادها، تنوع و بطل تينها  يب ليم به ييپاسخگو  كه ديكن دقت.  
   است ها ييبا يز  و ها يخوب ۀهم ۀسرچشم كه است خدا كند، يم آرام را او طلب تينها  يب روح كه انسان يبرا هدف نيتر  جامع.  
   طلبد يم محكمٔه اراد و بزرگ همت اما ،است انسان يخوشبخت ضامن هدف، عنوان به خدا انتخاب.  

  3دين و زندگي  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2خ: گزينۀ پاس -61
 را )زيـهرچ در خدا دنيد ( واال و قيعم معرفت لذت و كرد خواهد كمك زين خداوند نيقي به م،يكن حركت يقو ميتصم و عزم با و ميگذار  شيپ قدم اگر  

  .چشاند خواهد ما به
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  3دين و زندگي  2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -62
    (معلول) .بخشد يم دينو  را باتريز  يا ندهيآ  به ديام و كند يم شكوفا را استعدادها سازد، يم بايز  و پرطراوت را يجوان بهار ،)علت( تفكر و شهياند  
   دارد اشاره خدا ٔهدربار خصوص هب تفكر ضرورت به »...التّفكر ادمان ةالعباد افضل« فيشر  ثيحد  كه ديكن دقت.  
  3دين و زندگي  12تا  10و  1دين و زندگي  21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

  :اتياب يبررس  
  .دارد اشاره جامع هدف همان اي سرچشمه به ،»سازد تر نرگس صد« عبارت: اول تيب  
  .باشد يم زيهرچ در خدا دنيد  ۀالزم كه كند يم اشاره قلب يصفا و يپاك به »ديد  صفا و نور معرفت كز يدل« عبارت: دوم تيب  
  .است بقا در ازين همان كه دارد اشاره خدا به همواره و لحظه به لحظه ازين به »دم به دم« عبارت: سوم تيب  
  3دين و زندگي  11و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64

   و كننـد يمـ احساس را خدا رحمت و لطف يۀسا  دائماً آگاه يها انسان اما اند؛ توجه يب خداوند، به انسان يدائم ازين به نسبت ناآگاه يها انسان 
 و يناتوان و احساس شتريب را او به ازين شود، شتريب خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت هرچه. دانند يم او ۀوستيپ اتيعنا  ازمندين را خود
  .كند يم ابراز شتريب را خود يدگبن

   خدا رسول ازين عرض و يبندگ اوج انگريب »...ينفس يال يتكلن ال هماللّ« عبارت  اتيآ  انيم در كه باشد يم فقر بهتر درك ۀجينت كه است 
  .باشد يم بقا درخصوص  به خداوند به انسان فقر و يازمند ين انگريب 2 ۀنيگز  شده، مطرح

    خودشناسي  رك فقر د   بندگي  
  3دين و زندگي  10و  7هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65

  .است آن نيمب )... الْفُقَراء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا اي(يۀ آ  كه ؛ شيدا يپ در يازمند ين  ازمندندين خداوند به شيدا يپ و جاديا  ، يهست در جهان موجودات  
  3دين و زندگي  7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66

 بـه ازمنـدين شـدن موجـود يبـرا سـت،ين خودشـان از وجودشـان كـه ها، دهيپد : شيدا يپ در خدا به جهان يازمند ين دوم ۀمقدم به توجه با  
  .باشد خودش از وجودش بلكه نباشد، دهيپد  خودش كه هستند يا دآورندهيپد 

ــــــش ــــــتي، بخ ــــــه از هس  ذات نايافت
 

ـــتي  ـــود هس ـــه ب ـــد ك ـــون توان ـــش چ    بخ
 خشــــك ابــــري كــــه بــــود ز آب تهــــي

 

ـــــــفت آب  ـــــــد از وي ص ـــــــي ناي    ده
 يز يـچ نيچنـ صـورت، نيا  در. باشد موجود ذاتاً خودش كه ستين يگر يد  به ازمندين خود وجود در يصورت در فقط موجود كي ز،ين نشيآفر  در  

  .بود خواهد همواره و است بوده وارههم داشت؛ نخواهد دآورندهيپد  به ازين و ستين دهيپد  گريد 
  3دين و زندگي  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67

   و ميكن تصور را نامحدود امور ذات ميتوان ينم خود ذهن بودن محدود ليدل به ما واقع در. است آن به يدسترس و احاطه يز يهرچ شناخت ۀالزم 
 ييشناسا  را ذاتش و كند دايپ احاطه او قتيحق به تواند ينم ما ذهن جه،ينت در دارد؛ نامحدود يقتيحق داوندخ .ميابيدر  را وجودشان يچگونگ

  .دينما 
   توان شناخت. دقت كنيد كه فهم ذات و چيستي و ماهيت و حقيقت خدا ناممكن است، اما هستي (حضور او) و كيستي (صفات او) را مي  
  1دين و زندگي  18و  17هاي  * متوسط * صفحه مشخصات سؤال: ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68

 به پاسخ راه ،)شد خواهد داده پاداش باشد، منؤ م و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن( اسراء، ٔهسور 19 يۀآ  طبق  
  .شود يم ايّمه الؤ س نيا 

  1دين و زندگي  17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
   اريـمع و كـرده ييراهنمـا  و تيهـدا  را ما مورد نيا  در است، تر آگاه ما يازهاين به ما خود از و تر مهربان ما به همه از كه مهربان و ميرح يخدا 

  .است شده ادآوري زين را آن جينتا  و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب
   م؛يهسـت مالك و اريمع ازمندين م،يكن انتخاب را خود يها هدف درست، ينگاه با ميبتوان نكهيا  يبرا ها، انسان ۀشياند  و نگاه تفاوت به توجه با 

 يها هدف له،يوس نيبد . ميكن مشخص را انسان متنوع ياستعدادها و طلب تينها  يب ليم با همسو يها هدف آن، ۀليوس به ميبتوان كه يار يمع
  .كرد ميخواه صرف ها آن به نديرس يبرا را خود عمر و ديگز  ميبرخواه يدرست به را يزندگ

  1دين و زندگي  44مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70
  گـروه نيـا  اعتقـاد متعال، خداوند نظر به. است معاد انكار همان اي ايدن به يزندگ دانستن محدود ٔهدهند نشان )ايالدّن اتنايح الّا يه ما قالوا و(  
  .است گمان و وهم و ظنّ صرفاً دگاهشانيد  و ندارند علم افراد نيا  يعني .است )ظنّوني الّا هم ان علم من بذلك لهم ما و(

  1دين و زندگي  45مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
 زيـن روزه چنـد يزندگ نيمه برانند، رونيب خود ذهن از را مرگ فكر توانند ينم كه) دانند يم ينابود را مرگ كه يكسان( معاد نيمنكر  از يگروه  

 و رنـديگ يم كناره گرانيد  از دهند؛ يم دست از را يزندگ نشاط و يشاداب و شوند يم دچار يد يناام و أسي به جهينت در شود؛ يم ارزش يب شانيبرا 
  .شوند يم دچار يروح يها يمار يب انواع به
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  1ن و زندگي دي 43تا  41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -72
   اريد  يراه باره كي به او و شود  بسته شهيهم يبرا مرگ با اش ساله نيچند  يزندگ ٔهپروند اگر ،بندد يم فرو ايدن نيا  از چشم انسان كه يهنگام 

  .داشت خواهد اندوهناك يانيپا  انسان يزندگ داستان ، شود يستين و فنا
   خِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( ۀفيشر  يۀآ  قيمصاد  به عمل با كه است معاد هب اعتقاد آثار از ينگران و ميب و هراس نداشتنĤْخواهـد ممكـن )... ال 

  شود. يعني ايمان به خدا و آخرت همراه با عمل صالح موجب دور شدن ترس و اندوه از انسان مي ،بود
  3 يزندگ و نيد  10صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -73

 و يدائم ازين عرض ۀجينت كه خداست مستمر تيفاعل و يرسان ضيف انگريب مطلب نيا  )است يامر  كار اندر دست همواره او ن،أ ش يف هو ومي كلّ(  
  .است مطلب نيا  انگريب )... لهأسي( عبارت كه خداست به مخلوقات همواره

  3 يزندگ و نيد  9صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -74
 يهسـت مسـجد بـه ابنّ كه است نيا  آن علت و) 1(رد گزينۀ  است متفاوت خالق با مخلوقات ۀرابط با ،)صانع( ي آنبنّا با) مصنوع( مسجد ۀرابط  

  )4. (رد گزينۀ ستين صانع ازمندين بقا در مصنوع كه است آن در تفاوت نيا  و) 3(رد گزينۀ  است داده نظم آن به صرفاً بلكه ،دهينبخش
  1 يزندگ و نيد  42صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : اسخپ -75

   )اگـر. است يقيحق يزندگ آخرت، يسرا و ستين يباز  و يسرگرم جز ايدن يزندگ نيا  علمون،ي كانوا لو و... لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و 
  ).دانستند يم

   علم مداوم و مستمر داشتن اي )ونمعلي كانوا لو( آخرت،) بودن وانيَحَ( بودن يقيحق و ايدن بودن لعب و لهو درك شرط ،مذكور يۀآ  به توجه با 
  .است يآگاه و

  

  1زبان انگليسي  29مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76
  ها را كجا بگذاريد؟ اهيد آنخو  ترجمه: وقتي آن تصاوير زيبايي كه گرفتيد از چاپخانه برگردد مي  
دهيم. در جمله به تصـاويري  ترجيح مي willرا به  going toپرسد، پس  ريزي براي كاري سؤال مي توضيح: گوينده دارد در مورد تصميم و برنامه  

  دهيم. ترجيح مي theseرا به  thoseاند، يعني اشاره به دور، پس  اشاره شده كه هنوز نرسيده
  1زبان انگليسي  29و  27هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2 پاسخ: گزينۀ -77

  ترجمه:  
  Aام تولدم را جشن بگيرم. : تصميم گرفته  
  Bخواهي دعوت كني؟ : واقعاً؟ چند نفر را مي  
دهـيم.)  تـرجيح مـي willرا بـه  decide ،to be going toتوضيح: با توجه به مفهوم جمله بايد از زمان آينده استفاده شود (به خاطر كلمـۀ   

  ) 4دار پيرامون غيرفاعل، جمله بايد ساختار سؤالي داشته باشد. (رد گزينۀ whهمچنين براي پرسش با كلمات 
  1زبان انگليسي  39مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78

م به هر شكلي بروزرساني شود، يك پيامك يا ايميل را است، خدمتي كه هر زمان كه سيست VC Notifier ها ترين سايت ترجمه: يكي از معروف  
  .كند براي شما ارسال مي

 توضيح: ابتدا توجه داشته باشيد اسم مفرد بايد حتماً با يك وابسته پيشرو (حرف تعريف، صفت ملكي، صفت اشاره و...) همـراه باشـد. در ايـن  
ها اشاره نشده بايد از حـروف  استفاده شده و به عبارتي نوع خاصي از آن سؤال در هر دو قسمت چون از يك مفهوم عام براي خدمات و پيامك

شود، نـه اينكـه  بايد دقت كنيم كه اسم موردنظر چطور خوانده مي anيا  aاستفاده شود و همچنين دقت كنيد كه هنگام انتخاب  a/anتعريف 
  شود. چطور نوشته مي

  1زبان انگليسي  39و  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79
  ترجمه:   
  Aآيد. : مشكل چيست؟ سروصداهاي عجيبي از موتور مي  
  Bشود. بيا پياده شويم! زنم اتومبيل دارد خراب مي : حدس مي  
مبيل اسـت، پـس كدام اتو » اتومبيل«توضيح: از آنجايي كه هر دو نفر سوار اتومبيل هستند معلوم است كه براي شنونده مشخص است كه منظور از   

 going toاستفاده شده، ولي   زنم) (حدس مي I guessكنيم. با وجود اينكه قبل از جاي خالي دوم از جملۀ  استفاده مي theاز حرف تعريف  carقبل از 
  شخصي خودش.گيرد، نه با توجه نظر  هاي بيروني (سروصداي موتور) نتيجه مي دهيم، چون گوينده دارد از نشانه ترجيح مي willرا به 

  1زبان انگليسي  31و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -80
. كننـد محافظـت ميهاي مضر خورشـيد  ها در برابر اشعه ها، لنزهاي خاكستري در عينك آفتابي بيشتر از همه از چشم ترجمه: از بين همۀ رنگ  

 توجه كنيد.
  كردن  ) محافظت4  كردن  تزئين) 3  رساندن  ) آسيب2  كردن  ) تلقي1  
  توجه شود. protect sb from/against sthنكته: به تركيب   
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  1زبان انگليسي  26مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
 موقع تحويل دهيم. را بهطور كه قول داديم آن  كه امروز بتوانيم كار را تمام كنيم و همان اميدوارمكمكِ ما پنج نفر در حال كار،  ترجمه: به  
  ) متعهد 4  مند ) عالقه3  ) اميدوار2  ) مفيد1  
  1كتاب كار زبان انگليسي  17مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -82

  جهان آگاهي ندارند. طبيعتكافي از  اندازٔه بهكند كه دانشمندان هنوز  ترجمه: او در مقالۀ خود ادعا مي  
 ) اهدا، بخشش4  ) دفتر خاطرات3  ماهيت) طبيعت، 2  ) فشار1  
  1زبان انگليسي  17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83

 كاهش يافته است. يهتوج طور قابل بهطور مشابه، قيمت سوخت  هاي اخير كاهش يافته است. به ترجمه: هزينۀ غذا و پوشاك در سال  
  توجه و چشمگير طور قابل ) به4  امن و ايمن طور ) به3  طور ملي ) به2  طور ساده ) به1  
 3زبان انگليسي  20و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84

شما را به خاطر  هانگيز در زندگي انجام دهيد تا هم شويد، شما نيازمند اين هستيد كه كاري شگفت برجسته (ممتاز)خواهيد فردي  ترجمه: اگر مي  
 بسپارند.

  ) مسئول4  ) باتجربه3  ) متعهد2  ) برجسته، ممتاز1  
  3زبان انگليسي  25و  23هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85

هاي فقير پيشرفت واقعي داشـته  تا ملت ببخشندهاي كشورهاي در حال توسعه را  هاي ثروتمند جهان بايد حداقل بخشي از بدهي ترجمه: ملت  
  باشند.

  ) بهتر كردن، پيشرفت كردن4  ) بخشيدن، عفو كردن3  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن2  تأمين كردن، تهيه كردن) 1  
  3زبان انگليسي  19مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -86

مبـتال وحشـتناك  19-به كوويد توانند كند، مي است و سرفه مي 19-ترجمه: افراد همچنين در صورت تنفس قطرات، از شخصي كه داراي كوويد  
 فوت) از فردي كه مريض است فاصله بگيريد.  3متر ( 1. به همين دليل مهم است كه بيش از شوند

  ) مبتال شدن، دچار شدن، گرفتن4  دست آوردن ) گرفتن، به3  ) نگه داشتن، مراقبت كردن2  ) گرفتن، برداشتن1  
  و...) دقت كنيد. 19-معني (دچارشدن به سرما، آنفوالنزا، كوويد به (…,cathch a cold/flu/ COVID-19)نكته: به همايند و كالوكيشن   
  3زبان انگليسي  24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

دهنـد تـا  مـان مـيهـا ز  آموز را بررسي كننـد و بـه آن تا فهم دانش كنند مكث ميترجمه: براي مثال، معلمان غالباً بعد از ارائۀ يك مطلب مهم   
 سؤاالتشان را بپرسند.

  ) حس كردن، فهميدن4  ) مكث كردن3  ) جواب دادن2  ) ثبت كردن، يادداشت كردن1  
  ترجمۀCloze Test:  

، او بـه رنـس فرانسـه رفـت. وي 1927دبيرستان در سال  كامل كردندر تهران، ايران به دنيا آمد. بعد از  1909جوالي  5دكتر محمد قريب، 
دريافت كرد و پس از يك سال تمرين طب اطفال در پاريس، به خانه بازگشت. در ايران، دكتر قريب  1937كتراي پزشكي خود را در سال مدرك د

 در مـورد، او نويسـندٔه اولـين كتـاب فارسـي 1941حفظ كرد. در سال  1975رئيس مركز طب اطفال شد، مقامي كه او تا زمان مرگش در سال 
هاي مهمي  دانشجو آموخت. بسياري از دانشجويانش به مقام هزارانپزشكي اطفال را به  ،ساله، قريب 37 دورٔهد. طي يك هاي كودكان بو  بيماري

عنوان يك تخصـص شـناخته شـد و يـك هيئـت  به 1950ها و نفوذ او، اين حوزه در سال  خاطر تالش در دانش پزشكي ايراني دست يافتند. به
 . تأسيس كردند، او و همكارانش، انجمن پزشكان اطفال ايراني را 1960شكيل شد. در سال ت 1955تخصصي پزشكان اطفال در سال 

  4پاسخ: گزينۀ  -88
  ) كامل كردن4  ريزي كردن ) برنامه3  ) در نظر گرفتن2  ) كاهش دادن1  
  3پاسخ: گزينۀ  -89

  باشد. مي» درباره يا پيرامون« ”on“توضيح: يكي از معاني حرف اضافه   
  2ينۀ پاسخ: گز  -90

  ) لحن4  ) عملكرد3  ) فاصله و بازٔه زماني2  ) ميانگين1  
  3پاسخ: گزينۀ  -91

  د نقـش صـفت را دارنـد و جمـع بسـته نـاگر بدون واسطه همـراه اسـم بياي .… million, thousand, hundredتوضيح: كلماتي همانند   
  صورت جمع بيايند. قبل از اسم قرار گيرند همانند اسم بايد به ofشوند، اما اگر همراه  نمي

  باشد. قبل از آن نيامده است، صحيح نمي a/ oneچون عبارتي مانند  2همچنين توجه داشته باشيد گزينۀ   
   1پاسخ: گزينۀ  -92

  پوشي كردن ) دريغ داشتن، چشم2    ) تأسيس كردن1  
  ) شناسايي كردن4    ) نابود كردن3  
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 1مطلب   ترجمۀ درك:  
هاي جـانوري در  هاي در معرض خطر [انقراض] قرار گرفت. طبق قـانون حفاظـت از گونـه در فهرست گونه، خرس قطبي 2008در بهار سال 

، گونۀ در معرض خطر، يك حيوان، گياه يا هر نوع ديگر از حيات وحش است كه احتمال دارد در زيستگاه  در اياالت متحده ]انقراض[معرض خطر 
 طبيعي خودش منقرض شود.
شدن كرٔه زمـين  بندي شده است. گرم شدن كرٔه زمين در معرض خطر [انقراض] طبقه دليل گرم ي است كه اساساً بهخرس قطبي اولين حيوان

 افتند است. به دام مي اي كه در جّو اكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانه وهوايي است كه ناشي از افزايش سطح دي نوعي از تغييرات آب
هاي قطبي عمـدتاً  شدن كرٔه زمين است. خرس هاي ديگر بيشتر در معرض خطر گرم از گونه زيستگاه طبيعي خرس قطبي نسبت به بسياري

كنند. هنگـامي كـه ايـن  كنند و چربي ذخيره مي ها ماهي شكار مي ها جايي است كه آن كنند. اين يخ هاي درياي شمالگان زندگي مي بر روي يخ
كننـد. بنيـاد  شـان تغذيـه مي هاي ذخيره شده كنند و از چربي ها حركت مي سمت خشكي هاي قطبي به شوند، بسياري از خرس ها ذوب مي يخ

 اند. سال گذشته ناپديد شده 30هاي درياي شمالگان در  يخ ٪25زند كه بيش از  وحش تخمين مي جهاني حيات
هـا در ايـن  هنگـامي كـه آنهاي در معرض خطر [انقراض] قرار بگيرند اهميـت دارد.  اينكه حيواناتي از قبيل خرس قطبي در فهرست گونه

هـا  كند. همچنين آژانس فهرست قرار بگيرند، قوانين و مقرراتي وجود دارد كه از اين حيوانات در برابر شكارشدن براي غذا يا تفريح محافظت مي
هاي جانوري در معرض  اظت از گونهكنند. از زمان اجراي قانون حف ها، پول و ابزار [الزم را] دريافت مي براي محافظت از زيستگاه و نجات اين گونه

اند. در حقيقـت،  دليل بيشترشدن جمعيتشان از اين فهرست خـارج شـده ها به در اياالت متحده، بسياري از گونه 1973خطر [انقراض] در سال 
منتظـر بررسـي (بـراي قـرار هاي بسياري زماني كه  اي پس از اينكه در اين فهرست قرار گرفت منقرض بشود. متأسفانه، گونه بعيد است كه گونه

 شوند. گرفتن در فهرست) هستند، منقرض مي
  3پاسخ: گزينۀ  -93

 رساندن منظور خود از تعريف استفاده كرده است؟ ترجمه: نويسنده در كدام پاراگراف(ها) براي بهتر  
 3و  2هاي  ) پاراگراف4  2و  1هاي  ) پاراگراف3  2) فقط پاراگراف 2  1) فقط پاراگراف 1  

 3اسخ: گزينۀ پ -94
 گيرند، چون ............... شدن كرٔه زمين قرار مي تأثير گرم هاي قطبي بيش از ساير حيوانات تحت ترجمه: طبق متن خرس  
 ميرند. اند يا دارند مي يا از قبل مرده ،كنند ها تغذيه مي هاي قطبي از آن هايي كه خرس ) بيشتر ماهي1  
 ن نرخ تولد را دارند.تري ها كمترين جمعيت و پايين ) آن2  
 طور مداوم در حال از بين رفتن هستند. ها به آن متكي هستند به هاي دريايي كه خرس ) يخ3  
  اكسيد كربن سازگار شوند. يافتۀ دي توانند با سطح افزايش ها نمي ) آن4  
  4 پاسخ: گزينۀ -95

 پردازد؟ ترجمه: پاراگراف آخر عمدتاً به چه چيزي مي  
 كنند. هاي در معرض خطر [انقراض] پول جمع مي ها براي نجات گونه ) چگونه آژانس1  
 كند. ) قوانيني كه حيوانات در معرض خطر [انقراض] را در برابر شكارشدن بيش از حد محافظت مي2  
 اند. هاي گذشته از فهرست در معرض خطر [انقراض] حذف شده هايي كه در سال ) گونه3  
 هاي در معرض خطر. قرار دارند در ليست گونه ،كه در معرض خطر انقراض) اهميتِ قراردادن حيواناتي 4  

  4 پاسخ: گزينۀ -96
 يك از سؤاالت زير فراهم شده است؟ دادن به كدام ترجمه: در متن اطالعات كافي براي پاسخ  
 شود؟ ) كدام گونه در جهان بيشتر از بقيه شكار مي1  
 شدن كرٔه زمين نجات داد؟ قراض] را از گرمهاي در معرض خطر [ان توان گونه ) چگونه مي2  
 هاي در معرض خطر [انقراض] قرار گرفت چه بود؟ ) آخرين حيواني كه در فهرست گونه3  
 هاي قطبي دارد؟ احتماالً چه تأثيري در جمعيت خرس ،هاي جانوري در معرض خطر انقراض ) قانون حفاظت از گونه4  
 2مطلب   ترجمۀ درك:  

راحتـي  شد، قادر بود يك حرفۀ خوب را بـه يباً هر دانشجويي كه موفق به گذراندن دورٔه دانشگاهي يا مدرك ديپلم ميتا چندي پيش، تقر 
كردند. با اين حـال، آن روزهـا حتـي در  التحصيالن رقابت مي ها با مراجعه به مؤسسات دانشگاهي، با يكديگر براي جذب فارغ پيدا كند. شركت

هاي شغلي سه مرحله  رو هستند. اكثر سازمان د و امروزه فارغ التحصيالن غالباً با رقابت شديد براي يافتن شغل روبهان هنگ كنگ نيز از بين رفته
هاي شـغلي  ها، تطبيق اين موارد با فرصت كنند تا بتوانند روند كار مناسب را دنبال كنند: شناخت توانايي تر مي را براي فارغ التحصيالن برجسته

هـاي  هاي خود داشته باشند. يكـي از حـوزه نگر. افراد جوياي شغل بايد برآورد دقيقي از توانايي ها به كارفرمايان آينده اسب آنموجود و ارائۀ من
التحصيالن همچنـين بايـد  شان است. فارغ هاي ويژه در حوزٔه رشتۀ تحصيلي شامل مهارت كهها باشد  هاي تحصيلي آن ارزيابي بايد از صالحيت

هاي شخصي خودشان يا ميزان ارتباط خودشان در مورد موضوعاتي چون پول، امنيت، رهبري و مراقبـت از ديگـران را در نظـر  ها و نگرش ارزش
از تجربۀ كـاري  آمده دست بههاي  هاي خالقانه يا علمي و مهارت هاي شخصي مانند مهارت بگيرند. همچنين بايد با تفكر در مورد عاليق و توانايي

  به عمل آورند. يك ارزيابي صادقانه
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  2پاسخ: گزينۀ  -97
 بر اساس متن، افراد جوياي شغل بهتر است ...............  
  ها) دارند. ها (قابليت ها تعادلي در توانايي ) تالش كنند تا به كارفرمايان نشان دهند كه آن1  
 وگو كنند. وجوي آن هستند، گفت هاي خود در رابطه با آنچه كارفرما در جست ) در مورد توانايي2  
  ) هدفشان ارائۀ گزارش متعادل از آنچه كارفرمايان نياز دارند باشد.3  
  دست آورند. ) در پردازش كلمات تجربه به4  
  4پاسخ: گزينۀ  -98

  در متن زير آن خط كشيده شده، اشاره دارد به لغت ............... »كه«  
  هاي شخصي ) ارزش2    هاي ويژه ) مهارت1  
  هاي دانشگاهي (تحصيلي) ) صالحيت4    يهاي علم ) مهارت3  

  1پاسخ: گزينۀ  -99
  كند كه ............... كنگ نيز از بين رفته است، پيشنهاد مي نويسنده با گفتن اين روزها، حتي در هنگ  
 تر بود. كنگ از جاهاي ديگر آسان ) در گذشته، پيدا كردن شغل خوب در هنگ1  
  تر از ساير كشورها بود. تكنگ سخ ) پيدا كردن شغل خوب در هنگ2  
  تر بودند. مردم از نظر جسمي و روحي سالم ،) در گذشته3  
 كنگ شانس برابري براي پيدا كردن يك شغل خوب دارد. ) در حال حاضر، هركسي در هنگ4  
  3پاسخ: گزينۀ  -100

 التحصيالن بهتر است ............... كند كه فارغ طور ضمني بيان مي متن به  
  هاي شغلي خود درج كنند. هاي شخصي را در تقاضا ات مربوط به نگرش و ارزش) اطالع1  
  ) براي هر شغلي در رشتۀ تحصيلي خودشان واجد شرايط باشند.2  
  ها مناسب است (به آن عالقه دارند). عنوان يك فرد براي آن ) مشاغلي را بررسي (دنبال) كنند كه به3  
  دهد. توانند مشاغلي را پيدا كنند كه چنين مواردي را ارائه مي انس هستند كه ميش ها چقدر خوش ) در نظر بگيرند كه آن4  
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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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  )ریاضی علوم آزمایشی گروه( ۱ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  1رياضي  101و  1حسابان  39 هاي همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -101

  توان هر مجموعۀ دلخواه شامل برد تابع در نظر گرفت. دامنۀ تابع را مي نكته: هم  
  باشد. مي Rدامنۀ آن نيز  باشد كه يعني هم Rدامنه بايد شامل برد يعني  باشد، حتماً هم Rبق نكته، اگر برد يك تابع مطا  
  1رياضي  110ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -102

fبناميم، تابع ثابت را معموالً با معادلۀ  kناميم. اگر اين عضو را  كه برد آن تنها شامل يك عضو باشد، تابع ثابت مي fبعي مانند نكته: تا   (x) k 
  دهيم. نمايش مي

fبا توجه به تعريف تابع ثابت اگر    (x) (a b)x b   yتابع ثابت  2    است: 4برابر با  b2بايد صفر باشد و مقدار  xباشد، ضريب  4
a b

b , a
b
 

    

0 2 22 4   

  1رياضي  116و  1حسابان  52ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -103
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  

yنمودار) 1   x صورت  به

 

است و داريم: 
¾¹¶Hj joM
D R [ , )   0   

y نمودار) 2  
x


صورت  به 1

  

است و داريم:  D R   0R  

y نمودار) 3   x صورت  به

 

Dاست و داريم:  , R [ , )   0R  

y نمودار) 4   x صورت  به

 

Dاست و داريم:  R  R  

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  1رياضي  112ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -104

  دست آوريم: كافي است تابع را رسم كنيم و برد تابع را به  
x x

f (x)
x x

  
   

2 3 1
4 0   

صورت  بنابراين برد تابع به   fR ,  1 4R .است   
  
  
  

   1حسابان  55ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀني: گز پاسخ -105
صـورت  عبارت ديگـر تـابعي كـه بـه هر دو عنصر متمايز در دامنه به دو عنصر متمايز در برد نظير شود. به يك است، هرگاه به يك fنكته: تابع   

  ها نيز برابر باشد. مرتب مؤلفۀ دوم برابر باشد، مؤلفۀ اول آن يك است كه اگر در دو زوج به زماني يك شده  مرتب نمايش داده زوج
مرتب داراي مؤلفۀ اول يكسـان باشـند، مؤلفـۀ دوم  اده شده است، زماني تابع است كه اگر دو زوجمرتب نمايش د صورت زوج كه به fنكته: رابطۀ   

  ها نيز برابر باشند. آن

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

1
1

4 y x  4

y x 2 3
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  داريم: fبا توجه به نكته در تابع   

 
 
 

¦Äï¾Mï¦Ä 

ÍMIU (SvÃº ¦Ä¾M¦Ä) ¡ï¡ïù
¡ï¡

:f

:f

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

(a , ) f

b f ( , ) , ( , ) , ( , )( , ) f
b

( , b ) f b f ( , ) , ( , ) , ( , )


     

       
        

2

2
2

1 2 1 1 2 2 1 2 1 22
1 1 2 2 1 0 22 1

1
2 1 1 2 2 1 2 2

   

  بنابراين:  
a b ( )    1 1 0   

  1حسابان  58ۀ صفح مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -106
fاگر  fپذير  نكته: در تابع وارون   (a) b  آنگاهf (b) a 1.  
  كنيم: را محاسبه مي bو  aبا استفاده از فرض مسئله ابتدا   

f ( ) a b a b
a b

f ( ) a ba b

                  

1 2 2 4 21 0 00
   

fمطابق نكته اگر فرض كنيم    ( )  1 f، داريم 4 ( )    پس: 4


          
16 22 2 4 2 2 16 72   

  1حسابان  64ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -107
  شود: صورت زير تعريف مي به gو  fنكته: ضرب دو تابع   

f g f g

(f g)(x) f (x) g(x)
D D D

  
    

fابتدا دامنۀ تابع    g آوريم: دست مي را به  
 

 f
f g

g

D , ,
D

D [ , ) 
   

  

0 1 3
32  

fحال تابع    g دهيم: را تشكيل مي  
 (f g)( ) f ( ) g( ) f g ( , )        3 3 3 4 2 8 3 8   

  بنابراين:  
m

(f g)( )
n


    

33 8 8   

  1حسابان  69و  58هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -108
f: اگر 1نكتۀ    1  وارون تابعf :باشد، آنگاه داريم  

f

f

(f of )(x) x D D

(fof )(x) x D D 





  


  1

1

1   

f: براي محاسبۀ ضابطۀ 2نكتۀ    1  كافي است در ضابطۀf  ابتداx  را برحسبy دست آوريم، سپس جاي  بهx  وy .را عوض كنيم  
gof)، اگر 1با توجه به نكتۀ    )(x) x  تابعg  همان وارونf  است. حالf 1  آوريم: دست مي به 2را مطابق نكتۀ  

x y y xy yx y x x x f (x) g(x)
y y xx

   
           

  

3 3 3 3 1 333
1 2 1 2 1 2 12 1 1 1 12

   

   2حسابان  3ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -109
yنكته: براي رسم نمودار    f (x) k  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت باال انتقـال دهـيم و بـراي  واحد در راستاي قائم به

k    شود. سمت پايين انجام مي  ، اين انتقال به0
yنكته: براي رسم نمودار    f (x k)  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت چپ انتقال دهيم و براي  واحد در جهت افقي به

k    شود. سمت راست انجام مي واحد به kاندازٔه  ، اين انتقال به0
yسؤال را انجام دهيم، يعني تابع كافي است برعكس خواستۀ    x واحد به پايين انتقال دهيم تا به تـابع  2سمت راست و سپس  واحد به 3را  2

  برسيم. مطابق نكته داريم: شده  خواسته
¸ÃÄIQ ¾M keH» 2SwHn ¾M keH» 3y x y (x ) y (x ) x x x x              2 2 2 2 23 3 2 6 9 2 6 7   
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  2حسابان  12ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -110
yه: براي رسم نمودار تابع نكت   kf (x) كافي است عرض نقاط نمودار تابع ،y f (x)  را درk  ضرب كنيم. اگرk  y، نمودار 1 kf (x)  از

yانبساط عمودي نمودار  f (x) شود و اگر  حاصل ميk 0 y، نمودار 1 kf (x)  از انقباض عمودي نمودارy f (x) آيد. دست مي به  
yنكته: براي رسم نمودار    f (x) k  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت باال انتقـال دهـيم و بـراي  واحد در راستاي قائم به

k    شود. سمت پايين انجام مي  ، اين انتقال به0
yدر تابع    f ( x) 3 2 كنـد و از  جايي عمـودي ايجـاد مـي ) جابه-1و عدد () انقباض افقي x2(در  2)، انبساط عمودي و ضريب 3ضريب ( 1

fدر  2آنجايي كه برد تابع مجموعه عرض نقاط واقع بر تابع است، ضريب  ( x)2 :تأثيري در برد تابع ندارد و داريم  
fR [ , ) f (x) f ( x) f ( x) f ( x)              0 2 0 2 0 2 2 0 3 2 6 1 3 2 1 5   

  2حسابان  9و  7، 3هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -111
yنكته: اگر عرض نقاط تابع    f (x)  را قرينه كنيم، نقاط تابعy f (x)  آيند. بنابراين نمودار تابع  دست مي بهy f (x)   قرينۀ نمودار تابع

y f (x)  نسبت به محورx .است  
yاگر طول نقاط تابع  نكته:   f (x)  را قرينه كنيم، نقاط تابعy f ( x)  آيند. بنابراين نمودار تابع  دست مي بهy f ( x)   قرينۀ نمودار تابع

y f (x)  نسبت به محورy .است  
yنكته: براي رسم نمودار    f (x k)  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت چپ انتقال دهيم و براي  واحد در جهت افقي به

k    شود. نجام ميسمت راست ا واحد به kاندازٔه  ، اين انتقال به0
fابتدا تابع    (x) كمك نمودار تابع  را بهf (x ) fكنيم. براي اين كار كافي است نمودار  رسم مي 2 (x )   سمت چپ ببريم: واحد به 2اندازٔه  به 2

  
fحال نمودار    (x) بار نسبت به محور  را يكxبار نسبت به محور  ها و يكyكنيم: ها قرينه مي  

  
  كند. بنابراين اين تابع از نواحي اول و سوم عبور نمي  
  2حسابان  3ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -112

y: براي رسم نمودار نكته   f (x) k  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت باال انتقـال دهـيم و بـراي  واحد در راستاي قائم به
k    شود. سمت پايين انجام مي  ، اين انتقال به0

yدار : براي رسم نمو نكته   f (x k)  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت چپ انتقال دهيم و براي  واحد در جهت افقي به
k    شود. راست انجام ميسمت  واحد به kاندازٔه  ، اين انتقال به0

نكته:    fog g f(fog)(x) f (g(x)) , D x D g(x) D      
  آوريم: دست مي را به fogابتدا دامنه و ضابطۀ تابع   

f (x) (x )  21 1   

(fog)(x) ( x ) x x      21 1 1 1 0   
  كنيم: ها رسم مي را در دامنۀ آن fogو  gحال نمودار توابع   

  
  شود. منطبق مي gرا يك واحد به راست و سپس يك واحد به باال انتقال دهيم بر  fogه به نمودارهاي دو تابع اگر نمودار با توج  

x

y

4
4

f (x)

x

y

4
4

f (x)
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IÀ  n¼d¶x  ¾M SLvº ¾¹Äo¤

IÀ  n¼d¶y x

y

4
4

f ( x) 

x

y

g(x)

x

y

(fog)(x)

1

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |  

سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۱۷

  2حسابان  9و  3 هاي همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -113
yنكته: براي رسم نمودار تابع    kf (x)بع ، كافي است عرض نقاط نمودار تاy f (x)  را درk  ضرب كنيم. اگرk  y، نمودار 1 kf (x)  از

yانبساط عمودي نمودار  f (x) شود و اگر  حاصل ميk 0 y، نمودار 1 kf (x) باض عمودي نمودار از انقy f (x) آيد. دست مي به  
yنكته: براي رسم نمودار    f (x) k  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت باال انتقـال دهـيم و بـراي  واحد در راستاي قائم به

k    شود. سمت پايين انجام مي  ، اين انتقال به0
yنكته: براي رسم نمودار    f (x k)  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت چپ انتقال دهيم و براي  واحد در جهت افقي به

k    شود. سمت راست انجام مي واحد به kاندازٔه  ، اين انتقال به0
yنكته: اگر طول نقاط تابع    f (x)  را قرينه كنيم، نقاط تابعy f ( x)  آيند. بنابراين نمودار تابع  دست مي بهy f ( x)   قرينۀ نمودار تابع

y f (x)  نسبت به محورy .است  

fبا استفاده از نمودار تابع    (x)  نمودار تابعxf ( ) 2 1   كنيم: مرحله رسم مي به را مرحله 12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)دست آمده، نقطۀ  مطابق نمودار به   , )2   روي اين نمودار قرار دارد. 3
  2حسابان  9و  3هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -114

yنكته: براي رسم نمودار تابع    f (kx) كافي است طول نقاط نمودار تابع ،y f (x)  را در
k
kضرب كنيم. اگر  1  y، نمودار 1 f (kx)  از

yانقباض افقي نمودار  f (x)  در راستاي محورxآيد و اگر  دست مي  ها بهk 0 y، اين نمودار از انبساط افقي نمودار 1 f (x)  حاصل
  شود. مي

yنكته: براي رسم نمودار    f (x) k  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت باال انتقـال دهـيم و بـراي  واحد در راستاي قائم به
k    شود. سمت پايين انجام مي  ه، اين انتقال ب0

yنكته: براي رسم نمودار    f (x k)  اگر ،k  f، كافي است نمودار تابع 0 (x)  راk سمت چپ انتقال دهيم و براي  واحد در جهت افقي به
k    شود. سمت راست انجام مي واحد به kندازٔه ا ، اين انتقال به0

واحد به پايين منتقل كنـيم، نمـودار  2را  fها منطبق شود. براي اين كار اگر xروي محور  fها، حتماً بايد قسمتي از نمودار تابع  با توجه به گزينه  
aشود، پس:  ها منطبق ميxتابع بر محور   2 حال تابع .y f ( x )   2 2  كنيم. را رسم مي 2

 

,بنابراين مطابق نمودار اين تابع در بازٔه    
  

3 5
2   ها منطبق است.xبر محور  2
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  2حسابان  10ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -115
fباشد، يعني  fصفر تابع  فرض كنيد    ( )  fازاي چه مقداري تابع  . بايد ببينيم به0 ( x)2   شود: برابر صفر مي 3

x x x  
         


22 3 3 2 3   

            در نظر بگيريم، مطابق فرض سؤال داريم: 5و  1 ،2 ،3 ،4را  fحال اگر پنج صفر تابع            1 2 3 4 5 12   
fحال مجموع صفرهاي    ( x)2   آوريم: دست مي را به 3

( ( )) ( )
         

                      
    
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 2 2 2 2 1 1 25 2 12 103 3 3 3 3 3 3 3   

  1هندسه  25ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -116
هاي اضالع يك مثلث، در مثلث با سه زاويۀ حاده، داخل مثلث، در مثلث با يك زاويـۀ منفرجـه، خـارج مثلـث و در  محل همرسي عمودمنصف   

  الزاويه وسط وتر است. مثلث قائم

  

  

    
  مثلث با زاويۀ حاده  مثلث با يك زاويۀ منفرجه  الزاويه مثلث قائم

  مثال نقض گزارٔه گفته شده است. ،4بنابراين گزينۀ   
   1هندسه  10ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -117
AMبا توجه به اينكه    / 1 است. كافي است  5/1شود برابر  توان فهميد شعاع كماني كه رسم مي ، مي5

a                                                 را محاسبه كنيم: ABCطول ارتفاع مثلث     طول ضلع 3

a /    
3 3 33 1 52 2   طول ارتفاع 2

AMو شعاع  Aه به مركز اي ك دايره   / 1  BC، پاي ارتفاع وارد بر ضلع Hشود، از نقطۀ  رسم مي 5
  كند. را فقط در يك نقطه قطع مي BCاين كمان ضلع  گذرد، پس  مي

  1هندسه  17ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -118
  نهشت هستند:هم ADFو  ABEكنيم دو مثلث  ابتدا ثابت مي  

(ÆpÆ)
AB AD ˆDAFBE DF ABE ADF

AF AEˆ ˆB D

 
 

      
    90

   

ˆالساقين است و  متساوي AEFمثلث    ˆE F  70،  :پس                         Â      1 180 140 40   
  آوريم: دست مي را به حال مقدار   

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆA                   1 90 2 40 90 2 50 25   
 1هندسه  16ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ -119

  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  
  

AB: 1گزينۀ    cm و  ABكنيم. بـه مركـز وسـط  را رسم نموده و عمودمنصف آن را نيز رسم مي 5
/شعاع  cm2  دست آيد. زنيم تا دو رأس ديگر مربع به كمان مي 5

  
  

رسم بوده و سپس  قابل AOBشده، مثلث  : در لوزي داده2گزينۀ   
 شود. لوزي رسم مي

  
  

و در ها  نآ بين  ۀزاوي رسم نيست، چون قابل cm8و  cm6االضالعي با طول اقطار  : متوازي3گزينۀ   
  طول ضلع آن معلوم نيست. نتيجه

 شود. رسم است و سپس لوزي نيز رسم مي قابل AOB: در لوزي، مثلث 4گزينۀ   
  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   

B
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  1هندسه  27ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀني: گز پاسخ -120
  تر است از ضلع سوم. نكته: در هر مثلث، مجموع دو ضلع بزرگ  
xدر ابتدا بايد قضيۀ وجود مثلث را براي سه ضلع     4 ،x 2 xو  1 4   بنويسيم. با توجه به نكته داريم: 5

x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x

          
                 
            

4 2 1 4 5 3 3 4 5 8
4 4 5 2 1 5 1 2 1 0 2 8

2 1 4 5 4 6 6 4 2
   

  گيريم: الساقين است، بايد دو ضلع از اين مثلث برابر باشند، سه حالت زير را در نظر مي با توجه به اينكه مثلث متساوي  
) x x x
) x x x
) x x x

    
    
    

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

   

xبا توجه به اينكه بايد    2 x، بنابراين فقط 8  xو  3    پاسخ است. 2قبول است و گزينۀ  قابل 5
  1هندسه  11ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -121

  ويه از دو ضلع زاويه به يك فاصله است.نكته: هر نقطه روي نيمساز يك زا  
  A  روي نيمساز زاويۀDBC  است، پسA :از دو ضلع اين زاويه به يك فاصله است  

AC AH
AB

HB AB AH
DH DB HB

 

   

    
    

2 2

4
9 16 25 5

25 16 3
7 3 4

   

  آوريم: دست مي را به AD، طول ضلع DHAالزاويۀ  حال در مثلث قائم  

AD AH DH    2 2 16 16 4 2  
  3هندسه  18و  17ۀ سؤال: * ساده * صفحمشخصات  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -122
  آوريم: دست مي را به شده  حاصل عبارت خواسته  

AB
       

                

2 1 1 1 3 4 6 82 2 21 4 5 2 21 7 42 14   

  است. 14ترين درايه روي قطر اصلي  بنابراين بزرگ  
  3هندسه  17و  15هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -123
Aچون    B  ماتريسي3 3بايد هر دو  Bو  Aاست، پس  2 هـاي مربعـي تعريـف  هاي يك ماتريس، فقـط بـراي مـاتريس باشند. توان 2

Aوجود ندارند و  B2و  A2شود، پس  مي B2   نيز وجود ندارد. 2
  3هندسه  12ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -124
  ناميم. هاي روي قطر اصلي آن با هم برابر باشند، آن را يك ماتريس اسكالر مي : اگر ماتريسي قطري باشد و تمام درايه1نكتۀ   
  باشد، آنگاه: aهاي روي قطر اصلي  يك ماتريس اسكالر با درايه A: اگر 2نكتۀ   

n

nn
n

aa
a aA A

a a

                     

0 00 0
0 0 0 0
0 0 0 0


 
 

       

   

  هستند. 4هاي قطر اصلي آن همگي برابر  با توجه به نكته، ماتريس موردنظر اسكالر است و درايه  

A

 
 
 
 
 
 

4 0 0 0
0 4 0 0
0 0 4 0
0 0 0 4

   

  داريم: 2مطابق نكتۀ   

    4 4 4 4 164 4 4 4 Aهاي روي قطر اصلي  ضرب درايه حاصل 4

 
 
 
  
 
 
  

4
4

4
4

4

4 0 0 0
0 4 0 0
0 0 4 0
0 0 0 4
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  3هندسه  20ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀني: گز پاسخ -125
  دهيم. نشان مي Oهاي آن صفر باشند را ماتريس صفر ناميده و با  نكته: ماتريسي كه تمام درايه  
  آوريم: دست مي را به A2ابتدا ماتريس   

A
     
           
          

2
0 2 3 0 2 3 0 0 8
0 0 4 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

   

  آوريم: دست مي را به A3حال ماتريس   

A O
     
            
          

3
0 2 3 0 0 8 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

   

  ريم:شود، دا  مي Oمرتبۀ خود ضرب شود، حاصل برابر ماتريس  در هر ماتريسي هم Oبا توجه به اينكه ماتريس   
nA O A O A O A O       3 4 5    

nازاي  بنابراين به      است. 3برابر  nاست و كمترين مقدار  Oبرابر  nAماتريس  ،3
  3هندسه  21ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ -126
  نويسيم: را مي Aتعريف ماتريس با توجه به   



   
                    

ij ij

m m m
m i : i j

A a : a A m m m
m i : i j

m m m
3 3

1 1 1
2 2 2
3 3 3

   

  هاي پايين قطر اصلي است، پس داريم: هاي باالي قطر اصلي چهار برابر مجموع درايه مجموع درايه  
 (m ) (m ) (m ) (m ) (m ) (m ) m ( m ) m m

m m
                  

     

1 1 2 4 2 3 3 3 4 4 3 8 3 4 12 32
9 36 4

   

  3هندسه  18و  17، 15هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -127
  آوريم: دست مي به Aرا با توجه به ماتريس  شده  سمت چپ تساوي دادهابتدا   

A A I
m m m
         

                   

1 1 1 1 2 0 3 122 2 0 2 2 2   

  آوريم: دست مي را به mحال از تساوي گفته شده، مقدار   
m

A(A I) I
m m m m( m)

m m
m m

m
m m (m )(m )

m

            
                          
     

                  

2

1 1 3 1 1 0 1 3 1 02 2 2 2 0 1 6 2 2 2 0 1
3 0 3

6 2 0 3
12 2 1 3 1 0 3

   

mدست آمده،  هاي به از اشتراك جواب    3 قبول است. قابل  
  3هندسه  21ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀني: گز سخپا -128
  رسانيم: مي 2سمت ديگر برده و طرفين تساوي را به توان  را به A2، ابتدا در تساوي داده شده، A4دست آوردن  براي به  

A A I A I A A (I A) I A A I (I A) A I A A I A                   2 2 4 2 22 2 2 4 4 4 2 4 5 8 4 5 12   
Aت آوردن حاصل دس حال براي به   B4  طرفين تساوي را درB كنيم: از راست ضرب مي  

BA I A A B B AB A B        
                        

4 4 43 1 15 12 35 12 5 12 5 124 2 20 24 4   

  3هندسه  20ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -129
 Sin Sin Cos   2   نكته:  2

  آوريم: ست ميد  را به A2ابتدا ماتريس   

Cos Sin Cos Cos Sin Cos
A

Sin Cos Sin Sin Cos Sin

Cos (Cos Sin ) Sin Cos (Cos Sin )

Sin Cos (Cos Sin ) Sin (Cos Sin

        
   
           

        


        

2 22
2 2

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 5 15 15

15 15 15 15 15 15 15
Cos Sin Cos

A
) Sin Cos Sin

     
    
       

2
2

15 15 15
15 15 15
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  كنيم: را محاسبه مي A20دست آمده، ماتريس  با توجه به رابطۀ به  
A A A A A A A A A A A         2 3 2 4 3 2 20   

  است، پس داريم: Aهاي ماتريس  همان مجموع درايه A20هاي ماتريس  مجموع درايه  

Cos Sin Sin Cos Sin           2 2 1 315 15 2 15 15 1 30 1 2 2   

  3هندسه  11ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ -130
  هاي ماتريس داريم: نوشت كه طبق تعريف درايه mnaصورت  توان به با توجه به ماتريس داده شده، درايۀ سطر آخر ستون آخر را مي  

mn
na m n mn m( n) n m

n
         


20 3 2 0 3 2 3   

mچون     nاست و  0  nاست، پس  0 3 nاست، بنابراين:  0  3   
  كنيم: باشد. براي هر دو حالت بررسي مي 2يا  1تواند  فقط مي nبايد اعدادي طبيعي باشند،  nو  mو چون   

درايه دارد. 8كثر حدا Aماتريس 
n m A

n m A






     

     


1 1

4 2

21 12
42 41

   

  رياضيات گسسته 3و  2هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -131
  صورت زير است: به 3و  2، 1هاي  هاي نقض گزينه مثال  
  1 (     A , , , B , , C ,  1 2 3 1 2 1 3   
  2 (     A , , , B , , C , ,  1 2 3 1 2 1 2 5   
  3 (n P    43 2 1 15   
n  بگيريم، داريم: nاست. اگر اولين عدد را  رو روبهصورت  درست است و اثبات آن به 4حكم گزينۀ    (n ) (n ) n (n ) k        1 2 3 3 3 1 3   
  مثال نقض ندارد. 4بنابراين گزينۀ   
  رياضيات گسسته 3و  2 هاي همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -132
  حل اول: راه  

                     شده داريم: به نامعادلۀ داده با توجه   xx x x x x ( x) x x            
2 02 3 2 3 20 1 0 1 0 1 0   

xپس اگر      4شده در گزينۀ  هستند، ولي عدد داده 1تر از  بزرگ 3و  2، 1هاي  شده در گزينه شده نادرست است. اعداد داده باشد، رابطۀ داده 1

2ين است. بنابرا  1تر از  كوچك
  شده نيست. مثال نقض براي گزارٔه داده 2

  حل دوم: راه  
تر  تري برسند، كوچك تر برسند، مقدار بيشتري دارند و اعداد بين صفر و يك هرچه به توان بزرگ هرچه به توان بزرگ 1تر از  دانيم اعداد بزرگ مي  

در معادلۀ ماند. بنابراين  مي  شود، ولي اگر به توان فرد برسد، منفي باقي سد، مثبت ميشوند. از طرفي هر عدد منفي به توان زوج بر  مي

x x2 2ها فقط  كنند. در گزينه جز صفر صدق مي به 1تر از  ، اعداد كوچك3
  است. 1تري از  عدد كوچك 2

  رياضيات گسسته 5ۀ ساده * صفحمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -133
ها): گاهي براي اثبات يك گزاره الزم است همۀ موارد ممكن در مورد مسئله را در نظر بگيـريم. بـه ايـن  نكته (اثبات با در نظر گرفتن همۀ حالت  

  گويند. مي» ها اثبات با در نظر گرفتن همۀ حالت«روش اثبات، 
  زيرمجموعه دارد. n2عضوي تعداد  nنكته: يك مجموعۀ   
  گيريم: ها را در نظر مي با توجه به نكته همۀ حالت  

n (n )n 2 21
4

1 1
2 9
3 36
4 100
5 225
6 441

   

nازاي  شده به با توجه به جدول، حاصل عبارت داده   , , , 1 2 5 ، مقداري صحيح و فرد است. بنابراين 6 A , , , 1 2 5 كه تعداد  6
42   زيرمجموعه دارد. 16
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  رياضيات گسسته 5و  3هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -134
  شود كه: روش اثبات مستقيم ثابت مي نكته: به  
  ) عدد فرد به هر تواني برسد، فرد است.1  
  ضرب هر دو عدد فرد، عددي فرد است. ) حاصل2  
  عدد فرد، عددي زوج است.) مجموع هر دو 3  
  نيز اعدادي فرد خواهند بود. yو  xعددي فرد است و در نتيجه  20201399با توجه به نكته واضح است كه   
xيعني ها  نيز فرد هستند و طبيعتاً مجموع آن y4و  x4گيريم كه   اينك نتيجه مي   y4   عددي زوج خواهد بود. 4
  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  رياضيات گسسته 6و  5هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -135
هـاي  اي از استدالل ا و دنبالهه كنيم كه حكم نادرست باشد، سپس با استفاده از قوانين منطق گزاره روش برهان خلف فرض مي نكته: در اثبات به  

شود  رسيم و از آنجا (با توجه به منطقي بودن همۀ مراحل)، معلوم مي درست مبتني بر فرض، به يك نتيجۀ غيرممكن يا نتيجۀ متضاد با فرض مي
  گردد. كه فرض نادرست بودن حكم باطل است و درستي حكم ثابت مي

گنگ و  و  اگر       گويا باشد، عدد  2 توان نوشت: كمك برهان خلف مي حتماً گنگ است. براي اثبات اين موضوع به  
كنيم  فرض مي    2 دانيم  عددي گويا باشد، از طرفي مي   :نيز گويا است، پس داريم  


¸ÃÎoö Íμ]

ª¹¬ IÄ¼¬

IÄ¼¬

IÄ¼¬

a (b ) a a a ab ( )
a b b b b(b )
b

                      
 

2 0 13 30 
   

با توجه به نتيجه، فرض نادرست است و     2 .حتماً عددي گنگ است  
حال براي بررسي گويا يا گنگ بودن     2   هاي زير را در نظر گرفت: توان مثال مي 2

IÄ¼¬

ª¹¬

        
  
         
  

2 2

3 2 2 3 3 3
3

2 2 2 4
2

2 4 1 2 2 4
1 2

   

بنابراين     2   ممكن است گويا يا گنگ باشد. 2
  رياضيات گسسته 6و  5، 3هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -136
هـاي  اي از استدالل ها و دنباله زارهكنيم كه حكم نادرست باشد، سپس با استفاده از قوانين منطق گ روش برهان خلف فرض مي نكته: در اثبات به  

شود  رسيم و از آنجا (با توجه به منطقي بودن همۀ مراحل)، معلوم مي درست مبتني بر فرض، به يك نتيجۀ غيرممكن يا نتيجۀ متضاد با فرض مي
  گردد. كه فرض نادرست بودن حكم باطل است و درستي حكم ثابت مي

  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  

كنيم  : فرض مي1زينۀ گ  
a
  عددي گويا باشد: 1

 ª¹¬ IÄ¼¬

m n(n ) a (m )
a n m
    

1 0 0   

  به تناقض رسيديم، پس فرض ما نادرست و حكم درست است.  
  فرد نباشد، پس زوج است و خواهيم داشت: aشود، زيرا اگر فرض كنيم  : با برهان خلف ثابت مي2گزينۀ   

 Z»p
k

a k (k ) a k ( k ) k


     2 2 22 4 2 2 2Z   

  (فرض گزاره) در تناقض است، پس حكم صحيح است. a2كه با فرد بودن   
شود و عددي گويا است.  : همواره درست نيست، زيرا اگر عدد گوياي صفر را در نظر بگيريم، در ضرب صفر در هر عددي حاصل صفر مي3گزينۀ   

  شود. استفاده مي» مثال نقض«روش  تدالل بهاز اس 3بنابراين براي رد كردن گزينۀ 
aكنيم  عددي گنگ باشد، فرض مي bعددي گويا و  a: اگر 4گزينۀ    b :گويا باشد  


ª¹¬ IÄ¼¬IÄ¼¬

ma b (n ) m m m m mn a b b b
m n b n b na (n )
n

                   
 

0

0 
   

  به تناقض رسيديم، پس فرض ما نادرست و حكم درست است.  
  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
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  رياضيات گسسته 8و  6هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيز پاسخ: گ -137
ارز گوييم، هرگاه از هريك بتوانيم به ديگري برسيم. در حقيقت تركيب دو شرطي دو گزاره زماني درست خواهد بود كه هر دو  نكته: دو گزاره را هم  

  ارزش) باشند. ارز (هم گزاره، هم
  پردازيم: ها مي از گزينه با توجه به نكته، به بررسي هريك  
x)، از رابطۀ 1در گزينۀ    )(y )  2 3 xشود:  نتيجه مي 0  yيا  2  xو لزوماً  3 y    درست نيست. 5
a، از رابطۀ 3در گزينۀ    b (a b)  2 2   ود:ش نتيجه مي 2

a b a b ab ab a b         2 2 2 2 2 2 0 0 0   
aو اين يعني رابطۀ    b  0   لزوماً درست نيست. 0
a، از رابطۀ 4در گزينۀ    b 2 2   شود: نتيجه مي 0

nm] ·H¼Ua b a b a b a b       5 5 52 2 2 20   
aو اين يعني رابطۀ    b5   لزوماً درست نيست. 5
  كنيم. توان به ديگري رسيد. بدين منظور هر دو طرف رابطه دو شرطي را ثابت مي ، از هر گزاره مي2ما در گزينۀ ا  

®¶I¨ ÍMo¶: A k(k ) A k(k ) k k ( k )           2 21 4 1 4 1 1 4 4 1 2 1  طرف اول  
joÎ®¶I¨ÍMo¶ joÎ joÎA: A B B B B k      4 12 24 1 2   طرف دوم 1

A ( k ) A     24 1 2 1 4 1 k k  24 4 1  4A  4k(k ) A k(k )   1 1    
  پاسخ است. 2بنابراين گزينۀ   
  رياضيات گسسته 8ۀ ات سؤال: * متوسط * صفحمشخص ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -138
  كنيم: شده را ساده مي تساوي داده  

ÆoÎ ¢Lö IÄa b
a

a b a b a b ab a b ab ab(a b)
b

 


            
 

03 3 3 3 2 2 2 2
0

3 3 3 3 0 3 0
0

   

ba«و » ab2«هاي  بنابراين فقط عبارت   ab2   همواره صفر هستند.» 2
  رياضيات گسسته 6ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -139
  كنيم: كمك برهان خلف ثابت مي را به شده  درستي گزارٔه گفته  
aشده عددي فرد باشد، پس هر سه عدد  ضرب سه پرانتز داده فرض كنيم حاصل   b1 1 ،a b2 aو  2 b3 هـا  لزوماً فرد هستند. حال آن 3

  كنيم. قطعاً مجموع سه عدد فرد نيز عددي فرد است. جمع ميرا 
joÎ Ájkø joÎ Ájkø oÿÅ joÎ Ájkø(a b ) (a b ) (a b ) a b a b a b              1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3   

شود، به همين  حكم اوليه درست است. دقت كنيد كه در مجموع پرانتزها، هر عدد با قرينۀ خود ساده و صفر مي ،آمده دست با توجه به تناقض به  
  ها صفر است. دليل مجموع آن

  رياضيات گسسته 4ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -140
  ارزي زير استفاده كرد: توان از هم مي» روش اشباع«ها  نكته: براي اثبات يك گزاره از روش در نظر گرفتن همۀ حالت  

n n(p p p p r) (p r) (p r) (p r)           1 2 3 1 2    
  با توجه به نكته در اينجا داريم:  

(p q) r (p r) (q r)        
  پاسخ است. 3ينۀ بنابراين گز   
  رياضيات گسسته 6و  5هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -141

هـاي  اي از استدالل ها و دنباله كنيم كه حكم نادرست باشد، سپس با استفاده از قوانين منطق گزاره روش برهان خلف فرض مي نكته: در اثبات به  
شود  رسيم و از آنجا (با توجه به منطقي بودن همۀ مراحل)، معلوم مي كن يا نتيجۀ متضاد با فرض ميدرست مبتني بر فرض، به يك نتيجۀ غيرمم

  گردد. كه فرض نادرست بودن حكم باطل است و درستي حكم ثابت مي
tكنيم معادله داراي جواب بوده و اعداد طبيعي فرد  كمك اثبات غيرمستقيم، فرض مي با توجه به نكته و به   , z , y , x طـوري  موجود باشند، به
  : كه 

yzt xzt xyt xyz yzt xzt xyt xyz xyzt
x y z t xyzt

  
          

1 1 1 1 1 1   

 xyztو  yzt ،xzt ،xyt ،xyzها نيز فرد است و اين يعني همۀ اعداد  ضرب آن همگي فرد هستند، پس حاصل tو  x ،y ،zواضح است چون   
اعدادي فرد هستند و در نتيجه سمت چپ معادله كه مجموع چهار عدد فرد است، عددي زوج بوده در حالي كه سمت راست معادله عددي فرد 

  پاسخ است. 1د. بنابراين گزينۀ است و اين غيرممكن است، پس فرض جواب داشتن معادله، باطل و اين معادله قطعاً جواب ندار 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

شام
 ۱   

   |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
ضی

ریا
  

۲۴

  رياضيات گسسته 8و  7، 6هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -142
  درستي ديگري برسيم. گوييم، هرگاه بتوانيم از درستي هركدام به ارز مي نكته: دو حكم را معادل يا هم  
  كنيم: تعيين عالمت مي صورت زير قبول نامساوي صورت سؤال را به مجموعه جواب قابل  

R·

JH¼] ¾ø¼μ\¶

n
n

( , ) ( , )n
n
n


   

        


  


2 1
2

1 21
2
1






   

  ها فقط گزينۀ سوم داراي مجموعه جواب كامالً يكسان است. كه با تعيين عالمت نامعادلۀ اين گزينه داريم: در بين گزينه  

   
  يات گسستهرياض 8و  7هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -143
  يعني:» است 2تر يا مساوي  مجموع هر عدد مثبت با وارونش، بزرگ«كمك اثبات بازگشتي ثابت شده است كه  نكته: در متن كتاب درسي به  

 a a
a

   
10 2  

  كنيم: بندي مي با توجه به نكته، عبارت را تا حد امكان ساده و جمالت را دسته  
x x x y y y z z z t t t k
y z t x z t x y t x y z

x y x z x t y z y t z t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) k
y x z x t x z y t y t z

(x t z t)( ) k
x y z t

    

               

             

                

2 2 22 2 2

1 1 1 1

4

1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 16 16

    
   

  خواهد بود. 16برابر  kبنابراين حداكثر مقدار   
  رياضيات گسسته 8تا  6هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -144
pهـاي  ارز باشند، يعني هر دو درست يا هر دو نادرست باشند، آنگـاه گـزاره هم qو  pنكته: اگر هر دو گزاره    q  وq p  هـر دو درسـت

pهستند و در نتيجه  q .يك گزارٔه درست است  
 qو  pتر است و چون  كنيم كه اثبات آن ساده اي را ثابت مي درستي گزاره qو  pگيريم، يعني بين  ها از ويژگي قبل كمك مي در بعضي از اثبات  

  توان نوشت: شود. در اينجا مي ري نيز ثابت ميارزند از درستي يكي ديگ هم

Swnj ½nH¼μÀ
x y xy x y x y xy x y

x x y y xy x y ( x y) ( x ) ( y )

          

                

22 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

4 9 1 6 2 3 8 18 2 12 4 6
4 4 9 9 1 1 12 4 6 0 2 3 2 1 3 1 0   

  رياضيات گسسته 3و  2هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -145
از هر دو  وجود دارد و همچنين 3است، زيرا در بين هر سه عدد متوالي يك عدد مضرب  6ضرب هر سه عدد صحيح متوالي مضرب  نكته: حاصل  

  عدد متوالي يكي زوج است.
  پردازيم: ها مي با توجه به نكته، به بررسي هريك از گزينه  

Â²H¼T¶ jkø ¾w Joò: a a a(a ) (a )a(a ) k       3 2 1 1 1 6   1گزينۀ  

  2گزينۀ  

  3گزينۀ  

Ç£º −IX¶
: a a a q      52 5 32 10 22   4گزينۀ  6

  سخ است.پا 4بنابراين گزينۀ   
  
  

          


Â²H¼T¶ jkø ¾w Joò: a a a(a ) a(a )(a ) (a a)(a ) k5 4 2 2 3 21 1 1 1 6 



        
 k

: a a a a a k a (k a) k5 35 6 6 6 6 6 

n
n n (n )(n )

n n

( , ) ( , )

 

JH¼] ¾ø¼μ\¶


       

    

     

2
2

2 1
2 0 2 1 0 2

2 1
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  1فيزيك  8 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -146
AU :يكاي نجومي، يكاي طول است كه برابر با ميانگين فاصلۀ زمين تا خورشيد است؛ يعني   / m  111 1 5 10  
  1يزيك ف 16 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -147
متر است. خطاي انـدازه  سانتي 5/0كش  بندي آن است؛ بنابراين دقت اين خط گيري مدرج برابر با كمينۀ درجه گيري يك وسيلۀ اندازه دقت اندازه  

  صحيح است. 1گزينۀ  شود، پس  متر مي سانتي 3/0متر است كه پس از گرد كردن  سانتي 25/0گيري نصف دقت يعني 
  متر است. رقم غيرقطعي دهم سانتيتوجه كنيد كه مرتبۀ   
  1فيزيك  18 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -148

L ( / ) ( / ) ( ) ( )km ( ) ( ) ( ) km                 6 2 5 6 2 2 2 5 181 5 10 3 65 10 60 60 24 3 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10   
  1فيزيك  79و  21هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -149

q±Î q±Î q±Î
q±Î q±Î

q±Î }²Ii
K÷§¶ q±Î }²Ii

kg g g/ / / m mL cm cm / m g
V

V cm V cm


            

      

3 3
3 3 3

10001 8 1 8 1 8
1000 1 8 27153 27 27 12 15

   

K÷§¶
K÷§¶ JA

K÷§¶

m g g
V cm cm

     3 3
27 1

27
   

  شود. ور مي مكعب درون آب غوطه بنابراين  
  1فيزيك  21 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -150



       
             

       

´v]
´v] ´v]

´v]

%

A B A A B B A Bm m m V V ( x)V xV / ( x) x x x
V V V V

x / / x / x100

1 5 2 6 1 4 6 6 4

2 6 5 2 0 8 0 4 40
   

  1فيزيك  15 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -151

/gابتدا نتيجۀ   
cm

  33   كنيم: گيري مي نتيجۀ ديگر ميانگين هارچگيريم؛ سپس بين  در نظر نمي علت اختالف زياد با ديگر نتايج  را به 9

/ / / / g/
cm

  
   3

3 2 3 3 3 1 3 0 3 154   

/gصورت  مده بايد بهآ  دست به ۀنتيج  
cm33   گزارش شود. 2

  1فيزيك  70و  69هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -152
چسـبي  شه و آب بيشتر از نيروي همهاي شي اي مويين (خاصيت مويينگي) آن است كه نيروي دگرچسبي بين مولكول علت باالرفتن آب از لولۀ شيشه  

  رود. تر باشد، آب تا ارتفاع بيشتري در لوله باال مي هاي آب است؛ به همين دليل سطح آب درون لوله مقعر است و هر قدر لوله نازك بين مولكول
  1فيزيك  64 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -153
هـاي  درجۀ سلسيوس است. در حالت كلي، ويژگـي 427درجۀ سلسيوس و در مقياس نانو كمتر و برابر با  1064نقطۀ ذوب طال در ابعاد معمولي   

  فيزيكي اجسام در مقياس نانو متفاوت با ابعاد معمولي است.
  1فيزيك  73 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -154

M NP P gh P g (h h) P /


              


21 2 1 2
1

3 5 0 42 2    

A B B A

B
B A

A

P gx P gx P P ( )gx
PP P
P

           

   

1 2 1 2 0

1   

  1فيزيك  75و  71هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -155

P cmHg P Pa       
175 120 60 60 1350   شود : فشار ناشي از مايع كه به انتهاي لوله وارد مي 810008

F P A / N    
281000 16 210000   

  1فيزيك  76 و 74هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -156
 pI¬ H¼À

gP P P     

P)با رفتن به ارتفاع باالتر، فشار هوا    ) يابد. اي گاز درون مخزن افزايش مي يابد؛ بنابراين فشار پيمانه كاهش مي  

h3
2

hA B

2

1
NM

x
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  1فيزيك  81و  80هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -157
شود و چوب شناور و ساكن است؛ پس برايند نيروهاي وارد بر  چوب وارد مي بر چوب دو نيروي شناوري و وزن  

b(Fسمت باال   چوب صفر بوده و نيروي شناوري وارد بر چوب به W)برابر وزن چوب  (   است. 1(
b(Fپايين  واكنش نيروي شناوري بر آب و روبه   ) شود كه مجموع آن با وزن ظرف محتوي آب  وارد مي(W )2 

شود و نيروسنج مجموع وزن ظرف محتوي آب و نيروي شناوري (كه همان وزن  پايين به نيروسنج وارد مي روبه
  دهد. چوب است) را نشان مي

b bF W F 1   
bF W W W   2 1   عدد نيروسنج : 2

  1فيزيك  83 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -158
  آهنگ جريان شاره در هر دو قسمت يكسان است:  

Aقسمت نازك:  v A v1 1 2   : قسمت ضخيم 2
  سمت نازك است:برابر ق 4برابر قسمت نازك است؛ پس مساحت مقطع قسمت ضخيم لوله  2چون قطر مقطع قسمت ضخيم لوله   

A v A v v v  2 1 2 2 2 14 4   
تندي حركت مايع بيشـتر اسـت،   كه برابر قسمت ضخيم است؛ در نتيجه طبق اصل برنولي در جايي  4تندي حركت مايع در قسمت نازك لوله،   

  فشار مايع كمتر است.
  1فيزيك  85 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -159
متر از فشـار هـواي داخـل كداخل لولۀ افقي، چه از چپ به راست و چه از راست به چپ دميده شود، فشار هواي داخل لولۀ افقي  هرگاه هوا در  

    يد.آ  اال ميبمايع داخل لولۀ قائم  نتيجهدر  ،شود قائم مي ۀلول
  3فيزيك  3 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -160

x v t m
d ( ) ( ) m

x m
            

1 1 1 2 2
2

20 30 600 600 800 1000800


   

t t t s         1 2
80030 30 50 8016   

av
d mv /
t s

  


1000 12 580


   

  3فيزيك  11و  5هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -161
tدر مدت     tتا  0 s   سرعت متحرك ثابت است: 10

x ( ) mv
t s

  
  


11
1

40 60 1010   

tدر مدت    s tا ت 15 s   نيز سرعت متحرك ثابت است: 21
x mv
t s

   
  


22
2

40 40 40
6 3   

av av
v m ma a
t s s


 

      
  2 2

40 7010 14 143 3
18 3 15 9 9   

  3فيزيك  17و  16هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -162


         
  

 



ma
sx at v t x t t

mv
s

22 2
121 6 60 202 60

   

باشند، ابتدا حركت كندشونده است و پس از تغييـر  رالف جهت يكديگخو سرعت اوليه، در حركت با شتاب ثابت روي خط راست، وقتي شتاب   
  شود. جهت حركت، تندشونده مي

v at v t t s       12 60 0 5   
tاز     tتا  0 s   حركت كندشونده و پس از آن تندشونده است. 5
  3فيزيك  15 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -163
زمان خطي است، يعني شتاب حركت متحرك ثابت است؛ پس شتاب آن در هر لحظه با شتاب متوسط آن در هر بازٔه زماني برابر  -نمودار سرعت  

  است:

av
v ( ) ma a
t s

  
   

 2
20 20 58   

bF

bF W2
W1

x 1

x 2

d
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  3فيزيك  15 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -164
  كت با سرعت ثابت هستند:هر دو حر  

A x vt x
AA

A
A

x m
x tx mv

t s

 
  


   

    

400
50 400400 508




   

 
  


    

     


B x vt x

BB
B

B

x m
x tx mv

t s

200
10 200200 1020

   

A B A Bx x t t t t s x x m            50 400 10 200 60 600 10 100   
A ،Axنقطۀ شروع حركت متحرك    m 400  است كه نقطۀx m   متر فاصله دارد: 500ٔه  انداز از آن به 100

Ad x x ( ) m     100 400 500   
  )2-1پرسش ( 3فيزيك  4 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -165
  براي آنكه تندي متوسط متحرك با بزرگي سرعت متوسط آن برابر شود، بايد جهت حركت متحرك ثابت باشد.  
tجهت حركت متحرك در    s tست كه شامل كند؛ پس جواب بازٔه زماني ا تغيير مي 10 s   نباشد. 10
  3فيزيك  17و  15هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -166

t sv

v v v mx t v
s

 

 
         

3 0
018 3 122 2

 


   

mv at v a a
s

       20 3 12 4   

tبا توجه به تقارن سهمي، متحرك در    s xبراي بار دوم از نقطۀ  6 m tكند؛ بنابراين دو ثانيه بعد از آن يعني در  عبور مي 30 s   داريم: 8
mv at v
s

       8 4 12 32 12 20   

  3فيزيك  20و  15هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -167
را رسم كرده و سپس بـا اسـتفاده از زمان اتومبيل  -ابتدا نمودار سرعتحل اول: راه  

  الزاويه داريم: تشابه دو مثلث قائم
v mv

s
  1 1

6 2448 12   

tزمان در مـدت  -مسافت موردنظر برابر است با مساحت زير نمودار سرعت   s 6 

tتا  s 12:                                                           x m
   

24 48 6 2162   

  حل دوم: راه  

av
v ma a a
t s

 
    

 2
48 0 412   

mv at v v( )
s

      6 4 6 0 24   

v v
x t m

 
     1 2 24 48 6 2162 2   

  3فيزيك  17و  15هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -168
tدر لحظۀ    s tكند و در لحظۀ  تحرك از مبدأ مكان عبور ميم 12 s   شود. سرعت آن صفر شده و جهت حركت عوض مي 5

t s

v at v a v

m mx at v t x a , v
ss

x m , x a v a v

     

      

           


2
2

12

0 5
1

2 102
124 0 12 12 12 24 0 6 22

 

  

  

   

x at v t x x t t      2 21 10 242     

t sx m     5 25 50 24 49  
( ) ( ) m         49 24 0 49 25 49 74   

6 12

48

v1

t(s)

mv( )s
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  3فيزيك  20 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -169
tدر مدت    s tتا  5 s   كند: حركت مي xسو با محور  سرعت متحرك مثبت است و متحرك هم 14

                                                              S m
  1 1

9 10 452   

  كند: حركت مي xالف جهت محور ها سرعت منفي است و متحرك در خ در ساير زمان  
  

      

 






S S m2 2 3

2
1

5 10 13 9 27 1010 1352 2 2
135 345

   

  3فيزيك  21و  15هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -170
t s

t s t s

v v v
v at v

v v ( v ) v


 

                

6
10 6

4 6 24
6 4 24 24

 


 
   

vجايي از رابطۀ  در هر قسمت شتاب ثابت است و جابه   v
x t


  1 2

  شود: حساب مي 2

t sv vt s t s t sv v v v v (v )x x x x (v )      
               106 6 10

1 2
246 4 10 12 102 2 2

  
   

av t s
(v )x m mv v v v v v

t s s
 

              
 6

12 10 12 20 12 8 24 8 24 3210


      

  3فيزيك  13و  11هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -171

av    در بخش اول سرعت متحرك ثابت است:  
x mv v
t s

 
    


0 20 45   

  t s )mv                                      ؛ بنابراين:؟)چرا( در بخش اول نمودار قرار دارد 8 )
s

 8 4  
xدر بخش دوم، متحرك در مكان    m 30 :ساكن است و در بخش سوم حركت، سرعت متحرك ثابت است  

av av
x m m v v( ) v( ) ( ) mv v v( ) a /
t s s t s

     
         

    2
20 0 24 8 4 44 24 4 0 530 25 24 8 16   

  3فيزيك  13 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -172
AB ABAB v t ( ) m km      30 10 60 18000 18   

BC
AB

BCBC AC AB km t s min
v


          

330 1012 18 30 600 1050   

av
AB BC

x AC mv
t t t s


   

    
12000 10600 600   

  3فيزيك  18 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -173

B C C

B BC

v a AB v vACv v a x ( )
v AB vv a AC

           
  

2
2 2 22 1 2

0 22 5 5
0 2

   

A C C
av C

v v v
v v

 
  

0 1
2 2 AC Aدر قسمت  2 B B

av B
v v v

v v
 

  
0 1

2 2  ABدر قسمت  2

Cبرابر با همان نسبت  AB هب AC متوسط در مسير سبت سرعتپس ن  

B

v
v

  است. 5 يعني 

  3فيزيك  14و  13هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -174
tلحظۀ    s متر باشد، يعنـي  30كند و در اين زمان فاصلۀ دو متحرك از يكديگر بايد برابر  مكان عبور مياز مبدأ  Aزماني است كه متحرك  5

Bxدر مكان  Bمتحرك  m   قرار دارد. 30

B
B

B av B
B

x mv v x t
t s

 
      


30 20 2 2 205  

A
A

A av A
A

x ( ) mv v x t
t s

  
      


0 40 8 8 405   

A Bx x t t t t s        8 40 2 20 6 60 10   
tرسند، يعني  به هم مي ثانيه بعد از اينكه دو متحرك 3   s 13:   

t s
A B A Bx x ( t ) ( t ) t x x m            138 40 2 20 6 60 6 13 60 18   

10

10

105 14 t(s)

mv( )s

18 27
S3S3

S1
S2
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  3فيزيك  18و  15هاي  صفحه*  شوارد : * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -175

t s

v at v
m mv a a
s s

mv
s


 

         



  

2

1

10 14 1 10 4

14



   

mv v a x v ( ) ( ) ( ) v v
s

                 2 2 2 2 22 1 2 2 22 14 2 4 90 30 196 960 1156 34   

  3فيزيك  13 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -176
  

       
  





x vt x
mv v v
s

x m
40 20 60 20 100 5

60
   

x t t t s       
1805 60 120 5 60 365   

  3فيزيك  17 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -177
xاين متحرك از    m 20 كند و تا  شروع به حركت ميt s كنـد،  حركت مي xخالف جهت محور و بعد از آن در  xدر جهت مثبت محور  4

tدر  xبيشينۀ مقدار  پس  s زمـان كـه يـك  -هاي كمتر از اين مقدار بيشينه، عبور خواهد كرد (به نمودار مكانxاست و متحرك از همۀ  4
  سهمي است فكر كنيد)

x( ) x( ) m x( ) m
      

4 304 0 60 4 60 20 802   

  افتند. اتفاق نمي 3و  2، 1هاي  شود؛ بنابراين گزينه بيشتر نمي m80از  xيعني   
  3فيزيك  15 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -178
(يعنـي  Mتـا نقطـۀ  B) از نقطـۀ 2شود، اتومبيـل ( جا مي متر) جابه 300ٔه  انداز (يعني به Mبه نقطۀ  A) از نقطۀ 1در مدت زماني كه اتومبيل (  

  نشان دهيم، داريم: v2و  v1ترتيب با  به Mها را در نقطۀ  هاي اتومبيل كند. اگر سرعت متر) حركت مي 100ٔه  ندازا به
v

t vvv vx t
v v vt


             

2
11

1 2 2

0100 2 3 302 300 2

   

  3فيزيك  17و  15هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -179
a v m mv at v a a v

a v ss

               2
10 15 5 10 2 200 10


 


   

x at v t x x x m           21 125 2 1 20 1 442 2      

x t t  2 20 44   
  3فيزيك  17و  15هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -180

B

B
B

mv
s x t

x m


    

 

10 10 200
200

   

A A
A

A

v , x
x tma

s

  

 

 


2
2

0 0

2

 
   

A B A Bx x t t t t t s x x m            2 210 200 10 200 0 20 400   

  
  1شيمي  4ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -181
  نام سحابي ايجاد شد.  هاي گازي به با گذشت زمان و متراكم شدن گازهاي هيدروژن و هليم توليدشده، مجموعه  
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  1شيمي  5ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -182
  وان نوشت:ت هاي متن پرسش مي بر اساس داده  

e p
n p

n e n (p ) n p
n p

n n p
n p

 

 

        

 
       

3
70
11 3 11 8

70 2 78 39 318

   

Xبنابراين    3  الكترون است. از طرفي  28دارايF199  دارايp9 ،e9  وn10 است. 28آن هاي زيراتمي  است و مجموع ذره  
  1شيمي  6ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -183
  درست است. 2بر اساس جدول زير، گزينۀ   

  oμøï´Ãº ÁnHkÄIQ   

71 H  61 H  51 H  41 H  31 H  21 H  11H  
  نماد ايزوتوپ

 هاي ايزوتوپ ويژگي
232 3 10/ 

  ثانيه 
222 9 10/ 

  ثانيه 
229 1 10/  

  ثانيه
221 4 10/  

  ثانيه
  عمر نيم  پايدار  دارپاي  سال 32/12

  درصد فراواني در طبيعت  9885/99  0114/0  ناچيز  (ساختگي)  (ساختگي)  (ساختگي)  (ساختگي)
  1شيمي  8تا  6هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -184
  درست است.» ب«فقط عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  باشد، ناپايدارند. 5/1ها برابر يا بيش از  هاي آن ها به پروتون نهايي كه نسبت شمار نوترو  الف) اغلب هسته  

  عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي كاربرد دارد. به U235پ) فقط   
  شوند. اي در طبيعت يافت مي از عنصرهاي جدول دوره %78تقريب   ت) به  


92 100 78118   

  1شيمي  19تا  15هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -185
F F

M M (M M ) (M M ) ( ) ( ) /          2 31 2 1 3 1
5 1524 1 2 24 35100 100 100 100   

( ) ( ) ( )      80 12 5 13 15 14   اتم 100ها در  شمار نوترون 1235
·»oU¼º ·»oU¼ºmolmol Mg/ g Mg / mol

/ g Mg mol Mg
  

1235148 7 24 724 35 100   

  1شيمي  33و  32 ،11تا  7هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -186
 45برابر با  F) قرار دارد. عدد اتمي عنصر 4در يك گروه (گروه  Ti22است و با عنصر  40برابر با  Aاست، بنابراين عدد اتمي  D ،Tc43عنصر   

  است. 27برابر با  Ar18است و اختالف عدد اتمي آن با گاز نجيب سوم يعني 
  1شيمي  19تا  15هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيسخ: گز پا -187

jHk÷U
jHk÷U

O

O





16
17

9
11

   

¸Ã«ºIÃ¶ ÂμUH ³o] ( ) ( )O /  
 


9 16 11 17 16 559 11   

¸Ã«ºIÃ¶ Â²¼¶ ³o]O / / g mol    12 2 16 55 33 1  
  1شيمي  19تا  16هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -188

³o¬ nj IÀï´UH −¼¶ jHk÷Ux y
mol (x y)molatom x yN O g

( x y)g mol x y
 

   
 

1 4 44 4 14 16 1 14 16   

mol atomg
g

  
1 11 27   Alگرم فلز  1ها در  تعداد مول اتم 27

x y yx y x y x y /
x y x


        


4 4 7 108 108 98 112 10 4 2 514 16 27   
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  1شيمي  23تا  19هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -189
  خط وجود دارد. 15اگر الكترون در اليۀ ششم باشد، در كل احتمال ايجاد   

n(n ) 
  

1 6 5 152   يكل خطوط طيف 2

(پرتوهاي حاصل از بازگشت الكترون به اليۀ دوم)    خط رنگي در ناحيۀ مرئي 4
  پرتو)، طول موج كمتري نسبت به ناحيۀ مرئي دارند و در محدودٔه فرابنفش هستند. 5پرتوهاي حاصل از بازگشت الكترون به اليۀ اول (  

  15 9   سرخپرتوهاي فرو  6
  هاي زير در محدودٔه فروسرخ هستند: در واقع انتقال  

n n , n n , n n
n n , n n
n n

        
     
  

6 5 6 4 6 3
5 4 5 3
4 3

   

  1شيمي  24تا  22 هاي همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -190
  نادرست است. » پ«فقط عبارت   
  خط رنگي در طيف نشري خطي خود است. 4پ) هليم داراي بيش از   
  1شيمي  31ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -191

  (n l) هاي  زيراليهs6  وd4  و از  6برابر با(n l) هاي  زيراليهp6  وd5 )7تر است. در بين اين دو زيراليه، ) كمd4  كـهn  ،كمتـري دارد
  پذيرد. زودتر الكترون مي

  1شيمي  32ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -192
 صورت به رتيبت به Cr24و  Cu29بر اساس قاعدٔه آفبا، آرايش الكتروني    Ar d s9 23 و  4 Ar d s4 23 است، در صورتي كه آرايش واقعي  4

صورت  ها به يا پايدار آن Ar d s10 13 و  4 Ar d s5 13   باشد. مي 4
  1شيمي  33تا  28هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -193

 Se : Ar d s p  
10 2 434 18 3 4 4   

l) داراي %50الكترون (يعني بيش از  Se ،4الكترون موجود در اليۀ ظرفيت اتم  6از       هستند. 1
  1شيمي  34و  33هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -194

  
IM ¾Ä¯oÄp
IM IÀ¾Ä¯oÄp

(n l ) : d p s
(n l ) : p s
 

 

5 3 4 5
4 3 4   

  صورت زير است: شود، آرايش الكتروني اتم موردنظر به از الكترون اشغال مي s4پس از  d3 و p3پس از  s4با توجه به اينكه   
jHk÷U
jHk÷U

n l p s e

n l d p e

    

    

6 2
10 6

4 3 4 8
5 3 4 16

   

 18، گروه  4دورٔه  : Ar d s p 10 2 63 4   آرايش الكتروني اتم  4
  3شيمي  5و  4هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -195
سديم كلريد  شوند، اما  ي قطبي، در حالل قطبي آب حل مي ها دليل داشتن مولكول موادي مانند اتيلن گليكول و اوره، مادٔه مولكولي هستند و به  

  اصطالح مولكول براي توصيف چنين موادي نادرست است.  يك تركيب يوني است و استفاده از
  3شيمي  4ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ -196
  پيوند اشتراكي وجود دارد. 9 ،پيوند اشتراكي و در ساختار اتيلن گليكول 8 ،در ساختار اوره  

½n»H −¼§Ã±¬ ¸±ÃUH

|| | |

| | | |

. .. .
O H H

.. .. . . ..
H N C N H H O C C O H.. ..

H H H H

          

  3شيمي  6و  5هاي  * صفحه متوسط : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -197
  مربوط به يك استر سنگين با سه گروه عاملي استري است. شده  شكل داده  
  ي نادرست: ها بررسي عبارت  
  عاملي) است. 3الف) مربوط به يك استر سنگين (  
  ين گروه عاملي، به اتم هيدروژن متصل نيستند.ي اكسيژن در ساختار ا  ها ي عاملي استري وجود دارند كه اتم ها در ساختار مولكولي آن، گروه ب)  
  ي ناقطبي بر بخش قطبي، استرهاي سنگين در آب نامحلول هستند. ها دليل غالب بودن بخش اما به ،، بخش قطبي اين مولكول است Aبخش  پ)  
  والس است. در مولكولي در استرها از نوع وان ت) نيروهاي بين  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

شام
 ۱   

   |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
ضی

ریا
  

۳۲

    3شيمي  5ۀ : * متوسط * صفحمشخصات سؤال ▲  1 ۀني: گز پاسخ - 198

   
C                    توان نوشت: يا مي   H O C H O C H O H O  3 8 3 16 32 2 51 98 6 23 3   
  3شيمي  7 * صفحۀ ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -199
  همگن هستند.يي نا ها مخلوط  ها، يي پايدار و برخالف آن ها مخلوط  ها مانند محلول  ها كلوئيد  
  3شيمي  6و  5هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -200

HOفرمول اتيلن گليكول    CH CH OH 2 Cيا  2 H (OH)2 4   است. 2
 Â²¼¶ ³o]  Â²¼¶ ³o]  Â²¼¶ ³o]C H (OH) C H (OH) CHOH ( ) g     3 5 3 2 4 2 12 2 1 16 30   

  ها: بررسي ساير گزينه  
n) زنجير هيدروكربني اولئيك اسيد از فرمول 1   nC H 2   كند؛ بنابراين سيرنشده است. پيروي نمي 1
C) فرمول مولكولي روغن زيتون، 2   H O57 104   است. 6

O
||

O
||

O
||

CH OH HOOC C H CH O C C H

CH OH HOOC C H CH O C C H H O

CH OH HOOC C H CH O C C H

    

       

    

2 17 33 2 17 33

17 33 17 33 2

2 17 33 2 17 33

3   

CH)) جرم مولي استئاريك اسيد از استيك اسيد 3   COOH)3 االتري دارد.بيشتر است؛ بنابراين نقطۀ جوش ب  
  3شيمي  7ۀ * صفح متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -201

  شوند: صورت زير اصالح مي ايرادهاي موجود در جدول به  
  سوسپانسيون  ديئكلو   محلول ويژگي/ نوع مخلوط
   كند نور را پخش مي  كند نور را پخش نمي  رفتار در برابر نور

 ي ريز ماده ها ذره    ا ه و يون  ها مولكول  ي سازنده ها ذره
  3شيمي  11تا  6هاي  * صفحه متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -202
nصـورت  توان بـه با زنجير هيدروكربني سيرشده را مي (RCOOK)اتمي   فرمول شيميايي صابون مايع با كاتيون تك   nC H COOK2 يـا  1

m mC H O K2 1 Cنشان داد.  2 H O K16 31   كند. ها پيروي مي از اين فرمول 2
  3شيمي  11تا  6هاي  * صفحه متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -203
Cصورت  توان به ها درست هستند. فرمول مولكولي وازلين را مي جز عبارت اول، بقيۀ عبارت به   H25   نشان داد. 52
  3شيمي  9و  8هاي  * صفحه ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -204
  يابد. كنندگي آن كاهش مي هاي كلسيم و منيزيم رسوب داده و قدرت پاك صابون با يون  
  3شيمي  9و  8هاي  * صفحه دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -205

RCOONa(aq) MgCl (aq) (RCOO) Mg(s) NaCl (aq)  2 22 2   
  شود: ) ايجاد ميBگرم رسوب ( 9/30دهد و  ) با محلول منيزيم كلريد واكنش ميAمول صابون ( 1/0دار مق  

mol B X g B/ mol A / g B X g mol
mol A mol B

      110 1 30 9 6182 1  

  در نظر بگيريم، خواهيم داشت: nرا  Rاگر شمار كربن در زنجير   
Â²¼¶ ³o]n n(C H COO) Mg n n n n         2 1 2 28 114 28 114 618 28 504 18   

Cبر اين اساس، فرمول شيميايي صابون    H COONa18   است. 37
  3شيمي  10و  9هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -206
كنندگي را  تأثيرگذار هستند. وجود آنزيم و افزايش دما قدرت پاك  ها كننده كنندگي پاك عواملي مانند وجود آنزيم، دما و نوع پارچه بر قدرت پاك  

را بـا قـدرت   ها چربي  ها، كننده ي نخي است، پاك ها ي پلي استري بيشتر از پارچه ها به پارچه  ها چربي دهند. از آنجايي كه چسبندگي افزايش مي
  كنند.  ي نخي پاك مي ها بيشتري از لباس

    

       

    

O
||

O
||

O
||

CH OH HOOC C H CH O C C H

CH OH HOOC C H CH O C C H H O

CH OH HOOC C H CH O C C H

2 15 31 2 15 31

15 31 15 31 2

2 15 31 2 15 31

3
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    3شيمي  11و  10هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀني: گز پاسخ -207
  شوند. ر صنعت پتروشيمي توليد ميهاي غيرصابوني از بنزن و ديگر مواد اوليه د كننده پاك  
  3شيمي  11 * صفحۀ متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -208
C شـده  كننـده غيرصـابوني نشـان داده فرمول شيميايي پاك   H SO Na18 29 صـورت  كربنـي، بـه 18و فرمـول شـيميايي صـابون جامـد  3

C H O Na18 35   است. 2
Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] Â²¼¶ ³o] −¼¶ ³o]C H SO Na C H O Na S O H g       18 29 3 18 35 2 6 32 16 6 42   

  3شيمي  12و  11هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ - 209
   صابون مراغه (صابون طبيعي) افزودني شيميايي ندارد.  
  3شيمي  13و  12هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -210

  شود. هيدروژن توليد مي در واكنش مخلوط آلومينيم و سديم هيدروكسيد با آب، گاز  
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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



 

  
 

 گیرند. می ارقر  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
رچ
فت
د

 ة
مار
ش

1 ة
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ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

شـــریحیت پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 فارسي ادبيات و زبان

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمي

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش

  

  1 ةمايشي شمارزمون آزآ
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 ...............  جز به ها درست است، معني واژگان در تمام گزينه -1

  (قفا: پشت) -(مولع: آزمند) -) (عمله: كارگران)2  (تيمار: توجّه) -(فضل: دانش) -) (ورطه: هالكت)1  
  (هنگامه: شلوغي) -(فروغ: درخشان) -) (زهي: آفرين)4  (قرابت: خويشي) -(نمط: روش) -) (خيره: لجوج)3  

  همگي درست است؟ هاي كدام گزينه با توجه به شماره، معني واژه -2
  مُحال: ناممكن -2    شوخ: آلودگي -1  
  آخُره: ميان دو كتف -4    بيشه: نيزار -3  
  كند. دهد يا كرايه مي كراي: كسي كه اسب و شتر و االغ كرايه مي -6  وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم -5  
  بهيمه: ستوران  -8    بنشن: گلزار -7  
  1 (5- 6- 8  2 (1- 2- 4  3 (2- 3- 5  4 (1- 2- 7  

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» پوييدن -بنان -مُمِد -سنا -قسيم«هاي  معني واژه -3
  رفتن -سرانگشت -مددكننده -روشنايي -) صاحب جمال2  سوي مقصد حركت به -انگشت -ادامه دهنده -پاداش -اندام ) خوش1  
  جوي چيزي و جست -دختران -رساننده ياري -نور -جمال ) صاحب4  تالش -انگشت -دهنده ادامه -ستايش -) زيبارو3  

 است؟ نادرستهاي كدام گزينه از نظر اماليي  يكي از واژه -4

  قالب شعر و نثر -طمأنينه و آرامش -مجسّمۀ دورٔه فراعنه -) دلّاك و قيّم1  
  هاي گچ هاي خشت و خورده پاره -مسلخ گرمابه -مال حالل -زن و تيزپا ) غلغله2  
  بيغوله و ويرانه -علَم و پرچم -خواستن و تمنّا -) صداي خشك و نارسا3  
  يال و غارب -خلف صدق نياكان -نقوش اسليمي -پاره ) پالس و گليم4  

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه  -5
) هرچنــد بــه جــان تحفــۀ غــم پــيش فرســتي1

 

شـــــادي و طـــــرب در دل عشّـــــاق فضـــــايي 
 

) رشتۀ گوهر شـود مـوجي كـه واصـل شـد بـه بحـر2
 

زيــر تيــغ يــار اي جــان پــيچ و تــاب از بهــر چيســت؟ 
 

ــت3 ــن نعم ــكر اي ــه ش ــن ب ــري ك ــقان نظ ــه عاش ) ب
 

ـــاع  ـــاه مط ـــو پادش ـــيعم ت ـــالم مط ـــن غ ـــه م ك
 

ـــر4 ـــبا افس ـــد ص ـــد هده ـــر ننه ـــه س ـــرا ب ) چ
 

ـــت  ـــليمان گف ـــر س ـــبا را ب ـــهر س ـــه وصـــف ش ك
 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«عبارت در كدام  -6
  ي.) كدام اعجاز از اين فراتر كه اگر مخلوق خواستي كه اين معاني در عبارت آرد بسي كاغذ مستغرق گشتي و حقّ سخن بر اين جمله گزارده نشد 1  
  و مكانت يافت و من از محل خويش بيفتادم.) همّت بر فراغ شير مقصور گردانيدم و در نصيب خويش غافل بودم و اين گاو را به خدمت آوردم تا غربت 2  
  خوردن از من سزاوارتر كه مادّت حيات من از شكار غوك بود و امروز ابتاليي افتاده است كه آن بر من حرام گشته است.  ) گفت: كيست به غم3  
  ثار، خود را در اين اعراض كردن در ميان نبيني.سبب اي اي در وجود آيد به ) و عظيم داري آنچه خداي آن را عظيم داشته است و چون از تو ذّره4  

  در كمانك مقابل آن درست آمده است؟» تعليميِ منثور«نام پديدآورندٔه چند اثر  -7
   -گلسـتان (سـعدي) -اتـاق آبـي (سـهراب سـپهري) -سـفرنامه (ناصـر خسـرو) -نامه (عنصرالمعالي كيكاووس) قابوس -نامه (عطار) الهي«  

  »زده (جالل آل احمد) ارزيابي شتاب -)ديوار (محمدي اشتهاردي
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  

  ............... جز بهها درست است،  هر دو آرايۀ مقابل تمام گزينه -8
) بـــه يـــاد لعـــل تـــو و چشـــم مســـت ميگونـــت1

 

ــه مي  ــي ك ــي لعل ــم، م خــورم خــون اســت ز جــام غ
 

 تشبيه) -(جناس 

ـــــه 2 ـــــاد) دارد ب ـــــي فره ـــــر داغ ز محروم جگ
 

ــــد  ــــار برآي ــــينۀ كهس ــــه از س ــــه ك ــــر الل ه
 

تلميح) -(حسن تعليل 
بــاكي عشــق ) عجــز و قــدرت نشــود مــانع بــي3

 

ـــت  ـــي اس ـــيالب يك ـــدا در ره س ـــاه و گ ـــۀ ش خان
 

 تشخيص) -(تناقض 

) بـــــويي شـــــنيده اســـــت ز گلـــــزار اتحـــــاد4
 

ــد  ــس كش ــار و خ ــل از خ ــاز گ ــه ن ــي ك ــر بلبل ه
 

 تشبيه) -(تضاد 

  شود؟ ديده مي» آميزي حس«در چند بيت از ابيات زير، آرايۀ  -9
 شـنوم؟ الف) اين چه بوي است كه از باد صـبا مـي

 

 شـنوم؟ وين چه خاك است كـز او بـوي وفـا مـي 
 

 خيــزد ب) نافــۀ مُشــك تتــاري كــه ز چــين مــي
 

 شــنوم بــويش از سلســلۀ مــوي شــما مــي 
 

 ج) باد صبح از مـنِ خـاكي اگـرش گـردي نيسـت
 

ــي  ــرا م ــرد چ ــخن س ــس زو س ــر نف ــنوم؟ ه  ش
 

 رســد ايــن قاصــد فرخنــده كــز او د) از كجــا مــي
 

ـــي  ـــيدلقا م ـــهِ خورش ـــژدٔه آن م ـــنوم م  ش
 

ــته ــام آورده اس ــاز پي ــبا ب ــد ز س ــه هده  ) گرن
 

 شـنوم اين چه مرغـي اسـت كـزو حـال سـبا مي 
 

 ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  

 ۵ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۱ فارسی      ۱ درس و ستایش :۳ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  ...............  جز بهها تماماً درست است،  هاي مقابل همۀ گزينه آرايه -10  22
) گــر نــداري ســر آن كــز ســر جــان درگــذري1

 

ــــن  ــــه مك ــــتانۀ جانان ــــرگس مس ــــم در ن چش
 

 استعاره) -(مجاز 

) نام نيـك عاشـقان چـون در جهـان بـدنامي اسـت2
 

ـــك  ـــام او ني ـــد ن ـــدنامي برآي ـــه ب ـــاو ب ـــام آن ك ن
 

 تضاد) -(تناقض 

ــــــه3 ــــــي پادش ــــــود ) يك ــــــه ب زاده در گنج
 

ـــــود  ـــــاك و ســـــرپنجه ب ـــــو ناپ كـــــه دور از ت
 

 كنايه) -(ايهام 

اي بـــا مـــي و پيمانـــه ز مســـتي پيمـــان ) بســـته4
 

ــن  ــه مك ــر پيمان ــان در س ــن و ج ــان ك ــرك پيم ت
 

 تشخيص) -(جناس 

  ترتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ به» حسن تعليل، ايهام تناسب، مجاز، تشبيه و استعاره«هاي  آرايه -11
 شـود گـدازم و روشـن نمـي الف) چون شـمع مـي

 

 كاين خود چه آتشي است كه در مـا فتـاده اسـت؟ 
 

 ب) روي دريا در هـم آمـد زيـن حـديث هولنـاك
 

 توان دانست بـر رويـش ز مـوج افتـاده چـين مي 
 

ــويم ــرّه ش ــد غ ــروز چن ــكفتگي ام ــدين ش  ج) ب
 

ــرداييم  ــان ف ــه پژمردگ ــت ك ــن اس ــو روش  چ
 

ــد ــيد برآم ــه خورش ــد ك ــه گوين ــردم هم  د) م
 

ـــابي  ـــك نق ـــب تاري ـــي در ش ـــر برفكن  گ
 

ــاده ــد ي ــرك آم ــرغ زي ــت آن م ــرا حكاي  ) م
 

ــادم  ــقت افت ــو در دام عش ــويش چ ــاي خ ــه پ  ب
 

  ه -ج -الف -ب -) د4  د -ه -ج -الف -) ب3  ب -ج -ه -الف -) د2  د -الف -ج -ه -) ب1  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» اول، دوم، چهارم و ششم«زمان فعل در جمالت  -12

اي را از  اي كه در چند قدمي او خم شده بود و داشت آجر نيمه و قرمز بنّاي خپله با نگاهي تند و تيز به بنّا و ديوار سفيد خيره شد. به سر طاس«  
  »زد. سختي پريده بود. قلبش مثل يك گنجشك اسير در سينۀ او پرپر مي لرزيد و رنگش به هايش مي داشت، نگاه كرد. دست روي زمين برمي

  ماضي بعيد -ماضي ساده -ماضي بعيد -) ماضي بعيد1  
  ماضي بعيد -ماضي ساده -ماضي بعيد -) ماضي ساده2  
  ماضي استمراري -ماضي استمراري -ماضي بعيد -) ماضي ساده3  
  ماضي استمراري -ماضي استمراري -ماضي بعيد -) ماضي بعيد4  

  شود؟ ديده مي» واو ربط«در كدام بيت  -13
ـــرد1 ـــم ز دســـت بب ـــاقي دل ـــان كرشـــمۀ س ) چن

 

ــ  ــرم نيس ــي دگ ــا كس ــه ب ــنيدك ــت و ش ــرگ گف ت ب
 

ــانع بحــر را گــرداب از جــوش و خــروش2 ) نيســت م
 

مهـــر خاموشـــي چـــه ســـازد بـــا لـــب گويـــا مـــرا؟ 
 

ــان3 ــه گم ــن، انديش ــود م ــود و نب ــت ) در ب ــا داش ه
 

ــن  ــتم م ــه هس ــه ك ــن نكت ــد اي ــدا ش ــق هوي از عش
 

ــت4 ــت و نيس ــكرانگيز هس ــكر ش ــو نيش ــم چ ) نطق
 

جــــز زهــــرِ غصــــه بهــــري از آن نيشــــكر مــــرا 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ شده به هاي مشخص نقش دستوري واژه -14
ــرا  ــر م ــهس ــاله هم ــت  س ــق توس ــارز عش  خُم

 

ـــه دل  ـــرا هم ـــه  م ـــوا رويروزه ب ـــت ه  توس
 

  مسند -متمم -مسند -) صفت4  مسند -متمم -نهاد -) صفت3  متمم -مفعول -مسند -) قيد2  متمم -متمم -نهاد -) قيد1  
  در كدام گزينه در همۀ جمالت، ترتيب اجزاي جمله درست است؟ -15

ــت1 ــاقي اس ــت ب ــنج قناع ــود ك ــر نب ــنج زر گ ) گ
 

ـــن داد  ـــدايان اي ـــه گ ـــاهان ب ـــه ش ـــه آن داد ب آنك
 

 

ــــدم2 ــــاد طمــــع ببري ــــن همــــان روز ز فره ) م
 

كـــه عنـــان دل شــــيدا بـــه لـــب شــــيرين داد 
 

 

) خــوش عروســي اســت جهــان از ره صــورت لــيكن3
 

ـــدو عمـــر خـــودش كـــاوين داد  هركـــه پيوســـت ب
 

 (كاوين: مهريه) 

ـــد4 ـــون ش ـــافظ خ ـــۀ دوران دل ح ـــف غصّ ) در ك
 

ـــــدين داد از فـــــراق رخـــــت اي خواجـــــه قوام  ال
 

 

  در كدام گزينه نقش دستوري ضمير پيوسته در هر دو مصراع يكسان است؟ -16
) گــــرم زمانــــه ســــرافراز داشــــتي و عزيــــز1

 

ـــــودي  ـــــتان ب ـــــاك آس ـــــّزتم آن خ ســـــرير ع
 

ــــدليب2 ــــر آواز عن ــــم اث ــــرد در دل ــــون ك ) چ
 

گشـــــتم چنانكـــــه هـــــيچ نمانـــــدم تحملـــــي 
 

ـــان3 ـــي زم ـــق وي اي مفت ـــن ز عش ـــنعم مك ) م
 

ـــــده  ـــــو او را ندي اي معـــــذور دارمـــــت كـــــه ت
 

گــوهر اســرار حســن و عشــق در اوســت) دلــم كــه 4
 

ـــو داري  ـــرش نك ـــو دادن گ ـــت ت ـــه دس ـــوان ب ت
 

  ...............  جز بهشود،  برداشت مي» خودستايي و كِبر«ها مفهوم  از همۀ گزينه -17
ــــوان1 ــــّريخ را ت ــــد م ــــن نباش ــــل م ــــا عق ) ب

 

ــــا  ــــيد را ذُك ــــد خورش ــــن نباش ــــل م ــــا فض ب
 

 (ذكا: شدت گرمي) 

ــــرده2 ــــم در جهــــان ) آنــــم كــــه بُ ــــمِ عِل ام عَلَ
 

بـــــــر گوشـــــــۀ ثريـــــــا از مركـــــــزِ ثَـــــــرا 
 

 (ثرا: زمين) 

) آمـــد نصـــيب مـــن ز همـــه مردمـــان دو چيـــز3
 

از دوســـــتان مـــــذلّت و از دشـــــمنان جفـــــا 
 

  

ــه همــه وقــت چــون فلــك4 ــتم ب ) عــالي اســت همّ
 

ــه همــه وقــت چــون هــوا  صــافي اســت نظــم مــن ب
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 همۀ ابيات كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارند؟ -18  33

ــــت نيســــت ــــن شــــرط آدميّ  گفــــتم اي
 

 گـــوي و مـــن خـــاموش مـــرغ، تســـبيح 
 

  

ــاغ ــاي ب ــد اســت زمســتان دع ــاكَ نعب ــف) ايّ  ال
 

ـــــاكَ نســـــتعين   در نوبهـــــار گويـــــد ايّ
 

ــت ــوراخ اس ــبيح از آن س ــۀ تس ــر دان  ب) جگ
 

ـــود را  ـــانَد خ ـــار رس ـــتۀ زنّ ـــه سررش ـــه ب  ك
 

ــنا ــان آش ــا از طوطي ــد و ثن ــر از حم ــالَم پ  ج) ع
 

 رود پَـَرد چـون ذكـر مرغـان مـي مرغ دلـم برمـي 
 

 پـر نشسـته بـر سـر منبـر د) هزاران مرغ شيرين
 

 خوانــد كــه وقــت انتشــار آمــد ثنــا و حمــد مــي 
 

 خـوانم خندد ثنا و حمـد مـي ) چو رعد و برق ميه
 

 چــو چــرخ صــاف پرنــورم بــه گِــردِ مــاه، گَــردانم 
 

 ج -ب -) الف4  ه -د -) ب3  ه -د -) ج2  د -ج -) الف1  

  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -19
ــــلم1 ــــرفرازي حاص ــــادگي آن س ــــته از افت ) گش

 

ـــت  ـــن اس ـــاه م ـــوار كوت ـــايۀ دي ـــمان در س كĤس
 

) ز فــيض خاكســاري دانــه نخــل پايــداري شــد2
 

شـــود پيـــدا تـــو گـــر از پـــا درآيـــي شهســـواري مي 
 

) ســـعدي چـــو ســـروري نتـــوان كـــرد الزم اســـت3
 

ـــــخت  ـــــا س ـــــي ب ـــــه ضـــــرورت فروتن بازوان ب
 

ـــدان پســـت4 ـــن خاك ـــه ازي ـــزين ك ـــادگي گ ) افت
 

شـــبنم بـــه آفتـــاب ازيـــن بـــال و پـــر رســـد 
 

  ...............  جز بهها با عبارت زير تناسب مفهومي دارند،  همۀ گزينه -20
  » اندر همه كاري داد از خويشتن بده، كه هركه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغني باشد.«  

ــيش1 ــرس ) پ ــروز بپ ــود ام ــوان خ ــن و دي ــتي ك دس
 

ـــوان را؟  ـــي دي ـــردا فكن ـــه ف چـــه ضـــرور اســـت ب
 

ـــو دي رفـــت و فـــردا نيامـــد بـــه دســـت2 ) چ
 

حســاب از همــين يــك نفــس كــن كــه هســت 
 

ــل3 ــاب خج ــيچ ب ــه ه ــر ب ــش محش ــيَم ز پرس ) ن
 

گـــردد از حســـاب خجـــل كـــه خودحســـاب نمـــي 
 

ــــارغ4 ــــردا ف ــــۀ ف ــــردي از انديش ــــس را ك ) نف
 

ــــابش   ــــروز حس ــــر ام ــــابانه گ ــــرديخودحس ك
 

  ها متفاوت است؟ مفهوم كدام گزينه با مفهوم ساير گزينه -21
ــــرو1 ــــوند ب ــــدّ ره ش ــــرت س ــــوه گ ــــزار ك ) ه

 

هـــــزار ره گـــــرت از پـــــا درافكننـــــد، بايســـــت 
 

) ســـختي ايـــام نتوانـــد مـــرا خـــاموش كـــرد2
 

ــده  ــرا خن ــد م ــر باش ــوه و كم ــك در ك ــون كب ها چ
 

سختي دوران به جان سـخت مـا صـائب؟) چه سازد 3
 

ـــاري را  ـــك كوهس ـــت كب ـــروا نيس ـــوه پ ـــغ ك ز تي
 

) كمــر نبســته بــه قصــد هــالك خــود چــون شــمع4
 

ــــرد؟  ــــواني ب ــــاج زر ت ــــان ت ــــزم جه ــــا ز ب كج
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -22
 همه غيبـي تـو بـداني، همـه عيبـي تـو بپوشـي

 

 همه بيشـي تـو بكـاهي، همـه كمّـي تـو فزايـي 
 

  

جويي كه تا فرمـان حـق نبـود چه مي ) ز حق جو آن1
 

ــــردن  ــــوري رواك ــــد از ســــليمان حاجــــت م نياي
 

) نيســـت در قســـمت حـــق ره كمـــي و بيشـــي را2
 

ــرنج  ــيش م ــا ب ــو ي ــر رزق ت ــه نظ ــد ب ــم آي ــر ك گ
 

) چو خاك در شـدم در زيـر پـاي خـود عزيـزم كـن3
 

ـــواريي دارم  ـــتانت خ ـــيش آس ـــه پ ـــزت ك ـــدان ع ب
 

نياز اسـت ز خلـق آنكـه رسـيده اسـت بـه حـق ) بي4
 

ــت  ــمون زده اس ــه مض ــه ب ــود هرك ــظ ب ــارغ از لف ف
 

 است؟ تقابلكدام گزينه با يكي از مفاهيم مندرج در عبارت زير در  -23

آيد،  رود، مُمدّ حيات است و چون برمي است و به شكر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي كه فرو ميمنّت خداي را عّزوجلّ كه طاعتش موجب قربت «  
  »مفرّح ذات. پردٔه ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزي به خطاي منكَر نبُرد.

) گـــر غبـــار بنـــدگي ســـازي طـــراز آســـتين1
 

بــــر درِ قربــــت تــــواني گشــــت خــــاك آســــتان 
 

 (طراز: نقش و نگار جامه) 

ــــو2 ــــان ت ــــه مهم ــــاي آر ك ــــه ج ــــكر ب ) شُ
 

ـــــي  ـــــود م ـــــو روزي خ ـــــوان ت ـــــوَرد از خ خ
 

  

كنــــد ) هركــــه رو در فســــق و عصــــيان مــــي3
 

ــــــي  ــــــم م ــــــدر رزق او ك ــــــزد ان ــــــد اي كن
 

  

پوشـي پـرده بـر افعـال خـود پوشـيدن اسـت ) پرده4
 

ســـتّار خـــوديعيـــب هـــركس را كنـــي پوشـــيده،  
 

  

  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -24
دليــــــل عليــــــل و فكــــــر ســــــقيم ) بـــــه1

 

ــــــديم؟  ــــــفات و ذات ق ــــــد ص ــــــي شناس ك
 

 (سقيم: ناسالم) 

ـــــــــفته2 ـــــــــرد در ذات او آش ـــــــــي ) خ راي
 

ـــــــي  ـــــــب در راه او ب ـــــــت طل ـــــــايي دس وپ
 

 

ـــت3 ـــد گف ـــه خـــود توان ) وصـــف حـــق، حـــق ب
 

ــــــفت  ــــــد سُ ــــــرد ندان ــــــر را خ ــــــن گه اي
 

 

ـــــــال ) خـــــــواهي آن4 ـــــــزد متع ـــــــا ز اي ه
 

كــــــه بــــــود در قيــــــاس عقــــــل، محــــــال 
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 مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -25  44

ـــاموز ـــه بي ـــق ز پروان ـــحر عش ـــرغ س  اي م
 

ـــد  ـــد و آواز نيام ـــان ش ـــوخته را ج ـــان س  ك
 

  

ـــت1 ـــواد شهرهاس ـــن از س ـــي م ـــرمۀ خاموش ) س
 

ــرا  ــد م ــفر باش ــرت در س ــگ عش ــرس گلبان ــون ج چ
 

ـــي2 ـــا دل ب ـــكوت ب ـــر س آرزو خـــوش اســـت ) مه
 

ــــت آرزو  ــــو گوياس ــــود چ ــــه س ــــي چ از خامش
 

) بــا آنكــه اهــل مدرســه اللنــد از ايــن حــديث3
 

آنجــا چـــو نيــك در نگـــري قيــل و قـــال توســـت 
 

قــراري برفروخــت ) عشــق در هــر دل كــه شــمع بــي4
 

ــــه  ــــين پروان ــــود اول ــــار ب ــــب اظه ــــر ل اش مه
 

 
  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب أو املفهومعّین(:  

  : )لّساموات و األرض و جعل الظّلامت و الّنورالحمد للّه الّذي َخلَق ا( -۲۶

  ها و روشنایی در آن است. دهندۀ تاریکی ها و زمین است و قرار ) سپاس از آِن خدایی است که خالق آسامن۱  

  ) حمد و سپاس خدایی را که آسامن و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی برای آن قرار داد.۲  

  ها را قرار داد. ها و روشنایی ها و زمین را آفرید و تاریکی آسامن گویم که ) خدایی را سپاس می۳  

  ها و روشنایی را قرار داد. ها و زمین را آفرید و تاریکی ) ستایش از آِن خدایی است که آسامن۴  

  »:إذا قدرَت علی عدّوک فاجَعِل العفو عنه شکراً للقدرة علیه!« -۲۷

  و را شکرانۀ قدرت یافنت بر او قرار بده!) هرگاه بر دشمنت چیره شدی، بخشیدِن ا۱  

  ) اگر توانستی بر دشمن غلبه کنی، پس به شکرانۀ این چیرگی بر او، او را ببخش!۲  

  ) چنانچه دشمنت را شکست دادی، با عفو منودن او به نشانۀ قدرتت، سپاسگزار خدا باش!۳  

  ها را ببخش! آن) هر وقت که بر دشمنانت قدرت یافتی، به شکرانۀ این قدرمتندی ۴  

  »ایّاک و مصادقة األحمق فانّه یرید أن یَنفعک َفَیرضّک!« -۲۸

  رساند! خواهد که تو سود بربی، ولی به تو رضر می او میچراکه ) بر تو باد دوری از دوست احمق، ۱  

  !رساند کند که به تو سود برسد، ولی به تو زیان می شک او اراده می ) بپرهیز از همراهی احمق، بی۲  

  رساند! خواهد به تو سود برساند، پس به تو زیان می او میچراکه ) از دوستی با نادان برحذر باش، ۳  

  بینی! ) بپرهیز از اینکه با نادان دوستی کنی، زیرا ارادۀ او بر سود رساندن به توست، ولی زیان می۴  

  » یحّب هؤالء القوم!یا أیّها الّذین اهتدوا ملاذا تقولون ما ال تفعلون فإّن اللّه ال« -۲۹

  اید، هامنا خداوند این قوم را دوست ندارد! گویید که انجام نداده یافتگان چرا چیزی را می ) ای هدایت۱  

  دارد! گامن خدا این گروه را دوست منی گویید، بی دهید می اید، چرا آنچه را که انجام منی ) ای کسانی که هدایت یافته۲  

  دارد! گامن خداوند آن گروه را دوست منی گویید، بی دهید آنچه را که می اید، چرا انجام منی ) ای کسانی که هدایت شده۳  

  دار این گروه نیست! دهید، چه خداوند دوست گویید که انجام منی ) ای آنان که هدایت شدید، چگونه چیزی را می۴  

  »لیت أخاک یعتذر من أّمک؛ لعلّها تعفو عن أخیک و تدعو له!« -۳۰

  کرد! بخشید و برایش دعا می کرد؛ شاید مادرت او را می اش برادرت از مادرت عذرخواهی می) ک۱  

  کاش برادرت از مادرت عذرخواهی کرده بود تا شاید مادرت از او بگذرد و او را پیش خود بخواند! ) ای۲  

  کند! ) کاش برادرت از مادرت عذرخواهی کند؛ شاید که او از برادرت درگذرد و برای او دعا۳  

  ) امید است که برادرت از مادرت عذر بخواهد؛ شاید که او برادرت را ببخشد و برایش دعا کند!۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۱

  ) ال تغضب فإّن الغضب مفسدة!: خشمگین نشو، پس هامنا خشم تباهی است!۱  

  ) إمّنا الفخر لعقل ثابت و أدب!: تنها افتخار، داشنت خرد استوار و ادب است!۲  

  تر به دور انسان پیچیده است! ) يف االنسان انطوی العامل األکرب! جهانی بزرگ۳  

  ) فَُفز بالعلم و ال تطلب به بدالً!: علم را مایۀ رستگاری بدان و جایگزیِن آن را نخواه!۴  

 
 

 ۲ و ۱ های درس :۱ قرآن زبان عربی،      ۸ صفحۀ انتهای تا ۱ درس :۳ قرآن زبان عربی،
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   :الخطأعّین  -۳۲  55

  روید! می دانی درخت، چگونه از یک دانه  ) هل تَعلَُم کیف منت شجرة من حبّة!: آیا می۱  

  مس الّتي جذوتها مستَعرِة!: این خورشیدی است که پارۀ آتش آن فروزان است!ش) هذه ۲  

  واسطۀ آن پس از تیرگی، رسسبز منوده است! ) َصیّر األرض به بعد اغرباٍر خرضة!: زمین را به۳  

  ی مجّهز منوده است؟او را به نیروی اندیشمندآنکه ) من ذا الّذي جّهزه بقّوة مفتکرة؟: چه کسی است ۴  

  »آموز از کالس دوم در آن رشکت منوده بودند! روز ششم از این ماه جشنی برپا شد که یازده دانش« -۳۳

  ) کانت قد انعقدت يف الیوم الّسادس يف هذا الّشهر حفلة اشرتک فیها أحد عرش تلمیذاً عن الّصّف اإلثنین!۱  

  فلة اشرتکت فیها إحدی عرشة تلمیذًة من الّصّف الثّاين!) انعقدت يف الیوم الّسادس من هذا الّشهر ح۲  

  ) انعقدت حفلة يف ستّة أیّام من هذا الّشهر کانت اشرتکت فیها أحد عرش تلمیذاً من الّصّف الثّاين!۳  

  ) الحفلة انعقدت يف یوم سادس من هذا الّشهر و اشرتکت فیها إحدی عرشة تلمیذات من الّصّف الثّاين!۴  

۳۴-  ِ   :يف املفهومحیَح الّص َعنيِّ

  ) کأنَّ إرضاَء الّناس غایٌة التُدَرک: لَْن تستطیع أن ترضی شخصاً يف عمرک!۱  

  ) العامل بال عمل کالّشجر بال مثر!: أفضل العلم ما ظهر علی األعضاء!۲  

  : یعلم کلَّ يشٍء کلُّ الّناس!علیم ءٍ شی لِّ ه علی کاللّ  نّ إ ) ۳  

  یطلب العاقل ِعلامً من بعید! لو بالّصین: مل ) أطلُب العلم و۴  

  :مختلفینما فیه جمعان من نوعین  َعنيِّ  -۳۵

  ) نحن قادرون علی قراءة الّنصوص!۲    ) و زانَه بأنجم کالّدرر املنترشة!۱  

  ) عقارب الّساعة تدور من الیسار إلی الیمین!۴  ) الفستان هو ما یلبسه الّرجال و له ألوان مختلفة!۳  

 ۳۶-۴۲( الّنّص أجب عن األسئلة مبا یناسب  ثّم يلإقرأ الّنّص الّتا(: 

ة الّشمس و إنّه  تتشکُّل کامن) ظاهرة  قوس قزح (رنگین« عن ضوء أبیض. عند مرور ضوء الّشمس من  یُنتجبسبب الّضوِء املنترشة عن أشعَّ

ء لِیسیر يف عکس جهة الّتي صَدَرت منه. عندما ینکُرس خالل قطرات املاء يف الغالف الجّوّي، یحدُث لها انکسار ثّم ینعکُس الّضوُء يف قطرة املا

قوس قزح، ضوء الّشمس األبیض ینکرس و  ظاهرةالّضوء داخل قطرة املاء، فإنّه یسیُر يف جهات منحنیّة و لیست مستقیمة و حیَن حدوث 

م إلی مجموعة من األشّعة ذات األلوان املختلفة  »عادًة و تََتَشکّل من سبعة ألوان. یُحدث هذه الظّاهرة يف فصل الّربیع !یتقسَّ

 »:النَّصُّ عن .............. قوس قزح! مل یتحّدث« -۳۶

  ) ألوان۴  ) حدوث۳  ) ظهور۲  ) َجامل۱  

ِ الّص  -۳۷  حیَح:َعنيِّ

  ) یحدث قوس قزح بعد نزول الثّلج!۲  ) لیَست ألوان قوس قزح مختلفة!۱  

  سباب حدوث قوس قزح انکسار أضواء!) ِمن أ ۴  ) ال یأخُذ قوس قزح ضیاءه من الّشمس!۳  

  »:............... ! حینام یتشکّل قوس قزح« -۳۸

  ) تتساقط حبّاٌت بشکل الثّلوج!۴  ) ینکرس ضوء الّشمس!۳  ) نحن يف الّشتاء عادًة!۲  ) تنزل األمطار بعده برسعة!۱  

  :الخطأعّین  -۳۹

  لوٍن بعد إنکسار الّضوء! ) نری سبعة۲  ) لِضوء املنتَج عن أشّعة الّشمس لون واحٌد!۱  

  ) انعکاس الّنور يف قطرات املاء یُکّون تسعة لون!۴  ) إنتاج قوس قزح عن الّضوء األبیض!۳  

 ) ّ۴۰ -۴۲عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(:  

 »:تتشکّل« -۴۰

  یّةو الجملة فعل» ظاهرة«فاعله  فعل و /»شکل« ماّدته -للمخاطب -ُمضاِرعٌ  ِفعٌل ) ۱  

 فعٌل و الجملة فعلیّة /متعدّ  -بزیادة حرفینمزید ثاليّث  -) للغائبة۲  

 فعٌل و فاعٌل و الجملة فعلیّة /الزم -»تشکیل«مصدره  -ثاليثّ ) مزید ۳  

 فعل مع فاعله  /للمعلوم -»متشّکل«اسم فاعله  -»تفّعل«من باب  مزید ثاليثّ ) ۴  

 »:یُنتج« -۴۱

  محذوٌف و الجملة فعلیّةفاعله  /مجهول -الزم -»انفعال«) فعل مضارٌع من باب ۱  

 »إنّ «فعل و نائب فاعله و الجملة فعلیّة خرب لِـ  /»افعال«ِمن باب مزید ثاليّث  -ُمضاِرعٌ  ِفعٌل ) ۲  

 و الجملة فعلیّة» ضوء«فعل مع فاعله  /مجهول -»ُمنتَج«اسم مفعوله  -بزیادة حرفینمزید ثاليّث ) ۳  

  فعٌل و لیس له فاعٌل  /مزید ثاليثّ  -متعدّ  -»ت، جی، «ماّدته  -) للغائب۴  
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 »:ظاهرة« -۴۲  66

  و مجرور» حدوث«صفة للموصوف  / مبنيٌّ  -اإلسم الفاعل -مؤنّث -) مفرد۱  

 إلیه و مجرور مضاٌف  /اإلسم الفاعل -نکرة -معرب -) اسم۲  

 صفة /اليثّ ثّ مصدر من املجرّد ال -»مظاهر«جمعه  -) اسم۳  

  إلیه و مجرور مضاٌف  /مؤنّث -معرب -مزید ثاليثّ  عل مناسم فا -) نکرة۴  

 ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  عّین الّصحیح حسب صیغ األفعال: -۴۳

  ) أنا و صدیقتي تجتهدان أکرث يف درَسین إثنین!۲  ) رجاًء تَکلَّمي حول مشاکلکم یا أخي!۱  

  راين یُساعدونني يف نقل وسائيل الثّقیلة!) أحد جی۴  ) هؤالء یَخِدمَن جمیعاً إلنتصار وطنهّن!۳  

  : ............... ! کأّن ............... باملئة من الّناس ال یَرضون عن رئیس الّدولة الـ«حسب األعداد:  لفراغینلعّین املناسب  -۴۴

  ) عرشون۴  ) عرشین۳  ) عارش۲  ) عرش۱  

   عّین فعالً یرتجم بصورة واحدة فقط: -۴۵

  ) یا لیتني طالعُت درويس قبل أسبوعین!۲  یتّحدون أمام املستکربین! ) لعّل املسلمین۱  

  ) أخي جاهد يف سبیل اللّه مخلصاً!۴  ) ال یتّخذ املؤمنون الکافرین أولیاء!۳  

  نوعه: یختلفعّین العدد  -۴۶

  ) هل تزور ثامن األمئّة يف هذا الّصیف؟۲  ) نحن ننتِظر ظهور اإلمام الثّاين عرش!۱  

  ) الّساعة اآلن هي الّساعة الثّانیة و العرشون!۴  کثیر و ألف طاعة قلیل!) ذنب واحد ۳  

  »جّدي اذا نظر إلی حیاته قال .............. تعوُد أیّام الّشباب ...............ها لَن تعوَد أبداً!«............... عّین املناسب للفراغات:  -۴۷

  أنّ  -إنّ  -) إنّ ۴  إنّ  -لکنّ  -) کأنّ ۳  لکنّ  -لیت -) إنّ ۲  لکنّ  -لعّل  -) لکنّ ۱  

  وقوعه: النرجوعّین ما یدّل علی ما  -۴۸

  ) إنّنا نری الجبال نحسبها جامدة و لکّنها متّر کالّسحاب!۲  ) لعلّني أستطیع أن أحصل علی درجات رفیعة!۱  

  ) إنّه مل یسمعها کأّن يف أذنیه َوقراً!۴  ) إّن ربّک یستعفو عنک لیتک یستغفر منه!۳  

  ن الّصحیح:عیّ  -۴۹

  ) أربعة يف أربعة عرش یساوي خمسین و ستّة!۲  ) ستّون علی خمسة یساوي اِثني عرش!۱  

  ) تسعون ناقص ثالثین یساوي أربعین!۴  ) أحد عرش زائد اثنین یساوي اثنین و عرشین!۳  

  »املسؤولّیة!إّن أهّم حّجة إلثبات ظاهرة الّتعّقل الّشعور ب«يف تعیین املحّل اإلعرايّب:  الخطأعّین  -۵۰

  ) املسؤولیّة: مجرور بحرف جرّ ۴  ) الّشعور: خرب إّن و مرفوع۳  إلیه و مجرور ) ظاهرة: مضاٌف ۲  ) حّجة: اسم إّن و منصوب۱  

 
  باشد؟ يبه هدف م دنيرس ريگام در مس نياول  دٔهبنيز  فيكدام توص -51

  .باشد يراه حق م مودنيپ او در گريار يعامل مددرسان انسان كه  )1  
 .كمال ريدر مس يطلب زودگذر و راحت يها يانسان از خوش ٔهعامل دوركنند )2  
  .شود يها م و موانع حركت انسان ها هيدانش كه موجب شناخت سرما  نيسودمندتر  )3  
  .ودش يم ژهيو  گاهياو در جا  ير يمخلوقات و قرارگ ريانسان بر سا  يدانش كه موجب برتر  نيسودمندتر  )4  
  دهد؟ يم نشان را مورد كدام با خود تقابل وضوح به انسان دشمن نيتر  دشمن -52

  ياخالق وجدان و عقل) 2    گرا خدا فطرت و عقل) 1  
  ياخالق وجدان و يكين به شيگرا ) 4    گرا خدا فطرت و يكين به شيگرا ) 3  
  است؟ مرگ با رابطه در معاد به نيمعتقد  دگاهيد  نيّمب نهيگز  كدام -53

  .است يماد بعد يبرا يغروب و يرماديغ بعد يبرا يطلوع) 2  .است انسان روح و جسم و ايدن بر يانيپا  )1  
  .ديجد  ابعاد يبرا يآغاز  و انسان وجود ياصل قتيحق بر يانيپا ) 4  .است غروب كي يسو به طلوع كي از يپل) 3  
  شود؟ يم انيدوزخ ٔهزمر در او ير يگ قرار موجب ياله يها هيسرما  از كي كدام به انسان يتوجه يب د،ييبگو  ميكر  قران اتيآ  به توجه با -54

  ارياخت و يامبران و پيشوايانپ) 4  ارياخت و ياخالق وجدان) 3  تعقل و ياخالق وجدان) 2  تعقل و انيشوا يپ و امبرانيپ) 1  
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 در شـده انيب مفهوم از برخاسته آن عملكرد و ستيچ ،است دانسته ميكر  قرآن در خوردن قسم قيال  را آن متعال خداوند كه نفس از مرتبه آن -55  77
  باشد؟ يم فهيشر  يۀآ  كدام

  )تَقواها و فُجورَها فَاَلهَمَها( -مطمئنه نفس) 2  )لِلّه يمَمات و حيايَمَ و ينُسُك و يصَالت ِانَّ قُل( -امهلّو نفس) 1  
  )لِلّه يمَمات و حيايَمَ وَ ينُسُك و يصَالت ِانَّ قُل( -مطمئنه نفس) 4  )تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( -امهلّو نفس) 3  
  اند؟ رسانده تحقق مرز به را مورد كدام رند،يگ يم قرار طانيش بيفر  معرض در يطوالن يآرزوها با كه يكسان -56

  يطلب راحت و زودگذر يها يخوش با شدن ريدرگ) 2  گرانيد  از نهيك داشتن و شراب و قمار به اشتغال) 1  
  او يجيتدر  يفراموش و او از يدور  و متعال خداوند از غفلت) 4  ها آن يبرا تيهدا  شدن روشن از پس حق به نمودن پشت) 3  
 نيـا  با يمولو. »ستين باك را تو ينكن فراموش را آن و يكن فراموش را ها زيچ جمله اگر ست،ين يكردن فراموش آن كه است زيچ كي عالم در« -57

  است؟ داشته را فهيشر  يۀآ  كدام مفهوم سمت به يآدم توجه جلب قصد كالم
  )كَفورا اِمّا و شاكِرا اِمّا ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا() 2  )نيالعِب نَهُمايبَ ما وَ االَرض وَ السّماوات خَلَقنا ما وَ() 1  
  )سَّواها ما و نَفسٍ وَ() 4  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ النّاس هايُّا  اي() 3  
  است؟ )اَالبصار تُدركُهُ ال( فيشر  عبارت با يشتر يب ييا معن تقارن در شعر كدام ر،يز  اتياب انيم در -58

ـــا) 1 ـــه م ـــ ك ـــو يا ميباش ـــا ت ـــانِ را م ـــان ج ج
 

ــــا  ــــه ت ــــا ك ــــ م ــــا ميباش ــــو ب ــــم در ت اني   
ــــــــــه) 2 ــــــــــدگانيب ب ــــــــــدهيآفر  نن را نن

 

را ننــــــــــدهيب دو مرنجــــــــــان ،ينـــــــــينب    
ـــــرد) 3 ـــــر خ ـــــخن گ ـــــديبرگز  س ـــــ ن يهم

 

يهمــــــ نــــــديب كــــــه نــــــديگز  را همــــــان    
ــــه) 4 ــــرم هرجــــا ب دشــــت و در و كــــوه بنگ

 

ــــــان  ــــــت از نش ــــــا قام ــــــو رعن ــــــب ت نمي   
  است؟ افتهي يتجل ريز  ۀفيشر  اتيآ  از كي كدام در مطلب نيا  علت. كنند نابودش و رنديبگ را خدا وجود توانند ينم موجودات -59

  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََواب اهللاِ فَعِندَ() 2  )هللا إِلَي الفُقََراءُ أَنتُمُ النَّاسُ يُّهَاا َايَ( )1  
   )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ وَ اهللاُ( )4  )األَرضِ وَ السَّمَاَواتِ فِي مَن ۥلُهُأيَس() 3  

  باشد؟ يآدم يها استعداد تنوع و يطلب تينها  يب يگو پاسخ تواند يم كه است يز يچ گزينه حاكي از كدام -60
  .ها نشيب و ها شهياند  تنوع يايدن در يدمآ  ريتح و يسرگردان به توجه) 1  
  .طلبد يم محكم ٔهاراد و همت البته و ماست يخوشبخت ضامن كه بزرگ يهدف) 2  
  .شود يم ديجاو  يسرا از بردن بهره موجب و است آن شيآرا  و ايدن يكاال ميكر  قرآن ريتعب به آنچه) 3  
  .ياخرو اهداف به لينِ جهت در توجه تمام ساختن مصروف و يويدن و يفرع اهداف از كمال و تمام ممانعت) 4  

  رد؟يگ يم شيپ در را ريمس كدام ،بچشاند او به را واال و قيعم معرفت لذت خداوند خواهد يم كه يكس -61
  .كند يبندگ را خدا ،نحو نيبهتر  به و برده باال را خود يخودشناس تا كند يم تالش )1  
  .كند يم حركت و گذارد يم قدم زيچهر  در خدا دنيد  ريمس در ميتصم و عزم با) 2  
  .دينما  يم درك را خداوند يبانيپشت و حكمت و كند يم هيتك شيخو  فطرت بر) 3  
  .برد يم يپ خداوند يوجود يغنا به ،فقر به نسبت درك شيافزا  با) 4  

  م؟يكن يم اشاره ردمو  كدام به ميكن انيب را آن از يگر يد  محصول ميبخواه اگر و شود يم استعداد ييشكوفا  موجب فهيشر  عبارت كدام اميپ به توجه -62
  يجوان به دنيبخش طراوت -»قُدَْرتِهِ يفِ وَ اهللاِ فِي التَّفَكُّرِ اِْدمَانُ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ« )1  
  يجوان به دنيبخش طراوت -»أَبَداً عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ«) 2  
  قلب يصفا و يپاك -»قُدَْرتِهِ يفِ وَ اهللاِ فِي كُّرِالتَّفَ اِْدمَانُ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ«) 3  
  قلب يصفا و يپاك -»أَبَداً عَيْنٍ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ«) 4  
  باشد؟ يم نهيگز  كدام درشده  انيب مطالب بر ناظر بيترت به ريز  اتياب -63

 تـر يـا گلشـن و گـل در تـو اي باغ تويي خوش 
 

ــا   ــه آني ــازدك ــر س ــرگس ت ــد ن ــل ص ــرآرد گ    ب
 ـــد ـــفا دي ـــور و ص ـــت ن ـــز معرف ـــي ك  دل

 

ـــه   ـــدهر ب ـــدا دي ـــد اول خ ـــه دي ـــزي ك    چي
 ـــم ـــير عل ـــي ش ـــيران ول ـــه ش ـــا هم  م

 

ــــه  ــــاد باشــــد دم حمل ــــان از ب ــــه م    دم ب
  شيدا يپ در ازين -يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا  -جامع اهداف انتخاب ضرورت) 1  
  بقا در ازين -يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا  -خلقت بودن مانهيحك به توجه) 2  
  شيدا يپ در ازين -زيهرچ در خدا تؤير  ۀالزم -خلقت بودن مانهيحك به توجه) 3  
  بقا در ازين -زيچهر  در خدا تؤير  ۀالزم -جامع اهداف انتخاب ضرورت) 4  

  است؟ آمده رونيب سربلند فهيشر  يۀآ  كدام اميپ فهم از .دهد يم سر را »أَبَداً يْنٍعَ طَْرفَةَ نَفْسِي إِلَي تَكِلْنِي الَ اَللَّهُمَّ« ينوا كه كس آن -64
  )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ وَ اهللاُ( )1  
  )شَأن فِي هُوَ يَومٍ كُلَّ األَرضِ و السَّماَواتِ فِي مَن ۥلُهُأيَس() 2  
  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّار ِإنَّ وَ لَعِب وَ لَهو إِلَّا الدُّنيَا الحَياة هَِذهِ مَا وَ() 3  
  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَال صَالِحاً عَمِلَ وَ اآلخِرِ اليَومِ وَ باهللاِ آمَنَ مَن() 4  
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  است؟ اشتهگذ صحه ميمفاه كدام بر بيترت به كند، يم اشاره انسان يوجود ابعاد »پست« و »بلند« به ،يشابور ين ارعطّ كه آنجا -65  88
  .دارد يفرسودگ و ليتحل و هيتجز  كه آنچه -رود ينم نيب از و ماند يم يباق مرگ از بعد آنچه) 1  
  .دارد يفرسودگ و ليتحل و هيتجز  كه آنچه -ستين ير ييتغ گونه چيه يرايپذ  آنچه) 2  
  .رديپذ  يم يمعنو راتييتغ آنچه -رود ينم نيب از و ماند يم يباق مرگ از بعد آنچه) 3  
  .رديپذ  يم يمعنو راتييتغ آنچه -ستين ير ييتغ گونه چيه يرايپذ  آنچه) 4  

  است؟ كدام زير، تيب از مستنبط مفهوم -66
 خشــــك ابــــري كــــه بــــود ز آب تهــــي

 

ـــــــفت آب  ـــــــد از وي ص ـــــــي ناي    ده
  .ستين خودمان از وجودمان كه ميابي يم يا دهيپد  را خود كه است نيا  يخودشناس اثر نياول) 1  
  .نباشد يگر يد  به وابسته كه دارند بخشي يهست به ازين يابي يهست يبرا عالم يها دهيپد ) 2  
  .اوست قدرت و علم درك و خدا يبندگ و معرفت شيافزا  ،يهست جهان در ملأت ۀجينت) 3  
  .اند وابسته خداوند به آن هر در ،شدن جاديا  نخست ۀلحظ مانند موجودات ۀهم) 4  
  است؟ يتعال يبار  اقدس ذات شناخت در انسان ييانا تو  عدم علتِ رگريتصو  نهيگز  كدام -67

  .باشد ها آن محاط كه دارد را يامور  درك قدرت انسان) 1  
  .باشد آن بر طيمح تواند ينم ما ذهن كه دارد يقتيحق خداوند) 2  
  .هاست آن از يذهن تصور ييتوانا  نامحدود، امور يهست شناخت ۀالزم) 3  
  .است آن به انسان ذهن يدسترس و هاحاط مستلزم خداوند، حضور درك) 4  
  است؟ شده ميترس انسان يبرا ياخرو پاداش به دنيرس راه ،فهيشر  يۀآ  كدام در -68

  ).باشد مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن() 1  
  ).خداست نزد آخرت و ايدن پاداش و نعمت ،بخواهد را ايدن پاداش و نعمت هركس() 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() 3  
  )د؟يكن ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه() 4  

  كند؟ يم متبادر ذهن به را يدرست ميمفاه او، ابعاد و انسان با رابطه در ريز  موارد از كي كدام -69
  .شد يم عوض يزندگ دوران طول در بارها بود، جسم به وابسته »ثابت من« اگر) الف  
  .است انسان »ثابت من« يمبنا ،يفرد نيب روابط و نيقوان رشيپذ ) ب  
  .دارد گذشته حوادث در شهير  صرفاً صادقه ياهاؤير ) ج  
  .شود يم شدن فرشتگان مسجود و ياله درگاه به تقرب موجب يخالقا  ليفضا  به روح يآراستگ) د  
  د -ج -) ب4  د -) الف3  ج -) ب2  د -ب -) الف1  

  شود؟ يم اعتقاد نيكدام ظهور و بروز به منجر دهد، ليتشك را انسان افكار و اناتيب ۀشير  گمان و ظنّ كه آنجا -70
  »اهللا ذاتِ يف تَفَكَّروا ال وَ ءيشَ كُلِّ يف تَفَكَّروا«) 2  )ظُنّونيَ اِلّا هُم ِان عِلم مِن بِذلكٍ لَهُم ما وَ() 1  
  )ايالدُّن اتُنايحَ الّا يهِ ما قالوا وَ() 4  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال و() 3  

  است؟ ها نانسا  از دسته كدام نگرش ميمستق بازتاب ،يزندگ يشاداب و نشاط دادن دست از -71
  . رديگ يم شيپ در را مرگ از يفراموش راه كه يطلب تينها  يب انسان) 1  
  .دارند هراس مرگ از گناه بار كوله داشتن ليدل به ،يقلب مانيا  رغم يعل كه معاد به نيمعتقد  از دسته آن) 2  
  . دنبران رونيب خود ذهن از را مرگ فكر دنتوان ينم و دانند يم ينابود را مرگ انسان، به يماد نگاه با كه ها آن) 3  
  .كنند يم جو و جست آخرت در را يقيحق يزندگ و نديب يم زودگذر و كوتاه يخواب همچون را ييا يدن يزندگ كه يافراد) 4  
  ابد؟ي يم تينيع تحت كدام شرايط بيترت به »او يبرا اضطراب و ميب از مونأم ياتيح« و »انسان يويدن اتيح يبرا تلخ يفرجام« خوردن رقم -72

  )صَالِحًا عَمِلَ وَ الĤْخِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( -شود يستين و فنا اريد  يراه باره كي به) 1  
  )صَالِحًا عَمِلَ وَ الĤْخِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( -شود مواجه مرگ با گناه از يبار  كوله با) 2  
  »اِنتَبَهوا ماتوا فَاِذا امٌين النّاس « -شود يستين و فنا اريد  يراه ارهب كي به) 3  
  »اِنتَبَهوا ماتوا فَاِذا امٌين النّاس« -شود مواجه مرگ با گناه از يبار  كوله با) 4  
  د؟كر  جو و جست توان يم نهيگز  كدام در را آن علت و باشد يم فهيشر  عبارت كدام از برداشت مورد مفهوم متعال، خداوند مستمر يرسان ضيف -73

  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -)نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 1  
  )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 2  
  )االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ( -)نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 3  
  )االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 4  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

00
 - 

99
  

دفترچة شمارة 
1 -

 
آزمون شمارة 

1 
عمومي
 ) 

گروه
 

شي
آزماي

 
ساني 

علوم ان
(  

  م؟يبر  يم يپ نهيگز  كدام درشده  انيب مطلب يدرست به م،يده قرار جهموردتو  را آن يابنّ با مسجد كي  ۀرابط ميخواه يم كه آنجا -74  99
  .است متعال خداوند با مخلوقات  ۀرابط از يكوچك  ۀنمون ٔهدهند نشان رابطه نيا ) 1  
  .ندارد ابنّ به يوابستگ چيه مسجد يبقا راستا نيهم در و است مسجد رگ نشيچ و دهنده نظم بنّا) 2  
  .ستين او به وابسته مسجد يبقا اما ،كند يبخش يهست مسجد به توانسته دقت تمام با ابنّ آنكه رغم يعل) 3  
  .است آن از ابنّ ينگهدار  و حفاظت گرو در مسجد يبقا اما ،ندارد وجود ابنّ به يوابستگ چيه مسجد شيدا يپ در) 4  
  شود؟ يم ريضم روشن انسان يبرا قتيحق كدام درك موجب مداوم، و مستمر يآگاه و علم داشتن م،يكر  قرآن اتيآ  به استناد با -75

 )اِمّا شاكِراً و اِمّا كفوراً اِنّا هَديناهُ السَّبيل() 1  
  )ةاآلخِر وَ اينالدُّ ثوابَ اهللاَ فَعِندَ ايالدُّن ثوابَ دُير يُ كانَ مَن() 2  
   )وانيَالحَ يَلَهِ ةاآلخِرَ الدّار ِانَّ و لَعِبٌ و لَهوٌ اِلّا ايالدُّن ةايالحَ هِذه ما وَ() 3  
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ فَال صالِحا عَمِلَ و اآلخر وميَال وَ بِاهللا آمَنَ مَن() 4  

  

76- Where …………… beautiful pictures you took when they arrive back from the printers? 
 1) are you going to put these 2) are you going to put those  
 3) will you put these  4) will you put those 
77- A: I’ve decided to celebrate my birthday.  

B: Oh, have you? How many …………… ? 
 1) people will you invite  2) people are you going to invite 
 3) will you invite people  4) people you are going to invite 
78- One of the most famous sites is VC Notifier, …………… service that sends you …………… SMS or 

e-mail message whenever the system is updated in any way. 
 1) the/ an 2) the/ the 3) a/ a 4) a/ an  
79- A: What is the problem? There are strange noises coming from the engine. 

B: I guess …………… . Let’s get off! 
 1) a car will break down  2) a car is going to break down 
 3) the car will break down 4) the car is going to break down 
80- Of all colors, gray lenses in sunglasses best …………… the eyes against the sun’s harmful rays.  
 1) regard 2) hurt 3) decorate 4) protect  
81- With five of us working, I’m …………… we can finish the job today and deliver it on time, as we 

promised. 
 1) helpful 2) hopeful 3) interested 4) dedicated  
82- In her paper she goes on to argue that scientists do not yet know enough about the …………… of 

the world. 
 1) pressure 2) nature 3) diary 4) donation  
83- The cost of food and clothing has increased in recent years. Similarly, fuel prices have risen quite 

…………… . 
 1) simply 2) nationally 3) safely 4) considerably 
84- If you want to become a …………… individual, you will need to do something amazing in life so 

everyone will remember you.  
 1) distinguished 2) dedicated 3) experienced 4) responsible  
85- The rich nations of the world will have to …………… at least a portion of the debt owed by the 

developing countries in order for the poor nations to make any real improvement. 
 1) provide 2) regard 3) forgive 4) improve  
86- People can also …………… terrible COVID-19 if they breathe in droplets from a person with 

COVID-19 who coughs out. This is why it is important to stay more than 1 meter (3 feet) away from 
a person who is sick. 

 1) take 2) keep 3) obtain 4) catch 
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1010  87- Teachers, for example, often …………… after making an important point to check that students 
understand and to give them time to ask questions. 

 1) record 2) reply 3) pause 4) sense  

 Cloze Test 
Dr. Mohammad Gharib was born in Tehran, Iran, on July 5, 1909. After …(88)… high school in 

1927, he went to Reims, France. He received an M.D. degree in 1937 and, after one year of training 
in pediatrics in Paris, he returned home. In Iran, Dr. Gharib became chairman of the pediatrics 
department, a post he held until his death in 1975. In 1941, he was the author of the first Persian 
textbook …(89)… diseases of children. During a/an …(90)… of 37 years, Gharib taught the 
medicine of childhood to …(91)… students. Many of his students held important positions in 
Iranian medical education. Because of his endeavors and influence, the field was recognized as a 
specialty in 1950 and the Pediatrics Specialty Board was created in 1955. In 1960, he and his 
colleagues …(92)…the Iranian Pediatrics Society.  

88- 1) lowering 2) regarding 3) scheduling 4) completing 
89- 1) from 2) in 3) on 4) with 
90- 1) average 2) span 3) function 4) intonation 
91- 1) thousands 2) thousand 3) thousands of 4) thousand of  
92- 1) founded 2) spared 3) destroyed 4) identified 

 Reading Comprehension I 
In spring 2008, the polar bear was placed on the endangered species list. According to the USA’s 

Endangered Species Act, an endangered species is an animal, plant or any other kind of wildlife 
that is likely to face extinction in its natural habitat. 

The polar bear is the first animal that has been classified as endangered primarily because of 
global warming. Global warming is a form of climate change caused by increased levels of carbon 
dioxide and other greenhouse gases that become trapped in the atmosphere. 

The polar bear’s natural habitat is more at risk of global warming than many other species. 
Polar bears live mainly on the sea ice in the Arctic. This is where they hunt for fish and store fat. 
When the ice melts many polar bears move to land and live off their stored fat. The World Wildlife 
Fund estimates that over 25% of Arctic sea ice has disappeared in the past 30 years.  

It is important that animals such as the polar bear make it onto the endangered species list. 
Once they are on the list there are rules and laws that protect these animals from being hunted for 
food or sport. Agencies also receive money and tools to protect the habitat and save the species. 
Since the Endangered Species Act was introduced in the US in 1973, many species have been taken 
off the list due to increased populations. In fact, it is rare for a species to die out after they make the 
list. Sadly, many species go extinct while waiting for consideration. 

93- In which paragraph(s) has the author used defnition to make himself better understood? 
 1) Only paragraph 1 2) Only paragraph 2 3) Paragraphs 1 and 2 4) Paragraphs 2 and 3 
94- According to the passage, polar bears are more affected by global warming than other animals, 

because ……………  
 1) most of the fish they eat are either already dead or dying. 
 2) they have the lowest population and birthrate. 
 3) there is an ongoing loss of sea ice on which they depend. 
 4) they cannot adapt to the increased carbon dioxide levels. 
95- What does the last paragraph mainly discuss? 
 1) How agencies collect money to save the endangered species. 
 2) Laws that protect endangered animals from being over hunted. 
 3) Species that have been taken off the endangered list in the past years.  
 4) The importance of putting animals at risk of dying out on the endangered species list. 
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1111  96- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
 1) Which species is the most hunted in the world? 
 2) How can we save endangered species from global warming? 
 3) What was the latest animal to be placed on the endangered species list? 
 4) What effect is Endangered Species Act likely to have on polar bear populations? 

 Reading Comprehension II 
Not so long ago almost any student who successfully completed a university degree or diploma 

course could find a good career quite easily. Companies toured the academic institutions, 
competing with each other to recruit graduates. However, those days are gone, even in Hong Kong, 
and nowadays graduates often face strong competition in the search for jobs. Most career 
organizations highlight three stages for graduates to follow in the process of securing a suitable 
career: recognizing abilities, matching these to available vacancies and presenting them well to 
prospective employers. Job seekers have to make a careful estimate of their own abilities. One area 
of estimate should be of their academic qualifications, which would include special skills within 
their subject area. Graduates should also consider their own personal values and attitudes, or the 
relative importance to themselves of such matters as money, security, leadership and caring for 
others. An honest estimate of personal interests and abilities such as creative or scientific skills, or 
skills obtained from work experience, should also be given careful thought. 

97- According to the passage, job seekers should …………… 
 1) attempt to show the employer they have balanced abilities. 
 2) discuss their own abilities in relation to what the employer is looking for. 
 3) aim to give a balanced account of what the employer needs. 
 4) gain experience in word processing. 
98- The underlined word "which" in the text refers to …………… . 
 1) special skills 2) personal values 3) scientific skills 4) academic qualifications 
99- The author, by saying those days are gone, even in Hong Kong, suggests that ……………. 
 1) in the past, finding a good career was easier in Hong Kong than elsewhere. 
 2) it used to be harder to find a good job in Hong Kong than in other countries. 
 3) in the past, people were healthier both physically and mentally. 
 4) nowadays, everyone in Hong Kong has an equal chance of finding a good career. 
100- The passage implies graduates should …………… 
 1) include information about personal attitudes and values in their job applications. 
 2) qualify for any job in their field. 
 3) consider careers which are suited to them as people. 
 4) consider how lucky they are to be able to find careers that provide such things. 
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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



 

  
 

 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
رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
هر 
م

99
 

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  

  1 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 صاصياختمون زآ

00
89
.g
oz
in
e2
.ir
 

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 20 180 161 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 195 181 15 تاريـخ

 دقيقه 12 210 196 15 جغرافيا

 دقيقه 11 225 211 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 20 245 226 20 منطق و فلسفه

 دقيقه 11 260 246 15 روان شناسي

 دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ 160ها:  تعداد كل پرسش
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  كدام گزينه يك عبارت گويا است؟ -101

  1 (x
x



2
2
3

  2 (x
x




1
1  3 (x

x



2
2  4 (( x )

x



21
4   

xدهد. حاصل  ، اعداد يك سطر مثلث خيام را نشان ميزيرد اعدا -102 y z  كدام است؟  
x y z y x1 1   

  1 (41  2 (42  3 (43  4 (44  

x)عبارت گوياي  - 103 )(x )
x (x )
 

2 2
4 1

1
  ؟شود نمي، تعريف xازاي چه مقاديري از  به ،

  1 ( , , 4 1 0  2 ( , , , 4 1 0 1  3 ( ,1 0  4 ( , ,1 0 1   

)در عبارت  -104 x x)2 32   كدام است؟ x4، ضريب 3
  1 (36  2 (36 -  3 (54  4 (54-  

xساده شدٔه عبارت  - 105
x x x x


 

   2
7 1 2 22
3 1 2 3

  با كدام گزينه برابر است؟ ،

  1 (
x 

2
1  2 (

x 
4

1  3 (
x 

2
3  4 (

x 
4

3   

xاي  جمله ترين مضرب مشترك دو چند كوچك -106 x 2 4 xو  4 3   دام است؟ك 8

  1 (x  2    2 ((x )(x x )  22 2 4  

  3 ((x ) (x x )  2 22 2 4    4 ((x ) (x x )  2 22 2 4   

xدر تجزيۀ عبارت  -107 (x x ) x ( x )(x )    4 2 2 26 7 7 8   ، كدام عامل وجود دارد؟1
  1 (x 1  2 (x  2  3 (x  2  4 (x  7   

Aاگر  -108 x x 3 Bو  3 x 23 A)باشد، حاصل عبارت  1 B)(A B)  با كدام گزينه برابر است؟  

  1 ((x )2 31  2 (x 6 1  3 ((x )3 21  4 ((x ) 61   
مدل تبلت، يك وسيله را بخرد. علي به چند طريق  4مدل گوشي و  2تاپ،  مدل لب 3هاي آنالين از بين  خواهد براي تدريس در كالس علي مي -109

  تواند اين كار را انجام دهد؟ مي
  1 (12  2 (24  3 (3  4 (9  
  برويم؟ Cبه شهر  Aتوانيم از شهر  رو به چند طريق مي مطابق شكل روبه -110

  1 (9  

  2 (10  

  3 (16  

  4 (18  

  توان نوشت؟ ، چند عدد زوج سه رقمي بدون تكرار ارقام مي7و  6، 5، 4، 3، 2، 1با ارقام  -111
  1 (60  2 (75  3 (90  4 (120  
  يء متمايز كدام است؟ش 7شيء از  4هاي  تعداد جايگشت -112

  1 (210  2 (420  3 (630  4 (840  
رنگ نباشند. اين كار را به چند  هاي مجاور، هم طوري كه كاشي هاي قرمز، آبي و سبز رنگ كنيم به را با رنگ رو روبهقسمتيِ  4خواهيم كاشيِ  مي -113

  توانيم انجام دهيم؟ طريق مي

   

  پذير نيست. اين كار امكان) 4  36) 3  24) 2  12) 1  
  

 ۱ فصل:۱ آمار و ریاضی      ٩ فحۀص »ترکیب« ابتدای تا ۱ درس ۱ فصل :۳ آمار و ریاضی
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!حاصل عبارت  -114  22 ! !A
! ! !
 


 

9 8 7
6 5   كدام است؟ ،4

  1 (500  2 (525  3 (550  4 (575  
ها اجباري باشد، به چنـد طريـق  اي تشكيل شده است. اگر پاسخ دادن به همه سؤال سؤال دو گزينه 4اي و  سؤال چهارگزينه 8يك آزمون از  -115

  سؤال پاسخ داد؟ 12توان به اين  ميمختلف 

  1 (182  2 (202  3 (222  4 (242   
  نباشند؟ S، ولي شامل حرف باشند Aطوري كه شامل حرف  توان نوشت به حرفي بدون تكرار حروف مي 3چند كلمۀ  SHAKILبا حروف كلمۀ  -116
  1 (27  2 (30  3 (33  4 (36  
  باشد؟ 6وجود دارد كه مجموع ارقام يكان و دهگان آن  300تر از  چند عدد سه رقمي بزرگ -117
  1 (30  2 (36  3 (42  4 (49  
نفر به چند طريق  6كنار هم باشند. اين طوري كه افراد هر خانواده در عكس  خواهند با هم يك عكس يادگاري بگيرند به نفري مي 3دو خانوادٔه  -118

  توانند كنار هم قرار گيرند؟  مي
  1 (36  2 (72  3 (360  4 (720  
P(nاگر  -119 , ) P(n , )  2 3 8 1   كدام است؟ n، مقدار 2

  1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
  توان نوشت؟ م مي، بدون تكرار ارقا6000تر از  رقمي زوج بزرگ 4، چند عدد 9و  8، 6، 5، 4، 2با ارقام  -120
  1 (108  2 (114  3 (120  4 (126  

  
  هاي زير است؟ كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ درست و كامل پرسش -121

  زند، كدام است؟ ها دست به انتخاب مي ترين مواردي كه انسان در علم اقتصاد بر اساس آن مهمالف)   
 »سـيب«جاي نهال  ، به»توت فرنگي«ررسي عوامل گوناگون، براي كسب منفعت و سود بيشتر، تصميم به كاشت باغداري پس از مطالعه و ب«ب)   

  د؟و ش مورد از علم اقتصاد مربوط مي دامكاين عمل به » د.ير گ مي
    هزينه -درآمد -الف) سرمايه) 1  
  ب) نيازهاي انسان كه محرك فعاليت و تالش اوست.    
    نههزي -درآمد -الف) سرمايه) 2  
  انسان براي انجام بهترين انتخاب است. ب) هدف علم اقتصاد كه راهنماي    
  منابع و امكانات -الف) نيازهاي انسان) 3  
  ب) نيازهاي انسان كه محرك فعاليت و تالش اوست.    
  منابع و امكانات -الف) نيازهاي انسان) 4  
  نتخاب است.انسان براي انجام بهترين ا ب) هدف علم اقتصاد كه راهنماي    
  يك از انواع توليد ارتباط دارد؟ يك از مراحل زير به كدامهر  -122
برداري و استخراج ايـن  فارس، به بهره كند، پس از كشف منابع جديد نفت در خليج يك شركت خصوصي كه در حوزٔه استخراج نفت فعاليت مي«  

ت است، تصفيه شده و بـه نفـت خـالص تبـديل فم كه شركت پااليش ننفت خام ناخالص استخراج شده، توسط شركت دو . )1پردازد ( منابع مي
 .)3شـود ( توليـد بنـزين اسـتفاده مـي فراينـددر مرحلۀ بعدي توسط يك شركت پتروشـيمي در شده  سپس نفت خالص توليد. )2شود ( مي

  .»)4پردازند ( مي سطح شهرهادر جايي مسافران  نقل و جابهو  عنوان سوخت خودروهاي خود به حمل نيز با استفاده از اين بنزين بهرانان  تاكسي
  خدمات -نوع سوم توليد -نوع دوم توليد -حيازت) 1  
  توليد محصوالت نرم -صنعت -احياء -نوع اول توليد) 2  
  ت نرمتوليد محصوال  -نوع دوم توليد -نعتص -حيازت) 3  
 خدمات -احياء -احياء -حيازت) 4  

  

 
 

  ۲ و ۱ های فصل ۱ بخش :اقتصاد
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پيشنهادي زمان
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  كدام گزينه در پاسخ به سؤاالت زير كامالً درست است؟ -123  33
  است؟ ادرستناقتصادي  كدام مورد نسبت به نگاه اسالم به مسائلالف)   
  توجه نمايد؟ موردبراي اينكه جامعۀ اسالمي در عرصه اقتصادي نيز موفق باشد، بايد به كدام ب)   
  چيست؟ »بهترين انتخاب«الك مج)   
  داند.  تنهايي براي موفقيت و رسيدن به هدف كافي نمي انسان را به ،اي دارد؛ اما عقل الف) از نظر اسالم، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه) 1  
پـاي  تواند پابه شود و نمي دچار مي گسترده هاي پذير باشد، از نظر اقتصادي به بحران ب) كشوري كه وضعيت سياسي و فرهنگي آن نابسامان و آسيب    

  جانبه حركت كند.  بقيۀ كشورهاي دنيا در مسير پيشرفت همه
  ج) كسب سود بيشتر با كمترين توليد    
متـر بـه تـا انسـان بـا هزينـۀ ك كند هايي را معرفي مي ها، قوانين و روش الف) اسالم، با در نظر گرفتن سعادت بشر و نيازهاي واقعي آن، اهداف، برنامه) 2  

  سعادت بيشتر برسد.
جانبه حركت كند، از نظر اجتمـاعي  پاي بقيۀ كشورهاي دنيا در مسير پيشرفتي همه ب) كشوري كه وضعيت اقتصادي آن نابسامان باشد و نتواند پابه    

  شود. هاي گسترده دچار مي و سياسي به بحران
  ج) كسب سود بيشتر با مصرف كمتر    
  را در سرلوحۀ برنامه خود داشتند. نددش كنندگان از انسان كه در عرصۀ اقتصادي بيشتر مشاهده مي رزه با ظالمان، استثمارگران و سوءاستفادهپيامبران الهي مبا الف)) 3  
پـاي  تواند پابه شود و نمي هاي گسترده دچار مي پذير باشد، از نظر اقتصادي به بحران ب) كشوري كه وضعيت سياسي و فرهنگي آن نابسامان و آسيب    

  جانبه حركت كند. بقيۀ كشورهاي دنيا در مسير پيشرفت همه
  ج) كسب بيشترين رفاه با حداقل ميزان توليد    
  پسنديده است. ،همراه رشد معنوي باشد الف) از نظر اسالم، تالش براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي در دنيا كه حتماً به) 4  
جانبه حركـت كنـد، از نظـر اجتمـاعي و  پاي كشورهاي دنيا در مسير پيشرفتي همه ن نابسامان باشد و نتواند پابهب) كشوري كه وضعيت اقتصادي آ     

  شود.  هاي گسترده دچار مي سياسي به بحران
  و حداكثر ميزان توليد )باالتر(ج) كسب سطح رفاه بيشتر     
  هاي زير كدام است؟ با توجه به اطالعات موجود، پاسخ پرسشدهندٔه مراحل مختلف توليد كاغذ از چوب است.  نشان رو وبهر جدول  -124
  چقدر است؟ 5و  2قيمت محصول در مرحلۀ الف)   
  چقدر است؟ 4و  1افزودٔه محصول در مرحلۀ  ارزشب)   
  چقدر است؟ 5تا  1هاي افزودٔه مرحلۀ  مجموع ارزشج)   
  3,000,000ج)   2,000,000 -0ب)   2,200,000 -350,000الف) ) 1  
  2,200,000ج)   600,000 -500,000ب)   2,200,000 -350,000الف) ) 2  
  3,000,000ج)   600,000 -500,000ب)   3,000,000 -650,000الف) ) 3  
  2,200,000ج)   2,000,000 -0ب)   3,000,000 -650,000الف) ) 4  
  در رابطه با نقش هريك از بازيگران عرصۀ اقتصاد كدام است؟ نادرستعبارت  -125
  كنند. كنندگان فعاليت مي عنوان بازيگران خُرد عرصۀ اقتصاد در حوزٔه توليد و عرضۀ خدمات به مصرف به ها تئاتر و كنسرت ي آمفيها سينماها، سالن) 1  
هاي اجتماعي كه به توزيع رايگان ماسك و محلول ضـدعفوني كننـده در شـرايط كرونـايي در روسـتاهاي كشـور مشـغولند،  غيرانتفاعي بودن سازمان) 2  

  كند. عنوان بازيگران خُرد اقتصادي ايجاد نمي ترديدي در جايگاه اين نهادها به
اما توليد برخي محصوالت  ،عهده دارندبر ها در جايگاه بازيگران كالن عرصۀ اقتصاد وظيفۀ ايجاد نظم اقتصادي و كنترل عملكرد بازيگران را  اگرچه دولت) 3  

  دهند.  خاص را نيز انجام مي
  ين بازيگران كالن عرصۀ اقتصاد سعي در تنظيم روابط اقتصادي بين كشورها و حفظ منافع طرفين دارد.تر  عنوان يكي از مهم سازمان تجارت جهاني به) 4  
بـا  ابطـهر با توجه به اطالعات جدول فرضـي، گزينـۀ درسـت در  -126

  عملكرد ساليانۀ بنگاه اقتصادي كدام است؟
ساليانۀ اين بنگاه اقتصـادي چـه  )سودحسابداري(الف) ميزان سود   

  مقدار است؟
  ب) درآمد توليدكننده را حساب كنيد.  
  تومان سود 40,720,000,000الف) ) 1  
  تومان 65,000,000,000ب)     
  تومان سود 40,420,000,000الف) ) 2  
  تومان 72,000,000,000ب)     
  تومان زيان 14,280,000,000الف) ) 3  
  تومان 65,000,000,000ب)     
  تومان زيان 14,580,000,000الف) ) 4  
  تومان 72,000,000,000ب)     

 

 

  تومان 500,000  ي لقيمت هر اصله درخت جنگ  1
  تومان 150,000 شده كنده افزودٔه درختان پوست ارزش 2
 تومان 2,000,000  كيلوگرم چيپس چوب 100قيمت  3
 تومان 2,600,000  كيلوگرم خمير چوب 100قيمت  4
  تومان 400,000  وگرم كاغذكيل 100افزودٔه  ارزش 5

  72,000  توليد ساليانۀ محصول
  65,000  فروش ساليانه

  تومان 1,000,000  ارزش هر واحد كاال
 تومان 10,000,000,000  صورت ساليانه خريد مواد اوليه به

  تومان 500,000,000  هزينۀ تأمين انرژي ماهانه
 تومان 3,000,000,000اي  آالت سرمايه هزينۀ استهالك ساليانه ماشين

  تومان 200,000,000  اجارٔه ماهيانه واحد توليدي 
  نفر 30  تعداد كاركنان بنگاه توليدي

  تومان 96,000,000  متوسط حقوق ساليانۀ هريك از كاركنان
  تومان 25,000,000  اقساط ماهيانه خودروي شخصي مديرعامل
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -127  44
  رست در رابطه با انواع كاال كدام است؟الف) عبارت د

  كند؟ درستي مفهوم كميابي را عنوان مي كدام عبارت بهب)   
  باشد؟ شباهت علم اقتصاد با ساير علوم بشري در كدام موضوع ميج)   
  اي هستند. ترتيب كاالي مصرفي و واسطه گوشت صنعتي به الف) آرد مصرفي در نانوايي و چرخ) 1  
  كند. منابع اشاره ميمصارف محدود دوديت منابع و امكانات موجود در جهان و قابليت ب) كميابي به مح    
هاي يكسان تجربي در كنار علوم تجربي و كمك از علم رياضي موجـب تكامـل علـم اقتصـاد و پيـدايش  كارگيري روش ج) دانشمندان اقتصادي با به    

  اند.  اقتصادي شده ۀانديش
  است. »كاالي ضروري«ن تغيير در قيمت، مصرف كااليي را تغيير دهد، اصطالحا آن كاال تري الف) اگر فرد با كوچك) 2  
  كند. برداري از منابع اشاره مي هاي متعدد مصرف و بهره ب) كميابي به محدوديت منابع و امكانات در دسترس و قابليت    
هاي علمي ماننـد سـاير  وليد، مصرف، تجارت، رشد و غيره را با روشكنند موضوعات مختلف اقتصادي نظير ت ج) دانشمندان علوم اقتصادي تالش مي    

  مطالعه قرار دهند. مورد علوم 
  اي هستند. ها جز كاالهاي سرمايه آالت كارخانه الف) تراكتور، بولدوزر و ماشين) 3  
  كند.  نابع اشاره ميبرداري از م هاي متعدد مصرف و بهره ب) كميابي به محدوديت منابع و امكانات در دسترس و قابليت    
  مطالعه قرار دهند.مورد هاي علمي، مانند ساير علوم  كنند موضوعات مختلف اقتصادي را با روش ج) دانشمندان علوم اقتصادي تالش مي    
  شود. ها براي توليد رب و سس گوجه، كاالي مصرفي محسوب مي توسط كارخانهشده  فرنگي خريداري الف) گوجه) 4  
  كند. محدود مصارف منابع اشاره مي  حدوديت منابع و امكانات موجود در جهان و قابليتب) كميابي به م    
  اند. هاي يكسان تجربي علوم آزمايشگاهي و كمك از علم رياضي موجب تكامل علم اقتصاد و پيدايش انديشۀ اقتصادي شده ج) روش    
  درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه پاسخ تمامي سؤاالت به -128
  در كدام عبارت آورده شده است؟» توليد«ترين تعريف از مفهوم  بهترين و كامللف) ا  
  ؟تاس ادرستندر رابطه با فعاليت توليدي  دام عبارتكب)   
  كدام گزينه در خصوص توليد و خلق اشيا درست است؟ج)   
  كنندگان درست است؟ يك از توضيحات در رابطه با توليد كدامد)   
  نامند. شوند را توليد مي ها موجب پيدايش كاالهاي نهايي مي افزوده در آن اي و ايجاد ارزش اقداماتي كه با تغيير در كاالهاي واسطه  الف) سلسله) 1  
  رند.گي هاي اقتصادي قرار مي فعاليت وهاي خدماتي نظير تعيين نمرٔه عينك بيماران مشمول مفهوم ارزش مبادالتي بوده و جز  ب) فعاليت    
  شود. خلق اشيا موردنياز خود ميو  د و محيط پيرامون خود موجب تغيير در منابع و امكاناتج) انسان با آگاهي، عقل و تمركز بر موا    
پـردازي  شوند. مثالً فردي كـه ايـده كنند مشمول مفهوم توليدكننده مي در بنگاه يا محل فيزيكي اقدام به توليد كاال ميكه د) صرفاً فعاالن اقتصادي     

  شود. كند چون هنوز به مرحلۀ توليد نرسيده توليدكننده محسوب نمي مي
شـود را توليـد  هـا بـه كـاال و خـدمات مي الف) سلسله اقداماتي كه با ايجاد ارزش مصرفي و مبادالتي در منابع و امكانات موجب تغييـر و تبـديل آن) 2  

  نامند. مي
 يهـاي توليـد  باشند لذا در حيطۀ فعاليـت مشمول مفهوم اقتصادي نشده و چون فاقد ارزش بازاري ميعنوان خدمات آموزشي  ب) فعاليت معلمان به    

  گيرند. قرار نمي
  تواند دست به توليد بزند. ج) انسان خالق اشيا نيست و تنها از طريق ايجاد تغييرات آگاهانه و كار و تالش بر روي محيط و منابع موجود در آن مي    
هـا  زنند و موجب رفع يكي از نيازهاي غيرمادي انسان رصۀ خدمات كه دست به ايجاد يك محصول خدماتي داراي ارزش مبادالتي ميد) تمام فعاالن ع    

  شوند. كننده محسوب مييدشوند تول مي
شـود را توليـد  ال و خـدمات ميهـا بـه كـا الف) سلسله اقداماتي كه با ايجاد ارزش مصرفي و مبادالتي در منابع و امكانات موجب تغييـر و تبـديل آن) 3  

  نامند.  مي
  گيرند. هاي اقتصادي قرار مي هايي خدماتي نظير تعيين نمرٔه عينك بيماران، مشمول مفهوم ارزش مبادالتي بوده و جزو فعاليت ب) فعاليت    
  شود. و خلق اشيا موردنياز خود مي عقل و تمركز بر مواد و محيط پيرامون خود موجب تغيير در منابع و امكانات ،ج) انسان تنها با آگاهي    
هـا  زنند و موجب رفع يكي از نيازهاي غيرمادي انسان د) تمام فعاالن عرصۀ خدمات كه دست به ايجاد يك محصول خدماتي داراي ارزش مبادالتي مي    

  شوند.  شوند توليدكننده محسوب مي مي
  نامند.  شوند را توليد مي ها موجب پيدايش كاالهاي نهايي مي افزوده در آن ايجاد ارزش اي و الف) سلسله اقداماتي كه با تغيير در كاالهاي واسطه) 4  
هـاي توليـدي  باشند لذا در حيطۀ فعاليـت عنوان خدمات آموزشي مشمول مفهوم اقتصادي نشده و چون فاقد ارزش بازاري مي ب) فعاليت معلمان به    

  گيرند. قرار نمي
  تواند دست به توليد بزند. ها از طريق ايجاد تغييرات آگاهانه و كار و تالش بر روي محيط و منابع موجود در آن ميج) انسان خالق اشيا نيست و تن    
پـردازي  شوند. مثالً فردي كـه ايـده كنند مشمول مفهوم توليدكننده مي د) صرفاً فعاالن اقتصادي كه در بنگاه يا محل فيزيكي اقدام به توليد كاال مي    

  شود. نوز به مرحلۀ توليد نرسيده توليدكننده محسوب نميكند چون ه مي
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  درست است؟كدام موارد  ،هاي زير ر بين عبارتد -129  55
  . ستاطبيعت  ٔهمعناي برداشت مستقيم انسان از محصول آماد عنوان اولين نوع توليد به حيازت بهالف)   
  باشد كه ارزش اقتصادي ايجاد نمايد. معناي انجام كار جديد بر روي محصول موجود مي افزوده به ارزشب)   
  دست آمده از صنعت است. معناي تكثير و پرورش محصول به عنوان يكي از انواع توليد به احياء بهج)   
  بدون حيازت، اولين توليد انسان ممكن نبوده است.د)   
  آيد. دست مي ها به اد ارزش مصرفي يا مبادالتي در آندست آمده از حيازت و يا احياء و ايج ) صنعت از تركيب و تبديل مواد يا محصوالت بهه  
  شود. ها از يكديگر مشخص مي و) تفاوت محصوالت نرم و خدمات در محسوس و ملموس بودن آن  
  و -ج -الف) 4  ه -د -ب) 3  و -ه -د) 2  ج -ب -الف) 1  
هاي مختلفي مواجه شده است كه  ري بكارد. او با انتخابيك فرد روستايي قصد دارد براي سال جديد در زمين كشاورزي خود محصول پرطرفدا  -130

  باشند: به شرح زير مي
   ميليون تومان  100ها برابر با  ميليون تومان و هزينه 350فرنگي با درآمد برابر با  كاشت توت  
    ميليون تومان 40ها برابر با  ميليون تومان و هزينه 370كاشت خربزه با درآمد برابر با  
    ميليون تومان  100ها برابر با  ميليون تومان و هزينه 400گيالسي با درآمد با   گوجهكاشت  
   ميليون تومان  20ها برابر با  ميليون تومان و هزينه 390اي رنگي با درآمد با  كاشت فلفل دلمه  
  ها بر اساس عقل منطقي: پس از مرتب كردن انتخاب ،در اين صورت  
  خص چقدر است؟هزينۀ فرصت انتخاب شالف)   
  عوايد ناشي از انتخاب شخص را حساب كنيد. ب)   
  ميليون تومان 370ب)   نظر شده ميليون تومان سود حاصل از انتخاب صرف 330الف) ) 1  
  ميليون تومان 330ب)   ميليون تومان تفاضل انتخاب شخص و انتخاب مردم 40الف) ) 2  
  ميليون تومان 400ب)   ها انتخاب هاي ساير ميليون تومان مجموع هزينه 160الف) ) 3  
  ميليون تومان 390ب)   ها ميليون تومان مجموع منافع ساير انتخاب 880الف) ) 4  
  هاي زير، پاسخ مناسب كدام است؟ با توجه به پرسش -131
  شوند؟ بندي مي هيك از مؤسسات اقتصادي دست كنندگان از فعاليت توليدي، مدارس غيردولتي جزو كدام بر اساس انگيزٔه توليدالف)   
  است؟ نادرستعنوان يكي از عوامل توليد، كدام عبارت  در رابطه با انواع سرمايه بهب)   
  ترين نهادٔه توليد در صنعت نجاري كدام است؟ مهمج)   
  گيرد؟ توليد قرار مي فرايند، در »هاي انساني سرمايه«، در گروه يك از عوامل مولد انساني كدامد)   
  غيرانتفاعيالف) ) 1  
  گويند.  شود، سرمايۀ مالي مي فقط جهت پرداخت دستمزد به عوامل انساني صرف مي ،توليد فرايندب) به پولي كه در     
  آالت توليد ج) ابزار، تجهيزات و ماشين    
  د) كارفرما    
  الف) انتفاعي ) 2  
  گويند. مالي مي ۀشود، سرماي صرف ميفقط جهت پرداخت دستمزد به عوامل انساني  ،توليد فرايندب) به پولي كه در     
  ج) كارگران سادٔه مستقر در مراحل مختلف توليد    
 د) نيروي ماهر    
  الف) انتفاعي ) 3  
  باشند.  توليد مي فرايندطور مستقيم در توليد نقش ندارند، بلكه با تبديل عوامل توليد به كاالهاي موردنياز مردم در خدمت  هاي فيزيكي به ب) سرمايه    
  ج) كارگران سادٔه مستقر در مراحل مختلف توليد    
  د) متخصصين توليد    
  الف) غيرانتفاعي) 4  
  باشند.  توليد مي فرايندطور مستقيم در توليد نقش ندارند، بلكه با تبديل عوامل توليد به كاالهاي موردنياز مردم در خدمت  هاي فيزيكي به ب) سرمايه    
  توليد آالت  ج) ابزار، تجهيزات و ماشين    
  تجربهد) نيروي با     
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  با توجه به اطالعات جدول زير: -132  66
هـزار ريـال كـدام اسـت؟  750دسـتگاه، هريـك بـه ارزش  900كارمند و توليـد سـاليانۀ  6سود حسابداري يك بنگاه توليدي با يزان مالف)   

  )آالت است. توليدكننده، خود صاحب كارگاه توليدي و ماشين(
  كند. ه در تكميل فرم اظهارنامۀ مالياتي، سود خود را معادل ............... ريال درج مياين توليدكنند ب)   

  ريال 4,0000,000  حقوق متوسط ماهيانه هر فرد معادل  1
  ريال 7,250,000  خريد مواد اوليه موردنياز ساليانه به ارزش  2
 انساليانه كارگر  قوقحدرصد  13معادل   هزينۀ استهالك ساليانه معادل  3
  ريال 12,500,000 معادل )در صورت اجاره داده شدن(بهاي ساليانه كارگاه توليدي  اجاره  4
  ريال 48,000,000  معادل )در صورت اجاره داده شدن(آالت  اجارٔه ساالنه ماشين  5

  218,180,000ب)   ضرر يا زيان 342,310,000الف) ) 1  
  218,180,000ب)   سود يا منفعت 303,610,000الف) ) 2  
  281,810,000ب)   ضرر يا زيان 303,610,000الف) ) 3  
  281,810,000ب)   سود يا منفعت 342,310,000الف) ) 4  
خريد مواد اوليه و سـاير  ،اجارٔه يك كارگاه ،نفر 4اندازي كرده و با استخدام  التحرير راه اش يك كارگاه توليد لوازم آقاي حسيني با ارثيۀ پدري -133

ميليون از توليد، كسب كرده است، اما متأسفانه در يـك حادثـۀ  100را شروع كرده است. او در طول يك سال سودي برابر با  موارد فعاليت خود
ميليون تومان، كارگاه و مواد اوليه و بخشي از توليدات را از بين برده است. در اين صورت عبـارت درسـت را در  150زياني برابر با  با سوزي آتش

  و انتخاب كنيد.رابطه با عملكرد ا
ها را پرداخت  ها و ريسك دست آمده هزينه از آنجايي كه سازمان توليد خصوصي است او بايد بدون پرداخت حقوق و سهم عوامل توليد از محل سود به) 1  

  كرده و همۀ عوامل توليد را در اين جريان شريك كند.
كـار  و هزينۀ ناشي از فعاليت را پذيرفته و همچنين حقوق و سهم عوامـل توليـدي بـه از آنجايي كه سازمان توليد خصوصي است او بايد تمام ريسك) 2  

  گرفته را كامالً پرداخت كند.
    شود. ي توافقي بين همۀ عوامل توليد مستقيم ميتطور مساوي يا با نسب از آنجايي كه سازمان توليد مشاركتي است هم سود و هم زيان و هم ريسك به) 3  
شود، اما مطـابق قـوانين ايـن نـوع  ي توافقي بين همۀ عوامل توليد تقسيم ميتطور مساوي يا نسب سازمان توليد مشاركتي است سود بهاز آنجايي كه ) 4  

  شود.  بوط مير وكار م سازمان تمام ريسك فعاليت به صاحب كسب
  طور كامل بيان شده است؟ زير به هاي رسشپست ر هاي د در كدام گزينه پاسخ -134
  هاي توليد درست است؟ در رابطه با هزينه كدام عبارتالف)   
  در اقتصاد اسالمي چه تكاليفي براي سرمايۀ مالي معين شده است؟ب)   
  عبارت درست را انتخاب كنيد. »تأمين سرمايه«در رابطه با هزينۀ ج)   
هـاي مسـتقيم در فعاليـت اقتصـادي  عنوان هزينـهشود با  كارگيري همۀ عوامل توليد مي الف) تمام مبالغ و وجوهي كه صرف خريداري، اجاره و يا به) 1  

  شود. معرفي مي
  باشد. گيرد زيرا در اسالم اجارٔه سرمايۀ مالي ربا محسوب شده و حرام مي ب) به اين عامل توليد اجاره تعلق نمي    
  ند. هاي فيزيكي بايد به صاحب سرمايه، بهاي خدمات سرمايه را بپرداز  كنندگان براي تأمين سرمايه ج) توليد    
شـود بـا عنـوان  كارگيري عوامل نيروي انسـاني، عامـل زمـين و عامـل سـرمايۀ فيزيكـي مي الف) تمام مبالغ و وجوهي كه صرف خريداري، اجاره يا به) 2  

  شود.  مستقيم در فعاليت اقتصادي معرفي مي هاي مستقيم و غير هزينه
ولـي  ،تقيم خود در توليد، سود دريافت كرده تـا موجـب فزاينـدگي منـابع مـالي شـوددليل مشاركت مس عنوان يكي از عوامل توليد به ب) سرمايه به    

  شود.  ها نمي مشمول هزينۀ ريسك
  د.نعنوان بهاي سرمايه بپرداز  هاي فيزيكي بايد به صاحب سرمايه، هزينۀ استهالك ساليانه آن را به كنندگان براي تأمين سرمايه ج) توليد    
هـاي مسـتقيم در خـدمات اقتصـادي  شود بـاعنوان هزينـه مي وليدتكارگيري همۀ عوامل  كه صرف خريداري، اجاره و يا به الف) تمام مبالغ و وجوهي) 3  

  شود. معرفي مي
ولـي مشـمول  ،شود ي حالل فرايند دليل مشاركت مستقيم خود در توليد، سود دريافت كرده تا موجب  عنوان يكي از عوامل توليدي به ب) سرمايه، به    

  شود. ا و ريسك نميه هزينه
  د.ناي را بپرداز  خدمات سرمايه ٔههاي فيزيكي بايد به صاحب سرمايه اجار كنندگان براي تأمين سرمايه ج) توليد    
ي هـا شود، با عنوان هزينه عامل زمين و سرمايۀ فيزيكي مي ،كارگيري عوامل نيروي انساني الف) تمام مبالغ و وجوهي كه صرف خريداري، اجاره و يا به) 4  

  شود. مستقيم و غيرمستقيم در فعاليت اقتصادي معرفي مي
  شود و حرام است. گيرد، زيرا در اسالم اجارٔه سرمايۀ مالي ربا محسوب مي ب) به اين عامل توليد اجاره تعلق نمي    
  ازند.توانند به صاحب سرمايۀ فيزيكي بهاي خدمات را بپرد هاي فيزيكي مي كنندگان براي تأمين سرمايه ج) توليد    
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  هاي زير كدام است؟ پاسخ درست پرسش -135  77
  باشند. در اين رابطه، عبارت درست كدام است؟ هاي توليد مي دنبال افزايش درآمد و كاهش هزينه كنندگان به براي دوري از وضعيت زيان، توليد الف)  
  كند، مطابقت دارد؟ داران، كاالي خود را با قيمت گزاف عرضه ميآگاهي خري عدماي كه با سوءاستفاده از  كدام تحليل، در رابطه با فروشنده ب)  
  درستي بيان شده است؟ به »وري بهره«كدام گزاره در ارتباط با مفهوم ج)   
  ترين كيفيت مواد اوليه در توليد استفاده كرد. ها بايد تا حدامكان از پايين الف) براي كاهش هزينه) 1  
  تهديد قرار خواهد گرفت.مورد در ميان مشتريان از بين خواهد رفت و ميزان درآمد وي  مدت، اعتبار فروشنده ب) در بلند    
  معناي حداكثر ميزان استفادٔه مفيد از عوامل توليد در دسترس است. وري به ج) بهره    
  الف) براي افزايش درآمد بايد از طريق بازاريابي ميزان فروش محصوالت را افزايش داد. ) 2  
  مدت كرده است. عقالنيت محدود خود، منافع درازمدت را فداي منافع كوتاه ب) فروشنده با    
  دست آوردن بيشترين خروجي با كمترين ورودي در فعاليت توليدي است. معناي به وري به ج) بهره    
  ها بايد از استخدام نيروي كار غيرالزم در شرايط بحران خودداري نمود. الف) براي كاهش هزينه) 3  
شود در عرصۀ رقابـت بيشـترين سـهم بـازار در اختيـار ايـن  گذاري باال، سود حاصل فروش محصوالت بسيار زياد بوده كه باعث مي ليل قيمتد  ب) به    

  فروشنده قرار بگيرد.
وري بيشـتري  شود كه با عوامل توليد يكسان، آنكه محصول بيشتري داشـته باشـد، بهـره وري ميان دو توليدكننده به اين صورت مشخص مي ج) بهره    

  داشته است. 
  ترين قيمت براي محصول مشخص شود. الف) براي افزايش درآمد هميشه تعيين قيمت پايين بهترين راهكار نيست، بلكه بايد با مطالعۀ بازار، مناسب) 4  
كمتـرين منـافع را از  هند اين فروشـند شو  تر و جلب اطمينان مشتريان، باعث مي ب) در طي زمان، در عرصۀ رقابت، ديگران با عملكردي بهتر و شفاف    

  بازار كسب نمايد.
  مدت است. رويه از منابع و امكانات در جهت افزايش توليدات در كوتاه معناي استفاده بي كنندگان به وري ميان توليد ج) بهره    

  
  است؟ نادرستهاي ايراني كدام گزينه  زبانبندي  دستهبا توجه به  -136
  بان پارتي در دورٔه اشكانيان رايج بود و تا اوايل دورٔه سامانيان نيز آثاري به اين زبان تأليف شده است.ز ) 1  
  شد. زبان فارسي باستان در دورٔه هخامنشيان رايج بود و نامۀ شاهان هخامنشي به خط ميخي نوشته مي) 2  
  گويند. ري قرار داشت، به آن فارسي ميانه ميفارسي باستان و فارسي د  اي ميان پهلوي در مرحله بانز از آنجا كه ) 3  
  يكي از آثاري است كه به زبان پهلوي تأليف شده و رنگ ديني دارد.» يادگار زريران«) 4  
  چند مورد از عبارات زير دربارٔه فارسي دري درست است؟ -137
  را پذيرفت. الف) اين زبان براي نوشتار، با كنار گذاشتن بعضي از صداهاي زبان عربي، الفباي آن  
  زمان با دولت طاهريان پديد آمد. ب) ادبيات فارسي دري به مفهوم واقعي خود، تقريباً هم  
  ج) منطقۀ رواج فارسي دري، نخست در مشرق و شمال شرقي ايران بود.  
  د) دري نخستين صورت زبان ادبي فارسي نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بود.  
  رچها) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  كدام عبارت دربارٔه نثر در سدٔه چهارم و اوايل قرن پنجم درست است؟ -138
  در نثر اين دوره آوردن اصطالحات علمي و اشعار و امثال تا حدود زيادي رايج است.) 1  
  نثر اين دوره مانند شعر فارسي در عهد غزنوي رواج يافت و رونق گرفت.) 2  
  هاي حماسي، ملي و تاريخي توجه دارد. شتر به موضوعنثر اين دوره، ساده و روان است و بي) 3  
  ترين انواع نثر اين دوره حماسي، مدحي و غنايي بود. رايج) 4  
  اطالعات كدام گزينه در رابطه با قرن چهارم و اوايل قرن پنجم درست است؟ -139
  آوردن موعظه و نصيحت در شعر فارسي از نيمۀ قرن چهارم معمول شد.) 1  
  صيدٔه تمام و كمال در موعظه و نصيحت سرود، كسايي مروزي بود.كسي كه ق) 2  
  شعر مدحي با دو شاعر معروف، رودكي و شهيد بلخي قوت و استحكام يافت.) 3  
  رفت. ها از تعاليم كلي اخالقي بسيار فراتر مي شاعران بيشتر به واقعيات بيروني نظر داشتند و مفاهيم ذهني آن) 4  
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  است؟ نادرستكدام اثر  توضيحات مقابل -140  88
  شاهنامۀ ابومنصوري: موضوع آن تاريخ گذشتۀ ايران است كه امروزه فقط چند صفحه از مقدمۀ آن برجاي مانده است.) 1  
  است كه مترجم، مطالبي به آن افزوده و مطالبي را از آن كاسته است.» تاريخ الرسل و الملوك«تاريخ بلعمي: اين كتاب ترجمۀ فارسي ) 2  
  اند و اصل كتاب به زبان عربي است. تفسير طبري: جمعي از نويسندگان اين كتاب را به فارسي برگردانده) 3  
  هاي منثور جاي دارد و اصل آن به زبان دري است. درخت آسوريك: در ميان اندرزنامه) 4  
  به چه عنواني شناخته شده است؟» خداوندنامه«صاحب اثر  -141
  خواه آزادي) 4  خداوندگار قصيده) 3  شاعر وطني )2  پرچمدار بازگشت ادبي) 1  
  ترتيب مربوط به چه كساني است؟ توضيحات زير به -142
در  -تـأثير مسـعود سـعد و سـعدي بـود  تحت -خواه قرار گيرد شد كه در رديف شاعران آزادي جايگاه خانوادگي و تفكرات شخصي او مانع مي«  

  »شوم رجال خائن رضاخان پرداخت.اش به افشاگري اعمال پليد و مقاصد  روزنامه
  ميرزا  ايرج -فرخي يزدي -ميرزادٔه عشقي) 2  عارف قزويني -ميرزادٔه عشقي -ايرج ميرزا) 1  
  عارف قزويني -ايرج ميرزا -ميرزادٔه عشقي) 4   ميرزادٔه عشقي -فرخي يزدي -ميرزا  ايرج) 3  
  است؟» منشĤت«كدام گزينه دربارٔه صاحب  -143
  اش در ميان مردم جايگاه مناسبي پيدا كند. هاي ساده و عاميانهاو توانست با شعر ) 1  
  او با تغيير سبك نگارش، تكلف را در نثر از بين برد.) 2  
  سادگي و رواني نثر معروف بود. به يكي از آغازگران سبك دورٔه بازگشت بود كه) 3  
  يهن است.سوز و شوري كه در شعر او وجود دارد، نشان از دردمندي و عشق او به م) 4  
  نام شاعر كدام ابيات درست است؟ -144

ــده ــه دمي ــن الل ــان وط ــون جوان ــف) از خ  ال
 

ـــده  ـــرو خمي ـــان س ـــرو قدش ـــاتم س  از م
 

  (عارف قزويني) 
ــاي آزادي ــه پ ــر ب ــادم س ــه بنه ــان ك  ب) آن زم

 

 دســت خــود ز جــان شســتم از بــراي آزادي 
 

  (فرخي يزدي) 
ــــه ــــنش ج) ب ــــد بي ــــام خداون ــــار ن  نگ

 

ـــــــ  ـــــــرين، آف ـــــــار رينشخردآف  نگ
 

  (نشاط اصفهاني) 
 د) هواي خـود چـو نهـادم رضـاي او چـو گزيـدم

 

 جهان و هرچه در او، جز بـه كـام خـويش نديـدم 
 

  (صباي كاشاني) 
  د -الف) 4  ج -ب) 3  ب -الف) 2  د -ج) 1  
  است؟ نادرستنويسي  نويسي و نمايشنامه كدام گزينه دربارٔه داستان -145
  هاي تاريخي بود. يكرد نويسندگان به رماندر عصر مشروطه بيشترين رو ) 1  
  خان بديع يكي از آثار اين دوره است. و قمر نوشتۀ ميرزا حسن الدين مسشداستان ) 2  
  شود. تنها نمونۀ ادبيات نمايشي در دورٔه مشروطه به ميرزا آقا تبريزي مربوط مي) 3  
  نويسي در ايران رواج يافت. مهآمد ايرانيان به اروپا نمايشنا  و شاه با رفت   در دورٔه مظفرالدين) 4  
  حوزٔه ادبي چند اثر درست است؟ -146
   -بابــاي اصــفهاني (ترجمــه) سرگذشــت حــاجي -داســتان باســتان (تحقيقــات ادبــي و تــاريخي) -نگــاري) بهــار (روزنامــه«  

  »نگاري) نوبهار (روزنامه -نويسي) شمس و طغرا (نمايشنامه
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  كند؟ صدق مي» مجلس«ه دربارٔه سردبير روزنامۀ كدام گزين -147
  كند. هايي است كه اوضاع آن روزگار را بيان مي ديوان او شامل قصايد و غزل) 1  
  آزمايي كرده و مضامين وطني، سياسي و اجتماعي در شعرش آشكارتر است. هاي ديگر طبع وي در قصيده بيشتر از قالب) 2  
  هاي نوگرايانه وجود دارد. ود و در اشعارش انديشهدست ب در طنز، هجو و هزل چيره) 3  
  از پيشگامان نثر جديد فارسي است و روزنامۀ خود را در استانبول نيز منتشر كرده است.) 4  
  نام صاحب چند اثر يا روزنامه و مجله درست است؟ -148
  -تاريخ مختصر احـزاب سياسـي ايـران (محمـدتقي بهـار) -روزنامۀ سروش (سروش اصفهاني) -تاريخ بيداري ايرانيان (ناظم االسالم كرماني)«  

  »خان اعتصامي آشتياني) دانشكده (ميرزا يوسف -قرن بيستم (ميرزادٔه عشقي)
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  كدام گزارٔه تاريخ ادبياتي با توجه به دورٔه بازگشت درست است؟ -149
  ايجاد نهضت است.هاي نافرجام ايران و روس يكي از عوامل  تأثير جنگ) 1  
  از آثار منظوم نشاط اصفهاني است و او در غزل و قصيده مهارت داشت.» گنجينۀ نشاط«) 2  
  هاي بعد از آن بود. هدف تأسيس انجمن ادبي نشاط، رهايي بخشيدن شعر فارسي از تباهي و انحطاط اواخر دورٔه صفوي و دوره) 3  
  سرودند. ني بودند كه به سبك خراساني در دورٔه بازگشت شعر ميسرايا سروش اصفهاني و صباي كاشاني از قصيده) 4  
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  كدام گزينه هجاي كشيده دارد؟ -150  99
ـــارايي ) 1  ـــون بي ـــان كن ـــزم حريف ـــه ب ـــوش آنك خ

 

ــــي  ــــره م ــــس چه ــــه  ز عك ــــارايي الل ــــون بي گ
 

بـــرون ز پـــرده گـــر آيـــي جهـــان بياســـايد  ) 2
 

ـــــي درون بيـــــارايي  ـــــه خـــــاطري كـــــه درآي ب
 

ده غــــم جــــان كــــوهكن ورنــــهتــــو را فتــــا) 3
 

ـــــژه  ـــــاوش م ـــــه ك ـــــارايي ب ـــــتون بي اي بيس
 

ــون ) 4 ــم خ ــود اي چش ــن ب ــدم اي ــو امي ــان از ت فش
 

ـــــارايي  ـــــون بي ـــــت جن ـــــن دش ـــــه دام ز الل
 

  وزن هستند؟  هم» نوروزي -غيرتمند -ميزبان -تأمّل«ترتيب با كلمات  كدام كلمات به -151 
  لبالب -دانشمند -نداردي -تسلط) 2    نمايش -تقصير بي -كارگر -مؤنث) 1  
  بيماري -زن چشمك -غمناك -تدبّر) 4  دلداران -فكر كوته -ديدگان -كنايي) 3  
  تعداد هجاهاي كوتاه كدام گزينه درست مشخص شده است؟ -152

ـــينند ) 1 ـــدان نش ـــا زاه ـــي ب ـــاقيان معن ـــر س گ
 

ــــــــار دارد  ــــــــدان ره را درد و خم ــــــــي زاه م
 

  تا) 7( 
ــــزون اســــت در رگ جــــ ) 2 ــــده ف ــــزار عق انمه

 

ــــين زلــــف، نســــيم گــــره  گشــــا بنمــــا ز چ
 

  تا) 13( 
تــا ســبحه گــردانم مكــدامين دســت خــالي داشــت) 3

 

كه دستي رهـن سـاغر بـود و در دسـت سـبو دسـتي 
 

  تا) 9( 
ـــك ) 4 ـــاه فل ـــيما آن م ـــبي س ـــود ش ـــا بنم پيم

 

هـــا چشـــمم نگرانســـتي چـــون اختـــر از آن شـــب 
 

  تا) 8( 
)صورت  شكل هجايي كدام بيت به -153  )         است؟  

ــــــــكار دلبــــــــري گشــــــــتي ) 1  اي روح ش
 

ــــــكاري را  ــــــد ش ــــــد اب ــــــده كن ــــــاو زن ك
 

گـــــر ســـــير نشـــــد تـــــو را دل از مـــــا  ) 2
 

ــــــل از مــــــا  ــــــك لحظــــــه مبــــــاش غاف ي
 

بيننــدٔه انــوار تــو بــس دوختــه چشــم اســت) 3
 

ـــگ  ـــس گن ـــو ب ـــرار ت ـــدٔه اس ـــت گوين ـــان اس زب
 

ام دل تـــــــا بـــــــر دهنـــــــت نهـــــــاده ) 4
 

ــــــي مــــــن از آن اســــــت تنــــــگ ايــــــن  دل
 

  ؟ندارندهاي كدام گزينه تقطيع هجايي يكساني  مصراع -154
ســــزد گـــــر نهــــي مرهمـــــي از وصـــــالش ) 1 

 

ــــد  ــــان ش ــــقت چن ــــرار عش ــــت اس ــــم مس دل
 

ــــم شــــد  ) 2 ــــين خــــود گ عطــــار چــــو در يق
 

ـــــردد  ـــــا گ ـــــتن فن ـــــه ز خويش ـــــر دل ك ه
 

نقـــــد صـــــد دل بايـــــدم در هـــــر زمـــــاني) 3
 

ـــويي  ـــر گ ـــون زه ـــخن چ ـــر س ـــَود گ ـــاك نب ب
 

ــه ) 4 ــد پيال ــرده دري ــبح پ ــه ص ــن ده ك ــه م اي دو ب
 

در آن جهـــان ندهـــد فقـــر اگـــر نتيجـــه در اينجـــا 
 

  نوع سجع كدام گزينه درست است؟ -155
  نه چندان درشتي كن كه از تو سير گردند و نه چندان نرمي كه بر تو دلير (مطّرف)) 1  
  دو عدم (متوازي)جان در حمايت يك دم است و دنيا وجودي ميان ) 2  
  صاحب دنيا به عين عنايت حق ملحوظ است و به حالل از حرام محفوظ (متوازن)) 3  
  گفتا سخني با من چرا نگويي كه هم از حلقۀ درويشانم، بلكه حلقه به گوش ايشانم (متوازن)) 4  
  كدام گزينه سجع متوازي است؟ -156
  روي بترس و از نوكيسه وام مكن! دوست دشمن اگرچه حقير است از او ايمن مباش، از دشمن) 1  
  دل رفت و دوست رفت، ندانم كه از پس دوست روم يا از پس دل!) 2  
  از پس دوست شو كه عاشق را دل از بهر يافت وصال دوست بايد، چون دوست نبود دل را چه كند!) 3  
  رعيت بلدان از مكايد ايشان مرعوب و لشكر سلطان مغلوب!) 4  
  است؟  متفاوتكدام گزينه نوع سجع در  -157
حيـــران اطـــوار خـــودم سرگشـــتۀ كـــار خـــودم ) 1 

 

ـــال  ـــۀ رم ـــي چـــون قرع ـــر لحظـــه دارم نيت ـــا ه ه
 

امروز صد چندان شدي حاجب بُدي سلطان شـدي  ) 2
 

ــور مصــطفي  ــرّ ن ــم ف ــدي ه ــان ش ــم يوســف كنع ه
 

ـــده) 3 ـــرمن آواره ش ـــده وز خ ـــاره ش ـــأمور بيچ م
 

يــاد مــادر ســير ســياره شــده هــم تــو بــرس فر  
 

ـــيم ) 4 ـــادم ســـوي ره ن ـــه روي نه شـــبي همـــره م
 

ــــوس خــــوبي او جانــــب گلــــزار شــــدم  در ه
 

  ارزش موسيقايي كدام سجع از بقيه بيشتر است؟ -158
  هركه بر زيردستان نبخشايد، به جور زبردستان گرفتار آيد.) 1  
  جاهل آن است كه چون به دليل از خصم فروماند سلسلۀ خصومت بجنباند.) 2  
  يكي هفتاد سال علم آموخت، چراغي نيفروخت، يكي در همه عمر يك حرف شنيد و همه را از آن بسوخت.) 3  
  اگر دست همت عارف به حور بهشت بازآيد، طهارت معرفت او شكسته شود و اگر درويش از اهللا جز اهللا خواهد درِ اجابت او بسته شود.) 4  
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  ؟در كدام ابيات دو نوع سجع وجود دارد -159  1010
 گفت كه اين نقش دگر چيست پر از خون جگـر  الف) 

 

 دل و پـاي بـه گـل گفتم ايـن نقـش مـن خسـته 
 

 كشد آن شه رقمي دل به كفش چون قلمـي مي  ب) 
 

 تــازه كــن اســالم دمــي خواجــه رهــا كــن گلــه را 
 

ــاق را ــن آف ــور ك ــر ن  ج) تشــريف ده عشــاق را پ
 

ــش را  ــده دروي ــزي ب ــاق را چي ــر زن تري ــر زه  ب
 

 خورشيد پيشت چون شفق اي برده از شاهان سبق د) 
 

ــا  ــا بي ــينۀ دان ــق وي س ــه ح ــا ب ــدٔه بين  اي دي
 

  د -ب) 4  د -ج) 3  ج -الف) 2  ب -الف) 1  
  معني چند واژه در مقابل آن درست است؟ -160

   -(پســنديده)مبــرور  -شــخوار (دشــوار)د  -مــراودت (دوســتي) -گــون شــدن) تطــّور (گونــه -بَريــد (جايگــاه) -مخــدوم (خــدمتگزار)«  
  »تعذيب (عذاب كردن)

  سه) 4  چهار) 3  پنج) 2  شش) 1  

  
  ۱۶۱-۱۶۹( الّتعریبأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  !»:اِْن التَْعلَْم شیئاً َفُقْل ال اَْعلَُم و اْعلَْم هذا نِْصُف العلم« -۱۶۱

  دانم و بدان، این نیمی از دانش است! دانی بگو منی ی را منیاگر چیزهای) ۱  

  دانم و بدان این، نصف علم است! دانی، بگو منی چیزی را منی گرا) ۲  

  هرگاه چیزی را بلد نبودی بگو ندانم و بدان این نیمۀ علم است!) ۳  

  اگر چیزی را ندانستی، پس بگو ندانستم و بدان این نیمی از دانش است!) ۴  

ا هذا الفخر یُفِسُدُهم!« -۱۶۲   »:اِّن الّذین یفخروَن بأنُْفِسِهم ال یَْعلَُموَن إمنَّ

  کند! ها را تباه می دانند که تنها آن فخر آن کنند، منی قطعاً کسانی که به خود فخر می) ۱  

  کند! دانند که فخرشان آنان را فاسد می کنند، منی قطعاً آنان که به خویشنت افتخار می) ۲  

  سازد! دانند که این فخر آنان را قطعاً تباه می کسانی که به خودشان مغرور هستند، منی) ۳  

  سازد! شان می دانند که فقط این فخر تباه کنند، منی هامنا کسانی که به خویشنت فخر می) ۴  

  »:أتعتقُد بأنَّ اللَّه ال یُضیُع اَْجَر املحسنیَن!« -۱۶۳

  سازد! پاداش نیکوکاران را تباه منیآیا اعتقاد داری که خداوند ) ۱  

  شود! آیا قبول داری پاداش نیکوکاران توسط پروردگار تباه منی) ۲  

  کند! او معتقد است هامنا خداوند پاداش خوب نیکوکاران را ضایع منی) ۳  

  کنندگان را ضایع نخواهد کرد! آیا قبول داری که پروردگار سزای احسان) ۴  

  »أ التعلَُم اَّن اللّه َخلََقک من الّرتاب و نحن إلی ربّنا راجعون!یا معجباً بالّنفس « -۱۶۴

  سوی خدایامن باز خواهیم گشت! ای خودپسند ندانی که خداوند تو را از خاک آفریده است و ما به) ۱  

  گردیم! سویش باز می ای مغرور آیا ندانستی که خداوند تو را از خاک آفریده است و به) ۲  

  گردیم! سوی او باز می دانی که پروردگار تو را از خاکی آفریده است و به کنی، آیا می دپسندی میای کسی که خو ) ۳  

  گردیم! سوی خدای خود باز می دانی که خدا تو را از خاک آفریده است و ما به ای خودپسند آیا منی) ۴  

  »اِنَّ قیمة کُّل شخٍص بأعامٍل یَْعَملُها َحَسنًة!« -۱۶۵

  دهد! کاری است که آن را نیکو انجام می ر فردی بهقطعاً ارزش ه) ۱  

  دهد! شان می هامنا ارزش هر شخصی به کارهایی است که نیکو انجام) ۲  

  دهد! شان می قیمت هر انسانی به اعامل خوبی است که انجامهامنا ) ۳  

  دهند! شان می ها به کارهایی است که نیکو انجام قطعاً ارزش همۀ انسان) ۴  

  »واجباتِک و ال تیأس ِمن مصاعب الحیاة! ُقْم ِبأداءِ « -۱۶۶

  های زندگی ناامید مشو! بلند شو و تکالیف خود را انجام بده و از سختی) ۱  

  های زندگی مأیوس مشو! به انجام تکالیف خود بپرداز و از دشواری) ۲  

  از سختی زندگی ناامید نباش و تکالیف خود را انجام بده!) ۳  

  های زندگی ناامید مشو! و از ناگواری به ادای واجبات بپرداز) ۴  

  

 ۲ و ۱ های درس :۱ قران زبان عربی،      ۸ درس انتهای تا ۱ درس از :۳ قران زبان عربی،
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  : الخطأعیِّن  -۱۶۷  1111

  کند! فاْعلَُموا اَّن اللّه یُداِفُع عِن املؤمنین!: بدانید که خداوند از مؤمنان دفاع می) ۱  

  هذا الُجنديُّ کأنَُّه اََسٌد يف الحرب!: این رسباز مانند یک شیر در جنگ است!) ۲  

  ها، تالشگران پیروز هستند! املجّدین فائزوَن!: معلّم گفت که این قاَل املعلّم اِّن هؤالء) ۳  

  موفّق شوند!مان  !: کاش جوانان تالشگر میهنلَیَْت شباَب وطِننا املُجّدیَن یَنَجحونَ ) ۴  

حیح -۱۶۸   :املفهوم يف عیِّن الصَّ

ـــوُل  «) ۱ ـــم ال« ق ـــم نصـــُف  »أعل :»!العل
  

      !نپرسد و نداند نادان د،پرس و داند دانا  

 :»!قال َمن یإل تنظُر ال و قال ما یإل اُنظُر « )۲
  

ـــــا   ـــــرون م ـــــر را ب ـــــال و میننگ را ق
  

ــــــا   ــــــر را درون م ــــــال و میبنگ !را ح
  

:)تفعلـــــون ال مـــــا تقولـــــون مل() ۳
  

      !عملَه أحکم علمه أکرث َمن  

:)عمـالً أحسـن مـن أجرَ  عُ ینُض ال إنّا () ۴
  

     !ربّه عند هأجر  فله هاللّ  لیسب يف أحسن یذالّ   

  :»!میکن صحبت این زبان به و میریبگ ادی را یعرب زبان میبتوان ما که است دیام« -۱۶۹

  ! ذا اللّسانبه ثالتّحدّ  و العريبّ  اللّسان میتعل یعل قدرنا تنایل) ۱  

  !بهذه اللّغة نتکلّم و ةیّ العرب غةاللّ  نتعلّم أن عُ ینستط لعلّنا) ۲  

  !تکلّمها و العريبّ  لسان تعلّم یعل استطعنا تنایل) ۳  

  !بهذا اللّسان نکلّم و ةیّ العرب لغة نعلّم أن یعل نقدر لعلّنا) ۴  

  حیحعّین   :)۱۷۰-۱۷۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ يف  الصَّ

  !»:الخرسان َحَصدَ  العدوان زرعَ  من« -۱۷۰

  ةیّ فعل جملة ،فاعله مع رشط فعل /معلوم - ثاليثّ  دمجّر  -للغائب: زرع) ۱  

  »زرع« لفعل مفعول /بأل فمعّر -رمذکّ یمثنّ  -اسم: العدوان) ۲  

  ةیّ إسم جملة ،فاعله مع رشط جواب فعل /متعدّ  -ثاليثّ  دیمز -ماض فعل :حصد) ۳  

  ةیّ فعل الجملة و »حصد« لفعل فاعل /معرب -رمذکّ مفرد -اسم: الخرسان) ۴  

  :»!هیف مکتوبةٌ  الکلمةَ  لعّل  عَجمامل يف النّظّارة یمعن عن اِبَحْث « -۱۷۱

  ةٌ یّ فعل جملةٌ  ،فاعله مع فعٌل  /ثاليثّ  دمجّر  -وحده للمتکلّم - مضارعٌ  فعٌل : اِبَحث) ۱  

  مجرور و هیإل مضاف /)الوسیلة یعل دّل ی( اآللة اسم -ثمؤنّ  -مفرد: الّنظّارة) ۲  

  الجارّ  حرفب مجرور /بأل معرّف - »افعال« باب من فاعلال اسم - رمذکّ: املعجم) ۳  

  مرفوع و »لعّل « خرب /الثّاليثّ  دیاملز من مفعول اسم -»ب ت، ک،« ماّدته - ثمؤنّ : مکتوبة) ۴  

  !»:وقتها يف الّصالةِ  یعل حافظُ یُ  َمن حبُّ یُ  هَ اللّ  إنّ « -۱۷۲

  بالفتحة منصوب و »إنّ « اسم /لفظ جاللة -مبنيّ  -  معرّف -رمذکّ -مفرد: هاللّ ) ۱  

  ةٌ یّ فعل الجملة و »َمن« فاعله و فعل /متعدٍّ  - )حّب  مصدره( ثاليثّ  دمجّر  - عٌ مضار  فعٌل : حّب یُ ) ۲  

  »»إنّ « خرب و الجارّ  بحرف مجرور: الّصالة یعل« /معرب -صلوات معهجَ  و مؤنّث -مفرد: الّصالة) ۳  

  ةیّ فعل جملة فاعله مع فعل / معلوم -»مفاعلة« باب من حرٍف  ادةیبز ثاليثّ  دیمز -للغائب: حاِفظُ یُ ) ۴  

  ۱۷۳-۱۸۰(أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  يف ضبط حرکات الکلامت: الخطأعیِّن  -۱۷۳

نَّةِ  ِمنَ  إنَّ ) ۱     !الّدارِ  باِب  یإل هفِ یضَ  َمعَ  الرَُّجُل  جَ خرُ یَ  أن السُّ

  !کةٌ ِر لیس فیه بَ  هِ یعل هِ اللّ  اسمُ  ذکَرُ یُ  ال عامٍ طَ  کُلُّ ) ۲  

  !ِعهایب یعل عازمٌ  البائعَ  لکنّ  و الِبضَعة ِرشاء يف ُمَرتَدِّدٌ  املُشرتيَ  کأنَّ ) ۳  

  هل تَعلم مثانیِن يف املئة ِمن املوجودات حرشات!) ۴  

  : الخطأعیِّن  -۱۷۴

  العّصارة: وسیلٌة لعصیر الفواکه مثل الربتقال!) ۱  

  إقرتاح: إعطاء حلٍّ و بیان طریقٍة للقیام بالعمل!) ۲  

  . فَیرتاکَُم يف الّسامِء!الّسحاُب: بخاٌر یَصَعُد من البحار و ..) ۳  

  الفستان: ِمن املالبس الّتي یلبس الّرجال يف الّدوام!) ۴  
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  تناُسِب الّضمیر َمَع االفعال: عنيِّ الّصحيح يف -۱۷۵  1212

  ال یَْرصَْخَن: ُهنَّ ) ۴  ال تَندمي: انَت ) ۳  ما طَرََدنا: نَْحنُ ) ۲  کانتا تَْنصحاِن: أنتام) ۱  

  ...............!»الطّّالب طالَُعوا إحدی عرشة ............... یُنَرشَت ثالث مقاالت منها َفبِقَیت «............... غ: عیِّن الّصحیح للفرا  -۱۷۶

  مثانیةً  -مقاالت -اولئک) ۴  تسعة -مقالةً  -ذلکَ ) ۳  ثامنة -مقالةً  -هؤالء) ۲  مثانیةً  -مقالةً  -اولئک) ۱  

حیح:  -۱۷۷   عیِِّن الصَّ

  مثانوَن ناقص عرشیَن یساوي ستّیَن!) ۲  ص عرشة یساوي عرشیَن!اَربَعوَن ناق) ۱  

  اثناِن و مثانون تقسیم علی اثنین یُساِوي واِحداً و ثالثیَن!) ۴  سبعة و ستّوَن زائد عرشیَن یساوي مثانیة و سبعیَن!) ۳  

  : الخطأعیِّن  -۱۷۸

  لفاکهِة عرش فوائد!هذا العالِم َوَجَد يف هذه ا) ۲  عندي صدیقان اثناِن يف الّصّف!) ۱  

  اِشرتیُْت ِمْن بائع االَقْمشِة عرشین مرتاً قامشاً قُطنیّاً!) ۴  رسُت اربعة و مثانیَن أیّام يف سبعة بالٍد ثُّم رََجْعُت!) ۳  

حیح عن العدد: -۱۷۹   عیِّن الصَّ

  ة سنٍة و هو یستطیع اَْن یَْمِيش علَی رِْجلیِه!هِذِه الطّفلة لَها أربع) ۲  قد تََخرَّج من هذه الجامعة الرّابع عرش طالباً ناجحاً!) ۱  

  اِستَفادِت الَعُجوزُة َخْمسَة ُحبوٍب ِبسبب مرِضها الّصعب!) ۴  اِشرتی ولدي اثنین کتابیِن من الّسوق اَْمِس!) ۳  

  حسب عمل حروف مشبَّهة بالفعل: الخطاءعیِّن  -۱۸۰

  کأنَّ إرضاء الّناس غایة ال تدرک! (ازالة االبهام)) ۲  هار مبرصاً! (تواصل)أمل یَروا أنّنا جعلنا اللّیل لِیَسکنوا فیه و النّ ) ۱  

  )یا لیتنا کّنا معکم فنفوز فوزاً عظیامً! (مَتّنیٰ ) ۴  إنّا جعلنا قرآناً عربیّاً لتعقلوا و تتفّکروا! (تأکید)) ۳  

  
  ؟ندارداره رويدادهاي تاريخي اش  كدام گزينه به ويژگي -181
  اند.  مشاهده  غيرقابل و  دسترس از دور) 2    از يكديگرند. مستقل و مجزا) 1  
  اند. عتيطب با و گريكد ي با ها انسانمحصول كنش ) 4    د.ستنين تجربه قابل و رنديتكرارناپذ ) 3  
  ؟است فراوان دقت و تجربه دانش، ازمندينشناسان،  كدام مرحله از مراحل كار باستان -182
  تاطالعا ميتنظ) 4  استخراج اطالعات) 3  حفاري) 2  شناسايي )1  
  ؟است شده ميتنظ شماري كدام گاه اساس بر افت،ي تيرسمدر ايران  1304 سال از كه يد يخورش يهجر  يشمار  گاه -183
  قمري بابلي -خورشيدي) 4  جاللي) 3  حيواني  دوازده) 2  يزدگردي) 1  
  دانند؟ انقالب صنعتي در قرن هجدهم مي مچونهثير كدام پديده در دورٔه باستان را اهميت و تأ  ،شناسان باستان ازبرخي  -184
  اختراع چرغ سفالگري) 4  ابداع خط و نگارش) 3  تشآ كشف ) 2  ابداع كشاورزي) 1  
  منسوب است؟النهرين باستان  مشهور بينامپراتور  ،»سارگن«كدام اقدام به  -185
  زير فرمان خود درآورد. به را نهرينال بين سرتاسر) 2  را تدوين نمود. جهان يگذار  قانون سند نيخستن) 1  
  در جهان باستان تبديل كرد. تجارت بزرگ مركزبابل را به ) 4  ت.اس معروف جديد بابل به كه كرد سيتأس را اي سلسله) 3  
  النهرين، اقوام آشوري قدرت يافتند؟ با زوال كدام دولت در بين -186
  ها سومري) 4  بابل جديد) 3  ها اموري) 2  ها اكدي) 1  
  شده، چيست؟ كشف تاكنون كه يخيتار  متن نيتر  يميقد موضوع  -187
  ها شكوه و ثروت بابل، پايتخت اموري) 2    هاي ايران و روم شرح جنگ) 1  
  آنان دوران حوادث يبرخ و فراعنهنام تعدادي از ) 4  افسانۀ گيلگمش، مشهورترين داستان سومري) 3  
  كردند؟ افتاد، براي رفع اين مشكل چه مي روز از سال حقيقي عقب مي سال، يك شبانه 4ر شماري اوستايي، ه با توجه به اينكه گاه -188
  .افزودند يم سال به» پنجه«نام  به پنج روز سال، 20 هر) 1  
  . كردند يم اضافه سال ماه دوازده به ماه كي سال، 120 هر) 2  
  ند.كرد  به سال چهارم اضافه مي »اندرگاه« نام به را ياضاف روزيك ) 3  
  . گفتند يم سهيكب يقول به و افزودند يم سال به روز كي ،سال چهار هر) 4  
  است؟ نادرست» نگاران سنتي تاريخ«كدام گزينه دربارٔه  -189
  .كردند يم فيتأل ي و نگارش سختادب اتيخصوص باآثار خود را ) 2  .بودند دربار كاتب باشند،بيش از آنكه مورخ حقيقت ) 1  
  ي توجه داشتند.انسان اتيح ياجتماع و يفرهنگ يها جنبه به شتريب) 4  خورد. نمي چشم بهها  آن آثار در چنداني ريتفس و ليتحل) 3  

  
 

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ تاریخ      ۱ درس :۳ تاریخ
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  ي غرب جلب نمود؟ايدن به را رانيا  نخبگان و زمامداران توجهر دورٔه قاجار، كدام عامل، د -190  1313
  شاه به اروپا سفرهاي فتحعلي) 2    هاي ايران و روسيه جنگ) 1  
  استخدام متخصصان و كارشناسان اروپايي) 4  تأسيس دارالترجمه و ترجمۀ آثار اروپايي )3  
  ؟رود نمي، به شمار گذاشتند يرانيا  مورخان نشيب در يقيعم ريتأثكدام گزينه از جمله عواملي كه  -191

  نفت شدن يمل جنبش) 2    مشروطه انقالب) 1  
  استعمارگر يكشورها خالتد  و فوذن) 4  يعلم ب و مقاالتكت نشر و ترجمه) 3  
  اولين روزنامۀ ايران را چه كسي منتشر كرد؟ -192
  يكاشان نيالد  جالل ديس) 4  ميرزا ملكم خان) 3  ميرزا صالح شيرازي) 2  اميركبير) 1  
انتقاد قرار موردي ادب مصنوع الفاظ كاربردن به و دادهايرو  انيب در شعر ازدليل استفاده  خان هدايت را به نويسي رضا قلي چه كسي، شيؤه تاريخ -193

  داده است؟
  ميرزا فتحعلي آخوندزاده) 4  الملك غالمحسين افضل) 3  يكرمان آقاخان رزايم) 2  خاوري شيرازي) 1  
  ه است؟كرد نكوهش را ييگو  تملق و هداد نشان عالقه يسيمختصرنو  و يسينو  قتيحقبه  نويسندٔه كدام كتاب، -194
  نيذوالقرن خيتار ) 4  التواريخ جامع) 3  گشا تاريخ گيتي) 2  درٔه نادره) 1  
  ه است؟داد بازتاب در اثر خود را ريركبيام قتل تيواقع بار، چه كسي براي نخستين -195
  اعتمادالسلطنه خان محمدحسن) 4  يخورموج محمدجعفر رزايم) 3  االسالم كرماني محمد ناظم) 2  ميرزا فتحعلي آخوندزاده) 1  

  
  هاي اساسي در جغرافيا اشاره دارد؟ يك از پرسش ترتيب به كدام هريك از عبارات زير به -196
  ها بر پديده اثر داشته است؟ ها و برنامه الف) كدام فعاليت  
  ب) چه اتفاقي افتاده است؟  
  وجود آورنده پديده چيست؟ هاي به ج) زمينه  
  ؟كسي چه -؟طور چه -؟چيز چه) 4  ؟طور چه -چيز؟ چه -كسي؟ چه) 3  چرا؟ -؟كسي چه -چيز؟ چه) 2  چه كسي؟ -طور؟ چه -چرا؟) 1  
  افتد؟  گام چهارم پژوهش جغرافياي چيست و در اين مرحله چه اتفاقي مي -197
  ضروري و نگه داشتن اطالعات مرتبطغير  حذف اطالعات -پردازش اطالعات) 1  
  تأييد يا رد فرضيه با داليل علمي -گيري نتيجه) 2  
  بندي اطالعات استخراج و طبقه -طالعاتپردازش ا ) 3  
  ارائۀ پيشنهادات با استفاده از منابع مختلف -گيري نتيجه) 4  
  شود؟ وهش پرسيده ميژ در كدام مرحلۀ پ» اين تحقيق چه اهميتي دارد؟«اين پرسش كه  -198
  فرضيه سازي ) 4  پردازش اطالعات) 3  بيان مسئله) 2  گيري نتيجه) 1  
هاي هوايي براي مطالعـۀ رونـد رشـد  استفاده از عكس«و » هاي اخير يك شهر امۀ آماري براي مطالعۀ تغييرات جمعيتي سالمراجعه به سالن« -199

  گيرند؟ ترتيب در كدام گروه از منابع اطالعاتي قرار مي دهد و اين دو روش به در كدام مرحلۀ پژوهش جغرافيايي رخ مي» فيزيكي يك شهر
  اي اي،كتابخانه كتابخانه -آوري اطالعات جمع) 2  اي،ميداني نهكتابخا -پردازش اطالعات) 1  
  اي،ميداني كتابخانه -آوري اطالعات جمع) 4  اي اي،كتابخانه كتابخانه -پردازش اطالعات) 3  
  ؟ نيستشده در كدام گزينه از علوم مرتبط با جغرافياي انساني  موارد مطرح -200
  شناسي جمعيت -تاريخ -علوم سياسي) 2  شناسي اناير  -مطالعات معماري -مطالعات روستايي) 1  
  فناوري اطالعات -شناسي جامعه -مطالعات شهري) 4  شناسي انسان -شهرشناسي -اقتصاد) 3  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه تاريخچۀ علم جغرافيا  -201
  اراتوستن نخستين كسي بود كه از واژه جغرافيا استفاده كرد.) 1  
  ترسيم است. GRAPHYزمين و منظور از  GEOمنظور از  در واژه جغرافيا) 2  
  كرد. عنوان جايگاه انسان تعريف مي اراتوستن جغرافيا را علم مطالعۀ زمين به) 3  
  جغرافيا علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط بود. ،دانان قديمي غرافيجاز نظر ) 4  
  كدام مورد پيامد رابطۀ متقابل انسان و محيط است؟  -202
  تبديل محيط طبيعي به محيط جغرافيايي) 2  برداري از محيط ازهاي انسان و بهرهرفع ني) 1  
  ها مبتني بر نگاه سودجويانه تالش براي رسيدن به خواسته) 4  تبديل محيط طبيعي به محيط انساني) 3  
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  پردازد؟ مطالعه ميمورد نگر به بررسي موضوعات  دان با ديد تركيبي يا كل چرا جغرافي -203  1414
  دست بياوريم. تري به شود نتايج دقيق هاي علوم موجب مي زيرا كمك گرفتن از ساير شاخه) 1  
  آورند. حساب مي به اي هاي جديد، دانش جغرافيا را اساساً دانشي ميان رشته بندي از آنجا كه در طبقه) 2  
  كند. پژوهش جغرافيا را با كندي مواجه مي روند ،زيرا توجه بيش از اندازه به جزييات) 3  
  از آنجا كه محيط جغرافيايي حاصل روابط متقابل انسان و محيط است.) 4  
  چيست؟ » شهرنشيني«منظور از اصطالح  -204
  نسبت جمعيت روستاها به شهرهاافزايش ) 2  نسبت جمعيت شهرها به روستاهاافزايش ) 1  
  ستاهاافزايش مهاجرت از شهرها به رو ) 4  افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها) 3  
  ؟نيست نشيني ها و حومه گيري حومه كدام مورد از عوامل مؤثر بر شكل -205
  گسترش وسايل ارتباطي) 4  نقل و گسترش حمل) 3  شهرها افزايش تعداد كالن) 2  افزايش شهرنشيني) 1  
  سرعت گسترش شهرنشيني در كدام نواحي جهان بيشتر است؟  -206
  آمريكاي التين و كارائيب) 4  آمريكاي شمالي) 3  يهاروپا و اقيانوس) 2  آسيا و افريقا) 1  
  درستي بيان شده است؟  در كدام گزينه ترتيب شهرها از كوچك به بزرگ به -207
  منطقۀ مادرشهري -منطقۀ ابرشهري -متروپل) 2    مگاسيتي -مگاالپليس -متروپل) 1  
  متروپل -شهر كالن -مگاسيتي) 4  منطقۀ ابرشهري -منطقۀ مادرشهري -مگاسيتي) 3  
  ؟نيست گيري هستۀ اوليه روستاها و شهرها در ايران ترين عوامل شكل از مهمكدام گزينه  -208
  ها تقاطع راه) 4  بازارهاي محلي) 3  هاي دفاعي قلعه) 2  جاورت با دريام) 1  
  هاي زير در رابطه با موقعيت شهر يا روستا صحيح است؟  چه تعداد از گزاره -209
  پيرامون خود است. »طبيعي«هاي  وضعيت سكونتگاه موردنظر نسبت به پديدهالف) منظور از موقعيت،   
  گيري سكونتگاه بيشتر از مرحله گسترش يا زوال آن است. ب) اهميت موقعيت يك سكونتگاه در مرحله شكل  
  است. ج) براي آغاز شناخت و مطالعۀ يك سكونتگاه شهري توجه به مقر، نسبت به موقعيت از اولويت بيشتري برخوردار  
  صفر) 4  دو) 3  يك) 2  سه) 1  
  ترين مالك تمايز شهر و روستا اشاره دارد؟ كدام گزينه به متداول -210
  در شهرها بيشتر مردم در بخش صنعت و خدمات مشغول به كار هستند.) 1  
  تر هستند. اندازهاي طبيعي بيشتر و گسترده در روستاها فضاهاي باز و چشم) 2  
  شوند. شهر محسوب مي ،نفر جمعيت 2000هايي با بيش از  گاه وپايي سكونتدر برخي كشورهاي ار ) 3  
  افتد. تر اتفاق مي سريع ،و تغييرات اجتماعياست بيشتر  ،در شهرها نوگرايي) 4  

  
  يك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارد؟ ترتيب هر به -211

 خلوقات ديگرهاي م متمايز كنندٔه كنش از فعاليت ■  
 كنش نيز اتفاق نخواهد افتاد.مفهومي كه با نبودنش  ■  
 ها ها در انسان برخي كنشاز دليل خودداري  ■  
 .آدمي در گرو عمل خويش است ■  
 هاي كنش ويژگي -اراديغير  پيامدهاي ارادي و -آگاهانه بودن -هاي كنش ويژگي) 1  
 پيامدهاي كنش -لوبپيامدهاي نامط -ارادي بودن -هاي كنش ويژگي) 2  
 هاي كنش پيامد -پيامدهاي نامطلوب -بودنآگاهانه  -گويند دهندٔه كنش كه به آن كنشگر مي انجام) 3  
 هاي كنش  ويژگي -اراديغير  پيامدهاي ارادي و -بودنارادي  -گويند دهندٔه كنش كه به آن كنشگر مي انجام) 4  
  ؟ستندهاعي درست عبارات زير در ارتباط با كنش اجتم كدام -212
 .شود  به يك كنش اجتماعي تبديل مي ما، كنش فردي عواقب كنشگرفتن  در نظربا الف)   
 . هاست ها و اعمال آن كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي ٔهدر كنش اجتماعي، آگاهي و ارادب)   
 . گيرد  كنش اجتماعي، تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نميج)   
 شود. محسوب نميكنش اجتماعي دون حضور ديگران، ، برعايت قوانيند)   
  م.بينديشي ديگرانٔه زم است كمي بيشتر به واژال تر كنش اجتماعي،  براي شناخت عميق) ه  
 ه -د -الف) 4  د -ج -ب) 3  ه -ب -الف) 2  ه -ج -ب) 1  
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  درستي آمده است؟ به ترتيب عبارات زير در كدام گزينه -213  1515
 ها و هنجارها ب) عمل كردن بر اساس ارزش  ي اجتماعيها و هنجارها الف) ارزش  
  كنترل اجتماعي وپذيري  جامعهد) ضروري ساختن     هاي اجتماعي ج) كنش  
 تربيت، تشويق و تنبيه و تعليمو)     ها و هنجارها ) تداوم ارزشه  
  ها و هنجارها به افراد ز) انتقال ارزش  
 ه -ب -ز -و -د -الف -ج) 4  د -الف -و -ج -ه -ز -ب) 3  ج -و -د -الف -ز -ه -ب) 2  ز -و -ه -د -الف -ب -ج) 1  
  كند؟ كدام گزينه از لحاظ مفهومي به عبارت زير اشاره مي -214
  .»جهان اجتماعي مانند يك موجود زنده، اعضاي مختلفي دارد و اين اعضا در ارتباط با هم، از نوعي نظم برخوردارند«  
 دهند.  ن اجتماعي را شكل ميجها  ،هاي اجتماعي  مجموعه پديده) 1  
 .آيد  وجود مي ها به شود و با قرارداد آن  ها تعريف مي  عضويت در جهان اجتماعي و نظم ميان اعضاي آن، با اراده و آگاهي انسان) 2  
 ارتباط اعضا با يكديگر، اعضاي مختلف داشتن و نظم، سه بعد شباهت جهان اجتماعي با موجود زنده است.) 3  
  گيرد، آگاهي فردي و خصوصي نيست؛ بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است.  آن شكل مي بر اساسي و شناختي كه جهان اجتماعي آگاه) 4  
  يك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ پيامد هر -215
 ي طبيعي به جهان اجتماعيها ورود پديده ■  
 ارتباط موجودات طبيعي با زندگي اجتماعي انسان ■  
   هاي جهان اجتماعي  يهال اجزا و گرفتن  در نظردر ارتباط با هم  ■  
 آشكار شدن نهادهاي اجتماعي -قرار گرفتن در گسترٔه جهان اجتماعي -گسترش جهان اجتماعي) 1  
 گيري نهادهاي اجتماعي شكل -ي اجتماعي به جهان طبيعيها ورود پديده -گسترش جهان اجتماعي) 2  
 گيري نهادهاي اجتماعي  شكل -قرار گرفتن در گسترٔه جهان اجتماعي -هاي اعتباري يني به پديدههاي تكو  تبديل پديده) 3  
 آشكار شدن نهادهاي اجتماعي -ي اجتماعي به جهان طبيعيها ورود پديده -هاي اعتباري هاي تكويني به پديده تبديل پديده) 4  
  هاي اجتماعي درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با پديده -216
 ها كه هويتي ذهني دارند رجوع كنيم. ها بايد به معناي آن براي فهم آنرو  اين ازهاي اجتماعي بعد محسوس و عيني ندارند  تمام پديده) 1  
ها را مـورد  ا آنه بايد در طيفي از ويژگيرو  اين ازهاي اجتماعي هويت محسوس و معنايي دارند؛ اما لزوماً داراي ابعاد ذهني و عيني نيستند  تمام پديده) 2  

 بررسي قرار داد.
هاي اجتمـاعي،  پديده ۀهماما يك از اجزاي جهان اجتماعي فاقد معنا نيستند؛  رو هيچ هاي اجتماعي، هويتي معنايي و ذهني دارند؛ ازاين تمامي پديده) 3  

 . بعد محسوس و عيني ندارند
فهـم اسـت، بـه همـين دليـل بـراي فهـم  قابل ها عد در فضاي محسوس و عيني پديدههاي اجتماعي بعد معنايي و ذهني دارند كه اين ب عموم پديده) 4  

 ها پرداخت. ها بايد بيشتر به ابعاد عيني آن پديده
  شود؟ يك از نتايج زير با چه ابزاري حاصل مي ترتيب مشخص كنيد كه هر به -217
 هاي ديگران مندي از دانسته بهره ■  
 ارتباط با جهان و فهم آن ■  
 رسيدن تري از عالم و آدم تر و عميق آگاهي گستردهبه  ■  
  هاي حسي بسنده نكردن به دريافت ■  
   تفكر و تعقل -تفكر و تعقل -ديدن و شنيدن -استفاده از زبان) 1  
 استفاده از زبان -تفكر و تعقل -استفاده از زبان -استفاده از زبان) 2  
 استفاده از زبان -از ديگران پرسش و پاسخ -استفاده از زبان -هاي حسي دريافت) 3  
  تفكر و تعقل -پرسش و پاسخ از ديگران -ديدن و شنيدن -هاي حسي دريافت) 4  
  عبارات كدام گزينه همگي در ارتباط با ذخيرٔه دانشي درست است؟ -218
اي و دانشـگاهي،  به غيـر از مطالعـات مدرسـهد، آموزن مي ي فردي و اجتماعي خودها هرآنچه افراد از تجربه -افراد است ذخيرٔه دانشي، راهنماي زندگي) 1  

 دانش عمومي قسمتي از ذخيرٔه آگاهي است. -دهد ها را شكل مي دانشي آن ٔهآگاهي يا ذخير ٔهذخير
 انش علمـيدآگاهي يا  ٔهآموزند، ذخير مي ي فردي و اجتماعي خودها هرآنچه افراد از تجربه -دانشي دارد ٔههر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي يك ذخير) 2  

 دانش علمي راهنماي زندگي افراد است. -دهد ها را شكل مي آن
 ذخيـرٔه دانشـي، راهنمـاي زنـدگي -دهد ها را شكل مي آموزند، ذخيرٔه آگاهي يا ذخيرٔه دانشي آن مي ي فردي و اجتماعي خودها هرآنچه افراد از تجربه) 3  

 . نشي داردهر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي يك ذخيرٔه دا -افراد است
هـا را شـكل  ذخيرٔه آگاهي يا ذخيرٔه دانشي آناي و دانشگاهي،  به غير از مطالعات مدرسهآموزند،  مي ي فردي و اجتماعي خودها هرآنچه افراد از تجربه) 4  

 دانش علمي راهنماي زندگي افراد است.  -دانش عمومي قسمتي از ذخيرٔه آگاهي است -دهد مي
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  شود؟ هاي دانش عمومي محسوب مي رات زير ويژگيعبا كدام -219  1616
 آيد. دست مي ب) از تفكر در دانش علمي به  .بخش ذخيرٔه دانشي ماست ترين گسترده الف)  
 توانيم زندگي كنيم. د) بدون توجه به آن نمي    انديشيم. ج) دربارٔه آن كمتر مي  
  .بريم كار مي در تعامل با يكديگر آن را به) ه  
 د -ج -لفا) 4  ه -ب -الف) 3  ه -ج -الف) 2  د -ج -ب) 1  
  گويد؟ ، از تأثير دانش علمي بر دانش عمومي سخن ميزينهگدام ك -220
  درك عميق از دانش عمومي جهان اجتماعي -حل تعارض ميان دانش علمي و دانش عمومي -هاي راه پيدا كرده به دانش عمومي شناسايي آسيب) 1  
 حل تعارض ميان دانش علمي و دانش عمومي -درك عميق از دانش عمومي جهان اجتماعي -جانبه از دانش عموميدفاع همه ) 2  
 دفاع از حقايق موجود در دانش عمومي -هاي راه پيدا كرده به دانش عمومي شناسايي آسيب -درك عميق از دانش عمومي جهان اجتماعي) 3  
 دفاع همه جانبه از دانش عمومي  -ل تعارض ميان دانش علمي و دانش عموميح -دفاع از حقايق موجود در دانش عمومي) 4  
  گيري دانش علمي و چگونگي مسير پيشرفت آن عبارت درستي آورده است؟  كدام گزينه در ارتباط با شكل -221
خاصـي مطـرح  ۀدر يـك جامعـه، مسـئلكند؛ يعني هر وقت  گيرد و پيشرفت مي ت زندگي، شكل ميال ش براي حل مسائل و مشكالدانش علمي با ت) 1  

 . گردد شود، زمينه براي پيدايش و رشد دانش علمي دربارٔه آن نيز فراهم مي مي
تر شدن دانش عمومي باعـث  و اين غني كند تر مي افزايد و دانش عمومي را غني دانش علمي جهان اجتماعي مي ٔهتدريج بر ذخير ي علمي بهها شالت) 2  

 گيري دانش علمي در موضوعي خاص بشود. تواند زمينۀ شكل ود و اين حمايت ميش حمايت از دانش علمي مي
تـر شـدن دانـش عمـومي و در نتيجـه  توانـد باعـث غنـي كه اين مواجهـه مـي شود ت زيادي مواجه ميال انسان در زندگي اجتماعي با مسائل و مشك) 3  

 گيري دانش علمي خاصي پيرامون موضوعي مشخص شود. شكل
اما افـرادي كـه  ،دهند ها راهكارهايي پيشنهاد مي شناسند و براي حل برخي از آن ي در جامعه ميتال كه از دانش عمومي برخوردارند، مشك كساني ۀهم) 4  

 .ي صحيح پيدا كنندها حل راهها  توانند براي آن دربارٔه اين مسائل شناخت علمي دارند، از شناختي دقيق برخوردارند و مي
  كردند، آورده است؟  جاي موضوع بر روش علوم تاكيد مي به هاي تفكر افرادي كه در جهان غرب درستي از ويژگي كدام گزينه عبارات -222
علـوم دينـي را  ق والمانند فلسفه، اخـ يعلوم -دانستند روش تجربي را تنها روش كسب علم مي -كردند تلقي مي يعلمغير علوم انساني و اجتماعي را ) 1  

 . دانستند غيرعلمي مي
علوم انساني و اجتماعي را فقـط  -دانستند ق و علوم ديني را غيرعلمي ميالمانند فلسفه، اخ يعلوم -دانستند روش تجربي را تنها روش كسب علم مي) 2  

 . كردند در صورتي كه از روش تجربي استفاده كنند، علم تلقي مي
هـيچ روشـي غيـر از روش  -كردنـد تلقـي مـي يعلمغير علوم انساني و اجتماعي را  -دانستند ق و علوم ديني را غيرعلمي ميالمانند فلسفه، اخ يعلوم) 3  

 شناختند. تجربي را نمي
 -دانسـتند روش تجربي را تنها روش كسب علم مـي -كردند علوم انساني و اجتماعي را فقط در صورتي كه از روش تجربي استفاده كنند، علم تلقي مي) 4  

 شناختند.  هيچ روشي غير از روش تجربي را نمي
  در كدام گزينه آمده است؟شده  ترتيب عبارات متناظر با مفاهيم داده به -223
 .ت بومي ما مفيد و كارآمد باشدال در حل مسائل و مشكدانشي كه  ■  
  .باشد شمول سخن بگويد و در گشودن مرزهاي دانش علمي به روي جهانيان مشاركت داشته به زبان و منطق جهاندانشي كه  ■  
 هاي موجود در دانش علمي و دانش عمومي را داشته باشد. توانايي حل تعارض - ما باشد ۀخودمان و ناظر به حل مسائل جامع يفرهنگ تيهمسو با هو ) 1  
 .خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد يفرهنگ تيهمسو با هو  -درست و غلط داشته باشد صيو تشخ تيكشف واقع ۀدغدغ) 2  
 هاي موجود در دانش علمي و دانش عمومي را داشته باشد. توانايي حل تعارض -درست و غلط داشته باشد صيو تشخ تيكشف واقع ۀدغدغ )3  
 .درست و غلط داشته باشد صيو تشخ تيكشف واقع ۀدغدغ -ما باشد ۀخودمان و ناظر به حل مسائل جامع يفرهنگ تيهمسو با هو ) 4  
  ارتباط مفهومي دارد؟ زيرشكل عبارات كدام گزينه با  -224

  
مند  صورت نظام دانش علمي تنها از راه حس و تجربه و به -كند دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري) 1  

 . هر دانش علمي، با هر دانش عمومي سازگار نيست -آيد دست مي به
و پـذيري  دانـش عمـومي، دانـش حاصـل از زنـدگي افـراد اسـت كـه از راه جامعـه -دانش معتبر است راه كشف واقعيت و تنهابي) تجر ( انش علميد) 2  

 .هر دانش علمي، با هر دانش عمومي سازگار نيست -آيد دست مي بهپذيري  فرهنگ
دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم  -آيد دست مي مند به صورت نظام دانش علمي تنها از راه حس و تجربه و به) 3  

 . هر دانش علمي، با هر دانش عمومي سازگار نيست -جلوگيري كند
پـذيري  و فرهنـگپـذيري  دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي افراد اسـت كـه از راه جامعـه -هاست تفاوت دانش علمي با دانش عمومي در روش آن) 4  

 . دانش عمومي در مقابل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار است -آيد دست مي به
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  ، سازگار است؟داند را دانش حاصل از زندگي مي ها دانش ۀهمكدام گزينه با نگاهي كه  -225  1717
 .شود اني را نيز شامل ميني و وحيالي عقها ي فراتجربي مانند دانشها بلكه دانش ،شود دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي) 1  
 . كنند براي سامان دادن به زندگي خود توليد مي ها كشف و بازخواني واقعيت نيستند، بلكه خلق و بازسازي آن هستند كه انسان ها دانش) 2  
 .دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است دانش علمي به) 3  
 شوند. پذيرند و به مرور متناسب مي بر يكديگر اثر گذاشته و از هم اثر مي ؛متقابل دارند ۀو دانش علمي رابطدانش عمومي ) 4  

  
  توان يك استدالل ارائه كرد؟ كدام گزينه مي ا استفاده ازب -226
  طۀ اصلي منطق كه به انواع دانش بشر مربوط استدو حي) 2  كاش علم منطق فقط ابزار نبود و موتور محّرك فكر هم بود) 1  
  شود در منطق روش صحيح تعريف كردن بيان مي) 4  آوري و تعريف كردن صحيح نياز انسان به استدالل) 3  
 كدام گزينه درست است؟  -227
 افتند.  خطاهاي ذهني معموالً در منطق اتفاق مي) 1  
 باشد. نياز  هيچ انساني نيست كه از قواعد ذهن بي) 2  
 كند.  كار بستن قواعد تفكر از همۀ خطاهاي ذهن جلوگيري مي به) 3  
 توان از خطاهاي عمدي انديشه جلوگيري كرد.  با دانستن قواعد منطق مي) 4  
 است؟  نادرستكدام گزينه  -228
 دهند. كاري را آموزش مي علم منطق مانند علم پزشكي است؛ از اين جهت كه هر دو، شيؤه درستِ) 1  
 ها را تشخيص دهد. هر انساني نيازمند دانستن دانش منطق است؛ اگر بخواهد سريع و دقيق عوامل مغالطه) 2  
 شمار از همين طريق است.  هاي بي نتيجۀ تأكيد منطق بر آموزش شيؤه درست انديشيدن، قدرت تشخيص مغالطه) 3  
  كنند.  صورت تكويني از قواعد دانش منطق استفاده مي نند، بهها چه بخواهند و چه نخواهند و چه بدانند و چه ندا همۀ انسان) 4  
  ...............  جز بهاست، » اشتراك لفظ«يك مثال بدون مغالطه براي » عهد«ها واژٔه  در همۀ گزينه -229

ـــوام امكـــان وصـــول) 1 ـــا ت گـــر ميســـر نشـــود ب
  

نيســت ممكــن كــه فرامــوش كــنم عهــد وصــال  
  

مــــــد و مــــــرغ صــــــبحگاهيآ بح صــــــ) 2
  

ــــــريند ز    ــــــد دي ــــــاد عه ــــــه ي ــــــه ب نغم
  

ـــتي و ز) 3 ـــتي و شكس ـــد بس ـــتي عه ـــا بگسس م
  

ـــنم   ـــاور نك ـــو ب ـــد ت ـــر عه ـــه دگ ـــردم ك ـــد ك عه
  

ــي) 4 ــاي آر دي م ــه ج ــد ب ــنما عه ــتم ص ــد و گف ش
  

گفتــا غلطــي خواجــه در ايــن عهــد وفــا نيســت  
  

  ...............  جز بهوجود دارد، » داللت التزامي«ها حتماً  در همۀ گزينه -230
ـــرواي تماشـــا دارم) 1 ـــو كـــه پ ـــي ت مـــنم ايـــن ب

 

ـــــاغ و ســـــر صـــــحرا دارم  كـــــافرم گـــــر دل ب
 

ـــــاد) 2 ـــــه ي ـــــت ب ـــــزد پاك ـــــارد اي ـــــر ني گ
 

آب خاكــــــت را دهــــــد ناگــــــه بــــــه بــــــاد 
 

مشـــــــقت نيـــــــرزد جهـــــــان داشـــــــتن) 3
 

ـــــــه شمشـــــــير و بگذاشـــــــتن  گـــــــرفتن ب
 

بــــر آن ســــنگ زد شــــاه شمشــــير تيــــز) 4
 

ــــــ  ــــــد و شمشــــــير شــــــد ري ــــــزنبرّي ز ري
 

 است؟  نادرستكدام گزينه دربارٔه منطق  -231
 شود.  اي همان خطاي فكري است و هر خطاي فكري همان مغالطه است و به مغالطه، سفسطه هم گفته مي هر مغالطه) 1  
 اند.  مل موفق نشدهطور كا به ولي ،اند قواعدي را كه بايد رعايت كنيم تا دچار خطاي فكري نشويم، مشخص كنند دانان كوشيده منطق) 2  
 ايم.  اگر منطق را به دانشي كه در پي جلوگيري از خطاي انديشه است تعريف كنيم، در اين تعريف هدف دانش منطق را بيان كرده) 3  
 صورت ارادي اتفاق بيفتند و ممكن است كامالً غيرارادي و سهوي باشند.  ها و خطاهاي انديشه ممكن است به مغالطه) 4  
  را دارد؟» توسل به معناي ظاهري«دوم كدام بيت، قابليت مغالطۀ مصرع  -232

كــه بــه شــب راه رفــت صــبح بــه منــزل رســيدهر) 1
 

كنـد كه بـه شـب خـواب كـرد، خـاك بـه سـر مـيهر 
 

ميـــــان مـــــاه مـــــن تـــــا مـــــاه گـــــردون) 2
 

تفـــــاوت از زمـــــين تـــــا آســـــمان اســـــت 
 

ــت) 3 ــون اس ــته در خ ــمم نشس ــردم چش ــه م ز گري
 

ــا  ــت ح ــه در طلب ــين ك ــتبب ــون اس ــان چ ل مردم
 

امشـــب صـــداي تيشـــه از بيســـتون نيامـــد) 4
 

ـــه باشـــد  ـــه خـــواب شـــيرين فرهـــاد رفت شـــايد ب
 

  استنتاج است؟ قابل از ديدگاه مالصدرا» فطرت ثاني«و » فطرت اول«كدام گزينه دربارٔه  -233
  تفكر كه واسطۀ رسيدن انسان از مجهوالت به معلومات است، مربوط به فطرت اول است.) 1  
  گاه براي انسان شايسته نيست كه تفكر خود را به امور مربوط به فطرت اول مشغول دارد. هيچ) 2  
  است.» فطرت ثاني«هاي  هاي اساسي از ويژگي تالش جدي و پيوسته در انديشيدن به پرسش) 3  
  كند. ينياز م رسد كه او را از فطرت اول بي اي برتر مي كسي كه از فطرت اول عبور كند به مرحله) 4  

 
 

 ۲ و ۱ های درس : منطق      ۲ و ۱ های درس :یازدهم فلسفه      ۲ و ۱ های درس : ۲ فلسفه
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  چه بود؟» حقيقت«ها مالك  از نظر سوفيست -234  1818
  پيروزي بر رقيب) 4  استدالل فلسفي) 3  فهم شخص) 2  واقعيت) 1  
  خود به كدام دانش شبيه است؟ دانشي كه دربارٔه ..............» فردِ بهمنحصر غير «دانش فلسفه از جهت ويژگيِ  -235
  هاست. ها و دوري از بدي چگونگي كسب فضيلت) 2  كند. مي ها و تغييرات بحث مقدار و كميت حركت) 1  
  هاي جلوگيري از خطاي انديشه است. راه) 4  هاست. ساختمان مواد و تركيب ميان آن) 3  
  درست است؟» فلسفۀ اولي«كدام گزينه دربارٔه  -236
  در طول تاريخ پيدا كرده است.» فلسفه«معادل آخرين معنايي است كه ) 1  
  كه ارسطو بر آن نهاد، مابعدالطبيعه بود.نام ديگري ) 2  
  شود. هاي فلسفه نمي ايِ فلسفه است و شامل شاخه همان بخش ريشه) 3  
  شد. در زمان ارسطو شامل رياضيات و طبيعيات هم مي) 4  
  عبارت زير به كدام بخش فلسفه مربوط است؟ -237
گيـرد كـه  طول تاريخ و زندگي طوالني آنان با يكديگر، يك روح جمعي شكل ميجامعه صرفاً جمع افراد نيست، بلكه با گرد هم آمدن افراد در «  

  »تواند بر افراد و جامعه تأثير بگذارد. مي
  كند. اي فلسفه در محدودٔه علوم اجتماعي بحث مي بخشي كه از قواعد ريشه) 1  
  هاي فرعي دانش فلسفه است. فلسفۀ اصالت جامعه و سوسياليسم كه از شاخه) 2  
  رساند. صورت مبنايي به اثبات مي علوم اجتماعي را به ي كه قوانين تخصصيبخش) 3  
  كند. فلسفۀ تاريخ كه مباني و زيربناهاي جامعۀ بشري در طول تاريخ را بررسي مي) 4  
  است؟ نادرست» هاي دانش فلسفه شاخه«كدام گزينه دربارٔه  -238
  گذارند. تيارشان مياساس و شالودٔه فرضيات و نظريات علوم مختلف را در اخ) 1  
  كنند. قوانين بنياديِ مربوط به محدودٔه خاصي از موضوع اصلي فلسفه را بيان مي) 2  
  دهند.  هاي خاص را با روش فلسفي مورد بررسي قرار مي موضوعات اصلي دانش) 3  
  ها بخش اصلي فلسفه است. هايي براي علوم هستند كه اساس آن منزلۀ ستون به) 4  
  درست است؟» توميسم«دربارٔه مكتب فلسفي  كدام گزينه -239
  گرا است. گرا و تجربه هاي حس هاي فلسفه توميسم متكي بر ديدگاه) 1  
  آشنايي مجدد فيلسوفان غربي با فلسفۀ ارسطويي از طريق مكتب توميسم بود.) 2  
  ذاري كرد.گ سينا، مكتب توميسم را پايه رشد با فلسفۀ ابن توماس آكوئيناس از تلفيق فلسفۀ ابن) 3  
  وسيلۀ توماس آكوئيناس تأسيس شد. به ميالدي 16گرايي قرن  مكتب توميسم در مخالفت با تجربه) 4  
  دو جنبۀ يك چيزند، به اين معناست كه ...» چيستي«و » هستي«گوييم  سينا، زماني كه مي عقيدٔه ابنبنا بر  -240
  د.ذهني هستند و در خارج وجود ندارن) 2    جدايي ناپذيرند.) 1  
  اند. دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب شده) 4  دو مفهوم مختلف از يك موجود واحدند.) 3  
  درست است؟» االضالع شكلي است كه هر ضلع آن با يك ضلع ديگرش موازي است متوازي«كدام گزينه دربارٔه گزارٔه  -241
  اوتي نيست.گونه تف بين موضوع و محمول هيچ) 2    حمل از نوع شايع صناعي است.) 1  
  دليل حمل محمول بر موضوع، عقلي محض است.) 4  بين موضوع و محمول رابطۀ ذاتي برقرار است.) 3  
  است؟» الوجود بالغير واجب«هاي  كدام گزينه از ويژگي -242
  هر موجودي مصداقي براي آن است.) 2  الوجود است. علتي خارج از ماهيتش دارد كه واجب) 1  
  تواند پا به اقليم وجود بگذارد. اگر ذاتاً ضرورت پيدا كند، مي) 4  آن رابطۀ ضروري برقرار است.بين ماهيت و وجود ) 3  
  با قرار دادن كدام كلمه در جاي خالي، نسبت ميان موضوع و محمول، وجوبي خواهد بود؟ -243
  »كاكتوس ............... است.«  
  رشدكننده در بيابان) 4  مخلوق) 3  جسم) 2  موجود مادي) 1  
  استنتاج است؟ قابل كدام گزينه» تواند موجود نباشد تواند موجود باشد و مي كالغ مي«از اينكه  -244
  الوجود بالغير است. اما واجب ،الوجود نيست كالغ ذاتاً واجب) 1  
  دليل نياز ندارد. حمل چيستي و ذاتيات كالغ بر خودش به) 2  
  دگي آن است.موجود بودنِ كالغ، اجمال آن و تعريفش، گستر ) 3  
  ناپذير برقرار نيست. آن، رابطۀ جدايي» وجودِ«كالغ و » چيستيِ«ميان ) 4  
  ............... بينيم و نه امتناع وجود،  ماهيتي كه در آن، نه ضرورت وجود مي -245
  شود. تنها بعد از ايجاد شدن، ضروري مي) 2  در حال حاضر، مصداق موجودي ندارد.) 1  
  اش برقرار است، موجود نخواهد شد.  تا امكان ذاتي) 4  الوجود. الوجود است يا ممتنع ل ديگر، يا واجببا نظر به عوام) 3  
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گروه آزماي
(  

1919    
  ؟گيرد نميقرار » هاي ذهنيفرايند«هاي زير در حيطۀ  يك از گزينه كدام -246
  محبت كردن) 4  عشق) 3  ادراك) 2  هيجان) 1  
  است؟ نادرستشناسي  كدام عبارت در ارتباط با مفاهيم موجود در تعريف روان -247
  شود. اهدٔه جاندار گفته ميمشمورد رفتار به هر نوع فعاليت ) 1  
  مشاهده هستند. قابل صورت غيرمستقيم هاي ذهني بهفرايند) 2  
  شناسي محدود به رفتار انسان است. مطالعۀ رفتار در روان) 3  
  كنيم. واسطۀ نتايجي كه دربردارد، استنباط مي هاي ذهني را بهفرايند) 4  
  هايي مواجهند؟ از روش علمي همواره با محدوديت شناسان در استفاده از منظر كتاب درسي، چرا روان -248
  شناختي ناتواني در عملياتي كردن مفاهيم روان) 1  
  شناسي هاي علم روان پذيري يافته تكرار عدم) 2  
  هاي مربوط به انسان هاي پژوهش رعايت مسائل اخالقي و پيچيدگي) 3  
  شخصي شناختي و رعايت حريم خصوصي بودن بسياري از موضوعات روان) 4  
در مورد » سنجد. و در حقيقت استعداد تحصيلي را مياست حسين در يك آزمون هوش شركت كرده كه توسط اساتيد دانشگاه طراحي شده « -249

  نظر ...............مورد توان گفت آزمون  اين مثال مي
  سنجد. آزمون دقيقي نيست؛ زيرا آنچه را براي آن ساخته شده است، نمي) 1  
  دهد. دقيقي نيست؛ زيرا احتماالً در دفعات متعدد اجرا، نمرٔه يكسان يا تقريباً يكساني نميآزمون ) 2  
  آزمون دقيقي است؛ زيرا توسط افراد متخصص (اساتيد دانشگاه) طراحي شده است.) 3  
  دهد. آزمون دقيقي است؛ زيرا احتماالً در دفعات متعدد اجرا، نمرٔه يكسان يا تقريباً يكساني مي) 4  
  ؟نيستبه چه چيز نياز دارد و كدام مورد جزء شناخت پايه » تفكر«گيري شناخت،  با توجه به مراحل شكل -250
  ادراك -استدالل) 4  گيري تصميم -استدالل) 3  توجه -حافظه) 2  احساس -حافظه) 1  
  شناسي اشاره شده است؟ در كدام گزينه، به داليل اصلي وجود تعاريف مختلف در روان -251
  زاويۀ نگاه دانشمندان -پيشرفت دانش -گذشت زمان) 2  تغيير اطالعات -پيشرفت دانش -ت زمانگذش) 1  
  زاويۀ نگاه دانشمندان -تغيير اطالعات -ها پيچيدگي پديده) 4  تغيير اطالعات -ها پيچيدگي پديده -پيشرفت دانش) 3  
  است؟ نادرستشود،  يشناختي داده م هاي روان هايي كه به پرسش عبارت دربارٔه پاسخ  كدام -252
  شناسي مطابقت دهيم. هاي تأييد شدٔه علم روان ها را با واقعيت ها بايد آن براي آگاهي يافتن از صحت پاسخ) 1  
  خواني ندارند، بايد رد شوند. همشده  هاي تأييد اي كه با واقعيت هاي ارائه شده پاسخ) 2  
  را كنار بگذاريم.  ود نداشته باشد، بهتر است آناگر با پاسخي مواجه شويم كه دانشي در آن زمينه وج) 3  
  ارزش است. با ،هاي دقيق و معتبر ها پاسخ دهد، اما پاسخ تواند به اين پرسش هر فرد غيرمتخصص مي) 4  
  ها در چيست؟ دهافتد و تفاوت دانشمند با فرد عادي در مواجهه با پدي توسط دانشمند با كدام بيان علمي اتفاق مي» خلق موقعيت ناشناخته« -253
  مند بودن قاعده -مسئله) 4  هدفمندي -مسئله) 3  هدفمندي -فرضيه) 2  مند بودن قاعده -فرضيه) 1  
از نتايج كدام روش «و » ها باشد. همراه ساير روش به آوري اطالعات بايد چگونگي اجرا و تفسير كدام روش جمع«ترتيب  بر اساس متن كتاب، به -254

  »ه كرد؟بايد با احتياط استفاد
  مصاحبۀ بدون ساختار -آزمون) 4  نامه پرسش -آزمون) 3  آزمون -نامه پرسش) 2  مشاهده -نامه پرسش) 1  
  است؟ نادرست» تعريف عملياتي«كدام عبارت در زمينۀ  -255
  ود.صورت دقيق و عيني تعريف ش نظر بايد بهمورد دهي مفاهيم مشترك، متغير  سازي و شكل در روش علمي، جهت يكپارچه) 1  
  رسند. اي است كه افراد با مطالعۀ آن به برداشت يكسان يا تقريباً يكساني مي گونه تعريف عملياتي به) 2  
  اي از تعريف عملياتي است. ، اين عبارت نمونه»زياد و چربي كم باشد  رژيم غذايي سالم بايد حاوي كربوهيدرات«) 3  
  شود. گيري مي تر است. بنابراين تعريف عملياتي باعث سهولت اندازه دقيق گيري هم تر تعريف شود، اندازه هرچه متغير دقيق) 4  
، بايد ابتدا افسردگي را تعريف عملياتي كنـد. بـراي ايـن »گسيخته هاي ازهم ميزان شيوع افسردگي در نوجوانان خانواده«محققي براي بررسي  -256

  ار بگيرد؟ك آوري اطالعات را به هاي جمع يك از روش منظور بهتر است كدام
  آزمون) 4  مصاحبۀ بدون ساختار) 3  يافته مصاحبۀ ساختار) 2  مشاهده) 1  
شود كه قبالً پژوهشـي در ايـن حـوزه  طلبي در كودكان، تحقيقاتي انجام بدهد. او متوجه مي خواهد در رابطه با رفتار عدالت شناسي مي روان -257

  تر است؟ ، براي او مناسبآوري اطالعات هاي جمع يك از روش انجام نشده است. كدام
   آزمون) 4  مصاحبه) 3  نامه پرسش) 2  مشاهده) 1  

 ۱ درس :شناسی روان

´ 11 
 پيشنهادي زمان
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  شده است؟» توصيف«نظر مورد يك از عبارات زير، پديدٔه  در كدام -258  2020
  گويند. گيرد، رسش مي ستي وابسته است و طبق يك برنامۀ طبيعي انجام ميبه آن دسته از تغييراتي كه به آمادگي زي) 1  
  گذارد. عواملي همچون سن مادر، كيفيت تغذيه، فشار رواني و استفاده از داروها، بر چگونگي رشد قبل از تولد تأثير مي) 2  
  تر است. يافته ، رشدتر رشد هيجاني در انسان نسبت به حيوانات در اثر تعامل با محيط بازتر و متنوع) 3  
  يابد. دليل تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني افزايش مي پذيري نوجوانان به تحريك) 4  
  شناسي مطرح است؟ يك از اهداف علم روان ترتيب كدام در عبارات زير به -259
  شمار پيرامون ما توجه نام دارد. هاي بي الف) انتخاب محرك خاص از بين محرك  
  مطالعه را از زواياي مختلف ببينيد.مورد تمركزتان افزايش يابد، بايد سعي كنيد موضوع ب) براي اينكه   
  شود. تمركز مي عدمج) يكنواختي و ثبات نسبي از عواملي است كه موجب   
  تبيين -كنترل -توصيف) 4  كنترل -بيني پيش -توصيف) 3  توصيف -بيني پيش -تبيين) 2  بيني پيش -كنترل -تبيين) 1  
هاي علم شـيمي را در رابطـه بـا  كند. آن پروفسور يافته دان مراجعه مي فسور شيميو براي درك تفاوت عناصر جدول تناوبي به يك پر  مهسا -260

عناصر را بهتر درك كند. مهسا از كدام منبع كسب شناخت استفاده   زند تا تفاوت هايي برايش مي گذارد و مثال جدول تناوبي در اختيار مهسا مي
  كرده است؟

  شيؤه خردگرايانه) 2    شيؤه مبتني بر سير و سلوك) 1  
  استناد به نظر صاحبنظران) 4    روشِ علمي) 3  
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سال تحصیلى
99-00

دفرتچۀ پاسخ های ترشیحی
آزمــون آزمـایشــی شمـارۀ ۱
ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰

گروه آزمایشی علوم انسانی

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، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ
 

  

۲  
۳  
    :مهم هایر تذک   ۱۳

  

  

 برگــزار ۹۹ آبــان ۱۶ جمعــه روز در ،دو گزینــه ۲ مرحلــۀ آزمایشــی آزمــون

  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده تجهــ ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش  یداوطلب

 یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۱ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص

ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــده، اع ــر ش روی ب

گیــرد. می قــرار gozine2.irwww. آدرس بــه دو گزینــه اینرتنتــی پایگــاه

 مناینـدگی طریـق از را موضـوع کارنامـه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. ریسزابن و ادبیات فا
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

   پویا رضاداد  ثانی بهمن دانشیان  مصطفی خاکبازان

  طاهری محمدمهدی  پدرام علیمرادی
 

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

 زهرا محمدی  اکرب آخوندی علی  علیرضا دلشاد

|.............................................. زابن انگلییس
 یحسان حیدرامسئول درس: 

 طلب ندا باران  علیزاده جواد  قریشی سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سید امیرمحمد سید شاکریمسئول درس:           ریاضـ
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  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف لیرضاع

 سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

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

 علی فرزادتبار  پور بهنام ابراهیم  ماشاءالله سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیمسئول درس: 

 حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده صادق رمضانیمحمدمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانس: مسئول در 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

|.............................................. شنایسجامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

 حمید سودیان طهرانی  اکرم صفرنورالله

|................................................. شنایسروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 نرگس نظرپور  سیمین زاهدی
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  1فارسي  153 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -1

  ت است نادرست است.كه يك صف» درخشان«پس   ،»روشنايي و پرتو«معني  فروغ اسم است و به  نادرست است،» فروغ«معني واژٔه  4در گزينۀ   
  1فارسي  155تا  153هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -2

  ها: معني درست واژه  
  كراي: كرايه  آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن  
  بهيمه: ستور (بهايم: ستوران، چهارپايان)    بنشن: خوار و بار  

  3 فارسي 14تا  10هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -3
  ها: معني درست واژه  
  سنا: نور و روشنايي (ثنا: ستايش و سپاس)    قسيم: صاحب جمال  
  بنان: انگشت، سرانگشت    رساننده كننده، ياري ممد: مدد  
  وجوي چيزي، تالش، رفتن دست آوردن و جست سوي مقصد براي به پوييدن: حركت به  

  1فارسي  45تا  10هاي  صفحه*  متوسط* : سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -4
  است.» خُرده«نادرست است و شكل صحيح آن » خورده«در اين گزينه   
  شوند: نوشته مي» واو«دهند همگي بدون  هايي كه معني كوچك و ريز مي توجه: واژه  
  هاي گچ ... پول خُرد، خُرده ريزه، خُردسال، خُرد و خمير، خُرده  

  3فارسي  13و  12، 10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  1 گزينۀ: پاسخ -5
  اصالح شود.» فزايي«شكل  نادرست است و بايد به» فضايي« 1در گزينۀ   

  3فارسي  1و درس  1فارسي  5و  3هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -6
  ت.غلط اماليي اس 2در عبارت گزينۀ » شدن نزديك«معناي  به» قربت«واژٔه   

  1فارسي  46و  40، 35، 32، 27، 18، 12، 10هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -7
 نادرسـت آمـده» ديـوار«منثور نيست و نام پديدآورندٔه » نامه الهي«  تعليمي نيستند،» زده نامه، سفرنامه، ديوار، اتاق آبي و ارزيابي شتاب الهي«  

  شان هم درست است. آورنده منثور و تعليمي هستند و نام پديد» نامه و گلستان ابوسق«شده  است. از ميان آثار ذكر
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -8

  ها: هاي هركدام از گزينه بررسي آرايه  
  تند.) جناس: مست و است/ تشبيه: چشم ميگون، جام غم، مي لعل و مي خون است، همگي تشبيه هس1  
  خاطر ناكامي فرهاد دانسته است./ تلميح: به داستان فرهاد و شيرين اشاره دارد. داشتن الله به ) حسن تعليل: شاعر علت سياهي الله را داغ2  
  باكي به عشق تشخيص است. ) تناقض: ندارد./ تشخيص: نسبت دادن بي3  
  ) تضاد: گل و خار/ تشبيه: گلزار اتحاد اضافۀ تشبيهي است.4  

  هاي ادبي جامع آرايه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -9
  آميزي دارند. حس» سخن سرد« ،»ج«بيت و در » بو شنيدن« ،»ب«و » الف«ابيات در   

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -10
  قدرتمند و زورگوست.كنايه از » سرپنجه«اما  ،كار نرفته است در اين گزينه ايهام به  
  ها: ساير گزينه  
  استعاره از چشم است.» نرگس«: مجاز: سر (اول) مجاز از قصد و نيّت/ استعاره: 1گزينۀ   
  نام و بدنام نام كسي است كه بدنام باشد/ تضاد: نيك : تناقض:نيك2گزينۀ   
  شخيص: پيمان بستن با مي و پيمانه: جناس: پيمانه و پيمان/ ت4گزينۀ   

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: سخپا -11
  سازد. معني آشكار است، اما در معني فروزنده و نوراني با شمع ايهام تناسب مي در بيت به» روشن«الف) ايهام تناسب:   
  ب) حسن تعليل: علت موّاج بودن دريا، شنيدن اين سخن هولناك است.  
  و امروز مجاز از زمان حال است.آينده ج) مجاز: فردا مجاز از زمان   
  استعاره از چهرٔه يار است.» خورشيد«د) استعاره:   
  ) تشبيه: دام عشق (اضافۀ تشبيهي)ه  
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  1فارسي  20 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -12
  است.)» مسند«ماضي ساده (خيره در اين جمله  فعل جملۀ اول: شد   
  ماضي بعيد ود فعل جملۀ دوم: شده ب  
  د آن را دو فعل به حساب نياوريد.)يماضي استمراري (بايد دقت كن  داشت فعل جملۀ سوم: داشت برمي  
  ماضي ساده : كرد چهارمفعل جملۀ   
  بعيدماضي   پريده بودفعل جملۀ ششم:   

  1فارسي  41 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -13
قـرار دارد و دو » نيسـت«و » هسـت«بين دو فعل  4ولي در گزينۀ  ،وند است» بود و نبود«و » جوش و خروش«، »ت و شنيدگف«هاي  واو در واژه  

  آيد. دهد و واو ربط به حساب مي جمله را به هم پيوند مي
  1فارسي  41 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -14

  صورت مرتب شدٔه بيت چنين است:  
  وجود دارد) قيد) از عشق تو، در سر من است ( هميشه ساله ( هاد) همهن خُمار (  
  وجود دارد) متمم) است ( نهاد) به روي تو ( قيد)، هوا ( متمم) همه روزه ( در دل من (  

  1فارسي  15 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -15
  جمله درست است.  همۀ جمالت مرتب است و ترتيب اجزاي 2در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  به گدايان اين داد.  متعلق به جملۀ اول مصراع است و بايد قبل از فعل داد بيايد: آنكه آن به شاهان داد،» به شاهان«) در مصراع دوم 1  
  ودش را كاوين داد.شدٔه بيت به اين صورت است: جهان از ره صورت خوش عروسي است ليكن هركه بدو پيوست، عمر خ ) مرتب3  
  الدين، دل حافظ در كف غصّۀ دوران از فراق رخت خون شد.  شدٔه بيت به اين صورت است: اي خواجه قوام ) مرتب4  

  3فارسي  15 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -16
  ها: بررسي نقش ضمير پيوسته در هركدام از گزينه  
  اليه است: سرير عزت من آن خاك آستان بودي. در مصراع دوم مضاف» م«گر زمانه مرا سرافراز و عزيز داشتي/   در مصراع اول مفعول است:» م« )1  
در مصراع دوم متمم است: آن چنان گشتم كه هـيچ تحملـي » م«اليه است: چو آواز عندليب در دل من اثر كرد./   در مصراع اول مضاف» م) «2  

  براي من نماند.
  اي. زيرا تو او را نديده ،در مصراع دوم هر دو مفعول هستند: اي مفتي زمان من را از عشق وي منع مكن، تو را معذور دارم» ت«ول و در مصراع ا» م« )3  
  در مصراع دوم مفعول است: اگر او را نكو داري.» ش«اليه است: دل من كه گوهر اسرار حسن و عشق در اوست./  در مصراع اول مضاف» م) «4  

  1فارسي  14و  13هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 زينۀگ: پاسخ -17
  شكايت از دوستان و گِله از جفاهاي دشمنان است. 3مفهوم گزينۀ   

  1فارسي  35 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -18
گوينـد. مفهـوم بيـت  حمد و تسبيح خداوند را مي جز انسان نيز مفهوم مشترك ابيات الف، ج، د و بيت صورت سؤال اين است كه موجوداتي به  

  ستايش خداوند در همۀ لحظات و همۀ حاالت است.» ه«نقد زاهدان رياييِ تسبيح به دست است و مفهوم بيت » ب«
  1فارسي  16 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -19

كنـد:  متفاوت است و سعدي توصيه مي 3و بلندمرتبگي است، اما مفهوم گزينۀ  اين است كه افتادگي سبب سربلندي 4و  2، 1هاي  مفهوم گزينه  
  تواني سروري كني، الزم است در برابر قدرتمندان افتادگي پيشه كني.  وقتي نمي

  1فارسي  18 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -20
  ها همانند عبارت صورت سؤال توصيه به محاسبۀ نفس در همين دنياست. ينهغنيمت دانستن فرصت است، اما مفهوم ساير گز  2مفهوم گزينۀ   

  1فارسي  45 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -21
از » تر بست هرچه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ«ها است و با عبارت   تسليم نشدن در برابر سختي 3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزينه  

  شود به كمال رسيد. كردن خود نمي متفاوت است: بدون هالك 4تناسب مفهومي دارند؛ اما مفهوم گزينۀ » پيرمرد چشم ما بود«س در 
  3فارسي  10 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -22

  اين است كه هر عزت و ذلت و بيش و كمي در دست خداست. 1مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: فهوم ساير گزينهم  
  اندازه است و كم و زياد نيست. ) روزي و نعمت خداوند به2  
  است، انتظار دارد كه معشوق او را عزيز گرداند.  ) عاشقي كه خود را در درگاه معشوق خوار و ذليل كرده3  
  است به مخلوقات نياز ندارد. ) كسي كه به حق رسيده4  
  3فارسي  12 صفحۀ*  متوسط* : سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -23

  است.» وظيفۀ روزي به خطاي منكر نبُرد«كند، اين نكته، كامالً مقابل و متضاد عبارت  شاعر معتقد است كه خدا رزق گناهكاران را كم مي 3در گزينۀ   
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  3فارسي  10 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -24
  ها عجز عقل و خرد از وصف و شناخت خداوند است. ه از خدا داشتن است، اما مفهوم مشترك ساير گزينهتوصيه به درخواست عاقالن 4مفهوم گزينۀ   
  3فارسي  14 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -25

  كنند. : عاشقان، اسرار عشق را فاش نمي4مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  دليل ماندن در شهر است.) گي از ماندن در شهر و ميل به سفر (سكوت من بهزد  : دل1گزينۀ   
  كنند.  فايده بودن سكوت وقتي آرزوها، راز را فاش مي : بي2گزينۀ   
  : اهل مدرسه (دانش) از بيان سخن عشق ناتوانند. (تقابل عقل و عشق)3گزينۀ   

  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  سادهت سؤال: * مشخصا ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ) (همچنین جعل)۱فعل است (رد گزینۀ »: َخلق«  

  هستند. )۲جمع (رد گزینۀ » لامتالظ«و » الّساموات«  

  )۳مفرد است (رد گزینۀ »: الّنور«  

  )۳نامناسب است. (رد گزینۀ » گویم سپاس می«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

فعـل نیسـت »: العفو« /)۳(رد گزینۀ » شکراً: به شکرانۀ« /)۴و  ۲های  (چیره شدی) (رد گزینه» یافتی  قدرَت علی عدّوک: بر دشمنت قدرت«  

  )۴و  ۲های  (رد گزینه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  » ولـی« /)۴(رد گزینـۀ » رسـاند یرضّک: به تـو زیـان مـی« / ها) (رد سایر گزینه» ینفعک: به تو سود برساند« /)۱نۀ (رد گزی» مصادقة: دوستی«  

  معادل خوبی نیست. ها سایر گزینهدر 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

: دوست ندارد« /)۱(رد گزینۀ » هیدد ال تفعلون: انجام منی« /)۴(رد گزینۀ » ملاذا: چرا«    /)۳(رد گزینـۀ » هـوالء: ایـن« /)۴(رد گزینۀ » ال یُحبُّ

  از نظر مفهوم نادرست ترجمه شده است.  ۳گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  )۲(رد گزینۀ » تدعو له: برایش دعا کند« /)۲و  ۱های  گزینهالتزامی (رد  مضارع » + لیت و لعّل « /)۴(رد گزینۀ » لیت: کاش«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

  نیز زائد است.) داشنتاستوار و ادب است. ( خردیبه  تنها) افتخار ۲  

  درون به دور  /) جهان بزرگرت (معرفه)۳  

  لم رستگار شو و جایگزینی برای آن نخواه.) با ع۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ماضی است (رشد کرده است)» منت« /نکره است (درختی)» شجرة«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

 »برگزار شد: انعقدت« /)۴(رد گزینۀ » آموز: أحد عرش تلمیذاً، إحدی عرش تلمیذة یازده دانش« /)۴و  ۳های  رد گزینه» (روز ششم: الیوم الّسادس«  

  )۱(رد گزینۀ » کالس دوم: الّصّف الّثاين« /زائد است ۴در گزینۀ » و« /)۱(رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱رس و د ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  آن است که در اعضاء منایان شود.  ترجمۀ گزینۀ صحیح: دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است: برترین دانش  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  آید: در عمرت نخواهی توانست کسی را راضی کنی! دست منی ) گویی خشنود ساخنت همۀ مردم هدفی است که به۱  

  دانند. : همۀ مردم هرچیزی را میچیز داناست ا خداوند به همههامن) ۳  

  ) دانش را طلب کن گرچه در چین باشد: عاقل علمی را از دور طلب نکرد.۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها: بررسی گزینه  

  جمع مکّرس » الّنصوص«سامل و  جمع» قادرون) «۲    هر دو مکّرس » أنجم و الّدرر) «۱  

  جمع است و مکّرس » عقارب) «۴  هر دو جمع مکّرس » الرّجال و ألوان) «۳  
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 ترجمۀ منت:  

گردد. هنگام عبور  شود و آن از نوری سفید تولید می شده از اشعۀ خورشید تشکیل می سبب نور منترش ای است که به  امن پدیدهک رنگین«

شـود تـا در  افتد و سپس نور در قطـرۀ آب مـنعکس مـی نور خورشید از خالل قطرات آب در پوشش و غالف جّوی، برایش شکست اتّفاق می

کند.  های منحنی و نه مستقیم حرکت می شکند، پس در جهت مده، حرکت کند. وقتی نور داخل قطرۀ آب میوجود آ  عکس جهتی که از آن به

گـردد. ایـن  هـای مختلـف تقسـیم مـی ای از پرتوهـای دارای رنـگ شکند و به مجموعه کامن، نور سفید خورشید می هنگام ایجاد پدیدۀ رنگین

  »شود! تشکیل میرنگ  ۷دهد و از  پدیده غالباً در فصل بهار رخ می

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  »کامن صحبت نکرد! منت از ............... رنگین«ترجمۀ صورت سؤال:   

 ها: بررسی سایر گزینه  

 ها ) رنگ۴  ) ایجاد، رخداد۳  دیدار شدنپ) ۲  ) زیبایی۱  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها: گزينه ۀترجم  

  کامن شبیه به هم نیستند.) های رنگین کامن متفاوت نیستند. (رنگ های رنگین ) رنگ۱  

  آید، نه برف) وجود می آید. (پس از ریزش باران به وجود می کامن پس از ریزش برف به ) رنگین۲  

  گیرد) رشید میگیرد. (از خو  کامن نورش را از خورشید منی ) رنگین۳  

  کامن شکسنت نورها است. های رخ دادن رنگین ) یکی از علّت۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  شود: ............... کامن تشکیل می وقتی رنگین  

  ها: گزينه ۀترجم  

  شود) کامن تشکیل می ان، رنگینبارد. (در هنگام توّقف بار  رسعت می ها بعدش به ) باران۱  

  دهد.) ) ما غالباً در فصل زمستان هستیم (طبق منت غالباً در فصل بهار رخ می۲  

  شکند. (در منت آمده است) ) نور خورشید می۳  

  شود) کامن بعد از برف تشکیل منی آیند. (رنگین شکل برف فرود می هایی به ) دانه۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها: بررسی گزینه  

  بینیم! رنگ بعد از شکسنت نور می ۷) ما ۲  شده از اشعۀ خورشید یک رنگ دارد! ) نور خارج۱  

  رنگ)  ۷( !سازد رنگ می ۹های آب  ) شکست نور در قطره۴  کامن از نور سفید است! ) پدید آمدن رنگین۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  نادرست هستند.» تشکیل«و مصدره » متعدّ «، »»ظاهرة«فاعله  -للمخاطب«ترتیب  ها به در سایر گزینه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  نادرست هستند.» ی، ت، ج«و » ضوء«فین، فاعله بزیادة حر «، »من باب انفعال، الزم«ترتیب  ها به در سایر گزینه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  نادرست هستند.» ثاليثّ اسم فاعل من مزید «و » ، صفةاليثّ ثّ مظاهر، مصدر من املجرّد ال هُ معُ ج«، »، صفةمبنيٌّ «ترتیب  ها به در سایر گزینه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها: نحوۀ صحیح گزینه  

  صحیح است!» تَکلّم«مذکّر است، پس » أخ) «۱  

  صحیح است!» نجتهد) «۲  

  صحیح است!» یُساعدُ ) «۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  )۲و  ۱های  لی مشرتک باشد، اعداد عقود هستند (رد گزینهاّوالً عددی که بین ترتیبی و اص  

  الیه و مجرور است، لذا عرشون نامناسب است.  منصوب و جای خالی دوم مضاف» کأنّ «از طرفی چون اسم   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  شود. ترجمه می صورت التزامی بعد از لیت و لعّل فعل مضارع به  

  ها: بررسی گزینه  

  ) ماضی استمراری و ماضی بعید هر دو جایز است.۲  

  ) نفی و نهی هر دو جایز است.۳  

  ) أمر و ماضی هر دو جایز است.۴  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  الّثانیة و العرشون: ترتیبی -ثامن -الّثانی عرش  

  ألف: أصلی -حدوا  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  آید.   نوعی تأکید در عربی است که در ابتدای جمله می» إنّ «  

  گشت.اما هرگز باز نخواهد  ،ترجمۀ منت سؤال: هامنا پدربزرگم زمانی که به زندگی خود نگاه کرد، گفت: ای کاش ایّام جوانی بازگردد  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  »لعّل « اگر امید به وقوع داشته باشیم   

  »یستغفر لیتک« » لیت« اگر امید به وقوع نداشته باشیم   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹

 1 60 5 12)     

2 (اّول یکان) سّتة و خمسین 4 14 56)     

3 11 2 13 22) ( )    

4 90 30 60 40) ( )    

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  إلیه آن است. مضاف» حّجة«اسم إّن و » أهمّ «  

  

  1دين و زندگي  18مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
 نيا  ير يكارگ به يچگونگ و او ياستعدادها و ها ييها،توانا   هيسرما  شناخت يعني است؛ انسان شناخت ر،يمس نيا  در انسان حركت يبرا گام نياول  

  .موانع نيا  از يدور  اي مقابله ٔهنحو و خداوند به تقرب ريمس در انسان حركت موانعِ شناخت نيهمچن و ها هيسرما 
  .است شده شمرده ها دانش نيسودمندتر  يخودشناس كه است ليدل نيهم به  
  1دين و زندگي  23مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -52

   اميرالمؤمنين  سخنان بر بنا كه ديكن دقت ،است اماره نفس همان انسان دشمن نيتر  دشمن.  
 وجـدان و عقـل از يرويـپ از و كنـد يمـ دعوت گناه به ،ييا يدن زودگذر يها لذت به دنيرس يبرا را ها انسان كه است يدرون يعامل ،ارهام نفس  

  .دانست وجدان و عقل با تقابل در را آن توان يم، پس دارد يبازم
  1دين و زندگي  39مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53

 يطلـوع و) يمـاد بعـد( انسـان تـن و جسـم يبرا يغروب را آن بلكه پندارند؛ ينم يزندگ دفتر بخش انيپا  را مرگ آنان روانيپ و ياله امبرانيپ  
 )آخرت( باالتر يِهست به) ايدن( يهست ۀمرحل كي از را يآدم كه آورند يم حساب به يپل اي دانند يم) يماد ريغ بعد( انسان روح يبرا تر درخشان
  .كند مي منتقل

  1دين و زندگي  21و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54
 موجـب آنچـه هيآ  نيا  اساس بر. ديكن دقت )مينبود  انيدوزخ انيم در م،يكرد  يم تعقل اي ميداشت شنوا گوش ما اگر: نديگو  يم و( ۀفيشر  يۀآ  به  

  .است نكردن تعقل و) انيشوا يپ و امبرانيپ نيفرام به نسبت( شنوا گوش نداشتن است، شده انيدوزخ ٔهزمر در ير يگ قرار
  1دين و زندگي  21و  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

 ابـلمق در كـه كننده مالمت اي رسرزنشگ نفس به متعال خداوند ،هيآ  نيا  به توجه با )كننده مالمت نفس به سوگند و ،ةاللّوام بالنّفس اقسم ال و(  
  .است خورده قسم ،دهد يم نشان واكنش گناه

 كـه شـود يمـ سبب است، شده اشاره آن به )تقواها و فجورها فالهمها( يۀآ  در كه ها ييبا يز  و ها يكين به شيگرا  كه ميباش داشته ادي به ديبا  اما  
  .دهد نشان واكنش يزشت و گناه مقابل در انسان

  1دين و زندگي  24سط * صفحۀ مشخصات سؤال: * متو  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -56
  .داد را سوال نيا  پاسخ توان يم يآسان به د،محمّ ۀمبارك ٔهسور 25 ۀفيشر  يۀآ  به توجه با  
 يآرزوهـا بـا را آنـان و داده نـتيز  نظرشان در را زشتشان اعمال طانيش كردند، حق به پشت آنها، يبرا تيهدا  شدن روشن از بعد كه يكسان(  

  ).است فتهيفر  يطوالن
  1دين و زندگي  5و  4هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -57

   باشد يم خلقت هدف كرد، فراموش دينبا  كه را چه آن عالم در. است هدف به توجه تياهم انگريب ،شده نقل الؤ س صورت در يمولو از آنچه.  
    نيـا  بـه توجه ضرورت و خلقت يهدفمند  انگريب و كشد يم ريتصو  به را داخ حكمت كه دارد خلقت نبودن هدف يب و هودهيب به اشاره 1گزينۀ 

  .است يهدفمند 
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  3دين و زندگي  14و  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -58
 كـه كنـد يمـ انيب هم 2 ۀنيز گ. ديد  ظاهر چشم و سر چشم با را خدا توان ينم كه دهد يم نشان )ابندي ينم در را او ها چشم االبصار، تدركه ال(  

  .نده زحمت را ها چشم پس ،ستين ممكن ظاهر چشم با خدا دنيد 
  3دين و زندگي  10مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -59

  .كند نابودش و رديبگ را او وجود تواند ينم كس چيه ندارد، راه او در فنا و ينابود و است مطلق وجود و است يغن خداوند كه آنجا از  
  1دين و زندگي  11و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -60

   است انسان جامع اهداف يژگيو  استعدادها، تنوع و طلب تينها  يب ليم به ييگو  پاسخ كه ديكن دقت.  
   است ها ييبا يز  و ها يخوب ۀهم ۀچشمسر  كه است خدا كند، يم آرام را او طلب تينها  يب روح كه انسان يبرا هدف نيتر  جامع.  
   طلبد يم محكمٔه اراد و بزرگ همت اما ،است انسان يخوشبخت ضامن هدف، عنوان به خدا انتخاب.  

  3دين و زندگي  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -61
 را )زيـهرچ در خدا دنيد ( واال و قيعم معرفت لذت و كرد خواهد كمك زين خداوند نيقي به م،يكن حركت يقو ميتصم و عزم با و ميگذار  شيپ قدم اگر  

  .چشاند خواهد ما به
  3دين و زندگي  2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -62

    معلول( .بخشد يم دينو  را تربا يز  يا ندهيآ  به ديام و كند يم شكوفا را استعدادها سازد، يم بايز  و پرطراوت را يجوان بهار ،)علت( تفكر و شهياند(  
   دارد اشاره خدا ٔهدربار خصوص به تفكر ضرورت به »...التّفكر ادمان ةالعباد افضل« فيشر  ثيحد  كه ديكن دقت.  
  3دين و زندگي  12تا  10و  1دين و زندگي  11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

  :اتياب يبررس  
  .دارد اشاره جامع هدف همان اي سرچشمه به ،»سازد رت نرگس صد« عبارت: اول تيب  
  .باشد يم زيهرچ در خدا دنيد  ۀالزم كه كند يم اشاره قلب يصفا و يپاك به »ديد  صفا و نور معرفت كز يدل« عبارت: دوم تيب  
  .است بقا در ازين همان كه دارد اشاره خدا به همواره و لحظه به لحظه ازين به »دم به دم« عبارت: سوم تيب  

  3دين و زندگي  11و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64
   و كننـد يمـ احساس را خدا رحمت و لطف يۀسا  دائماً آگاه يها انسان اما اند؛ توجه يب خداوند، به انسان يدائم ازين به نسبت ناآگاه يها انسان 

 و يناتوان و احساس شتريب را او به ازين شود، شتريب خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت رچهه. دانند يم او ۀوستيپ اتيعنا  ازمندين را خود
  .كند يم ابراز شتريب را خود يبندگ

   خدا رسول ازين عرض و يبندگ اوج انگريب »...ينفس يال يتكلن ال هماللّ« عبارت  اتيآ  انيم در كه باشد يم فقر بهتر درك ۀجينت كه است 
  .باشد يم بقا درخصوص  به خداوند به انسان فقر و يازمند ين انگريب 2 ۀنيگز  شده، مطرح

    خودشناسي   درك فقر   بندگي  
  1دين و زندگي  31و  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65

   باشد يم انسان يماد و يجسمان بعد همان »ستپَ« و تاس انسان يماد ريغ و يروحان بعد همان» بلند« كه است نيا  بيت زير از ارعطّ منظور.  
 شـــد اريـــ هـــم بـــا پســـت و بلنـــد چـــون

 

   شــــــد اســــــرار ۀاعجوبــــــ يآدمــــــ 
 ريسـا  ماننـد انسان، يماد و يجسمان بُعد است؛ شده ليتشك يروحان و يجسمان بُعد دو از انسان وجود كه ديآ  يم دست به ميكر  قرآن اتيآ  در تدبّر از  

 و يروحـان بُعـد مقابـل، در. اسـت محدود و ازمندين زمان و مكان به و گردد يم يمتالش و فرسوده سرانجام و رديپذ  يم ليتحل و هيتجز  مواد، و اجسام
  .دهد ينم دست از را خود اتيح و يآگاه و ماند يم يباق بدن، مرگ از بعد و شود ينم يمتالش رد،يپذ  ينم ليتحل و هيتجز  انسان يرجسمانيغ
    پذيرد. وح تغييرات معنوي ميدقت كنيد كه ر  

  3دين و زندگي  7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66
 بـه ازمنـدين شـدن موجـود يبـرا سـت،ين خودشـان از وجودشـان كـه ها، دهيپد : شيدا يپ در خدا به جهان يازمند ين دوم ۀمقدم به توجه با  

  .باشد خودش از ودشوج بلكه نباشد، دهيپد  خودش كه هستند يا دآورندهيپد 
ــــــش ــــــتي، بخ ــــــه از هس  ذات نايافت

 

ـــتي  ـــود هس ـــه ب ـــد ك ـــون توان ـــش چ    بخ
 خشــــك ابــــري كــــه بــــود ز آب تهــــي

 

ـــــــفت آب  ـــــــد از وي ص ـــــــي ناي    ده
 يز يـچ نيچنـ صـورت، نيا  در. باشد موجود ذاتاً خودش كه ستين يگر يد  به ازمندين خود وجود در يصورت در فقط موجود كي ز،ين نشيآفر  در  

  .بود خواهد همواره و است بوده همواره داشت؛ نخواهد دآورندهيپد  به ازين و ستين هد يپد  گريد 
  3دين و زندگي  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67

   و ميكنـ تصـور را نامحـدود امـور ذات ميتوان ينم خود ذهن بودن محدود ليدل به ما واقع در. است آن به يدسترس و احاطه يز يهرچ شناخت ۀالزم 
  .دينما  ييشناسا  را ذاتش و كند دايپ احاطه او قتيحق به تواند ينم ما ذهن جه،ينت در دارد؛ نامحدود يقتيحق خداوند .ميابيدر  را وجودشان يچگونگ

   وان شناخت.ت دقت كنيد كه فهم ذات و چيستي و ماهيت و حقيقت خدا ناممكن است، اما هستي (حضور او) و كيستي (صفات او) را مي  
  1دين و زندگي  8و  7هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68

 به پاسخ راه ،)شد خواهد داده پاداش باشد، منؤ م و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن( اسراء، ٔهسور 19 يۀآ  طبق  
  .شود يم ايّمه الؤ س نيا 
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  1دين و زندگي  33تا  31هاي  ت سؤال: * متوسط * صفحهمشخصا ▲  3پاسخ: گزينۀ  -69
  :نادرست موارد ي اشكاالتبررس  
  .است يفرد نيب روابط و نيقوان رشيپذ  يمبنا »ثابت من« يعني. است برعكس كامالً جمله نيا ) ب  
  .دهد يم ندهيآ  اي گذشته حوادث از خبر صادقه ياهاؤير ) ج  

  1دين و زندگي  42توسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * م ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70
   گـروه نيـا  اعتقـاد متعال، خداوند نظر به. است معاد انكار همان اي ايدن به يزندگ دانستن محدود ٔهدهند نشان )ايالدّن اتنايح الّا يه ما قالوا و(  
  .است گمان و وهم و ظنّ صرفاً دگاهشانيد  و ندارند علم افراد نيا  يعني .است )ظنّوني الّا هم ان علم من بذلك لهم ما و(

  1دين و زندگي  43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
 زيـن روزه چنـد يزندگ نيهم برانند، رونيب خود ذهن از را مرگ فكر توانند ينم كه) دانند يم ينابود را مرگ كه يكسان( معاد نيمنكر  از يگروه  

 و رنـديگ يم كناره گرانيد  از دهند؛ يم دست از را يزندگ نشاط و يشاداب و شوند يم دچار يد يناام و أسي به جهينت در شود؛ يم ارزش يب شانيبرا 
  .شوند يم دچار يروح يها يمار يب انواع به

  1دين و زندگي  41تا  39هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -72
   اريد  يراه باره كي به او و شود  بسته شهيهم يبرا مرگ با اش ساله نيچند  يزندگ ٔهپروند راگ ،بندد يم فرو ايدن نيا  از چشم انسان كه يهنگام 

  .داشت خواهد اندوهناك يانيپا  انسان يزندگ داستان ، شود يستين و فنا
   خِرِ الْيَـْومِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ( ۀفيشر  يۀآ  قيمصاد  به عمل با كه است معاد به اعتقاد آثار از ينگران و ميب و هراس نداشتنĤْخواهـد ممكـن )... ال 

  شود. يعني ايمان به خدا و آخرت همراه با عمل صالح موجب دور شدن ترس و اندوه از انسان مي ،بود
  3 يزندگ و نيد  10صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -73

 و يدائم ازين عرض ۀجينت كه خداست مستمر تيفاعل و يرسان ضيف انگريب بمطل نيا  )است يامر  كار اندر دست همواره او ن،أ ش يف هو ومي كلّ(  
  .است مطلب نيا  انگريب )... لهأسي( عبارت كه خداست به مخلوقات همواره

  3 يزندگ و نيد  9صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -74
 يهسـت مسـجد بـه ابنّ كه است نيا  آن علت و) 1(رد گزينۀ  است متفاوت خالق با مخلوقات ۀرابط با ،)صانع( ي آنبنّا با) مصنوع( مسجد ۀرابط  

  )4. (رد گزينۀ ستين صانع ازمندين بقا در مصنوع كه است آن در تفاوت نيا  و) 3(رد گزينۀ  است داده نظم آن به صرفاً بلكه ،دهينبخش
  1 يزندگ و نيد  40صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -75

   )اگـر. است يقيحق يزندگ آخرت، يسرا و ستين يباز  و يسرگرم جز ايدن يزندگ نيا  علمون،ي كانوا لو و... لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و 
  ).دانستند يم

   علم مداوم و مستمر داشتن اي )ونمعلي كانوا لو( آخرت،) بودن وانيَحَ( بودن يقيحق و ايدن بودن لعب و لهو درك شرط ،مذكور يۀآ  به توجه با 
  .است يآگاه و

  

  1زبان انگليسي  29مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76
  ها را كجا بگذاريد؟ اهيد آنخو  ترجمه: وقتي آن تصاوير زيبايي كه گرفتيد از چاپخانه برگردد مي  
دهيم. در جمله به تصـاويري  ترجيح مي willرا به  going toپرسد، پس  ريزي براي كاري سؤال مي توضيح: گوينده دارد در مورد تصميم و برنامه  

  دهيم. ترجيح مي theseرا به  thoseاند، يعني اشاره به دور، پس  اشاره شده كه هنوز نرسيده
  1زبان انگليسي  29و  27هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2 پاسخ: گزينۀ -77

  ترجمه:  
  Aام تولدم را جشن بگيرم. : تصميم گرفته  
  Bخواهي دعوت كني؟ : واقعاً؟ چند نفر را مي  
دهـيم.)  تـرجيح مـي willرا بـه  decide ،to be going toتوضيح: با توجه به مفهوم جمله بايد از زمان آينده استفاده شود (به خاطر كلمـۀ   

  ) 4دار پيرامون غيرفاعل، جمله بايد ساختار سؤالي داشته باشد. (رد گزينۀ whهمچنين براي پرسش با كلمات 
  1زبان انگليسي  39مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78

م به هر شكلي بروزرساني شود، يك پيامك يا ايميل را است، خدمتي كه هر زمان كه سيست VC Notifier ها ترين سايت ترجمه: يكي از معروف  
  .كند براي شما ارسال مي

 توضيح: ابتدا توجه داشته باشيد اسم مفرد بايد حتماً با يك وابسته پيشرو (حرف تعريف، صفت ملكي، صفت اشاره و...) همـراه باشـد. در ايـن  
ها اشاره نشده بايد از حـروف  استفاده شده و به عبارتي نوع خاصي از آن سؤال در هر دو قسمت چون از يك مفهوم عام براي خدمات و پيامك

شود، نـه اينكـه  بايد دقت كنيم كه اسم موردنظر چطور خوانده مي anيا  aاستفاده شود و همچنين دقت كنيد كه هنگام انتخاب  a/anتعريف 
  شود. چطور نوشته مي
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  1زبان انگليسي  39و  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79
  ترجمه:   
  Aآيد. : مشكل چيست؟ سروصداهاي عجيبي از موتور مي  
  Bشود. بيا پياده شويم! زنم اتومبيل دارد خراب مي : حدس مي  
مبيل اسـت، پـس كدام اتو » اتومبيل«توضيح: از آنجايي كه هر دو نفر سوار اتومبيل هستند معلوم است كه براي شنونده مشخص است كه منظور از   

 going toاستفاده شده، ولي   زنم) (حدس مي I guessكنيم. با وجود اينكه قبل از جاي خالي دوم از جملۀ  استفاده مي theاز حرف تعريف  carقبل از 
  شخصي خودش.گيرد، نه با توجه نظر  هاي بيروني (سروصداي موتور) نتيجه مي دهيم، چون گوينده دارد از نشانه ترجيح مي willرا به 

  1زبان انگليسي  31و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -80
. كننـد محافظـت ميهاي مضر خورشـيد  ها در برابر اشعه ها، لنزهاي خاكستري در عينك آفتابي بيشتر از همه از چشم ترجمه: از بين همۀ رنگ  

 توجه كنيد.
  كردن  ) محافظت4  كردن  تزئين) 3  رساندن  ) آسيب2  كردن  ) تلقي1  
  توجه شود. protect sb from/against sthنكته: به تركيب   

  1زبان انگليسي  26مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
 موقع تحويل دهيم. را بهطور كه قول داديم آن  كه امروز بتوانيم كار را تمام كنيم و همان اميدوارمكمكِ ما پنج نفر در حال كار،  ترجمه: به  
  ) متعهد 4  مند ) عالقه3  ) اميدوار2  ) مفيد1  
  1كتاب كار زبان انگليسي  17مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -82

  جهان آگاهي ندارند. طبيعتكافي از  اندازٔه بهكند كه دانشمندان هنوز  ترجمه: او در مقالۀ خود ادعا مي  
 ) اهدا، بخشش4  ) دفتر خاطرات3  ماهيت) طبيعت، 2  ) فشار1  
  1زبان انگليسي  17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83

 كاهش يافته است. يهتوج طور قابل بهطور مشابه، قيمت سوخت  هاي اخير كاهش يافته است. به ترجمه: هزينۀ غذا و پوشاك در سال  
  توجه و چشمگير طور قابل ) به4  امن و ايمن طور ) به3  طور ملي ) به2  طور ساده ) به1  
 3زبان انگليسي  20و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84

شما را به خاطر  هانگيز در زندگي انجام دهيد تا هم شويد، شما نيازمند اين هستيد كه كاري شگفت برجسته (ممتاز)خواهيد فردي  ترجمه: اگر مي  
 بسپارند.

  ) مسئول4  ) باتجربه3  ) متعهد2  ) برجسته، ممتاز1  
  3زبان انگليسي  25و  23هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85

هاي فقير پيشرفت واقعي داشـته  تا ملت ببخشندهاي كشورهاي در حال توسعه را  هاي ثروتمند جهان بايد حداقل بخشي از بدهي ترجمه: ملت  
  باشند.

  ) بهتر كردن، پيشرفت كردن4  ) بخشيدن، عفو كردن3  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن2  تأمين كردن، تهيه كردن) 1  
  3زبان انگليسي  19مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -86

مبـتال وحشـتناك  19-به كوويد توانند كند، مي است و سرفه مي 19-ترجمه: افراد همچنين در صورت تنفس قطرات، از شخصي كه داراي كوويد  
 فوت) از فردي كه مريض است فاصله بگيريد.  3متر ( 1. به همين دليل مهم است كه بيش از شوند

  ) مبتال شدن، دچار شدن، گرفتن4  دست آوردن ) گرفتن، به3  ) نگه داشتن، مراقبت كردن2  ) گرفتن، برداشتن1  
  و...) دقت كنيد. 19-معني (دچارشدن به سرما، آنفوالنزا، كوويد به (…,cathch a cold/flu/ COVID-19)نكته: به همايند و كالوكيشن   
  3زبان انگليسي  24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

دهنـد تـا  مـان مـيهـا ز  آموز را بررسي كننـد و بـه آن تا فهم دانش كنند مكث ميترجمه: براي مثال، معلمان غالباً بعد از ارائۀ يك مطلب مهم   
 سؤاالتشان را بپرسند.

  ) حس كردن، فهميدن4  ) مكث كردن3  ) جواب دادن2  ) ثبت كردن، يادداشت كردن1  
  ترجمۀCloze Test:  

، او بـه رنـس فرانسـه رفـت. وي 1927دبيرستان در سال  كامل كردندر تهران، ايران به دنيا آمد. بعد از  1909جوالي  5دكتر محمد قريب، 
دريافت كرد و پس از يك سال تمرين طب اطفال در پاريس، به خانه بازگشت. در ايران، دكتر قريب  1937كتراي پزشكي خود را در سال مدرك د

 در مـورد، او نويسـندٔه اولـين كتـاب فارسـي 1941حفظ كرد. در سال  1975رئيس مركز طب اطفال شد، مقامي كه او تا زمان مرگش در سال 
هاي مهمي  دانشجو آموخت. بسياري از دانشجويانش به مقام هزارانپزشكي اطفال را به  ،ساله، قريب 37 دورٔهد. طي يك هاي كودكان بو  بيماري

عنوان يك تخصـص شـناخته شـد و يـك هيئـت  به 1950ها و نفوذ او، اين حوزه در سال  خاطر تالش در دانش پزشكي ايراني دست يافتند. به
 . تأسيس كردند، او و همكارانش، انجمن پزشكان اطفال ايراني را 1960شكيل شد. در سال ت 1955تخصصي پزشكان اطفال در سال 

  4پاسخ: گزينۀ  -88
  ) كامل كردن4  ريزي كردن ) برنامه3  ) در نظر گرفتن2  ) كاهش دادن1  
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  3پاسخ: گزينۀ  -89
  باشد. مي» درباره يا پيرامون« ”on“توضيح: يكي از معاني حرف اضافه   

  2ينۀ پاسخ: گز  -90
  ) لحن4  ) عملكرد3  ) فاصله و بازٔه زماني2  ) ميانگين1  

  3پاسخ: گزينۀ  -91
  د نقـش صـفت را دارنـد و جمـع بسـته نـاگر بدون واسطه همـراه اسـم بياي .… million, thousand, hundredتوضيح: كلماتي همانند   

  صورت جمع بيايند. قبل از اسم قرار گيرند همانند اسم بايد به ofشوند، اما اگر همراه  نمي
  باشد. قبل از آن نيامده است، صحيح نمي a/ oneچون عبارتي مانند  2همچنين توجه داشته باشيد گزينۀ   

   1پاسخ: گزينۀ  -92
  پوشي كردن ) دريغ داشتن، چشم2    ) تأسيس كردن1  
  ) شناسايي كردن4    ) نابود كردن3  
 1مطلب   ترجمۀ درك:  

هاي جـانوري در  هاي در معرض خطر [انقراض] قرار گرفت. طبق قـانون حفاظـت از گونـه در فهرست گونه، خرس قطبي 2008در بهار سال 
، گونۀ در معرض خطر، يك حيوان، گياه يا هر نوع ديگر از حيات وحش است كه احتمال دارد در زيستگاه  در اياالت متحده ]انقراض[معرض خطر 

 طبيعي خودش منقرض شود.
شدن كرٔه زمـين  بندي شده است. گرم شدن كرٔه زمين در معرض خطر [انقراض] طبقه دليل گرم ي است كه اساساً بهخرس قطبي اولين حيوان

 افتند است. به دام مي اي كه در جوّ اكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانه وهوايي است كه ناشي از افزايش سطح دي نوعي از تغييرات آب
هاي قطبي عمـدتاً  شدن كرٔه زمين است. خرس هاي ديگر بيشتر در معرض خطر گرم از گونه زيستگاه طبيعي خرس قطبي نسبت به بسياري

كنند. هنگـامي كـه ايـن  كنند و چربي ذخيره مي ها ماهي شكار مي ها جايي است كه آن كنند. اين يخ هاي درياي شمالگان زندگي مي بر روي يخ
كننـد. بنيـاد  شـان تغذيـه مي هاي ذخيره شده كنند و از چربي ها حركت مي سمت خشكي هاي قطبي به شوند، بسياري از خرس ها ذوب مي يخ

 اند. سال گذشته ناپديد شده 30هاي درياي شمالگان در  يخ ٪25زند كه بيش از  وحش تخمين مي جهاني حيات
هـا در ايـن  هنگـامي كـه آنهاي در معرض خطر [انقراض] قرار بگيرند اهميـت دارد.  اينكه حيواناتي از قبيل خرس قطبي در فهرست گونه

هـا  كند. همچنين آژانس فهرست قرار بگيرند، قوانين و مقرراتي وجود دارد كه از اين حيوانات در برابر شكارشدن براي غذا يا تفريح محافظت مي
هاي جانوري در معرض  اظت از گونهكنند. از زمان اجراي قانون حف ها، پول و ابزار [الزم را] دريافت مي براي محافظت از زيستگاه و نجات اين گونه

اند. در حقيقـت،  دليل بيشترشدن جمعيتشان از اين فهرست خـارج شـده ها به در اياالت متحده، بسياري از گونه 1973خطر [انقراض] در سال 
منتظـر بررسـي (بـراي قـرار هاي بسياري زماني كه  اي پس از اينكه در اين فهرست قرار گرفت منقرض بشود. متأسفانه، گونه بعيد است كه گونه

 شوند. گرفتن در فهرست) هستند، منقرض مي
  3پاسخ: گزينۀ  -93

 رساندن منظور خود از تعريف استفاده كرده است؟ ترجمه: نويسنده در كدام پاراگراف(ها) براي بهتر  
 3و  2هاي  ) پاراگراف4  2و  1هاي  ) پاراگراف3  2) فقط پاراگراف 2  1) فقط پاراگراف 1  

 3اسخ: گزينۀ پ -94
 گيرند، چون ............... شدن كرٔه زمين قرار مي تأثير گرم هاي قطبي بيش از ساير حيوانات تحت ترجمه: طبق متن خرس  
 ميرند. اند يا دارند مي يا از قبل مرده ،كنند ها تغذيه مي هاي قطبي از آن هايي كه خرس ) بيشتر ماهي1  
 ن نرخ تولد را دارند.تري ها كمترين جمعيت و پايين ) آن2  
 طور مداوم در حال از بين رفتن هستند. ها به آن متكي هستند به هاي دريايي كه خرس ) يخ3  
  اكسيد كربن سازگار شوند. يافتۀ دي توانند با سطح افزايش ها نمي ) آن4  
  4 پاسخ: گزينۀ -95

 پردازد؟ ترجمه: پاراگراف آخر عمدتاً به چه چيزي مي  
 كنند. هاي در معرض خطر [انقراض] پول جمع مي ها براي نجات گونه ) چگونه آژانس1  
 كند. ) قوانيني كه حيوانات در معرض خطر [انقراض] را در برابر شكارشدن بيش از حد محافظت مي2  
 اند. هاي گذشته از فهرست در معرض خطر [انقراض] حذف شده هايي كه در سال ) گونه3  
 هاي در معرض خطر. قرار دارند در ليست گونه ،كه در معرض خطر انقراض) اهميتِ قراردادن حيواناتي 4  

  4 پاسخ: گزينۀ -96
 يك از سؤاالت زير فراهم شده است؟ دادن به كدام ترجمه: در متن اطالعات كافي براي پاسخ  
 شود؟ ) كدام گونه در جهان بيشتر از بقيه شكار مي1  
 شدن كرٔه زمين نجات داد؟ قراض] را از گرمهاي در معرض خطر [ان توان گونه ) چگونه مي2  
 هاي در معرض خطر [انقراض] قرار گرفت چه بود؟ ) آخرين حيواني كه در فهرست گونه3  
 هاي قطبي دارد؟ احتماالً چه تأثيري در جمعيت خرس ،هاي جانوري در معرض خطر انقراض ) قانون حفاظت از گونه4  
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 2مطلب   ترجمۀ درك:  
راحتـي  شد، قادر بود يك حرفۀ خوب را بـه يباً هر دانشجويي كه موفق به گذراندن دورٔه دانشگاهي يا مدرك ديپلم ميتا چندي پيش، تقر 

كردند. با اين حـال، آن روزهـا حتـي در  التحصيالن رقابت مي ها با مراجعه به مؤسسات دانشگاهي، با يكديگر براي جذب فارغ پيدا كند. شركت
هاي شغلي سه مرحله  رو هستند. اكثر سازمان التحصيالن غالباً با رقابت شديد براي يافتن شغل روبه د و امروزه فارغان هنگ كنگ نيز از بين رفته

هـاي شـغلي  ها، تطبيق اين موارد با فرصت كنند تا بتوانند روند كار مناسب را دنبال كنند: شناخت توانايي تر مي التحصيالن برجسته را براي فارغ
هـاي  هاي خود داشته باشند. يكـي از حـوزه نگر. افراد جوياي شغل بايد برآورد دقيقي از توانايي ها به كارفرمايان آينده اسب آنموجود و ارائۀ من

التحصيالن همچنـين بايـد  شان است. فارغ هاي ويژه در حوزٔه رشتۀ تحصيلي شامل مهارت كهها باشد  هاي تحصيلي آن ارزيابي بايد از صالحيت
هاي شخصي خودشان يا ميزان ارتباط خودشان در مورد موضوعاتي چون پول، امنيت، رهبري و مراقبـت از ديگـران را در نظـر  ها و نگرش ارزش

از تجربۀ كـاري  آمده دست بههاي  هاي خالقانه يا علمي و مهارت هاي شخصي مانند مهارت بگيرند. همچنين بايد با تفكر در مورد عاليق و توانايي
  به عمل آورند. يك ارزيابي صادقانه

  2پاسخ: گزينۀ  -97
 بر اساس متن، افراد جوياي شغل بهتر است ...............  
  ها) دارند. ها (قابليت ها تعادلي در توانايي ) تالش كنند تا به كارفرمايان نشان دهند كه آن1  
 وگو كنند. وجوي آن هستند، گفت هاي خود در رابطه با آنچه كارفرما در جست ) در مورد توانايي2  
  ) هدفشان ارائۀ گزارش متعادل از آنچه كارفرمايان نياز دارند باشد.3  
  دست آورند. ) در پردازش كلمات تجربه به4  
  4پاسخ: گزينۀ  -98

  در متن زير آن خط كشيده شده، اشاره دارد به لغت ............... »كه«  
  هاي شخصي ) ارزش2    هاي ويژه ) مهارت1  
  هاي دانشگاهي (تحصيلي) ) صالحيت4    ميهاي عل ) مهارت3  

  1پاسخ: گزينۀ  -99
  كند كه ............... كنگ نيز از بين رفته است، پيشنهاد مي نويسنده با گفتن اين روزها، حتي در هنگ  
 تر بود. كنگ از جاهاي ديگر آسان ) در گذشته، پيدا كردن شغل خوب در هنگ1  
  تر از ساير كشورها بود. ختكنگ س ) پيدا كردن شغل خوب در هنگ2  
  تر بودند. مردم از نظر جسمي و روحي سالم ،) در گذشته3  
 كنگ شانس برابري براي پيدا كردن يك شغل خوب دارد. ) در حال حاضر، هركسي در هنگ4  
  3پاسخ: گزينۀ  -100

 التحصيالن بهتر است ............... كند كه فارغ طور ضمني بيان مي متن به  
  هاي شغلي خود درج كنند. هاي شخصي را در تقاضا عات مربوط به نگرش و ارزش) اطال1  
  ) براي هر شغلي در رشتۀ تحصيلي خودشان واجد شرايط باشند.2  
  ها مناسب است (به آن عالقه دارند). عنوان يك فرد براي آن ) مشاغلي را بررسي (دنبال) كنند كه به3  
  دهد. توانند مشاغلي را پيدا كنند كه چنين مواردي را ارائه مي شانس هستند كه مي ها چقدر خوش ) در نظر بگيرند كه آن4  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 1رياضي و آمار  19و  18هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -101

A(x)صورت  نكته: هر كسر به  
B(x)

  اي باشند، يك عبارت گويا است. جمله يك چند B(x)و  A(x)كه درآن  

  كنيم: ها را بررسي مي گزينه ۀهم  

x، عبارت گويا نيست. xخاطر  به
x




2
2
3

   

x، عبارت گويا نيست. xخاطر  به
x





1
1  

xاي هستند.  جمله صورت رو مخرج چند عبارت گويا است. 
x





2

2   

)، عبارت گويا نيست. xخاطر  به x ) x x
x x
  

 
 

21 1 2
4 4   

  1رياضي و آمار  12مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -102
  رو است: ورت روبهص نكته: مثلث خيام به  

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

   

    ،هستند. 1در مثلث خيام، اعداد سمت راست و چپ در هر سطر  
   گيرد. ها قرار مي مجموع هر دو عدد كنار هم برابر با عدد سطر بعدي است كه وسط آن  
x    رو است: صورت روبه شده كه به با توجه به سطر داده   y z y x1 1  
  عدد است كه متناظر با سطر هفتم مثلث خيام است: 7گيريم، سطر موردنظر، داراي  نتيجه مي  

x y z
  

1 6 15 20 15 6 1   

x               بنابراين:   y z     6 15 20 41   
  1رياضي و آمار  24و  18هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  - 103
  شود. كند، تعريف نمي كه مخرج كسر را صفر مي xازاي مقاديري از  ، بهxويا برحسب نكته: هر عبارت گ  
x)نكته:    y)(x y) x y   2 2   
  دهيم: مخرج را مساوي صفر قرار مي  

x
x (x ) x (x )(x ) x

x


       
  

2 2 2
0

1 0 1 1 0 1
1

   

، يعني xازاي سه مقدار  پس اين عبارت گويا به   , ,1 0 نشدٔه يك كسر قبل از  دست آوردن مقادير تعريف . دقت كنيد كه بهشود تعريف نمي 1
  سازي كسر است. ساده

  1رياضي و آمار  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -104
a)     رو است: شكل روبه  اي به نكته: صورت كلي اتحاد مكعب دو جمله   b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3   
  آوريم: دست مي عبارت را به با توجه به نكته، حاصل  



KÄoòx

( x x) ( x ) ( x ) ( x) ( x )( x) ( x) x x x x


        

4

2 3 2 3 2 2 2 2 3 6 5 4 32 3 2 3 2 3 3 2 3 3 8 36 54 27   
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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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  1رياضي و آمار  23مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  - 105
x)نكته (اتحاد جمله مشترك):    a)(x b) x (a b)x ab     2   
  كنيم: مخرج كسر سوم را با اتحاد جمله مشترك، تجزيه مي  

x x
x x x x (x )(x )x x

 
    

      2
7 1 2 22 7 1 2 22

3 1 3 1 3 12 3
   

  گيريم: مخرج مشترك مي  
(x )(x ) (x ) x x x x x

(x )(x ) (x )(x ) (x )(x ) (x )(x ) (x )(x )
        

    
         

4 37 1 1 3 2 22 7 7 3 2 22 4 12
3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 (x ) 3 x(x )



4

11   

  1رياضي و آمار  22و  21 هاي همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3پاسخ: گزينۀ  -106
كنـيم؛ سـپس  ها را تجزيه مـي اي جمله ندابتدا هريك از چ Q(x)و  P(x)اي  جمله ترين مضرب مشترك دو چند نكته: براي پيدا كردن كوچك  

  آوريم. دست مي هاي غيرمشترك را به ترين توان در عبارت هاي مشترك با بزرگ ضرب عبارت حاصل
a)نكته:    b) a ab b   2 2 aو  22 b (a b)(a ab b )   3 3 2 2   
  كنيم: اي را تجزيه مي ابتدا هر دو چند جمله  

P(x) x x (x )

Q(x) x (x )(x x )

    

     

2 2
3 2

4 4 2
8 2 2 4

   

x)    برابر است با: Qو  Pترين مضرب مشترك  كوچك   ) (x x )  2 22 2 4   
  1رياضي و آمار  16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107
a)   رو است: صورت روبه اي به نكته: صورت كلي اتحاد مجموع و تفاضل مكعبات دوجمله   b)(a ab b ) a b   2 3 3   
x)له مشترك): نكته (اتحاد جم   a)(x b) x (a b)x ab     2   

pH n¼T¨IÎx (x )

(x )(x )

x (x x ) x ( x )(x ) x (x )(x (x ) ( x ))

x (x )(x x x ) x (x )(x ) x (x )(x )(x x )



 

         

            

2 14 2 2 2 2 2 2

1 7
2 3 2 2 2 3 2 2

6 7 7 8 1 1 7 7 8

1 7 7 8 1 8 1 2 2 4

   

xها فقط عامل  در بين گزينه      وجود دارد. 2
   1رياضي و آمار  13مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -108
a)    رو است: شكل روبه  اي به نكته: صورت كلي اتحاد مكعب دوجمله   b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3   
  A B  وA B شوند: هر دو ساده مي  

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

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

          

          

3 2 3 2 3
3 2 3 2 3

3 3 1 3 3 1 1
3 3 1 3 3 1 1

   

A)    بنابراين:   B)(A B) (x ) (x ) ((x )(x )) (x )         3 3 3 2 31 1 1 1 1   
  3رياضي و آمار  2مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -109

m)طريق انجام داد و اين دو عمل را نتوان با هم انجام داد، در اين صورت بـه  nطريق و عمل ديگري را به  mن عملي را به نكته: اگر بتوا    n) 
  تعميم است.) عمل دوم را انجام داد. (اصل جمع به بيش از دو عمل نيز قابل» يا«توان عمل اول  طريق مي

  طبق اصل جمع داريم:  
IÀïÂ{¼¬ jHk÷U

                    IÀïNIUïK² jHk÷U         IÀïS±LU jHk÷U

IÀïJIhTºH jHk÷U


 
   3 2 4 9   

  3رياضي و آمار  4مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110
 nطريـق بـه  mدر مرحلۀ دوم هركدام از ايـن » و«طريق  mنكته: اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد، طوري كه در مرحلۀ اول به   

mپذير باشند، در كل آن عمل به  روش انجام n پذير است. طريق انجام  
  برويم: Cبه  Aتوانيم از  به دو طريق مي  

C:    ¾Mبه  B، سپس از Bبه  A) اول از 1   ¾MB A C B
 

4 2 8   

C:    ¾Mبه  D، سپس از Dبه  A) اول از 2   ¾MD A C D
 

1 2 2   

پس در كل به    8 2   برويم. Cبه  Aتوانيم از  حالت مي 10
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  3رياضي و آمار  6مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -111
رقم  3كنيم كه محدوديت بيشتري دارد. چون قرار است، عدد زوج باشد، بايد رقم يكان آن زوج باشد، پس يكان آن يكي از  اي شروع مي با خانه  

رقم براي  5رقم استفاده شده، پس  2رقم تا االن  7ماند، از كل  رقم براي صدگان مي 6ستفاده شده، پس رقم زوج ا 3است، يكي از اين  6يا  4يا  2
  ماند: دهگان مي

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  
6 5 3 90   

  3رياضي و آمار  8مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -112
P(nيي يا ترتيب انتخاب مهم باشد) را با نماد جا  شيء (كه جابه nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب   , r) دهيم و طبـق دسـتور  نشان مي

  كنيم: زير محاسبه مي
n!P(n , r)

(n r)!



   

!   شيء برابر است با: 7شيء از  4هاي  پس تعداد جايگشت   !P( , )
( )! !

      

7 77 4 7 6 5 4 8407 4 3   

  3رياضي و آمار  3توسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * م ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113
  گذاريم: ها شماره مي براي كاشي  

1 2 3 4   

  حالت دارد: 3، 1كاشي   

S²Ie 3


1 2 3 4
   

  نباشد.): 1رنگ كاشي  حالت دارد (بايد هم 2، 2كاشي   

S²Ie 3 S²Ie 2
 



1 2 3 4
  

  نباشد.): 2رنگ كاشي  حالت دارد (بايد هم 2، 3كاشي   

S²Ie 3 S²Ie 2 S²Ie 2
  

 

1 2 3 4
  

  نباشد.): 3رنگ كاشي  حالت دارد (بايد هم 2هم  4كاشي   

S²Ie 3 S²Ie 2 S²Ie 2 S²Ie 2
   


  

1 2 3 4

24
  

  3رياضي و آمار  5مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -114
!n  است: nتا  1ضرب اعداد طبيعي از  ر با حاصلدهيم و براب نشان مي !nفاكتوريل را با نماد  nنكته:    n    1 2 3    
  گيريم: ، فاكتور مي4!و در مخرج از  7!شده در صورت از  براي ساده كردن كسر داده   

! ! ! ! ! ! !( ) !A
! ! ! ! ! ! !( )
          

   
         

9 8 7 9 8 7 8 7 7 7 9 8 8 1 7 65
6 5 4 6 5 4 5 4 4 4 6 5 5 1 ! 

5

4 26
!

!
   

     


2

7 6 5 4 5 7 3 5 5 5254 2   

  3رياضي و آمار  3* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  2پاسخ: گزينۀ  -115
  توان پاسخ داد: حالت مي 2اي به  گزينه 2حالت و به هر سؤال  4اي به   گزينه 4چون پاسخ دادن به سؤاالت اجباري است، پس به هر سؤال   

            
 

 
 

IU 8 IU 4

ÁHï¾¹Äq¬ nI¿a R¯Hß¼w ÁHï¾¹Äq¬ »j R¯H¼ß w
( )8 4 2 8 4 16 4 204 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2   
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  3رياضي و آمار  4تا  2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -116
  كنيم: جايگاه بايد قرار گيرد، پس در سه حالت، تعداد رمزها را حساب مي 3در يكي از  Aحرف   
  باشد: A) حرف اول 1  

ô£Î k{ILº » A S A
 

  1 4 3 12
   

  باشد: A) حرف وسط 2  
k{ILº » ô£ÎS A A

 
  4 1 3 12

   

  باشد: A) حرف آخر 3  
k{ILº » ô£ÎS A A

 
  4 3 1 12

  

  با:تعداد كل حاالت برابر است   
  12 12 12 36   

  3رياضي و آمار  6مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -117
  حالت دارد. 7باشد، يعني  9تا  3رقم صدگان بايد   
  نويسيم: شود را مي مي 6هايي كه مجموع ارقام يكان و دهگان  حاالت يكان و دهگان به هم بستگي دارد. حالت  

·I«Àj ·I§Ä

S²Ie

0 6
1 5
2 4 7
3 3
4 2
5 1
6 0

  

  پس تعداد حاالت برابر است با:  

·I¬kÅ ·I«Àj » ·I§Ä 
7 7 49   

  3رياضي و آمار  7و  6هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -118
  دهيم: افراد هر خانواده را در يك بسته قرار مي  

³»j ½jH¼ºIi −»H ½jH¼ºIi
        

  عكس به يكي از دو صورت زير است:  

−»H ½jH¼ºIi ³»j ½jH¼ºIi ³»j ½jH¼ºIi −»H ½jH¼ºIi
IÄ              

  جا شوند، پس تعداد كل حاالت برابر است با: توانند جابه حالت مي 3!ها، اعضاي هر خانواده به  در هركدام از حالت  
−»H ½jH¼ºIi ÁIñøH ÂÄI]ï¾MI]

IÀï½jH¼ºIi ÁI] ÂÄI]ï¾MI]           ³»j ½jH¼ºIi ÁIñøH ÂÄI]ï¾MI]
! ! !



 
     2 3 3 2 6 6 72   

  3رياضي و آمار  8مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -119
P(nجايي يا ترتيب انتخاب مهم باشد) را با نماد  شيء (كه جابه nشيء از بين  rهاي  تعداد انتخاب نكته:   , r) دهيم و بنا بـر دسـتور  نشان مي

  كنيم: زير محاسبه مي
n!P(n , r)

(n r)!



   

  كنيم: با توجه به نكته معادله را ساده مي  
(n )! (n )! (n )!P(n , ) P(n , )

(n )! (n )! (n )!
  

      
    

2 1 22 3 8 1 2 82 3 1 2 1
(n )!
(n )!


 


18 1
(n ) (n )!   2 1 (n )!  8 1 n n    2 8 6
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  3رياضي و آمار  7و  6هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -120
  باشد. 9يا  8، 6تر باشد، بايد هزارگانش  بزرگ 6000براي آنكه عددمان از   
  كنيم: هاي زوج و فرد هزارگان را تفكيك مي حالت  
  تواند باشد): مي 9) هزارگان فرد باشد (فقط 1  

       


   

8 IÄ 6 IÄ 4 IÄ 29 ô£Î

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä
1 4 3 4 48   

  تواند باشد): مي 8يا  6) هزارگان زوج باشد (2  

        
 

   

                      8 IÄ 6 pH Â§Ä IÄ » 4 IÄ 28 IÄ 6

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä
2 4 3 3 72  

                                       مجموع دو حالت باال برابر است با:   48 72 120   

  

 اقتصاد 14و  11، 8هاي  ساده * صفحه مشخصات سؤال: * ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121
كنـد  شويم. دانش اقتصـاد كمـك مي رو مي روبه» منابع و امكانات«و » نيازهاي انسان«الف) در تصوير ساده از حيات انسان با دو مفهوم يعني   

  كند. انسان براي رفع نيازها، از منابع و امكانات به بهترين شكل و بهينه استفاده كند و بهترين را انتخاب
اي را از منابع و امكانات به عمل آورند و بيشترين منافع را براي خود و  ها بايد با بهترين روش و در بهترين محل استفاده، انتخاب بهينه ب) انسان  

شود. دانـش  ميرو  روبه انتخابترين مسائل زندگي و موضوع اصلي علم اقتصاد، يعني  جامعه تأمين كنند. بدين ترتيب، انسان با يكي از مهم
  ها را انتخاب كنيم.  كند بهترين اقتصاد كمك مي

مختلف دارند) و نيازهاي نامحدود بشـر را مطالعـه و  ٔهعلم اقتصاد، علم انتخاب است و رابطه بين منابع و عوامل توليد كمياب (كه موارد استفاد  
  كند.  انسان را مديريت ميها، رفتارهاي مختلف فردي و جمعي  كند با ارائۀ بهترين انتخاب بررسي مي

  اقتصاد 24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -122
كند، بدون اينكه كاري روي آن انجام دهد.  مرحلۀ اول: به حيازت مرتبط است زيرا شركت اول، محصوالت آمادٔه طبيعت را مستقيماً استخراج مي  

  نامند.  حيازت مي شود، اين اقدام را كه موجب مالكيت شركت اول مي
  است، زيرا تغيير و تبديل رخ داده و ايجاد ارزش مصرفي و مبادالتي صورت گرفته است. )نوع دوم توليد(مربوط به صنعت  مراحل دوم و سوم  
ن توسـط ونقـل مسـافرا  جـايي و حمـل خدمات (نوع سوم توليد) مربوط است، چراكه به خدمات جابه مرحلۀ چهارم: به توليد محصوالت نرم يا  

  رانان اشاره دارد. تاكسي
  اقتصاد 18و  17، 11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123
  4جز گزينۀ  باشد، به ها درست مي الف) تمام گزينه  
نوعانش  ي خانواده و يا هماز نظر اسالم، تالش براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي پسنديده است. فردي كه براي ارتقا سطح زندگ    

  كند، شايستۀ تقدير است.  همانند كسي كه در راه خدا جهاد مي كوشد مي
جانبـه حركـت كنـد، بسـيار  پاي كشورهاي دنيـا در مسـير پيشـرفتي همـه ب) كشوري كه وضعيت اقتصادي آن نابسامان باشد و نتواند پابه  

تواند با اتكا به فرهنگ ملي خـود، مسـير  اي نمي شود. چنين جامعه سترده دچار ميهاي گ پذير و از نظر اجتماعي و سياسي به بحران آسيب
رو، جامعۀ اسـالمي بـراي حفـظ هويـت و اسـتقالل  گيرد؛ ازاين هاي مهاجم قرار مي تأثير اقتصاد شدت تحت خويش را تعيين كند و به ٔهآيند

  ترين ابزارها در اين مسير توجه كند. از مهم سياسي و فرهنگي خود، بايد به رشد و پيشرفت اقتصادي به مثابه يكي
دسـت آورد و سـطح  اين است كه با استفاده از اين منابع بتوان بيشترين ميزان منـافع (ماننـد توليـد) را به» بهترين بودن«ج) به يقين، مالك   

  باالتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد.
  اقتصاد 24صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -124

 5مرحلۀ  4مرحلۀ  3مرحلۀ  2مرحلۀ  1مرحلۀ   
قطع هر اصله   

 درخت جنگل
كندن پوست 

 درخت
 كاغذ خمير چوب چيپس چوب

  
        

    

 3,000,000 2,600,000 2,000,000 650,000 500,000 0 قيمت  
        
  400,000 600,000 1,350,000 150,000 500,000 افزوده ارزش 

     
  

,قيمت محصول در مرحلۀ نهايي  , , , , , , ,     500 000 150 000 1 350 000 600 000 400 000 3 000   (ج هاي افزوده مجموع ارزش 000
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  اقتصاد 21مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -125
هـاي  گران كالن و حفظ همۀ طرفالمللي نظير (سازمان تجارت جهاني) وظيفۀ رونق بخشيدن به روابط تجاري بين بازي هاي بين نهادها و سازمان  

  درگير در تجارت جهاني را برعهده دارند.
  اقتصاد 29مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -126

,تومان    , , , , ,  65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0   درآمد توليدكننده  شده فروخته تعداد محصول ارزش هر واحد  0
  صورت ساليانه ها به مجموع هزينه واد اوليه م انرژي  استهالك  اجاره  حقوق 

  شود. ب نميو هاي توليد محس اقساط خودرو شخصي مديرعامل جزو هزينه :نكته  
 هاي مالي ساليانه  مجموع هزينه  

تومان
oÿº

½I¶ ½I¶( ) ( )
, , , , , , , , ,

, , , ( , , ) , , , ( , , ) ( , , ) , , ,        
6 000 000 000 2 400 000 000 2 880 000 000

10 000 000 000 500 000 000 12 3 000 000 000 200 000 000 12 30 96 000 000 24 280 000 000     

,سود ساليانه  , , , , , , , ,  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 280 0 0 0 0 0 0 40 720 0 0 0 0 0   عملكرد ساالنۀ بنگاه درآمد  - ها  هزينه 0
  اقتصاد 21و  20، 10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3: گزينۀ پاسخ -127
  اي كاالي واسطه الف) آرد مصرفي در نانوايي   
  اي كاالي سرمايه گوشت صنعتي  چرخ    
  اي كاالي واسطه منظور استفاده در فرايند توليد سس و رب  فرنگي به گوجه    
  است.» كاالي تجملي يا لوكس«يي را تغيير دهد، اصطالحاً آن كاال ترين تغيير قيمت، مصرف كاال  اگر فرد با كوچك    
برداري از منابع با  هاي متعدد مصرف و بهره منابع و امكانات در دسترس بشر و قابليت  ب) دو ويژگي منابع و امكانات در كنار هم يعني محدوديت  

  شود.  عنوان كميابي تعريف مي
  كنند. هاي علمي استفاده مي شده در علم خود از روش د) دانشمندان براي مطالعه و حل مسائل مطرحج) در تمام علوم (مانند علم اقتصا  
  اقتصاد 24و  23هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -128
  كند. ال و خدمات توليد ميها كا الف) سلسله اقداماتي كه موجب تغيير منابع و امكانات شده و با ايجاد ارزش مصرفي و مبادالتي در آن  
  هاي توليدي هستند. محصول فعاليت بنيان ها، فكر، تكنولوژي و فناوري، محصوالت دانش هاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي، ايده تمام فعاليت ب)  
  زند. ج) انسان خالق اشيا نيست بلكه با آگاهي و كار و تالش بر روي محيط و مواد پيرامون خود دست به توليد مي  
  شوند. نوعي توليدكننده محسوب مي د) همۀ فعاالن عرصۀ اقتصادي به  
  اقتصاد 24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -129
  هاي نادرست: عبارت درستورت ص  
  الف) حيازت نوعي از توليد نيست، اما الزمۀ توليد است.  
  ورش، تكثير و توليد منابع طبيعي است.معناي پر  ) احياء، اولين نوع توليد و قبل از صنعت است و بهج  
  باشد و تفاوتي با يكديگر ندارند. ) محصوالت نرم يا خدمات نوع سوم توليد ميو  
  اقتصاد 29مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -130
  كنيم. ها را حساب كرده و سپس بيشترين به كمترين عدد مرتب مي ابتدا سود تمام انتخاب  

  سود درآمد  - هزينه 
خربزه     370 40 فرنگي  و توت 330  350 1 0 0 250   

 اي دلمه فلفل  390 20 و گوجه گيالسي  370  40 0 1 0 0 30 0   
  فرنگي توت -4  گوجه گيالسي -3  خربزه -2  اي  فلفل دلمه -1  
  به اين ترتيب:  
   .ميليون تومان 330اصل از دومين انتخاب است يعني الف) هزينۀ فرصت منافع ح  
  .ميليون تومان سود دارد 370كه  اي است كشت فلفل دلمهب) انتخاب فرد كه اولين اولويت او خواهد بود   
  اقتصاد 26و  25هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -131

انگيزٔه مؤسسات اقتصادي از توليد كاال يا خدماتالف) 
 هاي مالي شخصي و خانوادگي (مدارس غيردولتي) انتفاعي: كسب درآمد و انگيزه

هاي غيرمالي (مؤسسات خيريه) نوعان و آباداني و انگيزه غيرانتفاعي: خدمت به هم
     

انواع سرمايهب) 
 شوند. كار گرفته مي طور مستقيم در جريان توليد به اي كه به فيزيكي: كاالهاي بادوام سرمايه

شـود و  هاي فيزيكي، زمين و يا پرداخت دستمزد به عوامل انسـاني مي مالي: مبالغ و پولي كه صرف خريد يا اجارٔه سرمايه
 طور غيرمستقيم در توليد نقش دارند. به

   ها، نادرست است. هر دو جمله در گزينه  
شـوند كـه  باشد و كارگران ساده نيز جزو عوامل انساني مولد برشـمرده مي ين نهادٔه توليد در هر فعاليت اقتصادي، نيروي انساني ميتر  ج) مهم  

  بدون حضور ايشان، انجام فعاليت توليدي ممكن نيست.
  شوند. رايند توليد، معرفي ميهاي انساني در ف عنوان سرمايه هاي مختلف، همگي به د) نيروهاي ماهر و با تجربه و متخصصين رشته  
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  اقتصاد 29مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -132
  الف)   

  هاي مستقيم هزينه -درآمد  » سود حسابداري«
,درآمد  , , 90 0 750 0 0 0 675 0 0 0 0 0 0   

,ماهيانه كارگران  قوقح , , , 4 0 0 0 0 0 0 6 24 0 0 0 0 0 0  
,كارگران هزينۀ حقوق ساليانه  , , , 24 0 0 0 0 0 0 1 2 288 0 0 0 0 0 0 

هزينۀ استهالك ساليانه  , , , ,288 000 000 %13 37 440 000  
,هاي مستقيم  مجموع هزينه , , , , , , ,  288 000 000 7 250 000 37 440 000 332 690 000   

,سود حسابداري  , , , , , 675 0 0 0 0 0 0 332 690 0 0 0 342 31 0 0 0 0  
  كنند. خود را درج مي سود ويژهكنندگان  ب) در تكميل فرم اظهارنامۀ مالياتي، توليد  

  هاي غيرمستقيم هزينه +هاي مستقيم  هزينه - درآمد  سود ويژه 
,هاي غيرمستقيم  مجموع هزينه , , , , , 1 2 50 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 60 50 0 0 0 0   

,هاي مستقيم و غيرمستقيم  مجموع هزينه , , , , , 332 690 0 0 0 60 50 0 0 0 0 393 1 90 0 0 0 
,سود اقتصادي (ويژه)  , , , , , 675 0 0 0 0 0 0 393 1 90 0 0 0 281 81 0 0 0 0  

 اقتصاد 27مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -133
وكار است و نوع سـازمان او سـازمان توليـد  كار گرفته است لذا تنها صاحب كسب  اين فرد با سرمايۀ خود عوامل توليدي را استخدام، اجاره و به  

  شود. وكار مربوط مي شخص صاحب كسب ها به ها و ريسك خصوصي است؛ پس عوامل توليد صرفاً بهاي خود را دريافت كرده و تمام سود، هزينه
  اقتصاد 28و  27هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -134
كـارگيري همـۀ  تمام مبالغ و وجوهي كه صرف اجاره، استخدام و بـه .شوند ه دو گروه مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميبهاي توليد  الف) هزينه  

  شوند. هاي مستقيم در اين فرايند معرفي مي ينهشود با عنوان هز  عوامل توليد مي
صورت مشاركتي  كند يا به شركت ميتوليد در الحسنه و براي دريافت اجر الهي و اجتماعي  صورت قرض ب) در اقتصاد اسالمي سرمايۀ مالي يا به  

  شود. وارد فعاليت شده و در سود و زيان شريك مي
  جاره بگيرد زيرا ربا محسوب شده و حرام است.تواند مانند سرمايۀ فيزيكي ا  اما سرمايۀ مالي نمي

د و بـراي تـأمين سـرمايۀ نكنندگان براي تأمين سرمايۀ مالي بايد بهاي خدمات مشاركت اين سرمايه (سود) را به صاحب سرمايه بپرداز  ج) توليد  
  كنند. داري ميند و يا آن را خريز ا پرد عنوان اجاره مي يا بهاي خدمات سرمايۀ فيزيكي را به صاحب آن به يزيكيف

  اقتصاد 30مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -135

براي دوري از وضعيت زيانالف) 

  
ها كاهش هزينه

 پرهيز از استخدام نيروي كار غيرالزم -1
 ي جويي در مصرف مواد اوليه و انرژ  صرفه -2
 ها وپاش جلوگيري از ريخت -3

  

بازاريابي براي دستيابي به بازارهاي جديد و فروش بيشتر -1افزايش درآمد 
 تعيين قيمت مناسب -2

  )1 نۀگزيرد معناي استفاده از مواد اوليه بدون كيفيت نيست. ( جويي در مصرف مواد اوليه به نكته: صرفه  
ها از عملكرد نادرست فروشنده مطلـع  مدت. طي زمان مشتري كارگيري عقالنيت محدود و از بين بردن منافع بلند ب) عملكرد فروشنده يعني به  

  )3گزينۀ رد سازي و عملكرد بهتر سهم بيشتري از بازار به خود اختصاص خواهند داد. ( شده و رقيبان با شفاف
دو توليدكننده كه عوامل توليد يكساني دارند، آنكه محصول بيشتري بين  .دست آوردن بيشترين خروجي با كمترين ورودي عني بهوري ي ج) بهره  

  )4گزينۀ رد وري بيشتري داشته است. ( داشته باشد، بهره

  
 1لوم و فنون ادبي ع 40تا  38هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -136
  جا مانده است. از زبان پارتي تا اوايل دورٔه ساساني آثاري به  
  1علوم و فنون ادبي  40مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -137
  1علوم و فنون ادبي  43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -138
  ها: بررسي ساير گزينه  
  رواج ندارد.و... ر اين دوره اصطالحات علمي : در نث1گزينۀ   
  : نثر اين دوره مانند شعر فارسي در عهد ساماني رواج يافت.2گزينۀ   
  : اين گزينه مربوط به شعر اين دوره است.4گزينۀ   
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  1علوم و فنون ادبي  43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -139
  ها: بررسي ساير گزينه  
  آوردن موعظه و نصيحت در شعر از آغاز قرن چهارم رواج يافت.: 1گزينۀ   
  : شعر غنايي با اين دو شاعر استحكام يافت.3گزينۀ   
  گذاشتند. : شاعران اين عصر معموالً به مفاهيم كلي اخالقي توجه داشتند و گامي فراتر از آن نمي4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  45تا  40هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -140

  اصل درخت آسوريك پارتي است كه مربوط به فارسي ميانه است.  
  3علوم و فنون ادبي  13مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -141

  دانند. خداوندنامه اثر صباي كاشاني است كه او را پرچمدار بازگشت ادبي مي  
  3علوم و فنون ادبي  20تا  16هاي  ل: * ساده * صفحهمشخصات سؤا ▲  3پاسخ: گزينۀ  -142
  3علوم و فنون ادبي  20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -143
  منشĤت نوشتۀ قائم مقام فراهاني است. او با تغيير سبك نگارش، تصنّع و تكلف را از بين برد.  
  3علوم و فنون ادبي  17تا  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -144
  :نادرست بررسي موارد  
  ج) صباي كاشاني  
  د) نشاط اصفهاني  
  3علوم و فنون ادبي  20و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -145
  نويسي رواج پيدا كرد. در دورٔه ناصرالدين شاه نمايشنامه  
  3علوم و فنون ادبي  20تا  18هاي  صفحه مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -146
  نويسي است. در حوزٔه داستان» شمس و طغرا«نويسي است./  در حوزٔه رمان» داستان باستان«  
  3علوم و فنون ادبي  16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  بود.» مجلس«الممالك فراهاني سردبير روزنامۀ  اديب  
  3علوم و فنون ادبي  21تا  16هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148
  الشعرا بهار، مدير مجلۀ دانشكده بود./ روزنامۀ سروش، توسط دهخدا منتشر شد. ملك   
  3علوم و فنون ادبي  14تا  12هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -149
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ين گزينه از عوامل نهضت بيداري است.: ا 1گزينۀ   
  از آثار منظوم و منثور نشاط اصفهاني است.» نشاط ۀگنجين: «2گزينۀ   
  : هدف تأسيس انجمن خاقان بيان شده است.3گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  48مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -150
  ده است.در كلمۀ كوهكن كشي» كوه«، هجاي 3در گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  5مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -151

 زي رو نو  مند رَت غي  IM· ميز  مُل ام ت


 

            
Hn· دا دل فكر تَه كو ¬I· دِ دي  يي نا كِ


 

    
 

        
  1علوم و فنون ادبي  5مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -152
شود، پس در شمارش هجاهـاي كوتـاه  نكته: هجاي كشيده از نظر امتداد مانند يك هجاي بلند و كوتاه است، اما مجموعاً يك هجا محسوب مي  

  شوند. شمرده نمي
  نم جا گِ  رَ دَر ت نس زو فُ دِ عق ر زا ه


 

   
 


 

    
 


 

   
 ما نَ بِ شا گُ  ره گِ  مِسي نَ ف زل نِ چي زِ


 

 
 

  
 

 
 


 

 
 

 
 


 

 
  هجاي كوتاه دارد. 13  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |  

سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۲۱

  ها: بررسي ساير گزينه  
   نندشي نِ دان ه زا با ني مع ن يا ق سا گر:1گزينۀ 
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 نم دا گر ِحسب تا مت ش دا لي خا تِدسمين دا كُ:3گزينۀ 
 

 

           
 

   
 تيدس بو سَ تِدس در دُ بو غر سا نِ هر تيدس كِ 
 

 

   
 

   
 

  
 

     

   ماسي بي شَ د مو بن ما پي لك فَ هِ ما آن:4گزينۀ 
   

 


 

      
 

     
   تي نس را گَ  نِ ممچش ها شب نزا  رَ تَ َاخ چُن 
   

 


 

     
 


 

     
  1علوم و فنون ادبي  5مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -153

 تيگش ري بَ دل رِ كا شِ ح  رو اي
 را ري كا شِ بد أ ند كُ دِ زن كو
  

 


 

 
 

 
 

   
  ها: بررسي ساير گزينه  
): 4و  2هاي  گزينه   )         
): 3گزينۀ    )           
  1علوم و فنون ادبي  5مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -154
)شكل  به 4مصراع اول گزينۀ    )             
)شكل  و مصراع دوم به   )             .است  
  1علوم و فنون ادبي  6مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -155
  سجع مطرّف است. »سير و دلير«بين كلمات  1در گزينۀ   
  ها: بررسي كلمات سجع در ساير گزينه  
  : دم و عدم (مطرف)2گزينۀ   
  : ملحوظ و محفوظ (متوازي)3گزينۀ   
  : درويشان و ايشان (مطرف)4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  6مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -156
  است.» مرعوب و مغلوب«كلمات سجع   
  1علوم و فنون ادبي  6مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1ينۀ پاسخ: گز  -157
  سجع متوازي»/ كنعان -سلطان -چندان«: كلمات سجع: 2گزينۀ   سجع مطرّف»/ كار -اطوار«: كلمات سجع: 1گزينۀ   
  سجع متوازي»/ رَه -مَه«: كلمات سجع: 4گزينۀ   سجع متوازي»/ سيّاره -آواره -بيچاره«: كلمات سجع: 3گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  6مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -158
  كه ارزش موسيقايي باالتري دارد.هستند سجع متوازي » فروماند و بجنباند«: كلمات سجع 2گزينۀ   
  ها: بررسي كلمات سجع در ساير گزينه  
  سجع مطرّف » نبخشايد و آيد: «1گزينۀ   
  سجع مطرّف » آموخت، نيفروخت و بسوخت: «3گزينۀ   
  سجع مطرّف » شكسته و بسته: «4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  6مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -159
  بررسي كلمات سجع در ابيات:  
  سجع متوازي است. الف) دگر و جگر   
  سجع مطرف است.» دمي«متوازي و با كلمۀ  ب) رقمي و قلمي   
  آورند.) حساب نمي سجع متوازي است. (در مبحث سجع شعر، سجع متوازن را به اق ج) عشاق، آفاق و تري  
  سجع مطرّف است.» حق«متوازي و با كلمۀ  د) شفق و سبق   
  مشخصات سؤال: * دشوار * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -160

  هايي كه نادرست معني شده است: واژه  
  رسان بريد: پيك، نامه  شود. او خدمت مي مخدوم: سرور، آقا، كسي كه به  
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 ۱عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» دانم ال اَْعلَُم: منی« /)۴و  ۳های  (رد گزینه» دانی ال تَْعلَْم: منی« /)۱(رد گزینۀ » شیئاً: چیزی«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲

  ایـن » هـذا« /هـا) (رد سـایر گزینـهباشـد.  مـی» فقط، تنها«معنی  به» امِّنا» «سازد. فقط این فخر آنان را تباه می إمّنا هذا الفخر یُفِسُدُهم «  

  ) ۲نۀ فخرشان نادرست است. (رد گزی» فخر الفخر « /)۱(رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳

  » اَجـر املحسـنین: پـاداش نیکوکـاران« /)۴و  ۲هـای  (رد گزینه» کند. کند، ضایع منی ال یُضیُع: تباه منی« /)۳(رد گزینۀ » أتعتقُد: آیا قبول داری«  

  )۳(رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱: * دشوار * درس مشخصات سؤال ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴

  ها) (رد سایر گزینه» دانی أ التعلَُم: آیا منی« /)۳و  ۲های  معجب بالّنفس: خودپسند (رد گزینه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵

  ها: بررسی سایر گزینه  

  به کارهایی ) به کاری ۱  

  به اعاملی وبی ) به اعامل خ۳  

  هر انسانی ها  ) همۀ انسان۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  )۱(رد گزینۀ » ُقْم بـ...: انجام بده، بپرداز«  

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» ها َمصاِعب: سختی«  

  )۴ترجمه نشده (رد گزینۀ » واجباتک«ضمیر در   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳ینۀ پاسخ: گز -۱۶۷

  »هؤالء املجّدین: این تالشگران« /نادرست است.» که«صورت  ترجمۀ آن به » اِنّ «  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱و درس  ۱عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  ها: ترجمۀ گزینه  

 ، نصف علم است. ارتباطی به مفهوم عبارت ندارد.»انمد منی«) سخن ۱  

  ) مفهوم عبارت: سخن مهم است نه گوینده. مفهوم مذکور ربطی به عبارت ندارد.۲  

  کند. اش بگوییم. هرکس علمش را زیاد کند، عملش را محکم می دهیم، درباره ) مفهوم آیه: نباید کاری را که انجام منی۳  

  کنیم.هرکس در راه خدا احسان کند، پس پاداشش نزد پروردگارش است. نیکویی را انجام داده، تباه منی) ما پاداش کسی که کار ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» غة العربّیةزبان عربی: اللّ « /ها) (رد سایر گزینه» یاد بگیریم: نتعلّم« /)۳و  ۱های  (رد گزینه» امید است: لعّل «  

  ۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  مفرد (مصدر است) ) مثنّي ۲  

  جملة فعلیّة جملة إسمّیة  /مجرّد ثاليثّ  ) مزید ثاليّث ۳  

  مفعول ) فاعل ۴  

  ۳ؤال: * متوسط * جامع عربی، زبان قرآن مشخصات س ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

  للمخاطب للمتکلّم وحده  /فعل أمر ) فعل مضارع ۱  

  اسم املفعول ) اسم الفاعل ۳  

  اسم املفعول من املجرّد الّثاليثّ  ) اسم املفعول من املزید الّثاليّث ۴  

  ۳ع عربی، زبان قرآن مشخصات سؤال: * متوسط * جام ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  معرب ) مبني ۱  

  مفعول است)» من(«فعل مع فاعله  » َمن«فعل و فاعله  /مزید ثاليّث من باب افعال ) مجرّد ثاليثّ ۲  

  ) علی الّصالة: خرب إّن نیست.۳  
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  ۳مشخصات سؤال: * دشوار * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  درست آن است.» مثانینَ «نادرست است و » نَینِ مثا«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  لباس زنانه است.» فستان«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  )۳(رد گزینۀ » أنِت  ال تَْندمي « /)۲(رد گزینۀ » وَ هُ  ما طَرََدنا « /)۱(رد گزینۀ » هام کانتا تنصحاِن «  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  ها: اشتباه سایر گزینه  

  ) مقاالت۴  ) ذلک، تسعة۳  ) ثامنة۲  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  ها: بررسی گزینه  

  )۴۰ - ۱۰=  ۳۰) نادرست است. (۲۰) = عرشین (۱۰) ناقص (منهای) (۴۰) اَربُعون (۱  

  )۸۰-۲۰=  ۶۰) صحیح است. (۶۰) = (۲۰) ناقص (منهای) (۸۰) مثانون (۲  

  ) ۶۷+  ۲۰=  ۸۷) نادرست است. (۷۸) = (۲۰) زائد (به اضافه) عرشین (۶۷) سبعه و ستون (۳  

  )۸۲÷  ۲=   ۴۱) نادرست است. (۳۱) = (۲سیم) بر () (تق۸۲) اثنان و مثانوَن (۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  آید. (أربعة و مثانین یوما) صورت مفرد می به ۱۰معدود اعداد باالی   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  )۱اربعة َعَرشَ طالباً (رد گزینۀ  عَرش طالباً الّرابع   

  )۲اربع سنواٍت (رد گزینۀ  اربعة سنة   

  )۳کتابین اثنین (رد گزینۀ  اثنین کتابین   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  .رود کار می برای تشبیه به» نّ أ ک«برای رفع ابهام است و » لکنّ «  

  

 1تاريخ  1درس  2مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -181
  رويدادهاي تاريخي، مجزا و مستقل نيستند و با يكديگر رابطۀ علت و معلولي دارند.  
  1تاريخ  3درس  25مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -182
ترين اشتباه، آسيب بزرگي به آثار تاريخي در حال كاوش وارد  ند دانش، تجربه و دقت فراوان است؛ زيرا ممكن است با كوچكمرحلۀ حفاري، نيازم  

  شود.
  1تاريخ  2درس  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -183
در ايران رسميت يافت، بـر اسـاس آن  1304دي كه از سال شماري خورشي هاي جهان است و گاه شماري ترين گاه شماري جاللي يكي از دقيق گاه  

  تنظيم شده است. 
  1تاريخ  4درس  34مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -184
يـاد  »كشـاورزيانقالب «شناسان از اين پديده با عنوان  رود. برخي از باستان شمار مي ساز در زندگي انسان به ابداع كشاورزي، رويدادي مهم و سرنوشت  

  دانند. در قرن هجدهم مي» انقالب صنعتي«كنند و اهميت و تأثير آن را در تاريخ بشر همچون  مي
  1تاريخ  4درس  37* صفحۀ  شوارد مشخصات سؤال: *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -185
  ود آورد.النهرين را زير فرمان خ شهرهاي سومر مسلط شد و سرتاسر بين -سارگن، فرمانده قوم اكدي، بر كشور  
  گذاري جهان به حمورابي پادشاه حكومت بابل قديم منسوب است.  نخستين سند قانون :توجه  
  1تاريخ  4درس  37مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -186
  بودند، به قدرت رسيدند. النهرين ها) دچار ضعف و زوال شد، آشوريان كه قومي جنگجو در شمال بين پس از آنكه حكومت بابل قديم (اموري  
 1تاريخ  1درس  3* صفحۀ  توسطممشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -187
هـزار سـال قـدمت دارد. در ايـن  4اي به خط كهن مصـري اسـت كـه بـيش از  نوشته ترين متن تاريخي كه تاكنون كشف شده، سنگ قديمي  

  ذكر شده است. نوشته نام تعدادي از فراعنه و برخي حوادث دوران آنان سنگ
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  1تاريخ  2درس  15مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -188
روز از سـال حقيقـي عقـب  30سال،  120روز و در هر  سال، يك شبانه 4گرفتند، در هر  روز مي 365شماري اوستايي، سال را  از آنجا كه در گاه  

  كردند. ماه به دوازده ماه سال اضافه مي سال، يك 120افتاد. براي رفع اين مشكل بعد از هر  مي
(پنجه) به ماه دوازدهم » اندرگاه«نام  شد، سپس پنج روز اضافي را به روزه تقسيم مي 30ماه خورشيدي  12شماري اوستايي، سال به  توجه: در گاه  

  كردند. اضافه مي
  3تاريخ  1درس  2* صفحۀ  شوارد مشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -189
هاي  هاي فرهنگي و اجتماعي حيات انساني از ويژگي ها همت داشتند و توجه به ويژگي نگاران سنتي بيشتر به ثبت وقايع شاهان و امور آن ختاري  

  نگاري معاصر است.  تاريخ
  3تاريخ  1درس  3* صفحۀ  ادهسمشخصات سؤال: *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -190

  شاه قاجار، توجه زمامداران و نخبگان ايران را به دنياي غرب جلب كرد. حعليهاي ايران و روسيه در دوران پادشاهي فت جنگ  
  3تاريخ  1درس  6مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -191

  نگاري معاصر در ايران داشته است. تاريخ» روش«هاي علمي فراوان، تأثير بسزايي در گسترش و ارتقاي  ها و مقاله ترجمه و نشر كتاب  
  اند.  مورخان ايراني تأثير داشته» بينش«ها در  ساير گزينه  
  3تاريخ  1درس  12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -192
  را ميرزا صالح شيرازي در تهران منتشر كرد.» كاغذ اخبار«نخستين روزنامۀ ايران با نام   
  3تاريخ  1درس  5مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -193
دليل استفاده از شعر در بيان رويدادها و به كاربردن الفاظ  نويسي رضا قلي خان هدايت را به ميرزا فتحعلي آخوندزاده، در رسالۀ ايراد، شيؤه تاريخ  

  مصنوع ادبي موردانتقاد قرار داده است. 
  3تاريخ  1درس  4مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -194
نويسي، خاوري شيرازي مورخ مشهور زمان فتحعلي شاه و نويسندٔه تاريخ ذوالقـرنين اسـت كـه بـه  يكي از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف  

  گويي را نكوهش كرد.  نويسي و مختصرنويسي عالقه نشان داد و تملق حقيقت
  3تاريخ  1درس  5مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -195
گويي بوده، نخستين كسي است  كه از منتقدان تملق» حقايق االخبار ناصري«ميرزا محمدجعفر خورموجي، از مورخان عصر ناصري و مؤلف كتاب   

  كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.

  

 ايرانجغرافياي  8مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -196
  ؟ها بر پديده اثر داشته است كدام فعاليت و برنامه :دهد موردتوجه قرار مي را سؤال چه كسي يا چه كساني، روابط متقابل انسان و محيط  
  ؟چه اتفاقي افتاده است :سؤال چه چيز، بر ماهيت هر پديده يا مسئله، داللت دارد  
  ؟پديد چيست ٔهورندآ وجود  هاي به مينهز  :پردازد سؤال چطور، به بررسي سير تكوين و تحول پديده مي  
  جغرافياي ايران 12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -197
بندي اطالعات، مرحلۀ پردازش يعني حذف اطالعات غيرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزيه و  آوري، استخراج و طبقه پس از جمع  

  شود. تحليل اطالعات آغاز مي
  جغرافياي ايران 10مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -198
  ».انجام اين پژوهش چه اهميتي دارد؟«پرسد  در مرحلۀ بيان مسئله پژوهشگر از خود مي  
  جغرافياي ايران 11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -199
نامـه و مشـاهدٔه  مصـاحبه، پرسـش ،اي هستند و در مقابـل اي، سالنامۀ آماري و... همگي از منابع كتابخانه عكس هوايي، نقشه، عكس ماهواره  

  د.نآي حساب مي به وري اطالعاتآ  جمع ۀدر مرحل هاي ميداني عكس) از جمله روش مستقيم (نه مشاهده از طريق
  جغرافياي ايران 3* صفحۀ  شوارد مشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -200

  است. »فنون جغرافيايي«فناوري اطالعات از جمله علوم مرتبط با   
  جغرافياي ايران 2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -201

دانان امروزي از اين علم است. اراتوستن جغرافيا را علم مطالعۀ  عنوان علم مطالعۀ روابط متقابل انسان و محيط، تعريف جغرافي تعريف جغرافيا به  
  كرد. عنوان جايگاه انسان تعريف مي زمين به

  جغرافياي ايران 4* صفحۀ  توسطممشخصات سؤال: *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -202
  شود. (پيامد) زند (هدف) و در نتيجه محيط طبيعي به محيط جغرافيايي تبديل مي ع نيازهاي خود به تغيير محيط دست ميانسان براي رف  
  جغرافياي ايران 7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -203
نگـري،  دان با ديد تركيبي يا كل شود جغرافي كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط است، سبب مي هاي جغرافيايي گيري محيط نگي شكلچگو   

  موضوعات را مطالعه و بررسي كند.
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  3جغرافيا  10مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -204
يكم، افـزايش شـهر و شهرنشـيني در جهـان اسـت. منظـور از اصـطالح و  ترين تغييرات فضاي جغرافيايي در قرن بيستم و بيست يكي از مهم  

  يني، افزايش نسبت جمعيت شهرهاي يك كشور يا ناحيه به روستاهاي آن است.شهرنش
  3جغرافيا  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -205
رهاي ويژه شه ها در اطراف شهرها، به تدريج حومه )، به4) و وسايل ارتباطي (گزينۀ 3ونقل (گزينۀ  ) و گسترش حمل1با افزايش شهرنشيني (گزينۀ   

  بزرگ و پرجمعيت، شكل گرفتند.
  3جغرافيا  11مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -206
يافتۀ صنعتي آمريكاي شمالي و اروپا و استراليا بسيار بيشتر از آسيا و افريقا اسـت، امـا سـرعت گسـترش  سطح شهرنشيني در نواحي توسعه  

  ر نواحي جهان است و همچنان ادامه دارد.شهرنشيني در آسيا و آفريقا بيشتر از ساي
  3جغرافيا  14تا  12هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -207
شـهر نيـز گفتـه  طور كلي، مادرشهر (متروپل) بزرگترين و مهمترين شهر يك ناحيه، استان يا يك كشور است. معموالً بـه مادرشـهر، كـالن به  

تـدريج  ها بـه هاي آن ها و گسترش حومه شهرشهر ترجمه و معادل واژٔه مگاسيتي است. با افزايش جمعيت مادر  د كالنشود. برخي نيز معتقدن مي
هـاي  شـهر در امتـداد مسـيرالعاده زياد دو يا چند مادر  هاي جهان، در نتيجۀ گسترش فوق آيد. در برخي از بخش وجود مي منطقۀ مادرشهري به

  شود. شهري) گفته ميها مگاالپليس (منطقۀ ابر  اند كه به آن ها پديد آمده شهر ها يا كالن ي از مادرشهرا ونقل، زنجيره ارتباطي و حمل
  مگاالپليس/ منطقۀ ابرشهري -3منطقۀ مادرشهري  -2مگاسيتي  شهر/ مادرشهر/ متروپل/ كالن -1  
  3جغرافيا  2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -208
) از مهمترين عوامل 4ها (گزينۀ  ) و قرار گرفتن در تقاطع راه3)، بازارهاي محلي (گزينۀ 2هاي دفاعي (گزينۀ  دسترسي به آب، قلعه در كشور ايران  

  گيري هستۀ اوليۀ روستاها و شهرها بوده است. شكل
  3جغرافيا  3و  2هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -209
هاي پيرامون خود و همچنين جايگاه آن در سطح ناحيه  موقعيت يك شهر يا روستا، وضعيت آن سكونتگاه نسبت به پديدهالف) غلط: منظور از   

  ها و جايگاه ممكن است عوامل انساني و طبيعي باشند. است. اين پديده
  كند.  ل آن نقش مهمي ايفا ميب) غلط: موقعيت يك شهر يا روستا در ادامۀ حيات يا گسترش آن سكونتگاه و يا حتي نابودي و زوا  
  ج) غلط: سرآغاز مطالعه و شناخت يك سكونتگاه روستايي و شهري مقر (مكان،جايگاه) و موقعيت آن است.   
  3جغرافيا  6مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -210

  .به مهمترين مالك تمايز شهر و روستا يعني فعاليت اقتصادي اشاره دارد 1گزينۀ   
  به مالك وسعت و فضاي سكونت و فعاليت اشاره دارد. 2گزينۀ   
  ترين مالك تشخيص شهر و روستا است اشاره دارد. به مالك جمعيت كه متداول 3گزينۀ   
  به مالك فرهنگ و مناسبات اجتماعي اشاره دارد. 4گزينۀ   

  
 1شناسي  جامعه 7و  6، 4، 3هاي  ار * صفحهمشخصات سؤال: * دشو  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -211

دارد كه آن را از فعّاليت  هايي ويژگيگويند. كنش  دهنده آن، كنشگر مي دهد، كنش و به انجام در علوم انساني به فعّاليتي كه انسان انجام مي ■  
  كند.   مخلوقات ديگر متمايز مي

  شود. است انسان نباشد، انجام نميانسان وابسته است؛ يعني تا اراده و خو  ارادٔهكنش به  ■  
دليـل  هـا بـه دهند و از انجام برخي كـنش  هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي آن انجام مي  در بسياري از موارد، آدميان كنش ■  

  كنند.  خودداري مي پيامدهاي نامطلوبشان
و عمل خود توجه داشته باشد و در گرو  پيامدهاي كنشارد به اينكه انسان بايد به آدمي در گرو عمل خويش است: اين آيه قرآن كريم اشاره د ■  

  عمل خود بودن يعني به عاقبت و سرانجام كنش خود فكر كردن است.
  1شناسي  جامعه 10و  9هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -212
    شود.  اجتماعي تبديل ميبا در نظر گرفتن ديگران، كنش فردي شما به يك كنش  )الف  
  هاست. ها و اعمال آن در كنش اجتماعي، آگاهي و ارادٔه كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي) ب  
  گيرد.  كنش اجتماعي، تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي) ج  
  مايي و رانندگي در نيمه شب و به دور از چشم ديگران و حتي دوربين مخفي، كنش اجتماعي است.رعايت قوانين راهن )د  
  تر كنش اجتماعي، الزم است كمي بيشتر به واژٔه ديگران بينديشيد. براي شناخت عميق )ه  
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  1شناسي  جامعه 12مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -213
سازند تا از  را ضروري مي عيپذيري و كنترل اجتما جامعههاي  يابند و پديده تحقق مي هاي اجتماعي  كنشاز طريق  ها و هنجارهاي اجتماعي  ارزش  

 تداومها  ها و هنجارها، به آن بر اساس ارزش عمل كردن. افراد با منتقل كنندها و هنجارها را به افراد  ؛ ارزشتعليم و تربيت، تشويق و تنبيهطريق 
  بخشند.  مي

  1شناسي  جامعه 16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -214
  انند يك موجود زنده، اعضاي مختلفي دارد و اين اعضا در ارتباط با هم، از نوعي نظم برخوردارند.جهان اجتماعي م  
  درست است. 3عبارت سؤال سه بعد شباهت جهان اجتماعي با موجود زنده را مدنظر قرار داده است، پس گزينۀ   
  1اسي شن جامعه 28و  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -215
  شود. آن مي گسترشهاي طبيعي به جهان اجتماعي باعث  ورود پديده ■  
واسطۀ ارتباطي كه بـا زنـدگي اجتمـاعي  هريك از موجوداتي كه بيرون جهان اجتماعي قرار دارند؛ يعني موجودات طبيعي و ماوراي طبيعي به ■  

  گيرند. مي قرار در گسترٔه جهان اجتماعيكنند،  انسان پيدا مي
  شوند. آشكار مي نهادهاي اجتماعيهاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر بگيريم،   وقتي اجزا و اليه ■  
  1شناسي  جامعه 25مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -216
يك از اجزاي جهان اجتماعي فاقد معنا نيستند؛ امـا همـۀ  هيچرو  اين دارند؛ از هويتي معنايي و ذهنيهاي اجتماعي،  قبالً دانستيد تمامي پديده  

   .ندارندهاي اجتماعي، بعد محسوس و عيني  پديده
  3شناسي  جامعه 2مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -217
دهـد.  مرور اشياء و افراد را از هم تشخيص مي بيند و به كند، اطراف خود را مي كم چشم باز مي شنود. كم آدمي از همان ابتداي تولد صداها را مي  

يابد. تا قبل از اينكه  گويد و با سخن گفتن، روند آگاه شدن او از جهان اطرافش سرعتي شگرف مي شود، سخن مي بعد از مدتي با كلمات آشنا مي
، ارتباط با جهان و فهمِ آنگشايد، راه جديدي براي  مي زبانفهميد؛ اما وقتي  بتواند سخن بگويد، از راه حس (لمس كردن، شنيدن، ديدن و...) مي

نيـز  هاي ديگـران دانستهكند و براي شناخت جهان اطراف خود، از  هاي حسي خويش بسنده نمي شود. از آن پس به دريافت پيش رويش باز مي
يد. راهي كه در ميان موجودات دنيا، تنها براي گشا  برد. پرسش و پاسخ از ديگران، بازهم راه ديگري براي فهم جهان هستي به روي او مي بهره مي

كند و  هاي اطراف خود را درك مي رود، معناي پديده هايش فراتر مي ها و خوانده ها، شنيده ، از ديدهتفكر و تعقلآدمي گشوده شده است. انسان با 
  رسد و... . تري از عالم و آدم مي تر و عميق به آگاهي گسترده

  3شناسي  جامعه 3مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -218
هـا را شـكل  آنذخيرٔه آگاهي يا ذخيرٔه دانشي آموزند،  اي، دانشگاهي و... مي هاي فردي و اجتماعي خود، مطالعات مدرسه هرآنچه افراد از تجربه  

  هاست. ماي زندگي آندهد. هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي يك ذخيرٔه دانشي دارد. اين ذخيرٔه دانشي، راهن مي
  3شناسي  جامعه 4مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -219
در تعامل با كنيم و  ؛ بيشتر از آن استفاده ميانديشيم كمتر ميبخش ذخيرٔه دانشي ماست. ما دربارٔه دانش عمومي  ترين ، گستردهدانش عمومي  

كنـد، امـا اغلـب  زندگي اجتماعي، مانند هوا براي انسان است. انسان همواره از هوا استفاده مي. دانش عمومي براي بريم كار مي يكديگر آن را به
  شود كه تغييري در آن رخ دهد و تنفس را با مشكل مواجه نمايد.  متوجه آن نيست و از اهميت آن غافل است. او هنگامي متوجه وجود هوا مي

م و از آن غافل هستيم. لذا بدون وجود دانش عمومي زندگي اجتماعي تقريبا غيرممكن است نه كني : ما عموماً به دانش عمومي توجه نمينكته ■  
  بدون توجه به آن!

  3شناسي  جامعه 5مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -220
تي را كه به دانش عمومي راه پيـدا ها و اشكاال  رسد؛ آسيب از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي درك عميقيكسي كه دانش علمي دارد، به   

  در دانش عمومي دفاع كند. حقايق موجودكند كه از  كند و قدرت پيدا مي مي شناسايياند،  كرده
 3شناسي  جامعه 5مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -221
مطـرح  مسئلۀ خاصيكند؛ يعني هر وقت در يك جامعه،  گيرد و پيشرفت مي ، شكل ميتالش براي حل مسائل و مشكالت زندگيدانش علمي با   

  گردد. شود، زمينه براي پيدايش و رشد دانش علمي دربارٔه آن نيز فراهم مي مي
  3شناسي  جامعه 7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -222
را تنهـا  روش تجربـيهـا  علوم تأكيد كردند. آن» روش«بر » موضوع«جاي  اي در جهان غرب پيدا شدند كه به در اوايل قرن بيستم ميالدي عده  

تدريج به ايـن برداشـت  ها با اين گفته به روش كسب علم دانستند و گفتند كه همۀ علوم بايد از يك روش يعني روش تجربي استفاده كنند. آن
دانستند و علوم انساني و اجتمـاعي  غيرعلمييني را علم است. آنان ساير علوم مانند فلسفه، اخالق و علوم د » علم تجربي«دامن زدند كه فقط 

  استفاده كنند، علم تلقي كردند. روش تجربيرا فقط در صورتي كه از 
  دانستند! ها را علمي نمي شناختند، اما قبول نداشتند و آن : اين گروه روشي غير از روش تجربي مينكته ■  
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  3شناسي  جامعه 7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -223
  خواهيم كه؛  ايدٔه علوم انساني و اجتماعي بومي (اسالمي و ايراني) در كشور ما در ارتباط با چنين مشكالتي مطرح شده است. ما دانشي مي  
  خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد. همسو با هويت فرهنگي ■  
  ه باشد.داشت دغدغۀ كشف واقعيت و تشخيص درست و غلطهمچنين  ■  
سخن بگويد و در گشـودن  زبان و منطق جهان شمولما مفيد و كارآمد باشد و از سوي ديگر به  حل مسائل و مشكالت بومييعني از سويي در   

  مرزهاي دانش علمي به روي جهانيان مشاركت داشته باشد.
  3شناسي  جامعه 8مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -224
آيد،  دست مي مند به صورت نظام هاست. دانش علمي تنها از راه حس و تجربه و به دگاه، تفاوت دانش علمي با دانش عمومي در روش آندر اين دي  

آيد. دانـش علمي(تجربـي) راه كشـف  دست مي پذيري به پذيري و فرهنگ ولي دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي افراد است كه از راه جامعه
دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از  نش معتبر است. دانش عمومي در مقابل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار است.واقعيت و تنها دا

  ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند.
  3شناسي  جامعه 8مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -225
كنـد و  دعا را كه دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است انكار مـياين ديدگاه در تقابل با رويكرد اول، اين ا  

هـا بـراي  ها كشف و بازخواني واقعيت نيستند، بلكه خلق و بازسازي آن هستند كه انسـان داند. دانش ها را دانش حاصل از زندگي مي همۀ دانش
داند و به عكس دانش عمـومي را پايـه و  اعتبار مي ري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بيكنند. برت سامان دادن به زندگي خود توليد مي

  پاشد. ميهاي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو  داند. در برخي از نحله اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي

  
 منطق 9تا  7هاي  فحهصخصات سؤال: * ساده * مش ▲  4پاسخ: گزينۀ  -226
  ها بايد به دنبال يك تصديق باشيم. شود. بنابراين در گزينه هاي معلوم انجام مي استدالل بر اساس تصديق  
گوييم، ولـي  گونه جمالت، انشائي مي  منطق، به اين 6شود (در درس  : بيان آرزوها يك حكم و قضاوت نيست. بنابراين تصور محسوب مي1گزينۀ   

  ها مطرح نيست.) نام آن 1در درس 
است، امـا ايـن » دو حيطۀ اصلي منطق«يك جملۀ وصفيه است و در حكم صفتي براي » كه«: يك جملۀ كامل نيست زيرا عبارت بعد از 2گزينۀ   

  عبارت گزاره ندارد، پس تصديق نيست.
  دهد. : يك جمله نيست و خبري نمي3گزينۀ   
  گذاري كرد. توان يك استدالل را پايه م و قضاوت دارد. بنابراين يك تصديق است كه با دانستن آن مي: يك جملۀ كامل است و حك4گزينۀ   
  منطق 4تا  3هاي  فحهصمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -227
). چـون خطاهـاي 1گزينۀ  طور نيست كه اين خطاها معموالً در منطق اتفاق بيفتند (رد افتد، اين خطاهاي ذهني در همه جاي زندگي انسان اتفاق مي  

  ها در همۀ شئون زندگي خود نيازمند قواعد منطق هستند.  انديشه در همۀ شئون زندگي انسان امكان اتفاق افتادن دارند، پس همۀ انسان
بتوانيم از اغلب اين كند كه  كار بستن قواعد منطق به ما كمك مي : امكان ندارد بتوان از همۀ خطاهاي فكري جلوگيري كرد. دانستن و به3گزينۀ   

 خطاهاي فكري جلوگيري كنيم. 
 ها.  شود، نه دانستن آن كار بستن قواعد منطق باعث جلوگيري از خطاهاي انديشه مي : به4گزينۀ   
 منطق 4 ۀفحصمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -228
دهنـد. بلكـه از آن  ن جهت كه هر دو شيؤه درست كاري را آموزش مـياينكه علم منطق مانند علم پزشكي است كامالً درست است، اما نه از اي  

ها، تأكيد منطق بر آموزش شـيؤه  كنند. البته در كنار بيان اين روش (بيماري يا مغالطه) را بيان مي لضهاي جلوگيري از مع جهت كه هر دو روش
)، ولي تأكيد پزشكي بر آموزش شيؤه 3باشيم (رد گزينۀ  -ارندشم كه بي -درست انديشيدن است تا از اين طريق قادر به تشخيص خطاهاي ذهن

  زندگي سالم نيست، بلكه اين كار، وظيفۀ علوم ديگري مثل علم تغذيه و... است.
كـار  توان عوامل لغزش و خطاي ذهن را تشخيص داد. از طرفي اگر بخواهيم منطق را به تر مي تر و دقيق گيري علم منطق، سريعكار  : با به2گزينۀ   

  بگيريم، نياز به دانستن قواعد آن داريم.
  هاي تكويني دانست. توان آن را از ويژگي انديشد، پس مي صورت طبيعي بر اساس قواعد منطق مي : ذهن انسان به4گزينۀ   
  منطق 14و  13هاي  فحهصمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -229
كـار رود كـه هـر دو  اي به اي در جمله پيمان و قرار) پس مشترك لفظي است. اگر چنين كلمه - 2دوره، روزگار، عصر و  - 1دو معنا دارد (» عهد«واژٔه   

اي باشـد كـه فقـط  گونه شود و مغالطه نيست، اما اگر جمله به قبول باشد، كاربرد صحيحي براي اشتراك لفظ محسوب مي معنايش، در آن جمله قابل
  شده است.» مغالطۀ اشتراك لفظ«معناي نادرست توجه كند، دچار  ر نرفته است يا اگر كسي بهكا يكي از دو معنا صحيح باشد، يا اشتراك لفظ به

  هاي ديگر هر دو معنا امكان برداشت دارند.  تواند داشته باشد. در حالي كه در گزينه در همۀ موارد، معنايي جز پيمان نمي» عهد«كلمۀ  3در گزينۀ   
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  منطق 15و  14هاي  فحهصتوسط * مشخصات سؤال: * م ▲  4پاسخ: گزينۀ  -230
  . بنابراين شايد داللت التزامي نداشته باشد.ني دارندن داللت تضمآ و برخي مفاهيم  تواند به داللت مطابقي معنا شود ميكل بيت : 4گزينۀ   
  ».هوس و خيال هرچيز زيبايي غير از تو را داشتن«به داللت التزامي يعني » دل باغ و سر صحرا داشتن: «1گزينۀ   
  ».نابود كردن«لتزامي يعني به داللت ا» آب خاكت را دهد ناگه به باد: «2گزينۀ   
  ».دست آوردن دنيا و سپس با مرگ از دست دادن آن با جنگ به«به داللت التزامي يعني » گرفتن به شمشير و بگذاشتن: «3گزينۀ   
  منطق 4و  3هاي  فحهصمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -231
  به اين صورت است:  2عبارت صحيح گزينۀ   
طور كامل موفق به ايـن كـار  دانان به يعني منطق». اند. كه بايد رعايت كنيم تا دچار خطاي فكري نشويم، مشخص كرده دانان قواعدي را منطق«  

اند، اين است كه با بررسي انواع خطاهاي ذهـن و  طور كامل موفق به انجامش نشده اند انجام دهند، ولي به دانان كوشيده اند. كاري كه منطق شده
  شمار بودن انواع مغالطات است. موفقيت كامل آنان در اين كار، بي ها را نشان دهند. علت عدم هاي جلوگيري از آن هها، را بندي آن دسته

  منطق 15 ۀفحصمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲ 1پاسخ: گزينۀ  -232
ظر دارد، ولي مخاطب، عبارت او را بـه دهد كه گوينده داللت التزامي (يا تضمني) يك عبارت را موردن معناي ظاهري وقتي رخ مي مغالطۀ توسل به  

كند، اما اگر گوينده از ابتدا هم داللت مطابقي و هم داللت التزامي (يا تضمني) را موردنظر داشته باشـد، طبعـاً قابليـت  داللت مطابقي معنا مي
دو داللت را موردنظر دارد و بنابراين در  وجود نخواهد داشت. در بسياري از اشعار اين چنين است كه شاعر هر» توسل به معناي ظاهري«مغالطۀ 

هركه به شب خواب كرد، «مقصود شاعر از  1رخ ندهد، اما در گزينۀ » توسل«هاي مختلف، مغالطۀ  فضاي شعري ممكن است در عين وجود داللت
شـود.) نـه  رسد و بدبخت مي ميصرفاً داللت التزامي آن است (يعني هركس در رسيدن به مقصود سستي كرد، به مقصود ن» كند خاك به سر مي

خوابند و خـاك هـم روي سـر خـود  ها مي ها شب ريزد! واضح است كه بيشتر انسان اينكه كسي كه شب خوابيده است، روي سر خود خاك مي
  ريزند و شاعر قصد نداشته است اين حقيقت واضح را رد كند. نمي

ت بسيار زياد است (داللت التزامي) و هم به اين معنا كه ماه من كه يك انسان است، معناي تفاو  هم به» تفاوت از زمين تا آسمان است: «2گزينۀ   
ها از زمين تا آسمان فاصله است (داللت مطـابقي). بنـابراين شـاعر هـر دو داللـت را  روي زمين و ماه گردون در آسمان است. بنابراين بين آن

  نيست.» توسل«موردنظر داشته است و قابليت مغالطۀ 
هـاي  است، نه كاربرد داللـت» اشتراك لفظ«هاي چشم (به قرينۀ مصراع اول). بنابراين  مردمك -2ها  انسان -1دو معنا دارد » مردمان: «3 گزينۀ  

  نيست چون شاعر هر دو معنا را موردنظر دارد.» مغالطۀ اشتراك لفظ«مختلف. البته 
  البته مغالطه نيست.») شيرين«دارد (در مورد واژٔه » اشتراك لفظ« 3: مانند گزينۀ 4گزينۀ   
  فلسفه يازدهم 6تا  4هاي  فحهصمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -233
شود، اما گاهي انسان از اين مرحلۀ  هاي معمولي و روزانه است كه تفكر غيرفلسفي ناميده مي انسان دو مرتبه از تفكر دارد. مرتبۀ اول همان سؤال  

توان آن را تفكر  پردازد؛ در اين حالت وارد تفكر مرتبۀ دوم شده است كه مي هاي دستۀ دوم مي ته به سؤالكند و با جديت و پيوس تفكر عبور مي
هـا فطـرت اول و ورود بـه  دهد: مشغول بودن به امور عادي زندگي و تفكر در آن فلسفي ناميد. مالصدرا اين دو مرتبه تفكر را چنين توضيح مي

ها  دانـد و از انسـان رت ثاني، يعني فطرت دوم است. او مانـدن در فطـرت اول را شايسـتۀ انسـان نميها فط هاي اساسي و تفكر در آن پرسش
  تر و برتر است، برسند. اي عالي خواهد كه بكوشند از فطرت اول عبور كنند و به فطرت ثاني كه مرحله مي

متفاوت نيست، بلكه تفاوت در بنيادي بودن يا نبودن موضوعات  : نوع تفكر در فطرت اول و ثاني، از نظر رسيدن از مجهوالت به معلومات1گزينۀ   
  مورد بررسي است.

: درست است كه شايسته نيست انسان در فطرت اول باقي بماند، ولي اين باقي نماندن در فطرت اول به اين معنـا نيسـت كـه 4و  2هاي  گزينه  
(يعني امور عادي زندگي) ممكن نيست زيرا ايـن امـور بـراي ادامـۀ حيـات  طور كلي از فطرت اول بريده شود. كنار گذاشتن كامل فطرت اول به

  ضروري هستند. بنابراين حتي بعد از عبور از فطرت اول هم باز نياز داريم براي انجام امور عادي زندگي به فطرت اول مراجعه كنيم.
  فلسفه يازدهم 7 ۀفحصمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -234
ها كه بيشتر به تعليم سخنوري و وكالت اشتغال داشتند، بيان واقع و دفاع از حقيقت نبود؛ اين گروه پيروزي بر رقيب  ي از سوفيستدغدغۀ برخ  

رسيد، اما در واقع  گرفتند كه به ظاهر درست به نظر مي هاي خود بيشتر از مغالطه كمك مي رو در استدالل دانستند و ازاين ترين هدف مي را مهم
تدريج سبب شد كه اين گروه از دانشمندان براي حقيقت و واقعيت، ارزش و اعتباري قائل نباشند و بگويند هركس هرچـه  د. اين رويه بهغلط بو 

  است. » فهم شخص«ها مالك حقيقت، همان  فهمد، همان حقيقت و واقعيت است. بنابراين از نظر سوفيست خودش مي
  فلسفه يازدهم 10و  9هاي  فحهصوسط * مشخصات سؤال: * مت ▲  4پاسخ: گزينۀ  -235
فلسفه دو ويژگي دارد: موضوع بنيادي و روش عقلي و قياسي. ويژگي اول منحصر به فرد است، يعني هيچ دانش ديگري به موضـوعات بنيـادي   

  هاي ديگر مثل رياضي هم همين روش را دارند. فرد است، زيرا برخي دانش پردازد، ولي ويژگي دوم غيرمنحصربه نمي
بحـث » مقدار و كميت«كند كه روش آن تجربي است و شبيه فلسفه نيست (توجه: دانشي كه از خود  : علم فيزيك از اين امور بحث مي1گزينۀ   

ها و تغييرات، رياضي است كه گفتيم روش آن مشابه فلسفه است، ولي در اين گزينه موضوع موردبحث، خـود  كند، نه مقدار و كميت حركت مي
  ).نيست» مقدار و كميت«
  : مربوط به دانش اخالق است كه روش آن صرفاً عقلي و قياسي نيست.2گزينۀ   
  : مربوط به علم شيمي است كه روش آن تجربي است.3گزينۀ   
  : مربوط به علم منطق است كه مانند فلسفه روش عقلي و قياسي دارد. 4گزينۀ   
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  فلسفه يازدهم 14و  13، 8، 7هاي  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -236
  شود. تفاده ميباشد، اس» فلسفۀ اولي«يا » مابعدالطبيعه«رود، بلكه براي همين دانش خاص كه  كار نمي به معني عام دانش به» فلسفه«امروزه ديگر كلمۀ   
  : اين نام را شاگردان ارسطو بر آن نهادند، نه خود ارسطو.2گزينۀ   
  هاي فرعي است. : دانش فلسفۀ امروزي كه معادل فلسفۀ اولي در زمان ارسطو است، داراي يك بخش اصلي و تعدادي بخش3گزينۀ   
شـد.  تقسيم مي» فلسفۀ شعري«و » فلسفۀ عملي«، »فلسفۀ نظري«معناي مطلق دانش بود كه به سه شاخۀ  : فلسفه در زمان ارسطو به4گزينۀ   

شـد. بنـابراين  (طبيعيات) تقسـيم مي» فلسفۀ سفلي«(رياضيات) و » فلسفۀ وسطي«، »فلسفۀ اولي«به سه شاخۀ » فلسفۀ نظري«سپس خود 
  داد. فلسفۀ اولي شامل رياضيات و طبيعيات نبود، بلكه در كنار آنان فلسفۀ نظري را تشكيل مي

  فلسفه يازدهم 16تا  14هاي  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -237
 عبارت موردنظر پاسخي به يك پرسش بنيادي در حوزٔه علوم اجتماعي است. يعني اين پرسش كه آيا فرد اصالت دارد يا جامعه. بنابراين در بـين  

  ).4و  2هاي  باشيم (رد گزينه دنبال توصيفي براي فلسفۀ علوم اجتماعي ها بايد به گزينه
پردازد. بخش اصـلي فلسـفه شـامل  اي است كه به بررسي اصل و حقيقت وجود و مسائل پيرامون آن مي فلسفه داراي يك بخش اصلي و ريشه  

هايي اسـت كـه قـوانين بنيـادي وجودشناسـي و  شناسي است. عالوه بر بخـش اصـلي، دانـش فلسـفه داراي شـاخه وجودشناسي و معرفت
دهند، يعني هر شاخه از فلسفه قوانين بنيادي يك محـدودٔه مشـخص از وجـود را  هاي خاص مورد بررسي قرار مي شناسي را در محدوده عرفتم

ها،  ). ايـن شـاخه1كند (تأييد گزينـۀ  اي فلسفه در محدودٔه علوم اجتماعي بحث مي كنند. مثالً فلسفۀ علوم اجتماعي، از قواعد ريشه بيان مي
دهند، نه اينكـه  هاي ديگر است و مباني و زيربناهاي علوم مختلف را مورد بررسي قرار مي سازند كه دربارٔه علوم و دانش مضاف را ميهاي  فلسفه

  ).3ها را بررسي كنند (رد گزينۀ  قوانين تخصصي آن
  فلسفه يازدهم 16تا  13هاي  صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -238
  هاي فلسفه). شوند، نه در فلسفۀ مربوط به آن دانش (شاخه هر دانشي در خود آن دانش بررسي ميموضوعات اصلي   
شـود، اسـاس و  هاي مضاف پذيرفته مي هاي فلسفه) قرار دارند و آنچه در فلسفه هاي مضاف (شاخه : مباني و زيربناهاي علوم در فلسفه1گزينۀ   

توان گفت اساس و شالودٔه فرضيات هم  اي قبل از اثبات، يك فرضيه بوده است بنابراين مي نظريهگيرد. چون هر  شالودٔه نظريات در علوم قرار مي
  شوند. به همين نحو مشخص مي

هاي  شناسي را بـه محـدوده هاي فلسفي هستند كه قوانين بنيادي وجودشناسي و معرفت هاي دانش فلسفه، آن دسته از دانش : شاخه2گزينۀ   
  كنند. نين بنيادي آن محدوده از وجود (موضوع اصلي فلسفه) را بيان ميكنند و قوا خاص منتقل مي

ها هستند. چون مباني و زيربناهـاي علـوم در  ها و ستون هاي فرعي در حكم شاخه : بخش اصلي فلسفه به منزلۀ ريشه و اساس و بخش4گزينۀ   
  هايي براي علوم هستند. هاي فلسفه ستون شاخهتوان گفت كه  شوند، مي هاي مضاف) پذيرفته مي هاي فرعي فلسفه (فلسفه بخش

  فلسفه دوازدهم 7و  6هاي  صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -239
نام وي در جريان است.  گذاري كرد كه هنوز هم به را در اروپا پايه» توميسم«نام توماس آكوئيناس، مكتب فلسفي  يكي از فيلسوفان بزرگ اروپا به  

رشـد بـود،  سينا و تا حدودي ابن هاي ابن گذاري كرد كه بيشتر متكي به ديدگاه اي را در اروپا پايه كرد، فلسفه ميالدي زندگي مي 13قرن او كه در 
سـينا و  ). همين امر فرصتي را فراهم كرد تا فالسفۀ غربـي از طريـق ابن3بنابراين توميسم اين دو فلسفه را با هم تلفيق نكرده است (رد گزينۀ 

گـرا و  هاي حس ها جاي خود را به فلسفه گرايي، اين ديدگاه ميالدي با رشد تجربه 16رشد مجدداً با فلسفۀ ارسطويي آشنا شوند. گرچه از قرن  بنا
گرايي  ربهگرا بود و نه در مخالفت با تج گرا و تجربه گرا دادند و فرصت رشد و گسترش بيشتر را پيدا نكردند. بنابراين فلسفۀ توميسم نه حس تجربه

 ). 4و  1هاي  گرايي چند قرن پس از توميسم پديد آمد (رد گزينه وجود آمد. تجربه به
  فلسفه دوازدهم 4صفحۀ مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -240
ء از يك چيزند كـه بـا هـم ها دو جز گوييم هستي و چيستي، دو جنبۀ يك چيزند، به اين معنا نيست كه آن سينا زماني كه مي بنا بر عقيدٔه ابن  

)، بلكه منظور اين است كه دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود واحدند، پـس در ذهـن از هـم جـدا 4اند (رد گزينۀ  تركيب يا جمع شده
  ).2) ولي صرفاً ذهني نيستند و در خارج هم مصداق دارند (رد گزينۀ 1شوند (رد گزينۀ  مي

  فلسفه دوازدهم 5صفحۀ ال: * متوسط * مشخصات سؤ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -241
، محمـول، همـان تعريـف حقيقـي و ذات »االضالع شكلي است كه هر ضلع آن با يك ضـلع ديگـرش مـوازي اسـت متوازي«گوييم  وقتي مي  

اسـت كـه  شود، مفهوم محمول همان مفهوم موضوع دهد. هنگامي كه تعريف حقيقي يك موضوع بر آن حمل مي را نشان مي» االضالع متوازي«
) و بـين 2فقط در گستردگي و اجمال با آن تفاوت دارد. يعني تعريف حقيقي يك موضوع، گسترده شدٔه همان مفهوم موضوع اسـت (رد گزينـۀ 

هـايي، حمـل  ). در چنـين حمل1ها رابطۀ ذاتي برقرار است. بنابراين در اين گزاره، حمل از نوع اولي ذاتي است، نه شايع صـناعي (رد گزينـۀ  آن
  ). 4حمول بر موضوع به دليل نياز ندارد (رد گزينۀ م
  فلسفه دوازدهم 11صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -242
ها قرار دارند. به عبـارت  هايي كه خارج از ماهيت آن واسطۀ علت الوجود هستند، اما به در حال حاضر، همۀ اشياي پيرامون ما كه موجودند، واجب  

ن آ ها وجوبِ وجود داده است) هم موجودند، پس  ها (همان غيري كه به آن هاي آن هستند. بنابراين چون علت» الوجود بالغير واجب«ها  ديگر: اين
  الوجود نباشد، موجود نخواهد بود. چيزي تا واجب الوجود هستند (يا بالغير يا بالذات) چون هيچ هم حتماً واجب ها علت

) و اگـر 3، رابطۀ امكاني دارنـد (رد گزينـۀ »وجود«الوجودند. يعني با  پيرامون ما در ذات و ماهيت خود ممكن بايد توجه داشت كه اشياي موجود  
الوجود بالغير اسـت، ولـي در ذات و  گذارند. بنابراين يك ماهيتِ موجود، در عين اينكه واجب ها فراهم شود، ضرورتاً پا به اقليم وجود مي علت آن

  ).4است (رد گزينۀ الوجود  ماهيت خود، ممكن
الوجود  الوجود بالغير است كه علت آن خارج از ماهيتش قرار دارد يا واجـب الوجود بالغير نيست. يك موجود يا واجب : هر موجودي واجب2گزينۀ   

  . نياز از علت است و وجوب ذاتي دارد. اين موجود واجب بالذات همان خداوند است و مصداق ديگري ندارد بالذات است كه بي
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  فلسفه دوازدهم 11تا  9هاي  فحهصمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -243
  تواند داشته باشد:  نسبت ميان موضوع و محمول در يك قضيه سه حالت مي  
  »مس فلز است«شود؛ مثل  بر موضوع، عقالً ضروري است و سلب آن منجر به تناقض عقلي ميوجوب: يعني حمل محمول  -1  
  »ظرف مسي است«تواند نپذيرد؛ مثل  تواند محمول را بپذيرد و هم مي امكان: يعني موضوع از نظر عقل، هم مي -2  
  ».مس حيوان است«امتناع: يعني حمل محمول بر موضوع عقالً محال است؛ مثل  -3  
  شديم. موجود نبود هم دچار تناقض عقلي نمي» كاكتوس«ضرورت عقلي ندارد، يعني اگر » كاكتوس«: موجود بودن براي 1ينۀ گز   
: كاكتوس و هر گياه ديگري حتماً جسم هستند و ممكن نيست گياهي داشته باشيم كه جسم نباشد. چون اين مطلب در تعريـف گيـاه 2گزينۀ   

  (جسم رشد كننده) قرار دارد. 
  آمد. وجود نمي : اگر خداوند كاكتوسي خلق نكرده بود، كاكتوس مخلوق نبود و هيچ تناقضي هم به3گزينۀ   
رابطۀ وجوبي ندارد، زيرا اگر كاكتوس » رشد كننده در بيابان«است و رابطۀ آن وجوبي است، ولي » كاكتوس«جزء حقيقت » رشد كننده: «4گزينۀ   

  كار نبود.كرد، تناقضي در  در جنگل هم رشد مي
  فلسفه دوازدهم 11و  5هاي  فحهصمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -244
ناپذير برقرار نيست. به  ، رابطۀ ذاتي و جدايي»وجود«و » چيستي«عنوان يك  استنتاج است، اين است كه ميان كالغ به آنچه از عبارت حاضر قابل  

  توانست موجود نباشد.  شد و كالغ نمي ناپذير مي را اگر بود، از ماهيت آن جدايينيست، زي» كالغ«داخل در تعريف و ماهيت » وجود«عبارتي 
تواند به آن وجوب بـالغير بدهـد، سـخني  آيد، چون دربارٔه علت آن كه مي نمياست، از اين عبارت بر » الوجود بالغير واجب«: اينكه كالغ 1گزينۀ   

  گفته نشده است.
استنتاج نيست. چون يـك ماهيـت، فـارغ از حالـت  ن بر خودش، به دليل نياز ندارد، از اين عبارت قابل: اينكه حمل ماهيت و اجزاي آ 2گزينۀ   

  اش هم اين ويژگي را دارد. امكاني
آن، اجمالش باشد. بلكه » موجود بودنِ«يك موضوع، مفهوم گستردٔه آن است، ولي چنين نيست كه » تعريف حقيقيِ«: درست است كه 3گزينۀ   

، مفهـوم »پرندٔه غارغاركننده«مفهوم اجمالي براي ماهيت كالغ و تعريف حقيقي كالغ، مثالً » كالغ«ت، همان نام آن است. مثالً اجمال يك ماهي
  گستردٔه آن است.

  فلسفه دوازدهم 12تا  9هاي  فحهصمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -245
الوجود است و با وجود، رابطۀ امكاني دارد، اما همين رابطۀ امكاني به  ، ممكنالوجود الوجود است و نه ممتنع ماهيتي كه از طرف ذات خود نه واجب  

) و اگر 4الوجود بالغير شود) و پا به اقليم وجود بگذارد (رد گزينۀ  دهد كه اگر علت وجودش فراهم شود، وجودش ضروري شود (واجب او اجازه مي
ر باشد) و موجود نشود. بنابراين يك ماهيت ممكن، بسته به عوامل ديگري غيـر از الوجود بالغي علتش فراهم نباشد، وجودش محال باشد (ممتنع

  الوجود و ناموجود.  الوجود و موجود است يا ممتنع ماهيتش، يعني اينكه علت وجودش فراهم باشد يا نباشد، يا واجب
يم مصداق موجـودي نـدارد. شـايد علـتش فـراهم و لـذا توانيم بگوي وجود علت آن نداريم، نمي : چون اطالعاتي در مورد وجود يا عدم1گزينۀ   

  مصداقش موجود باشد.
گويند، پس اينگونـه  گردد كه به چنين ضرورتي، وجوب بالغير مي شود و موجود مي : وقتي علت بيايد، ماهيت از ناحيۀ علت، ضروري مي2گزينۀ   

  از ايجاد شدن، ضروري شود. بعدنيست كه 

  

 شناسي روان 20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -246
صـورت  مشاهده است. بسياري از رفتارهـا بـه ) يك رفتار قابل4گويند. محبت كردن (گزينۀ  مي» رفتار«به هر نوع فعاليت موردمشاهدٔه جاندار،   

كنيم.  واسطۀ نتايجي كه دربردارد، استنباط مي فرايندهاي ذهني را به است.» هاي ذهني فرايند«ها  مشاهده نيستند كه از جملۀ آن مستقيم قابل
  )3و  2، 1هاي  هيجان، ادراك و عشق از جمله فرايندهاي ذهني هستند. (رد گزينه

  شناسي روان 20مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -247
شود. بنابراين مطالعۀ رفتار محدود به انسان نيست، بلكه همـۀ  و غيرانسان) گفته ميرفتار به هر نوع فعاليت موردمشاهدٔه جاندار (اعم از انسان   

  سازي برخي حيوانات. مانند حركت جمعي پرندگان، النه ،شود موجودات زنده را شامل مي
  شناسي روان 19مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -248
هـاي  دليل رعايت مسائل اخالقي و نيـز پيچيـدگي پـژوهش دانان عمل كنند. به كيراحتي همانند فيز  بهتوانند  شناسان نمي در برخي موارد روان  

  هايي مواجه است. مربوط به انسان، روش علمي همواره با محدوديت
  شناسي روان 29مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -249
اند. عـالوه بـر  ها بايد دقيقاً چيزي را بسنجند كه براي آن طراحي شده شناختي هستند. آزمون نهاي روا  ها، ابزاري براي كمّي كردن ويژگي آزمون  

  ها در دفعات متعدد اجرا بايد نمرٔه يكسان يا تقريباً يكساني به ما بدهند. اين، آزمون
زيرا دقيقاً آنچه را براي آن ساخته شـده ، نيستسنجد، معتبر و دقيق بجاي هوش، استعداد تحصيلي را  در مثال مطرح شده، اگر آزمون هوش به  

  گيري كند. گيري وزن، حجم را اندازه جاي اندازه سنجد. مانند ترازويي كه به است، نمي
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  شناسي روان 21مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -250
دست يايند. فرايند بازنمايي اطالعـات موجـود در حافظـه  كنند با بازنمايي آنچه در حافظه است، به مراتب باالتر شناخت انديشمندان سعي مي  

  )4و  3هاي  نام دارد. بنابراين براي داشتن تفكر نيازمند وجود حافظه هستيم. (رد گزينه» تفكر«
  )4و  2هاي  دقت كنيد كه شناخت پايه شامل: توجه، ادراك و حافظه است. (رد گزينه  
  شود. محسوب نمي ها و احساس اصالً جزو شناخت تحريك گيرنده  
  شناسي روان 20و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -251
هاي جهـان  عالوه پديده تري خواهيم داشت. به ها فهم دقيق شود. در نتيجه از پديده گذشت زمان و پيشرفت دانش، باعث تغيير اطالعات ما مي  

  شود. هاي مختلف مي واياي گوناگون به آن نگاه كنند. همين امر موجب پيدايش نظريهچنان پيچيده است كه دانشمندان مجبورند از ز 
  از سوي ديگر است. نگاه دانشمنداز يك سو و زاويۀ  پيشرفت دانشو  گذشت زمانشناسي،  بنابراين داليل اصلي وجود تعاريف مختلف در روان  
  شناسي نروا  11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -252
بررسي باشد تا صحت آن تأييد شود. (نه اينكـه  هاي علمي قابل اگر با پاسخي مواجه شديم كه دانشي از آن وجود نداشت، بايد آن پاسخ با روش  

  كنار گذاشته شود.)
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شناسي مطابقت دهيم. شدٔه علم روانهاي تأييد  ها را با واقعيت : براي آگاهي از درستي يا نادرستي پاسخ بايد آن1گزينۀ   
  : در صورت ناهمخواني پاسخ پذيرفته نيست.2گزينۀ   
  ارزش است. با ،هاي دقيق و معتبر ها پاسخ دهد، اما پاسخ  تواند به اين پرسش : هر فردي مي4گزينۀ   
  شناسي روان 18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -253
ترين تفاوت دانشمند با فرد عادي در اين است كه هرچند هر دو بـا  شود. مهم صورت منظم طي مي شخصي است كه بهروش علمي تابع قواعد م  

  مند است. جهۀ دانشمند برخالف فرد عادي، منظم و قاعدها شوند، اما مو  مسئله مواجه مي
واسطۀ روش علمـي، موقعيـت  كند و به شناخته را خلق ميسازي است. دانشمند با طرح مسئله، موقعيت نا زدايي و روشن دنبال ابهام دانشمند به  

  شود. ناشناخته روشن مي
  شناسي روان 29و  28هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -254
  ها بايد با احتياط استفاده كرد. نامه شود. از نتايج پرسش گذاري مي هاي مختلف نمره صورت ها به نامه پرسش  
  ها باشد. همراه ساير روش ها، چگونگي اجرا و تفسير آن بايد به آزموناستفاده از   
  شناسي روان 19و  18هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -255
راد بـا اي كـه همـۀ افـ گونه صورت عيني و دقيق تعريف شود. به اين است كه در روش علمي متغير موردنظر بايد به» تعريف عملياتي«منظور از   

  مطالعۀ تعريف متغير موردنظر به برداشت يكسان يا تقريباً يكساني برسند.
 ،، تعريف عملياتي از رژيم غذايي سالم نيست. براي تبديل كردن آن به تعريف عملياتي بايد مقدار مصـرف مـواد غـذايي روزانـه3تعريف گزينۀ   

  صورت عدد ارائه گردد. گيري شده و به طور دقيق اندازه به
كننـد و مقـدار  دهند. يعني مقدار كالري هريك از مواد غذايي را تعيين مي شابه كاري كه متخصصان تغذيه هنگام دادن رژيم غذايي انجام ميم  

  كنند. مصرف آن را هم بيان مي
  شناسي روان 29مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -256
  گيري كنيم. اي كه بتوانيم آن را اندازه گونه ي بيان شود. بهصورت دقيق، عيني و كمّ ي) بايد بهدر تعريف عملياتي، متغير موردنظر (افسردگ  
  شناختي هستند. اين ابزار داراي دو ويژگي مهم است: هاي روان گي ها ابزاري براي كمي كردن ويژ آزمون  
ها در دفعات متعدد اجرا بايـد نمـرٔه يكسـان يـا تقريبـاً  اين آزمونگيري كند كه براي آن ساخته شده است. عالوه بر  بايد دقيقاً چيزي را اندازه  

  يكساني به ما بدهند.
  ها استفاده كند. بنابراين محقق براي اينكه بتواند افسردگي را به دقت تعريف عملياتي (كمي) كند، بايد از آزمون  
  شناسي روان 27مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -257
شود. در اين مثال گفته شده كه  پذير نيست؛ در نتيجه از راه مشاهده، موضوع موردمطالعه بررسي مي حل اوليۀ پژوهش، بررسي آزمايشگاهي امكاندر مرا   

  است. طلبي هستيم. بنابراين بهترين روش، روش مشاهده حال پژوهشي در اين حوزه انجام نشده است. يعني در مراحل اوليۀ پژوهش دربارٔه عدالت تا به
  شناسي روان 14مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -258
  شود. تعريف شده است، پس توصيف محسوب مي» رسش«مفهوم  1در گزينۀ   
  ها بيان شده است. وجود دارد. چون عوامل (علل) مؤثر در بروز پديده يا به عبارت ديگر چرايي آن» تبيين«ها  در ساير گزينه  
  شناسي روان 14مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4گزينۀ  پاسخ: -259
  بررسي موارد:  
  است.» توصيف«كند، بنابراين  را تعريف مي» توجه«الف) پديدٔه   
  است.» كنترل«راهكار ارائه شده تا آن را بهبود بخشد، پس » افزايش تمركز«ب) براي   
  است.» بيينت«وجود تمركز اشاره شده است، پس  ج) به يكي از علل عدم  
  شناسي روان 16مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -260
هـاي  دست آمده، مراجعه كرده است و با كمك مثال هاي علم شيمي كه با روش تجربي به با توجه به توضيحات كتاب درسي چون مهسا به يافته  

   .شود لمي محسوب ميمختلف متوجه مفهوم موردنظر شده است، منبع كسب شناخت او روش ع
  شد. دان خاص، برايش مالك بود، روش او استناد محسوب مي اگر صرفاً نظر اين پرفسور شيمي  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi


	12O Taj
	12Taj
	Tajrobi 12th (On the cover)
	1
	2
	12O Riz
	12Riz
	Riazi 12th (On the cover)
	1
	2
	12O Ens
	12Ens
	Ensani 12th (On the cover)
	1
	2

