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

ماننـد خـود یـیطال خـدمات از اسـتفاده جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

ــهیگز الؤ ســ بانــک  یهــا آزمــون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، ن
و )یکـاربر  نـام عنـوان بـه( یداوطلبـ ۀشامر  از استفاده با ، ...و دو نهیگز

ــد  ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم ــا وب وارد )عب ــهیگز تیس  دو ن

  .دیشو gozine2.ir آدرس به 
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  15  1  15 زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  30  16  15  زبان عربي

  دقيقه 17  45  31  15 اسالمي معارف و فرهنگ

  دقيقه 20  60  46  15  زبان انگليسي

  دقيقه 40  75  61  15  رياضي

  دقيقه 30  95  76  20  شناسي زيست

  دقيقه 40  110  96  15  فيزيك

  دقيقه 25  125  111  15  شيمي

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

 تجربي علوم رشتة

  2 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي يها درس
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علوم تجربي
(  

1 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» عامل -محال -تيمار -هنگامه«هاي  معني واژه -1
  ظالم -اصل بي -غم -) شلوغي2  والي -انديشۀ باطل -حمايت -) غوغا1  
  حاكم -ناممكن -داشت نگاه -موقع ) به4  اكمح -ارزش بي -توجّه -) داد و فرياد3  

  432135كد سؤال: 
  است؟ نادرستمعني چند واژه  -2

   -تـاالب: درياچـه)( -)فلق: سپيدٔه صبح( -)رفيع: ارزشمند( -)نمط: روش( -)افالك: آسمان( -)فضل: احسان( -)شرف: آبرو( -)پيرايه: زينت«(  
  »منشي) نجابت: پاك( -)(جافي: ستمگر

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  432021كد سؤال: 

  اماليي يكسان است؟ هاي غلطدر كدام دو مجموعه واژگان، تعداد  -3
  غرامت و تاوان -سخره و ريشخند -الف) قرابت و خويشاوندي  
  عظم و اراده -ضايع و تباه -نياز ب) مستقني و بي  
  نيستي و زوال -مهراب نماز -ج) حمله و هجوم  
  رشك و قبطه -جثّه ند و قويتنوم -د) ضامن و كفيل  
  د -) ج4  د -) ب3  ج -) الف2  ب -) الف1  

  432019كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در كدام گزينه  -4

حريــف سركشـــي نفـــس نيســـت يوســـف مـــن ) 1
 

ــــرا  ــــاه م ــــه ز اوج ج ــــود ب ــــاه ب ــــيض چ حض
 

ــــنش ســــزا نبــــود دل حــــق2 گــــذار مــــن ) اي
 

كــــز غمگســــار خــــود ســــخن ناســــزا شــــنيد 
 

ه مــي عمــارت دل كــن كــه ايــن جهــان خــراب) بــ3
 

ــت  ــازد خش ــا بس ــاك م ــه از خ ــت ك ــر اس ــر آن س ب
 

) هركـــه را ديـــديم، حيـــران قـــد رعنـــاي اوســـت4
 

بــر علــم دارد نظــر دايــم ســپاه از شــش جهــت 
 

  383921كد سؤال: 
  در كدام گزينه بيشتر است؟» تضاد«تعداد  -5

ـــرد1 ـــرم اســـت و س ـــر و خشـــك و گ ـــايع ت ) طب
 

ــــ  ــــب از اي ــــردمركّ ــــت م ــــع اس ــــار طب ن چ
 

ــتن2 ــك خويش ــد و ني ــه ب ــد ب ــه كن ــركس نگ ) ه
  

ـــود آن  ـــادمان ش ـــي ش ـــين و يك ـــي غم ـــا يك ج
  

ـــي3 ـــر م ـــو خب ـــر چ ـــارف از اول و آخ ـــد ) ع ياب
  

جويـــد ظـــاهر و بـــاطن و پيـــدا و نهـــان مـــي 
  

) كــاش بودنــدي بــه گيتــي، اســتوار و ديرپــاي4
  

ــمني  ــمنان در دش ــون دش ــتي، چ ــتان در دوس دوس
  

  432507كد سؤال: 
  ...............  جز بهشود،  ديده مي» حسن تعليل«ها آرايۀ  در همۀ گزينه -6

صـــوفي، مـــدهم پنـــد كـــه رو از ســـر كـــويش ) 1
 

زيـــرا كـــه نخـــواهم شـــد از اينجـــا بـــه دگـــر ســـو 
 

ــي2 ــال م ــرا پــيش جم ــتين چ ــت آس بــري ) دانم
 

ـــري  ـــد پ ـــان كن ـــي روي نه ـــز آدم ـــود ك ـــم ب رس
 

) چــــوب را چــــون بشــــكني گويــــد تــــراق3
 

ــــــراق  ــــــت؟ از درد ف ــــــدا از چيس ــــــن ص اي
 

ــاد4 ــر زمــين افت ــاري ب ــو ت ــاغ از زلــف ت ) شــبي در ب
 

جويش صـد چـراغ اللـه روشـن كـرد و چمن در جست 
 

  432013كد سؤال: 
  شده در مقابل چند گزينه درست است؟ آرايۀ نوشته -7

 الف) شستم ز گريـه دسـت كـه غيـر از گـداختن
 

 اچــون شــمع نيســت حاصــلي از چشــم تــر مــر  
 

  (كنايه) 
ــه پوســت خرســندي ــز حقيقــت ب ــر ز مغ  ب) اگ

 

 تــو نيــز جامــۀ ازرق بپــوش و ســر بتــراش 
 

  (مجاز) 
 ج) رشــتۀ پيونــد يــاران را بريــدن ســهل نيســت

 

ــي  ــدايي م ــزان زرد از ج ــرگ خ ــرٔه ب ــود چه  ش
 

  (حسن تعليل) 
ــي ــرش م ــا در نظ ــاق كج ــكِ عشّ ــد د) اش  آي

 

 لــب لعلــي كــه بســي ننــگ ز گــوهر دارد؟ 
 

  )(تشخيص 
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  431791كد سؤال: 
  ...............  جز بهها وجود دارد،  در همۀ مصراع» اليه اسم + صفت + مضاف«گروه اسمي معادل  -8

  سوز عشق امروز نيست ربط ما با داغ عالم) 2  رنگ از خون دل شد نرگس سيراب او الله) 1  
  خود نعرٔه مستانۀ من خلق را كرد بي) 4  د؟محو روي تو نگردد دل حيران، چه كن) 3  

  432512كد سؤال: 
  حذف شده است؟» فعل«در كدام بيت  -9

) زبـــــان در دهـــــان اي خردمنـــــد چيســـــت؟1
 

ــــــــاحب  ــــــــنج ص ــــــــد در گ ــــــــر كلي هن
 

ـــــاب2 ـــــه و آفت ـــــرب مَ ـــــه مغ ) ز مشـــــرق ب
  

روان كــــــرد و گســــــترد گيتــــــي بــــــر آب 
  

) كـــامم از تلخـــيّ غـــم چـــون زهـــر گشـــت3
  

ـــــوشِ شـــــاد  ـــــگ ن ـــــاد بان ـــــاد ب خـــــواران ي
  

ـــــي4 ـــــزرگ مكـــــن ) خويشـــــتن ب ســـــبب ب
  

ــــــويي  ــــــن ك ــــــاكنانِ اي ــــــم از س ــــــو ه ت
  

  323106كد سؤال: 

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس و ستایش :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ غلطكدام گزينه در مورد بيت زير  -10  22
ــاغ ســرافراز شــود  هركــه خواهــد كــه در ايــن ب

 

 چـون سـرو همـان بـه كـه كشـد در دامـن پاي 
 

  شود. در بيت، حذف فعل به قرينۀ معنايي ديده مي) 2  جود دارد.اي كه اجزاي آن نامرتب باشد، و  در بيت، جمله) 1  
  بيت داراي يك مفعول است.) 4    همۀ افعال بيت مضارع هستند.) 3  

  370414كد سؤال: 
  شود؟ در كدام گزينه ديده مي» نماي جوفروش گندم«مصداق مَثَل  -11

ــــــاخته1 ــــــبي س ــــــويش را محتس ــــــد ) خ ان
  

روز هشـــــــيار و همـــــــه شـــــــب مســـــــتند  
  

ن شـــد اكنـــون كـــه ز ابنـــاي عـــوام انديشـــم) آ 2
  

ـــت   ـــاني دانس ـــيشِ نه ـــن ع ـــز در اي ـــب ني محتس
  

) بنــدٔه پيــر خرابــاتم كــه لطفــش دائــم اســت3
  

ورنــه لطــف شــيخ و زاهــد گــاه هســت و گــاه نيســت  
  

) بــرو اي فقيــه دانــا، بــه خــداي بخــش مــا را4
  

تـــو و زهـــد و پارســـايي، مـــن و عاشـــقي و مســـتي  
  

  431543كد سؤال: 
  باشد؟ مي» بنّا«، كدام بيت بيانگر مفهوم نمادين »ديوار«خواني  توجه به روانبا  -12

ـــــوار و دري1 ـــــه دي ـــــازي، ن ـــــا س ـــــر بن ) گ
 

ـــــري  ـــــدد ديگ ـــــو بن ـــــاك ت ـــــت از خ خش
 

) جـــز عـــارفي كـــه از خـــودي آزاد گشـــته اســـت2
 

هــركس كــه هســت، صــورت ديــوار عــالم اســت 
 

ـــــا ) آن را 3 ـــــۀ م ـــــدد تفرق ـــــود درص ـــــه ب ك
 

شــدني نيســت پريشــان ،عبرگــوي كــه ايــن جمــ 
 

كنـــد بـــه خـــود ايـــن ســـنگالخ را ) همـــوار مـــي4
 

ــــق   ــــيهراز خل ــــوار م ــــه دي ــــه روي ب ــــد ك كن
 پ

  431508كد سؤال: 
  شود؟ از كدام بيت، دريافت مي» شَرَفُ المَكانِ بِالمَكينِ«مفهوم عبارت  -13

شــرف مــرد بــه جــود اســت و كرامــت بــه ســجود ) 1
 

وجــود هركـه ايــن هــر دو نـدارد عــدمش بــه ز 
 

  
ــــــين از آن عزيــــــز اســــــت2 ) انگشــــــت كِه

 

ـــــــد خـــــــاتم  ـــــــرِ او نهن ـــــــدر بَ كان
 

 (كهين: كوچك) (خاتم: انگشتر) 
) شرف مرد بـه علـم اسـت، شـرف نيسـت بـه سـال3

 

خير (: بيهوده)؟ به چه درائي سخن يافه همي خيره 
 

  
) بــر هــر مكــان بــه پــاي شــرف ســوي تخــت شــو4

 

ــ   ــه چشــم طــرب روي لهــو ب يندر هــر نظــر ب
 

  (لهو: شادي) 
  432009كد سؤال: 

  كدام بيت با عبارت زير، قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -14
  »ها از ظلم و خوف پاك كن، كه حاجت نيست به گل و خشت و سنگ و گچ. شهر را از عدل، ديوار كن و راه«  

دهــد دل مــن داد هــر غمــي ســان كــه مــي ) زيــن1
 

ـــت  ـــلّم اس ـــقش مس ـــالم عش ـــك ع ـــاف، مُل انص
  

ـــر را2 ـــذاب قب ـــن ع ـــت از م ـــزد برگرف ـــدل اي ) ع
 

ــود  ــگ ب ــر تن ــوار عناص ــار دي ــن چ ــر م ــه ب ــس ك ب
 

ــــَود دور گــــرش پرســــد حــــال3 ) ز عــــدالت نب
 

ــــدايي دارد  ــــايه گ ــــه همس ــــه ب ــــاهي ك پادش
 

ــــده اســــت4 ــــن و دل زن ) هركجــــا صــــدق، دي
 

ـــــت  ـــــده اس ـــــك پاين ـــــدل، مُل ـــــا ع هركج
 

  384726كد سؤال: 
  اسب مفهومي دارد؟عبارت زير با كدام گزينه، تن -15

  »به هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشو، كه اين فعل كودكان باشد.«  
ـــــار دل1 ـــــرو شـــــادي كـــــن اي ي ـــــروز ) ب اف

 

ــــــروز  ــــــورد ام ــــــايد خ ــــــردا نش ــــــم ف غ
 

  
ـــدم توســـت2 ـــدم و مق ـــادي مجلســـيان در ق ) ش

  

بــاد هــر آن دل كــه نخواهــد شــادت جــاي غــم  
  

  

ــم3 ــالم نشناس ــه ع ــدر هم ــز ان ــادي ) هرگ ــم و ش غ
  

خــوار تــو باشــم خـور و غــم مگـر آن وقــت كــه شــادي 
  

  

ــاري؟4 ــالي و ادب ــر اقب ــالش ب ــازش و ن ــد ن ــه باي ) چ
  

كه تا بـرهم زنـي ديـده، نـه ايـن بينـي، نـه آن بينـي 
  

  (ادبار: بدبختي) 

 
 ۱۶-۲۲( املفردات أو املفهوم أو الّرتجمة يف األدّق  و األصحّ  نیّ ع(:  

ْ يل أمري و اْحلُْل ُعقدًة ِمن لساين یَفَقهوا َقويل( -۱۶ ح يل َصدري و یَرسِّ   : )ربِّ اْرشَ

  .هایامن را گشاده و کارمان را آسان کن و گره از زبامنان بگشا تا سخنامنان را بفهمند ) پروردگارا! سینه۱  

  .گردان و گره از زبانم بگشا تا سخنم را بفهمندام را برایم گشاده و کارم را برایم آسان  ) پروردگارم! سینه۲  

  .شان را بفهمم ام را برایم گشاده گردان و کارم را آسان کن و لکنت از زبانم بگشا تا سخن ) خدایا! سینه۳  

  .سادگی بفهمند ) پروردگارا! به من رشح صدر عطا کن و گره در کارم میفکن تا زبان مرا به۴  
  ۲۸۸۷۸۹کد سؤال: 
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فیَقُة ِبأوراِق اإلمتحان و قاَمْت بتوزیعِ األوراِق الّتي أَخَذتْها ِمّنا قبَل اُسبوعیِن!« -۱۷ 3   »:جاَءْت ُمعلّمُتنا الشَّ

  هایی که دو هفته قبل از ما گرفته بود را پخش کرد! های امتحان آمد و برگه م دلسوز ما با برگه) خانم معلّ ۱  

  هایی که هفتۀ قبل از ما گرفته بود، پرداخت! آمد و به توزیع برگههای امتحان  م مهربان ما با برگه) معلّ ۲  

  ها را از ما گرفته بود، پرداخت! هایی که دو هفته قبل آن های امتحان را آورد و به پخش کردن برگه م دلسوزمان برگه) معلّ ۳  

  ش گرفته بود، اقدام کرد! هایی که دو هفته پی های امتحان را آورد و به توزیع برگه م مهربامنان برگه) معلّ ۴  
  ۳۵۴۱۸۰کد سؤال: 

  »:یجري أجُر أعامِل املؤمنیَن حّتی بعَد موتِِهم!« -۱۸

  شود! ی بعد از مرگشان جاری می) پاداش کارهای افراد مؤمن، حتّ ۱  

  ) اجر کار مؤمنان حتّی بعد از مرگ هم جریان دارد!۲  

  شود! میهای اعامل مؤمنان بعد از وفاتشان نیز جاری  ) پاداش۳  

  ایامن تا مرگشان در جریان است!های با  ) اجر کارهای انسان۴  
  ۳۱۵۶۹۸کد سؤال: 

ِة الّثالثِة خمَس صفحاٍت ِمن الکتاِب!« -۱۹   »: َعلََّمنا املُعلُّم يف الحصَّ

  ما آموخت!) آموزگار در زنگ پنجم سه صفحه از کتاب را به ۲  م ما در زنگ سوم، پنج صفحه از کتاب را یاد داد!) معلّ ۱  

  م پنج صفحه از کتاب را در سومین زنگ به ما یاد داد!) معلّ ۴  م پنجمین صفحۀ کتاب را در سه زنگ به ما آموزش داد!) معلّ ۳  
  ۳۱۵۶۹۴کد سؤال: 

  عّین الّصحیح:  -۲۰

  از زبان عربی را خواندیم!) قََرأنا يف الحّصِة الرّابعِة الّدرَس الثّالَث ِمَن اللُّغِة العربیِّة!: در زنگ چهارم، سه درس ۱  

  ای را اهدا منودم! آموز در کالس دوم، جایزه ) أهدیُْت َخمسًة ِمَن التَّالمیِذ يف َصّفیِن إثنیِن جائزًة!: به پنج دانش۲  

  م و دو کتاب بخوانم!َعزمُت أْن أشرتَِک يف خمِس مسابقاٍت علمیٍّة و أقرأَ کتابیِن إثنیِن!: تصمیم گرفتم که در پنج مسابقۀ علمی رشکت کن )۳  

ت هفت روز به مدّ  ای دچار شدم و به ) اُِصبُْت مِبَرٍَض فَلَْم أَذَهْب إلی املدرسِة َسبَعَة أیّاٍم ولٰکْن أْصبَحُت ساملاً يف الیوِم الّساِدس!: به بیامری۴  

  ولی در شش روز سامل شدم! ،مدرسه نرفتم
  ۳۵۴۱۸۱کد سؤال: 

  !»ثنیِن یکفي الّثالثةثنیِن و طعاَم اإل إّن طعاَم الواحد یکفي اإل «ارة: مفهوم العب ال یناسبعّین ما  -۲۱

  ) الَربَکَُة َمَع الجامعة!۲  ثنان یتناجیاِن فال تَدخل بینهام!إ ) إذا کان ۱  

  ) کُلُوا َجمیعاً و ال تَفرَّقوا!۴    ) تراَحموا فیام بینکم!۳  
  ۲۸۸۷۹۱کد سؤال: 

 يف املعنی:  ال يناسُب َعنيِّ ما  -۲۲

 املالبس الّنسائية -) الَفساتني۴  األحجار الجميلة -) الُحبُوب۳  األشجار الـُمثِمرَة -) الُغُصون۲  األمطار املـُنَهِمرَة -) الَغیم۱  
  ۳۱۳۴۵۰کد سؤال: 

 ۲۳-۲۶( الّنّص  ناسبی مبا األسئلَة عنِ  أِجْب  ثمَّ  بدّقة الّتايلَ  النصَّ  اِْقَرأ(:  

وَ « ِم الدُّ َول املُتقّدمـِة یـتعلَُّم اأحُد أسباِب تَقدُّ ألطفـاُل يف ِل الّصناعّیِة ُهَو العمُل الَجامعيُّ الّذي ال نَهَتمُّ ِبه يف أعاملنا و حیاتِنا الیومّیة! يف الدُّ

موَن واجباتهم لَِیصلوا إلی أهداِفهم  يف زَمٍن َقصیٍر، و لکن نحُن َمـع املدارِس من البدایة مبادرَة أعاملهم مِبُساَعَدِة زُمالئهم و یََتعلَّموَن کیَف یُقسِّ

کنند) بهذا األمر ... َمع أّن اإلسالم قد أکََّد علی هذا األمر کثیراً و َقد ذکر  األسِف ال نَُعلُِّم أطفالَنا هذه الِقیَم و املدارس أیضاً ال تعتني (اعتنا منی

  »بأرستِنا! الّنبُي هذا املوضوَع يف األحادیث! و علینا أن نبدأ هذا األمَر الَخطیرَ 
  ۳۷۰۴۵۰کد سؤال: 

  َحسَب الّنّص: الخطأعّین  -۲۳

َول!۱     ) الَعمُل الجامعّي یُسبُِّب التقّدَم يف أکرث الدُّ

  ) نحُن نَعتَني بالعمِل الَجامعّي أکرث من الّدول األخری!۲  

  ) تقسیُم الواجبات يف املُجتمع مؤثّر يف رسعة الُوصول إلی األهداف!۳  

  د علی العمِل الَجامعّي کثیراً!) دیُننا یُؤک۴ِّ  
  ۳۷۰۴۵۱کد سؤال: 

  أّي عبارٍة تُناسُب مفهوم الّنّص؟ -۲۴

  ) َمن أخلَص للِّه أربعیَن َصباحاً، ظَهرَت یَنابیُع الحکمِة ِمن قَلِبه َعلی لِسانِه!۱  

  ) إذا کان إثناِن یَتَناجیاِن فَال تَدُخل بَیَنهام!۲  

  خیٌر ِمن اِثنین؛ فعلیُکم بالَجامعِة! ) إثنان خیٌر ِمن واحٍد و ثالثةٌ ۳  

  ) تفکُُّر ساعٍة خیٌر ِمن عبادِة َسبعیَن َسَنة!۴  
  ۳۷۰۴۵۲کد سؤال: 

  يف الّنّص؟ ال یوَجدُ أيُّ موضوعٍ  -۲۵

حیح لِتعلیم األطفال!۲  ) التَّشجیع علی العمِل الَجامعّي!۱     ) الطّریق الصَّ

َول الّصناعیّة!) أحُد ۴    العبودیّة!هداف العالیة يف األ ) ۳   م الدُّ   أسباب تقدُّ
  ۳۷۰۴۵۳کد سؤال: 
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  کم جمعاً مکّرساً يف العبارة الّتالیة من الّنص؟ -۲۶  44

  »أحد أسباب تقّدم الّدول الّصناعیة هو العمل الَجامعّي الّذي ال نهتّم به يف أعاملنا و حیاتنا الیومّیة!«  

  ) أربعة۴  ) ثالثة۳  ) اِثنان۲  ) واحد۱  
  ۳۷۰۴۵۴کد سؤال: 

 ۲۷-۳۰( ةیالّتال األسئلة عن أجب(:  

  يف تعیین نوع أو صیغِة األفعاِل الّتالیِة: الخطأعّین  -۲۷

  نهی جمع مذکّر مخاطب أنفسکم  ال تَقتُلوا) ۲  ماضی منفی جمع مذکّر غایب ُه هم اللّ ما ظَلَمَ ) ۱  

  امر مفرد مؤنّث مخاطب خرتَِک آلِ  إعميل) ۴  هنفی للمتکلّم وحد نِصُف العلم » ال أعلمُ «) قول ۳  
  ۳۱۳۴۳۵کد سؤال: 

  »الیوُم ............... ِمن أیّاِم األسُبوعِ یَوُم ............... يف إیران!: «للفراغین الخطأعّین  -۲۸

 الّسبِْت  -) الواحدُ ۴  اإلثنینِ  -) الثّالثُ ۳  الخمیِس  -) الّساِدُس ۲  األَحدِ  -) الثّاين۱  
  ۲۸۸۷۹۹کد سؤال: 

  العملّيات الحسابّیة: يف نتیجة الباقي عن یَخَتلِفُ  ما یِّنع -۲۹

  زائد خمسة ) خمسَة َعَرشَ ۴  َسبعینَ  ناقص ) تِسعونَ ۳  خمسة يف ) خمسةٌ ۲  ) ُخمُس ِمئةٍ ۱  
  ۳۸۲۷۴۱کد سؤال: 

  ؟معاً يف أيِّ عبارة جاَء العدد األصّيل و الّرتتیبّي  -۳۰

  نود العدّو!من جُ  ) أخذُت معي سبعُة رجاٍل لنتکلَّم مع واحدٍ ۱  

  ) لِبیِتنا ثالثُة غرٍف و الغرفة الثّانیة هي غرفتي الّتي اُحبُّها!۲  

  ثنان یدرُسان يف الجامعة!إ ) عندي اُخٌت واحدٌة و أخوان ۳  

  ) واحٌد و َخمسوَن ناِقص َسبعة یُساوي أربعة و أربعون!۴  
  ۳۵۳۹۶۲کد سؤال: 

 
گـوي اسـتعدادهاي مـادي و معنـوي  اند و پاسـخ ناپذير و هميشگي ها پايان برخي هدف«توان برداشت نمود كه  كدام آيۀ شريفه مياز دقت در  -31

  ؟»بيشتري در وجود ما هستند.
  )خداوندا، در دنيا به ما نيكي عطا كن() 1  
  )پروردگارا در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز() 2  
  )كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است شده  آنچه به شما داده() 3  
  )دهيم مي -و به هركس اراده كنيم -طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي() 4  

  437803كد سؤال: 
به اين جهان گام نهـاده و  شده   اي حساب  هر موجودي بر اساس برنامه «استناد به كدام آيۀ شريفه دربردارندٔه مهر تأييد بر اين حقيقت است كه  -32

  ؟»اي در حركت است  سوي هدف حكيمانه به
  )ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحق() 2  )محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 1  
  )و ما خلقنا السّماوات و االرض() 4    )فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 3  

  363386كد سؤال: 
  زير به كدام پيام اشاره دارد؟ بيت -33

 اي دوســت شــكر بهتــر يــا آنكــه شــكر ســازد؟
 

ــازد؟   ــر س ــه قم ــا آنك ــر ي ــر بهت ــوبي قم خ
 

  ها باشد. ) هدف اصلي ما بايد رسيدن به سرچشمۀ زيبايي2  ) همت و ارادٔه بزرگ، ضامن خوشبختي و سعادت ابدي است.1  
  نهايت، بايد هر كاري كرد. ) براي رسيدن به كماالت بي4  ) براي رسيدن به سعادت در آخرت بايد كوشش نمود.3  

  313736كد سؤال: 
  گردد؟ خطاب به مردم بوده است و توجه به آن منتهي به كدامين مطلب مي هاي امام علي    عنوان سرآغاز موعظه كدام امر معموالً به -34

  دوري از كارهاي لهو و بيهوده -مرگ) غافل نبودن از 2  نهراسيدن از مرگ و شهادت -) غافل نبودن از مرگ1  
  دوري از كارهاي لهو و بيهوده -) بيهوده نبودن آفرينش4  نهراسيدن از مرگ و شهادت -) بيهوده نبودن آفرينش3  

  437814كد سؤال: 
  ام حقيقت است؟اي دارند و اين معنا مبيّن كد  ها از كار خود نصيب و بهره بنا بر آيات شريفۀ قرآن كريم كدام گروه از انسان -35

  تقدم بخشي به اهداف اصلي و دوري از توجه به اهداف فرعي زندگي -) كساني كه سراي آخرت را بطلبند و براي آن سعي و كوشش كنند1  
  تقدم بخشيدن به اهداف اصلي در عين توجه به اهداف فرعي -) كساني كه سراي آخرت را بطلبند و براي آن سعي و كوشش كنند2  
  بخشي به اهداف اصلي و دوري از توجه به اهداف فرعي زندگي تقدم -ه طالب نيكي دنيوي و اخروي از خداوند هستند) كساني ك3  
  تقدم بخشيدن به اهداف اصلي در عين توجه به اهداف فرعي -) كساني كه طالب نيكي دنيوي و اخروي از خداوند هستند4  

  472564كد سؤال: 
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  گردد؟ باشد و كدام معنا از آن برداشت مي ، مي»كه صد آمد نود هم پيش ماست چون«المثل  بكدام آيۀ شريفۀ مويّد ضر  -36 5
  ضامن خوشبختي انسان، انجام تمام كارهاي دنيوي در جهت رضاي خداست. - )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما اال بالحقّ( )1  
  شود. درك هدف آفرينش، سبب دوري انسان از كارهاي لهو و لغو مي -)ض و ما بينهما العبين ما خلقناهما اال بالحقّو ما خلقنا السّماوات و االر () 2  
  ضامن خوشبختي انسان، انجام تمام كارهاي دنيوي در جهت رضاي خداست. -)من كان يريد ثواب الدّنيا فعنداهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 3  
  شود. درك هدف آفرينش، سبب دوري انسان از كارهاي لهو و لغو مي -)نيا فعنداهللا ثواب الدّنيا و اآلخرةمن كان يريد ثواب الدّ() 4  

  476895كد سؤال: 
  گردد. رود كه معنا و مفهوم آن از عبارت ............... مستفاد مي كار مي ها براي ............... به تعبير سودمندترين دانش -37

  ها هاي موجود در عالم و عوامل رسيدن به آن هدف شناخت -) خودشناسي1  
  ها هاي موجود در عالم و عوامل رسيدن به آن شناخت هدف -) خداشناسي2  
  هاي انسان و موانع حركت او در مسير رسيدن به هدف ها و توانايي شناخت سرمايه -) خودشناسي3  
  حركت او در مسير رسيدن به هدفهاي انسان و موانع  ها و توانايي شناخت سرمايه -) خداشناسي4  

  288246كد سؤال: 
  دهد؟ يم بيفر  چگونه كردند حق به پشت ،تيهدا  از پس كه را يكسان ،انسان  ٔهخورد قسم دشمن -38

  وجدان و عقل از يرويپ از يبازدار  )2    ايدن يطوالن يها آرزو به فتنيفر ) 1  
  ز ياد خدا و نماز) ممانعت ا 4  مردم با عداوت و شراب و قمار به اشتغال) 3  

  478074كد سؤال: 
  در كدام گزينه است؟  شده ، سدِّ راه مفهوم بيانمؤمنان  ترين دشمن انسان بنا به تعبير امير دشمن -39

  كند. يابد و محبتش را در دل احساس مي نشيند، خدا را مي نگرد يا به تماشاي جهان مي ) هركس در خود مي1  
  آيد. كند و در انديشۀ جبران برمي آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت ميكه به گناه   ) انسان آنگاه2  
  ) خداوند پيامبران پاك و دلسوزي را براي ما فرستاده تا ما را در پيمودن راه حق ياري دهند.3  
  ) خداوند راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد و ما را مسئول سرنوشت خويش قرار داد.4  

  465240كد سؤال: 
  فرجام و عاقبت كساني كه به قمار و شراب اشتغال پيدا كردند، در قرآن چگونه ترسيم شده است؟ -40

  بهرگي از آخرت يب) 2  ) فريفته شدن به زينت گناهان توسط شيطان1  
  ) ورود به دوزخ با خواري و سرافكندگي4  ) گرفتار شدن در عداوت و كينه در رابطه با ديگران3  

  437813كد سؤال: 
اي   ها است كه در آخرت بهره هاي دنيايي انسان توان برداشت نمود كه اختيار از ويژگي گوي شيطان و انسان مي و از دقت در كدام قسمت از گفت -41

  از آن ندارد؟
  »البته من بر شما تسلطي نداشتم و فقط شما را به گناه دعوت كردم.) «1  
  »توانيد مرا نجات دهيد. و نه شما مي توانم به شما كمكي كنم نه من مي) «2  
  »اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد. امروز خود را سرزنش كنيد نه مرا.) «3  
  »اي دادم و خالف آن عمل كردم.  خداوند به شما وعدٔه حق داد، اما من به شما وعده) «4  

  413140كد سؤال: 
  الفصل كدام مورد است و كدام آيه بيانگر اين مفهوم است؟دوست داشتن فضايل و بيزاري از رذايل نتيجۀ ب -42

  )فالهمها فجورها و تقواها( -) شناخت و گرايش به نيكي پس از روي آوردن به آن و شناخت و بيزاري از بدي پس از پرهيز از آن1  
  )امّا شاكراً و امّا كفوراً( -آن ) شناخت و گرايش به نيكي پس از روي آوردن به آن و شناخت و بيزاري از بدي پس از پرهيز از2  
  )فالهمها فجورها و تقواها( -) روي آوردن به خوبي پس از گرايش به آن و پرهيز از بدي پس از شناخت و بيزاري از آن3  
  )امّا شاكراً و امّا كفوراً( -) روي آوردن به خوبي پس از گرايش به آن و پرهيز از بدي پس از شناخت و بيزاري از آن4  

  372365سؤال: كد 
  ترتيب معرف كدام سرمايۀ انسان است؟ به» نشان دادن راه سعادت«و » تشخيص راه درست از نادرست« -43

  نعمت هدايت الهي -) قدرت تعقل و تفكر2  گرايش انسان به خير و نيكي -) قدرت تعقل و تفكر1  
  گرايش انسان به خير و نيكي -) قدرت اختيار و انتخاب4  نعمت هدايت الهي -) قدرت اختيار و انتخاب3  

  368648كد سؤال: 
  باشند؟ چند مورد از عبارات زير درست مي -44

  الف) پندار شيطان فريب فرزندان آدم است.  
  ها، مؤمنان هستند.  ترين انسان ب) زيرك  
  آورد. كند به مسخره كردن نماز رو مي تعقل نميكه كس  ج) آن  
  العمل نشان دهد. گر دروني در برابر گناه عكس گيرد كه نفس سرزنش ن شكل ميد) انديشۀ جبران گناه آن زماني در انسا   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  365024كد سؤال: 
  رسد؟ باشد و اين ارتباط چگونه به منصۀ ظهور مي كدام گزينه بيانگر يك رابطۀ مستقيم مي -45

  ست.حق بودن آفرينش، علت حكمت الهي ا -) حق بودن آفرينش و حكمت الهي1  
  رحمت الهي، معلول تعيين معيار انتخاب هدف در قرآن است. -) تعيين معيار انتخاب هدف در قرآن و رحمت الهي2  
  حكمت الهي، متبوع حق بودن آفرينش است. -) حق بودن آفرينش و حكمت الهي3  
  هدف در قرآن است. رحمت الهي، تابع تعيين معيار انتخاب -) تعيين معيار انتخاب هدف در قرآن و رحمت الهي4  

  353981كد سؤال: 
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66   
46- A: Is your sister coming with us? 

B: Wait a minute. ............... her, she is in the house. 
 1) I’m going to ask 2) I’ll ask 3) I ask 4) I am asking 

  315447كد سؤال: 
47- I feel really bored. I think I ............... go for a walk. 
 1) will 2) ’m going to 3) am 4) ’m going 

  315461كد سؤال: 
48- A: I’ve got a headache. 

B: Wait here. ............... an aspirin for you. 
 1) get 2) I’ll get 3) I’m going to get 4) I’m getting 

  288865كد سؤال: 
49- When we get older, life ............... easier. 
 1) is being 2) is going to be 3) will be 4) will 

  291665كد سؤال: 
50- She ............... to find a good friend in her new school. 
 1) hopes 2) capitalizes 3) hears 4) protects 

  314057كد سؤال: 
51- Every morning, she ............... the lives of her children by her fast driving. 
 1) hurts 2) participates 3) endangers 4) bruises 

  363352كد سؤال: 
52- A: How can I get more details about your company? 

B: For more information and ............... of events, you can visit our website. 
 1) schedule 2) attention 3) weather 4) nature 

  314106كد سؤال: 
53- When the tiger drew my ............... , she was looking at her baby. 
 1) attention 2) hope 3) care 4) place 

  368519كد سؤال: 
54- There must be some practical ............... to protect animals living near us. 
 1) plans 2) humans 3) plains 4) homes 

  363356كد سؤال: 
 Cloze Test 

Friends of Earth is one of the world’s best international ...(55)... groups. They work to save 
whales and all other animals living in seas. They ...(56)... to cleanliness of seas and oceans. Friends 
of Earth also fight against ...(57)... the sea animals and they teach people how to take care of 
unprotected sea life areas. 

  288254كد سؤال: 
55- 1) saving wildlife 2) cutting trees 3) hurting the animals 4) helping children 

  288265كد سؤال: 
56- 1) decrease 2) destroy 3) die out 4) pay attention 

  288267كد سؤال: 
57- 1) touching 2) hurting 3) helping 4) increasing 

  288268كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Trees play an important role in human’s life, especially in cities. They improve air quality by 
removing smoke and dust. It’s amazing to know that just 1 hectare of green area with trees can 
remove four tones of air pollutants per year. Decreasing “Greenhouse” effect is another important 
role of trees. A tree can produce enough oxygen for 10 people each year. Not only do trees have 
environmental benefits, but also they add colors to our city life. 

  353938كد سؤال: 
58- Which of the following sentences is NOT true? 
 1) Trees improve air quality. 2) Trees improve quality of life. 
 3) Trees play the most important role in our life. 4) Trees reduce “Greenhouse” effect. 

  353939كد سؤال: 
59- “They” in line “1” refers to: ...............  
 1) buildings 2) people 3) cities 4) trees 

  353940كد سؤال: 
60- The writer tries to ............... . 
 1) just focus on environmental benefits of trees 
 2) focus on importance of trees in our quality of life 
 3) mention both environmental and urban benefits of trees 
 4) mention how important trees are in decreasing “Greenhouse” effect 

  353941كد سؤال: 
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  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه جملۀ زير را به -61
  »يك مجموعۀ ............... است. Aگاه آنداراي يك زيرمجموعۀ ............... باشد،  Aاگر «  
  نامتناهي -نامتناهي) 4  نامتناهي -متناهي) 3  متناهي -نامتناهي) 2 متناهي -متناهي) 1  

  368547كد سؤال: 
مجموعۀ  -62 3R دهد؟ درستي نشان مي ايم. كدام گزينه اين دو بازه را به صورت اجتماع دو بازه نشان داده را به  

  1 (   3 3( , ) , ( , ) 2 (  3 3, , ( , )  3 (  3 3( , ) , ( , )  4 (     2 4, , ,  
  363484كد سؤال: 

 هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام -63
  بي باشد، هم هندسي.اي وجود ندارد كه هم حسا ) هيچ دنباله2  ) هر دنباله يا حسابي است يا هندسي.1  
  شمار دنباله وجود دارد كه هم حسابي هستند، هم هندسي. ) بي4  ) تنها يك دنباله وجود دارد كه هم حسابي است، هم هندسي.3  

  288676كد سؤال: 
3اگر  ،ntدر دنبالۀ حسابي  -64 20t   7و 56t ،  قدرنسبت دنباله كدام است؟آنگاه  

  1 (8  2 (9  3 (10  4 (12  
  315313كد سؤال: 

6دانيم  مي ntدر يك دنبالۀ هندسي با جملۀ عمومي  -65
1
9t   است. جملۀ چهارم دنباله كدام است؟ 3و قدرنسبت  

  1 (1  2 (1
81  3 (1

3  4 (1
27   

  368548كد سؤال: 
  ها در شكل پانزدهم از الگوي زير، كدام است؟ تعداد نقطه -66

  1 (34  
  2 (46   
  3 (55  
  4 (64   

  297027كد سؤال: 
2، دو مجموعۀ nازاي چند مقدار طبيعي  به -67 2A [ , ]   2و 3 1B [n , n ]    ؟نيستندجدا از هم  

  1 (3  2 (4  3 (5  4 (6 
  288685كد سؤال: 

  كدام گزينه درست است؟ -68
  ) اشتراك دو مجموعۀ متناهي، همواره تهي است.2  ) تفاضل دو مجموعۀ نامتناهي، همواره متناهي است.1  
  جموعۀ متناهي، متناهي است.) تفاضل دو م4  ) اجتماع دو مجموعۀ متناهي، همواره نامتناهي است.3  

  313923كد سؤال: 
نفر اعالم كردند كه به هر دو رشتۀ رياضـي و تجربـي  80نفر،  160در يك پرسش و پاسخ پيرامون عالقمندي به رشتۀ تجربي و رياضي از ميان  -69

كدام از اين دو رشته عالقه ندارند. چنـد   ه هيچنفر هم گفتند ب 20نفر عالقمندي خود را فقط به رشتۀ رياضي اعالم كردند،  15عالقمند هستند. 
  نفر به رشتۀ تجربي عالقمند هستند؟

  1 (45  2 (80  3 (35  4 (125  
  313926كد سؤال: 

96در دنبالۀ هندسي -70 12x , ,y ,z , , جملۀ نهم كدام است؟ ،  
  1 (0 75/  2 (0 75/  3 (1 5/  4 (1 5/   

  297033كد سؤال: 
  شكل دهم چند دايره دارد؟ ،رو روبهمطابق الگوي  -71

  1 (96  
  2 (117  
  3 (140  
  4 (165  

  315320كد سؤال: 
1دانيم  مي naدر دنبالۀ حسابي  -72 15 27a a   7و 21 25a a  11. مقدارa كدام است؟  

  1 (44
3  2 (34

3  3 (13  4 (14  
  353612كد سؤال: 

باشند، متناهي يا نامتناهي بـودن كـدام مجموعـه  (Z)اي نامتناهي از مجموعۀ اعداد صحيح  زيرمجموعه Bاي متناهي و  زيرمجموعه Aاگر  -73
  ؟نيستمشخص 

  1 (B A  2 (A B   3 (A B   4 (A B   
  363472كد سؤال: 
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ترتيب سه جملۀ اول يك دنبالۀ هندسي هستند. در دنبالـۀ حسـابي  رصفر، بهجمالت اول، پنجم و سيزدهم يك دنبالۀ حسابي با قدرنسبت غي -74  88
  قدرنسبت چند برابر جملۀ اول است؟

  1 (1
4  2 (2  3 (1

2  4 (4  
  320617كد سؤال: 

  باشد؟ 5بر اش برا مانده ، باقي7رقمي وجود دارد كه در تقسيم بر  چند عدد طبيعي سه -75
  1 (128  2 (129  3 (130  4 (131 

  288690كد سؤال: 

  

  شود، ............... اي كه از لوزالمعده به رودٔه باريك ترشح مي هر ماده -76
  ) توانايي تجزيۀ مواد غذايي را دارد.2    ) نوعي آنزيم است.1  
  تواند به رودٔه باريك وارد شود. ) از دو مجرا مي4  د.شو  ) پس از ورود به رودٔه باريك فعال مي3  

  483297كد سؤال: 
  درستي نشان داده است؟ بههاي عصبي را  جهت جريان پيام عصبي در ياختهكدام گزينه  -77

  آسه ) دارينه 2  آسه اي  جسم ياخته ) دارينه 1  
  دارينه اي  ) جسم ياخته4  آسه دارينه  اي  ) جسم ياخته3  

  483298ال: كد سؤ
  كند، ............... نام دارد و ............... طور معمول از بافت پوششي پشتيباني مي بافتي كه به -78

  شود. هاي بافت پوششي به يكديگر مي باعث اتصال ياخته -) غشاي پايه1  
  هاي گليكوپروتئيني است. داراي رشته -) بافت پيوندي سست2  
  هاي پوششي در تماس مستقيم نيست. همۀ ياختهدر مري با  -) غشاي پايه3  
  هاي پوششي در تماس مستقيم است. در ديوارٔه مويرگ با ياخته -) بافت پيوندي سست4  

  483299كد سؤال: 
  است؟ نامناسبكدام گزينه براي تكميل عبارت زير  -79

  »شكيل شده است.يابي حيات، ............... قطعاً از چند ............... ت در سطوح سازمان«  
  گونه فرد هم -) جمعيت4  سازگان بوم -كره ) زيست3  اجتماع -سازگان ) بوم2  جمعيت گوناگون -) اجتماع1  

  483300كد سؤال: 
  شود. .... بسته مي..حلق در انسان مشابه چهارراهي است كه دو راه در باال و دو راه در پايين دارد. هنگام غذا خوردن، راه ............... توسط ......... -80

  زبان كوچك -) پايين و عقب4  برچاكناي -) پايين و جلو3  زبان كوچك -) باال و جلو2  برچاكناي -) باال و عقب1  
  483301كد سؤال: 

  شود، حركت ............... نام دارد كه ............... حركتي كه در رودٔه باريك منجر به گوارش مكانيكي مي -81
  تواند مفيدتر باشد. خورد مواد به يك بندارٔه بسته ميبا بر  -) كرمي1  
  مشاهده است. قابل در سرتاسر لولۀ گوارش -) كرمي2  
  كند. به انجام گوارش شيميايي نيز كمك مي -كننده قطعه ) قطعه3  
  شود. در هر بخشي از لولۀ گوارش منجر به ريزتر شدن كيموس مي -كننده قطعه ) قطعه4  

  483302كد سؤال: 
  بزرگترين ذخيرٔه انرژي در بدن جانوران، ...............  -82

  ) حاصل تجزيۀ كامل نشاسته است.2  ها ذخيره شده است. ) در كبد و ماهيچه1  
  را برعهده دارد. بدن ) تنها وظيفۀ تأمين انرژي4  هاي فراوان است. هايي داراي گليسرول ) ياخته3  

  483303كد سؤال: 
  ا كيموس، هنگام خروج از معده درست است؟ابطه بكدام گزينه در ر  -83

  اند. ها به واحدهاي سازندٔه خود تبديل شده ) پروتئين2  آن جذب شده است. 12Bهاي  ) ويتامين1  
  دهد. اي اجازٔه عبور به آن را نمي طور طبيعي بنداره ) به4  در حال تجزيۀ مواد غذايي است.  ) پپسينوژن3  

  483304كد سؤال: 
  درست است؟ ،اي بندارٔه داخلي مخرج اي موجود در اليۀ ماهيچه هاي ماهيچه كدام گزينه در رابطه با ياخته -84

  اي قلبي هستند. هاي ماهيچه ) از نظر ظاهر مشابه ياخته2    شكل دارند. ) ظاهر دوكي1  
  شوند. صورت ارادي منقبض و منبسط مي ) به4    ) بيش از يك هسته دارند.3  

  483305ال: كد سؤ
  در رابطه با بدن يك فرد سالم و طبيعي در حالت ايستاده، كدام گزينه درست است؟ -85

  هاي ديگر رودٔه باريك، باالتر قرار دارد. ) ابتداي رودٔه باريك نسبت به بخش1  
  تر از بندارٔه پيلور قرار دارد. ) بخش اعظمي از اندام توليدكنندٔه صفرا پايين2  
  سمت راست بدن متمايل است. روده به ري نسبت به راست) بندارٔه انتهاي م3  
  هاي توليدكنندٔه آنزيم گوارشي، باالتر قرار گرفته است. ) كبد نسبت به همۀ غده4  

  483306كد سؤال: 
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هـاي متفـاوت  نمـك بـا غلظـت را آب رو روبـهدو طرف غشا در ظرف  -86 9
  درست است؟ايم. كدام گزينه  ريخته

  شود. افزوده مي A) پس از مدتي به مقدار نمك لولۀ 1  

  شود.  ) در نهايت، حجم و غلظت مايع درون دو لوله با يكديگر برابر مي2  

  يابد. كاهش مي Bها به لولۀ  ) پس از مدتي، سرعت ورود مولكول3  

اي نيـز  تغيير ارتفاع مايع در دو لوله، مـاده  عدم ) در نهايت، در صورت4  
  شود. جا نمي ا جابهه بين لوله

  483307كد سؤال: 
  هاي لولۀ گوارش از خارج به داخل، ............... در بين اليه -87

  كند. هاي درون شكم را به يكديگر وصل مي صفاق است كه اندام ،ه) اولين الي1  
  كنند. ميصورت غيرارادي نيز فعاليت  هاي مخطط است كه به ها داراي ياخته ) دومين اليه در بعضي بخش2  
  ) سومين اليه حداكثر داراي يك نوع بافت مشترك با دومين اليه است.3  
  اي را دارد. ياخته ) چهارمين اليه فاقد نوعي بافت است كه بيشترين فاصلۀ بين4  

  483308كد سؤال: 
  در رابطه با غشاي ياخته، كدام گزينه قطعاً درست است؟ -88

  ها متصل نيستند. ر اليۀ خارجي غشا، به چربيساكاريدهاي منشعب د يك از پلي ) هيچ1  
  طور كامل در عرض غشا قرار گرفته است، به كربوهيدرات متصل است. ) هر پروتئيني كه به2  
  شود. اي سيتوپالسم مي كند، وارد مادٔه زمينه ها عبور مي اي كه از كانال مياني پروتئين ) هر ماده3  
  شوند. ها، لزوماً در ساختار غشاي ياخته يافت نميسيدا  دهندٔه نوكلئيك هاي تشكيل ) همۀ اتم4  

  483309كد سؤال: 
  درستي بيان شده است؟ كدام گزينه در رابطه با جانداران در گسترٔه حيات به -89

  د.نده هاي محيطي پاسخ نمي ) برخي جانداران فاقد توانايي پاسخ به محيط هستند و به همۀ محرك1  
  تواند رخ دهد. ها مي ناپذير ابعاد يا افزايش تعداد ياخته افزايش برگشت) رشد جانداران به دو طريق، 2  
  هاي قطبي در پاسخ به محيط سفيد و پوشيده از برف قطب جنوب، داراي موهاي سفيد هستند. ) خرس3  
  وجود آورند. جانوري كامالً يكسان با خود را به توانند مي ،نام توليدمثل ي بهفرايند ) جانوران طي 4  

  483310ال: كد سؤ
  كدام مواد براي تكميل عبارت زير مناسب هستند؟ -90

  »توان يك سامانه محسوب كرد. يابي حيات، سطح ............... را مي از بين سطوح دهگانۀ سازمان«  
  د) دهم  ج) پنجم  ب) چهارم  الف) اول  
  د -ج -ب -) الف4  د -ج -) الف3  »د«) فقط 2  »ج«) فقط 1  

  483311كد سؤال: 
  تر است؟ كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب -91

  ...............»مولكول مالتوز «  
  تواند تحت شرايطي در دهان انسان توليد شود. ) مي1  
  ها يكسان است. هاي سازندٔه آنزيم هايي ساخته شده است كه با اتم ) از اتم2  
  شود. ترين قندها است و در جوانۀ گندم يافت مي ) از ساده3  
  شود. ) در بدن انسان بدون تغيير جذب و در اندام توليدكنندٔه صفرا ذخيره مي4  

  483312كد سؤال: 
  درستي بيان شده است؟ شناسي و انسان به چند مورد در رابطه با زيست -92

  تغذيه در جهان كمك كند. تواند به تأمين غذا و كاهش سوء نگري و جزءنگري بر روي گياهان مي الف) كل  
  تواند موجب ارتقاي كيفيت زندگي خود شود. سان با پايدار كردن عوامل زنده و غيرزندٔه محيط خود ميب) ان  
  كند. ج) موضوع اخالق زيستي فقط دربارٔه حقوق انسان است و در مورد جانوران بحث نمي  
  توان طراحي كرد. رويي خاص هر فرد را ميهاي درماني و دا  هاي انسان قرار دارد، روش د) با استفاده از اطالعاتي كه درون هستۀ ياخته  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  483313كد سؤال: 
  درست است؟ ،طور معمول به ،هاي جانوري طبيعي و سالم هاي زير در ياخته كدام گزينه در رابطه با تعداد اندامك -93

  وزوم)د) رناتن (ريب  ج) ميانك (سانتريول)  ب) راكيزه (ميتوكندري)  الف) شبكۀ آندوپالسمي  
  ج الف  ب  ) د 4  الف ج  د  ) ب 3  ج الف  د  ) ب 2  الف ج  ب  ) د 1  

  483314كد سؤال: 
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  دهد؟ درستي نشان مي به ،ترتيب به ،هاي زير جايي مواد از غشاي ياخته را در ارتباط با ويژگي هاي جابه كدام گزينه، روش -94  1010
  »همراه با تغيير مساحت غشاي ياخته - حركت ماده برخالف جهت شيب غلظت بدون صرف انرژي زيستي - فقط نيازمند شكل رايج انرژي در ياخته«  
  راني بري و برون ج) درون  ب) انتشار ساده  الف) انتقال فعال  
  ج -الف -) ج4  ج -ب -) ج3  ب -الف -) الف2  ج -ب -) الف1  

  483315كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با اجزاي ياختۀ جانوري درست است؟ -95

  ) هسته اندامكي در سيتوپالسم است كه خود از دو غشا تشكيل شده است.1  
  هستند. Hو  C ،O ،Nهايي نقش دارد كه داراي  ) شبكۀ آندوپالسمي صاف در توليد مولكول2  
  صورت آزاد و يا متصل به شبكۀ آندوپالسمي در ياخته وجود دارند. به ها است، ساخت پروتئينها  آن هايي كه كار اصلي ) كيسه3  
  كند، داراي منافذي جهت ارتباط با سيتوپالسم است. ) بخشي از ياخته كه شكل و اندازٔه ياخته را مشخص مي4  

  483316كد سؤال: 

  

 هستند؟» اي نرده«و » فرعي«ها  تكمّي در كدام گزينه تمام -96
 سرعت -جريان الكتريكي -) نيرو2    دما -تندي -) جريان الكتريكي1  
 انرژي -فشار -) چگالي4    چگالي -تندي -) شتاب3  

  430548كد سؤال: 
  سازي فيزيكي است؟ سازي در يك مدل اي درست از ساده هاي زير، نمونه چه تعداد از گزاره -97

 سام سنگينالف) ناديده گرفتن مقاومت هوا در سقوط اج  
  ب) ناديده گرفتن تغييرات نيروي گرانش زمين در ارتفاعات مختلف در پرتاب توپ بسكتبال  
  ج) ناديده گرفتن مقاومت هوا در سقوط قطرٔه باران  
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1  

  430913كد سؤال: 
F)آموزي هنگام استفاده از قانون دوم نيوتون  دانش -98 ma)جاي اينكه از يكاهاي   به جاگذاريِ مقدار جرم و شتاب، ، درSI  استفاده كند، جرم

2برحسب و شتاب را  gرا برحسب 
mm
s

  آورد، داراي چه يكايي است؟ دست مي جاگذاري كرده است. عددي كه او براي اندازٔه نيرو به 

  نيوتون) ميكرو 4  ) كيلونيوتون3  نيوتون ) ميلي2  ) نيوتون1  
  429310كد سؤال: 

  يك از تبديل يكاهاي زير درست است؟ كدام -99
  1 (2 3 2240 2 4 10cm / m   2 (1056 5 6 10nm / m    
  3 (8430 4 3 10km / mm     4 (464 6 4 10mg / g    

  430131كد سؤال: 

cmآب استخري با آهنگ  -100
s

3
  شود؟  دقيقه، چند ليتر از آب اين استخر كم مي 20در حال خالي شدن است. پس از  400

  1 (200  2 (240  3 (480  4 (800  
  430387كد سؤال: 

0قطر موي انسان  -101 00000801/ m صورت نمادگذاري علمي كدام است؟  است. اين مقدار برحسب پيكومتر و به  

  1 (68 01 10/   2 (68 01 10/   3 (38 01 10/   4 (38 01 10/   
  430144كد سؤال: 

10240سنگ  جرم يك شهاب -102 10  كيلوگرم و با نمادگذاري علمي به كدام صورت بايد نوشته شود؟برحسب مگاگرم است. اين جرم  

  1 (182 40 10/   2 (17240 10  3 (152 40 10/   4 (1424 10   
  430878كد سؤال: 

  ، چند ميكرومتر مكعب است؟cm10حجم مكعبي با اضالع  -103

  1 (910  2 (1210  3 (1510  4 (1810   
  430834كد سؤال: 

طور كامـل  كند، طول زمين فوتبال را به حركت مي mm2پشتي كه در هر ثانيه  كشد تا الك است. چند ثانيه طول مي m90طول زمين فوتبال  -104
  بپيمايد؟

  1 (39 10  2 (44 5 10/   3 (900  4 (35 4 10/    
  430850كد سؤال: 

164فاصلۀ دو ستاره از يكديگر  -105 5 10/ m است. اين فاصله برحسب يكاي نجومي )AU 111) چقدر است؟ 1 5 10( AU / m)    
  1 (513 5 10/ AU  2 (53 0 10/ AU  3 (513 5 10/ AU  4 (53 0 10/ AU   

  431053كد سؤال: 
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عنوان  قبول كه به قابل صورت زير گزارش كرده است. ميانگين هاي خود را به آزمايشگري در سنجش جرم مقداري آمونياك، نتيجۀ تكرار آزمايش -106 11
  شود، كدام است؟ گيري اعالم مي نتيجۀ اندازه

/ g , / g , / g , / g , / g , / g20 5 19 8 14 6 20 2 32 2 21 5   
  1 (19 5/ g  2 (20 5/ g  3 (21 5/ g  4 (25 5/ g   

  430844كد سؤال: 
و چگالي  a2شكل توپُر ديگري به ضلع  كعباست. جرم جسم م kg1برابر با  و چگالي  aشكل توپُر به ضلع  جرم يك جسم مكعبي -107

چند  2

  كيلوگرم است؟

  1 (1
2  2 (1  3 (1

4  4 (4  
  430461كد سؤال: 

است. جرم آب  cm3100ها  آن و مجموع حجم g730 ،طوري كه مجموع جرم جيوه و آب ايم؛ به ، مقداري جيوه و آب ريختهرو روبهدرون ظرف  -108

[Ã¼½درون ظرف چند گرم است؟ (
g/

cm
  313 JAو  6

g
cm

  31(  

  1 (50 
  2 (60  
  3 (70  
  4 (80  

 430521كد سؤال: 
از همـان جـنس، چنـد گـرم  cm2اي توپر به شعاع  است. جرم كره g640، برابر با cm2و  cm8 ،cm4مستطيل توپر با ابعاد  جرم يك مكعب -109

)خواهد بود؟  )  3   
  ) بايد جنس جسم معلوم باشد.4  320) 3  96) 2  80) 1  

  430616كد سؤال: 
37اي توپر از فلزي به چگالي  يك ميلۀ استوانه -110 5 g/

cm
باشد، مساحت مقطع آن چند  g375متر ميله  است. اگر جرم هر سانتيساخته شده  

  متر مربع است؟ سانتي
  1 (10  2 (20  3 (25  4 (50  

  430634كد سؤال: 

 

  است؟ نادرستكدام گزينه  -111
  ي هيدروژن و هليم گرديد.در اثر مهبانگ، سبب پديد آمدن ذرات زيراتمي و سپس گازها شده  ) انرژي زياد آزاد1  
  دهد. اي رخ نمي هاي هسته تر، واكنش دليل دماي پايين هاي ديگر به ) برخالف خورشيد، در ستاره2  
  اند. صورت ناهمگون در جهان هستي توزيع شده ) عنصرها به3  
  هاي سازنده جرم يكساني ندارند. در يك نمونۀ طبيعي از عنصري معين، اتم ) اغلب4  

  313982كد سؤال: 
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -112

  هاي طبيعي هيدروژن، پرتوزا است. ايزوتوپ از ايزوتوپ 5الف)   
  اي عنصرها، بر اساس افزايش جرم اتمي سازماندهي شده است.  ب) جدول دوره  
  دارد. اي اي ساخته شد، در تصويربرداري پزشكي كاربرد ويژه پ) نخستين عنصري كه در راكتور هسته  
  آيد. شمار مي اي به هاي صنايع هسته ت) دفع پسماند راكتورهاي اتمي، از جمله چالش  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  370381كد سؤال: 
23892با توجه به نمادهاي:  -113 U )A ،(13353 I )B و (7533As )C است؟ ادرستن)، كدام گزينه 
  است.  825/1، برابر با Bهاي  به تعداد نوترون Aهاي  ) نسبت تعداد نوترون1  
  شود. عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي استفاده مي اغلب به A) از 2  
  است.  64، برابر با Cهاي  با تعداد نوترون Bهاي باردار اتم  ) اختالف تعداد ذره3  
  تر است.  هاي دو ذرٔه ديگر، كم نوتروناز تعداد  Cهاي  ) تعداد نوترون4  

  436053كد سؤال: 
Xاگر  - 114 3 توان به  كدام نماد را مي ،باشد 7هاي آن برابر با  الكترون باشد و تفاوت شمار پروتون و نوترون 28دارايX نسبت داد؟ 

  1 (X5725  2( X6331  3 (X6931  4 (X6125  
  436004كد سؤال: 
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18هاي اكسيژن  با توجه به ايزوتوپ -115  1212 17 16( O , O , O) 37، كلر 35( Cl , Cl)  و هيدروژن( H , H , H)3 2  ، كدام گزينه درست است؟1
  تفاوت دارند. الكترون با هم  2هاي كلر در  ) ايزوتوپ1  
  نوع مولكول هيدروژن، در طبيعت وجود دارد.  6نوع مولكول آب و  18) حداكثر 2  
  گرم است.  21تقريب برابر با  ترين مولكول آب به ) جرم مولي سنگين3  

H) خواص فيزيكي 4   Cl3 Hو  35 Cl3   يكسان است.  37
  436027كد سؤال: 

  اي عنصرها درست است؟  كدام گزينه دربارٔه جدول دوره -116
  اند. ) اغلب عنصرها در آن با نماد يك يا دو حرفي نشان داده شده1  
  است. 17، بيشتر از اولين عنصر گروه 18) عدد اتمي اولين عنصر گروه 2  
  گروه، با هم مشابه است. ) خواص فيزيكي و شيميايي عنصرهاي هم3  
  شود. آغاز مي Aسه عنصر آلومينيم، آرگون و طال با حرف  ) نماد شيميايي4  

  370384كد سؤال: 
 است؟ نادرستهاي سازندٔه اتم، كدام مورد  در مورد ذره -117

1) جرم الكترون حدود 1  
2000 amu  .است  

  نشان داد. n01صورت  توان به اي خنثي است و نماد آن را مي ) نوترون ذره2  
  ) بزرگي بار الكتريكي يك الكترون با بار يك پروتون برابر است. 3  
  ) جرم يك نوترون از مجموع جرم يك الكترون و يك پروتون، اندكي بيشتر است.4  

  436066كد سؤال: 
  تقريب كدام است؟ ها به جرم اتم به ، نسبت جرم الكترونMg2412در  -118

  1( 12  2 (1
2000  3 (1

4  4 (1
4000   

  372348كد سؤال: 
درصد  باشد، 37Aدو برابر  35Aو فراواني  35Aدو برابر  33Aاگر فراواني  است. 33A ،35A ،37Aايزوتوپ  3داراي  Aعنصر فرضي  -119

  تقريب كدام است؟  به Aتر و جرم اتمي ميانگين  فراواني ايزوتوپ سنگين
  1 (14/57- 85/35  2 (28/14- 85/35  3 (28/14- 14/34  4 (14/57- 14/34  

  297073كد سؤال: 
/اختالف جرم دارند،  amu2جرم اتمي ميانگين عنصري با دو ايزوتوپ كه  -120 amu66   تـر،  در ايزوتـوپ سـنگين     هـا است. اگـر تعـداد نـوترون 4

  تر باشد، عدد اتمي اين عنصر كدام است؟ تر، چهار برابر فراواني ايزوتوپ سنگين اشد و فراواني ايزوتوپ سبكب     ها واحد بيشتر از تعداد پروتون 6
  1 (30  2 (31  3 (29  4 (32  

  414926كد سؤال: 
1g.mol442ها در كدام مورد از بقيه بيشتر است؟ ( تعداد مولكول - 121 CO 164و CH( 

 اكسيد گرم كربن دي 8/8) 4  مول آمونياك 5/1) 3  بمول آ  3/0) 2  گرم متان 2/3) 1  
  461390كد سؤال: 

211تعداد  -122 204 10/  6دار به فرمول  مولكول از يك تركيب آلي اكسيژن xC H O،  هاي هيـدروژن در  گرم دارد. تعداد اتم 188/0جرمي معادل

116Oفرمول اين تركيب كدام است؟ ( g mol   12وC   1وH ( 
  1 (14  2 (12  3 (10  4 (6  

  461271كد سؤال: 
  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -123
  آيد. ميدست  اتمي را به جرم يك اتم از آن تقسيم كنيم، عدد آووگادرو به الف) اگر جرم مقداري از يك عنصر تك  
  دست آورد. ها به از مواد گوناگون اطالعات ارزشمندي دربارٔه آن شده  هاي گسيل توان از پرتو سنج دستگاهي است كه با استفاده از آن، مي طيف ب)  
  شود. پ) به فاصلۀ يك قله تا يك درٔه متوالي موج، طول موج گفته مي  
  دهند. نشان مي ت) طول موج با انرژي موج رابطۀ عكس دارد و آن را با   
  1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  315360كد سؤال: 
  است؟  نادرستكدام گزينه  -124
  هاي ديگر را دارد.  شدن به رنگ هولي قابليت تجزي ،رسد ) اگرچه نور خورشيد سفيد به نظر مي1  
  ست. ) نور مرئي تنها بخش كوچكي از گسترٔه پرتوهاي الكترومغناطيسي ا2  
  كند.  ها را ايجاد مي اي پيوسته از رنگ هاي آب موجود در هوا، گستره ) نور خورشيد با عبور از قطره3  
  ها طول موج كمتري نسبت به پرتوهاي ايكس دارند.  ) در امواج الكترومغناطيس، ريزموج4  

  297325كد سؤال: 
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910ديدن هستند؟  قابل انسان طور مستقيم (بدون واسطه)، توسط چشم ها به كدام موج -125 13 1( nm m)   
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  372351كد سؤال: 
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رشتۀ علوم تجربی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۲

ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز نشدا

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

  .شوید وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 
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ـــ ـای درس یـترشیحـــ اسخـپ  عمـــومی هــ
  

ـاسخ ــ ــی پ ـای درس ترشیحـ ــی هـ  اختصاص
 

  

  
۲  
۸  

  :مهم هایر تذک

  

 روز در دو، گزینـه ۳ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ ذرآ  ۷ جمعه

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

  یـن،آنال یهـا آزمـون یشپـ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

 دو ینـهگز یهـا آزمـون یوآرشـ هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

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

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

.gozine2.irwww یدشو.  

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

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل، صورت به ۲ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه 

 روی بـر شـده، اعالم اطالعیۀ مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

  پیگیری منایید. خود شهر
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ۀ( ۲ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی سخپا ـوم رشـت   )تجربی عل
  

 
  )3تا  1 هاي درس( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -1

  /بهبود432135كد سؤال: 

  داشت، توجّه حمايت، نگاهتيمار: غم،   هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغي  
  عامل: حاكم، والي  اصل، ناممكن، انديشۀ باطل محال: بي  

  )3تا  1هاي  ستايش و درس( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432021كد سؤال: 

  ها (فلك: آسمان)/ تاالب: آبگير، بركه افالك: آسمان  
  )3تا  1هاي  درس( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  4پاسخ: گزينۀ  -3

  /بهبود432019كد سؤال: 

  ، يك غلط اماليي وجود دارد:»د«و » ج«در هركدام از موارد   
  محراب نماز، رشك و غبطه  
  غلط اماليي ندارد.»: الف«مورد   
  نياز، عزم و اراده دو غلط اماليي: مستغني و بي»: ب«مورد   

  )3درس ( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2ينۀ پاسخ: گز  -4
  /بهبود383921كد سؤال: 

  جا آوردن). امالي درست واژه است (گزاردن: ادا كردن، به» گزار حق«  
  )3و  2هاي  درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -5

  /امال432507كد سؤال: 

  )3( نهان باطن، پيدا  ظاهر  آخر، اول   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  )2سرد ( خشك، گرم  : تر 1  
  )2شادمان ( نيك، غمين  : بد 2  
  )2دشمني ( دشمنان، دوستي  : دوستان 4  

  )3 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال432013كد سؤال: 

  روم. گويد به من پند مده كه از اينجا (كوي معشوق) برو، من نمي شود. مي ل ادبي ديده نمي: دلي1گزينۀ   
  كنند. : دليل روي پوشاندن تو از من اين است كه تو پري هستي و پريان همه از آدمي گريزانند و روي پنهان مي2گزينۀ   
  : دليل صدا دادن چوب هنگام شكستن، درد فراق است.3گزينۀ   
  كند. جو، باغ هم چراغي از الله روشن مي و : دليل رويش گل الله، گم شدن تار زلفي از معشوق در باغ است و در پي آن براي جست4گزينۀ   

  )3تا  1هاي  (درس 1فارسي *  كاربرد: حيطه* دشوار : سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7
  /بهبود431791كد سؤال: 

  گيري كردن شستن: كناره كنايه: دست  
  موي سر مجاز: سر: مجاز از  
  حسن تعليل: علت زردي برگ پاييز جدايي عنوان شده است.  
  آيد. تشخيص: لب، از گوهر ننگ دارد و اشك عشاق در نظرش نمي  

  )3 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8
  /بهبود432512كد سؤال: 

  :3هاي اسمي گزينۀ  ساختار گروه  
  صفت اليه/ دل حيران: اسم  مضاف اليه  مضاف م محو روي تو: اس  
  ها: در ساير گزينه» اليه مضاف صفت  اسم «ساختار   
  : نعرٔه مستانۀ من4گزينۀ   سوز عشق : داغ عالم2گزينۀ   : نرگس سيراب او1گزينۀ   

  )2 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -9
  /امال323106كد سؤال: 

  قرينۀ لفظي حذف شده است. به» است«در مصراع دوم اين بيت، فعل   
  قرينۀ معنايي حذف شده است (اي خردمند، با تو هستم). فعل به» اي خردمند«جملۀ ندايي  همچنين در شبه  

  )3و  2هاي  درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -10
  /بهبود370414كد سؤال: 

  فعل گذرا به مفعول است و عبارت [كه در اين باغ سرافراز شود] مفعول اول است./ مفعول دوم: پا» خواستن«در بيت دو مفعول وجود دارد:   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .است : در مصراع دوم، متمم (دامن) بعد از فعل (كشد) آمده1گزينۀ   
  در دامن كشد.: پاي چون سرو همان به [است] كه 2گزينۀ   
  است.» بودن«نيز زمان مضارع فعل از مصدر » است«: خواهد: مضارع اخباري/ شود: مضارع التزامي/ كشد: مضارع التزامي/ فعل محذوف 3گزينۀ   
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  )2 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  /امال431543كد سؤال: 

گويد كه همانند محتسـب  نيز شاعر از افرادي سخن مي 1رود. در گزينۀ  كار مي فراد دورو و رياكار بهمَثلي است كه براي ا» نماي جوفروش گندم«  
  كنند؛ يعني در روز (در ظاهر و در مألعام) هشيار و در شب (در خفا و پنهاني) مست هستند. رفتار مي

  )2 درس( 1 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -12
  /امال431508كد سؤال: 

كنـد.  ها كمك مي ها و دوري انداز است. كسي كه با ساخت ديوار (فاصله و جدايي) به جدايي نماد انسان تفرقه» بنّا«خواني ديوار،  با توجه به روان  
  برد. انداز راه به جايي نمي گويد: تفرقه نيز شاعر به وحدت ياران اشاره دارد و مي 3در بيت 

  )3 درس( 1 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2زينۀ پاسخ: گ -13
  /امال432009كد سؤال: 

هـم  2گيرنده در آن مكان بستگي دارد. در گزينـۀ  خواني دارد: اعتبار و ارزش هر مكاني به مقيم و جاي هم 2عبارت صورت سؤال با بيت گزينۀ   
  داند. ، جايگاه انگشتر خاتم بودن مياش دليل عزيز بودن انگشت كوچك را با وجود كوچكي

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شرف مرد به بخشندگي اوست.1گزينۀ   
  : علم مايۀ شرف است نه سن و سال.3گزينۀ   
  : دعاي شاعر براي پادشاه است و ارتباطي با عبارت صورت سؤال ندارد.4گزينۀ   

  )3 درس( 1 فارسي*  لاستدال: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
  /امال384726كد سؤال: 

  : عدل و انصاف سبب بقاي پادشاهي (مُلك) است.4مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينۀ   
  ابيات: بقيۀمفهوم   
  : سزاواريِ دل شاعر به پادشاهي عشق1گزينۀ   
  دليل سختي كشيدن در دنيا : رهيدن از عذاب قبر به2گزينۀ   
  نيا از گدايانپرسي اغ : احوال3گزينۀ   

  )2 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15
  /امال432570كد سؤال: 

هايـت  گويد: به خوشـبختي آمده است: شاعر مي 4كه اين مفهوم در گزينۀ » جدي نگرفتن خوشي و ناخوشي زندگي است«مفهوم صورت سؤال   
  گذرند. سرعت مي كن، زيرا كه هر دو بهها گله ن افتخار نكن و از بدبختي

  هاي ديگر: بررسي گزينه  
  : توصيه به شادي و نخوردن غم فردا1گزينۀ   
  : وابستگي شادي به حضور معشوق2گزينۀ   
  : وابستگي عاشق به معشوق3گزينۀ   

 

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان بی،عر *  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۲۸۸۷۸۹کد سؤال: 

گره «فرماید:  مینیز م یا هامن اول شخص است، در آخر آیه است و متام ضامیر در آیۀ رشیفه مفرد متکلّ » ريّب: پروردگارم«کوتاه شدۀ » ربِّ «  

  ها به اشتباه ترجمه شده است. که در سایر گزینه» .از زبانم بگشا تا سخنم را بفهمند

  )۲(درس  ۱آن قر  زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳خ: گزینۀ پاس -۱۷
  ۳۵۴۱۸۰کد سؤال: 

  َقبـَل اُسـبوعیِن: دو هفتـه قبـل  /)۴ِمّنا: از مـا (رد گزینـۀ  /)۱قامت ِبـ : پرداخت، اقدام کرد (رد گزینۀ  /)۲و  ۱های  جاَءت ِبـ : آورد (رد گزینه  

  )۲(رد گزینۀ 

  )۲(درس  ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ینۀ پاسخ: گز -۱۸
  ۳۱۵۶۹۸کد سؤال: 

مـوتِِهم: مرگشـان  /ترجمه نشـده اسـت.» یتّ ح«کلمۀ  ۴و  ۳های  در گزینه /)۳و  ۲های  أجر أعامل املؤمنین: پاداش کارهای مؤمنان (رد گزینه  

  )۲(رد گزینۀ 

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۱۵۶۹۴کد سؤال: 

خمَس صفحات:  /)۳و  ۲های  الحّصة الّثالثة: زنگ سوم، سومین زنگ (رد گزینه /)۱املعلّم: معلّم (رد گزینۀ  /)۱َعلَّمنا: به ما یاد داد (رد گزینۀ   

  )۳و  ۲های  پنج صفحه (رد گزینه

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال شخصاتم ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۵۴۱۸۱کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ) الّدرس الّثالث: درس سوم۱  

  ) َصّفیِن إثنیِن: دو کالس۲  

  ) الیوِم الّسادس: روز ششم۴  
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  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۲۸۸۷۹۱کد سؤال: 

  مفهوم عبارت سؤال: غذای یک نفر برای دو نفر و غذای دو نفر برای سه نفر کافی است!  

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  گویند، میانشان وارد نشو! ) آنگاه که دو نفر با هم راز می۱  

  ) برکت با جامعت است!۲  

    ) به یکدیگر مهربانی کنید!۳  

  ده نشوید!) با هم بخورید و پراکن۴  

  رساند. را منی» با هم بودن و همدلی«است که مفهوم  ۱تنها گزینۀ نامناسب با مفهوم عبارت، گزینۀ   

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۱۳۴۵۰کد سؤال: 

  ها : ترجمۀ گزینه  

 دار ختان میوهدر  -ها ) شاخه۲    های ریزان باران -) ابر۱  

 های زنانه لباس -ها ) پیراهن۴    های زیبا سنگ -ها ) دانه۳  

َرر۳پاسخ درست گزینۀ     األحجار الجميلة -: الدُّ
  ۳۷۰۴۵۰کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

دهـیم. در  مان به آن اهمّیتی منی یکی از دالیل پیرشفت کشورهای صنعتی هامن کار گروهی است که ما در کارهایامن و زندگی روزمره«

گیرنـد کـه  هایشان، اقدام به انجام کارهایشان کنند و یـاد مـی آموزند که با کمک همکالسی کشورهای پیرشفته، کودکان از ابتدا در مدارس می

یـاد هـا را  متأسـفانه مـا بـه کودکامنـان ایـن ارزش هایشـان برسـند، امـا  چگونه وظایفشان را تقسیم کنند برای اینکه در زمانی کوتاه به هـدف

کنند ... باوجود اینکه اسالم بسیار بر این کار تأکید کرده و پیامرب این موضوع را در احادیث ذکـر  دهیم و مدارس نیز به این کار اعتنا منی منی

 »مان رشوع کنیم! اند، پس بر ماست که این کار مهم را از خانواده کرده

  دکاربر : حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۷۰۴۵۱کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  شود! ) کار گروهی باعِث پیرشفت در اغلب کشورها می۱  

  کنیم! ) ما بیشرت از کشورهای دیگر به کار گروهی اعتنا می۲  

  ر است!) تقسیم وظایف در جامعه، در رسعت رسیدن به اهداف، مؤثّ ۳  

  کند! ) دیِن ما بر کاِر گروهی، بسیار تأکید می۴  

  استدالل: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳اسخ: گزینۀ پ -۲۴
  ۳۷۰۴۵۲کد سؤال: 

  طور مشهودی بر همین مفهوم تأکید دارد.  نیز به ۳ی منت، تشویق به کار گروهی و اتّحاد است و عبارت گزینۀ مفهوم کلّ   

   کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۷۰۴۵۳کد سؤال: 

  شود؟  وع در منت یافت منیکدام موض  

  ) روِش درست آموزش کودکان ۲    ) تشویق به کار گروهی۱  

  ) یکی از دالیل پیرشفت کشورهای صنعتی۴    بندگی های واال در ) هدف۳  

  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۷۰۴۵۴کد سؤال: 

ول، أعامل« این عبارت: های مکّرس  جمع     »أسباب، الدُّ

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲   ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۱۳۴۳۵کد سؤال: 

  کار رفته است؛ یعنی: مفرد مذکّر غایب (للغائب) در صیغۀ اول به» ظَلَمَ «فعل »: هم +ظَلََم «  

  )۲(درس  ۱ آنقر  زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۲۸۸۷۹۹کد سؤال: 

ْبت -األّول« ۴رو شکل درست گزینۀ  از اعداد ترتیبی است. ازاین» األّول: یکم، نخستین«از اعداد اصلی و » الواحد: یک«     شود. می» السَّ

 »دومین روز از روزهای هفته در ایران، روز یکشنبه است!: «۱های گزینۀ  ترجمۀ عبارت سؤال با جایگزینی واژه  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۸۲۷۴۱کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزينه  

  پنج و بیست ) پنج رضب در پنج ۲    بیست ) یک پنجم صد ۱  

  بیست اضافۀ پنج  ) پانزده به۴    بیست ) نود منهای هفتاد ۳  

  )۲(درس  ۱ل: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن ؤاس مشخصات ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۵۳۹۶۲کد سؤال: 

  الّثانیة: ترتیبی /ثالثة: اصلی  

  ها فقط اعداد اصلی وجود دارد. در سایر گزینه  

  است با اعداد ترتیبی اشتباه نگیرید.» فاعل«را چون بر وزن » واحد«عدد تذکّر:   
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  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2خ: گزينۀ پاس -31
  437803كد سؤال: 

  دهند. ناپذيرند كه هم به نيازهاي مادّي و هم به نيازهاي معنوي بيشتري پاسخ مي اهداف اصلي (اخروي) پايان  
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -32

  363386كد سؤال: 
هـدف نيسـت و هـر موجـودي بـر اسـاس برنامـۀ  خوبي بر اين نكته داللت دارد كه جهان آفرينش بـي به )و ما بينهما العبين ...(آيۀ شريفۀ   

  اي در حركت است.  سوي هدف حكيمانه اي به اين جهان گام نهاده است و به  شده  حساب
  )1درس ( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -33

  313736كد سؤال: 
    طور كـه  طلبد. همان ، به همان ميزان كه بزرگ و ضامن خوشبختي ماست، همت بزرگ و ارادٔه محكم مياين هدفخواهد،  را مي خدااگر كسي

  خواهد. دستيابي به گوهرهاي گرانقدر درياها، پشتكاري شگرف مي
   ها است. ها و زيبايي عنوان هدف اصلي و نهايي كه همان سرچشمۀ خوبي ره دارد به لزوم انتخاب خداوند بهاين بيت اشا  
  )1(درس  1* دين و زندگي  دانش: حيطهل: متوسط * سؤا مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -34

  437814كد سؤال: 
  كرد: عبارات آغاز ميكرد، معموالً سخن خود را با اين  هرگاه كه مردم را موعظه مي حضرت علي 

  »ارزش بپردازد اند تا به كارهاي لغو و بي تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود وانگذاشته كس بيهوده آفريده نشده هيچاي مردم ...  «
      

   دوري از كارهاي لهو و لغو (معلول) درك هدفمندي آفرينش (علت) 
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -35

  472564كد سؤال: 
    گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عـذاب  و بعضي مي(سورٔه بقره:  201بنا بر آيۀ شريفۀ

  )آتش نگاه دار.
   باشند و براي زندگي ما ضروري هستند. مهم اين اسـت كـه هـدف فرعـي را  عي، هر دو خوب ميهاي اصلي و فر  بنا بر آيات قرآن كريم، هدف

  جاي هدف اصلي قرار ندهيم. به
  )1(درس  1ندگي ز  و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -36

  476895كد سؤال: 
ن است كه يك چيز جامع، دربردارندٔه چيزهاي ديگر اسـت. وقتـي هـدف برتـر معناي آ  ، به»چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست«المثل  ضرب  

تر خود نيز كـه در دل  زندگي جلب رضايت خداوند گردد و كارهاي دنيوي هم براي رضاي خدا انجام شود، انسان به ساير اهداف دنيوي و كوچك
  رسد. اين هدف بزرگ قرار دارند، مي

  گردد. برداشت مي )كان يريد ثواب الدّنيا فعنداهللا ثواب الدّنيا و اآلخرةمن (اين مفهوم از دقت در آيۀ شريفۀ   
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -37

  288246كد سؤال: 
اخت انسـان اسـت. يعنـي شـناخت قرآن كريم هدف خلقت انسان را عبوديت بيان كرده است. اولين گام براي حركت انسان در اين مسير، شن  

ها و استعدادهاي او و همچنين شناخت موانع حركت انسان در مسير رسيدن به هدف. به همين دليل است كـه خودشناسـي  ها، توانايي سرمايه
  ها شمرده شده است. سودمندترين دانش

  )2 درس( 1 زندگي و دين*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -38
  478074كد سؤال: 

 داده نتيز  نظرشان در را شان زشت اعمال طانيش كردند، حق به پشت ها، آن يبرا تيهدا  شدن روشن از بعد كه يكسان(: ديكن دقت هيآ  نيا  به  
  .)است فتهيفر  يطوالن يآرزوها با را آنان و

  )2 رسد( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -39
  465240كد سؤال: 

   شود. ترين دشمن انسان همان نفس اماره است كه مانع پيروي از عقل و وجدان (نفس لوامه) مي دشمن  
  ها: بررسي گزينه  
  : سرشت خداآشنا1گزينۀ   
  : وجدان اخالقي (نفس لوامه)2گزينۀ   
  : پيامبران و پيشوايان3گزينۀ   
  : اختيار4گزينۀ   

  )2 درس( 1 زندگي و دين*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -40
  /بهبود437813كد سؤال: 

وسيلۀ شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نمـاز  خواهد به شيطان مي(سورٔه مائده دقت كنيد:  91به آيۀ   
  )بازدارد.

  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  سطمتو : سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -41
  413140كد سؤال: 

دهندٔه آن است كه ديگر در قيامت اختياري وجود ندارد و  نشان» توانيد مرا نجات دهيد. توانم به شما كمكي كنم و نه شما مي نه من مي«عبارت   
  هاست برخالف دنيا كه اختيار وجود داشت. روز پايان فرصت
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  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3 پاسخ: گزينۀ -42
  372365كد سؤال: 

    :شـناخت بـدي و بيـزاري از آن مقـدم بـر پرهيـز از «و » هـا شناخت خير و نيكي و گرايش به آن مقدم بر روي آوردن به نيكـي«دقت شود
  »هاست. بدي

    كي و بيزاري از بدي اشاره دارد.به گرايش به ني )فالهمها فجورها و تقواها(آيۀ  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -43

  368648كد سؤال: 
  دهد. هاي غلط و خوب را از بد تشخيص مي آدمي با تعقل و تفكر مسير درست زندگي را از راه  
    باشد. ن نعمت هدايت الهي ميدهند كه اين امر مبيّ را به ما نشان ميپيامبران و پيشوايان پاك و دلسوز راه سعادت  
  )2و  1هاي  درس( 1 زندگي و دين * كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -44

  /بهبود365024كد سؤال: 

  پندار شيطان، برتري بر انسان است. فريب فرزندان آدم، سوگند شيطان است. -  
  و د درست هستند. ب، جموارد  -  
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -45

  /جايگزين353981كد سؤال: 

   تك موجودات اين جهان هـدفي وجـود داشـته  دار بودن خلقت است. در پس خلقت تك معناي هدف ها و زمين به حق بودن آفرينش آسمان
حكمت الهي، علت (متبوع) و حق بودن آفرينش، معلول  دهد.  كاري را بيهوده انجام نمي  خدايي حكيم است كه هيچها  است؛ زيرا خالق آن

  (تابع) است. 
   .(معلول، تابع) خداي رحيم (علت، متبوع) معيارهاي انتخاب هدف را در قرآن معين كرده است  

 
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -46

  315447كد سؤال: 
  كنيم. ) استفاده ميwillگيري آني (در لحظه) دارند، از ساختار ( توضيح: براي انجام كارهايي كه نياز به تصميم  
  )1(درس  1زبان انگليسي سط * حيطه: كاربرد * متو : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -47

  315461ل: كد سؤا
دقت كنيد كه چون تست،  كنيم. استفاده مي willتوضيح: اگر در حال حاضر تصميم به انجام كاري در آيندٔه نزديك را داشته باشيم، از ساختار   

  كنيم. استفاده مي willنظر شخصي است، از 
  )1(درس  1زبان انگليسي *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -48

  288865كد سؤال: 
 كنيم. ) استفاده ميwillهاي آني و درجا از زمان آيندٔه ساده ( براي تصميمتوضيح:   

  )1(درس  1زبان انگليسي *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -49
  291665كد سؤال: 

  كنيم. ستفاده ميا willكند، از  قطعيت را اعالم مي توضيح: چون تست، نظر شخصي است و عدم  
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -50

  314057كد سؤال: 
  كه دوستي خوب در مدرسۀ جديدش پيدا كند. اميدوار استترجمه: او   
  ) محافظت كردن4  ) شنيدن3  ) با حروف بزرگ نوشتن2  ) اميد داشتن1  

  )1(درس  1زبان انگليسي ش * دان: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  363352كد سؤال: 

  .اندازد به خطر ميترجمه: او هر روز صبح، با رانندگي سريعش جان كودكانش را   
  ) كبود كردن4  ) به خطر انداختن3  ) شركت كردن2  ) صدمه زدن1  
  )1(درس  1انگليسي زبان *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  314106كد سؤال: 
 ترجمه:   
  :A توانم در مورد شركت شما جزئيات بيشتري كسب كنم؟ چطور مي  
  :B  سايت ما ديدن كنيد. توانيد از وب رويدادها، مي بندي جدول زمانجهت دريافت اطالعات بيشتر و  
  ) توجه2    بندي جدول زمان ،) برنامۀ هفتگي1  
  ذات ،) طبيعت4    وهوا آب) 3  
  )1(درس  1زبان انگليسي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -53

  368519كد سؤال: 
  اش بود. من را جلب كرد، او در حال نگاه كردن به توله توجهترجمه: وقتي كه ببر   
  ) مكان4  ) مراقبت3  ) اميد2  ) توجه1  
  دقت كنيد.» وجه كسي را جلب كردنت«معني  به draw sb’s attentionنكته: به اصطالح   
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54

  363356كد سؤال: 
  كنند وجود داشته باشد. عملي براي محافظت از حيواناتي كه در نزديكي ما زندگي مي هاي برنامهترجمه: بايد تعدادي   
  ها ) خانه4  ها ) دشت3  ها انسان) 2  ها ) برنامه1  

  288254كد سؤال: 
  



 

 

 
  |

  
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰ 

 - 
۹۹

  

۷  

  ترجمۀCloze Test:  
ها و ديگر حيواناتي كه در  ها براي محافظت از وال جهان است. آن وحش محافظت از حياتالمللي  هاي بين دوستداران زمين، يكي از بهترين گروه

به  آسيب رساندنكنند. گروه دوستداران زمين همچنين عليه  ها مي اقيانوس زيادي به تميزي درياها و توجهها  كنند. آن كنند، كار مي دريا زندگي مي
  نشدٔه زندگي دريايي مراقبت كنند. آموزند كه از مناطق محافظت كنند و به مردم مي حيوانات دريايي مبارزه مي

  1پاسخ: گزينۀ  -55
  288265كد سؤال: 

  ها ) كمك كردن به بچّه4  به حيوانات) آسيب رساندن 3  ) بريدن درختان2  وحش ) محافظت از حيات1  
  4پاسخ: گزينۀ  -56

  288267كد سؤال: 
  ) توجّه كردن4  ) منقرض شدن3  ) ويران كردن2  ) كاهش دادن1  
  2پاسخ: گزينۀ  -57

  288268كد سؤال: 
  ) افزايش دادن4  ) كمك كردن3  ) آسيب رساندن2  ) لمس كردن1  

  353938كد سؤال: 
  مطلب ترجمۀ درك:  

دهنـد.  ها از طريق حذف گردوغبار كيفيت هوا را افـزايش مـي كنند. آن ها مخصوصاً در شهرها ايفا مي نقش مهمي در زندگي انساندرختان 
تواند ساالنه چهار تُن مـواد آالينـده را از بـين ببـرد. كـاهش تـأثير  جالب است بدانيم تنها يك هكتار فضاي سبزي كه داراي درخت است، مي

اندازٔه نياز ده نفر در سال اكسـيژن توليـد كنـد. تنهـا فايـدٔه درختـان  تواند به هاي مهم درختان است. يك درخت مي نقش اي از ديگر  گلخانه
  دهند. ها به زندگي شهري ما نيز رنگ مي زيست نيست، آن محيط

  3پاسخ: گزينۀ  -58
  353939كد سؤال: 

  ؟نيستاز موارد زير درست  يك ترجمه: كدام  
  برند. ) درختان كيفيت زندگي را باال مي2  دهند. ا را افزايش مي) درختان كيفيت هو 1  
  شوند. اي مي  ) درختان موجب كاهش اثر گلخانه4  كنند. ترين نقش را در زندگي ما ايفا مي ) درختان مهم3  
  4پاسخ: گزينۀ  -59

  353940كد سؤال: 
  كند به ............... . رجوع مي» 1«در خط » They«ترجمه:   
  ) درختان4  ) شهرها3  ) مردم2  ها تمان) ساخ1  

  3پاسخ: گزينۀ  -60
  353941كد سؤال: 

  نويسنده سعي دارد ............... ترجمه:   
  محيطي درختان تمركز داشته باشد. ) تنها روي مزاياي زيست1  
  ) روي اهميت درختان بر كيفيت زندگي ما تمركز داشته باشد.2  
  درختان را متذكر شود. محيطي ) هر دو مزيت شهري و زيست3  
  متذكر شود.» اي  گلخانه«) اهميت درختان را در پايين آوردن تأثير 4  
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  )1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61

  368547كد سؤال: 
Bنكته: اگر   A  وB ي نامتناهي باشد، ا مجموعهA .نيز يك مجموعۀ نامتناهي است  
  پاسخ است. 4مطابق نكته، گزينۀ   
  ممكن است متناهي يا نامتناهي باشد. Aداراي يك زيرمجموعۀ متناهي باشد،  A، اگر 3و  1هاي  دقت كنيد كه در گزينه  

  )1 س، در 1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62
  363484كد سؤال: 

)صورت  كمك بازه به را به Rدانيم مجموعۀ  مي   , )   درست  3را حذف كنيم كه تنها گزينۀ  3دهيم. از اين مجموعه بايد عضو  نشان مي
  است.

  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63
  288676كد سؤال: 

naنكته: به هر دنباله به فرم    k  كهkRگوييم. ، دنبالۀ ثابت مي  
هـا  الـههاي ثابت، يك دنبالۀ حسابي با قدرنسبت صفر و يك دنبالۀ هندسي با قدرنسبت يك هستند. مطابق نكته، تعداد اين دنب تمامي دنباله  

  درست است. 4شمار است، پس گزينۀ  بي
  نادرست است. 1ها هستند، بنابراين گزينۀ  هاي حسابي و هندسي نوع خاصي از دنباله توجه داشته باشيد كه دنباله  

  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64
  315313كد سؤال: 

ntصورت  ، بهdو قدرنسبت  t1دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  اُم يكnنكته: جملۀ    t (n )d  1   است. 1
 حل اول: راه  
  با توجه به نكته داريم:  

´Ã¹¨ïÂ¶ ´¨t t d
d d

t t d
           

3 1
7 1

20 2 20 4 36 956 6 56   

  حل دوم: راه  
  رو داريم: نكته: با توجه به شكل روبه  

m nt t (m n)d     
  وجه به نكتۀ فوق داريم:با ت  

t t d d d d         7 3 4 56 20 4 36 4 9   
  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -65

  368548كد سؤال: 
  حل اول:  راه  
دست آوردن جملۀ چهارم،  ين براي بهجز جملۀ اول). بنابرا  آيد (به دست مي دانيم هر جملۀ دنبالۀ هندسي از ضرب قدرنسبت در جملۀ قبلي به مي  

  تقسيم كنيم: 3كافي است جملۀ ششم را دو بار بر 

tt
t t     565 4

11
1 1279

3 3 27 3 3 81   

  حل دوم: راه  

nصورت  اُم دنبالۀ هندسي به nنكته: جملۀ   
nt t r  t)باشد. قدرنسبت مي rجملۀ اول و  t1است كه در آن  11 , r )1 0   

  توان نوشت: مطابق نكته مي  

t t r t t t       2 26 4 4 4 4
1 1 13 99 9 81   

  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66
  297027كد سؤال: 

 3و قـدر نسـبت  4سابي (رابطۀ خطي) با جملۀ اول شود كه اين الگو يك دنبالۀ ح هاي هر مرحله را در نظر بگيريم، مشخص مي اگر تعداد نقطه  
  است. جملۀ عمومي اين الگو عبارت است از:

 nt (n ) n     4 1 3 3 1   
  بنابراين داريم:  

t ( )   15 4 14 3 46   

1t 2t 3t 4t

d d d
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  )1 ، درس1(فصل  1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67
  288685كد سؤال: 

قرار بگيرد، براي اين منظور بايد دو نامساوي زيـر  Bقبل يا بعد از بازٔه  Aجدا از هم باشند، بايد روي محور بازٔه  Bو  Aي اينكه دو بازٔه بستۀ برا  
  برقرار باشد:

n n n
n n

        
    

3 1 2 3 3 1
2 2 4   

nازاي  عددي طبيعي است، پس به nچون     nمقدار  4ازاي  هم هستند. بنابراين بهاين دو مجموعه جدا از  4 , , , 1 2 3 اين دو مجموعه  4
  جدا از هم نيستند.

nتر بودن  بزرگ Bدر مجموعۀ  ،nNدقت داريم چون    3 2nاز  1   نيست.بديهي است و نيازي به حل نامساوي ديگر  
  )1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -68

  313923كد سؤال: 
 كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  
  : نادرست است، زيرا تفاضل دو مجموعۀ نامتناهي ممكن است متناهي يا نامتناهي باشد.1گزينۀ   
طور مثال اگر  تواند تهي يا غيرتهي باشد، به و مجموعۀ متناهي مي، نادرست است، زيرا اشتراك د2گزينۀ    A , 1 و  2 B , 2 ، آنگـاه: 3

 A B   2   
  ، نادرست است، زيرا اجتماع دو مجموعۀ متناهي، همواره متناهي است.3گزينۀ   
  و مجموعۀ متناهي، همواره متناهي است.، درست است، زيرا تفاضل د4گزينۀ   

  )2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69
  313926كد سؤال: 

 حل اول: راه  
  كنيم: با نمودار وِن عالقمندان را مشخص مي  

  
  باال داريم:نفر هستند، پس مطابق نمودار  160كل افراد   

x x     160 15 80 20 45   
بنابراين عالقمندان به رشتۀ تجربي برابر    80 45   هستند. 125
  حل دوم:  راه  

 n(A B) n(A) n(B) n(A B)     :نكته  
  بناميم، داريم: Bو افرادي را كه عالقمند به رشتۀ تجربي هستند،  Aاگر افرادي را كه عالقمند به رشتۀ رياضي هستند،   

n(A) , n(A B) , n(A B)    95 80 160 20 140    
  بنابراين مطابق نكته داريم:  

n(A B) n(A) n(B) n(A B) n(B) n(B)        140 95 80 125    
  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -70

  297033كد سؤال: 
  در اين دنبالۀ هندسي داريم:  

a a r a r
r

a a r a r r

               

2 1 1
4 4 35 1 1

96 96 96 1 1812 212 12
   

  حل اول: راه  
a

a a a r ( ) /
r

 
                



8 821 9 1
96 1 192 64 3 3192 192 0 751 2 256 64 4 4

2
  

  حل دوم: راه  
  دست آورد: ام، از رابطۀ زير به mام را برحسب جملۀ nتوان جملۀ  ، ميrنكته: در يك دنبالۀ هندسي با قدرنسبت   

n m
n ma a r    

  نمايش دهيم، داريم: naاگر اين دنباله را با   
a a r  45 2 12   

a         مطابق نكته براي جملۀ نهم داريم:   a r a r ( ) / 
          9 5 4 49 5 5

1 12 312 0 752 16 4   

U

BA

20
15 80 x
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  )3 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  315320كد سؤال: 

  
واحـد  2عـالؤه  ها برابر مربع شمارٔه شكل به شوند كه در اين صورت تعداد دايره بع تبديل ميدايره به يك مر  4ها با اضافه شدن  هركدام از شكل  

  است. به جدول زير دقت كنيد:
n ... 3 2 1 n 
ها تعداد دايره 5 12 21 ... 

2 22 4 4(n ) n n   ... 23 2 4( )  22 2 4( ) 21 2 4( ) nt 

210بنابراين:    10 2 4 144 4 140t ( )        
  )4 ، درس1(فصل  1ل: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي سؤا مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 72

  353612كد سؤال: 
1صورت  به dو قدرنسبت  1tاُم يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  nنكته: جملۀ    1nt t (n )d   .است  
  حل اول: مطابق فرض سؤال داريم: راه  

a a a (a d) a d
d d a

a a (a d) (a d) a d
                           

1 15 1 1 1
1

7 21 1 1 1

27 14 27 2 14 27 1 4412 225 6 20 25 2 26 25 6 3   

  توان نوشت: مي a11براي محاسبۀ   

a a d ( )        11 1
44 1 44 5 3910 10 133 6 3 3 3   

  حل دوم: راه  

a، آنگاه: سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ حسابي باشند cو  a ،bنكته: اگر    cb 
 2   

جا كه  ، از آنnaدر دنبالۀ حسابي   


1 21 7است. همچنين از آنجا كه  21aو  1aواسطۀ حسابي  a11، پس 112 15 112


 ،11a واسطۀ حسابي 

7a  15وa  1نيز هست. يعني 2111 2
a a

a


  7و 1511 2
a a

a


:بنابراين ،  

a a
a a a a (a a ) (a a )

a a
              

1 15
1 15 7 21 1 21 15 7

7 21

27 52 5225   

a a a a      11 11 11 11
522 2 52 134   

  )2و  1هاي  ، درس1فصل ( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2گزينۀ  پاسخ: -73
  363472كد سؤال: 

ممكن  B، مجموعۀ Bشود، اما با توجه به نامتناهي بودن  نتيجه مي A، نامتناهي بودن Aاگر مجموعۀ مرجع نامتناهي باشد، از متناهي بودن   
  پردازيم: ها مي است متناهي يا نامتناهي باشد. حال به بررسي گزينه

  متناهي است، پس اشتراك آن با هر مجموعۀ ديگر نيز حتماً متناهي است. A: 1گزينۀ   
  ست.نامتناهي است، پس اجتماع آن با هر مجموعۀ ديگر نيز حتماً نامتناهي ا A: 3گزينۀ   
  نامتناهي است، پس اجتماع آن با هر مجموعۀ ديگر نيز حتماً نامتناهي است. B: 4گزينۀ   
Aمجموعۀ    B   تواند متناهي يا نامتناهي باشد. مثالً: مي 2در گزينۀ  

 نامتناهي   A , , B A B , , ,       2 2 3 1 0 N 
  متناهي     A , , B A B      2 2 3 3Z 

  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1ينۀ پاسخ: گز  -74
  320617كد سؤال: 

1صورت  به dو قدرنسبت  1tاُم يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول nنكته: جمله    1nt t (n )d   .است  

2bاست؛ يعني  cو  aواسطۀ هندسي  bۀ هندسي باشند، آنگاه سه جملۀ متوالي يك دنبال cو  a ،bنكته: اگر اعداد    ac.  
  هندسي هستند، پس: جمالت متوالي يك دنبالۀ 13tو  1t ،5tناميم. طبق فرض  مي ntنظر را  دنبالۀ حسابي مورد  

t t t (t d) t (t d) t d t d t t d d t d             2 2 2 2 2 25 1 13 1 1 1 1 1 1 1 14 12 16 8 12 16 4 0   
d dd( d t )
t d t


      
1 1 1
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  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75
  288690كد سؤال: 

1صورت  به dو قدرنسبت  1tام يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  nنكته: جملۀ    1nt t (n )d    .است  
اسـت كـه  7يك دنبالۀ حسابي با قدرنسبت  naدهيم.  نمايش مي naدارند را با  5اي برابر  مانده ، باقي7دنبالۀ اعداد طبيعي كه در تقسيم بر   

n رت زير است:صو  است. اين دنباله به 5جملۀ اول آن برابر  n, , , a (n ) a n      5 12 19 5 1 7 7 2   
  رقمي اين دنباله را پيدا كنيم، بايد نامعادالت زير را حل كنيم: حال اگر بخواهيم اعداد سه  

n
n

n

a n n n / n
a n n n

         

       

100 7 2 100 7 102 14 5 15
999 7 2 999 7 1001 143

N
   

nبنابراين    15 توان قرار دارد، برابر  مي nجاي  . تعداد اعداد طبيعي كه به143  143 15 1   است. 129

  
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -76

  483297كد سؤال: 
  شوند. موادي از لوزالمعده ترشح و از طريق دو مجرا وارد رودٔه باريك مي  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  بنات آنزيم نيست.كر  : بي1گزينۀ   
  كربنات توانايي تجزيۀ مواد غذايي را ندارد. : بي2گزينۀ   
  كربنات حالت غيرفعال ندارد. در لوزالمعده و رودٔه باريك به يك شكل قرار دارد. : بي3گزينۀ   
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -77

  483298كد سؤال: 
اي بـه آسـه هـدايت  اي و از جسم ياختـه ايد، پيام عصبي از دارينه به جسم ياخته شكل كتاب و مطالبي كه در علوم سال هشتم خواندهطبق   

  شود. مي
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -78

  483299كد سؤال: 
  كند، بافت پيوندي سست است. ميبافتي كه معموالً بافت پوششي را پشتيباني   
  غشاي پايه بافت نيست و فاقد ياخته است.  
  هاي درشت مانند گليكوپروتئين است. ايِ بافت پيوندي سست داراي انواع مولكول مادٔه زمينه  
  هاي بافت پوششي، غشاي پايه وجود دارد. بين بافت پيوندي سست و ياخته  
  )1(فصل  1شناسي  * حيطه: كاربرد * زيستشخصات سؤال: ساده م ▲  2پاسخ: گزينۀ  -79

  483300كد سؤال: 
سازگان به  شود، اما در بوم تواند از يك اجتماع در محيط زندگي خود تشكيل شده باشد. در اجتماع فقط به عوامل زنده توجه مي سازگان مي بوم  

  شود. هاي آن با عوامل زنده نيز توجه مي محيط غيرزنده و اثرات و تعامل
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3اسخ: گزينۀ پ -80

  483301كد سؤال: 
  را كشيد. رو شكل روبهتوان  صورت نمادين در رابطه با آن مي حلق مثل چهارراهي است كه به  

  
  

  بندد و برچاكناي راه ناي (پايين و جلو). زبان كوچك راه بيني (باال و عقب) را مي  
  
  
 

  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81
  483302كد سؤال: 

  شود. كننده موجب ريزتر شدن مواد مي قطعه حركت كرمي موجب جلو بردن مواد و حركت قطعه  
  كند. به گوارش شيميايي نيز كمك ميهاي گوارشي  كننده عالوه بر گوارش مكانيكي با مخلوط كردن مواد با شيره قطعه حركت قطعه  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  تأثير است. : حركت كرمي در گوارش مكانيكي بي2و  1هاي  گزينه  
  نامند. : مواد غذايي داخل مري را كيموس نمي4گزينۀ   
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -82

  483303 كد سؤال:
هـا  گليسـريد گليسريد) اسـت. تـري هاي اين بافت، سرشار از چربي (نوعي تري بزرگترين ذخيرٔه انرژي در بدن جانوران بافت چربي است. ياخته  

  داراي يك گليسرول و سه اسيد چرب هستند.
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. ها ذخيره مي : گليكوژن در كبد و ماهيچه1گزينۀ   
  : گلوكز حاصل تجزيۀ كامل نشاسته است.2 گزينۀ  
  كند. عنوان عايق حرارتي نيز عمل مي گيري دارد و به : بافت چربي نقش ضربه4گزينۀ   
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  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83
  483304كد سؤال: 

  كند و اجازٔه عبور از بندارٔه انتهاي مري را ندارد، مگر هنگام استفراغ.طور طبيعي كيموس بايد از بندارٔه پيلور عبور  به  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  رودٔه باريك است. 12B: محل جذب ويتامين 1گزينۀ   
  تر تبديل شده است، نه آمينو اسيد. هاي كوچك : در معده پروتئين به مولكول2گزينۀ   
  ساز پپسين است. نوژن خاصيت آنزيمي ندارد و پيش: پپسي3گزينۀ   
  )2و  1هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84

  483305كد سؤال: 
دارند و از نظـر  شكل اي صاف ظاهر دوكي هاي ماهيچه اي صاف تشكيل شده است. ياخته هاي ماهيچه بندارٔه داخلي مخرج غيرارادي و از ياخته  

رنگ، يكنواخت و روشن است (برخالف ماهيچۀ قلبي كه مخطط و تيره است). هر ياخته داراي يـك هسـته اسـت و فقـط غيـرارادي منقـبض 
  شوند. مي

  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -85
  483306كد سؤال: 

  هاي رودٔه باريك قرار دارد. ي دوازدهه) طبق شكل كتاب باالتر از تمام بخشابتداي رودٔه باريك (ابتدا  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : بخش اعظمي از كبد (توليدكنندٔه صفرا) باالتر از پيلور قرار دارد.2گزينۀ   
  سمت چپ متمايل است. : بندارٔه انتهايي مري تقريباً به3گزينۀ   
  كنند و باالتر از كبد هستند. آنزيم گوارشي توليد ميهاي بزاقي نيز  : غده4گزينۀ   
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -86

  483307كد سؤال: 
  رود. مي Bبه لولۀ  Aرقيق است و فشار اسمزي كمتري دارد و در نتيجه آب از لولۀ  Aمحلول لولۀ   
افـزايش و فشـار  Aگذرد با عبور آب بيشتري، فشار اسـمزي لولـۀ  تابع اختالف فشار اسمزي است. هرچه زمان مي Aسرعت خروج آب از لولۀ   

  يابد. يابد و در نتيجه سرعت حركت آب نيز كاهش مي كاهش مي Bاسمزي لولۀ 
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند. فقط آب عبور مي تواند عبور كند و : از غشاي داراي تراوايي نسبي، نمك نمي1گزينۀ   
  شود. رود تا بتواند غلظت دو لوله را برابر كند، اما حجم برابر نمي مي Bبه لولۀ  A: آب بيشتر از لولۀ 2گزينۀ   
جهت انـرژي جنبشـي خـود همچنـان حركـت  هاي آب به شود، اما مولكول : در پايان فرايند، با اينكه تغييري در ستون مايع ديده نمي4گزينۀ   

هاي عبوري از هر طرف، تقريباً با طرف  كند به اين دليل است كه تعداد مولكول كنند. اينكه ارتفاع محلول تغييري نمي د و از غشا عبور ميكنن مي
  هاي برگشت يكسان است.) هاي رفت با تعداد مولكول مقابل برابر است. (در پايان انتشار تعداد مولكول

  )2(فصل  1شناسي  سط * حيطه: استدالل * زيست: متو سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -87
  483308كد سؤال: 

 اي در بعضي نقاط مثـل اي، اليۀ زيرمخاطي و اليۀ مخاطي هستند. اليۀ ماهيچه هاي لولۀ گوارش از خارج به داخل، اليۀ بيروني، اليۀ ماهيچه اليه  
  كنند. صورت غيرارادي فعاليت مي ، بهها در هنگام بلع هاي مخطط است. اين ماهيچه دهان و حلق داراي ماهيچه

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : اليۀ بيروني، صفاق نيست، بلكه بخشي از صفاق است.1گزينۀ   
  هاي عصبي) و بافت پيوندي سست هستند. هاي ياخته اي داراي بافت عصبي (شبكه : اليۀ زير مخاط و اليۀ ماهيچه3گزينۀ   
  ها وجود دارد. اي مربوط به بافت پيوندي سست است كه در همۀ اليه ياخته : بيشترين فاصلۀ بين4گزينۀ   
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -88

  483309كد سؤال: 
ها  ساكاريدهاي منشعب غشا، به پروتئين ها در ساختار غشاي ياخته حضور ندارند. پلي ريدها هستند. تري گليس گليسريد تري واعي ازها ان چربي  

  شوند. و فسفوليپيدها (نوعي ليپيد) متصل مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  هيدرات متصل نيستند.هاي غشايي به كربو  : از شكل كتاب نيز مشخص است كه همۀ پروتئين2گزينۀ   
شـود. بلكـه  كند، لزوماً به سيتوپالسم وارد نمـي اي كه از غشا عبور مي هر ماده توانند از ياخته خارج يا به آن وارد شوند، پس  : مواد مي3گزينۀ   

  ممكن است از آن خارج شده باشد.
  هستند. Pهستند و فسفوليپيدها داراي  Nو  C ،O ،Hغشايي داراي  ها اند. پروتئين تشكيل شده Pو  C ،O ،H ،Nاسيدها از    : نوكلئيك4گزينۀ   
  )1(فصل  1شناسي  خصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * زيستمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -89

  483310كد سؤال: 
  ها است. ناپذير ابعاد يا تعداد ياخته طور كلي شامل افزايش برگشت رشد به  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : همۀ جانداران بايد ويژگي پاسخ به محيط را داشته باشند؛ پس جانداري كه فاقد اين ويژگي باشد، وجود ندارد.1نۀ گزي  
  اند، نه در پاسخ به محيط. هاي قطبي در سازش با محيط داراي موهاي سفيد شده : خرس3گزينۀ   
  شود، نه كامالً يكسان. ابه با والد ميبيش مش و هايي كم ادهز : توليدمثل در جانوران منجر به توليد 4گزينۀ   
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  )1(فصل  1شناسي  : استدالل * زيستحيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -90
  483311كد سؤال: 

طالعـۀ اند. هر جاندار (سطح پنجم) نوعي سامانه است كه از اجزايي تشكيل شده و براي فهم آن بايد عالوه بر م ها از اجزايي تشكيل شده سامانه  
  نگري). اجزا (جزءنگري) به رابطۀ بين اجزا نيز پرداخت (كل

  توان سامانه محسوب كرد. ها، هسته و سيتوپالسم تشكيل شده و آن را مي هر ياخته نيز از اجزايي مثل اندامك  
  حساب آورد. توان سامانه به كره را نيز مي هاي درون بدن جانداران نيز سامانه است. زيست دستگاه  

  )2و  1هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -91
  483312كد سؤال: 

شود و تحت شرايطي قبـل از تجزيـۀ  كافت مي در اثر خوردن نشاسته، با ورود نشاسته به دهان و برخورد آن با آميالز بزاق، اين مولكول دچار آب  
شود  تر تبديل مي هاي كوچك كافت به مولكول نشاسته از تعداد زيادي گلوكز تشكيل شده كه طي آب شود، زيرا  كامل نشاسته، مالتوز توليد مي

  تواند مالتوز كه داراي دو گلوكز است را توليد كند. و مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ها نيتروژن ندارند. ها داراي نيتروژن هستند، اما كربوهيدرات : آنزيم2گزينۀ   
  ساكاريد است. ترين قندها، مونوساكاريدها هستند و مالتوز دي : ساده3گزينۀ   
  صورت گليكوژن ذخيره شوند. توانند در كبد به ها پس از تجزيه و تبديل به مونوساكاريدها، جذب و مي : كربوهيدرات4گزينۀ   

  )1 صلف( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -92
  483313كد سؤال: 

  نادرست است.» ج«فقط مورد   
  محرمانه بودن اطالعات ژني و نيز اطالعات پزشكي افراد و حقوق جانوران از موضوع اخالق زيستي است.  
  بررسي ساير موارد:  
هـا بـا  ان (جزءنگـري) و روابـط آنها هستند و با افزايش شناخت ما از خود گياه طور مستقيم و غيرمستقيم منبع غذاي انسان الف) گياهان به  

  شود. نگري)، محصول گياهان بيشتر و غذاي انسان تأمين مي محيط (كل
  شود. ها مي ها موجب ارتقاي كيفيت زندگي انسان سازگان ب) پايدار كردن بوم  
  هاي درماني و دارويي خاص هر فرد را طراحي كرد. توان روش استفاده از دنا در پزشكي شخصي ميبا د)   
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -93

  483314كد سؤال: 
طور معمول در ياخته يك عدد است. شبكۀ آندوپالسمي زبر و صاف دو قسـمت از  ها است كه به ها و كيسه اي از لوله شبكۀ آندوپالسمي، شبكه  

  و مرتبط هستند.يك شبكۀ آندوپالسمي است كه به يكديگر متصل 
هـا قطعـاً از تعـداد  شود. تعداد رناتن عدد استوانه است، اما در مجموع يك ميانك يافت مي 2طور معمول داراي  هاي طبيعي به ميانك در ياخته  

  ها با توجه به اندازه و شكل كتاب بيشتر است. راكيزه
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94

  483315كد سؤال: 
توان از انرژي مـادٔه  استفاده كرد. (پس مي ATPتوان از انرژي  احتياج است، اما براي انتقال فعال مي ATPراني به  بري و برون جهت انجام درون  

  ديگري نيز كمك گرفت.)
كننـد. در واقـع  د در اثر انرژي جنبشي به هر دو طرف حركت مـيها است، اما موا سمت برابر كردن غلظت در انتشار ساده برآيند حركت مواد به  

  كنند، نه هميشه. مواد اغلب در جهت شيب غلظت حركت مي
  طور مستقيم بر مساحت غشاي ياخته مؤثر هستند. راني به بري و برون فقط درون  
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -95

  483316كد سؤال: 
هـا مـرتبط  كند. پوشش هسته داراي منافذي است كه دنا را با ساير اندامك هسته، بخشي از ياخته است كه شكل و اندازٔه ياخته را مشخص مي  

  كند. مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند و هسته اندامك نيست. : سيتوپالسم فاصلۀ بين غشاء ياخته و هسته را پر مي1گزينۀ   
  مربوط به شبكۀ آندوپالسمي زبر است.  : شبكۀ آندوپالسمي صاف در توليد ليپيدها نقش دارد. ليپيدها فاقد نيتروژن هستند. ساختن پروتئين2گزينۀ   
  شكل نيست. اي ها است، اما كيسه : ريبوزوم مسئول ساخت پروتئين3گزينۀ   

  
 )1(فصل  1ت سؤال: ساده * حيطه: دانش * فيزيك مشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -96

  /بهبود430548كد سؤال: 

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -97
  430913كد سؤال: 

200كند،  سقوط مي km2 اي كه از ارتفاع هاي باران ناديده بگيريم، تندي قطره نادرست است. اگر مقاومت هوا را در سقوط قطره» ج«عبارت    m
s

 

10مقدار واقعي آن كمتر از   كه خواهد شد، در حالي  m
s

  است. 
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  )1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98
  429310كد سؤال: 

  را پيدا كنيم:كنيم ضريب تبديل اين عدد به يكاي اصلي  سعي مي  
mm kg mm m kg mg g N N
s g s mm s

 
         6 6

2 3 2 3 2
1 1 1 11 1 10 10 1
1 10 1 10

  »ma«يكاي  

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -99
  430131كد سؤال: 

mcm cm ( ) m / m
cm

      
22 2 4 2 2 2

4 2
1240 240 240 10 2 4 10

10
  1: گزينۀ  

mnm nm ( ) m / m
nm

      9 8
9
156 56 56 10 5 6 10

10
  2: گزينۀ  

m mmkm km ( ) ( ) mm / mm
km m

      
3 3 6 810 10430 430 430 10 4 3 101   3: گزينۀ  1

gmg mg ( ) g / g
mg

      3 2
3
164 64 64 10 6 4 10

10
  4: گزينۀ  

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -100
  430387كد سؤال: 

cm cm L s L
s s min mincm

    
3 3

3 3
1 60400 400 24110

  آهنگ خالي شدن آب استخر

L min L
min

  24 20   دقيقه 20شده در  حجم آب خارج480

  )1(فصل  1ساده * حيطه: كاربرد * فيزيك  مشخصات سؤال: ▲  2پاسخ: گزينۀ  -101
  430144كد سؤال: 

126 6 6100 00000801 8 01 10 8 01 10 8 01 101
pm/ m / m / m / pm

m
         

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -102
  430878كد سؤال: 

10 10 15
6 3
1 1240 10 240 10 2 40 10

10 10
g kgMg Mg / kg
Mg g

         

  )1(فصل  1فيزيك مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -103
  430834كد سؤال: 

2 63 3 3 3 3 3 2 3 3 2 6 3 15 310 1010 10 10 10 10 10 10 10 101 1
m m( cm) cm (cm ) ( m ) ( m) m

cm m


 

           حجم مكعب  

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104
  430850كد سؤال: 

mm mv
s s

   32 2   پشت : تندي الك 10

SÎIv¶Ák¹U ·I¶p
m t / s
t




          
 

3 3 4
3

90 902 10 45 10 4 5 10
2 10

  

 )1(فصل  1ال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك مشخصات سؤ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105
  431053كد سؤال: 

  16 164 5 10 4 5 10/ m / m   11
1

1 5 10
AU(

/ m




16 5
11

4 5 10 3 10
1 5 10

/) AU AU
/


  


   

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -106
  /جايگزين430844كد سؤال: 

آيند. در اينجا اعـداد  حساب نمي يه داشته باشند، در ميانگين بهدر محاسبۀ ميانگين اعداد گزارش شده، اگر يك يا دو عدد اختالف زيادي با بق  
32 2/ g  14و 6/ g شوند: گيري لحاظ نمي با ساير اعداد اختالف نسبتاً زيادي دارند، پس در ميانگين  

20 5 19 8 20 2 21 5 20 54
/ / / / / g  

  ميانگين  

  )1(فصل  1ال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك مشخصات سؤ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -107
  430461كد سؤال: 

m V m a m am V ( ) ( ) m kg
m V a a




            
 

2 2 2 2 2 23 3 2
1 1 1 1

1 22 41 1 2   
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  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -108
  430521كد سؤال: 

½¼Ã]JA ½¼Ã] ½¼Ã]JA JA
JA JA

½¼Ã] JA½¼Ã]JA

m m g V V
V / ( V )

V VV V cm

                 
3

730 730
1 13 6 100 730100100

   

JA JA JA JA JA/ V V cm m V g         312 6 630 50 1 50 50   
  )1(فصل  1خصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك مش ▲  3پاسخ: گزينۀ  -109

  430616كد سؤال: 
Rدانيم حجم كره از رابطۀ  مي   34

  شود. محاسبه مي 3

m m m
m g

V V
        

   

1 2 21 2 231 2
640 32042 4 8 3 23

   

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -110
  430634كد سؤال: 

cm
/

  3375 507 mمتر  سانتي 1اي از ميله به طول  حجم تكه 5 mV
V

    


  

  متر سانتي 1اي از ميله به طول  حجم تكه مساحت قاعده  ارتفاع 
cm A cm A cm    3 250 1 50  

 
  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -111

  /جايگزين313982كد سؤال: 

  دهد. اي رخ مي هاي هسته ها همانند خورشيد در دماهاي بسيار باال، واكنش درون ستاره  
  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -112

  /جايگزين370381كد سؤال: 

  درست هستند.» ت«و » پ«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: عبارتبررسي   
31ها ( ايزوتوپ طبيعي دارد كه تنها يك ايزوتوپ از آن 3الف) هيدروژن    H.پرتوزا است (  
  اي عنصرها، بر اساس افزايش عدد اتمي سازماندهي شده است.  ب) جدول دوره  
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113

  /بهبود436053كد سؤال: 

  شود. عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي استفاده مي ، اغلب بهU235از ايزوتوپ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  1 (  

·»oU¼º
·»oU¼º

A /
B


  


238 92 146 1 825133 53 80   

  ) در هر اتم، دو نوع ذرٔه باردار يعني الكترون و پروتون وجود دارد.3  



p
I

e

As N ( )


 

    

13353

7533

53
53
42 53 53 42 64

  

  نوترون وجود دارد. 42و  80، 146ترتيب  به Cو  A ،Bهاي  ) در هستۀ اتم4  
  )1(فصل  1* شيمي  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -114

  /جايگزين436004كد سؤال: 

  X ،3  الكترون بيشتر ازX 3  دارد؛ بنابراين عدد اتميX ،31 هاي آن،  و شمار نوترون 31 7   است. 38
A X    693138 31 69  

  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -115
  /جايگزين436027كد سؤال: 

Hاگر اتم اكسيژن در    O2 ،O16 توان ساخت. به همين ترتيب براي هريك از  نوع مولكول مي 6هاي هيدروژن،  باشد، با توجه به ايزوتوپ
  توان  ايزوتوپ هيدروژن نيز مي 3مولكول آب وجود دارد. با  18مولكول آب وجود دارد؛ بنابراين در مجموع،  6نيز  O18و  O17هاي  حالت

  مولكول هيدروژن ساخت: 6
H H , H H , H H , H H , H H , H H     1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3   

Â²¼¶ ³o]: H O ( ) g mol     3 18 12 2 3 18   ترين مولكول آب سنگين 24
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  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -116
  370384كد سؤال: 

  )Auطال ( -)Arآرگون ( -)Alآلومينيم (  
  هاي نادرست:  بررسي گزينه  
  : نماد شيميايي همۀ عنصرهاي جدول، يك يا دو حرفي است.1ۀ نيگز   
  است. 9، فلوئور با عدد اتمي 17و اولين عنصر گروه  2، هليم با عدد اتمي 18: اولين عنصر گروه 2 ۀنيگز   
  گروه، با هم مشابه است. : خواص شيميايي عنصرهاي هم3 ۀنيگز   
  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: يطهح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -117

  /جايگزين436066كد سؤال: 

  است.  n10صورت  نماد نوترون به  
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118

  372348كد سؤال: 
amu1و جرم الكترون در حدود  amu1جرم پروتون و نوترون، هريك در حدود   

ها تأثير زيادي بر جرم يـك اتـم  است، بنابراين الكترون 2000

  ندارند.

IÀï·»oT§²H ³o] IÀï·»oT§²H ³o]
´UH ³o] IÀï·»oU¼º » IÀï·¼U»oQ ³o] Ì¼μ\¶

amu

amu amu


 



112 12000
12 12 4000   

  )1(فصل  1ؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * شيمي س مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119
  /جايگزين297073كد سؤال: 

ÂºH»HoÎ kÅnj %

ÂºH»HoÎ kÅnj %

ÂºH»HoÎ kÅnj %

A ( A)
A A A A ( A) ( A) ( A)

A ( A)

A /

A /

A /

          
 

 

 






33 35
33 35 37 37 37 37 37

35 37

37

35

33

2 2 4 100 7 100
2

100 14 287
200 28 577
400 57 147







   

  روش اول:  

( ) ( ) ( )
/

    
100 200 40037 35 337 7 7 34 14100    جرم اتمي ميانگينA  

  روش دوم:  
F F

M M (M M ) (M M ) ( ) ( ) /       2 31 2 1 3 1
2 132 2 4 34 14100 100 7 7    

  )1 فصل( 1 حيطه: كاربرد * شيمي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -120
  414926كد سؤال: 

    است. بنابراين: 100برابر با      ها مجموع درصد فراواني ايزوتوپ  
F F F F F F        1 2 2 2 2 1100 4 100 20 80   

(F A ) (F A ) ( A ) ( (A )) / A , A      
     1 1 2 2 1 1 1 2

80 20 2 66 4 66 68100   جرم اتمي ميانگين 100

A Z N Z Z Z Z Z           2 6 2 6 68 2 6 31   
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -121

  461390كد سؤال: 
  به مول تبديل كنيم، آمونياك بيشترين مقدار را دارد.ها بيشتر است. اگر همه را  ها بيشتر باشد، تعداد مولكول هرچه تعداد مول  

mol/ g CH / mol
g

mol/ g CO / mol
g

 

 

4

2

13 2 0 216
18 8 0 244

  

  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -122
  461271كد سؤال: 

  آوريم. دست مي ابتدا جرم يك مول از اين تركيب را به  
−¼§²¼¶  1 −¼§²¼¶x

/ / gmol C H O g mol
mol /


   



23 16 21
6 02 10 0 1881 94

1 204 10
  

6جرم مولي  جرم كربن  جرم هيدروژن  جرم اكسيژن  xC H O  
94 6 12 1 1 16 6( ) (x ) ( ) x         
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  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123
  /جايگزين315360كد سؤال: 

  درست است.» ب«فقط عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  آيد. دست مي ز يك عنصر را به جرم يك اتم از آن تقسيم كنيم، عدد آووگادرو بها  يك مولالف) اگر جرم   
  شود. پ) به فاصلۀ دو قله يا دو درٔه متوالي از يك موج، طول موج گفته مي  
  دهند. نشان مي ت) طول موج با انرژي موج رابطۀ عكس دارد و آن را با   
  )1(فصل  1* شيمي  كاربردشخصات سؤال: متوسط * حيطه: م ▲  4پاسخ: گزينۀ  -124

  297325كد سؤال: 
  صورت زير است:  ترتيب طول موج در امواج الكترومغناطيس به  

  امواج راديويي ها  ريزموج پرتوهاي فروسرخ  نور مرئي  پرتوهاي فرابنفش  پرتوهاي ايكس  پرتوهاي گاما 
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -125

  372351كد سؤال: 
  نانومتر باشد. 700تا  400حدود شود كه محدودٔه طول موج آن، در  نوري با چشم ديده مي  

m nmcm nm
cm m

   
94 1 1010 1000100 1   

دست  شود، طول موج هريك را برحسب نانومتر به با توجه به تعريف طول موج كه به فاصلۀ دو نقطۀ مشابه و متوالي از يك موج گفته مي  
    گذاري شده است.) آوريم. (در هر شكل، ربع طول موج شماره مي

الف)   
  

nm  
1000 4 طول موج 10004

  

ب)   
  

/ nm 
1000 4 666 66  طول موج  

پ)   
  

nm  
1000 4   طول موج 8005

  ت)   

nm  
1000 4   طول موج 5008

  

  

  

 310 nm1 2
3 4

5 6
7 8

 310 nm1
2 3

4 5

 310 nm1 2
3 4

5 6

 310 nm1 2
3 4


