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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  منـا 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 شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  1 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس

 فيزيك و رياضي رشتة

  پيشنهادي قتو  شماره تا  شماره از پرسش تعداد  امتحاني مواد

  دقيقه 18  15  1  15 فارسي ادبياتزبان و 

  دقيقه 20  30  16  15  عربي زبان

  دقيقه 17  45  31  15 اسالمي معارف و فرهنگ

  دقيقه 20  60  46  15  انگليسي زبان

  دقيقه 60  85  61  25  رياضيات

  دقيقه 50  105  86  20  فيزيـك

  دقيقه 25  120  106  15  شيمـي

  دقيقه 210 گويي: پاسخ دتم  120 ها: پرسش كل تعداد
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 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» مفتاح -زهي -فروغ -نادره«معني واژگان  -1
  كليد -آفرين -پرتو -زيبا) 2    گشايش -خوشا -پرتو -همتا بي) 1  
  كليد -خوشا -روشنايي -آور شگفت) 4  گشايش -شگفتا -روشنايي -كمياب) 3  

  432568كد سؤال: 
  معني هر دو واژه در كدام گزينه درست است؟ -2

  ورطه (گودال) -نيلوفري (الجوردي)) 2    معركه (نبرد) -همسري (برابري)) 1  
  يله دادن (آزاد كردن) -خيره (سرگشته)) 4    كام (دهان) -جرئت) در (كم زهره) 3  

  432567كد سؤال: 
  خورد؟ به چشم مي» الخطي غلط اماليي يا رسم«شده، چند  هاي داده وه واژهدر ميان گر  -3

  »حقارت و پستي - ذهني و انتزاعي - زن جوشنده و قلقله - گي رنگ و برازنده - سهمگين و ترسناك - هنگامه و غوغا - حازم و محتاط - مكيدت و حيله«  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  432158كد سؤال: 
  شود؟ اماليي يافت مي لطغدر كدام بيت  -4

اگر خواهي گذشـتن از صـراط آسـان شـود بـر تـو) 1
 

ـــا  ـــواب اينج ـــار از راه ث ـــه زينه ـــرون من ـــدم بي ق
 

از ســـاحل نجــــات بــــه بحــــر خطــــر فتــــاد) 2
  

ــيش  ــدم پ ــه ق ــي ك ــود كس ــدّ خ ــت از ح ــر گذاش ت
  

دار امّيــد خطــا نيســت چــو در شســت كمــان) 3
  

ـــت  ـــا چيس ـــر قض ـــر تي ـــتن ز س ـــۀ جس ؟انديش
  

ـــي) 4 ـــيس ـــاجز م ـــوار ع ـــاهي دي ـــد ل را كوت كن
  

ــــل مــــي  شــــود ســــدّ راه دشــــمن غالــــب تحمّ
  

  432363كد سؤال: 
  ...............  جز بهشود،  ديده مي» آميزي حس«ۀ ها آراي در همۀ گزينه -5

  شنيدم. بوي نان را در فضاي روستا مي) 2    سالم خشك او را پاسخ گفت.) 1  
  برداشت.  او از حقيقت تلخي پرده) 4    دستان مهربان مادرم را گرفتم.) 3  

  432234كد سؤال: 
  شود؟ ترتيب، در كدام ابيات ديده مي به» آميزي، مجاز، تشبيه و كنايه حس«هاي  آرايه - 6

 ام بخيــۀ ســكوت الــف) بــر لــب چــو آســتين زده
  

ـــبم وانمي  ـــه ل ـــي ب ـــر زن  شـــود انگشـــت اگ
  

ــرآرم ــر ب ــر پ ــون تي ــواهم چ ــوق خ  ب) در راه ش
  

 چـون كمـان بـه دوشـم؟ م همتا كـي برنـد مـرد  
  

 ج) نــرم نتوانســت كــردن آن دل چــون ســنگ را
  

ــده شــد  ــتم محــو از آب دي ــطّ سرنوش ــه خ  گرچ
  

 رويي از سـخن دارم سـنجان سـرخ د) به بـزم نكته
  

ــنم  ــمون رنگي ــَرد مض ــر دزدي بَ ــم اگ ــَرد رنگ  پَ
  

  ب - الف - ج - د) 4  ب - الف - د - ج) 3  ج - ب -الف - د) 2  د - ب - الف - ج) 1  
  431682ال: كد سؤ

  شود؟ ديده مي» مجاز«در كدام گزينه آرايۀ  - 7
ــــــي) 1 ــــــن سركش ــــــرٔه م ــــــت تي هاي بخ

  

ــــــــيوه  ــــــــي از ش ــــــــت يك هاي آن گيسوس
  

آفــــــــرين بــــــــر زبــــــــان شــــــــيرينت) 2
  

ـــــداخت  ـــــاين همـــــه شـــــور در جهـــــان ان ك
  

ـــــــــي) 3 ـــــــــه برنم ـــــــــم از آيين داري چش
  

خــــــواهي؟ از خـــــود اي خودنمــــــا چـــــه مي 
  

ــك ) 4 ــي تاري ــرد مجلس ــر بمي ــي گ ــردد ميچراغ گ
  

تر باشـي خـواهي از گـل تـازه ريـزي و مي تو خـون مي 
  

  431683كد سؤال: 
  ...............  جز بهها مرتب است،  اجزاي جمله در همۀ گزينه -8

ــزد) 1 ــي ن ــم آب ــر آتش ــس ب ــه ك ــين ك ــردمهري ب س
 

ـــرق از گرمـــي ســـراپا ســـوختم  گرچـــه همچـــون ب
  

ايـــن كـــاروان عمـــر كـــه از چشـــمۀ اميـــد) 2
 

ســـوي ســـراب رفـــت شـــته بـــود، بهســـيراب گ 
  

مـــــوي ســـــپيد را فلكـــــم رايگـــــان نـــــداد) 3
 

ــــده  ــــواني خري ــــد ج ــــه نق ــــته را ب ــــن رش ام اي
  

درخــــت، غنچــــه بــــرآورد و بلــــبالن مســــتند) 4
 

ــتند  ــيش بنشس ــه ع ــاران ب ــد و ي ــوان ش ــان ج جه
  

  365511كد سؤال: 
   ............... جز بهاست، » مفعول«شده  اژٔه مشخصدر همۀ ابيات و  -9

ـــــو، ) 1 ـــــر م ـــــايم ز س ـــــون بگش ـــــكنچ ش
 

ــــــن  ــــــه م ــــــود را ب ــــــد رخ خ ــــــاه ببين م
 

ـــــروغ) 2 ـــــدازي ســـــوي خـــــاك ف ـــــت ان روي
  

ــــش  ــــب نق ــــاك عجاي ــــوي خ ــــازي س ــــا س ه
  

ــــل ) 3 ــــي، فض ــــوداله ــــن خ ــــا ك ــــار م را ي
  

ــــن  ــــا ك ــــار م ــــر در ك ــــك نظ ــــت، ي ز رحم
  

كــــــرده كــــــر فلــــــكنعـــــره بــــــرآورده، ) 4
  

در ديــــــده ســــــيه كــــــرده، شــــــده زهــــــره 
  

  313543كد سؤال: 
  آمده است؟ غلطمفهوم كدام مصراع  -10

  تويي هم آشكارا، هم نهانم (آفرينندگي خداوند)) 2  الهي، فضل خود را يار ما كن (تقاضاي رحمت الهي)) 1  
  نشيني كردن) خواست كزان ورطه، قدم دركشد (عقب) 4  تاج سر گلبن و صحرا، منم (سروري و بزرگي)) 3  

  313559كد سؤال: 

 ۱ درس و ستایش :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ متفاوتام بيت با بقيه، مفهوم كد -11  22
كسـي تـو بـاري اي جـان كـه ز غايـت كمالـت چه) 1

  

ــايي   ــه وصــف درني ــو ب ــم، ت ــو درآي ــه وصــف ت ــو ب    چ
چگونـــه وصـــف جمـــالش كـــنم كـــه حيـــران را) 2

  

ــــد چــــون      مجــــال نطــــق نباشــــد كــــه بازگوي
در وصف حسن دوست چـو خـواهي دهـن گشـود) 3

  

   اول زبـــــــان عشـــــــق بيـــــــار و لـــــــب ادب  
اهم به جان كه وصـف تـو گـويم بـه صـد زبـانخو ) 4

  

   چــون بينمــت كــه برتــر از آنــي، چــه گويمــت؟  
  431434كد سؤال: 

  شود؟ بيت زير در كدام بيت ديده مي مقابلمفهوم  -12
 در بُــــــنِ ايــــــن پــــــردٔه نيلــــــوفري

 

ـــي همســـري؟  ـــو من ـــا چ ـــد ب  كيســـت كن
 

  

چـــون آفتـــاب اگـــر ســـر مـــا بگـــذرد ز چـــرخ) 1
 

ـــــرود از  ـــــرون ن ـــــادگي ب ـــــا افت ـــــت م سرش
 

ــدر كــس نمــي) 2 ــاران را چــه شــد؟ يــاري ان بينيم، ي
  

ــد؟  ــه ش ــتداران را چ ــد؟ دوس ــر آم ــي آخ ــتي ك دوس
  

بــــا بــــدان كــــم نشــــين كــــه بــــد مــــاني) 3
  

خوپـــــــذير اســــــــت نفــــــــس انســــــــاني 
  

بــر حــديث مــن و حســن تــو نيفزايــد كــس) 4
  

ـــخن  ـــت س ـــين اس ـــد هم ـــايي را ح ـــي و زيب دان
  

  354150كد سؤال: 
  بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ كدام گزينه با -13

 گــل از شــوق تـــو خنــدان در بهــار اســـت
 

ــــش رنگ  ــــاي بي از آن ــــت ه ــــمار اس  ش
 

  

قـاه؟ خنـدد بـدين سـان قـاه برق از شوق كـه مـي) 1
 

گريـــد بـــدين ســـان زارزار؟ ابـــر از هجـــر كـــه مـــي 
  

دهـــد بلبــل چگونـــه مســت نگـــردد، كــه مـــي) 2
  

ــــه  ــــتش پيال ــــه دس ــــار ب ــــي به ــــر گل اي از ه
  

ك سـو كنـي زان رخ سـر زلـف چـو سـنبل رااگر ي) 3
  

ــه  ــت ز روي الل ــود، خجال ــگ خ ــل را رن ــي گ ــا ده ه
 

ـــالم) 4 ـــد بن ـــا چن ـــن و ت ـــريم م ـــد بگ ـــا چن ت
  

از شــــوق گــــل روي تــــو چــــون ابــــر بهــــاري؟ 
  

  313576كد سؤال: 
  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -14

ــــادٔه غــــرور هرچنــــد خــــوش) 1 ــــود ب گــــوار ب
 

ـــي  ـــن م ـــزون  زي ـــه را، ف ـــه دار شيش ـــنگ نگ ز س
 

ــد) 2 ــاال كن ــر ب ــر س ــر از كب ــرقش اگ ــر ف ــاك ب خ
 

ــت او   ــد بازگش ــه دان ــههرك ــر از  ب ــتغي ــاك نيس خ
 

ــر) 3 ــزان نظ ــه مي ــه ب ــردم ك ــه م ــروش ب ــر مف كب
 

تر زود گـــردد ســـبك آن كـــس كـــه بـــود ســـنگين 
 

ـــاده) 4 ـــرور از س ـــه مغ ـــد ب ـــد پن ـــه ده دلي هرك
 

ــــران را  ــــواب گ ــــد خ ــــانه كن ــــه افس ــــدار ب بي
 

  431755د سؤال: ك
  ...............  جز بهمي دارند، همۀ ابيات با بيت زير قرابت مفهو  -15

ــــاغ و بوســــتان نيســــت ــــا را ســــرِ ب  م
 

ــــرّج آ   ــــويي تف ــــه ت  ســــتنجاهرجــــا ك
 

  

ــه) 1 ــو كوت ــاالي ت ــود رخ و ب ــا وج ــت ب ــري اس نظ
 

ــــدن  ــــان دي در گلســــتان شــــدن و ســــرو خرام
  

ـــرد) 2 ـــو ك ـــو، مح ـــورت روي ت ـــر ص ـــانم ز غي ج
  

شـــي كـــه بـــر صـــحيفۀ وهـــم و خيـــال يافـــتنق 
  

ــر بكننــدم بــه قيامــت كــه چــه خــواهي) 3 گــر مخيّ
  

ـــما را  ـــردوس ش ـــت ف ـــه نعم ـــا را و هم دوســـت م
 

ــد) 4 ــافي نش ــان ص ــار، ج ــغ ي ــه تي ــتم ب ــا نپيوس ت
  

ـــا فشـــاند  ـــن خـــود ســـيل در دري ـــرد راه از دام گَ
  

 
 ۱۶-۲۲( الحوارمة أو املفهوم أو  الّرتجعّین األصّح و األدّق يف:(  

امواِت و األرَض و َجَعَل الظُّلامِت و النُّورَ الحمُد للِّه الّذ( -۱۶  :)ي َخلََق السَّ

  ها و نور را بنهاد. حمد و ثنا برای پروردگار است، کسی که آسامن و زمین را خلق کرد و تاریکی) ۱  

  ها و روشنایی را قرار داد. را آفرید و تاریکیها و زمین  ستایش از آِن خدایی است که آسامن) ۲  

  ها و زمین، تاریکی و روشنایی را قرار داده است. ستایش خداوند برای کسی است که در خلقت آسامن) ۳  

  کنم. ها و روشنایی را در آن بنهاد، ستایش می ها و زمین را خلق کرد و تاریکی خداوندی را که آسامن) ۴  
  ۳۶۵۵۲۴کد سؤال: 

  »:عَمل لُدنیاَک کأنّک تعیُش أبداً و اعمل آلخرتَک کأنَّک متوُت غداً!إ « -۱۷

  میرد، عمل کن! ای، کار کن و برای آخرتت نیز هامنند شخصی که فردا می برای دنیای خود [طوری که] گویی برای همیشه زنده) ۱  

  میرد، مهیّا باش! خرت خود نیز مانند شخصی که فردا میکه برای همیشه زندگی خواهی کرد، برای دنیای خویش عمل کن و برای آ  همچنان) ۲  

  میری! کنی و برای آخرتت [چنان] عمل کن گویی که فردا می برای دنیایت [چنان] عمل کن گویی که برای همیشه زندگی می) ۳  

  میرد! باش که فردا می طور که برای دنیای خویش همیشه در حال کار کردن و تالش هستی، برای آخرت خود نیز مانند کسی هامن) ۴  
  ۳۵۳۹۴۴کد سؤال: 
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امواِت َو األرِض َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً( -۱۸ 3  :)َو يََتَفكَّروَن يف َخلِْق السَّ

 گویند] بارپروردگارا! این را بیهوده نیافریدی. کنند، [می و در آفرینش آسامن و زمین فکر می) ۱  

 گویند] پروردگار ما! این را بیهوده نیافریدی. اندیشند، [می ها و زمین می و در آفرینش آسامن) ۲  

 گویند] پروردگارا! چه چیزی را بیهوده آفریدی؟ کردند، [می و در خلقت آسامن و زمین فکر می) ۳  

 گویند] پروردگار ما چیزی را بیهوده نیافریده است. اندیشند، [می ها و زمین می و در آفرینش آسامن) ۴  
  ۳۶۳۳۹۹کد سؤال: 

  »:کانِت األَمطاُر تَْنِزُل ُمنَهِمرًة علی تلَك األرِض حّتی صارْت أَشجارُها نَِرضًَة و أْخرََجْت أمَثارَها!« -۱۹

 هایش درآمدند! باراِن ریزان بر آن رسزمین بارید تا درختان آن پربار گشتند و میوه) ۱  

 های خود را درآوردند! میوه بارید تا درختانش تازه شدند و باران بر آن زمین، ریزان می) ۲  

 خود را درآوردند! ۀبارید تا درختانش تروتازه شدند و میو  نم می باران بر آن زمین نم) ۳  

 های خود را درآَورَند! بر آن رسزمین، باراِن ریزانی باریدن گرفت تا درختان تازه شوند و میوه) ۴  
  ۳۶۳۴۰۰کد سؤال: 

  و الجمل:  يف ترجمة هذه الرتاکیب الخطأعّین  -۲۰

  کنند! هؤالء الظّاملوَن ال یُساعدون الّضعفاء!: این ستمکاران به ضعیفان کمک منی) ۱  

  هذاِن عاملاِن مشهوراِن يف بالدنا!: این دو دانشمند، در کشور ما مشهور هستند!) ۲  

  کنند! هاتاِن الّصدیقتاِن ال تنظُراِن إلی الّسامء!: این دوستان به آسامن نگاه منی) ۳  

  ها در مسابقات برنده هستند! اولئک فائزاٌت يف املُبارات!: آن) ۴  
  ۳۱۳۴۶۱کد سؤال: 

  حسب الواقع:  الخطأعّین  -۲۱

  الَقمُر کوکٌب یَدُور َحوَل األرِض و لیَس ضیاُؤُه ِمن نَفِسه!) ۱  

رُة ِقطعٌة ِمن الّناِر و ُمرتادفها ) ۲     »!الَجذَوة«الرشَّ

  الرّجالیَِّة ذاِت األلوان املُختلَِفة!الُفستاُن ِمن املالِبِس ) ۳  

  األشجار العظیمة تنمو من حبوٍب صغیرٍة!) ۴  
  ۳۶۵۵۳۰کد سؤال: 

۲۲-  ِ   يف الجواب للِحوار الّتايل: الخطأَ َعنيِّ

 أنا عزیز و هذه زمیلتي مریم! –    َما اْسُمَك یا عزیز؟ -) ۱  

 فنَي!نَحُن ِمَن املَُوظَّ  –    أَنتاُم؟ أَينَ  ِمن َعفواً! -) ۲  

 مرَّتَیِن َحتَّی اآلَن! –    کْم مرًّة سافَرمُْتا إلَی إيراَن؟ -) ۳  

 يف قاَعِة املَطاِر! –    أیَن تَعارَفْتام؟ -) ۴  
  ۳۶۳۴۰۴کد سؤال: 

  َ۲۳-۲۷( مبا یناسب الّنّص  اَيل بدّقة ثمَّ أِجْب عِن األسئلَةالنصَّ التّ  أاِْقر(: 

) يوماً و هو أقرَُب ِجرٍم سامويٍّ ِمَن الّشمِس ۸۸(ّنظاِم الّشمّيس الّذي يَُدوُر حوَل الّشمِس يف مثانيٍة ومثاننَي ُعطارِد کَوکٌَب صغريٌ من کواِکِب ال«

َرِة الـُمنَهِمرَِة ألنَّ حرارَة الّشمِس الـُمنَتِرشََة يف هذا الکوکب تَْجَعلُُه ُمسَتِعَراً فال يوَجُد ف َ ِدُر اإلنسـاُن النُّـُزوَل علـی ال یَْقـ يه املاُء وفالجوُّ فيه کالرشَّ

  »الّنجوِم دليٌل علی حکمِة خالِقها البالغِة الّتي أَوَجَدها بقدرتِِه املقتدرة! سطِحه أبداً. إّن نظاَم الکراِت و
  ۳۱۳۴۴۰کد سؤال: 

۲۳-  ِ   :َحَسَب النّص  الخطأَ َعنيِّ

  ال توَجُد الحياُة يف ُعطارد!) ۱  

 لشمّيس بعَد الّشمس!عطارد أّوُل کواکِب الّنظاِم ا) ۲  

  حرارُة الّشمِس يف کوکب ُعطارَد سبٌب لَدَورانِه الّرسیع!) ۳  

َنُة الّشمسيُّة يف ُعطارِد ُربُْع الّسنِة الّشمسيِّة يف األرِض تقریباً!) ۴    السَّ
  ۳۱۳۴۴۱کد سؤال: 

 ال يَقِدُر اإلنساُن أْن يَْنِزَل علی سطحِ ُعطارَِد ألنّه ............... -۲۴

 ال يوَجُد فيه املاُء!) ۲    حارٌّ جّداً!) ۱  

 کَوکٌَب صغرٌي من کواکِِب الّنظاِم الّشمّيس!) ۴    يَُدوُر حوَل الّشمِس برسعة!) ۳  
  ۳۱۳۴۴۲کد سؤال: 

ِ الّسؤاَل الّذي ال يوَجُد جوابُه يف الّنّص: -۲۵  َعنيِّ

 ستعراً؟ماذا يَْجَعُل عطارَد مُ ) ۲    أيَن يََقُع عطارُد؟) ۱  

  يَْقِدُر اإلنساُن أْن يَْنزَِل علی سطِح عطارد؟ لَِم ال) ۴  ْم تَبلُُغ رسعُة ُعطارَِد يف دورانه حول الّشمس؟کَ) ۳  
  ۳۱۳۴۴۳کد سؤال: 

ْ ما  -۲۶  يف الوزن: یَْخَتلِفُ َعنيِّ

 ُمْقتَِدرَة) ۴  ُمْستَِعرَة) ۳  ُمْنتَِرشَة) ۲  ُمْنَهِمرَة) ۱  
  ۳۱۳۴۴۴کد سؤال: 

ْ يف النّص  -۲۷  جمعاً ساملاً للمؤنّث: َعنيِّ

  الّنجوم) ۴  الُکرات) ۳  مثاننيَ ) ۲  کواکِب) ۱  
  ۳۱۳۴۴۵کد سؤال: 
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44   ) ۲۸-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

ِ الّصحيح للفراَغیِن:  -۲۸   »............... الفائزاُت تََخرَّْجَن ِمن ............... املدرَسَتْیِن! «َعنيِّ

 تِلَك  -ذلَِك ) ۴  هؤالءِ  -أُولِئَك ) ۳  هاتنَيِ  -الءِ هؤ ) ۲  هَذيْنِ  -تِلَك ) ۱  
  ۳۱۳۴۴۷کد سؤال: 

۲۹-  ِ   يف مطابقِة الفعل و الّضمیر: الخطأَ َعنيِّ

  ُهام َستُساِفراِن إلی بلِدهام!) ۲    أنَت کُْنَت تَلَعُب مرسوراً!) ۱  

  ۳ (!  !ال تَأکُْل طعاَمَك و أنَت راِقد) ۴    أُولِٰئَك تَْنَجْحَن يف دروِسِهنَّ
  ۳۶۳۴۰۹کد سؤال: 

  فیها الفعُل املضارُع: جاءَ  ماعّین العبارة الّتي  -۳۰

  نحن نُساِفُر إلی العتبات املقّدسة إن شاء اللّه!) ۲  کیَف مَنَت ِمن َحبٍَّة و کیَف صارَت َشجرة!) ۱  

  و کثیره قاتِل! الکالم کَالّدواء، قلیله یَْنَفعُ ) ۴  بَحث و قُل َمن ذا الّذي یُخرُج ِمنها الثّمرة!افَ ) ۳  
  ۳۶۳۴۱۰کد سؤال: 

  
 باشد؟ ها مي يك از اين تفاوت هادي ما به فهم كدام ،ها با موجودات ديگر در هدف چيست و توقف كمال و رشد ساير مخلوقات منشأ تفاوت انسان -31

  طلب انسان نهايت روحيۀ بي -هاي فطري انسان ويژگي) 1  
  طلب انسان نهايت روحيۀ بي -ها نگرش انسانبينش و ) 2  
  استعدادهاي متنوع مادي و معنوي انسان -هاي فطري انسان ويژگي) 3  
  استعدادهاي متنوع مادي و معنوي انسان -ها بينش و نگرش انسان) 4  

  437804كد سؤال: 
  هايي باشد؟ ترين هدف انسان، بايد داراي چه ويژگي برترين و كامل -32

  شده توسط خداي رحيم از اهداف اصلي باشد. ا معيارهاي ارائهسو ب هم) 1  
  هاي آدميان را پوشش دهد. گسترٔه بيشتري از تنوع انديشه و نگرش) 2  
  طلب او باشد. نهايت گوي تنوع استعدادهاي انسان و روحيۀ بي پاسخ) 3  
  معرفت انسان را نسبت به خدا و نعمات او باال ببرد.) 4  

  466996كد سؤال: 
  ها چيست؟  بازتاب ندانستن هدف زندگي و خلقت انسان -33

  باال رفتن احتمال ابتال به گمراهي و سقوط در وادي ضاللت) 1  
  استفاده از اختيار عدمرو آوردن انسان به اهداف غريزي و طبيعي و ) 2  
  ها دست آوردن مجدد آن امكان به عدماي بسيار باارزش و  از دست دادن سرمايه) 3  
  استفادٔه درست از عقل و خرد و نرسيدن به سعادت اخروي و دنيوي عدم) 4  

  288493كد سؤال: 
  تشخيص اهداف اصلي در زندگي انسان چگونه ميسر است؟ -34

  خداي مهربان كه به نيازهاي ما واقف است، انسان را واداشته تا به هدف اصلي خود بپردازد.) 1  
  برد. سر مي  صلي و فرعي دچار تحير شده و در سرگشتگي بهانسان در وادي اختالف اهداف و نيازهاي ا) 2  
  سمت آن حركت كند. كمك عقل، هدف اصلي را تشخيص دهد، آن را انتخاب كند و به تواند به انسان مي) 3  
  معين شده است. ،هاي اصلي از غير آن در قرآن كريم معيار انتخاب هدف) 4  

  363388كد سؤال: 
  هاي الهي بايد چه مسيري را در پيش بگيرد؟ سورٔه اسراء، طالب سراي آخرت، براي نيل به پاداش به فرمودٔه قرآن كريم در -35

 توجهي به زندگي دنيوي ايمان همراه با بي) 1  
  كارگيري سعي و كوشش ايمان توأم با به) 2  
 فهم عميق و دقيق مرز تفاوت ميان اهداف اصلي و فرعي) 3  
  ها ها و زيبايي رچشمۀ خوبيفهم عميق و دقيق راه وصول به س) 4  

  363389كد سؤال: 
  مانده است؟ بخشي به اهداف دنيوي، از وصول به اهداف پايدار اخروي باز پيام مستنبط از كدام آيۀ شريفه، وصف حال كسي است كه با اصالت -36

  )الحساب است. اي دارند؛ و خداوند سريع  اينان از كار خود نصيب و بهره() 1  
  )اي ندارند.  گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره مردم ميبعضي از () 2  
  )گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما. بعضي از مردم مي() 3  
  )و پايدارتر است.آنچه به شما داده شده كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر () 4  

  363394كد سؤال: 
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  شود؟ اي استنباط مي  چه نكته )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين(با تدّبر در آيۀ شريفۀ  -37 5
  اي باشد كه تمام كارهاي ما تنها براي خداوند باشد و رضاي او را در نظر بگيرد.  گونه برنامۀ زندگي ما بايد به) 1  
  كنند. هاي معنوي استفاده مي هاي مادي و هم از بهره عنوان هدف اصلي خود، هم از بهره به افراد زيرك با انتخاب خدا) 2  
  گردد. افزون مي شود، بلكه روز تنها كم نمي هايش نه طلب است و عطش او در دستيابي به خواسته نهايت اي بي  انسان داراي روحيه) 3  
  هاي پايدار باز بمانيم. ها نباشيم كه از زيبايي قدر سرگرم آن هاي دنيا مرتكب گناه نشويم و آن براي رسيدن به نعمتبايد توجه كنيم كه ) 4  

  368644كد سؤال: 
در كدام » خاطر خدا زندگي به«ترين تعبيرِ مبتني بر وحي الهي دربارٔه  اولين تفاوت انسان با ساير مخلوقات در رسيدن به هدف چيست و كامل -38

  آيۀ شريفه بيان شده است؟
  )الْعالَمينَ ِانَّ صَالتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَمَاتي لِلّهِ َربِّ ( -حركت اختياري انسان) 1  
  )ِانَّ صَالتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَمَاتي لِلّهِ َربِّ الْعالَمينَ( -طلبي انسان نهايت بي) 2  
  )ريدُ ثوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اهللاِ ثوابُ الدُّنيا وَ الĤْخِرَةِمَن كانَ يُ( -طلبي انسان نهايت بي) 3  
  )مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اهللاِ ثوابُ الدُّنيا وَ الĤْخِرَةِ( -حركت اختياري انسان) 4  

  400548كد سؤال: 
  م؟يباش داشته نظر در اهداف انتخاب در ديبا  را مطلب كدام و ستيچ ميكر  قرآن در انسان به هدف انتخاب يبرا اريمع و مالك يمعرف علت -39

  .دنكن دور ريپذ  انيپا  اهداف از را ما و كنند احاطه را يزندگ تمام ديبا  ريناپذ  انيپا  اهداف - متعال خداوند بودن ميحك) 1  
  .دنكن دور ريپذ  انيپا  اهداف از ار  ما و كنند احاطه را يزندگ تمام ديبا  ريناپذ  انيپا  اهداف - عالم پروردگار بودن ميرح) 2  
  .هستند يضرور  يزندگ يبرا دو هر ريناپذ  انيپا  و ريپذ  انيپا  اهداف - متعال خداوند بودن ميحك) 3  
  .هستند يضرور  يزندگ يبرا دو هر ريناپذ  انيپا  و ريپذ  انيپا  اهداف - عالم پروردگار بودن ميرح) 4  

  478073كد سؤال: 
  نشانگر كدام ويژگي در آن بزرگوار است؟ ناپذير انسان كدام است و وجود كماالت متعدد در امام علي  ف پايانثمرٔه انتخاب برترين هد -40

  زيرك بودن -توجه به ماديات عدمسعادت اخروي در صورت ) 2  زيرك بودن -فراگيري تمام وجود انسان از شادابي و بالندگي) 1  
  معرفت -توجه به ماديات عدمسعادت اخروي در صورت ) 4  معرفت -ندگيفراگيري تمام وجود انسان از شادابي و بال) 3  

  401800كد سؤال: 
كدام آيۀ شريفه بيـانگر آن  دارد و  كند، در راستاي تفهيم كدام مورد قدم برمي استفاده مي» پختن شغلم در ديگ زرين«آنجا كه مولوي از مثال  -41

  است؟
  )ها را جز به حق خلق نكرديم. هاست را به بازيچه نيافريديم، آن ه بين آنها و زمين و آنچ و ما آسمان( -هدفمندي) 1  
  )ها را جز به حق خلق نكرديم. هاست را به بازيچه نيافريديم، آن ها و زمين و آنچه بين آن و ما آسمان( - هاي انسان سرمايه) 2  
  »كارهاي لهو كند.كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم  اي مردم ... هيچ« -هدفمندي) 3  
  »كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند. اي مردم ... هيچ« -هاي انسان سرمايه) 4  

  383967كد سؤال: 
، مصداقي از اسـتقرار تجلّي كماالتي چون علم و دانش، رشادت و جنگاوري، مهرباني و دوستي، نيايش و عبادت در وجود اميرمؤمنان علي  -42

  باشد؟ ان در كدام گروه است و علت آن، مبين كدام واقعيت ميايش
  آغاز كرد. ايشان رشد و تكامل خود را زير نظر و با تربيت پيامبر اكرم  -ترين مؤمنان باهوش) 1  
  ايشان خداوند را مقصود و غايت زندگي خود قرار داد و به اين همه زيبايي رسيد. -مسلمانان) 2  
  آغاز كرد. يشان رشد و تكامل خود را زير نظر و با تربيت پيامبر اكرم ا  -هاي زيرك انسان) 3  
  ايشان خداوند را مقصود و غايت زندگي خود قرار داد و به اين همه زيبايي رسيد. -مؤمنان) 4  

  368647كد سؤال: 
  ي اين تفاوت است؟گو سومين تفاوت انسان با ساير مخلوقات در رسيدن به هدف خود چيست و كدام آيۀ شريفه پاسخ -43

  )ما خلقنا هما الّا بالحق( -تنوع استعدادها) 1  
  )ما خلقنا هما الّا بالحق( -طلبي انسان نهايت بي) 2  
 )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة( -تنوع استعدادها ) 3  
  )واب الدّنيا و اآلخرةمن كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ث( -طلبي انسان نهايت بي) 4  

  365028كد سؤال: 
  توان دريافت كرد؟ اي را مي از شعر زيباي زير چه نكته -44

ــه باشــي در دانــش و در بيــنش؟ ــو ب  اي عقــل ت
 

   بـه هـر لحظـه صـد عقـل و نظـر سـازد؟آنكه  يا 
  ضامن خوشبختي انسان است. ،عنوان هدف اصلي زندگي قرار دادن خدا به) 1  
  انديشند. شدن به آن نمي هاي مادي و سرگرم ا به هدفي باالتر از لذته برخي انسان) 2  
  هاست. دار بودن خلقت آن معناي هدف به ها و زمين آفرينش آسمان) 3  
  هاست. ها و زيبايي خوبيۀ جوي سرچشم و بيند كه در درون خود، در جست هركس با اندك تأملي مي) 4  

  313721كد سؤال: 
  باشد؟ ، برانگيزانندٔه اصلي تحيّر و سردرگمي در انسان ميمواجهه با كدام عامل -45

  ها انگيز انسان برخورد با دنياي حيرت) 2    ها نگريستن در دنياي انسان) 1  
  طلب انسان نهايت انتخاب همسو با ميل بي) 4    ها وجود اختالف در اهداف انسان) 3  

  313772كد سؤال: 
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66   
46- A: What kind of animal is that? 

B: It’s a camel, but an American one. 
A: …………… 

 1) Really?! How?  2) Oh, I heard they are endangered. 
 3) Well, we have some plans. 4) Right, but the number will increase. 

  314065كد سؤال: 
47- Because of the Internet many languages are increasingly ............... . 
 1) destroying 2) dying out 3) putting out 4) saving 

  375361كد سؤال: 
48- Endangered animals need ............... and ............... to live longer. 
 1) attention- nation  2) protection- attention 
 3) protection- intonation  4) intonation- information 

  314097كد سؤال: 
49- A: What will you do during your visit to a zoo? 

B: I will ............... photos from animals. 
 1) think 2) look like 3) put out 4) take 
50- The number of people is ............... in big cities. 
 1) destroying 2) increasing 3) protecting 4) explaining 

  314073كد سؤال: 
51- Humans must not ............... the natural homes of the animals in the forests, lakes and plains. 
 1) destroy 2) hunt 3) take care 4) die out 

  296941كد سؤال: 
52- It’s a good thing I decided to come here first ............... going home. 
 1) finally 2) also 3) instead of 4) still 

  354158كد سؤال: 
53- Iranian Cheetahs are one of the endangered animals. There are only ………….. of them in Iran. 
 1) a few 2) a lot 3) a little 4) a bit 
54- Moghan …………… is a beautiful place in north-west of Iran. 
 1) desert 2) plain 3) river 4) jungle 

 Cloze Test 
One easy way to protect our wildlife is to know more about ...(55) ... animals that live around us. 

The other way is that we need to be very careful about the animal hunters who come to our village 
to ...(56) ... animals. These are simple ways which will ...(57)... nature a lot in the future. 

  315470كد سؤال: 
55- 1) amazed 2) decreased 3) hunted 4) endangered 

  315472كد سؤال: 
56- 1) hurt 2) visit 3) lose 4) save 

  315473كد سؤال: 
57- 1) destroy 2) use 3) help 4) find 

  315474كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

One of the ways to take care of wildlife is to learn about unprotected animals that are around us. 
We can teach our friends and family how to protect the wonderful plants, fish and birds that live 
near our home. In this way, we can be more careful about nature. Visiting national wildlife parks is 
the other way to get good information on how to pay attention to them and their homes. Voluntary 
work in these places can be suitable to help animals and their babies, too. 

  314099كد سؤال: 
58- Which one is NOT a way of keeping the wildlife safe? 
 1) Learning about endangered animals 2) Protecting plants and animals 
 3) Living near their homes 4) Visiting a wildlife park 

  314100كد سؤال: 
59- How can we take care of the nature? 
 1) Paying no attention to wildlife. 2) Visiting the parks around us. 
 3) Doing no voluntary work. 4) Protecting plants and animals near our home. 

  314101كد سؤال: 
60- What does “them” in line 4 refer to? 
 1) the ways  2) our friends and family 
 3) endangered animals  4) national wildlife parks 

  314102كد سؤال: 

  Readingتا ابتدای  ۱ درس :۱ انگلیسی زبان
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اجتماع و اشتراك دو بازٔه  -61 1 4,   و  2   ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟ به ,
  1 (1( , )   ,  1 2,   2 ( 2 4, , 1( , )    3 (1( , )   ,  2 4,  4 (4 ,  ,  , 1 4   

  313870كد سؤال: 
  كدام مجموعه متناهي است؟  -62

  مجموعۀ اعداد اول يك رقمي) 2    اد طبيعي فردمجموعۀ اعد) 1  
0بازٔه ) 4  10هاي طبيعي عدد  مجموعۀ مضرب) 3   1( , )   

  313871كد سؤال: 
  است؟ نادرستدو مجموعه باشند، كدام گزينه  Bو  Aاگر  -63

  1 (A A    2 ((A B) A B     3 ((A ) A    4 (A A     
  313875كد سؤال: 

A، اعضاي هر مجموعه درون آن نوشته شده است. مجموعۀ رو روبهدر نمودار وِن  -64 B كدام است؟  

  1 ( 1 2 3, ,   

  2 ( 1 2 3 4 5, , , ,   

  3 ( 4 5,   

  4 ( 4 5 6 7 8, , , ,   
  313876كد سؤال: 

100n(U)طـوري كـه  باشـند، بـه Uهـايي از مجموعـۀ مرجـع  زيرمجموعه Bو  Aاگر  -65  ،40n(A)  ،40n(B)   20وn(A B)  ،
n(A B )  كدام است؟  

  1 (20  2 (30  3 (40  4 (60  
  313920كد سؤال: 

  ؟نيستهاي زير  يك از مجموعه زيرمجموعۀ كدام ،مجموعۀ اعداد طبيعي -66
  اعداد حقيقي) 4  اعداد گنگ) 3  اعداد گويا) 2  اعداد صحيح) 1  

  363483كد سؤال: 
A)عضوي از مجموعۀ  aاگر  -67 B) (C D)  كدام گزينه حتماً درست است؟باشد ،  

  1 (a A  2 (a B  3 (a C  4 (a D  ياa C   
  288393كد سؤال: 

  ها نشانگر يك بازٔه بسته است؟ يك از گزينه كدام -68
  1 (7 1( , ) [ , )    2 (3 5 1 6[ , ) ( , )   3 (1 2 3( , ] [ , ]    4 (4 3 2 7[ , ) [ , )   

  288396كد سؤال: 
كـرده يك از دو المپياد شركت ن نفر در هيچ 5اند. اگر  نفر در المپياد فيزيك شركت كرده 14نفر در المپياد رياضي و  16نفره،  28در يك كالس  -69

  اند، كدام است؟ باشند، تعداد افرادي كه فقط در المپياد رياضي شركت كرده
  1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  

  288683كد سؤال: 
  دو زيرمجموعۀ متناهي از اعداد حقيقي باشند، كدام مجموعه نامتناهي است؟ Bو  Aاگر  -70

  1 (A B  2 (B A  3 (A B  4 (A B   
  313856كد سؤال: 

اگر  -71 5 1A ,     و2 2B ,  هاي زير است؟ ( يك از مجموعه عضو كدام ،2عدد  آنگاه؛R (.مجموعۀ مرجع است  
  1 (A B  2 (A B   3 (A B  4 (A B   

  313860كد سؤال: 
  مجموعۀ مرجع است) Uمتناهي باشد، كدام مجموعه نامتناهي است؟ ( Bنامتناهي و  Aاگر  - 72

  1 (B A  2 (A B  3 (A B  4 (U B   
  313873كد سؤال: 

10n(A)عضوي،  40اگر در يك مجموعۀ مرجع  -73   26وn(A B )    باشد، تعداد اعضاي مجموعۀB A كدام است؟  
  1 (1  2 (36  3 (30  4 (4  

  353609كد سؤال: 
Bطوري كه  در كدام گزينه يك مجموعۀ متناهي و يك مجموعۀ نامتناهي معرفي شده است به -74 A عضوي است؟ تك  

  1 ( B AW , N  2 ( B , , , , A 1 2 3 4 N  3 ( B AQ , Q  4 ( 
   
 

1 2 0 22B , , , , A Z   
  363481كد سؤال: 

  نامتناهي باشند، كدام گزينه ممكن است متناهي باشد؟ Aمتناهي و  Bطوري كه  هايي از اعداد صحيح باشند، به زيرمجموعه Bو  Aاگر  -75
  1 (B A  2 (B A  3 (A B   4 (A B    

  401719كد سؤال: 
kمجموعۀ  -76 k, ,   

       

2 1
2 5  .فقط شامل يك عضو استk كدام است؟  

  1 (
2
9  2 (2  3 (9

2  4 (2-  
  383886كد سؤال: 

 ۱ فصل ۲ و ۱ های درس :۱ ریاضی      ۱ فصل ۱ درس :۱ هندسه
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n(Aدو مجموعه باشند، حاصل  Bو  Aاگر  -77  88 B)
n(A) n(B)

 تواند باشد؟  يك از اعداد زير مي برابر كدام(A ,B )    

  1 (1
3  2 (2

3  3 (1  4 (3
2   

  313866كد سؤال: 
اگر  -78 A x U | x     هر دو نامتناهي باشند؟ Aو  Aهاي زير باشد تا مجموعۀ  يك از گزينه دامك U؛ مجموعۀ مرجع 7

  1 (U  W    2 (     5 3 1 1 3 5U , , , , , , ,  
  3 ( 6 7U ,    4 (6 7U ( , )   

  313862كد سؤال: 
كنيم تـا  اي رسـم مـي دايـره AMو بـه شـعاع  Mقطع كند. به مركز  Mخط را در نقطۀ  كنيم تا اين پاره را رسم مي ABخط  عمودمنصف پاره -79

 دقيقاً كدام است؟  AEBFقطع كند. چهارضلعي  Fو  Eعمودمنصف را در نقاط 
  نامشخص) 4  لوزي) 3  االضالع متوازي) 2  مربع) 1  

  288694كد سؤال: 
  كنيم. كدام گزينه درست است؟ رسم مي dرا بر  dعمود  Aرسم كرده و سپس در  dرا بر  dعمود  Aت. از مفروض اس dخارج خط  Aنقطۀ  -80

  1 (d d  2 (d d  3 (d  وd .4  متقاطعند (d ،d  وd .همرسند  
  315069كد سؤال: 

  را رسم كنيم، بايد حداقل چند كمان با پرگار رسم كنيم؟ ABCاالضالع  ، مثلث متساويABخط مفروض  اگر بخواهيم روي پاره -81
  1 (1  2 (2  
  3( 3  4 (4  

  383891كد سؤال: 
   توان رسم كرد؟ مي 6چند مستطيل به قطر  -82

   شمار بي) 4  صفر) 3  2) 2  1) 1  
  288409كد سؤال: 

  كدام گزينه درست است؟  -83
 گذرد.  از دو نقطه حداقل يك خط مي) 1  
  براي رسم يك خط، داشتن يك نقطه از آن كافي است. ) 2  
 گذرد. ها مي شند، فقط يك خط از آناگر دو نقطه بر هم منطبق با) 3  
 براي رسم يك خط، بايد حداقل سه نقطه از آن را داشته باشيم. ) 4  

  288696كد سؤال: 
  اند. كدام گزينه در مورد اين شكل درست است؟  مركز دو دايره Oو  O رو شكل روبهدر  -84

  1 (AB  ،OO  كند.  ا نصف مير  

  2 (AB  وOO  .عمودمنصف يكديگرند  

  االضالع است.  متساوي OABمثلث ) 3  

  4 (OO  عمودمنصفAB  .است  
  288700كد سؤال: 

متر و از دو ضلع زاويه به فاصـلۀ  به فاصلۀ يك سانتي Aود دارد كه از نقطۀ قرار دارد. چند نقطه درون اين زاويه وج xOyدرون زاويۀ  Aنقطۀ  -85
  برابر باشد؟

  صفر) 4  2حداكثر ) 3  2دقيقاً ) 2  1دقيقاً ) 1  
  315075كد سؤال: 

  

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -86
    .گرددامكان تحليل و بررسي آن فراهم  كهشود  ساده و آرماني مي قدري به يك پديدٔه فيزيكيي است كه طي آن فرايند سازي در فيزيك،  مدل) 1  
  اگر يكاي طول، اصلي باشد، يكاي مساحت فرعي خواهد بود.) 2  
  هاي فيزيكي تغييرناپذير بوده و همواره معتبرند. نظريه) 3  
 كرد.توان بر اساس يكاهاي اصلي تعريف  يكاهاي فرعي فيزيكي را مي) 4  

  428336كد سؤال: 
  درستي بيان شده است؟  ها به تكمّي اي (اسكالر) يا برداري بودن در كدام گزينه، نرده -87

  طول: برداري -اي سرعت: نرده -وزن: برداري) 2  اي طول: نرده -اي تندي: نرده -اي وزن: نرده) 1  
  اي جايي: نرده جابه -سرعت: برداري -اي دهجرم: نر ) 4  جايي: برداري جابه -اي تندي: نرده -ي ا جرم: نرده) 3  

  428397كد سؤال: 
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  هاي زير، ............... كمّيت اصلي و ............... كمّيت برداري وجود دارد. تكمّي در بين -88 9
  »تندي -زمان -توان -سرعت -نيرو -جرم -طول«  
  1 (4- 2  2 (3- 2  3 (4- 3  4 (3- 3  

  428541كد سؤال: 
  گزينه درست است؟كدام  -89

  ها يكاي مستقلي نسبت داده شده است. هاي فيزيكي محدود بوده و به همۀ آن تكمّي تعداد) 1  
  ت اصلي انتخاب كرده است.كمّي عنوان به ت راكمّي ها، هفت مجمع عمومي اوزان و مقياس) 2  
  هاي اصلي هستند. تكمّي جرم، زمان، جريان الكتريكي و انرژي، همگي جزو) 3  

kg.mنيرو،  SIيكاي  )4  
s2

  است. 
  428450كد سؤال: 

  است؟ نادرستهاي زير،  يك از گزينه كدام -90
  اي هستند. هاي نرده تكمّي شود، ها تنها از يك عدد و يكاي مناسب استفاده مي هايي كه براي بيان آن تكمّي) 1  
  ي هستند.هاي بردار  تكمّي جايي، همگي سرعت، شتاب و جابه) 2  
  .هاي مختلف باشد يكاي هر كمّيت بايد تغيير نكند و داراي قابليت بازتوليد در مكان) 3  
  اي هستند. هاي نرده تكمّي جرم، زمان و نيرو همگي) 4  

  428454كد سؤال: 
ترتيب از  جاي الف، ب و ج چه عباراتي به به ،رو روبهدر نقشۀ مفهومي  -91

  است؟ درستراست به چپ 

  برداري -اي نرده -فيزيكي مدل) 1  

  اي نرده -برداري -مدل فيزيكي) 2  

  برداري -اسكالر -ت فيزيكيكمّي) 3  

  اسكالر -برداري -ت فيزيكيكمّي) 4  
  429316كد سؤال: 

»....... الـف.....«.شدن آن از شاخه تا رسيدن به زمين، با چشم پوشيدن از  سازي سقوط يك برگ پهن درخت (مانند برگ چنار) از لحظۀ جدا در مدل -92
  اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام شويم. الف، ب و ج به به يك مدل آرماني نزديك مي»....... ج......«و »....... ب......«قرار گرفتن  مدنظر و 

  نيروي وزن -حركت چرخشي -مقاومت هوا) 1  
  نيروي وزن -تغيير وزن برگ با فاصله از سطح زمين -مقاومت هوا) 2  
  نيروي وزن -مقاومت هوا -يير وزن برگ با فاصله از سطح زمينتغ) 3  
  مقاومت هوا -تغيير وزن برگ با فاصله از سطح زمين -نيروي وزن) 4  

  429387كد سؤال: 
4يكي از يكاهاي فرعي انرژي است. اگر هر كالري برابر  (cal)كالري  -93 2/ J  ،4200باشد J

kg. C
calبرابر با چند  

g. C
  است؟ 

  1 (1  2 (2/4  3 (420  4 (1000  
  428445كد سؤال: 

  رو آمده است، كدام گزينه درست است؟ با توجه به يكاهاي قديمي كه در روبه -94
  »گرم  6/4مثقال  1مثقال و   640سير   40من تبريز  1«  

1) 2 مثقال  32سير  20) 1  
  مثقال  320من تبريز  5/1) 4  گرم  184سير  5/2) 3  گرم  23من تبريز  256

  428521كد سؤال: 
72اتومبيلي با تندي  -95 mile

h
1(مايل بر ساعت) در حال حركت است. تندي اين اتومبيل چند متر بر ثانيه است؟  1 61( mile / km)   

  1 (22/3  2( 6/11  3 (2/32  4 (116  
  428522كد سؤال: 

53تندي نور در خأل  -96 10 km
s

  است. يك پرتوي نور، مسيري به طولm1200 كند؟ را در چند ميكروثانيه طي مي  

  1 (34 10  2 (4  3 (40  4 (34 10   
  428545كد سؤال: 

  زينه، سازگاري يكاها رعايت شده است؟در كدام گ -97
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J cm
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  429292كد سؤال: 
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  اري علمي كدام است؟صورت نمادگذ به متر است. اين مقدار بر حسب ميكرون و 0051/0طول بدن يك مگس تقريباً  -98  1010

  1 (40 51 10/   2 (35 1 10/   3 (65 1 10/   4 (70 51 10/    
  429312كد سؤال: 

در آبشار نياگارا، ميزان ريزش آب در واحد زمان تقريباً برابر  -99
3

1 50 m/
min

در كـدام گزينـه آمـده » روز ليتر بر شبانه«اين مقدار بر حسب  است. 

  برابر دقيقه است.) minاست؟ (

  1 (62 16 10/   2 (32 16 10/   3 (04/1  4 (31 04 10/    
  429315كد سؤال: 

از يك شيلنگ باغباني، آب با آهنگ  -100
3

200 cm
s

  شود. آهنگ خروج آب از اين شيلنگ، چند ليتر بر دقيقه است؟ خارج مي 

  1 (12  2 (612 10  3 (1200  4 (120   
  429401كد سؤال: 

164فاصلۀ دو ستاره از يكديگر  -101 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   

  429463كد سؤال: 
  ؟نداردگيري  يك از عوامل زير نقش مهمي در افزايش دقت اندازه كدام -102

  گيري براي اندازه شده  يكاي گزارش) 4  گيري تعداد دفعات اندازه) 3  گيري ندازهدقت وسيلۀ ا) 2  مهارت آزمايشگر) 1  
  429467كد سؤال: 

عنوان  قبول كه به قابل صورت زير گزارش كرده است. ميانگين هاي خود را به آزمايشگري در سنجش جرم مقداري آمونياك، نتيجۀ تكرار آزمايش -103
  م است؟شود، كدا 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   

  429321كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه  -104

  توسط افراد مختلف، متفاوت باشد. تواند گيري در ابزارهاي مدرج، مي خواندن نتيجۀ اندازه) 1  
  كنند. گيري آن را چند بار تكرار مي ت، معموالً اندازهكمّي گيري هر براي كاهش خطا در اندازه) 2  
  خواند. گيري در ابزارهاي رقمي (ديجيتال)، برابر يك واحد از آخرين رقمي است كه آن ابزار مي دقت اندازه) 3  
  متر مدرج شده است. كشي است كه تا سانتي تر از دقت خط مدرج شده كممتر  كشي كه تا ميلي دقت خط) 4  

  429331كد سؤال: 
10رو رسيده است:  گري در تكرار يك آزمايش به نتايج روبه آزمايش -105 1 9 9 10 2 9 3 10 2 10 0/ cm , / cm , / cm , / cm , / cm , / cm   
  بگيرد؟ در نظر نبايداز اين نتايج را در محاسبۀ ميانگين  يك كدام او  
  1 (10 2/ cm  2 (10 0/ cm  3 (9 9/ cm  4 (9 3/ cm   

  429402كد سؤال: 

  

  كدام گزينه درست است؟ -106
  ها را تهيه كنند. ات آنهايي بودند كه فضاپيماهاي وويجر مأموريت داشتند اطالع مشتري و مريخ، از جمله سياره) 1  
  خورد. در بين عناصر فراوان در سيارٔه مشتري، عنصر فلزي به چشم نمي) 2  
  دست يافت.» جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟«هايي مانند  توان به پاسخ پرسش كمك علم تجربي، نمي به) 3  
  اند. صورت همگون در جهان هستي توزيع شده عنصرها به) 4  

  313981كد سؤال: 
هـاي مشـتري و زمـين، دو عنصـر ............... و  عنصر فراوان در سياره 8ترين عنصر موجود در سيارٔه مشتري ............... است و در بين  فراوان -107

 شوند. طور مشترك يافت مي به ...............
  نيتروژن -هيدروژن -اكسيژن) 4  گوگرد -نهيدروژ  -اكسيژن) 3  نيتروژن - اكسيژن - هيدروژن )2  گوگرد -اكسيژن -هيدروژن) 1  

  313980كد سؤال: 
  است؟  نادرستگزينه   كدام -108
  اند.  پس از مهبانگ، با گذشت زمان و سرد شدن، متراكم شده و سحابي را ايجاد كرده شده  گازهاي هيدروژن و هليم توليد) 1  
  شوند.  تر تبديل مي ر به عنصرهاي سنگينت ي سبكاي، عنصرها هاي هسته ها بر اثر انجام واكنش در درون ستاره) 2  
  اي، بسيار كمتر است. هاي هسته در پيرامون ما، نسبت به انرژي آزادشده در واكنش شده  هاي شيميايي انجام شده در واكنش انرژي مبادله) 3  
  اي است. ي هستهها دليل تبديل هليم به هيدروژن در واكنش كنندٔه خورشيد، به انرژي گرمايي و نور خيره) 4  

  288433كد سؤال: 
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  ............... جز بههاي زير درست هستند،  همۀ عبارت -109 11
  برخي بر اين باورند كه سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب همراه بوده كه طي آن انرژي عظيمي آزاد شده است.) 1  
  اند. وجود آمده و طال بهدر روند تشكيل عنصرها، عنصرهاي ليتيم و كربن، قبل از عنصرهاي آهن ) 2  
  آمده در هستي، درصد فراواني كمي در سيارٔه مشتري دارد. وجود بهاولين عنصر ) 3  
  شوند. در آن در فضا پراكنده مي شده   در اثر متالشي شدن و انفجار يك ستاره، عنصرهاي تشكيل) 4  

  368626كد سؤال: 
Aاتمي با نماد شيميايي  در مورد -110

Z X، ها درست هستند؟ كدام عبارت  
   هاي اتم است. ها و نوترون دهندٔه مجموع شمار پروتون همان عدد اتمي است و نشان Zالف)   
X ،2Aهاي هستۀ اتم  ها و پروتون ب) تفاوت شمار نوترون   Z .است  
  .ذرٔه زيراتمي وجود دارد Aپ) در اين اتم، در مجموع   
  است. Zهاي اين اتم، برابر با  ت) شمار الكترون  
  ب و پ) 4  الف و ت) 3  ب و ت) 2  الف و پ) 1  

  363457كد سؤال: 
137هاي يون  ها و نوترون اگر اختالف شمار الكترون -111 2M   هاي  باشد، عدد اتمي و شمار نوترون 27برابر باM است؟ترتيب از راست به چپ كدام  به 

  1 (54- 81  2 (56- 83  3 (56- 81  4 (54- 83  
  435984كد سؤال: 

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -112
Aالف) دو اتم فرضي   

Z E  و
A

Z F1مكان هستند. ، ايزوتوپ يا هم  
  عكس دارد.ها رابطۀ  ها، با پايداري آن عمر راديوايزوتوپ ب) نيم  
  پ) در يك نمونۀ طبيعي از عنصر هيدروژن، سه نوع ايزوتوپ پايدار وجود دارد.  
  چه عدد جرمي ايزوتوپي بيشتر باشد، آن ايزوتوپ پايداري كمتري دارد.هر ت)   
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1  

  406666كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه  -113
  بيعي آن، خواص شيميايي يكساني دارند. هاي هيدروژن در يك نمونۀ ط همۀ اتم) 1  
  هاي طبيعي منيزيم كمتر است.  هاي طبيعي ليتيم از تعداد ايزوتوپ تعداد ايزوتوپ) 2  
  ها با يكديگر متفاوت است.  هاي آن هاي يك عنصر، برخالف تعداد پروتون چگالي ايزوتوپ) 3  
  ر، با يكديگر برابر است. هاي مختلف يك عنص هاي زيراتمي ايزوتوپ مجموع تعداد ذره) 4  

  291857كد سؤال: 
  آيد؟ شمار مي است، اما اين اتم راديوايزوتوپ به 5/1تر از  ها كوچك ها به پروتون در كدام اتم، نسبت شمار نوترون -114

  1 (H51  2 (Li73  3 (Tc9943  4 (Fe5626   
  313973كد سؤال: 

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -115
  شود. عنصر در طبيعت يافت مي 92هاي شناخته شده،  الف) از ميان عنصر  
41ب) ايزوتوپ    H مانند ،Mg2512 شود. در طبيعت يافت مي  
  شوند. طور مصنوعي ساخته مي موجود در جهان، بهپ) همۀ تكنسيم   
  اي است.  ترين مراحل چرخۀ توليد سوخت هسته سازي ايزوتوپي، يكي از مهم ت) غني  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  365422كد سؤال: 
  است؟ نادرست  گزينه  كدام -116

  شابهي دارد.است، اندازٔه م Tc9943يون يديد با يوني كه حاوي ) 1  
  تواند از عنصرهاي ديگر طال توليد كند. با وجود پيشرفت علم شيمي و فيزيك، انسان هنوز نمي) 2  
  درصد است. 7/0در يك مخلوط طبيعي، كمتر از  235Uفراواني ايزوتوپ ) 3  
  شود. غدٔه تيروئيد استفاده ميبراي تصويربرداري از  Tc9943از راديوايزوتوپ ) 4  

  313987كد سؤال: 
ها را براي تشخيص تـودٔه سـرطاني  كه اساس استفاده از راديوايزوتوپ رو شكل روبه   با توجه به -117

  دهد، كدام گزينه درست است؟ نشان مي
  ترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن استفاده كرد. توان از سنگين دار كردن گلوكز، مي براي نشان) 1  
  كند. دار نيز در تودٔه سرطاني تجمع مي عالوه بر گلوكز معمولي، گلوكز نشان) 2  
  شوند. ها پرتوزا هستند كه با گذشت زمان، متالشي مي دار، همۀ اتم در گلوكز نشان) 3  
  اساس استفاده از اين روش، رشد غيرعادي و بسيار آهستۀ تودٔه سرطاني است.) 4  

  313978كد سؤال: 
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  است؟  نادرستم گزينه كدا -118  1212
  دهند.  نشان مي ALعنصر آلومينيم را با نماد ) 1  
  شيميايي ندارد.  هاي ) تمايلي به انجام واكنشAr) مانند عنصر آرگون (Heعنصر هليم () 2  
  شود.  طور مشابهي تكرار مي به اي عنصرها، از چپ به راست، خواص عنصرها در جدول دوره) 3  
  گروه است. 18دوره و  7زي عنصرها، داراي اي امرو  جدول دوره) 4  

  297065كد سؤال: 
  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت -119

  اند. اي امروزي، عنصرها بر اساس افزايش عدد اتمي سازماندهي شده الف) در جدول دوره  
  ) تعلق دارد.Nاي به عنصر نيتروژن ( ب) خانۀ شمارٔه هفت جدول دوره  
  اي، به يك عنصر معين تعلق دارد و داراي همۀ اطالعات شيميايي آن عنصر است.  دول دورهپ) هر خانه از ج  
  شود. ختم مي 108اي عنصرها، از هيدروژن شروع و به عنصر شمارٔه   ت) جدول دوره  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1  

  368630كد سؤال: 
  باشد، با توجه به جدول زير، كدام گزينه درست است؟ Y3919هاي  تعداد نوترون واحد كمتر از، دو Xهاي يون  اگر تعداد الكترون -120

                                   
                                    
                                A    
  B                                
                                   
                                   
                                   

  1 (Xايي مشابهي با ، خواص شيميA .2  دارد (X  وY.در يك دوره از جدول قرار دارند ،  
  3 (X  عدد اتمي ) 4    جدول قرار دارد. 17در گروهB دو برابر عدد اتمي ،X .است  

  368631كد سؤال: 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



سال تحصیلى
99-00

رشتۀ ریاضی و فیزیک

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۱

ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی موزآ  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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 ۱  
  

ـــ ـای درس یـترشیحـــ اسخـپ  عمـــومی هــ
  

ــ ــ اسخـپ ـای درس یـترشیح ــی هـ  اختصاص
 

  

  
۲  
۸  

  :مهم هایر تذک

  

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

  گردد. برگزار می ۹۹ آبان ۱۶ جمعه

 ــش ــوز دان ــگرا آم ــت ی،م 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 ــــ رم ــــهگز یتســــا وب وارد ور)عب ــــه دو ین آدرس ب

.gozine2.irwww یدشو.  

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

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

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

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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  )فیزیک و ریاضی رشتۀ( ۱ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  )1ستايش و درس ( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -1

  /بهبود432568كد سؤال: 
  آور همتا، شگفت نادره: بي  
  توفروغ: روشنايي، پر   
  زهي: خوشا، آفرين، شگفتا  
  مفتاح: كليد  

  )1درس  ستايش و( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432567كد سؤال: 

  معناي درست واژگان:  
  معركه: ميدان جنگ، جاي نبرد  
  در: بسيار ترسناك زهره  
 يله دادن: تكيه دادن  

  )1درس ( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3
  /بهبود432158كد سؤال: 

  امالي درست واژگان:  
  رنگ و برازندگي  
  زن جوشنده و غلغله  

  )1درس ( 1* فارسي كاربرد * حيطه:  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -4
  /بهبود432363كد سؤال: 

  دهد. در بيت معني ميمعني درست و راست، با اين امال  به» صواب«  
  )1 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -5

  /امال432234كد سؤال: 
  است.» تشخيص«دستان مهربان   
  سازد. آميزي مي ، حقيقت تلخ، آرايۀ حس4، شنيدن بو و در گزينۀ 2، سالم خشك، در گزينۀ 1در گزينۀ   

  )1درس ( 1* حيطه: كاربرد * فارسي  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال431682كد سؤال: 

  آميزي: مضمون رنگين (د) حس  
  مجاز: آب مجاز از اشك (ج)  
  اي است.) (الف) تشبيه: چو آستين بر لب بخيه زدن و بخيۀ سكوت (سكوت مانند بخيه  
  رفتن كنايه از سربار و مزاحم بودن (ب) كنايه: پر برآوردن كنايه از با شوق و شور بودن و بر دوش مردم  

  )1 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -7
  431683كد سؤال: 

  هم مجاز از مردم جهان است.» جهان«مجاز از سخن و شعرِ شاعر است و » زبان«  
  )1(درس  1ي * فارس استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8

  /امال365511كد سؤال: 
ابتدا آمده است در حالي كه فلك (نهاد) بايد » مفعول«است كه در مصراع اول  3شدٔه بيت  صورت مرتب» فلك به من موي سپيد را رايگان نداد«  

  اول جمله بيايد.
  )1ستايش و درس ( 1* حيطه: كاربرد * فارسي  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9

  /امال313543د سؤال: ك
  اليه است (فضل: مفعول). ، مضاف»خود«در اين بيت واژٔه   

  )1درس  و (ستايش 1* فارسي  دانشطه: حي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -10
  /بهبود313559كد سؤال: 

  است.» جانبۀ خداوند آگاهي همه« 2مفهوم گزينۀ   
  )ستايش( 1 فارسي*  استدالل: حيطه * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -11

  /بهبود431434كد سؤال: 
  شود. ديده مي» رعايت ادب در توصيف دوست«مفهوم  3است. در بيت  4و  2، 1مضمون مشترك ابيات » ناپذير بودن معشوق وصف«  

  )1 درس( 1 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12
  مال/ا354150كد سؤال: 

گويد: ما به  وجود دارد؛ شاعر مي 1باشد كه در بيت  مي» فروتني و تواضع«است و طبعاً معني مقابل آن » غرور و تكبّر«مفهوم بيت صورت سؤال   
  هر مقامي برسيم، همواره متواضع و افتاده هستيم.

  )ستايش( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -13
  /بهبود313576ؤال: كد س

  است.» هاي هستي گر بودن عشق به خداوند در همۀ پديده جلوه«، 1مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از معشوق4گزينۀ   : توصيف زيبايي معشوق3گزينۀ   : مستي بهار2گزينۀ   
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  )1 درس( 1 فارسي حيطه: كاربرد **  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
  /امال431755كد سؤال: 

  است.» توصيه به دوري از غرور و تكبّر«ها  است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه» اثر بودن پند و اندرز به مغروران بي« 4مفهوم گزينۀ   
  )1(درس  1فارسي * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -15

  گزين/جاي391577كد سؤال: 
  كنند كه با حضور يار، توجه به ساير چيزها، شايسته نيست و تنها بايد او را در نظر داشته باشيم. بيان مي 3و  2، 1هاي  بيت صورت سؤال و گزينه  
  غش شدن روح و جان، پيوستن به معشوق و جان دادن در راه اوست. : الزمۀ صاف و بي4مفهوم گزينۀ   

 

  )۱(درس  ۱* عربی، زبان قرآن  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۳۶۵۵۲۴کد سؤال: 

  َخلَـَق: خلـق کـرد، آفریـد  /)۱ها (رد گزینـۀ  الّسـاموات: آسـامن /ها) ي: ستایش از آِن (برای) خـدایی اسـت کـه (رد سـایر گزینـهالحمُد للِّه الّذ  

  ) ۳ها (رد گزینۀ  یکیالظّلامت: تار /)۳(رد گزینۀ 

  )۱(درس  ۱ده * حیطه: دانش * عربی، زبان قرآن سا: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۳۵۳۹۴۴کد سؤال: 

  ها) میری (رد سایر گزینه متوُت: می /ها) کنی (رد سایر گزینه تعیُش: زندگی می /)۴(رد گزینۀ » فعل امر«إعمل: کار کن، انجام بده   

  )۱س در ( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۶۳۳۹۹کد سؤال: 

روَن: مـی      /)۴و  ۳هــای  ) (رد گزینـه»أنـَت «مـا َخلَْقـَت: نیافریـدی (ماضــی منفـی بـرای ضــمیر  /)۳کننـد (رد گزینــۀ  اندیشـند، فکــر مـی يََتَفكـَّ

اموات: آسامن   ) ۳و  ۱های  ها (رد گزینه السَّ

  ترجمه کرد.» پروردگارا«صورت  توان آن را به ، می»پروردگار ما«معنای  به» َربَّنا«در ترجمه نکته:   

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۶۳۴۰۰کد سؤال: 

 /)۴أَشجارُها: درختـانش (رد گزینـۀ  /)۴صارْت: شدند، گشتند (رد گزینۀ  /)۳گزینۀ  ُمنَهِمرًة: ریزان (رد /)۴و  ۱های  بارید (رد گزینه کانَْت تَنْزُِل: می  

  )۳ۀ هایش (رد گزین أمَثارَها: میوه /)۴و  ۱های  أْخرََجْت: درآوردند (رد گزینه

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۱۳۴۶۱کد سؤال: 

  ها، دانشمندان مشهوری در کشور ما هستند! : این۲ۀ درست گزینۀ ترجم  

دار بیاید، یک ترکیب به حساب آمده و اسم اشـاره در متـام رشایـط، »ال«همراه اسم  چه در کتاب مطرح شده، هرگاه اسم اشاره به مطابق آن  

  شود. مفرد معنی می

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان بی،عر *  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۶۵۵۳۰کد سؤال: 

  »ذات األلوان املُختلفة! الّنسائّیةالُفستاُن ِمن املَالبِس : «۳صورت درست گزینۀ   

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  چرخد و نورش از خودش نیست! ای است که پیرامون زمین می  ) ماه، سیاره۱  

  (پارۀ آتش) است!» وةجذ«ای از آتش است و مرتادف آن   ) اخگر، پاره۲  

  کنند! های کوچک رشد می ) درختان بزرگ از دانه۴  

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۶۳۴۰۴کد سؤال: 

  : ۲گزینۀ  ۀترجم  

  !ما از کارمندان هستیم –    ببخشید! شام اهل کجا هستید؟ –  

  !»ما از کشور عراق هستیم!: نَحُن ِمَن الِعراق«د چنین باشد: توان پاسخ درست آن می  
  ۳۱۳۴۴۰کد سؤال: 

 ترجمۀ منت: 

چرخـد. ایـن سـّیاره  های منظومـۀ شمسـی اسـت کـه در هشـتاد و هشـت روز دور خورشـید می ای کوچک از سـّیاره عطارد (تیر) سّیاره«

شدۀ خورشـید در ایـن سـّیاره،  ن مانند پارۀ آتش ریزان است، زیرا گرمای پخشهوا در آ  رو  این به خورشید است، از جسم آسامنیترین  نزدیک

تواند بر سطح آن فرود آید. نظام کُرات و ستارگان دلیلی است بر حکمـت  کند لذا آب در آن وجود ندارد و هرگز انسان منی آن را گداخته می

  »ست!وجود آورده ا هبالغۀ آفریدگارش که آن را با نیروی توامنند خود ب

  )۱(درس  ۱بی، زبان قرآن عر *  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۱۳۴۴۱کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزينه  

 ) زندگی در عطارد وجود ندارد!۱  

 ) عطارد، نخستیِن سّیارات منظومه شمسی پس از خورشید است!۲  

 رسیع آن است!) گرمای خورشید در سّیاره عطارد، دلیلی بر چرخش ۳  

 چهارم سال خورشیدی در زمین است! ) سال خورشیدی در عطارد تقریباً یک۴  

 کامالً نادرست است. ۳بر اساس منت، گزینۀ   
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  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۱۳۴۴۲کد سؤال: 

  » وی سطح عطارد فرود آید، زیرا ...............تواند ر  انسان منی«ترجمۀ عبارت سؤال:   

  ها: ترجمۀ گزينه  

  ) بسیار گرم است!۱  

 ) در آن آب وجود ندارد!۲  

 چرخد! رسعت دور خورشید می ) به۳  

 های منظومه شمسی است! ) سّیاره کوچکی از سّیاره۴  

 طح عطارد باشد.تواند دلیل ناتوانی انسان برای فرود بر س می ۱بر اساس منت، تنها گزینۀ   

  )۱(درس  ۱رد * عربی، زبان قرآن کارب: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۱۳۴۴۳کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزينه  

 ) سّيارۀ عطارد کجا قرار دارد؟۱  

 ؟سازد می) چه چیزی عطارد را گداخته و فروزان ۲  

 رسد؟ می) رسعت عطارد در چرخش آن به دور خورشید به چقدر ۳  

 تواند بر سطح عطارد فرود آید؟ ) چرا انسان منی۴  

 ای گفته نشده است. دربارۀ رسعت عطارد در چرخش به دور خورشید در منت، نکته  

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۱۳۴۴۴کد سؤال: 

ها بـر  و سـایر گزینـه» ُمْنَفِعلَة«بر وزن  ۱است. بنابراین گزینۀ » ق د ر«و » س ع ر«، »ن ش ر«، »ه م ر« ترتیب ها به حروف اصلی در گزینه  

  باشند. می» ُمْفَتِعلَة«وزن 

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۱۳۴۴۵کد سؤال: 

» مثـاننيَ «باشد. واژۀ  می» ستاره«و » سّياره«معنای  به» النَّجم«و » کوکب«ترتیب  ها به کّرسند که مفرد آنجمع م» الّنجوم«و » کواِکب«واژگان   

  است.» الکُرة«جمع مؤنّث سامل و مفرد آن » الکُرات«است. واژۀ » مثان«جمع سامل مذکّر و مفرد آن 

  )۱ درس( ۱ قرآن نزبا عربی،*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۱۳۴۴۷کد سؤال: 

  مثّنی مؤنّث است.» املَدرَسَتْینِ «جمع مؤنّث و » الفائزاُت «واژۀ   

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۶۳۴۰۹کد سؤال: 

! یَْنَجْحنَ أُولِٰئَك : «۳ۀ پاسخ درست گزین     »يف دروِسِهنَّ

  )۱(درس  ۱ن قرآ  زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۶۳۴۱۰کد سؤال: 

  ، هردو ماضی هستند.۱در گزینۀ » صاَرت«و » مَنَت«افعال   

  مضارع هستند.» نُساِفُر، یُخرُج و یَنَفعُ «ترتیب  ها به در سایر گزینه  

  

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1گزينۀ پاسخ:  -31
  437804كد سؤال: 

   :قسمت اول  
و تمايز او از ساير  هاي خاص انسان ويژگيهايي كه به  هايي وجود دارد. تفاوت ميان هدف انسان و موجوداتي همچون حيوانات و گياهان، تفاوت    

  گردد. موجودات بازمي
   :قسمت دوم  
ناپـذير و  هايي پايان طلب، در زندگي خود همواره در حال انتخـاب هـدف اسـت، هـدف نهايت طلبي دارد. اين انسان بي نهايت انسان روحيۀ بي    

شـوند.  رسند، متوقـف مي هاي محدودي دارند و هنگامي كه به سرحّدي از رشد و كمال مي نشدني. در حالي كه حيوانات و گياهان هدف تمام
  چنانكه گويي راهشان پايان يافته است.

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه * ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -32
  466996كد سؤال: 

 دو نيـا  يگـو پاسخ بتواند بهتر م،يكن يم انتخاب كه را يهدف اگر »او ياستعدادها بودن متنوع « و » انسان يطلب تينها  يب«، يژگيو  دو به توجه با  
  .است تر كامل هدف، آن باشد، يژگيو 

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -33
  288493كد سؤال: 

را از اي  ايم و سـرمايه ها خلـق نشـده اشتباه صرف كارهايي بكنيم كه براي آن اين خطر وجود دارد كه در صورت ندانستن هدف، زندگي خود را به  
  دست آوردن مجدد آن وجود دارد. دست دهيم كه امكان به
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  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -34
  /بهبود363388كد سؤال: 

وسيلۀ آن،  يم؛ معياري كه بتوانيم بهها نيازمند معيار و مالك هست ها و دل بستن به آن ها، براي انتخاب صحيح هدف با توجه به تفاوت نگاه انسان  
طلب و استعدادهاي متنوع انسان را مشخص كنيم: خداي رحيم و مهربان كه خواستار سعادت ماست، در قرآن  نهايت سو با ميل بي هاي هم هدف

ها را يادآور شده  ه و آثار و نتايج آنهاي اصلي از غير آن را مشخص فرمود كند و معيار انتخاب هدف كريم در اين مورد ما را هدايت و راهنمايي مي
  است.

  )1(درس  1سط * حيطه: كاربرد * دين و زندگي متو : سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -35
  363389كد سؤال: 

  ، سورٔه اسراء)19(آيۀ  )سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.  كه و آن كسي (  
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -36

  363394كد سؤال: 
گويند: خداوندا به مـا  بعضي از مردم مي(ماند كه آيۀ شريفۀ  عنوان هدف اصلي برگزيند، از اهداف اخروي بازمي پذير را به اگر كسي اهداف پايان  

  باشد. مؤيد اين مطلب مي )اي ندارند.  بهرهدر دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت 
  )1(درس  1د * دين و زندگي كاربر : حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -37

  368644كد سؤال: 
، براي )هانيان باشد.قل انّ صالتي ... ، بگو نمازم، عبادتم، زندگيم و مرگم تنها براي پروردگار ج(صورتي باشد تا بر اساس آيۀ  برنامۀ زندگي بايد به  

  خدا تنظيم شود.
  )1س در ( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -38

  400548كد سؤال: 
   هايي وجود دارد: ميان انسان و ساير موجودات در چگونگي رسيدن به هدف تفاوت  
  طلبي انسان نهايت ) بي3  ) تنوع استعدادها2  سوي هدف ) حركت اختياري انسان به1    
   قل انّ صالتي و نسـكي و محيـاي و ممـاتي هللا ربّ (فرمايد:  باشد كه مي تعبير خود خداوند مي» خاطر خدا زندگي به«ترين تعبير دربارٔه  كامل

  )العالمين، بگو نمازم، تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان است
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4 پاسخ: گزينۀ -39

  478073كد سؤال: 
   را آن ريغ از ياصل يها هدف انتخاب اريمع و كند يم ييراهنما  و تيهدا  را ما م،يكر  قرآن در ماست، سعادت خواستار كه مهربان و ميرح يخدا 

  .است تر آگاه ما يازهاين به ما خِود از و تر مهربان ما به همه از كه او است؛ شده ادآوري زين راها  آن جينتا  و آثار و فرموده مشخص
   ردينگ را ياصل اهداف يجلو يفرع اهداف كه ييجا  تا اما ،است يضرور  ما يزندگ يبرا دو هر ياصل و يفرع اهداف.  

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -40
  401800كد سؤال: 

    برترين هدف آدمي آن هدفي است كه همۀ استعدادهاي متنوع ما را در بر گيرد ... كه سراسر وجود ما را شـادابي، بالنـدگي و شـور و نشـاط
  فراگيرد.

   مند از دنيا و آخرت  اصلي بهره عنوان هدف زنند يعني با انتخاب خدا به ترين افراد اين جهان مؤمنان هستند كه با يك تير چند نشان مي زيرك
  گردند. مي

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -41
  383967كد سؤال: 

از ديـگ  شـود. اسـتنباط مي» هدفمندي«، )هاست را به بازيچه نيافريديم... ها و زمين و آنچه بين آن و ما آسمان(از تعبير مولوي و آيۀ شريفۀ   
شود نه شلغم پختن، بنابراين هدف فراموش شده و استفادٔه بد صـورت گرفتـه و در  زرين در روزگار مولوي و ما براي تزيين و زيبايي استفاده مي

  آيۀ مذكور بر هدفمندي جهان تأكيد شده است.
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -42

  368647كد سؤال: 
  عنوان هدف اصـلي،  زنند؛ يعني با انتخاب خدا به ترين افراد اين جهان، مؤمنان هستند (انديشه و تحقيق) كه با يك تير، چند نشان مي زيرك

  گردند. مند از دنيا و آخرت مي بهره
   اند. طلبي خود توجه كرده نهايت دادها و بيدهندٔه زيرك بودن ايشان است كه به تنوع استع ها در حضرت، نشان تبلور اين ويژگي 
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -43

  /جايگزين365028كد سؤال: 
شـود، بلكـه  تنها كـم نمـي هايش نـه طلب است و عطش او در دستيابي به خواسته نهايت اي بي  سومين تفاوت اين است كه انسان داراي روحيه  

  گردد. روز افزون مي روزبه
عنوان هدف نهايي خـود  خواهد، شايسته است كه تنها خدا و بندگي او را به پايان مي صورت بي ها را به طلب است و خوبي نهايت اگر روح انسان بي  

  )فعنداهللا...( انتخاب كند 
  )1درس ( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -44

  313721كد سؤال: 
   طور كـه  طلبـد، همـان عنوان هدف جامع به همان ميزان كه بزرگ و ضامن خوشبختي ماست، همت بزرگ و ارادٔه محكم مي قرار دادن خدا به

  خواهد. قدر درياها، پشتكاري شگرف مي دستيابي به گوهرهاي گران
    سرچشمه يا همان خداست.دقت كنيد كه اين شعر بيانگر ضرورت رجوع به  
  )1درس ( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -45

  313772كد سؤال: 
شـويم كـه  ها وجود دارد كه ابتدا سردرگم مي شويم، چنان اختالفي در هدف انگيزي مواجه مي نگريم، با دنياي حيرت ها مي وقتي به دنياي انسان  

  طلب انسان و استعدادهاي فراوان مادي و معنوي اوست. نهايت سو با ميل بي دام انتخاب درست و همراستي ك به
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  )1(درس  1زبان انگليسي *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -46

  314065كد سؤال: 
  ترجمه:  
  :A آن، چه حيواني است؟  
  :B ر است، اما آمريكايي.آن يك شت  
  :A  ،ها در معرض انقراض هستند شنيدم آنعجب.  
  ها در معرض انقراض هستند. شنيدم آنعجب، ) 2    ) واقعاً؟! چطور؟1  
  ) درست است، اما تعدادشان بيشتر خواهد شد.4    ) عجب، ما يكسري برنامه داريم.3  
  )1(درس  1بان انگليسي ز *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -47

  375361كد سؤال: 
  هستند. در حال نابودياي   طور فزاينده ها به خاطر اينترنت بسياري از زبان ترجمه: به  
  ) نجات دادن4  ) خاموش كردن3  ) نابود شدن2  ) نابود كردن1  
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -48

  314097ؤال: كد س
  هستند تا بيشتر زندگي كنند. توجهو  حفاظتترجمه: حيوانات در معرض خطر نيازمند   

  )1(درس  1زبان انگليسي * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -49
  296940كد سؤال: 

  ترجمه:  
  Aوحش چه خواهي كرد؟ : در مدت مالقاتت از يك باغ  
  Bانداخت هايي خواهم ت عكس: من از حيوانا.  
  انداختن (عكس)) 4  خاموش كردن (آتش)) 3  شبيه بودن) 2  فكر كردن) 1  

  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -50
  314073كد سؤال: 

  است. افزايشترجمه: تعداد افراد در شهرهاي بزرگ رو به   
  ) در حال توضيح4  ) در حال محافظت3  يشا حال افز ) در 2  ) در حال تخريب1  

  )1(درس  1زبان انگليسي : كاربرد * حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51
  296941كد سؤال: 

  كنند (آسيب بزنند). ويرانها را  ها و دشت ها، درياچه هاي طبيعي حيوانات در جنگل ها نبايستي خانه ترجمه: انسان  
  ) از بين رفتن4  ) مراقبت كردن3  ) شكار كردن2  كردن) ويران 1  
  )1(درس  1زبان انگليسي يطه: دانش * ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52

  354158كد سؤال: 
  بروم به خانه. جاي اينكه بهترجمه: خوب است كه تصميم گرفتم كه اول بيايم اينجا   
  ) هنوز4  جاي اينكه ) به3  ) همچنين2  ) باالخره1  

  315470كد سؤال: 
  )1(درس  1زبان انگليسي * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -53

  از اين حيوان در ايران وجود دارد. تعداد كميترجمه: چيتاي ايراني يكي از حيوانات در معرض خطر انقراض است. تنها   
  ميزان كمي) 4  مقدار كمي) 3  تعداد زيادي) 2  تعداد كمي) 1  
  )1(درس  1زبان انگليسي * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -54

  غربي ايران است. هاي زيبا در شمال مغان كي از مكان دشتترجمه:   
  جنگل) 4  رودخانه) 3  دشت) 2  بيابان) 1  
  ترجمۀCloze Test:  

كنند. مـورد ديگـر ايـن  است كه در اطراف ما زندگي مي معرض انقراضيات در مان، شناخت حيوان  زيست يك روش ساده جهت حفظ محيط
اما بـه  ،اند محتاط باشيم. اين كارها ساده آسيب بزنندها  آيند تا به آن  مان مي است كه بايد دربارٔه شكارچياني كه براي شكار حيوانات به دهكده

  .كنند ميزيادي  كمكطبيعت 
  4پاسخ: گزينۀ  -55

  315472كد سؤال: 
  ) در معرض خطر4  ) شكارشده3  يافته ) كاهش2  ) متحير1  
  1پاسخ: گزينۀ  -56

  315473كد سؤال: 
 ) نجات دادن4  ) از دست دادن3  ) مالقات كردن2  ) آسيب زدن1  
  3پاسخ: گزينۀ  -57

  315474كد سؤال: 
  ) پيدا كردن4  ) كمك كردن3  ) استفاده كردن2  نابود كردن ،) تخريب كردن1  

  314099كد سؤال: 
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 ترجمۀ درك مطلب:  
و دوستانمان ياد   توانيم به خانواده است كه در اطراف ما هستند. مي شدهن محافظتوحش، شناخت حيواناتِ  هاي حفاظت از حيات يكي از راه

ايـن طريـق، نسـبت بـه كنند. به  مان زندگي مي انگيزي حفاظت كنند كه در نزديكي خانه ها و پرندگان شگفت دهيم كه چگونه از گياهان، ماهي
و محـل  ها آنوحش براي كسب اطالعات خوبي است كه چطور به  هاي ملي حيات تر باشيم. روش ديگر، بازديد از پارك توانيم محتاط طبيعت، مي

  باشد. مناسبتواند  هايشان، مي ها جهت كمك به حيوانات و بچه شان توجه كنيم. همچنين، كار داوطلبانه در اين مكان زندگي
  3پاسخ: گزينۀ  -58

  314100كد سؤال: 
  ؟نيستوحش  يك روشي براي تأمين امنيت حيات ترجمه: كدام  
  ) حفاظت از گياهان و حيوانات2  ) شناخت حيوانات در معرض خطر1  
  ) بازديد از پارك حيات و حش4  شان ) زندگي در اطراف محل زندگي3  
  4پاسخ: گزينۀ  -59

  314101كد سؤال: 
  توانيم از طبيعت مراقبت كنيم؟ ترجمه: چگونه مي  
  مان هاي اطراف ) بازديد از پارك2    وحش ) توجه نكردن به حيات1  
  مان ) حفاظت از گياهان و حيوانات نزديك خانه4    ) انجام ندادن كار داوطلبانه3  

  3پاسخ: گزينۀ  -60
  314102كد سؤال: 

  به چه چيزي اشاره دارد؟» them«، كلمۀ 4ترجمه: در خط   
  وحش هاي ملي حيات ) پارك4  ) حيوانات در معرض خطر3  مان ) دوستان و خانواده2  ها ش) رو 1  
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  )فیزیک و ریاضی رشتۀ( ۱ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -61

  313870كد سؤال: 
  كنيم: ها را مشخص مي و اشتراك آن دهيم و اجتماع هر دو بازه را روي محور نمايش مي  

                 1 4 2 1 1 4 2 2 4, ( , ) ( , ) , ( , ) ,   
  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -62

  313871كد سؤال: 
 اي متناهي است كه تعداد اعضاي آن يك عدد حسابي باشد. نكته: مجموعه  
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  

تناهي است.نام 1 3 5, , ,   1مجموعۀ اعداد طبيعي فرد : گزينۀ  
متناهي است. 2 3 5 7, , , 2رقمي : گزينۀ  مجموعۀ اعداد اول يك  

نامتناهي است. 10 20 30, , ,  3: گزينۀ  10هاي طبيعي عدد  مجموعۀ مضرب  
  4زينۀ ها همواره نامتناهي هستند. : گ بازه

  پاسخ است. 2بنابراين گزينۀ   
  ) 2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

  313875كد سؤال: 
  نكته: روابط مهم زير را به خاطر بسپاريد:  

                   1 2 3 4 5) A A U ) A A )(A B) A B )(A B) A B )(A ) A   
ا در ر  رو روبهنادرست است و نمودار وِن  4مطابق نكتۀ فوق، گزينۀ   

  نظر بگيريد.
  

  
  

  ) 2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64
  313876كد سؤال: 

  كنيم: را مشخص مي Bو  A ،Bهاي  ابتدا هركدام از مجموعه  
     A , , , , , B , , , , , B , , , , ,  1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 1 2 3 9 10 11   

    بنابراين داريم:       1 2 3 4 5 1 2 3 9 10 11 4 5A B , , , , , , , , , ,      
  ) 2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65

  313920كد سؤال: 
 حل اول: راه  

 n(A B) n(A) n(B) n(A B)     :نكته  
 A B (A B) , n(A B) n(U) n(A B)         :نكته  

  با توجه به اطالعات داده شده، داريم:  
      

       
 
  

40 40 20 60
100 60 40

n(A B) n(A) n(B) n(A B)
n(A B ) n(A B) n(U) n(A B)

   

  دهيم: را در نمودار وِن نمايش مي شده  هاي داده مجموعه حل دوم: راه  

  
  
  
  

Aمجموعۀ    B  زنيم: را روي نمودار هاشور مي 
  

  
  
  

n(Aعضو است، يعني  40مطابق نمودار وِن اول، قسمت هاشورخورده داراي    B )   40   

321 41 

U

B A

40

20 20 20

A B

A B 

A B
U

U
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  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -66
  363483كد سؤال: 

را روي نمـودار  Rو  N ،Z ،Q ،Qهاي  نكته: اگر بخواهيم مجموعـه  
 صورت زير است: مايش دهيم، بهون ن

  

  
  

 پاسخ است. 3اي از اعداد گنگ نيست، بنابراين گزينۀ  مطابق نكته، مجموعۀ اعداد طبيعي زيرمجموعه  
  ) 2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

  288393كد سؤال: 
  ه:دو مجموعه باشند، آنگا Bو  Aنكته: اگر   

 A B x x A,x B    الف)  

 IÄ  A B x x A x B  ب)  
aمطابق صورت مسأله    (A B) (C D)  :بنابراين ،  

IÄ
 

IÄ IÄ

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

a (C D) a (C D) a (C D) a C a D a C a D

   
    
               

و





   

  حتماً درست است. 4بنابراين گزينۀ   
  ) 1 س، در 1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -68

 288396كد سؤال: 
 صورت زير است:  ها به حاصل هريك از گزينه  

  
  : ( , ) [ , ) [ , )   7 1 1 7  1گزينۀ 

  

  
  3 5 1 6 3 1: [ , ) ( , ) [ , ]     2گزينۀ  

  
  1 2 3 3: ( , ] [ , ] ( , ]     3نۀ گزي  

  
  4 3 2 7 4 2: [ , ) [ , ) [ , )     4گزينۀ  

  درست است. 2بنابراين گزينۀ   
  ) 2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -69

  288683كد سؤال: 
n(A B) n(A) n(B) n(A B)    نكته :  

نشان دهـيم،  Bاند، با   و مجموعۀ افرادي را كه در المپياد فيزيك شركت كرده Aاند، با  ر المپياد رياضي شركت كردهاگر مجموعۀ افرادي را كه د  
  داريم:

 28 5 23n(A B)      
  حال مطابق نكته داريم:   

23 16 14 23 30 23 7n(A) n(B) n(A B) n(A B) n(A B) n(A B)                 
برابر اند  بنابراين تعداد افرادي كه فقط در المپياد رياضي شركت كرده   16 7   است. 9
  دهد. خوبي نشان مي ها را به ها و تعداد اعضاي هركدام از مجموعه نمودار وِن زير، اين مجموعه  

  
  ) 2و  1هاي  ، درس1فصل ( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70

  313856كد سؤال: 
باشند؛ زيرا مجموعۀ مرجـع (اعـداد حقيقـي) نامتنـاهي اسـت.  قطعاً نامتناهي مي Bو  Aدو مجموعۀ متناهي هستند، پس،  Bو  Aچون   

Aهمچنين  B  وA B ع و اشتراك دو مجموعه متناهي، متناهي است، امـا اجتمـاع دو مجموعـۀ نامتنـاهي، متناهي هستند؛ زيرا اجتما
 نامتناهي است. راجع به اشتراك دو مجموعۀ نامتناهي حكم كلي نداريم.

B

5
A

779

t°¨ ®¨

0 11 32 4 5 623 74

0 11 32 4 5 62

0 11 32 4 5 623
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  كنيم: ها را بررسي مي گزينه  با توجه به مطالب فوق  
Aمتناهي است، پس  A: چون 1گزينۀ    B است. حتماً متناهي  
Aمتناهي است، پس  A: چون 2گزينۀ    B .متناهي است، زيرا اشتراك يك مجموعۀ متناهي با هر مجموعۀ دلخواه، متناهي است  
Aمتناهي هستند،  Bو  A: با توجه به آنكه 3گزينۀ    B .متناهي خواهد شد  
  نامتناهي است، لذا اجتماع آن با هر مجموعۀ دلخواه، نامتناهي خواهد بود. A: مجموعۀ 4گزينۀ   

  ) 2و  1هاي  ، درس1فصل ( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -71
  /جايگزين313860كد سؤال: 

 كنيم: را مشخص مي Aابتدا   

 5 1 5 1A , A , ( , )             
               رو داريم: با توجه به محور روبه   5 2A B , ,          
Aعضوي از مجموعۀ  ،2پس عدد    B  .است  
  ها نيست. كدام از آن ، عضو هيچ2صورت زير است كه  ها به بازٔه جواب ساير گزينه  

5 2A B ( , )    :  5 1گزينۀ 2A B ( , )   1 3: گزينۀ 2A B ( , )    4: گزينۀ 
  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

  313873كد سؤال: 
  A B اي متناهي كسر گردد، باز هم حاصل نامتناهي است. اهي يك مجموعهلزوماً نامتناهي است، زيرا اگر از يك مجموعۀ نامتن  
  ها داريم: براي ساير گزينه  

متناهي        1 2 3 1 2 3A , , , , B , , B A     1: مثال نقض گزينۀ  
متناهي      1 2 3 1 2 3 1 2 3A , , , , B , , A B , ,     3: مثال نقض گزينۀ  

متناهي    1 1B , U B B     R R 4: مثال نقض گزينۀ  
  ) 2 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4ينۀ پاسخ: گز  -73

  353609كد سؤال: 
n(A B) n(A) n(B) n(A B)    نكته :  
n(A B) n(A) n(A B)    نكته :  
(A B) A B    نكته :  
n(A ) n(U) n(A)   نكته :   

  با توجه به نكات داريم:  
26 26 26n(A B ) n((A B) ) n(U) n(A B)            

n(U) (n(A) n(B) n(A B)) ( n(B) n(A B))         26 40 10 26    
  30 26 4 4n(B) n(A B) n(B) n(A B) n(B A)             

  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -74
  363481كد سؤال: 

  اي متناهي است. اي كه تعداد اعضاي آن يك عدد حسابي باشد، مجموعه نكته: مجموعه  
  كنيم: ها را بررسي مي نهتك گزي تك  

    شده نامتناهي هستند. : هر دو مجموعۀ داده1گزينۀ 
Bمتناهي است، ولي  Bنامتناهي و مجموعۀ  A: مجموعۀ 2گزينۀ  A   عضوي نيست. تك   
   شده نامتناهي است. : هر دو مجموعۀ داده3گزينۀ 

Bي است و متناه Bنامتناهي و  A: مجموعۀ 4گزينۀ  A  
   

 

1
   عضوي است. تك 2

  پاسخ است. 4بنابراين گزينۀ   
  ) 2و  1هاي  ، درس1فصل ( 1 رياضي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75

  401719كد سؤال: 
  تواند متناهي يا نامتناهي باشد. مي Aنامتناهي باشد،  Aحتماً نامتناهي است. اگر  Aمتناهي باشد،  Aنكته: در مجموعۀ اعداد صحيح اگر   
  نامتناهي است. Bمتناهي است، پس  Bمطابق فرض سؤال،   
  A  نامتناهي است، پسA باشد. ممكن است متناهي يا نامتناهي  
  كنيم: ها را بررسي مي حال گزينه  

B متناهي : نامتناهي  حتماً نامتناهي  A  : 1گزينۀ  
A نامتناهي : نامتناهي  حتماً نامتناهي  B   : 3گزينۀ  

Aنامتناهي :  متناهي  حتماً نامتناهي  B   : 4گزينۀ  
B 2در گزينۀ    A (A B)    از آنجا كه .A B  نامتناهي است، بنابراينB A  ممكن است متناهي يا نامتنـاهي باشـد. بنـابراين

  پاسخ است. 2گزينۀ 

 1 212345
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  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2گزينۀ پاسخ:  -76
  383886كد سؤال: 

kشويم كه مقادير ابتداي بـازٔه  با نمايش دو بازه روي محور متوجه مي   , 
   

2 1
و  5

k,انتهاي بازٔه  
  2  عضوي باشد: ها تك نبايد با يكديگر برابر باشند تا اشتراك آ  

k                                                 بنابراين:   k k k k
     

2 1 5 4 2 22 5   

  عضو دارد يا اين دو بازه اشتراك نخواهند داشت. 1دقت كنيد هر حالت ديگري در نظر بگيريد، يا اشتراك بيشتر از   
  ) 2درس ، 1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -77

  313866كد سؤال: 
 n(A B) n(A) n(B) n(A B)     :نكته  

2 12 1 2

A B A B n(A B) n(A B) n(A B) n(A) n(B) n(A B)
n(A B) n(A B)n(A B) n(A) n(B)

n(A) n(B) n(A) n(B)

      

      
 

     
 

   

1ها تنها عددي كه كوچكتر يا مساوي  در گزينه  
1است،  2

 باشد. مي 3

  ) 2و  1هاي  ، درس1فصل ( 1اضي ري*  كاربرد: حيطه*  دشوار :سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -78
  313862كد سؤال: 

  نيستند. Aاست كه در  Uشامل عضوهايي از مجموعۀ مرجع  Aنكته:   
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  

A  متناهي وA  .نامتناهي است 0 1 2 6A , , , ,    و 7 8 9U A , , ,   W  1: گزينۀ  
A  وA  .هر دو نامتناهي هستند 3 1 1 3 5A , , , , ,      و   5 3 1 1 3 5 7 9 11U , , , , , , , A , , ,         2: گزينۀ  

A  متناهي وA  .نامتناهي است6 7A ,     و   6 7 7U , A     3: گزينۀ  
A  متناهي وA  .6نامتناهي است 7A ( , )     6و 7U ( , ) A      4: گزينۀ  

  ) 1 ، درس1 فصل( 1 هندسه*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -79
  288694كد سؤال: 

ها نيـز برابـر باشـد، آن  ر در يك چهارضلعي، قطرها عمودمنصف يكديگر باشند و طول آننكته: اگ  
  چهارضلعي مربع است. 

  هستند، داريم:  Mاي به مركز  نقاط روي دايره Fو  A ،B ،Eچون   
(1)AM BM EM FM AM BM EM FM AB EF          

)2        (AB  وEF يكديگرند  عمودمنصف
AM BM
EM FM
AB EF


  
 

  

  مربع است.  AEBFگيريم چهارضلعي  ) با توجه به نكتۀ باال نتيجه مي2و () 1از (  
  ) 1 ، درس1 فصل( 1 هندسه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -80

  315069كد سؤال: 
  اند. نكته: دو خط عمود بر يك خط در صفحه، موازي  
  اي خارج آن اشاره شده است. نقطه موازات خطي مفروض از  روش رسم يك خط به دقيقاً به  

d d
d d

d d
    

   

  ) 1 ، درس1 فصل( 1 هندسه*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
  383891كد سؤال: 

كمـان  Bو بار ديگر بـه مركـز  Aكنيم. يك بار به مركز  باز مي ABخط  ه اندازٔه طول پار ابتدا پرگار را به  
داراي سـه ضـلع برابـر اسـت، پـس  ABCاسـت. مثلـث  Cزنيم. نقطۀ تقاطع اين دو كمان، نقطۀ  مي

  كمان با پرگار رسم كنيم. 2االضالع است. بنابراين بايد حداقل  متساوي
  
  
  

  ) 1 ، درس1 فصل( 1 هندسه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -82
  288409كد سؤال: 

كنيم. اينك، هر قطر دلخواه  رسم مي ACاي به قطر   را رسم كرده و دايره 6به طول  ACخط  ابتدا پاره  
آيـد، پـس  وصل كنيم، يك مستطيل پديد مي Cو  Aاز دايره را كه در نظر بگيريم و از دو سرش به 

  توان رسم كرد. شمار مستطيل مي بي
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  ) 1 ، درس1(فصل  1* هندسه  شخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربردم ▲  1پاسخ: گزينۀ  -83
  288696كد سؤال: 

تـوان  گذرد، پس مي گذرد؛ ولي اگر دو نقطه متمايز باشند، فقط يك خط از اين دو نقطه مي شمار خط مي از دو نقطه كه بر هم منطبق باشند، بي  
  درست است.  1گذرد، پس گزينۀ  ها نشده است، حداقل يك خط مي اي به متمايز بودن يا نبودن آن اي كه اشاره گفت از دو نقطه

  ) 1 ، درس1 فصل( 1 هندسه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -84
  /امال288700كد سؤال: 

خط به يك فاصله باشد، روي عمودمنصـف  اي كه از دو سر پاره با توجه به كتاب درسي، هر نقطه  
  آن قرار دارد: 

  O  روي عمودمنصفAB  OA OB (شعاع دايره)  
  O  روي عمودمنصفAB  O A O B   (شعاع دايره)  

  
  است.  ABعمودمنصف  OOدر نتيجه   
  ) 1 ، درس1(فصل  1ر * حيطه: كاربرد * هندسه دشوا : سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85

  315075كد سؤال: 
 Oمتر قرار دارند. همچنين نقاطي كه از دو ضلع زاويۀ  سانتي 1و شعاع  Aاي به مركز  متر هستند، روي دايره به فاصلۀ يك سانتي Aنقاطي كه از   

توانـد  . اين مسـئله ميبا دايرٔه مفروض، جواب مسئله است Oبه يك فاصله هستند، روي نيمساز آن زاويه قرار دارند، پس تقاطع نيمساز زاويۀ 
  جواب داشته باشد. 2يا  1صفر، 

      
 صفر جواب جواب 1 جواب 2

  
  ) 1 لفص( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -86

  428336كد سؤال: 
هاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبر نيستند و ممكن است دستخوش تغيير شوند. به بيان ديگر همواره اين امكان وجود دارد  ها و نظريه مدل  

  اي جديد جايگزين آن شود. اي شود و حتي ممكن است نظريه هاي جديد منجر به بازنگري مدل يا نظريه كه نتايج آزمايش
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

  428397كد سؤال: 
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -88

  428541كد سؤال: 
  هاي برداري هستند. هاي اصلي و نيرو و سرعت كمّيت هاي طول، جرم و زمان كمّيت كمّيت  
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -89

  428450كد سؤال: 
  ) .1ها در عمل ناممكن است (نادرستي گزينۀ  چنان زياد است كه تعيين يكاي مستقل براي همۀ آن هاي فيزيكي، آن تعداد كمّيت  
  ) .3هاي اصلي نيست (نادرستي گزينۀ  انرژي جزو كمّيت  

kg.mنيرو، نيوتون بوده و  SIيكاي   
s2  4يكاي فرعي آن است (نادرستي گزينۀ.(  

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -90
  428454كد سؤال: 

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -91
  /جايگزين429316 كد سؤال:

  اي (اسكالر) و برداري است. شود كه داراي دو نوع نرده گرفت، كمّيت فيزيكي گفته مي  در فيزيك به هرچيزي كه بتوان آن را اندازه  
  .قرار گيرد» اسكالر«يا » اي نرده«با توجه به اينكه دما كمّيتي است كه تنها داراي يك عدد و يكا است، پس بايد در جاي خالي ب،   
  گيرد. قرار مي» برداري«سرعت كميّتي است كه عالوه بر عدد و يكا داراي جهت نيز هست، پس در جاي خالي ج عبارت   

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -92
  429387كد سؤال: 

  پوشيد.  توان از تغيير آن با فاصله از سطح زمين چشم ماند و مي زن ثابت ميچون ارتفاع سقوط برگ چندان زياد نيست، در اين فاصلۀ كم، و  الف)  
  قرار داد. دهد كه مقاومت هوا مؤثر است و بايد آن را مدنظر  ب) اشاره به پهن بودن برگ درخت نشان مي  
  قرار داد. ج) نيروي وزن، تنها عامل پايين آوردن برگ است كه بايد آن را مدنظر   
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1نۀ پاسخ: گزي -93

  428445كد سؤال: 
J J cal kg cal( ) ( ) ( )

kg. C kg. C / J g g. C
   

  
1 14200 4200 14 2 1000   
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  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94
  428521كد سؤال: 

  كنيم: هر چهار گزينه را بررسي مي  

¶oÃw−I£Xنادرست  −I£X¶ oÃw−I£X¶   
4032 32   1گزينۀ  :2640

¶I£X−نادرست qÄoLU ¸¶³o¬ ³o¬ qÄoLU ¸¶³o¬ −I£X¶/
    

1 1 123 23 4 6 640   2: گزينۀ  128

¶I£X−درست  oÃw³o¬ ³o¬ oÃw³o¬ −I£X¶ /
/

    
1 40184 184 2 54 6   3: گزينۀ  640

¶qÄoLU ¸¶−I£Xنادرست −I£X¶ qÄoLU ¸¶−I£X¶ /   
1320 320 0   4: گزينۀ  5640

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -95
  428522كد سؤال: 

mile mile / km m h m( ) ( ) ( ) /
h h mile km s s

    
1 61 1000 172 72 32 21 1 3600   

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -96
  428545كد سؤال: 

km km m mv ( )
s s km s

      
35 5 8103 10 3 10 3 101   

d vt t t s s         8 61200 3 10 4 10 4   
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -97

  429292كد سؤال: 
، 4، يكاي حجم بايد ليتر باشـد. در گزينـۀ 3، يكاي سطح بايد متر مربع باشد. در گزينۀ 2جايي بايد متر باشد. در گزينۀ  جابه ، يكاي1در گزينۀ   

2رابطۀ 
mN kg
s

 .صحيح است  

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -98
  429312كد سؤال: 

  همان ميكرومتر است.ميكرون   
m/ m / m / m / m
m

  
       3 3 6 30 0051 5 1 10 5 1 10 10 5 1 101   

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -99
  429315كد سؤال: 

p»nï¾ºIL{ p»nï¾ºIL{
m L min L/ /
min m


   

3 3 6
3

10 24 601 50 2 16 1011
  

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -100
  429401كد سؤال: 

  
cm cm s L L( ) ( )

s s min mincm
L cm


   



3 3 3
3

3 3

60 10200 200 121 1
* 1 10

  

  ) 1(فصل  1سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -101
  429463كد سؤال: 

  / m / m  16 164 5 10 4 5 10 AU(
/ m


 11
1

1 5 10
/) AU AU
/


  



16 5
11

4 5 10 3 10
1 5 10

   

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -102
  429467كد سؤال: 

توان آن را به صفر رساند. با وجود اين، توجه به عوامـل زيـر نقـش مهمـي در افـزايش دقـت  توان كاهش داد؛ اما نمي يگيري را م خطاي اندازه  
  گيري دارد: اندازه

  گيري ) تعداد دفعات اندازه3  ) مهارت آزمايشگر2  گيري ) دقت وسيلۀ اندازه1  
  تأثير دارد. شده  شود و صرفاً بر عدد گزارش گيري نمي ازهگيري باعث افزايش دقت اند براي گزارش اندازه شده  اما يكاي گزارش  
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -103

  /جايگزين429321كد سؤال: 
آيند. در اينجا اعـداد  اب نميحس در محاسبۀ ميانگين اعداد گزارش شده، اگر يك يا دو عدد اختالف زيادي با بقيه داشته باشند، در ميانگين به  

32 2/ g  14و 6/ g شوند: گيري لحاظ نمي با ساير اعداد اختالف نسبتاً زيادي دارند، پس در ميانگين  
/ / / / / g  

 
20 5 19 8 20 2 21 5 20   ميانگين 54
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  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -104
 /جايگزين429331كد سؤال: 

  متر مدرج شده است. كشي است كه تا سانتي از دقت خط بيشترمتر مدرج شده است  كشي كه تا ميلي دقت خط  
  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105

  429402كد سؤال: 
عنـوان  گيري بـه كنند. ميانگين عددهاي حاصل از انـدازه گيري آن را چند بار تكرار مي يت، معموالً اندازهگيري هر كمّ براي كاهش خطا در اندازه  

گيري بـه  شود. البته در ميان عددهاي متفاوت، اگر يك يا دو عدد اختالف زيادي با بقيه داشته باشند، در ميانگين گيري گزارش مي نتيجۀ اندازه
9آزمايش، عدد آيند. در نتايج اين  حساب نمي 3/ cm .اختالف زيادتري با بقيه دارد و نبايد در محاسبۀ ميانگين در نظر گرفته شود   

 
  /جايگزين313981كد سؤال:     ) 1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -106

  ن عنصرهاي سيارٔه مشتري، عنصر فلزي وجود ندارد.تري در ميان فراوان  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ها نبوده است. ) مريخ، جزء اين سياره1  
  گنجد. در قلمرو علم تجربي مي» جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟«) پاسخ پرسش 3  
  اند. صورت ناهمگون در جهان توزيع شده ) عنصرها به4  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  1پاسخ: گزينۀ  -107

  313980كد سؤال: 
  مشترك هستند. اكسيژن و گوگردعنصر فراوان مشتري و زمين، دو عنصر  8است و در بين  هيدروژنترين عنصر سيارٔه مشتري،  فراوان  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -108

  /جايگزين288433 كد سؤال:
  شود. در خورشيد، هيدروژن به هليم تبديل مي  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -109

  /جايگزين368626كد سؤال: 
  ترين عنصر سيارٔه مشتري است. آمده در هستي، هيدروژن است كه فراوان وجود اولين عنصر به  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110

  /جايگزين363457كد سؤال: 
  درست هستند.» ت«و » ب«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  هاي هر اتم است. دهندٔه تعداد پروتون نشان Zالف)   
A)الكترون و  Zپروتون،  Zپ) در اين اتم،    Z)  جود دارد. مجموع اين ذرات برابر با (نوترون وA Z( .است  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -111

  435984كد سؤال: 
  .است 25ها برابر با  ها و نوترون باشد، اختالف شمار پروتون 27ها  ها و نوترون اگر اختالف شمار الكترون  

n p
p p p p n

n p
 

             

25 137 25 2 112 56 56 25 81137  

  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -112
  406666كد سؤال: 

  ها نادرست هستند. همۀ عبارت  
  ايزوتوپ يكديگر نيستند.» F«و » E«ها عدد اتمي يكساني دارند؛ بنابراين دو اتم فرضي  الف) ايزوتوپ  
  ها رابطۀ مستقيم دارد. ها، با پايداري آن وايزوتوپعمر رادي ب) نيم  
  ) است.H11و  H21پ) هيدروژن داراي دو نوع ايزوتوپ پايدار (  
  يابد. عدد جرمي، كاهش نمي(هاي) پايدار، فراواني بيشتري دارد و پايداري الزاماً با افزايش  هاي يك عنصر، ايزوتوپ  ت) در ميان ايزوتوپ  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -113

  /جايگزين291857كد سؤال: 
  ها با يكديگر برابر نيست. ها با يكديگر متفاوتند؛ بنابراين مجموع ذرات زيراتمي آن هاي مختلف يك عنصر، در تعداد نوترون ايزوتوپ  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3گزينۀ پاسخ:  -114

  /جايگزين313973كد سؤال: 
)ها  ) راديوايزوتوپ است، اما نسبت شمار نوترونTc9943تكنسيم (   ) 99 43   است. 5/1) در آن كمتر از 43ها ( به پروتون 56
  ) 1(فصل  1* شيمي  دانشت سؤال: متوسط * حيطه: شخصام ▲  3پاسخ: گزينۀ  -115

  365422كد سؤال: 
  درست هستند.» ت«و » پ«، »الف«هاي  عبارت  
  بررسي عبارت نادرست:  
  شود. ، ساختگي است و در طبيعت يافت نميH41ايزوتوپ ب)   
  ) 1(فصل  1* شيمي  كاربردمشخصات سؤال: ساده * حيطه:  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116

  /جايگزين313987كد سؤال: 
  تواند طال توليد كند، اما صرفۀ اقتصادي ندارد. با پيشرفت علم شيمي و فيزيك، انسان مي  
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  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -117
  /جايگزين313978كد سؤال: 

  كنند. ار در تودٔه سرطاني تجمع ميد هم گلوكز معمولي و هم گلوكز نشان  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  عمر بااليي دارد و مناسب نيست. است كه نيم H31ترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن،  ) سنگين1  
  ها پرتوزا نيستند. دار، همۀ اتم ) در گلوكز نشان3  
  هاي سرطاني، رشد غيرعادي و سريع دارند. ) توده4  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -118

  /جايگزين297065كد سؤال: 
  .(Al)شود  صورت بزرگ و حرف دوم، كوچك نشان داده مي حرفي، حرف اول بهدر نماد عنصرهاي دو   
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119

  /جايگزين368630سؤال: كد 
  درست هستند.» ب«و » الف«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  اطالعات شيميايي آن عنصر است. برخياي، به يك عنصر معين تعلق دارد و داراي   پ) هر خانه از جدول دوره  
  شود. ختم مي 118اي عنصرها، از هيدروژن شروع و به عنصر شمارٔه   ت) جدول دوره  
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -120

  /جايگزين368631كد سؤال: 
    20 2 Xهاي  تعداد الكترون 18   39 19   Yهاي  تعداد نوترون 20

    18 1   Xهاي  تعداد الكترون 17
  X  قرار دارد. 17است و با توجه به جدول، در گروه  17داراي عدد اتمي  
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  جاي دارد؛ بنابراين اين دو عنصر خواص شيميايي مشابهي ندارند. 2در گروه  Aو  17در گروه  X: 1 ۀنيگز   
  در دورٔه چهارم قرار دارد. Yدر دورٔه سوم و  X: 2 ۀنيگز   
  ) بيشتر است.X )17برابر عدد اتمي  است كه از دو B ،35: عدد اتمي 4 ۀنيگز   

  


