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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 و،د 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 شتةر

  4 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس
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علوم تجربي
(  

1 
 

  است؟ نادرستاي  در كدام گزينه معناي واژه -1
  غِنا (آوازخواني) -) حديث (ماجرا)2  مفتخر (سربلند) -) عَلَم كردن (سرشناس كردن)1  
  بادي كه از طرف شمال شرقي وزد)صبا ( -) لئيمي (پستي)4    معاش (رزق) -) حقّه (جعبه)3  

  432633كد سؤال: 
  آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه  -2

 -جفـا (سـتم) -كيـد (فريـب) -محنت (ناراحتي) -نقض (شكستن) -عداوت (دشمن) -وصلت (پيوستگي) -طرب (شادي) -جبّار (مسلّط)«  
  »سيرت (خوي) -سودايي (عاشق)

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  432373كد سؤال: 

  ............... جز بهشود،  ديده مي» غلط اماليي«در همۀ ابيات  -3
ــيد1 ــان رس ــه ج ــاطي ب ــود حي ــرده ب ــه م ) دل را ك

 

ـــي  ـــا بـــويي از نســـيم م اش در مشـــام رفـــت ت
 

ـــك2 ـــد، از آن ـــده معذورن ـــه آب دي ـــدان ب ) آرزومن
  

فرقــــــت روي عزيــــــزان گريــــــه بســــــيار آورد 
  

ــ3 ــه مخ ــت غصّ ــاه نيس ــس آگ ــب ك ــرّ غي وان) ز س
  

ـــــرم دارد؟  ـــــن ح ـــــرم دل ره در اي ـــــدام مح ك
  

ــت؟4 ــالت چراس ــل وص ــقي مي ــر عاش ــعدي اگ ) س
  

ــود نخاســت  ــه دل دوســت جُســت مصــلحت خ هرك
  

  432431كد سؤال: 
  امالي چند گروه كلمه درست است؟ -4

  »حرص و آز - زيبايي و مالهت - و سرشت طبع - گل و ريهان - تغدير و سرنوشت - عنايت و توجّه - رموز و اصرار - صدّيق و وفادار - بدايت و نهايت«  
  ) هشت4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1  

  432370كد سؤال: 
  ...............  جز بهها وجود دارد،  ر همۀ گزينهد» مسجّع«هاي  واژه -5

  ) دو چيز محال عقل است؛ خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم.1  
  ، صورت حالش بيان كردم.) به سابقۀ معرفتي كه ميان ما بود2  
  ) اسباب معيشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته.3  
  ) هر كوه كه نه برآوردٔه مهر اوست، هامون است و هر آب كه نه از درياي اوست، خون است.4  

  432365كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي حس و استعاره، ايهام، حسن تعليل«هاي  آرايه -6

ــداختا ــر بگ ــطۀ دوري دلب ــنم از واس ــف) ت  ل
 

ـــه بســـوخت   جـــانم از آتـــش مهـــر رخ جانان
 

ــــو مي ــــن ب) روي ت ــــان روش ــــد جه  كن
 

ــــۀ روز؟  ــــان بهان ــــر جه ــــي ب ــــه نه  چ
 

ــي ــان م ــاع جه ــود ز اوض ــوي بهب ــنوم ج) ب  ش
 

ـــاد صـــبا شـــاد آمـــد   شـــادي آورد گـــل و ب
 

ــــابم ــــزم، ار ي ــــو ري ــــاي ت ــــر پ  د) زي
 

ـــــــۀ روز  ـــــــرق از خزان ـــــــوهر مش  گ
 

  ب -د -ج -) الف4  ب -الف -ج -) د3  ج -ب -الف -) د2  ج -د -الف -) ب1  
  432012كد سؤال: 

  است؟» استعاره«و داراي » ايهام« فاقدكدام بيت  -7
ــه بــوي زلــف تــو دادم دل شكســته بــه بــاد1 ) ب

 

ـــاد  ـــو ب ـــوي ت ـــداي ب ـــزم ف ـــان عزي ـــه ج ـــا ك بي
 

»حـافظ«) گفت و خوش گفت: بـرو خرقـه بسـوزان 2
 

ـــن قلب  ـــارب اي ـــود؟ش ي ـــه ب ـــه آموخت ـــي ز ك ناس
 

گويــد ) ببــين كــه ســيب زنخــدان تــو چــه مي3
 

ـــت  ـــه ماس ـــاده در چ ـــري فت ـــف مص ـــزار يوس ه
 

) در قمار عشـق او هـركس دل و جـان باخـت، بـرد4
 

ــت  ــاد، رس ــد افت ــه بن ــركس ب ــف او ه ــد زل در كمن
 

  479485كد سؤال: 
  است؟ متفاوتدر كدام بيت » ت«نقش ضمير متّصل  -8

ــــا نكوســــت) گــــرت صــــورت حــــا1 ــــد ي ل، ب
  

ـــــــت   ـــــــدير، اوس ـــــــت تق ـــــــدٔه دس نگارن
  

ـــد2 ـــد زن ـــت لگ ـــتي همّ ـــرت ز پس ـــمن گ ) دش
  

ــــد كــــن   ــــت بلن ــــو خــــاك راه او شــــو و همّ ت
  

ــــــند3 ــــــدابيني ببخش ــــــرت چشــــــم خ ) گ
  

ــــــيچ   ــــــي ه ــــــويش نبين ــــــاجزتر از خ كس ع
  

ــــــكلي4 ــــــي از مش ــــــد كس ــــــرت بپرس ) گ
  

ــــــــــــــيش آوري   ــــــــــــــغله پ داوري و مش
  

  479495كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» واژٔه دوتلفّظي«در كدام مصراع  -9

  افتي شيخو  كار مزدِ كارفرما از يهركس )4  ) درون فروماندگان شاد كن3  ) كارگر هركه هست محترمست2  ) روز وصل دوستداران ياد باد1  
  432420كد سؤال: 

  ............... جز بهباشد،   ها همانند حذف آن در عبارت زير مي  در همۀ گزينه» حذف فعل« -10
  »نيكوخو، بهتر هزار بار از نيكورو.«  
  ) الهي، هركه تو را شناسد كار او باريك و هركه تو را نشناسد راه او تاريك.1  
  ) يك چند به ياد تو نازيدم، اينم بس كه صحبت تو را ارزيدم.2  
  ) به حق تو بر خودت كه ما را در سايۀ غرور ننشاني و به عزّ وصال خود رساني.3  
  آتش در دل است و اين بيچاره را آتش در جان، هركس را سروساماني است و اين بيچاره را هيچ نيست.) هركسي را 4  

  431500كد سؤال: 

 ۷ درس انتهای تا ۵ درس از :۱ فارسی
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  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -11  22
ـــد1 ـــت پيون ـــر زلف ـــا س ـــم ب ـــت دل ) در ازل بس

 

ــــرود  ــــان ن ــــر پيم ــــد وز س ــــد سرنكش ــــا اب ت
 

ـــه2 ـــركنم ورن ـــه ب ـــل خيم ـــغ اج ـــه تي ـــر ب ) مگ
 

ـــه رســـم و راه مـــن اســـت رميـــدن از  ـــت ن در دول
 

) بــه حســن و خلــق و وفــا كــس بــه يــار مــا نرســد3
 

ـــد  ـــا نرس ـــار م ـــار ك ـــخن انك ـــن س ـــو را در اي ت
 

ــرين نشــناخت4 ــار اگــر رفــت و حــق صــحبت دي ) ي
 

ــــاش  ــــر ح ــــار دگ ــــي ي ــــن ز پ ــــه روم م هللا ك
 

  431918كد سؤال: 
  ابيات كدام گزينه مفهوم يكسان دارند؟ -12

 ه مسـند عـزّت رسـيده اسـتبـ  الف) ز افتـادگي
 

ـــاه را؟  ـــوش، چ ـــه فرام ـــد چگون ـــف كن  يوس
 

 ب) دال چــو غنچــه شــكايت ز كــار بســته مكــن
 

 گشـــا آورد كـــه بـــاد صـــبح نســـيم گره 
 

ــاز از  ج) بي ــهني ــز هم ــه چي ــدم و هم ــس گردي  ك
 

 كــه نيــازم همــه بــر خــالق ســبحان مــن اســت 
 

 خــوري و لــب بــه شــكايت نگشــايي د) خــون مي
 

ــم  ــ ه ــن اي غنچ ــودرد م ــويي ت ــاموش، ت  ۀ خ
 

 ) همان كـه راه نمـوده اسـت توشـه خواهـد داده
 

 مكـــــن مالحظـــــه در راه از پريشـــــاني 
 

  د -ج) 4  ه -الف) 3  د -ب) 2  ه -ج) 1  
  431966كد سؤال: 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -13
 ديشـــا  برســـد را مـــا يرنجـــ طلبـــت در رگـــ

 

 اهـ ابانيب اسـت سـهل ،باشـد حـرم عشـق چون 
 

 

ــه درآينــد و خــالف1 ــه جــنگم ب ) گــو همــه شــهر ب
 

ــت  ــامم نيس ــر از ع ــم خب ــوت خاص ــه در خل ــن ك م
 

ــر ) مي2 ــال و پ ــاروخس را ب ــاران خ ــيل به ــود س ش
 

بــرد مــا بيخــودان را ســوي دوســت رفــتن دل مي 
 

) اي تو را خاري به پا نشكسته كي داني كه چيست؟3
 

ــد  ــر خورن ــر س ــال ب ــير ب ــه شمش ــيراني ك ــان ش ج
 

ــد دهــد دوســت) 4 ــر پن ــد نهــد دشــمن و گ ــر بن گ
 

مشـــتاق گـــل آن نيســـت كـــه از خـــار بنالـــد 
 

  479440كد سؤال: 
  ............... جز بهها با بيت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -14

ــــذير ــــر و ناپ ــــورت حقي ــــَود ص ــــر ب  گ
 

 چـــون بـــَود خُلقـــش نكـــو، در پـــاش ميـــر 
 

 

معنـــي آمـــدي ) كـــاري اگـــر ز صـــورت بـــي1
 

ـــــود دل مي  بـــــري خَـــــمِ زلـــــفِ بريـــــده راب
 

ــــــــــاه مي2 ــــــــــه ) دلِ آگ ــــــــــد وگرن باي
 

نــــام خــــدا نيســــت گــــدا يــــك لحظــــه بــــي 
 

بـين اي از حُسـن معنـي چشـمِ صـورت ) ندارد بهـره3
 

ــــاني را  ــــدارِ مع ــــد دي ــــه منمايي ــــر آيين ــــه ه ب
 

ــيش نيســت4 ــاهر دو روزي ب ــگ صــورتِ ظ ) آب و رن
 

حُســـن اخـــالق جميـــل از روي زيبـــا بهتـــر اســـت 
 

  479491 كد سؤال:
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» دوام عشقو  كِشي عاشق، فوايد صبوري هاي مادّي، سختي ترجيح عشق بر جذابيت«مفاهيم  -15

 الف) كوه صبرم نرم شد چون موم در دسـت غمـت
 

ــدازانم چــو شــمع  ــا در آب و آتــش عشــقت گ  ت
 

ــن ــد در كف ــق نگنج ــي عاش ــال خّرم  ب) از كم
 

 ويـد كـه دارم بـوي دوسـتگر نسـيمي آيـد و گ 
 

 ج) در وجــودي كــه تــويي كــي رهِ صــحرا گيــرد؟
 

ــرون دارد؟  ــرِ بي ــي س ــويي ك ــه ت ــي ك  در درون
 

 هــا كــه آخــر روزگــار كامي د) صــبر كــن بــر تلخ
 

 گاه نــيش را ســار نــوش ســازد بوســه چشمه 
 

  ب -د -الف -ج) 4  د -ج -الف -ب) 3  ج -الف -د -ب) 2  د -ب -الف -ج) 1  
  479490كد سؤال: 

 
 ) ۱۶-۲۲عّین األصّح و األدّق يف األجوبِة لِلّرتجمة أو املفرداِت أو الحوار(:  

  :)هَ َو ال تَُسبُّوا الّذین یَدعوَن ِمن دوِن اللِه َفَیُسبُّوا اللّ ( -۱۶

  دهند. نیز به خداوند دشنام می کنند شایسته نیست؛ زیرا آنان جای خدا دعوت می ) و دشنام دادن به آنانی که به۱  
  خوانند، دشنام ندهید که به خداوند دشنام دهند. ) و کسانی را که به غیرخدا فرامی۲  
  خوانند دشنام دهید؛ چون آنان به خداوند دشنام خواهند داد. ) و نباید به کسانی که غیرخدا را می۳  
  د؛ مبادا که آنان نیز به خداوند دشنام دهند.اند، دشنام ندهی جای خدا فراخوانده ) و کسانی را که به۴  

  ۳۷۸۰۸۲کد سؤال: 
مهام علی َعملِهام القبیح!« -۱۷ ل املدیر و نصَحُهام و ندَّ   »:تضارب هذان الّتلمیذان فتدخَّ

  خاطر کار زشت پشیامن کرد! ها را به آموز یکدیگر را زدند، مدیر داخل شد و با نصیحت آن ) این دو دانش۱  
  خاطر کار زشتشان رسزنش کرد! ها را به خورد کردند، مدیر وارد شده نصیحتشان کرد و آن و آموز با هم زد انش) این دو د۲  
  ها را برای کار زشتشان پشیامن کرد! آموز همدیگر را زدند، مدیر دخالت کرد و نصیحتشان کرد و آن ) این دو دانش۳  
  خاطر کار زشتشان پشیامن شدند! ها به ها را پند و اندرز داد و آن کرد و آن آموز یکدیگر را زدند، پس مدیر دخالت ) این دو دانش۴  

  ۴۶۶۹۱۸کد سؤال: 
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  »:َحّیرتني ظاِهرُة تَساُقِط األسامِک َفأرسلُت فریقاً لِلّتعرِّف علیها!« -۱۸ 3

  زده منود، پس گروهی را برای شناخنت آن فرستادم! ها، مرا حیرت ) پدیدۀ افتادن ماهی۱  

  پس تیمی را برای آشنایی با آن ارسال منودم! ،ر شدمها متحیّ  از پدیدۀ افتادن ماهی ) من۲  

  سپس تیمی را جهت تعریف آن ارسال کردم! ،ها تعّجب منودم ) من از پدیدۀ ریخنت ماهی۳  

  پس گروهی را فرستادم تا با آن پدیده آشنا شوند! ،زده کرد ها مرا شگفت ) ریخنت ماهی۴  
  ۳۵۴۱۷۸کد سؤال: 

  »:إِعَرتََف سائُِق الحاِفلَة بَعَد تَصاُدِمه الّشدید، ِبأَنَُّه کاَن نامئاً يف تلَک اللَّحظَِة!« -۱۹

  ) رانندۀ اتوبوس بعد از تصادف شدیدش اعرتاف کرد که در آن لحظه خواب بود!۱  

  ) رانندۀ اتوبوس بعداً اعرتاف کرد که در آن لحظۀ تصادف شدید، خواب بود!۲  

  صادف شدیدش، راننده اعرتاف کرد که در آن لحظه، هوشیار نبوده است!) پس از ت۳  

  ) رانندۀ اتوبوس پس از صدمه دیدن شدید، اعرتاف کرد که آن زمان در خواب بوده است!۴  
  ۳۲۶۴۳۸کد سؤال: 

  : الخطأعّین  -۲۰

  گیرد. یها آرام م : آگاه باش که با یاِد خدا دل)ِه تَطمِنئُّ الُقلوُب أال ِبِذکِر اللّ () ۱  

  پنجم ساکنان جهان از مسلامنان هستند! دانی یک ) أتَعلُم أنَّ ُخمَس ُسّکاِن العالَم ِمَن املسلمین!: آیا می۲  

  های مجاور اقیانوس اطلس رخ داد! ) َحَدَث إعصاٌر شدیٌد يف میاه املُحیِط األطلَّيس املُجاورة!: گردباد شدیدی در آب۳  

  شک به آنچه از خیر برایم فرستاده شد، نیازمندم. : پروردگارا، من بی)يلَّ ِمن َخیٍر فقیرٌ ربِّ إيّن لاِم أنزَلَت إ() ۴  
  ۳۸۰۹۱۲کد سؤال: 

  کلامتُه قریبًة يف املعنی:  لیَستعّین جواباً  -۲۱

لْج -ریح -) َغیْم۲    َجواز -بَطّاریة -) َمطار۱     ثـَ

 شهریّاً  -یومیّاً  -) سنویّاً ۴  ِمنَشَفة -معجون األسنان -) فُرشاة۳  
  ۳۷۸۰۸۶کد سؤال: 

  للّتواصل (ارتباط) بین العموَدین؟ الخطأما هو  -۲۲

  الف) أنا سافرُت مع صدیقايت!  . ماذا شاَهْدتُم يف مدینة همدان؟۱  

  ب) کثیراً ِمن األماکن الّتاریخّیة!    . کَیَف سافرتُم إلی همدان؟۲  

  يف هذه الّسنة حاّرٌة ِجّداً!ج) کلُّ مدینٍة يف الّشامل     . َمتی ذهبتم إلی الّسفر؟۳  

  د) کُّنا يف العطلة الّصیفّیة ُهناک!    . من کاَن ُمرافقکُم يف الّسفر؟۴  

  ۱ (۱  ۲) ۲  ب  ۳) ۳  ج  ۴) ۴  د  الف  
  ۳۲۶۴۴۱کد سؤال: 

 ) ۲۳-۲۷إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أِجب عن األسئلة:(  

ُق أنَّ بقاَء بعِض املوجوداِت قائٌم علی« مکاناً لَِعْيِشها و ِهَي تَخِدُمُه ِبأَکْـِل آَخر طيوٌر تَسَتْخِدُم حيواناً كَ العيِش مَع بعٍض آَخَر؟ ُهنا هل تَُصدِّ

ا يف الجـوِّ يَْنُمو يف الغاباِت نباٌت يَُدوُر عىل األشجاِر و یَنَتِرشُ يف ُغُصونِها للوصوِل إىل النُّوِر و هو يُحاِفُظ علیهـكَ کذلـ !الحرشاِت املُِرضَِّة علی بدنِه

  !»فکثريٌ ِمن هذِه اآلياِت تَُدلُّ علی أنَّ الّذي أَْوَجَد العاملَ ُذو ِحکَمٍة بالَِغةٍ  !الحارِّ و البارِد
  ۲۸۹۲۶۹کد سؤال: 

  ملاذا یََتعایَُش بعُض الحيوانات؟ -۲۳

  ) لتَْنتَِرشَ الحرشاُت علی بدنِه۲    ) لِیَنُمَو يف الغاباِت ۱  

 ) لِلُوُصول إىل الّنور۴    يَْفِقَدها) لتَدوَم حياتُه و ال ۳  
  ۲۸۹۲۷۵کد سؤال: 

۲۴-  ِ  َحَسَب الّنّص: الخطأَعنيِّ

 !) بعُض املوجوداِت يَْنَفُع اآلَخَر فيَنتَِفُع به أيضاً ۲  !) حياُة بعِض املوجودات قامئٌة علی التّعايُش۱  

  !اناً آَخَر ِبأکِْل الَحَرشاِت املُِرضَّة) هناک طیوٌر تَخِدُم حیو ۴  !يستطيع موجوٌد أن يعيَش دوَن اآلَخر ) ال۳  
  ۲۸۹۲۷۶کد سؤال: 

۲۵-  ِ  َحَسَب الّنّص: الخطأَعنيِّ

 !الطّيور لِلبقاِء يف الغابة کّل  ) تَتَعايَُش ۲  !) نَِجُد ظاهرَة التّعايُِش بنَي الحيواناِت ۱  

 ِه يف العالَم!) ما أکرثَ آياِت حکمِة الل۴  !) يف الغاباِت آياٌت تدلُّ علی حکمِة الخالق۳  
  ۲۸۹۲۷۷کد سؤال: 

 ؟ما هو العنوان املناسُب للّنّص  -۲۶

  ) أرساُر بَقاِء العاملِ ۴  ) الُوُصوُل إلی النُّورِ ۳  ) الِحفاُظ علی الغابةِ ۲  ) حکمُة الخالِق البالغةُ ۱  
  ۲۸۹۲۷۸کد سؤال: 

۲۷-  ِ  عن وزِن املصدر لألفعال املوجودِة يف الّنّص: الخطأَ َعنيِّ

 اِنِفعال  ) یَنتَِرشُ ۴  ُمفاَعلَة ) يُحاِفُظ ۳  اِسِتفعال ) تَستَْخِدُم ۲  إفعال َد ) أَْوجَ ۱  
  ۲۸۹۲۷۹کد سؤال: 
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44   ۲۸-۳۰( أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  عّین الّصحیح لکُّل فراغٍ:  -۲۸

  ». کثیراً!............... املَُدرُِّس الطّّالَب َفـ ............... ِمنْـ .............. «  

  ُهم -َعلَّمَ  -) تََعلَّمَ ۴  هُ  -َعلِمَ  -) َعلَّمَ ۳  هُ  -تََعلَّموا -) َعلَّمَ ۲  ُهم -َعلَّموا -) تََعلَّمَ ۱  
  ۲۸۹۲۸۰کد سؤال: 

 »که إلیاللّ  أْحَسنَ أْحِسْن کام «، »علینا صرباً  أْفِرغْ ربّنا «، »بحمدک نَُسبِّحُ « :علی الّرتتیب تعیین الباب حیح يفعّین الّص  -۲۹

 فعیلت -فعالإ -فعالإ) ۴  فعالإ -فعالإ -) تفعیل٣  فعالإ -تفعیل -) افعال٢  تفعیل -فعالإ -) تفعیل١  
  ۴۵۷۵۸۳کد سؤال: 

  املصدر بزیادة حرٍف أو َحرَفیِن (املزید الثُّاليّث)؟  ما جاءَ يف أّي عبارة  -۳۰

  ) الُعلاَمء قاموا مِبُحاَوالٍت کثیرٍة يف مجال الفلک!۱  

  لُعلاَمُء ِمن َمعرِفَِة ِرسِّ تلک الظّاهرة الَعجیبَة!) یَِئَس ا۲  

  ) علی کُلِّ الّناِس أن یَتَعایَشوا َمَع بَعِضهم تَعایشاً ِسلمیّاً!۳  

مسیّة!۴   َنِة الشَّ   ) هذا اإلحتفاُل مِبُناسبَة أّوِل یَوٍم ِمن أیّاِم السَّ
  ۳۷۸۰۹۶کد سؤال: 

  
  ، آزادي عمل مؤمنِ متوفّي پس از مرگ در ديدار با خانواده تابع چيست و مبيّن كدام ويژگي برزخ است؟ودٔه امام كاظم بنا بر فرم -31

  باز بودن پروندٔه اعمال در برزخ -) آگاهي روح و حيات برزخي2  برقراري ارتباط برزخ با دنيا -) آگاهي روح و حيات برزخي1  
  برقراري ارتباط برزخ با دنيا -) فضائل دنيايي مؤمن4  وندٔه اعمال در برزخباز بودن پر  -) فضائل دنيايي مؤمن3  

  438778كد سؤال: 
يك از ادلّۀ اثبـات  ، اشاره به كدام»دانم كه خدا بر هر كاري توانا است. مي«پس از مشاهدٔه زنده شدن االغ خود كه فرمود:  سخن عزير نبي  -32

  نمايد؟ معاد مي
 ه عدل خداوند و قرار دادن هرچيز در جاي خود) ضرورت معاد با توجه ب1  
  ) ضرورت معاد با توجه به حكمت خداوند در خلق مخلوقات2  
 ) امكان معاد با توجه به قدرت مطلق و ارادٔه خداوند3  
  ) امكان معاد با توجه به آفرينش نخستين انسان4  

  438781كد سؤال: 
  گوياي كدام دسته از ادلّۀ اثبات معاد است؟اشارٔه قرآن كريم به خلق مجدد سرانگشتان آدمي،  -33

  ) ضرورت معاد با توجه به خلقت حكيمانۀ انسان2  هايي از زنده شدن مردگان ) امكان معاد با توجه به نمونه1  
  ) ضرورت معاد با توجه به نظام عادالنۀ خلقت انسان4  ) امكان معاد با توجه به آفرينش نخستين انسان3  

  472561كد سؤال: 
هـاي روحـي و روانـي  توانايي در بيرون كردن فكر مرگ از ذهنشان، دچـار بيماري دليل عدم بر اساس آيات قرآن كريم، ظنّ و خيال آنان كه به -34

  شوند، دربارٔه معاد چيست؟ مي
  )آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً() 2  )و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ و لعبٌ() 1  
  )و ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنّون() 4  )حياتنا الدّنيا نموت و نحيا ما هي الّا() 3  

  465242كد سؤال: 
  گر ما خواهد بود؟ مصداقي عيني بيان كنيم، كدام عبارت ياري )فال خوف عليهم و ال هم يحزنون(اگر بخواهيم براي آيۀ شريفۀ  -35

  گردد. و استقبال از شهادت مي) ننگ و ذلت يافتن دنيا سبب آمادگي براي فداكاري 1  
  شود. تر شدن دفاع از حق و مظلوم و فداكاري در راه خدا مي ) نهراسيدن از مرگ منجر به آسان2  
  برد. باشد و از كار خود لذّت مي ناپذير مي العاده و همتي خستگي ) چنين انساني داراي انرژي فوق3  
  دانند. ر عين زيبا زندگي كردن در آن، مرگ را ناگوار نميسپرند، د ) خداپرستان حقيقي چون به دنيا دل نمي4  

  437812كد سؤال: 
از  يـك كـدام ، بيدار شدن مردم را در گـرورسول گرامي اسالم «و » ديدگاه معتقدين به معاد نسبت به دنيا است در موردكدام آيۀ شريفه « -36

  ؟»فرمايد موارد زير مي
  مرگ -)و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ و لعبٌ() 2  معاد -)وٌ و لعبٌو ما هذه الحياة الدّنيا الّا له() 1  
  معاد -)و انّ الدار اآلخرة لهي الحيوان() 4  مرگ -)و انّ الدار اآلخرة لهي الحيوان() 3  

  414319كد سؤال: 
  است؟ برداشت قابل فهيشر   يۀآ  كدام به ستنادا با عبارت نيا  ماند؛ ينم پاسخ يب انسان اليام از كي چيه متعال، خداوند صفات به توجه با -37

  )ترجعون ال إلينا نّكمأ و عبثا خلقناكم نّماأ فحسبتما() 1  
  )عليهم خوف فال صالحا عمل و آلخرا ليوما و باهللا آمن من() 2  
  )ألَرضا في كالمفسدين لصّالحاتا عملوا و آمنوا الّذين نجعل مأ() 3  
  )لحيوانا لهي آلخرةا لدّارا إنّ و لعب و وله إلّا لدّنياا لحياةا هذه ما و() 4  

  475920كد سؤال: 

  

 ۵ درس انتهای تا ۳ درس :۱ زندگی و دین
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  بريم؟ عنوان يكي از داليل انكار معاد پي مي وجود كدام مورد به به عدماگر آيات قرآن كريم را مبناي خود قرار دهيم،  -38 5
  هاي الهي اعتقاد به صدق وعده ) عدم2  ) مست و مغرور نعمات دنيايي بودن1  
  ) مُصِر بودن بر گناهان بزرگ4  در تمام عمر بدون ترس از دادگاه قيامت ) طلب گناه3  

  465241كد سؤال: 
  توان كدام قانون عقلي را استنباط كرد؟ از شعر زير مي -39

 بــــه گفــــت طفــــل جُســــتي راه پرهيــــز
 

ــــز  ــــواب برخي ــــا از خ ــــت انبي ــــه گف  ب
 

    يز است.) دفع خطر احتمالي، جا 2  ) استقبال از منفعت حتمي، جايز است.1  
  ) استقبال از منفعت حتمي، الزم است.4    ) دفع خطر احتمالي، الزم است.3  

  401802كد سؤال: 
  سخن فرشتگان خطاب به گناهكاران پس از ورود به برزخ چيست و مبيّن كدام حقيقت در آن عالم است؟ -40

  در برزخوجود و تداوم آگاهي  -)مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟() 1  
  وجود و تداوم آگاهي در برزخ -)مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟() 2  
  وجود حكمت در خداوند -)مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟() 3  
  وجود حكمت در خداوند -)مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟() 4  

  476900كد سؤال: 
هاي عالم برزخ اسـت و ايـن امـر، تـابع  يك از ويژگي شدگان لشكر كفار در جنگ بدر، مبيّن كدام با كشته اسالم  سخن گفتن رسول مكرم -41

  چيست؟
 كاسته ها  آن از يا و افزوده آن بد و نيك اعمال بر دارد امكان و شود نمي بسته مرگ با انسان اعمال برخي پروندٔه -) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا1  

  .شود
  .شود كاسته ها آن از يا و افزوده آن بد و نيك اعمال بر دارد امكان و شود نمي بسته مرگ با انسان اعمال برخي پروندٔه -) وجود شعور و آگاهي2  
  حيات برزخي روح انسان -) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا3  
  حيات برزخي روح انسان -) وجود شعور و آگاهي4  

  465243كد سؤال: 
  در قرآن براي انسان، مرتبط با كدام بُعد از ابعاد وجود است و دربردارندٔه چه حقيقتي است؟» توفّي«كاربرد كلمۀ  -42

  ها توفّي است. ن سرآغاز حيات اخروي و امكان معاد براي انسا -) جسماني1  
  ها توفّي است. ن سرآغاز حيات اخروي و امكان معاد براي انسا -) روحاني2  
  تداوم حيات روح در برزخ و افزايش مراتب آگاهي آن -) جسماني3  
  تداوم حيات روح در برزخ و افزايش مراتب آگاهي آن -) روحاني4  

  413142كد سؤال: 
  كند؟ ، عليّت كدام گزينه را تبيين مي»شور، نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار براي انسان معتقد به معاد«معلوليت  -43

  )ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في االرض(پاداش نيست و اعتقاد به مفهوم آيۀ  رهايش در اين دنيا بي) اطمينان او از اينكه كا1  
  )ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في االرض(دلبستگي او به دنيا و متعلقات آن و اعتقاد به مفهوم آيۀ   ) عدم2  
  پاداش نيست و اهميت تالش براي هموارسازي راه آزادي ديگران، براي او ينكه كارهايش در اين دنيا بي) اطمينان او از ا 3  
  دلبستگي او به دنيا و متعلقات آن و اهميت تالش براي هموارسازي راه آزادي ديگران، براي او  ) عدم4  

  467019كد سؤال: 
 مـن و قائلهـا هـو كلمة إنّها كلّا تركت فيما صالحا عملأ يلعلّ ارجعون ربّ قال الموت محدهأ  جاء إذا حتّي( آيۀ شريفۀ قسمت كدام در دقت از -44

  است؟ مشهود دهند، يم خدا به كه يا وعده به گنهكاران بودن مشكوك )يبعثون يوم إلي برزخ ورائهم
  )تركت فيما صالحا عملأ يلعلّ( )2  )ارجعون ربّ قال الموت حدهمأ  جاء إذا حتّي() 1  
 )يوم يبعثون إلي برزخ ورائهم من و() 4    )قائلها هو كلمة إنّها اكلّ() 3  

  475929كد سؤال: 
  كدام است؟» النّاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا«پيام مستنبط از روايت نبوي  -45

  باشد. ) حيات دنيوي انسان، موقت و داراي سرآمدي معين مي1  
  به مرگ است. ) بيداري انسان نتيجۀ رهايي او از دام تغافل نسبت2  
  اي است كه فراروي ماست و راه گريز از آن، بيداري است.  ) مرگ پديده3  
   گذارند، پايان اندوهناكي به نام نيستي به سراغشان خواهد آمد. هايي كه پا به عرصۀ وجود مي ) همۀ انسان4  

  378081كد سؤال: 

  
46- Eating plenty of fruits and vegetables is ............... doing daily exercise. 
 1) healthier 2) the healthiest 3) as healthy as 4) healthy 

  324915كد سؤال: 
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66  47- A: How do you feel today? 
B: I’m ............... than yesterday. 

 1) good 2) better 3) as good as 4) the best 
  324873: كد سؤال

48- Which one cannot complete the following sentence? 
 “His ideas were ............... the teacher’s.” 
 1) as amazing as  2) worse than 
 3) the most interesting  4) better than 

  378016كد سؤال: 
49- A: Why did you choose the red car finally, not the green one? 

B: The green car was certainly ............... but it was ............... . 
 1) good – the most expensive 2) better – more expensive 
 3) the best – more expensive 4) good – as expensive as 

  378015كد سؤال: 
50- Blood is a type of ............... that takes important materials to the cells. 
 1) drop 2) liquid 3) detail 4) microbe 

  406757كد سؤال: 
51- His mother was often ............... her husband in front of their daughter. 
 1) increasing 2) wondering 3) defending 4) creating 

  338508كد سؤال: 
52- White blood cells protect our body ............... microbes. 
 1) against 2) at 3) above 4) without 

  320217كد سؤال: 
53- If you want to be healthy, you need to have more ............... fruit and vegetables.  
 1) difficult 2) ugly 3) real 4) fresh 

  320215كد سؤال: 
54- It’s important to ............... some free time to volunteer work, if you would like to study in a 

Canadian university. 
 1) donate 2) care 3) save 4) take 

  383937كد سؤال: 
 Cloze Test 

There are some strange ...(55)... about our ears. They don’t hear some noises. In every minute, 
our heart beats 72 times to ...(56)... the blood to all organs. The blood moves so fast and makes a lot 
of noise. Our planet also makes a lot of noise when it moves in its ...(57)... . We never hear such 
noises. 

  beat: تپش، تپيدن 
  328096كد سؤال: 

55- 1) facts 2) rings 3) nations 4) cells 
  328097كد سؤال: 

56- 1) defend 2) collect 3) pump 4) protect 
  328098كد سؤال: 

57- 1) plant 2) moon 3) planet 4) orbit 
  328100كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Iran is an amazing country with wonderful people. They all enjoy helping each other when there 
is a problem. One nice way people help each other is donating blood. There are many reasons why 
some people need more blood than the others. Some are sick and their body loses more blood than 
it can make. It means their body cannot make enough red cells. Others are injured in accidents, so 
they need more blood. It is interesting to know that giving blood doesn’t hurt you, and your body 
makes it soon. The only point is that we need to be completely healthy to donate blood. 

  325989كد سؤال: 
58- The word “it” in line 6 refers to ............... . 
 1) body 2) blood 3) problem 4) giving blood 

  325990كد سؤال: 
59- Iranian people are wonderful because they ............... . 
 1) are not interested in helping each other 2) are all healthy 
 3) need more blood than other people 4) like helping each other 

  325991كد سؤال: 
60- According to the passage, some people need more blood because ............... 
 1) their body is healthy.  2) their body can’t make enough red cells. 
 3) they need more white cells. 4) they need to donate blood. 

  325992كد سؤال: 
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  در كدام ربع دايرٔه مثلثاتي قرار دارد؟ ، عالمت نباشند هم tanو Sinولي ، عالمت بوده هم Cotو  Cosاگر  -61
  چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1  

  353605كد سؤال: 
  است؟ متفاوتها  حاصل كدام گزينه با ساير گزينه -62

  1 (35 ( a)  2 (3 315 (a )  3 (3 525 (a )  4 (1220 ( a)   
  297797كد سؤال: 

شدٔه كسر  ساده، عددي منفي باشد xاگر  -63
5 85 8

3 3
x x

x

 كدام است؟  

  1 (1  2 (x  3 (x  4 (1-  
  326567كد سؤال: 

 16تر  و مساحت دايرٔه كوچك 25تر  اند. اگر مساحت دايرٔه بزرگ درتو قرار گرفتهتو رو،  روبهسه دايره مطابق شكل  -64
  تواند باشد؟  شعاع دايرٔه مياني كدام مي، باشد

  1 (35   2 (17   
  3 (3  4 (8/3  

  378102كد سؤال: 
اگر  -65 232 8 2nn ،د طبيعي مقدار عدn كدام است؟  

  1 (15  2 (26  3 (13  4 (28  
  359441كد سؤال: 

  گذرد؟  از نقاط زير مي يك كدام از خط رو،  شكل روبهتوجه به  اب -66

  1 (3 23( , )   

  2 (2 3 1( , )   

  3 (2 3 1( , )    

  4 (3 0( , )   
  297281كد سؤال: 

حاصل عبارت  -67 
    

  
4 4 2Sin CosA Sin Cos

tan Cot
  كدام است؟ 

  1 (1  2 (  Sin Cos  3 ( 2 22Sin Cos  4 ( 21 Cos   
  289313كد سؤال: 

حاصل عبارت  -68 4 63 5A a a كدام است؟  

  1 (12 7a a  2 (24 15a a  3 (12 5a a  4 (24 13a a  
  289306كد سؤال: 

   چند درجه است؟ هاي برابر دارند. زاويۀ  رو مساحت دو شكل روبه -69

  1 (30  

  2 (45  

  3( 60   

  4( 90  
  383879كد سؤال: 

  است. مجموع مكعبات اين اعداد كدام است؟ 19برابر ها  آن و مجموع مربعات 5موع دو عدد برابر مج -70
  1 (125  2 (100  3 (91  4 (80  

  291822كد سؤال: 
حاصل عبارت  -71

 3
6

2 2
  كدام است؟ ، بعد از گويا شدن 

  1 ( 3 34 2 2 4  2 ( 34 3 2  3 ( 32 2  4 ( 3 34 2 2 4  
  378104كد سؤال: 

3حاصل  -72 3105   كدام است؟  95
  1 (2015000  2 (215000  3 (2001500  4 (2150000  

  378106كد سؤال: 
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Aحاصل عبارت  -73  88 x x x   3 26 12 xازاي  به 8  3 5   كدام است؟ 2
  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

  383877كد سؤال: 

tanحاصل ، در ناحيۀ سوم باشد xاگر انتهاي كمان متناظر با زاويۀ  -74 xA Sinx
tan x



2

2
   كدام است؟ 1

  1 (Sin x2  2 (tan x  3 (1-  4 (1   
  291819كد سؤال: 

  توانند باشد؟ كدام مي Aو  D ،C ،Bنقاط  رو روبهر شكل د -75

  1 (A a , B a , C a , D a    3 2   

  2 (A a , B a , C a , D a    3 2 3  
  3 (A a , B a , C a , D a    4 5 4 3  
  4 (A a , B a , C a , D a    4 3 4 5  

  383890كد سؤال: 

  

  هاي عصبي در لولۀ گوارش انسان باشد؟ هاي ياخته شبكهاز وظايف  تواند نميكدام گزينه  -76
  هاي ديوارٔه معده ) ترشح مادٔه قليايي از ياخته2  در ميان در رودٔه باريك  هاي انقباضي يك ) ايجاد حلقه1  
  ) افزايش ترشح ليزوزيم بزاق در دهان4  ها ) افزايش حركت كرمي در زمان دفع مدفوع در كولون3  

  486355كد سؤال: 
  تر است؟ دام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسبك -77

  »مركز بلع در ............... با ارسال پيام به ............... ، در هنگام بلع«  
  شود. النخاع موجب ارسال پيام براي توقف دم مي مركز تنفس در بصل -النخاع ) بصل1  
  شود. مركز تنفسي در مغز موجب پايين آمدن برچاكناي و بسته شدن ناي مي -) پل مغزي2  
  كند. بند جلوگيري مي مركز تنفس در همان اندام از ارسال دستور انقباض ميان -النخاع ) بصل3  
  كند. النخاع دستور خاتمۀ دم و تنظيم مدت زمان دم را صادر مي بصل -) پل مغزي4  

  486356كد سؤال: 
  تشخيص هستند؟ قابل كند كه در سطح اين برش از يكديگر هايي اشاره مي كدام گزينه به سوراخ، با برش سطحي از شش گوسفند -78

  سياهرگ -سرخرگ -نايژك -) نايژه2    سياهرگ -سرخرگ -) نايژه1  
  سياهرگ -سرخرگ -حبابك -نايژك -نايژه -) ناي4  سياهرگ -سرخرگ -نايژك -نايژه -) ناي3  

  486357ؤال: كد س
  تر است؟ كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب -79

  ...............» ، در همۀ افراد مبتال به چاقي«  
  يابد. ها افزايش مي رساني به شش ) احتمال كاهش خون1  
  ) مصرف بيش از اندازٔه غذا تنها عامل اين اختالل است.2  
  است.افزايش يافته  1) احتمال ايجاد ديابت نوع 3  
  شود. ) ذخيرٔه چربي در كبد منجر به كبد چرب مي4  

  486358كد سؤال: 
  قطعاً ...............، هاي فرد افزايش يافته است زماني كه فاصلۀ بين جناغ و مهره، طي تنفس فردي سالم -80

  اي داخلي در حال انقباض هستند. دنده هاي بين ) ماهيچه1  
  ود به سر فرد است.ترين حالت خ بند در نزديك ) ميان2  
  هاي گردني به افزايش اين فاصله كمك كرده است. ) انقباض ماهيچه3  
  اند. اي طول خود را كاهش داده دنده هاي بين ) برخي ماهيچه4  

  486359كد سؤال: 
  درست است؟، هاي يك انسان سالم كدام گزينه در رابطه با شش -81

  فته است.بر گر  هر دو شش را در ،) يك پردٔه جنب دو اليه1  
  اند. ها تشكيل داده ها و نايژك حبابك، ترتيب ها را به ) بيشترين حجم شش2  
  ه شده است.ماند  باقيباعث ايجاد هواي  ،) فشار كمتر فضاي جنب نسبت به جو3ّ  
  علت قرينه بودن داراي حجم و گنجايش يكساني هستند. ها به ) شش4  

  486360كد سؤال: 
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شود به  اين شكل مربوط مي» ب«اكسيد در دم و بازدم است. در صورت مشاهدٔه حباب در ظرف  دي كربن به تشخيص ميزان مربوط   رو شكل روبه -82 9
  دهد. ............... و مايع ظرف ............... زودتر از ديگري تغيير رنگ مي

  »الف« -) دم1  

  »الف« -) بازدم2  

  »ب« -) دم3  

  »ب« -) بازدم4  
  486361كد سؤال: 

  قطعاً ..............، هر بخشي از لولۀ گوارش كه ............... -83
  كند. هاي گوارشي را به واحدهاي سازندٔه خود تبديل مي مولكول -) داراي آنزيم است1  
  اي گليكوپروتئيني عبور كرده است. از اليهشده  هاي جذب مولكول -شود ) در آن جذب انجام مي2  
  كند. هاي گوارشي ترشح مي آنزيم -صفاق است ) اليۀ بيروني آن جزئي از3  
  كند. هاي خوني و لنفي پرز وارد مي ها را به رگ مولكول -خوردگي است ) داراي چين4  

  486362كد سؤال: 
  كدام گزينه درست است؟، گذاري اجزاي زير در رابطه با پارامسي با توجه به نام -84

  وئول دفعيج) واك  ب) واكوئول گوارشي  الف) واكوئول غذايي  
  شود. هاي حاوي آنزيم گوارشي متصل مي به كيسه» الف«برخالف » ب) «1  
  شود. به غشايي از جنس فسفوليپيد متصل مي» الف«برخالف » ج«) غشاي 2  
  شود. ها تشكيل مي در بخشي مرتبط با مژك، »ج«برخالف » الف) «3  
  داراي مواد مغذي است.، »ج«و برخالف » ب«برخالف » الف) «4  

  486363د سؤال: ك
  درستي بيان شده است؟ كدام گزينه در رابطه با حبابك به -85

  بلعند. هايي كه از مجاري تنفسي عبور كرده است را مي ناخالصي، هاي ايمني ديوارٔه حبابك ) ياخته1  
  كند. رساني مي شود كه شبكۀ مويرگي اطراف حبابك را خون ها از طريق سرخرگي تأمين مي ) خون اطراف حبابك2  
  هاي موجود در يك كيسۀ حبابكي همگي مستقيماً به نايژك مبادله متصل هستند. ) حبابك3  
  هاي پوششي حبابك در بعضي نقاط فاقد غشاي پايه هستند. ياخته، علت سهولت انتشار گازهاي تنفسي ) به4  

  486364كد سؤال: 
  هاي اين رابطه درست است؟ طه با مولكولاي است. كدام گزينه در راب رابطۀ زير مربوط به تنفس ياخته -86

ATP ب  اكسيد  دي كربنADP P    الف گلوكز  
  شود كه ياخته انرژي مصرف نكند. منحصراً به طريقي وارد ياخته مي» الف«) مولكول 1  
  شود. در رودٔه باريك توليد مي، ها از پروتئين اسيد ضمن توليد آمينو» ب«كول ) مول2  
  شود. ها يافت مي ها برخالف سياهرگ در خوناب سرخرگ» الف«) مولكول 3  
  كند. فقط از كانال پروتئيني عبور مي، اي است كه براي خارج شدن از ياخته فراورده» ب«) مولكول 4  

  486365كد سؤال: 
  ينه در رابطه با اعمال دستگاه تنفسي درست است؟كدام گز  -87

  مسئول ايجاد كلمات در صحبت كردن است.، تر از حلق قرار دارد ) بخشي از دستگاه تنفس كه كمي پايين1  
  هاي هواي دمي مؤثر هستند. در از بين بردن ميكروب، ) ترشحات مخاطي بيني همانند بزاق دهان2  
  شود. منجر به گرم شدن هواي دمي و در بعضي مواقع خونريزي از بيني مي، ها ه ساير مخاط) نازك بودن مخاط بيني نسبت ب3  
  كند. صورت پرفشار فقط از بيني خارج مي اين است كه هوا را به، ) يكي از سازوكارهاي خروج مواد خارجي از دستگاه تنفس4  

  486366كد سؤال: 
  ؟كدام موارد براي تكميل عبارت زير مناسب هستند -88

  »صورت ............... انجام شود. تواند به جايي گاز تنفسي .............. در خون مي جابه«  
  محلول در خوناب -اكسيد دي كربن ب)     محلول در خوناب -الف) اكسيژن  
  اتصال به هموگلوبين -اكسيد دي كربن د)   تبديل به مولكول ديگري -ج) اكسيژن  
  د -ج -ب -) الف4  د -ب -) الف3  د -ب -) ج2  ج -) الف1  

  486367كد سؤال: 
  كدام گزينه در اين رابطه درست است؟، گذاري شوند ترتيب از داخل به خارج شماره به، هاي لولۀ گوارش و ناي در صورتي كه اليه -89

  تند.اي هس از نوع استوانه، هاي پوششي لولۀ گوارشي هاي اليۀ اول ناي همانند همۀ ياخته ترين ياخته ) دروني1  
  هاي ترشحي است. داراي ياخته، ) اليۀ اول لولۀ گوارش در بعضي نقاط برخالف اليۀ دوم ناي2  
  ) اليۀ چهارم لولۀ گوارش در بعضي نقاط با اليۀ چهارم ناي مجاور است و بافتي مشابه آن دارد.3  
  ده است.هاي اليۀ سوم مع هايي وجود دارد كه كامالً مشابه بافت ) در اليۀ سوم ناي بافت4  

  486368كد سؤال: 
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  هستند؟ نادرستشده  متن زير در رابطه با دستگاه گوارش انسان است. چند مورد از موارد مشخص -90  1010
وابسته به پرزهاي موجود در سطح . ميزان جذب اين مواد انجام شده استجذب ، يافته از فضاي درون رودٔه باريك با خروج مواد غذايي گوارش«  

. اين رويداد در زنند آسيب مي. افراد مبتال به سلياك با خوردن مواد داراي گلوتن به پرزهاي رودٔه باريك خود وارٔه رودٔه باريك استهاي دي ياخته
  .»خوني شود تواند منجر به سوءتغذيه و كم مينهايت 

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  486369كد سؤال: 

  ست؟كدام گزينه در رابطه با لولۀ گوارش انسان درست ا -91
  شود. هاي عصبي موجود در اليۀ زيرمخاطي انجام مي هاي ياخته واسطۀ شبكه محيط دهان به pH) تنظيم 1  
  شود. باعث خنثي شدن اسيد معده مي، تأثير سكرتين توسط كيسۀ صفرا همانند برخي مواد تحتشده  ) مواد ساخته2  
  پس از غذا خوردن داراي گاسترين است.، هاي جذب شده است ) خون اندامي كه محل ذخيرٔه برخي ويتامين3  
  اي صاف و فاقد پرز است. داراي ديواره، ) بخشي از رودٔه بزرگ كه به مخرج متصل شده است4  

  486370كد سؤال: 
  طور حتم ............... به، ............... قرار دارد جزئي از دستگاه تنفس كه در بخش -92

  كند. در جهت تنظيم هواي ورودي و خروجي نقش ايفا مي با دريافت هواي دمي -اي ) مبادله1  
  هايي با زوائد مژكي تشكيل شده است. هاي خود از ياخته در تمام قسمت -) هادي2  
  در سطح داخلي خود داراي مايعي با نيروي كشش سطحي است. -اي ) مبادله3  
  دارد. ا باز نگه ميهميشه راه ورود و خروج هوا ر ، كمك ساختارهاي اطراف خود به -) هادي4  

  486371كد سؤال: 
  چند مورد از موارد زير در رابطه با گوارش در هيدر درست است؟ -93

  شود. صورت شيميايي انجام مي گونۀ خود به الف) گوارش در اين جاندار مشابه ساير آغازيان هم  
  گيرد. ب) غذا طي شكار شدن و عبور از دهان تحت گوارش مكانيكي قرار مي  
  توانند با حركات خود به گوارش كمك كنند. ها داراي زوائدي هستند كه مي برخي ياخته، رون حفرٔه گوارشي اين جاندارج) د  
  كنند. بري مواد غذايي را دريافت مي هاي پوشانندٔه حفرٔه گوارشي با درون د) برخي ياخته  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  486372كد سؤال: 
سـنج درسـت  صورت زير است. كدام گزينه قطعاً در رابطه با اين فرد از زمان اتصال به دم به وانگارٔه  است و دم سنجي قرار گرفته فردي تحت دم -94

  است؟
هاي گردني فرد منقـبض شـده  براي بار چهارم ماهيچه Dتا  C) از زمان 1  

  تا براي بار اول به حداكثر دم برسد. است
يتر حجم ذخيرٔه بازدمي طي ل ميلي 4000با خارج كردن  Eتا  D) از زمان 2  

ه ماند  باقيها  ه در ششماند  باقيليتر هواي  ميلي 1000، يك بازدم عميق
  است.

پنج نوع ماهيچۀ تنفسي مجموعاً چهارده انقبـاض را ، Hتا  A) از زمان 3  
  اند تا دم و بازدم به اين صورت ثبت شود. ايجاد كرده

هوايي مطابق با ، ميقطي يك دم عميق و يك بازدم ع Gتا  E) از زمان 4  
  ظرفيت تام را به دستگاه تنفس وارد و از آن خارج كرده است.

  486373كد سؤال: 
  اندامي قرار دارد كه ...............، خوار در انسان از نظر ساختار بالفاصله پس از اندام همتاي ............... پرندٔه دانه -95

  شود. محتويات خود مي pHوجب افزايش اي به خون م با وارد كردن ماده -) سنگدان1  
  شود. هاي بيشتري مي خوردگي جهت عملكرد بهتر دچار چين، با ورود غذا به آن -دان ) چينه2  
  افزايش توليد خود است.، نوعي آنزيم را توليد كرده كه يكي از وظايف آن -) سنگدان3  
  ام وظايف مغز استخوان مؤثر است.مستقيماً بر انج، با توليد و ترشح نوعي ويتامين -دان ) چينه4  

  486374كد سؤال: 

  

  است؟ نادرستزير  هاي گزينهيك از  كدام -96
  ) جامدهاي بلورين غالباً نتيجۀ سرد كردن آرام مايع هستند.1  
  مانند. گر ميدر كنار يكدي، كنند سبب نيروهاي الكتريكي كه به يكديگر وارد مي به ) ذرات جسم جامد2  
  جامدهاي بلورين هستند. ويخ و بسياري از مواد معدني جز ، الماس، نمك، ) فلزها3  
  گونه نوساني ندارند. امكان هيچ، ها دهندٔه آن ) علّت شكل و حجم معيّن جامدات اين است كه ذرّات تشكيل4  

  430733كد سؤال: 

 

 

  »پیوستگی معادلۀ« ابتدای تا ۲ فصل :۱ فیزیک

´ 40  
پيشنهادي زمان  

1000
2000

3000

4000

5000

GE

C

B

D F

H

A
 


´\e

·I¶p



 

 

صيلي 
سال تح

00
 - 

99
  

آزمون
 

ارزشيابي
 

ت
شرف

پي
 

صيلي
تح

 
مرحل
4 ة

 
(رشت
 ة

علوم تجربي
(  

 است؟ نادرستي زير در مورد پديدٔه مويينگ هاي گزينهيك از  كدام -97 11
  دهد. هاي مايع و سطح لولۀ مويين رخ مي هاي مايع، با دگرچسبي ميان مولكول چسبي بين مولكول علت اختالف اندازٔه نيروهاي هم اين پديده به )1  
  گيرد. كمك پديدٔه مويينگي صورت مي ، به) نوشيدن نوشابه با ني2  
  افتد. ي اتفاق ميعلت پديدٔه مويينگ به، ) نفوذ و پخش آب در حبّۀ قند3  
  يابد. ارتفاع آب داخل آن افزايش مي، ) با كم كردن قطر لولۀ مويين4  

  430901كد سؤال: 
  دهد؟ درستي نمايش مي ايم. كدام شكل سطح آب در اين لوله و اطراف آن را به اندود كرده سطح بيروني يك لولۀ مويين را روغن -98

  1 (  2 (  3 (  4 (  
  431075كد سؤال: 

/gو چگالي مايع داخل ظـرف  Pa510 ي محيطاگر فشار هوا -99
cm31 اخـتالف ، باشـد 5

m(gاست؟  Nاي مايع در نقطۀ   يمانهچند برابر فشار پ Nو  Mفشار ميان نقاط  )
s

 210   

  1 (3
2   

  2 (6  

  3 (3  

  4 (4  
  430410كد سؤال: 

1اندازٔه  به، تر از قاعدٔه آن است كه دهانۀ آن باريك رو روبهدر ظرف  -100 8/ kg 250ايم. مساحت كف ظـرف  آب ريختهcm  40و ارتفـاع آبcm 

10اي آب وارد بر كف ظرف چند نيوتون است؟ ( است. نيروي ناشي از فشار پيمانه Ng
kg

  وJA
kg
m

    است.) 31000

  1 (16  
  2 (18  
  3 (20  
  4 (22  

  430563كد سؤال: 
30روي سطح مايعي به چگالي  cm10شكل مكعب با طول ضلع  چوب به مطابق شكل، يك قطعه -101 8 g/

cm
از ارتفـاع  cm2طوري كـه  به ؛شناور است 

10آن بيرون از مايع مانده است. اختالف نيروي مايع به سطح زيرين چوب با نيروي هوا به سطح بااليي چوب، چند نيوتون است؟ ( Ng
kg

(   

  1 (6  

  2 (4/6  

  3 (6/7  

  4 (8  
  430566كد سؤال: 

 Bو  Aحـاوي آب اسـت. اخـتالف فشـار دو نقطـۀ رو،  روبـهدر شـكل شده  ظرف نشان داده -102

)B AP P چند بار ((bar) است؟JA
N kg(g , , bar Pa)
kg m

    5
310 1000 1 10   

  1 (1/0  
  2 (06/0  
  3 (05/0  
  4 (01/0  

  430706كد سؤال: 
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/gفشارسنجي را درون مايعي به چگالي  -103  1212
cm31 چند كيلوپاسكال بر آنچـه ، رود متر كه فشارسنج پايين مي سانتي 50ازاي هر  بريم. به فرومي 2

N(gشود؟  اضافه مي، دهد كه نشان مي )
kg

 10   

  1 (2  2 (4  3 (6  4 (8  
  430915كد سؤال: 

30لولـۀ مايـل بلنـدي حـاوي مـايعي بـا چگـالي ، شـكل مطابق -104 9 g/
cm

  اسـت. فشـار در كـف ايـن لولـه چنـد كيلوپاسـكال اسـت؟ 

 )H¼ÀP Pa Ngو  510
kg

 10(  

  1 (120  
  2 (145  
  3 (190  
  4 (200  

  431166كد سؤال: 
و سطح مقطع دو شاخه يكسـان اسـت. اگـر در يكـي از  1Pبرابر  Aه در حال تعادل است و فشار در نقطۀ رو، جيو  شكل روبه  Uدر لولۀ  -105

2هـد شـد. خوا 2Pبرابـر  Aرسد و فشار در نقطۀ  مي 4cmدميده شود، اختالف ارتفاع جيوه در دو شاخه به  ها هوا شاخه 1P P  چنـد
  متر جيوه است؟  سانتي

   ) صفر1  

  2 (2  

  3 (4  

  4 (8  
  430057كد سؤال: 

و ارتفاع ستون جيوه در دو شاخۀ لوله يكسـان اسـت.  20cmHgاي گاز داخل مخزن    فشار پيمانه، ابتدا شير مخزن بستهرو،  روبهدر شكل  -106
............... ، Bو  Aاخـتالف فشـار دو نقطـۀ ، رود و پـس از تعـادل متر باال مي جيوه در شاخۀ سمت چپ ............... سانتي، را باز كنيم اگر شير
  شود.  متر جيوه مي سانتي

  صفر  -20) 1  

  صفر -10) 2  

  3 (20- 20  

  4 (10- 10  
  430195كد سؤال: 

gلي مقداري مايع با چگارو،  در شكل روبه -107
cm

 1 اسـت. چنـد  cm1و  cm3، شكلUهاي لولۀ  قطر شاخهشكل قرار دارد و Uدرون لولۀ  32

gمتر مكعب مايع به چگالي  سانتي
cm

 2     متر باال رود؟ سانتي 2ت به شاخۀ سمت چپ اضافه كنيم تا سطح مايع در شاخۀ سمت راس 31

  1 (10   

  2 (2   

  3 (12   

  4 (8   
  430395كد سؤال: 
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/gبه چگالي  متري از يك مخزن (بدون درپوش) مايع 12فشار در عمق ، بار است 9/0در محلي كه فشار هوا  -108 13
cm31 چنـد برابـر فشـار در ، 5

mgمتري از همان مخزن است؟ ( 8عمق 
s

 barو  210 Pa 51 10(  

  1 (9
7  2 (4

3  3 (6
5  4 (3

2   
  430533كد سؤال: 

 ايِ گـاز درون مخـزن  هاي مساوي از آب و گليسيرين است. اگر فشـار پيمانـه شكلي را در نظر بگيريد كه محتوي حجم Uلولۀ ، مطابق شكل -109

/ kPa1 )kgچگالي گليسيرين چند كيلوگرم بر متر مكعب، باشد 2 )
m3  از آب است؟ بيشترN(g )

kg
 10  

  1 (350   

  2 (250  

  3 (200  

  4 (100  
  430645كد سؤال: 

81دهد. اگر فشار گاز مخزن  نشان ميدر يك محيط يكسان ها را  يك فشارسنج هوا و يك فشارسنج شاره، رو شكل روبه -110 6/ kPa ارتفاع ، باشد

h ود؟متر خواهد ب چند سانتي½¼Ã]
kg N( , g )

kgm
  313600 10  

  1 (7  

  2 (9  

  3 (13  

  4 (15  
  430705كد سؤال: 

 

رنگ شعله ، ) نيترات را با افشانه روي شعله بپاشيمIIهاي آن ................ است و اگر مقداري از محلول مس ( رنگ شعلۀ فلز سديم و همۀ تركيب -111
  ............... است.، از هنگامي كه از محلول ليتيم نيترات استفاده كنيم، در اين حالتشده  موج نور منتشر تغيير كرده و طول

  بلندتر -زرد) 4  تر بلند -سبز) 3  تر كوتاه -سبز) 2  تر كوتاه -زرد) 1  
  353719كد سؤال: 

  كند؟ ميانرژي بيشتري مبادله ، هاي الكتروني در اتم هيدروژن يك از انتقال كدام -112
  1 (n n  2 1  2 (3 2n n    3 (5 4n n    4 (4 3n n     

  320139كد سؤال: 
  درست است؟، )X( رو روبهدر شكل شده  مشخص هاي زير در مورد زيراليۀ چه تعداد از عبارت -113

  پذيرد. صرهاي دورٔه پنجم جدول تناوبي الكترون ميالف) اين زيراليه در عن  

nب) مقدار    l  است. 7براي اين زيراليه برابر با  

  جاي دارد.، الكترون 50پ) اين زيراليه در اليۀ الكتروني با گنجايش حداكثر   

  الكترون را دارد. 6حداكثر گنجايش ، ت) اين زيراليه  

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  
  322911كد سؤال: 

 

 

 »هواکره در پذیر واکنش اکسیژن، گازی« ابتدای تا ۲ فصل و »نرشی طیف و نور نرش« ابتدای از ۱ فصل :۱ شیمی

´ 25
پيشنهادي زمان

h

pI¬

½¼Ã]½¼Ã]

oÿÅ nIzÎ
cm69

cm60JA
¸ÄoÃvÃ±¬

pI¬ ·qh¶

¥pIº à¾Tw¼Q

7s

6s

5s

4s

3s

2s

1s

X

4f4d



  

 

لي
صي
تح

ل 
سا

00 - 
99  

ون
زم
آ

 
بي
شيا

رز
ا

 
ت
رف
ش
پي

 
لي
صي
تح

 
حل
مر

 4 ة
شت
(ر

 ة
بي
جر
م ت
علو

(  

  ترين اليه وجود دارد.  و ............... الكترون در بيروني 1............... الكترون با ، 34Seدر آرايش الكتروني  -114  1414
  1 (18- 8  2 (18- 6  3 (16- 6  4 (16- 4  

  297562كد سؤال: 
  است؟ نادرستنه كدام گزي -115
  پذيرند. الكترون مي، اي در عنصرهاي دورٔه چهارم جدول دوره، 4pو  4s ،3dهاي  ) زيراليه1  
  قرار دارند. 3dو  4sهاي  هاي ظرفيت در زيراليه الكترون، دورٔه چهارم جدول تناوبي d) در عنصرهاي دستۀ 2  
  است.  29Cuدر اتم ها  آن نصف تعداد، 24Crدر اتم  2ها با  ) تعداد الكترون3  
  طور كامل پر شده است.  بهها  آن اليۀ سوم الكتروني فقط دو عنصر وجود دارند كه، ) در عنصرهاي دورٔه چهارم4  

  297571كد سؤال: 
نسـبت  16Sبـا هـم ............... و در اتـم  7Nو  20Caهـاي  هـا در اتـم الكترون تعـداد تـك، هـا اي اتم نقطه -با توجه به آرايش الكترون -116

  ها برابر با ............... است. الكترون ها به تك الكترون جفت
  2 -) نابرابر4  2 -) برابر3  1 -) نابرابر2  1 -) برابر1  

  322886كد سؤال: 
  درست است؟، 34Cو  16Bو  21Aهاي  هاي زير دربارٔه اتم چه تعداد از عبارت -117
  به يك كاتيون و يك آنيون پايدار تبديل شوند.توانند  ترتيب مي به Bو  Aهاي  الف) اتم  
  اي مشابهي هستند. نقطه -داراي آرايش الكترون، Cو  Bهاي  ب) اتم  

3Aاي است و يون  جدول دوره dجزء عنصرهاي دستۀ  Aپ)     رسد. به آرايش پايدار گاز نجيب نمي  
  است. Aدو برابر  Cهاي ظرفيتي  ت) شمار الكترون  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  322906كد سؤال: 
كدام گزينه درسـت ، باشد 17Clدر اتم  p3ۀ هاي زيرالي دو برابر تعداد الكترون، 3Aاتمي  در يون تك 3dهاي زيراليۀ  تعداد الكتروناگر  -118

  است؟
  گروه نيست. هم 13Alبا  Aعنصر ) 1  
  جدول تناوبي هستند. dجزء عناصر دستۀ ، 28Niو  Aعنصر ) 2  
  است. 6Cهاي ظرفيتي  بيشتر از تعداد الكترون، Aهاي ظرفيتي عنصر  تعداد الكترون) 3  
  است. 6برابر با ، به اليۀ آخر آن Aهاي اليۀ ماقبل آخر عنصر  نسبت تعداد الكترون) 4  

  353724كد سؤال: 
  تري است؟ ها عدد بزرگ ها به كاتيون نسبت شمار آنيون، در كدام گزينه -119

   ) سديم برميد4  ) آلومينيم اكسيد3  كلسيم يديد) 2  ) ليتيم نيتريد1  
  323693كد سؤال: 

  كدام گزينه درست است؟ -120
  1 (2CaCl ، يك تركيب يوني چندتايي وNaCl ،.يك تركيب يوني دوتايي است  
  اند. هايي وجود دارند كه از چند يون تشكيل شده مولكول، هاي يوني ) در ساختار تركيب2  
  ها است. اي از رفتار شيميايي مولكول نشانه، ) از دست دادن يا گرفتن الكترون3  
  هاي يوني شامل تعداد بسيار زيادي يون با آرايش منظم هستند. ) تركيب4  

  326503كد سؤال: 
  كدام گزينه در مورد آمونياك درست است؟ -121

  اند. تايي رسيده هشت به آرايشها  آن اتم است كه همۀ 4هايي با  ) داراي مولكول1  

3Nهاي  ) متشكل از يون2     وH .است  
  شود. سه پيوند اشتراكي ديده مي، هاي آن يك از مولكولهر ) در 3  
  است. Hو  N) جرم مولي آن برابر با مجموع جرم مولي 4  

  326507كد سؤال: 
اي جاي دارد. فرمول تركيب حاصل از اين دو عنصـر و نـوع  و گروه دوم جدول دوره 6در دورٔه  Yوه هفدهم و عنصر و گر  5در دورٔه  Xعنصر  -122

  كدام است؟ها  آن پيوند ميان
  1 (2YX- 2  كوواالنسي (YX- 3  يوني (YX- 2) 4  كوواالنسيYX- يوني  

  326512كد سؤال: 
  گزينه درست است؟  كدام -123
  ترين اليه به زمين (تروپوسفر) قرار دارد. در نزديك، درصد از حجم هواكره 75) حدود 1  
  يابد. فشار هوا كاهش مي، با افزايش ارتفاع، هاي اول و سوم هواكره برخالف اليۀ دوم ) در اليه2  
  هوا متغير بوده و ميانگين بخار آب در هوا حدود يك درصد است. ) ميزان رطوبت3  
  شوند. هايي سودمند مي همگي منجر به توليد فراورده، هاي شيميايي ميان گازهاي موجود در هواكره ) واكنش4  

  326749كد سؤال: 
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(  

چند برابر دماي سـطح آن ، كيلومتري از سطح زمين 5/4دما برحسب كلوين در ارتفاع ، باشد C5اي برابر با  اگر دماي سطح زمين در منطقه -124 15
  برحسب درجۀ سلسيوس است؟

  1 (0/52  2 (4/29  3 (2/49  4 (2/50  
  471802كد سؤال: 

  ) درست است؟18Arآرگون ( در موردكدام گزينه  -125
  اي است. دول دورهج 18متعلق به دورٔه چهارم و گروه ) 1  
  دومين گاز فراوان در ميان اجزاي هواكره در اليۀ تروپوسفر است.، پس از اكسيژن) 2  
  رود. كار مي كاري فلزها به اثر در جوشكاري و برش عنوان محيط بي به) 3  
  سمّي است.، پذيري باالي خود دليل واكنش به) 4  

  354299كد سؤال: 
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دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۴

ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز نشدا

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال صویرت
ـاگرام  صفحۀ به، خود تبلت یا و اینست
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 روز در دو، گزینـه ۵ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ دی ۲۶ 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 ۴ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه 

 روی بـر شـده، اعالم اطالعیۀ 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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  1 فارسي 7تا  5هاي  درس*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -1

 /بهبود432633كد سؤال: 
  معاش: زندگي، زيست، زندگاني كردن  

  1 فارسي 7تا  5هاي  درس*  دانش: حيطه* متوسط : سؤال مشخصات ▲  1نۀ پاسخ: گزي -2
  /امال432373كد سؤال: 

  عداوت: دشمني (عدو: دشمن)  
  1 فارسي 7درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3

  /امال432431كد سؤال: 
» حـيّ«است كـه از » حيات«خانواده است. شكل درست آن  طه و محيط و احاطه هماي از خانه است كه با حي معني محّوطه به» حياط: «1گزينۀ   

  معني زندگي برگرفته شده است. به
  بيايد.» قصّه«نادرست است و چون با خواندن همراه است، بايد » غصّه: «3گزينۀ   
است كه در اين » بلند شدن و روي پا ايستادن«معني  به» خاستن«است. » نخواست«، امالي نادرست دارد و درست آن »نخاست«: فعل 4گزينۀ   

  بيت وجهي ندارد.
  1 فارسي 7تا  5هاي  درس*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -4

  /امال432370كد سؤال: 
  ها: امالي درست واژه  
  مالحت -ريحان -تقدير -اسرار  

  1 فارسي 7درس  * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -5
  /امال432365كد سؤال: 

  ها عبارتند از: هاي مسجّع در گزينه واژه  
  : مقسوم و معلوم1گزينۀ   
  : ساخته و پرداخته3گزينۀ   
  : هامون و خون4گزينۀ   

  )هاي ادبي جامع آرايه( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال432012كد سؤال: 

  ) محبت2 ) خورشيد1ايهام دارد: » مهر« )لفا  
  داند نه آمدن خورشيد. حسن تعليل: عامل روشنايي روز را نور روي ممدوح مي )ب  
  آميزي: شنيدن بو حس )ج  
  استعاره از خورشيد است.» گوهر مشرق« )د  

  1 فارسي 6و  5هاي  درس*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -7
  /امال479485ؤال: كد س

داشته باشد، پس ما بايد در همۀ ابيات اين دو آرايه را بررسي كنيم. » استعاره«نداشته باشد و » ايهام«بيت پاسخ بايد داراي دو ويژگي باشد،   
ايهام ندارد، ولي استعاره هم ندارد.  4شوند. گزينۀ  ايهام دارند) و اين دو گزينه با ايهام رد مي» قلب«و » بو«ترتيب  ايهام دارند (به 2و  1هاي  گزينه

گفتن   ترتيب استعاره از زيبارو و چالۀ چانۀ يار است و سخن به» چَه«و » يوسف مصري«هر دو شرط برقرار است؛ ايهام وجود ندارد،  3در گزينۀ 
  زنخدان يار تشخيص و استعاره است.

  1 فارسي 6 درس*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -8
  /امال479495كد سؤال: 

  اليه نقش ضمير: مضاف بد يا نيكوست  ت: اگر صورت حال1بيت   
  نقش ضمير: متمم لگد زند  تو: اگر دشمن از پستي همّت به 2بيت   
  نقش ضمير: متمم ببخشند  توبيني به : اگر چشم خدا3بيت   
  نقش ضمير: متمم كسي مشكلي بپرسد  تو: اگر از 4بيت   
  متفاوت است. 1شود نقش ضمير در بيت گزينۀ  طور كه ديده مي همان  

  1 فارسي 7درس *  كاربرد: حيطه* ساده : سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -9
  /امال432420كد سؤال: 

  آيد. حساب مي شود و واژٔه دوتلفّظي به تلفّظ مي »گر و كارِگركاْر«در اين گزينه به دو صورت » كارگر«واژٔه   
  1فارسي  7درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4اسخ: گزينۀ پ -10

  /امال431500كد سؤال: 
  قرينۀ لفظي است:  حذف به 4قرينۀ معنايي است، در گزينۀ  به 4جز گزينۀ  به ها  حذف فعل در عبارت صورت سؤال و همۀ گزينه  
  .هركسي را آتش در دل است و اين بيچاره را آتش در جان [است]  
  جمله)/ كار او باريك [است] و هركه تو را نشناسد راه او تاريك [است]. : الهي (شبه1گزينۀ   
  : يك چند به ياد تو نازيدم، اينم بس [است] كه صحبت تو را ارزيدم.2گزينۀ   
  دهم] كه ما را در سايۀ غرور ننشاني.   : به حقّ [سوگند مي3گزينۀ   
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  1 فارسي 7درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -11
  /امال431918كد سؤال: 

  گويند. بندي عاشق به عهد خويش سخن مي كند. در حالي كه ابيات ديگر از وفاداري و پاي به زيبايي و اخالق و وفاي يار اشاره مي 3بيت   
  1 فارسي 6درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12

  431966د سؤال: ك
  است.» توكّل«)، همفهوم مشترك ابيات (ج) و (  
  مفهوم ساير ابيات:  
  الف) توصيه به فروتني و تواضع  
  ب) شكايت نكردن و اميدوار بودن  
  د) شكايت نكردن و رنج بردن  

  1 فارسي 7درس *  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  /امال479440كد سؤال: 

  است. » هاي عشق براي رسيدن به وصال تحمل سختي«همانند بيت سؤال مفهوم اصلي  4در گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  دشمنان و عوام باكي ندارد.  ) عاشق از مخالفت1  
  برد. طور كه سيالب بهار، خاروخس را همراه خود مي رساند، همان خود شدن عاشق او را به معشوق مي ) از خود بي2  
  فهمد. ) حال عاشق را فقط عاشق مي3  

  1فارسي  7درس ر * حيطه: استدالل * دشوا : سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -14
  /امال479491كد سؤال: 

ها ترجيح داشتن بـاطن بـر ظـاهر  عجز ظاهربينان از درك باطن امور است، اما مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ساير گزينه 3مفهوم گزينۀ   
  است.

  1فارسي  7درس * حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15
  /امال479490كد سؤال: 

 

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۳۷۸۰۸۲کد سؤال: 

یَُسّبوا اللَه: به خداوند دشـنام  /)۴خوانند (رد گزینۀ  خوانند، می کنند، فرامی یَدعوَن: دعوت می /)۳ و ۱های  ال تَُسبُّوا: دشنام ندهید (رد گزینه  

  .اضافی است ۴و  ۱های  در گزینه» نیز«کلمۀ  /)۳دهند (رد گزینۀ  [می]

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۴۶۶۹۱۸کد سؤال: 

َمهام: آن /)۱ها را پند و اندرز داد، نصیحتشان کـرد (رد گزینـۀ  نََصَحُهام: آن /)۲و  ۱های  َدّخل: دخالت کرد (رد گزینهتَ      هـا را پشـیامن کـرد  نَـدَّ

  )۱َعملهام القبیح: کار زشتشان (رد گزینۀ  /)۴و  ۲های  (رد گزینه

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳رس * د کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۵۴۱۷۸کد سؤال: 

 /)۴ها (رد گزینۀ  ظاهرة تساُقِط األسامک: پدیدۀ افتادن (ریخنت) ماهی /)۳و  ۲های  زده کرد (رد گزینه زده منود، مرا شگفت َحّیرتني: مرا حیرت  

  کار رفته است. مورد به بی ۴ در انتهای گزینۀ» پدیده«کلمۀ  /)۴و  ۳های  التعرّف علی: آشنایی با، شناخنت (رد گزینه

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۲۶۴۳۸کد سؤال: 

  )۳الحافلة: اتوبوس (رد گزینۀ  /)۳کاَن نامئاً: خواب بود (رد گزینۀ  /)۴و  ۲های  مه الّشدید: بعد از تصادف شدیدش (رد گزینهصادُ بعد تَ   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۸۰۹۱۲کد سؤال: 

  است.)» اِفعال«أنَزلَت: فرستادی (فعل ماضی دوم شخص مفرد از باب   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۷۸۰۸۶ؤال: کد س

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  برف -باد -) ابر۲    گذرنامه -باتری -) فرودگاه۱  

  ماهانه -روزانه -) سالیانه۴    حوله -خمیر دندان -) مسواک۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۲۶۴۴۱کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ عبارت  

  الف) من همراه دوستانم مسافرت کردم!  چیزی را مشاهد کردید؟ ر همدان چه. در شه۱  

  ب) اماکن تاریخی بسیاری را!    . چگونه به همدان سفر کردید؟۲  

  ج) هر شهری در شامل در این سال بسیار گرم است!    وقت به مسافرت رفتید؟ . چه۳  

  ا بودیم!د) ما تعطیلی تابستانی آنج  . همراهتان در سفر چه کسی بود؟۴  
  ۲۸۹۲۶۹کد سؤال: 
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 ترجمۀ منت :  

کنی که زنده ماندن برخی موجودات به زندگی همراه موجود دیگری وابسته است؟ پرندگانی وجود دارند که جـانور دیگـری  آیا باور می«

همچنین  !کنند ، به او خدمت میزننده) بر روی بدن آن جانور  که با خوردن حرشات مرض(رضر  گیرند در حالی کار می را برای زیستگاه خود به

که از آن درختان در هوای   شود تا به نور برسد در حالی های آن پخش می روید که به دور درختان چرخیده، در شاخه ها گیاهی می در جنگل

  !»است  ت کاملیوجود آورده، دارای حکم که جهان را به دهد آن کسی  پس بسیاری از این آیات نشان می !کند گرم و رسد نگهداری می

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس * کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۲۸۹۲۷۵کد سؤال: 

  کنند؟ ی میزيست همترجمۀ عبارت سؤال: چرا برخی جانوران با يکديگر   

  ها: ترجمۀ گزينه  

  شوندشان پخش  ) تا حرشات بر بدن۲    ها رشد کنند ) تا در جنگل۱  

  ) تا به نور برسند۴  شان ادامه یافته، آن را از دست ندهند ) تا زندگی۳  

  ی برخی جانوران و نیز گیاهان، ادامۀ زندگی و زنده ماندن است.زيست همدر منت آمده است، دليل اصلی  چنانکه  

   ۱ رآنق زبان عربی، ۴و  ۳های  درس * کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۲۸۹۲۷۶کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزينه  

  !ی استوار استزيست هم) زندگی برخی موجودات بر پايۀ ۱  

  !برند رو از وی نیز سود می رسانند، از اين ) برخی موجودات به دیگری سود می۲  

  !تواند بدون دیگری زندگی کند ) هیچ موجودی منی۳  

  !کنند رض به جانور دیگری خدمت می) پرندگانی وجود دارند که با خوردن حرشات م۴  

 .با توجه به منت، موضوع وابستگی زندگی برخی موجودات به یکدیگر، مطرح شده است نه همۀ موجودات  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۲۸۹۲۷۷کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزينه  

  !کنند زیستی می پرندگان برای ماندن در جنگل با یکدیگر همهمۀ ) ۲  !يابيم زیستی را میان جانوران می ) پدیدۀ هم۱  

  های حکمت خداوند در جهان چه بسیارند! ) نشانه۴  !هایی بر حکمت آفریدگار وجود دارد ها نشانه ) در جنگل۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس * کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۲۸۹۲۷۸کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزينه  

  ) رازهای ماندگاری هستی ۴  ) رسیدن به نور۳  ) نگهداری از جنگل۲  ) حکمت بالغۀ آفريدگار۱  

  با توجه به محتوای منت، حکمت بالغۀ آفريدگار موضوع اصلی اين منت است.  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۲۸۹۲۷۹کد سؤال: 

  است.» اِفِتعال» «ن ش ر«از ريشۀ » یَنَتِرشُ «وزن مصدر فعل مضارع   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۲۸۹۲۸۰کد سؤال: 

  رفتتََعلََّم: یاد گ -َعلََّم: یاد داد  

  خیلی زیاد! اوها) از  (آن یاد گرفتندپس  یاد دادآموزان  م به دانشترجمۀ جمله: معلّ   

  شود. ها مفهوم درستی از جمله برداشت منی باشد چون در سایر گزینه پاسخ درست می ۲گزینۀ   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس *حیطه: کاربرد *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۴۵۷۵۸۳: کد سؤال

زمان
  باب

  امر  مضارع  ماضی

  اَفِعل  یُفِعُل   اَفَعَل   اِفعال
َل   تفعیل ُل  َفعَّ ل  یَُفعِّ   َفعِّ
  ةمفاَعل
  ِفعال

  فاِعل  یُفاِعُل   فاَعَل 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس * کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۷۸۰۹۶کد سؤال: 

  »مزید) نیامده است؟ در کدام عبارت، مصدر با یک حرف یا دو حرف اضافه (مصدر ثاليثّ « ترجمۀ عبارت سؤال:  

  ها:  بررسی گزینه  

  مزید مصدر ثاليثّ »: ُمفاَعلَة«بر وزن  ») محاولة«) محاوالت (مفرده ۱  

  مجرّد ) َمعرَِفة: مصدر ثاليثّ ۲  

  مزید مصدر ثاليثّ »: تَفاُعل«بر وزن  ) تَعایُش ۳  

 مزید مصدر ثاليثّ »: لةفاعَ مُ «بر وزن  ناسبة مُ  /مزید مصدر ثاليثّ »: إفِتعال«بر وزن  ل ) إحتفا۴  
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  )5 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -31
  438778كد سؤال: 

   هاي برقراري ارتباط ميان برزخ با دنيا، ارتباط متوفّي با خانوادٔه خود است. از نشانه  
    امام كاظم مؤمن برحسـب ميـزان  «فرمايند كه:  دربارٔه وضع مؤمنان در برزخ و در پاسخ به سؤالي در اين ارتباط، كالمي با اين مضمون مي

  »آن هر جمعه است. آيد كه كمترين اش مي فضائل خود به ديدار خانواده
  )4 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -32

  438781كد سؤال: 
را دربارٔه امكان وقوع معاد نشان دهد، ماجراهايي را دربارٔه زنده شدن مردگان نقـل  تري قدرت خود محسوسصورت  خداوند متعال براي اينكه به  

  اشاره كرد. توان به داستان عزير نبي  ها مي آن كند كه از جملۀ مي
  )4 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -33

  /بهبود472561كد سؤال: 
كساني كه به انكار معـاد خوانيم كه خداوند خطاب به  ، در تدبر مي»هايي از زنده شدن مردگان اشاره به نمونه«در قسمت امكان معاد، با توجه به   

گونه كـه بـوده، مجـدداً خلـق  ها را نيز همان آوريم، بلكه سرانگشتان آن ها را به حالت اول درمي هاي آن تنها استخوان نه(گويد:  پردازند، مي مي
  نمايد. در اين آيه خداوند براي اثبات قدرت الهي در امكان وقوع معاد به خلق سرانگشتان اشاره مي )كنيم. مي

  )3 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -34
  /بهبود465242كد سؤال: 

   كنند راه غفلت از مرگ را پيش بگيرند و اگر نتوانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون كننـد،  منكران معاد كه ميل به جاودانگي دارند، سعي مي
  شوند. ي و رواني دچار ميي روح ها به انواع بيماري

   ان هـم اِلّـا ما هـي الّـا حياتنـا الـدّنياو قالوا (است كه طبق آيۀ  3كند كه اعتقادشان آيۀ گزينه  پس سؤال درباره منكران معاد صحبت مي ...
  اين اعتقاد، ظنّ و گمان آنان است. )يظنّون

  )3 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -35
  437812كد سؤال: 

   نمايد آيۀ شريفه اشاره به پيامد اول ديدگاه معتقدين به معاد مي:  
العـاده و همتـي  باز شدن پنجرٔه اميد و روشنايي و فراگير شدن زندگي از شور و نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار كه فـرد در آن، داراي انـرژي فوق  

  برد. ود لذّت ميناپذير است و از كار خ خستگي
   نمايد.  ها به پيامد دوم ديدگاه معتقدين، يعني نهراسيدن از مرگ و ثمرات آن اشاره مي ساير گزينه  
  )3(درس  1دگي زن و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -36

  /بهبود414319كد سؤال: 
   لهو و لعب(ا همان دانند ي ارزش مي معتقدين به معاد دنيا را كم(.  
    پيامبر» :النّاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا « شود. يعني انسان پس از مرگ متنبّه و آگاه مي  
  )4 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -37

  475920كد سؤال: 
 انسـان شـاتيگرا  و اليـام اسـتعدادها، هـا، هيسـرما  از كي چيه است ميحك خداوند كه آنجا از: ميخوان يم »ياله حكمت ۀالزم ،معاد« تريت در  
 خداونـد كه آنجا از اما ست،ين ممكن ايدن در يطلب تينها  يب اي يطلب يدانگو جا  مثل شاتيگرا  و اليام يبرخ پاسخ اگرچه حال. ماند ينم پاسخ يب

  .است مشهود )...عبثا خلقناكم انّما سبتمحاف( يۀآ  در كه يمطلب. باشد داشته وجود يگر يد  جهان ديبا  است ميحك
  )4(درس  1دين و زندگي  *حيطه: كاربرد * سؤال: متوسط  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -38

  465241كد سؤال: 
  ، با استناد به آيات قرآن كريم، داليل انكار معاد بيان شده كه بدين شرح است:4در تدبر قرآن انتهاي درس   
   )گفتنـد:  ) و مي4(گزينۀ  كردند اصرار مي بزرگ گناهان بر و) 1(گزينۀ  بودند نعمت مغرور و مست دنيا) عالم در( اين از پيشيان) (دوزخ آنان

  )شد؟! خواهيم برانگيخته آيا شديم، استخوان و مرديم ما كه هنگامي«
   )3(گزينۀ كند  گناه عمر تمام در قيامت، دادگاه از ترس بدون خواهد مي ] اوكه است اين انكارش بلكه [علت  ،ندارد معاد وجود در شك انسان((  
  )4(درس  1ه: دانش * دين و زندگي حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -39

  401802كد سؤال: 
انبيا كه هرگز  گفتاربه  كه در شعر زير اين قانون مشهود است به اين معني كه اگر» دفع خطر احتمالي، الزم است«يك قانون عقلي اين است كه   

اند، ايمان داشته باشيم، بايد خطر وقوع معاد و رسيدگي به اعمالمان (كه در گفتار تمام انبيـا وجـود دارد) را جـّدي  راستي نگفته سخني جز به 
  بدانيم.

بــــه گفــــت طفــــل جُســــتي راه پرهيــــز 
 

ــــز ــــواب برخي ــــا از خ ــــت انبي ــــه گف  ب
  

  )5 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  توسطم: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -40
  /بهبود476900كد سؤال: 

   )گويند: شما در [دنيا] چگونه بوديد؟ گفتند: ما در  اند، مي كنند، در حالي كه به خود ظلم كرده فرشتگان به كساني كه روح آنان را دريافت مي
  )مين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟فشار و مستضعف بوديم. فرشتگان گفتند: مگر ز  سرزمين خود تحت

   دهندٔه آگاهي روح در برزخ است. گو نشان و اين گفت  
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  )5(درس  1ين و زندگي د  *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -41
  /بهبود465243كد سؤال: 

    سخن گفتن پيامبر باشد. ان در برزخ بيانگر وجود شعور و آگاهي در برزخ ميبا كشته شدگان جنگ بدر و يا سخن گفتن انسان با فرشتگ  
   توفي فرشتگان توسط (چراكه دهد مي ادامه خود حيات به برزخ، در روح و است وي روح دنيا در انسان آگاهي و شعور عامل اينكه به توجه با 

  .بود خواهد آن در آگاهي و شعور وجود برزخ، هاي ويژگي از يكي شده)،
  )5 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4زينۀ پاسخ: گ -42

  413142كد سؤال: 
بخش آگـاهي و حيـات روح او در  باشد، سرآغاز حيات برزخي انسان و تداوم معناي دريافت تمام و كمال روح توسط فرشتگان مي كه به» تّوفي«  

  ماند. در آنجا مي عالم پس از دنيا و مرگ است كه روح تا معاد و قيامت
  )4و  3هاي  درس( 1 زندگي و دين *كاربرد  حيطه: * دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -43

  467019كد سؤال: 
    مانـد ينمـ پـاداش يب جهان آن در او كين يكارها از كي چيه كه داند يم يو كه است ليدل نيا  به) معاد به نيمعتقد  يبرا( نشاط و شور نيا .

 قطعـاً بستاند، ظالمان از را خود دادِ نتواند و بشود او به يظلم ريمس نيا  در اگر كه دارد نانياطم زين و ديا ين يكس چشم به كارها نآ  اگر يتح
  .رساند خواهد اعمالشان يسزا به را ها آن خداوند يگر يد  جهان در

    اسـاس بـر معاد ضرورت مفهوم همان رسند، يم اعمالشان يسزا به گريد  جهان در همه قطعاً و شود ينم او به يظلم است معتقد انسان نكهيا 
  .است شده اشاره آن به )... آمنوا نيالّذ  نجعل ام( ۀفيشر  يۀآ  در كه است ياله عدل

  )5(درس  1گي زند  و دين *حيطه: كاربرد *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -44
  475929كد سؤال: 

 كه باشد تركت، مايف صالحا اعمل يلعلّ( :ايدن به بازگشت صورت در كه دهند يم وعده او به خدا، از ايدن به بازگشت درخواست از پس گناهكاران  
 سـاختن يعملـ در گناهكـاران شـك انگريب مطلب نيا  و دارد »ديترد « و »ديشا « مفهوم )لعلّ( عبارت كه ديكن دقت. )دهم انجام صالح عمل
  .دهند يم خدا به كه است يا وعده

  )3 درس( 1 زندگي و دين*  حيطه: كاربرد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1: گزينۀ پاسخ -45
  378081كد سؤال: 

  شود. ديدگاه اعتقاد به معاد: زندگي دنيوي همچون خوابي كوتاه و گذرا بوده است و زندگي حقيقي در جهان ديگر آغاز مي  
  »هواالنّاس نيام فاذا ماتوا انتب«فرمايد:  مي گونه كه پيامبر  آن  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  افتد. رسيدن مرگ او اتفاق مي : بيداري انسان به هنگام فرا2گزينۀ   
  اي است كه هيچ راه گريزي از آن نيست.  : مرگ پديده3گزينۀ   
  ها اندوهناك نيست و البته اين پايان، اندوهناك نيست. : پايان زندگي همۀ انسان4گزينۀ   

 
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -46

  324915كد سؤال: 
 كنيم. استفاده مي  asصفت  as هاي برابر، از ساختار  براي نشان دادن صفتتوضيح:   
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -47

  324873كد سؤال: 
  ) بعد از صفت است.thanتوضيح: در ساختار صفت برتر، نياز به (  
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -48

  378016كد سؤال: 
  .تواند در جاي خالي قرار بگيرد نمي 3معني جمله و نياز به صفت برابر يا برتر، گزينۀ  توضيح: با توجه به   

  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -49
  378015كد سؤال: 

  توضيح: موضوع مكالمه بين دو ماشين است، بنابراين هر دو گزينه بايد صفت تفضيلي (مقايسه) باشند.  
  1سي زبان انگلي 2درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -50

  406757كد سؤال: 
  برد. ها مي است كه مواد مهم را به سلول مايعترجمه: خون نوعي   
  ) ميكروب4  ) جزء3  ) مايع2  ) قطره1  

  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  338508كد سؤال: 

  .كرد ميدفاع ترجمه: مادرش اغلب در برابر دخترشان از همسرش   
  ) خلق كردن4  ) دفاع كردن3  ) متحير شدن2  ) افزايش دادن1  
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  320217كد سؤال: 
 كنند. ها محافظت مي ميكروب در مقابلهاي سفيد خون از بدن ما  ترجمه: گلبول  
  بدون) 4  ) باالي3  ) در2  ) در مقابل1  
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  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -53
  320215كد سؤال: 

  بيشتري بخوريد. تازٔهخواهيد سالم باشيد، شما بايد ميوه و سبزي  ترجمه: اگر مي  
  ) تازه4  ) واقعي3  ) زشت2  ) مشكل1  
  1زبان انگليسي  2درس د * مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربر  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54

  383937كد سؤال: 
  .اختصاص دهيدترجمه: مهم است چنانچه تمايل داريد در يك دانشگاه كانادايي تحصيل كنيد، كمي زمان فراغت را به كارهاي داوطلبانه   
  ) بردن4  ) ذخيره كردن3  اهميت دادن ،) مراقبت كردن2  اختصاص دادن ،) اهدا كردن1  

  328096كد سؤال: 
  ترجمۀCloze Test:  

تپد تا خون را به تمـام  بار مي 72شنوند. در هر دقيقه، قلب ما  ها بعضي از صداها را نمي هاي ما وجود دارد. آن وشگعجيبي در مورد  حقايق
كند،  حركت مي رشمدا نمايد. سيارٔه ما نيز هنگامي كه در  كند و صداي زيادي توليد مي . خون بسيار با سرعت حركت ميپمپاژ كنداعضاي بدن 

 شنويم. كند. ما هرگز اين صداها را نمي صداي زيادي توليد مي
  1پاسخ: گزينۀ  -55

  328097كد سؤال: 
  ها ) سلول4  ها ) ملت3  ها ) حلقه2  ) حقايق1  
  3پاسخ: گزينۀ  -56

  328098كد سؤال: 
  ) محافظت كردن4  ) پمپاژ كردن3  ) جمع كردن2  ) دفاع كردن1  
  4پاسخ: گزينۀ  -57

  328100كد سؤال: 
  ) مدار4  ) سياره3  ) ماه2  ) گياه1  

  325989كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

هاي خوب  برند. يكي از راه هنگام بروز مشكلي لذت ميدر ها از كمك به يكديگر  انگيز با مردمي عجيب است. همۀ آن ايران كشوري شگفت
برخي افراد به خون بيشتري نسبت به ديگران نياز دارند. برخي بيمار هستند چرا  خون است. داليل زيادي وجود دارد كه يكمك به ديگران، اهدا

كافي توليد كنـد.  خونِ هاي قرمزِ تواند سلول شان نمي دهد. اين بدين معنا است كه بدن شان بيش از اينكه خون بسازد، خون از دست مي و بدن
رساند و بدن  خون آسيبي به شما نمي ياست بدانيم كه اهدا  نياز دارند. جالب شوند، بنابراين به خون بيشتري برخي ديگر در تصادف مصدوم مي

  خون بايد كامالً سالم باشيم.  يسازد. تنها نكته اين است كه براي اهدا زودي مي را به آنشما 
  2پاسخ: گزينۀ  -58

  325990كد سؤال: 
  گردد؟ اي برمي به چه كلمه 6در خط » it«ترجمه: كلمۀ   
  خون ي) اهدا4  ) مشكل3  خون) 2  ) بدن1  
  4پاسخ: گزينۀ  -59

  325991كد سؤال: 
  ها ...............  دليل اينكه آن انگيز هستند، به ترجمه: مردم ايران افرادي شگفت  
  ) همگي سالم هستند.2  مند نيستند. ه) به كمك كردن به يكديگر عالق1  
  مند هستند. همك كردن به يكديگر عالق) به ك4  ) نسبت به ديگران به خون بيشتري نياز دارند.3  

  2پاسخ: گزينۀ  -60
  325992كد سؤال: 

  زيرا ............... ،ترجمه: بر اساس متن، برخي به خون بيشتري احتياج دارند  
  تواند به تعداد كافي سلول قرمز بسازد. ها نمي ) بدن آن2    ها سالم است. ) بدن آن1  
  كنند. ها بايد خون اهدا ) آن4  نياز دارند. هاي سفيد بيشتري ها به سلول ) آن3  
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 )2، درس 2(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -61

  353605كد سؤال: 
هاي  در ربع tanو  Sinهر دو منفي هستند. از طرفي  Cotو  Cosهر دو مثبت هستند و در ربع دوم  Cotو  Cosدر ربع اول   

  المت هستند.ع هاي دوم و سوم غيرهم عالمت بوده و در ربع اول و چهارم هم
  ن منفي است.آ در ربع دوم قرار دارد كه سينوس آن مثبت و كسينوس، تانژانت و كتانژانت  بنابراين زاويۀ   

  )2، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -62
  297797كد سؤال: 

  پردازيم: ها مي به ساده كردن هريك از گزينه  

( a) a  53 1: گزينۀ  35 53 3 315 (a ) a    2: گزينۀ
53 5 325 (a ) a    3: گزينۀ 12 320 5( a) | a |   4: گزينۀ

  ها متفاوت است. با ساير گزينه 4پس حاصل گزينۀ   
  )2، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -63

  326567كد سؤال: 
nعددي زوج باشد، آنگاه:  nنكته: اگر    n a a

a a
a a


   

0
0  

nعددي فرد باشد، آنگاه:  nنكته: اگر    na a  
  با استفاده از نكات باال داريم:  

5 85 8 0
3 3

xx xx x x x
xx


     

  )1، درس 3(فصل  1اربرد * رياضي مشخصات سؤال: ساده * حيطه: ك ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64
  378102كد سؤال: 

  آوريم:  دست مي تر را به تر و كوچك هاي بزرگ شعاع هركدام از دايره  

¡ï¡ïù

¡ï¡ïù

r
r r

r

r
r r

r

        
        

12 21 1
1

22 22 2
2

525 25 5
416 16 4

  

  كند.  در اين شرط صدق مي 2باشد كه تنها گزينۀ  5و  4بنابراين شعاع دايرٔه مياني بايد عددي بين   
  )3، درس 3(فصل  1ت سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي مشخصا ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65

  359441كد سؤال: 
m

n m na a نكته :  
  داشته باشيم. 2هايي از پايۀ  طوري كه در طرفين توان كنيم به ابتدا دو طرف را ساده مي  


           

1 1 3 1 5 3 1 13 11 5
5 32 2 2 2 2 2 2 2 232 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2nn n n n n nn n( ) ( )  

13 1 132 2 n
n

     

  )2، درس 2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -66
  297281كد سؤال: 

3مطابق شكل، خط از نقطۀ    0( , ) اي كه خط با قسمت مثبـت  طرفي چون زاويه كند. از عبور مي

330درجه است، پس شيب آن برابر  30سازد، برابر  محور افقي مي 3tan   باشد. مي  

  صورت زير است: بنابراين مطابق نكته، معادلۀ اين خط به  
jnm¬ïÂ¶  pH( , )y x b ( ) b b y x          3 03 3 30 3 1 13 3 3   

2ها، تنها نقطۀ  توجه به گزينه با   3 1( , )   .روي اين خط قرار دارد  
  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   

x

y


150
3

30
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  )3، درس 2(فصل  1برد * رياضي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كار  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -67
  289313كد سؤال: 

  حل اول: راه  

      4 4 2 2Sin Cos ( Sin Cos       2 2 2 2 2
1

2 1 2 1) Sin Cos Sin Cos ( )   

    
      

     

2 2 1 2Sin Cos Sin Costan Cot ( )
Cos Sin Sin Cos Sin Cos

   
  داريم: A) در 2) و (1گذاري روابط ( با جاي  

 
            

 

2 2 2 2 2 221 2 1 2 2 11
Sin CosA Sin Cos Sin Cos Sin Cos

Sin Cos

   

  حل دوم: راه  
    

      
     

2 2 1Sin Cos Sin Costan Cot
Cos Sin Sin Cos Sin Cos

   
  داريم: Aگذاري در  با جاي  

 
                

 

4 4 4 4 2 2 2 2 2 22 2 1 11
Sin CosSin Cos Sin Cos Sin Cos (Sin Cos )

Sin Cos

   

  )1، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68
  289306كد سؤال: 


mpm n npa a نكته :  

  a توان نوشت: حتماً عددي مثبت است، زيرا زير راديكال با فرجۀ زوج قرار گرفته است. مي  

      4 12 12 12 12 1263 5 9 10 19 12 7 7a a a a a a a a a   
  )1، درس 2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69

  383879كد سؤال: 
  برابر است با: ABCنكته: مساحت مثلث   

ˆS AB BC SinB   
1
2   

  دهيم: با استفاده از نكته، مساحت هر دو مثلث را محاسبه و با هم برابر قرار مي  

S x Sin x x Sin Sin
S x Sin

              
     


1 4 60 2 3 3 12 12 301 2 2122 122


   

  درجه است.  ،30بنابراين   
  )4، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70

  291822كد سؤال: 
  حل اول: راه  

a b (a b)(a ab b )    3 3 2   : نكته 2
  آوريم:  دست مي ا بهر  abشده، مقدار  كمك مقادير داده ناميم. حال به مي bو  aدو عدد موردنظر را   

a ba b (a b) a b ab ab ab              
2 2 192 2 25 25 2 25 19 2 25 3   

  بنابراين:  
a b (a b)(a b ab) ( )          3 3 2 2 5 19 3 5 16 80   

  حل دوم: راه  
  توان نوشت: اي مي كمك اتحاد مكعب دوجمله به  

(a b) a b ab(a b)    3 3 3 3   
  است، بنابراين: 3برابر  abحل اول، مقدار  مشابه راه  

( ) a b ( ) ( ) a b a b           3 3 3 3 3 3 35 3 3 5 125 45 80   
  )4، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * رياضي  ▲  4سخ: گزينۀ پا -71

  378104كد سؤال: 
a b (a b)(a ab b )    3 3 2   اي)  : نكته (اتحاد تفاضل مكعب دوجمله 2

  با استفاده از نكته داريم:   
( ) ( )
( ) ( )

     
     

   

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 33

6 4 2 2 4 6 4 2 2 4 6 4 2 2 4 4 2 2 462 2 4 2 2 4 2 2
  

A

CB



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
بی

شیا
رز

ا
 

رش 
پی

ت
ف

 
لی

صی
تح

 
حلۀ

مر
 ۴  |  

تۀ
رش

 
وم

عـل
 

ی
جرـب

ت
  

۱۰

  )4، درس 3(فصل  1ش * رياضي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دان ▲  1پاسخ: گزينۀ  -72
  378106كد سؤال: 

a)    نكته (اتحاد مكعب مجموع و تفاضل دو جمله):    b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3  
  توان نوشت:  مطابق نكته مي  

( )         3 3 3 2 2 3105 100 5 100 3 100 5 3 100 5 5  
( )         3 3 3 2 2 395 100 5 100 3 100 5 3 100 5 5  

       بنابراين:            3 3 3 2105 95 2 100 2 3 100 5 2000000 15000 2015000  
  )4، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -73

  383877كد سؤال: 
a)     اي): نكته (اتحاد مكعب مجموع و تفاضل دوجمله   b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3  
  با توجه به نكته داريم:  

xA x x x (x ) A (         
3 5 23 2 3 36 12 8 2 5 2 2 ) 3 5   

  )3، درس 2(فصل  1* رياضي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -74
  291819كد سؤال: 

tan x
Cos x

 2
2

  : نكته 11

  توان نوشت:  با توجه به نكته مي  

tan x SinxCos xA Sinx A Sinx Sinx
Sinxtan x Sin x Sin x

Cos x


      

2 2
2 2 2

2

1
1 1   

Sinxدر ناحيۀ سوم قرار دارد، پس  xاز آنجايي كه       ، بنابراين خواهيم داشت:0
SinxA
Sinx

  


1   

  )1، درس 3(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: استدالل * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -75
  383890كد سؤال: 

aبا توجه به آنكه    0 nو  na2يابد. همچنين مشخص است كه افزايش يابد، مقدار آن كاهش مي a، هرچه توان 1 a2 .هر دو مثبت هستند  
  توان نوشت: بنابراين مي  

a a a a a a a        
1 1 1

0 1 3 4 53 4 51 1 1
3 4 5   

a a a a     0 1 3 23 2 1   
  پاسخ است. 4از طرفي هر عدد داراي دو ريشۀ چهارم است كه قرينۀ يكديگرند. بنابراين گزينۀ   

  
 )2(فصل  1شناسي  ه * حيطه: كاربرد * زيستمشخصات سؤال: ساد ▲  4پاسخ: گزينۀ  -76

  486355كد سؤال: 
شود. هرچند دستگاه عصـبي خودمختـار روي  هاي عصبي از مري تا مخرج وجود دارد و ترشح بزاق از وظايف آن محسوب نمي هاي ياخته شبكه  

  ها انجام شود. واسطۀ اين شبكه به تواند ترشح آن از غدد بزاقي مؤثر است. حركات و ترشحات لولۀ گوارش از مري تا مخرج مي
  )3و  2هاي  فصل( 1شناسي  مشخصات سؤال: ساده * حيطه: استدالل * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77

  486356كد سؤال: 
گاه كند تا تنفس را متوقـف كنـد. توقـف دسـت النخاع پيام ارسال مي النخاع وجود دارد كه هنگام بلع به مركز تنفس در بصل مركز بلع در بصل  

  شود. تنفس به پيام عصبي نياز ندارد، بلكه پيام عصبي انقباض مهار مي
  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * زيست ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78

  486357كد سؤال: 
هـا بسـيار ريـز هسـتند و  مشـاهده نيسـتند. حبابـك علت كوچك بودن و فاقد غضروف بودن، قابـل ها به ها وجود ندارد. نايژك ناي در شش  

  تشخيص نيستند. قابل
  )2(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: ساده * حيطه: استدالل * زيست ▲  1پاسخ: گزينۀ  -79

  486358كد سؤال: 
  ها است. رساني به شش ن، سرخرگ مسئول خون هاي بد يابد. يكي از سرخرگ ها افزايش مي در افراد مبتال به چاقي احتمال تنگ شدن سرخرگ  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : در بعضي افراد، چاقي به ژن مرتبط است.2گزينۀ   
  دهد. را افزايش مي 2: چاقي احتمال ايجاد ديابت نوع 3گزينۀ   
  شود. : در همۀ افراد چاق لزوماً كبد چرب ايجاد نمي4گزينۀ   
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  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * زيست ▲  4پاسخ: گزينۀ  -80
  486359كد سؤال: 

خارجي دچار انقباض و كاهش طول اي  دنده هاي بين ماهيچهقطعاً دهد. در دم،  ها رخ مي ها در زمان دم با باال آمدن دنده فاصلۀ بين جناغ و مهره  
  اند. شده

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  داخلي قطعاً در حال استراحت هستند.اي  دنده بين هاي ماهيچه اي خارجي منقبض و دنده هاي بين : ماهيچه1گزينۀ   
  شكل درآمده و بيشترين فاصله با سر فرد را دارد. بند از حالت گنبدي : ميان2گزينۀ   
  طور قطعي بيان كرد كه فرد در حال دم عميق است. توان به شود و نمي هاي گردني در دم عميق منقبض مي : ماهيچه3گزينۀ   

  )3(فصل  1شناسي  متوسط * حيطه: كاربرد * زيستمشخصات سؤال:  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81
  486360كد سؤال: 

يـق نيـز، مقـداري هـوا درون مكمتر است و به همين دليل در پايـان بـازدم ع درون فضاي جنب مايع اندكي وجود دارد و فشار آن از فشار جوّ  
  گويند. مانده مي ماند كه به آن هواي باقي ها باقي مي حبابك

  ها: ر گزينهعلت نادرستي ساي  
  : هر شش يك پردٔه جنب دواليه دارد.1گزينۀ   
  اند. ها تشكيل داده هاي اطراف آن ها و مويرگ ها را حبابك : بيشترين حجم شش2گزينۀ   
  علت وجود قلب تا حدي كمتر از شش راست است. : حجم شش چپ به4گزينۀ   
  )3(فصل  1شناسي  تمشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * زيس ▲  4پاسخ: گزينۀ  -82

  486361كد سؤال: 
دهندٔه دميـدن  در حال خارج شدن است؛ پـس ايـن شـكل نشـان» ب«شويم كه هوا از طريق ظرف  ها، متوجه مي با توجه به سطح مايع درون لوله  

  كند. زودتر تغيير مي» ب«در ظرف اكسيد  دي اكسيد در بازدم بيشتر از دم است، رنگ محلول معرف كربن  دي (بازدم) است. با توجه به اينكه كربن 
  )2 فصل( 1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * زيست ▲  2پاسخ: گزينۀ  -83

  486362كد سؤال: 
پايه هاي لولۀ گوارش، بافت پوششي وجود دارد كه زير آن غشاي  شود. در تمام بخش جذب در دهان و معده و رودٔه باريك و رودٔه بزرگ انجام مي  

  اي از جنس پروتئين و گليكوپروتئيني است. شده بايد از آن عبور كرده باشند. غشاي پايه اليه هاي جذب قرار دارد. مولكول
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند. ها را به واحدهاي سازندٔه خود تبديل نمي : دهان داراي آنزيم است، اما مولكول1گزينۀ   
هاي مختلفي است، اما فاقـد  كند. دقت كنيد كه رودٔه بزرگ داراي آنزيم اق متصل است، اما آنزيم گوارشي ترشح نمي: رودٔه بزرگ به صف3گزينۀ   

  آنزيم گوارشي است.
  خوردگي است، اما فاقد پرز است. : معده همانند رودٔه باريك داراي چين4گزينۀ   
  )2(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -84

  486363كد سؤال: 
  شود. هاي مركزي ياخته تشكيل مي گيرد، اما واكوئول دفعي در قسمت واكوئول غذايي در انتهايي حفرٔه دهاني شكل مي  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
ل گوارشي شـكل و ها به واكوئول غذايي، واكوئ تن شود. با اتصال كافنده تن متصل مي : واكوئول غذايي برخالف واكوئول گوارشي به كافنده1گزينۀ   

  گيرد. مي
  شود. ها متصل مي تن شود و واكوئول غذايي به غشاي فسفوليپيدي كافنده : واكوئول دفعي به غشاي ياخته متصل مي2گزينۀ   
  : واكوئول غذايي همانند واكوئول گوارشي و برخالف واكوئول دفعي داراي مواد مغذي است.4گزينۀ   
  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * زيست ▲  2: گزينۀ پاسخ -85

  486364كد سؤال: 
  گرداند. سمت قلب برمي بهخون پراكسيژن را سياهرگ ششي شود و  ها توسط سرخرگ ششي انجام مي رساني به حبابك خون  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شوند. بندي نمي هاي ديواره طبقه جزو ياخته خوارها) هاي ايمني (درشت : ياخته1گزينۀ   
  هاي كتاب دقت كنيد. كند. به شكل ها از طريق منافذي به يكديگر راه پيدا مي : حبابك3گزينۀ   
هاي پوششي فاقد غشاي پايه نيستند، بلكه در بعضي نقاط غشاي پايۀ بافت پوششي حبابكي با غشـاي پايـۀ بافـت پوششـي  : ياخته4گزينۀ   

  يكي شده و در واقع غشاي پايۀ مشترك دارند.مويرگي، 
  )3 فصل( 1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * زيست ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  486365كد سؤال: 
  آب است.» ب«اكسيژن و مولكول » الف«مولكول   
  كند. راحتي از عرض غشاي ياخته عبور مي طريق انتشار ساده به اكسيژن به  
  ها: ت نادرستي ساير گزينهعل  
  شود، نه توليد. ها به آمينو اسيدها مصرف مي : آب در تبديل پروتئين2گزينۀ   
طور  شود. اكسيژن سرخرگ ششي كمتر از سياهرگ ششي است. ضمن اينكـه بـه جا مي صورت محلول در خوناب نيز جابه : اكسيژن به3گزينۀ   

  ها. ا كمتر از سرخرگها نيز اكسيژن وجود دارد، ام كلي در سياهرگ
  كند. طريق اسمز از غشاي فسفوليپيدي ياخته عبور مي : آب منحصراً به4گزينۀ   



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
بی

شیا
رز

ا
 

رش 
پی

ت
ف

 
لی

صی
تح

 
حلۀ

مر
 ۴  |  

تۀ
رش

 
وم

عـل
 

ی
جرـب

ت
  

۱۲

  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * زيست ▲  2پاسخ: گزينۀ  -87
  486366كد سؤال: 

  هاي هواي دمي مؤثر باشند. انند در از بين بردن ميكروبتو  در بزاق و ترشحات مخاط دستگاه تنفس، مواد ضدميكروبي وجود دارند كه مي  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ها و دهان است و تارهاي صوتي مسئول ايجاد صوت هستند. : ايجاد كلمات برعهده لب1گزينۀ   
  مخاط. شود، نه نازك بودن ها باعث گرم شدن هواي دمي مي ها و سطحي بودن آن : نازك بودن ديوارٔه رگ3گزينۀ   
  كنند. كدام فقط از طريق بيني هوا را خارج نمي كنند. هيچ هوا را خارج مي ،: سرفه از دهان و عطسه از دهان و بيني4گزينۀ   
  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -88

  486367كد سؤال: 
صورت محلول در خوناب و اتصال به هموگلوبين و  اكسيد به دي شود و كربن  هموگلوبين حمل ميصورت محلول در خوناب و اتصال به  اكسيژن به  

  شود. جا مي كربنات در خون جابه تبديل به بي
  )3و  2هاي  فصل( 1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -89

  486368كد سؤال: 
  وع بافت پيوندي است و اين اليه در مري مجاور اليۀ بيروني ناي قرار دارد.اليۀ بيروني لولۀ گوارش از ن  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  هاي پوششي مري از نوع سنگفرشي چنداليه است. : ياخته1گزينۀ   
  هاي ترشحي وجود دارد. : در اليۀ دوم ناي (زيرمخاط) غده2گزينۀ   
  وف وجود دارد كه از اين دو، در معده فقط ماهيچه وجود دارد.: در اليۀ سوم ناي، ماهيچه و غضر 4گزينۀ   

  )2(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * زيست ▲  2پاسخ: گزينۀ  -90
  486369كد سؤال: 

شود،  ط داخلي گفته ميبه ورود مواد به محي ،شوند. جذب هاي پوششي رودٔه باريك و سپس به محيط داخلي وارد مي مواد مغذي ابتدا وارد ياخته  
هاي ديوارٔه رودٔه باريك پرز وجود ندارد، بلكه ريزپرز وجود دارد و ميزان جذب وابسته به ريزپرزهاي  پس مورد اول نادرست است. در سطح ياخته

  پس مورد دوم هم نادرست است. ،ها و پرزها است سطح ياخته
  شوند. خوني مي يه يا حتي كماز بين رفتن پرزها و ريزپرزها طي سلياك باعث كاهش جذب مواد مغذي و در نتيجه سوءتغذ   

  )2(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: استدالل * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -91
  486370كد سؤال: 

كند. پس از غذا خوردن، از معـده،  هاي گوارشي را دريافت مي هاي جذب شده است. اين اندام خون برخي اندام كبد محل ذخيرٔه برخي ويتامين  
  چرخد. همراه خون در بدن مي شود و اين هورمون به خون ترشح مي گاسترين به

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  هاي عصبي از مري تا مخرج وجود دارد. : شبكۀ ياخته1گزينۀ   
  كند. توليد صفرا برعهدٔه كبد است. اي توليد نمي صفرا ماده ۀ: كيس2گزينۀ   
  روده قسمتي از رودٔه بزرگ نيست. شود. راست دارد كه به مخرج ختم ميروده وجود  : بعد از رودٔه بزرگ، راست4گزينۀ   

  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: استدالل * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -92
  486371كد سؤال: 

زهـاي تنفسـي، داراي مـايعي بـا دليل ايجاد امكان مبادلۀ گا ها به ها است. سطح درون حبابك اي و حبابك اي شامل نايژك مبادله بخش مبادله  
اي نيـز داراي مخـاط  مبادلـه  شود. نايژك يابد، اما صفر نمي كشش سطحي است كه با ترشح عامل سطح فعال، نيروي كشش سطحي كاهش مي

  است و مايع مخاطي كه شامل آب است، سطح آن را پوشانده است.
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ها صرفاً تابع اختالف فشارخون درون و بيرون خود هستند. ها است و حبابك خروجي برعهدٔه نايژك : تنظيم هواي ورودي و1گزينۀ   
  شود. دار آغاز مي : بخش هادي از بيني تا نايژك انتهايي است. قسمت ابتدايي بيني داراي پوست نازكي است كه پس از آن مخاط مژك2گزينۀ   
  بندد تا غذا وارد ناي نشود. دايتي است كه در مواقع بلع، راه تنفس را ميهاي بخش ه : حنجره نيز از جمله قسمت4گزينۀ   
  )2(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: استدالل * زيست ▲  2پاسخ: گزينۀ  -93

  486372كد سؤال: 
  درست هستند.» ج و د«فقط موارد   
هاي گوارشي را با مواد غذايي مخلوط كننـد و  توانند آنزيم ها داراي زوائدي هستند كه با حركت خود مي درون حفرٔه گوارشي هيدر، برخي ياخته  

  اند. هايي كه داراي اين زوائد هستند، مواد غذايي را دريافت كرده ها بياورند. طبق شكل كتاب فقط ياخته ها را به سطح ياخته بري، آن براي درون
  علت نادرستي ساير موارد:  
  هاي آغازيان نيست. الف) هيدر جانور است و از گونه  
  شود. صورت گوارش شيميايي درون حفرٔه گوارشي آغاز مي ش در هيدر بهب) گوار   
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  )3(فصل  1شناسي  مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: استدالل * زيست ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94
  486373كد سؤال: 

  اي داخلي. دنده اي خارجي، گردني، شكمي و بين دنده بند بين شود؛ ميان پنج نوع ماهيچۀ تنفسي كمك گرفته مي طي تنفس از  
انقباضي وجود ندارد، چون بازدم عادي فقـط از خاصـيت  Cتا  Bانقباض). از  2شوند ( اي خارجي منقبض مي دنده بند و بين فقط ميان Bتا  Aاز   

 Eتـا  Dانقبـاض) از  3( شـود ها اضافه مي اي خارجي و سپس گردني نيز به آن دنده بند و بين ابتدا ميان Dتا  Cز برد. ا  ها بهره مي كشساني شش
انقبـاض  D، 3تـا  Cمشابه  Fتا  Eانقباض). از  2اند ( اي داخلي منقبض شده دنده هاي شكمي و بين ابتدا نياز به انقباض نبوده است و سپس ماهيچه

  نگاره شده است. انقباض باعث ثبت اين دم 14انقباض بوده است. جمعاً  B، 2تا  Aنيز مشابه  Hتا  Gانقباض و  E، 2ا ت Dمشابه  Gتا  Fاست و 
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شوند. هاي گردني منقبض مي اولين دم عميق است و اولين بار است كه ماهيچه Dتا  E: 1گزينۀ   
  ليتر است. ميلي 1000داً حدو  : حجم ذخيرٔه بازدمي در اين فرد2گزينۀ   
گاه  يك دم معمولي و يك دم عميق سپس يك بازدم معمولي و يك بازدم عميق رخ داده است. ضمن اينكه ظرفيت تام هيچ Gتا  E: از 4گزينۀ   

  ماند. مانده در دستگاه تنفس مي شود، چون هواي باقي وارد و خارج نمي
  )2(فصل  1شناسي  * حيطه: استدالل * زيستمشخصات سؤال: دشوار  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -95

  486374كد سؤال: 
  دان بخش حجيم انتهاي مري است. سنگدان، بخش عقبي معده و چينه  
 pHكربنات از لوزالمعده و افزايش  بالفاصله پس از معده در انسان، رودٔه باريك وجود دارد كه با ترشح سكرتين به خون، موجب افزايش ترشح بي  

  شود. روده مي محتويات درون
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند تا غذاي بيشتري را در خود جاي دهد. هاي خود را باز مي خوردگي : بالفاصله پس از مري، معده قرار دارد كه با ورود غذا به آن، چين2گزينۀ   
  يد همان آنزيم باشد، پپسين است كه در معده قرار دارد.: بالفاصله پس از معده، رودٔه باريك است، اما آنزيمي كه وظيفۀ آن افزايش تول3گزينۀ   
را ندارد، اما با توليد عامل داخلي معده به جذب اين ويتامين در رودٔه باريك  12B: معده كه پس از مري قرار دارد، توانايي توليد ويتامين 4گزينۀ   

  كند. كمك مي

  
 )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -96

  430733كد سؤال: 
  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -97

  430901كد سؤال: 
  دليل اختالف فشار است نه پديدٔه مويينگي. باال آمدن نوشابه در ني به  
 )2(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -98

  431075كد سؤال: 
چسبي آب است. به همين جهت سطح آب در لوله باال آمده و فرورفتگي دارد، ولي هنگامي كـه  نيروي دگرچسبي بين آب و شيشه بيشتر از هم  

  شود. يابد و سطح آب برآمده مي هاي آب كاهش مي اي روغني شود، نيروي دگرچسبي بين آن و مولكول شيشه
  )2(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -99

  430410كد سؤال: 

(ÍÄI¶ cõw nj nIzÎ IM à¾õ£º nIzÎ ý°TiH) nj ÁHï¾ºIμÃQ nIzÎ à¾õ£º nj ÁHï¾ºIμÃQ nIzÎ
M N M NP g h P P g h g / P P / g
N N g h g / N / g

                       

1 2 1 2 30 4 0 4   

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط *حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -100
  430563كد سؤال: 

دست بياوريم و به جرم آب موجـود  اي در مساحت كف ظرف به ضرب فشار پيمانه اي آب در كف ظرف را بايد از حاصل انهنيروي ناشي از فشار پيم  
  بستگي ندارد.

g
kg NP gh ( )( )( m) Pa

kgm
   3

401000 10 4000100   

44000 50 10 20gF P A N        
mgالزم به ذكر است كه وزن آب    / N  1 8 10 ي بيشتر از وزن آب است و علت اين افـزايش نيـرو، است و نيروي وارد بر كف ظرف كم 18

  كند. طرف پايين نيرو وارد مي ديوارٔه مايل ظرف است كه به
  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -101

  430566كد سؤال: 
كند كه به تمام نقاط مايع از جمله زير چوب نيـز منتقـل  نيرو وارد مي كند. از طرفي هوا به سطح مايع نيز هوا به سطح بااليي چوب نيرو وارد مي  

  شود. مي

¸ÄoÄp
kg NP P P (P gh) P gh P ( )( )( m) Pa

kgm


            3
10 2800 10 640100     

F ( P)A ( / ) / N     2640 0 1 6 4   
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  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -102
  430706كد سؤال: 

B B
B A B A B A

A A

P P gh
P P gh gh g(h h ) g( / / Sin )

P P gh
                   

0 2 0 8 30


   

( / ) Pa / bar    1000 10 0 6 6000 0 06   
  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -103

  430915كد سؤال: 
g kg/

cm m
  3 31 2 1200   

501200 10 6000 6100P g h Pa kPa           

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104
  431166كد سؤال: 

Pرابطۀ  طبق   P gh   دانيم فشار مايع به ارتفاع قائم مايع بستگي دارد؛ در نتيجه: مي  

h Sin m    
110 30 10 52   

5 510 900 10 5 10 45000 145000 145gh kPa         هواP P    
  

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105
  430057كد سؤال: 

از آنجا كه سطح مقطع دو شاخه يكسـان اسـت، بـراي ايجـاد   
در دو شاخه، بايد در يك شـاخه جيـوه  4cmاختالف ارتفاع 

بـاال رود، پـس  2cmپايين و در شاخۀ ديگر  2cmاندازٔه  به
افـزايش  2cmHgانـدازٔه  نسبت به قبل بـه Aفشار در نقطۀ 

  يافته است. 
P P gh  1 1  

2 2P P gh    
2 1 2 1 2P P g (h h ) cmHg      

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -106
  430195كد سؤال: 

رو، جيـوه در شـاخۀ  شود؛ از ايـن 20cmاست، بايد اختالف ارتفاع ستون جيوه در دو شاخه  cmHg20اي گاز درون مخزن   چون فشار پيمانه  
تراز از يك مايع ساكن هستند،  ، نقاطي همBو  Aن دو نقطۀ رود. از طرفي، چو  باال مي 10cmپايين و در شاخۀ سمت چپ  10cmسمت راست 
  ها همواره يكسان است.  فشار در آن

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -107
  430395كد سؤال: 

  رود. مي باال  cm2سمت راست، مايع رود، در لولۀ  پايين مي cm18وقتي در لولۀ سمت چپ، سطح مايع   
d d A A  1 2 1 23 9 
V V A x A x

A A x x cm
  

    
1 2 1 1 2 2

2 2 2 29 2 18   

A BP P P gh P gh
h h h h cm

      

         
2 2 1 1

2 2 1 1 2 21 20 2 40
   

V r h ( ) cm      2 2 31 40 102  

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -108
  430533كد سؤال: 

P /P P gh h ( / h)
P /

 
             

 
24 4
1

9 1 5 12 27 99 10 1500 10 10 9 1 5 9 1 5 8 21 7  

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -109
  430645كد سؤال: 

pI¬ pI¬P P / Pa P P /        3 31 2 10 1 2 10  اي گاز درون مخزن   فشار پيمانه  

pI¬ ¸ÄoÃvÃ±¬ JAP gh P gh    .با توجه به وضعيت پوسته فشار در دو طرف آن برابر است :  

¸ÄoÃvÃ±¬ ¸ÄoÃvÃ±¬JA JAP / gh P gh gh gh / Pa             3 31 2 10 1 2 10   

¸ÄoÃvÃ±¬ ¸ÄoÃvÃ±¬JA JA
/ kg( )gh /

/ m


         


33
3

1 2 101 2 10 20010 0 6  

3030
10m h

A  A 

2cm 4cm

1h 2h

A B
cm 60 2 62

(1)(2)

cm 60 18 42

h2



 

 

۱۵

 
  

  |
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰
  - 

۹۹
  

۱۵

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110
  430705كد سؤال: 

متر جيـوه  سـانتي است. اكنون فشار گاز مخزن را برحسب cmHg69دهد كه فشار هوا  شكل سمت راست يك فشارسنج هواست و نشان مي  
  آوريم: دست مي به

pI¬ ½¼Ã] pI¬P Pa ( gh) h h / m cm P cmHg           81600 81600 13600 10 0 6 60 60   
KveoM

pI¬ ½¼Ã]
cmHgP ( gh) P h h cm       60 69 9شكل سمت چپ :  

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

  /بهبود353719كد سؤال: 
  د است.هاي آن زر  رنگ شعلۀ فلز سديم و تركيب  
  هاي آن سرخ است. رنگ شعلۀ فلز ليتيم و تركيب  
  هاي آن سبز است. رنگ شعلۀ فلز مس و تركيب  

  سرخ : طول موج زرد  سبز 
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -112

  320139كد سؤال: 
تر باشند، بيشتر است؛ بنابراين در انتقال  ها، هرچه به هسته نزديك اختالف سطح انرژي ميان اليه    n n2 ، انرژي بيشتري مبادله 1

  شود. مي
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -113

  322911كد سؤال: 
  دربارٔه آن درست هستند.» ت«و » پ«، »الف«است و موارد  5pشده  زيراليۀ مشخص  
  در عناصر دورٔه پنجم در حال پر شدن است. 5pالف) زيراليۀ   
5p ،5ب) براي زيراليۀ    1 6n l    باشد. مي  

22اي با گنجايش  يراليه در اليهاست، يعني اين ز  22nپ) گنجايش الكتروني هر اليه،    5 50( )  .الكترون قرار دارد  
  الكترون را دارد. 6، گنجايش pت) زيراليۀ   
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -114

  /بهبود297562كد سؤال: 
S : s / s p / s p d / s p2 2 6 2 6 10 2 434 1 2 2 3 3 3 4 4   

  1 هاي  هاي موجود در زيراليه يعني الكترونp :  
   p, p, p2 3 4 6 6 4 16  

2بوده كه در مجموع داراي  4pو  4sهاي  ترين اليه شامل زيراليه بيروني   4 6  .الكترون هستند  
  )1(فصل  1شخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي م ▲  4پاسخ: گزينۀ  -115

  /بهبود297571كد سؤال: 
30و  29Cuدر عناصر دورٔه چهارم، عالوه بر دو عنصر    Zn اليۀ سوم شش عنصر دستۀ ،p  4كه زيراليۀp يز پر ها در حال پر شدن است، ن آن

  عنصر) 8است. (جمعاً 
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116

  322886كد سؤال: 
  صورت زير است: هاي موردنظر به اي اتم نقطه -آرايش الكترون  

2 الكترون تكتعداد .
.Ca

3 الكترون تكتعداد 
.

. :N.

2 12 
.الكترون تعداد جفت .

. :S.  الكترون تكتعداد 
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -117

  /جايگزين322906كد سؤال: 

  درست هستند. » ت«و » ب«، »الف«موارد   
  بررسي عبارت نادرست:  

2با آرايش  Aپ) اتم    2 6 2 6 1 221 1 2 2 3 3 3 4A : s s p s p d s  به دستۀd 3اي تعلق دارد و يون  جدول دورهA   18به آرايش پايدار گاز نجيبAr 
  رسد. مي
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  )1(فصل  1صات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي مشخ ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118
  353724كد سؤال: 

 A باشـد و آرايـش الكترونـي خـود مي 3dالكترون در زيراليـۀ  10داراي  3Aخود، پنج الكترون دارد، بنابراين يون  p3در زيراليۀ  Clاتم   
  صورت زير است: به

A : Ar d s p  
10 2 118 3 4 4   

(nدر اليۀ آخر خود  Aعنصر    n)الكترون و در اليۀ ماقبل آخر  3 4( ) هاي اليۀ ماقبل  الكترون دارد؛ بنابراين نسبت تعداد الكترون 18، 3
  است. 6آخر به اليۀ آخر در اين عنصر، برابر با 

13است، با عنصر  31داراي عدد اتمي  Aعنصر    Al باشد و در دستۀ  گروه مي همp اي قرار دارد. جدول دوره  
  الكترون دارد. 4در اليۀ ظرفيت خود،  6Cالكترون و  3در اليۀ ظرفيت خود  Aعنصر   
  )1(فصل  1: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي مشخصات سؤال ▲  2پاسخ: گزينۀ  -119

  323693كد سؤال: 
  صورت زير است: هاي ارائه شده، به در گزينه  ها ها به كاتيون نسبت شمار آنيون  

3
3

1
33

N: Li N
Li




   1گزينۀ  

2 2
2 2

1
I: CaI

Ca




   2گزينۀ  

2
2 3 3

3 3
22

O: Al O
Al




   3گزينۀ  

1
1

Br: NaBr
Na




   4گزينۀ  

  )1(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * شيمي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -120
  326503كد سؤال: 

عنصر  و نوعدهاي يوني گويند كه از  اي از تركيب هاي يوني دوتايي به دسته يك تركيب دوتايي است. (تركيب NaClمانند  2CaCl: 1گزينۀ   
  اند.) ساخته شده

  هاي يوني، مولكول وجود ندارد. : در ساختار تركيب2گزينۀ   
  است. اتماي از رفتار شيميايي  : از دست دادن يا گرفتن الكترون، نشانه3گزينۀ   
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -121

  326507كد سؤال: 
  هاي نادرست: هبررسي گزين  
NH): آمونياك 1گزينۀ      است.  تايي رسيده به آرايش هشت Nبه آرايش دوتايي و  Hها،  اتم است كه در آن 4هايي با  ، داراي مولكول3(
  هاي مولكولي در ساختار خود هيچ يوني ندارند. : تركيب2گزينۀ   
  است. سه مول هيدروژنو  يك مول نيتروژنجرم  : جرم مولي آمونياك برابر با مجموع4گزينۀ   
  )1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -122

  326512كد سؤال: 
X)با گرفتن يك الكترون  Xاتم    )  به آرايش گاز نجيب بعد از خود و اتمY  الكترون  2با از دست دادن(Y )2  به آرايش گاز نجيـب بعـد از

  دهند. را تشكيل مي 2YXها در شرايط مناسب تركيب يوني با فرمول  رسد، پس اين اتم خود مي
  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * شيمي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -123

  /بهبود326749كد سؤال: 
  ها: هبررسي ساير گزين  
  ترين اليه به زمين (تروپوسفر) قرار دارد. هواكره در نزديك جرمدرصد از  75: حدود 1گزينۀ   
  يابد. هاي هواكره، با افزايش ارتفاع، فشار هوا كاهش مي : در همۀ اليه2گزينۀ   
  كند. دلخواه و مطلوب توليد نميهاي  گيرد كه مفيد نبوده و فراورده هايي نيز صورت مي : در ميان گازهاي هواكره، واكنش4گزينۀ   
  )2(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * شيمي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -124

  471802كد سؤال: 
ي از سـطح ايـن كيلـومتر  5/4يابد؛ بنـابراين در ارتفـاع  كاهش مي C6ازاي يك كيلومتر، دما در حدود  در اليۀ تروپوسفر با افزايش ارتفاع به  

  منطقه، دما برحسب كلوين برابر است با:
( / ) C T(K) ( C) K             5 4 5 6 22 273 22 273 251   

/
251 50 25   

  )2(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * شيمي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -125
  354299كد سؤال: 

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  اي است. وره: آرگون متعلق به دورٔه سوم جدول د1گزينۀ   
  : پس از نيتروژن و اكسيژن آرگون، سومين گاز فراوان در تروپوسفر است.2گزينۀ   
  پذيري ناچيزي دارد و غيرسمّي است. معني تنبل است و واكنش : آرگون به4گزينۀ   


