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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 وشر  هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره پرسشتعداد   مواد امتحاني

  دقيقه 18  15  1  15 زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  30  16  15  زبان عربي

  دقيقه 17  45  31  15 اسالمي معارف و فرهنگ

  دقيقه 20  60  46  15  زبان انگليسي

  دقيقه 40  75  61  15  رياضي

  دقيقه 30  95  76  20  شناسي زيست

  دقيقه 40  110  96  15  فيزيك

  دقيقه 25  125  111  15  شيمي

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

 تجربي علوم رشتة

  5 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس
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  معني شده است؟ نادرستچند واژه  -1
  -)ارزشـمند: رفيـع( -يـن: وام)(ِد -(بُنشـن: گلـزار) -(تسـلّا: آرامـش دادن) -(مغربي: مراكشي) -(غارب: ميان دو كتف) -(وقب: باالي كمر)  

) -(اهليت: لياقت)   (غوك: قورباغه) -(رقعه: امضا كردن فرمان و نامه) -(درحال: فوراً
 دو) 4  سه) 3  چهار) 2  پنج) 1  

  479513كد سؤال: 
  است؟ نادرستها  روي كدام واژه روبه شده  توضيح نوشته -2

  رود. كار مي بها به خورجينك: محفظۀ كوچكي كه دري جداگانه دارد و براي نگهداري اشياي گرانالف)   
  وقف: زمين يا دارايي و ملكي كه براي مقصود معيّني در راه خدا اختصاص دهند. ب)  
  هاي متعدّد كه شبيه عناصر طبيعت هستند. وخم هايي مركّب از پيچ ج) بيرنگ: طرح  
  كمك گرده يا خاكۀ زنگ يا زغال. به برداري: طراحي چيزي د) گرته  
  د -ب) 4  ج -ب) 3  ج -الف) 2  ب -الف) 1  

  432607كد سؤال: 
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -3

ــه ريخــت؟) 1 ــود كــه از كوهســار حادث چــه ســيل ب
 

كـــه در فضـــاي زمـــين، گوشـــۀ فـــراق نمانـــد 
 

دوســــتي كــــز ســــر قــــرض شــــد دوســــت) 2
 ج

ـــــت نشـــــماري  ـــــاش دوس ـــــان ت ـــــان و ه ه
 

ايــن بــاد كــدام اســت كــه از كــوي شــما خاســت؟) 3
 

؟وين مرغ چـه نـام اسـت كـه از سـوي صـبا خاسـت 
 

كـه خواسـت خـالص ز رنج محنـت غربـت هـر آن) 4
 

چـــو گـــنج، كـــنج ســـالمت گرفـــت فـــارغ و فـــرد 
 

  479511كد سؤال: 
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه  -4

  خالي نماند.اين افسانه از بهر آن گفتم تا داني كه دل بر انديشۀ باطل نهادن و از سبيل رشد تمايل نمودن و بر آن اصراركردن از اخالل ) 1  
نهد، اگر ملك او را مجال سخن دهد به يك كلمه خود را از اين ورطه  گويد و عذرهاي نقض و دلفريب كه مي ها كه مي اكنون محقّق گشت بدين دروغ) 2  

  بيرون آرد.
  در محاسن اخالق تو درنخورد كه حق هجرت من ضايع گذاري و مرا نوميد از اين در بازگرداني.) 3  
  نازل گشت، به حيلت آن را دفع نتوان كرد؛ كه از عاقل بصيرت بربايد و از غافل بصر بستاند. چون قضا) 4  

  479498كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» آميزي مجاز و حس«در كدام بيت هر دو آرايۀ  -5

هــر خســي از رنــگ گفتــاري بــدين ره كــي رســد؟) 1
  

زن درد بايـــــد عمرســـــوز و مـــــرد بايـــــد گـــــام        
ــ) 2 دَت همچــو ســرو دلجــوي اســتدلــم بجــو كــه قَ

  

ــت   ــوزون اس ــف و م ــت لطي ــه كالم ــو ك ــخن بگ      س
ــــــــــاني) 3 ــــــــــب جه ــــــــــت تعجّ انگش

  

ــــــت   ــــــدان از گف ــــــه دن ــــــا ب ــــــنيد م وش      
ــوان) 4 ــد آب حي ــه امي ــودم ب ــنه ب ــر تش ــه عم هم جـــز آب شـــور ديـــده بـــه كنـــار مـــن نيامـــد بـــه       (آب حيوان: آب حيات)    

  431435كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي در كدام بيت ادات تشبيه -6

ــد) 1 ــازل ش ــال ن ــو ب ــب زن چ ــه ل ــر ب ــز را مه عج
 

بــــه كمــــان تيــــر قضــــا بــــاز نگــــردد هرگــــز 
 

ــق) 2 ــاي عش ــاد در دري ــوج افت ــازوي م ــر ب ــه ب رعش
 

؟وپـايي چـون شـنا خـواهيم كـرد دسـت ما به اين بـي 
 

ـــرج) 3 ـــد خ ـــي كنن ـــه روز، بزرگ ـــروان ك آن خس
 

چــــون شــــب شــــود گــــداي در خانــــۀ توانــــد 
 

ــــه) 4 ــــود را ب ــــي خ ــــير م ــــام ش دانســــتم مق
 

ــــتم  ــــي مانس ــــه روبه ــــد ب ــــم آم ــــون خص چ
 

  479473كد سؤال: 
  در ابيات زير كدام است؟» مجاز، ايهام، جناس و تشخيص«هاي  ترتيب آرايه -7

 پـروا ز مـرگ كـوهكن الف) نيست غافل عشق بي
 

 كنـد شـيرين دهـان تيشـه را نقش شـيرين مـي 
 

 ها بـه سـويت نگـران حسـن رويـت ب) همه ديده
 

ــير دام داري  ــه اس ــرغم ك ــه م ــت آن كمين  من
 

ـــايي ضـــاللج)  ـــدان اســـت و تنه ـــه زن  خان
 

 هركـــه چـــون ســـعدي گلســـتانيش نيســـت 
 

 جوشم» اوحدي«سان  د) چو جام بيخودي نوشم، به
 

 هوشـم، سـزاوار خرابـاتم كنون چون مسـت و بـي 
 

  د -ج -ب -الف) 4  د -الف -ج -ب) 3  الف -ب -ج -د) 2  ج -ب -د -الف) 1  
  479467سؤال: كد 

  است؟ نادرستروي كدام گزينه  شده، توضيح آمده روبه با توجه به عبارات مشخص -8
ـــديم) 1 ـــه ش ـــرده آگ ـــن پ ـــز از اي ـــا ني ـــو م چ

 

ــــديم ارچــــه از ره   ــــه راه آم شــــديمب
 

 معناي رفتيم است.) (به 
ــــك ) 2 ــــالين مــــن دمــــكي ــــر ب بنشســــت ب

 

ــرد عقــل و ديــن مــن  ــا خــود ب رفــت و ب
 

 ان كم است.)زم نشانۀ مدت» ك(« 
ـــنعم) 3 ـــان م ـــي زم ـــق وي اي مفت ـــن ز عش مك

 

ــده  ــو او را ندي ــه ت ــت ك ــذور دارم اي مع
 

 است.)» انعام«خانوادٔه كلمۀ  (هم 
ـــا يـــار ) 4 و شـــنگي شـــوخافتـــاده كـــار مـــا را، ب

 

در جنگ دير صلحي، در صلح زود جنگي 
 

است.) (معناي قديمي خود را از دست داده  
  431558كد سؤال: 

 ۹ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ فارسی
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  شوند؟ هر دو ديده مي» واو عطف و واو ربط«در كدام گزينه  -9  22
غوطــه زن در بحــر و فــارغ شــو ز گيــر و دار مــوج) 1

 

گردانـي بـس اسـت چشم ايـن كاسـه چون حباب شوخ 
 

ــه) 2 ــو كوت ــاالي ت ــود رخ و ب ــا وج ــري ب ــت  نظ اس
 

ــــدن  ــــان دي در گلســــتان شــــدن و ســــرو خرام
 

ـــت و چشـــم) 3 ـــوانم از ســـر و جـــان برگرف دل برت
 

ـــــــت  ـــــــار برگرف ـــــــاهدٔه ي ـــــــوانم از مش نت
 

كـــه لطـــف خداونـــد يـــار اوســـت يـــار مـــن آن) 4
 

ـــــار اوســـــت  ـــــول اختي ـــــداد و داد و رد و قب بي
 

  479507كد سؤال: 
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ شده، به هاي مشخص نقش دستوري واژه -10

 گــزاف بــهدنيــا  غصّــۀببــرد  تعُمــر  نقــد
 

ــكل   ــۀ مش ــن قصّ ــب و روز در اي ــر ش ــيگ  باش
 

  متمّم -مفعول -مفعول -نهاد) 4  متمّم -نهاد -مفعول -مفعول) 3  قيد -مفعول -اليه مضافٌ -نهاد) 2  قيد -نهاد -اليه مضافٌ -مفعول) 1  
  479509كد سؤال: 

  مفهوم كدام بيت از بيت زير دورتر است؟ -11
 فــــروغ رويــــت انــــدازي ســــوي خــــاك

 

ـــب نقـــش   هـــا ســـازي ســـوي خـــاك عجاي
 

  

ــا) 1 ــن نوبه ــوبوي ــنگ و چ ــاك و س ــر خ ــا ب ر زيب
 

هـــاي چـــه زيبـــا كنـــد همـــي بنگـــر كـــه نقـــش 
 

ــب) 2 ــويش حبي ــال خ ــن و جم ــؤه حس ــراي جل ب
 

اي نـــام او جهـــان كردنـــد چـــو ســـاخت آينـــه 
 

جهـــــان جملـــــه فـــــروغ نـــــور حـــــق دان) 3
 

حـــــق انـــــدر وي ز پيـــــدايي اســـــت پنهـــــان 
 

همـــــه عـــــالم جمـــــال طلعـــــت اوســـــت) 4
 

ـــــد  ـــــر باش ـــــن نظ ـــــم اي ـــــه را چش ـــــا ك ت
 

  479506سؤال:  كد
  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -12

ــق) 1 ــق عش ــت در طري ــايش بالس ــن و آس ــازي ام ب
 

ــي  ــد مرهم ــو خواه ــا درد ت ــه ب ــاد آن دل ك ــش ب ري
 

ـــق) 2 ـــق عش ـــدر طري ـــدم ان ـــد آن ق ـــت نباش ثاب
 

ــــي  ــــاو م ــــه ك ــــيالن كران ــــار مغ ــــد ز خ اي كن
 

اي از كبريــاي عشــق هرگــز كــي رســد جذبــه) 3
 

را از كــوه غــم رخســاره همچــون كــاه نيســت؟هركــه  
 

دل بپـــرداز ز هـــر نقـــش كـــه در عـــالم هســـت) 4
 

ــــار  ــــار بي ــــر ي ــــيش نظ ــــه پ ــــد از آن آين بع
 

  479478كد سؤال: 
  ناصرخسرو تناسب دارد؟» سفر به بصره«مفهوم كدام بيت با پيام نهايي درس  -13

ــدوهي) 1 ــر ان ــي زه ــي ب ــهد راحت نصــيبم نيســت ش
 

ـــر آو   ـــي گ ـــوي گل ـــبا ب ـــيص ـــار م ـــا خ آرد رد ب
 

يكـــي اســـت خانـــۀ زنجيـــر و خانـــۀ دنيـــا) 2
 

در ايــن دو خانــه فراغــت نصــيب مهمــان نيســت 
 

نـامي غم مستقبل و ماضي است كـان را حـال مـي) 3
 

ــيش و پــس اينجــا  ــار پ ــان اســت از غب ــابي در مي نق
 

ــيش) 4 ــواري پ ــرد خ ــت گَ ــّزت اس ــوار ع ــز شهس خي
 

ــ  ــدان غ ــاه و زن ــر از چ ــاه مص ــار اي م ــورزينه م مخ
 

  479451كد سؤال: 
  دارد؟ تقابلشده در عبارت زير  كدام گزينه با جملۀ مشخص -14

  »رخ زندگان رازي در بر داشت و از سر نيازي بود. و نمايش نيم خَلفِ صدق نياكان هنرور خود بودصاد هرگز جانوري جز از پهلو نكشيد. «  
حـــبّ و بغـــض از پـــدران ارث بـــه فرزنـــد رســـد) 1

 

ـــو  ـــر پرت ـــود مه ـــايي ب ـــدادي و آب ـــن اج ـــه م ب
 

صــــبر بســــيار ببايــــد پــــدر پيــــر فلــــك را) 2
 

ـــد  ـــد بزاي ـــو فرزن ـــو ت ـــي چ ـــادر گيت ـــر م ـــا دگ ت
 

همـــه قبيلــــۀ مــــن عالمــــان ديــــن بودنــــد) 3
 

ــــت  ــــاعري آموخ ــــو ش ــــق ت ــــم عش ــــرا معلّ م
 

ـــــــد) 4 ـــــــدگاني كن ـــــــين زن ـــــــرور چن هن
 

ــــــــد  ــــــــاني كن ــــــــد و مهرب ــــــــا بين جف
 

  479437كد سؤال: 
  ه عبارت زير نزديك است؟مفهوم كدام بيت ب -15

  »دانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، نيما نشده بود. دانم خودش مي نمي«  
ـــار) 1 ـــز روزگ ـــد عزي ـــي ش ـــان از غريب ـــاه كنع م

 

پيچــد بــه دامــان صــدف بيجــا گهــر پــاي مــي 
 

ــــي) 2 ــــر نم ــــو از س ــــوي ت ــــواي ك رود آري ه
 

غريــــب را دل سرگشـــــته بـــــا وطـــــن باشـــــد 
 

ـــدم ) 3 ـــه شـــهر ع ـــا ب ـــر در آن مســـتانبي در نگ
 

ببـــين ز خـــويش و هـــزاران چـــو خـــويش وارســـته 
 

ــت اســت) 4 ــار غرب ــيهن خــود در دي ــه دور از م هرك
 

ـــن  ـــدار وط ـــت دي ـــم اس ـــرمۀ چش ـــرايش س از ب
 

  479484كد سؤال: 

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

 :)َو ِعباُد الرَّحٰمِن الّذيَن مَيُْشوَن َعَىل األرِض َهْوناً َو إذا خاطََبُهُم الجاِهلوَن قالوا َسالماً ( -۱۶

 گويند. زنند و هرگاه نادانان را خطاب کنند، [به ایشان] سالم می اند كه روی زمني با آرامش قدم می و بندگاِن بخشنده، كساىن) ۱  

 گويند. وگو کند، آرام سخن می دارند، هرگاه نادانی با ايشان گفت ] مهربان كه با فروتنی روی زمني گام برمىو بندگاِن [خداوند) ۲  

 گويند. ها ايشان را خطاب کنند، سخن آرام می دارند و هرگاه نادان اند كه روی زمني با فروتنی گام برمى و بندگاِن [خداى] بخشاينده، كساىن )۳  

 گويند. ها] سالم می وگو کنند، [به آن دارند و هرگاه با نادانان گفت مهربانند، با آرامش روی زمني قدم برمى و آنان که بندگانِ ) ۴  
  ۳۸۰۹۰۹کد سؤال: 
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(  

  »:أنا أتعلُّم مثانیَن يف املئة ِمن درويس يف الّصّف و عرشیَن يف املئة منها يف بیتی!« -۱۷ 3

  گیرم! ام یاد می صد آن را در خانههایم را در کالس و ده در  من هشت تا از درس) ۱  

  آموزم! ام می ها را در خانه هایم را در کالس و بیست درصد از آن من هشتاد درصد درس) ۲  

  گیرم! ها را در منزمل فرا می آموزم و بیست درصد از آن هایم را در کالسم می من هشتاد صفحه از صد صفحه درس) ۳  

  موختم و بیست درصدش را در منزمل فرا گرفتم!من هشتاد درصد درسم را در کالس آ ) ۴  
  ۳۱۵۶۹۱کد سؤال: 

  »: کانت هاتان اإلثنتان تتناجیاِن، َفلَِم َدخلِت بینهام؟« -۱۸

  گفتند، پس چرا در بین آن دو وارد شدی؟ این دو نفر با هم راز می) ۱  

  شوی؟ ها وارد می گویند، بین آن ت وقتی که آن دو نفر راز میبه چه علّ ) ۲  

  پس چرا بینشان وارد شد؟ ،گفتند این دو نفر به هم راز می) ۳  

  ها دخالت کردی؟ پس برای چه بین آن ،گفتند ها دو نفری بودند که با هم راز می این) ۴  
  ۳۱۵۶۹۷کد سؤال: 

  »:یَرْجو آباُءنا يف إحتفاِل الّنوروز لَنا أن یََتساَقط النَّجاح کاملطر الّربیعّي!« -۱۹

  بهاری رسازیر شود!  خواهند که بر ما موفقیت مثل باران مراسم نوروز میپدران ما در ) ۱  

  کنند که موفقیت مانند باران بهاری بریزد! پدران ما در جشن نوروز برای ما آرزو می) ۲  

  کنند مثل ریزش باران بهار! پدران ما در جشنوارۀ نوروزی برای ما آرزوی پیروزی می) ۳  

  کردند که موفقیت مانند باران بهاری فرود آید! روز برای ما آرزو میاجداد ما در جشن عید نو ) ۴  
  ۳۲۲۶۱۷کد سؤال: 

  َجَمة:حیح يف الرتّ عیِِّن الّص  -۲۰

 آید، های تازۀ درختان بیرون می يف الّربیع تُْخِرُج األشجاُر أوراقاً نَِرضًة،: در بهار، برگ) ۱  

 شود، هایی زیبا پوشیده می زمین با گل و تُصِبُح األرُض َمفروشًة بأزهاٍر جمیلٍة،: و) ۲  

 بارد، هایی ریزان، از ابرها فرو می و تُْنزُِل الُغیوُم أمطاراً ُمنَهِمرًة،: و باران) ۳  

 شود! ها جاری می هایی زالل از کوه فتُْجري الجباُل ینابیَع صافيًة!: آنگاه چشمه) ۴  
  ۳۸۲۷۳۱کد سؤال: 

۲۱-  ِ   :الّتالية يف مفهوم اآلیاِت  الخطأَ َعنيِّ

 : ُرْو، نباش از رحمت حق ناامید!)َو ال تَيْأَُسوا ِمن َرْوِح اللهِ () ۱  

 : هرچه کُنی به خود کُنی!)لَها ما کََسبَْت َو َعلَيها َما اکْتََسبَت() ۲  

 : عاقل از عقل شاد و عاشق از جنون!)کُلُّ ِحزٍب مِبا لََدیْهم فَرُِحونَ () ۳  

 : نیکی که از حد بگَذرَد، نادان خیاِل بد کَُند!)لُوَن قالوا سالماً و إذا خاطَبَُهم الجاهِ () ۴  
  ۳۸۲۷۳۴کد سؤال: 

  »َرَقَد، َغیم، کوکب، ُمجتِهد: «َعلَی الّرتتیبعّین الّصحیح عن املرتادفات  -۲۲

  ناِجحنجم،  ناَم، سحاب،) ۴  ماَت، سامء، کواکب، ُمجدّ ) ۳  زاَن، سحاب، نُجوم، جهاد) ۲  ناَم، سحاب، نجم، ُمجدّ ) ۱  
  ۳۱۳۴۵۹کد سؤال: 

 ۲۳-۲۶( مِبا یناسب الّنّص  إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أِجب عن األسئلة:(  

عة الّشـمس َعلَیهـا َفَیـرُدَّ الّشمُس هي الّرساُج الّذي یُحرُِق الهیدروجین لینتَرش الّضوُء و الحرارُة؛ أّما القمُر ُفُهَو املِـرآُة (آینـه) الّتـي تَْعِکـُس أشـ«

حجُم األشعِة املُنَعِکَسِة یَتََغیَُّر َمَع أیّـاِم الّشـهِر بنظـاٍم دقیـٍق و یقـدُر اإلنسـاُن علـی معرفـِة  !گرداند) جزءاً منها إلی األرض مبراحل خالل شهرٍ  ی(برم

هوِر بهذا التغییر لشکل القمر و التّاریخ و الّسنین عدیدة منهـا: کسـوُف الّشـمس الّـذي  خالَل دوراِن القمر َحول األرض تحدُث ظواهر !األیّام و الشُّ

  »و الَجزُر يف الِبحار!یحدُث عندما یََقُع القمُر بیَن األرِض و الّشمِس و خسوُف القمر الّذي یحدُث عندما تََقُع األرُض بیَن الّشمِس و القمِر و املدُّ 
  ۳۱۳۴۶۷کد سؤال: 

  علی َحَسِب الّنّص:  الخطأعّین  -۲۳

  دوراُن القمر ُمحِدُث ظواهر يف الّشمس فقط!) ۲  !الّضوء و الحرارة ناِرشُ الّشمُس ضیاٌء و ) ۱  

  الّشهوُر مرتبطٌة بأشکال القمر يف الّسامء!) ۴  الّشمُس صادرُة الّضوء و القمر یَْعِکُس الّنوَر!) ۳  
  ۳۱۳۴۶۸کد سؤال: 

  !»: یَقِدُر األنساُن أْن یعرَف عدد الّسنیِن ِبـ ...............« -۲۴

  تغییر حجم األشعِة مع أیّام الّشهر!) ۲  ألشعِة املنَعکسِة بالقمر!حجم ا) ۱  

  عدد الکسوف و الخسوف يف سنٍة واحدٍة!) ۴  التّغییر ألشکال القمر يف أیّاِم الّشهر!) ۳  
  ۳۱۳۴۶۹کد سؤال: 

  عّین الّصحیح علی حسب الّنّص: -۲۵

  ینُرش القمُر الّضوَء علی الّشمس يف مراحل مختلفة!) ۲  الکسوف و الخسوف و املّد و الَجزر ِبسبِب حرارِة الّشمس!) ۱  

  صدوُر ضوِء الّشمِس ِبسبِب إحرتاِق الهیدروجین!) ۴  کسوف القمر یحدُث عندما تََقُع األرُض بیَن الّشمِس و القمِر!) ۳  
  ۳۱۳۴۷۰کد سؤال: 

  : مفرد الکلامتعن  الخطأعّین  -۲۶

  دورة َدوران ) ۴  عاعشُ  ة أشع) ۳  رةظاهِ  ظواهر ) ۲  مرحلة راحل مَ ) ۱  
  ۳۱۳۴۷۱کد سؤال: 

  



  

 

لي
صي
تح

ل 
سا

00 - 
99  

ون
زم
آ

 
بي
شيا

رز
ا

 
ت
رف
ش
پي

 
لي
صي
تح

 
حل
مر

 5 ة
شت
(ر

 ة
بي
جر
م ت
علو

(  

44   ) ۲۷-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

امئَر املُناِسَبَة للعبارِة الّتالية:  -۲۷ ِ الضَّ ُهوا فيه يا زُماليئ! «َعنيِّ  »............... تََعلََّمتا القرآَن و ............... تََفقَّ

  ُهم -أنتاُم) ۴  أنتُم -ُهام) ۳  ُهم -ُهام) ۲  أنتُم -أنتاُم) ۱  
  ۲۸۹۲۸۱کد سؤال: 

  تیبّي:عّین العدد الرتّ  -۲۸

َح أربعة أخطاٍء يف الّسطر الثّاين!) ۲  جاَء لُِمشاهدِة ُمسابقة کرِة املنضدة ِستَّة َعَرشَ رَجالً!) ۱     طلبُت ِمنه أن یَُصحِّ

 )ا إلهیِن إثنیِن إمّنا إلهکم إلٌه واحدٌ ال تَتَّخذو () ۴  )َمن جاَء ِبالحسَنِة فَلَه َعُرش أمثالِها() ۳  
  ۳۸۲۷۴۰کد سؤال: 

  إنَتِخِب الُجملََة الّتي لِکُلِّ أفعالِها حرٌف زائٌد فقط:  -۲۹

امِء؟) ۱   ُق أن تَتَساقََط األسامُک ِمَن السَّ   )ربَّنا إنََّک َمن تُْدِخُل الّناَر فََقد أَْخَزیتَهُ () ۲  َهل تَُصدِّ

  یَتَنبّه اإلنساُن بَعَد التَّفّکر إلی ما یَحدُث حولَه!) ۴  يئ و ُهم یَْحَرتِمونني أیضاً!إيّن اُکرُِم أصدقا ) ۳  
  ۳۵۴۱۹۷کد سؤال: 

حیَح َعِن األفعاِل:  -۳۰   َعّین الصَّ

  الفعل املضارع ملَُعلِّم! التَّالمیُذ قبَل ُحضوِر ا تََکلَّمَ ) ۲  الفعُل املايض لَِمن تَتََعلَّموَن ِمنه!  تَواَضعواتََعلَّموا الِعلَم َو ) ۱  

  »ُمعاَملَة«مصدره  کاألجانِِب!  تَعاَملواتَعارشوا کاإلخواِن و ) ۴  الفعل األمر  )يف رَحَمِتَک َو أنَت أرَحُم الرّاِحمینَ  أدِخلْنا() ۳  
  ۳۵۴۱۹۶کد سؤال: 

  
نتيجـۀ وقـوع » هـاي گناهكـاران هراسان شدنِ سختِ دل «و » ها مال و رفتار و نيات انسانچيز از جمله اع همهآشكار شدن واقعيت «ترتيب  به -31

  يك از حوادث قيامت هستند؟ كدام
  ها ير شدن همۀ انسانگلنفخ صور اوّل و غاف -تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند) 1  
  ننفخ صور دّوم و زنده شدن همۀ مردگا  -تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند) 2  
  ها ير شدن همۀ انسانگلنفخ صور اوّل و غاف -آماده شدن صحنۀ قيامت) 3  
  نفخ صور دّوم و زنده شدن همۀ مردگان -آماده شدن صحنۀ قيامت) 4  

  476894كد سؤال: 
  خورد؟ يم چشم به نهيگز  كدام در است يقلب باور و مانيا  از محروم كه يمعاد به معتقد يبرا ايدن يها هوس در فرورفتن بازتاب -32

  آخرت جهان به نسبت يد يناام و نماز و خدا ادي از غفلت) 2  معاد منكران رفتار با مطابقت و آخرت و خدا از غفلت) 1  
  ترس نيا  از فرار يبرا مردم به خدمت جهت در تالش و مرگ به نسبت شدن هراسان )4  ينابود ۀشياند  از ييرها  يبرا خداوند از مرگ ليتعج طلب) 3  

  478062كد سؤال: 
 گردد؟ با توجه به كدام آيۀ شريفه راه برآوردن توأمان نيازهاي فرعي و اصلي مفهوم ذهن ما مي -33

  )هركس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خدا است.() 1  
  ) كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند، پاداش داده خواهد شد.آن() 2  
 ) ها را جز به حق خلق نكرديم. ها است را به بازيچه نيافريديم، آن ها و زمين و آنچه بين آن و ما آسمان() 3  
  ) آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است.() 4  

  337678كد سؤال: 
  ؟»خاطر خداست زندگي به«كدام آيۀ شريفه ضامن درك مفهوم  تفاوت انسان با ساير موجودات، در چيست و -34

  )قُل انّ صالتي و نُسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين( -طلب نهايت روحيۀ بي) 1  
  )و ما بينهما العبين ما خلقنا هما الّا بالحق( -پيروي از غرايز) 2  
  )الّا بالحق و ما بينهما العبين ما خلقنا هما( -طلب نهايت روحيۀ بي) 3  
  )قل انّ صالتي و نُسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين( -پيروي از غرايز) 4  

  353969كد سؤال: 
  توان انتظار داشت؟ آورد و اين نتيجه را از كدام عامل ديگر مي بار مي را به يا جهينت چه زودگذر يها يخوش به دنيرس مانع از استفاده عدم -35

  توجهي به وجدان بي -آورند تمسخر نماز روي مي در طول زندگي به) 1  
  گوش نكردن به پيامبران و پيشوايان-آورند در طول زندگي به تمسخر نماز روي مي) 2  
  گوش نكردن به پيامبران و پيشوايان -قرارگيري در ميان اهل دوزخ) 3  
  توجهي به وجدان بي -قرارگيري در ميان اهل دوزخ) 4  

  475909كد سؤال: 
و نفـس و (، تحقق آن چگونه بوده است و مراد و مقصود از آيۀ شريفۀ »خداوند مقام انسان را گرامي داشته و به او كرامت بخشيده«ر بگوييم اگ -36

  چيست؟ )ما سوّاها ...
  حقيقت وجود انسان كه گرايشات فطري او وابسته به آن است. -چيز براي او همهخلق ) 1  
  شود. آلودش مي گر انسان كه سبب توبه و جبران گذشتۀ گناه رزنشنفس س -چيز براي او همهخلق ) 2  
  شود. آلودش مي گر انسان كه سبب توبه و جبران گذشتۀ گناه نفس سرزنش -عنوان هدف او قرار دادن بندگي به) 3  
  حقيقت وجود انسان كه گرايشات فطري او وابسته به آن است. -عنوان هدف او قرار دادن بندگي به) 4  

  365034ال: كد سؤ
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  نمايد و كدام آيۀ شريفه مؤيّد آن است؟ به كدام ويژگي عالم برزخ اشاره مي» النّاس نيامٌ، فَاذا ماتُوا، انتَبَهَوا«حديث شريف نبوي  -37 5
  )حتّي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون( -برقرار بودن ارتباط ميان دنيا و برزخ) 1  
  )ينبّؤا االنسان يومئذ بما قدّم و أخّر( -دنيا و برزخ برقرار بودن ارتباط ميان) 2  
  )حتّي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون( -وجود آگاهي روح در برزخ) 3  
  )ينبّؤا االنسان يومئذ بما قدّم و أخّر( -وجود آگاهي روح در برزخ) 4  

  472565كد سؤال: 
كنند و نتيجۀ ناتواني از تفكر دربارٔه مـرگ  اذ ميراهي را براي فراموشي آيندٔه تلخشان اتخ منكران غافل از مرگ كه ميل به جاودانگي دارند چه -38

  چيست؟
  ارزش شدن زندگي بي -سرگرم شدن به هر كاري) 2  ارزش شدن زندگي بي -انديشيدن به لذت گناه) 1  
  رفتن در گرداب آلودگيفرو  -سرگرم شدن به هر كاري) 4  فرورفتن در گرداب آلودگي -انديشيدن به لذت گناه) 3  

  372372كد سؤال: 
تر  شود و راهكار قرآن براي به تصوير كشيدن محسوس تعالي، موجب ايمان قطعي به كدام عبارت شريفه مي اعتقاد به صدق گفتار خداوند باري -39

  قدرت الهي چيست؟
  هايي از زنده شدن مردگان ذكر نمونه -)افحسبتم انّما خلقناكم عبثا() 1  
  اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت -)فحسبتم انّما خلقناكم عبثاا() 2  
  هايي از زنده شدن مردگان ذكر نمونه - )ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه() 3  
  اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت - )ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه() 4  

  467005كد سؤال: 
گويي بـه ايـن شايسـتگي را  هايش را دارد، وجوب چه امري پاسخ ان شايستگي استفادٔه تمام و كمال از همۀ استعدادها و سرمايهاز آنجا كه انس -40

  سازد؟ ممكن مي
  حيات اخروي سازگار با حكمت الهي) 2  حيات دنيوي سرشار از اعتقاد به معاد) 1  
  د با استناد به صداقت الهيامكان معا) 4  ميل به جاودانگي انسان، الزمۀ حكمت خداوند) 3  

  383974كد سؤال: 
   ست؟يچ يژگيو  نيا  و مصداق  است آخرت و ايدن انيمۀ فاصل يها يژگيو  از يكي انگريب نهيگز  كدام -41

  كنند. پس از مشاهدٔه حقيقت آن جهان شروع به سرزنش خود مي -ياگاه و شعور وجود) 1  
  كنند. آن جهان شروع به سرزنش خود مي پس از مشاهدٔه حقيقت -گرفتاري به عذاب اخروي) 2  
  .ديداد  انجام كه ياعمال خاطر به ديشو  بهشت وارد شما بر سالم: نديگو  يم پاكان به فرشتگان -يآگاه و شعور وجود) 3  
  داديد. انجام كه ياعمال خاطر به ،ديشو  بهشت وارد شما بر سالم: نديو گ يم پاكان به فرشتگان -گرفتاري به عذاب اخروي) 4  

  479303كد سؤال: 
را نمايـان » هـاي پرونـدٔه دنيـوي و پـس از آن اكمال وقوف بر كاستي«و » توقف انسان در عالم برزخ«ترتيب ظرف تحقق  كدام تعابير قرآني به -42

  پذيرد؟ يك صورت مي سازد و تمهيد مقدمات حضور در پيشگاه الهي با كدام مي
  نخستين -)ينبّؤا االنسان يومئذٍ بما قدّم و أخّر( -)الي يوم يبعثون () 2  دومين -)الموت حتّي اذا جاء احدهم( -)الي يوم يبعثون () 1  
  دومين - )ينبّؤا االنسان يومئذٍ بما قدّم و أخّر( - )اليوم نختم علي افواههم( )4  نخستين - )حتّي اذا جاء احدهم الموت( - )اليوم نختم علي افواههم( )3  

  415401كد سؤال: 
  ست؟يچ بيترت به ،»اعمال سنجش اريمع و وزنه« و »گواه و شاهد نيبرتر « عنوان به امبرانيپ ير يگقرار  يمبنا -43

  .است داده دستور خدا كه است يز يچ آن نيع آنان اعمال -هستند گريد  امبرانيپ و ها امت ۀهم بر ناظر و شاهد ها آن تمام) 1  
  .است داده دستور خدا كه است يز يچ آن نيع آنان اعمال -ستنده مصون ييخطا  هر از و اند دهيد  را اعمال باطن و ظاهر) 2  
  .دارند احاطه ها انسان اعمال تمام حقيقت به -هستند گريد  امبرانيپ و ها امت ۀهم بر ناظر و شاهد ها آن تمام) 3  
  .دارند احاطه ها انسان اعمال تمام حقيقت به -هستند مصون ييخطا  هر از و اند دهيد  را اعمال باطن و ظاهر) 4  

  475914كد سؤال: 
  بهره بودن از اختيار، نتيجۀ اعمالِ اختياريِ دنياييِ انسان است؟ توان برداشت نمود كه جبر حاكم در قيامت و بي از دقت در كدام آيۀ شريفه مي -44

 )ينبّؤا االنسان يومئذ بما قدّم و أخّر() 1  
  )ونو انّ عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل() 2  
 )قال ربّ ارجعون لعلّي اعمل صالحا فيما تركت كلّا انّها كلمة هو قائلها() 3  
  )اليوم نختم علي افواههم و تكلّمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون() 4  

  438801كد سؤال: 
  ن به معاد است؟از دقت در كدام آيۀ شريفه به درك اين حقيقت خواهيم رسيد كه الزمۀ ايمان به خدا، ايما  -45

  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة() 2  )ينبّؤا االنسان يومئذ بما قدّم و أخّر() 1  
  )يوم ترجف األرض و الجبال و كانت الجبال كثيبا مهيال() 4  )ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في األرض() 3  

  438800كد سؤال: 

  
46- When we arrived in Tokyo, the temperature was at its ............... . 
 1) higher 2) highest 3) the higher 4) the highest  

  380893كد سؤال: 
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66  47- A: What do you think about our wedding ceremony? 
B: I think everybody ............... at it. 

 1) is going to be as happy as 2) will be happy 
 3) will be happier  4) is going to be happier 

  382712كد سؤال: 
48- The clown was wearing a ............... hat. 
 1) big green yellow 2) green yellow big 3) big green and yellow 4) yellow and green big 

  359347د سؤال: ك
49- It took several weeks for fire fighters to ............... the fire in Golestan forest. 
 1) take out 2) lose 3) put out 4) hunt 

  353925كد سؤال: 
50- One way to protect our body against ............... is doing daily exercise. 
 1) fruits 2) facts 3) diseases 4) animals 

  320251كد سؤال: 
51- My sister recently studied hard for the exam. I’m ............... that she will pass it. 
 1) helpful 2) interested 3) hopeful 4) especial 

  314076كد سؤال: 
52- The choice is yours and doing this activity is completely ............... . 
 1) voluntary 2) following 3) alive 4) careful 

  375362كد سؤال: 
53- Diba is going to ............... the children from school. 
 1) cross 2) collect 3) compare 4) complete 

  328107كد سؤال: 
54- We all know that human body is a wonderful ............... just like the other forms of creation. 
 1) attention 2) nature 3) type 4) system 

  372254كد سؤال: 
 Cloze Test 

Many ...(55)... of Persian leopard in plains made people hopeful. These with a lot of baby 
leopards playing and running in the plains are ...(56)... that they are not endangered anymore, so 
with the help of hundreds of new hard-working volunteers we can take more care of other ...(57)... 
in Iran’s wildlife.  

  372259كد سؤال: 
55- 1) powerful hunters 2) natural homes 3) recent observations 4) different examples 

  372260كد سؤال: 
56- 1) visitors 2) hopes 3) ideas 4) signs 

  372261كد سؤال: 
57- 1) heavens 2) planets 3) creatures 4) forests 

  372262كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

There once was a time when people thought of the environment, they thought of its beauty. But now 
their natural beauty is in a great danger which can put an end to many people’s lives around the 
world. Central to this problem is pollution, which means production of harmful things into the air, 
land, and water. Although pollution is everywhere and throughout the history of the earth, the level 
by which humans have given to the amount of it which has entered our environment for so many 
years is more than the earth’s natural capacity to make itself better again. Making the environment 
polluted as well as cutting trees of jungles which is also a growing problem can endanger our 
natural world. Cutting a lot of trees causes a world without trees in a near future when people 
won’t live anymore. 

  environment: زيست محيط  
  amount: اندازه 

  354173كد سؤال: 
58- Pollution is ............... . 
 1) a new problem of the earth 2) cutting a lot of trees of jungles 
 3) not a growing problem of our world 4) making our nature dirty with harmful materials 

  354174كد سؤال: 
59- In line 5 “it” refers to: ...............  
 1) production 2) pollution 3) danger 4) history 

  354175كد سؤال: 
60- According to the passage, which one is NOT true? 
 1) There will be no jungles on earth by cutting trees. 
 2) Pollution put an end to people’s natural beauty. 
 3) No trees on earth means people can’t live for a long time. 
 4) Pollution is not just related to one part of the earth’s history. 

  354176كد سؤال: 
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2حاصل  -61 30 30
1 60

Sin Cos
Cos
 

 
  كدام است؟ 

  1 (45Cos   2 (30Cot   3 (60Sin   4 (60Cot    
  320619كد سؤال: 

yنمودار خط  -62 ax b  است. جدول تعيين عالمت آن كدام است؟ رو  روبهصورت  به  

  1 (
  

  2 (
  

  3 (
  

  4 (
  

  294234كد سؤال: 
3اگر  -63 4( , 1و  ( 4( , ) خط تقارن اين سهمي كدام است؟، دو نقطه از يك سهمي باشند  

  1 (x  1  2 (2x   3 (4x   4 (4y   
  294232كد سؤال: 

  جواب دارد؟ aازاي تمام مقادير حقيقي  يك از معادالت زير به كدام -64

  1 (x x a  2 2 0  2 (a x x  2 2 1 0  3 (2 1 0x (a )x a     4 (2 1 0x ax     
  294233كد سؤال: 

4هر روز ، تن 710يك كوه يخي به جرم  -65
  چند تن از جرم اين كوه باقي مانده است؟، دهد. تا ابتداي روز هفتم جرم خودش را از دست مي 5

  1 (640  2 (320  3 (75  4 (65   
  355116كد سؤال: 

Aحاصل  -66  4 36 16   كدام است؟  2
  1 (2  2 (2  3 (3 2  4 (4 2   

  378105كد سؤال: 
هاي كوچك (با ضلع  شده به تعداد مربع هاي مصرف كبريت سازيم. نسبت تعداد چوب ايي را ميه شكل ،كبريت با تعدادي چوبزير، مطابق الگوي  -67

  كبريت) در شكل دهم كدام است؟ يك چوب

  1 (2/2  

  2 (21/2  

  3 (3/2  

  4 (2/3  
  353610كد سؤال: 

   چند جملۀ اين دنباله مثبت است؟، باشد 3و جملۀ هفتم برابر  7اگر جملۀ سوم برابر ، كند اي كه از يك الگوي خطي پيروي مي در دنباله -68
  1 (8  2 (9  3 (10  4 (11   

  288397كد سؤال: 
22اگر رأس سهمي  -69 3 3y x (m )x m     مقدار ، ها باشد روي محور طولm كدام است؟  

0mيا  -3) 1     2 (5  3ياm    3 (5  0ياm   4 (3-  3ياm   
  298057كد سؤال: 

  كدام است؟، باشد مي 135و اندازٔه يكي از زواياي آن برابر  2مساحت يك لوزي كه طول ضلع آن برابر  - 70
  1 (2  2 (2 2  3 (3 2  4 (4 2   

  297038كد سؤال: 
3براي حل معادلۀ  -71 3 2 17x( x )  صورت  معادله را به، روش مربع كامل كردن به(x h) k 2 ايم. مقدار  درآوردهk

h
  كدام است؟ 

  1 (18  2 (7
3  3 (6-  4 (43

9  
  294237كد سؤال: 
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yاگر جدول تعيين عالمت و نمودار سهمي  -72  88 x bx c   23 مقدار ، رو باشد صورت روبه بهb كدام است؟  

  1 (
3
2  

  2 (3-  
  3 (3  

  4 (3
2  

  389270كد سؤال: 
yنمودار سهمي  -73 f (x) 9شكل زير است. اگر نقطۀ  به 10A( ,   كدام نقطۀ زير بر روي سهمي واقع است؟، روي سهمي باشد (

  1 (A ( , ) 7 10   
  2 (5 10A ( , )    
  3 (13 10A ( , )    
  4 (3 10A ( , )    

  354330كد سؤال: 

Sinحاصل عبارت  -74 Cos
(Sin Cos )

  

  

3 3
  كدام است؟  3

  1 (1  2 (1
2  3 (Sin Cos

Sin Cos
  
  
1
1 2  4 (Sin Cos

Sin Cos
  
  
1 2
1 2  

  378111كد سؤال: 
اگر داشته باشيم  -75 a , , ( , )    4 3 1 1   توان قرار داد؟ چند مقدار صحيح مي aجاي  به، 4

  1 (5  2 (6  3 (3  4 (4  
  363473كد سؤال: 

  

  توان گفت ...............  هاي انسان، مي در رابطه با شش -76
  متري دارد.علت وجود كبد، طول ك ) شش راست به2  ها تشكيل شده است. ها از مويرگ ) بيشتر حجم آن1  
  دارد. ها فشار بيشتري نسبت به فشار جوّ ) مايع اطراف آن4  شود. نام جنب حفاظت مي ) هر شش توسط دو پرده به3  

  488125كد سؤال: 
  كند؟ هاي بدن حضور دارد و در تشكيل لنف نقش مؤثري ايفا مي هاي لنفي در بسياري از بخش يك از اندام كدام -77

  ) مغز استخوان4  ) مجاري لنفاوي3  ها ) لوزه2  لنفي ه) گر 1  
  488126كد سؤال: 

  كند؟ درستي بيان مي كدام گزينه، اندامك مورد نظرِ موارد زير را، به -78
  د.نكن هايي كه در تشكيل غشاي ياخته نقش مهمي ايفا مي الف) لوله  
  كننده نقش دارد. هاي تجزيه جايي مواد مانند آنزيم اي كه در جابه ب) كيسه  
  تن ب) كافنده  ) الف) شبكۀ آندوپالسمي2  تن ب) كافنده  ) دستگاه گلژي) الف1  
  ب) ريزكيسه  ) الف) دستگاه گلژي4  ب) ريزكيسه  ) الف) شبكۀ آندوپالسمي3  

  488127كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با ساختار تنفسي ماهي درست است؟ -79

  غۀ آبششي با چند رشتۀ آبششي در تماس است.) هر تي2  ) يك كمان آبششي شامل دو عدد رشتۀ آبششي است.1  
  ) هر تيغۀ آبششي به تعدادي كمان آبششي متصل است.4  ) هر رشتۀ آبششي داراي تعداد زيادي تيغۀ آبششي است.3  

  488128كد سؤال: 
  هاي پوششي ............... در بدن انسان، همۀ ياخته -80

  اراي مژك هستند.) ناي، د2  ) مري، با غشاي پايه در تماس هستند.1  
  هاي جگر، داراي حفره هستند. ) مويرگ4  شوند. ، با بافت پيوندي پشتيباني مي ) حبابك3  

  488129كد سؤال: 
  درستي بيان شده است؟ كدام گزينه در رابطه با نوار قلب انسان، به -81

  مربوط به شروع و پايان انقباض دهليزها است. P) موج 1  
  ها است. پيام الكتريكي از ديوارٔه بين دو بطن و ديوارٔه خارجي آن مربوط به عبور QRS) موج 2  
  شود. مي Pزمان موجب ايجاد موج  طور هم ) پيام عصبي محرك براي انقباض هر دو دهليز، به3  
  كند. را در نوار قلب ايجاد مي Tهاي بطني، موج  ) پيام الكتريكي حاوي پيام استراحت ماهيچه4  

  488130كد سؤال: 
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  ، با ترشحات خود، ............... هاي ................ در معدٔه انسان، ياخته -82 9
  دهند. ها را انجام مي تجزيۀ برخي مواد غذايي همچون پروتئين -هاي معده ) حفره1  
  كنند. مرغ را به واحدهاي سازندٔه خود تبديل مي سفيدٔه تخم -هاي معده ) اصلي غده2  
  خوني نقش دارند. و جلوگيري از كم ر توليد ويتاميند -هاي معده ) كناري غده3  
  دهند. هاي كناري و اصلي را افزايش مي ترشح از ياخته -كنندٔه هورمون ) ترشح4  

  488131كد سؤال: 
  است؟ نامناسبكدام گزينه براي تكميل عبارت زير  -83

  .»تأثير ............... بر فعاليت دستگاه گردش خون، ............... است«  
  اكسيد از بافت دي  رساني به بافت براي كنترل خروج كربن كاهش خون -اكسيد در بافت دي  ) افزايش كربن1  
  ده قلبي براي مقابله با فشارهاي رواني افزايش برون -كليه ) افزايش ترشح از غدٔه فوق2  
  هكنند  دهنده و جذب هاي گوارش رساني به اندام افزايش خون -) ديدن و خوردن غذا3  
  كاهش فشار درون دهليز راست و پر شدن آن از خون -) انقباض ديافراگم و مسطح شدن آن4  

  488132كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با هواي دمي و بازدمي درست است؟ -84

  ) هواي بازدمي برخالف هواي دمي فاقد اكسيژن است.1  
  ر ابتداي ورود به دهان، رطوبت بيشتري دارد.) هواي بازدمي هنگام خروج از دهان، نسبت به هواي دمي د2  
  كند. تيمول بلو را آبي مي ) هواي دمي نسبت به هواي بازدمي، ديرتر رنگ محلول برم 3  
  ) هواي دمي و هواي بازدمي طبق نظر ارسطو، داراي تركيب شيميايي متفاوت هستند.4  

  488133كد سؤال: 
  و درست است؟كدام گزينه در رابطه با دستگاه گوارش گا  -85

  ) محل انجام گوارش كامل سلولز در قسمت اول لولۀ گوارش است.1  
  جاي رودٔه بزرگ داراي هزارال است. ) همچون ساير نشخواركنندگان، به2  
  ) در صورت ورود غذا به نگاري، نشخوار كردن غذا انجام شده است.3  
  يكروبي است.ترين بخش معده به رودٔه باريك، محل اصلي گوارش غيرم ) نزديك4  

  488134كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با متن زير درست است؟ -86

شوند. برخـي  ها از هموگلوبين آزاد و از طريق دستگاه تنفس خارج مي شوند. برخي مولكول ها با خون مبادله مي گازهاي تنفس شده در حبابك«  
هـاي مختلـف حركـت  سـمت بافت شـوند و به اند، متصل مي خالي شده تازگي بهه هايي ك اند، به همان جايگاه وارد خون شده تازگي بهديگر كه 

  »كنند. مي
  هاي خروجي جايگاه مشتركي ندارند. هاي ورودي با مولكول ) متن نادرست است، زيرا مولكول1  
  اكسيد در خون، هموگلوبين است. دي  جايي كربن هاي جابه ) متن درست است، زيرا يكي از روش2  
  گردد. آساني جدا نمي شود به ادرست است، زيرا مولكول مضري كه به هموگلوبين متصل مي) متن ن3  
  هاي مختلف تنفسي را دارد. ) متن درست است، زيرا هموگلوبين توانايي اتصال به مولكول4  

  488135كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با شكل زير در بدن انسان سالم درست است؟ -87

  
  تواند باشد. ) شكل مربوط به تجزيۀ كالژن در رودٔه باريك مي1  
  تواند به اين صورت باشد. ) يكي از مراحل تجزيۀ گليكوژن توسط شيرٔه لوزالمعده مي2  
  شود. هاي ديگري مشابه اين شكل تجزيه مي كمك صفرا توسط آنزيم ) كلسترول به3  
  توانند جذب شوند. ر هريك از اجزاي لولۀ گوارش ميهاي حاصل از اين واكنش د ) مولكول4  

  488136كد سؤال: 
  بافتي، قطعاً درست است؟ ميان  و مايع  جايي مواد، بين مويرگ كدام گزينه در رابطه با جابه -88

  بافتي، نسبت به خوناب است. ميان دليل غلظت بيشتر مايع ) خروج آب از مويرگ، به1  
  دهد. بت به فشار اسمزي در انتهاي سياهرگي مويرگ رخ مي) افزايش فشار تراوشي، نس2  
  شوند. هاي آب هم به خوناب وارد و هم از آن خارج مي ) در هر دو انتهاي مويرگ، مولكول3  
  اند. ) مقدار موادي كه از ابتداي مويرگ خارج شده، برابر با موادي است كه در انتهاي آن وارد شده4  

  488137كد سؤال: 
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  ها، ...............  ها ............... سياهرگ بدن انسان سالم، سرخرگ در -89  1010
  د.نهاي سطحي هر اندام حضور دار  همگي در قسمت -) برخالف2  داراي سه اليه هستند كه هر سه اليه داراي بافت پيوندي است. - همانند )1  
  داراي خون روشن هستند.قطعاً  -) برخالف4  ي با منشأ قلبي هستند.فشارخونداراي  -) همانند3  

  488138كد سؤال: 
  كنند؟ درستي تكميل مي ترتيب عبارت زير را به كند كه به كدام گزينه به كلماتي اشاره مي -90

  هاي قلب كه مستقيماً با چهار رگ در تماس است، ............... نام دارد. الف) يكي از حفره  
  دهد. شود، خون ............... را از خود عبور مي هايي با سه بخش كنترل مي دريچه اي از قلب كه ورودي و خروجي آن توسط ب) حفره  
  كند، ............... نام دارد. ج) رگي كه خون را مستقيماً از سمت راست قلب دريافت مي  
  سرخرگ ششي -تيره -) دهليز چپ2  سياهرگ ششي -روشن -) دهليز راست1  
  سياهرگ ششي -تيره -) دهليز چپ4  سرخرگ ششي -روشن -) دهليز راست3  

  488139كد سؤال: 
  چند مورد از موارد زير، در رابطه با تنفس در جانداران مختلف، درست است؟ -91

  كند. ها براي تنفس استفاده مي طور حتم از نايديس دان است، به الف) جانداري كه در دستگاه گوارش خود داراي چينه  
  طور حتم فاقد شش است. كند، به بكۀ مويرگي زير پوست خود وارد ميب) جانداري كه اكسيژن را به ش  
  تواند فاقد دستگاه تنفس نيز باشد. ج) جانداري كه فاقد دستگاه گوارش باشد، مي  
  د) جانداري كه در لولۀ گوارش خود پس از سنگدان داراي معده است، قطعاً داراي كيسۀ هوادار است.  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  488140 كد سؤال:
  كدام گزينه در رابطه با تنفس، در يك انسان سالم و بالغ، درست است؟ -92

  شود. ها خارج مي ها، هواي ذخيرٔه دمي از شش ) بالفاصله پس از اتمام انقباض ماهيچۀ تنفسي گردني و به استراحت درآمدن آن1  
  هاي تنفسي در حالت انقباض قرار ندارند. هيچهيك از ما طور حتم هيچ ) بالفاصله پيش از شروع انقباض ديافراگم، به2  
  جا كند، هواي مرده نخواهد داشت. ليتر هوا را در دستگاه تنفس جابه ميلي 1000) در صورتي كه فرد، پس از بازدم عميق، چند نوبت فقط 3  
  درون خود هستند. ليتر هوا ميلي 3000ها حداقل داراي  ) طي ورود هواي ذخيرٔه بازدمي به دستگاه تنفس با دم، شش4  

  488141كد سؤال: 
  كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ -93

  ...............»دهد،  اي تمام لولۀ گوارش را تشكيل مي اي، در اليۀ ماهيچه هاي غشاي ياختۀ ماهيچه نوعي مولكول كه بيشترين تعداد مولكول«  
  كند. ها به جذب مواد غذايي كمك مي ) در بعضي نقاط لولۀ گوارش با تجزيۀ پروتئين1  
  ها رفته است. ) پس از جذب توسط روده و ورود به مويرگ خوني پرز روده، به شبكۀ آندوپالسمي ياخته2  
  كند. ها نقش ايفا مي ) در محلي از دستگاه گوارش ترشح شده و در فرايند گوارش چربي3  
  ها يكسان است. از نظر عناصر سازنده، با عناصر سازندٔه روغن) 4  

  488142كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با وضعيت حلق انسان قطعاً درست است؟ -94

  ) در بلع همانند سرفه، فقط دو راه از چهار راه حلق باز هستند.2  ) در عطسه همانند استفراغ، زبان كوچك راه بيني را بسته است.1  
  كند. سمت پايين حركت مي ) در بلع برخالف سرفه، برچاكناي به4  شود. ارج مي) در سرفه برخالف عطسه، هوا با فشار از دهان خ3  

  488143كد سؤال: 
  تر است؟ كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب -95

  ...............»كند،  درون رگي كه خون ............... را دريافت مي«  
  اكسيد در جريان است. يد  خون روشن با اكسيژن فراوان و بدون كربن -ها ) شش1  
  گليسريد باشد. تواند داراي مقادير چشمگيري از تري كند، خون تيره مي همانند رگي كه خون را به كبد وارد مي -) كبد2  
  شود. صورت حمل توسط هموگلوبين انجام مي اكسيد به دي  اگر داراي خون تيره باشد، بيشترين مقدار كربن -) قلب3  
  كنند. سمت كبد حركت مي هاي بيشتري جذب شده و با جريان خون بيشتري به سكرتين افزايش يافته باشد، پروتئيناگر ميزان  -) روده4  

  488144كد سؤال: 

  

  هايي هستند؟  ترتيب از راست به چپ چه نوع كمّيت به» توان«و » وزن«، »شتاب«هاي  كمّيت -96
  اي   نرده -اي  نرده -اي  نرده) 4 برداري -برداري -برداري) 3  اي  نرده -اي  نرده -برداري) 2 اي  نرده -برداري -برداري) 1  

  430684كد سؤال: 
در آب فـرو رود؟ ، از چوب و فلز ساخته شده است. چه كسري از جرم كل قطعه بايد فلز باشد تا وقتي آن را درون ظرف آب بيندازيم، يك قطعه -97

)JA
g

cm
  31 ،J¼a

g/
cm

  30 q±Îو  6
g

cm
    است.) 39

3بيشتر از ) 1  
3كمتر از ) 2  4

3بيشتر از ) 3  4
3كمتر از ) 4  7

7   
  430211كد سؤال: 
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(  

اندازيم. سطح آب قبل از انداختن سنگ درون آن، مقابـل خـط نشـانۀ  را درون استوانۀ مدرجي كه حاوي آب است، مي g200گي به جرم سن قطعه -98 11
3250cm 3290سنگ، مقابل خط نشانۀ  و پس از انداختن قطعهcm 3يلوگرم بر متر مكعب است. چگالي اين سنگ چند ك

kg( )
m

  است؟ 

  1 (2/0  2 (5  3 (200  4 (5000   
  430943كد سؤال: 

30و چگالي  10cmو  3cm ،4cmابعاد  بامستطيل  مكعب شكل به اسفنجي - 99 2 g/
cm

دهيم. اين  يك حوض پر از آب قرار ميسطح روي  را 

آباسفنج حداقل بايد چند گرم آب جذب كند تا در آب حوض فرو رود؟ ( 31 g
cm

 (  

  1 (120  2 (96  3 (48  4 (24   
  431006كد سؤال: 

جرم  اي بـه  تواند آزادانه حركت كند. وزنه ارد و ميدر حال تعادل قرار د، پيستوني درون قسمت باريك ظرفي كه داخل آن هواست، مطابق شكل -100
g50 رسد. اگر فشار هواي درون ظـرف در اثـر  صورت پيستون كمي پايين رفته و مجدداً به حالت تعادل مي دهيم. در اين روي پيستون قرار مي

N(gمتر مربع است؟  چند سانتي (A)ت دهانۀ باريك ظرف مساح، اضافه شود Pa250پايين رفتن پيستون  )
kg

 10   

  1 (10   

  2 (20  

  3 (25  

  4 (40  
  430644كد سؤال: 

32مايعي با چگالي رو،  روبهشكل   Uدر لولۀ  -101 g
cm

تعادل است. به شـاخۀ سـمت  حال در 

30نشدني با چگالي  مايعي مخلوط، چپ 8 g/
cm

كنيم تا كامالً پر شـود. در ايـن  اضافه مي 

سـطح مقطـع دو (رود؟  متر بـاال مـي سطح مايع در شاخۀ سمت راست چند سانتي، صورت
  )شاخۀ لوله يكسان است.

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

  430109كد سؤال: 
30هاي  نشدني با چگالي مخلوط  دو مايع، مطابق شكل -102 6 g/

cm
30و   9 g/

cm
شكل در تعادل هستند. اختالف فشار دو نقطـۀ Uدر يك لولۀ  

A  وB )B AP Pچند پاسكال است؟ ( N(g )
kg

 10  

  صفر) 1  

  2 (120  

  3 (240  

  4 (480  
  430273كد سؤال: 

شـود. اگـر قطـر باريكـۀ آب در  تر مي باريك، تر شدن به زمين آرامي خارج شده و با نزديك به آب، كه كمي باز استاز شير آبي ، مطابق شكل -103
  است؟ 2چند برابر تندي آب در مقطع  1تندي آب در مقطع ، باشد 1نصف قطر باريكۀ آب در مقطع ، 2مقطع 

  1 (1  

  2 (1
2   

  3 (1
4   

  4 (1
8   

  430173كد سؤال: 
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  كدام است؟» شاره حجمي آهنگ شارش«يكاي  -104  1212

  1 (m
s2

  2 (m
s

  3 (
3m

s
  4 (

2
2

m
s

   
  430275كد سؤال: 

18mهاي  دهد كه آب با تندي متفاوت را نشان ميمقطع اي با سه قطر  لوله رو روبهشكل  -105
s

 ،8m
s

2mو  
s

در آن بدون تالطم جريان دارد. اگر  

  متر است؟ شعاع دو لولۀ ديگر چند سانتي، باشد cm2شعاع لولۀ باريكتر 
  4 و 3) 1  
  8و  3) 2  
  9و  4) 3  
  6و  3) 4  

  430562كد سؤال: 
يك از  كـدام، شكل قرار دارد. اگر در قسمت بااليي جريان آب برقرار شـودUآب و جيوه ريخته شده و جيوه در قسمت ، در ظرفي مطابق شكل -106

  دهد؟  درستي نشان مي اختالف سطح جيوه را به، هاي زير شكل

  
  ب و ج) 4  الف و ج) 3  ب) 2  الف) 1  

  430660كد سؤال: 
طـرف  به فقط نيروي وزن، چرخد و بر آن به دور زمين مي، Rشكل به شعاع  اي   در مدار دايره، با تندي ثابت mgاي به وزن   ماهواره، مطابق شكل -107

1شود. كار نيروي وزن ماهواره در  وارد مي، زمين
  كدام است؟ ) 2تا  1اي خود (از نقطۀ   مسير دايره 4

  صفر ) 1  

  2 (mgR  

  3 (mgR  

  4 (2
mgR  

  430064كد سؤال: 
F ثابت تأثير سه نيروي تحتجسمي ، مطابق شكل -108 N1 40 ،F N2 Fو  10 N3  cm20ٔه  انداز بهروي سطح افقي بدون اصطكاكي ، 20

37است؟  نادرست، كار اين نيروها در موردكند. كدام گزينه  طرف راست حركت مي به 0 8(Cos / )   

/، F1كار نيروي ) 1   J6   است. 4

  صفر است.، F2كار نيروي ) 2  

  است. F3 ،J4كار نيروي ) 3  

  است. J4، كار كل نيروها) 4  
  430977كد سؤال: 

kmه با تندي حدوداً ك» ماهوارٔه اميد«اگر انرژي جنبشي  -109
s

Jبرابر ، گردد دور زمين مي 8 88   جرم آن چند كيلوگرم است؟، باشد 10

  1 (10  2 (15  3 (20  4 (25  
  430597كد سؤال: 

mمتحركي با تندي  -110
s

  برابر شود؟ 9شود تا انرژي جنبشي آن  تندي اين جسم چقدر اضافه به در حال حركت است. 10

  1 (m
s

20  2 (m
s

30  3 (m
s

80  4 (m
s

90  
  430960كد سؤال: 
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  دارند؟ تفاوتهاي يك عنصر در چند مورد زير با هم  ايزوتوپ -111
   خواص فيزيكي وابسته به جرم  
   خواص شيميايي  
   ها تعداد الكترون  
   ها تعداد نوترون  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  364897كد سؤال: 
M هاي ها و الكترون اگر اختالف شمار نوترون - 112 56 چند اليه از الكترون ، عنصركدام است و در اتم اين  Mعدد اتمي عنصر ، باشد 7برابر با  3

  اشغال شده است؟
  چهار  -26) 4  سه - 26) 3  سه - 28) 2  چهار -28) 1  

  436172كد سؤال: 
  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت، هاي هيدروژن در ارتباط با ايزوتوپ -113
  بيشتر است. هاي آن  از ساير ايزوتوپ 11Hالف) درصد فراواني ايزوتوپ   
  ساختگي هستند. ، هاي هيدروژن ايزوتوپ از ايزوتوپ 5ب)   
  ها پايدارتر است.  از ساير ايزوتوپ، عمر را دارد پ) ايزوتوپي كه كمترين نيم  
  ايزوتوپ پايدار وجود دارد.  3، ت) در يك نمونۀ طبيعي هيدروژن  
   راديوايزوتوپ هستند.، هاي هيدروژن ايزوتوپ از ايزوتوپ 4ث)   
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  288436كد سؤال: 
 )32Sو  1g.mol16Oاكسيد معادل با چند مول از اين ماده است؟ ( تري گرم گوگرد 8/12 - 114

  1 (2/0  2 (4/0  3 (8/0  4 (16/0 
  461606كد سؤال: 

  ترين ايزوتـوپ و فراوانـي سـنگين 80، ترين ايزوتـوپ است. اگر درصد فراواني سبك X22و  X20 ،X21ايزوتوپ طبيعي  3عنصري داراي  -115
  وجود دارد؟ X21چند اتم ، گرم 07/4جرم  اي از اين عنصر به  در نمونه، برابر ايزوتوپ ديگر (ايزوتوپ دوم) باشد 3 
  1 (A/ N0 001  2 (A/ N0 002  3 (A/ N0 01  4 (A/ N0 2   

  383860كد سؤال: 
  كدام گزينه درست است؟، دهد هاي الكتروني در اتم هيدروژن را نشان مي كه برخي از انتقال رو روبهشكل   با توجه به -116

  است.» D«بلندتر از » B«ده از طول موج نشرش) 1  

  در ناحيۀ مرئي نيست.» B«و » A«طول موج پرتوهاي حاصل از ) 2  

  با هم برابر است.» C«و » A«انرژي پرتوهاي حاصل از ) 3  

  4 (»E «شود. رنگ مي موجب نشر پرتوي سرخ 

  415512كد سؤال: 
  است؟ نادرستدهد. با توجه به آن، كدام گزينه  و چند عنصر فلزي را نشان ميآمده از يك شيء باستاني  دست رو، طيف نشري خطي به شكل روبه -117

+ 2توانايي تشكيل كاتيون پايداري با بـار ، همۀ فلزهاي موجود در اين شيء) 1  
  را دارند.

بـيش از يـك نـوع كـاتيون پايـدار در ، همۀ فلزهاي موجود در اين شيء) 2  
  دهند. هاي خود تشكيل مي تركيب

از قاعدٔه آفبا ، الكتروني اتم تنها يكي از فلزهاي موجود در اين شيءآرايش ) 3  
  كند. پيروي نمي

  آهك نام دارد. ، اكسيد يكي از فلزهاي موجود در اين شيء) 4  
  401786كد سؤال: 

 »آوریم؟ می هواکره رس بر چه« ابتدای تا ۲ فصل و ۱ فصل :۱ شیمی
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 هاي ظرفيتي نسبت به سه اتم ديگر بيشتر است؟  شمار الكترون، در كدام اتم -118  1414
  1 (24Cr  2 (V23  3 (32Ge  4 (21Sc 

  436190كد سؤال: 
  كدام گزينه درست است؟، دهد. با توجه به آن برشي از اتم يك عنصر را نشان مي، هاي زير هريك از شكل -119

  

   
»III«  »II«  »I«  

  است.  28، ها حداكثر اختالف عدد اتمي دو عنصر از ميان آن) 1  
  ها با هم برابر است. تعداد تك الكترون، »II«و » I«هاي  اي اتم  نقطه -در آرايش الكترون) 2  
  الكترون دارد. 32گنجايش ، است از الكترون اشغال شده» III«اي كه در اتم   آخرين اليه) 3  
2Xيك تركيب يوني با فرمول كلي ، در واكنش با اكسيژن» II«عنصر ) 4   O سازد. مي   

  380833كد سؤال: 
  كدام عبارت درست است؟ -120

اين گاز در پتروشيمي شيراز با خلوص ، دليل پايين بودن درصد حجمي گاز آرگون در هواي مايع به) 1  
  شود. بسيار كمي تهيه مي

دهند و سپس  دماي هوا را كاهش مي، نخست با استفاده از فشار، جزء هوا به تقطير جزء فراينددر ) 2  
  گيرند. گرد و غبار آن را مي، هايي با عبور از صافي

  آرگون و اكسيژن هستند.، ترتيب نيتروژن از برج تقطير هواي مايع به شده  ازهاي خارجگ) 3  
  كلوين است. 283، تفاوت نقطۀ جوش نيتروژن و آرگون) 4  

  326758كد سؤال: 
  هاي زير دربارٔه اكسيژن درست است؟ چه تعداد از عبارت -121

  به وجود آن گره خورده است.، گي روي زميندهندٔه هواكره است و زند  ترين گاز تشكيل الف) فراوان  
  شود. ها يافت مي ها و پروتئين چربي، ها هاي زيستي مانند كربوهيدرات ب) در ساختار همۀ مولكول  
  يابد. فشار اين گاز در هواكره كاهش مي، پ) با افزايش ارتفاع از سطح زمين  
  برابر كربن مونوكسيد است. 200از  ت) ميل تركيبي هموگلوبين خون با اين گاز بسيار زياد و بيش  
  1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  389339كد سؤال: 
 تعداد پيوندهاي اشتراكي در ساختار كدام گونه با سه گونۀ ديگر تفاوت دارد؟ -122
  1 (HCN  2 (CO2  3 (SO2  4 (CH O2  

  442049كد سؤال: 
  ؟ استدرست  ي زير    ها عبارت چه تعداد از -123
  شود.  وري در كشاورزي به خاك اضافه مي كلسيم اكسيد براي افزايش بهره) الف  
  است.  7از  تر بزرگاكسيد و سديم اكسيد   گوگرد تري، هاي آبي منيزيم اكسيد محلول pH )ب  
pH، باران اسيدي برخالف باران طبيعي) پ      دارد. 7
  زيرا اين جانداران اسكلتي آهكي با خاصيت اسيدي دارند. ، روند از بين مي  ها مرجان، اكسيد در آب دريا شدن گاز كربن دي با حل )ت  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  418184كد سؤال: 
2از تجزيۀ محلول هيدروژن پراكسيد ( -124 2H O معادلۀ نمادي  ،آيد. كدام گزينه دست مي آب و گاز اكسيژن به، كاتاليزگر پتاسيم يديد) در حضور

  دهد؟ درستي نشان مي را به فرايندمربوط به اين 

  1 (  2 2 2 2H O (aq) KI(aq) H O(l) O (g)  2 (2 2 2 2
KI(aq)H O (l) H O(l) O (g)   

  3 (2 2 2 2
KI(aq)H O (aq) H O(l) O (g)   4 (2 2 2 2H O (l) KI(aq) H O(l) O (g)     

  384662كد سؤال: 
  ) است؟IIها در واكنش ( چند برابر مجموع ضرايب فراورده، )Iها در واكنش ( دهنده مجموع ضرايب واكنش، پس از موازنه -125

I) C H (g) O (g) CO (g) H O(g)
II) Na O (s) H O(l) NaOH(aq) O (g)

  

  
3 8 2 2 2
2 2 2 2

   

  1 (4/0  2 (6/0  3 (8/0  4 (2/1  
  471755كد سؤال: 

  )Cنقطۀ جوش (  گاز
  196  نيتروژن
  183  اكسيژن
  186  آرگون
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ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز نشدا

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

  .شوید وارد دو گزینه مؤسسه
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ـــ ـای درس یـترشیحـــ اسخـپ  عمـــومی هــ
  

ـاسخ ــ ــی پ ـای درس ترشیحـ ــی هـ  اختصاص
 

  

  
۲  
۸  

  :مهم هایر تذک

  

 روز در دو، گزینـه ۶ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ اسفند ۱ 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 ۵ 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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  )تجربی لومع رشتۀ( ۵ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  1 فارسي 9و  8، 3هاي  حيطه: دانش * درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  /امال479513كد سؤال: 
  ها: معني درست آن همراه اند، به هايي كه نادرست معني شده واژه  
  تسلّا: آرامش يافتن )2  وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم )1  
  ۀ كوتاه، يادداشترقعه: نام )4    بُنشن: خوار و بار )3  

  1 فارسي 9و  6هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432607كد سؤال: 

است » اسليمي«نيز اين توضيح مربوط به واژٔه » ج«. در عبارت »خورجينك«است نه » حقّه«شده مربوط به واژٔه  هتوضيح نوشت، »الف«در عبارت   
  ».بيرنگ«نه 

  كنند و شامل دو جيب است. اي كه معموالً از پشم درست مي خورجينك: كيسه  
  كند. آميزي مي آن را كامل رنگ آورد و سپس چين بر كاغذ مي رنگ يا نقطه صورت كم بيرنگ: نمونه و طرحي كه نقاش به  

  1 فارسي 9و  8، 6، 5هاي  حيطه: كاربرد * درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -3
  /امال479511كد سؤال: 

  : در فضاي زمين، گوشۀ فراغ (آرامش و آسايش) نماند.1گزينۀ   
  تا او را دوست محسوب نكني. : دوستي كه از سر غََرض (سوءِ نيّت) دوستِ تو شد، مواظب باش2گزينۀ   
  اين مرغي كه از سوي سبا (نام شهر) بلند شد، چه نام دارد؟: 3گزينۀ   

  1 فارسي 7و  2، 1هاي  درس*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -4
  /امال479498كد سؤال: 

گويد و بـا عـذرهاي نيكـو و بـديع كـه  ها كه مي اصالح شود: با اين دروغ »نغز«صورت  از نظر اماليي نادرست است و بايد به» نقض« 2در گزينۀ   
  آورد. مي

  1 فارسي 1درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -5
  /امال431435كد سؤال: 

  مجازاً انسان آميزي/ مرد  حس رنگ گفتار   
  بررسي ساير ابيات:  
  ميزي/ مجاز ندارد.آ  حس : لطيف بودن كالم 2گزينۀ   
  آميزي ندارد. مجازاً اهل جهان/ حس : جهان 3گزينۀ   
  آميزي ندارد. مجازاً اشك/ حس : آب شور 4گزينۀ   

  )جامع( 1 فارسي * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال479473كد سؤال: 

  ر ابيات ديگر ادات تشبيه حذف شده است.ادات تشبيه است، ولي د» مانستم«فعل  4در بيت گزينۀ   
  )جامع( 1 فارسي * كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -7

  /بهبود479467كد سؤال: 
  اضافۀ استعاري و تشخيص است.» دهان تيشه«الف) تشخيص:   
  ب) جناس: روي و سوي جناس دارند.  
  زارباغ و گل -2كتاب سعدي  -1گلستان: ج) ايهام:   
  د) مجاز: جام مجاز از محتويات داخل آن است.  

  1 فارسي 8درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8
  431558كد سؤال: 

  است. است، متفاوت» م ع ن«است و با انعام كه حروف اصلي آن » ع ن م«معناي ممانعت و جلوگيري كردن است و ريشۀ آن  به» منعم مكن« 3در بيت   
  1 فارسي 9حيطه: كاربرد * درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9

  /امال479507كد سؤال: 
هم  4واو عطف است و در بيت گزينۀ  2وند است. هر دو واو موجود در گزينۀ » گير و دار«ولي واو موجود در واژٔه  ،واو ربط وجود دارد 1در بيت گزينۀ   

  واو ربط است.» چشم«و » برگرفت«واو عطف و واو بين دو واژٔه » جان«و » سر«واو بين دو واژٔه  3اما در گزينۀ شود؛  واو ربطي ديده نمي
  1 فارسي 9و  1 هاي حيطه: استدالل * درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -10

  /امال479509كد سؤال: 
  شدٔه مصراع نخست اين چنين است: صورت مرتب  
  اليـه)  مضـاف» تـو«هسـتۀ گـروه مفعـولي و » نقـد«هستۀ گروه نهادي) نقدِ عُمـر تـو را (گـروه مفعـولي، » غصه«نهادي و  غصّۀ دنيا (گروه  

  بََرد. و قيد است) مي» بيهوده«معني  به گزاف ( به
  كند. ها بسيار كمك مي درك صحيح معني و مفهوم مصراع يا بيت، به تعيين نقش واژه  
  ».تو«و » عمر«نقش اصلي را دارد، نه » نقد«گروه است، پس، » هستۀ«عهدٔه  ند عضوي (مثل: نقد عمر تو) نقش اصلي بههاي اسميِ چ توجّه: در گروه  
  آيند: مي» پيشوند«همراه  توجّه: برخي قيدها به  
  ».دقيق، سريع و بيهوده«معني:  گزاف ... به سرعت، به دقت، به به  
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  )ستايش( 1 طه: استدالل * فارسيحي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  /امال479506كد سؤال: 

  شود. ديده مي 4و  3، 2هاي  در بيت صورت سؤال و ابيات گزينه» هاي جهان جمال الهي است سرچشمۀ زيبايي«اين مفهوم كه   
  فقط بيانگر زيبايي بهار است. 1بيت گزينۀ   

  1 فارسي 7* درس  حيطه: استدالل*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -12
  /بهبود479478كد سؤال: 

  مشترك هستند.» بالكشي عاشقانه«در مفهوم ساير ابيات   
  معشوق خالي كند. براي جلوه كردن معشوق، بايد عاشق دلش را از غير) 4  

  1 فارسي 8حيطه: استدالل * درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  479451كد سؤال: 

اين فصل بدان آوردم تـا مـردم «و به قول ناصرخسرو  »ها و آمدن روزهاي خوش است به پايان رسيدن سختي«درس سفر به بصره مفهوم نهايي   
نيـز  4اين مفهوم را در بيت ». بدانند كه به شّدتي كه از روزگار پيش آيد نبايد ناليد و از فضل و رحمت كردگار نااميد نبايد شد كه او رحيم است

دهد كه از چاه و زندان غـم نخـورد كـه روزي نجـات  داند و به ماه مصر وعده مي آهنگ و مقدمۀ عزّت مي ه شاعر خواري را پيشتوان ديد ك مي
  خواهد يافت.

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  هاي دنيا بدون زهر ناخوشي نيست. : خوشي1گزينۀ   
  : دنيا جاي رنج و ناخوشي است.3و  2هاي  گزينه  

  1 فارسي 9حيطه: استدالل * درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -14
  479437كد سؤال: 

داند؛ يعني معلم او همانند اجدادش به راه هنر رفته بود، اما در  سپهري در عبارت صورت سؤال، معلم خود را جانشين مناسبي براي اجدادش مي  
  سمت شعر و شاعري رفتم. كه همگي عالمان ديني بودند، من بهها  گويد من به راه اجدادم نرفتم و برخالف آن ، سعدي مي3گزينۀ 

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : حب و بغض داشتن به ديگر موجودات، ارثي است.1گزينۀ   
  بودن معشوق : يگانه 2گزينۀ   
  دهد. : انسان دانشمند بدي را با خوبي پاسخ مي4گزينۀ   

  1 فارسي 9استدالل * درس حيطه: *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -15
  479484كد سؤال: 

يكسـان  1مفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه نيما با دوري از زادگاه خود و تن دادن به غربت توانست به شهرت برسد، مفهوم با بيت گزينۀ   
  است. مفهوم ابيات ديگر:

  دوستي و به ياد وطن بودن وطن: 4و  2ابيات   
  اند. ي را كنار گذاشته: وارستگان خودخواه3بيت   

 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴درس *  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۳۸۰۹۰۹کد سؤال: 

ُم الجـاِهلوَن: هرگـاه إذا خـاطََبهُ )/ ۴و  ۱هـای  ترکیب اضـافی اسـت نـه وصـفی (رد گزینـه؛ ِعباُد الرَّحٰمِن: بندگاِن [خداى] بخشاينده و مهربان  

  ) ۴و  ۱ های گويند (رد گزینه قالوا َسالماً: سخن آرام می / ) ها گزینهسایر ها ايشان را خطاب کنند (رد  نادان

   ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس ساده * حیطه: کاربرد * ت سؤال: مشخصا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۳۱۵۶۹۱کد سؤال: 

 الّصـّف: کـالس)/ ۴هـایم (رد گزینـۀ  درويس: درس)/ ۳و  ۱هـای  مثانیَن يف املئة: هشتاد درصد (رد گزینه)/ ۴د گزینۀ آموزم (ر  گیرم، می أتعلّم: یاد می  

  ) ۱عرشین يف املئة: بیست درصد (رد گزینۀ )/ ۳(رد گزینۀ 

   ۱ قرآن زبان عربی، ۲درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۱۵۶۹۷کد سؤال: 

  ها) دخلِت: وارد شدی (رد سایر گزینه)/ ۴و  ۲های  هاتان اإلثنتان: این دو نفر (رد گزینه)/ ۲گفتند (رد گزینۀ  کانَت تتناجیاِن: با هم راز می  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۲۲۶۱۷کد سؤال: 

بیعي: بهاری (رد گزینۀ )/ ۴و  ۱های  کنند (رد گزینه یرجو: آرزو می)/ ۴زینۀ آباءنا: پدران ما (رد گ    أن یَتَساَقَط: که بریـزد، کـه رسازیـر شـود)/ ۳الرَّ

  ) ۳(رد گزینۀ 

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲، ۱های  درسدشوار * حیطه: کاربرد * : سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۸۲۷۳۱کد سؤال: 

  ها: یر گزينهترجمۀ صحیح سا  

 آورند! هایی تازه را بیرون می ) در بهار، درختان برگ۱  

  ریزند! هایی ریزان را فرو می ) و ابرها، باران۳  

  کنند! هایی زالل را جاری می چشمه ،ها ) آنگاه کوه۴  
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   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳ های درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۸۲۷۳۴ؤال: کد س

  ها: ترجمۀ آیات گزينه  

  ) و از رحمت خدا ناامید نشوید.۱  

  دست آورده، به زیان اوست. ها] به دست آورده، به سود اوست و آنچه [از بدی ها] به ) آنچه [از خوبی۲  

  اند. ) هر گروهی به آنچه که نزدشان است، شادمان۳  

 گويند.  می ) هرگاه نادانان ايشان را خطاب کنند، سخنی آرام۴  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱درس *  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۱۳۴۵۹کد سؤال: 

  ُمِجدّ  ُمجتِهد   نجم کوکب   سحاب َغیم   َرَقد ناَم   

 ترجمۀ منت:  

ای اسـت کـه پرتوهـای خورشـید بـر آن  هسوزاند تا نور و گرما منترش شود، ولی ماه آینـ خورشید هامن چراغی است که هیدروژن را می«

شـده همـراه [تغییـر]  گرداند! حجم پرتوهـای مـنعکس برمی سوی زمین به مرحله در طی یک ماه به شود و قسمتی از آن را مرحله منعکس می

دانـد! هنگـام چـرخش مـاه تواند تاریخ و سال و روز و مـاه را ب کند و انسان با این تغییر شکل ماه می روزهای ماه با نظامی دقیق تغییر می

دهـد  گیرد، رخ مـی از جمله: کسوف خورشید که هنگامی که ماه بین زمین و خورشید قرار می ،دهند های زیادی رخ می پیرامون زمین، پدیده

  »دریاها! در افتد و جزر و مدّ  اتفاق می ،گیرد و خسوف ماه که هنگامی که زمین بین خورشید و ماه قرار می
  ۳۱۳۴۶۷کد سؤال: 

   کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۱۳۴۶۸کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کند! هایی را فقط در خورشید ایجاد می ) چرخش ماه پدیده۲  است! کنندۀ نور و گرما پخش ) خورشید روشنایی و۱  

  های ماه در آسامن ارتباط دارد! ها به شکل اه) م۴  کند! کند و ماه نور را منعکس می می صادرخورشید روشنایی را  )۳  

   کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۱۳۴۶۹کد سؤال: 

  »ها را از طریق ............... بشناسد (بداند)! تواند تعداد سال انسان می«ترجمه:   

  ها همراه روزهای ماه) تغییر یافنت حجم پرتو ۲  ط ماهشده توسّ  ) میزان پرتوهای منعکس۱  

  ) تعداد کسوف و خسوف در یک سال۴  ) تغییر اشکال ماه در روزهای ماه۳  

   کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۱۳۴۷۰کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزینه  

  ت حرارت و گرمای خورشید است!علّ  ) کسوف و خسوف و جزر و مد به۱  

  دهد! احلی مختلف بر روی خورشید نرش می) ماه، نور را طِی مر ۲  

  گیرد! شود که زمین بین ماه و خورشید قرار می ) کسوف ماه هنگامی ایجاد می۳  

  هیدروژن است! سوخنتت علّ  ) فرستادن روشنایی خورشید به۴  

   دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۱۳۴۷۱کد سؤال: 

  .مفرد است» َدَوران: چرخش«  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۲۸۹۲۸۱کد سؤال: 

  باشد. می» ُهام«مثّنی مؤنّث غائب ماضی است و تنها ضمیر مناسب آن » تََعلََّمتا«فعل   

ُهوا«فعل    در پایان جمله، تنها گزینه امر صحیح است و ضمیر مناسب آن » يئيا زُمال «تواند ماضی یا امر باشد، ولی با توجه به عبارت  می» تََفقَّ

  باشد. می» أنُتم«

  »ها قرآن را فراگرفتند و شام ای دوستانم در آن بیندیشید! آن«عبارت سؤال:  ۀترجم  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۸۲۷۴۰کد سؤال: 

  عدد ترتیبی است. » دوم«معنای  به» ينالّثا «  

 همگی اعداد اصلی هستند. » ِسّتة عَرش، أربعة، َعرش، إثنیِن، واِحدٌ «ها اعداد  در سایر گزینه  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۵۴۱۹۷کد سؤال: 

  »های آن فقط یک حرف زائد دارند! ی را انتخاب کن که همۀ فعلا جمله«ترجمۀ صورت سؤال:   

  ها: بررسی گزینه  

  أخَزیَت: یک حرف زائد  /) تُْدِخُل: یک حرف زائد۲  تتساَقَط: دو حرف زائد  /) تَُصّدُق: یک حرف زائد۱  

  یَحُدُث: حرف زائد ندارد (ثالثی مجرّد)  /) یََتنبَُّه: دو حرف زائد۴  یَحَرتِمونَني: دو حرف زائد  /) اُکرُِم: یک حرف زائد۳  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۵۴۱۹۶کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

  »تَعاُمل«) تَعاَملوا: مصدره ۴  ) تَکَلََّم: الفعُل املايض۲  ) تَواَضعوا: الفعُل األمر۱  
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  )6 درس( 1 زندگي و دين حيطه: كاربرد * * ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -31
  476894كد سؤال: 

   :كنار رفتن پرده از حقايق عالم  
چيز از جمله اعمال  عيت همهشود و واق رود و اسرار و حقايق عالم آشكار مي ها كنار مي در آن روز با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، پرده    

  شود. ها و نيز حوادث تلخ و شيريني كه در زمين اتفاق افتاده است، آشكار مي و رفتار و نيات انسان
   ها: زنده شدن همۀ انسان  
  شود. ها آغاز مي پيچيد و حيات مجدد انسان بار ديگر بانگ سهمناكي در عالم مي    

  با اين صدا 

 

  شوند. همۀ مردگان زنده مي

 

  هايشان از ترس به زير افكنده است. ها سخت هراسان و چشم هاي آن دل
  گردند در پيشگاه خداوند حاضر مي

دنبال  هاي گناهكار به در اين هنگام انسان
  گردند. راه فرار مي

  ) 3 درس( 1 زندگي و دين حيطه: دانش * * ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -32
  478062كد سؤال: 

 از و دهند يم قرار خود هدف و معبود را ايدن ها، هوس در فرورفتن ليدل به ندارند) يقلب باور و مانيا  معاد، به اعتقاد رغم يعل كه يساند (كافرا نيا   
  .ندارد معاد منكران با يتفاوت كه است يا گونه به انآن رفتار و يزندگ رو، نيا  از و شوند يم غافل آخرتخدا و  ادي

  ) 1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -33
  337678كد سؤال: 

  ييعني هم هدف فرعي و هم هدف اصل توان به دنيا رسيد، هم به آخرت  هم مي عنوان هدف اصلي قرار دهيم  اگر خداوند را به  
  ) 1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -34

  /جايگزين353969كد سؤال: 
   طلب است. نهايت قدرت انتخابگري و دومين تفاوت آن است كه انسان داراي روحيۀ بي ،اولين تفاوت انسان و ساير موجودات  
    ن است كه انسان تمام زندگي را وقف خدا كند.دهندٔه آ  ، نشان)قُل انّ صالتي ...(آيۀ  
  ) 2(درس  1 زندگي و دين حيطه: كاربرد * * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -35

  /جايگزين475909كد سؤال: 
    شود. هاي زودگذر انسان مي انديشي خود مانع از خوشي خوانيم: عقل با دور مي» سرمايه و هدف«در تيتر  
    كرديم، در ميان  گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم (نسبت به پيامبران و پيشوايان) يا تعقل مي و مي(سورٔه مُلك آمده است:  10آيۀ از طرفي در

  )دوزخيان نبوديم
  ) 2 درس( 1 زندگي و دين * اربردكحيطه:  * متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -36

  /جايگزين365034كد سؤال: 

 :مصاديق كرامت انسان 

 

  است. چيز را براي انسان خلق كرده ) خدا همه1
 ها را به انسان داده است. مندي از آن ) توانايي بهره2
  ) او را بر ساير موجودات برتر قرار داده است.3

    فطرت و وجود انسان الهام نموده و قرار داده است.را در نهاد و » ها ها و زشتي ها و بيزاري از بدي ها و زيبايي گرايش به نيكي«خداوند  
  )5 و 3 هاي درس( 1 زندگي و حيطه: كاربرد * دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -37

  472565كد سؤال: 
دقت كنيد كه منظور » وند.ش مردم [در دنيا] در خوابند، هنگامي كه بميرند، بيدار مي«نمايد كه  ، اشاره به اين موضوع ميحديث پيامبر اكرم   

حتّـي اذا (دهندٔه وجود و تداوم آگاهي و افزايش آن پس از مرگ است. كه آيۀ شريفۀ  اين امر نشان باشد كه  از بيداري در اين حديث آگاهي مي
از مـرگ و در بـرزخ، اشـاره نيز با توجه به مكالمۀ گناهكاران با خدا در برزخ به تداوم و وجود آگاهي پـس  )جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون

  نمايد. مي
  ) 3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -38

  372372كد سؤال: 
   كوشد راه فراموش كردن و غفلت از مـرگ را پـيش  از پيامدهاي مهم نگرش انكار معاد براي انساني كه ميل به جاودانگي دارد اين است كه مي

  گيرد و خود را به هر كاري سرگرم سازد تا آيندٔه تلخي كه انتظار دارد را فراموش كند.
   شود. ارزش مي توانند به مرگ فكر نكنند، همين زندگي چند روزه برايشان بي گروهي نيز كه نمي  
  ) 4 درس( 1 زندگي و دين حيطه: كاربرد * * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -39

  467005 كد سؤال:
    به قطعيت و بـدون ترديـد  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه (معلول) و من اصدق من اهللا حديثاً (علت)(با توجه به آيۀ

  بريم، چراكه به صدق گفتار الهي ايمان داريم. بودن برپايي قيامت پي مي
   نبي  هايي از زنده شدن مردگان، از جمله عزير  لهي، نمونهتر قدرت ا قرآن كريم براي نشان دادن محسوس .را نقل كرده است  

  ) 4 درس( 1 زندگي و دين*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -40
  383974كد سؤال: 

ه است بايد مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين هاي مختلفي كه خداوند در وجود ما قرار داد معاد الزمۀ حكمت الهي: اين همه استعدادها و سرمايه  
  بايد حيات اخروي برقرار شود.
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  )5 درس( 1 زندگي و دين حيطه: كاربرد * * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -41
  /بهبود479303كد سؤال: 

    برزخ و ايدن انيم ارتباط) 3ي آگاه و شعور وجود) 2ي برزخ اتيح) 1: از عبارتند) آخرت و ايدن انيم ۀفاصل( برزخ يها يژگيو  
   برزخ در يآگاه شعور وجود يها نشانه :  
  بدر جنگ در كفار لشكر شدگان كشته با امبريپ سخن گفتن) الف    
 وارد ما،شـ بـر سالم(: نديگو  يم ها ن آ به اند، زهيپاك و پاك كه يحال در ،رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان: مثل: فرشتگان با مكالمه) ب    

  ).ديداد  انجام كه ياعمال خاطر به ديشو  بهشت
  )5 درس( 1 زندگي و دين حيطه: استدالل * * دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -42

  /جايگزين415401كد سؤال: 
    مبين زمان استقرار انسان در برزخ تا قيامت است. )الي يوم يبعثون(عبارت  
    باشد. تأخر مي دهندٔه آگاهي انسان از تمامي اعمال ماتقدم و ما نشان )ومئذ بما قدم و أخّرينبّؤا االنسان ي(آيۀ شريفۀ  
   با اشاره بـه روز  )الي يوم يبعثون(باشد كه عبارت  ها در مرحلۀ دوم قيامت مي تمهيد مقدمات حضور در پيشگاه خداوند با زنده شدن انسان

  برانگيختگي انسان، نشانگر آن است.
  )6 درس( 1 زندگي و دين حيطه: كاربرد * * دشوار: سؤال مشخصات ▲  2گزينۀ پاسخ:  -43

  475914كد سؤال: 
   امتنديق گواهان نيبهتر ) هستند معصوم( هستند مصون ييخطا  گونه هر از و اند دهيد  را ما اعمال باطن و ظاهر امبرانيپ كه آنجا از.  
   اسالم امبريپ فقط كه ديكن دقت  است ها امت و امبرانيپ تمام بر ناظر و شاهد.  
   عـدل دادگاه در گرانيد  اعمال سنجش ۀوزن و اريمع آنان اعمال داده، دستور خدا كه است يز يچ آن نيع امامان و امبرانيپ اعمال كه آنجا از 

  .است ياله
  )6 درس( 1 زندگي و دين حيطه: كاربرد * * دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -44

  438801كد سؤال: 
 )اليوم نختم عَلي افواهِهِم(  منظور عينيت بخشيدن به سوگند  ها به دهندٔه نبود اختيار براي آن زدن مهر خاموشي بر دهان بدكاران نشان

  دروغشان است.
 )َبِما كانوا يَكْسِبون(   نمايد. ها در دنيا اشاره مي به اعمال مستمرّ اختياري انسان  

    دهد، اما در برزخ. بهرگي انسان از اختيار را نشان مي هم بي 3دقت كنيد كه گزينۀ  
  ) 4 درس( 1 زندگي و حيطه: كاربرد * دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -45

  438800كد سؤال: 
   )اهللا ال اله الّا هو(  نمايد  اشاره به توحيد و يگانگي خداوند مي باشد. ران و قرآن به توحيد ميدهندٔه دعوت پيامب پس اين عبارت نشان  
   )لَيَجمَعَنَّكُم اِلي يَْومِ القيامَة(   به حتمي بودن وقوع معاد اشاره دارد  پس با عنايت به اين عبـارت، پيـامبران و قـرآن بـه معـاد دعـوت

  كنند. مي
   »اند. به خدا دانسته اند و آن را الزمۀ ايمان پيامبران پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را مطرح كرده «  منطبق است. 2كامالً با آيۀ گزينۀ  

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

  380893كد سؤال: 
  ).my best friendآيد (مثال:  رترين نميقبل از صفت ب the)، حرف اضافۀ itsتوضيح: در صورت همراهي صفت برترين با صفات ملكي (  
  1زبان انگليسي  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -47

  /امال382712كد سؤال: 
  توضيح: از آنجايي كه مقايسه بين دو مفهوم وجود ندارد، نياز به صفت ساده داريم.  
  1زبان انگليسي  2طه: دانش * درس مشخصات سؤال: دشوار * حي ▲  3پاسخ: گزينۀ  -48

  359347كد سؤال: 
  جواب است. 3ترتيب درست صفات، گزينۀ   توضيح: با توجه به  

 كيفيت اندازه  سن  رنگ  مليت  جنس  اسم 
  1زبان انگليسي  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -49

  353925كد سؤال: 
  .خاموش كردندها آتش را در جنگل گلستان  نشان طول كشيد تا آتش ترجمه: چندين هفته  
  ) شكار كردن4  ) آتش خاموش كردن3  ) از دست دادن2  ) بيرون بردن1  

   1زبان انگليسي  كتاب كار 2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -50
  320251كد سؤال: 

  انجام تمرين روزانه است. ها بيماريابل ترجمه: يك راه محافظت از بدن در مق  
  ) حيوانات4  ها ) بيماري3  ) حقايق2  ها ) ميوه1  

  1زبان انگليسي  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  314076كد سؤال: 

  او قبول شود. اميدوارمترجمه: اخيراً خواهر من خيلي براي آن آزمون درس خواند.   
  ) مخصوص4  ) اميدوار3  مند ) عالقه2  يد) مف1  
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  1زبان انگليسي  كتاب كار 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52
  375362كد سؤال: 

  است. داوطلبانهترجمه: انتخاب با شما است و انجام دادن اين فعاليت كامالً   
  ) دقيق4  ) زنده3  ) متعاقب2  ) داوطلبانه1  
  1زبان انگليسي  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  2خ: گزينۀ پاس -53

  328107كد سؤال: 
  .سوار كندها را از مدرسه  ترجمه: ديبا قصد دارد كه بچه  
  ) كامل كردن4  ) مقايسه كردن3  آوري كردن) ) سوار كردن (جمع2  ) عبور كردن1  
  1زبان انگليسي  2درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -54

  372254كد سؤال: 
  عجيب است، درست همانند اَشكال ديگر خلقت. نظامدانيم كه بدن انسان يك  ترجمه: همۀ ما مي  
  ) سامانه، نظام4  ) نوع3  ) طبيعت2  توجه) 1  

  372259كد سؤال: 
  ترجمۀCloze Test:  

هـا  هايي كه در دشـت همراه تعداد بسيار توله يوزپلنگ ها به مردم را اميدوار نمود. اينها  ايراني در دشت  از پلنگ مشاهدات اخيربسياري از 
كمـك تعـداد بسـياري (صـدها)  ها (يوزهاي ايراني) ديگر در معرض خطر نيستند، بنابراين به هستند كه آن هايي نشانهكنند  دوند و بازي مي مي

 وحش ايران بيشتر مراقبت كنيم. يگر در حياتد  مخلوقاتتوانيم از  كوش جوان (جديد) مي داوطلب سخت
  3پاسخ: گزينۀ  -55

  372260كد سؤال: 
  هاي مختلف ) مثال4  ) مشاهدات اخير3  هاي طبيعي ) خانه2  ) شكارچيان قدرتمند1  
  4پاسخ: گزينۀ  -56

  372261كد سؤال: 
  ها ) نشانه4  ها ) ايده3  ) اميدها2  ) بازديدكنندگان1  
  3پاسخ: گزينۀ  -57

  372262ال: كد سؤ
  ها ) جنگل4  ) موجودات، مخلوقات3  ها ) سياره2  ها ) آسمان1  

  354173كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

در خطر بزرگي اسـت كـه  ،كردند، اما حاال اين زيبايي طبيعي ها به زيبايي آن فكر مي كردند، آن فكر مي زيست زماني بود كه مردم به محيط
باشد.  وهوا و زمين مي معناي توليد مواد مضر در آب دنيا را به آخر برساند. در مركز اين مشكل، آلودگي است كه بهتواند زندگي افراد زيادي در  مي

 كـرده اسـتها به محيط وارد  براي سال آناندازٔه  شود، سطحي (از آلودگي) كه انسان به اگرچه آلودگي در هرجا و در تمامي تاريخ زمين پيدا مي
رشـد  ها كه مشكلي روبه بريدن درختان جنگل در كنارزمين است تا بتواند دوباره خود را بهتر سازد. آلوده كردن محيط بيشتر از ظرفيت طبيعي 

اي نزديك است، وقتي كه ديگر انساني زندگي نخواهـد   باعث دنيايي بدون درخت در آيندهتواند جهان طبيعي ما را به خطر بياندازد كه  مي ،است
  كرد.

  4پاسخ: گزينۀ  -58
  354174كد سؤال: 

  ترجمه: آلودگي ...............   
  هاست. ) بريدن درختان جنگل2    ) مشكل جديد زمين است.1  
  ) آلوده كردن طبيعت با مواد مضر است.4  رشد دنياي ما نيست. ) مشكل روبه3  
  2پاسخ: گزينۀ  -59

  354175كد سؤال: 
  . .اشاره دارد به: .............. 5در خط  »آن«ترجمه:   
  ) تاريخ4  ) خطر3  ) آلودگي2  ) توليد1  

  2پاسخ: گزينۀ  -60
  354176كد سؤال: 

  ؟نيستترجمه: بر اساس متن، كدام گزينه درست   
  ) جنگلي بر روي زمين با بريدن درختان نخواهد ماند.1  
  ها را به آخر رساند. ) آلودگي زيبايي طبيعي انسان2  
  توانند براي مدت طوالني زندگي كنند. ها نمي كه انسان معني اين است ) نبود درخت روي زمين به3  
  ) آلودگي تنها مربوط به يك بخش از تاريخ زمين نيست.4  
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  ) 1 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -61

  320619كد سؤال: 
  است: رو روبهصورت  به 60و  30 ،45هاي مثلثاتي زواياي  نكته: نسبت  

  
  
  
  
  

  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  
1 3 322 30 30 2 30 302 2 2 3 301 11 60 1 601 2 2

Sin Cos Sin Cos Cot
Cos Cos

    
     

   
   

  ) 3و  2هاي  ، درس4 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -62
  294234كد سؤال: 

  حل اول:  راه  
yنكته: عالمت عبارت    ax b   برايxشود هاي مختلف از جدول زير تعيين مي:  

  
bكه در آن   

a
  0ريشۀ معادلۀy  و a  .شيب خط است  

2xقطع كرده است، پس  2اي به طول  ها را در نقطهxخط محور  شده  در نمودار داده     0ريشۀ معادلۀy   است. از طرفي چون خط با قسمت
  مثبت است.  aشيب خط يعني عالمت سازد، پس  مي 90تر از  اي كوچك ها زاويهxمثبت محور 

  است. 4پس پاسخ گزينۀ   
2xازاي  طوركه از نمودار مشخص است، مقادير خط به حل دوم: همان راه    2ازاي  مثبت، بهx  2ازاي  منفي و بهx  صفر اسـت، بنـابراين ،

  است. درست 4گزينۀ 
  حل سوم:  راه  
  گويند.  ها، عرض از مبدأ خط ميyنكته: به محل تقاطع هر خط با محور   
y          برابر است با:  bو عرض از مبدأ  aنكته: معادلۀ خطي با شيب    ax b   

2با توجه به نمودار، خط از دو نقطۀ    0( , 0و  ( 1( , ) 0گذرد، پس شيب آن برابر  مي 1 1
2 0 2

( ) 



 -1باشد. از طرفي عرض از مبدأ خط برابـر  مي 

yصورت  است، پس مطابق نكته معادلۀ آن به x 
1   كنيم. حل اول، خط را تعيين عالمت مي باشد. حال با توجه به نكتۀ راه مي 12

  
  ) 2 ، درس4 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -63

  294232كد سؤال: 
  شود. گذرد، خط تقارن سهمي ناميده مي نكته: خط عمودي كه از رأس سهمي مي  
  قرينه هستند.بر روي يك سهمي و داراي عرض يكسان باشند، نسبت به خط تقارن،  Bو  Aنكته: اگر نقاط   
3مطابق نكته، دو نقطۀ    4( , 1و  ( 4( , ) يعنـي خـط اند هاي يكسان هستند، پس نسبت به محور تقارن قرينه روي يك سهمي و داراي عرض .

3               بنابراين: ؛كند تقارن سهمي از وسط اين دو نقطه عبور مي 1 12
( )x  

 خط تقارن :  

  طور مثال:  توان در نظر گرفت. به هاي متفاوتي را مي سهمي  
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  ) 1 ، درس4 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64
  294233كد سؤال: 

)0براي اينكه معادلۀ درجه دومي داراي جواب باشد، بايد دلتاي آن معادله نامنفي    )   باشد. مقدار كنيم: را براي چهار گزينه بررسي مي  
)شود.  منفي مي ازاي بعضي مقادير،  به ) ( )(a) a     22 4 1 4 4   1: گزينۀ  
)شود.  منفي مي ازاي بعضي مقادير،  به ) (a ) a     2 2 21 4 1 1 4   2: گزينۀ  

  .2همواره نامنفي است 2 21 4 1 2 1 1 0(a ) ( )(a) a a (a )            3: گزينۀ  
aشود.  منفي مي ازاي بعضي مقادير،  به ( )( ) a      2 24 1 1 4   4: گزينۀ  

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  ) 4 ، درس1(فصل  1* حيطه: كاربرد * رياضي  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65

  355116كد سؤال: 
، عبارت است از: rو قدرنسبت  1tنكته: جملۀ عمومي يك دنبالۀ هندسي با جملۀ اول    11 n

nt t r   

مانده از كوه يخي تا ابتداي هر روز، يك دنبالۀ هندسي با جملۀ اول  جرم باقي   71 10t  و قدرنسبت
1
5r  ،است. بنابراين تا ابتداي روز هفتم

  مانده كوه يخي برابر است با:  ان جرم باقيميز 

     6 7 67 1 6
110 10 2 640

5
t t r  

  ) 3 ، درس3 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -66
  378105كد سؤال: 

aروش اول: نكته: اگر     n، آنگاه: 0 knm kma a  وm n mna a   
  عبارت موردنظر برابر است با:   

A            24 6 6 64 4 2 2 33 24 3 36 616 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

aروش دوم: نكته: هرگاه     m، توان كسري و غيرصحيح nو  mبراي هر دو عدد طبيعي  0
n

  كنيم:  چنين تعريف مي aرا براي  
m

n mna a  

             عبارت موردنظر برابر است با:   
( )

A ( ) ( ) ( )


           
1 1 1 1 1 1 1 11 1 3

4 436 4 3 24 3 3 6 3 26 6 616 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  ) 3 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -67

  353610كد سؤال: 
  اي افقي و عمودي را بررسي كنيم.ه كبريت اُم، كافي است در هر شكل تعداد چوب nها در شكل  كبريت دست آوردن تعداد چوب براي به  

  
  توجه كنيد. رو هبور به جدول   

n  ...  3  2  1  شمارٔه شكل  
2 1n(n )  ...  24  12  4  ها كبريت تعداد چوب  

2n  ...  9  4  1  هاي كوچك تعداد مربع  
  هاي كوچك برابر است با: ها به تعداد مربع يتكبر  در مرحلۀ دهم نسبت تعداد چوب  

2
2 10 11 11 2 2510

/ 
    

  ) 3 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -68
  288397كد سؤال: 

ntصورت  كند، پس جملۀ عمومي دنباله را به چون دنباله از الگوي خطي پيروي مي   an b  گيريم، داريم: در نظر مي  
3
7

7 3 7 1 10 103 7 3 n
t a b

a , b t n
t a b

           
   

   

0ntبراي يافتن جمالت مثبت بايد نامعادلۀ     :را حل كنيم  
0 10 0 10 1 2 3 9nt n n n , , , ,            

  مثبت هستند. ،جملۀ اول دنباله 9بنابراين   

1( )

1 2 1 2

2( )

2 3
2 3

3( )

3 4

3 4

... 1n(n ) 1n(n )

n
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  ) 2و  1 هاي ، درس4 فصل( 1 رياضي*  ردكارب: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
  298057كد سؤال: 

  حل اول:  راه  
  توان نوشت:  ها قرار دارد، پس عرض رأس سهمي برابر صفر است. مي چون رأس سهمي روي محور طول  

2 2 24 0 4 0 8 3 3 0 3 8 3 04
ac b ac b (m ) (m ) (m )( m )

a


               

 IÄ
m m

(m )( m)
m m

    
     
    

3 0 3
3 5 0

5 0 5
  

  حل دوم:  راه  
22س معادلۀ چون عرض رأس سهمي برابر صفر است، پ   3 3 0x (m )x m      فقط براي يك مقدارx آيد يعني معادله يـك  دست مي به

0ريشۀ مضاعف دارد، پس بايد    :باشد، بنابراين  
2 24 0 3 4 2 3 0b ac (m ) (m )             

  حل مشابه است.  ادامۀ راه  
  ) 1 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  ربردكا: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70

  297038كد سؤال: 
  نكته: در يك لوزي، زواياي مقابل، برابر و زواياي مجاور مكمل هستند.  
  برابر است با: ABDنكته: مساحت مثلث دلخواه   

 1
2ABDS AB.AD.SinA   

180باشد، زاويۀ ديگر آن  135مطابق نكته، اگر يكي از زواياي لوزي    135 45    .است   
  مطابق شكل، مساحت لوزي برابر است با:  

1 22 2 2 2 45 4 2 22 2ABCD
AB D

S S AB AD SinA Sin           
   

  ) 1 ، درس4(فصل  1ربرد * رياضي كا: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  294237كد سؤال: 

2نكته: براي حل معادلۀ    0ax bx c   0(a )2ابتدا كل عبارت را بر ضريب  ،روش مربع كامل ، بهx كنيم. سپس مربـع نصـف  تقسيم مي
  كنيم. را به طرفين معادله اضافه مي xضريب 

2 2 2 2 2 2 20 0 2 2 2 2
b c b b c b b b cax bx c x x x x ( ) ( ) (x ) ( )
a a a a a a a a a

                 

  توان نوشت:  مطابق نكته مي  
KÄoò oM ´Ãv£U ·jo¨  ¾ÎIòH

KÄoò þ~º ÍMo¶
x

xx x x x x x (x )            
22 2 2 22 17 2 1 17 1 19 6 17 23 9 3 9 9 9 3  

1پس خواهيم داشت:   
3h    2وk  :در نتيجه ، 

2 61
3

k
h
  


  

  ) 3 ، درس4(فصل  1ضي ريا*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -72
  389270كد سؤال: 

  شود، پس: برابر صفر مي -1و  2ازاي اعداد  به yشده، عبارت  مطابق جدول داده  

b c b c
b ,c

( ) ( )b c b c

        
   

          

2

2

3 2 2 0 2 12
3 6

3 1 1 0 3
   

  ) 2 ، درس4 فصل( 1 رياضي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73
  354330كد سؤال: 

0xها، xنقاط برخورد سهمي با محور      4وx  2، پس خط استx  .محور تقارن سهمي است  
9فرض كنيم قرينۀ نقطۀ    10A( , 2xنسبت به خط  (  10، نقطۀA ( , )   باشد. در اين صورت بايد

  داشته باشيم:
9 2 2 5          

  
5پس نقطۀ    10A ( , )  .روي سهمي قرار دارد  

45
A

BD

C

22

22 45

x

y

2x 
4 9

AA
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  ) 4و  3هاي  ، درس3 و فصل 3 ، درس2(فصل  1* حيطه: كاربرد * رياضي  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -74
  378111كد سؤال: 

Sin Cos   2 2   : نكته 1
a b (a b)(a ab b )    3 3 2    : نكته (اتحاد مجموع مكعب دو جمله) 2
(a b) a a b ab b    3 3 2 2 33   : نكته (اتحاد مكعب مجموع دو جمله) 3

  با استفاده از نكات باال داريم:   
Sin Cos (Sin Cos )(Sin Sin Cos Cos ) Sin Cos Sin Cos

Sin Cos(Sin Cos ) (Sin Cos )(Sin Cos ) Sin Sin Cos Cos
                 

  
                

3 3 2 2
3 2 2 2

1 1
1 22

   

  ) 1 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -75
  363473كد سؤال: 

)دو مجموعه برابر بازٔه  شده، حاصل تفاضل با توجه به عبارت داده   , )1 تواند  باشد، حاصل نمي -3تر يا مساوي  عددي كوچك aشده است. اگر  4
  طور مثال: شده باشد. به مجموعۀ داده

 a , , , ( , )              4 4 4 3 1 4 3 1 4   
  طور مثال: شود. به شده نمي تواند باشد، زيرا حاصل عبارت مجموعۀ داده هم نمي 1از  تر بزرگعددي  aاز طرفي   

  a , , ,        2 2 4 3 1 2 4   
هر عددي در بازٔه  aبنابراين    , 3   عدد صحيح در اين بازه قرار دارد. 4تواند باشد كه  مي 1

  
  )3و  2هاي  فصل( 1شناسي  * حيطه: استدالل * زيست ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76

  488125كد سؤال: 
تاب دقت كدليل وجود كبد باالتر است (به شكل  تر است، اما ديافراگم سمت راست به علت وجود قلب كوچك شش چپ نسبت به شش راست به  

  تر است. ) و به همين دليل شش راست كوتاهشود
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كيل شده است.ها تش : بيشتر حجم شش از حبابك1گزينۀ   
  شود، نه دو پرده. اي دواليه حفاظت مي : هر شش توسط پرده3گزينۀ   
  دارد. : مايع جنب فشار كمتري نسبت به فشار جو4ّگزينۀ   
  )4 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -77

  488126كد سؤال: 
بندي  هاي لنفي طبقه هاي لنفاوي و مجاري لنفاوي جزو اندام س، طحال، آپانديس و مغز استخوان است. گرهها، تيمو  هاي لنفاوي شامل لوزه اندام  

  ها در سر و گردن حضور دارند. شوند. لوزه نمي
  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -78

  488127كد سؤال: 
  هاي غشاي ياخته فسفوليپيدها هستند. ها است كه در ساختن ليپيدها نقش دارد. بيشترين مولكول اي از لوله شبكۀ آندوپالسمي صاف، شبكه  
  جايي را برعهده ندارند. ها وظيفۀ جابه تن ها هستند. كافنده اي در ياخته حضور دارند، ريزكيسه جايي هر ماده هايي كه براي جابه كيسه  
  )3 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده :سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -79

  488128كد سؤال: 
  به شكل كتاب در رابطه با دستگاه تنفس ماهي دقت كنيد.  
و هـر سـري رشـتۀ  طبق شكل كتاب، ماهي داراي چهار جفت كمان آبششي است. هر كمان آبششي به دو سري رشتۀ آبششي متصـل اسـت  

  هر رشتۀ آبششي نيز بر روي سطح خود داراي تعداد زيادي تيغۀ آبششي است. آبششي تعداد زيادي رشتۀ آبششي دارد.
  )4و  3، 1هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -80

  488129كد سؤال: 
  ها داراي حفره است. هاي پوششي آن هاي جگر از نوع ناپيوسته هستند و ياخته مويرگ  
  ها: رستي ساير گزينهعلت ناد  
  : بافت پوششي مري از نوع سنگفرشي چنداليه است و فقط اليۀ زيرين با غشاي پايه در تماس است.1گزينۀ   
  اي پوششي ناي، فاقد مژك هستند. هاي استوانه : طبق شكل كتاب، برخي ياخته2گزينۀ   
  پس بافت پوششي مويرگ وجود دارد.: در جاهاي متعدد، در زير بافت پوششي حبابك، غشاي پايه و س3گزينۀ   

  )4 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
  488130كد سؤال: 

دهليـزي بطنـي و  هدهندٔه عبور پيام الكتريكـي از گـر  نشان QRSهاي مختلف قلب است. موج  امواج نوار قلب مربوط به پيام الكتريكي بخش  
  ها است. بطن رسيدن به كل

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. دهد، بلكه كمي قبل از شروع انقباض دهليز ثبت مي انقباض دهليزها را نشان نمي P: موج 1گزينۀ   
  : پيام عصبي در نوار قلب تأثير مستقيمي ندارد، پيام يا جريان الكتريكي درست است.3گزينۀ   
 Tآينـد. مـوج  از به پيام استراحت ندارند، بلكه با اتمام پيام الكتريكي محرك انقباض، به اسـتراحت درميها براي استراحت ني : ماهيچه4گزينۀ   

  شده است. اي از حالت تحريك هاي ماهيچه مربوط به خروج ياخته
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  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -82
  488131كد سؤال: 

هاي كنـاري و  يي كه ترشح گاسترين را در معده برعهد دارند، با ترشح گاسترين موجب افزايش ترشح اسيد معده در پپسينوژن از ياختهها  ياخته  
  شوند. اصلي مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كنند. هاي معده، آنزيم توليد نمي هاي حفره : ياخته1گزينۀ   
  شوند. ي سازندٔه خود تبديل نميها به واحدها : در معده پروتئين2گزينۀ   
  شود. شود، بلكه با كمك عامل داخلي معده حفظ و در رودٔه باريك جذب مي در بدن توليد نمي 12B: ويتامين 3گزينۀ   
  )4تا  2هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -83

  488132كد سؤال: 
  تر  شـود تـا سـريع رسـاني بـه آن بافـت مي خون افـزايشهاي كوچـك و  ها منجر به گشاد شـدن سـرخرگ اكسيد در بافت دي افزايش كربن  

  اكسيد از بافت خارج شود. دي  كربن
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. ده قلب مي كليه موجب افزايش تعداد ضربان قلب و در نتيجه افزايش برون هاي غدد فوق : هورمون2گزينۀ   
: دستگاه گوارش در بين وعدهاي غذايي به خون كمتري نياز دارد، اما در هنگام غذا خوردن، دستگاه گردش خون ايـن نيـاز را بيشـتر 3گزينۀ   

  كند. تأمين مي
ها كمك  ت از طريق سياهرگ: انقباض ديافراگم به معناي دم است كه با ايجاد فشار منفي در قفسۀ سينه به برگشت خون به دهليز راس4گزينۀ   

  كند. مي
  )3 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -84

  488133كد سؤال: 
شود. هواي  خاطر در تماس بودن با ترشحات مخاطي، دچار افزايش رطوبت شده و آمادٔه تبادل گاز مي هواي دمي پس از ورود به دستگاه تنفس به  

شود. لذا هواي بازدمي هنگام خروج از بدن نسبت به هواي دمي  گيرد و سپس از دهان خارج مي دمي نيز با ترشحات مخاطي در تماس قرار ميباز 
  رطوبت بيشتري دارد. ،قبل از ورود به بدن

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كسيژن هواي دمي كمتر است.: هواي بازدمي نيز داراي اكسيژن است، اما اكسيژن آن نسبت به ا1گزينۀ   
  شود. ، زرد مي2CO: محلول برم تيمول بلو به حالت عادي آبي است و در صورت حضور گاز 3گزينۀ   
  شود و تفاوتي بين تركيب شيميايي هواي دمي و بازدمي قائل نبود. : ارسطو معتقد بود، تنفس باعث خنك شدن قلب مي4گزينۀ   
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4گزينۀ  پاسخ: -85

  488134كد سؤال: 
  ترين بخش معده به رودٔه باريك، شيردان است كه معدٔه واقعي و محل اصلي گوارش غيرميكروبي است. نزديك  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ام گوارش سلولز نيست.: قسمت اول لولۀ گوارش، دهان است كه محل انج1گزينۀ   
: نشخواركنندگان همانند ساير پستانداران داراي رودٔه بزرگ هستند، اما كار آبگيري از مواد غذايي را در هزارالي معده تا حدودي انجـام 2گزينۀ   

  شود. دهند. هزارال بخشي از معدٔه جانور محسوب مي مي
  گردد. شود، غذا از سيرابي به نگاري وارد شده و سپس به دهان بازمي فرستاده مي جويده به معده صورت نيمه : بعد از اينكه غذا به3گزينۀ   
  )3 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  488135كد سؤال: 
مونوكسيد با جايگاه اكسيژن يكي   صال كربناكسيد به هموگلوبين نسبت به جايگاه اكسيژن متفاوت است، اما جايگاه ات دي جايگاه اتصال كربن  

  اكسـيد اسـت، زيـرا  دي ها از هموگلـوبين و خـروج از دسـتگاه تـنفس كـربن است. از طرفي منظور متن در رابطه با آزاد شدن برخي مولكول
  اكسيد است. دي بنشود. در واقع ايراد متن، اتصال اكسيژن به همان جايگاه كر  راحتي از هموگلوبين جدا نمي مونوكسيد به كربن

  )2و  1هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -87
  488136كد سؤال: 

خصـوص  هاي لولۀ گوارش به ساكاريد است كه توسط آنزيم ساكاريد به دو مونوساكاريد است. گليكوژن نوعي پلي شكل مربوط به تجزيۀ يك دي  
  شود. به مونوساكاريد تبديل مي شيرٔه لوزالمعده

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : كالژن نوعي پروتئين است.1گزينۀ   
  : كلسترول نوعي ليپيد است و براي جذب نيازي به تجزيه ندارد.3گزينۀ   
  شود. : در مري جذب انجام نمي4گزينۀ   
  )4و  1هاي  فصل( 1شناسي  * حيطه: استدالل * زيست متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -88

  488137كد سؤال: 
سمت مايعي با فشار اسمزي بيشـتر  هاي آب بيشتر به هاي آب از ديوارٔه مويرگ تابع اسمز و فشار تراوشي است. در اسمز، مولكول عبور مولكول  

و برخـي شوند و در انتهاي آن نيز بيشتر مواد وارد  مي و مقاديري نيز واردها در ابتداي مويرگ از آن خارج  روند. پس در واقع بيشتر مولكول مي
  ).شوند. (علت اين موضوع وجود انرژي جنبشي در ذرات است مواد خارج مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  بافتي است. : تقريباً هميشه غلظت مايع خوناب بيشتر از غلظت مايع ميان1گزينۀ   
  ويرگ، فشار اسمزي از فشار تراوشي بيشتر است.: در انتهاي سياهرگي م2گزينۀ   
شوند و در انتها بـه سـياهرگ و خـون  آوري مي گردند، اين مواد توسط لنف جمع شده به خوناب برنمي علت اينكه برخي مواد تراوش : به4گزينۀ   

  گردند. بازمي



 

 

۱۳

 
  

  |
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰
  - 

۹۹
  

۱۳

  )4 (فصل 1شناسي  رد * زيستكارب: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -89
  488138كد سؤال: 

سـياهرگي اسـت. ايـن  خـون فشـارسرخرگي خيلـي بيشـتر از  خون فشاروجود دارد. البته  خون فشاردرون هر رگ كه خون در جريان است،   
  طور كلي منشأ قلبي دارد و نتيجۀ انقباض بطن چپ است. به خون فشار

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ها از بافت پوششي و غشاي پايه تشكيل شده است. ها و سياهرگ اليۀ دروني سرخرگ :1گزينۀ   
  ها حضور دارند. هاي عمقي اندام ها بيشتر در قسمت ها برخالف سياهرگ : سرخرگ2گزينۀ   
  : سرخرگ ششي برخالف سياهرگ ششي داراي خون تيره است.4گزينۀ   

  )4(فصل  1شناسي  ه: كاربرد * زيستحيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -90
  488139كد سؤال: 

  طبق شكل كتاب، دهليز راست مستقيماً به چهار رگ سياهرگ ششي متصل است.  
شود كه هركدام داراي سه بخش هستند. خوني كه از بطن راست  لختي و دريچۀ سيني كنترل مي و خروجي بطن راست توسط دريچۀ سه يورود  

شود. هر رگي كه خـون را از قلـب خـارج  و به سرخرگ ششي وارد مي شود ون تيره از بطن راست خارج ميبا اينكه خ كند، تيره است. عبور مي
  كند، سرخرگ نام دارد. مي

  )3و  2هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -91
  488140كد سؤال: 

  درست است.» ج«فقط مورد   
  اي، بافت، اندام و دستگاه ندارند. ياخته ران تكجاندا   
  علت نادرستي ساير موارد:  
  كند. دان است، اما از نايديس براي تنفس استفاده نمي خوار داراي چينه الف) پرندٔه دانه  
  زمان است. طور هم ب) قورباغه داراي تنفس پوستي و ششي به  
  بنابراين پس از معده سنگدان قرار دارد. ؛شود مي د) در پرندگان سنگدان از بخش انتهايي معده تشكيل  

  )3 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -92
  488141كد سؤال: 

رٔه دمي كه طي شود و هواي ذخي بازدم آغاز مي ،پس از اتمام انقباض ماهيچۀ گردني، دم عميق به پايان رسيده است و با به استراحت درآمدن آن  
  شود. ها شده بود، خارج مي دم عميق وارد شش

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
اي داخلي منقبض  دنده هاي بين تواند بازدم عميق انجام شده باشد كه مثالً ماهيچه : انقباض ديافراگم مربوط به دم است و پيش از دم مي2گزينۀ   

  بوده باشند.
  اي نرسد، هواي مرده است، چه در دم عادي، چه عميق و چه دم عادي پس از بازدم عميق. ه سطح بخش مبادله: در هر دم هوايي كه ب3گزينۀ   
  ليتر است. ميلي 1200ها حدود  شود و ابتداي آن حجم شش : پس از بازدم عميق، هواي ذخيرٔه بازدمي وارد شش مي4گزينۀ   
  )2و  1هاي  فصل( 1شناسي  * زيست لاستدال: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -93

  488142كد سؤال: 
  كند. ها كمك مي تر است، فسفوليپيد نام دارد. فسفوليپيد با حضور در صفرا، به گوارش چربي ها فراوان مولكولي كه در غشاي همۀ ياخته  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  وليپيد آنزيم نيست.ها است، اما فسف ها برعهدٔه آنزيم : تجزيۀ پروتئين1گزينۀ   
  شوند، نه خون. : فسفوليپيدها پس از جذب وارد لنف مي2گزينۀ   
  هستند. Pها فاقد  است، اما روغن Cو  P ،O ،H: عناصر سازندٔه فسفوليپيد، 4گزينۀ   

  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -94
  488143كد سؤال: 

كند، اما در هنگام سرفه برچاكناي در جـاي خـود  سمت پايين حركت مي شود، به چاكناي كه جزئي از حنجره محسوب ميم بلع غذا، بر در هنگا  
  ماند. باقي مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  سته نيست.شود، پس در اين هنگام راه بيني ب : در عطسه، هوا با فشار از طريق بيني و دهان خارج مي3و  1هاي  گزينه  
  : راه مري همانند راه دهان و ناي در هنگام سرفه باز است.2گزينۀ   
  )4تا  2هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -95

  488144كد سؤال: 
  ، داراي خون تيره است.شود كبدي خارج مي ريزد و از طريق سياهرگ فوق خوني كه از طريق سياهرگ باب به كبد مي  
ريزد و از طريق  هاي لنفي است، اما لنف نيز به خون مي ها از طريق رگ دانيم جذب آن شود. هرچند مي گليسريد يافت مي در خون همۀ بدن، تري  

  رود. خون به تمام بدن مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
اكسيد در هيچ رگ يا لنفـي بـه  دي گاه غلظت كربن بع غلظت و انتشار است، پس هيچاكسيد در تمام بدن تا دي  جايي كربن : چون جابه1گزينۀ   

  رسد. صفر نمي
  شود. جا مي كربنات توسط آن جابه صورت بي اكسيد بيشتر به دي  : سرخرگ ششي داراي خون تيره است، اما كربن3گزينۀ   
  .اسيد تبديل شوند ها براي جذب شدن بايد به آمينو : پروتئين4گزينۀ   
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  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -96

  430684كد سؤال: 
  ) 1 فصل( 1 حيطه: كاربرد * فيزيك*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -97

  430211كد سؤال: 
  چگالي آب بيشتر باشد:براي آنكه جسمي درون آب فرو رود، بايد چگالي آن از   

q±Î J¼a q±Î J¼a
¾÷õ¤ q±Î J¼a J¼a q±ÎJA JA J¼aq±Îq±Î J¼a

m m m m
m m m mmmV V

/

 
           




8 4 41 9 6 3
9 0 6

   

q±Î q±Î q±Î q±Î q±Î
®¨ q±Î J¼a ®¨q±Î q±Î q±Î

m m m m m
m m m mm m m

     
 

3 3
4 7 7 7
3 3

   

3يعني اگر جرم فلز بيشتر از   
  رود. جرم كل قطعه باشد، قطعه در آب فرومي 7

  ) 1(فصل  1يزيك ف*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98
  430943كد سؤال: 
V cm   3290 250 40   

6 3
3 3 3 3

200
200 10 15 5 500040 10001

m g

m g g cm kg kg
V gcm cm m m



       
  

  ) 1 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -99
  431006كد سؤال: 

[¹ÿwH [¹ÿwH [¹ÿwH
[¹ÿwH [¹ÿwH

[¹ÿwH[¹ÿwH

V cm cm cm cm m mg/ m gg V cm cm/
cm

   

      

  


3

3 3
3

10 4 3 120
0 2 24

1200 2
   

  براي اينكه اسفنج در داخل آب فرو رود، چگالي آن بايد بيشتر از چگالي آب باشد:  

JA [¹ÿwH JA [¹ÿwHJA
 

JA JA[¹ÿwH JA JA
JA [¹ÿwH

[¹ÿwH

g
g mcm g m g m gm m g m cm cm

V cm

 




      

           



3 آب
3 3

3

1
24

1 24 120 9624 120
120

   

  ) 2 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -100
  430644كد سؤال: 

  توان نوشت:  باشد، مي mدر حالت اول، پيستون در حال تعادل است. اگر جرم پيستون برابر   
  

P) 1رابطۀ ( A mg P A  1  
  

بنـاميم،  mرا  شـده  داً مجموعۀ پيستون و وزنۀ روي آن در حال تعادل است. اگر جرم اضـافهدر حالت دوم، مجد  
  توان نوشت:  مي

(1) à¾õMHnP A (m m )g P A P A m g P A m g (P P )A          2 1 2 2 1  

A A m cm



        

1 3 2 250 5 1010 250 2 10 201000 250  
  

  ) 2 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -101
  430109كد سؤال: 

gر نمودن شاخۀ سمت چپ، سطح مايع بـا چگـالياگر پس از پ  
cm32 

باال خواهـد  xٔه  انداز پايين رود، سطح مايع در شاخۀ ديگر به xٔه  انداز به

gرفت؛ بنابراين اختالف سطح مايع با چگالي 
cm32  ،2در دو شاخهx 

  خواهد بود. 
A BP P  

gh P gh P     2 2 1 1   
/ ( x) ( x) x cm      0 8 8 2 2 2  

P A

P A1mg

m

8cm

x
x

BA
(1)

1 32 g
cm

 

2 30 8 g/
cm

 

P A

P A2(m m )g

m
m
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  ) 2 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -102
  430273كد سؤال: 

  
  

M N A A A B B BP P gh P gh P         

A B/ ( ) P / ( ) P              3 2 3 20 9 10 10 12 4 10 0 6 10 10 12 4 10   
A B B AP P P P Pa        90 8 60 8 240   

  
  

  ) 2 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -103
  430173كد سؤال: 

  با توجه به معادلۀ پيوستگي داريم:  

RA v R v R v v v
A v A v ( ) ( )

A v v R v R v vR


          


2 12 1 2 1 2 1 1 12 21 1 2 2 21 2 2 1 2 1 2 21

1
12
4   

  
  ) 2 فصل( 1 فيزيك*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -104

  430275كد سؤال: 
3m

s
 يكاي آهنگ شارش حجمي شاره ½nI{ ´\e

·I¶p  آهنگ شارش حجمي شاره  

  ) 2 فصل( 1 حيطه: كاربرد * فيزيك*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105
  430562كد سؤال: 

طبق معادلۀ پيوستگي، هرچه شعاع لوله كمتر باشـد، تنـدي آب   
  بيشتر است.

  
  

  معادلۀ پيوستگي داريم:با توجه به   
A v A v r v r v r r r cm            2 2 2 2 21 1 2 2 1 1 2 2 2 2 22 18 8 9 3   

2 2 2 2 21 1 3 3 1 1 3 3 3 3 32 18 2 36 6A v A v r v r v r r r cm               
  ) 2 فصل( 1 فيزيك*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106

  430660كد سؤال:           
جريان ندارد. همچنين طبق اصـل برنـولي، در  تر بيشتر است و اين مطلب ارتباطي به جهت طبق معادلۀ پيوستگي، تندي آب در قسمت باريك  

از راست به چپ و از چپ به راست اسـت،  قسمتي از شاره كه تندي شاره بيشتر است، فشار شاره كمتر خواهد بود، پس در دو حالتي كه جريان
Aداريم:  B A Bv v P P    

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  درست است.» ج«و » ب«هاي  ايستد، پس شكل ميشكل باالتر Uبنابراين جيوه در شاخۀ سمت چپ لولۀ   
  ) 3 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1: گزينۀ پاسخ -107

  430064كد سؤال: 
)90عمود است  اي جايي روي مسير دايره چون نيروي وزن بر جابه   )  دهد.  ، نيروي وزن كاري انجام نمي  
  ) 3 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4زينۀ پاسخ: گ -108

  430977كد سؤال: 
F

F

F

t F F F

W F .d.Cos / / / J

W F .d.Cos

W F .d.Cos / ( ) J

W W W W / / J

    

 

      

     

1

2

3

1 2 3

1

2

3

37 40 0 2 0 8 6 4
90 0
180 20 0 2 1 4

6 4 4 2 4
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F1

F3

F2

2r3r

 
1 2r cm

JA ·IÄo] JA

½¼Ã]

A B

(J) ®§{

JA ·IÄo]

½¼Ã]

A B

(Z) ®§{

30 6 g/
cm

4cm

30 9 g/
cm

12cm
A B

NM

BhAh

1( )

2( )
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  ) 3 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -109
  430597كد سؤال: 

km km ( m) m
s s km s

  
10008 8 80001   

K mv m ( ) m kg 
         



82 8 3 2
6

1 1 8 10 28 10 8 10 252 2 64 10  
  ) 3 فصل( 1 فيزيك*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -110

  430960كد سؤال: 
mvK v m mv v

K s smv
         

2 222 2 2221 1

1
2 9 30 30 10 201 10
2

   

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

  364897كد سؤال: 
  ها، تفاوت دارند. ص فيزيكي وابسته به جرم و تعداد نوترونهاي يك عنصر، در خوا ايزوتوپ  
  ) 1(فصل  1خصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * شيمي مش ▲  4پاسخ: گزينۀ  -112

  436172كد سؤال: 
  كنيم: را حساب مي Mابتدا عدد اتمي عنصر   

N e
N p , N p p p p

e p
  

            

7 4 56 4 56 263   

266262226 4333221 sd,ps,ps,sM   
  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه * متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -113

  288436كد سؤال: 
  درست است.» الف«فقط عبارت   
1هاي هيدروژن:  ايزوتوپ   2 3 4 5 6 71 1 1 1 1 1 1H , H , H , H , H , H, H  

4ايزوتوپ  4ب)    5 6 71 1 1 1H , H , H , H .ساختگي هستند  

71پ) ايزوتوپ    H ن ايزوتوپ است. عمر را دارد، ناپايدارتري كه كمترين نيم  
  ايزوتوپ پايدار وجود دارد. 2ت) در يك نمونۀ طبيعي هيدروژن،   
3هاي هيدروژن، راديوايزوتوپ هستند:  ايزوتوپ از ايزوتوپ 5ث)    4 5 6 71 1 1 1 1H , H , H , H , H 
  ) 2 و 1هاي  فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -114

  461606كد سؤال: 
  آوريم. دست مي را حساب كرده، سپس مول آن را به 3SOابتدا جرم مولي   

Â²¼¶ ³o]SO ( ) g mol    13 32 3 16 80  

  mol SO
?mol SO / g SO / mol SO

g SO
  33 3 3

3
112 8 0 1680

 
  

  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -115
  383860كد سؤال: 

  :داريم هاي مسئله گيريم. با توجه به داده در نظر مي bرا  X22و درصد فراواني  aرا  X21درصد فراواني   
a b a
b a b
   

   

20 5
3 15   

( ) ( ) ( ) /      
  

20 80 21 5 22 15 1600 105 330 20 35100   جرم اتمي ميانگين 100

A
A

N Xmol X mol X/ g X / N
/ g X mol X mol X

    
2121
21

1 54 07 0 0120 35 100 1
   X21هاي  تعداد اتم 

  ) 1 فصل( 1 حيطه: كاربرد * شيمي*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116
  /جايگزين415512كد سؤال: 

هاي الكتروني سوم، چهارم، پنجم و ششم به دوم، موجب نشر پرتوهاي رنگـي  هاي برانگيخته از اليه در اتم هيدروژن، بازگشت مستقيم الكترون  
  شود. مي

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  است.» D«تر از  ، كوتاه»B«از  شده  نرژي اليۀ اول و دوم، بيشتر از اليۀ دوم و سوم است؛ بنابراين طول موج نشر: اختالف سطح ا1 ۀنيگز   
  است.» A«، بيشتر از »C«: انرژي پرتوي حاصل از 3 ۀنيگز   
n: نوار سرخ در طيف نشري خطي هيدروژن مربوط به انتقال 4 ۀنيگز    n  3   است. 2
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  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2اسخ: گزينۀ پ -117
  401786كد سؤال: 

هـاي  د. كلسيم، تنها يك نوع كاتيون پايـدار در تركيبننشري خطي، در اين شيء، فلزهاي كلسيم، كروم و آهن وجود دار  هاي با توجه به طيف  
  دهد.  خود تشكيل مي

  ها: بررسي ساير گزينه  
Caهاي  ون) كاتي1   2 ،Cr 2  وFe 2.همگي پايدار هستند ،  
  كند. ) آرايش الكتروني كروم، از قاعدٔه آفبا پيروي نمي3  
  ) نام ديگر كلسيم اكسيد، آهك است.4  
  ) 1(فصل  1شيمي  صات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *مشخ ▲  1پاسخ: گزينۀ  -118

  /جايگزين436190كد سؤال: 
 هاي ظرفيتي هر اتم را مشخص كرد.  توان شمار الكترون با توجه به آرايش الكتروني، مي  

Crالكترون:  6   Ar d s   
5 124 3 4  

Vالكترون:  5   Ar d s   
3 223 3 4  

Scالكترون:  3   Ar d s   
1 221 3 4  

Geالكترون:  4   Ar d s p   
10 2 232 3 4 4  

  ) 1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119
  380833كد سؤال: 

، اليـۀ چهـارم اسـت كـه »III«الكترون دارند. آخرين اليۀ اتم  28و  12، 2ترتيب  به» III«و » I« ،»II«هاي  شده، اتم هاي داده شكل با توجه به  
  رون دارد.الكت 32گنجايش 

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  است. 26ها،  : حداكثر اختالف عدد اتمي در ميان آن1 ۀنيگز   
الكترون در آرايـش  تك 2، داراي »II«اي خود ندارد، در حالي كه اتم   نقطه -الكتروني در آرايش الكترون تك  ، هليم است و هيچ»I«: اتم 2 ۀنيگز   

  اي خود است.  نقطه -الكترون
  سازد. مي XOدر واكنش با اكسيژن، تركيبي يوني با فرمول كلي » II«: عنصر 4 ۀنيگز   
  ) 2 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -120

  /بهبود326758كد سؤال: 
جـزء هـواي  به در پتروشيمي شيراز با درصد خلوص بااليي از تقطير جزءرغم درصد حجمي كمي كه در هواي مايع دارد،  : گاز آرگون علي1 ۀنيگز   

  شود. مايع تهيه مي
دمـاي آن را  ،كمـك فشـار دهند و پس از گرفته شدن گرد و غبار آن، به جزء هوا، ابتدا هوا را از صافي عبور مي به : در فرايند تقطير جزء2 ۀنيگز   

  دهند. كاهش مي
صـورت  تري داشته باشد، بنـابراين ترتيـب خـروج گازهـا به شود كه نقطۀ جوش پايين قطير جداسازي و خارج مي: ابتدا گازي از برج ت3 ۀنيگز   

  نيتروژن، آرگون و اكسيژن است.
  است. K10يا  C10: تفاوت دما در مقياس سلسيوس و كلوين با هم برابرند؛ بنابراين تفاوت نقطۀ جوش نيتروژن و آرگون 4 ۀنيگز   
  ) 2 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -121

  389339كد سؤال: 
  درست هستند.» پ«و » ب«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  است. نيتروژندهندٔه هواكره،  ترين گاز تشكيل الف) فراوان  
  خون با گاز كربن مونوكسيد، بيشتر از ميل تركيبي هموگلوبين خون با اكسيژن است.ت) ميل تركيبي هموگلوبين   
  ) 2 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -122

  442049كد سؤال: 
  پيوند وجود دارد. 4ها،  ر مولكولولي در ساختار ديگ سه پيوند، SO2با توجه به ساختارهاي زير، در ساختار   

» » »
|

. . . . .. . . . . . .
: :H C O O S O O C O H C N.. .. . . . . . .

H

          

  ) 2(فصل  1شيمي *  كاربرد: حيطهات سؤال: متوسط * مشخص ▲  1پاسخ: گزينۀ  -123
  /جايگزين418184كد سؤال: 

  درست است.» الف«فقط عبارت   
  ي نادرست:    ها بررسي عبارت  
اكسـيد (اكسـيد نـافلزي)   محلول آبي گوگرد تري pHولي  7از  تر بزرگد (اكسيدهاي فلزي) منيزيم اكسيد و سديم اكسي  هاي محلول pH )ب  

  است.  7كمتر از 
pH، داراي CO2دليل وجود  پ) باران طبيعي هم به      است. 7
    ها اسكلتي آهكي (كلسيم اكسيد) با خاصيت بازي دارند. زيرا مرجان روند، مي از بين  ها اكسيد در آب دريا، مرجان با حل شدن گاز كربن دي )ت  
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  ) 2 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -124
  384662كد سؤال: 

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  : كاتاليزگر واكنش، بايد روي فلش نوشته شود.4و  1هاي  هنيگز   
  دهند. ) نشان ميaq: حالت فيزيكي هيدروژن پراكسيد محلول را با نماد (4و  2هاي  گزينه  
  ) 2 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -125

  471755كد سؤال: 

  
y¹¨H» ¾à ºpH¼¶

y¹¨H» à¾ºpH¼¶
(I) : C H (g) O (g) CO (g) H O(g)

/
(II) : Na O (s) H O(l) NaOH(aq) O (g)

        

3 8 2 2 2
2 2 2 2

5 3 4 6 1 22 2 4 5   

  

  


