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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و ثیرتک ، 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 مند،هوشــ 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 ودهمن انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  15  1  15 زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  30  16  15  زبان عربي

  دقيقه 17  45  31  15 اسالمي معارف و فرهنگ

  دقيقه 20  60  46  15  زبان انگليسي

  دقيقه 40  75  61  15  رياضي

  دقيقه 30  95  76  20  شناسي زيست

  دقيقه 40  110  96  15  فيزيك

  دقيقه 25  125  111  15  شيمي

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

 تجربي علوم رشتة

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

1 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» عامل -طالع -مولع -تيمار«معناي لغات  -1
  والي -بخت -آزمند -غم) 2  حاكم -سرنوشت -نياز بي -حمايت) 1  
  كفيل -اقبال -تلف -وجهت) 4  كارگر -برآمده -بسيار مشتاق -پرستاري) 3  

  432517كد سؤال: 
  نوشته شده است؟ نادرستمعناي چند واژه در مقابل آن،  -2

   -ضــايع (تلــف) -محــال (نــاممكن) -دهنــده) نمــوده (نشــان -تنــاور (فربــه) -شــرف (آبرومنــد) -آيــت (نشــانه) -مفتخــر (ســربلند)«  
  »غبطه (ناراحتي و اندوه) -عَلَم كردن (سرشناس كردن)

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  432259كد سؤال: 

  دارند؟ »غلط اماليي«كدام ابيات  -3
 الــف) هـرچـــه بـايـســـت داشـتـــم الـحـــق

 

ـــــز مي  ـــــق ني ـــــت عش ـــــت محن  بايس
 

ــد ــرون ش ــف بي ــرمايه ز ك ــه س ــوس ك  ب) افس
  

ــي جگر  ــل بس ــت عج ــد وز دس ــون ش ــا خ  ه
  

 ج) چنـــد در چنـــد همـــي بيـــنم جـــور
  

ــــه  ــــنم نوح ــــر نك ــــنم گ ــــه ك  گري؟ چ
  

ــوش) د ــر خ ــا اب ــان و روان م ــا ج ــو ب ــف ت  لط
  

ــم  ــارا ه ــخره و خ ــرده در س ــر ك ــاك اث  در خ
  

ــاه ــر م ــت ســتم ب ــن رف ــم، اي ــه دادي ــا بارگ  ) م
  

 بــر قصــر ســتمكاران، گــويي چــه رســد خــذالن 
  

   ه -) ب4  ج -) ب3  ه -) الف2  د -) ب1  
  432493كد سؤال: 

  وجود دارد؟ »غلط اماليي«  در كدام گزينه، -4
  نمايد و ديگري در نشيب، اوج و حضيض آن يكسان است. و غروب ستاره كه يكي در فراز ميچون طلوع ) 1  
  ) از سر نعمت و رفعت دنيا خاست و به سر علم و حديث آمد.2  
  از اهل گناه و ستمكاران دوري بايد كرد، اگرچه دوستي و قرابت دارند، روي تو را چون شبِ تار گردانند.) 3  
  .نادانيي از جهل باشد و اعتماد بر حال عاريتي از ) پس امارت سراي فان4  

  479519كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» تضادو  استعاره«هاي  در كدام بيت آرايه -5

ــت1 ــت و رف ــيران گذش ــّرشِ ش ــو غ ــت چ ) در مملك
 

ايــــن عوعــــوِ ســــگانِ شــــما نيــــز بگــــذرد 
 

زيــــن كاروانســــراي بســــي كــــاروان گذشــــت) 2
  

ــــــذرد  ــــــز بگ ــــــما ني ــــــاروان ش ــــــار ك ناچ
  

ـــا نكـــرد) 3 ـــه جهـــان در بق چـــون داد عـــادالن ب
  

بيــــــداد ظالمــــــان شــــــما نيــــــز بگــــــذرد 
  

ـــذرد) 4 ـــز بگ ـــما ني ـــان ش ـــر جه ـــرگ ب ـــم م ه
  

ـــــق زمـــــان شـــــما نيـــــز بگـــــذرد  هـــــم رون
  

  432492كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي، حسن تعليل و استعاره اغراق، تشبيه، حس«هاي  آرايه -6

 ه به افسون عيش و سِحر نشـاطالف) من آن نيم ك
 

 هاي رنگــين را بــدل بــه خنــده كــنم گريــه 
 

 ب) هركجـــا در ره عشـــق تـــو بيابـــاني بـــود
 

 گردبــادش همــه گــرداب شــد از گريــۀ مــا 
 

ــيرين دارم ــدٔه ش ــب از آن خن ــر ل ــا ب  ج) زهره
 

ــرا   ــت م ــال اس ــاهد ح ــخن ش ــم س ــي طع تلخ
 

 مـرگ) افـتم د) دمي اگر نَبُود مِي به حال نـزع (
 

 راغ عشـــرتم و بـــاده روغـــن اســـت مـــراچـــ 
 

 كينــۀ مــرا ) روشــن بــه مهــر كــن دل بيه
 

 وز تــــاب چهــــره، آب دِه آيينــــۀ مــــرا 
 

  الف -ه -ب -د -) ج4  الف -د -ج -ه -) ب3  ه -د -الف -ب -) ج2  ه -ج -الف -د -) ب1  
  431861كد سؤال: 

  ها بيشتر است؟ »به مشبّه«در كدام بيت تعداد  -7
دم دريـا و مـا خـار و خسـيم) عمر چون سـيل و عـ1

 

ــي  ــا م ــه دري ــس ب ــار و خ ــيل، خ ــاب س رود در رك
 

ــــت بي ) الله2 ــــوختم در دش ــــا س ــــان درد آس پاي
  

وين گـل غـم، غيـر اشـك چشـم مـن بـاران نداشـت 
  

) من اندر گريـه، بلبـل در فغـان، پروانـه در سـوزش3
  

جــا تماشــا داشــت حــال مــا، ســه تــن ديوانــه در يك 
  

ن مكتـب و عشـق تـو اديـب) ما چو طفلـيم و جهـا 4
  

ـــا  ـــۀ م ـــنبه و آدين ـــود ش ـــو ب ـــل ت ـــر و وص هج
  

  432474كد سؤال: 
  در كدام بيت متفاوت است؟ »زمان فعل« -8

ــــدا1 ــــنگي ج ــــمه ز س ــــي چش ــــت يك ) گش
  

نمـــــــــــا، تيزپـــــــــــا زن، چهره غلغلـــــــــــه      
اي ) ديـــــــد يكـــــــي بحـــــــر خروشـــــــنده2

  

اي ســـــــــهمگني، نـــــــــادره جوشـــــــــنده      
) چشــــمۀ كوچــــك چــــو بــــه آنجــــا رســــيد3

  

   وان همـــــــه هنگامـــــــۀ دريـــــــا بديـــــــد  
ــــرد4 ــــان ب ــــه پاي ــــو ب ــــن، ره چ ــــرِ م ) در ب

  

ــــــرد   ــــــان ب ــــــه گريب ــــــر ب ــــــي س    از خجل
  431438كد سؤال: 

 ۵ درس انتهای تا ۲ درس ابتدای از :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ نرفتهكار  به» اليه مضاف صفت  اسم «در كدام گزينه گروه اسمي با الگوي  -9  22
  شكل است) چيدن اين گل گناه است و نچيدن م2    ) با چشم آهوانۀ او تاب در دلم1  
  ) بر گل سيراب او بين سنبلي پرپيچ و تاب4  ) حُسن اخالقِ جميل از روي زيبا بهتر است3  

  479494كد سؤال: 
  معناي فعلي كه در رديف آمده است، در كدام گزينه متفاوت است؟ -10

ــت1 ــت شكس ــين اوس ــرم در كم ــرف نگ ــر ط ) ز ه
 

مانـــــد دلـــــم بـــــه توبـــــۀ فصـــــل بهـــــار مي 
 

ي او نمانـــد ســـتم) كســـي نرفـــت كـــه بـــر جـــا2
 

ـــــار مي  ـــــل يادگ ـــــد هميشـــــه خـــــار ز گ مان
 

ــت3 ــاراج اس ــف ت ــم وق ــف آري ــه ك ــا ب ــه م ) هرآنچ
 

مانــــــد همــــــين مــــــدام دل داغــــــدار مي 
 

ــو را4 ــت ت ــتن اس ــر شكس ــين گ ــد هم ــاي عه ) بن
 

ـــرار مي  ـــك ق ـــر ي ـــه ب ـــت ك ـــت اس ـــد غنيم مان
 

  479455كد سؤال: 
  زينه تناسب دارد؟با كدام گ» حَاسِبوا قَبلَ أَن تُحاسَبوا«حديث  -11

ــمار1 ــاب و ش ــت از حس ــزون اس ــو ف ــا چ ــاه م ) گن
 

چـــه الزم اســـت كـــه انديشـــه از حســـاب كنـــيم؟ 
 

) بــا خــويش حســاب خــود، شــب و روز كننــد2
 

فـــــرداي قيامـــــت خـــــود امـــــروز كننـــــد 
 

ــود3 ــد ب ــذاب خواه ــت، ع ــره حرام ــره قط ــه قط ) ب
 

ــــود  ــــد ب ــــمار خواه ــــت، ش ــــه ذّره ذّره حالل ب
 

ـــا ) از حســـاب كرده4 اي ي خـــود نظـــر پوشـــيدهه
 

ـــران  ـــارغ از حســـاب ديگ ـــك لحظـــه ف نيســـتي ي
 

  479504كد سؤال: 
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟  -12

ـــادا1 ـــاقي ب ـــو ب ـــاف ت ـــايۀ انص ـــان س ـــر جه ) ب
 

ــــو مي  ــــا جهــــان در كنــــف عــــدل ت آســــايد ت
 

ـــت2 ـــاد اس ـــان آب ـــن جه ـــي در اي ـــر مملكت ) ه
 

آبــــــاديش از پرتــــــو عــــــدل و داد اســــــت 
 

ـــهر و ده آبـــاد بـــه عـــدل اســـت و بـــس3 ) ش
 

ـــس  ـــت و ب ـــدل اس ـــه ع ـــاد ب ـــان ش ـــع جه طب
 

) عــــــدل بشــــــيري اســــــت خردشــــــادكن4
 

ــــــــــــــــارگري مملكت  ــــــــــــــــادكن ك آب
 

  479464كد سؤال: 
  ها دارد؟ با ساير گزينه متفاوتكدام گزينه مفهومي  -13

ــــرزد1 ــــن ني ــــرگِ ت ــــه م ــــان ب ــــودِ ج ) وج
 

كـــــه عُمـــــري زيســـــتن، مُـــــردن نيـــــرزد 
 

ار يــا گُلــيم، ســرانجام نيســتي اســت) گــر خــ2
 

ــــدار  ــــي نيســــت پاي ــــاغ دهــــر، هــــيچ گل در ب
 

ـــــردن زاده3 ـــــر م ـــــه از به ـــــا هم ـــــم ) م اي
 

ــــــاده  ــــــد و دل بنه ــــــد مان ايم جــــــان نخواه
 

) ز دســــت مــــرگ نتــــواني امــــان يافــــت4
 

ـــــــرگ را عـــــــامي و خاصـــــــي  نباشـــــــد م
 

  479514كد سؤال: 
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -14

) مخـــور زنهـــار از همـــواري وضـــع جهـــان بـــازي1
 

ـــان نيشـــتر دارد  ـــوم پنه ـــدادگر در م ـــن بي ـــه اي ك
 

ـــاد2 ـــدم روزي ش ـــداختر نش ـــرخ ب ـــز از چ ) هرگ
 

ــالع زاده  ــه ط ــه چ ــود ب ــرا خ ــر م ــادر ده ــت؟ م اس
 

) دوام پــــرورش انــــدر كنــــار مــــادر دهــــر3
 

ـــت  ـــاني نيس ـــوي مهرب ـــه در او ب ـــن ك ـــع مك طم
 

ـــر ) في4 ـــن ب ـــاد مك ـــه اعتم ـــر الجمل ـــات ده ثب
 

ـــه  ـــاين كارخان ـــر مي ك ـــه تغيي ـــت ك ـــدك اي اس ن
 

  479502كد سؤال: 
  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -15

ـــالم را؟1 ـــوم، ظ ـــۀ مظل ـــذارد نال ـــي گ ) مســـلم ك
 

كـــه پـــيش از دانـــه فريـــاد از نهـــاد آســـيا خيـــزد 
 

) نســـوزد بـــرق تـــا خـــود را، نســـوزاند گيـــاهي را2
 

يـــزدخ ز مظلومـــان پـــس از جـــان ســـتمگر دود مي 
 

ــد3 ــزون ده ــرخ اف ــوم چ ــت از مظل ــان را مهل ) ظالم
 

جا مانــــد بــــه بيشــــتر از مــــور اينجــــا مــــار مي 
 

كنــــد در ظالمــــان آزار مظلومــــان ) ســــرايت مي4
 

كه فريـاد از دل سـخت كمـان پـيش از نشـان خيـزد 
 

  479450كد سؤال: 

 
 ۱۶-۲۲ّرتجمة أو املفردات (عّین األصّح و األدّق يف األجوبِة لِل(:  

نوَب إّال اللّ ( -۱۶   :)هُ َفاسَتغَفروا لُِذنوِبهم و َمن یَغِفُر الذُّ

  آمرزد. جز خداوند، گناهان را منی ) آنگاه برای گناهانتان طلب آمرزش کنید که کسی به۱  

  آمرزد. خاطِر گناهان خود آمرزش خواستند و خداوند کسی است که گناهان را می ) پس به۲  

  ) طلب آمرزش کردند برای گناهانشان و چه کسی گناِه آنان را خواهد آمرزید جز خداوند؟۳  

  آمرزد؟ ) آنگاه برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی جز خداوند گناهان را می۴  
  ۳۷۲۳۷۷کد سؤال: 
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(  

ُق أنَّ الّسامَء َسُتْمِطُر علینا ِبال َسحاٍب؟« -۱۷ 3   »: أتَُصدِّ

  بارد؟  ابر بر ما می گویی که آسامن بی ) آیا راست می۲  کنی که آسامن بدون ابر بر ما ببارد؟ ر می) آیا باو ۱  

  ابر بر ما خواهد بارید؟ گوید که آسامن بی ) آیا راست می۴  کند که آسامن بدون ابر بر ما خواهد بارید؟ ) آیا باور می۳  
  ۲۸۸۹۸۳کد سؤال: 

 »:حاً، تَظَْهر یَنابیُع الِحکَمِة ِمن َقلِبِه َعلَی لِسانِه!ِه أربَعیَن َصباَمن يُْخلِص لِلّ « -۱۸

 شود! سار حکمت از قلب او بر زبانش آشکار می که چهل صبحگاه برای خدا خالصانه عمل کند، چشمه ر) ه۱  

 شود! های حکمت از قلب وی بر زبانش آشکار می کس چهل بامداد [خود را] برای خدا خالص گردانَد، چشمه ) هر۲  

 های دانش از قلب و زبانش روان گردند؟ ) کیست که چهل روز از صبح برای خدا خالص شود تا چشمه۳  

 سار دانش را از قلب او بر زبانش جاری ساخت! ) کسی که چهل بامدادش را برای خدا خالص کرد، خداوند چشمه۴  
  ۳۱۵۶۵۹کد سؤال: 

جِ طّالِب الجام« -۱۹ ی إحتفاَل تََخرُّ !الرّئیُس یَُسمِّ   »:عة، مهرجاَن الطّالِب املثالیِّ

  التّحصیلی دانشجویاِن جامعه را جشنوارۀ دانشجوی منونه نامید! ) رئیس، جشن فارغ۱  

  نامد! زدنی برای دانشجو می ای مثال التّحصیلی دانشجویان جامعه را جشنواره ) رئیس، جشن فارغ۲  

  نامد! ۀ دانشجوی منونه میآموختگی دانشجویان دانشگاه را جشنوار  ) رئیس، جشن دانش۳  

  نامد! گیرد و آن را جشنوارۀ دانشجوی منونه می آموختگی دانشجویان دانشگاه را جشن می ) رئیس، دانش۴  
  ۳۲۹۰۷۰کد سؤال: 

  جمة: حیح يف الرتّ عیِّن الّص  -۲۰

  کند! زیرا کار منی، گردانم هذا الَجّوال ِألنُّه ال یَْعَمُل!: این موبایل را بازمی ) إسرتِجعْ ۱  

  ) أّمي ال تَشتَِغُل يف هذا املستوَصف!: مادرم! در این بیامرستان کار نکن!۲  

  ) ُمعلّمنا َعلََّمنا الّدرس و نحن تََعلَّْمناه!: معلّم ما درس را به ما آموخت و ما آن را یاد گرفتیم!۳  

 از مشکالت بسیار پیرامون این موضوع عذر خواستند! ) أْعتَِذُر أصدقايئ بَعَد املشکالت العدیدة حول هذا املوضوع!: دوستانم بعد۴  
  ۳۲۲۶۱۸کد سؤال: 

۲۱-  ِ   يف الّربط بین العموَدیِْن:  الخطأَ َعنيِّ

الف) التَّْفتیش

  ب) الُعیون
  

  یَنابیُع املاِء تَجري من الجبال! .۱

  الَبحُث عن شیٍء بدّقة! .۲

  بطاَقُة الّدخول يف الطّائرة! .۳

شاِهَد ِبِه األشیاَء!ما نستطیُع أْن ن .۴

  ۱) ب  ۲  ۴) الف  ۴  ۳) ب  ۳  ۲) الف ۱  
  ۳۷۲۳۸۱کد سؤال: 

  َعلی حسب الواقع:  الخطأعّین  -۲۲

  ) الّساعُة الواحدُة تشتمُل علی ستّیَن دقائَق!۲    ) لَنا یَدان إثنتان و رأٌس واحٌد!۱  

  ) إماُمنا الثّاين عرش هو الغائُب َعِن الُعیوِن!۴  ) تبدأ الّسنة الّدراسیّة يف الفصِل الثّاين ِمن الّسنِة!۳  
  ۳۱۵۶۹۵کد سؤال: 

 ) ۲۳-۲۶إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أِجب عن األسئلة مِبا یُناسُب النَّّص(:  

باِب یََتَخرَُّجوَن َسَنِويّاً من الجامعاِت و یُحاِولوَن أْن یَِجُدوا ُفرصًة للعمِل و « ُهم يف مکانٍة ُمناسـبٍة یَسَتخِدمُ َمن  رونَ یَنَتظِ نُالِحُظ ِمئاٍت ِمَن الشَّ

ـَعاّم تََعلََّم سنواٍت طویلًة و یَشـَتِغُل مبـا  یَنَقِطعُ فالیَِجُدوَن ِمهنًة تََتَعلَُّق بدراساتِِهُم الجامعّیِة َفُیصِبُحوَن بال عَمٍل! فِمنُهم َمن  لـه! و بعـٌض  رَ ـتََیسَّ

ن َوطِنِه لَِیبَحَث عِن الَعَمِل يف ِبقاعٍ بعیدٍة فَیفِقُد ُشعوَرُه باملسـؤولّيِة نحـَو ُمجتمِعـه کـام یَفِقـُد املجتمـُع ییأُس عِن العمِل فَیهُجُر أهلَه و یَبُعُد ع

ی الِبطالة (بیکاری)!   »واجَبه نحو َشبابه! هکذا تَحُدُث ظاهرٌة اجتامعّیٌة َسوداُء تَُسمَّ
  ۳۷۵۳۹۸کد سؤال: 

ِ الّص  -۲۳   ّنّص:حیَح َحَسَب مفهوِم الَعنيِّ

 ) علینا أن نَستَخِدَم الّشباَب فیام ال یَتََعلَُّق بدراساتِِهم!۲  ) کلُّ َمن یَشُعُر باملسؤولیّة، ال یَبُْعُد عن وطِنِه أبداً!۱  

 عاِت!) ظاهرُة الِبطالَِة تَحُدُث سنویّاً لجمیع طُّالِب الجام۴  ) ال یَِجُد عدٌد من الَّذین یتخرَّجون، فُرََص عمٍل تُناِسبُُهم!۳  
  ۳۷۵۳۹۹کد سؤال: 

ِ الّص  -۲۴   »عدُد َمن یََتَخرَُّجوَن َسَنِويّاً من الجامعاِت ُفرََص عمٍل تُناِسُبُهم!...............  «حیَح للَفراغِ َحَسَب مفهوِم النَّّص: َعنيِّ

 ) یَبلُغُ ۴  ) يُساوي۳  ) یَکفي۲  ) یَُفوُق ۱  
  ۳۷۵۴۰۰کد سؤال: 

؟حیُح لظاهر ما هو الحلُّ الّص  -۲۵   ِة الِبطالِة َحَسَب مفهوِم الّنصِّ

  ) یَِجُب أن نَبُْسَط مجاالِت العمِل و نُحاوَل استخداَم املتخرّجیَن يف مهٍن ُمناسبٍة!۱  

  ) البطالُة ظاهرٌة اقتصادیٌّة تُثیُر مشاکَل مختلفًة فال یمکُن حلُّها أبداً!۲  

باب! ) ِهجرُة األهِل و الوطِن و العمُل يف ِبقاٍع بعیدٍة حلٌّ ۳    وحیٌد لِبطالِة الشَّ

ُ لنا من العمل!۴    ) علینا أْن نَفِقَد ُشعورَنا باملسؤوليِّة و نَشتَِغَل بکلِّ ما یَتَیَرسَّ
  ۳۷۵۴۰۱کد سؤال: 

  



  

 

لي
صي
تح

ل 
سا

00 - 
99  

ون
زم
آ

 
بي
شيا

رز
ا

 
ت
رف
ش
پي

 
لي
صي
تح

 
حل
مر

 3 ة
شت
(ر

 ة
بي
جر
م ت
علو

(  

  :الخطأَ ميِِّز  -۲۶  44

 »نِفعالإ «) یَْنتَِظروَن: فعٌل مضارٌع للجمع املذکّر مصدره علی وزن ۱  

  مفرد املذکّر بزیادة ثالثة حروف) یَستَخِدُم: فعٌل مضارٌع لل۲  

 »نِقطاعإ «) یَنَقِطُع: فعٌل مضارٌع للمفرد املذکّر مصدره ۳  

: فعٌل ماٍض للمفرد املذکّر مصدره علی وزن ۴   َ ل«) تَیَرسَّ  »تََفعُّ
  ۳۷۵۴۰۲کد سؤال: 

 ) ۲۷-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  :» ۱۲  ۸۴ ۹۶«َعّین العبارة املناسبة لهذه العملّیات  -۲۷

  ) أربعٌة و مثانون زائد اثنی عرش یُساوي ستًَّة و تِسعون!۲  ) مثانیٌة و أربعون زائد اثني عرش یُساوي تسعًة و ستّون!۱  

  ) مثانیٌة و أربعون زائد اثنی َعرش یُساوي ستًّة و تِسعون!۴  ) أربعٌة و مثانون زائد اثنی عرش یُساوي تسعًة و ستّون!۳  
  ۳۵۳۹۵۹کد سؤال: 

  فیها فعٌل له حرٌف أو حروٌف زائدة: لیسعیِّن عبارًة  -۲۸

داقِة!۱     ) یأخُذ الفائُز الثّاين جائزًة فضیًّة يف املسابقات!۲  ) تََعتَِقُد اُّمي أّن الّسعادَة الحقیقیََّة يف الصِّ

  یَن ِمن املدرسة هذا العام؟) یا اُختي، َهل سوَف تَتَخرَّج۴  ) یَنتَِقُل اإلعصاُر ِمن مکاٍن إلی مکاٍن آَخَر ِبُرسعٍة!۳  
  ۳۷۲۳۹۰کد سؤال: 

  کلُّ أفعاله يف باٍب واحٍد:  لیَس عیِّن جواباً  -۲۹

  تَنقِطعُ  -إنَقلبوا -یَنتَِفعُ  -) إنَکَرسَتْ ۲  تََسلَّطْتُم -تَتَذکَّرونَ  -یَتَخرَّجونَ  -) تََغیَّرِت ۱  

  إستَِمعوا -تَْنتَِرشْنَ  -إنتََخبْنا -کتََسبنُتَّ ) إ۴  اِستَکِربوا -یَستَخرِْجنَ  -نَستَْغِفرُ  -) اِسَرتَجعتُم۳  
  ۳۷۲۳۹۱کد سؤال: 

  فیها فعُل األمر:  لیَس عیِّن عبارًة  -۳۰

ثوا حوَل هذه املقالة العلمیّة یا أوالدي األعزّاء!۲  ) أیّها الُعاّمل إستخرِجوا األحجاَر الجمیلَة ِمن الَجبِل!۱     ) تَحدَّ

  نا اُنُرصنا يف سبیل الحّق َعلی أعدائنا!) ربَّ ۴  طالعِة ُدروِسهم الّصعبة!) أوالدي األعزّاء إشتََغلوا مب۳  
  ۳۷۵۴۰۳کد سؤال: 

  
  باشد؟ ساختن غفلت از مرگ و سرگرم ساختن خود به هر كاري، كدام است و اين مطلب تابع كدام امر نامبارك مي عاقبتِ پيشه -31

 سركوب ميل به جاودانگي -ها دگي) فرورفتن در گرداب آلو 1  
  سركوب ميل به جاودانگي -گيري از ديگران و يأس و نااميدي ) كناره2  
 استفادٔه درست از سرمايۀ تعقل عدم -ها ) فرورفتن در گرداب آلودگي3  
  استفادٔه درست از سرمايۀ تعقل عدم -گيري از ديگران و يأس و نااميدي ) كناره4  

  437805كد سؤال: 
از آن به چه عنـوان  شود، چه نام دارد و در تعاليم ائمۀ معصومين  روي انسان براي پيروي از عقل و وجدان محسوب مي مانعي در روبه آنچه -32

  تعبير گرديده است؟
 ترين دشمن انسان دشمن -) شيطان2   دشمن آشكار آدمي -) شيطان1  
  دشمن انسان ترين دشمن -) نفس امّاره4    دشمن آشكار آدمي -) نفس امّاره3  

  437802كد سؤال: 
   دارد؟ قرار تضاد موضع در ريز  موارد از كي كدام با و باشد يم يطلب راحت از يآدم منع عامل ادآوري مورد كدام -33

  داند يم انيآدم تمام بر افضل را خود آنچه -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش) 1  
  داند يم انيآدم تمام بر افضل را خود آنچه -ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر  و صيتشخ يروين) 2  
  يدرون انگريطغ و سركش ليم -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش) 3  
  يدرون انگريطغ و سركش ليم -ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر  و صيتشخ يروين) 4  

  479301كد سؤال: 
دليل ايـن اسـتهزاء چـه مـوردي  )گيرند، ... خوانيد، آن را به مسخره و بازي مي ميا هنگامي كه مردم را به نماز فراه آن(در ترجمۀ آيۀ شريفۀ « -34

  »داند؟ شيطان در زمان اعترافش، چه كاري را خارج از توان خود در دنيا مي«و » عنوان شده است
  وسوسه -) اختيار نداشتن4 وسوسه -) نينديشيدن3  تسلط -ينديشيدن) ن2 تسلط -) اختيار نداشتن1  

  401799كد سؤال: 
  سازد؟ ما را به پيام كدام سخن رهنمون مي» نگرش در وجود خود يا تماشاي جهان« -35

  د تشخيص دهيم.هاي غلط و خوب را از ب ) پروردگار به ما نيرويي عنايت كرده تا با آن بينديشيم و مسير درست زندگي را از راه1  
  چيزي را مشاهده نكردم، مگر اينكه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم. ) هيچ2  
  ) سوگند به نفس و آنكه سامانش بخشيد، آنگاه بدكاري و تقوايش را به او الهام كرد.3  
  ) ما راه را به او نشان داديم، يا سپاسگزار خواهد بود يا ناسپاس.4  

  372368كد سؤال: 

  

 ۳ و ۲ های سدر  :۱ زندگی و دین
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  شود كه ............... وارد ميدان عمل مي آنگاهنفس لوامه برخاسته از ............... است و  -36 5
  آدمي خود را سرزنش كند. -ها ها و زيبايي ) گرايش به نيكي2  انسان به گناه آلوده شود. -ها ها و زيبايي ) گرايش به نيكي1  
  آدمي خود را سرزنش كند. -) وجدان اخالقي4  .انسان به گناه آلوده شود -) وجدان اخالقي3  

  288250كد سؤال: 
  باشد؟ حركت در مسير تقرب به خداوند، مستلزم دستيابي به چه نوع معارفي مي برداشتن گام اولِ -37

  ) شناخت خود و موانع حركت در مسير تقرب2  دارندٔه انسان هاي گرامي ) شناخت خود و سرمايه1  
  ترين موانع تقرب يعني نفس اماره و شيطان ) شناخت خدا و مهم4  انسان در نظام هستي ) شناخت خدا و جايگاه3  

  313769كد سؤال: 
 شده دهيكش ريتصو  به نهيگز  كدام در آخرت، يقيحق و جاودانه اتيح مقابل در يويدن يزندگ بودن يسرگرم و يباز  به نسبت انسان درك شرط -38

   است؟
  )صالحا عمل و اآلخر اليوم و باهللا آمن من() 2    )يعلمون كانوا لو() 1  
  )ايالدّن ثواب دير ي كان من( )4    )ظنّوني الّا هم ان() 3  

  479302كد سؤال: 
  دانند و تعبير قرآني آن چيست؟ آيات قرآن كريم، منكرين معاد عامل مؤثر در نابودي خود را چه ميبنا بر  -39

  )ونان هم الّا يظنّ( -) مرگ2    )الّا الدّهر( -) مرگ1  
  )الّا الدّهر( -) گذر زمان4    )ان هم الّا يظنّون( -) گذر زمان3  

  476897كد سؤال: 
  هاي سرگرداني و يأسِ فزاينده، زاييدٔه چيست؟ ها در راه گذاري آن گرايان چيست و قدم آيات قرآن كريم، ديدگاه ماديبنا بر  -40

  ارزش شدن زندگي به جاودانگي و بيسركوب ميل  -)و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب() 1  
  ارزش شدن زندگي سركوب ميل به جاودانگي و بي -)و قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا() 2  
  فراموش نمودن آيندٔه تلخ و سرگرم شدن به هر كاري -)و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب() 3  
  مودن آيندٔه تلخ و سرگرم شدن به هر كاريفراموش ن -)و قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا() 4  

  400544كد سؤال: 
  دلسردي و درماندگي ناشي از حيات گذراي دنيا چه كساني هستند و اين مطلب در تقابل با كدام عبارت شريفه است؟مبتاليان به آفت  -41

  »ا انتبهواالنّاس نيام فاذا ماتو « -) گروهي كه قادر به گريز از انديشۀ ناراحتي مرگ نيستند1  
  )من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحا و ال خوف عليهم( -) گروهي كه قادر به گريز از انديشۀ ناراحتي مرگ نيستند2  
  »النّاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا« -اند ) گروهي كه غافل از مرگ و سراي جاويدان3  
  )هللا و اليوم اآلخر و عمل صالحا و ال خوف عليهممن آمن با( -اند ) گروهي كه غافل از مرگ و سراي جاويدان4  

  378078كد سؤال: 
  باشد؟ يك مي متبوع كدام» نترسيدن از مرگ«تابع چيست و » ناگوار ندانستن مرگ«در ديدگاه معتقدان به معاد،  -42

  راه خداآسان شدن فداكاري در  -) دل نسپردن به دنيا2  آسان شدن فداكاري در راه خدا -ترس از مرگ عدم) 1  
  اجتناب از گناه -) دل نسپردن به دنيا4  اجتناب از گناه -ترس از مرگ عدم) 3  

  372367كد سؤال: 
  اي قائل شده است؟  چند مورد از داليل زير، مبين آن است كه خداوند متعال براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه -43

  حركت تكاملي براي دستيابي به هدف خلقتب)   برداري از مخلوقات توسط انسان الف) توانايي بهره  
  د) توانايي انسان در دستيابي به خودشناسي  ها و زمين است براي انسان ج) آفرينش همۀ آنچه در آسمان  
  مورد 4) 4  مورد 3) 3  مورد 2) 2  مورد 1) 1  

  368655كد سؤال: 
  فرمايد؟ دانند، چگونه توصيف مي ذر زمان ميگراياني را كه زندگي را محدود به دنيا و گ خداوند متعال نظريۀ مادي -44

  )و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب() 2    )و قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا() 1  
 )و ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنّون() 4  )و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون() 3  

  409369كد سؤال: 
  دنبال دارد؟  اي را به  اند، كدام عمل آنان بوده و چه آورده ين مؤمنان كه فراوان به ياد مرگتر  هوش آزمايي با سنگ محك راستي -45

  آرزوي هميشگي شهادت در راه خدا -كنند ) بهتر از ديگران خود را براي مرگ آماده مي1  
  وصول به درجات اعالي بهشت -شوند ) با مرگ تنها از جهاني به جهان ديگر منتقل مي2  
  شجاعت و سهولت دفاع از حق و مظلوم -دانند سان خوابي كوتاه و گذرا مي دنيوي را به ) زندگي3  
  اي كامل  مالقات خدا با اندوخته -دهند ) به خدا و روز قيامت ايمان دارند و كارهاي نيك انجام مي4  

  383977كد سؤال: 

  
46- A: Do you want to go out tonight? 

B: No, I ............... my homework. 
 1) do 2) am going to do 3) going to do 4) will do 

  297172كد سؤال: 
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66  47- A: Someone’s knocking at the door. 
B: OK, I ............... it. 

 1) am opening 2) am going to open 3) open 4) will open 
  288257كد سؤال: 

48- The ............... cut one of the injured ............... of the horses when the inhumane games end. 
 1) man – feet 2) man – foot 3) men – foot 4) men – feet 

  372257كد سؤال: 
49- A: We are really hungry. 

B: Well, we can ............... the cake into three pieces. 
 1) increase 2) hunt 3) destroy 4) divide 

  314062كد سؤال: 
50- When she was cooking in the kitchen, she cried because the boiling ............... burned her knee. 
 1) liquid 2) egg 3) sign 4) value 

  338510كد سؤال: 
51- A: What’s your ............... for travelling to Iran? 

B: Well, I’m going to visit Tehran first and then go to Isfahan. 
 1) schedule 2) information 3) attention 4) expression 

  314063كد سؤال: 
52- A: Where did you go last week? 

B: I went to a/an ............... to learn about stars and planets. 
 1) observatory 2) orbit 3) museum 4) tower 

  288870كد سؤال: 
53- It’s a real ............... if someone doesn’t thank Allah. 
 1) hope 2) wonder 3) creation 4) power 

  291669كد سؤال: 
54- I am buying some books, notebooks and pens today, because I am going to go to school ............... . 
 1) everyday 2) now 3) twice a week 4) tomorrow 

  288255كد سؤال: 
 Cloze Test 

We all know that the earth is the only ...(55)... that creatures live on. Living things on this planet 
are very ...(56)... . Some of them are as big as whales but some are as small as microbes. Scientists 
do not know the number of these creatures. They are trying to ...(57)... information about it, but the 
most difficult part is searching thousands of strange places in the seas. 
 creatures: وقاتمخل  

  324924كد سؤال: 
55- 1) planet 2) sun 3) liquid 4) sky 

  324925كد سؤال: 
56- 1) careful 2) important 3) modern 4) different 

  324926كد سؤال: 
57- 1) orbit 2) collect 3) protect 4) defend 

  324928كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Pluto is the ninth and last planet from the sun in our solar system. Earth’s Moon is actually 
larger than Pluto, so it is a small planet. People on Earth tried hard to choose a name for this. They 
first saw it with a telescope. Then an eleven-year-old girl thought to name it “Pluto” for the first 
time. Some people say that they shouldn’t call it a planet because its orbit is different from the 
other planets’ orbit. 
 solar system = منظومۀ شمسي 

  320242كد سؤال: 
58- Which of the following is true about Pluto? 
 1) It is the farthest planet to the sun. 2) It is the nearest planet to the sun. 
 3) It is bigger than Moon. 4) Its orbit is the same as the other planets’ orbit. 

  320243كد سؤال: 
59- “it” in line 3 refers to ............... . 
 1) Earth 2) planet 3) name 4) Moon 

  320245كد سؤال: 
60- Some people say we shouldn’t name it a planet, because ............... . 
 1) it goes around the sun in a different form 2) it is the smallest planet 
 3) it is the farthest planet 4) it has the same orbit 

  320246كد سؤال: 
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7   

باشند، مقـدار  21و  17، 13ها اعداد  ايم كه دنبالۀ حاصل، يك دنبالۀ حسابي است. اگر اين واسطه واسطه چنان درج كرده b ،3و  aبين دو عدد  -61
a b كدام است؟  

  1 (27  2 (32  3 (25  4 (34  
  368550كد سؤال: 

1bاگر اعداد  -62  ،a  تشكيل يك دنبالۀ هندسي و اعداد  5وb ،2a   تشكيل يك دنبالۀ حسابي دهند، حاصل  5وb a كدام است؟  
 0(a )   

  1 (8  2 (9  3 (10  4 (11   
  297040كد سؤال: 

1چند جمله از دنبالۀ حسابي  -63 2 5, , , ، باشد؟ مي 115تر از  كوچك  
  1 (39  2 (40  3 (29  4 (30  

  315292كد سؤال: 
  هاي رنگي و غيررنگي در شكل دهم كدام است؟ ، اختالف تعداد مربعرو روبهدر الگوي  -64

  1 (22  

  2 (99   

  3 (77  

  4 (66 
  372280كد سؤال: 

حاصل  -65
2 290 180 3 30

4 60 2 45 45
Sin Cos Cot

Cos Sin Cos
    
   

  كدام است؟ 

   -3) 4  -2) 3  -1) 2  ) صفر1  
  297273كد سؤال: 

tanباشـد و  كيلومتري از سطح زمين شليك شده است. اگر زاويۀ موشك با افـق برابـر  2مطابق شكل، يك موشك در ارتفاع  -66 /  0 25 ،
  كند؟ با زمين برخورد مي Aموشك در فاصلۀ چند كيلومتري از نقطۀ 

  1 (16  

  2 (8  

  3 (10  

  4 (4  
  320618كد سؤال: 

  كدام است؟  ABطول ضلع  رو روبهدر شكل  -67
  1 (1  
  2(2   
  3(3   

  4(1
3   

  372270كد سؤال: 
27، به فاصلۀ متر است 5/1كدام هرزهرا و مينا كه قد  -68 9 اند. بين اين دو نفر يك تيرك قـرار  متري از يكديگر در يك نمايشگاه ايستاده 3

  است؟ بينند. ارتفاع تيرك چقدر  نسبت به افق مي 45و  60هاي  دارد. زهرا و مينا سر تيرك را مطابق شكل با زاويه

  1 (20  

  2 (5/15   

  3 (27   

  4 (5/28   
  289028كد سؤال: 

54ضلعي منتظم برابر  مساحت يك شش -69   است. طول ضلع اين شش ضلعي كدام است؟ 3
  1 (3 3  2 (6 3  3 (3  4 (6  

  320602كد سؤال: 
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1نقطۀ  -70  88 8
3 3P( ,   مبدأ مختصات است.) Oسازد، چقدر است؟ ( مي xبا راستاي مثبت محور  OPاي كه  روي دايرٔه مثلثاتي قرار دارد. تانژانت زاويه (

  1 (8  2 (8
9  3 (8

8  4 (8
3   

  323769كد سؤال: 
  هاي زير درست است؟  يك از نامساوي كدام -71

  1 (10 70Sin Sin   2 (10 70Cos Cos   3 (150 10Sin Sin   4 (90 150Cos( ) Cos    
  289015كد سؤال: 

1حاصل عبارت  -72 1
1 1

Sin Sin
Sin Sin

   


   
  كدام است؟  

  1( 4Cot Cos   2 (4tan
Cos




  3 (2
2

Cos 
  4 (2Sin  

  289012كد سؤال: 
3اگر  -73

5Cos    و اي در ناحيۀ دوم مثلثاتي باشد، مقدار  زاويهtan  كدام است؟  

  1 (4
5  2 (3  3 (4

3  4 (2
5   

  289014كد سؤال: 
1شدٔه عبارت  ساده -74

1
Sin Cos

Cos Sin
  


  

  كدام است؟ 

  1 (2tan   2 (2tan  3 (2
Cos

  4( 2
Cos



   
  297276كد سؤال: 

2اگر خط  -75 1 3 1( m )x (m )y    45ها زاويۀ  با جهت مثبت محور طول  ،بسازدm كدام است؟  

  1 (
4
2) 4  -1) 3  ) صفر2  3

3   
  297283كد سؤال: 

  

  دهد؟ درستي نشان مي نظر را بهمورد هاي مختلف لولۀ گوارش جانور  كدام گزينه، بخش -76
  معده معده  پيش هاي معده  كيسه دان  ملخ: چينه) 1  
  سنگدان معده  دان  چينه خوار: مري  ) پرندٔه دانه2  
  هاي معده كيسه معده  معده  يشپ دان  ) ملخ: چينه3  
  معده سنگدان  دان  چينه خوار: مري  ) پرندٔه دانه4  

  483969كد سؤال: 
قرار دهيم،  37ليتر محلول نشاسته و محلول لوگول را با يكديگر مخلوط كنيم و در دماي  اگر در لولۀ آزمايش، مقداري بزاق انسان، يك ميلي -77

  كنيم؟ نهايت چه تغييري در لولۀ آزمايش مشاهده مي در
  شود. ) رنگ مايع درون لوله، آبي مي2  شود. ) در كف لوله، رسوب ايجاد مي1  
  شود. ) رنگ مايع درون لوله، قرمز مي4  دهد. ) تغييري در لولۀ آزمايش رخ نمي3  

  483970كد سؤال: 
  ارج به داخل، چگونه قرار گرفته است؟اي در ديوارٔه معده از خ هاي ماهيچه ترتيب اليه -78

  طولي -مورب -) حلقوي4  حلقوي -مورب -) طولي3  مورب -طولي -) حلقوي2  مورب -حلقوي -) طولي1  
  483971كد سؤال: 

  كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ -79
  »يابد. ها ............... مي ول در سرخرگ، احتمال رسوب كلستر  با توليد زياد ليپوپروتئين پرچگال در ...............«  
  كاهش -) كبد4  افزايش -) بافت چربي3  افزايش -) كبد2  كاهش -) بافت چربي1  

  483972كد سؤال: 
وزن و  86kgو  قـد 170cmانـد. علـي  به شما مراجعه كرده ايدئالساله هستند كه براي مقايسۀ وزنشان با وزن  22علي و حسين دو دوست  -80

  ، در چه وضعيتي قرار دارد؟ايدئالتر است و در مقايسه با وزن  يك چاق وزن دارد. كدام 98kgقد و 175cmحسين 
  اضافه وزن -) حسين4  وزن اضافه  -) علي3  چاقي -) حسين2  چاقي -) علي1  

  483973كد سؤال: 
  د؟نشو  كدام موارد جزو لولۀ گوارش محسوب مي -81

  د) سياهرگ باب  ج) مجراي صفرا  ب) بندارٔه پيلور  الف) مجراي غدد بزاقي  
  د -ج -ب -) الف4  ج -ب -) الف3  ج -) الف2  ) ب1  

  483974كد سؤال: 
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  كدام گزينه در رابطه با گوارش در پارامسي درست است؟ -82 9
  كنند. سمت دهان جاندار هدايت مي هاي خود، مواد غذايي را به هايي با مژك ) ياخته1  
  هاي مواد غذايي است. هايي براي تجزيۀ برخي مولكول ) واكوئول غذايي داراي آنزيم2  
  شوند. مصرف مي ATP، قطعاً حداقل دو مولكول فرايند) در اين 3  
  د دارند.هاي تاژكي درون حفرٔه دهاني و اطراف منفذ دفعي نيز وجو  ) زائده4  

  483975كد سؤال: 
  خروج غذا از دهان درست است؟ فرايندكدام گزينه در رابطه با  -83

  شود. سمت معده مي صورت غيرارادي از حلق آغاز و باعث حركت غذا به به فراينداين  )1  
  كند. سمت عقب و باال حركت مي به فرايند) عضوي كه در انتهاي دهان قرار گرفته، طي اين 2  
  شوند كه نقش گوارش مكانيكي ندارد. هاي صاف باعث ايجاد حركتي در حلق مي هيچه) ما3  
  كنند. سمت معده حركت مي ذايي بهغ شود و فقط مواد ، هيچ نوع گوارشي انجام نميفرايند) طي اين 4  

  483976كد سؤال: 
  كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ -84

  »شود. ...........، به محيط داخلي، از داخل ............... انجام ميدر بدن انسان سالم، ورود ....«  
  رودٔه باريك -ها بر اثر آنزيم پپسين ) مواد حاصل از گوارش پروتئين1  
  دهان -) قند موجود در جوانۀ گندم و جو2  
  رودٔه بزرگ -ه از غدٔه بزاقي بناگوششد  ) مادٔه ترشح3  
  مري -ياختهدهندٔه غشاي  ) اجزاي بخش اصلي تشكيل4  

  483977كد سؤال: 
  هاي غيرعصبي دستگاه گوارش، ............... برخالف ............... كننده در ميان تنظيم -85

  شود. محيط درون لولۀ گوارش مي pHسكرتين، باعث تغيير  -) گاسترين1  
  شود. كربنات مي گاسترين، با ترشح به درون روده موجب افزايش ترشح بي -) سكرتين2  
  گذارد. هاي اندام محل ترشح خود اثر مي سكرتين، بر ياخته -) گاسترين3  
  شود. هاي گوارشي در لولۀ گوارش مي گاسترين، موجب افزايش غلظت آنزيم -) سكرتين4  

  483978كد سؤال: 
  كدام گزينه در رابطه با جذب مواد در رودٔه باريك درست است؟ -86

  تواند باعث جلوگيري از جذب بسياري از مواد شود. ) نوعي پروتئين در برخي بيماران مي1  
  هاي پوششي در سطح خود داراي پرز براي افزايش سطح جذب مواد هستند. ) ياخته2  
  ها، جذب نام دارد. به ياختهها  آن هاي پوششي و ورود ها از غشاي ياختهاسيد ) عبور كردن آمينو3  
  اصلي لولۀ گوارش وجود دارد.هاي حلقوي رودٔه باريك، چهار اليۀ  ) درون چين4  

  483979كد سؤال: 
  تر هستند؟ كند كه براي تكميل عبارت زير مناسب ترتيب به موادي اشاره مي كدام گزينه به -87

ي پس از عبور از شوند. مواد غذاي در لولۀ گوارش گاو، محل شروع گوارش ............... است كه مواد غذايي بالفاصله پس از آن وارد ............... مي«  
  »شوند. ، مستقيماً وارد معدٔه واقعي جانور مي نام ............... اتاقكي به

  ج) سيرابي  ب) مري  الف) دهان  
  و) نگاري  ) هزاراله  د) شيردان  
  ه -و -) ج4  و -ج -) الف3  ه -ب -) الف2  ه -د -) ج1  

  483980كد سؤال: 
  است؟ تر كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب -88

  »............... شوند.توانند موجب  هاي گوارشي موجود در ............... مي آنزيم«  
  ها تسهيل ادامۀ گوارش چربي -) صفرا2  هاي پروتئيني شروع گوارش مولكول -) بزاق1  
  مغذيتكميل گوارش شيميايي و جذب مواد  -) رودٔه بزرگ4  و مونوساكاريد اسيد توليد آمينو -) رودٔه باريك3  

  483981كد سؤال: 
  است؟ نادرستخط كشيده شده است، ها  آن دي كه زيرر چند مورد از موا  .طه با گردش خون دستگاه گوارش استمتن زير در راب -89

ديگري هاي گوارشي، از اندام  جز اندام شود. سياهرگ باب به كبدي وارد مي نام سياهرگ باب هاي گوارشي درون شكم به سياهرگي به خون اندام«  
سـاكاريدي  داراي گلوكز فراوان است و با ورود به كبد منجـر بـه توليـد پلي در برخي اوقات. خون درون اين سياهرگ كند مينيز خون دريافت 

  »شود. مي توليدشود. با توليد و ذخيرٔه اين مولكول در كبد، تعداد زيادي مولكول آب نيز  يافت مي فقط در جانورانشود كه  مي
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  483982كد سؤال: 
  طور حتم درست است؟ كدام گزينه در رابطه با هر نوع انتشار به -90

  ها است. ) نتيجۀ نهايي آن برابر شدن غلظت2  شود. ) براي انجام انتشار، هيچ انرژي مصرف نمي1  
  شود. ها دچار كاهش فشار اسمزي مي كنندٔه مولكول ) محيط دريافت4  كنند. ها برخالف جهت شيب غلظت حركت مي ) برخي مولكول3  

  483983كد سؤال: 
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مانند، آب و شكر با غلظت متفاوت و در وسط آن، غشايي با تراوايي نسبي وجود دارد. اگر ............... باشد، آنگاه قطعـاً  »U«اي  در دو سوي لوله -91  1010
  حجم مايع در سمت ............... است.

  چپ لوله بيشتر -ت لوله بيشتر) غلظت مايع در سمت راس1  
  راست لوله در حال كاهش -) غلظت مايع در سمت چپ لوله در حال كاهش2  
  چپ لوله در حال كاهش -) فشار اسمزي مايع در سمت راست لوله كمتر3  
  راست لوله در حال كاهش -) فشار اسمزي مايع در سمت چپ لوله در حال افزايش4  

  483984كد سؤال: 
  در رابطه با گوارش در ملخ سالم درست است؟چند مورد  -92

  شود. الف) گوارش مكانيكي مواد غذايي از دهان جانور آغاز مي  
  ترين بخش لولۀ گوارش است. ب) بخشي از لولۀ گوارش كه باالي غدد بزاقي قرار دارد، حجيم  
  شوند. روده مي رد راستنيافته از بخشي كه وظيفۀ اصلي جذب را برعهده دارد، مستقيماً وا  ج) مواد گوارش  
  كند. سمت سر جانور (جلوي بدن) حركت نمي اي درون لولۀ گوارش به طور معمول هيچ ماده د) به  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  483985كد سؤال: 
  كه مربوط به بخشي از رودٔه باريك است، كدام گزينه درست است؟رو  شكل روبهبا توجه به  -93

  در مركز ياخته قرار ندارد.» الف«هستۀ ياختۀ همانند » ب«) هستۀ ياختۀ 1  
اي تشكيل شده است كه بين اليۀ زيرمخاط و اليۀ بيروني  هاي ماهيچه از ياخته» ج«) اليۀ 2  

  قرار دارد.
را كنترل » ب«وجود دارد كه ترشح از ياختۀ » د«هاي عصبي در بخش  اي از ياخته ) شبكه3  

  كند. مي
  كنند. ها را جذب مي لنفي وجود دارد كه مولكول  گ و رگسرخرگ و سياهر » ه«) در نقطۀ 4  

  483986كد سؤال: 
  در ميان چهار نوع بافت اصلي جانوران، هر نوع بافتي كه ...............  -94

  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني به آن متصل است. اي از رشته هاي آن زياد نيست، شبكه ) فاصلۀ بين ياخته1  
  يافته است. هاي خود داراي گليكوپروتئين است، در يك يا چند اليه سازمان ته) در اطراف ياخ2  
  ترين ذخيرٔه انرژي بدن است. هايي، بزرگ دليل ذخيرٔه مولكول به ،هاي آن به كنار ياخته رانده شده است ) هستۀ ياخته3  
  ها است.اسيد هايي با توالي و تكرار آمينو ولكولدر ساختار خود داراي م ،جايي جريان الكتريكي را دارد ) توانايي توليد يا جابه4  

  483987كد سؤال: 
  شود. ............... مي كربنات موجود در ............... باعث بي -95

  مواد ورودي به دوازدهه pHكاهش ميزان  -) صفرا1  
  آسيب رساندن پروتئازها به خود لوزالمعده -) شيرٔه لوزالمعده2  
  كنندٔه نشاسته در دهان تجزيه  آنزيم كاركرد بهتر -) بزاق3  
  مواد موجود در معده pHكاهش ميزان  -) شيرٔه معده4  

  483988كد سؤال: 

  

قرار دارد. اگر يخ كامالً آب شود، ارتفاع آب درون  R2درون يك استوانه به قطر داخلي مطابق شكل ، 2Rشكل كره و به قطر  يك قطعۀ يخ به -96
  برابر چگالي آب است.) 9/0استوانه چند برابر قطر استوانه خواهد بود؟ (چگالي يخ 

  1 (3/0   

  2 (4/0  

  3 (6/0  

  4 (25/1  
  430071كد سؤال: 

/gو چگالي  6gبه جرم  Aمايع  -97
cm30 31و چگالي  310cmبه حجم  Bرا با مايع  6 g

cm
كنيم. چگالي مخلوط اين دو مايع چند  مخلوط مي 

  دهد.) متر مكعب است؟ (فرض كنيد ضمن مخلوط شدن تغيير حجمي رخ نمي گرم بر سانتي
  1 (7/0  2 (75/0  3 (8/0  4 (85/0  

  430082كد سؤال: 
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  اند:  آمپر ثبت شده مقادير زير برحسب ميلي ،گيري جريان الكتريكي يك بخش از مدار الكتريكي در چند مرتبه اندازه -98 11
/ , / , / , / , / , / , /2 14 2 43 2 16 2 15 2 13 1 65 2 12  

  تواند باشد؟  گيري كدام مي قبول براي اين اندازه گزارش قابل  
  1(  / mA2 11  2 (/ mA2 12  3( / mA2 13  4 (/ mA2 14  

  430439كد سؤال: 
وجود دارد. اگر اين حفره را از آب پر كنـيم، چگـالي ايـن جسـم  cm2اي كروي به شعاع  ، حفرهg718و جرم  cm5درون مكعبي فلزي به ضلع  -99

)gمتر مكعب  (مكعبِ حاوي آب) چند گرم بر سانتي )
cm3 شود؟ ( ميJA

g
cm

  و 31  3(  

  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
  430619كد سؤال: 

kgاي به چگالي  اگر بخواهيم با ماده -100
m36000 اي توپُر به قطر  كرهcm20 ه احتياج خواهيم داشت؟ بسازيم، به چند كيلوگرم از آن ماد)  3  

  1 (100  2 (80  3 (65  4 (24   
  430946كد سؤال: 

  متر مربع است؟ مقطع سيم چند ميلي سطح ايم. مساحت كيلومتر ساخته 4/0اي به طول  كيلوگرم مس، يك سيم استوانه 7/2با  -101

)u¶
g

cm
  و 39  3(  

  1 (25/0  2 (5/0  3 (75/0  4 (1  
  431241كد سؤال: 

6000ايم. چگالي اين جسم  گيري جرم و حجم يك جسم را مطابق شكل انجام داده مراحل اندازه -102 g
L

دست آمده است. ترازو جرم جسم را چند  به 

  دهد؟ گرم نشان مي
  1 (0/10  
  2 (0/20  
  3 (0/30  
  4 (0/40  

  431251سؤال:  كد
آيد. با اضافه كردن چند قطره مايع شـوينده بـه آب، گيـرٔه  صورت ............... درمي اگر يك گيرٔه كاغذ روي سطح آب شناور شود، سطح آب به -103

  كاغذ ............... .
  ماند اور ميشن -) برآمده4 رود فرو مي -) برآمده3  ماند شناور مي -) فرو رفته2 رود مي فرو -) فرو رفته1  

  430290كد سؤال: 
  است؟ نادرسته، كدام نتيجه شد  هاي رسم با توجه به شكل -104

  چسبي آب بيشتر است. ) نيروي دگرچسبي آب و شيشه از نيروي هم1  
چسـبي جيـوه كمتـر  ) نيروي دگرچسبي جيوه و شيشه از نيروي هم2  

  است.
  شود. ه بيشتر ميتر شود، ارتفاع آب در لول چه لولۀ مويين باريكهر ) 3  
ها را چـرب كنـيم، تفـاوتي در  هاي داخلي هريك از لولـه ) اگر ديواره4  

  آيد. وجود نمي ها به ا در لولهه ارتفاع مايع
  430739كد سؤال: 

يم و پيسـتون بند  را محكم مي Aبريم تا هواي درون آن تخليه شود. اكنون روزنۀ  را تا انتهاي سمت چپ سرنگ جلو مي رو روبهپيستون سرنگ  -105
نياز باشد، فشار هواي محيط چند كيلوپاسكال است؟ (سطح مقطـع  N51 ي با بزرگيكشيم. اگر براي اين كار، به نيروي ثابتي عقب مي تنديرا با 

  و اصطكاك آن ناچيز است.)  25cmپيستون 
  1 (98  
  2 (100  
  3 (101  
  4 (102  

  430262كد سؤال: 
  شود، چند نيوتون است؟ از بدن او وارد ميمربع متر  آب باشد، نيرويي كه بر هر سانتييك استخر بزرگ پر از  متري 5واصي در عمق اگر غ -106

 )JA
kg
m

  3
310 ،mg

s
 Paو  210   فشار هواي محيط) 510

  1 (5  2 (10  3 (15  4 (20  
  430519كد سؤال: 

 

 

9 5/ mL

?

14 5/ mL
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باشـد، نيـروي وارد بـر آن از طـرف آب چنـد نيوتـون اسـت؟  2100cmحاوي آب است. اگر مساحت درپوش  رو، شكل روبه اي استوانهظرف  -107  1212

JA
kg N(P Pa , , g )

kgm
   5

310 1000 10   

  ) صفر1  

  2 (1030  

  3 (1080  

  4 (1100 
  430713كد سؤال: 

/gي به چگال Aليتر از مايع  5 -108
cm31 31به چگالي  Bليتر از مايع  15و  2 6 g/

cm
 cm10اي شكلي با قطر سـطح مقطـع  را در ظرف استوانه 

)Nشوند. فشار وارد بر كف ظرف چند پاسكال است؟  ها با يكديگر مخلوط نمي مايعو  ايم ريخته , g , P Pa)
kg

    53 10 10   

  1 (51 2 10/   2 (51 4 10/   3 (51 6 10/   4 (51 8 10/    
  430921كد سؤال: 

 ريـزيم تـا ارتفـاع آن مي 1قدر مايعي با چگـالي  قرار دارد. در شاخۀ سمت راست لوله آن 2شكل، مقداري مايع با چگالي  Uدر يك لولۀ  -109

/اگر  .برسد cm60  به مطابق شكل،





2
1

1   متر است؟  چند سانتي (H)باشد، اختالف سطح دو مايع در دو شاخه  2

  1 (40   

  2 (30  

  3 (15  

  4 (10 
  430649كد سؤال: 

شكلي ريخته شده كه سطح مقطع آن در دو شاخه متفاوت است. دو سطح جيـوه درون Uوغن و جيوه درون لولۀ مطابق شكل، مقداري آب، ر  -110

)gمتر مكعب  ها در حال تعادل هستند. چگالي روغن چند گرم بر سانتي لوله در يك تراز قرار دارند و شاره )
cm3 ) است؟JA

g
cm

  31(  

1( 7/0  

  2 (75/0  

  3 (8/0  

  حل نخواهد بود. قابل با توجه به اينكه سطح مقطع دو شاخه يكسان نيست، مسئله) 4  

  431105كد سؤال: 

 

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -111    112 14 16(C , N , O g mol )   
  ، يكاي جرم اتمي است.گيري جرم در آزمايشگاه ترين يكاي اندازه الف) رايج  
  دارد. amu12، جرمي معادل كربناتم  ANب)   
  پ) جرم يك مول اتم از عنصرهاي مختلف، يكسان است.  
2Nو  2COت) در يك گرم    O، ارد.هاي متفاوتي وجود د تعداد مولكول  
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1  

  353714كد سؤال: 
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35عنصر  -112 13 A  درصد و  90ايزوتوپ است. اگر ايزوتوپ اول با فراواني  2داراي
16 عدد جرمي
بوده و در ايزوتوپ دوم اختالف شمار نوترون و  7 عدد اتمـــي

  كدام است؟  A باشد، جرم اتمي ميانگين 11برابر با   پروتون
  1 (4/80  2 (5/79  3 (9/79  4 (1/80  

  297839كد سؤال: 
  است؟ نادرست  كدام عبارت -113
  توان به اجزاي سازندٔه ستارگان پي برد. سنج مي با دستگاه طيف) 1  
  نانومتر دارد. 700تا  400نور مرئي بخش بزرگي از گسترٔه پرتوهاي الكترومغناطيس است كه طول موج تقريبي ) 2  
  كند. تر باشد، انرژي بيشتري با خود حمل مي چه طول موج كوتاههر طوري كه  كنند، به پرتوهاي الكترومغناطيس با خود انرژي حمل مي) 3  
  است.» آبي زرد   قرمز«صورت  مقايسۀ دماي شعله با رنگ آبي، زرد و قرمز به) 4  

  363682كد سؤال: 
  واج الكترومغناطيس درست است؟كدام گزينه در مورد مقايسۀ طول موج ام -114

  امواج راديويي نور مرئي  پرتوهاي فروسرخ  ها  ) ريزموج1  
  پرتوهاي فرابنفش پرتوهاي ايكس  ها  ريزموج ) امواج راديويي 2  
  امواج راديويي ها  ريزموج پرتوهاي فروسرخ  ) نور مرئي 3  
  پرتوهاي گاما كس پرتوهاي اي  پرتوهاي فرابنفش ) پرتوهاي فروسرخ 4  

  315361كد سؤال: 
  ............... جز بههمۀ موارد زير درست هستند  -115
  توان از فلز، نمك فلز و يا محلول نمك آن فلز استفاده كرد.  ) براي آزمايش شعله، مي1  
   ترتيب قرمز و سبز است. ، به(II)هاي يوني مس  ) رنگ شعلۀ نمك ليتيم هيدروژن كربنات و تركيب2  
  است. ها  آن دليل وجود بخار سديم در ها، به ها و خيابان هاي آزادراه ) نور زرد المپ3  
  گيرد. مي بر از هفت طول موج رنگي (از سرخ تا بنفش) را دراي گسسته  ) نور خورشيد گستره4  

  288731كد سؤال: 
  هاي زير درست است؟ شده، چه تعداد از عبارت شكل داده  با توجه به -116

توان طيف نشري خطي عناصر را توجيه  كمك آن مي به دهد و اي اتم را نشان مي لف) ساختار اليها  
  كرد.

هاي پررنگ، مهمترين بخش يك اليۀ الكتروني هستند و احتمال حضور الكترون را نشان  ب) بخش  
  دهند. مي

  د حضور داشته باشد.توان اي كه باشد، در ديگر نقاط پيرامون هسته نيز مي الكترون در هر اليه پ)  
  اند. ها در فضاي بسيار كوچكي در مقايسه با هسـتۀ اتـم توزيـع شـده ت) در اين مدل، الكترون  

  

  گيرد. ها را در نظر نمي اين مدل، مفهوم كوانتومي بودن داد و ستد انرژي هنگام انتقال الكترون ث)  
  1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  320147كد سؤال: 
  ست؟كدام گزينه درست ا -117
  ) طيف نشري خطي هيدروژن در گسترٔه امواج الكترومغناطيس، داراي چهار خط با طول موج و انرژي معين است.1  
  ) مدل بور دوام زيادي نداشت، ولي با موفقيت توانست طيف نشري خطي عنصرها از جمله هيدروژن را توجيه كند.2  
  انتومي است.) انرژي برخالف ماده در نگاه ميكروسكوپي، گسسته يا كو 3  
  ) بور با بررسي تعداد و جايگاه نوارهاي رنگي در طيف نشري خطي هيدروژن، توانست مدلي براي اتم هيدروژن ارائه كند.4  

  320145كد سؤال: 
  دهد؟ هر نوار رنگي در طيف نشري خطي يك عنصر چه چيزي را نشان مي -118
  ها ه هنگام برانگيخته شدن الكترونشد  ) نور نشر1  
  تر هاي پايين هاي باالتر به اليه ها از اليه ه هنگام بازگشت الكترونشد  رتوهاي نشر) پ2  
  هاي مختلف به اليۀ اول ها از اليه ه هنگام انتقال الكترونشد  ) پرتوهاي نشر3  
  هاي باالتر ها براي انتقال به اليه ه توسط الكترونشد  ) نور مرئي جذب4  

  320130كد سؤال: 
  درست است؟ ،4dو  3dمورد دو زيراليۀ كدام عبارت در  -119

  بيشتر است. d3از  d4) گنجايش الكتروني زيراليۀ 1  
  2 ((n l)  3در زيراليۀd،  حد بيشتر از يك وا(n l)  4در زيراليۀd .است  
  در دورٔه پنجم جدول در حال پر شدن است. ،4dدر دورٔه چهارم جدول و زيراليۀ  3d) زيراليۀ 3  
  شود. از الكترون اشغال مي 4dبعد از زيراليۀ  3d) طبق اصل آفبا، زيراليۀ 4  

  322902كد سؤال: 
n)3در اليۀ الكتروني سوم  -120 ) 4، ............... زيراليه قرار دارد و اليۀ الكتروني چهارم(n )، ......... الكترون را دارد. حداكثر گنجايش ......  

  1 (3- 32  2 (4- 32  3 (3- 18  4 (4- 18 
  320142كد سؤال: 
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35در ارتباط با دو عنصر  -121  1414 A  28و B،  چه تعداد از موارد زير درست است؟  
  الكترون وجود دارد.  A ،17الف) در اليۀ چهارم عنصر   
  است.  7هاي ظرفيتي اين دو عنصر برابر با  تالف تعداد الكترونب) اخ  
  وجود دارد.  1الكترون با  A ،17پ) در عنصر   
  جاي دارد.  اي ورهدجدول  8در گروه  Bت) عنصر   
  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1  

  297840كد سؤال: 
  وجود دارد؟  dو  s ،pهاي  يك از دستههر در كدام گزينه، عنصرهاي  -122
  1 (30 20 6Zn Ca C   2 (35 21 5Br Sc B   3 (33 13 4As Al Be   4 (2 12 22He Mg Ti   

  297327كد سؤال: 
23هاي اليۀ ظرفيت آن با عنصر  قرار دارد و تعداد الكترون pعنصري در دستۀ  -123 V  برابر است. اگر گاز نجيب هـم دورٔه ايـن عنصـر كريپتـون

  باشد، عدد اتمي آن كدام است؟
  1 (16  2 (15  3 (32  4 (33  

  322892كد سؤال: 
lها با  است. اگر در اين اتم، نسبت شمار الكترون 18هاي داراي الكترون برابر با  اليهدر اتم يك عنصر، مجموع اعداد كوانتومي اصلي زير  -124   به 0
lهاي با  شمار الكترون     طور كامل از الكترون پر شده است؟ باشد، عدد اتمي اين عنصر كدام است و در آن، چند اليه به 4برابر با  2
  1 (24، 2  2 (24، 4  3 (22، 2  4 (22، 4  

  322898كد سؤال: 
هاي اليۀ چهارم است. اين عنصر در كـدام گـروه و دوره از  هاي اليۀ سوم، سه برابر تعداد الكترون عداد الكترون، تXدر آرايش الكتروني عنصر  -125

  اي قرار دارد؟ جدول دوره
  4دورٔه  -6) گروه 4  4دورٔه  -14) گروه 3  6دورٔه  -4) گروه 2  4دورٔه  -16) گروه 1  

  322929كد سؤال: 
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دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۳

ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید یم 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
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  :مهم هایر تذک

  

 روز در دو، گزینـه ۴ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ ذرآ  ۲۸ 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 ۳ 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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ومع رشتۀ( ۳ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ   )تجربی ـل
  

 
  1 فارسي 5و  3، 2هاي  درس*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  /بهبود432517كد سؤال: 

  شتاق، آزمندمولع: بسيار م    تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت  
  عامل: حاكم، والي    طالع: سرنوشت، بخت  

  1فارسي  5و  3، 2هاي  درس* حيطه: كاربرد * دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432259كد سؤال: 

  هايي كه معناي مقابل آن نادرست است، عبارتند از: واژه  
آنكه خواهـان زوال آن  شكار كرده/ غبطه: رشك بردن، حال و روز كسي را آرزو داشتن، بيشرف: آبرو، بزرگواري/ نموده: نشان داده، ارائه كرده، آ   

  باشيم.
   1 فارسي 5 و 3هاي  درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -3

  /بهبود432493كد سؤال: 

  است.» اجل«نادرست و درست آن » عجل«كلمۀ » ب«در بيت   
  است.» هر خص«نادرست و درست آن » خرهس«كلمۀ » د«در بيت   

  1 فارسي 5و  3، 2هاي  درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -4
  /بهبود479519كد سؤال: 

   .معني آباداني است به» عمارت«نادرست است و مناسب عبارت » امارت«در اين گزينه   
  1فارسي  5درس اربرد * ك: حيطه* ساده : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -5

  /بهبود432492كد سؤال: 

  عوعو غرش  -سگان استعاره از فرومايگان/ تضاد: شيران » سگان«استعاره از پهلوانان و جوانمردان و » شيران«استعاره:   
  هر دو آرايه وجود ندارد. 4استعاره و در گزينۀ  3تضاد و در گزينۀ  2در گزينۀ   

  هاي ادبي جامع آرايه*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  431861كد سؤال: 

  اغراق: بدل شدن گردباد به گرداب از گريه (ب)  
  تشبيه: چراغِ عشرتم (من همانند چراغِ عشرتم)/ عشرت مانند چراغي است/باده همانند روغنِ چراغ است. (د)  
  خندٔه شيرين و تلخي سخن) آميزي هست: هاي رنگين (الف) (در بيت ج نيز حس آميزي: گريه حس  
  حسن تعليل: دليل تلخي سخن شاعر، زهر بر لب داشتن از معشوق است. (ج)  
  )هاستعاره: آيينه استعاره از دل است. (  

  1 فارسي 5درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7
  432474كد سؤال: 

  
  

  ها در ساير ابيات: به مشبّه و مشبّه  
  خار و خس) -دريا)، (ما -سيل)، (عدم -: (عمر1 گزينۀ  
  باران) -گل)، (اشك چشم -دشت)، (غم -الله)، (درد -: (من2 گزينۀ  
  ديوانه) -: (ما3 گزينۀ  

  
  1 فارسي 2 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -8

  /امال431438كد سؤال: 

  مضارع التزامي هستند. 4در گزينۀ » بََرد«هر دو فعل   
  باشند.  مي» ماضي ساده«در ساير ابيات افعال از نوع   

  1 فارسي 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9
  479494كد سؤال: 

  شده نيستند: كدام مطابق الگوي خواسته كه هيچكار رفته  دو گروه اسمي به 3در گزينۀ   
  صفت اليه)  مضاف اسم ( حُسنِ اخالقِ جميل: اسم  -1  
  صفت روي زيبا: اسم  -2  
  وجود دارد:» اليه مضاف صفت  اسم «ها الگوي  در ساير گزينه  
  : چشم آهوانۀ او1گزينۀ   
  : چيدن اين گل2گزينۀ   
  : گل سيراب او4گزينۀ   

  1 فارسي 5درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1گزينۀ  پاسخ: -10
  479455كد سؤال: 

معني  ها بـه كار رفته: دلم به توبه در فصل بهار شبيه است، اما در ساير گزينـه به» شبيه است«معني  به 1رديف شعر است و در گزينۀ » ماند مي«  
  كار رفته است. به» ماند باقي مي«

  به مشبّه  مشبّه
  طفل  ما

  مكتب  جهان
  يباد   عشق
  شنبه  هجر
  آدينه  وصل
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  1 فارسي 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: لسؤا مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -11
  479504كد سؤال: 

  خودحسابي است؛ يعني: 2مفهوم مشترك حديث صورت سؤال و گزينۀ   
 دل شــو حســاب خــود اينجــا كــن آســوده

 

ــــود را  ــــار خ ــــزا ك ــــه روز ج ــــيفكن ب  م
 

  1 فارسي 3درس *  كاربرد: حيطه * ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12
  479464كد سؤال: 

سـخن از دعـاي طـول عمـر بـراي  1شود، امـا در گزينـۀ  مفهوم آباد شدن جهان با عدل ديده مي ،انند بيت سؤالهم 4و  3، 2هاي  در گزينه  
  منصب دادگستر است. صاحب

  1 فارسي 5درس *  ستداللا: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -13
  479514كد سؤال: 

شمول بودن مرگ است و اينكه باالخره  ها جهان ما مفهوم ساير گزينهارزد، ا ناگوار بودن مرگ است و اينكه زيستن به مردنش نمي 1مفهوم گزينۀ   
  بندند: همه روزي از اين جهان رخت برمي

 بـاش به هست و نيست مرنجان ضمير و خـوش مي
 

 كه نيستي است سـرانجامِ هـر كمـال كـه هسـت 
 

  1 فارسي 5درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -14
  479502كد سؤال: 

 4و  3، 1هاي  شاعر از بخت و اقبال نامساعد خود گله دارد و معتقد است يك روز شاد هم نداشته است در حالي كه مفهوم مشترك گزينـه 2ينۀ در گز   
  .ماند و نبايد به آن اعتماد كرد ثباتي احوال عالم است و در هر سه بيت سخن از اين است كه روزگار هميشه بر يك حالت نمي بي

  1 فارسي 5درس *  ستداللا: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -15
  479450كد سؤال: 

گران عمر بيشتري گويد ستم شاعر مي 3گيرد، اما در بيت  گردد كه ستم دامن ستمگر را مي شود و بيان مي در همۀ ابيات بر نتايج ظلم تأكيد مي  
  نسبت به ستمديدگان دارند.

 

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۳۷۲۳۷۷کد سؤال: 

َمـن یَغِفـُر:  /)۱ناهانشـان (رد گزینـۀ ُذنـوِبهم: گناهـاِن خـود، گ /)۱إسَتغَفروا: طلب آمرزش کردند، آمرزش خواستند (فعـل ماضـی؛ رد گزینـۀ   

نوب: گناهان (رد گزینۀ  /ها) آمرزد (رد سایر گزینه کسی می چه   ) ۲جز (رد گزینۀ  إّال: جز، به /)۳الذُّ

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۲۸۸۹۸۳کد سؤال: 

ُق تَُصدِّ 
  کند ُق: او باور میهَي تَُصدِّ 

ُق: تو باور می کنی أنَت تَُصدِّ

  »خواهد بارید«معنای  فعل مستقبل به مُتِطُر  َس   

  است. » گوید گویی، راست می راست می«معنای  به» تَْصُدُق «ه: توجّ   

  تواند پاسخ درست باشد. می ۳ه به کلامت، فقط گزینۀ با توجّ   

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲درس *  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲زینۀ پاسخ: گ -۱۸
  ۳۱۵۶۵۹کد سؤال: 

و » خـالص کنـد«معنـای  ترتیـب بـه بـه» تَظَْهـر«و » يُْخلِـص«افعـال  /)۴و  ۱های  است (رد گزینه» یَْنُبوع«و مفرد آن » ها یَنابیع: چشمه«واژۀ   

  صورت سؤالی ترجمه شده است. به اشتباه به ۳در ضمن گزینۀ  /ها) گزینه ، هر دو مضارع هستند (رد سایر»شود آشکار می«

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۲۹۰۷۰کد سؤال: 

الطّالب املثاّيل: دانشجوی منونـه  /)۲و  ۱های  الجامعة: دانشگاه (رد گزینه /)۴(رد گزینۀ  ]گرفنت[إحتفال: جشن  /)۱نامد (رد گزینۀ  یَُسّمی: می  

  )۲(رد گزینۀ 

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۲۲۶۱۸کد سؤال: 

  ها:  گزینه سایر بررسی  

  : بازگردان) إْسَرتِْجعْ ۱  

  املستوصف: درمانگاه /کند ) ال تَشَتِغُل: کار منی۲  

  خواهم  أْعَتِذُر: عذر می )۴  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۷۲۳۸۱کد سؤال: 

  ها ها، چشمه الُعیون: چشم /التَّْفتیش: بازرسی  

  های ستون دوم: ترجمۀ گزینه  

  شود! ها روان می های آب که از کوه ) چشمه۱  

 چیزی به دّقت! وجو به دنبال ) جست۲  

    ) کارت ورود به هواپیام!۳  

 توانیم چیزها را ببینیم! ) آنچه که با آن می۴  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۲درس *  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۱۵۶۹۵کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  

    ) ما دو دست و یک رس داریم!۱  

  است!) یک ساعت شامل شصت دقیقه ۲  

  شود! (نادرست) ) سال تحصیلی در فصل دوم سال رشوع می۳  

  ) امام دوازدهم ما هامن غایب از دیدگان است!۴  
  ۳۷۵۳۹۸کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

کوشند فرصتی را برای کـار پیـدا کننـد و منتظـر  شوند و می آموخته می ها دانش بینیم که هر ساله از دانشگاه صدها تن از جوانان را می«

هـا مربـوط باشـد، پـس بیکـار  یابند که به تحصیالت دانشگاهی آن کار گیرد، ولی شغلی را منی ها را در جایگاه مناسبی به سی هستند که آنک

پـذیر اسـت،  شـود و بـه آنچـه کـه بـرایش امکان هایی طوالنی فراگرفته است، بریـده می شوند! پس گروهی از ایشان از آنچه که طّی سال می

هـایی دوردسـت بـه  شود تـا در رسزمین اش جدا و از میهنش دور می گردد، پس از خانواده و گروهی دیگر از کار ناامید می شود! مشغول می

جامعـه نیـز وظیفـه خـود را در  دهد همچنان که دنبال کار بگردد، در نتیجه احساس مسئولیت خود را نسبت به جامعۀ خویش از دست می

 »شود! دهد که بیکاری نامیده می گونه پدیده اجتامعی سیاهی رخ می دهد! این مقابل جوانانش از دست می

   کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۷۵۳۹۹کد سؤال: 

  ها: گزينه ۀترجم  

 شود! کس احساس مسؤولیت کند، هرگز از میهنش دور منی ) هر۱  

 کار گیریم! ی ندارد، به) باید جوانان را در آنچه که به تحصیالتشان ارتباط۲  

 یابند! ها باشد، منی ای را که مناسب آن های کاری شوند فرصت آموخته می ) شامری از کسانی که دانش۳  

 دهد! ها رخ می ساله برای همۀ دانشجویان دانشگاه ) پدیدۀ بیکاری هر۴  

   استدالل: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۷۵۴۰۰کد سؤال: 

ای است که مناسب  های کاری شوند، بیش از فرصت آموخته می ها دانش ساله از دانشگاه شامر کسانی که هر: «۱ترجمۀ عبارت سؤال با گزینۀ   

  »ها باشد! آن

  ها: ترجمۀ گزينه  

 رسد ) می۴  ) برابر است۳  ) کافی است۲  ) باالتر است، بیشرت است۱  

   استدالل: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۷۵۴۰۱کد سؤال: 

  ها: ترجمۀ گزینه  

  کار گیریم! های مناسبی به حصیالن را در شغلالتّ  های کار را گسرتش دهیم و بکوشیم فارغ ) باید زمینه۱  

  رو هرگز امکان حّل آن وجود ندارد! این انگیزد، از می ای اقتصادی است که مشکالت گوناگونی را بر ) بیکاری پدیده۲  

  حل برای بیکاری جوانان است! های دور، تنها راه کردن در رسزمین دوری از خانواده و میهن و کار )۳  

 شود، مشغول شویم! پذیر می مان را از دست بدهیم و به هر کاری که برای ما امکان ) ما باید احساس مسئولیت۴  

   کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۷۵۴۰۲کد سؤال: 

  است.» ن ظ ر«و حروف اصلی آن » افتعال«بر وزن » یَْنَتِظرونَ «مصدر فعل   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۲درس *  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۵۳۹۵۹کد سؤال: 

  »شش! و عالوۀ دوازده مساوی است با نود چهار به و هشتاد: «۲ترجمۀ گزینۀ   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۷۲۳۹۰کد سؤال: 

  ها:  بررسی گزینه  

  ثاليث مجرّد: بدون حرف زائد» یأُخذُ ) «۲  حرف زائد ۲»: إفِتعال«از باب » تَعَتِقدُ ) «۱  

لتَف«از باب » تتَخرَّجینَ ) «۴  حرف زائد ۲»: إفِتعال«از باب » یَنَتِقُل ) «۳     حرف زائد ۲»: عُّ

  ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۷۲۳۹۱کد سؤال: 

ل«همگی از باِب  ۱افعال در گزینۀ     ۲هسـتند؛ امـا در گزینـۀ » إفتعال«همگی از باب  ۴و در گزینۀ » إسِتفعال«همگی از باِب  ۳، در گزینۀ »تَفعُّ

  است. » إفِتعال«که از باب » یَنَتِفعُ «جز  هستند، به» إنِفعال«باِب افعال از 

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳درس *  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۷۵۴۰۳کد سؤال: 

  ها:  بررسی گزینه  

ثوا: حرف بزنید۲  ) إسَتخرِجوا: استخراج کنید۱     ) اُنُرص: یاری کن۴  ) تََحدَّ

  ».مشغول شدند«معنای  ماضی است به» إشَتَغلوا«، فعِل ۳ما در گزینۀ ا  
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  )3(درس  1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -31
  437805كد سؤال: 

  كوشد: دارد، اين است كه مي ميل به جاودانگياست و  طلب نهايت بياز پيامدهاي مهم انكار معاد براي انساني كه   
  ) راه فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد1  
  ) خود را به هر كاري سرگرم سازد تا آيندٔه تلخي را كه در انتظار دارد، فراموش كند.2  
  نخواهد داشت. ها عاقبتي جز فرورفتن در گرداب آلودگيروشن است اين شيوه،   
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -32

  437802كد سؤال: 
   كند و از پيروي از عقل  هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت كند كه عاملي دروني، انسان خداوند به ما يادآوري مي

  دارد. و وجدان بازمي
    امام علي  تو، همان نفسي است كه در درون توست. ترين دشمن دشمن«اماره فرموده است: دربارٔه نفس«  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -33

  479301كد سؤال: 
   بـا عقـل انسـان در: كـه ميرسـ يمـ نكتـه نيـا  بـه ،او هدف با انسان يها هيسرما  انيم يهماهنگ انيب از پس و »هدف و هيسرما « تريت در 

  .شود يم يطلب راحت مانع شيها  محكمه با وجدان و زودگذر يها يخوش مانع شيها  يشياند  دور
   دينما  يم مالمت را او و كند يم سرزنش را يآدم گناه هنگام كه است لوامه نفس همان وجدان.  
   كند يم دعوت گناه به را انسان كه است يدرون انگريطغ و سركش ليم اماره نفس. است اماره نفس با تقابل در كامال لوامه نفس.  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -34

  401799كد سؤال: 
    هـا  خاطر آن است كه آن اين بهيرند، گ خوانيد، آن را به مسخره و بازي مي ها هنگامي كه مردم را به نماز فرامي آن(با توجه به ترجمۀ آيۀ شريفۀ

  تعقل و انديشه است. مسبب مسخره كردن نماز، عدم ).كنند گروهي هستند كه تعقل نمي
   نداشتم. تسلطيالبته من بر شما «... گويد:  شيطان در روز قيامت مي«  
  )2(درس  1سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * دين و زندگي  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -35

  372368د سؤال: ك
نشـيند،  نگرد و يا به تماشاي جهان مي رو هركس در خود مي اين خداوند سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار داد. از  

اينكه خـدا را قبـل از چيزي را مشاهده نكردم، مگر   هيچ«فرمايد:  مي مؤمنان علي  كند. امير يابد و محبتش را در دل احساس مي خدا را مي
  »آن، بعد از آن و با آن ديدم.

  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -36
  288250كد سؤال: 

   كار نفس لوامه است. شود تا انسان به گناه واكنش نشان دهد كه اين واكنش نشان دادن، وظيفه و  ها سبب مي ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي  
   شود. نفس لوامه (وجدان اخالقي) آنگاه كه انسان به گناه آلوده شود، وارد عمل مي  
    عمل نفس لوامه چيست؟ سرزنش و مالمت و در انديشۀ جبران برآمدن  
  )2(درس  1يطه: كاربرد * دين و زندگي ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -37

  313769كد سؤال: 
  اولين گام براي حركت در مسير تقرب، شناخت انسان و موانع حركت او يعني نفس اماره و شيطان است.  
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -38

  479302كد سؤال: 
 بودن لعب و لهو درك شرط ))شرط( علموني كانوا لو) مشروط( وانيالح يله ةآلخرا الدّار انّ و لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و( يۀآ  به توجه با  

  .است يآگاه و علم داشتن آخرت، يزندگ بودن وانيَحَ و يقيحق و ايدن
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -39

  /بهبود476897كد سؤال: 

  )و ما يهلكنا (معلول) الّا الدّهر (علت)( دانند  اثيه، منكرين معاد گذشت روزگار را عامل نابودي خود ميسورٔه ج 42بنا بر آيۀ   
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -40

  /بهبود400544كد سؤال: 

  نَموتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهلِكُنا اِلّا الدَّهرُ ... الدّنيا وَ قالوا ما هِيَ اِلّا حَياتُنا(»: ، سورٔه جاثيه24«آيۀ(  
   انكار معاد محدود دانستن زندگي به دنيا   

   نمايد: از پيامدهاي مهم اين نگرش براي انساني كه گرايش به جاودانگي دارد، اين است كه  قسمت دوم سؤال به پيامد اّول انكار معاد اشاره مي
روز بـه  گذارد كه روزبه هايي قدم مي شود... گاهي نيز براي تسكين خود و فرار از ناراحتي، در راه ارزش مي زه نيز برايش بيهمين زندگي چند رو 

  افزايد. سرگرداني و يأس او مي
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -41

  /بهبود378078كد سؤال: 

شوند. در نتيجه به يأس و نااميـدي  ارزش مي ايشان بي ، همين زندگي چند روزه نيز برفكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانندتوانند  يگروهي كه نم  
شوند. گاهي نيز براي  هاي روحي دچار مي گيرند و به انواع بيماري دهند. از ديگران كناره مي شوند و شادابي و نشاط زندگي را از دست مي دچار مي

اين مطلب كامالً در تضاد با پيامد  افزايد.  روز بر سرگرداني و يأس آنان مي به گذارند كه روز هايي قدم مي سكين خود و فرار از ناراحتي، در راهت
  به آن اشاره دارد. )من آمن باهللا ...(بست است كه آيۀ  اول اعتقاد به معاد يعني بيرون آمدن زندگي از بن
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  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -42
  372367كد سؤال: 

   دانند. سپارند و در نتيجه مرگ را ناگوار نمي خداپرستان حقيقي دل به دنيا نمي  
   شهادت بروند.ها به استقبال  تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالي خود برسد و انسان شود دفاع از حق آسان نترسيدن از مرگ سبب مي  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -43

  /جايگزين368655كد سؤال: 

    همچنـين او را 2او قرار داده اسـت. ( ها را در وجود مندي از آن بهره) و توانايي 1، براي انسان آفريده (ها و زمين است آنچه در آسمانخداوند (
  ).3از ساير مخلوقات قرار داده است (برتر 

    از آنجا كه حركت تكاملي براي دستيابي به هدف خلقت براي همۀ موجودات ترسيم شده نه فقط انسان، بنـابراين نشـانۀ »: ب«علت ردّ مورد
  باشد. جايگاه ويژٔه انسان نمي

  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -44
  409369كد سؤال: 

  »:24جاثيه، «بنا بر آيۀ شريفۀ   
شـويم و مـا را  ميريم و [گروهي] زنده مي [كافران] گفتند: زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست. همواره [گروهي از ما] مي(  

  ).هاست بلكه فقط ظن و خيال آنگويند،  اين سخن را از روي علم نميكند. البته  فقط گذشت روزگار نابود مي
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -45

  383977كد سؤال: 
    از ديدگاه پيامبركننـد. ايـن  اند و بهتر از ديگران خود را بـراي آن آمـاده مي ترين مؤمنان، كساني هستند كه فراوان به ياد مرگ ، باهوش

  شود. با ايمان به خدا و روز قيامت و عمل صالح ايجاد مي )من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً ...(ادگي براي مرگ مطابق آيۀ شريفۀ آم
   بلكـه  كننـد، يكي از ثمرات اعتقاد به معاد اين است كه انسان ديگر ترسي از مرگ ندارد. اين نترسيدن به اين معنا نيست كه آنان آرزوي مرگ مي

تر خدا را مالقات كنند  اي كامل  ها، با اندوخته خواهند تا بتوانند در اين جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان آنان از خداوند عمر طوالني مي
  ميشه.روند، نه ه دقت كنيد كه اين افراد فقط در دوراهي عزت و ذلت به استقبال شهادت مي و به درجات برتر بهشت نائل شوند. 

  ها: بررسي ساير گزينه  
  : قسمت دوم نادرست است.1گزينۀ   
  : قسمت اول نادرست است.2گزينۀ   
  : قسمت اول نادرست است.3گزينۀ   

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

  297172كد سؤال: 
  كنيم. استفاده مي» be going to«براي انجام كاري در آينده، قصد و برنامۀ قبلي وجود دارد، از  وقتيتوضيح:   
   1زبان انگليسي  1درس برد * كار : حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -47

  288257كد سؤال: 
  ترجمه:  
  A: »زند. يك نفر در مي«  
  B: ».من در را باز خواهم كرد«  
  بريم. كار مي گرفته شده به حاضر  را براي تصميم و قصدي كه در حال Willتوضيح:   
   1زبان انگليسي  1درس ات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * مشخص ▲  4پاسخ: گزينۀ  -48

  372257كد سؤال: 
  قطع كردند. ها را ديدٔه اسب ترجمه: هنگامي كه مسابقات غيرانساني (وحشيانه) تمام شد، آن مردها يكي از پاهاي آسيب  
  درست است. 4گزينۀ  ،قاعده توضيح: با توجه به كاربرد اسامي جمع بي  

   1 انگليسي زبان 1درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -49
  314062كد سؤال: 

  ترجمه:   
  :A .ما واقعاً گرسنه هستيم  
  :B كنيم. تقسيمتوانيم كيك را به سه قسمت  خب، ما مي  
  ) تقسيم كردن4  ) خراب كردن3  ) شكار كردن2  ) افزايش دادن1  

   1 انگليسي زبان 2درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -50
  338510كد سؤال: 

  جوشان زانويش را سوزاند. مايعكرد، او گريه كرد چون  ترجمه: وقتي كه در آشپزخانه آشپزي مي  
  ) ارزش4  عالمت) 3  مرغ ) تخم2  ) مايع1  

   1زبان انگليسي  1درس * حيطه: دانش *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51
  314063كد سؤال: 

  ترجمه:  
  A :شما براي سفر به ايران چيست؟ برنامۀ  
  B.خب، قصد دارم اول به تهران بروم و بعد به اصفهان :  
  اصطالح ،) عبارت4  ) توجه3  ) اطالعات2  ) برنامه1  
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   1ان انگليسي زب 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52
  288870كد سؤال: 

  Aهفتۀ گذشته شما كجا رفتيد؟ :  
  B رفتيم تا دربارٔه ستارگان و سيارات ياد بگيريم. رصدخانه: ما به يك  
  ) برج4  ) موزه3  ) مدار2  ) رصدخانه1  
   1 انگليسي زبان 2درس *  كاربرد: حيطه*  واردش: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53

  291669كد سؤال: 
  است. تعجبجاي نياورد، جاي بسي  ترجمه: اگر كسي شكر خداي را به  
  ) قدرت4  ) خلق3  ) شگفتي، تعجب2  ) اميد1  
  1زبان انگليسي  1* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -54

  288255كد سؤال: 
  قصد دارم به مدرسه بروم. فرداخاطر اينكه  هخرم ب امروز تعدادي كتاب، دفترچه و خودكار ميرجمه: ت  
  است. 4گزينۀ  ،كند و قيد زمان مناسب آن اين تست دربارٔه آينده صحبت مي  
  ) فردا4  ) دو بار در هفته3  ) االن، حاال2  ) هرروز1  
  ترجمۀCloze Test:  

هسـتند. بعضـي از  متفـاوتروي اين سياره،  ٔهكنند. موجودات زند است كه مخلوقات در آن زندگي مي اي رهسيادانيم كه زمين تنها  همه مي
كننـد تـا اطالعـاتي  ها تـالش مي دانند. آن ها هستند. دانشمندان تعداد اين مخلوقات را نمي كوچكي ميكروب ها اما بعضي به بزرگي وال ها به آن

  جو كردن هزاران مكان عجيب در درياهاست.و  رين قسمت، جستت كنند، اما سخت آوري جمعاش  درباره
   1پاسخ: گزينۀ  -55

  324925كد سؤال: 
 ) آسمان4  ) مايع3  ) خورشيد2  ) سياره1  
   4پاسخ: گزينۀ  -56

  324926كد سؤال: 
 ) مختلف4  مدرن ،) جديد3  ) مهم2  دقيق ،) با دقت1  
   2پاسخ: گزينۀ  -57

  324928كد سؤال: 
 ) دفاع كردن4  ) محافظت كردن3  آوري كردن جمع) 2  ) چرخيدن1  

  320242كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

تر از پلوتون است، بنابراين آن يـك  سيارٔه پلوتون نهمين و آخرين سياره از خورشيد در منظومۀ شمسي است. ماهِ كرٔه زمين در واقع بزرگ
را ديدنـد.  آنها براي اولين بـار بـا تلسـكوپ  ي اين سياره انتخاب كنند، آنسيارٔه كوچك است. مردم كرٔه زمين سخت تالش كردند تا نامي برا

ها نبايد آن را يك سياره بنامند چـون  گويند كه آن مد. برخي از مردم مياسپس يك دختر يازده ساله فكر كرد كه آن را براي اولين بار پلوتون بن
  هاي ديگر متفاوت است. مدارش نسبت به مدار سياره

   1گزينۀ  پاسخ: -58
  320243كد سؤال: 

  هاي زير در مورد پلوتون درست است؟ يك از جمله ترجمه: كدام  
  ترين سياره به خورشيد است. ) نزديك2  ) دورترين سياره از خورشيد است.1  
  ) مدار گردش آن مانند گردش ديگر سيارات است.4    تر از كرٔه ماه است. ) بزرگ3  
   2پاسخ: گزينۀ  -59

  320245كد سؤال: 
  كند؟ اي اشاره مي به چه كلمه 3در خط » it«ترجمه: كلمۀ   
  ) ماه4  ) نام3  ) سياره2  ) زمين1  

   1پاسخ: گزينۀ  -60
  320246كد سؤال: 

  ...............گويند نبايد آن را يك سياره بناميم، چون  ترجمه: بعضي از افراد مي  
  ين سياره است.تر  ) كوچك2  چرخد. روشي متفاوت به دور خورشيد مي ) به1  
  ) مداري مشابه دارد.4    ) دورترين سياره است.3  
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ۀ( ۳ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ وم رشـت   )تجربی عـل
  

 
  )4 ، درس1(فصل  1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61

  368550كد سؤال: 
دست آيد، يك دنبالۀ حسابي ناميـده  شدن عددي ثابت به جملۀ قبل از خودش به ول) با اضافهجز جملۀ ا اي كه در آن هر جمله (به نكته: دنباله  

  گويند. شود و به آن عدد ثابت قدرنسبت دنباله مي مي
a رو است: صورت روبه دنباله به   , , , , b13 17 21  
قدرنسبت اين دنباله برابر    17 13 aاست، پس  4   13 4 bو  9   21 4   بنابراين: ،25

 a b  34  
  )4 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -62

  297040كد سؤال: 
2سه جملۀ متوالي از يك دنبالۀ حسابي باشند، داريم:  cو  a ،bنكته: اگر   

a cb 
   

2bسه جملۀ متوالي از يك دنبالۀ هندسي باشند، داريم:  cو  a ،bنكته: اگر    ac   
  مطابق نكته براي جمالت دنبالۀ هندسي داريم:  

 2 5 1 *a (b ) ( )    
  مطابق نكته براي دنبالۀ حسابي داريم:  

 52 5 2 4 2 12
ba b a b a

           

)*گذاري در  با جاي     داريم: (
0 2 12 2 25 1 5 2 1 1 10 10 19a b aa (b ) a ( a ) a a a b                 

  بنابراين:  
 9b a    

  )4 ، درس1(فصل  1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -63
  315292كد سؤال: 

1صورت  به dو قدرنسبت  1tاول اُم يك دنبالۀ حسابي با جملۀ  nنكته: جملۀ    1nt t (n )d   .است  
  بناميم، داريم: ntشده را  اگر دنبالۀ داده  

 1 1 1 3 1 3 42 1 3 n
t

t (n ) n
d ( )
 

      
   

   

  بنابراين:  

 1193 4 115 1 393n n n         

  در اين دنباله وجود دارد. 115تر از  كوچك جمله 39عددي طبيعي است، پس  nدانيم  مي  
  )3 ، درس1 فصل( 1 رياضي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64

  372280كد سؤال: 
  آوريم: دست مي هاي سفيد و رنگي را به ابتدا با استفاده از جدول، الگوي تعداد مربع  

n   3  2  1  رٔه شكلشما  
(n )2 1   8  6  4  هاي رنگي تعداد مربع  
n 2 1    8  3  0  هاي سفيد تعداد مربع  

)هاي رنگي برابر  با توجه به جدول باال، در شكل دهم، تعداد مربع   ) 2 10 1 )هاي سفيد برابر  و تعداد مربع 22 )  210 1 است كه اختالف  99
اين دو برابر  99 22   است. 77

  )2و  1هاي  ، درس2فصل ( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65
  297273كد سؤال: 

نكته:               
2 145 45 90 1 180 1 30 3 602 2Sin Cos , Sin , Cos , Cot , Cos   

  توان نوشت: گذاري مقادير مي مطابق نكته و با جاي  

 
2 2 2 290 180 3 30 1 1 3 3 9 34 60 2 45 45 31 2 24 22 2 2

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

( ) ( ) ( )
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  )1 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66
  320618كد سؤال: 

  رو داريم:  الزاويۀ شكل روبه نكته: در مثلث قائم  

     

     

®MI£¶ Í±ò −¼ö ®MI£¶ Í±ò −¼ö
oU» −¼ö n»I\¶ Í±ò −¼ö

n»I\¶ Í±ò −¼ö n»I\¶ Í±ò −¼ö
oU» −¼ö ®MI£¶ Í±ò −¼ö

AC ACSin tan
BC AB
AB ABCos Cot
BC AC

   

محل فـرود آن و  Mكيلومتري، نقطۀ  2محل موشك در ارتفاع  Bنقطۀ  MABالزاويۀ  ث قائمدر مثل  
  است، داريم: برابر  AMBزاويۀ 

2 20 25 0 25
2 200 825 25

100

ABtan / AM
AM AM /

AM AM AM km

     

     
   

  )1 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -67
  372270كد سؤال: 

  داريم: ABCيۀ الزاو  نكته: در مثلث قائم  
®MI£¶ Í±ò −¼ö
n»I\¶ Í±ò −¼ö

BCtan
AB

    

  توان نوشت: شده مي مطابق نكته در مثلث داده  
ACtan AB
AB AB

    
360 3 1   

  )1 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -68
  289028كد سؤال: 

  ك باشد، داريم:سر تير  Cچشمان زهرا و مينا و  Bو  Aكنيم  فرض مي  

  
360 60 3

45 45

AHCot AH CH Cot AH CH
CH
BHCot BH CH Cot BH CH
CH

     

     

 

 
   

  با جمع دو رابطۀ باال داريم:  
3 3 3 313 3 3AB

AH BH CH CH CH( ) CH
        

  بنابراين:  
3 3 3 27 9 3 3 9 3 327 9 3 273 3 3 3 3

( ) ( )CH CH   
     

 
   

27شود، پس طول تيرك برابر  ارتفاع تيرك با اضافه كردن طول قد به اين مقدار حاصل مي   1 5 28 5/ /  .است  
  )1 ، درس2(فصل  1اربرد * رياضي ك: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4سخ: گزينۀ پا -69

  320602كد سؤال: 
  حل اول: راه  
  برابر است با: ABCنكته: مساحت مثلث   

1
2

ˆS AB BC SinB      

االضالع اسـت، پـس اگـر  برابر مساحت يك متساوي 6رو مساحت هر شش ضلعي منتظم،  مطابق شكل روبه  

21             در نظر بگيريم، خواهيم داشت: aضلعي را  ول ششط 36 60 32 2S a a Sin a          

54ضلعي برابر  مساحت شش   2              است، بنابراين: 3 23 3 54 3 36 62 a a a       

  حل دوم: راه  

23برابر  aاالضالع با ضلع  نكته: مساحت هر مثلث متساوي  
4 a .است  

  االضالع تشكيل شده است. بنابراين مطابق نكته داريم: مثلث متساوي 6يك شش ضلعي منتظم از   

a a a     2 236 54 3 36 62   

A

CB

45 60
1 5/ mB A

C

H27 9 3

a a

a

60
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  )2 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -70
  323769كد سؤال: 

  روي دايرٔه مثلثاتي قرار داشته باشد، مطابق شكل داريم: P(x,y)نكته: اگر نقطۀ   
  

Sin y    
Cos x    

2 2 1x y    

Sintanنكته:   
Cos


 


   

1داريم  Pدر نقطۀ   
3x   8و

3y :پس با توجه به نكات خواهيم داشت ،  

8
3 81
3

ytan
x

      

  )2 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  289015كد سؤال: 

  پردازيم: ها مي به بررسي هريك از گزينه  
مقدار سينوس افزايش و مقدار كسـينوس كـاهش  مطابق دايرٔه مثلثاتي در ربع اول با افزايش زاويه،  

10، 1يابد، پس بايد در گزينۀ  مي 70Sin Sin   10، 2و در گزينۀ 70Cos Cos  .باشد  

10Sinبه كمك دايرٔه مثلثاتي و مقايسۀ مقادير     150وSin   150واضح است كه 10Sin Sin    
90همچنين داريم:    0 150Cos( ) Cos      
  درست است. 3بنابراين تنها گزينۀ   
  )3 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

  289012كد سؤال: 
2 21 Sin Cos    نكته :  

  اريم:گيري د با استفاده از مخرج مشترك  
2 2 2 2

2 2

2

1 1 1 1 1 2 1 2
1 1 1

4 4 1 4

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

Sin Sin tan
Cos Cos CosCos

                 
  

      
  

   
  

   

  )3 ، درس2(فصل  1ات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي مشخص ▲  3پاسخ: گزينۀ  -73
  289014كد سؤال: 

  منفي است. ،Cotو  Cos ،tanمثبت و مقادير  Sinدر ناحيۀ دوم باشد، مقدار  نكته: اگر زاويۀ   
  آوريم. داريم: دست مي را به Sinحل اول: ابتدا مقدار  راه  

2 2 2 2 23 16 41 15 25 5Sin Cos Sin ( ) Sin Sin                  

4مطابق نكته، مقدار   
5Sin   اريم:قبول نيست، بنابراين د قابل  

4
4 45

35 3
5

SinSin tan
Cos


       

 
   

  حل دوم: راه  
2

2
11 tan

Cos
  


  : نكته 

  داريم: Cosگذاري مقدار  با جاي  
2 2 2

2
1 25 16 41 13 9 9 3
5

tan tan tan tan
( )

             


   

4در ربع دوم واقع است، مقدار  با توجه به اينكه   
3tan   باشد. قبول مي قابل  

Sinx

Cosx

90 

150
10

P(x ,y)

y

O x
x

y
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  )3 ، درس2(فصل  1اضي ري*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74
  297276كد سؤال: 

  حل اول: راه  
  كنيم: مشترك گرفتن ساده مي عبارت را با مخرج  

2 2 2 2 2 21 1 1 2 1 2 1
1 1 1 1

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

   
           

   

     
 

  

22 2 2 1
1

Sin Sin Sin ( Sin
Cos ( Sin )   1

)
Cos ( Sin


  


2 2Sin tan
Cos)

   

  حل دوم: راه  

1رج كسر صورت و مخ  
Cos

Sin


 
  كنيم: را در مزدوج مخرج ضرب مي 

            
    

          2
1 1 1 1 1

1 1 1 1
Sin Cos Sin Cos ( Sin ) Sin Cos ( Sin )

Cos Sin Cos ( Sin )( Sin ) Cos Sin
   

         
      

   2
1 1 1 1 2 2Sin Cos ( Sin ) Sin Sin Sin tan

Cos Cos Cos CosCos
  

  )2 ، درس2 فصل( 1 رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -75
  297283كد سؤال: 

yفرم  نكته: اگر معادلۀ خط را به   ax b   ،بنويسيمa  شيب وb .عرض از مبدأ آن خواهد بود  
yفرم  مطابق نكته ابتدا معادلۀ خط را به   ax b  نويسيم: مي  

2 1
3
m: a

m





2شيب خط 1 13 2 1 1 3 3
m(m )y ( m )x y ( )x

m m


        
 

   

45سازد، پس شيب آن برابر  مي 45ها زاويۀ  ازطرفي چون خط با جهت مثبت محور طول   1tan   :است، لذا داريم  
2 1 21 2 1 33 3
m m m m

m


      


  

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

  483969كد سؤال: 
درسـتي  هاي مختلف لولۀ گوارش به ترتيب قسمت 2خوار توجه كنيد. فقط در گزينۀ  ا لولۀ گوارش ملخ و پرندٔه دانههاي كتاب در رابطه ب به شكل  

  بيان شده است.
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77

  483970كد سؤال: 
شـود  تري تبـديل مي هـاي كوچـك حلول نشاسته در تماس باشد، نشاسته بـه مولكولمحلول لوگول، معرف نشاسته است. اگر بزاق انسان با م  

  كند. اي در لولۀ آزمايش وجود نخواهد داشت و رنگ محلول تغييري نمي (تجزيه توسط آميالز) و ديگر نشاسته
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78

  483971كد سؤال: 
  طولي، حلقوي و مورب قرار دارد.صورت  اي از خارج به داخل به به شكل كتاب در رابطه با معده توجه كنيد. اليۀ ماهيچه  
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79

  483972كد سؤال: 
  ) كلسترول بيشتري دارد و موجـب رسـوب كلسـترول در سـرخرگLDLچگال ( كم شود. ليپوپروتئين ها در كبد انجام مي توليد ليپوپروتئين  

  دهد. ها را كاهش مي ) كلسترول كمتري دارد و احتمال رسوب كلسترول در سرخرگHDLشود، اما ليپوپروتئين پرچگال ( مي
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -80

  483973 كد سؤال:
  )30تر و در محدودٔه چاقي قرار دارد. ( با توجه به شاخص تودٔه بدني اين دو فرد، حسين چاق  

2
86 86 29 752 891 7

: /
/( / )

 علي  

2
98 98 323 061 75

:
/( / )

 حسين  

  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -81
  483974سؤال:  كد

  هاي ديگر مرتبط با آن تشكيل شده است. دستگاه گوارش از لولۀ گوارش و اندام  
ها با لولۀ گوارش مرتبط هسـتند،  ها، كبد، كيسۀ صفرا، لوزالمعده و مجاري آن يابد. غدد بزاقي، مجاري آن لولۀ گوارش از دهان تا مخرج ادامه مي  

  اما جزو لولۀ گوارش نيستند.
  شود. بندي نمي برد و جزو دستگاه گوارش طبقه باب، خون لولۀ گوارش را به كبد مي  سياهرگ  
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  )2(فصل  1شناسي  ط * حيطه: استدالل * زيستمتوس: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -82
  483975كد سؤال: 

راني است. هر دو  واكوئول دفعي نيز نوعي برونبري است و خروج مواد دفعي از  ورود مواد غذايي به ياخته و تشكيل واكوئول غذايي، نوعي درون  
  نياز دارند. ATPاين اعمال به انرژي 

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  نادرست است.» هايي ياخته«ياخته است و در سطح خود داراي مژك است، پس ذكر كلمۀ  : پارامسي تك1گزينۀ   
هـاي خـود را بـه درون آن آزاد  هاي غـذايي، آنزيم ها با اتصال خود به واكوئول تن ندههاي گوارشي است. كاف : واكوئول غذايي فاقد آنزيم2گزينۀ   

  شود. كنند كه در آن صورت واكوئول، گوارشي مي مي
  : پارامسي فاقد تاژك است.4گزينۀ   
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -83

  483976كد سؤال: 
  د خروج غذا از دهان، بلع نام دارد.فراين  
  كند تا راه بيني را مسدود كند. سمت باال و عقب حركت مي زبان كوچك كه در انتهاي سقف دهان قرار گرفته، طي بلع به  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  يابد. ه ميشكل غيرارادي ادام صورت ارادي است و پس از ورود غذا به حلق، بلع به : شروع بلع به1گزينۀ   
  اي در دهان و حلق و ابتداي مري، از نوع مخطط است. : اليۀ ماهيچه3گزينۀ   
  توانند به ادامۀ گوارش شيميايي بپردازند. هاي بزاقي مثل آميالز مي : طي بلع، آنزيم4گزينۀ   
  )2و  1هاي  فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -84

  483977د سؤال: ك
شود و اگر تا قبل از رودٔه بزرگ جذب يا مصـرف نشـده  كربنات ترشح مي ورود مواد به محيط داخلي بدن، جذب نام دارد. از غدد بزاقي آب و بي  

  د.نشو  تواند در رودٔه بزرگ جذب شود. در رودٔه بزرگ، آب و يون جذب مي باشد، مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
هاي ديگري  جذب نيستند و بايد توسط آنزيم كي هستند كه قابلهاي كوچ ها بر اثر آنزيم پپسين، مولكول حاصل از گوارش پروتئين : مواد1گزينۀ   

  د.ند و به مونومر (آمينو اسيد) تبديل شو نتجزيه شو 
هايي بـه گلـوكز تبـديل  وسط آنزيمجذب نيست، مگر ت ساكاريد است، قابل : قند موجود در جوانۀ گندم و جو، مالتوز است كه چون دي2گزينۀ   

  شود.
  : مري قدرت جذب ندارد.4گزينۀ   
  )2(فصل  1شناسي  ل * زيستاستدال: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85

  483978كد سؤال: 
از رودٔه باريك ترشح و بر لوزالمعـده  گذارد، اما سكرتين هاي توليدكنندٔه اسيد و پپسينوژن غدٔه معده اثر مي گاسترين از معده ترشح و بر ياخته  

  مؤثر است.
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شوند. مي pH: هر دو هورمون باعث تغيير 1گزينۀ   
  شود. فضاي درون روده ترشح نمي  : هيچ هورموني به2گزينۀ   
  شود. كربنات مي : سكرتين فقط باعث افزايش ترشح بي4گزينۀ   
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  483979كد سؤال: 
  شود. گلوتن نوعي پروتئين است كه در بيماران مبتال به سلياك باعث از بين رفتن ريزپرزها و پرزها و كاهش ميزان جذب مواد مي  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  دارند، نه پرز.هاي پوششي در سطح خود ريزپرز  : ياخته2گزينۀ   
  شود. هاي پوششي جزو محيط داخلي محسوب نمي : ورود مواد به محيط داخلي جذب نام دارد. سيتوپالسم ياخته3گزينۀ   
  اي و بيروني درون آن قرار ندارند. هاي ماهيچه : درون هر چين حلقوي فقط اليۀ مخاطي و زيرمخاطي وجود دارد و اليه4گزينۀ   
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -87

  483980كد سؤال: 
شود و پـس از آن غـذا  آورد، پس گوارش از دهان آغاز مي جويده درمي حالت نيمه ها است كه مواد غذايي را به شروع گوارش در گاو توسط دندان  

  شوند. اليه)، وارد شيردان (معدٔه واقعي) مي ج از هزارال (اتاقكي اليهشود. در لولۀ گوارش گاو، مواد غذايي پس از خرو وارد مري مي
  )2(فصل  1شناسي  الل * زيستاستد : حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -88

  483981كد سؤال: 
و  ها موجـب توليـد آمينـو اسـيدها وهيدراتها و كرب شود. اتمام گوارش پروتئين رسد و جذب انجام مي گوارش مواد غذايي در رودٔه باريك به پايان مي  

  شود. مونوساكاريدها مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ها در معده است. : شروع گوارش پروتئين1گزينۀ   
  هاي گوارشي هستند. : صفرا و رودٔه بزرگ فاقد آنزيم4و  2هاي  گزينه  
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  )2و  1هاي  فصل( 1 شناسي تزيس*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -89
  483982كد سؤال: 

كند. پس از مصرف غذاهاي كربوهيدراتي، خـون درون  كبدي طبق شكل كتاب، از اندام ديگري (مثل طحال) نيز خون دريافت مي سياهرگ باب  
  شود. اين سياهرگ داراي گلوكز فراواني مي

  شود. (اين مورد نادرست بود.) يز توليد ميها ن شود كه در قارچ گلوكزها در كبد به گليكوژن تبديل مي  
  شود. براي ساختن يك پيوند آب توليد ميها به مصرف آب نياز دارد. طبق شكل كتاب  ساكاريدها همراه با توليد آب است و تجزيۀ آن توليد پلي  

  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -90
  483983سؤال:  كد

كننـد.  ها برخالف جهت شيب غلظـت حركـت مي شوند و برخي از آن جا مي ها بيشتر در جهت شيب غلظت جابه در هر نوع انتشاري، مولكول  
  شده و اسمز از انواع انتشار هستند. انتشار ساده، انتشار تسهيل

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. شود، اما انرژي جنبشي مصرف مي مصرف نمي ATP: براي انجام همۀ انتشارها، 1گزينۀ   
هـا  گاه غلظت : به شكل كتاب در مورد اسمز دقت كنيد. اگر در يك ظرف آب خالص و در ظرف ديگر آب و شكر وجود داشته باشد، هيچ2گزينۀ   

  شود. برابر نمي
طور حتم درسـت  شود، اما در انتشار ساده، اين عبارت به مي ها (آب) دچار كاهش فشار اسمزي كنندٔه مولكول : در اسمز، محيط دريافت4گزينۀ   

  نيست.
  )1(فصل  1شناسي  ستزي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -91

  483984كد سؤال: 
شـود و  حجم نيز مواجـه مي هرجا غلظت بيشتر باشد، فشار اسمزي بيشتر است. اگر سطح مايع برابر باشد، هرجا غلظت بيشتر باشد، با افزايش  

كند  غلظت در حال كاهش و فشار اسمزي نيز در حال كاهش خواهد بود، پس اگر غلظت مايع در حال كاهش باشد، در واقع دارد آب دريافت مي
  شود و طبيعتاً در سمت مقابل حجم مايع در حال كاهش خواهد بود. و دچار افزايش حجم مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
توان در ابتداي كار، حجم هركدام را بيشتر از ديگـري  نظر دادن نيست، زيرا مي : اينكه حجم مايع در دو سوي لوله چه تفاوتي دارد، قابل1زينۀ گ  

  دهندٔه غلظت نيست. قرار داد و لزوماً نشان
تواند حجم مايع سمت چپ افزايش يابد، زيرا فشار اسمزي بيشـتري دارد و غلظـت  : اگر فشار اسمزي مايع سمت راست كمتر باشد، مي3گزينۀ   

  علت تفاوت فشار حاصل از ستون مايع). كند. البته ممكن است كامالً پايدار باشد و تغييري نكند (به كمتر است و آب دريافت مي
مزي مايع سمت چپ اگر در حال افزايش باشد، قطعاً حجم مايع سمت چپ در حال كاهش و حجم مايع سمت راست در حـال : فشار اس4گزينۀ   

  افزايش است.
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -92

  483985كد سؤال: 
  درست است.» ب«فقط مورد   
  ترين بخش لولۀ گوارش است. ارش است كه باالي غدد بزاقي واقع شده است و حجيمدان بخشي از لولۀ گو  چينه  
  علت نادرستي ساير موارد:  
  كند. ها، مواد غذايي را خرد و به دهان منتقل مي شود. ملخ با استفاده از آرواره ها آغاز مي الف) گوارش مكانيكي از آرواره  
  شوند. روده مي نيافته به روده منتقل و سپس وارد راست معده است و مواد گوارش ج) بخشي كه وظيفۀ اصلي جذب را برعهده دارد،  
معده نسبت به معده، بـه سـر جـانور  شوند. پيش معده وارد مي كنند كه به پيش هايي ترشح مي هاي معده، آنزيم طور معمول معده و كيسه د) به  

  تر است. نزديك
  )2 فصل( 1 شناسي زيست*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -93

  483986كد سؤال: 
  دهد. را نشان مي» پرز رودٔه باريك«شكل موردنظر   
  الف) ياختۀ پوششي عادي  
  ب) ياختۀ پوششي در غدٔه روده  
  ج) ماهيچۀ اليۀ مخاطي  
  د) بافت پيوندي اليۀ مخاطي  
  ) شبكۀ مويرگي پرزه  
  به كنار ياخته كشيده شده است.» ب«هسته ياختۀ همانند » الف«طبق شكل كتاب هستۀ ياختۀ   
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  اي است، اما بين مخاط و زيرمخاط قرار دارد. هاي ماهيچه از ياخته» ج: «2گزينۀ   
  اي قرار دارد، نه مخاطي! هاي زيرمخاطي و ماهيچه هاي عصبي در اليه : شبكۀ ياخته3گزينۀ   
  كۀ مويرگي و مويرگ لنفي وجود دارد.: داخل هر پرز شب4گزينۀ   
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  )1 فصل( 1 شناسي زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -94
  483987كد سؤال: 

  اي و بافت عصبي است. چهار نوع بافت اصلي جانوران، بافت پوششي، بافت پيوندي، بافت ماهيچه  
هايي بـا تـوالي و تكـرار  ها مولكول هاي خود قطعاً داراي پروتئين هستند. پروتئين ر اعمال ياختهاي و د هاي جانوري در غشاي ياخته همۀ ياخته  

  آمينو اسيدها هستند.
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  اي اندك هستند. ياخته اي داراي فاصلۀ بين : بافت پوششي، بافت چربي و حتي بافت ماهيچه1گزينۀ   
  اي آن اندك است. ياخته ها بافتي نيست كه فاصلۀ بينپس دقت كنيد كه بافت پوششي تن  
  اي لزوماً با غشاي پايه در تماس نيستند. بافت چربي و ماهيچه  
: بافت پوششي با غشاي پايه در تماس است كه از جنس گليكوپروتئين اسـت و بافـت پيونـدي نيـز داراي گليكـوپروتئين در فضـاي 2گزينۀ   

  يافته است. پوششي در يك يا چند اليه سازمان اي است؛ اما فقط بافت ياخته بين
تـرين  انـد. بافـت چربـي بزرگ هاي خود را به كنار ياخته داده اي، ماهيچۀ اسكلتي، هسته هاي ماهيچه هاي بافت چربي و ياخته : ياخته3گزينۀ   

  ذخيرٔه انرژي بدن است.
  )2 فصل( 1 اسيشن زيست*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -95

  483988كد سؤال: 
مناسـب  pHكنندٔه نشاسته در دهان) نيز بـه  هاي بزاق از جمله آميالز (تجزيه مناسب خود نياز دارد. آنزيم pHهر آنزيمي براي كاركرد بهتر به   

  شود. هاي بزاق مي كربنات با قليايي كردن محيط دهان، موجب كاركرد بهتر آنزيم خود نياز دارند. بي
  ها: نادرستي ساير گزينه علت  
  شود. مي pHكربنات موجب قليايي كردن محيط و افزايش  : بي1گزينۀ   
  كند و پروتئازهاي داخل لوزالمعده غيرفعال هستند. شدت قليايي مي كربنات محيط داخلي لوزالمعده را به : بي2گزينۀ   
اي حفـاظتي را  شـود و اليـۀ ژلـه مخاط در برابر اسيد معده ترشح ميشود، در معده جهت محافظت  مي pHكربنات موجب افزايش  : بي4گزينۀ   

  كند. قليايي مي

  
   1فيزيك  1فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -96

  430071كد سؤال: 
gÄ

gÄ gÄ gÄ gÄJA JA JA JA
JA

m m .V .V V V


       


   

hR h / R h / R /
R

        2 340 9 1 2 0 63 2  

   1فيزيك  1فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3گزينۀ  پاسخ: -97
  430082كد سؤال: 

A
A A

A A

m / V cm
V V /

       36 60 6 100 6  

1 1010
B B

B B
B

m m m g
V

       

ó¼±h¶ A B
A B

m m g/
V V cm

 
    

  3
6 10 16 0 810 10 20 

   1فيزيك  1حيطه: كاربرد * فصل مشخصات سؤال: متوسط *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98
  /جايگزين430439كد سؤال: 

  ها را حذف نماييم.  گيري بتدا بايد مقادير را مرتب كنيم و قبل از ميانگين گرفتن، مقادير دور از ساير اندازها  

KwI¹¶ oÄjI£¶

/ , / , / , / , / , / , /


1 65 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 43  

/ / / / /I / mA   
 

2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 145  

   1فيزيك  1فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -99
  430619كد سؤال: 

r ( ) cm     3 3 34 4 3 2 323   حجم حفره 3

JA
m m V m g
V

        1 32 32   

q±ÎJA
JA Á»Ie K÷§¶

K÷§¶

m m g
V ( ) cm

 
    3 3

32 718 750 61255
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   1فيزيك  1فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -100
  430946كد سؤال: 

10r cm  :20شعاع كرهd cm   :قطر كره  

V r  34 4
3 3  3 ( ) m   1 3 3 310 4   حجم كره:  10

½o¨
½o¨

mm m kg
V




        


3
36000 6000 4 10 24

4 10
   

   1فيزيك  1فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -101
  431241كد سؤال: 

40 4 1000 100 4 10h / cm     طول سيم :  
3

3
2700 27009 3009

m g g V cm
V Vcm

         

33 4 3 2 2
4

300300 4 10 7 5 10 0 75
4 10

cmV Ah cm cm A A / cm / mm
cm

         


   

   1فيزيك  1فصل شخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * م ▲  3پاسخ: گزينۀ  -102
  431251كد سؤال: 

´v]V ( / / )mL / mL / L     314 5 9 5 5 0 5 0 10  

36000 5 0 10 30m gm / L g
V L

        

   1فيزيك  2فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -103
  430290كد سؤال: 

شـوينده بـه آب،   آيد. اضافه كـردن مـايع صورت فرورفته درمي يع، سطح آب بههاي سطح ما  چسبي مولكول دليل كشش سطحي ناشي از هم به  
  رود. دهد، در نتيجه گيره داخل آب فرو مي هاي آن را كاهش مي چسبي مولكول هم

   1فيزيك  2فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -104
  430739كد سؤال: 

جاي تماس آب بـا شيشـه، آب بـا روغـن در  كند؛ مثالً به ها، نيروي دگرچسبي مايع و ديوارٔه لوله تغيير مي ي لولههاي داخل با چرب كردن ديواره  
  شود. ؛ در نتيجه ارتفاع آب كمتر ميتماس خواهد بود

   1فيزيك  2فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105
  430262كد سؤال: 

شود. از آنجا كه حركت  در پشت پيستون (سمت راست) قرار دارد، به پيستون نيرو وارد كرده و مانع عقب كشيدن آن مي فشار هواي محيط كه  
  يند نيروهاي وارد بر آن صفر است؛ در نتيجه:ا شود، بر  انجام مي ثابت تنديپيستون با 

FF P A P Pa kPa
A 

     
 4

51 102000 102
5 10    

   1فيزيك  2يطه: كاربرد * فصل حمشخصات سؤال: متوسط *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -106
  430519كد سؤال: 
P gh P P / Pa         5 51000 10 5 10 1 5 10   

FP F / N
A

      5 41 5 10 1 10 15   

   1فيزيك  2فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107
  430713كد سؤال: 

  داريم:شود. در اينجا  در محاسبۀ فشار شاره، عمق از سطح آزاد شاره محاسبه مي  
h cm / m    50 60 80 30 0   : عمق از سطح آزاد مايع3
P P gh / / Pa           5 5 3 510 1000 10 0 3 10 3 10 1 03 10 فشار در محل درپوش :  

FP F PA / N
A

       5 41 03 10 100 10 1030   

   1فيزيك  2فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -108
  430921كد سؤال: 

  
5 1 2 15 1 6 30A B A A B Bm m m V V / / kg          

1 2
mgF mg F P A mg PA P P
A

           

P / Pa
( ) 


      

   
5 5 5

2 2 4
30 10 30010 10 1 4 10

3 5 10 3 25 10
   

    3 يكايتوجه شود دو
g

cm
kgو  

L
  معادل هم هستند. 

10cm

mg

1F P A 

2F PA
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   1فيزيك  2فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -109
  430649كد سؤال: 

  
A BP P P gh P gh

h / h h cm
/

      

            

2 2 1 1

2 2 1 1 2 1 2
6060 1 2 60 501 2

 
  

H cm  60 50 10 
 

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

  431105كد سؤال: 
  
  

¸ü»n ¸ü»nJA JA

¸ü»n ¸ü»n ¸ü»n ¸ü»nJA JA

A BP P g h P g h P

gh h /
cm

          

              31 30 40 0 75

 
  

  

 
  )1(فصل  1طه: كاربرد * شيمي حي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -111

  /جايگزين353714ل: كد سؤا  

  ها نادرست هستند. همۀ عبارت  
  گيري جرم در آزمايشگاه، گرم است. ترين يكاي اندازه الف) رايج  

  گرم دارد. 12)، جرمي معادل C12اتم كربن ( ANب)   
  رم مولي عنصرها با هم متفاوت است.پ) جرم يك مول اتم از عنصرهاي مختلف، برابر نيست، زيرا ج  

2Nو  2COت) جرم مولي    O  144برابر باg mol هاي برابري وجود دارد. ها، تعداد مولكول است، پس در يك گرم از آن  
  )1ل فص( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -112

  297839كد سؤال: 
  ناميم؛ در ايزوتوپ اول داريم:  مي 2Aو جرم اتمي ايزوتوپ دوم را  A1جرم اتمي ايزوتوپ اول را   

80  عدد جرميÂ¶o] jkø Â¶o] jkø
ÂμUH jkø A    1

16 16
7 35 7  

  است. پس:  11ف تعداد پروتون و نوترون در ايزوتوپ دوم، اختال   
46  نوترون 35 11   نوترون 11  نوترون –پروتون  

35 46 81   نوترون  پروتون  2عدد جرميA  
A A ( ) ( ) ( ) /

      
  1 290 100 90 80 90 81 10 80 1100   جرم اتمي ميانگين100

  )1 فصل( 1 حيطه: دانش * شيمي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113
  363682كد سؤال: 

  نور مرئي بخش كوچكي از گسترٔه پرتوهاي الكترومغناطيس است.  
  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -114

  315361كد سؤال: 
  امواج راديويي: طول موج ها  ريزموج پرتوهاي فروسرخ  نور مرئي  وهاي فرابنفش پرت پرتوهاي ايكس  پرتوهاي گاما   

  )1(فصل  1ربرد * شيمي كا: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -115
  288731كد سؤال: 

نهايـت طـول مـوج از  ها كه شامل بي ز رنگاي پيوسته ا  هاي آب موجود در هوا، گستره ولي بر اثر عبور از قطره ،نور خورشيد اگر چه سفيد است  
  دهد. هاي گوناگون است را تشكيل مي رنگ

  )1(فصل  1* شيمي  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116
  320147كد سؤال: 

  درست هستند.» پ«و » ب«، »الف«موارد   
  بررسي موارد نادرست:  
تري  ها در فضاي بسيار بزرگ گيرند كه هسته در فضاي بسيار كوچك و در مركز آن جاي دارد و الكترون مياي در نظر  ت) در اين مدل، اتم را كره  

  شوند. هاي پيرامون هسته توزيع مي در اليه
  ث) نكتۀ مهم و جالب توجه در اين مدل، كوانتومي بودن داد و ستد انرژي هنگام انتقال الكترون است.  

10cm

30cm

 
A B

cm60h2

2

1

A B
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  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  متوسط: ؤالس مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -117
  /جايگزين320145كد سؤال: 

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  داراي چهار خط است. گسترٔه مرئي: طيف نشري خطي هيدروژن در 1 ۀنيگز   
  : مدل بور فقط توانست طيف نشري خطي هيدروژن را توجيه كند.2 ۀنيگز   
  كروسكوپي، گسسته يا كوانتومي است.: انرژي همانند ماده در نگاه مي3 ۀنيگز   
  )1 فصل( 1 شيمي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -118

  320130كد سؤال: 
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119

  /جايگزين322902كد سؤال: 

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  الكترون است. 10هر دو زيراليه، : گنجايش 1 ۀنيگز   
3d، 5n: در زيراليۀ 2 ۀنيگز    l   4و در زيراليۀd ،6n l  .است  
  شود. از الكترون پر مي 4dزودتر از زيراليۀ  3d: طبق اصل آفبا، زيراليۀ 4 ۀنيگز   
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -120

  /جايگزين320142كد سؤال: 

  ها در هر اليۀ الكتروني با شمارٔه آن اليه برابر است. تعداد زيراليه  
  الكترون را دارد. 32اليۀ چهارم، حداكثر گنجايش   

n ( ) 2 22 2 4 32   
  )1(فصل  1* شيمي  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -121

  /بهبود297840كد سؤال: 

  درست است.» پ«فقط عبارت   
2 2 6 2 6 10 2 535 1 2 2 3 3 3 4 4A : s / s p / s p d / s p  
2 2 6 2 6 8 228 1 2 2 3 3 3 4B : s / s p / s p d / s  

  الكترون است.  7، داراي Aالف) اليۀ چهارم عنصر   
شود كه اخـتالف  مي 4sو  3dهاي  ، شامل الكترونBهاي ظرفيتي  است و الكترون 4pو  4s هاي شامل الكترون Aهاي ظرفيتي  كترونب) ال  

( 3ها برابر با  آن 10 7   است.  )3
  است.  pمتعلق به زيراليۀ  1پ) درست است.   
  جدول است. 10متعلق به گروه  Bت) عنصر   
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -122

  297327كد سؤال: 
  sعناصر دستۀ  pعناصر دستۀ   dعناصر دستۀ 

10 230 3 4Zn : Ar d / s    2 2 26 1 2 2C : s / s / p  2 24 1 2Be : s / s  
1 221 3 4Sc : Ar d / s    2 2 15 1 2 2B : s / s / p  220 4Ca : Ar s    
2 222 3 4Ti : Ar d / s    10 2 535 3 4 4Br : Ar d / s p    212 3Mg : Ne s    

  2 113 3 3Al : Ne s p    22 1He : s  
  10 2 333 3 4 4As : Ar d / s p      

  )1(فصل  1توسط * حيطه: كاربرد * شيمي م: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123
  322892كد سؤال: 

23عنصر    V  جزء عناصر دستۀd هاي  هاي زيراليه است. در اين دسته از عناصر، جمع الكترونns 1 و(n )d هاي اليۀ ظرفيت  برابر با الكترون
قرار دارد. از طرفي گـاز  15است، در گروه  pالكترون ظرفيتي دارد. با توجه به اينكه عنصر موردنظر متعلق به دستۀ  5است؛ پس عنصر موردنظر 

  است. 33دد اتمي آن باشد؛ بنابراين ع ) مي36دورٔه اين عنصر، كريپتون (با عدد اتمي  نجيب هم
V : Ar d s , X : Ar d s p      

3 2 10 2 323 18 33 183 4 3 4 4   
  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -124

  /جايگزين322898كد سؤال: 

شدٔه اين اتـم بايـد   اشغالاست، آخرين زيراليۀ  18شده از الكترون برابر با  هاي اشغال اليه) زير nبا توجه به اينكه مجموع اعداد كوانتومي اصلي (  
d3 .باشد  

 s s p s p d s :       1 2 2 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 4 18   
dباشد؛ بنابراين آرايش الكتروني اتم موردنظر بايد بـه  4بايد برابر با  dبه زيراليۀ  sهاي  ها در زيراليه از طرفي نسبت شمار الكترون   s2 23 خـتم  4

  شود:
ÂμUH jkøs s p s p d s  2 2 6 2 6 2 21 2 2 3 3 3 4 22   

  اند. طور كامل از الكترون پر شده در اين اتم، فقط دو اليۀ اول به  
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  )1 فصل( 1 شيمي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -125
  /جايگزين322929كد سؤال: 

لكترون در اليۀ چهارم خـود باشـد؛ بنـابراين آرايـش الكترونـي آن ا 6بايد داراي  Xالكترون را دارد، بنابراين اتم  18اليۀ سوم حداكثر گنجايش   
  صورت زير است: به

 4دورٔه  - 16گروه 
e e

X : s s p s p d s p
 

2 2 6 2 6 10 2 4

18 6
1 2 2 3 3 3 4 4   

  

  


