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اشاره شده است؟» دن، خلنگييه، خاّرصش، ك «یها ست واژهترتيب به معانی در در كدام گزينه بهـ   1

  دن، علف جارويسه، جوكيخوش، ) ٢  یاهيد شدن، نام گيام بغل، ناب، نا)١
كردن، نوعی تير ، اظهار خشمّخرم، انبان) ٤  ردن، نادانك  آغوش، خالص، چاپلوسی)٣

كم، جمازهخطوه، «های  معنی درست واژهـ  2 در كدام گزينه آمده است؟» ّمينا، مترا

كننده) ٢  گفتار، آبگينه، بر هم نشيننده، سرخاب) ١   گام، بهشت، انباشته شده، افشا
قدم، شيشه، گردآينده، شتر تيزرو) ٤  سخنرانی، آسمانی، روی هم جمع شده، گلگونه) ٣

 ذكر شده است؟درست ناروی آن  به معنی چند واژه در كمانک روـ  3

  ) / سـستی كـردن(امهـال ) / بزرگـی(كبريـا ) / سـركش(چـاووش ) / همگـرا(متقـارب  / )ها البدك(اشباح ) / پشت كردن(ادبار 

)ها خدعه(مكايد ) / خردی بی(سفاهت 

چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 وجود دارد؟يیغلط امالدر متن زير چند ـ  4

ای، آتش در  پس از لمهه. ی صوتش مدهوش گشت ی حسن و نغمه از جلوه. تای، بر او بگذش ای، از بند عاليق آزاده داده ناگاه دل«

ی ايـن حـال  غالم از مشاهده. پا بسوخت، از بنيادش نماند اثری، جز مشت خاكستری اش را سرا نهادش برافروخت و نخل هستی

».جان نشود متحير شده، خواست خاكسترش به باد دهد تا افشای راز آن سوخته

چهار) ٤   سه)٣  دو) ٢  يک) ١

 وجود دارد؟يیغلط امالدر كدام گزينه ـ  5

ـــردن چنـــين اســـت) ١ ـــدر حـــضر ك     ســـفر ان
   خور كه عاشقی نه به كسب است و اختيـار می  )٢
  معاشـــران همـــه بهـــر خـــدا ثـــواب كنيـــد) ٣
   ام شـب و روز چو دو سقبه گـشاده دو ديده هم) ٤

  

ــت ــين اس ــردن هم ــود ك ــه خ ــود ب ــفر از خ   س
ــــراث ــــت رســــيد ز مي ــــن موهب    فطــــرتماي

  حــــديث نغــــز مــــرا زينــــت كتــــاب كنيــــد
  خبــــر از آفتــــاب و از مهتــــاب وليــــک بــــی

  

؟ندارددر كدام گروه كلمات غلط اماليی وجود ـ  6

  دقدقه، سيره و مغازی ی شقيقه، آرام و بی ی حلوا، ناحيه قليه) ٢  ّآميز، اشائه و ترويج، قديس و پاک ی تحسين ورزی، عالقه ّتعصب و غرض) ١
كی، ينبوع و چشمه، فراصت و زيركیعود و ساج، عص) ٣ الوصف طراز، بلهوس و غافل، شهر خواف، اشتهای زايد معادل و هم) ٤  مت و پا

ساخته شده است؟» واج«در عبارت زير از چند » شاخص«ـ   7

»... . ّهای استاد ادبيات، حاجی محمد را خبر كرد ّكدخدای ده بدون توجه به حرف« 

٧) ٤  ٦) ٣  ٥) ٢  ٤) ١

وجود دارد؟» ی وابسته  وابسته« ينه در كدام گزـ  8

  .دانند كه به انسان ايمان ندارند، از آسمان آبی چيزی نمی آنانی) ١
  .گيرند دانند، پرواز را به سخره می كه از آسمان چيزی نمی و آنانی) ٢
  .ها را تاب بياورند توانند صدای اين گنجشک گيرند، نمی كه پرواز را به سخره می و آنانی) ٣
.اند بهره ها را نشنوند، از زندگی بی كه صدای گنجشک آنانو ) ٤

كار رفته است؟ به» نقش تبعی « در كدام گزينه ـ  9

ــی) ١ ــر نم ــيدم و از دل خب ــان رس ــه ج ــابم ب   ي
  هـا شـكفت ليـک چـه سـود؟ بهار آمد و گـل  )٢
  بيا كه خسته مـرا درد و رنـج و محنـت عـشق) ٣
ــت دان) ٤ ــا يوســفی، غنيم ــه ب ــز ك ــو ای عزي   ت

  

ـــر نمـــیوز آ ـــرد اث ـــم ب ـــز دل ـــه ني ـــابم ن ك   ي
ـــی ـــسيم ســـحر نم ـــو ز ن ـــوی ت ـــه ب ـــابم ك   ي
ــی ــر نم ــاری دگ ــو ي ــو ت ــن چ ــه م ــا ك ــابم بي   ي

ــم ــن زگ ــه م ــده ك ــی ش ــر نم ــود خب ــابم ی خ   ي
  

كار رفته است؟ به» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی « ترتيب چند  در عبارت زير بهـ   10

ای هستند كه شـاعران و  ترين موضوعات فرهنگی درست، از مهم های نا اری اجتماعی، پرهيز از خشونت و رفت های سازنده رفتار«

».اند ی هنر خويش قرار داده مايه ها را دست بين، آن نويسندگان باريک

١ ـ ٥) ٤  ٢ ـ ٧) ٣  ٢ ـ ٥) ٢  ١ ـ ٧) ١

 است؟نرفتهكار  به» ی بالغی  شيوه« در كدام بيت ـ   11

  كننـــد هـــا از خـــود نـــه طغيـــان مـــی رود) ١
ـــــی قطـــــره  )٢ ـــــاری م ـــــز جويب   رود ای ك
ـــــاه) ٣ ـــــيرش را تب ـــــرد س ـــــدبادی ك   تن
  از تنـــــور خودپـــــسندی شـــــد بلنـــــد) ٤

  

  كننـــد گـــوييم مـــا آن مـــی چـــه مـــی آن
  رود از پــــــی انجــــــام كــــــاری مــــــی

  روزگـــــار اهـــــل كـــــشتی شـــــد ســـــياه
ـــــعله ـــــردار ش ـــــا ی ك ـــــای ن ـــــسند ه   پ

  

؟ستندينشده در كدام گزينه از يک نويسنده  ی آثار مطرح همهـ   12

گهان ّنفس صبح، آينهبه قول پرستو، ت) ١   ی بلخ االخوان، كارنامه المعاد، تحفة العباد الی  سير ) ٢  های نا
  ّالطيور نامه، مختارنامه، مقامات الهی) ٤  كوير، هبوط، مسئوليت شيعه بودن ) ٣
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كار رفته است؟ به» آرايی، تشبيه، تضاد و جناس  استعاره، واج« های  در كدام بيت آرايهـ   13

ـــشق ) ١ ـــراب ع ـــون ش ـــردچ ـــار ك   در وی ك
ــن  )٢ ــر م ــدر ب ــل ان ــد گ ــوش بريزن ــه آغ ــر ب   گ
  شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر كردی) ٣
گــر ســياه اســت مــرا) ٤   گــر نامــه ســفيد ا

  

  از بـــــد و نيـــــک جهـــــان بيـــــزار شـــــد
  ای آن همــه خــار بــود چــون تــو در آغــوش نــه

  سحر چـون آفتـاب از آشـيان مـن سـفر كـردی
  لطــف تــو بــه حــشر عــذرخواه اســت مــرا

  

 است؟نادرستشده در برابر كدام گزينه  های درج رايهآـ   14

  دال تا كی در اين زندان فريب اين و آن بينی) ١
  بگــذار تــا بگــريم چــون ابــر در بهــاران  )٢
  جـای آر شد و گفـتم صـنما عهـد بـه دی می) ٣
ــی ای صــبح) ٤ ــه كجــا م ــين ك   فرســتمت دم بب

  

  : يكی زين چاه ظلمانی برون شو تا جهـان بينـی
ـــنگ نا ـــز س ـــارانك ـــزد روز وداع ي ـــه خي   : ل

  : گفتـا غلطـی خواجــه در ايـن عهــد وفـا نيــست
ــــی ــــا م ــــاب وف ــــک آفت ــــتمت نزدي   : فرس

  

تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كمـ   15

ــكرانه« ــت ش ــاحب كرام ــالمت ای ص   ی س
  

ــی ــش ب ــن دروي ــدی ك ــوا را ّروزی تفق   »ن
  

ــــــــر ره نيــــــــک) ١   مــــــــردان آزاده گي
ــوی  )٢ ــود را ق ــو خ ــال بي چ ــوشح ــی و خ   ن
  تــر اســت ی دنيــا جگــرش ريــش آلــوده) ٣
ــستان شــاداب نمــی) ٤ ــن ب ــل اي ــم گ ــد دائ   مان

  

ــــتاده ــــو اس ــــر چ ــــاده گي ــــت افت   ای دس
  بـــــه شـــــكرانه بـــــار ضـــــعيفان بكـــــش

ــوده   تــر اســت تــر اســت هركــه درويــش آس
ــــايی ــــت توان ــــعيفان را در وق ــــاب ض   دري

  

 است؟درست نامعنی كدام عبارت ـ   16

  .شكارچی خوشحال شد و از دويدن بازايستاد: گ ايستادصياد شادمان گشت و گرازان به ت) ١
  .كبوتران حرف او را سرمشق خود قرار دادند: كبوتران اشارت او را امام ساختند) ٢
  .ها با اطاعت و پيروی و خيرخواهی، حقوق مرا ادا كردند آن: ايشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند) ٣
.كنند گران فرصت سرزنش و بدگويی پيدا می وگرنه مالمت: ندّو اال طاعنان مجال وقيعت ياب) ٤

 ............ .جزتناسب معنايی دارند، » گفتا ز كه ناليم؟ كه از ماست كه بر ماست/ زی تير نگه كرد و پر خويش بر او ديد «ی ابيات زير با بيت  همهـ   17

  ايـــن جهـــان كـــوه اســـت و فعـــل مـــا نـــدا) ١
ـــرين دل م  )٢ ـــب و روز ق ـــو ش ـــاد ت ـــتي   اس
ــادی) ٣ ــر ش گ ــت ا ــم از ماس ــر غ ــا را گ ــت م   س
  تو به تقـصير خـود افتـادی از ايـن در محـروم) ٤

  

ــــــداها را صــــــدا   ســــــوی مــــــا آيــــــد ن
ــــت گوشــــه   نــــشين دل ماســــت ســــودای دل

ــر ــا ه ــر م ــه ب ــی ك ــه م ــت چ ــم از ماس ــد ه   آي
ـــی ـــه م ـــی از ك ـــه را م ـــاد ك ـــالی و فري   داری؟ ن

  

تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كمـ   18

  دالن خــدا را رود ز دســتم صــاحب ل مــید«
  

ــه راز پنهــان خواهــد شــد آشــكارا   »دردا ك
  

  َسـت كـه پنهـان مانـد عشق سعدی نه حديثی) ١
ــواب  )٢ ــدر خ ــنم ان ــتم ببي ــو گف ــال ت ــبی خي   ش
  بيــان شــوق چــه حاجــت؟ كــه ســوز آتــش دل) ٣
ــه) ٤ ــگ گون ــدا ز رن ــشت هوي ــو روز گ   ی زردم چ

  

ــتانی ــست داس ــازاری ه ــر ب ــر س ــر ه ــه ب ــت ك   س
  لــی ز فكــر تــو خــواب آيــدم؟ خيــال اســت ايــنو

ــد ــخن باش ــه در س ــوزی ك ــناخت ز س ــوان ش   ت
ـــتم ـــه نهف ـــد گون ـــود ز چن ـــه راز دل خ گرچ   ا

  

 است؟درست نامعنی كدام مصراع ـ   19

  .چه ديده بود پرداخت بازگشت و به شرح آن: بازگشت و دفتر خود بازكرد) ١
  . كارآزموده استگفت تنها اين پروانه: گفت اين پروانه در كار است و بس) ٢
  .سعی كرد آتش را خاموش كند: كوبان بر سر آتش نشست پای) ٣
.گاهی خار گل دستش را مجروح كرده است: گهی از خار او دستش خليده) ٤

؟تری دارد بيشتناسب معنايی » ّكه خطی كز خرد خيزد تو آن را از بنان بينی/ ديدگی باشد  ز يزدان دان نه از اركان كه كوته«كدام گزينه با بيت ـ  20

  بيختنـــــد خـــــاک دل آن روز كـــــه مـــــی) ١
  گرچه ما را هست در ظاهر پـر و بـالی چـو تيـر  )٢
ـــه) ٣ ـــن دل شكـــسته بخـــر بكـــن معامل   ای وي
  تو مرا جان و جهانی، چه كنم جان و جهـان را؟) ٤

  

ــــــد ــــــر او ريختن ــــــشق ب   شــــــبنمی از ع
ــته ــان سررش ــت كم ــست در دس ــا ه ــرواز م   ی پ

ــزار ــد ه ــه ص ــستگی ارزد ب ــا شك ــه ب ــتك    درس
ــان را؟ ــنم ســود و زي ــی چــه ك ــنج روان ــرا گ ــو م   ت

  

  
  

  
 عين األصح و األدق فی الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم ّ ّ ِ   ):٢٨ ـ ٢١(َ

َهاتان التلميذتان المجتهدتان اشترتا كتابا قد رأتا ف«ـ   21 ً ِ مكتبة المدرسةی ِ«:

  .ی مدرسه ديده بودند خانهآموز كوشا كتابی را خريدند كه در كتاب اين دو دانش) ١
  .ديدند ی مدرسه می آموز، كوشا هستند كه خريدند كتابی را كه در كتابخانه اين دو دانش) ٢
  .ی مدرسه ديدند خريدند كتابی را كه در كتابخانه یآموزان كوشا م اين دانش) ٣
  .رسه ديده بودندی مد آموزان كوشايی هستند كه خريدند كتابی را كه در كتابخانه ها، دانش اين) ٤
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ٍل زمان جدك یالقرآن ف«ـ  22 ل قوم غض إلی  كٌد و عندي َ ٍ امةيوم القي«:

  .د استيامت جديها تا روز ق  قومید و نزد تماميها جد ی زمان قرآن در همه) ١
  .امت تازه استي تا روز قی هر قومید و براي جدی هر زمانیقرآن برا) ٢
  .امت واضح و روشن استي تا روز قیومد و نزد هر قي جدیقرآن در هر زمان) ٣
  .د و تازه استيامت جدي تا روز قید و نزد هر قومي جدیقرآن در هر زمان) ٤

ْمن يقصد النجاح ف«ـ  23 َ حياته فعليه ان يبحث عن نموذج مثالیَ ْ َ ْ :»ُ ليجعله اسوة لنفسهیَ

  .دد تا او را نمونه قرار دهدهای مثالی بگر كند در زندگيش موفق شود، بايد دنبال نمونه كه قصد می كسی) ١
  . قرار دهديیی مثال زدنی بحث كند تا او را برای خود الگو هر كسی قصد موفقيت در زندگی خويش را دارد پس بر اوست كه با نمونه) ٢
  . قرار دهديیی وااليی بگردد تا او را برای خودش الگو ، بايد دنبال نمونهاش موفقيت را بخواهد هر كس در زندگی) ٣
  . قرار دهديیی مثالی بگردد تا بتواند او را برای خود الگو خواست در زندگی خود موفق شود، بايد به دنبال يک نمونه هر كس می) ٤

:»ةّليبتعد شباب بلدنا عن زخارف الدنيا حتی يحافظوا علی القيم االخالقي«ـ  24

  .های اخالقی را حفظ كنند زشجوانان كشور بايد از زر و زيورهای دنيوی دوری جويند تا بتوانند ار) ١
  .كنند های اخالقی را حفظ می كه از زيورهای دنيا دور شوند ارزش جوانان كشور ما برای اين) ٢
  .های اخالقی را حفظ نمودند در كشور ما جوانان، از زيورهای دنيا دوری جستند و ارزش) ٣
  .های اخالقی را حفظ كنند جوانان كشور ما بايد از زر و زيورهای دنيا دور شوند تا ارزش) ٤

:» به سرزمينی خالی از آب و علف رسيدم پس احساس تشنگی شديد كردم،در راه مسافرتم«ـ  25

ُ طريق سفری إلی أرض خالية من الماء و النبات فشعرت بالعطش الشديدیُوصلت ف) ١ ْ َ ِ ٍ ٍ.  
ِ طريق سفری وصلت إلی أرض خال من الماء و النبات فشعرت بالعطش یف) ٢ ُ ْ َ ِ ٍ ٍ   .الشديدةُ
ِ طريق مسافرتی إلی أرض خالية من النباتات و الماء فشعرت بالعطش الشديدةیُوصلت ف) ٣ ُ ْ َ ِ ٍ ٍ.  
ِ طريق مسافرتی وصلت إلی أرض خالی من الماء و النبات فشعرت بالعطش الشديدیف) ٤ ُ ْ َ ِ ٍ ُ.  

:»نندكشرفت يپی خود  نند تا فردا در جامعهك ی نفس خود تالش مكی پایز ما امروز برايجوانان عز«ـ  26

ّشبابنا األعزاء ) ١ ًتقدموا غدا فيِب أنفسهم لكی يَوم لتهذيِحاولون اليِ مجتمعهمی .  
ّالشباب أعزانا يسعون ال) ٢ ِ ًب انفسهم حتی تتقدمون غدا في تهذیَوم فيُ  َ َ ّ ِ   . جامعتهمیَ
ُعزاء   شبابنا األ) ٣ ّ ِب انفسهم ليَوم لتهذيِحاولون اليِ ِ تقدموا فيَ   ً.تمع غدا المجیَ
ُاألعزاء من شبابنا ) ٤ ّ ی تتقدموا فكِب أنفسهم لي تهذیَوم فيسعون اليِ َ   ً. مجتمعهم غدایَ

ّعين الصحيحـ  27  َ:

گر نيكی بكاری خوشبختی را برداشت م) ١ ّ إن تزرعين الحسنة تحصدين السعادةینك یا ُ َ.  
گر به خدا اعتماد كنی خدا را همراه) ٢   .َإن اعتمدت علی اهللا تجد اهللا معک يابی می خود ا
  .تعاهد أبناء الشعب بالصمود أمام األعدائنا ديگر عهد بستند فرزندان ملت به پايداری در مقابل دشمنان با يک) ٣
گر به درس) ٤ ُ إن تهتم بدرسک تنجحشوی هايت توجه كنی موفق می ا َ .  

ِو اتق اهللا فتقوی اهللا ما  «: المناسب لهذا البيتغير ما هو المفهوم ـ  28   /ّجاورت قلب إمرئ اال وصل ِ ٍ«

  .اهمية معرفة اهللا) ٤  .اهمية تقوی االنسان) ٣  .اهمية تقوی اهللا) ٢  .اهمية قرب قلب االنسان بنفسه) ١

 ّبما يناسب النص) ٣٦ ـ ٢٩(ٍبدقة ثم أجب األسئلة ّ إقرأ النص التالی:  

ُمن األسماک الجميلة تفوق ف) ماهی خروس(البحر  دجاجة« ُ  من االسماک ی شكل خطوط بيضاء و حمراء و هی الجمال بألوانها الجذابة فیَ

ّ التهجم اال فیَبطيئة الحركة و ه ّ تحمله الغدة السمية یالذّ السم یالخطر فمن كلها ثمانی عشرة شوكة ي.  حالة انزعاجها أو اصطيادهایِ ّ

كها خاصة فیف وضعها اهللا لحماية تلک األسماک الجميلة مـن أعـدائها حيـث يمكـن .  ظهرهای االشواک التی فی كل شوكة من أشوا

  ».ً الوانها الجميلة كثيرا من الغواصينتجذب و بسهولةافتراسها 

ّعين الصحيحـ  29  َ:

ًتهجم دائما علی االنسان هجوما شديدا) ٢  .خطرةكون  تسمكةعندما انزعجت هذه ال) ١ ً ً.  
  . الحركةی فسمكةتفوق هذه ال) ٤  . البحریُ ال تقدر أن تغوص فسمكةهذه ال) ٣

عين الخطأـ  30 َ:

كهای فیدافع عن نفسها بالسم الذُتدجاجة البحر ) ١ َاألعداء اليستطيعون أن يهجموا عليها) ٢  . أشوا ْ َ.  
ک الت) ٣ ک الت) ٤  .الجميلة تجذب الغواصينالسمكة  خلف ی فیاألشوا ًتلعب دورا مهماالسمكة  خلف ی فیاألشوا   . مقابلة األعداءی ف ً

»...ِوضعها اهللا لحماية تلک األسماک الجميلة «: المناسب لهذه العبارةغير ما هو المفهوم ـ   31

ک هللا تعالی) ١ ک الجميلة علی اهللا تع) ٢  . فقطاهمية حماية األسما   .الیحماية األسما
ک ف) ٤    . الخلقیعظمة الخالق ف) ٣   . الخلقیعظمة حماية األسما

 عين الصحيح فی التشكيل ّ   ):٣٣  و٣٢(َ

:» شكل خطوط بيضاء و حمراءی الجمال بألوانها الجذابة فیدجاجة البحر من األسماک الجميلة تفوق ف«ـ  32

ِالبحر ـ الجذابة ـ شكل ـ بيضاء) ١ ِ ک ـ الجمال ـ ألو) ٢  ِِ ِاألسما ٍان ـ خطوطِ ٍ  
َ الجذابة ـ شكل ـ بيضاء ِالجميلة ـ) ٣ ِ ُدجاجة ـ تُفوق ـ) ٤  ِ ٍ الجذابة ـ خطوط ٌ ِ  

كهایّ تحمله الغدة السميه فیم الذّی السن الخطر فيكم«ـ  33 :» كل شوكة من أشوا

ِالخطر ـ تحمل ـ السمية) ١  ُ ِ ْ َ ُ َ ٍالسمِ ـ الغدة ـ شوكة) ٢  َ ُ   کُيكم) ٣ ِن ـ كل ـ أشوا  ِالسمية ـ شوكة َطر ـ الخ) ٤  ُ َ   
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 عين الصحيح فی اإلعراب و التحليل الصرفی ّ    ):٣٦ ـ ٣٤(َ

:»یالذ«ـ  34

  ًاليه و مجرور محال مضاف/  اسم ـ موصول خاص ـ للمفرد المذكر ـ معرفة ـ معرب  ) ١
  ًنعت و مجرور محال/  اسم ـ موصول عام ـ معرفة ـ مبنی  ) ٢
  ًصفة و مجرور محال/  ر ـ معرفة ـ مبنی  اسم ـ موصول خاص ـ للمفرد المذك) ٣
  ًاليه و مجرور محال مضاف/ اسم ـ موصول ـ للمفرد المذكر ـ معرفة ـ مبنی  ) ٤

:»سهولة«ـ  35

  ٌمجرور بالكسرة/  اآلخر    ـ معرب ـ منصرف ـ صحيح ةنكر ـ جامداسم ـ مفرد مؤنث ـ ) ١
  مجرور بالفتحة/  اآلخر   ـ معرفة ـ معرب ـ غيرمنصرف ـ صحيحمشتق اسم ـ مفرد ـ ) ٢
  ٌمجرور بالكسرة/  اسم ـ مفرد مؤنث ـ جامد ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف ـ مقصور  ) ٣
  مجرور بالفتحة/  اسم ـ مفرد مؤنث ـ مشتق ـ مفرد ـ معرب ـ غيرمنصرف  ) ٤

ُتجذب« ـ  36 َ«:

ٌفعل مضارع ـ للمخاطب ـ مجرد ثالث) ١   المستتر» یه«ُ و فاعله ضمير ٌفعل/   ـ متعد ـ معرب ـ مبنی للمعلوم  یٌ
ُفعل و فاعله ضمير /   ـ الزم ـ معرب ـ مبنی للمعلوم  یفعل ـ للغائبة ـ مزيد ثالث) ٢   البارز» اه«ٌ
ٌفعل مضارع ـ للغائبة ـ) ٣ ُفعل و فاعله /  للمعلوم    ـ متعد ـ معرب ـ مبنیی مجرد ثالث ٌ   »ألوان«ٌ
فعل مضارع ـ للغائبة ـ متعد ـ مب) ٤ ٌ ُفعل و فاعله /  نی ـ مبنی للمعلوم  ٌ   »ألوان«ٌ

 عين المناسب فی الجواب عن األسئلة التالية ّ    ):٤٥ ـ ٣٧(َ

ّعين الصحيح فی الصفة و االضافةـ   37 َ:

  .ّسمعنا رجاال تتحدثون عن تاريخ بالدنا) ٢  .عليكم اطاعة والدينكم و اإلحسان إليهما) ١
ًاشترک الطالب فی محافل علميا كثي) ٣ َ   .ِاجتهد فالحو قريتنا فی زراعة محاصيلهم بطريقة نافعة لهم) ٤  .ًرا فی الماضیِ

عين ماـ  38 َليست َ ْ : فيه الجملة الوصفيةَ

َهؤالء المعلمون يدرسون اللغة العربية) ١ ََ ًان عندكم درسا ف) ٢  .ّ  ُ هذا الصف يبين اسلوب الترجمةیِ ُ  َ ُ .  
َ هذه القرية طبيب يعالج األمراض یف) ٣ ُ ّرأيت ظبيا يمشی بهدوء علی الرمل) ٤  .بجدٌ

ٍ ُ ُ ً ُ.  

:ها النونيُ عالمة الرفع فين العبارة التيَ عـ  39

َعلمن اللغة العربيّالمعلمات ) ١   .ل النجاحي سبیّحققوا أهدافهم فيُذ أن يحاول التالم) ٢  .ةيّذاتهن لغة حي تفهم تلمكیة ليّ
ّأال تحبون أن «) ٣   ً»ئاي المؤمنون باهللا شکشريال«) ٤  »...م كغفر اهللا ليُ

:ّن الصحيحيَ عـ  40

َما سمعت الطالبات صوتا من ساحة المدرسة عند الدرس اليوم التالی) ١ ِ ِ ً ّ َ ِ   .ِفهم أمسيالك تیهملوا فيّذ المجدون لن يالتالم) ٢  .َ
َقصرن فيُالطالبات لم ) ٣ ًة غدايوميّ أعمالهن الیّ ًالتلميذ ماطلب شيئا من صديقه أبدا) ٤  .َ ً.  

:ًالالم ناصبةن يَعـ   41

ًم مستقبال مشرقا فلنجتهد لذلك آمل لیّإنن: ّقالت لنا المعلمة) ١   .حفلة الميالد فرحة ی فکِ لنشاریّت جدتي بیذهبنا إل) ٢  .کً
ِم المعلمات أمسيركنا المدرسة لتتأيه) ٣   .ی أعمالیّ أتسلط علیّ حتیِألعرف ما حول) ٤  .ّ

:جملةالنعت ه يف سيلما ن يَعـ  42

  .ُستسلمون أمام الصعوبات اسوة لناين اليّذالعلماء ال) ٢  . الرشادیقربنا إلياب تكالقرآن ) ١
.شترک فی حفلة تنعقد يوم الجمعةسن) ٤  .لير سبي خیرشدنا إلينا يًإن اهللا بعث رسوال إل) ٣

:ه النعتي فسيلن ما يَعـ  43

  . الماءیرة في الصغکد األسمايصيع أن يستطيور يبعض الط) ٢  . السماءیرفع إلير بهما و يطيللطائر جناحان ) ١
.راني منها للطيدستفيقدر أن يٌبل عنده آذان و ) ٤  . بهایريون يُس له عيو بعضها ل) ٣

:الجازمة» ما«ن يَعـ  44

  .ی المعلمة عندما رأتنیما عرفتن) ٢    ً.وم تحصدوه غدايما تعملوا ال) ١
  .اةي الحی فکه صالحين ما فيَع) ٤  . عن الصدقکبتعدي ما یالتعتمد عل) ٣

:ّالصحيح فی إعراب الصفة و اإلضافةن يَعـ  45

  .اجتهد معلمون المدارس فی تعليم طالبهم) ٢  .ِأيام الشباب من األيام الجميلة) ١
ِسافرنا إلی المناطق المختلفة لصيد الحيوانات النادرة) ٣ َساعدنی إخوانی المجدان فی دروسی الصعبة) ٤  .َ ّ َ.
  

  
  

عين األصح و األدق ف ّ ّ   ):٥٣  ـ٤٦(ی الجواب للترجمة أو التعريب َ

:»َنهي بهم دیّقويدعون اهللا أن ين و هم يّبرك ساحة القتال میاندفع المقاتلون إل«ـ  46

  . ندكت يها تقو  آنی لهيوس نش را بهيه دكخواستند  یه از خدا مك یشدند در حال یان روانه ميرگويبكدان جنگ، تيرزمندگان به م) ١
  . ندكم كنش را محيها د  آنی لهيوس شدند تا خداوند به ی جنگ میها دانير وارد ميبكا ترزمندگان اسالم ب) ٢
  . ندكت يها تقو  آنی لهينش را به وسيه دكخواستند  یه از خدا مك یدان جنگ شدند در حالي می ان روانهيرگويبكرزمندگان ت) ٣
  . ندكت ينش را تقويخواندند تا د یان ميرگويبكه خداوند را تك یدان جنگ رفتند در حاليرزمندگان به م) ٤
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شيعت األمهات أبنائهن إلی ساحه المعركة و قد جرت دموع الفرح علی وجههن«ـ  47 ّ ّ«:

  .شدند و اشک شادی روی صورتشان بود فرزندان پسر در ميدان جنگ توسط مادرانشان تشييع می) ١
  .ريختند  میهای جنگ، اشک شادی مادران با فرستادن فرزندان خود به ميدان) ٢
  .زد های شادی روی صورتشان موج می كردند و اشک مادران مهربان فرزندان را در ميدان جنگ همراهی می) ٣
  .های شادی روی صورتشان جاری شده بود كه اشک در حالیهمراهی كردند  جنگ  سوی ميدان مادران پسران خود را به) ٤

َما كنت أستطيع أن اصدق أن أبی قد نسی «ـ  48
ِ ُ ّ  َ ٌو لم يبق له ذكرُ َ«:

  .توانم راست بگويم كه پدرم را فراموش كردند و او را به ياد نسپردند نمی) ١
  .توانستم باور كنم كه پدرم فراموش شده است و يادی از او نمانده است نمی) ٢
  .كنم خواهم باور داشته باشم كه پدرم را فراموش كردم و از او يادی نمی نمی) ٣
  .شود  كنم كه پدرم فراموش شده است و هيچ يادی از او نمیخواستم باور نمی) ٤

ّعين الصحيحـ  49  َ:

  .سوزاند یاهان را ميكه گ  خورشيد در وسط آسمان بود در حالی تحرق النباتاتی وسط السماء و هیِكانت الشمس ف) ١
ّ زاوية و هو يتكلم مع الطبيبیوقف المريض ف) ٢ ٍكه پزشک با او صحبت كرد ای ايستاد در حالی  مريض در گوشه.  
  .خواست یكه از فرزندش، قلمی م  پدر از خانه خارج شد در حالیًخرج الوالد من البيت و قد طلب من ولده قلما) ٣
ًدخل المعلم الصف و شعر بأننی وصلت متأخرا) ٤ ّ ُ َ ّ رسم كرد كه من دير می یمعلم وارد كالس شد و احساس م.  

عين ـ  50 :الخطأَ

  .ها را همچون داور، تماشا كند  كودكان از پدر خود خواستند كه بازی آنطلب األطفال من أبيهم أن يشاهد لعبهم مشاهدة الحكم) ١
ِأنی يدوم لصديق) ٢   .كند كه برادرانش را از دست داده است، شادی می دانی كه دوستت با اين  از كجا میرح و قد فقد أخويها الفیّ
ًكانت األم تعتقد اعتقادا عميقا بأن أوالدها فرحون) ٣ ً ّ فرزندانش شاد هستندكه  به اينً مادر يقينا اعتقاد داشت.  
  . جنگ تحميلی آغاز شد و جوانان به ميدان جنگ شتافتندبدأت الحرب المفروضة و سارع الشباب إلی ميدان الحرب) ٤

:»گفت آموزان نمونه در سال جديد، تبريک می كه به دانش معلم را ديدم در حالی«ـ   51

ُرأيت المعلمة و هی تهنئ الطالبات المثاليات ف) ١ ّشاهدت المعلمة تهنئ الطالبات المثاليات ف) ٢  .لعام الجديدة ایُ ُ   . العام الجديدیُ
ُنظرت إلی المعلم و هو يهنئ الطالبة المثالية ف) ٣ ُرأيت المعلم يهنئ) ٤  . السنة الجديدیُ ّ ُ   . السنة الجديدةیّ الطالب المجتهدين فُ

:»ان و كردار هستندًی ما قطعا بهترين مردم از نظر ايم شهيدان در ياد و حافظه«ـ  52

كثر منا و عملهم ف) ١ كرتنایّإيمان الشهداء أ َإن الشهداء ف) ٢  . ذا كرتنا هم خير الناس إيمانا و عمالیّ ً ذا ً.  
كرتنا هم خير الرجال إيمانا و عمالیالشهداء ف) ٣ ً الذا كرتنا خير و عملهم كثيریإن إيمان الشهداء ف) ٤  .ً   . ذا

عين ـ  53 :الخطأَ

ً يذهب الطالب اليوم ماشيارود  می روز پياده به مدرسهآموز ام دانش) ١   . إلی المدرسةَ
ً تكلموا مع الناس صادقابا مردم صادقانه سخن بگوييد) ٢ ّ.  
ً الحصة األخيرة علمایَب المعلم الطالب فّ جرآموزان را از نظر علمی آزمود در زنگ آخر معلم دانش) ٣ ّ.  
ً الشهداء هم أفضل الناس خلقا و سلوكاشهيدان از نظر اخالق و رفتار بهترين مردم هستند) ٤ ً.  

 ّبما يناسب النص) ٦١ ـ ٥٤( إقرأ النص التالی بدقة ثم أجب األسئلة:  

ّء اهتماما كثيرا و توصلوّإهتم العلماء المسلمون بالفيزيا« ف المسلمون رسائل و كتبـا ّأل.  إلی آراء جديدة لم تكن معلومة عند أحداً

 معرفـة یعلی سبيل المثال ابن الهيثم بلغ منزلة رفيعـة فـ.  عن مسائل مهمة مثل الحركة و النورّمتأملين فيها ّتحدثواعديدة و 

ّرونی هو الذيحان البيّإن أبار. سارهكته و انكة حريفكيالنور و  كثر الباحثين یّ كثًتأليفا كان ا  آثـاره عـن یتحدث فرهم دقة و قد و أ

» قـوس قـزح«استطاع العالم المسلم قطب الدين الشيرازی أن يكتشف حقيقة ظاهرة . ّوزن األحجار الثمينة و الجاذبية األرضية

  ».ّالتی كانت مجهولة عند العلماء المسلمين و الغربيين

ّعين الصحيحـ  54  َ:

كثر من اآلخرين) ١ كثر تأليفا من البيرونی) ٢  .ّإن دقة أبی ريحان البيرونی كانت أ ّكان ابن الهيثم ا ً.  
  .ٍ العالم االسالمی كانوا ثالثة أشخاصیّإن علماء علم الفيزياء ف) ٤  .تعيين الوزن لألجسام الثقيلة كان نتيجة جهد ابن الهيثم) ٣

عين ـ   55 :الخطأَ

كثر اهتمام البيرونی ) ١ كثر من معاصريه المسلمين) ٢  . مجال معرفة النوریكان فا   .إن تأليفات أبی ريحان كانت أ
ًاهتم ابن الهيثم بانكسار النور اهتماما بالغا) ٤  .ًما كانت حقيقة ظاهرة قوس قزح معلومة قبل الشيرازی) ٣ ً ّ.  

» ............................. ّإن إبن الهيثم «ـ  56

ّ آثاره عن الجاذبية األرضيةیّتحدث ف) ٢  .معرفة النور یًبلغ منزلة عظيمة ف) ١ ّ.  
كثر العلماء المسلمين تأليفا) ٣ كتشف حقيقة ظاهرة قوس قزح) ٤  ً.كان أ   .ِا

 عين الصحيح فی التشكيل ّ    ):٥٨ و ٥٧(َ

  :»ّتوصلوا إلی آراء جديدة لم تكن معلومة عند أحد«ـ   57

ٌآراء ـ جديدة ـ معلومة) ١ ٍ ٌة ـ أحدٌجديدة ـ معلوم) ٢    ِ ٍ  
ًآراء ـ جديدة ـ معلومة) ٣ ٍ ٍجديدة ـ معلومة ـ أحد) ٤    ٍ ٌ ٍ  

كبرهم دقة... «ـ  58 كثر الباحثين المسلمين تأليفا و أ ّهو الذی كان أ ّ«:

كبر) ١ كثر ـ المسلمين ـ أ َأ ِ كبر ـ دقة) ٢  ُ كثر ـ أ ٌأ ِ كبر ـ دقة) ٣  َ كثر ـ أ ٍأ ّ ُ كبر ـ دقة) ٤  ُ كثر ـ أ ًأ ّ َ َ  
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عين الصحيح فی اإل ّ    ):٦١ ـ ٥٩(عراب و التحليل الصرفی َ

:»ّتحدثوا«ـ  59

ّفعل مضارع ـ للمخاطبين ـ مجرد ثالث) ١ َ ٌ   المستتر» أنتم«ُفعل و فاعله ضمير /   ـ معرب  یٌ
َفعل ماض ـ للغائبين ـ مزيد ثالث) ٢ ٍ   البارز» واو«ُفعل و فاعله ضمير /   ـ مبنی للمعلوم ـ مبنی  یٌ
ّفعل ماض ـ للغائبات ـ مجر) ٣ ٍ   فعل و فاعل/   ـ مبنی للمعلوم  ید ثالثٌ
َ بزيادة حرف واحد ـ للغائبين ـ مبنی للمجهول ـ معرب  یمزيد ثالث) ٤   ُفعل و فاعله االسم الظاهر/  ٍ

َمتأملين«ـ  60 ّ«:

  »الياء«ّحال مفردة و منصوب باإلعراب الفرعی /  اسم ـ جمع سالم للمذكر ـ نكرة ـ مشتق ـ معرب ـ منصرف  ) ١
   و منصوببه مفعول/  ـ معرب  ) اسم المفعول(جمع سالم للمذكر ـ معرفة ـ مشتق اسم ـ ) ٢
  حال و منصوب بالفتحة/  اسم جمع ـ نكرة ـ جامد ـ معرب ـ منصرف  ) ٣
  »بالياء«تمييز النسبة و منصوب /  مفرد ـ مذكر ـ معرفة ـ مبنی ـ ممنوع من الصرف  ) ٤

:ً»تأليفا«ـ   61

  حال مفردة و منصوب/  ـ معرب   جامد جمع تكسير ـ نكرة ـ) ١
  تمييز و منصوب/  اسم ـ مفرد ـ مذكر ـ نكرة ـ مبنی ـ منصرف  ) ٢
  به و منصوب ٌمفعول/  مفرد ـ مذكر ـ مشتق ـ معرب ـ ممنوع من الصرف  ) ٣
  تمييز النسبة و منصوب/  اسم ـ مفرد ـ جامد ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف  ) ٤

 عين المناسب فی    ):٧٠ ـ ٦٢(ّن األسئلة التالية الجواب ع َ

»ّكيف وجدتم المعلمين؟«:  فی جواب هذا السؤالالخطأَميز ـ  62

َوجدنا المعلمين و هم ضاحكون) ١ َ وجدنا المعلمين ضاحكين)٢  .ّ   .َ وجدناهم و هم ضاحكين)٤  .َ وجدناهم يضحكون)٣  .ّ

ً:ه منصوبايها المفعول فيَ جاء فین العبارة التيَعـ  63

َتذ) ٢  .ِفوق المنضدة من یتابكأخذت ) ١ ْ سمعنا نبأ نجاح صدیّوم الذيرنا الكَ ِ   .قنايَ
رت ربك شیه أخي فی شفیوم الذيال) ٣ َوما اعلنت نتيان كوم يال) ٤  .زي العزیَ ِ ْ ُ   .جة اإلمتحاناتيً

:ها المفعول المطلقي فماجاءی ز العبارة التيمـ  64

ًتذوقنا آيات البعث و النشور حياة جديدة) ١ ً ُ ًألعداء علی أراضی فلسطين هجوما معتدياهجم ا) ٢  .ُّ ً.  
ک رجال معظمون يجاهدون ف) ٤  .ّرأينا أبانا عند الظهر رؤية فتوقفنا عن الذهاب) ٣   ً. سبيل الوصول إلی المجد جهادایهنا

عين ما فيه ـ  65 :ن نوع وقوع الفعليبيَ

كثر) ١ ً و حياهم تحية طيبةهيّذ عند معلميّتوقف التلم) ٢  ً.منک اجتهادا ّهذه الطالبة الذكية أ ً ّ ّ.  
ّبدأت األم تنظر إلی إبن) ٣ ّنتخذ األنبياء سراجا يرشدنا إلی الحق) ٤  .َ و السرور علی وجههاهاِ ً ّ.  

»............. ندفعن نحو ساحة المدرسة يكانت التلميذات  «؟ما هو المناسب للفراغـ  66

  ِنيمسرورت) ٤  ًمسروراتا) ٣  ٍمسرورات) ٢  ًمسرورة) ١

عين التمـ  67 :ييزَ

ًوم لنا عمال مهماي هذا الیّإن ف) ١ ً عمال قليال كی أساعد صدیليت ل) ٢  .ً   .یقيً
ً الدائرة عمال كثيرایيعمل الولد ف) ٣ ّ أشد منکأخو) ٤  .ً   ً. عمالیّ

ّربت األم أوالدها «: ُجاد اسلوب الحالي الالخطأن يَعـ  68 ّ ».ةيّات السامي الغایللوصول إل........... َ

  ٌةي ساعیو ه) ٤  یتسع) ٣  ًةيساع) ٢  سعت و) ١

: زييه التمي فسيلن ما يَعـ  69

ّإنما المؤمنات الصابرات أشد أجرا عند ربهن) ١ ّ َ ً ࠩ   ً.أفضل الرجال خلقا) ص(نا محمد يّإن نب) ٢  .ّ
  .دةيام السعيً حنانا بمناسبة هذه األی قلبإمتأل) ٤  . قدر عقولهمیّ الدرجات علیًرتفع العباد غدا فيّإنما ) ٣

: فيما أشير إليه بخطخطأالن يَعـ  70

ّاصل) ١   یدكي مطلق تأ  مفعولًاحترامان ينا أن نحترم الوالديعل) ٢  ه و منصوبيف مفعول المسجدی اإلمام فخلفٍوم يّل ك یُ
   خبر مفرد و مرفوعرةيثكًه نعما يرزقنا اهللا في وميوم يال) ٤  ی مطلق نوع  مفعولً متبحراًالعبا المسابقة یّإننا نلعب ف) ٣

  
.است» ..............«در پاسخ به سؤال ..............  سخن ّكنا مستضعفين فی األرضعبارت قرآنی ـ   71

   برزخ ـ مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟مستضعفان در) ٢  مستضعفان در برزخ ـ در چه حال بوديد؟) ١
  ظالمان در قيامت ـ مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟) ٤  ظالمان در برزخ ـ در چه حال بوديد؟) ٣

ترتيب بيانگر اولين اتفاق پس از نفخ صور اول و دوم هستند؟ ی زير به يک از آيات شريفه كدامـ  72

١ (ّی السماوات و من فی األرضفصعق من ف ـ  ّو أشرقت األرض بنور ربها ٢ (ّو أشرقت األرض بنور ربها  ـّفإذا هم من األجداث إلی ربهم ينسلون  
٣ (ّفصعق من فی السماوات و من فی األرض  ـفإذا هم قيام ينظرون  ٤ (ّو أشرقت األرض بنور ربها  ـفإذا هم قيام ينظرون

ُمنها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخریی  ی شريفه شده در آيهعبارات مطرح ـ   73 ِ؟ترتيب به كدام موارد اشاره دارند  به

  ی دوم قيامت ی اول قيامت ـ مرحله آفرينش زمين ـ مرحله) ٢  ی دوم قيامت ی انسان ـ مرگ ـ مرحله خلقت اوليه) ١
ی دوم قيامت ی اول قيامت ـ مرحله ی انسان ـ مرحله خلقت اوليه) ٤  ی اول قيامت آفرينش زمين ـ مرگ ـ مرحله) ٣
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محـصول «و » پاداش و كيفر قـراردادی«يک از انواع پاداش و كيفر است و  بيانگر كدام» گرگ برخيزی از اين خواب گران«مصراع ـ  74

اند؟ ترتيب چگونه به» طبيعی عمل

   ناپذير  ـ تطبيق ل ـ تغييرپذيرتجسم اعما) ٢  پذير تجسم اعمال ـ تغييرپذير ـ تطبيق) ١
 ناپذير گزارش اعمال ـ تغيير ناپذير ـ تطبيق) ٤  پذير گزارش اعمال ـ تغييرپذير ـ تطبيق) ٣

.اند بهشت تعبير شده.............. و .............. ، ..............ترتيب به  به» رضا و خرسندی«و » فردوس«، »لقاء و ديدار خدا«ـ   75

  ها ـ باالترين درجه ـ برترين مقام ی نعمت باالترين مرتبه) ٢  ها ی نعمت  ـ باالترين درجه ـ باالترين مرتبهبرترين مقام) ١
ها ـ باالترين درجه ی نعمت برترين مقام ـ باالترين مرتبه) ٤  ها ـ برترين مقام ی نعمت باالترين درجه ـ باالترين مرتبه) ٣

 كـسی  كننده و اميددهنده به الهی است و توكل، كمک.............. توجهی به   به هدف، بیتوجهی به اسباب و ابزارها برای رسيدن بیـ  76

. باشد.............. ّاست كه اهل همت، 

حكمت ـ تعقل و پشتكار) ٤  اراده ـ تعقل و پشتكار) ٣  حكمت ـ كار و تالش) ٢  اراده ـ كار و تالش) ١

ّكلت علی اهللا ربی و ربكمّانی توی  ی شريفه ی آيه كدام عبارت دربارهـ   77 ّصحيح است؟ 

  . شد رو می كرد و با لجاجت قومش روبه ها قوم خود را به يكتاپرستی دعوت می است كه سال) ع(از زبان حضرت هود ) ١
  . كرد  يكتاپرستی دعوت می رو بود و آنان را به است كه با لجاجت قومش روبه) ع(از زبان حضرت شعيب ) ٢
  . اعتنا بود نشينی نكرد و به تمسخر آنان بی است كه در مقابل اذيت و آزار قومش عقب) ع(ود از زبان حضرت ه) ٣
.نشينی نكرد رو بود و در مقابل اذيت و آزار آنان عقب است كه با تمسخر و استهزای قوم خود روبه) ع(از زبان حضرت شعيب ) ٤

ی شخـصی در  دخالـت دادن سـليقه«و » رست از نادرسـتدر دست نبودن مدرک و منبعی برای تشخيص احاديث د«ترتيب  بهـ  78

ی حفظ كردن پيش آمد؟  شيوه يک از اشكاالت اساسی نگهداری حديث به در ارتباط با كدام» احكام دينی

  بهره ماندن مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت نوشته نشدن حديث ـ بی) ١
  ه نشدن حديثفراهم آمدن شرايط مناسب برای جاعالن حديث ـ نوشت) ٢
  بهره ماندن مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت ـ نوشته نشدن حديث بی) ٣
نوشته نشدن حديث ـ فراهم آمدن شرايط مناسب برای جاعالن حديث) ٤

ّلما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم و ّو تلک األيام نداولها بين الناسعبارات قرآنی ـ  79 ّند؟ا ترتيب بيانگر كدام مفهوم  به

  خطر بازگشت به دوران جاهليت ـ هدف از گردش ايام سختی و مصيبت در بين مردم) ١
گوار ـ هدف از گردش ايام سختی و مصيبت در بين مردم) ٢   ناپايداری حوادث نا
  خطر بازگشت به دوران جاهليت ـ شرط ورود به بهشت) ٣
گوار ـ شرط ورود به بهشت) ٤ ناپايداری حوادث نا

گر حاكمی حقوق مردم را زيرپا گذارد و به احكام اسالمی عمل نكند بايد براسـاس بنابر اعتقاد اـ  80 بـا او .............. مامان بزرگوارمان ا

. همواره برای حاكمان زمان هم روشن بود) ع(از اصول مورد تبعيت امامان .............. و .............. مقابله و مبارزه كرد و دو اصل 

گاهیی امر  وظيفه) ١ كمان به معروف و نهی از منكر ـ آ   بخشی به مردم ـ عدم تأييد حا
كمان ـ معرفی خود به عنوان امام بر حق وظيفه) ٢   ی امر به معروف و نهی از منكر ـ عدم تأييد حا
گاهی) ٣ كمان آ   بخشی به مردم ـ معرفی خود به عنوان امام بر حق ـ عدم تأييد حا
گاهی) ٤ گاهیبخشی به مردم ـ عدم تأي آ كمان ـ آ بخشی به مردم  يد حا

؟ستين) ص(ی اجر رسالت پيامبر اسالم  يک از عبارات قرآنی زير درباره كدامـ   81

١ (ًاال من شاء أن يتخذ الی ربه سبيال ّ ّ ّ ٢ (ّاال المودة فی القربی ّ   ٣ (ّان اجری اال علی رب العالمين ّ   ٤ (ّان اجری اال علی اهللا 
كدام است؟) ترتيب به(» كافی«و » من اليحضره الفقيه«، »االستبصار«های  ی كتاب نويسندهـ  82

شيخ طوسیـ  كلينیـ  صدوق) ٤  صدوقـ  شيخ طوسیـ  كلينی) ٣  صدوقـ  كلينیـ  شيخ طوسی) ٢  شيخ طوسیـ  صدوقـ  كلينی) ١

است كه در .............. و ........... ...ی  ها از وجود حجت در ميانشان نتيجه مندی انسان عدم بهره) ع(با توجه به سخن حضرت علی ـ  83

.............. .ی  ارتباط است با مفهوم آيه

ًو يريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيداشان ـ  انجام گناه ـ عدم شايستگی) ١ ً ّ ّ   
ّذلک بأن اهللا لم يک مغيرا نعمة انعمها علی قوم حتی يغيروا مارويشان در گناه ـ  ستمگری ـ زياده) ٢ ً     بأنفسهمّ
ّذلک بأن اهللا لم يک مغيرا نعمة انعمها علی قوم حتی يغيروا ما بأنفسهمشان ـ  انجام گناه ـ عدم شايستگی) ٣ ً ّ   
ًو يريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدارويشان در گناه ـ  ستمگری ـ زياده) ٤ ً ّ ّ

كرم  رمودهاست و به ف.............. ترين كارها نزد خداوند  ی محبوب الزمهـ  84 ی مالقات خداوند در حال ايمان كامل  الزمه) ص(ی پيامبر ا

. باشد می.............. و مسلمانی مورد رضايت او 

  )عج(انتظار فرج ـ پيروی از امام عصر ) ٢  )عج(ـ پيروی از امام عصر ) عج(دعا برای ظهور امام عصر ) ١
  )عج(ـ پذيرش واليت و محبت امام عصر ) عج(دعا برای ظهور امام عصر ) ٤  )عج(انتظار فرج ـ پذيرش واليت و محبت امام عصر ) ٣

بـرای ) عـج(يكی از نتايج مهر و عشق به امـام زمـان «و » اند ّمنت خداوند بر كسانی كه در زمين ناتوان شمرده شده«ترتيب  بهـ  85

درستی بيان شده است؟ در كدام گزينه به» شخص عاشق

گون از هدايت صورت ر خواهد داد ـ بهآنان را جانشين در زمين قرا) ١   . گردد های امام برخوردار می های گونا

  . دهد ی زيبا را در او افزايش می آنان را جانشين در زمين قرار خواهد داد ـ شوق ديدار امام، اميد به آينده) ٢

گون از هدايت صورت دهد ـ به آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار می) ٣   . گردد  امام برخوردار میهای های گونا

. دهد ی زيبا را در او افزايش می دهد ـ شوق ديدار امام، اميد به آينده آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار می) ٤
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PART A: Grammar and Vocabulary
Directions: Questions 86-95 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark the correct choice on your answer sheet.

86- A: Where is the book you were talking about?   B: I .......... to the library.
1) gave back book 2) gave book back 3) gave back it 4) gave it back

87- The airline is responsible .......... the safety of its passengers.
1) of 2) about 3) for 4) by

88- The teacher asked them .......... any noise while she was teaching.
1) don't make 2) not making 3) not to make 4) to not make

89- A: How did Mary know about the meeting?       B: I .......... last night and told her about it.
1) call her up 2) called her up 3) call up her 4) called up her

90- From what I .......... , I think the mosque is two blocks on the left.
1) operate 2) recall 3) struggle 4) prepare

91- It was one of the most important .......... in the history of Iran.
1) measures 2) objects 3) degrees 4) events

92- Most dictionaries .......... both American and British spellings of words.
1) organize 2) attract 3) include 4) educate

93- Stress has an effect on both your physical and .......... health.
1) serious 2) religious 3) mental 4) painful

94- I need someone to .......... the children during the day.
1) call up 2) look after 3) take off 4) take away

95- When I saw her face, I understood .......... that there was something wrong.
1) immediately 2) individually 3) basically 4) silently

PART B: Cloze Test
Directions: Questions 96-100are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Everybody today knows about the Olympics, especially in this age of television. Every four years, we can 
watch the best sportsmen and sportswomen …96… against each other in these games. The Olympics first …97… 
in 776 B.C. in Greece. It was a …98… celebration in honor of the god, Zeus. Only Greek men of good character 
…99… in the Olympic Games. Women, slaves, nonـGreeks, and people in any kind of trouble in the society could 
not participate. As a matter of …100…, women could not even watch the Olympic Games.
96- 1) influence 2) improve 3) practice 4) compete
97- 1) continued 2) began 3) guided 4) existed
98- 1) mental 2) conscious 3) physical 4) religious
99- 1) picked up 2) turned on 3) took part 4) looked up
100- 1) ability 2) memory 3) fact 4) mind

  

  

PART C: Reading Comprehension
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by five 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet.

Passage (1):
Can dolphins talk? Maybe they can't talk with words, but they talk with sounds. They show their feelings 

with sounds. Dolphins travel in a group. We call a group of fish a "school." They don't study, but they travel 
together. Dolphins are mammals, not fish, but they swim together in a school. Dolphins talk to the other dolphins 
in the school. They give information. They tell when they are happy or sad or afraid. They say "welcome" when 
a dolphin comes back to the school. They talk when they play. They make a few sounds above water. They make 
many more sounds under water. People cannot hear these sounds because the sounds are very, very high. 
Scientists make tapes of the sounds and study them. Sometimes people catch dolphins for a large aquarium. (An 
aquarium is a zoo for fish.) People can watch the dolphins in a show. Dolphins don't like to be away from their 
school in an aquarium. They are sad and lonely. There are many stories about dolphins. They help people. 
Sometimes they save somebody's life. Dolphin meat is good, but people don't like to kill them. They say that 
dolphins bring good luck. Many people believe this.
101- According to the passage, dolphins ………….  . 

1) travel with groups of fish 2) can talk like humans
3) are a kind of fish 4) swim together

102- A school …………. . 
1) is a group of fish that study together 2) is a place where the fish travel together
3) can be both a group of fish or a group of dolphins 4) can only be a group of fish like dolphins

زبان انگلیسی
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103- Scientists make tapes of dolphins' sounds …………. .
1) so that people can hear them 2) when they are above water
3) to study these sounds 4) because they are not very high

104- Which of the following is NOT true?
1) People normally keep schools of dolphins in a large aquarium.
2) When dolphins are in an aquarium people can watch them in a show.
3) Many people don't like to kill dolphins for their meat.
4) According to some stories, sometimes dolphins save people's lives.

105- The word "this" in the last sentence refers to …………. .
1) stories about dolphins  2) dolphins help people 3) killing dolphins 4) dolphins bring good luck

  

Passage (2):
Although English is called the “international language”, there are actually quite a few types of English that exist 

around the world. English, of course, originated in England; but soon spread to all of Britain, and different types 
began to exist. Types of English that are often taught to language students are British, American, Canadian, Irish, 
Australian, and New Zealand. Native speakers of English from these countries number more than 380 million.

 There is a second group of countries that have their own types of English. Their histories have been directly 
influenced by one of the English sـpeaking civilizations. Therefore, they use English in various important ways 
within their own government and everyday life. India, Malaysia, the Philippines, and Kenya are examples of this 
group. The total number of speakers in this group is more than 300 million.

In a third group of countries, English is widely used as a foreign language. However, citizens use their native 
language within their own government and in everyday life. Some countries in this group are China, Russia, 
Japan, Korea, Egypt, Indonesia, and the countries of Western Europe. Some people calculate the number of 
speakers in this group to be as many as one billion – and it is growing fast.
106- The passage is mainly about ……….. .

1) new types of English 2) English as the international language
3) international languages 4) native speakers of English

107- The word “originated” in the first paragraph is closest in meaning to ……… .
1) started 2) accepted 3) replied 4) produced 

108- Britain, America, Canada, Ireland, Australia, and New Zealand are countries ……… .
1) where the number of English speakers is growing fast
2) whose English is often taught to language learners 
3) whose histories have been directly touched by one of the English-speaking civilizations
4) where English is widely spoken as a foreign language

109- In Egypt and Indonesia English is widely used ……… .
1) in everyday life 2) in government 3) by its native speakers 4) as a foreign language

110- If people in a country don't use English within their government and everyday life, ………. .
1) they are not in the second group of countries
2) they are native speakers of English
3) their number of English speakers is as many as one billion
4) their history has been directly touched by one of the Englishـspeaking civilizations

  

  
111- .......... you like it or not, you'll have to study more.

1) As 2) Whether 3) When 4) Because
112- I'll phone you again .......... I get home.

1) unless 2) since 3) when 4) because
113- .......... I've been absent for a week, I've missed so many classes.

1) Whether 2) While 3) Since 4) Unless
114- The question is .......... it would be safer to leave them there or in the car.

1) as 2) since 3) when 4) whether
115- Today, we can .......... a large amount of information on a hard disk.

1) release 2) realize 3) improve 4) store
116- Our plans need to be .......... to answer the needs of everyone in our company.

1) regular 2) flexible 3) serious 4) imperative
117- The war in Iraq has become the .......... of international attention.

1) focus 2) shape 3) opinion 4) result
118- The report .......... the different types of home computer available.

1) protects 2) compares 3) increases 4) informs
119- You can't always .......... buses arriving on time

1) concentrate on 2) take off 3) find out 4) depend on
120- Stop shouting, and let's discuss this problem .......... .

1) reasonably 2) smoothly 3) brilliantly 4) continuously

 دانشگاهی انگلیسی پیش
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fی نمودار تابع با ضابطهـ   121 (x) |x|[x]با شرط x  1 ](دام است؟ ك 2 .)ح استينماد جزء صح[

  

  

  
  

٤  )٣  ) ٢  ) ١(  
  

گرـ   122 log/ا  43 0،/log 7 0 log/ و8 28 1 logد، مقدار باش4
3
49

3 12
دام است؟ك 

١(7
15

  ٢(8
15

  ٣(11
15

  ٤(13
15

  

گرـ   123 )cot/ا )

 

3
0 75

2
 تا٠ن ي بیا هي زاو و

4
)sin باشد، مقدار ) 2 دام است؟ك

١(/0 82  ٢(/0 92  ٣(/0 96  ٤(/0 99

حاصلـ   124
sin( x y) sin( x y)
cos( x y) cos( x y)

  
  

2 2

2 2
دام است؟ك 

١(tan x2  ٢(cot x2  ٣(tan x2 2  ٤(cot x2 2

a),ی در بازهـ   125 b)نمودار تابع xy | | 1
2

bن مقداريتر شيب. رديگ ی قرار مy2ر خطي ز a دام است؟ك

٩) ٤  ٨) ٣  ٧) ٢  ٦) ١

گر بهـ   126 ی  رابطهy و x یقي هر عدد حقیازا ا
f (x)

f (xy)
y

برقرار بوده و f ( )30 f باشد، مقدار20 ( y)دام است؟ك 40( )0

٣٢) ٤  ٢٥) ٣  ١٥) ٢  ١٢) ١

ُرو، برد تابع به  رویها با توجه به نمودارـ   127
fgf
g

 دام است؟ك

١(,{ }3 1
2

    ٢(,{ }3 0
2

  

٣(, ,{ }3 0 1
2

    ٤(, ,{ }30 1
2

گرـ   128 fا (x) x  g(x) و21 xتابعی  باشد، دامنه (f g)of دام است؟ك

١(,[ ]1 1    ٢(,[ ]1 2  

٣(,[ ]2 1    ٤(,[ ] { } 1 1 0

دام است؟ك آن یقطرها است، تعداد  1910ها  از آنيكی محدب بدون ی ضلعn يک ی داخلیايمجموع زواـ   129

٧٧) ٤  ٥٤) ٣  ٦٥) ٢  ٤٤) ١

BFل داده شدهكدر مثلث شـ   130 BD،DC ECوˆFDE40رأس ی هيزاو.  است A دام است؟ك

١(90    ٢(80  

٣(100    ٤(110

ل مثلـث كم شده است و مطـابق شـي تقسی قسمت مساو٤االضالع به  یهر ضلع مثلث متساوـ   131

MNPمساحت .  درون آن قرار گرفته استMNP از مساحت یسرك چه ABC؟ است

١(3
4

    ٢(9
16

  

٣(5
16

    ٤(7
16

 یضـلع مساحت هـشت. ميا ردهكهم وصل  ًا بهي اضالع را متوالیها  وسطیدر هشت منتظمـ   132

 است؟ هي اولی از مساحت هشت ضلعیسركد آمده چه يتر پد کوچك

١(2 2
2

  ٢(2 2
2

  ٣(2 2
4

  ٤(2 2
4

ریاضیات
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. مينـك ی وصل مـCD ی  وسط قاعدهO ی  به نقطهB از رأس ABCDاالضالع  یدر متوازـ   133

االضالع است؟ ی از مساحت متوازیسركمساحت قسمت هاشورخورده چه 

١(5
12

  ٢(1
3

  ٣(1
4

  ٤(7
16

  

ه مثلـث كـ قرار گرفتـه اسـت ی طورABCDل ي از مستطAB ی  قاعدهی روM ی نقطهـ   134

MDCضلع متوسط مثلث ی اندازه. باشد یه ميالزاو  قائم MDC دام است؟ك

١(2 5    ٢(4 5  

٣(5 2    ٤(8 2  
  

  

گرـ   135 tanا a75باشد، حاصل عبارت 
sin sin

sin cos





3 75 2 105

165 255

 

 
دام است؟ك 

١(/ a1 5  ٢(/ a1 5  ٣(/ a2 5  ٤(/ a2 5  

 است؟دام تابع برابر باك ی دامنهـ   136

١(f (x) x x   ٢(g(x) sin
x

 3 1  ٣(h(x) log(x )  23  ٤(k(x) log(x ) 2 1

گرـ   137 fا (x f (x)) f (x) 2و f ( )1 f باشد، مقدار3 ( دام است؟ك 10(

٢  ١٢) ١(12  ٤  ١٥) ٣(15

. مينـك ی بر سه ضلع رسم ميی را درون مثلث در نظر گرفته و عمودهاO دلخواه ی نقطه.  است60 هين زاويتر ه بزرگك یدر مثلثـ   138

: سه عمود برابر است بایها مجموع طول

ط مثلثيمح) ٤  ثلثط مينصف مح) ٣   ارتفاع مثلثيک) ٢   ضلع مثلثيک) ١

 از یسركـمـساحت قـسمت هاشـورخورده چـه .  استکوچك ی  بزرگ سه برابر قاعدهی ل داده شده، قاعدهك شی در ذوزنقهـ   139

باشد؟ یمساحت ذوزنقه م

١(1
9

  ٢(1
16

  ٣(1
12

  ٤(1
18

  

دام است؟ك ارتفاع بزرگ ی  اندازه۶ و ۵ و ۵ به اضالع ABCدر مثلث ـ  140

١(/5 4  ٢(/3 6  ٣(/4 8  ٤(/2 4  
  

  
؟ وسط استی ز دستهكتر از مر شي آخر چند واحد بی ز دستهكمر. اند  شدهیبند  دسته طبقه٧، در ٢٨رات يي تغی  با دامنهی آماریها دادهـ   141

١٦) ٤  ١٥) ٣  ١٢) ٢  ٨) ١

 وسط باشند، ارتفاع مربوط بـه ی ها در دسته  داده%12، اگرمقابلبا توجه به جدول ـ   142

؟دام استك وسط ی متناظر با دسته)  مطلقیبرحسب فراوان (یا لهينمودار م

٧ )٢    ١٠) ١  

٣) ٤    ٥) ٣  

دام است؟كانه يرو، اختالف مد و م به  رویا لهيبا توجه به نمودار مـ   143

١) ١      

٢(/0 5  

٢) ٣  

٤(/2 5  

0/ها  آنی نسبی عدد اول وجود داشته باشد و فراوان۱۲ ، تعداد n تا ١اگر از ـ  144 ؟قدر است ها چه ن آنيب در بك مربوط به اعداد مری نسبیوان فرا باشد،3

١(/0 3  ٢(/0 7  ٣(17
40

  ٤(27
40

ی هيه با زاوك يیها ، اختالف تعداد دادهیا رهيدر نمودار داـ  145
72ی هيه با زاوك يیها  و داده

45؟ها است ل دادهكشوند، چند درصد تعداد  یش داده مي نما

7/)٢   درصد٦) ١ 9/)٤   درصد٨) ٣   درصد5  درصد5

nیها  دادهی انهيمـ   146
, , ,x x x  

1 2
1 1 14 4 4
3 3 3

 یها  دادهی انهيم.  است٢ برابرn
, , ,x x x  

1 2
1 1 13 3 3
4 4 4

 ؟دام استك

٢  ١) ١(/1 5  ٤  ٢) ٣(/2 5

17/یها ار دادهيانحراف معـ   147 17/ و09 17/ و07 17/ و05 17/ و03 ها است؟ رات آنييب تغي چند برابر ضر01

١(/17 03  ٢(/17 04  ٣(/17 05  ٤(/0617

 یدانشگاه پیش ریاضیات

  حدود دسته  ١ ـ ٥  ٥ ـ ٩  ٩ ـ ١٣  ١٣ ـ ١٧  ١٧ ـ ٢١

x3 5  ١٧  x۷  فراواني تجمعي  ٣  

 پایه ریاضیات
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1ی آماریها  از دادهيکاز هرـ   148
5

ند؟ك ی میرييها چه تغ انس دادهي وار.مينك یم مك آن را 

1)٢  .ماند یثابت م) ١
5

0/)٣  .شود یم مك  0/)٤  .شود ی برابر م4 .شود ی برابر م64

دام است؟كها،  ن دادهيت ارايي تغی دامنه.  است١٦٠ها   و مجموع مربعات آن٤٠ برابر ی آماری  داده١٠مجموع ـ   149

١٦) ٤  ٨) ٣  ٤) ٢  صفر) ١

؟ها بدون واحد است ن دادهير در مورد ايدام شاخص زك.  استcm173 وcm162 ،cm165 ،cm170آموز برابر  دانش٤طول قد ـ   150

  راتييب تغيضر) ٤  انسيوار) ٣  نينگايم) ٢  انهيم) ١

  
  .است ............. ی  بر عهدهیزك مری دستگاه عصبی هيو تغذ.............  مننژ از جنس ی هين اليتر یخارجـ   151

   مننژیاني می هي ـ الیونديبافت پ) ۲  ی نخاعیع مغزي ـ مایبافت عصب) ۱
   مننژی داخلی هي ـ الیونديبافت پ) ۴   مننژیاني می هي ـ الیبافت عصب) ۳

  .بدن انسان قرار دارند............. و ............. ب در بخش يترت ، به»دو سر ران«و » دو سر بازو «یها چهيماهـ   152

ی ـ پشتیپشت) ۴  یمك ـ شیمكش) ۳  ی ـ پشتیمكش) ۲  یمك ـ شیپشت) ۱

   است؟کي دامكً آن، اساسا به علت وجود یها پس از بهبود ون، ساليعدم ابتال مجدد به اورـ   153

  ونيژن اور ی مولد پادتن ضد آنتیها تيپالسموس) ۲   در گردش خونی اختصاصیها پادتن) ۱
  ونيروس اوري ضد وی اختصاصی شندهك T یها سلول) ۴  ونيژن اور ی آنتیها رندهي گی دارایا  خاطرهیها  سلول )۳

  .شود یمحسوب م............. ت ك حری، نوع.............ـ   154

  یونه در اثر برخورد حشره ـ لرزه تنجياه ديبسته شدن برگ گ) ۲  یاه حساس پس از لمس ـ بساوش تنجي گیاه بسته شدن برگ) ۱
ی گل الله در روز ـ شب تنجیها باز شدن گلبرگ) ۴  یشي به سمت نور ـ گرایاهيت سلول گكحر) ۳

  .شوند یآن م........ .....ً، الزاما باعث یناپسي پس سیها  پس از اتصال به نورونی عصبیها دهنده انتقالـ   155

ل عمل در يجاد پتانسيا) ۴ ی غشايكیتركل الير پتانسييتغ) ۳  ردنكفعال ) ۲  ردنكمهار ) ۱

  ............. انسان، یمنيروس نقص ايو  است؟نادرستدام عبارت كـ   156

  .شود یها م تي از لنفوسیاهش تعداد خاصكباعث ) ۲  . شودT یها تينترفرون از لنفوسيتواند باعث ترشح ا یم) ۱
  . شود ی هومورال نمیمنيسبب بروز پاسخ ا) ۴  .، از مادر به نوزاد منتقل شودیردهين شيتواند در ح یم) ۳

   دارند؟یتيب چه وضعيترت به» سطح قشر مخ«و » يیاي بویها ُلب« با مغز انسان، ی استخوانی مغز ماهی نسبی سهيدر مقاـ   157

تر مكتر ـ  کوچك) ۴  تر مكتر ـ  گبزر) ۳  تر شيتر ـ ب کوچك) ۲  تر شيتر ـ ب بزرگ) ۱

  .نديآ یدر م............. به حالت ............. دن يوجود دارند، در هنگام شن............. ه در گوش ك يیها چهيدر خفاش، ماهـ   158

   ـ اصوات بلند ـ انقباضیانيم) ۲   اصوات بلند ـ انقباضک ـ پژوایانيم) ۱
 ـ اصوات بلند ـ استراحتیدرون) ۴  ت اصوات بلند ـ استراحک ـ پژوایدرون) ۳

  ............. شوند،  یز ترشح مير ه از غدد درونك یمواد  است؟نادرستدام عبارت كـ   159

  .شوند ی محسوب ميیايمي شيک پینوع) ۲  .شوند ی هدف خود میها رد سلولكر عملييباعث تغ )۱
. شوند ی میبافت انيع ميرد ماابتدا وا) ۴  .نندك عمل ی عصبی دهنده توانند به عنوان انتقال یم) ۳

  ؟ستينح يها صح ر در مورد اسفنجيدام عبارت زكـ  160

  . هستندیتك حری لهيفاقد وس) ۲  . دارندیسلول  و سپس درونیسلول ابتدا گوارش برون) ۱
گوسی  با واسطهیراختصاصي دفاع غيیتوانا) ۴  .گانه را دارندي بیها وند بافتي پس زدن پيیتوانا) ۳ . ندها را دار تي فا

  .ندارند ینقش............. روفاژها در كماـ   161

 صفرای رنگی د مادهيتول) ۴ ی سرطانیها ن بردن سلولياز ب) ۳  ملك میها نيردن پروتئكفعال ) ۲  ند التهابيفرا) ۱

ه، ي قرنیها ت سلولي حاصل از فعالی دفعCO2و............. ًما از يه، مستقي قرنیها  سلولیاز برايژن مورد نيسكدر چشم انسان، اـ   162

  .شود یم............. ًما وارد يمستق

هيه ـ زالليزالل) ۴  هيه ـ زجاجيزجاج) ۳  رگيرگ ـ مويمو) ۲  رگيه ـ مويزجاج) ۱

  ؟ستيناپوال درست ك ی  دربارهيک دامكـ   163

  .، نقش داردی در اطراف ماهکن و متحركص اجسام سايدر تشخ) ۱
  . قرار داردی ماهی است و در خط جانبيكیانك میها رندهي گیدارا) ۲
  .د اطراف آن نقش داريكیترك الیها ندايص مي، در تشخیماه ها، مانند گربه ی از ماهیدر بعض) ۳
. شود ی ميکه توسط ارتعاشات آب تحرك است یدار  مژهیها  سلولیدارا) ۴

  .شود یه ميلكاز ............. و .............  خون، باعث pHش يدر انسان، افزاـ   164

  ربناتيكش بازجذب بي ـ افزاHش ترشحيافزا) ۲  ربناتيكاهش بازجذب بك ـ Hاهش ترشحك) ۱

ربناتيكش بازجذب بيا ـ افزHاهش ترشحك) ۴  ربناتيكاهش بازجذب بك ـ Hش ترشحيافزا) ۳
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  .............ب در تمام حشرات، كچشم مر  است؟نادرستدام عبارت كـ   165
    .ل شده استكي تشیه و عدسي قرنیادياز تعداد ز) ۱

  . استیارچكات شكن حريتر يیص جزيقادر به تشخ) ۲

  .شود ی ميینايدان بي مختلف میها  از بخشييكیر موزايجاد تصويباعث ا) ۳

.شود یده، مي فرابنفش بازتابیها و پرتوها ت رنگيباعث رو) ۴

  .............ن، يابت وابسته به انسوليدـ   166

  . استیمنيخودابيماری  ینوع) ۲  .شود یجاد مي ایًمعموال پس از چهل سالگ) ۱

.ن استيروابسته به انسوليابت غيتر از د عيشا) ۴  .ن استي انسولیها رندهياهش تعداد گك از یناش) ۳

  ؟دهد ینم رخ یراراديصورت غ ند بهيدام فراك مثانه، ی وارهي دیششك یها رندهي گيک، در هنگام تحر فرد بالغ و سالميکدر ـ   167

  زراهي می  دهانهیباز شدن اسفنگتر داخل) ۲   مثانهی هي تخلیاس نخاعكفعال شدن انع) ۱

 مثانهی هي تخلیاس نخاعكمهار انع) ۴   ادراری هي تخلیز مغزك به مرایام عصبيارسال پ) ۳

  هاست؟ ل عمل نوروني پتانسیمنحن» رو نييپا«و » باالرو« ب، علت ثبت بخش يترت  بهيک دامكـ   168

  م به داخل نوروني پتاسیها ونيرون نورون ـ ورود يم به بي سدیها ونيخروج ) ۱

  م به داخل نوروني سدیها ونيرون نورون ـ ورود يم به بي پتاسیها ونيخروج ) ۲

  رون نورونيم به بي پتاسیها ونينورون ـ خروج م به داخل ي سدیها ونيورود ) ۳

رون نورونيم به بي سدیها ونيم به داخل نورون ـ خروج ي پتاسیها ونيورود ) ۴

   جامد دفع شود؟یل بلورهاكتواند به ش یدار، م تروژني نی اصلی دفعی دام جانور، مادهكدر ـ   169

یوسه ماهك) ۴  هكمگس سر) ۳  وزغ) ۲  اسب) ۱

  تر است؟ يک نزدی پستانی ترقوی جناغی چهيز، به ماهير  از غدد درونيک دامكـ   170

زيپوفيه) ۴  آل نهيپ) ۳  دييرويت) ۲  موسيت) ۱

  ؟ستيناهان درست يد در گي در ارتباط با مواد زايک دامكـ    171

  .ابندي یاه تجمع مي گی  مردهیها ، در بخشی از مواد دفعیبرخ) ۱

  .شوند یزا م یمارير عوامل باهان، باعث مقاومت در برابي در گی از مواد دفعیبعض) ۲

  .شوند یاه دفع مي از گی، با صرف انرژیسمي متابولین مواد دفعيتر شي بیمقدار اضاف) ۳

.ابندي تجمع ی سلولیها وارهيتوانند در د ی می، مواد دفعیاهان علفيدر گ) ۴

  .............، يیم غذايد در رژيمبود كن، در صورت يدر بالغـ   172

  .ابدي یش حجم ميد، افزاييروي تی غده) ۲  .شود یجاد مي وزن اشي پوست و افزاكیخش) ۱

. شود ی میمبود انرژكش ضربان قلب و يباعث افزا) ۴  .شود یجاد مياهش وزن اك و یقرار یب) ۳

   است؟نشدهان ي بیت جاندار، به درستك در حريک دامكنقش ـ   173

  . نقش داردی عالوه بر صعود، در تداوم پرواز غاز وحشکبال) ۱

  . در آب نقش داردیت ماهكر جهت حريي، در تغی لگنی لهبا) ۲

  .شود ی مكیرم خاكتر شدن بدن  وتاهك، باعث كیرم خاك در یانقباض عضالت حلقو) ۳

. شود یچه به استخوان ران مي ماهی انقباضیروي دو سر ران، باعث انتقال نی چهي ماهیزردپ) ۴

  .............در ملخ، ـ   174

  . استی موازیمل مغز و دو طناب عصب، شایزك مریدستگاه عصب) ۱

  . نداردی تنفسی در انتقال گازهایچ نقشيدستگاه گردش خون، ه) ۲

  . قرار داردینيتكي یا نهي زمی ه در مادهكن است ي از جنس پروتئیرونيلت بكاس) ۳

. شود ی در روده انجام ميی غذا در معده و جذب مواد غذايیايميگوارش ش) ۴

  .ابدي یش ميافزا............. خون، ترشح ...... .......اهش كدر صورت ـ   175

  یغلظت ـ هورمون ضد ادرار) ۴  نيتون یلسكم ـ يلسك) ۳  م ـ آلدوسترونيسد) ۲  نيز ـ انسولكگلو) ۱
  

  
  ؟شود ینمند انجام يدام فراك انسان، یها  در نفرونی هومئوستازیدر طـ   176

  م از بخش باالرو هنلهيبازجذب فعال سد) ۲  دهيچي پیها  در لولهHترشح) ۱

  يک نزدی دهيچي پی ربنات از لولهيكبازجذب فعال ب) ۴   هنلهی از بخش صعودNaClفعال  ريبازجذب غ) ۳

  .............شود،  ی ميکت سر تحرير موقعييه در اثر تغك از گوش یدر انسان، بخشـ   177

  .دارددار است و در حلزون گوش قرار  ک مژیها  سلولیحاو) ۱

  .ندك یافت مي دریاني گوش میها ق استخواني صماخ را از طری ارتعاشات پرده) ۲

  .ل شده استكيره تشيدا مي نی است و از سه مجرايكیانك میها رندهي گیدارا) ۳

. شود یسان ميكپور استاش يرد شك دو طرف آن، توسط عملیفشار هوا) ۴
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  ح است؟ين صحي مورفی  دربارهيک دامكـ   178

  .شوند یام درد به مغز، آزاد مي پی دهنده  انتقالی نخاعیها ناز نورو) ۱

  .شود ی حامل درد به نخاع میام عصبيمانع از انتقال پ) ۲

  .شوند ی درد در مغز، متصل و مانع احساس درد میني پروتئیها رندهيبه گ) ۳

.شوند یام درد به مغز مي متصل و مانع از انتقال پی نخاعیها به نورون) ۴

   بدن دورتر است؟یدام بخش مرتبط با دستگاه دفع ادرار، از سطح پشتكن، در انساـ   179

مثانه) ۴  یزنايم) ۳  هيلكاهرگ يس) ۲  هيلكسرخرگ ) ۱

  .............اج، كاه ي گی  گردهی  با دانهیمنين برخورد دستگاه ايبالفاصله پس از اولـ  180

  .شود ی میم آلرژي باعث بروز عالن، ترشح ويستاميه) ۲  .شود یها متصل م تيآلرژن به سطح ماستوس) ۱

.شود ید مي هومورال، فعال و پادتن تولیمنيا) ۴  .رنديگ یها قرار م تي سطح ماستوسیها بر رو پادتن) ۳

ه با عالمت سؤال مشخص ك یبخش. دهد ی استخوان دراز را نشان ميک از ساختار یل مقابل، قسمتكشـ   181

   دارد؟یتر شي شباهت بيکدام ك با یشده است، از نظر بافت

 گوشی الله) ۴  ی نایوزك مویغشا) ۳  لي آشیزردپ) ۲  ر پوستيز) ۱

  ؟افتد ینمر اتفاق يع زي از وقايک دامكزاز، كسن كق نوبت دوم وايپس از ترزـ   182

  ها تيترشح پادتن توسط پالسموس) ۲   خاطرهB یها ژن توسط سلول ی آنتيیشناسا) ۱

  ها تيژن به سطح پالسموس یاتصال آنت) ۴   خاطرهB یها ل مجدد سلولكيتش) ۳

  ؟افتد ینمر اتفاق يع زي از وقايک دامكن، يريابت شيح دينترل صحكدر صورت عدم ـ   183

  اهش حجم پالسماك) ۲  دهايسريگل ی تری هيش تجزيافزا )۱

یز تشنگك مريکتحر) ۴  هيلكربنات در يكاهش بازجذب بك) ۳

   است؟نادرست MS یماري، در مورد بيک دامكـ   184

  .ات بدن شودك حریتواند باعث اختالل در هماهنگ ی مخچه، میدر صورت گرفتار) ۱

  . شودیماريم بين رفتن عاليتواند باعث از ب ی، میماري بی ا پس از حملهيگل  نورویها  ت سلوليفعال) ۲

گرفتار) ۳   . شوديینايتواند باعث اختالل ب ی، ميیناي عصب بیبا

. دارد شباهت يکابت نوع ي، با دیمارين بيجاد اياساس ا) ۴

  ............. چشم قرار دارد، ی رهك یه در امتداد محور نوركه كي از شبیدر چشم سالم انسان، بخشـ   185

  . استی نوریها رندهيفاقد گ) ۲  . از چشم استیام عصبيمحل خروج پ) ۱

.ها ترشح شده است رگيه از موك است یع شفافيدر تماس با ما) ۴  .ق نقش داردير دقيجاد تصاويدر ا) ۳

ه بـا ك یر، توسط بخشي زیها تي از فعاليک دامك. دهد یل مقابل مغز انسان را نشان مكشـ   186

  شود؟ یعالمت سؤال مشخص شده است، انجام م

  يیايام حس بويپردازش پ) ۲   ی به لوب پس سريینايام بيارسال پ) ۱

هيلك فوق ی  غدهیت بخش قشريم فعاليتنظ) ۴    م ضربان قلبيتنظ) ۳

   است؟نشدهان ي بین به درستدام هورمون و اثر آكـ   187

   در دسترسیش انرژيزول ـ افزايورتك) ۲  هيلكم در يش ترشح پتاسيآلدوسترون ـ افزا) ۱

یش مقدار منبع انرژين ـ افزايانسول) ۴  هيلكم در يلسكاهش بازجذب كن ـ يتون یلسك) ۳

  . هدف قرار داردیها سلول.............  آن ی رندهيشود و گ یساخته م ............. ی آندوپالسمی هك، توسط شب.............ـ   188

گون ـ زبر ـ درونكگلو) ۱ ین ـ صاف ـ بر رويانسول) ۴  استروژن ـ صاف ـ درون) ۳  ین ـ زبر ـ بر رويسكرويت) ۲  ا

  ..................ها،  چهي سر، انقباض ماهیبردار در هنگام باال نگه داشتن وزنه در باال  وزنهيکدر ـ   189

  . شود یها م چهيم شدن طول ماهكه در مقابل آن وجود دارد، باعث ك یديمت شدبه علت مقاو) ۱

  .ندك یر مييچه تغيشش ماهكست و فقط يچه همراه نير طول ماهييبا تغ) ۲

  .شود یشش آن مكچه و ثابت ماندن يوتاه شدن طول ماهكباعث ) ۳

  . شود یت سر و تنه مي و حفظ وضعیا چهيباعث تونوس ماه) ۴

  ؟ستين ی ـ جسمی روحیا دراز مدت فشارهايوتاه مدت كز اثرات ، ايک دامكـ  190

ها ان خون ششيش جريافزا) ۴  م خونيش پتاسيافزا) ۳   ی التهابیندهاياهش فراك) ۲  ش قند خونيافزا) ۱

  شود؟ یل مكيجا تشكاء دور در ير اشيب تصويترت ، بهکني، پس از برداشتن ع»ني بيکنزد«و » نيدورب«در چشم ـ   191

  هكيه ـ پشت شبكي شبیجلو) ۲  هكي شبیه ـ جلوكيب شیبر رو) ۱

هكي شبیه ـ جلوكيپشت شب) ۴   هكيه ـ پشت شبكي شبیبر رو) ۳

  .............شود،  یژن ترشح م یه در پاسخ به آنتك یا  خاطره، مادهBم سلول يپس از تقس  است؟نادرستدام عبارت كـ   192
گلوب) ۱   . شودیراختصاصيت دفاع غيتواند باعث تقو یم) ۲  .باشد ین و محلول در خون مياز جنس گاما

. رديگ ی خود قرار می  سازندهیها ژن، در سطح سلول ی آنتی رندهيبه عنوان گ) ۴  .شود ی زبر، ساخته و فعال می آندوپالسمی هكدر شب) ۳
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  ؟ندارداز ي نATPز يدرولي انسان، به هی هيلكند در يدام فراكـ   193

  ی نفرونیم به فضايون پتاسيترشح ) ۲  يکنزد ی دهيچي پی ن از لولهيستئيبازجذب س) ۱

   ادراری نندهك  جمعی بازجذب اوره از لوله) ۴  م بخش باالرو هنلهي از قسمت ضخNaClبازجذب ) ۳

  .شوند ی آزاد می عصبیها نندهك ، مهار.............ِناپس ير زانو، در محل سي زیاس زردپكر انعي مسیدر بررسـ   194

   آنیها وني دو سر ران با میتكنورون حر) ۲   آنیها ونيا م چهار سر ران بیتكنورون حر) ۱

 چهار سر ران با نورون رابطی نورون حس )۴   دو سر رانیتكنورون رابط با نورون حر) ۳

 ینـرژو ا.............  دفع بـه آب یباشد، برا ............. یني تعداد گروه آمیدار، دارا تروژني نی اصلی دفعی در جانوران، هر چه مادهـ   195

  .اج استياحت............. 

  تر مكتر ـ  مكتر ـ  شيب) ۴  تر مكتر ـ  شيتر ـ ب مك) ۳  تر شيتر ـ ب شيتر ـ ب شيب) ۲  تر شيتر ـ ب مكتر ـ  مك) ۱
  

  
ن داشـته باشـد، يتـيُا ارنين يتروليردن سكاج به اضافه ي رشد احتی نوروسپورا، براکپك ی دهي هاگ پرتو دیه نوعك یدر صورتـ   196

  ًر الزاما در هاگ مختل شده است؟ي زیها نشك از وايک دامك

  نيتيُ به ارنx ی ش مادهيل پيتبد) ۲    ن ينين به آرژيتروليل سيتبد) ۱

  نينين به آرژيتيُل ارنيتبد) ۴    نيترولين به سيتيُل ارنيتبد) ۳

  .............شود،  یننده متصل مك ن مهاريتوز به پروتئكه آلوالك ی، زمانیالك. ِدر اـ   197

  .شود یننده به اپراتور متصل مك مين تنظيپروتئ) ۲  . ابندي یاهش مكتوز ك الی نندهك  جذبیها ميغلظت آنز) ۱

  .ابدي یش ميتوز افزاكز اليدروليه) ۴  .شود یمراز م ی پلRNAم يت آنزكمانع حر) ۳

  ؟ستينح يوفاژها صحي ترك بای ، دربارهيک دامكـ   198

  .شود یر ميثكزبان تي آن در سلول میDNA، یترك بایساز  پس از آلوده) ۲  .رنديده قرار بگتور مورد استفاكتوانند به عنوان و یم) ۱

  . شوند یر ميثكها ت ، در آنیوتياركوي یها ردن سلولكبا آلوده ) ۴  . آن استیDNAاج به برش يب، احتكي نوترDNAجاد ي ایبرا) ۳

دام مطلـب در كـشـوند؛  ی حذف مRNAها از  رونوشت آن، یسيه پس از رونوك وجود دارد DNA در ی جاندار، مناطقیدر نوعـ   199

  ؟ستينح ين جاندار صحيمورد ا

  .مراز باشد ی پلRNAم ي نوع آنز۳ یتواند دارا یم) ۱

  . باشدیسيًن جاندار، غالبا در هنگام شروع رونويان ژن در ايم بيتواند تنظ یم) ۲

  .رديز صورت بگي پس از ترجمه نین جاندار، حتيان ژن در ايم بين است تنظكمم) ۳

  . به نام اپراتور استيیها  بخشی خود، دارایها ًحتما در ژن) ۴

  :شود ی متصل مکوچكبوزوم به بخش يه بخش بزرگ رك یا ، در لحظهیساز نيند پروتئيدر فراـ   200

۱ (tRNAگاه يگر، از جا  آغازPبرقرار شده استیديوند پپتين پياول) ۲  . خارج شده است .  

  . گر جدا شده است  آغازtRNAن از يونيمت) ۴  . وجود ندارديیtRNAچ ي، هAگاه يدر جا) ۳

  ؟ستينح ي صحيک دامكتروفورز در ژل، ك توسط روش الDNA قطعات یند جداسازيدر فراـ  201

  .شود یها به سمت قطب مثبت مDNAت تمام ك در ژل، باعث حريكیتركدان الي میبرقرار) ۱

  .رنديگ یف در ژل قرار مي رديکدر اندازه،   همیهاDNAتروفورز، كپس از اتمام ال) ۲

  .رديگ یها صورت م  آنيكیترك و بار الیولك براساس وزن مولDNA قطعات ین روش، جداسازيدر ا) ۳

  . شود یگر ميد يکها از   آنی در ژل، باعث جداسازDNAت قطعات كاختالف در سرعت حر) ۴

   است؟نادرستدام عبارت كـ  202

  .............بوزوم است، ي به رDNAول حامل اطالعات كه مسئول ساخت مولك یمي، آنزيیقاي آفری  قورباغهی بدنیها در سلول

  . استر را داردی فسفودیوندهاي پی برقراريیتوانا) ۲  . استکوچك یهاRNA از یمسئول ساخت برخ) ۱

  .  را داردی چند ژنRNA ساختن يیتوانا) ۴  .از داردي نیسي راه انداز، به عوامل رونويی شناسایبرا) ۳

  شود؟ یافت مين بخش ي در ایثر چند رمز وراثتكن وجود نداشته باشد، حداي، گوانDNA از یه در بخشك یدر صورتـ  203

۱ (۲۷  ۲ (۸  ۳ (۶  ۴ (۹

  ؟فتادين اتفاق يک دامكر، يوهن و باكشات ي آزمایدر طـ  204

  یوتياركويروموزوم ك يک ژن از یردن نوعكجدا ) ۲  يكی ژنتی  شدهیورز ن جاندار دستيش اوليدايپ) ۱

  یوتياركوي جاندار یها  در ژنيكی ژنتیورز دست) ۴  یوتياركمراز پرو ی پلRNA توسط یوتياركوي ژن یسيرونو) ۳

  ؟ستين نوروسپورا کپك یتوم بر رويدل و تيشات بي، جزء مراحل آزمايک دامكـ  205

گ) ۱   املكاشت كط ي، به محیمثل جنس دي حاصل از تولیها انتقال ها

گ) ۲   املكشت كط يده به محي د پرتویها انتقال ها

گ) ۳   شت حداقلكط يامل به محكشت كط ير شده از محيثك تیها انتقال ها

گ) ۴   شت حداقلكط يده به محي پرتو دیها انتقال ها

دانشگاهی  پیش شناسی زیست
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  .............ن جهش، ي شده است؛ در اثر اACG به ACA یل رمز وراثتي باعث تبدینين، جهش جانشي پروتئیدر بخش رمزگردان نوعـ  206

  .ندك یر ميي حاصل تغ نيدها در پروتئينواسيب آميترت) ۲  .ندك یر ميي خواندن تغیچوب الگو چهار) ۱

.  تفاوت داردیعين طبيد با پروتئين جديرد پروتئكعمل) ۴  .جاد نخواهد شديان ژن اي در بیريتأث) ۳

  ؟دافت ینم اتفاق mRNA یبوزوم بر روي ريیجا ن جابهيند در حيدام فراك، یساز ني پروتئیدر طـ  207

Pگاه يد از جاينواسي فاقد آمیtRNAخارج شدن ) mRNA   ۲د در طول يلئوتك سه نوی بوزوم به اندازهي ریش رويپ) ۱
Aگاه يد به جاينواسي حامل آمیtRNAورود ) P  ۴گاه ي به جایديپپت ی پلی رهي متصل به زنجیtRNAانتقال ) ۳

  .شود ینمد محسوب ي پالزمیها یژگي، از و.............ـ  208

  یتركروموزوم باك متفاوت با یها وجود ژن) ۲  ها یترك مستقل در بای همانندسازيیتوانا) ۱

ها یترك بای  حضور در همهيیتوانا) ۴    یساختار حلقو) ۳

  ؟شود ینم محسوب یا  جهش نقطهی، نوعيک دامكـ  209

   ژنيکد از يلئوتك نویحذف تعداد محدود) ۲  گريد نوع ديلئوتكد با نويلئوتك نويکعوض شدن ) ۱

DNA ژن از يکحذف ) ۴  د به ژنيلئوتك نويکاضافه شدن ) ۳
  .............د ي، بایردن ژن خارجكلون ك یبراـ  210

  .ن بردياند، از ب ردهكب را جذب نكي نوترDNAه ك يیها یتركبا) ۱

  .نندك یها، همانندساز یتركب در باكي نوتریدهايپالزم) ۲

  .ب شوندكي نوترDNAبه جذب ب، موفق كي نوترDNAها در مجاورت  یتركتمام با) ۳

  . وفاژها انجام شوديتركًها، حتما توسط با یتركردن باكآلوده ) ۴

  ن مقدم است؟يري بر سايک دامكب، كي نوترDNAن ساختن يدر حـ   211

یدروژنيوند هي پیبرقرار) ۴  یدروژنيوند هيستن پكش) ۳   استریوند فسفودي پیبرقرار) ۲   استریوند فسفوديستن پكش) ۱

  ؟شود ینمافت ي یسيان رونويگاه پاير جا، ديک دامكـ   212

گروه فسفات) ۴  ليوراسي یباز آل) ۳  بوزي ریسكدئو) ۲   استریوند فسفوديپ) ۱

  ؟شود ینم محسوب EcoRIم يص آنزيگاه تشخي جایها یژگي، از ويک دامكـ   213

  صيگاه تشخي جایوس در دو رشته ك معیها یوجود توال) ۲    یديلئوتك شش جفت نویتوال) ۱

   آنی بر روEcoRIرد ك حاصل از عملی  چسبندهید، در هر انتهايلئوتك نو۵وجود ) ۴   آنی بر روEcoRIرد ك چسبنده در اثر عملیجاد دو انتهاي اتيقابل) ۳

  .شود یترجمه م............. ند ترجمه، يدر هنگام فراـ   214

دونك به یراثترمز و) ۴  دونك یدون به آنتك) ۳  دينواسيدون به آمك) ۲  دينواسي به آمیرمز وراثت) ۱

ننده وجود دارد و حاصـل ك ن مهارينوع پروتئ............. ن اپران، يت ايم فعالي تنظی وجود دارد؛ برای ژن ساختار۵ اپران، یدر نوعـ   215

  .است ............. mRNA.............  آن، یسيرونو

ی ژنک ـ پنج ـ تپنج) ۴  ی ـ چند ژنيک ـ يک) ۳  ی ـ چند ژنيکپنج ـ ) ۲  ی ژنک ـ پنج ـ تيک) ۱

  
Mی نـهي بـه سـطح آSI یل مقابل پرتوكدر شـ   216

1
 بازتـابش از سـطح یپرتـو. تابـد ی مـ

سازد؟ ینه مين آي با سطح ایا هي، چه زاوM2ی نهيآ

  45)٢    صفر) ١

٣(60    ٤(90

دار با  بي سطح شی هيزاو.  تخت قرار داردی نهي آيک در مقابل یء قائمیل مقابل شكدر شـ   217

عمود شود؟ AB یبر راستا ABر ي تصویابد، تا راستايش يافق چند درجه افزا

٦٠) ٢    ٣٠) ١  

١٥) ٤    ٤٥) ٣ 

 ٣٠اگـر جـسم را .  برابر طـول جـسم اسـت٣ل شده، كي تشی هي طول ساوار قرار دارد وي و دیا  منبع نور نقطهيکن ي بیدركجسم ـ   218

؟متر است یوار برابر چند سانتي نور از دی  چشمهی فاصله. شود ی برابر طول جسم م٢ه يم، طول ساينك نور دور ی متر از چشمه یسانت

١٠٠) ٤  ٢١٠) ٣  ١٨٠) ٢  ١٥٠) ١  

. شـود یل مـكيز تـشيـگر نير دي، دو تصوBري عالوه بر تصوB ی نورانی ل مقابل، از نقطهكدر شـ   219

متر است؟ ی برابر چند سانتB ی ر دورتر از نقطهي تصوی فاصله

١(30 2     ٢(60 2  

١٢٠) ٤    ٦٠) ٣  
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.شود یجا م جابه............ تا ............ ن شمع از يا............ ر يتصو. شود یجا م وژ جابهك ی نهي آيکً نسبتا دور تا سطح ی  از فاصلهیشمع روشنـ  220

  نهيانون ـ سطح آك ـ یمجاز) ٢  یانونك ی انون ـ وسط فاصلهك ـ یمجاز) ١

یانونك ی نه ـ وسط فاصلهي ـ سطح آیقيحق) ٤    انونكنه ـ ي ـ سطح آیقيحق) ٣

گـر جـسم را .  برابـر طـول جـسم اسـت٥ل شده از آن كير تشيه و طول تصو قرار گرفتیروك ی نهي آيک در مقابل یجسمـ   221  ٣ا

متر است؟ ینه برابر چند سانتين آي ایانونك ی  فاصلهی اندازه. شود یت منتقل مينها ی ب ر آن بهيم، تصوينكجا  متر جابه یسانت

٤٠) ٤  ٢٠) ٣  ٣٠) ٢  ١٥) ١

دست آمـده    به٤ يینما  با بزرگیري قرار داده و در هر دو بار تصویقعر می نهي آی را در دو نقطه واقع بر محور اصلكیوچكء یشـ  222

نه است؟ي آیانونك ی چند برابر فاصلهگر يد يکاز ن دو نقطه ي ای فاصله. است

١(1
4

  ٢(1
2

  ٣(3
4

  ١) ٤

fبيترت به) ۲(و ) ۱ (یها نهي آینوناك ی ل مقابل فاصلهكدر شـ  223
1

f و
2

 دو ی فاصـله. باشد ی م

 خودش باز گردد؟ی بر روSI یقدر باشد تا پرتو گر چهيد يکنه از يآ

١(f f1 2    ٢(f f1 22  

٣(f f2 12    ٤(f f2 12 2

ن يـه اكـ یدر صورت. دهد یل مكينه تشي از آcm6ی  به فاصلهی مجازیري جسم تصويک، از cm36 مقعر به شعاعی نهي آيکـ  224

د دوباره در ي جدیر مجازيم تا تصوينكجا  متر جابه یم، جسم را چند سانتينك ض ي محدب با همان شعاع تعوی نهي آيکنه را با يآ

ل شود؟كينه تشيهمان فاصله از آ

٣  ١٢) ٢  ٩) ١(/4 5  ٥) ٤  

ه كـ یهـا هنگـام  از آنيک هر یسيدان مغناطيم. ميار داريسان در اختيكم يًامال مشابه با طول و تعداد دور سك ی لوله ميدو سـ  225

گر با وصل . باشد ی مBند، برابر ك یور مها عب  از آنIان يجر  یا لولـه مي سـIان يـ و عبـور جرگريد يک  لوله به مين دو سيردن اكا

 یهـا لوله مي حاصل از سیسيدان مغناطي نسبت به میرييد چه تغي جدی لوله مي حاصل از سیسيدان مغناطيم، ميد را بسازيجد

  ند؟ك یه مياول

. شود یچهار برابر م) ۴  .شود ینصف م) ۳  .ندك یر نمييتغ) ۲  .شود یدو برابر م) ۱

هـا در  ت آنكـر حريل شده و مـسكنواخت مطابق شيك یسيدان مغناطي ميکسه ذره وارد ـ  226

  ؟دام استكب از راست به چپ يترت به) ۳(و ) ۲(، )۱(بار ذرات . ل نشان داده شده استكش

   ـ مثبت ـ مثبتیمنف) ۱

  ی ـ منفیمثبت ـ منف) ۲

  ی منفمثبت ـ مثبت ـ) ۳

 ـ مثبتی ـ منفیمنف) ۴

mه با سرعتك یشتاب پروتونـ  227
s

/ی بـه بزرگـینواختيك یسيدان مغناطي نسبت به خطوط م53ی هي تحت زاو360  یلـي م251

/نظـر شـود، بـار پروتـون  صـرفتون پرواز وزن (ه است؟ يت است، چند متر بر مربع ثانكتسال در حال حر C 19
6 ، جـرم 101

/آن
 27

6 cos/لوگرم وكي 101  653   .)باشد ی م0

۱(/  7
6 103  ۲(/  6

6 103  ۳(/  8
6 103  ۴(/  5

6 103  

 I1نـسبت. ندك یر عبور ميل زك مطابق شيیها اني و دراز، جریم، موازيم مستقياز سه سـ  228

   وارد نشود؟يیروين) ٣(م يقدر باشد تا بر س  چهI2به

١(3
5

    ۲(5
3

  

۳(2
5

    ۴(5
2

  

. دهـد یاغذ عمودند، نشان مـك ی ه بر صفحهكان را يم حامل جرير مقطع چهار سيل زكشـ  229

دان يـ باشـد، مBز مربع برابـر كدر مر) ١(م ي حاصل از سیسيدان مغناطيه مك یدر صورت

باشد؟ یم Bز مربع چند برابر كل در مرك یسيمغناط

١ (B٢(/0 1   ٣(B4   ٤(B4 2

در . نـدك یز در جهت شمال شرق از آن عبور مـي نIان يده شده و جريشك ی شمال شرقی در راستایصورت افق ان بهيم حامل جري سيکـ  230

 وارد بـر یرويند، نك در جهت شرق از آن عبور Iان يرد و جريرب قرار گ شرق به غیامل در راستاكطور  م با همان طول بهين سيه اك یصورت

.)شود ین ثابت فرض مي زمیسيدان مغناطيشدت م............ . (ر ييتغآن افته و جهت ي............ ن ي زمیسيطدان مغنايم از طرف ميس

ندك یاهش ـ مك) ٤  ندك یاهش ـ نمك) ٣  ندك یش ـ ميافزا) ٢  ندك یش ـ نميافزا) ١
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 يـکل، در ك شیم نعلي سیه روي ثان۳ر را با سرعت ثابت در مدت يل زك شمطـابق یا لهيمـ   231

1/ی نواخت با سرعت ثابت به اندازهيك یسيدان مغناطيم گر ن. ميا ردهكجا   متر جابه2 رو يـا

   برابر چند تسال است؟یسيناطدان مغي ولت در آن القا شود، شدت م80/ی هكمحر

۱(/010    ۲(/0 1  

۳ (۱     ۴ (۱۰  

 اهـم را ۱۰ حلقـه بـا مقاومـت يـک گذرنده از یسيرات شار مغناطيير، نمودار تغيل زكشـ  232

 ی  از حلقـه صـفر اسـت، انـدازهیه شار عبورك یا در لحظه. دهد یبرحسب زمان نشان م

   آمپر است؟یلي در حلقه، برابر چند ميی القاانيجر

۱(/ 53    ۲ (۱۵۰  

۳ (۳۵۰    ۴(/ 51  

 ی  در حلقـهيیان القـايجهت جر. ميده یاهش مكج ي را به تدرxR، مقاومتمقابلل كدر شـ  233

  .نندك یم............. گر را يد يکلقه بوده و دو ح............. در جهت ) ۲(

۱(I2۲     ـ جذب(I2ـ دفع   

۳(I1۴     ـ دفع(I1ـ جذب   

Iصورت  بهSIلوله در  مي سيک از یان عبوريجرـ  234 t 2  یلـي م۲۰لولـه برابـر  مي سـيیب خودالقايه ضرك یدر صورت. اشدب ی م6

   چهارم برابر چند ژول است؟ی هيان ثانيره شده در پاي ذخی باشد، انرژیهانر

۱( /40  ۲(/60  ۳ (۱  ۴(/1 5

گـر نمـودار شـار عبـور.  اهم اسـت۳۰ يكیترك حلقه و مقاومت ال۱۰۰ ی دارایا چهيپـ  235  یا

 يیان القـايچه مطابق نمودار مقابل باشد، جرين پي ایها  از حلقهيکبرحسب زمان در هر 

 آمپر است؟یلينه برابر چند ميشيب

۱(25    ۲(/ 52  

۳(50    ۴(/ 50  
  

  
نـه ي جـسم از آی ه فاصلهك یدر صورت.  قرار داردی تختی نهي از آیمتر ی سانت٣٠ ی متر، در فاصله ینت  سا١٠ با طول یجسم قائمـ  236

شود؟ یمتر م یر برابر چند سانتي تصوی نصف شود، اندازه

٤  ١٥) ٣  ١٠) ٢  ٥) ١(/2 5  

گر تصو. متر قرار گرفته است ی سانت١٨ به شعاع یروك ی نهي آيک از یمتر ینت سا٣ ی  در فاصلهی جسمـ  237 تـر  جاد شده بزرگير ايا

.متر است یسانت............ ر برابر ي جسم از تصوی بوده و فاصله............ نه ين آياز جسم باشد، ا

7/مقعر ـ) ١ 1/مقعر ـ) ٢  5 7/محدب ـ) ٣  5 1/محدب ـ)٤  5 5

گر جسم را از فاصلهی نهي آيکدر ـ  238  يیم، بزرگنمـاينـكنـه منتقـل ي آیمتـر ی سانت٦٠ ی نه به فاصلهي آیمتر ی سانت٤٠ ی  مقعر، ا

1ر ازيتصو
3

1 به
5

متر است؟ ینه برابر چند سانتين آيشعاع ا. رسد ی م

٤٠ )٤  ٥ )٣  ١٠ )٢  ٢٠ )١

گر ال. ندك یل عبور مك مطابق شIان ي، جریًامال مشابه و موازكم ياز دو سـ  239  V با سرعت یترونكا
  ؟ دام سمت منحرف خواهد شدكترون به ك شود، اليکها شل ميل به موازات سكمطابق ش

  راست) ۲    چپ) ۱

  عمود بر صفحه و به سمت خارج صفحه) ۴   بر صفحه و به سمت داخل صفحهعمود) ۳

 مـدار يـکن حلقه در يبا قرار دادن ا. ميآور ی درم  حلقهيکل ك را به شR به شعاع ینواختيكم يسـ  240

  ؟ز حلقه برابر چند تسال استكن حلقه در مري حاصل از ایسيدان مغناطي، مبلقامل كمطابق ش

)۲    صفر) ۱ 52 10  

۳( 54 10     ۴( 58 10  

. نـدك ی عبور مـIان ي قرار دارد، جریا   محور حلقهیه در راستاك یليم راست و طوياز سـ   241

گر از ا ..................م، حلقه ي را عبور دهIاني جر ن حلقهيا

  .شود ین رانده مييطرف پا به) ٢    . شود ی رانده مطرف باال به) ١

.ماند ین مكسا) ٤    .ندك ینوسان م) ٣

.است............ و ............ ب ي در فوالد و آهن به ترتيی القایسيت مغناطيخاصـ  242

ی ـ موقتیدائم) ٤  ی ـ دائمیدائم) ٣  ی ـ موقتیموقت) ٢  ی ـ دائمیموقت)١

فیزیک پایه 
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0/ اهم، برابر۳۵ حلقه و با مقاومت ۷۰ شامل یا چهي گذرنده از پیسيشار مغناطـ  243 گر در مدت .  وبر است06 ه، مقدار شار گذرنده ي ثان۱۰ا

0/نواخت بهيك طور بهچه ياز پ   ؟ولن استكرويك برابر چند می زمانی ن بازهي شده در ای جاری تهيسيترك وبر برسد، مقدار ال01

۱(/0 1  ۲(210  ۳(510  ۴(710

گر م. سازد ی می هيدان زاوي قرار داشته و با خطوط مینواخت خارجيك یسيدان مغناطي ميکدر  یا چهيپـ  244  tدان در مـدت يـا

 بهBه از يثان
B3

4
ی هكرو محري برسد، ن

1
گر در مدتيچن هم. شود یچه القا مي در پ دان ازيه مي ثانt2ن ا

B3

4
 به

B5

4
 برسد، 

ی هك محریرويجاد نيباعث ا
2

)نسبت. شود یچه مي در پ )



1

2

  قدر است؟  چه

۱ (۲  ۲(1
2

  ۳(1
4

  ۴(1
16

  

tی  از رابطهSIم در ي دور س۱۷ با یا چهي از پی عبورشارـ  245 t  2 5 گر جر. ديآ یدست م  به2 چـه يجاد شـده در پي ايیان القايا

tی در لحظه s3 چه برابر چند اهم است؟ين پي ايكیترك آمپر باشد، مقاومت ال۱۷ برابر  

۱ (۲  ۲(/ 51  ۳ (۱  ۴(/50  

  
كدام عبارت درست است؟ـ  246

  .شوند ی يونی رسانای جريان برق هستند و ضمن عبور جريان برق از خود، تجزيه میجامدها) ١
  .تر است ی بلور بيش تر باشد، انرژی شبكه ها بيش تر و بار آن ها بزرگ ی يون هر چه اندازه) ٢

Mgصورت فرمول منيزيم فسفات به) ٣ (PO )2 4   . است3

  .گويند ی بلور می اش را انرژی شبكه های گازی سازنده ول جامد يونی، از يونانرژی آزاد شده ضمن تشكيل يک م) ٤

كرومات چند برابر نسبت آنيون به كاتيون در تركيب پتاسيم پرمنگنات است؟ نسبت كاتيون به آنيون در تركيب آمونيوم دیـ  247

٣  ٢) ٢  ٣) ١(1
2

  ٤(1
3

  

شيميايی كدام تركيب درست است؟فرمول ـ  248

كسيد منگنز دی) ١ كسيد) ٢    MgO2:ا   LiO2:ليتيم پرا

NH):آمونيوم هيدروژن فسفات) ٣ ) HPO4 2   BaMnO4:باريم پرمنگنات) ٤  4

گونـه  ای كه هـيچ ًال جوش است، هوای داخل يک بادكنک كامال دربسته و مقداری ماده در سامانه در داخل يک كتری روی شعله در حكهآبی ـ  249

.شوند در نظر گرفته می............ و ............ ، ............ های  عنوان سامانه ای با محيط اطراف خود ندارد به ترتيب از راست به چپ به مبادله

  باز، بسته، منزوی) ٤  باز، منزوی، منزوی) ٣  نزوی، بستهباز، م) ٢  بسته، باز، منزوی) ١

كنشـ  250 CH:ی گازوا O CO H O  
4 2 2 2

2 ن يـنه در ايدام گزكشود،  یامل انجام مكطور   بهکستون متحري با پیلندري در س2

 است؟نادرستارتباط 

١(V 0  ٢(E q   ٣(w0  ٤(E w    

 است؟نادرست Eی كدام عبارت دربارهـ   251

  .مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسيل هر سامانه، انرژی درونی آن نام دارد) ١
  .ميزان تغيير انرژی يک سامانه در فشار ثابت است) ٢
كنش استتابع حالت و مستقل از مسير ) ٣   .وا
H:صورت به) ٤ E w  به تغيير آنتالپی و كار ناشی از تغيير حجم سامانه وابسته است .  

كنشتوجهبا ـ  252 Hهای زير و مقدار  به وا 
كنش  ها، می  آن  زيـرا بـا. اسـت............ ، ............ توان دريافت كه در دمای معمولی وا

.آنتروپی همراه است............ سطح انرژی و ............ 

  II)A B (g) B (g) AB (g); H   
2 4 2 3

2 0                              I) A (g) B (g) A B (g); H   
2 2 2 4

2 0  

    
١ (I٢  خودی ـ كاهش ـ افزايش به  ـ خود (IIخودی ـ كاهش ـ افزايش به  ـ خود  
۳ (I۴  خودی ـ افزايش ـ كاهش  ـ غيرخودبه (IIخودی ـ افزايش ـ كاهش  ـ غيرخودبه  

/ی فلز آهن  گرمايی ويژهظرفيتـ  253
J

g C
0 451


Jظرفيت گرمايی مولی آن چند.  است

mol C
Fe) است؟ g.mol ) 156

١(/2 52  ٢(/25 25  ٣(/2 93  ٤(/29 3  

ی استاندارد تشكيل متان است؟  مربوط به معادلهگزينهكدام ـ  254

١ () H (g) CH (g) 2 ()٢  C(s,الماس42 H(g) CH (g)    C(s,الماس44

٣() H(g) CH (g)  ()٤  C(s,افيتگر44 H (g) CH (g) 2   C(s,گرافيت42

شیمی
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كنش زير چند كيلوژول است؟ آنتالپیـ  255 Cانرژی پيوند( وا H،O H،C O،C CوC C ٣٤٨، ٣٦٠، ٤٦٣، ٤١٢ به ترتيب 

C  ).  كيلوژول بر مول است٦١٢و H (g) H O(g) C H OH(g) 
2 4 2 2 5

  

٢  ٣٩٩) ١(399  ٤  ٤٥) ٣(45  

0/از سوختن كاملـ  256 Hگرمـای تـشكيل(شـود؟  مـی گرم گاز اتن چند كيلـوژول گرمـا آزاد 28 O(g)
2

،CO (g)
2

Cو H (g)
2 4

 

242،/393برحسب كيلوژول بر مول به ترتيب برابر با C),  .) است52و5 H g.mol )  112 1

٢  ١٣٢٣) ١(/13 23  ٣(/609 5  ٤(/24 38  

ند است؟يدام فراك مربوط به انجام مقابل شكلـ   257

١(H (g) O (g) H O(l) 2 2 22 2  

٢(N O (g) NO (g)2 4 22  

٣(C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g)  2 5 2 2 23 2 3  

٤(CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  4 2 2 22 2  

كنشـ  258 Hهای زير، با استفاده از وا 
كنش معكوس تشكيل  كدام است؟» گاز آب« برای وا

CO(g) O (g) CO (g); H kJ   
2 2 2

2 2 566)٢        ) O (g) CO (g); H kJ   
2 2 1

394گرافيت,C(s)١  

H (g) O (g) H O(g); H kJ   
2 2 2 3

2 2 572)٣  

١(175  ٢(175  ٣(388  ٤(388  
  

  
  

گيرنـد و  قـرار مـی............ در ............ هـای  شوند، يـون ديگر نزديک می ها به يک ها و كاتيون هنگام تشكيل بلور يونی، آنيونـ  259

ی  همنام در مقايسه با نيـروی دافعـه های نا ی بين يون شوند و در نتيجه نيروی جاذبه می............  امكان تا حد............ های  يون

.است............ های همنام، بسيار  بين يون

  تر دور ـ بيشديگر  ديگر ـ همنام ـ از يک همنام ـ مجاورت يک نا) ٢  تر ديگر دور ـ كم همنام ـ از يک ديگر ـ نا همنام ـ مجاورت يک) ١
تر ديگر نزديک ـ بيش ديگر ـ همنام ـ به يک همنام ـ دور از يک نا) ٤  تر ديگر نزديک ـ كم همنام ـ به يک ديگر ـ نا همنام ـ دور از يک) ٣

 است؟درست نا مطلبكدام ـ  260

  .ی ذوب و جوش بااليی دارند های يونی نقطه ی جامد همه) ١
  .شود های آب، به پودر سفيدرنگی تبديل می  است كه بر اثر از دست دادن مولكولرنگی  سولفات آبدار بلور آبی)II(مس ) ٢
كسيد بيش انرژی شبكه) ٣ كسيد از كلسيم ا   .تر است ی بلور منيزيم ا
.آيد وجود می ای در سه بعد فضا، به های مثبت و منفی با الگوی تكرارشونده ی بلور يونی از چيده شدن يون شبكه) ٤

گر ـ   261 1اتيون به آنيون در تركيبی تعداد كنسبتا
2

 باشد، نسبت مقدار بار كاتيون به مقدار بار آنيون كدام است؟

١(3
1

  ٢(1
3

  ٣(1
2

  ٤(2
1

كنش به طور كامل، مقدار درون يک سيلندر  با پيستون مـ  262 ـام ايـن فراينـد،  شود و هم  كيلوژول گرما آزاد می١٦٠تحرک، ضمن انجام يک وا زمان با انج

كنش در شرايط آزمايش بر حسب كيلوژول E وH.دهد  كيلوژول كار انجام می٢٠سامانه روی محيط  .كيلوژول است.............. و ..... .......... اين وا

١( , 160 180  ٢( , 180 160  ٣( ,120 140  ٤( ,140 120
.است..................... دمای و ................... در فشار .....................  استاندارد ترموديناميكی، پايدارترين شكل حالتـ  263

  C0 ـ mmHg760عنصر خالص ـ ) ٢  C0 ـ cmHg760عنصر خالص ـ ) ١

C25ً ـ معموالmmHg76ی خالص ـ  ماده) ٤  C25ً ـ معموال cmHg76ی خالص ـ  ماده) ٣

تر است؟ يک بيش  سوختن كدامی شعله دمایـ  264

.ًهر سه گزينه تقريبا برابر است) ٤  اتين) ٣  اتن) ٢  اتان) ١
گر دو ليوان يكسان موجود باشد كه اولی دارای ـ  265 آب، هر دو در دمـای اتـاق باشـند، كـدام VmL2و دومی دارای آب VmLا

ها درست است؟ ی آن عبارت درباره

  .ها متفاوت است های آب در آن ميانگين سرعت حركت مولكول) ١
  .ظرفيت گرمايی آب در هر دو ليوان يكسان است) ٢
  .تر است با ليوان اول بيشی آب در ليوان دوم در مقايسه  ظرفيت گرمايی ويژه) ٣

  .تری نسبت به ليوان اول الزم است ، گرمای بيشC50برای رساندن دمای آب در ليوان دوم به ) ٤
  

  
  

 است؟نادرستكدام گزينه ـ  266

كنش و عوامل مؤثر بر سرعت می) ١   .پردازد سينتيک شيميايی به بررسی سرعت وا
كنش میترموديناميک شيميايی ) ٢   .پردازد به بررسی شرايط بهينه برای انجام وا
  .ديگر دانست توان مكمل يک سينتيک و ترموديناميک را می) ٣
كنش را بررسی می) ٤ كنش و ترموديناميک امكان وقوع وا .كند سينتيک سازوكار وا

شیمی پایه 

دانشگاهی پیش شیمی

www.3gaam.com



    شناسی زمین   |  22

  

ی ـ آزمون تکمیلی دانشگاهی تجرب پیش

كنش عبارت است ازسرعتـ  267 : وا

  يومتری آننسبت سرعت متوسط توليد يا مصرف يک ماده به ضريب استوك) ١
كنش شيميايی است) ٢   .سرعت توليد و مصرف يک ماده در وا
كنش شيميايی است تغيير تعداد مول) ٣   .های يک ماده در وا
های باقيمانده در واحد زمان های توليدشده به مول خارج قسمت تعداد مول) ٤

كنشـ  268 A(g)وا B(g) C(g) 2 ؟ستيندر حال انجام است، كدام رابطه درست 3

١(A CR R3 2  ٢( C
C

n
R

t





  ٣( Bn

t





كنش An )٤  Rوا

t





كنش Rوا

كنشدر ـ  269 تر است؟ بيش سوختن كامل اتان، سرعت متوسط مصرف يا توليد كدام ماده از بقيه وا

١( C H2 6  ٢( O2  ٣( CO2  ٤( H O2

كنش می  ثانيه با سولفوريک١٢٠ گرم فلز روی در زمان ٥/٦ـ  270 كنش بر حسب مول . دهد اسيد وا سرعت متوسط توليد گاز در اين وا

Zn)دام است؟ بر دقيقه ك g.mol ) 165

١( /0 05  ٢( /0 6  ٣( /1 6  ٤( /0 16

SO تغييـرات غلظـتمقابلنمودار ـ   271
3

كـنش گـازی  SOرا در وا O SO 
2 2 3

2 نـشان 2

كنش چند  دقيقه١٠سرعت مصرف اكسيژن در . دهد می mol.Lی دوم وا .min 1 ؟ است1

١( /0 2    ٢( /0 4  
٣( /0 1    ٤( /0 6

كنش ی فعال را در   گزينه ساختار پيچيدهكدامـ  272 NOCl(g)وا NO(g) Cl (g) 
2

2 دهد؟ به درستی نشان می2
  

٢  ) ١ (  
  
  

٤  ) ٣ (
    

گر ـ  273 كـنش فلـز منيـزيم بـا  دهنده  نشانA نمودارا ی حجم گاز توليـد شـده در زمـان وا

ی افـزايش غلظـت  دهنـده تواند نشان يک از نمودارها می كدام. هيدروكلريک اسيد باشد

كنش باشد؟اسيد و كاه محلول هيدروكلريک  ش دما در اين وا

١ (D B    ٢( B D  
٣( C D    ٤( D C

كنش كدام استعلل تفاوت سرعت اين دو و. سوزند های آهن در اكسيژن خالص می شود و رشته ای آهن در هوا بر اثر گرما سرخ می قطعهـ  274 ؟ا

سطح تماس ـ ماهيت) ٤  ماهيت ـ غلظت) ٣  سطح تماس ـ غلظت)  ٢  ماهيت ـ سطح تماس) ١

كنشی به صورت ی معادلهـ   275 Rسرعت وا k[A][B] 2
كنش. باشد می گر غلظت هريک از وا ها را سه برابـر كنـيم، سـرعت  دهنده ا

كنش چند برابر می شود؟ وا

١٨) ٤  ٢٧) ٣  ٩) ٢  ٦) ١  

  
  دام بخش است؟ك سرعت آب در نيتر مك، ی رودخانه منحنيکدر ـ  276

   مقعری وارهي ديکنزد) ۲     سطح آبيکنزد) ۱

  وسط آب) ۴    ّ محدبی وارهي ديکنزد) ۳

گر در مدتـ   277 3/ ا   ه است؟يعب بر ثانكند متر مرودخانه چ» یدب«ند، ك عبور یا  رودخانهی آب از مقطع عرضm31050قهي دق5

۱ (۵  ۲ (۳۶۷۵  ۳ (۳۰۰  ۴ (۲۵۷۵  

  ؟ستين در طول زمان مؤثر یستابيدام مورد در نوسانات سطح اك محل، يک در ـ  278

  ها و رسوبات محل زان ضخامت سنگيم) ۴  نيزان نفوذ آب به زميم) ۳  یزان بارش ساالنه و فصليم) ۲   آبیبردار زان بهرهيم) ۱

  ............ اشباع ی  منطقهیر سطح فوقاندر آبخوان آزاد، فشار دـ  279

  . به فشار اتمسفر نداردیربط) ۴  .برابر با فشار اتمسفر است) ۳  .تر از فشار اتمسفر است شيب) ۲  .تر از فشار اتمسفر است مك) ۱

  ن هستند؟يري آب شیها حاو دام منطقه، آبخوانكدر ـ  280

   بستهیها حوضه) ۴  یري تبخیها سنگ) ۳  یربناتك یها سنگ) ۲  یرسوبات آبرفت) ۱

  تر است؟ عيه وسيه از بقيدام ناحك یها خچاليـ   281

   آلپیها وهك) ۴  ايمالي هیها وهك) ۳  نلندي گری رهيجز) ۲  ايك شمال آمریها وهك) ۱

   است؟متفاوته ياچه با بقيدام دركل كيطرز تشـ  282

  انيسد لت) ۴  ولشت) ۳  سبالن) ۲  اليكبا) ۱
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   داراست؟ رایانك يک یها یژگي وی نه همهيدام گزك ـ  283

  نفت) ۴  ديمروار) ۳  خي) ۲  شهيش) ۱

  گذارد؟ ی می برجایدگيه اثر خراشي بقیها بر رو یانكدام كـ  284

  تيآپات) ۴  تيلسك) ۳  قيعق) ۲  اقوتي) ۱

   دارند؟یست مشابهكها، سطح ش یانكدام كـ  285

  ت و گالنيووكمس) ۴  تيگالن و هال) ۳  تيلسكت و يهال) ۲  تيووكت و مسيلسك) ۱

  ت است؟يري پیانكه كه رنگ خاي، شبیانكدام كرنگ ـ  286

  ستيآمت) ۴  تيتيمان) ۳  طال) ۲  یوهكدر) ۱

  تر است؟ دام روش مناسبكپس يص طلق نسوز از ژي تشخی براـ  287

  حرارت شعله) ۴  ستكسطح ش) ۳  جال) ۲  رنگ) ۱

  دام است؟كب يترت ت و هورنبالند بهي اوژیاتيكليساختمان سـ  288

  ضاعف میري ساده ـ زنجیريزنج) ۲    ی ـ حلقویا ورقه) ۱

   منفردی ـ چهار وجهیحلقو) ۴   سادهیري مضاعف ـ زنجیريزنج) ۳

  ست؟يچ» ستيآمت«علت رنگ بنفش ـ  289

  ميزيمن) ۴  ربناتك) ۳  آهن) ۲  منگنز) ۱

  ها هستند؟ اتيكليرسيدام گروه از غكب جزو يترت پس بهيت و ژيلسكت، گالن، ي آپاتیها یانكـ  290

  د و سولفاتيلركد، يسكسولفات، ا) ۲  ديلركربنات و كد، يسكفسفات، ا) ۱

  ربنات و سولفاتكد، يفسفات، سولف) ۴  د و سولفاتيلركد، يسولفات، سولف) ۳

  شود؟ یل مكي اطراف تشیها هيًن معموال عمود بر الي آذری دام تودهكـ   291

  تيباتول) ۴  يکدا) ۳  ليس) ۲  تيولكال) ۱

  اندازد؟ یر ميها را به تأخ ر ذوب سنگيدام عامل زكـ  292

  ش دمايافزا) ۴  ش آبيافزا) ۳   فشاراهشك) ۲  ش فشاريافزا) ۱

  شود؟ ی حاصل میانكدام كسن كروي پیانكن ماگما و ينش بك از واـ  293

  دار ميفلدسپات پتاس) ۴  تيوتيب) ۳  بوليآمف) ۲  نيويال) ۱

  تر است؟ مكن يدام سنگ آذرك در SiO2مقدارـ  294

  بازالت) ۴  تيدوتيپر) ۳  تيگران) ۲  تيآندز) ۱

  .باشد یم ............ یند همدان، نوعوه الوك ـ  295

  تيباتول) ۴  ليس) ۳  يکدا) ۲  تيولكال) ۱
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