
 
 
 
 
 

 

 

 دقيقه 230: مدت پاسخگويي                                                              245: تعداد سؤال

  اختصاصي عمومي و آزمون
  )دهـم(تجربـيعلـوم 

  دهـمآزمون آزمايشي سنجش 
  جامع نوبت اول

صبح جمعه 
29/1/1399 

  .گيرند و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي) حتي با ذكر منبع(، قبل و يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است ...)الكترونيكي و (سواالت به هر روش حق چاپ، تكثير و انتشار 

  :داوطلبي ةشمار        :نام خانوادگي    :نام

.شودمملكت اصالح مي ،اگر دانشگاه اصالح شود
)ره(امام خميني 
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8از  7ـون ـآزمــ  

  عنوان مواد امتحاني، تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال  مواد امتحاني رديف

  دقيقه 18  25  1  25  )1( و نگارش)1( فارسي  1
  دقيقه 20  50  26  25  )1( زبان قرآن ،عربي  2
  دقيقه 17  75  51  25  )1( دين و زندگي  3
  دقيقه 20  100  76  25  )1( انگليسي  4
  دقيقه  47  130  101  30  )1( رياضي  5
  دقيقه 36  180  131  50  )1( شناسي زيست  6
  دقيقه 37  210  181  30  )1( فيزيك  7
  دقيقه 35  245  211  35  )1( شيمي  8

 



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

  است؟همة معاني كدام واژه در مقابل آن، درست آمده  -1
  خروشنده، هولناك، ناراحت: دمان) 2  بد انديش، بد رفتار، دشمن  : بدسگال) 1
  مهرباني، اظهار لطف و مهرباني كردن، نرمي كردن: تلطّف) 4  خردي، كم عقلي، ناتواني بي: سفاهت) 3

  :است به جز در هر گزينه معني دو واژه درون كمانك درست  -2
    ) سخنگو: اديب) (دهان: كام) (بزرگوار: جالجل) (1
  )لجوج: خودرو) (گرز: گبر) (اي در دستگاه شور گوشه: شهناز) (2
  )سبز رنگ: زنگاري) (گرفتاري: ورطه) (زشتي: كراي) (3
  )خو: طبيعت) (غم: تيمار) (گاه وعده: ميعاد) (4

  معني چند واژة درون كمانك درست است؟  -3
اي پشمينه و نازك كه درويشان  جامه: پالس) (آلودگي: شوخ) (هاي درهم هايي مركب از دايره طرح: ليمياس(  

) ستايش شخص: تقريظ) (وعظ كردن: خطابه) (باالي گردن: گُرده) (نيزار: بيشه) (حيايي بي: وقاحت) (پوشند
  )توانايي تحمل سنگيني: توش(
  پنج) 4  چهار) 3  شش) 2  هفت) 1

  شود؟ زينه دو غلط اماليي يافت ميدر كدام گ  -4
  .هزم كامل و علم شامل و رأي راست ممكن نباشد تر كه بقاي ملك بي حالي به صواب آن اليق) 1
  .گردند شوند و گر قدمي باز پس نهند مهجوب نمي آنان كه بر پستي و زلّت رغبت نكنند، غرق نمي) 2
  .و خواري به خود راه مدهكسي را به نقصان منسوب مگردان، از مصاعب شكستگي ) 3
  .اضطرابي كه در افعال حادث گردد رقّت آن بود كه نفس از مشاهدة تعلّم ابناي جنس خود متأثر بود، بي) 4

  در كدام گزينه هر دو مصراع غلط اماليي دارد؟  - 5
  شادي و بزم و سور است با خود از آن نيايم  آنجا جهان نور است، هم هور و هم قصور است) 1
  با ماهي كز عشقش زارم چو هاللي  روي مرا خود هوس سير بهار است  زين) 2
  كرامت به جاه است و منزل به غدر  نه هر كس سزاوار باشد به سدر) 3
  از اين تنگ خار است اگر بگزرم    اگر كوه آتش بود بسپرم) 4

  است؟» منظوم، منثور، منظوم، منثور«آثار كدام گزينه به ترتيب   -6
  نامه الحكايات، اسرارالتوحيد، قابوس بوستان، جوامع) 2  نامه التوحيد، بوستان، قابوسگلستان، اسرار) 1
  نامه كليله و دمنه، گلستان، شاهنامه، سياست) 4  بوستان، كليله و دمنه، الهي نامه، سياست نامه) 3

  شود؟ در متن زير، دربارة حماسه، چند مورد خطا مالحظه مي  -7
ري و شجاعت است و در اصطالح ادبي، روايتي از تاريخ واقعي يك ملت است كه با حماسه در لغت به معني دالو(  

حماسة هر ملتي . حماسه مربوط به دوراني كهن است. آميزد ها و رخدادهاي منطقي در مي ها و جنگاوري قهرماني
شود و شاعر  در حماسه، افسانه و اساطير، عشق و حقيقت به هم آميخته مي. كنندة دردهاي آن ملت است بيان

  .)آيد مورخ ملت به شمار مي
  دو) 4  چهار) 3  پنج) 2  سه) 1

  :غلط هستند.............. جز  ها بهاز ديدگاه ادبي، همة گزينه  - 8
  .حسين واعظ كاشفي كتاب اخالق محسني را به نثري مسجع نگاشته است) 1
  .ها در آن مشخص نيست و جاي قافيهاي از شعر معاصر است كه آهنگ و وزن عروضي دارد  شعر سپيد، گونه) 2
  .گوشوارة عرش، مجموعه كامل شعرهاي آييني، از مرتضي آويني است) 3
  .بيان حس و حال عاطفي آل احمد است كه با زباني ادبي دربارة نيما نگاشته شده است» پيرمرد چشم ما بود«متن ) 4
  
  



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

  :شود به جز يافت مي) استعاره، مجاز، مراعات نظير و تشبيه(در همة ابيات توأماً   -9
  چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است  گوشم همه بر قول ني و نغمة چنگ است ) 1
  آفتاب آسا كند در شب تجلي روي تو  ماه و پروين از خجالت رخ فرو پوشد اگر) 2
  پياله گيرم و از شوق جامه پاره كنم  چو غنچه با لب خندان به ياد مجلس شاه) 3
  وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق    سر بيان فراق زبان خامه ندارد) 4

  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه  - 10
  )نكند هيچ اثر در دل چون آهن او  آهن سرد چه كوبم؟ كه دم آتشينم(  
  استعاره، تشبيه، تناقض) 2    كنايه، مجاز، تشبيه) 1
  ايهام، استعاره، تضاد) 4  كنايه، حسن تعليل، مراعات نظير) 3
  

  هاي مقابل بيت تماماً درست است؟ دام گزينه، آرايهدر ك  -11
  )تشبيه ـ ايهام(خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم   شود غبار تنم حجاب چهرة جان مي) 1
  )استعاره ـ ايهام تناسب(اگر سفينة حافظ رسد به دريايي   درر ز شوق بر آرند ماهيان به نثار) 2
ـ اغراق(روز عيد است مگر يا شب نوروز امشب   د گويد هر كه در شب، رخ چون ماه تو بين) 3   )جناس همسان 
  )حسن تعليلـ  تشخيص(يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند   از صداي سخن عشق نديدم خوشتر) 4

  :هاي مشخص شده نقش يكساني دارند به جز در هر گزينه واژه  -12
  كامني تو چه پرسي كزين پس نبي    نامتهمتن چنين داد پاسخ كه ) 1
  چون نيم جو اراده، نباشد به محكمي    آهنين ديواراراده باش كه  مرد) 2
  گم شد يقين اندر گمان يقينتا گمان اندر   نشان دلبربس كه جستم تا بيابم از آن ) 3
  م بر همه عالم كه همه عالم از اوستعاشق  از آنم كه جهان خرم از اوست خرمبه جهان ) 4

  ها يكسان است؟ جمله د اجزايتعدادر كدام گزينه   -13
  خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان را) الف  
  چون بسي ابليس آدم روي هست) ب  
  ها داده است سروش عالم غيبم چه مژده) ج  
  يا رب، اين نوگل خندان كه سپردي به منش) د  
  .آفرين كردن و دشنام شنيدن سهل است) هـ  
  ب، هـ)  4  ج، الف) 3  الف، ب) 2  هـ، ج) 1

  :مشهود است به جز ويژگي سبكيها  در همة گزينه  -14
  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در بقا نكرد) 1
  همه گبر و برگستوان چاك چاك  كف اندر دهانشان شده خون و خاك ) 2
  به كينه نجنبد همي دل ز جاي  شما را همه شادماني است راي) 3
 هانظري باشد، رفتن به گلستانكوته  در دامنتا خار غم عشقت آويخته ) 4

  در كدام گزينه، نقش ضمير پيوستة مشخص شده، در مقابل بيت درست آمده است؟  -15
  )اليه مضاف: م(جدا سازي اي خصم سر از تن من   گر بسوزي، به تيرم بدوزي متن) 1
  )مفعول: ت(هزار ره گرت از پا در افكنند نايست   سد راه شوند برو تهزار كوه گر) 2
  )نهاد: م(چهره پر چين و جبين پر آژنگ     از دور كند  مهر كجا بيند) 3
  ) مفعول: ت(چون در حديثي گر تواني گوش داشت تگفتم  گوش كن پند، اي پسر، وز بهر دنيا غم مخور) 4
  
  



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

  با ابيات ديگر متفاوت است؟ مجموع تركيبات وصفي و اضافيدر كدام گزينه،   -16
  اين فرشته پاك و آن، ديوست و بد  و آن، شورست و بد اين زمين پاك) 1
  مطلب دل را زبان، تقرير نتوانست كرد  خبر حلقة راز از درون راز باشد بي) 2
  قصة مردان حق را گوش دار   اي برادر، يك زماني هوش دار) 3
  كه آشنا سخن آشنا نگه دارد  حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست ) 4

  كند؟ ايي به دريافت معني واژة مشخص شده كمك ميكدام رابطة معن  -17
  اي دارم صاف و كمان كشيده شستكه   ادبان را به من حوالت كن سزاي بي  
  تناسب) 4  تضّمن) 3  تضاد) 2  ترادف) 1

  مفهوم مقابل كدام بيت غلط است؟  -18
  )تسليم مشيت الهي(بهشت است گر بادة مست) شراب(گر از خَمر   آن چه او ريخت به پيمانة ما، نوشيديم) 1
  )گويي پرهيز از زياده(وصيت همين يك سخن بيش نيست     تكلّف بر مرد درويش نيست) 2
  )وحدت وجود(كه سرّ صنع الهي بر او نه مكتوب است   كدام برگ درخت است اگر نظر داري) 3
  )نفي ترس(كارام درون دشت شب خفته است   حسرت نبرم به خواب آن مرداب) 4

  به ترتيب در كدام ابيات آمده است؟) من ستيزي، نابودي سريع دشمن، ظلم ستيزي، تسليم محضدش(مفهوم   -19
  ببين تا هم اكنون سر آري زمان  بدو گفت رستم كه تير و كمان) الف  
  اين گرگي شبان شما نيز بگذرد  اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع ) ب  
  كنم هر آن خدمتي كه فرمايي به سر  ايم، تا چو قلم زبان گشاده، كمر بسته) ج  
  الحزن است ز اشك ويران كُنَش آن خانه كه بيت  اي كاو شود از دست اجانب آباد خانه) د  
  به فرهنگشان حرف تسليم نيست  ز كس جز خداوندشان بيم نيست) هـ  
  الف، هـ، د، ج) 4  د، الف، ب، ج) 3  د، ب، الف،هـ) 2  الف، ب، د، هـ) 1

  :ارتباط معنايي دارند به استثنايها با هم  همة گزينه  -20
  تجلّي هستي است جان كندن من    من ايرانيم آرمانم شهادت) 1
  دل نيابي جز كه در دل بردگي    اي حيات عاشقان در مردگي) 2
  گناه بخت پريشان و دست كوته ماست  اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد) 3
  تر از جان ماست وست، دوستحيف نباشد كه د  گر برود جان ما در طلب وصل دوست) 4

  معناي متفاوتي دارد؟) شد(در كدام گزينه فعل   -21
  بپيچيد زو روي و شد سوي كوه  چو رهام گشت از كشاني ستوه) 1
  همي گرد رزم اندر آمد به ابر     بشد تيز رهام با خود و گبر) 2
  باري نمودي هر روز يك دو ديدار مي  آن خوشدلي كجا شد و آن دور كوكه ما را) 3
  آن چه دستور كرد شد معلوم    شاه را چون ز گفت آن مظلوم) 4

  :همة ابيات به يك مفهوم مشترك اشاره دارند به جز  -22
  تويي هم آشكارا، هم نهانم    زهي گويا ز تو، كام و زبانم) 1
  همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي  همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي ) 2
  كه هستي ده هست و هستي تويي    بلندي و پستي تويي  نه تنها) 3
  بر اسرار ناگفته، لطفش خبير    بر احوال نابوده، علمش بصير) 4

  متفاوت است؟) زمانه مرا پتك ترگ تو كرد  مرا مادرم نام مرگ تو كرد(مفهوم كدام گزينه با بيت   -23
  همان گرد كرده عنان مرا    ببيني تو فردا سنان مرا) 1
  سرسركشان زير سنگ آورد؟    نديدي كه جنگ آورد پياده) 2
  سرت را كه خواهد گريست؟ تن بي  كه نام تو چيست؟: بدو گفت خندان) 3
  كه تا اسپ بستانم از اشكبوس    پياده مرا زان فرستاد، طوس) 4
  



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحه 

  :شود به جز استنباط مي) چنان هست وجودم رفت و مهرت هم  وجودي دارم از مهرت گدازان(همة مفاهيم زير از بيت   - 24
  آتش عشق تو مرا نابود كرد) 2  گرمي وجود من از عشق توست) 1
  مرگ من پايان عشق تو نيست) 4    عشق تو جاودان است) 3

  از شعر لسان غيب است؟ تضميندر غزل شهريار، كدام گزينه   -25
  غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا  ز نواي مرغ ياحق بشنو كه در دل شب) 1
  متحيرم چه نامم شه ملك الفتي را  دا توانمش خواند نه بشر توانمش گفتنه خ) 2
  به پيام آشنايي بنوازد آشنا را  همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي) 3
  تواند كه به سر برد وفا را چو علي كه مي  بازان چو به دوست عهد بندد ز ميان پاك) 4

  

  

     )1( زبان قرآن ،عربي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  

:»األِسّرِة في ُغَرفکم  حِلتصلي ةندس الصيانهبُمشرف الُفندق َحّتی يأمر مُ  ِاتَّصُلوا«  -۲۶  
  !هاي اتاق شما را تعمير كندبا مدير هتل تماس گرفتند تا به مهندس تعميرات دستور بدهد كه تخت )1
  !كند هايتان به مهندس حفاظت امرهاي اتاقتا اينكه براي تعمير تخت يدبه مسئول مسافرخانه زنگ بزن) 2
  !هايتان دستور دهدهاي اتاقبا مدير داخلي هتل تماس بگيريد تا به مهندس تعميرات براي تعمير تخت) 3
  !را مأمور نمايد لهاي خود با رئيس هتل تماس برقرار كنيد تا او مهندس نگهداري امواهاي اتاقبراي تعمير تخت) 4
  :»حتی وَصَل إلی قبيلٍة وحشّيٍة تسُکُن وراء تلک الجبال  و المناطق الغربّيةحساَر الملُک َمَع جيوشه ن«  -۲۷

  !اي وحشي رسيد كه پشت آن كوه سكونت دارندفرمانروا سپاهش را به سوي مناطق غربي برد تا آنكه به قبيله )1
  !شتندها سكونت داهايش به سوي مناطق غربي حركت كرد تا به يك قبيله وحشي رسيد كه پشت آن كوهپادشاه با ارتش) 2
  !كردندها زندگي ميرش به طرف مناطق غرب رفت تا اينكه به قبايلي وحشي برخورد كرد كه پشت آن كوهكپادشاهي به همراه لش )3
  !كن داشتندسها ماي وحشي رسيد كه پشت آن كوههاي غربي به راه افتاد تا آنكه به قبيلهبا سربازان خود به سمت سرزمين پادشاه )4
  :» هداُء جاَهُدوا األعداء الفاسديَن فُقتلوا في سبيل رّبهم حّتی اکتسبوا رضاه هؤالِء ش«  -۲۸

  !نددها شهيداني هستند كه با دشمنان فاسد نبرد كردند پس در راه پروردگارشان كشته شدند تا آنكه خشنودي او را به دست آوراين )1
  !به شهادت نائل شدند تا اينكه رضايت او را كسب كردند اين شهيدان با دشمنان تبهكار جنگيدند و در راه خداوند خود) 2
  !انداش را به دست آوردهاند و خشنودياند و در راه معبود خويش كشته شدهاينان شهيداني هستند كه با دشمنان خرابكار جنگيده) 3
  !و را جلب نماينداند تا رضايت ااين شهدا با افراد دشمن فاسد نبرد كردند و در راه خداي خود شهيد شده) 4
  ......بگو:  ﴾ ﴿ ُقل إّني ُأِمرُت َأن أعُبَد اَهللا مخلصًا َلُه الدين -۲۹

  !ام كه خداوند را از طريق دين خالص عبادت كنمهمانا من مأمور شده )1
  !گردانمبه راستي كه به من دستور داده شده كه خداوند را پرستش نمايم ، حال آنكه دين را خالص مي) 2
  !اماند كه اهللا را بپرستم در حالي كه دينم را براي او خالص كردهدرستي كه به من امر كردهبه ) 3
  !امقطعاً به من امر شده است كه خداوند را بپرستم در حالي كه دين را براي او خالص گردانيده) 4
  :»کنُت رأيُت دالفين ُتؤّدي حرکاٍت جماعّيٍة و َتقفُز في الماء بَفرح «  -۳۰

  !پرنددهند و با شادماني در آب ميها را ديدم كه حركات دسته جمعي انجام مين دلفينم )1
  !پريدندكردند و در آب با خوشحالي ميهايي گروهي را ايفا ميهايي را ديده بودم كه حركتدلفين) 2
  !كردندميدادند و با شادي در آب جست و خيز ديدم كه حركات جمعي انجام ميهايي را ميمن دلفين) 3
  !كردندهاي گروهي ميها را ديده بودم كه اقدام به انجام حركتدلفين) 4

   ۳۴ - ٢٦( من أو إلی العربيةعّين األصّح و األدّق في الجواب للترجمة(  
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  :» ِانبعَث أحٌد ِمن أنصح الّرجال ِمن ساکني العمارة إلی الجاِر السَّيِّیِء ولکن کاَن دوَن فائدة«  -۳۱
  !بي فايده بود يكي از اندرزگوترين مردان از ساكنان ساختمان به سوي همسايه بد فرستاده شد ولي )1
  !يكي از مردان نصيحت كننده از ميان ساكنين مجتمع را به نزد همسايه ناشايسته فرستادند اما سودي نداشت) 2
  !رفتار رهسپار شد ولي بدون فايده بود از خيرخواه ترين مردان از اهالي ساختمان به طرف همسايه بد شخصي) 3
  !اي نداشتعمارت ، به سوي همسايه بد ، روانه شد اما فايده مردي از مردان بسيار نصيحتگر از ساكنان) 4
  :َعيِّن الصحيح  -۳۲

  !باشدهاي مؤمن نميجاسوسي نكنيد چون آن از خصلت: ما َتَجسَّسوا ِألنَُّه اليکون ِمن أخالق المؤمن  )۱
  !ي كردمادرم براي خواهرم دستبند طاليي خريدار: ِاشتَرت ُأّمي ِألُختی أساوَر ذهبّيًة ) ۲
  !برگشتم زيرا من كليدهايم را فراموش كردم: َرَجعُت ألّنني نسيُت مفاتحي ) ۳
  !هرگز به پدرت دروغ نگو: ال ُتکذِّب أباَک أبدًا ) ۴
  : الخطأَعّين  -۳۳

  !اِجئنا لکم بهدايا َحّتی َترَضوا َعنّ :  ايم تا از ما خشنود شويدبراي شما هدايايي آورده )1
  !عندما ذاَب الحديد َدَخَل النحاس :وب گرديد ، وارد آهن شد هنگامي كه مس ذ) 2
  !َمن ُيدخله اهللا النار فقد َأخزاه: هركسي كه خداوند او را به آتش بيفكند پس او را خوار كرده است ) 3
  !ال ُتکلَّف إّال ُوسَعک:  شويات موظّف نميجز به مقدار توانائي) 4
  :جعل لي لساَن صدٍق في اآلخريَن ﴾ ﴿ و ا :َعّين األنسب َعن اآليه  -۳۴

  !ردگاركراستي آور كه شوي رستگار                        راستي از تو ظفر از  )1
  !نام نيكو گر بماند ز آدمي                         به كز او ماند سراي زرنگار) 2
  ! بد نسپريمبيا تا همه دست نيكي بريم                       جهان جهان را به ) 3
  !سخن را زيوري چون راستي نيست              جمال مه بجز ناكاستي نيست) 4
  :في المترادف  الخطأعين  -۳۵

  !النائم= الراِقد  –عند =  یَلد) ۲     !للالمِ = الشعوب  –رجاًء = ِمن فضلک  )۱
  !المسرور= الَفِرح  –الُعيون = الينابيع ) ۴              !َکَشفَ = َظَهَر  –َذَهَب = ساَر ) ۳
  : في المتضاد  الخطأَعيِّن  -۳۶

  !الَصدوق ≠الَعَدّو  –أبَغض  ≠أحّب ) ۲        !َبنی ≠َخرََّب  –الظلمات  ≠األنوار  )۱
  !َقِبلَ  ≠َرفَض  –َأماَم  ≠َوراَء ) ۴          !َکَفرَ  ≠آَمَن  –القبيح  ≠سن الحَ ) ۳
  : في ضبط الحرکات  الخطأَعّين  -۳۷

  !دما ساَر الَمِلُک العاِدُل َمَع ُجيوِشه َنحَو الُمسَتنَقعاِت َوَجَد َقومًا فاِسديَن َفأراَد ُمحاَربَتُهمعن )۱
    !َحَکَمُهم ُذوالَقرنيِن بالِعداَلِة و أصلَح الفاسديَن ِمنهم) ۲
  !ُتضَرُب َسمکُة الِقرِش بُأنوِف الدَّالفيِن الحادَّةِ ) ۳
  !ُمساَعَدَة األَخرينَ  صديقي َوَلٌد ذکيٌّ ُيِحبُّ ) ۴
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  :َعّين الصحيح في ضبط الحرکات  -۳۸
  !َصدَّق کالمي و ال ُتکّذبني يا أخي الَعزيز )۱
  !يستطيُع الدُّلفيُن أن َيرُشَد اإلنساَن إلی َمکاِن َغرِق َسفينةٍ ) ۲
  !إنَّ اَهللا َأَمَر الُمسلميَن َأّال ُيِلمزوا أنُفَسُهم) ۳
  !عة صباحًا و نأُکُل فيه الشايَّ و الُخبَز و الُجبنة و ُمربَّی الَجَزرِ َموِعُد الَفطور في الساب) ۴

  
  
   

 ةٌ كتوبمَ  وحةٌ به لَ جانِ بِ  ه وأمامَ  )کالهش( ّبعتهُ قُ  عَ ضَ وَ  وارع وصيٍف في أحد الشَّ ى رَ لَ عَ ) نابينا ( ى أعمَ  لٌ رجُ  َس لَ جَ 
 أنَّ  َرأیفيه األعمى، فَ  جلُس ع الذي يَ ارِ بالشّ  إعالناتٍ  رجلُ  مرَّ ، فَ »دونيساعِ أن تُ كم طُلُب ِمنأَ  أعمىأنا رجٌل « : ليهاعَ 

 أخذَ  -األعمى يستأذنودون أن  - ّم قود في القّبعة، ثُ النُّ  بعَض  ضعَ ، فوَ ّنقودعلى القليل من ال إالّ حتوي ه ال تَ قّبعتَ 
األعمى أّن قّبعته امتألت  َبعَد ذلَک َوَجد. َذَهب ها وها إلى مكانِ ّم أعادَ خرى، ثُ أُ  عبارةعليها  تبَ كَ  تي بجانبه واللوحة الّ 

« : َقرأ وحة، فلَ ب على العّما ُكتِ  )رهگذران( ةالمارّ  أحدَ  ألَ ، فسَ  وحتهلَ بِ ل جُ ه ذلك الرَّ علَ و ما فَ هُ  ببَ أّن السَّ  ِلمَ عَ قود، فَ بالنُّ 
  .»!رؤية جماله إّننا في فصل الربيع، ولكّنني ال أستطيعُ 

  

  :  الخطأَعّين  -۳۹
  !کاَن الرّجل األعمی جالسًا في الشارعما  )۱
  !أعَطی الناُس نقودًا قليلًة للرجِل األعمي في الِبدايةِ ) ۲
  !کانت الُقّبعُة للرجِل األعمی) ۳
  !»ساِعدوني تُ  طُلُب ِمنکم أنأنا رجٌل أعمی أ« : کَتَب رجُل إعالناٍت َعَلی اللوحِة ) ۴
  :َعّين الصحيح  -۴۰

  !ِمن الرجل األعمی للکتابِة َعَلی اللوحةِ  ما استَأذَن الرجُل اإلعالنيّ ) ۲  !بجانِب الرجل األعمی ساعةً  َجَلَس رجُل ِاعالناتٍ  )۱
  !فی کتابة علی اللوحةساَعَد الرجُل اإلعالني الرجَل األعمی ) ۴  !سأَل الرجُل األعمی الرُجل اإلعالِني َعّما کتََبه َعَلی اللوحةِ ) ۳
  :  الخطأَ َعّين  -۴۱

  !في الربيع ةت هِذِه الحکايوَقعَ  )۱
  !ما کاَن َيستطيُع الرُجل األعمی أن َيری جماَل الدنيا) ۲
  !َعِلَم الرجُل األعمی سبب مساعدة الناِس الکثيرة َله) ۳
  !خالية من النقود بعد الکتابة علی اللوحة ت ُقّبعة الرجِل األعمیصارَ  )۴
  :ما هو المقصود ِمن الَنّص  -۴۲

  !علينا أن نکُتَب ما نطلُبه للُوصول إليه) ۲    !بعض األحيان موِر تفيدنا کثيراً األُ  فیاإلعالن  )۱
  !دائما االحساُن يجلُب الرزَق الکثير) ۴          !العاجز بمساعدة الناس ُيصبح قادرا ) ۳
  

  ٤٥-٣٩( ِاقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة(  
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  :»َأعمی «  -۴۳
     !مضاف اليه و مجرور/ مبنی  – مذکر –اسم ) ۲  !فعل مع فاعله جملةٌ فعليّة/ مبنی للمعلوم  –مزيد ثالثي  –فعل  )۱
  !»رجل « نعت لمنعوِته / معرب  –مذکر  -مفرد) ۴  !صفة و مجرور/ مؤنث  –مفرد  –اسم ) ۳
  :»يستأذن «  -۴۴

  !»األعمی « فعل و فاعُلُه / مزيد ثالثي  –معرب  –مضارع  )۱
  !فعل مع فاعله جملة فعلية/ مزيد بزيادة حرفين  –مضارع  –فعل ) ۲
  !»هو« فعل و فاعُلُه / معرب  –مبنی للمعلوم  – مضارع) ۳
  !»هو «فعل و نائب فاعله / مبنی للمجهول  –مضارع  –فعل ) ۴
  :» ة ر عبا«  -۴۵

  !مفعول و منصوب/ معرب  –مؤنث  –مفرد ) ۲     !نائب الفاعل و مرفوع/ مؤّنث  –مفرد  –اسم  )۱
  !مبتدأ و مرفوع/ مؤنث  –فرد م –اسم ) ۴        !خبر و مرفوع/ مبني –مؤنث  –اسم ) ۳

  
  

  :فيه نون الوقاية  ليَس َميِّز ما  -۴۶
  !َحيرةعندما شاهدُته جالسًا في غرفتي َأَخَذتني ال) ۲        !َأحترُم إَلی َمن َعّلمني ِعلمًا ناِفعاً  )۱
  !قائي ِبَأّني ُفزُت في المسابقةِ َأخبَرني أَحُد أصد) ۴    !َلّما َتغلُب َعّلی أحزاني َأذهُب إلی زيارِة ُأّمي الّرحيمة) ۳
  :فيه الفاعل  ُحذفَعّين ما  -۴۷

ُل من القرآِن ما هو ِشفاٌء ِلل )۱   !دفًا في مسابقة کرِة القدِم ُشّجعُت کثيراً هِعندما َسّجلُت ) ۲        !قلوبُيَنزِّ
  ﴾ الکّفاَر و المنافقيَن و اغُلظ عليهم دهِ جا ﴿ )۴       !الحمُد هللا الذي ُيذهُب َعّنا الُحزن و ُيکّفُر َعّنا َسّيئاتنا) ۳
  : ِفی المحل اإلعرابی للکلمات التِی تحَتها خطُ  أالخطَميِّز  -۴۸

  !فاعل: المجتهدون في مکتبِة المدرسِة  التالميذُيشاهُد ) ۲  !مفعول: المصابيح الُملََّونِة  ِمئاتشاَهَد الَغّواصون  )۱
  !خبر:  غّدة طبيعّية بالقرِب من َذَنبها للبطّ ) ۴  !مبتدا: نافقيَن في ناِر جهّنَم نا ُيدخُل الکفّار و المربّ : قاَل ) ۳
  :ن الفعل الذي فيه حرفاِن زائداِن َعيّ  -۴۹

  !ال َتستکِثروا الخيَر َو َلو کُثَر في أعُينکم) ۲         !يََّرني عبداً صي حرفًا فَقد نَمن َعلَّم )۱
  )!ع(َأَحبَّ اُهللا َمن َأَحبَّ ُحسينًا ) ۴  !   دًا َينَجح في اإلمتحانِ َمن ِاستَمَع إَلی الدَّرِس َجيِّ ) ۳
  :نوع الفي  َيختلفُ  العددَعين  -۵۰

  !علُم األبدان و علُم األديانِ  :ثنانِ اِ العلُم ) ۲        )!ع(َذَهبنا في المّرة اُألولی ِلزيارِة الّعباس  )۱
ّرافُة في اليوِم الواحد ثالثينَ ) ۳   !ثمانوَن في الِمئِة ِمن موجوداِت العالِم َحشراتٌ ) ۴        !دقيقةً  َتناُم الزَّ
  
  
  
  

   ٥٠-٤٦(لجواب عن األسئلة التالية لعّين المناسب(  
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 هركس اراده به و ـ بخواهيم كه را آن از مقدار آن طلبد، مي را دنيا زودگذر زندگي تنها كه كس آن«از آية شريفة   -51
كدام پيام » .شود آن وارد در سرافكندگي و خواري با تا داد خواهيم قرار او براي را دوزخ سپس دهيم؛ مي ـ كنيم

  ؟شود برداشت نمي
  .شوند نمي اخروي هاي هدف به رسيدن مانع گيرند، قرار اصل دنيوي هاي هدف اگر) 1
  .هستند ما مادي استعدادهاي از پاسخگوي برخي تنها و هستند پذير پايان و محدود ها بستگي دل و ها هدف از برخي) 2
  .برسد آن از به مقداري است ممكن برگزيند، اصلي هدف عنوان به را پذير هاي پايان هدف اين كسي اگر) 3
  .است اي ندارد و جايگاهش دوزخ كند، در آخرت بهره انتخاب را هاي محدود هدف اين فقط كسي اگر) 4

  تر شدن جان و دل انسان به خداوند چه ارمغاني در پي خواهد داشت و برآمده از چيست؟  نزديك  -52
  جايگزين ننمودن هدف فرعي به جاي هدف اصلي  ـهاي مادي زندگي  استفاده از بهره) 1
  خدا رضاي جهت در خود دنيوي كارهاي تمام انجام ـ آباد ساختن سراي آخرت) 2
  جايگزين ننمودن هدف فرعي به جاي هدف اصلي ـسراي آخرت  آباد ساختن) 3
  خدا رضاي جهت در خود دنيوي كارهاي تمام انجام ـهاي مادي زندگي  استفاده از بهره) 4

  يابد؟  گيري از كدام سرمايه تحقّق مي نشان دادن راه سعادت به انسان و ياري او در پيمودن راه حق با بهره  -53
  گرايش به خير و نيكي همراه با بيزاري از گناهان) 2    دان اخالقي عقل همراه با وج) 1
  سرشت خدا آشنا و خداگرا همراه با اختيار) 4  كتاب با دلسوز همراه و پاك پيشوايان و پيامبران) 3

گاهي  گردد كه در نهاد انسان برمي................... آشنايي دروني و وجودي انسان با خداوند متعال به سرماية   -54
 خود كنار را در او گرديم، بازمي خود به كه باز شود، ولي مي او ياد فراموشي و او از ما دوري سبب................. 

  ................ :گوييم مي و يابيم مي
  تر كه من از وي دورم وين عجب/ تر از من به من است  دوست نزديك ـ شيطان ـ فطرت خداآشنا و خداگرا) 1
  به گفت انبيا از خواب برخيز/ به گفت طفل جستي راه پرهيز  ـغفلت  ـ ها ها و زيبايي ش به نيكيگراي) 2
  به گفت انبيا از خواب برخيز / به گفت طفل جستي راه پرهيز  ـشيطان  ـ ها ها و زيبايي گرايش به نيكي) 3
  تر كه من از وي دورم وين عجب/  تر از من به من است دوست نزديك ـ غفلت ـ فطرت خداآشنا و خداگرا) 4

توان دريافت و پيامد اول  مي................... اعتقاد معتقدان به محدود بودن زندگي به دنيا را از عبارت نوراني قرآني   -55
  .  گردد مستفاد مي.... ...........ديدگاه معتقدان به پايان نيافتن زندگي با مرگ از آية مباركة 

1( ﴿ي ام قالوا والّ هياتُنَا اح نيا نَموتالد ن﴿ـ  ﴾نَحيي ونَ مآم بِاللّه ومِ والي رِ ولَ اآلخمع ا فَالخَوفحصال لَيهِم وم ال عحزَنونَ هي﴾  
2( ﴿ما و هالّ هذنيا اياةُ الدالح لَهو و بـ  ﴾لَع﴿ما و هالّ هذنيا اياةُ الدالح لَهو و لَعو نَّ با ارالد رَةَ لَهِيوانُ لَو اآلخيعلَمونَ كانوا الحي﴾  
  ﴾يحزَنونَ هم ال علَيهِم و صالحا فَالخَوف عملَ اآلخرِ و اليومِ و بِاللّه آمنَ من﴿ـ  ﴾يعلَمونَ كانوا الحيوانُ لَو اآلخرَةَ لَهِي الدار انَّ﴿ )3
4( ﴿ال خَلَقنَا ما وماواتس و و ما ما االَرضينَهبينَ بـ  ﴾الع﴿ما و هالّ هذنيا اياةُ الدالح لَهو و و بنَّ لَعا ارالد رَةَ لَهِيوانُ لَو اآلخيعلَمونَ كانوا الحي﴾  

و » زندگيدچار يأس و نااميدي شدن و از دست دادن شادابي و نشاط «علّيت به ترتيب بين عبارات  ةرابط  -56
براي انساني كه مرگ را » ميل به جاودانگي«و » هاي روحي ابتال به انواع بيماري گيري و انزوا از ديگران و كناره«

  .برقرار است.............. و ................ و .............. پايان بخش زندگي مي داند، به صورت 
  معلول ـ معلول ـ علت) 4  علت ـ علت ـ معلول) 3  معلول ـ علت ـ علت) 2  علت ـ معلول ـ معلول) 1
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است، حال آن كه مطابق  كرده توقف بيابان در.................  مدت ، او تصور مي كرد كه)ع(نبي  عزَير در ماجراي  -57
  و او پس از زنده شدن، غذا و االغش را چگونه يافت؟.... . .......سخن خداوند 

  .است زنده مانده االغش اما شده، متالشي و پوسيده غذايش ـ زيك روز يا نصف رو ـ صد سال) 1
  .است نشده فاسد و مانده سالم غذايش اما شده، متالشي و پوسيده االغش ـ صد سال ـ يك روز يا نصف روز) 2
  .است نشده فاسد و مانده سالم غذايش اما شده، متالشي و پوسيده االغش ـيك روز يا نصف روز  ـ صد سال) 3
  .است زنده مانده االغش اما شده، متالشي و پوسيده غذايش ـصد سال  ـروز يا نصف روز  يك) 4

و اين حقيقت ما را به مفهوم ............... كه  آفريده اي گونه به را انسان خداوند كه بينيم مي آدمي، وجود با دقت در  -58
  . سازد رهنمون مي............... 

  پايان الهي  ضرورت معاد براساس قدرت بي ـ ندارد حدي هيچ خواستن اين و هاست زيبايي و ماالتك همة خواستار انساني هر) 1
  پايان الهي ضرورت معاد براساس قدرت بي ـ است گريزان نابودي از و دارد هر انساني گرايش به بقا و جاودانگي) 2
  ضرورت معاد براساس حكمت الهي ـ ندارد يحد هيچ خواستن اين و هاست زيبايي و كماالت همة خواستار انساني هر) 3
  ضرورت معاد براساس حكمت الهي ـ است گريزان نابودي از و دارد هر انساني گرايش به بقا و جاودانگي) 4

 حق بود، داده وعده ما به پروردگارمان آنچه«: شدگان جنگ بدر خطاب به كشته) ص(اين سخن پيامبر اكرم   -59
فرشتگان به «: و اين آية شريفة قرآن مجيد» بود، حق يافتيد؟ داده وعده پروردگارتان آنچه نيز شما آيا يافتيم؛

زمين  روي بر مستضعفين از را خود و داده پاسخ آنها مقابل، در و پرسند مي آنها احوال از و كرده ظالمان خطاب
  . اشاره دارد.............. و ...............  به ترتيب در و .............. و.............. وجود  بر به ترتيب به دليلي» .كنند مي معرفي

  قيامت ـ برزخ ـ آگاهي و شعور ـ دنيا و برزخ عالم ميان ارتباط) 1
  برزخ ـقيامت  ـ دنيا و برزخ عالم ميان ارتباطـ  آگاهي و شعور) 2
  قيامت ـ قيامت ـ دنيا و برزخ عالم ميان ارتباط ـ دنيا و برزخ عالم ميان ارتباط) 3
   برزخ ـبرزخ  ـ آگاهي و شعور ـ آگاهي و شعور )4

  .شده است استفاده انسان ...............بعد وجودي  به اشاره براي و است................ كريم،  قرآن در» توفّي«منظور از كلمة   - 60
  پذيري بت و مصون از استهالك و تجزيهدريافت تمام و كمالـ  ثا) 2  تغييرناپذير و مصون از هر نوع تحول ـ مرگ و موت) 1
  تغييرناپذير و مصون از هر نوع تحول ـ دريافت تمام و كمال) 4  پذيري ثابت و مصون از استهالك و تجزيه ـمرگ و موت ) 3

 هراسان سخت آنان هاي دل گردند؛ مي فراري راه دنبال به گناهكار هاي انسان هنگام در اين«عبارت نوراني قرآني   -61
  .قيامت اشاره دارد........... در مرحلة .............. به حادثة » .است افكنده زير به ترس هايشان از شمچ و

  الهي عدل دادگاه شدن برپا ـدوم ) 2  مهيب صدايي شدن شنيده ـاول ) 1
  اعمال نامة دادن ـ اول) 4    ها انسان همة شدن زنده ـ دوم) 3

الهي است و زدن مهر خاموشي بر  عدل دادگاه شدن برپا.................. هان گوا و شاهدان در صحنة قيامت حضور  -62
  .باشد مي................ دهان بدكاران، مرتبط با مورد 

  دومين ـمؤخر از ) 4  دومين ـ مقدم بر) 3  نخستين ـ مؤخر از) 2  نخستين ـ مقدم بر) 1
 شهادت اداي راستي به كه آنها و كنند مي رعايت را خود عهد و اه امانت كه آنها«خداوند متعال در قرآن مجيد به    -63

   چه پاداشي را وعده داده است؟ » ...دارند مواظبت نماز كه بر آنها و كنند
  ».است شده آماده متقيان براي است و زمين و ها آسمان آن، وسعت كه بهشتي و پروردگار آمرزش به رسيدن«) 1
  ».بهشت است از هايي باغ آنها براي بخشد، ودس آنها به راستگويان راستي«) 2
  ».بينند مي آماده آيد، خوش را ديدگانشان و كند تمنا هايشان دل چه هر«) 3
  ».شوند مي داشته گرامي بهشتي هاي باغ در آنان«) 4
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پردازد و  مي.................... به  ﴾سعيرًا سيصلَونَ نارا و بطونهِم فى يأكُلونَ ظُلما انَّما اليتامى يأكُلونَ اَموالَ الَّذينَ انَّ﴿آية مباركة   - 64
  ...............حاكي از آن است كه  ﴾سعيرًا سيصلَونَ نارا و بطونهِم فى يأكُلونَ انَّما﴿قرآني ) تهديد(فرجام وعيد 

 تنـگ  جايگـاهي  در انـد،  شده زنجير بسته و غل در كه حالي در ـ  تصاحب به ناحق مال يتيم در دنيا و تجسم عين آن در برزخ) 1
  .شوند مي افكنده

  .كشد مي زبانه او درون از آتش و گردد مي آشكار عمل باطن تصاحب به ناحق مال يتيم در دنيا و تجسم عين آن در قيامت ـ حقيقت و) 2
 او درون از آتـش  و گـردد  مـي  آشكار عمل باطن حقيقت و ـ  تصاحب به ناحق مال يتيم در دنيا و محصول طبيعي آن در برزخ) 3

  .كشد مي زبانه
 جايگـاهي  در انـد،  شده زنجير بسته و غل در كه حالي در ـ  تصاحب به ناحق مال يتيم در دنيا و محصول طبيعي آن در قيامت) 4

  .شوند مي افكنده تنگ
  .............. همان رستگاري ، و راه.......... ........، »خداوند كوي مسافر توشة بهترين«در دعاي خود، ) ع(به بيان امام كاظم   - 65

  .خداست به شدن نزديك و قرب ـ هاي بهتر براي آينده است ارزيابي براي تصميم و محاسبه) 1
  .حركت است براي عزم و تصميم ـ باشد شده خداوند خواستار آن با كه است اي اراده و عزم) 2
  .حركت است براي عزم و تصميم ـ اي آينده استهاي بهتر بر ارزيابي براي تصميم و محاسبه) 3
  .خداست به شدن نزديك و قرب ـ باشد شده خداوند خواستار آن با كه است اي اراده و عزم) 4

 ﴾ ...اَصابك  ما علي اصبِر و﴿ :گويد براي نشان دادن راه و رسم زندگي كه مي فرزندش به حكيم لقمان اين سفارش  -66
 هدف، بر براي گام گذاشتن و ثابت قدم ماندن در راه قرب الهي است، و استواري........... .....داللت بر اقدام 

  .است..............  آثار از هدف، آن به رسيدن ها براي سختي تحمل و شكيبايي
ـ گام برداشتن در با بستن عهد) 2  قوي عزم ـ حركت براي عزم و تصميم) 1   خود خوشبختي و رستگاري مسير خدا 
  وفاداري به عهد ـ خدا با بستن عهد) 4  پيمان بستن با خداوند ـ حركت براي عزم و تصميم) 3

، »نشود گردان روي تو از اي لحظه ، ................... و نكند اختيار را تو غير ، ...................«) ع(مطابق دعاي امام سجاد   -67
  ....... ........آدمي، ريشة  هاي محبت و ها و دلبستگي

  .محبت و مهر و دوستي انسان است ـ باشد چشيده را ات دوستي لذت كس هر ـ گيرد انس كه با تو كس آن) 1
  .دهد مي انجام طول زندگي در آدمي است كه هايي باشد ـ فعاليت چشيده را ات دوستي لذت كس گيرد ـ هر انس كه با تو كس آن) 2
  .دهد مي انجام طول زندگي در آدمي است كه هايي گيرد ـ فعاليت انس كه با تو كس آن باشد ـ چشيده را ات دوستي لذت كس هر) 3
  .محبت و مهر و دوستي انسان است ـ گيرد انس كه با تو كس آن ـ باشد چشيده را ات دوستي لذت كس هر) 4

كدام مورد ».دارد مي دوست كه است چيزي اندازة به انساني هر ارزش«): ع(از اين فرمايش اميرالمؤمنين علي   -68
  ؟شود برداشت نمي

  ».ندارد دوست را او كند، مي سرپيچي خدا فرمان از كه كسي): ع(امام صادق «) 1
  ».شود مي محشور خود محبوب با قيامت روز در كس هر: )ص( اكرم پيامبر«) 2
  »هر چيز كه در جستن آني، آني/ اين نكتة رمز اگر بداني، داني «: مولوي) 3
  .خداست اندازه به ارزشش است، متعال قش خداوندعش كه كسي) 4

  ...............   نكند  تيمم است، عمداً تيمم اش وظيفه اگر يا نكند غسل صبح اذان تا عمداً اگر است، واجب او بر غسل كه كسي  - 69
  .   است صحيح اش روزه و بگيرد روزه تيمم تواند با مي) 1
  . بدهد فقير مد طعام به يك روز هر يبرا هم و كند قضا را روزه هم بايد) 2
  .  هم كفّاره بدهد و آورد جا به را آن قضاي هم بايد) 3
  .  بگيرد روزه تواند نمي) 4
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ماز را فايدة دوم و باالتر ن.................. را فايدة اول نماز و .................  ،﴾ ...الصالةَ  اَقمِ و﴿خداوند متعال در آية مباركة   -70
  .روزه ارتباط دارد با فايدة........... كند كه مورد  اعالم مي

  نخست ـ ﴾المنكَرِ و الفَحشاء عنِ تَنهي﴿ـ  ﴾تَتَّقونَ لَعلَّكُم﴿ )2  دوم  ـ ﴾المنكَرِ و الفَحشاء عنِ تَنهي﴿ـ  ﴾اللّه ذكرُ﴿ )1
  دوم ـ ﴾تَتَّقونَ لَعلَّكُم﴿ـ  ﴾المنكَرِ و الفَحشاء عنِ تَنهي﴿) 4  نخست ـ ﴾اللّه ذكرُ﴿ـ  ﴾المنكَرِ و الفَحشاء عنِ تَنهي﴿) 3

او واجب نبوده و مسافت  بر سفر آن كه روزه برود 6 سفري به مادر و پدر نهي با حكم نماز و روزة فرزندي كه  -71
  فرسخ باشد، چيست؟ 5سفرش بيش از 

  .فرسخ است يا نه 4ير بازگشتش بستگي دارد كه آيا كمتر از به مس) 2  .نمازش شكسته است و نبايد روزه بگيرد) 1
  .بگيرد را اش روزه و بخواند تمام را نماز بايد) 4  .اش را بگيرد سته بخواند ولي روزهبايد نماز را شك) 3

آيات  به ترتيب مفاهيمي هستند كه از» اراده و اختيار انسان موهبتي است الهي«و » بازيچه نيافريدن عالم هستي«  -72
  .  شوند به ذهن متبادر مي............... و ............... شريفة 

  ﴾تَقواها و فُجورها سواها فَاَلهمها ما و نَفسٍ و﴿ـ  ﴾تُرجعونَ ال الَينا نَّكُم اَ و عبثًا خَلَقناكُم نَّما اَ اَفَحسبتُم﴿ )1
2( ﴿خَلَقنَا ما و ماواتالس و و ما ام االَرضينَهبينَ بنّا﴿ـ  ﴾العا يناهدا همبيلَ ارًا السشاك ا وما اكَفور﴾  
  ﴾كَفورا اما و شاكرًا السبيلَ اما هديناه انّا﴿ـ  ﴾تُرجعونَ ال الَينا نَّكُم اَ و عبثًا خَلَقناكُم نَّما اَ اَفَحسبتُم﴿ )3
4( ﴿خَلَقنَا ما و ماواتالس و و ما ما االَرضينَهبينَ بَو نَفٍس َو ما َسّواها َفَاهلََمها ُفجوَرها َو َتقواها﴾ـ  ﴾الع﴿  

از نگاه اميرالمؤمنين علي .................. ترين  و زيرك) ص(ترين از نگاه رسول خدا  به صفت باهوش............... توصيف   -73
  ..............و ........... .....، به ترتيب شامل كساني مي شود كه )ع(
 خـود  ديگران از بهتر و اند مرگ ياد به فراوان ـ  بكشد حساب مرگ از بعد براي خود عمل و خود از كه كسي ـ  انسان ـ  مؤمنان) 1
  .كنند مي آماده آن براي را
 خـود  ديگران از بهتر و اند مرگ ياد به فراوان ـ  بكشد حساب مرگ از بعد براي خود عمل و خود از كه كسي ـ  مؤمنان ـ  انسان) 2
  .كنند مي آماده آن براي را
 بـراي  خـود  عمل و خود از كه كسي ـ  كنند مي آماده آن براي را خود ديگران از بهتر و اند مرگ ياد به فراوانـ انسان   ـ مؤمنان) 3

  .بكشد حساب مرگ از بعد
 بـراي  خـود  عمل و خود از كه كسي ـ  كنند مي آماده آن براي را ودخ ديگران از بهتر و اند مرگ ياد به فراوان ـ  مؤمنانـ انسان ) 4

  .بكشد حساب مرگ از بعد
به ترتيب در وصف و دربارة » ها اكسير حيات بخش به مرده«و » خدا برترين دوستان«و » ها برترين اسوه«عبارات   -74

   .است............. و ............. و ................ 
  عشق به خدا ـ )ع(ايشان  بيت اهل و) ص(خدا  رسول ـ) ع(ايشان  بيت اهل و )ص(خدا  رسول) 1
  خداوند از پيروي ـ )ع(ايشان  بيت اهل و) ص(خدا  رسول ـحق  راه مجاهدان و الهي اولياي و انبيا) 2
  خداوند از پيرويـ حق  راه مجاهدان و الهي اولياي و انبياـ ) ع(ايشان  بيت اهل و) ص(خدا  رسول) 3
  عشق به خدا ـ حق راه مجاهدان و الهي اولياي و انبيا ـ حق راه مجاهدان و الهي اولياي و انبيا) 4

 اللّه منَ اَصدقُ من فيه و ريب القيامةِ ال يومِ الي هو لَيجمعنَّكُم االّ اله ال اَللّه﴿مفاهيم صحيح برآمده از آية شريفة   -75
  م است؟ به ترتيب كدا ﴾حديثًا

  معاد جسماني و روحاني ـ تولّي ـ تبرّي ـ محبت) 1
  ضرورت معاد روحاني و حكمت خداوندي ـ تولّي ـ تبرّي ـ تنفّر) 2
  ضرورت معاد روحاني و حكمت خداوندي ـ تبرّي ـ تولّي ـ محبت) 3
  معاد جسماني و روحاني ـ تبرّيـ تولّي  ـ تنفّر) 4
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76. The ---------- bull followed the young Brahma cow. 

1) big old black  2) big black old  3) old big black 4) black big old 
77. A: We have no more milk.  
 B: Oh, I ---------- some on the way home. 

1) bought 2) will buy 3) will be buying 4) am going to buy 
78. Saturn is ---------- than Earth but Jupiter is ----------. 

1) biggest / biggest  2) biggest / bigger 
3) bigger / bigger  4) bigger / the biggest  

79. Because I was hurt, my friends wouldn’t let me drive ---------- home. 
1) all by myself 2) myself 3) themselves 4) them  

80. How did you get the ---------- of offering the improved medicine at a lower price? 
1) head 2) pain 3) idea 4) role 

81. The town’s big ----------- for movie lovers is the annual film festival. 
1) celebration 2) relationship 3) suggestion 4) attraction 

82. The president’s ---------- includes a two-day visit to Brazil, and he will be back to his 
country as early as 21st September. 
1) website 2) opinion 3) schedule 4) booklet 

83. They finally ---------- those old trees on our street, but unfortunately for us one of them 
fell on our car. 
1) decided on 2) cut down 3) paired up  4) put out  

84. The top of the mountain was ----------. It felt like we were close to heaven. 
1) historical 2) supportive 3) oral 4) amazing 

85. Biotechnology is the use of living parts, such as ----------, in industry and technology. 
1) planes 2) hints 3) drops 4) cells 

86. His flower had told him that she was only one of her kind in all universe. And here were 
five thousand of them, all ---------, in one single garden! 
1) alike 2) serious 3) protective 4) plural 

87. I believe that stories from the past still relate with the problems of today, and they can 
be helpful in ---------- problems. 
1) solving 2) attending 3) reciting 4) choosing 
 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 
Once upon a time, about 20 years ago, you needed to use a travel agent to book a (88) -------
---. Your cordial travel agency would book your flights, give you a stack of maps and 
brochures, and they might even highlight the roads to take on the highway map if you (89) -
--------- to your destination. Then, the Internet came around. In the world of Google Flights, 
and (90) ---------- travel rewards credit cards, and the many (91) ---------- flight booking 
sites, do people (92) ---------- use travel agencies? 

 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 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 your answer sheet. 
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88. 1) trip 2) span 3) field 4) clue            
89. 1) driven 2) will drive 3) were driving 4) driving 
90. 1) the better 2) better 3) best 4) as good as 
91. 1) social 2) religious 3) personal 4) different 
92.  1) so 2) still 3) once 4) before 
 
  

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

Passage 1: 

Every day starts off with a production meeting, which is not quite what the name might 
lead you to believe. It’s more of an update-on-everything meeting, but that doesn’t sound 
quite as catchy. Anyway, the production meeting is attended by all of the department 
heads. They talk about any problems that may have come up during the night, but more 
importantly, they lay out the schedule for that day’s work. Work assignments are made and 
the supervisors are given the work packages for that day’s schedule. Meetings on Mondays 
usually go over one hour, so we try to start a little bit earlier so that people can get to their 
offices at a reasonable hour. The meeting is also held on weekends, though only 
emergency work goes on during weekends and supervisors only come in if there’s a 
serious problem, so the meetings tend to last just a few minutes. Sometimes they are a 
mere formality, little more than a social gathering for the night and day crews. A similar 
meeting is held at 4 pm for the day and swing crews, but it’s not attended by the 
department heads. Only the work crews go to that meeting, and they all know what’s going 
on, so it just lasts a few minutes. 

93. The meeting is held on weekends ---------- . 
1) so that the supervisors can make the work assignments 
2) because emergency work is still in progress 
3) between the day and swing crews 
4) but usually lasts a few minutes 

94. The word “just” (underlined) means, in this context, ----------. 
1) exactly 2) even 3) usually  4) only 

95. The 4 pm meeting only lasts a few minutes because --------- . 
1) those in attendance already know what’s going on 
2) it’s not attended by the night crew 
3) no emergency work is done on the afternoon shift 
4) the work assignments were already made at the morning meeting 

96. Which of the following work environments might this article apply to? 
1) a university 2) a power plant 3) a supermarket  4) a hotel 

Passage 2: 

When biofeedback was first developed a number of years ago, it caused a lot of 
excitement. People hoped that biofeedback could be used to cure all kinds of physical and 
mental problems.  
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Biofeedback is the name for a medical technique that helps people treat certain 
problems by becoming more aware of their own bodies. In biofeedback, instruments that 
measure bodily functions such as muscle tension, temperature, and blood and flow are 
attached to the body. The instruments produce signals—for example, a series of sounds 
(beeps) or a flashing light—that the person can hear or see. The patient then uses 
information to help gain control over the function. 

The most widely used biofeedback instrument is the electromyography, or EMG. The 
EMG is used to measure muscle tension. It is made up of several electrodes, which are 
placed on the skin near a particular area, depending on the symptom. For example, for 
headaches, a symptom often caused by excessive tension in the neck muscles, the 
electrodes are placed on the forehead or near the back of the neck. When the tension is 
present, the EMG produces a signal and the patient is taught to respond by relaxing the 
appropriate muscles. In many cases, the relaxation of these muscles causes the headache to 
go away.  

While biofeedback has not turned out to be a cure-all, it has been used successfully to 
treat a limited number of problems—especially those caused by chronic tension. 

 

97. Biofeedback instruments ---------- . 
1) act like a kind of medicine 2) cause people to get excited 
3) are put on a patient’s body 4) teach people to exercise 

98. Biofeedback flow is an example of a ---------- .  
1) technique 2) signal 3) function 4) problem 

99. The EMG ………. . 
1) relaxes the muscles 2) measures tension 
3) causes movement  4) produces symptoms  

100. According to the article, biofeedback ---------- . 
1) is more popular than ever 2) causes chronic tension 
3) cures all types of headaches 4) has had limited success 
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  هاي زير، درست است؟ يك از گزاره كدام  -101
1 ({ }φ = φ  
  .اي نداردتهي هيچ زيرمجموعه) 2
Aاگر ) 3 B A C=   باشد، آنگاهB C=  
  .وجود دارد كه هر عضو آن زيرمجموعه آن نيز باشد عضوي 4مجموعه ) 4

  يك مجموعه متناهي باشد، آنگاه كدام مجموعه زير، متناهي است؟ Cدو مجموعه نامتناهي و  Bو  Aاگر   -102
1 (A (C B')     2 (A [C (B C)]−   
3 ((A B) (C B')− −    4 ((A B) C− −  

Aاگر   -103 B− = φ ،؟نيستكدام گزاره درست   باشد  
Bاگر ) 1 C− = φ آنگاه ،A B C⊆ ⊆  
Aاگر ) 2 B = φ  باشد، آنگاهA = φ  
3 ((A B) B' = φ   
4 (A' B'⊆  

، جمالت سوم، هفتم و يازدهم را بيرون كشيده و بين جمله سوم و هفتم، پنج 3در يك دنباله حسابي با قدر نسبت   -104
جمله نهم اين دنباله جديد، . دهيم پنج واسطه حسابي ديگر قرار مي  واسطه حسابي و بين جمله هفتم و يازدهم،

  ه مقدار بيشتر از جمله اول دنباله اوليه است؟چ
1 (21  2 (22  3 (42  4 (48  

xهر گاه   -105 +4 xو  x2و  6 −   ، سه جمله متوالي دنباله هندسي باشند، كدام دنباله زير حسابي است؟1
1 (x , x x , x x+ + + −2 2 22 1 1  2 (x x , x , x+ − + −2 1 7 2 1  
3 (x , x , x− +2 22 1 1    4 (x , x x , x− +2 22 3 3 4  

aاگر در شكل زير،   -106 = cو 1 =   است؟ 2چند برابر  bباشد،  3

1 (16
3  2 (5  

3 (14
3  4 (4  

  كدام است؟ aدر شكل زير، طول   -107
1 (( )−2 3 1  2 (( )−2 2 3 1  
  
3 (( )−3 2 1  4 (( )−2 3 2 1  

  مساحت شكل زير، كدام است؟  -108
1 (18 3  
2 (+12 6 3  
3 (21 3  
4 (+16 2 3  
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sinاگر    -109
+α = 2 2
sinباشد، آنگاه حاصل  2 cosα + α4   كدام است؟ 4

1 (3
4  2 (5

8  3 (5
4  4 (3

8  

cosاگر   -110 /α = 72  و< α < 63   باشد، آنگاه چند مقدارα وجود دارد؟  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

xچند مقدار در   - 111 x− − = −5 2   كند؟ صدق مي 3
1 (  2 (1  3 (2  4  (شمار بي  

−aاگر   -112 < <1 aحاصل  باشد، آنگاه  3 a a a+ + + − +2 22 1 9   كدام است؟ 6
1 (a−4 2  2 (4  3 (a+4 2  4( 6  

−+حاصل   -113 ×
−

6 27 4 3 6   ، كدام است؟2

1 (1
4  2 (1

3  3 (1
2  4 (1  

xاگر   - 114 >   وx

x
=

−2
1
21

xصل باشد، آنگاه حا 
x

+3
3
  كدام است؟ 1

1 (1  2 (1 2  3 (12  4 (12 2  

aاگر   -115 b c+ + =2 2 2 3  و
b c a abc

+ = −1 1 1 aباشد، آنگاه 3 b c−   كدام است؟ −

1 (3  2 (3 3  3 (6  4  (6 3  
n)ضلعي محدب از مربع  nاگر تعداد اقطار يك   -116 )− ضلعي چند قطر  nواحد بيشتر باشد، آنگاه از هر رأس  5، 5

  گذرد؟ مي
1 (8  2 (9  3 (1  4 (11  

x)اگر دو ريشه حقيقي و مختلف معادلة   -117 k) L+ + =2  ،2  وk2  باشد، آنگاه مقدارk كدام است؟  

1 (−1  2 (− 1
2  3 (1   4 (2  

yخط   - 118 k=  سهميy x ax b= +   وجود دارد؟ bو  kاي بين  كند، چه رابطه قطع مي 11و  3−هاي  را در طول 22+
1 (b k= −2 33  2 (b k= +2 33   3 (b k− =66  4 (b k+ =66  

f، نمودار تابع mبه ازاء چه مقاديري از   -119 (x) ( m)x ( m )x ( m )= − − + + +24 3 1 6 ، تنها از نواحي سوم و 7
  گذرد؟ چهارم محورهاي مختصات مي

1 (φ  2 (( , )− 37 333  3 (( , )− 37 433  4 (( , )−∞ 4  

yنمودار تابع   -120 x x= +2 fواحد به پايين آورده و آن را  1واحد به سمت راست و  2را  2 (x) ع و نمودار تابy x= 
fاي باشد كه  ترين بازه بزرگ (m,n)اگر . ناميم مي g(x)واحد به پايين برده و آن را  2را يك واحد به چپ و  (x) 

mقرار بگيرد، آنگاه g(x)پايين  n−2 كدام است؟  
1 (−3  2 (  3 (1  4 (5  
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xاگر    -121 x f (x) f ( x)= − −2 fباشد، آنگاه 3 (   كدام است؟ 3(
1 (/− 25  2 (/ 25  3 (/ 5  4 (/ 75  

yاگر نمودار تابع   -122 f (x)= ترين بازه به شكل زير و بزرگx هايي كه درf (x) x− +  (m,n)كند،  صدق نمي 1
mهباشد، آنگا n+ كدام است؟  

1 (−3  
2 (−1  
3 (1  
4 (2  
  

yاگر نمودار تابع متقارن زير مربوط به   - 123 f (x)= كدام است؟ ي غير افقيها باشد، آنگاه قدر مطلق شيب خط  

1 (4
3  2( 5

3     

  

3 (3
4  4 (3

5  

xاگر نمودار تابع   -124 ax b
f (x)

c x

+ +=
−

22
aبه شكل زير باشد، آنگاه 2 b c− +   كدام است؟ +

1 (8  
2 (1  
3 (12  
4 (16  

}تابع   - 125 }f (x,y) x ,y , y(x ) x= ∈ + = +2 3 2چند عضو دارد؟ ،  
1 (  2 (6   3 (8  4 (شمار بي  

  يك از عبارات زير، اتحاد است؟ كدام  -126

1 (
n n n

k k k

+     
+ =     − −     
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صورت يك در ميان در يك توان بهكتاب شيمي مختلف را مي 4كتاب فيزيك و  4كتاب رياضي،  4به چند طريق   -127

  قفسه چيد؟
1 (× 34 12  2 (× 42 12  3 (× 38 12  4 (× 44 12  

توان يك دبير  به چند طريق مي. اند نفر انتخاب شده 5و  4، 3آموزان هفتم، هشتم و نهم به ترتيب  ن دانشاز بي  -128
كل، يك معاون اول، يك معاون دوم و يك منشي شوراي دبيرستان انتخاب كرد، به طوري كه از هر مقطع حداقل 

  يك نفر وجود داشته باشد؟
1 (526   2 (586   3 (648   4 (756   



                                     ) 1(رياضي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19صفحه 

تر  اي كه، برادر بزرگ توانند در يك صف نان بايستند به گونه نفر كه دو نفر آنها برادر هستند مي 5به چند طريق   -129
  جلوتر باشد؟

1 (6   2 (7   3 (8   4 (9  
  چند عدد چهار رقمي وجود دارد كه در آن، صفر وجود داشته باشد؟  -130

1 (1773  2 (1855  3 (2187  4 (2439  
  
                                     ) 1(شناسي  زيست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...................هاي غشايي  قطعاً نيازمند حضور پروتئين................ در يك ياخته جانوري   -131
  .باشد شده همانند انتشار ساده ـ ميانتشار تسهيل) 2  .باشد شده ـ ميراني برخالف انتشار تسهيل برون) 1
  .باشد انتقال فعال همانند اسمز ـ نمي) 4  .باشد ساده برخالف انتقال فعال ـ نمي شارانت) 3

  درباره دستگاه تنفس انسان، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  - 132
  .شود ها وارد مي هاي حبابكي و ايجاد فشار مثبت، هواي تهويه نشده به شش در حين دم با افزايش حجم كيسه) 1
  .شوند هاي حبابكي با ترشح نوعي تركيب شيميايي باعث تسهيل تبادل هوا مي هبرخي ياخت) 2
  .باشند خوارهاي حبابكي تنها عامل دفاعي بدن در دستگاه تنفسي مي درشت) 3
  .يابد شود، مقدار غضروف آن افزايش مي در طول بخش هادي، هر چه قطر نايژه كمتر مي) 4

  ...............ساختار   -133
  .شود مهرگان وجود دارد و باعث دفع، تنظيم اسمزي يا هر دو مي ، در بيشتر بينفريدي) 1
  .كند ها را از بدن دفع مي كليه در ماهيان آب شيرين، با ادرار غليظ برخي يون) 2
  .كند هاي مالپيگي با اتصال به روده، اوريك اسيد را به طور مستقيم از بدن دفع مي لوله) 3
  .كند ها محلول نمكي بسيار غليظ را به درون روده ترشح مي سفره ماهياي در  غدد راست روده) 4

  درباره ريشه گياهان نهاندانه علفي، چند مورد به درستي بيان شده است؟  -134
  .پوشاند پوست را ميهاي درون فقط در برخي گياهان، نواري از جنس سوبرين ديواره جانبي همه ياخته) الف  
  .شودشكل ديده ميپوست در زير ميكروسكوپ، نعليهاي درون ري از ياختهدر برخي گياهان، بسيا) ب  
  .شود پوست انجام ميهاي درون عبور مواد از درون پروتوپالست همه ياخته  در همه گياهان،) ج  
  .تواند انجام شود پوست از مسير پروتوپالست ميفقط در بسياري از گياهان، رسيدن مواد از روپوست به درون) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ...............در حفره گوارشي هيدر،   -135
  .كنند ها آنزيم گوارشي ترشح مي همه ياخته) 1
  .ها دو تاژك در سطح خود دارند همه ياخته) 2
  .يابند اي به طور كامل گوارش مي ياختههاي برون همه مواد غذايي با آنزيم) 3
  .شوند هاي پوشاننده ترشح مي از ياخته هاي گوارشي با مصرف انرژي همه آنزيم) 4

  »................در پرندگان «كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه، جمله مقابل را به   -136
  .نسبت به خزندگان نياز به مصرف اكسيژن بيشتر است) 1
  .شود هوا به درون آنها وارد شودها باعث مي فشار منفي ايجاد شده در شش) 2
  .ها نقش اصلي را دارند ي دهان و حلق در هدايت هوا به درون ششها ماهيچه) 3
  .كارايي تنفسي به دليل حضور چند كيسه هوادار باالتر از پستانداران است) 4



                                     ) 1(شناسي  تزيس
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  ...............كند،  ها عبور مي هاي پرز روده باريك از غشاء پايه اين ياخته اي كه پس از ورود به ياخته هر ماده  -137
  .شود اصله به بافتي از اليه زير مخاط وارد ميقطعاً بالف) 1
  .شود هايي كه حركت مواد در آنها در يك جهت است، به سامانه گردش مواد وارد مي فقط با ورود به رگ) 2
  .شود هاي ليپوپروتئيني مي همواره در كبد، باعث توليد مولكول) 3
  .رسد در نهايت به قلب مي به طور حتم از طريق سياهرگ باب كبدي از كبد عبور كرده و) 4

  .................گفت در الگوي جريان فشاري، در مرحله  توان نمي  -138
  .شود هاي آبكش با مصرف انرژي انجام مي اول، ورود مواد آلي به درون ياخته) 1
  .شود دوم، افزايش فشار اسمزي در ياخته آوند آبكش باعث جذب آب از آوند چوبي مي) 2
  .كند اي از مواد به محل مصرف با فشار بيشتر، حركت مي ات شيره پرورده به صورت تودهسوم، محتوي) 3
  .شود چهارم، خروج مواد آلي همراه با خروج آب از ياخته آبكش انجام مي) 4

  ................قطعاً ............ در يك گياه نهاندانه علفي، هر ياخته   - 139
  .اي مربوط است زمينه فتوسنتزكننده ـ به سامانه بافت) 1
  .اي طويل با انتهاي مخروطي شكل است آوندي ـ ياخته) 2
  .باشد فقط با ديواره نخستين ـ زنده بوده و قادر به تقسيم مي) 3
  .داراي پوستك ـ نسبت به خروج آب از گياه مقاوم است) 4

  ..............در قلب يك انسان سالم،   -140
  .يه نازك بافت پوششي به همراه بافت پيوندي زير آن استترين اليه، شامل يك ال داخلي) 1
  .يابد هاي آنها انتشار مي ترين اليه، داراي بافتي است كه پيام انقباضي از درون ياخته ضخيم) 2
  .ياخته دارندهايي است كه مقدار زيادي كالژن درون  ترين اليه ديواره، داراي ياخته بيروني) 3
  .كند و اليه مختلف ساختار قلب قرار دارد و به حركت روان قلب كمك ميمايع اطراف قلب، بين د) 4

  در چند مورد از موارد زير، سامانه گردش مواد جانور به درستي بيان شده است؟  - 141
  سامانه گردش آب در اسفنج) الف  
  سامانه گردش باز در زنبور) ب  
  اي در كروكوديل حفرهسامانه گردش خون مضاعف با قلب سه) ج  
  اي در دوزيستان بالغ سامانه گردش خون ساده با قلب دو حفره) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -142
  .براي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان، تنها راه شناخت روابط گياهان و محيط زيست است) 1
  .ران ديگر نقش دارنددر رشد گياهان، عوامل غير زنده محيطي برخالف جاندا) 2
  .سازگان، به ميزان تغييرات آن در مقابل تغييرات اقليمي وابسته استخدمات هر بوم) 3
  .تر تأمين انرژي مردم جهان است هاي زيستي از منابع مؤثرتر و پاك سوخت) 4

  درباره شبكه هادي قلب انسان، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -143
  .لختي قرار داردهاي الكتريكي است و در پشت دريچه سه كننده پيام گره پيشاهنگ شروع) 1
  .كنند هاي الكتريكي را به سمت پايين هدايت مي هادي مابين دو گره، همواره پيام  هاي شبكه رشته) 2
  .شود ها، از نوك قلب به سمت دهليزها كشيده مي هاي منشعب شبكه هادي در ديواره كناري بطن رشته) 3
  .كند هاي آن ارسال مي هليزي ـ بطني، پيام الكتريكي مربوط به دهليز راست را به رشتهگره د) 4
  



                                     ) 1(شناسي  تزيس
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  ...................هاي جانوري  در ياخته  -144
  .شود هاست، فقط به سطح غشاء هسته متصل مي ساختاري كه كار آن ساخت پروتئين) 1
  .هاي متصل به شبكه آندوپالسمي تشكيل شده است عاً از كيسهبندي مواد و ترشح آنها نقش دارد، قط اندامكي كه در بسته) 2
  .گليسريدها در سطح خود داشته باشد تواند ساختاري شبيه تري نمي  كننده مواد است، هاي تجزيه اندامكي كه داراي آنزيم) 3
  .عرض غشاء نقش داشته باشدجايي نوعي ماده از  تواند در جابه گيرد، مي ساختاري كه در بين فسفوليپيدهاي غشاء قرار مي) 4

  ...............شوند،  طور يك در ميان منقبض ميهايي از لوله گوارش به در انسان، در حركتي كه بخش  -145
  .شود كيموس درون لوله به جلو رانده مي) 1
  .شود ها باعث مخلوط شدن محتويات لوله مي فقط در محل بنداره) 2
  .شود به صورت غير ارادي آغاز مي در پي ورود مواد غذايي به مري،) 3
  .افتد گوارش مكانيكي اتفاق مي) 4

  ..............كند، قطعاً  اي فعال براي بريدن پيوند بين دو آمينواسيد آزاد مي اي كه ماده در معده انسان، هر ياخته  -146
  .هاي روده باريك ضروري است تهبه ياخ B12كند كه براي ورود ويتامين  عاملي ترشح مي) 1
  .شوند كند كه باعث برش در ليپيدهاي مواد غذايي مي هايي ترشح مي آنزيم) 2
  .كند با دريافت هورمون گاسترين آنزيم بيشتري ترشح مي) 3
  .پوشانند هاي معده را مي چسبد كه سطح حفره هايي مي به ياخته) 4

  ..............،  در يك گياه نهاندانه علفي  -147
  .هاي بسيار جوان است هاي مريستمي و برگ اي از ياخته جوانه جانبي، مجموعه) 1
  .هاي موجود در ساختار گياه است ترين ياخته هاي جوانه انتهايي، حاوي راسيمريستم) 2
  .مريستم نخستين، فقط در نوك ساقه و نزديك به نوك ريشه گياه قرار دارد) 3
  .شوند گرهي ايجاد ميهاي مريستم بين سيم ياختهمريستم جوانه جانبي، از تق) 4

  »................ .در گياهان، «كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله مقابل را به   -148
  .باشند داراي مقدار فراواني كاروتن مي) ها كروموپالست(ها  ديسهبرخي رنگ) 1
  .باشند سنده ميكننده تركيبات پاداك ذخيره) ها پالست(ها  همه ديسه) 2
  .اي دارند ها نوعي پروتئين ذخيره برخي واكوئول) 3
  .باشند كننده آب مي ها ذخيره همه واكوئول) 4

  درباره گياهان، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -149
  .هاي ديگر آوندي ندارد ياخته ياخته آوند آبكش ارتباطي با ياختهميان) 1
  .آوندي داراي الن، صفحه آبكش وجود دارددر ديواره عرضي هر ياخته ) 2
  .شود در محل الن، همواره ديواره نخستين ديده مي) 3
  .بخشي از تيغه مياني يك ياخته گياهي، ممكن است با ياخته ديگري مشترك نباشد) 4

  درباره ساختار لوله گوارش در انسان، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -150
  .هاي لوله گوارش نقش دارند رساني به همه ياخته ر اليه بيروني در اكسيژنهاي موجود د مويرگ) 1
  .ها بسيار به هم نزديك هستند و بين آنها فضاي اندكي وجود دارد ترين اليه، همه ياخته در داخلي) 2
ـ هاي عصبي به اي از ياخته زير مخاط عالوه بر بافت پيوندي سست، شبكه) 3 ه گـوارش را تنظـيم   تنهايي حركات منظم سراسر لول

  .كند مي
شـود كـه اثـر     هـاي آن، منجـر بـه حركـاتي مـي      خـوردگي  هاي عصبي ديواره معده، به دنبـال بـاز شـدن چـين     تحريك ياخته) 4

  .كنندگي دارد مخلوط
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  ...................در هر نوع فرآيند انعقاد خون در بدن انسان،   -151
  .شود ريزي در محل زخم ممانعت ميبا آزاد شدن موادي شيميايي، از انجام خون) 1
  .شود توليد فيبرين از نوعي مولكول پروتئيني در خون، توسط آنزيمي انجام مي) 2
  .كنند رنگ و فاقد هسته موجود در خون فعاليت مي اي بي قطعات ياخته) 3
  .شود هاي ديواره ترشح مي آنزيم پروترومبيناز با مصرف انرژي از ياخته) 4

   .............شماره ............ شكل، شماره  با توجه به  - 152

  .شود ، از تقسيم ياخته بنيادي ميلوئيدي در مغز استخوان توليد مي2برخالف ـ  1) 1
  .ياخته داردهايي در مايع ميان اي دو قسمتي همراه با دانه ، هسته2همانند ـ  3) 2
  .باشد ميهايي تيره رنگ در سيتوپالسم  ، داراي دانه3برخالف ـ  1) 3
  .باشند ، براي توليد در بدن انسان، به حضور آهن نيازمند مي1همانند ـ  2) 4

هاي انسان، كدام گزينه به درستي  كننده از كليه درباره عوامل محافظت  -153
  بيان شده است؟

  .كنند هاي انتهايي بدن، از هر دو كليه به يك ميزان محافظت مي جفت دنده) 1
  .اي ساخته شده است ياختههاي پروتئيني بين اد زيادي ياخته فشرده به هم، به همراه رشتهكپسول كليه از تعد) 2
  .كند، ممكن است باعث تاخوردگي ميزناي شود ها محافظت مي گير از كليه هر عاملي كه به عنوان ضربه) 3
  .شود رول به وفور يافت مياي متشكل از گليس هايي دارد كه در آنها ماده كننده موقعيت كليه، ياخته عامل حفظ) 4

  هاي بدن انسان، چند مورد به درستي بيان شده است؟ درباره بافت  -154
  .باشد اي، معموالً پشتيبان بافت پوششي مي ياختههاي پروتئيني بين هر بافتي با رشته) الف  
  .موازي قرار دارند اي هر بافتي با مقاومت باال در برابر كشش، به صورت هاي كالژن در ماده زمينه رشته) ب  
  .در حفظ حرارت بدن دخالت دارد ترين ذخيره انرژي بدن است،  بافتي كه بزرگ) ج  
  .شوند ها، از طريق غشاء پايه به بافت زيرين متصل مي در هر بافت پوششي فقط تعدادي از ياخته) د  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ..................باشند كه  مي......... ......هاي همزيست با  از باكتري..............   -155
  .كند ها ـ گونرا ـ همه مواد غذايي مورد نياز خود را از محصوالت فتوسنتزي گياه تأمين مي سيانوباكتري) 1
  .روند ها ـ يونجه ـ از مواد غذايي توليد شده گياه، استفاده كرده و با مرگ گياه از بين مي ريزوبيوم) 2
  .كند ـ آزوال ـ نيتروژن تثبيت شده گياه را فراهم ميها  سيانوباكتري) 3
  .كنند هاي ساقه گياهان زندگي مي واران ـ در برجستگي ها ـ پروانه ريزوبيوم) 4

  ...............شناسي،  با توجه به مطالعات علم زيست  -156
  .توان درباره زشتي و زيبايي يك پديده اظهارنظر كرد مي) 1
  .شود اهده شده و علت وقوع آنها بررسي ميهاي طبيعي مش پديده) 2
  .باشند شوند كه همگي به طور مستقيم قابل بررسي  ساختارها و فرآيندهايي بررسي مي) 3
  .باشند آور نمي آور صد سال پيش، امروزه مرگ هاي مرگ همه بيماري) 4

  ...................در قلب يك انسان بالغ سالم،   - 157
  .رساند اند كه خون تيره را به گردش ششي مي اي از قلب مربوط رين دريچه به حفرهت ترين و بزرگ كوچك) 1
  .رساند هاي قلبي مي يك سرخرگ آكليلي خون روشن را از آئورت گرفته و به ياخته) 2
  .ترين دريچه قلب، با ديواره داخلي بطن مرتبط است شكمي) 3
  .اي خون تيره استرساند، قطعاً دار هر سياهرگي كه خون را به قلب مي) 4
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  ................كامبيوم   -158
  .شود كه منشاء آنها سرالد نخستين است هايي تشكيل مي آبكش، بين ياختهچوب) 1
  .هاي زنده بيشتر است سازد از ياخته اي كه مي هاي مرده آبكش، قطعاً مقدار ياختهچوب) 2
  .باشند ميسازد كه همه آنها مرده  هايي مي ساز، ياخته پنبهچوب) 3
  .شود اي، تشكيل مي اي ساقه بسياري از نهاندانگان دو لپه ساز، فقط در سامانه بافت زمينه پنبهچوب) 4

  ؟شوند نميدر بخش عنوان شده، ديده  ها يك از سازگاريكدام  - 159
  هاي غار مانند در روپوست رويي برگ گياه خرزهره فرورفتگي) الف  
  ها ه گياهان موجود در آبپارانشيم هوادار در برگ هم) ب  
  هاي مناطق خشك سيستان و بلوچستان ريشه در درختان جنگلشش) ج  
  الف) 4  الف و ب و ج ) 3  ب و ج) 2  الف و ب) 1

  درباره نوعي اندام لنفي در بدن انسان، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -160
  .شود ر بدن ميبا دريافت هورموني باعث توليد نوعي ياخته فاقد هسته د) 1
  .باشد هاي قرمز فرسوده در بدن انسان مي محل تخريب همه گويچه) 2
  .هاي الزم براي تجزيه مواد در طول روده باريك انسان است محل نگهداري ميكروب) 3
  .رسد خون تيره خارج شده از آن از طريق سياهرگ فوق كبدي به كبد رسيده و سپس به قلب مي) 4

  ..............شود،  اري كه گوارش ميكروبي پيش از گوارش آنزيمي انجام ميددر جانور مهره  -161
  .گيرد ها رسيده و اكسيژن مي خون روشن پس از خروج از قلب، به شش) 1
  .شود ايستايي، نمك اضافي از طريق غدد نمكي دفع ميها در هم عالوه بر نقش كليه) 2
  .ل بدن به گردش در آيددر ك  ممكن است خون با يك بار عبور از قلب،) 3
  .شود ها مياي شش اي از هواي تازه، از بخش مبادله اي باعث عبور جريان پيوسته ساز و كارهاي تهويه) 4

  هاي زيستي، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره مولكول  -162
  .در ساختار ساكارز، فروكتوز به همراه يك مولكول قند پنج كربني وجود دارد) 1
  .تشكيل شده است Oو  C ،Hباشد، از سه عنصر  نوعي مولكول كه بخش اصلي تشكيل دهنده غشاء ياخته مي) 2
  .اند ساخته شدهشود كه از تعداد فراواني مونوساكاريد شش كربني  در غالت، حداقل دو نوع مولكول يافت مي) 3
  .كنند يابد كه اطالعات وراثتي جانداران را در خود ذخيره مي هاي شيميايي توسط تركيباتي افزايش مي سرعت واكنش) 4

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -163
  .اند ها به طور كامل گوارش يافته در جانوري با حفره گوارشي، همه مواد وارد شده به درون ياخته) 1
  .كند اي دخالت نمي ياختهدان، قطعاً معده در گوارش مكانيكي برون در هر جانوري با چينه )2
  .كنند هاي پوششي سيرابي آنزيم تجزيه سلولز ترشح مي در جانوري با معده چهار قسمتي، سلول) 3
  .باشد انور وابسته نميهاي ترشحي خود ج شود، گوارش به آنزيم در هر جانوري كه مواد مغذي از سطح بدن دريافت مي) 4

  درباره تنظيم فعاليت دستگاه گوارش انسان، چند مورد به درستي عنوان شده است؟  -164
تواند مقدار ترشحات معده را  اي با هماهنگي دستگاه عصبي خودمختار مي هاي عصبي روده شبكه ياخته) الف  

  .كنترل كند
  .دهد هاي زير مخاط و ماهيچه روده باريك را تغيير مي ههاي الي دستگاه عصبي خودمختار فعاليت همه ياخته) ب  

  .شود با عبور غذا از حلق فعاليت مركز تنفسي نزديك به حلق براي زمان كوتاهي متوقف مي) ج   
  .ترشح بزاق از غدد بزاقي با كنترل بخشي از دستگاه عصبي و به صورت ناخودآگاه است) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  بيان شده است؟ نادرستياي تنفسي در يك انسان عادي سالم، چند مورد به ه درباره حجم  -165
  .ماند ها مي شود كه بعد از يك بازدم عادي در شش  حجم هواي باقيمانده به مقدار هوايي گفته مي) الف  
  .باشد حجم هواي ذخيره بازدمي، تقريباً به اندازه نصف حجم هواي باقيمانده مي) ب  
  .شود ها خارج مي يق قطعاً با انجام يك بازدم عميق حجم هواي بازدمي از ششپس از يك دم عم) ج  
  .هاي گردني در انجام هر نوع بازدمي نقش دارند هاي اسكلتي شكمي برخالف ماهيچه ماهيچه) د  
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3  

  .................در گياهان،   -166
  .كند ت ميسامانه بافت پوششي، در مقابل عبور گازها مقاوم) 1
  .شود پذيري دارد كه مانع رشد اندام گياهي مي ياخته كالنشيم، ديواره نخستين انعطاف) 2
  .باشند هايي دارد كه همگي فاقد هسته مي سامانه بافت آوندي، ياخته) 3
  .باشد ياخته آوند آبكش فاقد توانايي ترابري مواد معدني مي) 4

  ..............هر رگ خوني ) در(در بدن انسان،   -167
  .اندهاي پوششي به هم چسبيده اي، ياخته ياختهقادر به انجام تبادل مواد بين خوناب و مايع بين) 1
  .هاي بيروني و داخلي قرار دارد شكل بين اليهدوركننده خون از قلب، چندين رديف ياخته دوكي) 2
  .باشد ترين اليه مي موجود در ديواره قلب، بافت پيوندي بيروني) 3
  .كند هايي وجود دارد كه ميزان خون عبوري را كنترل مي اي، بنداره اي داراي اليه ماهيچه با ديواره) 4

  ..............ماهي آب ............ ماهي آب ) در(  -168
  .تواند به دفع محلول نمكي غليظ كمك كند اي مي شيرين برخالف ـ شور، غدد راست روده) 1
  .شود ها دفع مي زياد بدن از طريق كليه يا آبشش شور همانند ـ شيرين، نمك) 2
  .شيرين همانند ـ شور، فشار اسمزي محيط از فشار اسمزي مايعات بدن بيشتر است) 3
  .شور برخالف ـ شيرين، آب به خروج از بدن ماهي تمايل دارد) 4

  »..............روده،  در انسان بخش فاقد پرز«كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله مقابل را به   -169
  .همانند بخش ابتدايي لوله گوارش توانايي جذب دارد) 1
  .باشد اي بسته، حاوي مقدار زيادي باكتري در ابتداي خود مي داراي لوله) 2
  .كنند  هايي دارد كه فقط از يك سمت خود تركيبات آمينواسيددار ترشح مي در اليه مخاطي خود ياخته) 3
  .هايي براي تجزيه مواد وجود دارد ي است كه درون همه آنها آنزيمهاي داراي ياخته) 4

  ...............هاي انسان،  در كليه  -170
  .افتد خروج همه داروهاي موجود در خون در شبكه اول مويرگي اتفاق مي) 1
  .گيرد خورده نزديك، با مصرف انرژي صورت مياي به خون در لوله پيچ ورود و خروج هر ماده) 2
  .شود به خون مي +Hآوران، باعث كاهش بازگشتسرخرگ  در خون +Hباال رفتن غلظت )3
  .كند اي كليه دريافت مي ياختهشبكه دوم مويرگي مواد بازجذبي را از مايع بين) 4

  ................هر ياخته گياهي ) در(  -171
  .و كشش ديواره نخستين با اضافه شدن تركيبات سازنده ديواره وجود دارد قابليت گسترش) 1
  .دار ديگر را دارد هاي كلروپالست دار، قابليت تقسيم و ايجاد ياخته كلروپالست) 2
  .كند هاي مجاور هم را فراهم مي هاي سيتوپالسمي ارتباط بين ياخته با ديواره پسين، كانال) 3
  .كند زا مقاومت مي جزيي از بافتي است كه در برابر ورود عوامل بيماريتمايز يافته سطح گياه، ) 4
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  بيان شده است؟ نادرستيكدام گزينه به   -172
  .كنند اي، مواد مغذي گياهان جاليزي را دريافت مي گل جاليز با ايجاد اندام مكنده) 1
  .كند ذب ميپيچد و مواد مورد نياز خود را ج گياه سس به دور گياه سبز ميزبان مي) 2
  .كند مانند خود كشيده و گوارش ميواش الرو حشرات را به سرعت به بخش كوزه توبره) 3
  .شود دار مورد نياز از طريق هر برگ فتوسنتزكننده تأمين مي خوار مواد نيتروژن در گياهان حشره) 4

يي كه خون )ها رگ(تعداد رگ «كند؟  هاي قلب انسان، كدام گزينه جمله مقابل را به درستي تكميل مي درباره حفره  -173
................«  

  .هاي داراي خون روشن برابر است كنند، با تعداد سياهرگ را از قلب خارج مي) 1
  .كند، از تعداد سياهرگ كرونري بيشتر است  ها از قلب خارج مي تيره را به سمت شش) 2
  .باشدرساني به قلب مي ارج شده از آئورت براي خونرساند، دو برابر تعداد انشعابات خ را به دهليز چپ مي) 3
  .هاي متصل به حفرات پاييني قلب كمتر است رساند، از تعداد رگ تيره را به دهليز راست مي) 4

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -174
  .كند رم ميارسطو بدون اطالع از تركيب شيميايي هواي دمي و بازدمي معتقد بود نفس كشيدن قلب را گ) 1
  .اكسيدكربن براي بدن انسان از كمبود اكسيژن كم خطرتر استكمبود دي) 2
  .يابد كه محل اتصال اكسيژن است اكسيدكربن به بخشي از هموگلوبين اتصال ميدي) 3
  .كند شود، بسياري از فرايندهاي بدن را مختل مي اكسيدكربن به آب ايجاد مي تركيبي كه از اتصال دي) 4

دهند، كدام گزينه به درستي بيان شده  دار را تغيير مي هاي موجود در خاك كه مواد نيتروژن باره همه باكتريدر  - 175
  است؟

  .كند كننده نيتروژن استفاده مي هاي تثبيت ساز قطعاً از محصول فعاليت باكتري هر باكتري نيترات) 1
  .كنند نيوم استفاده ميساز از هر نوع ماده آلي براي ساخت آمو هاي آمونياك باكتري) 2
  .كنند هايي هستند كه شكل قابل جذب نيتروژن براي گياه را توليد مي ساز تنها باكتري هاي نيترات باكتري) 3
  .سازد كه قادر به جذب توسط تار كشنده گياه است داري مي كننده نيتروژن، تركيب نيتروژن هر باكتري تثبيت) 4

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ هاي بهبود خاك، درباره فعاليت  -176
  .غلظت باالي مواد سمي براي همه گياهان خطرناك است) 1
  .گرددهاي قليايي، به جذب آلومينيوم توسط گياه برمي تغيير رنگ گل ادريسي از رنگ صورتي به رنگ آبي در خاك) 2
  .شوند به سرعت باعث افزايش مواد معدني خاك مي كودهاي شيميايي برخالف كودهاي آلي،) 3
  .دهند زا در گياهان را افزايش مي كودهاي آلي همانند كودهاي زيستي، احتمال آلودگي به عوامل بيماري) 4

  ................،  درون هر كيسه حبابكي  -177
  .شوند متصل مي هايي با شكل مشابه خود هاي نوع اول توسط غشاء پايه فقط به ياخته ياخته) 1
  .هاي بافت پوششي سنگفرشي ساده وجود دارند در دو طرف غشاء پايه، همواره ياخته) 2
  .اند هاي نوع اول ديواره حبابك با عامل سطح فعال پوشيده شده در يك فرد بالغ سالم، همه ياخته) 3
  .شوند هايي كه تعداد كمتري دارند، مستقر مي خوارها فقط بر روي ياخته درشت) 4

  ..................در شروع   - 178
  .شوند هاي دهليزي بطني باز مي انقباض دهليزها، دريچه) 1
  .شود هاي قلب آغاز مي ها، ورود خون به سرخرگ استراحت بطن) 2
  .شود هاي سرخرگي مانع برگشت خون به قلب مي استراحت عمومي، بسته شدن دريچه) 3
  .شود ها مي ي دهليزي بطني مانع خروج همه خون از بطنها ها، بسته شدن دريچه انقباض بطن) 4
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  درباره كليه يك فرد سالم، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -179
بافت پوششي منفذدار ديواره داخلي كپسول بومن، باعث تسهيل خروج اغلب مواد محلول در خوناب ) الف  

  .شود مي
هاي كليه از خون به نفرون وارد  شود، قطعاً با مصرف انرژي ياخته مي هاي انسان بازجذب اي كه در كليه هر ماده) ب  

  .شده است
  .شود ترشح هورمون ضد ادراري از هيپوتاالموس، باعث دفع آب بيشتر بدن از طريق ادرار مي) ج  
  .ستشود، قطعاً از خوناب گرفته شده ا هايي غير از كپسول بومن به نفرون وارد مي اي كه در بخش هر ماده) د  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ..............شوند، قطعاً  ها مبادله مي در هر جانوري كه گازهاي تنفسي از طريق آبشش  -180
  .جهت حركت جانور با جهت حركت خون در يك راستاست) 1
  .شود جايي گازهاي تنفسي در بدن مي سامانه گردش خون باعث جابه) 2
  .كند جاكننده در بدن از دو اليه ياخته عبور مي هاكسيژن براي رسيدن به مايع جاب) 3
  .نواحي خاصي از بدن قابليت تبادل گازهاي تنفسي را دارد) 4
  

  
                                     ) 1(فيزيك 
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  است؟ درستهاي زير  رتاز عبا وردمچند   -181

  .اند ها و قوانين فيزيك به هم وابسته ها مستقل از هم نيستند و توسط رابطه در فيزيك بسياري از كميت) الف  
  .ها يكاي مستقل تعريف كنيم كند بتوانيم براي بيشتر كميت هاي فيزيكي به ما كمك مي وابستگي كميت) ب  
  .صلي هستندجرم، دما و بار الكتريكي همگي كميت ا) پ  
  .نيرو، گرما و جريان الكتريكي همگي كميت فرعي هستند) ت  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

Aاگر   -182 / km−= × 92 4 1  ،B / cm= × 24 23 6 1  وC / dam= × 12 31 5 1  باشد، مقدارC
B

A
برحسب  +

  گيگامتر مربع كدام است؟
1 (985   2 (895  3 (765  4 (675  

cmآهنگ خروج آب از شيرها . يك استخر توسط دو شير آب در حال پر شدن است  -183

s

3
Lو  25

/
min

2 . است 5
  روز در حال پر شدن است؟ استخر با آهنگ چند مترمكعب بر شبانه

1 (/7 54  2 (/6 75  3 (/5 76  4 (/4 57  
  شمار نداشته باشد، ثانيه  اگر اين ساعت عقربه. دهد بندي صفحه يك ساعت ديواري را نشان مي رو درجه روبه  شكل  -184

گيري زمان توسط آن  شمار براي آن نصب شود، دقت اندازه و اگر عقربه ثانيه T1گيري زمان توسط آن  دقت اندازه
T2 نسبت . استT1  بهT2 چند است؟  

1 (1
6   2 (6ο  

3 (1
12  4 (12  
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با  Bو  Aهاي  گرم از مايع 24مترمربع، مقدار يكسان  سانتي 2اي يكسان با سطح مقطع  در دو ظرف استوانه  -185

gهاي  چگالي
/

cm38  وg
/

cm31 متر است؟  ها چند سانتي ها در ظرف اختالف ارتفاع مايع. شود ريخته مي 2

  ).شوند ها لبريز نمي مايع(
1 (1  2 (/7 5  3 (5   4 (/2 5  

پس از ايجاد يك حفره درون اين . گرم است 32متر برابر  سانتي 3به شعاع  جرم يك كره فلزي توپر و همگن  -186
)متر بوده است؟  قطر اين حفره چند ميلي. شود گرم مي 315كره، جرم آن  )π = 3  

1 (15  2 (/22 5  3 (3   4 (45  
چنين فاصله ذرات سازنده مايع با  هم. معيني ندارد................ معيني دارد و مانند گاز .............. مايع مانند جامد   - 187

  .تقريباً يكسان است................ فاصله ذرات سازنده 
  زحجم ـ شكل ـ گا) 4  حجم ـ شكل ـ جامد) 3  شكل ـ حجم ـ گاز) 2  شكل ـ حجم ـ جامد) 1

ديواره آن با روغن  بيرونياي را كه سطح  شكل كدام گزينه چگونگي باال آمدن آب درون يك لوله موئين شيشه  -188
 دهد؟ چرب شده است، درست نشان مي

  
  
1 (          2(  

      
  
  
3(    4( 

  
  

اگر فشار مكعب روي . سازيم كره توپر مي كنيم و با يك چهارم فلز آن يك نيم يك مكعب فلزي توپر را ذوب مي  -189
باشد،  P2كره روي سطح افقي هنگامي كه از بخش تخت روي سطح است  و فشار متوسط نيم P1سطح افقي 

)كدام است؟  P2به  P1نسبت  )π 3  

1 (3
1
9

  2 (1
3  3 (3  4 (3 9  

9/فشار هواي باالي يك درياچه معادل فشار ارتفاع   -190 2/نسبت فشار در عمق . متر از آب درياچه است 8 متري  2
5/چه به فشار در عمق آب دريا   متري آب درياچه چند است؟ 2

1 (1
2  2 (2

3  3 (3
4  4 (4

5  

Aبه ترتيب برابر  Bو  Aهاي  رو چگالي مايع در شكل روبه  -191
g

/
cm

ρ = 37  وB
g

/
cm

ρ = 31 و سطح مقطع  75

Nند نيوتن است؟ در لوله چ Aوزن مايع . است cm26شكل در همه جا يكسان و برابر  لوله 
(g )

kg
= 1  

1 (/1 68  2 (/2 94  
3 (/16 8  4 (/29 4  
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اگر . االي جيوه در لوله خالء استمتر است و فضاي ب سانتي 72برابر  رو، ارتفاع جيوه در لوله  در بارومتر شكل روبه  -192

gبه جاي جيوه با چگالي 
/

cm313 gاز مايع ديگري با چگالي  6
/

cm32 استفاده  72

 شود، ارتفاع مايع در لوله بارومتر چند متر خواهد شد؟

  
1 (/2 7  
2 (/1 8  
3( /4 5  
4 (/3 6  

A ،gاگر چگالي مايع . كيلوپاسكال است 5اي گاز محبوس برابر  رو فشار پيمانه در مانومتر شكل روبه  - 193
/

cm31 75 

  مترمكعب است؟  ند گرم بر سانتيچ Bباشد، چگالي مايع 
1 (/ 6  
2 (/ 7  
3 (/ 8  
4 (/ 9  
  

شود و تنها از طريق يك لوله  وارد يك مخزن آب مي vيكسان ، آب با تندي Dو  dاز طريق دو لوله به قطرهاي   -194

vو با تندي  d2با قطر 
3
پر از آب است و حجم  مخزن(چند است؟  dبه  Dنسبت . شود از اين مخزن خارج مي 2

  .)ثابتي دارد
1 (5  2 (5  3 (2  4 (2  

6/جرم يك خودرو   - 195 نسبت . برابر انرژي جنبشي خودرو است 1برابر جرم يك موتور و انرژي جنبشي موتور  4
  موتور به تندي خودرو چند است؟ تندي

1 (/12 8  2 (8  3 (4  4 (/3 2  
گيرد و خودرو با شتاب ثابت و  در يك لحظه راننده ترمز مي. كند يك خودرو در مسيري افقي و مستقيم حركت مي  -196

dاگر در هنگام ترمز، كار نيروهاي اتالفي در  .شود متوقف مي dطي مسافت 

dو در  W1اول مسير برابر  2

دوم  2
  باشد، كدام درست است؟ W2مسير برابر 

1 (W W<1 2    2 (W W>1 2  
3 (W W=1   .اند ها ممكن با توجه به تندي اوليه همه گزينه) 4    2

 Tاگر كار كل انجام شده روي جسم در مدت صفر تا . دهد رو تندي جسمي را برحسب زمان نشان مي شكل روبه  -197
  چه قدر است؟ T2تا  Tباشد، كار كل انجام شده روي آن در مدت  Wبرابر

1 (W
9
4  2 (W

5
4  

  

3 (W
3
2  4 (W

1
2  
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  ت؟اس درستكدام عبارت   -198
  .در سامانه جسم ـ زمين، اگر نيرويي غير از وزن جسم به آن وارد شود، انرژي مكانيكي اين سامانه پايسته نيست) 1
  .در يك سامانه ممكن نيست هم انرژي جنبشي و هم انرژي پتانسيل سامانه افزايش يابد) 2
  .دهد، انرژي مكانيكي پايسته است ام ميدر سامانه جسم ـ زمين، اگر وزن تنها نيرويي باشد كه روي جسم كار انج) 3
  .هاي جنبشي و پتانسيل برابرند اي كه انرژي مكانيكي پايسته است، تغيير انرژي در سامانه) 4

گلوله از . آويزان است Lاز نخي به طول  mاي به جرم  رو گلوله در شكل روبه  -199
كار . شود درجه دارد رها مي 67كه نخ آن كشيده شده و با راستاي قائم زاويه  حالتي

درجه چرخيده  9اي كه نخ به اندازه  نيروي وزن گلوله از لحظه رها شدن تا لحظه

sin)است كدام است؟ , cos )° = ° =12 567 6713 13  
  

1 (mgL
5

13  2 (mgL
7

13  3 (mgL
12
13   4 (mgL

17
13  

شود و پس از طي  دار به سوي باال حركت داده مي متر بر ثانيه از پايين سطح شيب 4رو جسم با تندي  در شكل روبه  - 200
م و سطح يك چهارم وزن جسم اگر اندازه نيروي اصطكاك ميان جس. شود متر روي سطح متوقف مي 1مسافت 

  درست است؟ αباشد، كدام گزينه در مورد 

1 (sin α = 13
2  2 (sin α = 11

2  

3 (sin α = 9
2  4 (sin α = 7

2  

گلوله . شود متر بر ثانيه در راستاي قائم به سوي باال پرتاب مي 12گرم با تندي  12اي به جرم  از سطح زمين گلوله  -201
4/در راستاي قائم تا ارتفاع  اگر كار نيروي مقاومت هوا در رفت و . گردد رود و در همان راستا باز مي متر باال مي 5

Nوله با زمين چند متر بر ثانيه است؟ برگشت يكسان باشد، تندي برخورد گل
(g )

kg
= 1  

1 (6  2 (/7 2  3 (9   4 (/9 6  
كيلومتر بر ساعت به  4ثانيه در يك مسير افقي از  2كيلوگرم در مدت  189تندي يك موتور برقي به جرم   -202

8 87/اگر بازده موتور الكتريكي آن . رسد كيلومتر بر ساعت مي درصد باشد، توان الكتريكي ورودي به آن  5
  چند كيلووات است؟

1 (/2 7  2 (3  3 (/1 8  4 (2  
 Aرا برحسب مقياس دماسنجي  Bرو مقياس دماسنجي  نمودار شكل روبه  -203

دهند، مقدار  ها يك مقدار را نمايش مي در دمايي كه اين دماسنج. دهد نشان مي
  نمايش داده شده توسط آنها چه عددي است؟

1 (3   
2 (4   
3 (5   
4 (6   
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  ؟نيستكدام گزينه درباره ترموكوپل درست   -204
  .هاي معيار نيست جزو دماسنج) 1
  .سنج كمتر است هاي گازي، مقاومت پالتيني و تف دقت آن از دماسنج) 2
  .برد فراواني دارددر صنعت كار) 3
  .كميت دماسنجي آن مقاومت الكتريكي است) 4

اختالف طول اين ميله در دماهاي . متر است سانتي 32درجه سلسيوس برابر  35طول يك ميله فوالدي در دماي   -205
−1  متر است؟  درجه سلسيوس چند ميلي 615و( K )− −α = × 6 112 1  

1 (24  2 (18  3 (48  4 (36  
را برحسب گرماي  βو ضريب انبساط حجمي  c، گرماي ويژه ρرو نمودار حجم مايعي با چگالي اوليه  شكل روبه  -206

  اين نمودار كدام است؟شيب . دهد داده شده به آن نشان مي

1 (
c

β
ρ

  2 (
c

βρ   

3 (cβ
ρ

  4 (cβρ  

  
4اگر   -207   ژول گرما به دو جسم هم دمايA  وB  بدهيم، دماي آنهاC°5 1يابد، و اگر  افزايش مي   ژول گرما

3حال اگر . يابد افزايش مي C°2بدهيم، دماي آن  Aبه تنهايي به جسم    ژول گرما به تنهايي به جسمB 
  يابد؟ بدهيم، دماي آن چند درجه سلسيوس افزايش مي

1 (1  2 (9  3 (3  4 (1  
يابد و در نتيجه، افزايش فشار  مي............. به استثناي چند مورد خاص، حجم جامدهاي بلوري هنگام ذوب شدن   -208

  .شود نقطه ذوب آنها مي............... سبب 
  افزايش ـ افزايش) 4  كاهش ـ كاهش) 3  افزايش ـ كاهش ) 2  كاهش ـ افزايش) 1

2به جسم جامدي به جرم   -209  دهيم تا دماي آن به نقطه ذوب برسد و سپس به طور كامل ذوب شود گرم گرما مي .
رو باشد، دماي اوليه جسم چند درجه  برحسب گرماي داده شده به آن به صورت شكل روبهاگر نمودار دماي آن 

kJگرماي نهان ويژه ذوب جسم (سلسيوس بوده است؟ 
/

kg
24 و گرماي  5

Jويژه آن 

kgK
  ).است 128

1 (127  2 (122  
3 (1 7  4 (1 2  
  

−Cگرم يخ با دماي  69  -210 با فرض نداشتن تبادل . اندازيم گرم آب با دماي صفر درجه سلسيوس مي 22را درون  °55
  گرما با محيط، دماي تعادل آنها چند درجه سلسيوس است؟

)F
J J

C / , L
g C g

= =
°

2 2   )يخ 334
1 (−11  2 (−1  3 (−5  4 (−1  
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 است؟ نادرستكدام عبارت،   -211

  .تر از سيارة مشتري است درصد فراواني عنصر گوگرد در سيارة زمين، بيش) 1
  .است تر بيش ،فلزهانافلزها از  درصد فراواني، جمع زمينسازندة سيارة عنصر فراوان  هشت ميان در) 2
  .وجود عنصرهاي مشترك در دو سيارة زمين و مشتري، اثباتي بر توزيع ناهمگون عنصرها در جهان هستي است) 3
   .دارد مشتري ةسازندگازهاي نجيب  ترين درصد فراواني را در بين نئون، پس از هليم، بيش) 4

 .است............... ايزوتوپ است كه خواص شيميايي آنها، ........ ......منيزيم در يك نمونة طبيعي، داراي   -212

 سه ـ متفاوت) 4  سه ـ مشابه) 3  دو ـ متفاوت ) 2  دو ـ مشابه) 1

ها در يون  ها و نوترون ها در يون كربنات، چند برابر تفاوت شمار پروتون ها و نوترون تفاوت شمار الكترون  - 213
16هيدروكسيد است؟  12 18 6 1( O, C, H)  

1 (1     2 (2     3 (3     4 (4  
    اند؟ نادرستكدام موارد از مطالب زير،   -214

  .درصد فراواني تكنسيم در طبيعت، بسيار ناچيز است) آ  
Tc99هاي هسته در  ها به پروتون كه نسبت شمار نوترون با توجه به اين) ب  

1/تر از  بزرگ 43 است، پس تكنسيم  5
  .يك راديوايزوتوپ است

  .اي دارد تكنسيم در تصويربرداري پزشكي كاربرد ويژه) پ  
  .توان براي مدت طوالني نگهداري كرد، زيرا نيم عمر آن كم است تكنسيم را نمي) ت  
  ب و پ و ت) 4  پ و ت  ) 3  آ و پ و ت ) 2  آ و ب  ) 1

/هاي زير به تقريب برابر  جرم يك اتم، از كدام اتم  - 215 −× 2479 728 1  جرم يك اتم كربن را (گرم است؟
/ −× 2419 932 1 گرم در نظر بگيريد (. 

1 (Fe56
26      2 (Ti48

22    3 (Ca


4
2   4 (s32

16  
را  Xرو كه درصد فراواني دو ايزوتوپ از عنصر فرضي  با توجه به شكل روبه  -216

 است؟     amuبه تقريب چند  Xدهد، جرم اتمي ميانگين  نشان مي

1 (/ 31 3    
2 (/31 12      
3 (/31 17  

4( /31 26   
  

11/ها در  شمار اتم  -217   ها در چند گرم فلز آلومينيم برابر است؟  گرم فلز آهن، با شمار اتم 2
(Fe , Al : g.mol )−= = 156 27 

1 (/5 4    2 (/8 7        3 (/11 2   4 (/15 1   
/گرم،  6اي از يك عنصر خالص به جرم  نمونه  -218 × 231 5 5 1  اين عنصر، كدام است؟. اتم دارد 

1 (O16
8       2 (Ne


2
1       3 (Mg24

12       4 (Ca


4
2   
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، به كدام 2به الية  4در طيف نشري خطي اتم هيدروژن در ناحية مرئي، طول موج مربوط به انتقال الكترون از الية   -219
 تر است؟ عدد نزديك

1 (41    2 (48     3 (59        4 (65  

  است؟ نادرستكدام عبارت،   -220

 .شوند مي پر هسته به تر نزديك هاي زيراليه نخست ها، زيراليه به الكترون افزودن هنگامبر طبق قاعده آفبا، ) 1

  .گروه، برابر است هاي هم الية ظرفيت همة عنصر هاي تعداد الكترون) 2
  .الكترون را دارد 18پنجم يك اتم، حداكثر ظرفيت پذيرش  ةزيرالي) 3
  .شود نماد هر زيرالية معين، با دو عدد كوانتومي مشخص مي) 4

اي عناصر  جدول دوره................ نصر در دورة باشد، اين ع 18برابر  Mهاي يون تك اتمي عنصر  اگر شمار الكترون  -221
 . دهد تشكيل مي.............. است و با اكسيژن نيز تركيبي با فرمول ............. جاي داشته و عدد اتمي آن برابر 

M، 19چهارم، ) MO   3، 16، سوم )MO2   2، 15، سوم) 1 O2  4 ( ،چهارم2 ،MO2   
آرايش الكتروني اليه ظرفيت آنيون و كاتيون در كلسيم فسفيد، به ترتيب از راست به چپ به كدام صورت است؟   -222

)Ca, P2 15 ( 

1 (s p2 64 s24     2 (sو  4 p2 63 sو  3 p2 63 3  
3 (s p2 33 s24    4 (sو  3 p2 33 sو  3 p2 63 3  

 الكترون داراي 14در آرايش الكتروني اتم عنصر آن،  اي جاي دارد و در دورة چهارم جدول دوره Xعنصر   -223
n l+ =   فرمول مولكولي حاصل از اين عنصر با هيدروژن، كدام است؟ .ستنده 5

1 (XH4     2 (XH3         3 (H X2      4 (HX   

  است؟  نادرستترين الية هواكره نسبت به زمين،  كدام عبارت دربارة نزديك  -224
  .دهد تغييرات آب و هواي زمين در اين اليه رخ مي) 1
  .كيلومتر است 33ارتفاع تقريبي آن حدود ) 2
  .يابد هوا در آن كاهش ميبا افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار ) 3
  .در نظر گرفتگازهاي نيتروژن، اكسيژن و آرگون  ةتوان به عنوان منبعي غني براي تهي را مي اين اليه) 4

  اند؟  درستهاي زير دربارة هليم،  چه تعداد از عبارت  -225
  ير جزء به جزء هواي مايع استتر از تهية آن به روش تقط از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي مقرون به صرفه نآتهية.  
 شود هاي سوختن، بدون مصرف وارد هواكره مي هليم موجود در گاز طبيعي به همراه ساير فراورده. 

  هاي زيرين پوستة زمين وجود دارد تري در اليه در هوا و مقدار بيش نآمقدار ناچيزي از. 

 دهد تشكيل مياز مخلوط گاز طبيعي را  درصد جرمي 7دهد كه حدود  هاي تجربي نشان مي يافته. 

1 (1      2 (2            3 (3           4 (4  
 ساختار لوويس در هاي پيوندي،  ها به شمار جفت الكترون هاي ناپيوندي الية ظرفيت اتم نسبت شمار جفت الكترون  -226

 است؟  3كدام تركيب، برابر 

1 (NF3       2 (CS2    3 (CH O2     4 (CCl4  

 تري دارد؟ رنگ شعلة سوختن كدام گونه، طول موج بيش  -227

  سديم) 4  ليتيم   ) 3  مس  ) 2  گوگرد    ) 1
228-  pH است؟  7تر از  محلول آبي كدام گونة زير، بيش 

  نيتروژن دي اكسيد   ) 4  گوگرد دي اكسيد) 3  كلسيم اكسيد   ) 2  كربن دي اكسيد     )1
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 ها در واكنش زير پس از موازنه، كدام است؟  هاي استوكيومتري فراورده  مجموع ضريب  -229

H SO KMnO H S S MnSO K SO H O+ + ⎯⎯→ + + +2 4 4 2 4 2 4 2   
1 (14     2 (15       3 (16      4 (17  

 ؟است نادرستكدام مطلب،   -230

  .كند توليد گرما و نور و بسوزد اكسيژن با تواند مي فسيلي هاي سوخت مانندهيدروژن،  گاز) 1
  .است كم ،كارخانه در نفتي پاية با ها پالستيك توليد شدة تمام قيمت) 2
  .تر است در شرايط يكسان، كم هاي سوختن زغال سنگ هاي سوختن بنزين از فراورده فراورده) 3
 گرفتـه  نظـر  در آن محيطـي  زيسـت  و اجتماعي اقتصادي، هاي هزينه بخشي از فراورده، هر توليد در اينكه عنيي پايدار توسعة) 4

  .شود
هاي موازنه نشدة زير، چند ليتر گاز نيتروژن در شرايط  گرم اوزون تروپوسفري طبق معادله ميلي 6براي توليد   - 231

O)استاندارد، نياز است؟  g.mol )−= 116 

N (g) O (g) NO(g)+ ⎯⎯→2 2  
NO(g) O (g) NO (g)+ ⎯⎯→2 2  
NO (g) O (g) NO(g) O (g)+ ⎯⎯→ +2 2 3  

1 (/ −×  21 4 1   2  (/ −×  21 8 1    3 (/ −×  22 4 1     4( / −×  22 8 1        
درصد افزايش دهيم، حجم  4هاي گاز را در دما و فشار ثابت،  ر يك سيلندر با پيستون متحرك، شمار مولاگر د  -232

  شود؟ گاز چند برابر مي
1 (4     2( /2 4     3 (2       4 (/1 4   

   است؟ نادرستليد آمونياك توسط فريتس هابر، كدام گزينه در رابطه با تو  -233
H هابر واكنشِ) 1 (g) N (g) NH (g)+ ⎯⎯⎯⎯→2 2 33   .هاي خود قرار داد را مبناي پژوهش 2
Cهابر دريافت كه شرايط بهينه براي توليد آمونياك، شامل دماي ) 2 4 فشار ،atm 2 زگر استو حضور يك كاتالي.  
هـا بـه فـراورده     دهنـده  شود؛ اما همـه واكـنش   هابر مشاهده كرد كه در شرايط بهينه، آمونياك به مقدار قابل توجهي توليد مي) 3

  .شوند تبديل نمي
  .پيدا كرد از مخلوط واكنش، هابر با بررسي نقطهء جوش مواد، راه حلي براي جداسازي آمونياك به صورت گاز) 4

18 نه مسافتي حدودهر خودرو به طور ميانگين ساال  - 234   خودرويي،  از استفاده اثر اگر بر. كند كيلومتر طي مي
9    شود، برچسب آاليندگي اين خودرو با توجه به جدول زير، كدام  وارد هواكره اكسيد  دي كربن گاز مول

O) ؟است ,C : g.mol )−= = 116 12 

1 (D       2 (E        3 (F   4 (G   
  به ازاي طي يك كيلومتر) گرم(اكسيد  گسترة انتشار گاز كربن دي  برچسب آاليندگي خودرو

D  −155 17   
E  −17 19   
F  −19 225  
G   225بيشتر از  

  

 شرايط بهينه
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ها  استفاده  لولهاي كلريد، باريم و كلسيم، به ترتيب از كدام مح هاي حاوي يون براي شناسايي هر يك از محلول  -235
 شود؟   مي

  سديم سولفات ـ سديم فسفات ـ نقره نيترات )2  نقره نيترات ـ سديم سولفات ـ سديم فسفات   )1
 سديم فسفات ـ نقره نيترات ـ سديم سولفات )4  نقره نيترات ـ سديم فسفات ـ سديم سولفات    )3

در ها  ها به كاتيون آنيون با نسبت شمارلومينيم نيتريد شيميايي آ فرمول در ها، آنيون به ها نسبت تعداد كاتيون  -236
  . برابر است.............. شيميايي  فرمول

  سولفيد (II) مس) 4  پتاسيم سولفيد  ) 3  منيزيم برميد ) 2     فلوئوريد (III) آهن) 1
ppm2با غلظت  كيلوگرم محلول سديم هيدروكسيد 4در   -237  چند گرم يون سديم وجود دارد؟ ،  

(Na : g.mol )−= 123 

1 (/ 23     2 (/ 46      3 (/ 8       4( / 94   
/موالر پتاسيم هيدروكسيد با چگالي  2درصد جرمي محلول    -238 g.mL−11 1  به تقريب، كدام است؟  

(K ,O ,H : g.mol )−= = = 139 16 1 

1 (/ 11 8      2 (/1 12         3 (/9 37     4 (/ 8 7   
1در  اگر  -239  6ليتر محلول سديم هيدروكسيد،  ميلي گرم از آن وجود داشته باشد، غلظت اين محلول چند  ميلي

Na)موالر است؟  ,O ,H : g.mol )−= = = 123 16 1 

1( −×  35 1     2( −×  21 1      3 (/ −×  21 5 1        4 (−×  22 1    
 شوند؟ بندي ميمحلول دسته، جزء مواد كمC25پذيري در آب در دماي اساس انحاللچه تعداد از مواد زير بر  -240

  باريم سولفات *   كلسيم فسفات*   نقره كلريد  *   كلسيم سولفات*   
1( 1  2( 2    3 (3  4 (4   

g1براي تهيهء . است g4برابر  C44پذيري پتاسيم كلريد در آب در دماي  انحالل  -241   محلول اشباع از آن در
 اين دما، به تقريب چند گرم پتاسيم كلريد الزم است؟ 

1 (/13 34   2 (/28 57      3 (/32 41          4 (/39 97   
 كنند؟  گيري، نمي هاي زير در ميدان الكتريكي جهت چه تعداد  از مولكول  -242

   *HCl       *CO     *F2    *NH3  

1 (1        2 (2    3 (3         4 (4  
 : به جزاند،  همه مطالب زير درست  - 243

  .دارند قطبي و خميده هاي مولكولآب و هيدروژن سولفيد، ) 1
  .دارد آن از باالتري و غيرعادي جوش يدما سولفيد، هيدروژن مولي جرم نصف به نزديك مولي جرم با آب) 2
  .است سولفيد هيدروژن هاي مولكول برابر دو به نزديك آن مولكولي بين نيروهاي قدرت و آب مولكول قطبيت ميزان) 3
  .است مايع ،C25حالت فيزيكي آب و هيدروژن سولفيد در دماي) 4

 تر است؟  يشدماي جوش كدام تركيب مولكولي، ب  -244

1( AsH3      2 (PH3     3( HCl        4( HBr  

  ؟ نداردهاي كدام تركيب، امكان تشكيل پيوند هيدروژني وجود  بين مولكول  - 245
1( HF   2( CH CH OH3 2          3 (NH3      4 (HCl   
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