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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)24/05/1399(  

  

 )دوازدهم( نسانياعلوم 
  

  :باشد ابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير ق آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  15 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc

اضـافه  ) ط

  

:  مظـاهرت   

هايتان ـ   ق
  

ضـمناً  . ـت 
 با مضمون 

 ← هشتم
ل صـحيح   

ول به طور 

 اسـت كـه    
جاد تشـبيه  
جه همگان 
) شبيه نيل

پيچ و تاب 
عشـق نيـز    

: توجـه . (د 
(  

ولـي هـيچ   
نـي بـرادر     

گزينـة   ـ  )
  ). است

ationgroup

و ط ح ،ب (ـورد  

.درست استو نا

رونـده ـز راهـا 

رمق ←هايتان  غ
.طاق ← تاق 

اسـنگرفتـه   رار 
است كه البته 

قرن: گزينة دو 
شـكل: نـة چهـار  

ي از افعال مجهو

گل و الله ايـن
ي خورشيد، ايج
ت و ماه مورد توج
شي به رنگ و ش

به ) ع(ت عباس 
حـرف ع. ( دارد  

شـود فـت نمـي  ا
.شود  يافت نمي

و) قصـد و فكـر   
ايهـام بـه معن(ر 

)مجازاً ظلم شـاه 
اره از دل شاعر

139(  

مـ) تعـب (رنـج   

بدگو): عنود(در 

نـ كنـان و بـا   وه 

ـ رمغ) يي است
امپراتوري ـ ←

بوط به پاسخ قـر
...مي، پايداري و

.نديمي نيستعل
گزين. مثنـوي  ←

متن تاريخ بيهقي

علت شكوفايي گ
 تناسب به معني
ماه رسيده است

پوشش(پوش  نيلي
 تشنگي حضرت
ش زبـان تشـبيه

يا حسن تعليلت 
خ چنين موردي

مجـازاً ق(سر ) ه
نابرادر) شخيص
مج(شاه )  و غصه

زمين زيبا استعا

24/5/99 شمشت 

)شگرف(ومند 

رسيدگي ـ د): ر

جلـو:  ـ گـرازان   

جناق دو امالي( 
←امپراطوري : ر

هاي مربو ر گزينه
ت غنايي، تعليم

ي جزو ادبيات تع
←ني ـ قطعـه   

  . هستند

در م: هـ. ر است
  .ست

ـ ع.  تشبيه دارد
ايهام: مهر. دارد

به م) شيد رخ يار
ن. شخيص دارند

فرات در غصة(
ـ آتش. يص دارد
در بيت. يه دارد

 در گزينة پاسخ

مجازاً نگاه زمانه(
استعاره و تش(صه 

م اعتراض و غم
ز(ـ زيبا زمين  )

2 


جامع نوبت(ساني 

نير) طفيلي(ته 

تيمار(يدن ـ در 

ر پهن و كوتـاه

   صدر

جناغ: تراق ـ دو 
خواست ـ چها 

گردد كه در  مي
ادبيات» نوع ادبي

د و تاريخ بيهقي
تونماشعار و  ←

ها نامه  از زندگي

خسرو فاقد تكرار
گويي اس  عاميانه

ـ چراغ الله. رد
ره و تشخيص د

خورش(حبت يار 
رات استعاره و تش

(پوشيده است  
ستعاره و تشخيص

تشبي: ع طور شد
ة واقعي است و

(چشم زمانه ) ي
قص: گزينة دو. د
كنايه از اعالم(ر 

).ن گياهي است

ي و نگارش

وازدهم؛ علوم انس

وابست) گرزه(ده 

ورت، الزم گرداني

ي شبيه شمشير
  ظيم

 خذالن ـ قدر،

ات ←اطراق : ك
←خاست ـ  ش

بندي هم تقسيم
ن« كه منظور از 

اسرارالتوحيد: ك
← ـ فقط اشعار  

حقيقت بخشي

سفرنامة ناصر خ
س خسرو و فاقد

ه و تشخيص دار
ماه استعا: ـ دو 
و از آنجا كه مح 
كعبه و فر: سه 
اهسي) ع(اس عب
اس) قلم(خامه : ر

ون فانوس شمع
 براي يك پديدة

اضافة استعاري( 
باشد ل ادعايي مي

زد دست بر سر 
يت ـ رويت چون

 فارسي

سنجش دو

كشند) روزي بي(

 گردانيدن، ضرو

افزاري جنگ: داره
بزرگ، عظ: ترگ

 ـ غصه، قصه ـ

يك:  اصالح آنها
معوجش ←ش 

دبيات تعليمي ه
كنم ه جلب مي

گزينة يك: ص شده
غنايي ←قانه 
ها در ح تگاشه ن

متن س: در الف: 
متن از درس: و 

چمن استعاره: ك
.باغ افتاده است
.ه معني محبت

.يابد ليل نيز مي
 عزاي حضرت ع

چها. يابد نيز مي
ـ گوشم چو) شد

ك دليل ادعايي

چشم زمانه: ك
ت فاقد يك دليل

:ـ گزينة سه) د 
گل روي دل ـت 

    
 

 .رست است
(بهره  بي) ديشه

 .رست است
واجب: الزام: ها

 .رست است
قد: و اصالح آنها

ياري كردن ـ ست
 .رست است

سلح شورش: ط
 .تاس رست

ها و هاي گزينه ط
موجش: علّل ـ سه

 .رست است
ي موالنا جزو اد
ن را به اين نكته

  .ه تفاوت دارد
 .رست است

د غلط مشخص
عاشق: گزينة سه

ا خاطرهها ي رنامه
 .رست است
ها د غلط گزينه

.فاده شده است
 .ت استرس
يك: هاي ابيات ه

ف يار بر زمين ب
د و بهكن ظير مي

است، حسن تعل
چون كعبه در 
حسن تعليل ن) 

افه استعاري باش
ن تعليل ذكر يك

 .رست است
در گزينة يك: ها ه

م ندارد و عبارت
سي كه برادر نبود

دشت(يه دارد شب

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  
اند(بدگماني 

  .است
در 4گزينه  

ه بررسي واژه
در 3گزينه  

موارد غلط و
پشتيباني، ي

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 1ه گزين 
بررسي غلط

تع ←تألل 
در 3گزينه  

مثنوي: توجه
توجه عزيزان
و درون مايه

در 4گزينه  
بررسي موار
گ .قرن هفتم

سفر: عبارت
در 2گزينه  

بررسي موار
معمول استف

در 4گزينه  
بررسي آرايه
تار سياه زلف

ت نظو مراعا
قرار گرفته ا
.تشبيه دارد
)افتاده است

تواند اضا مي
كه حسناين

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

اي ايهام هواژ
ناتني ـ كس

سه تش: چهار

erv.ir
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@sanjesheduc

ـ   )، اقبـال    
مغـرب  (ي         

ي ـ شاهي      

اين ترتيب 

ت و زكـات      

گشـت بـه   

/ نهـاد  : ده    
حـرف  : يـر  

 و گزينـة د   
نـة پاسـخ   

ستي افراد 

توجـه و  ) ـ 

مفهـوم  . ت 

  .است» م
ationgroup

ب، مشرق ـ ادبار،
 اضـافة اسـتعاري

 ـ خواب ـ گدايي

به ا }تـ ات   ،

  ).دشن گرد
و مهمـاني اسـت

گ مـي ) ب(ـارت   

 نهـادي ـ خنـد
بـه غي( خـواب    

ـت واژگـان در
در گزين.  دانـايي  

نگر رخوت و سس

هــ(فهوم مورد 

اسـت) دن افـراد 
  .اشد

ي و مبارزه با ظلم

139(  

ر، لطف ـ مغرب
دبـار، اقبـال ـ

  .)شود ت نمي

ـ ـ آتش ـ آفتاب

).است شاهيتة 

گردد و ماهت رو
نـذر اسـت و(ت 

توجـه در عبـ) ي

گـروه: ات  خنده
بـه غيـر ـ  .ست

يي جفـطة معنا
ت به جز تلخـي

هايي كه بيا زينه

مف. شوند ته نمي

 شعاري كار كرد
با ظلم و ستم مي

 و دعوت به آزادگي

24/5/99 شمشت 

دار ـ قهر ، آيينه
رب، مشـرق ـ ا

دله در بيت يافت

رخ ـ: (ها وابسته
  .باشد مي) م

وف بودن وابست
 

خورشيد تافته گر
تماماً ربط است 
  .وند است 

جزيي ود(ز ـ ح   

موج: عول ـ دو 
مسند اس): وند: ه

رابط) ت، سالست
اماً تناسب است

يعني گز. است 

 هيچ گاه شناخت

بودن و پرهيز از
نفي ظ/ ساالري 

تأكيد«هاي ديگر 

3 


جامع نوبت(ساني 

آتش فروز(وازن 
قهر، لطف ـ مغر
ص و اسلوب معا

بررسي و. شود ي
هستم( به معني 

به دليل معطو(را 
 :ها عبارتند از ه
  

كه خ: صراع دوم
:گزينة سه) ري

)خواب و خور( 

ب ـ ز) ا مفعول
  )ي با مسند

مفع) قلب را( را 
به(هوشيار : وش

صالبت(ت به جز 
 گزينة چهار تما

» سعي و تالش

ند وكن يممت 
 

عامل به عمل بو(
حكومت مردم س 

ها و مفهوم گزينه 

وازدهم؛ علوم انس

هاي متو د سجع
ن قد بيدار ـ تضا 

 ترصيع، تشخيص

اليه يافت مي ضاف
فعل اسنادي) م

ت، اسكندر، دار
ترتيب در گزينه

)2ـ  3: چهار (

چينش مص(ست 
غايبي و در تصو

در) واو(عطف و 

يي باسه جز(   د  
ه جزيي اسنادي

آن: قيدي ـ ش 
به هو: مي ـ سه 

  )نهاد( ـ اين 

 تماماً تضاد است
بطه معنايي در
  . شمول است

  .ت

ارزشمندي« بر 
.  

كه به مردم خد
 .است  كوچك

( اتفاقات ناگوار 
/ودن حكومت 

)خوارزمشاهيان( 

سنجش دو

دليل وجودبهنه 
د  لطف به آيينه 

پارادوكس،(جه 

تة مضـ دو وابس 
م(در گزينة دو  

ت، روي، ت{: يه
تاليه به ي مضاف

)2ـ  2: سه) (ه

اس) پيوند(ًا ربط 
غ: با چينش(ت 

نخستين ع) واو(

زينة الف ـ هـ ـ
سه(ج ـ و . است

گروه ق: و خونين
وه متممرگ: ب را 

خود بدلِ من: ر

 در گزينة يك
راب) توقيع، تأييد

ن ياضم تماماً ت

خراج شده است

  .ده است

ن سؤال تأكيد
دهند  نشان مي

ادعايي ك فراد بي
هاي ها و نعمت

بر پيشگيري از
دالت محوري بوع

»نابودي حكومت
    

 

 .رست است
مواز: ي موجود

ز ـ به آتش فرو
توج) ها رق اقبال

 .رست است
سخ دو وابسته ـ

:توجه) ه ـ عطر
الي هاي مضاف سته
هاي ها و وابسته ه
وابسته 2: دو) (3

 .رست است
تماماً: گزينة يك

بط استرتماماً : و
(دو : زينة چهار
 .رست است
گز:  از نظر اجزا

سنادي نيامده ا
 .رست است

گرم و: يك: ها ش
ـ گريه تلخ گالب

متمم ـ چهار: ب
 .رست است

ي جفت واژگان
تو(ف است به جز 

ي جفت واژگان
 .رست است

 از واژه نامه استخ
 .رست است

حي شدطرا هضاف
 .رست است

هدف از طرح اين
م مقابل توكل را

 .رست است
تقدير از اف) ج(د 

ه تفاده از فرصت
 .رست است

تأكيد ب: ة پاسخ
بر ع تأكيد: ديگر

 .رست است
مرگ و ن«:  پاسخ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
ها ابتدا آرايه

قهر: تشبيه
ادبارها، مشر

در 3گزينه  .1
در گزينة پاس
ـ آن ـ سايه
بررسي وابس

بستهتعداد وا
3ـ  2: يك(

در 4گزينه  .1
نوع واو در گ
در گزينة دو

گز )...است و
در 1گزينه  .1

نوع جمالت
معني فعل ا

در 4گزينه  .1
بررسي نقش

ليه ـا مضاف
خواب) اضافه

در 3گزينه  .1
رابطة معنايي

اماً ترادفتم
رابطة معنايي

در 4گزينه  .1
مورد سؤال

در 2گزينه  .1
اض) و(مورد 

در 4گزينه  .1
توجه شود ه
است مفهوم

در 1گزينه  .2
مفهوم مورد
تأكيد بر است

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينة
سه گزينة د

در 1گزينه  .2
گزينةمفهوم 

erv.ir
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@sanjesheduc

ط خداست 

ـايي مـورد    

 و مبعـوث  

البتـه  . شـد 
مفـرد  » ت

2 (  

 همچنـين  

ي ترجمـه   

ationgroup

  .ت

د قدرت و تسلط

عني معنـي كنـ

  . است

ام سـتاده شـده  

باش مـي » ته شد
آالت« اين گزينه 

 ةرد گزين( .شود

راي آن نيست،

ت تركيب اضـافي

139(  

است) شدن(ني 

همه چيز در يد: 

يع.  و مكّار است

غلط» آموزند ي

فرس«بنـابراين   د، 

  )4و  3ة زين

  

ساخت«ه معناي 
و نيز در/  3 ةن

ش يد ترجمه مي
  .شده است

عادل مناسبي بر

به صورت» ذيرّيـة

24/5/99 ششمت 

ها به معن  گزينه

:عشق ـ چهار ه 
 

گر كنايه از حيله

  )ت
مي« 4 ةدر گزين

نيز ترجمه كـرد

رد گز( اند گيخته

)4و  1 ةد گزين
2(  
  )1رد گزينه (

به »....تّم بنـاء«
رد گزين( .نيست

 استمراري يا بعي
ضافه ترجمه شد

مع 2 ةگزين( .رد

العالئـم التحذ«ن 

ن

4 


جامع نوبت(ساني 

ت ولي در ساير

سختي راه:  ـ دو 
 .اد اشاره دارند

پرتلبيس ك: ارد

جمه نشده است
همچنين د )1 ة

ت ماضي نقلي ني

برانگ / رانگيختند

رد(كسي كه ) ن
2 ةرد گزين( .ست
(گناهان : »صی

«بنابراين . شود ي
قيقي براي آن ن

ه صورت ماضي
ا» ايلاين وس« 

  
گير ت طوالني مي

  ) است
 است، همچنين

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ علوم انس

است) يدن، آمدن

 سوي عالم باال
ر ديد و نگاه افرا

ر متن حضور د

دقيق ترج 4و  3
ةرد گزين( .گيرند

توان به صورت مي
 .  

ب ديگران را بر
  )4و  1اي 

يا هدايت شدن(
ميرانده اس: ست

المعاص«ـ ) 2و  

صدر ترجمه مي
معادل دق» شدم 

ه سياق جمله به
در» اين«شده و 

.جمه شده است
كشد يا وقت  مي

افه ترجمه شده
مه شده و غلط

 عربي

سنجش دو

فرا رسي( معناي 

بازگشت به: ك
تغيير:  مشترك

رت يك كنايه در

3 ةدر گزين(روه 
گ نان كه ياد مي

  )4 ةن
 ساده عربي را م

.صحيح است 3 

  )3 ة
تحسين يا تعجب 

ها رد گزينه( زي

( هدايِت : ي است
عال و متعدي اس

1رد گزينه ( هد
  )4ينه 

ل مجهول آن مص
تمام« است اما 

با توجه به ليت 
ستي ترجمه نش

مفرد ترج 1 ةزين
ن زيادي طول
ر اين گزينه اضا

مستقبل ترجم» 

    
 

 .رست است
گزينة پاسخ به م

 .رست است
يك: ت به ترتيب

به مفهوم:  و هـ
 .رست است

ة پاسخ به صور
  .لغوي نه 

 .رست است

دو گر هر» عتين
اين :»ن يتعّلمون

رد گزين(د دادن 
فعل ماضي سكه 

و 2هاي   گزينه
 .رست است

ةرد گزين( جوانان
:»جاب اآلخرين

فلج مغز :»ماغي
 .رست است

تركيب اضافي» 
ل ماضي باب افع

خواهآن را نمي 
رد گز( ـ چون 

 .رست است

معادل فعل» در
هم قابل قبول» 

  )ه است
ل ماضي بعد از

به درس» أنحاء« 
 .رست است

در گز ميناءمع 
زمان» وقتًا طـويالً 

كارگران در ةهم
»تستغرق«فعل  
 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
در گ) آمدن(

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارا
ـ موارد الف

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة
نظر است و

  
  

 
در 2گزينه  .2

کال الجماع«
هؤالء اّلذين«
ياد: »تعليم«

دقّت كنيد ك
در» ام شده

در 2گزينه  .2
ج: »شباب«
أثاروا إعج«
الشلل الّدم«

در 3گزينه  .2
»هداية َمن«
فعل» أماتَ «
:»اليريدها«

زيرا» ألنّ « 
در 1گزينه  .2

مصد+  تمّ  «
»انجام شد«

ترجمه شده
از طرفي فعل

4 ةدر گزين
در 3گزينه  .3

جم» موانئ«
تستغرق وق«
در ه» همه«

4 ةدر گزين
 .شده است

erv.ir
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 ةو رد گزين

نيـز   2 ةنـ  

ي ترجمـه   

چـون   3 ة

 چـون بـه    

ي خداوند 
رين منـابع    
  مثبـت يـا   

سـال قـرار   
وليـد گـاز      
 ز تصفيه و
 ي مـايع و   

 و كنـد مـي 

ت با توليـد  

ationgroup

ي ترجمه كرده و

ع، بنـابراين گزين

عّلت اينكه ماضـي

ةـرده و رد گزينـ    

نيسـت)  اسـت   

  .بقت ندارند

ها متي از نعمت
نفـت از مهمتـر
ته به آن تـأثير

س هـا بر ميليون 
اره شـده كـه تو
تقات نفت بعد ا

حرارتـي، گازهـاي
مجهـاني كمـك     

نفت) 3.  ماست

139(  

چون ماضي 1 ة

ه شود نه مضارع

به عل 2 ةد گزين

ـفت ترجمـه كـ

  )آن نيست

ينجـا موصـول

عرفه بودن مطاب
 

  .ايد

نعم ]نيز[ ت ما و
 جهاني انرژي، ن
كشورهاي وابست
 به مدتي افزون

اشـا. كنند ن مي
شود مشت ت مي

هاي ح ر سوخت
ـطح اقتصـاد ج

قدرت ثروت و ة

24/5/99 ششمت 

  .ست
ةرد گزين( .شود ي

د ماضي ترجمه

  .شده است

ن الزم است و ر

را صـف مـّراتون  
  

 مناسبي براي آ

در ا( مـاي براي 

  .است طب

 است ولي در مع
 .بيايد» ثالثين

رد و منصوب بيا

ابع قدرت وثروت
هاي سرشماري

ش، بر اقتصاد ك
گرماي باال ار و

ع به تجزيه شدن
روغن خام يافت ة
ساير گازوئيل و 

 به باال بردن سـ
  .شودمي

ةدهند ئيل نشان

5 


جامع نوبت(ساني 

مردم محبوب اس
رجمه ميتال ح

بايد) ما أتـاه( ست

فضيل ترجمه نش

چون 1 ةرد گزين

چـو 2 ةد گزينـ 
)ه ترجمه كرده

معادل 2 ة گزين

معادل مناسبي» 

معلوم و للمخاط 

 تركيب وصفي
ث«ل است و بايد 

بايد مفر 99تا  

منبعي از منا  و
س ]طبق[. كنندي

يين آمدن قيمتش
ه در معرض فشا
ين عوامل شروع
ةگاز در كنار ماد
رين آن بنزين و

نفت. شود ه مي
مي سياه ناميده 

گازوئ ف بنزين و

وازدهم؛ علوم انس

ي پيوسته نزد م
حره بوده و زمان 

ش كه ماضي اس

ه صورت اسم تف

ر( ضعيف كند :

رد( .كند ست مي
و فعل را آيند ت

گ تالش كنيد در

»چه را هر« نيز 

  ده 
.  

ول نيست بلكه

يح نيست چون
ست چون مفعول

11چون معدود 

كنيم هداري مي
عتش زندگي مي
 باال رفتن يا پاي

اي كه ودات زنده
ده تحت تأثير اي
 به دليل اينكه گ
تر وند كه معروف

ها استفاد تن راه
اليمين دليل ط

  : ها نه
مصرف) 2. يست

سنجش دو

حاتم طايي: »بوبا
هموار پيوسته و 

  )ده است
جه به فعل قبلش

به 3 و 1ة ر گزين

: و متعدي است

ها احساس شكس
رجمه كرده است

ت دائماً( .ر باشيد

ده و ترجمه ش
  .ست

  ه ترجمه شده
ترجمه شد جمع

. معنا شده است
فعل مجهو 3 ةين

صحي 4و  1هاي 
صحيح نيس 4و  
غلط است چ 1 ة
 

 در خاكمان نگه
صنعكشور ما با 

 آنها است كه با
 به بقاياي موجو
ن موجودات زند

شود   انجام مي
شو صي توليد مي

 كه براي ساخت
كند به هم ور مي

گزين ةترجم: نيد
فت بر اقتصاد ني

    
 

 .رست است

اتم الّطائي محب
عناي هميشه،م

ست ترجمه نكرد
با توج» يفّرج«ل 

 
در» جود الّناس
 .رست است

فعل باب افعال 
  

باره» شل مـّرات
اول تر ةدر جمل
با پشتكار »وبين

 .رست است

مفرد» افـواه«نه 
طيه معنا كرده اس

 .رست است

نكره »الجرادة« 
ج» نعيم و لّذة« 
ماضي» يهيم« 
گزيدر » تفتِّش«

 .رست است

ه در گزينه» زرق
2هاي  ر گزينه
ةيندر گز» أمتار

 : درك مطلب
گنج ماست كه

زاران كارگر در ك
ترين با ارزش  و

اصل نفت. ذارد
اين و. گردد ز مي

فت با يك روش
طي مراحل خاص

آسفالتي است ة
بارو لي را رشد و
 .رست است

ح را انتخاب كني
متي مؤثرتر از نف

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ال يزال حا«

به م ال يـزال
چون درس 3

از طرفي فعل
 .غلط است

أج«في از طر
در 4گزينه  .3

»ُيضـعف«
)شده است

يشعر بالفش«
را د» مّرات«
فکونوا دؤو«

در 1گزينه  .3
در اين گزين
صورت شرط

در 3گزينه  .3
1 ةدر گزين
2 ةدر گزين
4 ةدر گزين

« دقّت كنيد
در 3گزينه  .3

حوت األز«
د» ثالثون«

أ«همچنين 
متنة ترجم

نفت همان گ
است كه هز
انرژي مادر
گذ منفي مي

اند، باز گرفته
نف طبيعي و

طجداسازي 
ةماد جامد و

اقتصاد داخل
در 4گزينه  .3

صحيح ةگزين
هيچ نعم) 1

erv.ir
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هـر كشـور   

) 3. د دارد
طر سـبك   

 ي بنـزين و    

 ي سـياه در  
 محافظـت  

: ســم فاعلــه

 »مشـتقات«

مفـــرده  )4 

ationgroup

 سطح اقتصاد ه

د در رشد اقتصا
 طبيعي به خـاط

ه سـبب انـرژي

ل آنها به مـايعي
عدم) 4 .باشد ي

اس ـ )للغائبــة :ص

«فاعلـه  )4) حـد

) مجـــرد ثالثـــي

139(  

د كه به ارتقاي

ري از طالي زرد
گاز وجود باشد،

  . »گذارد 

بـه) 3.... منفـي  
  .....  آن

تبديل ت زنده و
ي براي انرژي مي

ص( للمخاطــب

زيـادة حـرف واح

مـــن فعـــل: ص

24/5/99 ششمت 

ي قيمتي هستند

ه اهميت بيشتر
جا نفت مو هر) 

تأثير مي ...........

شـكل مثبـت و  
هاي وابسته به 

ه شدن موجودات
ن منبعي طبيعي

ل )4 )تعـّرض :

مزيـد ثالثـي بزي 

ص(  مزيـــد ثالثـــي

  )ود

6 


جامع نوبت(ساني 

هاي انرژي گنج ة

طالي سياه) 2 .
)4. شود جام مي

.قتصاد كشورها 

تن قيمتش به ش
ثيرپذيري دولت

تجزيه) 2.  است
ت نفت به عنوان

مصــدره :ص( 

:ص( ة حرفين

مـــن فعـــل )3) 

  ی

  ل شرط

شو اف واقع نمي

وازدهم؛ علوم انس

ةمنابع اولي) 4. د

  : ها
گيرد  به كار مي

ها انج پااليشگاه ر

طالي سياه بر اق

با باال رفت) 2... ت
به دليل تأث) 4. 

صنعت نفت  در
اهميت) 3. باشد

   .آن است

تعــريض: صـدره

زيد ثالثي بزيادة

)مضـــاف إليـــه 

  )رُ 

َأَتی = جاء )3  

فعل »خاف« )3

اسم اشاره مضا(

سنجش دو

دهد  را رشد مي

ه گزينه ةترجم: 
ها راي ايجاد راه

راحل خاصي در
  .گيرد ر مي

ط« .سب پر كنيد

 به شكلي مثبت
....ته شده از آن

.......  
ل هزاران كارگر
  قرار گرفتن مي

مصرف آ سوء  و

مص )2) وصــفية
  )ُمَتَعرِّض 

مزي )3)  ثالثي
  )»ت

:ص( خبـــر إّن 
  )مصدر

ُراْلمطَ : ص( ْطرُ 

  الَوکنة = ُعّش 

        حّتی يتقدَّمَ 

  ف اليه
(تابع اسم اشاره 

    
 

ل اقتصاد كشور
  .نند

 .رست است
 را انتخاب كنيد

نفت را بر فالت،
نفت طي مر ةفي

ي نفت خام قرار
 .رست است

مناس ة را با گزين
  :ها نه

 آمدن قيمتش
هاي گرفت سوخت

 .رست است
........ها حاكي از 

اشتغال) 1: ها نه
گرما ض فشار و

هاي طبيعي نج
 .رست است

  :ها ر گزينه
جملــة و :ص( 
:اسم فاعله :ص

 .رست است
  :ها ر گزينه
مزيد :ص(الثي

مشتقات« ب فاعله
 .رست است

  :ها ر گزينه
ــــ) معرفـــة: ص
م: مفرده: ص(

 .رست است

اْلمْط) ُمَتراِکمٌ : ص
 .رست است

ُع )2  اری =
 .رست است

ح )2    
 .رست است

مضاف :ي/ عل 
ت :الّظاِهرة / عل

www.sanjeshse

هزاران شغل
كن كمك مي

در 1گزينه  .3
غلط ةگزين

آسفة ماد) 1
ت تصفعمليا

بودنش باالي
در 4گزينه  .3

جاي خالي
گزين ةترجم

با پايين) 1
س گازوئيل و

در 3گزينه  .3
ه سرشماري

گزين ةترجم
معرض اثر در

صحيح از گن
در 3گزينه  .4

بررسي ساير
أنّ  خبـر )1

ص( ُمعرِّض
در 1گزينه  .4

بررسي ساير
مجرد ثال )2
نائب: ص(

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

ص(نکـــرة ) 2
( »صدور«

در 2گزينه  .4
ص(ُمِتراِکٌم 

در 4گزينه  .4
= اشاهدُ  )1

در 4گزينه  .4
َأن ُيترَك )1

در 1گزينه  .4
فاع :ربّ  )1
فاع :هِذه )2

erv.ir
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اه امـام در  

رت خداوند 
مسير به تو 

ه نيازهـا و         
ي بـه آنهـا    

است ايـن   

 را متوجـه  

ن موضـوع   

ationgroup

شناخت جايگا -
  .شان است

م و در اين صور
ر آنچه در اين م

تاي راهيـابي بـه
تـوجهي ده و بـي    

﴾و عمل صالحاً

ما ﴾م في االمر

ي كه مؤيد ايـن

139(  

   

  .  شرط

-1: تن ترديدها 
هاي ايشا  ويژگي

يمان الهي باشيم
بر ﴾ عزم االمور

ن بايـد در راسـت
 قـرار داده شـد

 و اليوم اآلخر و

و شاورهم﴿ آية 

ا و آيهوختن بود 
  ﴾باب

24/5/99 شمشت 

الخالقيَن» ی«

جواب) خبر :رٌّ 

   َصعبٌ 

مان و از بين رفت
ايي با صفات و

ه ما وفادار به پيم
بك ان ذلك من

انـد كـه انسـان
ر حكمت الهـي

من آمن باهللا﴿ة 

سازد و بري مي

بارة دانش و آمو
ما يتذكر اولوااللب

مي
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جامع نوبت(ساني 

« )4مكسر است 

مبتدا، شرٌّ: هو(

ًا، فائقًا، و ُهو
  ينَ 

  ب حصر   
  ب حصر

محبت به امام زم
گام ظهور و آشنا

شود كه اعث مي
صبر علي ما اصاب

دا ت باشـد مـي     
زار و اسباب بنابر

آيه شريفة) ص(

ور از وظايف رهب
  .ر است

الت وي بود درب
ين ال يعلمون انَّم

و معارف اسالم

وازدهم؛ علوم انس

  .ت
  ه

جمع م: لّدالفين

(، فاء جوابيه» ف 

ناجحًا) 2 
ُمبّشري )4 

اسلوب )2 
اسلوب )4  

ر در معرفت و م
داري ايشان هنگ

ترك محرمات با
اصو﴿: فرمايد مي

  . كارهاست

كـه اهـل معرفـت
جويد زيرا اين ابز

(ش پيامبر اكرم  

استقالل كشو ظ
ه از وظايف رهبر

شد و آغازگر رسا
ن يعلمون و الذي

 فرهنگ و

سنجش دو

مستتر است» هو
مضاف اليه: تقّدم

ا) 3ِللمتقين »ی

َف«فعل شرط، 

اسم فاعل ) ي

 ـ از عوامل مؤثر
د  شيوة حكومت

جبات و تجام وا 
ـ خداوند م. ماند

ز عزم و ارادة در

اي ك كننده توكل 
باب بايد بهره ج

  .الهي است م

م ـ ثمرة فرمايش
  . است

  .زدهم
ا را متوجه حفظ

نمايد كه رت مي

  م
نازل ش) ص(خدا 

هل يستوي الذين

    
 

ه«فعل و فاعل  
الت /نايب فاعل  

 .رست است

ی« )2 جماعتينِ 
 .رست است

ف :َغَلبتم شرط 
 .رست است

     مرضّيةً 
     هاِدئاً 

 .رست است

    حصر  
العادي( مفرد آن

 .رست است
كتاب يازدهم 
آشنايي با -2ي 

 .رست است
كتاب دهم ـ انج
م ن ما وفادار مي
ر كن كه اين از

 .رست است
كتاب دهم ـ ت 

ش از ابزار و اسب
ه حكمت و علم

 .رست است
كتاب دهم 39و 

 اعتقاد به معاد
 .رست است

كتاب ياز 183-
ما ﴾طع الكافرين

ي براساس مشور
 .رست است

كتاب دوازدهم 
 كه بر رسول خ

قل ه﴿: ت است از

www.sanjeshse

:َأعَطی )3
:ظاِهرم )4

در 3گزينه  .4
الج» ی«) 1

در 4گزينه  .4
اسم :َمن )4

در 2گزينه  .4
،راضيةً ) 1
عًاخاضِ  )3

در 3گزينه  .5
ح )1 اسلوب
م :الُعداة )3
  
    

 
در 4گزينه  .5

160صفحه 
پيشگاه الهي

در 3گزينه  .5
ك 98صفحه 

نيز به پيمان
رسد صبر مي

در 1ه گزين .5
111صفحه 
هايش خواسته

توجهي به بي
در 2گزينه  .5

و 40صفحه 
ثمره از آثار

در 1گزينه  .5
184صفحه 

طتوال ﴿آية 
گيري تصميم

در 2گزينه  .5
132صفحه 

اولين آياتي
است عبارت
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 راه اصالح 
هي كننـد  

مان كساني 
نـاه باعـث    

وبـه كـردم    
بـه   خـود را   

ها قـرار   يله
ت اسـالمي      

 را كرامـت    

، مـا را  »ت     
و هـم ال  ﴿

بقـت دارد  
مـام عمـر    

و رفـتن در    
 اسـت كـه   

  .باشد

ـزي بـاقي      

ationgroup

ترين و مهمكني 
ين وظيفه كوتاه

گم بي ﴾ اآلخرة
اسـتمرار گن. ـد  

گويـد االن تو ي 
 سـوگندهاي خ

ما را اقوام و قبي
رابـري و اخـوت

ا فرزنـدان آدم

نـع نشـده اسـت
﴿رسـاند و   ا مـي 

مطا ﴾وم القيامه
گاه قيامـت در تم

، به دليـل فـرو
اي ان به گونـه 

ب مي) هي بترسند

د از اسـالم چيـ

139(  

 خدا مأيوس نك
مردم در انجام ا

 اليم في الدنيا و
ي دردنـاك دارنـ

آنها فرا رسد مـي
 پيمان الهـي و

زن آفريديم و شم
مـا را متوجـه بر 

مـا: فرمايـد  مـي  

رت از كسـي من
سنت امالء را» ت

ليجمعنكم الي يو﴿
ون ترس از دادگ

ديل نشده است
ندگي و رفتار آنا

شد كه از كيفر اله

مثل يزيـد برونـد

24/5/99 شمشت 

ين را از رحمت
منكر است اگر م

 امنوا لهم عذاب
ا و آخرت عذابي

ه مرگ يكي از آ
يم و كساني كه

ك مرد و يك ز
﴾ـداهللا اتقـاكم  

كنـد و م ان مـي   

عطاي پروردگـا
خواركننده است

﴿ با آية شريفة  
خواهند بدو  مي

به باور قلبي تبد
د و از اين رو زن

باش( ﴾هم يحذرون

ار بيعت كسي م
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جامع نوبت(ساني 

راقب باش مؤمني
عروف و نهي از م

في الذين ةحش
يع شود در دنيا

ند و هنگامي كه
شان فراهم كرد

  

همانا شما را از يك
عنـ ان اكـرمكم ﴿

ا در خلقـت بيـا

و ع«  ﴾اً محظور
اي آنها عذابي خ

  .د

مالي الزم است
كنند چون ر مي

 دارند اما چون ب
شوند ت غافل مي

لعله﴿فقه در دين 

اگر مردم زير با 

وازدهم؛ علوم انس

مر: د و فرمودند
وظيفة امر به مع

  .ند

بون ان تشيع الفا
ميان مؤمنان شا

زشت انجام دهن
ب دردناكي برايش

.دردناكي است

اي مردم ه: مايد
﴿و آيـة  ) تعارفوا

ها را اه ما انسان 
  . داريم

 كان عطاء ربك
و برا« ﴾ب مهين

يدگو تحان را مي

 دفع خطر احتم
ند، معاد را انكار

ه معاد را قبول
ند و از ياد آخرت

ؤمنان با هدف تفق

:فرمايند مي) ع(
 

سنجش دو

  دوازدهم
مسلم تذكر دادند
ها انجام دادن و

شون تر مي محكم

ان الذين يحب﴿ـ 
سيار زشت در م

  م
ي كه كارهاي ز
هستند كه عذاب
راي آنها عذاب د

فرما ـ خداوند مي 
لتع(آشنايي يابيد 

 ـ خداوند جايگا
مخلوقات برتري

ماو ﴿ـ عبارت  
و لهم عذاب ﴿ و 

سنت امت» شوند

م ـ قاعده عقلي
وجود معاد ندارن

اي هستند كه ده 
دهن دف قرار مي

  .ند

ثمرة مهاجرت مؤ

( ـ امام حسين  
 .ايد اعالم كرد

    
 

 .رست است
كتاب د 105و  
به محمدبن مس) 

ه امعه از بيماري
تر و م ماعي قوي

 .رست است
دوازدهم ـ 93و 

دارند كارهاي بس
  .شود ب مي

 .رست است
كتاب دهم 98و 

براي كساني: مايد
 و اينها كساني ه

فروشند بر ي مي
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
يكديگر انس و آ

 .رست است
كتاب يازدهم 

 بر بسياري از م
 .رست است

كتاب دوازدهم ـ
كند ت امداد مي

ش و آزمايش نمي
 .رست است

كتاب دهم 51و 
 اينكه شك در و

 
 .رست است

كتاب دهم ـ عد
يا را معبود و هد
نكران معاد ندارن

 .رست است
كتاب يازدهم ـ ث 

 .رست است
كتاب يازدهم 

مرگ اسالم را با

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
102صفحه 

)ع(امام باقر 
و معالجة جا
گناهان اجتم

در 3گزينه  .5
و 94صفحه 

كه دوست د
قساوت قلب

در 1گزينه  .5
و 87صفحه 

فرم قرآن مي
توبه نيست

بهاي ناچيزي
در 2گزينه  .6

ك 73صفحه 
داديم تا با ي

  .نمايد مي
در 4گزينه  .6

199صفحه 
بخشيديم و

در 4گزينه  .6
ك 71صفحه 

متوجه سنت
و«  ﴾يفتنون

در 1گزينه  .6
و 56صفحه 
اي با و عده

 .ندگناه كن
در 3گزينه  .6

ك 43صفحه 
ها، دني هوس
با من تفاوتي

در 4گزينه  .6
171صفحه 

در 3گزينه  .6
139صفحه 

ماند و م نمي
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 آن اسـت   

ربي  اهللان ﴿

دايت براي 
 

ت فرما و ما 

ن و اكسـير    

رم خـود را    
وحـدت  (د 

يات بر آنها  

يـا  ﴿عـت  

ـد و قطعـاً   

  .نامند  مي

مشـاهدة  = 

ationgroup

محدودكننـدة و 

﴿چون خداونـد  

 روشن شدن هد
 .ي فريفته است

ز نيكي مرحمت

ـات روح انسـان

يم ـ پيامبر اكـر
شان ايمان آورند

خت تا تالوت آي

كنند و آية اطا ي

كنـ ند نهي مـي 

مة آن را توحيد

= مـادون قرمـز      

139(  

دهنـده و  جهت
  .ت دارد

شود و چ ها مي ي

ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

ن و در آخرت نيز
  . است

حيـ ﴾لـدة متيـا  
 

و نيز وحي كرديم
خواست تا به ايش

خودشان برانگيخ
  )ني

صمت اشاره مي
  . مطابقت دارد

ار زشت و ناپسن

ردازد و سرچشم

سـتقيم و اشـعة

24/5/99 شمشت 

ري انسان و هم
، مطابقت﴾ ... هر

ها و تباهي لغزش

دهد و كس  را مي
ده و آنان را با آ

يا نيكي عطا كن
الحساب د سريع

ي به بلـيلنح﴿ ت 
 .باشد مي ﴾كم

حي كرديم به تو
ن و مسيحيان خ

امبري از ميان خ
مرجعيت دين. (د

هر دو به مقام عص
اره شده است، م

دار كه نماز از كا

پر فراطبيعي مي

مشـاهدة غيرمسـ

   ديني
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جامع نوبت(ساني 

الزمة كار اختيار
ي الفلك فيه بامر

ز حكمت مانع لغ

گيري  و تصميم 
ظرشان زينت داد

گارا به ما در دني
ي دارند و خداوند

ي در جهان است
يكي دعاكم لما يح

ران بعد از او وح
كرد و از يهوديان

منت نهاده و پيا
دهد  حكمت مي

ابقت دارد كه ه
االمر اشا  به اولي

نماز را بر پا د: ﴾

ده و به مباحث ف

مش= واج موبايـل   
  .گيرد ي

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

ها هم ال نونمندي 
كم البحر لتجري

بي به درجاتي از
  .﴾عبدوه

 توانايي انتخاب
شت آنها را در نظ

پروردگ: گويند ي
اي  نصيب و بهره

ت و اساس زندگي
هللا و للرسول اذا

 به نوح و پيامبر
ار آنان معرفي ك

يق بر مؤمنين م
و تعليم كتاب و

مطا ﴾ ...يذهب 
بر كه در هر دو

﴾اَقم الصالةو ﴿ 
  .كنيد

يعت تجاوز كرد

رمستقيم و امـو
تقيم صورت مي

معارف

سنجش دو

 ـ تقديرات و قانو
اهللا الذي سخر لك﴿

ياب زدهم ـ دست 
فاع﴿عبادت كنيد

م ـ روح، به ما
يطان اعمال زش

ي از مردم ميعض 
نان از كار خود

ـ آب ماية حيات
 امنوا استجيبوا ا

چنان كه  ما هم 
كنندة كا  و تمام

 خداوند به تحقي
و سپس تزكيه و

  دهم
انما يريداهللا لي﴿ 
با حديث جاب ﴾ 

:فرمايد قرآن مي 
ك داند چه مي مي

نة هستي از طبي

مشاهدة غير= ش 
مشاهدة غيرمست

    
 

 .رست است
كتاب دوازدهم
﴿ با آية شريفة 
 .رست است

كتاب دواز 32و 
و را عبست، پس ا

 .رست است
كتاب دهم 24و 

ه حق كردند شي
 .رست است

كتاب دهم ـ بع
آتش نگه دار اين

 .رست است
 كتاب يازدهم ـ

يا ايها الذين﴿ن 
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
ه راه همه انبياء

  )ء
 .ست استر

كتاب يازدهم ـ
و ﴾ عليهم آياته
 .رست است

كتاب يازد 86و 
ا آية تطهيرن ب

...منوا اطيعواهللا 
 .رست است

كتاب دهم ـ ق 
تر است و خدا م

 .رست است
ني مذهبي، دامن

 .رست است
عة ماوراي بنفش

م، كه هر سه با 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
ك 64صفحه 

اين موضوع
در 4گزينه  .6

و 48صفحه 
اس ﴾و ربكم

در 2گزينه  .6
و 33صفحه 

آنها پشت به
در 2گزينه  .7

ك 17صفحه 
را از عذاب آ

در 3گزينه  .7
ـ  9صفحه 

حيات انسان
در 4گزينه  .7

ك 22صفحه 
ادامه دهنده
دعوت انبياء

در 1گزينه  .7
ك 56صفحه 
لواتي﴿بكند 

در 3گزينه  .7
و 91صفحه 

حديث ثقلين
ايها الذين آم

در 2گزينه  .7
130صفحه 

ياد خدا باالت
  

  
در 4گزينه  .5

بيني هاندر ج
در 3گزينه  .5

اشع شناخت
غيرمستقيم
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 مجموعـه،       

زيـرا  . كند ي

گياهـان در       

  .ست

ationgroup

فـاوت در يـك

  .ت

  .داوند است

ست، سقوط مي

  ».شود مي

  .باشد  مي

  .خ دارند

  .هد بود

  .اند

ـه جمـادات و گ

رسيدن به خدا اس

139(  

گي، اجـزاي متف

.  

ل تشخيص است

صفت سلبيه خد

مان حيوانيت اس

صالت ماده نفي م

يدآورنده مجرد

معه و سير تاريخ

  .گردند

تر خواه گ، صادق

رسا به اثبات مي

سـان، نسـبت بـه

  .باشد وي مي

ته باشد، و آن ر

24/5/99 شمشت 

ـاري و همـاهنگ

.اندازند زمين مي

قابل» ف ـ برنامه

گردد و نشانگر ص

ن مرحله كه هم

  .د دارد

كه اص«ين است 

هد و خداوند پدي

گيري جام  جهت

گ مند مي ن بهره

بر خداوند بزرگ

  .دهد

را ب» نش بشري

يشه، امتيـاز انس

پذيري و سئوليت

ويش بايد داشتخ

  .بوده است 

10 
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شود و همكـ  مي

د را به زصي خو

آگاهي ـ هدف« 

گ مفهوم مي» ت

ترين ده و به پست

 در انسان وجود

شود اي حاصل مي

؟ جواب دهست

تأثير فراواني در

هاي آن ز موهبت

جة تسليم در براب

  .است 

د ش را تغيير مي

 نقص مطلق دان

ديت و در اين ان

شأت گرفته از مس

 افق زندگاني خ

»ايمان مذهبي

وازدهم؛ علوم انس

ناميده» نظم« 

، در شرايط خاص

سان، سه عنصر

جودات عالم است

لهي محروم شد
  .پذيرد جام مي

ي الهي و معنوي

اي كه ح  نتيجه

فرينندة خدا كيس

تأ» كوشش«و » 

جه به خداوند از

نتيج»  معنويات

»هدايت الهي« 

 سرنوشت خويش

نقص نسبي و« 

است»  و طبيعي

ه شده است، نش

ها يك هدف در

ا«ر طول تاريخ 

سنجش دو

ر يك مجموعه
  .كند ي

ر و صيانت جان

ظم به وسيلة انس

 جانب همة موج

ست، از رحمت ال
اده و اختيار انج

هاي اه با گرايش

،»اصالت حس«

د كه پرسش، آف

»سعي«هدف، با 

در مواجه و تو» 

شدن بر افزوده

حيوانات، مبين

 بر پاية آگاهي،

 در بستر زمان،

مادي«ز انسان 

د به انسان داده

 آنان، انسان تنه

ي زندگي بشر د

    
 

 .رست است
جزاي متفاوت د

را تأمين مي» عي
 .رست است

ي گريز از خطر
 .رست است

يك دستگاه منظ
 .رست است

تنزيه خداوند از
 .ت استرس

هاي نادرس تخاب
ر اين عالم به ارا

 .رست است
ي و مادي، همرا

 .رست است
«مادي، با قبول 
 .رست است
باشد  پديده نمي
 .رست است

هعقيده و همهم
 .رست است

»آاليش ك و بي
 .رست است

تقويت ايمان و«
 .رست است

زي موجود در ح
 .رست است

خاب و گزينش
 .رست است

دن تكامل علوم
 .رست است

هاي مادي ا تب
  .است» ستي

 .رست است
ه از طرف خداوند

 .رست است
بياء، از ديدگان
 .رست است

هاي ملكوتي جلوه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
آمدن اجگرد

هدفي واقع«
در 2گزينه  .5

ها، برا پروانه
در 1گزينه  .5

در ساختن ي
در 2گزينه  .5

تسبيح و تن«
در 4گزينه  .5

انسان، با انتخ
هر عملي در

در 3گزينه  .5
اميال غريزي

در 1گزينه  .5
هاي م مكتب

در 2گزينه  .6
زيرا خداوند

در 4گزينه  .6
هاي ه انسان

در 4گزينه  .6
پاك«هاي  دل

در 1گزينه  .6
«صورت در 

در 3گزينه  .6
الهامات غريز

در 4گزينه  .6
انسان، با انتخ

در 3گزينه  .6
تدريجي بود

در 1گزينه  .6
برداشت مكت

تكامل زيس«
در 4گزينه  .6

اختياري كه
در 2گزينه  .6

در مكتب انب
در 2گزينه  .7

ترين ج عالي
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  .شود ي

رد (داريـم       
د در قالـب  
 بود گزينة 

و  2هاي  نه

و  3هاي  نه

ربرد داراي  

Forget t
I forgot 

Forget d
I never 

ي ديگر، بـا  
i  به معناي
4.(  

ي ديگر، بـا  

ationgroup

تر مي رزخ، كامل

 

ـمير موصـولي د
است نبايدرفته 

 كار برده نشده

زينرد گ( كنيم 

رد گزين( ندارد 

كـار 2د ايـن  چن

to do somet
to put out t

doing somet
forget sittin

از سوي). 4و  3 
 interesting

4رد گزينه (يم 

از سوي). 4و  2 
  ). 1زينه 

139(  

  .را دارد» 

در عالم بر»  الم

 .دهد شكيل مي

س نيـاز بـه ضـ
 توصيف قرار گر

it  در جمله به

would استفاده

 انعكاسي وجود

چ هر. تفاده كرد

thing            
the light.      

thing          
ng on my m

  ).4و  2هاي 

هاي رد گزينه( 
 نه صفت فاعلي

 in استفاده كني

يها رد گزينه( 
رد گز(كم باشد 

24/5/99 شمشت 

»جهل بسيط« 

لذت و«حساس 

آن مكتب را تش 

پـس. نـادار شـود   
 اسمي كه مورد

اگر. رست است

d بايد از شرط، 

ستفاده از ضمير

توان است صدر مي

                   
                  

                   
other’s lap.

ه رد گزينه(ست 

استفاده كنيم» 
داريم» مند قهال

 از حرف اضافة

ش استفاده كرد
دار بايد قاعدتاً ك

  

11 
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  .زد

ها، انسان  جهل

در عالم برزخ، اح

»بيني جهان«د 

يم تا جملـه معن
ه وارة موصولي،

it در جمله نادر

ساده در قسمت

س دليلي براي اس

مصدر و اسم مص

                  
                  

 
                  

   .كنم ش نمي
معنايي درست اس

»اما«به معناي  
i  عال«به معناي

intereste بايد

غيرقابل شمارش
شود كه اين مقد

انگليسيزبان 

وازدهم؛ علوم انس

ساز مي» انسان«

  .ت

كنيم از ميان مي

ت درك انسان د

ستي داشته باشد

استفاده كني »كه
نيد كه در جمله

وجود به دليل  
 

 زمان گذشته س

، پسندان نيست

ز هر دو شكل م

                  
            . كنم

      ش كردن  
ي مادرم را فرامو

به لحاظ م toبا 

butكلمة ربط 
nterested ي

ed  براي صفت

هاي د از كميت
ش ن برداشت مي

ز

سنجش دو

«يا » اراده«خ را 
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مي گذاري رمايه

همچون د ت نه
دين جهت در مر
 جز كارايي بهتر

در هـاي انسـان  

امكانات الزم ش و

كار د ن وسايل
نه هكشروع ديگر 

گ مطلق درآورد
  .ت گيرد
فرد عالو  كه هر

ور و افزايش مها

24/5/99 شمشت 

18،

, Q +=3
9

2

نوعي ات  و ايجاد
نيست، نهادهاي

  .رد
چ گويند هر و مي

مزيت نس وشاك،

در فضاي توليد

هنگ را نوعي سر

شد و تكامل اوست
 هدف است و بد
وسيله، انتظاري

 و برآوردن نيازه
  :شود

رشورموزش و پ

كامل و قرار داد
ره يا هر راه مش

ك كارفرماي بزرگ
حل رشد صورت
كار چنان باشد
 در رهبري كشو

16 


جامع نوبت(ساني 

= 
13 21

2 2

هاي اسالمي ت
اقتصادي ن صرفاً

گاني اسالمي دار
برند و كار مي به

 غذا نسبت به پو
  .زيل وارد كند
ها د ع و سرمايه

  
هاي علم و فرهن 

  :تند ازر عبار

ن در جريان رش
خود دي، اقتصا

سيله است و از و

فقر و محروميت
ش زير استوار مي

اشت، درمان، آم

دن به اشتغال ك
بهر راه وام بدون

را به صورت يك
ر هر يك از مراح
محتوا و ساعت ك

فعال  و شركت

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

  :كنيم ب مي

Q Q
Q
−

 =3 1
2

دهم آوردن دولت
ص سازمان نهادي
ق صنعت و بازرگ

را به» زيت نسبي
 خود در توليد
برز ياز خود را از

 نشود، اوالً منابع
.يابد  كاهش مي

ورش و يا هزينه

 اقتصادي كشور
  )اساسي قانون

ع نيازهاي انسان
 در مكاتب مادي
سالم، اقتصاد وس

  )43 صل
  :ست
كن كردن ف يشه

راساس ضوابط ز
ك، پوشاك، بهد

ه به منظور رسيد
شكل تعاوني، از ر

نه دولت ر شود و
قتصاد كشور در
ي كه شكل و م
سي و اجتماعي

سنجش دو

ت صعودي مرتب

= =7 17

المي با فكر گرد
هر چند اين س. د

و اتاق ه اسالمي
مز«الت مفهوم 

 ندارد در كشور
 پوشاك مورد ني
 و نسبي رعايت
ك ت، رفاه جوامع
ي آموزش و پرو

  .شود مي

ي اساسي نظام
قا مقدمه( هدف 

  :مده است
صادي، اصل، رفع
دجويي؛ زيرا كه

اس شود ولي در ي

اص( بيگانگان لطه
آمده ان اساسي 

ادي جامعه و ري
 اسالمي ايران بر

مسكن، خوراك: 

ت كار براي همه
كار ندارند، در ش
 خاص منتهي ش

ريزي عمومي ا ه
تيرو كشور به ص

ي معنوي، سياس
    

 

 .رست است
ريم و به صورت

 .رست است
ن كنفرانس اسال
دي تشكيل شد
عهت، بانك توس

دانان در اين حا
ها مزيت مطلق
 متمركز شود و

هاي مطلق زيت
كيفيت ر و بيكمت

هاي دانان، هزينه
ش توليد كشور م

 .رست است
ها كلي و ويژگي

نه است وسيله 
قانون اساسي آم

هاي اقتص م بنيان
اثر ثروت و سود
ساد و تباهي مي

  ».شت
سل رد و مردمي 

هل و سوم قانون
ن استقالل اقتصا
تصاد جمهوري
:نيازهاي اساسي

 
شرايط و امكانات
د ولي وسايل ك

هاي راد و گروه
بر برنامه ي حاكم

برنامه اقتصادي
ي براي خودسازي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
داده دا 13  

 
در 1گزينه  .12

سازما) الف  
ميالد 1972
تجارة توسع

اقتصادد )ب  
ديگر كشوره
صنعت غذا

اگر اصل مز  
محصوالت ك

اقتصادد )پ  
باعث افزايش

در 4گزينه  .12
محورهاي ك  
اقتصاد) 1  
در مقدمه ق  
در تحكيم«  

تمركز و تكا
تخريب و فس

توان داش نمي
قتصادا) 2  
در اصل چه  
براي تأمين  

آزادي او، اقت
تأمين ني) 1  

 .براي همه
تأمين ش) 2  

قادر به كارند
در دست افر

هاي ضرورت
تنظيم ب )3  

و توان كافي
erv.ir
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ي آن زيـاد  
  .شود م مي

كنندگان  ف
ن، فاصـله    

  آمد ساالنه

= هزينه  8

  حسابداري
  حسابداري

  سود ويژه= 

است؛  اديز 
 نيدر ا. ود

-ياعث مـ 
د بكاهنـد؛  

ـ     نيضـا از ب

ودن دانش 

ـه يكـي از     

  ص داخلي
  خالص ملي

  ص داخلي

  ص داخلي

ن محاسـبه  

و كاالهـا و  
 تعميركـار  

ationgroup

 كاال، تقاضا براي
آن كم ة و عرض

 
ديگر، مصرف وي
يابـد كـه درآ ي

=17    درآ

×8       
ح

سود ح=  ساالنه 

=ود حسابداري 

نآ ي تقاضا برا
شويضه آن كم م

با متيق شيفزا
ن از مصرف خود

ضـه و تقاضه عر 

و نيز محدود بو 

صـادي بـه مثابـ

= توليد ناخالص 2
= توليد ناخ 81

= توليد خالص 8

سرانه توليد خالص

ست و ارزش آن

آنان در خانه و ي
تو فعالي !شود 

  .ي است

139(  

يل ارزان بودن
در نتيجه، توليد

  .د
 .شود ت كاال مي

ن دهند و از سو
 سطحي ادامه مي

  .عادلي است

× =12   

× + × ×12 8 12

در آمد –داري 

سو –ر مستقيم 

رزان بودن كاال،
و عرض ديتول جه،

اف .شوديكاال م ت
كنندگانمصرف 

آن، فاصـله ه در

يري از اين ذخا

اقتص و پيشـرفت 

+ +245 17 
+ −15 22 1

− ×115 35 

= 755
5
  
  

س 

اسگرفته   صورت

 فعاليت توليدي
ور محاسبه نمي
اي  كاالي واسطه

24/5/99 شمشت 

دلي به زيرا ؛شويم
كافي ندارند؛ د 

وفق نخواهند شد
ب افزايش قيمت
ت بيشتري نشان

قيمت تا زايش
 همان قيمت تع

= 2 4    

× 3      

هزينه حسابد =

= هزينه غير 4

ار ليدلبه رايز ؛
جيندارند؛ در نت 

  .هند شد
متيق شيب افزا

گر،يد يو از سو
كه ابدييادامه م 

 .ست

خته بودن بسياري

د، بايد به رشد و

+ + =3 1   
= 935 

= 755 

=      
    

فعاليت توليدي

شود ولي به مي
كشو  توليد كل
شود و سبه نمي

17 


جامع نوبت(ساني 

ش رو مي روبه) ضا
ةمقدار، انگيز ن

ورد نياز خود مو
د و اين امر سبب
ن به توليد رغبت

زفااين . شود  مي
ن سطح قيمت

   

+ 25     

492    

92     

ميشويرو مروبه
يكاف ةزير، انگ

خود موفق نخوا 
امر سبب نيو ا 
نشان دهند و ي

يتا سطح مت
اس يتعادل متي ق

 به دليل ناشناخ

 و فرهنگي خود

= 815

151=ومان  

ر پول بپردازد، ف
  .گيرد جام نمي

ل كشور محاسب
در  كنند ييد م

 كل كشور محاس

وازدهم؛ علوم انس

مازاد تقاض(رضه 
يد آن كاال به آن
 خريد كاالي مو
يشتري بپردازند
و، توليدكنندگان
ود، قيمت زياد
اين ر برقرار شود؛

+ ×1 255 

 

− ×1 15485

ر) مازاد تقاضا( 
 كاال به آن مقدا

ازيمورد ن ياال
دبپردازن يشتري
يشتريرغبت ب د
ميق شيافزا نيا 

همان متيح ق

زمين ــ ةر كر

ستقالل سياسي
 

تو

خود به تعميركار
اي انج  محاسبه

ها در توليد كل عه
يت فرزندان تولي
شود و در توليد

سنجش دو

بازار با كمبود عر
ندگان براي تولي

كنندگان به رف
حاضرند مبلغ بي
ود كه از يك سو
س در حالت كمبو
و تعادل در بازار

=     

=18   

 با كمبود عرضه
ك ديتول يبرا  آن

كا ديبه خر گان
شيحاضرند مبلغ ب

ديبه تول نندگان
.شوديم اديز ت

سطح نيا ر شود؛

د فراوان بودن د
 

حفظ هويت و اس
 .سير توجه كند

 لوازم خانگي خ
ا تعمير كند،ها ر

ي زنان در مزرع
 بهداشت و تربي
ش خانه لحاظ مي

    
 

در ب 3ح قيمت 
الي كه توليدكنن
ر گروهي از مصر
راي خريد كاال ح

شو مت باعث مي
خود بكاهند؛ پس
ضا از بين برود و

 .رست است

1548    

824     
 .رست است

در بازار 3 مت
دكنندگاني تول

كنندمصرفاز  ي
كاال ح ديخر يرا
دكنيسو، تول كي

متيق ت كمبود،
ل در بازار برقرار

 .رست است
 معدني با وجود
 .ـ محدود است

اسالمي براي ح 
زارها در اين مس

 .رست است

 .رست است
دي براي تعمير
 اگر خودش آنه

، فعاليت توليدي
صورت غذا،  به

 در توليدات كار
www.sanjeshse

در سطح )4  
است؛ در حا

در اين بازار  
ه بروراين گ  
افزايش قيم  

از مصرف خ
عرضه و تقاض

در 1گزينه  .12

 

در 2گزينه  .12
ميدر سطح ق

كهيدر حال
يبازار گروه

گروه بر نيا
يكه از  شود

پس در حالت
برود و تعادل

در 3گزينه  .12
ذخاير )الف

ــ فني بشر
جامعه )ب  

مهمترين ابز
در 2گزينه  .12

در 3گزينه  .12
اگر فرد )الف
شود؛ اما مي

با اين شرط
خدماتي كه
در كارخانه

erv.ir
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بـه شـمار    

25     

. شـود   مـي   
مناقصـه  )    

د افـزايش   

t =1 4   

t =2 5   

t =3 62  

. گـذارد  ـي  
 ول نقد بـه 

 كـه پـول   
 ت با پديده

دش درون  

هـاي مهـم   

ationgroup

»حصـوالت نـرم  

= 4     

  .ناميم مي 
قصـه مشـاهده
يـدهاي دولتـي

−25 درصـد 15

+4     

+5      

+5 625  

لندمـدت مـب ده
راد را به جاي پو
انند مجاب كند

ند در اين صورت
گـردـرا پـول از   

  .تس
ه ها فعاليـت  نك

139(  

محص«  امـروزين  

−15    

»ارگر در خريد
اقمن وت مزايـده    

مثـل خري(مات  

5= واقعي  1

× 25
1   
 

× 25
1   
 

× =255 1  
 

دك، مبلغـي سـپر  
 كند كه وام افر

گردا  بانك برمي
ري استفاده كنن

زيـ هد وام دهد؛
پ پول متفاوت ا

بان كه ؛ در حالي

24/5/99 شمشت 

  .كنند رج مي

ت و به عبـارت

  .كند ي

رابـر   ب   

انحصا«فرد را  ه
ه بـه دو صـورت

كاال و خـدم مده

ه رشد صادرات

 = 5     

= 625   

= 78125 

نده به اين بانك
شرط  اگر بانك
ول به براي وص

ك يا كارت اعتبار
 ميزان كه بخواه

كه از چاپ ويند
عطاي وام است

  ها

  ن
  ررات مربوط

18 


جامع نوبت(ساني 

د ويژه خود را د

لموس نيست و م

يد را تعيين مي

نهو درآمد ساال 

كننده منحصر به
ها ديد كه راجي

ه و خريداران عم

رصد و در نتيجه

تومان

كنن ولين مراجعه
حال،.  وام دهد

ها را ه اين چك
 از خدمات چك
ر تعداد و به هر

گو مي» ق اعتبار
يع اعتبارات و اع

يز به حساب آنه

قيمتي مشتريان
شتريان طبق مقر

وازدهم؛ علوم انس

يدكنندگان سود

ت كه محسوس
  .گويند مي» 

ك از عوامل تولي

24
16
     

خريدار يا تقاضاك
توان در قالب حر

ها، مزايده حراجي

−15 1
12
 
 

در 

اريم و اويشتر ند
غ را به ديگري
كه مام كساني را

ساب باز كنند و
تواند به هر ك مي

خلق«ول يا به پش
ك، تجهيز و توزي

 مشتريان و واري
  خواست آنها

بهادار و اشياي ق
 وكالت براي مش

سنجش دو

مه مالياتي، تولي

 محصوالتي است
خدمات«، يدات

اه و نقش هر يك

=15    

خ .دار كار است
ت زارها را هم مي

ها و ح نمايشگاه

× =2 1   


اي يك بانك بيش
سقف كل آن مبلغ
ري بپردازد و تم

همان بانك حس 
بانك. واهيم بود

ن فرايند خلق ش
تنها وظيفه بانك

  : مانند

  ورداخل كش
ي و سود سهام

ن در صورت درخ
ي سهام و اوراق ب

ت، وصايت ووم

    
 

ميل فرم اظهارنام
 .رست است

وم توليد، توليد
ين دسته از تولي

جايگا» ان توليد
 .رست است

رابر با الك ب 

.  
 .رست است

ك كارخانه خريد
ديگر از انواع باز
 آثار هنري در ن

  .دنن
 .رست است

=ت اسمي  25
.  

 .رست است

 .رست است
ا كنيد در جامعه
ند حداكثر تا سق
ك يا كارت اعتبار

نكنند و درست 
رو خو فردي روبه

به اين. شود  نمي
كنند ت تصور مي
دهند؛ انجام مي
    فروش ارز

تقال وجوه در د
 مطالبات اسنادي
 بدهي مشتريان
انات و نگهداري
دن وظيفه قيمو

www.sanjeshse

در تكم) ب  
در 4گزينه  .12

نوع سو )الف
به اي. رود مي

سازما«) ب  
در 1گزينه  .12

هزينه استهال

.تومان است
در 4گزينه  .13

تنها يك) الف
برخي د )ب  

فروشندگان
كن برگزار مي

در 3گزينه  .13

رشد صادرات

داشته است
در 2گزينه  .13

در 4گزينه  .13
فرض ك) الف

توان بانك مي
صورت چك
اسنقد درخو
ف به منحصر

بانك خارج
برخي ت) ب  

ديگري نيز ا
ريد وــ خ  
ــ نقل و انت  
ــ دريافت  
ــ پرداخت  
ــ قبول اما  
ــ انجام داد  

erv.ir
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هـا    قيمـت    

  

 ←حمـد    

ـ   1300 ←

در كـاربرد   
گاه زبـاني  

ژگـي نثـر     
گي زبـاني  
دبـي شـعر    

  پيچيده 

ationgroup

.  

.  
نوسـان شـديد

.ورم مؤثر است

 ـ جـالل آل اح
  اي  غه

← 1301ب ـ  

و دقـت د  زبـان 
ديد: توجه. (تند

 خراسـاني ـ ويژ
ويژگ) 3خراساني 
گـي ادني ـ ويژ 

پ ←ه ـ ساده 

139(  

.دهد مي فزايش
.كند مي  تنظيم

حـدودي از ن تـا 

نرخ تو در كاهش

A : 1  

هايش چشم ←
العابدين مراغ ين

قالـب ← قافيه  

توجه به) د.    
ارد درست هست

رـي ادبـي شـع     
ي فكري شعر خ
ري شعر خراسا

ساد ← فني) 

24/5/99 شمشت 

  :جمله
ي را در جامعه ا

مايه رار سر بازا
 و اوراق بهادار ت

مفيد اقتصادي د

/
=12 81 5

←سوشون ) 3ي 
ز ←خسروي 

نيما ـ ←عت 

  . شده است

.عر هندي است
بقيه موا. ي است

راسـاني ـ ويژگـ
ـ ويژگي  قي است

ويژگي فكر) 4 ي  
  .شعر خراساني

)تعليمي     ز ←

19 


جامع نوبت(ساني 

ياري دارد؛ از ج
گذاري جم سرمايه

قرار، و معامالت
گذاري سهام ت

هاي م عاليتر ف

B :
/
14

1 75

سنايي ←مي  
حمدباقر ميرزا خ

رفعت ـ تقي رفع

ه و بر سرو نيلي

ويژگي فكري شع
 ادبي نثر هندي

ني شعر خري زبا
غزنوي و سلجوق
ي شعر خراساني
ويژگي فكري ش

←غنايي )   ب

 و فنون ادبي

وازدهم؛ علوم انس

 آثار و نتايج بسي
هاي راكد، حج ه

رمايه ارتباط برق
ها و قيمت شركت

اندازها د ي پس

C= 8

سعدي ـ نظام ←
نويسي ـ مح  رمان

تقي ر ←وتي 

 درون الله سياه

   و نه تناقض
  )س(ه 

و) كم      ب ←
ويژگي) رد    و

ويژگي) 1: ها ينه
ط به نثر دورة غ
ني ـ ويژگي ادبي

ـ) قصيده ←

قصيده     ←

 علوم

سنجش دو

ر اقتصاد جامعه
 انداختن سرمايه
قاضاكنندگان سر
 اطالعات مالي ش

كارگيري داز و به

C : =16 82

←حافظ ) 1: ا
ر ←ه نويسي 

ابوالقاسم الهو: ا

شهادت آزادگان
  ن

ضاد وجود دارد
ز حضرت فاطمه

  .باشندح مي

←زياد ) الف: ا
دقتي در كاربر ي
  

 موارد درون گزي
ويژگي اول مربوط
ري شعر خراسان

مثنوي (رست 

مثنوي ) الف: ا

    
 

 .رست است
 بازار سرمايه در
 جذب و به كار

قاكنندگان و ت ضه
سازي ي و شفاف

  .كند مي
اند ق مردم به پس
 .رست است

 

 .رست است
ست و اصالح آنها

نامه نمايش) 4ك 
 .رست است
 .رست است

ست و اصالح آنها
  .يش

 .رست است
به دليل ش: عليل

بين چون ـ دون
بداد و آزادي تض

ياس استعاره از 
ها صحيحه گزينه

 .رست است
ست و اصالح آنها
جهي به زبان و بي

.)مورد نظر است
 .رست است

ها به ترتيب گي
دو و) 2) رة اول

ني ـ ويژگي فكر
ورت نادي به ص

 .رست است
ست و اصالح آنها

www.sanjeshse

در 1 زينهگ .13
هاي فعاليت

ــ از طريق
ــ بين عرض
ــ با بررسي

جلوگيري مي
ــ با تشويق

در 3ينه گز .13
 .برابر است

 

در 2گزينه  .13
موارد نادرست
صادق چوبك

در 4گزينه  .13
در 1گزينه  .13

موارد نادرست
پي ←پس 

در 3گزينه  .13
حسن تع) 1
ب: جناس) 2
باستبين ) 3
:استعاره) 4

مفاهيم همه
در 2گزينه  .14

موارد نادرس
توج بي ←

شعر و نثر م
در 3گزينه  .14

بررسي ويژگ
دور(ساماني 

شعر خراسان
خراساني ولي

در 1گزينه  .14
موارد نادرست
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@sanjesheduc

گيري از  ب
كه همـه  ت 

هـاي   سـجع   
جنـاس  ) ك

ي مشـاهده    

ه ـ مجـازاً   
  ) آتشين

) عقـل (ص   
هـر  ( بـرود 

)  خراميدن

 1) ي    د 

ص ـ لعـل      
 ←جبـال    

ـازاً خـوش   
ه  ز)     يـ (

: صـلي ـ ي  

ationgroup

علت گالب) 2. ت
گويم اين است ي

بـه دليـل س(د  
در گزينة يك: يه

امـا جناسـي) د  

استعاره از فتيله(
مع ـ مجلس ـ آ

  ي دايماً 
  ع

تعاره و تشـخيص
بنهاد : توجه: ود 
تيز(تناقض ) ار

متـواز 4+ ـرف  

كنيـه و تشـخيص
ن و زمـين و ج

مجـ: زبـاني وش
محلّي( و عالقـه    

اص: ـَــ ل ) 4     

  .اوت است

139(  

كي دل من است
 يارم سخن نمي

ترصـيع دار:  دو
استعاره، تشبيه  ،

ن غـالم هسـتند

 
(زبان )  استعاره  

شم(راعات نظير 

و به معني)  دارد
دان ـ جاي شمع

اسـت) ــ دو ) ست 
برود ـ نرو(تضاد 

ـ چها) د ـ نرود 

مطـ 1) ي     ج
  متوازي 2+ ن 

اسـتعاره مك ←
آسـما)     چهار

خو) د)    جنس
مجـازاً احسـاس

  )جزئيه(س 

الحـاقي : ـ يـي   

ع پسوندها متفا

24/5/99 ششمت 

نجد همانا كوچك
كنم ولي از  مي

گزينة. نه دارند
هاي جناس، رايه

  .ص دارد
تاجداران چون(ه  

 ايهام تناسب) 
ه ـ تشخيص ـ

مر) ز ـ ن(رايي 

با مي تناسب(ب 
 گل الله ـ شمعد

ي كه اسير توس
ت) ـ سه) و قصد

برود(جناس  .يد

متوازي 2+ وازن 
متوازن 1)     ز

←كـام صـدف    
ي سياه و سفيد

ج(مجازاً تير : گز 
م: دل) ري     و

مجازاً جاسو: ش

اصـلي ـ: و) 3   

نوع  ر ساير گزينه

20 


جامع نوبت(ساني 

گن مهر يارم نمي
مه چيز صحبت

  . قرار دارد

ي متوازن موازنه
بررسي آر. خورد

كنيه و تشخيص
م و لب ـ تشبيه

ناسب      چهار
تشبيه(ون شمع 

آر واج) كند  نمي

  )روه نشر
 به معني شراب

گ: م الله به معني
  )ع ياران

 بودن ـ پادشاهي
 معني انديشه و
آي تضاد پديد مي

متو 1+ مطرف  
متوازي 3+ رف 

)يص    دوتشخ
 مصرحه از موي

گ)ج.    ي ندارد
مجاز استعار: صر

گوش) ط)    حلّيه

الحـاقي   : ، اَم 

در. يه غلط شود

وازدهم؛ علوم انس

كه در دلم جز م
علت اينكه از هم
ر اعماق وجودم

هاي ه دليل سجع
خ ع به چشم نمي

استعاره مك) زلف
 استعاره از چشم

ايهام تن)     سه
خنديدن چو) ض

ـ اثر. شود  نمي

گر(مع ـ معمور 
مدام: ام تناسب
ايهام) ستن    هـ

ها روز وداع سنگ

در بند تو آزاد(
سر به(مجاز ) سر 

لذا آراية ت) ر غم
 

1) زي      بوا
مطر 1) ازي   و

تعاره مكنيه و ت
 ترتيب استعارة

هيچ مجازي)  ب
، قمر، سمع، بص

مح( قصد و فكر 

اصلي ـ ه،: يد) 2

 باعث شده قافي

سنجش دو

علت اينك) 1: ها 
ع) 4. گل است 

 است ولي يار د

ة يك و چهار به
 موازنه و ترصيع

ز. (تشبيه دارد 
به ترتيب ا) لعل

تضاد   ) يك: ها
تناقض(يان گريه 

 به معني روشن

جم) گروه لف(ر 
ايها) بله       ج

ن كنايه از گريس
ناراحتي س( ابر 

(دو تناقض ) ك
بر ـ سر(جناس  
بار( نرودنهاد ) ت

 )اي  خود رفته

متو 1+ مطرف  
متو 1+ مطرف  

است ← و زلف 
شك و كافور به

  

جاز استعاري    
شمس) هـ) ميه

مجازاً: سر) ح  

2: ها ساير گزينه

خ در گزينة پاس
    

 

 .رست است
ن تعليل گزينه

)شكوفايي(هاي 
زبان من جاري

 .رست است
گزينة: ها ي موازنه

ي در گزينة سه
)لب لعل) ( وين
نرگس و ل) (چهار

 .ت استرس
ه نادرست گزينه

خنديدن مي: ها ه
ايهام(گيرد  مي

 .رست است
دل ـ كشور: شرن

جيب آب:  مكنيه
عي ديدة حيران
ريستن به اندازة

 .رست است
يك: ها به ترتيب ه

)ل ديوانه شدن
 بار غم يار است

موج ز(شخيص 
 .رست است

2) الف:  موارد
2) متوازي هـ 

 .رست است
چشم) يك: ها ه

مش) رحه     سه
نيه و تشخيص 

 .رست است
مج: آتش) الف 
الزم/ سببيه / ه 

)  جزئيه( شعر 
 .رست است

ي و الحاقي در س

 .رست است
كسان پسوندها

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
توضيح حسن

ه گل، خنده
چيز بر سر ز

در 1گزينه  .14
ابتدا بررسي

ولي) متوازي
اين ـ(بين 

در گزينة چه
  .شود نمي

در 2گزينه  .14
ابتدا موارد ن
تشريح آرايه

در نم) سخن
در 4گزينه  .14

لف و ن) الف
استعاره) ب
سع: كنايه) د
گر :اغراق) و

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

عقل(تناقض 
آنچه غير از

استعاره و تش
در 3گزينه  .14

ها نوع سجع
3+ متوازن 

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه
استعاره مصر
استعاره مكن

در 2گزينه  .15
:نوع مجازها

آليه(سخني 
مجازاً: بيت

در 1گزينه  .15
حروف اصلي

  الحاقي
در 1گزينه  .15

وجود نوع يك
erv.ir
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@sanjesheduc

ن مصـوت    

 بـه جـاي      

اي بلند جه

  
  
 

     2× اعيلن  

نسـاج،   ده، 

اين اشـاره  

قر خـود را  

ationgroup

اه تلفـظ كـردنـ 

پاسـخ فـاعالتن

ت و از اختيار ه

  مفاعلن فعولن

بت  قا
بت  آ

 -  - 

مفعولُ مفـا) 4  

بافنـد:  جوالهـه     

گزينة پاسخ به ا

يت اول دليل فق

139(  

ر مورد آخر كوتـ

در گزينـة پ. ـم   

 مصراع بلند است

       
2  

مفعولُ م)  چهار

  ن  د
  ـُـ  ن
   

فَعلن   3× تن 

ن بـر چيـزي ـ

اما مفهوم گ ست

ج است او در بي

24/5/99 شمشت 

ـ در)  گيسويش

ه مفعـولن داريـ

هاي انتهاي دو

2× لُ فاعالتن 
2× ولُ مفاعيلن 

اعلن فعالتن   

  بن  شد
  دا  هد
-  -  

فعالت) 3     2× 

جواهر نشـاندن 

و رنج آميخته اس

ن عامة مردم رايج

21 


جامع نوبت(ساني 

كمند) (خريد آ

بدال مستفعلُ به

هجا: هتوج) 2× 

مفعول) دو        
مفعو )چهار  

علن فعالتن مفا

  

  ك  كـ
  د  كـ
    

×مفتعلن فاعلن 

:ترصيع: (رست
  )گ معين

با درد وه عشق 

ز فرهنگ و زبان

  .سيمر ت مي

وازدهم؛ علوم انس

كشي(رد به جز 

ـ در گزينة سه اب

×مفتعلن فاعلن 

       ن فَعلن   
  

مفا) دو    4×  

)فعولن 2× لن 

  سي  قد
  تي هش
-  -  

م) 2      2× ن 

هاي نادر اژهو. شد
ج شده از فرهنگ

  .ت

هار اين است كه
  .ت

يل و استفاده از

خداوند به موفقيت

سنجش دو

وجود داف همزه 

علن به فع لن ـ

م: (م مصراع اول

ن فعالتن فعالتن
    

مستفعلن) يك 

مفاعيل( ـ ج ـ د 

  : ه
  د  هـ
ه  بـ  غ
    

مفتعلن مفاعلن) 
  2× مفعولن 

باش  نادرست مي
معاني استخراج(

 و انحرافي است

هاي دو، سه، چه
انتهاست ن و بي

دله و حسن تعلي

ت كه با لطف خ

    
 

 .رست است
رد اختيار حذف

  . شده است
 .رست است

ك و دو ابدال فَع
  .م

 .رست است
ماي هشتم و نه

  .ده است
 .رست است

فاعالتن) يك: ها
 2× لن فعولن 

 .رست است
:ها گزينهن ساير 

 .رست است
الف: عبارتند از

 .رست است
ك، دو، سههاي ي

ه  شا ي 
  مر  ي
-  -  

 .رست است
1: بها به ترتي 

مستفعلُ م: ر آن
 .رست است

رست و دو واژه
. (باشد مي) بوت

 .رست است
گزينة ب اضافي

 .رست است
ه  سؤال و گزينه
پايا راه عشق بي
 .رست است

ائب اسلوب معاد
  .د

 .است رست
اين استة پاسخ 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
در تمام موار
بلند حاصل

در 4گزينه  .15
در گزينة يك
فعالتن داريم

در 3گزينه  .15
قلب در هجا
استفاده نشد

در 1گزينه  .15
ه وزن گزينه

مستفعل) سه
در 3گزينه  .15

اصالح اوزان
در 1گزينه  .15

سه مصراع ع
در 4گزينه  .15

ه وزن گزينه
اي
وي
-

  
در 4زينه گ .16

اوزان گزينه
صورت ديگر

در 4گزينه  .16
شش واژه د
جواله، عنكب

در 3گزينه  .16
توجه شود گ

در 1گزينه  .16
مفهوم بيت

ند كه ك مي
در 2گزينه  .16

در ابيات صا
كند بيان مي

در 3گزينه  .16
مفهوم گزينة

  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

هـاي خـود   

مـّد «و » رة

بعد ترجمه 

نمـاذج «م،  

جمه نشـده  

  .ت

  .شده است

ationgroup

ه گونه 3 ةگزين(

  )شده است

المصـّد« ةترجم

در جمله ب» يه

شـويم» نصـبح«

ترج يفكيب وص

ترجمه شده است

ضافي ترجمه ش

  . است

139(  

( .ل قبول است

رستي ترجمه نش
  .ه شده است

جمه شده و نيز ت

هگا« 4 ةدر گزين

« ورزش،» اضـة

  . است

به صورت ترك »

ماضي ت» يجعلها
  .ه است

صورت تركيب ا

ترجمه نشده ك

24/5/99 شمشت 

دو قابل گردان هر

  .ت
  .اند ه

به در 3و  2 ةين
معلوم ترجمه 3 

مفرد ترج» ّدول

  .ست

  .ست
ترجمه شده و د

ريا«باشـيم،  ) رو

اه ترجمه شده
  .ه نشده است

»نماذج تربوّيـة« 

ي«نشده است و 
ترجمه نشده» ها

به ص» ها الخّالبة

كو يضرّ  كينفع 
  .ده است

22 


جامع نوبت(ساني 

ات را برنگ و گونه

رجمه نشده است
بجا ترجمه شده

 

در گز(ت و گاز 
ت ولي در گزينه

الّد« جمه نشده،

 ترجمه نشده اس

ق ترجمه نشده ا
ماضي ت 1 ةگزين

  . است

ر ميانـه ( فه جـو  

اشتبا» نصبح« 
ترجمه» اوالدنا«

 بوده، همچنين

درستي ترجمه ن
هطبيعت«مير در 
طبيعته«مچنين 

در افعال» ك« 
كس ترجمه شد

  .ست

  بان عربي

وازدهم؛ علوم انس

رويت و» ك خـدّ 
 

تر) فعليه(صحيح 
جاب» ل و فخور

 .مه شده است
  

شوري غني از نفت
عل مجهول است

ترج» من انجح« 
  .ت

.  
اسم تفضيل» ح

به طور دقيق 4 
در گ( نجر شود

ترجمه نشده 1
  .نشده است

كه صـرف» صـدين

و ه نشده است،
«ده و ضمير در 

اضافه» نيز« و 

ستاني ايران به د
ه شده و نيز ضم
و غلط است، هم

شده و نيز ضمير
برعك اعل است و

ت ترجمه شده ا

زب

سنجش دو

َوَال ُتَصـعِّْر«ة مل
 )مه شده است

به طور صح» مش
مختال«1 ة گزين

مستقبل ترجم» 
.جمه نشده است

به عنوان كشو» 
شود فع مرده مي

در» من« 1 ةن
 هم صحيح نيست
.جمه شده است

أنجح«ه آمده و 

و 2 ةي در گزين
شايد من / شود ي
 ةدر گزين» ض

ستقبل ترجمه ن

أن نکـون مقتص
  

عل ربطي ترجمه
ضيات ترجمه شد
ق ترجمه نشده

آثار باس :»ألثرّية
باه صفت ترجمه

مه شده وجرش ت

 خود ترجمه نش
فا» الجاهلون«و 

صفت ي است ول

    
 

 .رست است

ات اما در جمل نه
چون جمع ترجم

ال تم« 4و  1ي 
در: وقهاي ف ط
»ال يحبّ «فعل  
ترج» کلّ « 4و  

 .رست است

بالّنفط و الغاز 
آيد، شم شمار مي

در گزين: فوق رد
در كنار » بيبا
ترج جمع» بلد« 
اضافه» يكي از« 

 .رست است

روي زياده: »کثار
گاهي منجر مي» 

مرض« همچنين 
مس 2 ةدر گزين» 

 .رست است

أ«د، بر ماست، 
ي تربيتيياه نه
فع» أن نکون« 
رياض» رياضة« 
اول دقيق ةجمل 

 .رست است

معالم إيران األ« 
به اشتب» تنّوع« 
اي كاش» لعلّ « 

 .رست است

در جاي» أن« 
مفعول و» هم« 
حال» صغيراً « 

www.sanjeshse

  
  

در 2گزينه  .16
گون» كخـدّ «

غلط است چ
هاي در گزينه

عالوه بر غلط
3 ةدر گزين
3 ةدر گزين

در 4گزينه  .16
يّ کبلد غن«
به ش: »دّ تع«

عالوه بر مور
خطوط األنا

2 ةدر گزين
3 ةدر گزين

در 3گزينه  .16
اإلک«مصدر 

»قـد يـؤّدي«
،)شده است

»لن يمکن«
در 1گزينه  .16

ما بايد: علينـا
نمو» تربوّية

2 ةدر گزين
3 ةدر گزين
4 ةدر گزين

  .است
در 3گزينه  .17

1 ةدر گزين
2ة در گزين
4 ةدر گزين

در 4گزينه  .17
1 ةدر گزين
2ة در گزين
3 ةدر گزين
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ا در    نـد امـ

. ط هسـتند  

» تنهـا «ـا  

   

ationgroup

كن  سـقوط مـي   

غلـط 4و  2ـاي  

يـ» فقـط «ت با 

  مك  

 فاعل و مرفوع

    »ل

 

  تمراري

139(  

طرزي ترسـناك

هـابراين گزينـه 
    .ت
و يا جمله مثبت» 

سم: كأسما/  ي
  خ

نائب ف ← فوع

َال«ُمعّرف بـ  ←

  معرب

 ضيق ← )د
  ءدا ← )

ماضي است = »ع

24/5/99 شمشت 

به ط: جمه شود

  ) ستند

بنا. است» يك«
استلط ه، كه غ

»إالّ «ل منفي با 

يالهاو  :هواة )2
اَألخ :اإلخوة )4

مرفو فاعل و )2

← »َعَلم« ة بـ

م ← بنيم )2
  بالواو

متضاد(واِسع  )2
متضاد( دواءُ  )4

عفعل مضار« قِفرُ 

23 


جامع نوبت(ساني 

و بايد با فعل تر

غلط هس 3و  2 

«نكره به صورت 
آمده» افة البيئة

ر به صورت فعل

 
 4

 

معرفة )2 لغائب

 
ب هو فاعلعل ف 

 
 4

َيق+  »عل ماضي

وازدهم؛ علوم انس

لق نوعي است و

هايراين گزينه

ها اسم ن ترجمه
نظا« براي ) قط

ن از جملة حصر

 متعدٍّ   ←

لل ←  ِللوحده

  جّرد ثالثي
← عله بالواو

فع« شاَهدنا )2  

سنجش دو

مفعول مطل» عبـاً 
  .ت

بنابر( دةً معتق/  اً 
  )3گزينه 
يكي از ن فهـيم
فق( 4نه  در گزي

توانين جمله مي

  
  

 

← الزم / ثالثي 

متکّلم / ماضٍ  

مج ← »مفاعلة
فعل و نائب فاع

   ة 
    ار

  ي استمراري 
   استمراري

    
 

 .رست است

سقوطًا ُمرِع«نه 
ترجمه شده است

 .رست است

کنُت معتقد :»م
رد گ( يقوم به: »

موطن: »ند فهيم
در ضمن ه آمد

كه در تعريب اين
  .د

 .رست است

 ال  جالم :ت
   المطبعة :
 .ستت ارس

 َموضوعٍ  ← 
 .رست است

  :ها رگزينه
ُمجّرد ← الثي
    معرب ←

 .رست است
  :ها رگزينه
فعل ← ضارع
  .يستن لضي

 .رست است
  :ها رگزينه

م« الثي من باب
ف /معلوم  ← 

 .رست است

  الميناء :
 .رست است

ُعدا ← )تضاد
الّدا ← )فادر

 .رست است

ماضي = ل ماضي
ماضي=  َنظِّفون

 .رست است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
در اين گزين
اينجا حال ت

در 1گزينه  .17
معتقد بودم«
»پردازممي«
يك شهرون«

چون معرفه
ك دقت كنيد

استفاده كرد
در 3گزينه  .17

التجاالم )1
المطاِبع )3

در 1گزينه  .17
ُموضوعِ  )1

در 4گزينه  .17
بررسي ساير

مزيد ثال )1
← نيمب )3

در 3گزينه  .17
بررسي ساير

فعل مض )1
اسم تفض )4

در 4گزينه  .17
بررسي ساير

مزيد ثال )1
مجهول )3

در 2گزينه  .17
الّشاِطئ )2

در 3گزينه  .18
مت(َأِحّبة  )1
رمت( بيت )3

در 4گزينه  .18
فعل+  َلو )1
ُيَن+  کان) 3

در 3گزينه  .18
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 )4 و 2( ي 

 عنـوان  ـه 
 سازي، بزار

 ستد و داد 
 رسـوم،  و 

  
 -5ن كـار،    

 محصوالتي
 در سـاجي 

 هاراپا، و و

 عنـوان  ـه 
 ـردآوري 

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  
 حاكمـان   

 را آنـان  و 
 شـوريده  و
ationgroup

هـاي گزينـه  .يـد 

بـ را روسـتاها  ن 
اب نندما خوراك 
نياز، بر مازاد د

آداب بـا  را ـف 
:توان بيان كرد 

تخصصـي شـدن

م كشت به سند
نس و سفالگري ت

موهنجودارو يات

كـ ساسـاني  بـار 
گـ مسـئوليت  ن 

نيـروي و ماليـات 
در روم راتـوري 

برخـي رو، يـن 
داد شكسـت  را 
او بر فارس در ه

139(  

آي  بعد خود مـي 

   .هستند

نخسـتين و ـتند 
توليد از غير ي
توليددر نتيجه . 
مختلـ منـاطق  م 
اينگونه هم مي 
تخ -4، نيـاز  بـر   

س رود اطراف خيز
صنعت رواج از ي

كشفي در نهرين

درب مرتبـة  ـالي 
بـودن دار عهـده  ر 

  .كرد

م اشكاني، ركزي
امپر بـا  پيـاپي  ي

ا از. گراييـد  تي 
رومـي  مهاجم 
كه را ساساني ن

24/5/99 شمشت 

  .است» 

  .است» خبر

كيد جملهأاي ت

اسلوب حصر ه 4

برداشـ دسـت  ي 
ديگري ـالـيت فع

. تخصص يافتند
مـردم آشـنايي  

34ودار صفحه 
مـازاد توليـد  -3

حاصلخ و برفتي
هايي نشانه چنين

الن بين و ايران ي

عـ هـاي  مقـام  ز
بـر عـالوه  او. ت 
ك مي كوشش نيز

مر حكومت به ه
هاي جنگ اثر بر 

سسـت بـه  يالدي
ود كه نيروهاي

خاندان نتوانست 

24 


جامع نوبت(ساني 

  
»خبر«قش آن 

خ«و نقش آن  ه

برا»إنّ « )1     .

4و  3 ،1 يها نه

گـردي دوره از ل، 
اي به نيازه عده

والت مهارت و
زمينة ستد، و د

ه و براساس نمو
3، روستاها مدن
  ن

آ هاي جلگه در 
همچ. پرداختند ي
تمدني مراكز به ق
  .د

ا يكـي . كرد دي
رفـت مي شمار به
ن كار و كشت و 

كه بود مستقل 
اشكاني حكومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم بو

و نبود موفق ي

  تاريخ

وازدهم؛ علوم انس

.دهد مي »بدي«
 اسميه آمده و نق

همله اسميه آمد

.بگرديم) هتمامـاً 

گزين .عول است

محصـول اشـت 
بر ن اضافه توليد 

توليد اين محصو
داد رونق. شد غاز
به طور خالصه. د

آم وجود به و ي
 و تأسيس تمدن

منطقه اين نان
مي گاوميش ژه
متعلق اشياي ي
اند داشته ستد و 

  م
زياد كوشش ي،
به كشاورزان و ن
آباداني ترويج و

نيمه هاي كومت
ح. اند خوانده ي
اواي در شرقي، ي

دشاه اشكانيان
داخلي مشكالت ر

سنجش دو

«ت زيرا معني 
جمله ت اما در

  .است  آمده
 است اما در جم

اه(كيدي أطلق ت

اسم مفع» لُمعجم

   دهم
بردا و داشـت  ت،

دليل به. دكردن
ت در و آوردند ي

آغ تدريج به ك
آورد فراهم ديگر

جانشيني يك -2
گيري شهرها كل

   دهم
ساكن و بود متكي
ويژ به دام رورش
برخي وجود. ست

داد يكديگر با ز

ـ سال دهم 120
كشاورزي يشرفت
روستاييان رئيس

و توسعه براي ي،

  ل دهم
حك از اي جموعه

طوايفيالملوك را 
مرزهاي در ظامي
آخرين پاد. مدند
راببر در اما كرد،

    
 

 .رست است

سم تفضيل نيست
اسم تفضيل است

در جمله فعليه 
اسم تفضيل» ن

 .رست است

دنبال مفعول مط
  .ندارد

 .رست است

الم«مفرد آن  »م

 .رست است
ـ سال 34فحه 

كاشت منظور به
ك ايجاد دائم، ي

روي بافي پارچه 
نزديك و دور هاي
يكد هاي شهاندي
، دامداري و زي

شك -6 تجارت، 
 .ت استرس

ـ سال 43فحه 
مت كشاورزي به 
پر و پنبه و جو 
اس آمده دست ه
مراكز اين كه هد

 .رست است
0و  119صفحه 
پي براي اسانيان

ر داشت، ساالر ن
كشاورزي بخش 

 .رست است
ـ سال 93صفحه 

مج اشكانيان متي
حكومت نوع ن
نظ هاي درگيري 

دد نافرماني برآم
ك غرامت رداخت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
اس »شرّ « )1
ا »خيرٌ « )2
»الّدنيا« )3
األحسن« )4

در 3گزينه  .18
بايد به د )3

تأكيد فعل ن
در 2گزينه  .18

الَمعاجم« )2
   
  

   
در 1گزينه  .18

صف 4درس   
ب كشاورزان  

ها سكونتگاه
و سفالگري

روستاه ميان
ا و ها مهارت

كشاورز -1  
گيري شكل

در 2گزينه  .18
صف 5درس   
سند تمدن  

گندم، چون
به قهمنط آن

ده مي نشان
در 2گزينه  .18

ص 13درس   
سا حكومت  

واستريوشان
هاي ماليات

در 3گزينه  .18
ص 10درس   
حكوم نظام  

اين. دادند مي
نيز و ربيغ

درصد محلي
پر به مجبور
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  .د

 شـبكة  و  
  .ود

 ديگر و لي
 فلسـفه،  در

 ـاوراءالنهر 

  .يران بود

 درآمدهاي
نوان عطايا 

 نسبت اوي 

ني، رشـد    

. شده اسـت 
 و اسـالمي 

 شـكوفايي  

اما كساني  
 بـه  آن بـا  

بـا   .بـود  ي 
  .ند

ationgroup

پاشيد هم از ان

كـرد نوسـازي  
نمو يكسان را ها

اسماعيل مذهب 
د زيـادي  هاي ه

مـ و هندوسـتان 

فاي عباسي بر اي

د عثمان، و عمر 
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

سـعه شهرنشـين
.  

 جامعتر بيان ش
ا عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

.ري برقرار شود
و دانسـتند  مـي 

شـرقي اروپـاي  ي 
كردن امضا تجاوز

139(  

اشكانيا سلسلة و

را مالياتي و ري
ه سكه عيار و ها 

تعاليم به مسلط
رساله و ها كتاب 

ه تـا  آن از ـارج 

ي ـ نظامي خلفا

خالفت دوران 
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما 
.  

توس فراگيـر،  ـت 
.داشت بسزايي ر

ها دقيقتر و زينه
ه و مصر يونان، 

علم هـاي  فتشر

شور نظام جمهور
م قـدرت  بـه  او 

هـاي سرزمين و 
ت عدم پيمان گر

24/5/99 شمشت 

و شد كشته و د

ادار تشكيالت ن،
اندازه و ها وزن س

م داعيان و لمان
كه بودند اي سته
خـ و فاطميان و

سلطه سياسي جي

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

حكومـ قلمرو، ش
تأثير دوره اين ي

بت  به ساير گز
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

سلطنتي در كش
رسيدن براي ي
  .د

كشورها برخي 
يكديگ با كشور و

25 


جامع نوبت(ساني 

خور شكستن 

چين سرزمين بر
مقياس تجارت، 

عال تربيت زرگ،
برجس عالمان و 
وقلمر درون در ا

تدريجي زوال و ش

د نخستين فاي
س مدينه درنان 

مساواتم بر پايه 
آنان گرايي جمل

گسترش .شود مي
معماري و هنر ر

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

بسيا تأثير رجمه

 جاي حكومت س
را ابزاري كار اين 

كردند تشويق اد

بر تسلط و رزها
دو داشت، وجود

وازدهم؛ علوم انس

گ با اردشير بابكا

ب كزيمر كومت
رونق قصد به ن

بز آموزشي و مي
دانشمندان كز،
را اسماعيلي وت

كاهشايراني،  ي

خلف دوران در ي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

م تلقي اسالمي 
بيشتر چه هر ي

ه مده است و به
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

كرد به يشنهاد
داشتند، ضاخان

پيشنها اين ضد 

مر گسترش بال
و آلمان و شوروي

سنجش دو

ردوان در جنگ

حك بيشتر تسلط
همچنين وي. ت

   يازدهم
معل مراكز يجاد

مراك اين وختگان
دعو و كردند ف

   يازدهم
هاي حكومت ظهور

   يازدهم
اسالمي جامعه ت

ه فتح شده بود ب
نحوه توزيع توس 

ثر از قريش، گان

  سال يازدهم
نره مهم هاي ره

شكوفايي در دان،

   يازدهم
ن جمله كتاب آ

و اقتباس نبش
در دوره عباسيان

   دوازدهم
پي ابتدا هدافش،
رض از كه ناختي

بر حركت به را

   دوازدهم
دنب به ه خارجي

ش ميان كه اي ي

    
 

سرانجام، ا. كند
 .رست است

  47فحه 
ت منظور به تي گ
ساخت ها جاده از

 .رست است
ـ سال 76فحه 

ا از فاطميان سي
آمو دانش اغلب 
تأليف علوم ديگر 

  .دند
 .رست است

ـ سال 94فحه 
ظه سياسي يامد

 .رست است
سالـ  47فحه 
وضعيت نيز صادي

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
 .رست است

ـ س 112صفحه 
دور از يكي وقي

دولتمرد حمايت
 .رست است

ـ سال 72فحه 
سوم دقيقاً همان

جن ترجمه، ضت
 به زبان عربي د

  .مانان داشت
 .رست است

ـ سال 92فحه 
اه راي رسيدن به
شن هللا مدرس با

ر مردم و داختند
 .رست است

ـ سال 99فحه 
ستالين در عرصه

دشمني و تمادي

www.sanjeshse

آرام ك بودند،
در 3گزينه  .19

صف 5 درس
هوانگ شي  

ا اي گسترده
در 3گزينه  .19

صف 7درس   
اساس هدف  

.بود معارف
و فقه كالم،

داد گسترش
در 2گزينه  .19

صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 4گزينه  .19
صف 5درس   
اقتص نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 1گزينه  .19

ص 10درس   
سلجودوره   

ح و اقتصادي
در 3گزينه  .19

صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

مسلم تمدني
در 1گزينه  .19

صف 7درس   
رضاخان بر  

نظير آيت اهللا
پرد مخالفت

در 1گزينه  .19
صف 8درس   
حكومت اس  

اعت وجود بي
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ايـران و   ت 

ي در شـبه   
 را وسـيعي 

ي سـطح  ر    

مشـكالت   
 و ـالمندي  

 موقـت  ـر 
 هـاي  آب  

 محصـوالت 
 اصـلي  ك 

 بـه  مشاغل
  .دارد جهي

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

 تقسـيم  ن 
 بـه  سـتان 

ationgroup

نفـت شـركت  رد  

عثمـاني اتـوري 
و منـاطق  و ورد

حكومـت كـه در

نهايـت  در و ده 
سـمت سـ بـه  ر 

آبگيـ كـانون  عي 
هـا، نـاهمواري  ب 

مح بـه  آنها بديل
محـرك صنعت، ش
م از بسياري. شد
توج قابل سهم ي

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

شهرسـتان 49 و
دهس هـر  و ـتان 

139(  

ره نحـوه عملكـر

امپرا قلمـرو  بـه 
آ يورش) خزر( 

دند نـه تغييـر ح

شـد پيـري  چـار 
كشـور سـني  رم
  .بود هد

نـوع دهد، مي خ
شـيب و زمـين  

تب و هلياو ختلف
بخش. شود نجام

ش خواهد منجر 
وري بهره و وسعه

س اغلب امروزه. د
شـ مـي  مـنعكس 

و بـود  عدد يك 
دهسـ چند به ش

24/5/99 شمشت 

رداري دربـا  منه

ب بارها مهم، هاي
مازندران درياي

 اداره كشور شد
  .يد

دچ تدريج به ور
هر كه باشد اي ه

خواه جامعه دي

ر اتفاقي و كوتاه
شكل به توجه 
  .د

مخ مواد شيميايي
ان منزل يا و گاه
اشتغال ايجاد ه

تو تحقيق، ارت،

شود مي تعيين ي
م آنهـا  سـيماي  

نتااس هر نام ه
بخش هر و خش

26 


جامع نوبت(ساني 

س اختالفات دا

ه آبراه و گرم ي
د سوي دو در ي

هان تغيير شيوه
آيد  به حساب مي

كشو جمعيت د،
گونه به جمعيت

اقتصاد توسعه اه

ك هاي بارش هي
با كه اي حدوده

گويند مي آبريز ة

ش يا فيزيكي كل
كارگ در ماشين ا
به بخش اين در 
تجا در صنعت ش

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

كه استان ده به 
بخ چند به رستان

 جغرافيا

وازدهم؛ علوم انس

انگليس و ايران ت
  .ت

درياها به سيدن
هاي ايراني رزمين

خواه بار خستين
انقالب اسالمي

كند پيدا ادامه يد
ج كنترل سياست

را سر بر اصلي ع

گاه كه خشك، و
مح به. نامند يم ي

حوضة كند، يت

شك تغيير به كه 
يا دست با يرات
فعاليت .رود مي
بخش. است سته

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

ايران كشوري، ت
شهر هر و ستان

سنجش دو

  ل دوازدهم
دولت ميان مواره
داشت وجود ران

   دوازدهم
رس هدف با قرن 

ه و نيز سري سيا

   دوازدهم
شروطه براي نخ

هاي اصلي در ا ه

شديد ابعاد در ت
س نبايد اساساً. ت
مانع پديده اين 

 
و گرم مناطق به

قياتفا هاي انون
هداي آن نقطة ن

است هايي ليت
تغيي اين اينكه ز

م شمار به شورها
وابس صنعت به م

جغرافياي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

تقسيمات قانون
شهرس چند به ن

    
 

 .رست است
ـ سال 114فحه 
هم مشروطه، الب

اير سهم رداخت
 .رست است

ـ سال 76فحه 
اين طول در يه

ن و حوزه درياي
  .كرد صرف

 .رست است
ـ سال 61فحه 

مراه با انقالب مش
ست و از خواسته

 .رست است
  67فحه 

جمعيت كنترل ت
بر خواهد داشت

زيرا ند،ك كتحر
 .رست است

 50و  49فحه 
ب نزديك هاي ن
كا را آنها كه يرد

ترين پايين سوي 
 .رست است

  90صفحه 
فعا مجموعه مل
از اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

 .رست است
  84فحه 

براساس سكونتگاه
هم با را ها شنق 
تغي زمان طول ر

 .رست است
  72فحه 
ق تصويب با 131

استان هر قانون، 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
صف 9درس   
انقال از پس  

پر انگليس و
در 2گزينه  .19

صف 6درس   
روسي ارتش  

جزيره بالكان
تص و تسخير

در 3گزينه  .2
صف 5درس   
ايرانيان هم  

تر اس اسياس
   

 
در 1گزينه  .2

صف 7 درس
سياست اگر  

ديگري در ب
ح كهنسالي

در 3گزينه  .20
صف 6درس   
كوهستا در  

گي مي شكل
به را جاري

در 2گزينه  .20
ص 10درس   
شام صنعت  

منجر جديد
موفقيت رشد،
يمتقمس طور

در 3گزينه  .20
صف 9درس   
س هر نقش  

ناي و دارند
د سكونتگاه

در 1گزينه  .20
صف 8درس   
16 سال در  

اين در. شد

erv.ir
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 و معيارهـا  
 عوامـل « ت 

اشـكال  . ت 

 بـه  و هنـد 
 ماليـات  و 

 ـــ  صـادي 

 اختصاص ل
 در يميايي 

 و شـكل  ت، 

 شـهر  را ن

 شـود؛  مـي 
. دارد سـت 

 از درجـاتي 

ationgroup

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

اسـت ديگـر  ـاي 

ده كـاهش  خـود 
گمركي هاي رفه

اقتص هـاي  اديـه 

محصول يك ت
شـي هـاي  كش ت

وسـعتر ـ  شـو 

آن برسـد،  ينـي 

م برطـرف  دالنه
زيس محـيط  بـر  
د بـه  كـه  كنند 

139(  

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

هـ مكـان  به آنها 

خ اقتصاد و نايع
تعر وضع: از اند ت

اتحا تشكيل ص،

كشت به متمادي 
آفت و دهاوك از 

كش جغرافيـايي  ت 
  كشور

معي ميـزان  به اه

عاد و مناسب طور
را نامطلوب ثير

مي تالش شهرها

  ، مسجد

24/5/99 شمشت 

كو شيوه  دان ي
دا بستگي دان ي

انتقال و مكان 
  .است ن

صن بر را) واردات
عبارت كارها ين
خاص زماني هاي ه

ساليان مزارعه 
ده مدوام و زياد

موقعيـت: دكـر  
ر ـ جمعيت كشو

سكونتگا جمعيت

ط به ساكنان ي
تأ كمترين هري

ش ريزان برنامه و

موزه، مدرسه: ي

27 


جامع نوبت(ساني 

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

يك از ذرات دن
مكان يك در اد

و و صادرات( جي
اي از برخي .هند

دوره در كاالها ي

اينكه دليل به ي،
به عالوه استفاد

  .د

تقسـيم  گـروه  
كش معدني و ژي

ج اگر و است ي
  .است ت

اقتصادي و هنگي
شه هاي فعاليت 
و مديران. ندارد 

فرهنگي.  بنزين

وازدهم؛ علوم انس

ت طرز براساس و
و مطالعه هدف 

شد كنده حاصل
با توسط ذرات ن

خارج تجارت ي
ده مي انجام هايي
برخي واردات ن
  .ي

محصولي تك ت
ب .است زياد اك

رساند مي آسيب 

پـنج  به توان مي
انرژ منابعـ  شور

جمعيتي مالك تا
متفاو دنيا ختلف

فره اجتماعي، ي
و شهر و بيفتد 

 و نقطه انتهايي

بانك، پمپ: تي

سنجش دو

  

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
  .باشد »

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

منفي تأثيرات كه
كاره يابند، ست

كردن ممنوع يا د
تجاري آزاد ناطق

كشت در زيست، 
خا شدن ضعيف

نواحي اين ست

151  
م راملي  قدرت 

كش يستيز دهاي

روستا و شهر ص
مخ نواحي در ك

نيازهاي آن در ه
خطر به آينده ي

هر حد و حصر

خدما. نانوايي ـ 
  ب

    
 

.شد مي تقسيم
 .رست است

  5فحه 
جغي كاري صرفاً 

حدود تعيين اي
»انساني عوامل« 

 .رست است
  47فحه 
فر نوع اين: شي

حاص فرسايش ن
 .رست است

  108فحه 
اينك برايشورها 

دس اقتصاديسعه 
محدود وارداتي،

من ايجاد و اي قه
 .رست است

  92فحه 
محيط شناسان

ض و فرسايش طر
زيس محيط به يز

 .رست است
1تا  149صفحه 
در مؤثر رافيايي

بنيادر ـ كشو ي
 .رست است

  6فحه 
تشخيص مالك ن

مالك اين اما ند،
 .ت استسر

  28فحه 
كه است شهري 
هاي نسل منافع 

پايداري شه فت
  .يابند ست

 .رست است
  29فحه 
داروخانه ـ دي

مان آبزكت، سا

www.sanjeshse

ت قصبه چند
در 4گزينه  .20

صف 1درس   
بندي ناحيه  

بر ها مالك
يا »طبيعي

در 1گزينه  .20
صف 4درس   
اشكال كاوش  

اين: تراكمي
در 4گزينه  .20

صف 8درس   
معموالً، كش  

و توس رونق
كاالهاي بر
منطق رياتج

در 2گزينه  .20
صف 7درس   
كارش نظر از  

خط يابند، مي
ني مزارع اين

در 1گزينه  .2
ص 11درس   
جغر عوامل  

هاي ناهمواري
در 2گزينه  .2

صف 1درس   
ترين متداول  

كنن مي تلقي
در 4گزينه  .21

صف 2درس   
پايدار شهر  

اينكه بدون
البته بايد گف

دست پايداري
در 1گزينه  .21

صف 2درس   
قنا: تجاري  
شرك: اداري  
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 حمـل  راي

 مـورد  زند،
از سـطح   

ationgroup

بر تقاضا و معيت
  نقل

  دروني

  .شوند  مي

  .شوند

ساز يرا م يتماع
اغلـب ا يزگار 

139(  

جم فزايشا -1 
ن و حمل وسايل

  .گرفته است

  .آيند اب مي
هاي د ي و كنش

آشكار جتماعي

  .كنند
ش نميي محقق 

اجت جهان يهنگ
ناسـاز گـر، ي د  

  .رسد 

24/5/99 شمشت 

:است شده نقل
و توليد در اوري

راد جامعه قرار گ

  .ديابن يم
.  

به حسا جتماعي
ي اجتماعيها ش

نهادهاي اج. م

ك نميعمل خود 
كدام بدون ديگري

فره تيكه هو ي
بـه عبـارت. ند

يم ها رزشو ا 

28 


جامع نوبت(ساني 

ن و حمل صنعت
فنا و علمي هاي

ه مورد قبول افر

تحقق م يجتماع
.ابدي يتداوم م د

  .هستند ي
هاي اجت  پديده

عقايد، ارزشل 
  .دارد ير

ميريم در نظر بگ

ان اجتماعي خجه
و هيچ ك اند سته

ييها ها و ارزش ن
بدهن دم از دست

ديعقا يعني ر

  شناسي امعه

وازدهم؛ علوم انس

ص در تحول و ش
ه پيشرفت -3 ي

است كه يجتماع
  .است 
اج يها كنش ق

بعد يها سل به ن

يجهان اجتماع 
ترين عميق، ن

مثل دارند يشتر
اريبس تي، اهمها

ا در ارتباط با هم

هاي ج بق ارزش
وابسبه يكديگر 

  .است ريتغ

آرمان د،يقاع كه
مرد يا در زندگ
تر قيعم سطوح

جا

سنجش دو

گسترش موجب ل
جهاني اقتصاد و 

انجام كنش اج ة
ارزش كيحقق 
قياز طر يجتماع

خود فرهنگل 

يها هيال نيتر ق
ت به اصل جهان

شيب يو ذهن يي
ه  ذهني پديده

را يهان اجتماع

ابقراد همواره مط
ها ب و محدوديت

و مت فردي ،ياب

ك دهد يرخ م ي
 استقرار خود را

شود و به س يم

    
 

 .رست است
  43فحه 

عامل سه اخير ن
تجارت گسترش

 .رست است
  63فحه 

 .رست است
ةوي، شيجتماع
تح يگريحقوق د

اج يو هنجارها
با انتقال يجتماع

 .رست است
قيعم،  و عقايد

تقاد انسان نسبت
يبعد معنايي كه 

بعد ين اجتماع
جه يها هيزا و ال

 .رست است
تمامي افر: چهارم
ها و فرصت: نجم

 .رست است
  :ارم

اكتسا ،يياستگو
 .رست است

يهنگام يرهنگ
و ثبات و رنديگ

هنجارها آغاز م

www.sanjeshse

در 4گزينه  .21
صف 3درس   
قرن نيم در  
گ -2نقل،  و

در 4گزينه  .21
صف 4 درس  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 

در 4گزينه  .21
هنجار اج -  
ح تيرعا -  
ها و ارزش -  
جهان اج -  

در 2گزينه  .21
ها ارزش -  
باور و اعت -  
هاي پديده -  
در جهان -  
اجز يوقت -  

در 4گزينه  .21
عبارت چ -  
عبارت پن -  

در 1گزينه  .21
عبارت چها  
را يژگيو -  

در 3گزينه  .22
تزلزل فر -  

قرار گ ديترد
رفتارها و ه
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 سياسـي  

 ازمنـد ي ن 

منـافع   ن
 آنهـا . ردند

 ديـ پد رگر 

 را عـدالت 

  .بودند ده

جامعـه،   ك

 ةدربـار  ،ي
 يعيوم طب

ationgroup

و اقتصـادي  اي 
  .گيرد

جارت و سـود،

نيتـأم  يبـرا ا  
رك ينم  تحمل

  .ردندك ي

اسـتعما يـورها 

  .د
ع و كـرد  بـاز  ت 

دينرس قدرت ه

كيـ وقـت در   ـر 

ياجتمـاع  ـوم 
و علو عتي طب

  .رخوردارند

139(  

هـا سـازمان  و ـا 
گ مي اختيار در 

44  

تجا يگانان برا
  .كل گرفت

آنهـا. داشـتند  ز
 و نفوذ آنها را

ياستفاده م ينر

كشـو يـو را بـرا     

نبود قائل فقرا ز
ثـروت صاحبان ي

  معنويت

به ياله يارهاي

هـ يعنيكند؛  ي
  .گردد يراهم م

علـو .دارنـد  زي
كنند كه از يم
بر يشتريب تيم

  

24/5/99 شمشت 

  . است

نهادهـ از ـتفاده 
را ديگر شورهاي

ه كنيد صفحه 

داشتند و بازرگ
شكل ت و تجارت

ـ يغ  ازيـ ن يرغرب
ودند كه سلطه

اماسونرفي ها ن

 بـه اسـتعمار نـ

از دستگيري و ت
براي را استثمار

  ي
 

م بحران: ي خود

يكرد كه با مع ي

يم شرفتيو پ رد
فر زيآن ن ةدربار

زيصل از آن را ن
م كمك به آنها

از اهم يعيبوم ط

.شود يمنسته 

29 


جامع نوبت(ساني 

ها با جهان غرب

  ست
  .عيت است

اسـ بـا  خود، دي
كش سياست و ر

مقايسه يش ابزار

د ازين بازرگانان
قدرت با ثروت

يصرف كشورها
بو ياقوام ينگ
و سازمان يهب

رحلة اسـتعمار

حمايت به اشت،
ا راه اقتصادي، 

  معنويت ران
معرفتي انبحر 

 معرفتي حران
وي هويت ديني

يم ليتحم يان

ريگ يشكل م ،ي
د يعلم دانش 

حاص يو فناور 
دهند و ب يم ي
نسبت به علو ي

دان كسانيمعه 

وازدهم؛ علوم انس

تعامل آنه مانع 

  .ست
ا يش جمعيت

عاد هويتّي جمع

اقتصاد قدرت به
بازار كنترل نده،

دانش/ حي و و

و پول با هيسرما
ق ونديپ ب،يترت 

 ارزان و بازار مص
 مقاومت فرهن

مبلغان مذه از 

مكان عبور از مر

دا اقتصادي و 
آزادي ويژه به و

بحر :دروغين و 
:مدرن پست ي

بح: خود جهاني
هاي غربي به سو

دالنه را بر كسا

ي مشكالت زندگ
و رشد شيدايپ 

يعيعلوم طب 
يها آگاه انسان
ياجتماع رو، علوم

و جام عتيطب 

سنجش دو

نيتر مهم يرغرب

اس جمعيتمعه 
افزان اجتماعي، 

جهان، نشانگر ابع

ب اتكا با تعمارگر
نشا دست هاي ت

يي، نفي عقل و

درت خود به س
نيبد. ن بودند

كار يروين ام،خ
رهم شكستن

نخست ةدر وهل

، امستعمار زده

فردي ويكردي
و آزادي شعار بر

كاذب هاي ويت
هاي جريان گيري

ج حضور توجيه 
ن ساكن كشوره

رفتار عادد كه 

حل مسائل و ي
يبرا نهيود، زم

ةدربار يداور 
به ا يفناور ي

ر نياز ا.  كنند

ةروش مطالع، 

    
 

ريغ جوامع يدگ
 .رست است

رط بقاي هر جام
ط هويت جهان

در ج كشيسل
 .رست است

است كشور ،نو ر
دولت طريق از و

 .رست است
يگرا حس: 20و 

 .رست است
قد شيافزا يا
دولتمردان يام

واد خبه م يغرب 
د ازمندين خود

هدف د نيبه ا ن
 .رست است

اس يكشورها ي

رو بيشتر اوليه م
ب تكيه با اوليه م
  .ت

 .رست است
معنو شيدن بازار

گ شكل و شنگري
براي غرب جهان

ه شدن مهاجران
 .رست است

بود نيدالتخانه ا
 .رست است

يبا تالش برا ي
شو يمطرح م يص

 .سترست ا
تيظرف ياعم

ها تيو محدود
استفاده حيصح

 .رست است
،شناسي تبييني

www.sanjeshse

زد غرب -  
در 2گزينه  .22

اولين شر -  
الزمة بسط -  
پديدة نس -  

در 2گزينه  .22
تعماسا در  

و المللي بين
در 2گزينه  .22

و 19قرون   
در 3گزينه  .22

ها بر دولت
نظا تيحما

يورهاكش  
خي اقتصاد

دنيرس براي
در 3گزينه  .22

يوابستگ -  
  .آورد يم
ليبراليسم -  
براليسملي -  

گرفت ناديده
در 2گزينه  .22

بخش رونق -  
روش افول -  
ج ناتواني -  
فراخوانده -  

در 3گزينه  .22
مشكل عد -  

در 1گزينه  .22
يعلمدانش   

خاص ةمسئل
در 4گزينه  .22

علوم اجتم  
ها و فرصت
ص وةيبه ش

در 2گزينه  .23
در جامعه ش  

erv.ir
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@sanjesheduc

ن را بـا  اسـ 

 مطالعه را 

رداشـتن از       

بـر   ييارها 

 همچنـان   
 

بـه چشـم    

لتي ديگـر     

بـاز مقـدم    
گـويي،   مـي    

س مسـتوي   
هيچ ز «ن 

 رس هفتم

ationgroup

انس ياجتمـاع  ي

  .شود يم ا
فرهنگ يك يا 

دنبـال پـرده بر

سـاختا ني چنـ  

الگـو، نيدر ا ته
.دهد ونديپ يگر

.كيلـو  3ـر بـا   

 يـا نبـودن حـال

شرط هم باشـد ب
ه سـوم اگـر نم

  60صفحه

عكـس.  بسازيم
بين.  صادق باشد
د. ًا كاذب است

139(  

يدانند و زنـدگ  ي

آنها يمعان دن
ياجتماع نهاد ك

  .كند مي تفاده
آن محقـق بـه د

  .مال شود

سـلطه از تا ند
  .آورند

البت .گردد يم دي
يكديختلف را به 

ك واحد وزن برابـ
  17و  14 ه

وابسته به بودن

تي اگر حرف ش
در گزينـه. سـت 

درس ششم ص. د

اي ين آنها رابطه
د عكس آن هم

آن حتما د متضا

  91حه 

24/5/99 شمشت 

يم ياجتماع ش

ديفهم يدشوار
يك فرد، يك الً

است لعه موردي
ي است كـه در آ

ي و ارزشي اعما
  .شود  مي

كنن يم ديتأكر، 
تر را فراهم آ يان

ديتشد يو حتّظ 
مخ يها گروه كه

هم اشاره به يك
درس دوم صفحه

ي را مشروط و و

حت. و موقع دارد
شرطي اس» ...هي

اي شرطي دارند

د با تغييراتي بي
صادق باشد بايد
صادق است پس

درس نهم صفح

30 


جامع نوبت(ساني 

كنش يژگيو نيتر

و د يانساني ها
مثال خاص ماعي

مطالروش  از د،
شاهدة مشاركتي

  .آيد  نمي
يك نظام عقيدتي

ت بر آنها اعمال

سركوبگر يارها
انسا ياجتماع ي

و زباني حفظ يم
ك شود؛ ينسته م

د داشته باشد ه
د .نا شدن است

 يا نبودن حالتي
  . چه نباشد

داللت بر زمان و
خواه د كمك مي

 كنيد هم محتوا

ابتدا بايد. دندارد
گر قضيه اصل ص
ن اصل قضيه ص

د. ايد يكي باشد

و منطق سفه

وازدهم؛ علوم انس

ت را مهم يعنادار
  

ه كنش يدگيچ
اجتم پديدة يك 

دهد نشان را آن 
يفي براساس مش

ق ديگران پديد
قدرت مطابق ي 

ي است كه قدرت

از ساختا ي علم
يساختارها يريگ

مقو يها گروه ن
دا يضرور يصاد

ول شخص مفر
ام به معناي آشن

واي قضيه بودن
ود داشته باشد

بلكه د. ط نيست
اگر از اين باد«ل 

ي داريد مطرح

ي وجودا چ رابطه
در عكس ا» .ت

چون. رقرار است

با» يا« دو طرف 

 فلس

سنجش دو

و مع يآگاه ،يع
.نندك يطالعه م

  :ت
چيموجب پ ،ي

هد تمامي ابعاد
بودن فرد به صر

وعي پژوهش كي
  .اند فتههها ن ش
 

ن پذيرش و توافق
كه معناست ني

ت و ارادة كساني

ر ضرورت انتقاد
يگ شكل نهيو زم 

ايموجود م يها
و اقتص ياسي س

شاره به ضمير ا
ق به داللت التزا

 
است كه محتو 

شرط در آن وجو
دهنده شرط شان

در عبارت اول. د
اي رم اگر خواسته

ال هيچؤصورت س
هيچ ز ر نيست« 

رابطه تضاد بر» 

در» موضوع«ل 

    
 

 .رست است
ن كنش اجتماع

، مطو معنا ياه
 .رست است

هاي نادرست ينه
ينوع و تكثر معان

گر محققي بخواه
منحص و پنهان 

نو قومي نگاري
ست كه در كنش

.درست است
، بدونيجتماع

يبه ا قدرت تي
خواست ،تيبول

 .رست است
بر يادسان انتق

كنند يريشگ
 .رست است

ه ، تفاوتكثرگرا
ساختار مشترك

 .رست است
تواند هم اش مي» 

ك از كوي عشق
.درست است

شرطي، مهم اين
حال چه حرف ش

نش» تا«دوم حرف
شده و تالي ندارد
 در عبارت چهار

 .رست است
ضيه موجود در ص

شود مي» .يست
.هر ز ر است«ا 

 .رست است
 شرطي منفصل

www.sanjeshse

در 3گزينه  .23
پردازان هينظر
آگابر  ديتأك

در 3گزينه  .23
بررسي گزي  
تن: 1گزينه   
اگ: 2گزينه   

عمق و كند
قو: 4گزينه   

معناهايي اس
د 2 گزينه .23

قدرت اج -  
يمشروع -  
مدار مقب -  

در 1گزينه  .23
عه شناسمجا  

شيپها  انسان
در 1گزينه  .23

مدل تكدر   
س كيوجود 

 

 
 

در 1گزينه  .23
»من«كلمه   

انداختن خاك
د 2گزينه  .23

در قضيه ش  
نشان دهد ح

در گزينه د  
ش فقط ذكر

گويم و نمي
در 1گزينه  .23

بين دو قضي  
ز ني هيچ ر«

با» .ر نيست
  71و  68

در 3گزينه  .23
در قضاياي  

erv.ir
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@sanjesheduc

داراي «ول 
ت صـحيح  

   78 صفحه

ع مقدم يـا  

تـوان   مـي  
 2هميشـه      

و ) 2 زينـه 
  

 در برخـي   
درس  )5 ق 

اي  ك شـعله   
11  

 آن باورها 
 رم صـفحه  

خت برخـي   
شم صفحه 

بـه عنـوان       

 تم صـفحه 

هـر كسـي      
س هشـتم  

ationgroup

حمول عبارت او
اس بدين صورت

درس هشتم ص. د

ساس قاعده وضع

)رفع مقدم( لت
ثنائي اتصـالي ه

زگرد ( .ي اسـت    
94 نهم صفحه

يـا) 2 تسـاوي 
مطلـق( تر است

د به انـدازه يـك
12  دهم صفحه

سبت به پذيرش
درس چهـار. ـد 

خود براي شـناخ
درس شش.  بشود

خـود سـقراط ب

درس هفت.  ببرد

ـد نسـبت بـه ه
درس .عتبـار دارد    

139(  

مح. مشخص شود
اصل قيا) دوسط

ي دولت هستند

ه كار برد و براس

ي با نبودن علول
در قيـاس اسـتث
 هميشـه حملـي

درس ن )4 گزينه

( ترك هسـتند 
ت بزرگ» ب«از » 

كه خورشيدن ي
و درس 114 ه

پردازند و نس  مي
آنها را مرور كننـ

ما در توانايي خ 
شكاكيت مطلق

هـا از زبـان خ ينه

موز طبيعت پي

توانـ نيست و مي
ت بـه خـودش اع

24/5/99 شمشت 

آن م  و محمول
عدم رعايت حد(

ها، كارمند رسمي

تثنائي اتصالي به

وجوب علي معلو
ارد كه نتيجـه د
تثنائي اتصـالي

رد گ( .شته باشد

مه مصاديق مشت
»پ«يا ) 4 طلق

اي... رم، پارچه و 
درس دوم صفحه

ه باورهاي خود
ر چرايي قبول آ

.ي مغالطه است
ت كه منجر به ش

لي ساير گزيد و

ري از اسرار و رم

 امري يكسان ني
خودش و نسـبت

31 


جامع نوبت(ساني 

كنيم تا موضوع
. (رار نشده است

 داراي قرارداده

ن در قياس است

شد طبق اصل و
 ديگر لزومي ند
تيجه قياس است
مقدم و تالي داش

يا در هم.  دارند
مط( تر است رگ

ي نشيمني از چر
د .ي دارديگ نما

ي به تفكر درباره
ر ديگررسند و با

برخي امور نوعي
صل شناخت است

 نسبت داده شد

تواند به بسيار ي

 بود كه حقيقت
هر كس براي خ

وازدهم؛ علوم انس

ك دي تبديل مي
ه دوم كامل تكر

برخي. داد است

توان ل بودنش مي
9  

تحقق معلول باش
 قبول اين اصل

نت) 1 رد گزينه(
ياس فقط يك م

مصداق مشترك
بزر» پ«از » ب«

ت هم به معناي
لطه بزرگ بر مغا

ت روزانه، لحظاتي
 باورهاي خود بر

در شناخت ب يد
امكان  اصك در 

 اتهام به سقراط
  

هاي حسي مي ته

را داشت معتقد
ند كه شناخت ه

سنجش دو

را به حالت اسناد
بارت در مقدمه
ولتي داراي قرارد

ت شرطي متصل
94س نهم صفحه 

ت) ط الزم و كافي
با. تيجه گرفت

( .ش مغالطه باشد
ه شرطي اين قي

يا م) 1 تباين( د
«يا ) 3 وجه من

است» ايناز «ي 
اعر است داللت

ارغ از اشتغاالت
هاي د به ريشه

ق از شك و ترد
 شك غيراز شك

توس به عنوان
34 نجم صفحه

ليل عقالني يافت

 سوفسطائيان ر
باورنين  هم بر ا

    
 

 .رست است
  46 م صفحه

 .رست است
ول فعل جمله ر

اما اين عب. شود ي
رمند رسمي دو

 .رست است
 به دليل ماهيت

درس. عتبر است
 .رست است

شرط( تنها علت
را نت) رفع تالي( 

ده و دو حالتش
د نداردكه مقدمه

 .رست است
 مشترك ندارند
( شترك هستند

  25تا  23 
 .رست است

هم به معناي» ن
 درون سينه شا

 .رست است
ها، گاهي فا سان

خواهند آنان مي. 

 .رست است
 شكاكيت مطلق

اما اين .كنيم ي

 .رست است
خست توسط ملت

درس پن .رح شد
 .رست است

اس و تحلحوك 

 .رست است
س كه طرز تلقي

گرايان نسبي .د
  58تا 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .24
درس پنجم  

در 2گزينه  .24
در قضيه او  

مي» قرارداد
هر كا. است

در 4نه گزي .24
اين شعر را  

رفع تالي مع
در 3گزينه  .24

اگر مقدم تن  
نبود معلول

حالتش قاعد
ي وجودمانع

در 4گزينه  .24
ا مصاديقي  

مصاديق مش
سوم صفحه

در 1گزينه  .24
زين«عبارت   

است كه در
در 2گزينه  .24

برخي از انس  
.انديشند مي
25  

در 3گزينه  .24
گيري نتيجه

امور شك مي
43  

در 1گزينه  .24
عبارت نخ1  
مطر» افترا«

در 2گزينه  .24
عقل با كمك  

47  
در 1گزينه  .25

گوراسپروتا  
متفاوت باشد

ت 53صفحه 
  

erv.ir
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@sanjesheduc

شجاع است 
حل را هـم  
درس نهـم  

 بعد روحي 

ابي حمـل   
س نخسـت  

فـي وجـود   
هسـتند يـا     

رد (ـداريم   

) 2 گزينـه  
) 3د گزينه 

م موفقيت 
م نشـان از     
دن حادثـه      

جـود خـدا      

رس ششـم  

ationgroup

كند ش معلوم مي
اگر ساح. م است

د. ـخص نباشـد  

مال و منكرين

رنده براي مرغـا
درس) 3د گزينه 

از طرفـ) 4زينـه  
وجـود بـالغير ه

ي بمانـد نـي باق

رد... (گيـرد و     
رد. (شت؛ نيست

ل موفقيت يا عد
ه داللـت التـزام
 معنـاي رخ داد

ن بـه اثبـات وج

در. كـن نيسـت   

139(  

زند و م  رقم مي
مشخص و معلوم

مشـ هيت انسان

در رسيدن به كم

نقه و پرزراي ذو
رد. (انيت ندارند

رد گز(ع اسـت      
الو هـا يـا واجـب   

 در حالت تساوي

س شـكل مـي
قبول نداش ت را

ي شانس را عامل
صورت سؤال بـه
 گزينـه دوم بـه

ديگـران.  كردنـد  

قض و غيـر ممك

24/5/99 ششمت 

اهيت خويش را
 انسان از ابتدا م
دتي از عمر، ماه

دت، مسلمانان د

شكل بر. ي است
شكال جسماارا 

ارد پـس ممتنـع
الوجوده ممكن) 

ن وجود و عدم

ز راه تجربه و حس
وم كه اصل عليت

برخي. س است
ت صعبار. ر است

رت شـانس در
 24  

ت خدا اسـتفاده

ها متناق ت معلول

32 


جامع نوبت(ساني 

ما و زندگي خود
ها غير از  پديده

پس از گذران مد

رسيدن به سعاد
  77ا 

مل شايع صناعي
درست است زير

د خـارجي نـداو 
)3رد گزينه (رد 

 كه ماهيتي بين

ل امور طبيعي از
 براي ادعاي هيو

ند، اصطالح شانس
س بعضي كمتر

عبار. خواني دارد
س چهارم صفحه

نوي براي اثبات

ت ولي در جهت

وازدهم؛ علوم انس

ت خود و عمل و
ماهيت ساير 3 

 معنا ندارد كه پ

را در اعتدال و ر
تا 72هم صفحه 

گيرد پس حم ي
جسم بر شكل نا

در واقعيت وجـو
متناع ذاتي ندار
ذات به اين معنا

كشف علل) 1ه 
 دارد و پاسخي

برن  را به كار مي
راد بيشتر و شانس

خ هم 3ت گزينه 
درس. يت ندارد

اي دروني و معن

 غير ممكن است

سنجش دو

ها انسان با دست
در گزينه... ل و 

در نظر بگيريم

ر فعل اخالقي ر
درس ده. نستند

 
طي قرار نمي طو

حمل ج) 2و  1 

در حال حاضر د
ن نيست پس ام

الوجود بالذ مكن
  12تا  10

رد گزينه(ژكتيو 
 سنخيت اشاره

1  

خي از مردم آن
نس برخي از افر
ست كه با عبارت
افاتي با اصل علي

ها ز تجربهسون ا
  38فحه 

ها ر جهت علت

 62  

    
 

 .رست است
ه يستانسياليست

يز است يا ذليل
 از انسان واقف د

 
 .رست است

ان باستان معيار
دانس ي طبيعي مي
.درست است

يي جزء تعريف
رد گزينه(ست 

 .رست است
د» سب تك شاخ

حال و غير ممكن
ود بالغير پس مم
رس دوم صفحه

 .رست است
كتيو است نه ابژ
نه سوم به اصل

19و  18صفحه 
 .رست است

طالحاتي كه برخ
معتقدند كه شان
خت بد كسي اس
شده است و منا

 .رست است
مز و هانري برگس
درس پنجم صف
 .رست است

نهايت در سله بي
 

 .رست است
  55م صفحه 

 .رست است
تا 60م صفحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .25
از نظر اگزيس  

يا ترسو، عزي
حتي كنايه

 66صفحه 
در 4گزينه  .25

فالسفه يونا  
در رفتارهاي

د 4گزينه  .25
مفهوم زيبا  

اولي ذاتي اس
  5صفحه 

در 2گزينه  .25
اس«ماهيت   

داشتنش مح
الوجو ممتنع
در) 1گزينه 

در 4گزينه  .25
امري سوبژك  

عبارت گزين
درس سوم ص

در 3گزينه  .25
يكي از اصط  

دانند و م مي
بداقبالي و بخ

بيني نش پيش
در 1گزينه .25

ويليام جيم  
د. نپرداختند

در 1گزينه  .25
داشتن سلس  

 42صفحه 
در 2گزينه  .25

رس هفتمد  
در 1گزينه  .26

درس هشتم  
  
  
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

  

مي صورت 

در . شود مي
  

مين دليـل  

سـتند؛ بـه   
ايـن  . ينـد 

ماييم؛ بلكه 

 ظه كـاري 

ationgroup

بدون هدف اقدام
  . بود

استفاده م )ظام
.كنند دايت مي

بد ندارند؛ به هم

حافظه خود هس 
گو مـي احافظه 

تقسيم بندي نم

حافظ صورت با 

  .گويند مي ي

139(  

ي ممكن است، بد
ه بخش نخواهد

بدون نظ(ختار 
اي مورد نظر هد

 از كار خوب و بد
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 دقيقه 250: مدت پاسخگويي                                                             270: تعداد سؤال
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 2صفحه 

اي كوچك به اندازة گنجشك ـ درستي و شيوايي ـ سنگ زدن ـ بزرگ ـ مادة معطر جامدي كه از گياهـاني       پرنده(  -1
  هاست؟ به ترتيب معاني كدام واژه.) آيد چون ريحان و بابونه به دست مي

  ر ـ كافورزغن ـ بالغت ـ قلماسنگ ـ معم) 2  صعوه ـ فصاحت ـ رجم ـ مهين ـ كافور) 1
  صعوه ـ بالغت ـ رجم ـ مهين ـ غاليه) 4  زغن ـ فصاحت ـ قلماسنگ ـ معمر ـ غاليه) 3

  :ها كامالً درست است، به جز ها در همة گزينه معناي روبروي واژه  -2
  محيط دايره، حلقه، قيد، گرفتاري: چنبر) 1
  كوهة زين، قبة پيش زينقاچ، برجستگي جلوي زين اسب كه از چوب، شاخ يا فلز سازند، : قاش) 2
  به خاك آلودن بيني، برخالف ميل، كراهت، خالف ميل كسي عمل كردن: رغم) 3
  تندرو، خوش ركاب، فراخ گام، خوش راه: راهوار) 4

  :، به استثناينيستاي بيش از دو معني درست  در هيچ گزينه  -3
  )سريع: خيره خير) (پتك: ترگ) (الف زدن: اشتلم) (سبزي و بنشن: بقوالت) (قسمت صاحب زمين: بهره) (1
  )تعالي رحمت و بخشايش حق: صلوات) (نوعي آش: شوال) (جنگ بي: بالمعارض) (خسته: افگار) (پشت كردن: ادبار) (2
: شخيص) (گول خورده: غرّه) (بند گردن: عقار) (دل: ضمير) (آنچه باعث سرخوشي و نيروي معنوي فرد شود: صبوح) (3

  )داراي شخصيت
) رشتة دراز و باريـك آهنـي  : مفتول) (جنگيدن: مصاف) (خون كسي را به مال او فروختن: مصادره) (ها سيل: لمسي) (4
  )غوغا: هرّا(

  ها تماماً درست است؟ در كدام گزينه، امالي گروه واژه  -4
  )بلهوس و غافل) (شهر خواف) (معادل و هم طراز) (فراست و زيركي) (سيره و مغازي) (1
  )ترجيح و امتياز) (وهلة اول) (شبح درخت) (تهجر و غرور() دادار حور) (2
  )اضغاث احالم) (عزت و پند) (برائت و بيزاري) (ذرع و پيمان) (حوضه آبريز) (3
  )سفر و حضر) (لئامت و پستي) (الغا و آموزش) (ماء معين) (گماشته و منسوب) (4

  :شود، به جز در هر گزينه يك غلط اماليي يافت مي  -5
  خانة من چون صدف، مأمور از اين باران شده  از اشك ندامت، مخزن گنج گهر گشتم) 1
  .ها در تحجد و نيايش فرو رفتند پس از امضاي طومار عشق و فداكاري، ميان خيمه) 2
  به از ژاژخوايان حاضر جواب    كنان در خطا و ثواب تأمل) 3
  دل آگاه را هر طپيدن قاصدي باشد  غافالن را گوش بر آواز طبل رحلت است) 4
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 3صفحه 

  اند؟ در كدام گزينه، همة عبارات با كلمات داخل كمانك به درستي كامل شده  -6
  ) عطاءالملك. (هاي بزرگ علم و ادب و حكمت معاصر است يكي از چهره................محمدعلي فروغي ملقب به) الف  

، واپسين دم استعار و انقالب آفريقـا   ...........توان به  فرانتس فانون نويسندة معاصر الجزاير است و از آثار او مي) ب
  )دوزخيان روي زمين. (اشاره كرد

توان به رهگذر مهتاب و طنين در  از آثار او مي. شاعر نوپرداز معاصر در سيرجان چشم به جهان گشود) ............. ج
  )شفيعي كدكني. (دلتا اشاره كرد

  )اتوپيا. (ادبيات معاصر و اثري از ميرزا عبدالحسين صنعتي زادة كرماني است............ مجمع ديوانگان نخستين اثر ) د
  )تاريخي. (آميز زنان ايراني منتشر كرده است را دربارة وضع حقارت........... مرتضي مشفق كاظمي نخستين رمان ) هـ
  )انيغسان كنف. (شاعر و لغوي معروف عرب است............ شرح اشعار متنبي از آثار ) و
  )مادام كامليا. (اثر الكساندر دوما است.............. روزگار سياه رماني از عباس خليلي و الهام گرفته از كتاب ) ز
  ج، ز، و) 4  ج، ب، الف) 3  د، ز، ب) 2  د، الف، و) 1

  :، مگرنيستنداي تمام موارد مشخص شده درست  در هيچ گزينه  -7
هــ   625در سـال   غزنـوي پادشاه  عالءالدين كيقبادكتاب مرصادالعباد را به نام  الدين رازي معروف به نجم دايه، نجم) 1

  .و موازنه است سجعو گاه داراي  فنينثر كتاب گاهي . تأليف كرده است
45در  عرفاني ـ اخالقياي  منظومه مقامات طيورالطير يا  منطق) 2   بيت و از آثار معروف عطار است.  
او در علـوم و فنـون   . بـود  ششـم كيم ابومعين ناصربن حارث قبادياني از شاعران و نويسندگان بزرگ ايران در قرن ح) 3

  .را از حفظ داشت احاديثمتداول زمان خود استاد بود و 
 از بـن رسـتم    مرزبـان هايي به زبان حيوانات و محتوايي پندآميز كـه   كتابي است شامل داستان و حكايت نامه مرزبان) 4

  .طبرستان تأليف كرده است قديمبه زبان  چهارمشاهان طبرستان آن را در اواخر قرن 
  هاي گذشته كامالً درست است؟ كدام گزينه دربارة انواع قصه  -8

  .مانند اسرارالتوحيد) سمبليك(هايي هستند در توضيح و شرح مفاهيم عرفاني، فلسفي و ديني به وجه تمثيل يا نمادين  قصه) 1
اي عاميانــه كــه حــاوي سرگذشــت و ماجراهــاي شــاهان، بازرگانــان و مــردان و زنــان گمنــام اســت ماننــد هــ قصــه) 2

  .الحكايات و لوامع الروايات جوامع
هاي واقعي و تاريخي و اخالقي آنها به هم آميخته است و بيشتر از نظر نثر و شيوة نويسندگي بـه   هايي كه جنبه قصه) 3

  .حميدي تأليف حميدالدين بلخيشود مانند مقامات  آنها توجه مي
  .الملك توسي وجود دارند خواجه نظام) سيرالملوك(نامه  هايي هم در زمينة تعليم و تربيت مانند سياست قصه) 4

  هاي روبروي كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه  -9
   مطربان را عود بر ساز و دف اندر چنگ بود  ياد باد آن شب كه در مجلس خروش چنگ بود) 1

  )ايهام ـ جناس تام(
  دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا   سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد) 2

  )تضاد ـ تشبيه(
  من صيد جگر خسته تو شير جگرخوارم   كوشم نوشم با پند تو مي از قند تو مي) 3

  )تشبيه ـ اسلوب معادله(
  سهيل است در پنجة آفتاب  حجاب مي اندر كف ساقي بي) 4

  )شخيص ـ مجازت(
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 4صفحه 

اي تماماً  در هيچ گزينه) گهر ديده نثار كف درياي تو دارد/ سر من مست جمالت، دل من رام خيالت (هاي بيت  آرايه  -10
  :، به جزنيستدرست 

  ايهام تناسب، اسلوب معادله، مراعات نظير، سجع) 2  ايهام تناسب، تشخيص، تكرار، تشبيه) 1
  آرايي، تشبيه، استعاره ايهام، واج) 4  يلآرايي، سجع، حسن تعل ايهام، واج) 3

  تماماً درست است؟) تشبيه  موازنه، حسن تعليل، استعاره، اسلوب معادله، ايهام تناسب،(هاي  در كدام گزينه ترتيب آرايه  - 11
  كه از دروغ سيه روي گشت صبح نخست    به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست) الف  
  به روي دوست شود باز چشم بستة ما    واب اجلآريم سر ز خ چو روز حشر بر) ب  
  شاخ بريده را نظري بر بهار نيست      قطع اميد كرده نخواهد نعيم دهر) ج  
  عقل ارچه بزرگ، طفل راهت      چرخ ار چه رفيع، خاك پايت) د  
  فطرت او خوگر تكرار نيست      زندگاني را سر تكرار نيست) هـ  
  خواست شكسته باد كسي كاين چنينمان مي    تهاي شهر شماستر از شيشهدلم شكسته) و  
  ها ما نيز يكي باشيم از جملة قربان    هر تير كه در كيش است گر بر دل ريش آيد) ز  
    د ـ الف ـ هـ ـ ج ـ ز ـ ب) 2    د ـ ب ـ الف ـ ز ـ ج ـ و) 1
  ب ـ الف ـ ج ـ د ـ ز ـ و) 4    ب ـ ج ـ الف ـ هـ ـ ز ـ د) 3

  هاي ديگر متفاوت است؟ ها با گزينه در كدام گزينه نوع متمم  -12
  حسن تو به دست خويش بيدارم كرد  من خفته بدم به ناز دركتم عدم) 1
  برود از دل من وز دل من آن نرود  چه جز بار غمت بر دل مسكين من استهر) 2
  ما بدو محتاج بوديم، او به ما مشتاق بود  ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟) 3
  پديد آمد آواي دشمن ز دوست    بها ناسزاوار پوست بدان بي) 4

  اليه هستند؟ در كدام گزينه، ابيات تماماً فاقد وابستة مضاف  -13
  اندرين منزل ويرانه، نشيمن چه كنم    حافظا خلدبرين خانة موروث من است) الف  
  با پريشاني از آن بر سر حال خويشم    عقل ديوانه شد از سعدي ديوانه مزاج) ب  
  اظهار احتياج، خود آنجا چه حاجت است    م جهان نماست ضمير منيردوستجا) ج  
  ست خاك راهي است كه در دست نسيم افتاده    دل من در هوس روي تو اي مونس جان) د  
  نامدش كشتن چراغ دريغ      در چراغ دو چشم او زد تيغ ) هـ  
  به گوش آمد كه اين سخن، سحر از هاتفم  به گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش) و  
  ج، د، و) 4  الف، ب، هـ) 3  د، هـ، ب) 2  الف، ج، و ) 1

  :ها تماماً درست است، به جز هاي مشخص شده در همة بيت نقش واژه  -14
  )اليه ـ نهاد مضاف(ست جفت  باده جامرا  رهامكه   تهمتن بر آشفت و با توس گفت) 1
  )مفعول ـ متمم(اند  را با دست من تابيده ريسمان خويش  اندازم به خلقتا در مدر دامن نهند سنگ) 2
  )نهاد ـ مسند( اثرآه صاحب درد را باشد   گر نوحهگر بوددر ماتمي صد ) 3
  )مفعول ـ مسند(كند  طفل شيرخوارهعقل را   بگشايد  پنجهشير عشقش چو ) 4

  كدام گزينه فاقد جملة وابسته است؟   -15
  م نماند به زيربدانست كاو ه  زدش بر زمين بر به كردار شير) 1
  به لطف آن سري اميدوارم  سري دارم چو حافظ مست ليكن) 2
  نيمي شود افسرده نيمي شود آتشدان  گر دجله در آميزد باد لب و سوز دل) 3
  كي داند آن كسي كه سوار است بر سمند  حال دل پيادة واپس ز كاروان) 4
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  دارند؟ در كدام گزينه جمالت از نظر تعداد اجزا با هم همخواني  -16
  گذرد كه آب خضر از اين جويبار مي) هـ      تا لب چشمة خورشيد درخشان بروم) الف  
  به قدر دانه دهد آرد آسيا بيرون) و      كه آب ديدة سرخم بگفت و چهرة زردم) ب  
  حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج) ز     همچو بوي گل به يك جا آرميدن مشكل است) ج  
  گر به ديوان غزل صدر نشينم چه عجب) ح      ه بماندي پنهانسر سوداي تو در سين) د  
  ح ـ الف ـ د) 4  الف ـ ب ـ د ) 3  ز ـ ح ـ ج) 2  و ـ ج ـ هـ ) 1

  :ها يكسان است، به جز در همة گزينه) را(نوع   -17
  رويم عزم تماشا كه راست ما به فلك مي) 2  مشنو اي دوست كه غير از تو مرا ياري هست ) 1
  كافري را غالمي بود صاحب گوهر) 4  .قت صباح مؤمنان را صبوح استسالم او در و) 3

  است؟ نيامدهمفهوم كنايي كدام گزينه در برابر آن، درست   -18
  كند هر آينه جور و جفا و كبر و مني   كسي در آينه رويي بدين صفت بيند) 1

  )نفي غرور(      
  ا برون اند زين جرگه هشياره  پرستش به مستي است در كيش مهر) 2

  )نهايت شوريدگي(      
  اند ما رقم عشق تو بر ما زده بي  ما در عدم آباد ازل خوش خفته) 3

  ) ازلي بودن عشق(      
  هاي توحيدي به صحراها طنين افكند ترنم  صداي پاك لبيكش فلك را در خودش بگرفت) 4

  )ها در حال تسبيح هستند هپديد(
در كـدام گزينـه يافـت    ) قلب خود را از هر چه غير خدا حفظ كردن در حالت تأمل و تفكر عارفانه(معادل اصطالح   -19

  شود؟ مي
  معاملت) 4  مكاشفت) 3  مشاهدت ) 2  مراقبت) 1

چه تقاضـايي  ) داران از بس كه دير ماندي چون شام روزه/ اي صبح شب نشينان جانم به طاقت آمد (شاعر در بيت   -20
  دارد؟

  فرا رسيدن صبح) 4  ن فراقپايا) 3  زود آمدن شب ) 2  دير گذري فراق) 1
  هاي ديگر متفاوت است؟ با گزينه) گرفتن(در كدام گزينه معني   -21

  همه بلبالن بمردند و نماند جز غرابي  نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند) 1
  گر حادثه بر من زد ناگه نه به هنگام  اقبال تو بگرفت مرا بازوي دولت) 2
  كه يكي روز پلنگش بدرد افتد  صياد نه هر بار شكاري گيرد) 3
  خوش باشي زانكه نبود اين هر دو را زالي  بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي) 4

  :است، مگر نرفتهدر مفهوم مذموم به كار ) غم(هاي زير  در هيچ يك از گزينه -22
  كه بندة تو ز بند كدورت آزاد است  به هر غمي كه رسد از تو خاطرم شاد است) 1
  شادي آيد ز پي غصه و خير از پي شر  ان كه به يك حال نمانده است جهانغم مخور ز) 2
  جز غم كه هزار آفرين بر غم باد   ديدي كه مرا هيچ كسي ياد نكرد) 3
  من اين خريدة خود را به هيچ نفروشم  غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد) 4
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  ؟شود نمياز كدام گزينه دريافت ) پرتوش آفاق با ضياستز جاي دگر/ يبت او تيره شد جهان جايي اگر ز غ(مفهوم بيت  -23
  تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم  همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش) 1
  كه هر چه دوست پسندد به جاي دوست نكوست  مرا جفا و وفاي تو پيش يكسان است) 2
  ين نواله بودروزي ما ز خوان كرم ا  ليك نه جاي شكايت استخورم و خون مي) 3
  تا حل كنم اين مشكل در ساغر مينايي  جگرم، مي دهزين دايرة مينا خونين) 4

در » ريسمان در پاي، حاجت نيسـت دسـت آمـوز را   / ايم  ديگري را در كمند آور كه ما خود بنده«مفهوم مقابل بيت  -24
  شود؟ كدام گزينه يافت مي

 ور شدم نظر به ديدن او ديدهكاول   من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت) 1
  با صد هزار ديده تماشا كنم تو را  با صد هزار جلوه برون آمدي كه من) 2
  گر جز محبت تو بود شغل ديگرم  نامم زكارخانة عشاق محو باد) 3
  صيد در پي صياد دويدن عجب است  صياد پي دويدن عجبي نيست) 4

بـه ترتيـب در   ) بيني معشوق، ارزشمندي روح، نفي خود بزرگترك تعلقات، جذبة عشق، كمال طلبي، لطف (مفهوم  -25
  ابيات كدام گزينه وجود دارد؟

  چرا كه كشتي درياكشان در آب افتاد    به جام باده كنون دست مي پرستان گير) الف  
  سوي يك شبنم چرا بايد شتافت      تواني راه يافت چون به دريا مي) ب  
  شود چون همي سوزد جهان از وي معطر مي    ودقول مطبوع  از درون سوزناك آيد كه ع) ج  
  مگر آن وقت كه خود را ننهي مقداري    سعديا دوست نبيني و به وصلش نرسي) د  
  كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر زهواست    زد آن مطرب چه ساز بود كه در پرده مي) هـ  
  جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست      گر بر سر خاشاك يكي پشه بجنبد ) و  

  ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست      هر چه هست از قامت ناساز ماست) ز   
    ج ـ د ـ ز ـ الف ـ هـ ـ و) 2    ج ـ د ـ و ـ ز ـ الف ـ ب) 1
  د ـ ز ـ ب ـ هـ ـ و ـ الف) 4    د ـ هـ ـ ب ـ الف ـ ج ـ و) 3
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 :عّين الّصحيح  -26
  :»!َمتی ما َتلَق َمن تهوی َدِع الدُّنيا َو َأهِملها«      

 ! ذاررا فرو گ هر زمان كسي را كه دوست داري خواهان ديدارش هستي دنيا را رها كن و آن )1
 ! آنچه در آن است فرو گذار را و هر خواهي كسي را كه دوست داري ببيني دنيا را رها كن و آن چه زماني مي )2
 ! بيني كسي را كه دوست داري مي يرا فرو گذار دنيا را رها كني و آنكه زماني  )3
  !گذاررا فرو كني با كسي كه دوستش داري پس دنيا را رها كن و آن چه وقت ديدار مي )4
  
  
 

   ۳۳ - ۲۶(عّين األصّح واألدّق في الجواب للترجمة من أو إلی العربية(  
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 : عّين الّصحيح -27
 :»!کاَتبُت المديرة نادمًا َعّلمِتني درسًا َلن أنساُه أبداً «     

 !كنم را فراموش نمي اي كه هرگز آن به مدير با پشيماني نوشتم تو به من درسي را آموخته )1
 ! نخواهم كردرا فراموش  براي مدير نامه نوشتم با پشيماني تو به من درسي را ياددادي كه هرگز آن )2
 ! با ندامت به خانم مدير نوشتم تو به من درسي آموختي كه هرگز آنرا فراموش نخواهم كرد )3
  !اي كه هرگز آنرا فراموش نخواهم كرد به مدير با پشيماني نامه نگاري كردم تو به من درسي را ياد داده )4

 : عّين الّصحيح -28
  :»!ی الّرمل َظهر في األشّعة الفضّية ِللقمرالّظبی اّلذي کان يمشي بهدوٍء َعل«     

 ! اي ماه ظاهر شد رفت در زير نورهاي نقره آهويي كه به آرامي روي شنزار راه مي )1
 !اي خود را ظاهر كرد آهو كه به آرامي بر روي شنزار راه رفته بود زير نورهاي ماه نقره )2
 ! اي ماه آشكار شد نور نقرهرفت زير  آهويي كه بر روي شنزار به آرامي راه مي )3
 ! اي ماه خود را آشكار كرد رفت زير نورهاي نقره آهو كه بر روي شنزار به آرامي راه مي )4

 :عّين الّصحيح -29
 !في حفلة يوم الّشهيد كصديقي إلی القاعة ِالُشار  يَدّلن )1

  !من دوستم را به سالن راهنمايي كردم تا در مراسم روز شهيد شركت بكند    
  !َرأيت األبناء الُمکّبريَن ُمهّللينَ  )2

 ! پسران را  تكبير گويان، تهليل گويان ديدم     
 !إخباراً  َقدَأخبرنا القرآن بظاهرة ظلمة البحر )3

 ! تاريكي دريا به ما خبرهايي را قطعاً خبر داده است ةپديد ةقرآن دربار    
  !کاَن أصدق الناس قوًال َو أْحسنهم عمالً  )4
  !او راستگوترين مردم و نيكوترين آنها بود    

 :الخطأعّين  -30
 !اگر دوستانت را هدايت كني آنها تو را دوست خواهند داشت !إن ُتْهِد أصدقائَك َفسوف ُيّحبوكَ  )1
 !دانش آموزان به احترام معلم خود قطعاً اقدام كردند !قام الّطالب ِبتبجيل معّلمهم قياماً  )2
 !بيند غواص خونش را فقط به رنگ سياه مي !َدَمه إّال بالّلون األسود ّواصغَ اليری ال )3
َلـت َبّکـاءة العـرب) 4 هاي روز قيامـت و بهشـت و جهـنم دختـر گريـان عـرب را        آيه !آيات البعث و الجّنة و الّنار َحوَّ

 !دگرگون كرد
 :عّين الّصحيح -31

 !هوالء علماء کانوا تحمّلوا مصاعب کثيرةً  )1
 ! هاي زيادي را تحمل كرده بودند شمندان سختياين دان    

  !کشف أسرار الّسماوات ية ُتساِعدها فَتوّصلت الباحثة إلی نظريّ  )2
 !كرد ها كمك مي اي رسيده است كه او را در كشف رازهاي آسمان پژوهشگر به نظريه     

  !عليُکم أن تقّصروا آمالکم الکثيرة )3
 ! اد خود را كوتاه كنيدبر شما واجب است كه آرزوي زي    

 ! ُأحّبهم یکان لي أطفال يتام )4
  ! كودكان يتيمي دارم كه آنها را دوست دارم    
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 :عّين الّصحيح -32
 » كردم كه يك ويروس كوچك جهان را و مردم آن را دچار مصيبت بزرگي كند باور نمي«

 ! مصيبًة کبيرةً ُکْنُت الأْصدُق أنَّ فيروَس واحدًة ُتصيب العالم و َشعبه  )1

  !ماکنُت ُأصّدق أنَّ فيروَس واحدًة ُتصاب العاَلم و ِمّلته مصيبًة کبيرةً  )2

  !ماکنُت أْصدُق أْن فيروَس واحدًة ُتصاب الدنيا و َشْعبه مصيبًة عظيمًة  )3

  !ماکنُت ُأصّدق أنَّ فيروَس واحدًة تصيُب العالم و مّلته مصيبًة عظيمةً  )4
 :عّين الّصحيح -33

 » اي مردم جهان بدانيد روزهاي اميد دوباره طلوع خواهد كرد اگر خدا بخواهد«

 !العالم ِإعلموا سوف أشَرقت أّيام الّرجاء َمرًة ُأخری ِإْن شاء اهللا يإّيهاالناس ف )1

  !ِإعلموا سوف ُتشِرُق َاّيام الّرجاء َمّرًة ُأخری إْن أراَداهللا عالميا ِمّلَة ال )2

  !م َعلِموا سوف ُتشِرُق َاّيام الّرجاء َمّرًة ُأخری إْن ُيرِد اهللايا شعَب العال )3
  !يا شعُب العاَلم ِإعلموا سوف ُتشِرُق َاّيام الّرجاء َمّرًة ُأخری إْن ُيريد اهللا )4
  

  
  

لجهـل حتـی في ظلمات الجهل والّضالل قبل وصول دعوة اإلسـالم لهـا وقـد بلَغـت درجـًة مـن ا) غرق در(کانت ِجزيرة العرب تموُج 
َفصنعوا بأيديهم آلهًة من طين يعُبـدونها دون اهللا وقـد َأِذنـت کلمـاُت الـوحِي للنَّبـي . َعمَيت بصاِئُر ُسّکاِنها في درِك خالِقها

ــم والبصــيرة حينمــا ) ص( ــد للعل ــة عهــٍد جدي ــم ُتِليــتببداي ــراَءة والعل ــدعو إلــی الق ــاُت اهللا اّلتــي ت ــالعلم . آي فاإلســالم يهــَتّم ب
أّنه سبيل معرفة الخالق وتلّمـس آياتـه فـي الکـون واآلفـاق وأيضـًا العلـم يرتقـي بإيمانّيـاِت المسـلم : أسباٌب منها والهتمامه

فيزيد خوفه وخشيته من اهللا ألّنه ُيـدرك  حقيقـة مـا يحـدث فـي الکـون مـن ُسـنن ومعجـزات رّبانّيـة َفـيعلم أّن مقاليـد حياتـه 
 يخشــاهاو أيضــًا العلــم ســبيل بنــاء األّمــة اإلســالمّية القوّيــة اّلتــي . مشــّيتهبکــّل جوانبهــا، ليســت خارجــة عــن قــدرة اهللا و 

المشـرکين، أن يقومـوا  أسـریرجـال مـن ) بهـای آزادی(ولذلك َحَرص المسـلمون فـي معرکـة بـدر أن يکـون فـداء . األعداء
 .بتعليم أبناء المسلمين القراءة والکتابة وهذا يدّل علی اهتمام المسلمين الکبير بالعلم

 »..........کانت جزيرة العرب غارقة في ظلمات الجاهلّية «: عّين الّصحيح في تکميل الجملة   -34
 !إذ لم يکن لها علماء ومرشدون ُيَعرِّفونهم علی عظمة الخالق) 1

 !الخالق كبسبب عمي بصائرهم في در ) 2

 !لدرجٍة کانوا يصنعون أصنامًا و يعبدونها دون اهللا) 3

 !الم وصلتها لکّنها رفضت الدعوةألّن دعوة اإلس) 4
 :الخطأعّين    -35

 !خشية العالم من الخالق هي من أسباب العلم والفهم) 1

 !إدراکها بالبراهين العقلّية سبيُل معرفة الخالق مشاهدة آيات اهللا في الکون و) 2

 !بناء أّمٍة ُمثّقَفة اليقوی عليها العدّو، يحتاج إلی العلم والحکمة) 3

 !ل من أسری المشرکين بتعليم المسلمين القراءة والکتابة فداء ألسری المسلمينقام رجا) 4

   ٣٧-٣٤(إْقرأ النّص الثالي َوَأجب َعِن األسئلة(  
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 :عّين الصحيح  -36
 !البصيرة بعد ما أمر اُهللا الّنبَي بالقراءة جديٌد للعلم و بدأ عهد) 1

 !کان الهدف الوحيد في دعوة اإلسالم محو الجهل والّضالل) 2

 !تي فطرها عليهااإلنسان خالقه إّال بحواّسه الّ  كَ ال يدر ) 3

 !أسراره أسباٌب عديدة الهتمام اإلسالم بالعلم وأهّمها تلمِّس آيات الکون وکشف حقائقه و كَ هنا) 4
 :ماهي اآلية المناسبة للنص  -37

 ﴾ ...فلُيؤمنوا به كوليعلم اّلذين اوتوا العلم أّنه الحّق من ربّ ﴿) 1

 ﴾ ....اّلذي خلَق  كإقَرأ باسِم ربّ ﴿ )2

 ﴾ ....الّراسخون في العلم  م تأويله إّال الّله ووال يعل﴿) 3

  ﴾ ....ما أوتيُتم من العلم إّال قليالً  قل الّروح من أمر رّبي و﴿ )4
  
  

  :ُتليت   -38

َو  يفعـل منصـوب ِبـإعراب محلّـ/ متعـّد ٍ  ــ  معتـل نـاقص ــ  ي للمجهـولنـمب ـ مّجرد ثالثي ـ للغائبة ـ فعل ماضٍ  )1
  !»آيات«نائب فاعله 

  !فعل و فاعله آيات/ الزم ـ معتل أجوف ـ مبني للمجهول ـ للمخاطبة ـ ل ماضٍ فع )2

  !فعل و نائب فاعله، الجملة فعلية/  متعدٍّ  ـ معتل ناقص ـ مبني ِللمجهول ـ مجرد ثالثي ـ للغائبة ـ فعل ماضٍ  )3

  »آيات«فعل نائب فاعله / الزم  ـ مبني معتل ـ مّجرد ثالثي ـ للغائبة ـ فعل ماضٍ  )4
  :يْخشی   -39

فعـل مضـارع مرفـوع، فاعلـه / معـرب ــ   مبنـي للمعلـوم ــ  معتـل نـاقص ــ  مجـرد ثالثـي ــ  للغائـب ــ  فعـل مضـارع )1
 ! اسم ظاهر» األعداء«

  !»األعداء«فعل مرفوع ِبإعراب تقديرّي و مفعوله /  متعدٍ  ـ مبنی للمعلوم ـ معتل ـ مجرد ثالثی ـ مضارع )2

 ! فعل مع فاعله الجملة فعلية/ الزم  ـ مبني للمجهول ـ صحيح و سالم ـ مزيد ثالثی ـ مضارع )3

] ها[و مفعوله  ]األعداء[فعل و فاعله /  معرب ـ مبني ِللمجهول ـ ناقص ـ معتل ـ للغائب مجرد ثالثي ـ مضارع )4
  ! الجملة صلة

  :أسری   -40

 ! مجرور بحرف جرّ /  جامد ـ معرف باالضافه ـ ممنوع من الّصرف ـ معرب ـ اسم مفردمذکر )1

 ! مجرور بإعراب تقديريّ /  مقصور) صفه مشّبهه( ـ مشتق ـ منصرف ـ معرب ـ مذکر ـ جمع التکسير ـ اسم )2

 ! مجرور به بإعراب تقديريّ /  منقوص ـ قتمش ـ منصرف ـ معرب ـ مونث ـ  مفرد ـ اسم )3

  !مجرور به اعراب تقديريّ  /مقصور  ـ معرفه ـ جامد ـ منصرف ـ مذکر ـ جمع التکسير ـ اسم )4
  
  

   ٤٠-٣٨(َعين الّصحيح فی اإلعراب و التحليل الصرفّي(  



                                     زبان عربي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10صفحه 

  
  

  :الخطأعّين    -41

 : »!العلم يرتقی بِإيمانيات المسلم َفيزيد خوفه و خشيته من اهللا ِألنه يدرك حقيقة ما يحدث في الکون«
 !اِهللا  ـ َخْوُفهُ  ـ َفيزيدُ  )2    !الُمْسلمِ  ـ َيْرَتِقیُ  ـ َاْلِعْلمُ  )1

 !الَکْونِ  ـ َيْحُدث ـ حقيقةَ  )4    !كُ ُيدرِ  ـ ِألنَّهُ  ـ َخْشيُتهُ  )3
 : الخطأعّين    -42

 : »!لذلك حرص المسلمون في معرکة بدر أن يکون فداء رجال من أسری المشرکين«
  !أنَّ  ـ َبْدرٍ  ـ معرکة )2   !المسلمونَ  ـ َحَرَص  ـ كَ ِلذلِ  )1

  !المشرکينَ  ـ أسری ـ ِمنْ  )4     !رجالٍ  ـ فداءَ  ـ يکونَ  )3
  
  

 :فيها إعراب تقديرّي و محّلي معاً  َلْيساّلتي عّين الجمله    -43
 !إّنما الّدنيا خيال عارٌض         َقّلما َيبَقی َو أخباٌر تَُقص )1

 ! دّقات قلب المرء قائلة َله        إنَّ الحياة دقائق و ثوانٍ  )2

 ! ي و الغزل     َوقل الفصل َوجانب من هزلنِاعتزل ذکر األغا )3

 ! قی اهللا البطلرقًا بطال       إّنما من يتّ َلْيس َمن يقطع ط )4
 : في إعراب األفعال المضارعة الخطأعّين    -44

 ! القرآن الَيْسبُقُکْم بالعمل به غيرکم ياهللا اهللا ف )1

 ! َألِصَل إلی المدارج العالية ِألجتهْد کثيراً  )2

 ! ساحة المدرسة حّتی َينشطوا يَفْليلعِب الطّالب ف )3

 ! الصّف ِألّن المعّلم ماجاء الی المدرسة يف َلْم نبقَ  )4
  :فيها فعل مبني للمجهول ماجاءعّين الجملة اّلتي    -45

 )!ص(اليؤّيد کالم محّمد  ياولدي ِإلی متی العناد )1

 ! ماذا نفعل بهوالِء الّشباب قد غسلت عقولهم )2

 ! قد استشهد عدد من خيرة صحابة رسول اهللا )3

 ! المدرسة يتکريم هوالء الشهداء فانعقدت المراسيم ل )4
  :عّين اّلّصحيح  في الّنواسخ   -46

 ! إنَّ المؤمنيَن فائزوَن ماداموا يعملوَن بأوامِر القرآن الکريم )1

 ! السيَف أقطٌع ِمن الحقّ  )2

 ! لکّن الواقَع َأنًّ العلماَء المسلمون کانواقد ِاکتشفوا هذا القانون )3

 ! ه الشهاداِت الکبيرةليس الالئق من کانت لَ  )4

  ع50-43( ةيالمناسب للجواب عن األسئلة التال ني( 

   ٤٢-٤١(تشکيل الکلمات  يف الخطأَعّين(  
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 :عّين الجملة اّلتي جاَء فيها أنواع المعتالت   -47
 ! متی ماتلَق من تهوی َدع الّدنيا َو أْهملها )1

 ! بتقديم الهدايا كأتمنعنا أن نهدی َوَقد َتَعّودنا أن نأمن غضب الملو  )2

 ! قال يا أبتاه عفوًا ِارض َعّنی ُاعف خطيئتي ُادُع رّبكَ  )3

  ﴾هب لنامن َلُدنَك رحمة إّنَك أنت الوّهاب﴿قال اهللا تعالی  )4
 ! عّين المفعول المطلق للتأکيد و المفعول فيه معاً    -48

 ! فالقرآن يخاطب جميع أبناء البشر مخاطبًة علی َمّر العصور )1

 ! أعماق البحار غوصًا َأکثر من مائتی مترٍ  يولکّنه اآلن يغوص ف )2

 ! رة اکتشف الفيزياء اکتشافًا أنَّ اإللکترون يدور حول نواة الماّدةالّسنوات األخي يف )3

 ! جلسُت جلوسًا في زاوية الغرفة َو نظرُت ِإلی صورة أبي نظرًا دقيقاً  )4
 : فيها التمييز ليسعّين الجملة اّلتي    -49

 ! يرتفع العباد يوم القيامة درجة علی قدر عقولهم )1

 ! زلة الّسّلمإنَّ االيمان عشردرجات بمن )2

 ! َمن أْحسن دنيا ِمّمن َأسلم َوجهه هللا َو هو محسنٌ  )3

 ! قلبي يزادت الّصالة ايمانًا ف )4
  :فيها أسلوب نداء ليسعّين الجملة اّلتی    -50

 ! المدرسة يصديقتي تعّلمت الدّروس ف )1

 ! إيران يشعب ايران فيروس کورونا موجودة ف )2

 ! مدينة کرمان يماکن الجميلة فمعلمي الحنون هل تزور األ )3

  !له إشِف ُکّل مريض طبيب من الطبيبَ  )4
  

      فرهنگ و معارف اسالمي
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  كنند و چگونه؟ هاي خداوند را فهم مي كدام گروه نشانه ﴾...النهار انّ في خلق السماوات و االرض و اختالف الليل و﴿ در آيه شريفه  -51

  .مؤمنان ـ در هر حال به ياد خدا هستند) 2  .خردمندان ـ در هر حال به ياد خدا هستند) 1
  .اند خردمندان ـ آنهايي كه در عالم به تفكر مشغول) 4  .اند مؤمنان ـ آنهايي كه در عالم به تفكر مشغول) 3

  ير با كدام آيه ارتباط مفهومي دارد و مبين كدام ويژگي انسان است؟ابيات ز  -52
  تر كه من از وي دورم وين عجب/ تر از من به من است  دوست نزديك«  
  »در كنار من و من مهجورم/ چه كنم با كه توان گفت كه او   
  خالقيـ وجدان ا ﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا و انّ اهللا لمع المحسنين﴿) 1
  ـ سرشت خدا آشنا ﴾فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر الناس عليها﴿) 2
  ـ وجدان اخالقي ﴾فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر الناس عليها﴿) 3
  ـ سرشت خدا آشنا ﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا و انّ اهللا لمع المحسنين﴿) 4
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  كارترين مردمان چه كساني هستند؟ زيان ﴾...قل هل ننبئكم باالخسرين اعماالً﴿ر آيه شريفه با دقت د  -53
  .اند بهره هايش بي اند و از آخرت و نعمتهاي دنيا مشغول بوده به لذات و سرگرمي) 1
  .اندآمال و آرزوهاي آنها دنيا بوده و آن را هدف و غايت قرار داده) 2
  .دهند به اين گمان كه بهترين عمل را انجام ميكنند  براي دنيا تالش مي) 3
  .گردداند و از اين طريق اعمال آنها ضبط ميبه آخرت توجه نداشته) 4

  گردد؟ با كدام مورد تكميل مي» ................ها با مرگ  و پروندة اعمال انسان............... ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ «عبارت   - 54
  .شود شود ـ بسته نمي قطع مي) 2  .شود شود ـ بسته مي ميقطع ) 1
  .شود همچنان باقي است ـ بسته نمي) 4  .شود همچنان باقي است ـ بسته مي) 3

بيانگر كدام رابطه ميان عمـل و جـزاي آن   . اگر كسي، مرتكب جرمي شود و مطابق با قوانين به زندان محكوم شود  -55
  ت دارد و چرا؟است و كدام مورد در اين باره اهمي

  .ماند رود و در نفس و روح باقي مي نامة عمل ـ جنبة باطني و غيبي عمل كه هرگز از بين نمي) 1
  .ماند رود و در نفس و روح باقي مي قراردادي ـ جنبة باطني و غيبي عمل كه هرگز از بين نمي) 2
  .قراردادي ـ تناسب ميان جرم و كيفر است تا عدالت برقرار شود) 3
  .مة عمل ـ تناسب ميان جرم و كيفر است تا عدالت برقرار شودنا) 4

  الزمة دوستي با خداوند چيست و كدام آيه مؤيد آن است؟  -56
  ﴾قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا﴿بيزاري و اعالم برائت از دشمنان خدا ـ ) 1
  ﴾ني يحببكم اهللاقل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعو﴿پيروي از خدا و پيامبران ـ ) 2
  ﴾انّا برءاء منكم و مما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم﴿پيروي از خدا و پيامبرش ـ) 3
  ﴾انّا برءاء منكم و مما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم﴿بيزاري و اعالم برائت از دشمنان خدا ـ ) 4

  شش مناسب كدام مورد است؟كننده پو ها برخاسته از چيست و تعيين نحوه و شكل پوشش انسان  -57
  كنترل نگاه به نامحرمان ـ عفاف و عزت) 2  آداب و رسوم جوامع ـ عفاف و عزت) 1
  آداب و رسوم جوامع ـ برخورداري از فطرت) 4  كنترل نگاه به نامحرمان ـ برخورداري از فطرت) 3

  تأييد آن كدام است؟ المنفعه جامعه كدام است و آيه مورد هاي عام هاي تأمين هزينه يكي از راه  -58
   ﴾ ...و للرسول ولذي القربي... واعلموا انّما غنمتم من شيء فان اهللا ﴿خمس ـ ) 1
  ﴾ ...و للرسول ولذي القربي... واعلموا انّما غنمتم من شيء فان اهللا ﴿زكات ـ ) 2
  ﴾انّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها﴿خمس ـ ) 3
  ﴾صدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليهاانّما ال﴿زكات ـ ) 4

  با كدام مورد ارتباط مفهومي دارد؟» هر كه او هشيارتر، رخ زردتر/ هر كه او بيدارتر، پر دردتر «بيت   -59
  :آگاه شدن به نيازهاي برتر كه همان

  .گردد بيداري است كه به رشد و پرورش تبديل مي) 1
  .گردد ديل ميهدايتي است كه به درد متعالي تب) 2
  .گردد هدايتي است كه به رشد و پرورش تبديل مي) 3
  .گردد بيداري است كه به درد متعالي تبديل مي) 4
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  ؟نداردقرآن اشاره » معنايي«كدام مورد به اعجاز محتوايي   -60
  تازگي و شادابي دائمي و درخشندگي آن) 2  تأثيرپذيري از عقايد دوران جاهليت) 1
  انسجام دروني، در عين نزول تدريجي قرآن كريم) 4  ها، رسايي در معنا ها و جمله مهساختار موزون كل) 3

  دادند؟) ص(اي به پيامبر  پس از نزول كدام آيه شريفه، حديث غدير ابالغ گرديد و خداوند چه وعده  -61
  ﴾و يطهركم تطهيراً﴿ـ  ﴾يا ايها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربك﴿) 1
  ﴾و يطهركم تطهيراً﴿ـ  ﴾هللا ليذهب عنكم الرجسانما يريد ا﴿) 2
  ﴾و اهللاُ يعصمك من الناس﴿ـ  ﴾يا ايها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربك﴿) 3
  ﴾و اهللاُ يعصمك من الناس﴿ـ  ﴾انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس﴿) 4

بـه ترتيـب از   » طالبـان قـدرت   قـرب و منزلـت يـافتن   «و » بهره ماندن محققان از منبع هـدايت  بي«هاي  عبارت  -62
  عباس بود؟ اميه و بني حاكميت دوران بني... يك از مسائل و مشكالت سياسي، اجتماعي و آمدهاي كدام پي

  ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي) ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) 1
  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد هور شخصيتـ ظ) ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) 2
  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث ـ ظهور شخصيت) 3
  تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي) 4

» .گيـرد  اگر به بندة خود نعمتي دهد، آن نعمت را از او نمي قضاي حتمي خداوند است كه«: اند فرموده) ع(امام باقر   -63
  شود كدام آيه مؤيد اين پيام است؟ پس در كدام شرايط نعمت الهي از انسان گرفته مي

  ﴾ان اهللا ال يغيرُ ما بقومٍ حتّي يغيروا ما بأنفسهم﴿ـ . اينكه ارادة الهي بر آن تعلق گيرد) 1
  ﴾ان اهللا ال يغيرُ ما بقومٍ حتّي يغيروا ما بأنفسهم﴿ ـ. مگر آن كه گناهي انجام دهد) 2
  ﴾و يريد الشيطان ان يضلّهم ضالالً بعيداً﴿ـ . اينكه ارادة الهي بر آن تعلق گيرد) 3
  ﴾و يريد الشيطان ان يضلّهم ضالالً بعيداً﴿ـ . مگر آن كه گناهي انجام دهد) 4

  گردند؟ المي، به ترتيب چگونه محقق ميدر شرايط رهبري جامعه اس» مشروعيت«و » مقبوليت«  -64
  شناس به روز ـ داشتن تقوي، با تدبير و شجاعت زمان) 2  با پذيرش مردم ـ داشتن تقوي، با تدبير و شجاعت) 1
  با پذيرش مردم ـ فقاهت، قدرت روحي و درايت) 4  شناس به روز ـ فقاهت، قدرت روحي و درايت زمان) 3

  فرمايند؟ چيست و خداوند در اين باره چه ميراه و روش كسب عزت و كرامت   -65
  ﴾وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنافقين﴿داشتن توانايي انسان در كنترل شهوات نفساني ـ ) 1
  ﴾من كان يريد العزّةَ فللّه العزَّةُ جميعاً﴿هاي او ـ  بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان) 2
  ﴾من كان يريد العزّةَ فللّه العزَّةُ جميعاً﴿رل شهوات نفساني ـ داشتن توانايي انسان در كنت) 3
  ﴾وللّه العزّة و لرسوله ال يعلمون و لكنّ المنافقين﴿ هاي او ـ بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان) 4

  شرط اصلي و اولي در انتخاب همسر چيست و كدام آيه شريفه به آن اشاره دارد؟  -66
  ﴾ ...اجعلني مقيم الصالة و من ذريتي  رب﴿برپادارندة نماز ـ ) 1
  ﴾ ...وال تنكحوا المشركات حتّي يؤمنوا﴿ برپادارندة نماز ـ) 2
  ﴾ ...وال تنكحوا المشركات حتّي يؤمنوا﴿ مؤمن بودن ـ) 3
  ﴾ ...رب اجعلني مقيم الصالة و من ذريتي ﴿مؤمن بودن ـ ) 4
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  اشاره دارد؟ ﴾...انتم الفقراء الي اهللا يا ايها الناس﴿كدام مورد به پيام آية شريفه   -67
  .دارد چون وجود مخلوقات وابسته به خداست اوست كه آنها را نگه مي) 1
  .گنجد ما فقط فهم مخلوقات خداوند را داريم هستي و چيستي خداوند در ذهن ما نمي) 2
  .كندوجود خداوند وابسته و نيازمند به چيزي نيست كه كسي او را بگيرد و نابودش ) 3
  .همة مخلوقات، از جمله انسان، در وجود و هستي خود، نيازمند خدا هستند) 4

  ؟نيست» اصل توحيد«كدام مورد، بيانگر   -68
  ﴾و لم يكن له كفواً احد﴿) 4  ﴾قل اهللا خالق كل شيء﴿) 3  ﴾و هو الواحد القهار﴿ )2  ﴾قل هواهللا احد﴿) 1

  د و تسليم در برابر خداوند مربوط به كدام قسم توحيد است؟گير كدام مورد، همة ابعاد توحيد را در بر مي  -69
  ـ توحيد در عبادت ﴾ال اله اال اهللا﴿) 2  ـ توحيد در ربوبيت ﴾انّ اهللا ربي و ربكم﴿) 1
  ـ توحيد در عبادت ﴾انّ اهللا ربي و ربكم﴿) 4  ـ توحيد در ربوبيت ﴾ال اله اال اهللا﴿ )3

  تقويت عبوديت و اخالص چيست؟هاي بسيار مؤثر براي  يكي از راه  -70
  .اي در پيش داريم توجه به اين حقيقت است كه همة ما حيات جاودانه) 1
  .سازد دهد و وجودش را خالص مي با عمل صالح، خود را پرورش مي) 2
  .كند به همت و دانش متين و محكم با انديشة استوار، معرفت و دستيابي پيدا مي) 3
  .تواند در وي تأثير بگذارد شود و نمي ردن كم ميتوانايي شيطان در وسوسه ك) 4

  كدام آيه شريفه، حاكي از انكارناپذير بودن اختيار در انسان است؟  -71
  ﴾انّ اهللا يمسك السماوات و االرض ان تزوال﴿) 2  ﴾قد جاءكُم بصائرُ من ربكم فمن اَبصرَ فلنفسه﴿) 1
3 (﴿ع الصتُسم و منهم من يستمعون اليك أ فأنتال الشّمس ينبغي لها ان تدرك القمرُ ال الليلُ سابقُ النهار﴿) 4  ﴾م﴾  

يـك از   مبين كدام» .انما المؤمن بمنزلَة كفّةِ الميزان، كُلّما زيد في ايمانه زيد في بالئه«: كه فرمود) ع(بيان امام صادق   -72
  هاي الهي است؟ سنت

  تأثير نيكي در سرنوشت) 4  ستدراجامالء و ا) 3  امتحان و ابتالء) 2  امداد الهي) 1
  كدام مورد به خروج گناهان از قلب، توسط توبه اشاره دارد و نام اين عمل چيست؟  -73

  ـ استغفار ﴾فانّ اهللا يتوب عليه... فمن تاب من بعد ظلمه﴿) 1
  ـ پيرايش ﴾فانّ اهللا يتوب عليه... فمن تاب من بعد ظلمه﴿) 2
  ـ پيرايش له ال ذنب نالتائب من الذّنب كم )3
  ـ استغفار ال ذنب له نالتائب من الذّنب كم) 4

اي براي آشنايي دقيق با تمدن بـزرگ اسـالمي و شـرايط جهـاني كـه در آن       پس هر يك از ما بايد برنامه«عبارت   -74
  بيانگر كدام حوزه تالش براي جامعه و تمدن آرماني اسالمي است؟» .كنيم، تنظيم كنيم زندگي مي

  يان جامعه و حضور فعال در جهان و تأثيرگذاري بر آنتقويت بن) 1
  تحكيم بنيان خانواده و مواظبت و حراست از بنيان خانواده) 2
  ثر و فعال در جامعة جهاني و استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها حضور مؤ) 3
  هاي فردي براي كسب آگاهي دقيق از تمدن اسالمي تقويت توانايي) 4
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هاي سينمايي و تلويزيوني، مستند علمي، تاريخي و اجتماعي كه بـه نيـت، اعـتالي فرهنـگ      وليد فيلمت«عبارت   -75
  گردد؟ با كدام مورد تكميل مي» .است................ است و در شرايط ضروري، ............ اسالمي و تربيت ديني باشد، 

  واجب ـ مستحب )4  مستحب ـ واجب كفايي) 3  مستحب ـ مباح ) 2  واجب ـ مباح) 1
  
  

                                     انگليسيزبان  
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76. Mr. Harris, retired after years of service, did aerobic exercise regularly -------------- gain 

weight and develop heart diseases. 
1) so as not  2) so that he wouldn’t 
3) so not to  4) so that he won’t 

77. A Chinese company is manufacturing a new high-speed train ---------------- long-distance 
trips fast and very comfortable. 
1) which making  2) made 
3) which made  4) making 

78. Do you really know why -------------- the sheets that are written on? 
1) is the word paper used for 2) the word paper is used for    
3) the word paper used 4) is the word paper used 

79. My father was greatly amused by watching a very ------------ documentary about the 
cultural influence of TV channels over rural areas. 
1) interesting American short black and white     
2) short black and white interesting American 
3) interesting short black and white American 
4) short interesting American black and white  

80. Finally the teacher had to send the student on the right-hand corner out, because he 
kept ------------ others. 
1) disabling 2) discussing 3) disagreeing 4) distracting 

81.  Vietnam was the scene of one of the most ------------- wars in modern history by taking 
thousands of lives and leaving many more homeless.  
1) destructive 2) frightened 3) addictive 4) shocked 

82. They made their best endeavors to handle the situation -------------, in a way that more 
financial resources were saved. 
1) artificially 2) efficiently 3) interchangeably 4) smoothly 

83. Drivers who drove away from underpasses and overpasses, stopped in a safe area, and 
stayed in their cars could --------------- the deadly earthquake. 
1) encourage 2) surround 3) survive 4) entertain 

84. To promote Christianity and look after the children that nobody was prepared to 
support, she finally started her own ------------- community. 
1) religious 2) scientific 3) conscious 4) pacific 

85. Liam ---------- breaking the window, but I saw it with my own eyes and I’m sure he’s 
lying. 
1) composes 2) forbids 3) denies 4) informs 

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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86. He visited a psychologist for months as it was a terrible ------------ for him to accept his 
mother’s death. 
1) comparison 2) struggle 3) summary 4) capacity 

87. Since we cut down forests and build roads on the land where thousands of animals and 
plants live, some of them are in serious danger of --------------. 
1) destination 2) competition 3) impression 4) extinction 

 
 

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. 

 
During the 19th and early 20th centuries, a lot of children aged 5–14 from poor families 
worked in Western nations and their colonies alike in areas, such as agriculture, mining, 
manufacturing, construction, and domestic services. (88) ------------ the rate of child labor 
has fallen with the rise of household income, availability of schools and protective (89) ----
---------, this global issue still exists in rural areas and informal urban economies. Today, 
worldwide agriculture employs children in (90) ------------ that around one in four children 
is doing extreme forms of work in poor African and Asian countries. Surprisingly, most 
children are employed by their parents since they are paid much less, easy to discipline and 
more (91) ----------- to work. Thanks to social media and international campaigns, people 
are becoming more and more aware of the fact that child labor is particularly harmful (92) 
----------- children’s health and education. 
 

88. 1) As 2) Though 3) So 4) Whether 
89. 1) layers 2) features 3) functions 4) laws 
90. 1) such a large number 2) too large number   

3) so large number  4) large enough number 
91. 1) willing 2) emotional 3) private 4) voluntary 
92. 1) for 2) at 3) to 4) with 
 

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. 

 

Passage1: 

Researchers have talked about the effect of exercise on reducing the risk of a number of 
serious medical conditions, including heart diseases and high blood pressure. But, one 
thing you may not have heard is that it can greatly affect mental problems such as anxiety, 
depression, and even low self-confidence. It was previously thought that they could only 
be fixed with drugs or psychiatric help, but that does not seem to be the case.  

Regular exercise can be an effective tool when it comes to treating anxiety and 
depression. This has something to do with a phenomenon called the runner’s high, a 
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feeling of happiness runners get after having exercised for a long time. Exercise causes the 
brain to release dopamine. Dopamine plus a few other brain chemicals are feel-happy 
chemicals. When released by the brain, they make you feel happy. 

There are several mechanisms by which exercise increases your self-confidence. It helps 
you look better and feel fitter. It also enhances your mood and puts your mind in a more 
positive state. When you exercise, you feed your brain with valuable nutrients and oxygen 
that improves cognitive function. As a result, you tend to feel more focused, alert and 
smart. 

93. The main purpose of the passage is to discuss how ------------ 
1) the problem of low self-confidence is solved by dopamine.  
2) some serious medical conditions are cured by exercise. 
3) depression is fixed with drugs and psychiatric help. 
4) exercise strongly influences people’s mental health. 

94.  Which of the following statements is NOT supported by the passage? 
1) Exercise causes the heart to release a chemical called dopamine. 
2) When released, dopamine makes you feel happy. 
3) The danger of heart diseases is minimized by exercise. 
4) The happiness runners experience after exercise is the runner’s high. 

95. The word “treating” in paragraph 2 is closest in meaning to ------------  
1) existing 2) inventing 3) observing 4) curing 

96. According to paragraph 3, exercise improves people’s self-confidence by all the 
following mechanisms EXCEPT ------------ 
1) feeding the brain with valuable nutrients and oxygen. 
2) enhancing the mood and creating a positive state. 
3) reducing the risk of serious medical conditions. 
4) helping to look better and feel fitter in the society. 

 

Passage 2: 

The Internet is a way for computers around the world to exchange information. It started as 
a US secret research project in 1969, but was opened to the public in 1988. At first, it just 
carried emails and simple data files. However, the invention of the World Wide Web in the 
early 1990s brought it to the world’s attention.  

The World Wide Web is a standard way of making information available over the 
Internet. A user accesses information on the Web by using search engines. They are 
programs that help them find useful pages. When the user chooses words to search for, the 
computer requests data files, called web pages, from other computers on the Internet, 
called servers. Web pages include links that, when clicked, access related pages.  

The ability to find information through the World Wide Web is just one of many 
functions of the Internet. To enable increasingly popular real-time chat, text and voice 
messages can be sent by messenger programs. Music and video clips are also compressed 
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into manageable amounts of data to be sent over the Internet. And finally, exchanging 
computer game data allows players across the world to compete with one another. 

 
97. What is the best title for the passage? 

1) World Wide Web as a Secret Research Project 
2) The Use of Search Engines in Research 
3) How to Make Information Available  
4) Internet: Its History and Uses 

98. What does the underlined word “it” in paragraph 1 refer to? 
1) the Internet  2) project  
3) the World Wide Web  4) invention 

99. The writer’s main purpose in the second paragraph is ------------ 
1) to show the differences between web pages and servers. 
2) to give information on how users choose keywords to search on the Internet. 
3) to explain how the World Wide Web makes it possible to search for information. 
4) to help the readers find useful pages on the Web by using search engines. 

100. Which of the following statements is TRUE according to the passage? 
1) A user accesses information on the Web by searching words in a server. 
2) Web pages contain links that access related pages by clicking. 
3) To enable real-time chat, texts can be sent by email. 
4) The World Wide Web is a secret way of making information available. 

 



                                     شناسي زمين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 19صفحه 

  شود؟ شناسي انجام مي مطالعه منشاء پوكه معدني، در كدام شاخه علم زمين  -101
  شناسي رسوب) 4  ژئوشيمي) 3  پترولوژي) 2  شناسي اقتصادي زمين) 1

  شود؟ در هنگام مطالعه كيفيت هوا، از كدام مورد استفاده مي  -102
  ابر و مه) 4  رطوبت نسبي) 3  نقطه شبنم) 2  رطوبت مطلق) 1

  ها كاربرد دارد؟ صطالح در مورد دماي آب اقيانوسكدام ا  -103
  هيدروژئولوژي)  4  هيدروسفر) 3  استراتوس  ) 2  ترموكالين) 1

mدقيقه به طور كامل تخليه شود و آبدهي شير تخليه  5اگر يك منبع آب در مدت   -104
s

3
باشد، ظرفيت منبـع آب   6

  چند مترمكعب است؟
1 (3     2 (15    3 (18    4 (24   

  اند؟ ريشه گياهان در كدام منطقه واقع شده  -105
  زير سطح ايستابي)  4  منطقه اشباع) 3  منطقه تهويه) 2  حاشيه موئينه) 1

  شود؟ اصل ميكدام كاني از تبلور مواد مذاب ح  -106
  عقيق) 4  هاليت) 3  كائولن) 2  گوگرد) 1

  گذارد؟ جاي ميكدام جواهر بر روي بقيه اثر خراشيدگي بر  -107
  آمتيست) 4  ياقوت) 3  گارنت) 2  دركوهي) 1

  توان شناسايي كرد؟ كدام كاني را با استفاده از آهنربا مي  -108
  مانيتيت)  4  پيريت) 3  گالن) 2  هماتيت) 1

  هستند؟ Siها فاقد عنصر  انيكدام ك   -109
  گالن و اليوين) 4  فيروزه و گالن)  3  دركوهي و فيروزه) 2  اليوين و دركوهي ) 1

  عمق تشكيل كدام سنگ بيشتر است؟  -110
  ديوريت) 4  بازالت) 3  تراورتن) 2  پوكه معدني) 1

  كدام سنگ، فاقد كاني فلدسپات است؟  -111
  گنيس) 4  گرانيت) 3  آركوز) 2  پريدوتيت) 1

    ساز است؟  شكل روبرو بيانگر كدام عامل دگرگون  -112
       فشار همه جانبه) 1
    گرما) 2
    سياالت) 3
  دار فشار جهت) 4

  شود؟ در سطح زمين كدام كاني زودتر دچار هوازدگي مي  -113
  ارتوكالز) 4  بيوتيت) 3  پيروكسن ) 2  آمتيست ) 1

  سياره بيشتر از بقيه است؟ غلظت اتمسفر كدام  -114
  مريخ)  4  زحل) 3  عطارد) 2  زمين) 1

  ترين عناصر كدامند؟ در كل زمين، فراوان  -115
  منيزيم و اكسيژن) 4  آهن و اكسيژن) 3  سيليسيم و آهن) 2  اكسيژن و سيليسيم) 1

  كدام تغيير، بيانگر منطقه تغيير فاز است؟  -116
  اسپينل ←اليوين ) 4  كائولن ←فلدسپات ) 3  آراگونيت ←كلسيت ) 2  سرپانتين ←اليوين ) 1
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  هاي سنگ كره است؟ رشته كوه آپاالش، حاصل عملكرد كدام نوع حركت ورقه  -117
  اي واگراي قاره) 4  اي اقيانوسيهمگر) 3  اي همگراي قاره) 2  امتداد لغز) 1

  اي درست است؟ كدام گزينه در مورد رابطه سرعت امواج لرزه  -118
1 (P S L RV V V V> > >    2 (P L R SV V V V> > >  
3 (R L S PV V V V> > >    4 (S L P RV V V V> > >  

  ي گدازه كدام مورد بيشتر است؟هاي زير  را ذوب كنيم، گرانرو اگر سنگ  -119
  گرانيت) 4  گابرو) 3  بازالت ) 2  پريدوتيت ) 1

    در شكل روبرو، نوع تنش و نوع گسل كدام است؟  -120
  فشاري ـ عادي   ) 1
 كششي ـ عادي) 2
  فشاري ـ معكوس) 3
  كششي ـ معكوس) 4

  داد؟ ها را تشخيص باال و پايين اليه توان نميبا استفاده از كدام مورد،   -121
  بندي متقاطع چينه) 4  ها جنس اليه) 3  ريپل مارك) 2  فسيل) 1

  قدمت كدام سازند بيشتر است؟  -122
  ايالم) 4  سورگاه) 3  سروك) 2  كژدمي) 1

تـا  فاصله آن چـاه  . متر باشد 8درصد حفر شده باشد و عمق آخرين چاه  4اي به شيب  اگر رشته قناتي در دامنه  -123
  مظهر قنات چند كيلومتر است؟

1 (1  2 (/1 4  3 (2  4 (/3 2  
مربوط بـه   xدهد، اليه  شكل روبرو، برشي عرضي يك تاقديس را نشان مي  -124

  شناسي است؟ كدام دوره زمين
  اردوويسين) 1
  پرمين) 2
  ژوراسيك) 3
  كرتاسه) 4

  شود؟ مهاجرت ثانويه نفت در كجا انجام مي  -125
  سنگ بستر) 4  سنگ مخزن) 3  سنگ پوشش) 2  سنگ مادر ) 1
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aاگر   -126 = 3 42 2 a3باشد، حاصل  3   كدام است؟ 2
1 (24 3 2  2 (242 3  3 (244 3  4 (242 6  

3و مجموع جمله دوم و چهارم برابـر   18اگر در يك دنباله هندسي غير صعودي، مجموع جمله دوم و سوم برابر   -127  
  باشد، جمله اول اين دنباله كدام است؟

1 (−81  2 (−27  3 (−9  4 (− 1
27  
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yسهمي  mبه ازاء كدام مقادير   -128 (m )x mx m= + − + −26 2  ؟گذرد نميفقط از ناحيه اول  2
1 (( , )−6   2 (( , )− −8 6  3 (( , )−∞ −6  4 (( , )−∞ −8  

xاگر   -129 xlog log− +− =3 1 1
4 24 xlogباشد،  2 +8   كدام است؟ 15

1 (/1 5  2 (2  3 (/2 5  4 (3  

Aاگر   -130
 

=  
 

3 2
1 

A)باشد، معكوس ماتريس   I) +  

21   كدام است؟ 28

1 ( 
 
 

6 14
7 27  2 (− 

 − 

27 14
7 6  3 (− 

 − 

6 14
7 27  4 ( 

 
 

27 14
6 6  

 4تـوان گروهـي    آموز سال چهارم دبيرستان مـي  دانش 3آموز سال سوم دبيرستان و  دانش 4به چند طريق از بين   -131
  اي كه رهبر گروه از سال چهارم باشد؟ نفره انتخاب كرد به گونه

1 (1   2 (9  3 (8   4 (6   
  باشد، زاويه بين ارتفاع و نيمساز وارد بر وتر آن كدام است؟ 14°اي   الزاويه ترين زاويه مثلث قائم اگر كوچك  -132

1 (25  2 (28  3 (31  4 (34  

Aلث در مث  -133 BC
Δ

πبرابر ارتفاع وارد بر آن و زاويه مجاور به آن ضلع  4، يك ضلع، 
ترين زاويـه ايـن    بزرگ. است 12

  مثلث چند درجه است؟
1 (75  2 (9  3 (1 5  4 (135  

دهيم، اگر مسـاحت جـانبي حجـم حاصـل برابـر       از محور و به موازات آن را دوران مي cm2صله پاره خطي به فا  -134
cmπ   است؟ cm3باشد، حجم آن چند 212

1 (π12  2 (π24  3 (π36  4 (π72  
تـر قطـع    اي از رأس نزديـك  تر، ضلع روبرو را در چـه فاصـله   ، نيمساز داخلي كوچك7و  6، 4در مثلثي به اضالع   -135

  كند؟ مي
1 (/2 4  2 (/2 6  3 (/2 8  4 (3  

9اگر در يك نمونه   -136   دسـته،   4اي مربوط به جدول با تايي با نمودار دايره[ , )5 ،[ , )5 1 ،[ , )1 15  و[ , ]15 2 
]باشد، فراواني دسته،  11°و  6 ،°9 ،x°به ترتيب داراي زواياي  , )1 15 كدام است؟  

1 (1    2 (15    3 (25    4 (3     
  كدام است؟ 351، 352، 353، 354، 355، 356هاي  واريانس، داده  -137

1 (/2 5  2 (/2 9  3 (/3 2  4 (/3 5  
  باشند، كدام است؟  نفر از آنها در يك ماه به دنيا آمده 2كه حداقل احتمال اين . اند نفر روي يك نيمكت نشسته 4  -138

1 (41
96  2 (83

192  3 (43
96  4 (85

192  

xاي كه  به گونه yمجموعه مقادير   -139 y+ > xو  3 y− >11   باشد، كدام است؟ 2
1 (y > −5  2 (y− < < −5 1  3 (y− < <1 8  4 (y < 8  

tan)حاصل   -140 )( tan )° − − °11 1 1 25 كدام است؟  
1 (−2  2 (/−1 5  3 (−1  4 (2  
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بار تيراندازي او  5درصد باشد، و احتمال اولين بار به هدف زدن پس از  2اگر احتمال به هدف زدن شخصي برابر   -141
  چند درصد است؟

1 (/8 12  2 (/81 92  3 (/83 42  4 (/85 13  

حاصل   -142
x

xlim
cos x+→−π

+ π
  كدام است؟ 1+

1 (−∞  2 (−1  3 (1  4 (+∞  

تابع  aام مقدار به ازاء كد  -143
x ; x
x

ax ; x

 − >
 −
 + ≤

32 84 2
1 8

  ؟نيستپيوسته  در  

1 (a ≠ − 1
12  2 (a ∈  3 (a ≠ − 1

48  4 (a ∈∅  

sinمعادلة   -144 x sin xcos x=5 2 ]در  3 , ]π2 چند ريشه دارد؟  
1 (8  2 (9  3 (1  4 (11  

اگر   -145
x

f (x)lim
x→

− =
−2

4 و  32
x

g(x)lim
x→

− =
−4

8 gofباشد، مشتق  54 (x)  درx =   است؟ كدام 2

1 (5
3  2 (15  3 (3

8  4 (24  

fاگر   -146 (x) ax b= + ،g(x) x x= −2 gofو  3 (x) x x= + −29 3   كدام است؟ bباشد، 2
   2)4  1−) 3  2يا  1) 2  -2يا  -1) 1

سـيب آنهـا    %5و  1 ،7%%دهـد كـه    صندوق سيب مـي  1و  5، 4مزرعه وجود دارد كه به ترتيب  3در روستايي   -147
  رد كه بدون لك باشد؟كنيم، چند درصد احتمال دا سيبي از اين روستا انتخاب مي. دار است لك

1 (9  2 (91  3 (92  4 (93  
fاگر   -148 (x) x x= g(x)و  3+ x= +3 fباشد، حاصل  1 og( )−1   كدام است؟ 3

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

اگر   -149
x

ax bxlim
x→

+ + =
−

2

1
4

1 12 باشد، حاصل  1
x

bx xlim
x ax→−∞

+
−

2
2

4
34

  كدام است؟ 

1 (34
7  2 (  3 (− 1

34  4 (− 1
7  

xمعادله خط مماس بر   -150 y y x+ =32 در نقطه به عرض يك بر منحني محور طـول را در كـدام نقطـه قطـع      57
  كند؟ مي

1 (459
8  2 (51  3 (/45 9  4 (459

11  

fكدام گزينه طول نقطه بحراني تابع   -151 (x) x x x= − 3 262   است؟ 7
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

yتابع   -152 x ax x b= + + +3 a. كمترين شيب خط مماس را دارد) 1و  2(در نقطه  2 b− كدام است؟  
1 (−6  2 (1  3 (3  4 (5  
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xدر هذلولي   -153 y x y− + + + =2 24 3 8 12 4 خروج از مركز كدام است؟ ،  

1 (1
2  2 (2

2  3 (5
2  4 (7

2  

  گذرد، كدام است؟ مي) 3−و  (و ) 2−و  1(، )6و  3−(اي كه از نقاط  مركز دايره  -154
1 (( , )−1 3  2 (( , )−1 3  3 (( , )−2 1  4 (( , )−3 1  

اگر   -155
cos x ( t)dtF(x)

t

+=
−

 2
1

1
  كدام است؟ F'(x)باشد،  

1 (xcos− 22 2  2 (xsin− 22 2  3 (tan x  4 (cot x  
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  .داراي طناب عصبي ـ دفاع اختصاصي دارد) 1
  .با توانايي پس زدن اندام پيوندي ـ فاقد ايمني سلولي است) 2
  .قادر به انجام انعكاس نخاعي ـ چندين نوع بافت پيوندي دارد) 3
  .كند اصي ـ طي ميوز گامت توليد ميبا دفاع غير اختص)  4

  .............جاندار مورد مطالعه ........... جاندار مورد مطالعه بيدل و تيتوم ) در(  - 157
  .گيرد همانند ـ فيرتزونت، توليد دوك تقسيم درون هسته صورت مي) 1
  .ودش هايي با توان لقاح مي آرتور، ميوز منجر به توليد سلولبرخالف ـ رابرت مك) 2
  .گيرد همانند ـ الكساندر فلمينگ، از نظر درخت تبار زايشي در يك شاخه قرار مي) 3
  .هاي ديپلوئيد تشكيل شده است اش عمدتاً از ياخته ـ اسكينر، پيكر پر سلولي برخالف ) 4

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -158
  .كنند شيم آبكش را توليد ميهاي پاران هاي مورد نياز سلول هاي همراه پروتئين سلول) 1
  .باشد هايي از سلولز در ديواره خود مي اي، هر سلولي كه بتواند فتوسنتز انجام دهد، قطعاً داراي اليه در يك گياه تك لپه) 2
  .پوشاند ها را مي هاي هوايي سطح همه سلولاليه كوتيكولي موجود در اندام) 3
  .وند چوبي باريك است و انتهاي مخروطي شكل داردآ اي علفي، هر سلول  در يك گياه دو لپه) 4

در چرخه توليدمثل جنسي اسپيروژير، ترتيب مراحل زير از راست به چپ در كدام گزينه به درستي ذكر شده   - 159
  است؟

  هاي هاپلوئيد به يكديگر پيوستن هسته) ب  از بين رفتن ديواره سلولي) الف  
  هاي هاپلوئيد ميتوزهاي متوالي سلول) د  تاهاي هم كنار هم قرار گرفتن كروموزوم) ج  
  ب ـ ج ـ د ـ الف)  4  ـ ج ـ ب ـ د الف ) 3  ب ـ الف ـ د ـ ج ) 2  ـ ب ـ ج ـ د  الف) 1

  ...........در هر گياهي كه   -160
  .شود هاي چرخه كالوين انجام مي هاي پارانشيم واكنش كند، قطعاً در همه ياخته اسپوروفيت كامالً مستقل رشد مي) 1
  .باشند اي به اسپوروفيت وابسته است، هر دو نوع گامت نر و ماده قادر به شنا مي گامتوفيت در دوره) 2
  .شوند ها طي تقسيمي فاقد قابليت ايجاد نوتركيبي، توليد مي اسپوروفيت به گامتوفيت وابسته است، گامت) 3
  .شود ه خارج ميكند، رويان با رشد از درون دان گامتوفيت كامالً مستقل رشد مي) 4
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  .............عامل مولد تب خال در آدمي   -161
  .شودكند كه ياخته ميزبان تخريب نمي قدري آهسته همانندسازي ميبه) 1
  .شود ها با چرخه ليزوژني و گاهي با چرخه ليتيك تكثير مي درون برخي نورون) 2
  .گردد مي با افزايش درجه حرارت بدن، دچار افزايش متابوليسم و تكثير) 3
  .شود همانند عامل جنون گاوي به كمك ساختاري داراي پيوند پپتيدي، توليد مي) 4

  ...............قطعاً ........... هورمون .......... در بدن يك فرد سالم   -162
  .شود افزايش هر ـ مترشحه از بخش قشري غده فوق كليه ـ باعث افزايش گلوكز خون مي) 1
  .گيرد اتيروئيدي خون ـ به دنبال افزايش كلسيم خون صورت ميكاهش ـ غده پار) 2
  .گيرد هاي حل شده در پالسما صورت مي افزايش ـ ضد ادراري ـ به دنبال كاهش مقدار يون) 3
  .شود كاهش هر ـ مترشحه از غده تيروئيدي ـ باعث كاهش متابوليسم بدن مي) 4

هر جانوري كه هنگام تولد واجد حفره گلويي است، ) در(«كند؟  كدام گزينه جمله مقابل را به درستي تكميل مي  -163
  »..............قطعاً 

  .اي نيمه جامد است در اسكلت خود نوعي بافت پيوندي با ماده زمينه) 1
  .كند ترين نوع ماده نيتروژني دفعي را دفع مي داراي لقاح خارجي بوده و سمي) 2
  .كند خون تيره از هر حفره قلب عبور مي) 3
  .گيرد اي در بخش مياني بدن صورت مي تنفس از طريق انقباض ماهيچه) 4

  ...........توان گفت  هاي مختلف مي در رابطه با عوامل جدا ماندن خزانة ژني گونه  -164
  .تمام اين عوامل در تمامي فرمانروهاي جانداران قابل مشاهده و بررسي است) 1
  .زيگوتي نقش دارندزيگوتي و هم پسسرده هم عوامل پيش هاي مختلف يك هاي گونه بين قورباغه) 2
  .جدايي مكانيكي مربوط به جانداراني است كه لقاح از نوع داخلي دارند) 3
  .نوع عامل جدايي در اسب و االغ با دو گونه جاندار مورد مطالعه هوگو دووري شبيه به هم است) 4

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -165
  .شود ساز باعث توليد نوعي هورمون استروئيدي مي هاي بينابيني لوله اسپرم با اتصال به سلول LHن هورمو) 1
  .كنند هاي اسپرم قابليت حركت پيدا مي هاي اپيديديم به دنبال ايجاد تاژك، سلول در لوله) 2
  .قادرند با تقسيم، نوتركيبي ايجاد كنند هايي ها، ياخته خورده درون كيسه بيضهپيچ در هر لوله) 3
سـاز، باعـث توليـد هورمـون      هـايي خـارج از لولـه اسـپرم     اتصال نوعي هورمون هيپوفيز پيشين به گيرنده خود در غشاء ياخته) 4

  .شود تستوسترون مي
  ...........اي مژكدار موجود در  هاي گيرنده گفت در انسان، سلول توان نمي  -166

  .شوند هاي شيميايي ويژه باز مي داري هستند كه با اتصال مولكول هاي دريچه داراي كانالحفره بيني، ) 1
  .تري دارندهايي مستقرند كه همگي اندازه بزرگهاي چشايي، در كنار سلول جوانه) 2
  .شوند ها تحريك مي بخش دهليزي گوش، به دنبال حركت مژك) 3
  .باشند ر مركز حفره در تماس ميبخش حلزوني گوش، با ماده ژالتيني موجود د) 4

  .............شود  در چشم انسان، اولين بخشي كه باعث همگرايي نور مي  -167
  .با تغيير قطر خود در انجام عمل تطابق نقش دارد) 1
  .هاي باكتري را تخريب كند تواند غشاء سلول در سطح خود آنزيمي دارد كه مي) 2
  .كنند ي نوعي مولكول سه كربني از گلوكز توليد ميهاي هاي آن با انجام واكنش سلول) 3
  .شود از خون تغذيه مي  اي منشاء گرفته اي شفاف و ژلهتوسط ماده) 4
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داري كه در يك بازه كوتاه از حيات خود داراي آبشش است، كدام گزينه به درستي بيان شده  درباره هر جانور مهره  -168
  است؟

  .باشند يش از يك حفره دارند، داراي اسكلتي از جنس استخوان و ماهيچه ميهمانند همه جانوراني كه قلبي ب) 1
  .رسد هاي قلب فقط خون پر اكسيژن مي كه امكان توليدمثل جانور فراهم باشد، به سلولدر زماني) 2
  .شود هاي موجود در ژنوم آن بيان مي هاي بدن خود، همه ژن در نوعي از سلول) 3
  .شود هاي درون سلول انجام مي ي به دنبال تشكيل وزيكولهمواره گوارش مواد غذاي) 4

ساز يك مرد جوان بالغ، چند مورد به درستي بيان شده  درباره هر سلول اسپرماتوسيت موجود در لوله اسپرم  -169
  است؟

  .باشد مي DNAهاي  تعداد سانترومرهاي موجود در اين سلول كمتر از نصف تعداد مولكول) الف  
  .هايي است كه در ساختن ساختارهايي فاقد غشاء در سلول اسپرم نقش دارند داراي ژن) ب  
  .هاي الزم براي انجام لقاح موفق درون وزيكولي جمع شده است در سيتوپالسم آن همه آنزيم) ج  
  .ي وجود داردهاي دو كروماتيد شود كه درون آن دو هسته با كروموزوماز سيتوكينز سلولي حاصل مي) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ها به درستي بيان شده است؟ كدام گزينه درباره اثر انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته در جمعيت  -170
  .دار و در جهت آستانه سمت راست است اثر انتخاب طبيعي بر اندازه بدن اكوئوس از نوع جهت) 1
  .اند شبيه اثر آن بر اندازه منقار سهره كامرون باشدتو اثر انتخاب طبيعي بر ساختارهاي وستيجيال مي) 2
  .شود دهنده نوعي اثر انتخاب طبيعي هستند كه باعث كاهش تنوع طي زمان مي هاي زنده نشان فسيل) 3
  .هاي ژني است شود كه نتيجه آن جدايي خزانه شرايط ناهمگن محيطي منجر به نوعي انتخاب طبيعي مي) 4

  .............ز آكسون يك نورون حركتي، در يك گره رانويه ا   -171
  .شود هاي سديم به درون سلول از طريق نوعي پروتئين اختصاصي و در خالف جهت شيب غلظت، انجام مي همواره ورود يون )1
  . كند كند كه شكل فضايي آن تغيير مي ها از عرض غشاء، پروتئيني دخالت مي جايي يون همواره در جابه) 2
  .كند جايي دو يون پتاسيم سه يون سديم را به سلول وارد مي آرامش، پمپ سديم پتاسيم با جابه حين پتانسيل) 3
  .هاي سديم به سلول است حين پتانسيل عمل، خروج يون پتاسيم از سلول همزمان با ورود يون) 4

  ...............ها،  كننده فاضالب در يك باكتري تصفيه  -172
  .شود مصرف مي +NADز در واكنش سوم گليكولي فقط) 1
  .هاي اسپيروژير، در غشاء تيالكوئيدها وجود دارد قطعاً نوعي مولكول مشابه كلروفيل فتوسيستم) 2
  .شود توليد مي ATPفقط به دنبال جذب نور خورشيد، مولكول ) 3
  .شوند حلقوي ساخته مي DNAهاي موجود در  نتز با رونويسي از ژنهاي فعال در فرايند فتوس قطعاً همه آنزيم) 4

هاي اين جمعيت ماده بال  درصد جمعيت نرها، بال كوتاه دارند، چه نسبت از ملخ 16ها،  در جمعيتي متعادل از ملخ  -173
  ؟)باشد صفت اندازه بال اتوزومي مي(باشند  بلند مي

1 (8
1   2 (16

1   3 (42
1   4 (24

1   

  ............كارديوگرام مردي سالم و در حال استراحت در الكترو  -174
  .تيره بطن راست وجود داردشود كه مانعي براي خروج خون  زماني مشاهده مي QRSآغاز موج ) 1
  .يابد ، مقدار خون درون بطن چپ كاهش ميTبالفاصله پس از پايان موج ) 2
  .باشد اي دهليزها در بيشترين حالت خود مي ، طول تارهاي ماهيچهPزمان با پايان ثبت موج  هم) 3
  .يابد ها افزايش مي ها، حجم خون بطن انقباض بطنبالفاصله پس از آغاز ) 4
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  ...............ايمني حاصل از ............... در ايمني ناشي از   - 175
  .شود هاي خاطره در بدن توليد مي سرم همانند ـ واكسن، سلول) 1
  .شوند ژن به بدن همانند ـ سرم، ماكروفاژهاي درون بدن فعال مي كردن آنتيوارد) 2
  .شود ژن به بدن، نوعي پالسموسيت اختصاصي در بدن توليد ميكردن آنتيبرخالف ـ وارد سرم) 3
  .شوند ها وارد عمل مي پادتن  واكسن برخالف ـ سرم،) 4

  ............امكان .......... هاي  در ساختار پر مانند ايجاد شده طي بيان ژن  -176
  .در آدمي ـ شكست پيوند هيدروژني وجود ندارد L1پروتئين ريبوزومي ) 1
  .تين به سيترولين در نوروسپورا ـ فعاليت آنزيمي غير پروتئيني وجود داردمربوط به تبديل اورني) 2
  .پليمراز توليد شده در ريبوزوم يوكاريوتي وجود ندارد RNAعامل گال گياهي ـ فعاليت ) 3
  .استر وجود داردمك ايجاد شده طي درون همزيستي ـ توليد همزمان پيوند پپتيدي و فسفودياولين اندا) 4

  .............كند  در هر جانوري كه براي توليد يك جنس همواره از بكرزايي استفاده مي  -177
  .پوشيده شده استگيرد كه سطح آنها با مايعي  هايي صورت مي همانند انسان، تبادل گازهاي تنفسي از طريق سلول) 1
  .شوند هاي يك طرفه از بدن خارج مي برخالف پالناريا، مواد دفعي بدن از طريق لوله) 2
  .انداز رونويسي از چندين ژن را كنترل كند همانند پالسموديوم، ممكن است يك راه) 3
  .شود اي، درون مايعات بدن گازهاي تنفسي يافت نمي برخالف جانوراني با قلب دو حفره) 4

درباره هر واكنش دفاعي براي بيرون راندن عوامل بيگانه از مجاري تنفسي، كدام گزينه به درستي بيان شده   - 178
  است؟

  .شود با باال رفتن زبان كوچك، مسير بيني بسته مي) 1
  .شود باال رفتن حنجره موجب خروج هواي مجاري تنفسي از طريق ناي مي) 2
  .سازد امل بيگانه از طريق دهان را ممكن ميباال رفتن اپيگلوت امكان خروج عو) 3
  .ممكن است عوامل بيگانه به صورت غير ارادي بلعيده شوند) 4

  .است نشدهدر نظر گرفته ............... در يك نوعي از الگوي رشد جمعيت كه   -179
  شود، عوامل وابسته به تراكم افزايش تعداد بالفاصله باعث كاهش آهنگ رشد مي) 1
  فراد جمعيت رقابتي بر سر منابع موجود در كنام وجود ندارد، تفاوت آهنگ تولد و آهنگ مرگ و ميربين ا) 2
  هاي مختلف در نظر گرفته نشده، تغييرات احتمالي در گنجايش محيط كنش ميان گونه برهم) 3
  پيوسته نبودن رشد جمعيت  شود، كاهش اندازه جمعيت از حد خاصي باعث كاهش بقاء مي) 4

  ............ها  ر فرايند همانندسازي در يوكاريوتد  -180
  .همانند فرايند رونويسي، باز شدن دو رشته مولكول تحت تأثير فعاليت آنزيم هليكاز است) 1
  .شود ها، تعداد زيادي فسفات آزاد به مايع درون هسته اضافه مي برخالف پروكاريوت) 2
  .گيرد اي صورت مي چرخه ياخته برخالف فرايند رونويسي، همواره در مرحله دوم) 3
  .بعدي اختصاصي استهاي هيستون حاصل فعاليت آنزيمي با شكل سه ها، جدا شدن پروتئين همانند پروكاريوت) 4

  ..............قطعاً ............ در دستگاه تنفس انسان برخالف   -181
  .شود بيستون بتوالريا ـ اكسيژن هوا به فضاي بين سلولي وارد مي) 1
  .شود ها باعث ورود و خروج هوا به درون مجاري تنفسي مي سهره ـ تغيير در اندازه شش) 2
  .كند كوسه ماهي ـ هر مولكول اكسيژن براي رسيدن به خون از دو اليه بافت پوششي عبور مي) 3
  .شود اكسيدكربن از محيط داخلي بدن در جهت شيب غلظت انجام مي پالناريا ـ خروج دي) 4
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  .............روده باريك انسان، هر  در  -182
  .كند ماده براي يك آنزيم پروتئيني عمل ميمولكول آزاد شده با جايگاه فعال، به عنوان نوعي پيش) 1
  .شودساز به درون لوله گوارش آزاد ميپارها، قطعاً به صورت پيشكننده پيوند بين تك آنزيم تجزيه) 2
  .شود ه انقباضي، از پيلور دور ميجايي يك حلق حركت حاصل از جابه) 3
  .شود هاي ريز پرزدار، به نوعي رگ ته بسته وارد مي ماده جذب شود توسط سلول) 4

از آميزش كبوتر نر منقار بلند بال كوتاه با كبوتر منقار كوتاه بال بلند، در نسل اول همه كبوترها منقار كوتاه و بال   -183
هاي نسل دوم ديده شود، چه نسبت از كبوترهاي نسل دوم، منقار  اه فقط در مادهاگر كبوتر بال كوت. اند كوتاه شده

  بلند بال كوتاه خواهند بود؟

1 (3
4  2 (9

16  3 (3
12   4 (3

16  

  رپس تناسلي، چند مورد از موارد زير درست است؟براي توليد واكسن ضد عامل ه  -184
زا  اي كه توان توليد انتهاي چسبنده داشته باشد، بر روي ماده وراثتي سلول بيماري از آنزيم محدودكننده) الف  

  .شود استفاده مي
، رونويسي از ژن پروتئين سطحي عامل بيماري را انجام IIپليمراز RNAهاي يوكاريوتي با آنزيم  سلول) ب  

  .دهند مي
هايي است كه در ماده وراثتي آن  شود، داراي پروتئين ويروس عامل آبله گاوي كه به عنوان واكسن تزريق مي) ج   

  .وجود ندارد
  .هاي زنده نيست نيازي به كلون شدن ژن پروتئين سطحي عامل هرپس تناسلي توسط سلول) د  
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

مرحله ............ در توليد يك پروتئين تك زير واحدي انساني توسط يك باكتري از طريق مهندسي ژنتيك، در   -185
...........  

  .شود پالسميد از يك جا برش داده مي DNAاولين ـ ژن مورد نظر همانند ) 1
  .شود يجاد منفذ در ديواره و غشاء باكتري استفاده ميآخرين ـ از ابزارهايي براي ا) 2
  .شود اولين ـ قطعاً نوعي آنزيم دفاعي از همان باكتري مورد استفاده باعث برش پالسميد آن مي) 3
  .گيرد اصلي باكتري مورد استفاده قرار مي DNAهايي از  آخرين ـ محصوالت نهايي ژن) 4

  ................اي از ماهيچه سريني، به هنگام  گفت در يك تار ماهيچه توان نمي  -186
  .شوند هاي روشن موجود در ساركومر كوتاه مي انقباض، همه بخش) 1
  .شود هاي اكتين و ميوزين بلندتر مي كننده رشته پوشاني هاي هم استراحت، بخش) 2
  .شود هاي تيره افزوده مي خشهاي روشن ساركومر به طول ب انقباض، با كوتاه شدن بخش) 3
  .شود ساركومر افزوده مي Zاستراحت، به فاصله بين دو رشته اكتين متصل به يك خط ) 4

  ..............در اوگلنا،   - 187
  .باشد هر رشته اوليه حاصل از رونويسي، با رشته مكمل الگوي ژن خود، مكمل مي) 1
  .موجود در سلول، چهار انتهاي آزاد دارد DNAهر مولكول ) 2
  .شود هاي مضاعف شده، سازماندهي مي به كمك ساختارهاي غشاءداري جدا شدن كروماتيدهاي كروموزوم) 3
  .شود ها در دو اندامك مولكول آب ساخته مي جايي الكترون به دنبال جابه) 4
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و سالم و  −B، صاحب يك پسر با گروه خوني −Aو  +ABتيب با گروه خوني پدري هموفيل و مادري سالم به تر  -188
در اين خانواده، احتمال تولد دختري مبتال به هموفيلي با گروه خوني . باشند پسري ديگر مبتال به هموفيلي مي

  ادر چقدر است؟متفاوت از پدر و م

1 (5
32  2 (3

32   3 (5
16  4 (3

16  

  .............هاي يك فرد سالم،  در كليه  -189
  .كنند يني و گليكوپروتئيني عبور ميآمينواسيدهاي موجود درون نفرون براي برگشت به خون، از درون دو شبكه پروتئ) 1
  .هاي نورون، با شبكه مويرگي احاطه شده است اطراف همه بخش) 2
  .اي كه بدون اعمال فشار تراوشي به فضاي درون نفرون وارد شده است، قطعاً از سرخرگ وابران عبور كرد هر ماده) 3
  .هاي پوششي ديواره كپسول بومن عبور كرده است الي سلول بهشود، قطعاً از ال اي كه با بازجذب به نفرون وارد مي هر ماده) 4

و در  Rدر آلبومن دانه اول، دو الل . هاي متفاوت، دو دانه توليد شده است از آميزش دو گياه گل ميموني با رنگ  -190
  ها، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره اين دانه. شود مشاهده مي Wو Rپوسته دانه دومي، دو الل

  .در ساقه روياني دانه اول قطعاً دو الل مربوط به رنگ قرمز وجود دارد) 1
  .باشد مي RWژنوتيپ ريشه رويان دانه دوم قطعاً ) 2
  .شود مشاهده مي Wو  Rشود، قطعاً دو الل  هايي كه تتراد در آنها تشكيل مي ختهاگر دانه دوم رشد كند، در يا) 3
  .ها وجود دارد در دانه اول فقط دو نوع ژنوتيپ متفاوت در بين ياخته) 4

  كند؟ كدام گزينه به عبارت درستي اشاره مي  -191
  .است) چهريشه(هاي روي كره زمين، ظهور ريشة روياني  زني در تمام گياهان موجود در خشكي نهاولين عالمت جوا) 1
  .پذيرد ها درون تخمدان پايان مي زندگي هر بوته گياه آگاو، در سال آخر از فعاليت خود با توليد دانه) 2
  .شود مايز نيافته به نام كالوس توليد مياي ت دار بالغ، توده هاي مريستمي گياه دانه از تمايز زدايي و تكثير سلول) 3
  .پنبه وجود آورددر سطح خارجي ساقه گياهي چوبي چند ساله، امكان مشاهده اپيدرم و بافت چوب) 4

  هايي كه در بدن انسان توانايي توليد گليكوژن دارند، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره همه سلول  -192
  .گيرنده اختصاصي در سطح سلول دارند براي هورمون گلوكاگون) 1
  .باشند قادر به انجام فرايند همانندسازي در طول حيات خود مي) 2
  .هوازي گيرنده الكتروني مورد نياز خود را تأمين كنند در كمبود اكسيژن قادرند از مسيرهاي بي) 3
  .كند باشند كه در گوارش ليپيدها ايفاي نقش مي اي مي متعلق به غده) 4

  ............مطابق نظريه تركيبي انتخاب طبيعي   - 193
  .تواند حاصل اثر انواعي از انتخاب طبيعي باشد گوناگوني ژني در افراد جمعيت، مي) 1
  .شود هاي داروين توضيح داده مي ساز و كار انتخاب طبيعي توسط يافته) 2
  .شود يعلت تغيير رنگ هر پروانه بيستون بتوالريا، تغييرات محيطي فرض م) 3
  .شود تفاوت در شايستگي تكاملي افراد، باعث تغيير فراواني نسبي صفات جمعيت مي) 4

  ................تعلق ............. برخالف خرس به ..............   -194
  .عنكبوت ـ راسته گوشتخواران ـ ندارد) 2    .ـ دارد Canisگرگ ـ تيره ) 1
  .سگ ـ رده پستانداران ـ ندارد) 4  .ـ شاخه طنابداران ـ داردكوسه ماهي ) 3

  ..............هاي تعادلي  جمعيت........... طلب هاي فرصت در جمعيت  - 195
  .برخالف ـ مرگ و مير افراد معموالً با فرايند انتخاب طبيعي قابل توجيه است) 1
  .همانند ـ ممكن است طول عمر افراد بيش از يك سال باشد) 2
  .رسد هاي خاصي اندازه جمعيت به گنجايش محيط مي برخالف ـ فقط در زمان) 3
  .همانند ـ نوع اثر جمعيت بر روي انتخاب طبيعي، جنبة مهمي از مقايسه است) 4
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  ...............هاي مريستمي  اي، سلول در يك گياه علفي دو لپه  -196
  .اي از چرخه سلولي به مرحله همانندسازي اختصاص دارد يمي، بخش عمدههاي پارانش ريشه، نسبت به سلول) 1
  .باشند هاي سطح گياه مستقر مي ساقه، فقط در جوانه) 2
  .شوند ها كشيده مي هاي تك كروماتيدي به سمت سانتريول در حين تقسيم قطعاً پس از تقسيم سانترومرها، كروموزوم) 3
  .شوند خود محافظت ميهاي اطراف  فقط در ريشه توسط سلول) 4

  »..........هورمون آبسيزيك اسيد.............. هورمون « كند؟ تكميل مي نادرستيچند مورد جمله مقابل را به   -197
  .اتيلن برخالف ـ در رسيدن ميوه موثر است) الف  

  .شوداكسين همانند ـ از هر جوانه موجود بر روي ساقه توليد مي) ب   
  .هاي گل نقش داردـ شادابي شاخه ژيبرلين بر خالف) ج  
  .ها در شرايط نامساعد محيطي موثر استسيتوكينين همانند ـ در انتقال يون) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

مربوط باشد، ............ كه دودمانه مقابل به يك صفت در صورتي  -198
  ............مشخص ............ ژنوتيپ فرد 

  .باشد ـ مي 16برخالف فرد  13اتوزومي مغلوب ـ ) 1
  .باشد ـ نمي 19برخالف فرد  17اتوزومي غالب ـ ) 2
  .باشد ـ مي 18همانند فرد  1وابسته به جنس مغلوب ـ ) 3
  .باشد ـ نمي 12همانند فرد  7وابسته به جنس غالب ـ ) 4
  
  
  
  
  
  
  

  كند؟ مي چند مورد از موارد زير به عبارت درستي اشاره  -199
  .دهند گيرند، اغلب تخمير الكلي انجام مي مخمرهايي كه در دستگاه فرمانتور مورد استفاده قرار مي) الف  
  .كننده نيتروژن هستند هاي مهم تثبيت هايي از باكتري هاي روي ريشه يك بوته سويا، حاوي گونه غده) ب  
  .تواند يكسان باشد باكتري توليدكننده بوتانل، ميهاي غير گوگردي ارغواني و  منبع تأمين الكترون باكتري) ج  
با آدمي رابطه همزيستي برقرار   ترين نوع مسموميت غذايي، باكتري عامل ديفتري برخالف باكتري عامل شايع) د  

  .كند مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ».............. ،يسلول جانور كيدر غشاء « كند؟ يم ليتكم ينادرستجمله مقابل را به  نهيكدام گز  - 200
 .شود يكلسترول مشاهده م يها و مولكول يسراسر يها نيپروتئ زيآبگر يها بخش نيتماس ب) 1
 .اتصال داشته باشد تواند يغشاء م يرونيبا هر مولكول موجود در سطح ب دراتيكوتاه كربوه يها رهيزنج) 2
 .رديگ يغشاء قرار م يهاديپيفسفول زيآبگر يها از مولكول كلسترول در كنار دم يبخش بزرگ) 3
  .باشند يدر تماس م يديپيفسفول يها آبدوست مولكول يها با بخش يسطح يها نيپروتئ) 4
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دهنده نوسان دماي بدن  نمودار روبرو نشان  -201
شخصي است كه به تازگي از آفريقا 
برگشته است و در آزمايش خون او، درون 

هاي قرمز پالسموديوم ديده شده  گويچه
 نادرستم گزينه در اين باره كدا. است
  است؟

  
  

  .هاي بافت پيوندي فرد، مروزوئيت به گامتوسيت نمو يابدممكن است درون برخي سلول) 1
  .كند مشتقات نوعي ماده شيميايي كه اولين بار از گياهي بدون كامبيوم تهيه شد، به درمان كمك مي) 2
  .روزوئيت به مروزوئيت را مشاهده كردتوان در بدن اين فرد، تبديل اسپ به طور معمول نمي) 3
sتواند فرزندي با ژنوتيپ  اين فرد در صورت بهبودي، به طور معمول نمي) 4 sHb Hb داشته باشد.  

هاي زير به  چند مورد از عبارت. كروموزومي ايجاد شده است 21هايي با رويان  از آميزش دو گياه گل مغربي، دانه  -202
  بيان شده است؟درستي 

  .باشند كروموزومي مي n2هاي پوسته دانه قطعاً  ها سلول در اين دانه) الف  
  .ها سه نوع سلول از نظر تعداد كروموزوم وجود دارد قطعاً در اين دانه) ب  
  .بل انتظار استها قا هاي دو حلقه متفاوت از گل به دنبال رشد اين دانه، تشكيل تتراد در سلول) ج  
  .ها ممكن است از لقاح دو سلول با تعداد كروموزوم يكسان حاصل شده باشند هاي تخم تريپلوئيد در اين دانه سلول) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  رو، كدام گزينه درست است؟   با توجه به تصوير روبه  -203
هـاي فتوسـنتزي ميـوه دارد،     ي رنگيـزه در اين گياه، توليد هورموني كه اثري مخالف سـيتوكينين بـر رو  ) 1

  .يابد كاهش مي
  .پس از بريدن بخشي از لولة گوارش، سرعت خروج مواد از آن با سرعت حركت آن در آوند گياه برابر است) 2
  .ها تراكئيدها بگذرد تا به محل مورد نظر براي تغذيه برسد الي سلول خرطوم جانور بايد از البه) 3
  .هاي فاقد پرتوپالسم را نشان دهد تواند سرعت حركت مواد در آوندهايي با سلول ميبرخالف آشام سنج، ن) 4

  ............قطعاً ............. در بدن انسان،   -204
  .شود هاي متصل به شبكه آندوپالسمي زبر توليد مي هموگلوبين همانند ميوگلوبين ـ توسط ريبوزوم) 1
  .يابد ر به دو اتم اكسيژن اتصال ميميوگلوبين برخالف هموگلوبين ـ حداكث) 2
  .هموگلوبين برخالف ميوگلوبين ـ در ذخيره اكسيژن نقش دارد) 3
  .باشد اكسيدكربن مي شود كه قادر به توليد دي اي يافت مي ميوگلوبين همانند هموگلوبين ـ در ياخته) 4

  »...............مشخص شد كه ..... ....در آزمايش « كند؟ كدام  گزينه جملة مقابل را به درستي تكميل مي  -205
  .اي كمتري دارد ژوزف كانل ـ هر جانداري كه كنام واقعي آن بتواند تغيير كند، نسبت به گونه ديگر تراكم رنگيزه) 1
  .هاي گياهي منطقه بيشتر است ديويد تيلمن ـ هر چه مقدار گاز نيتروژن جذب شده توسط ريشه بيشتر باشد، تنوع گونه) 2
اي كه با كارايي بيشتري از منابع استفاده كند، ممكن است باعـث حـذف    ت پاين ـ همانند يكي از آزمايشات گاوس ـ گونه  رابر) 3

  .رقابتي شود
  .تري دارند كنند، نسبت به سايرين كنام واقعي كوچك هاي باالتر نوعي درخت بازدانه استفاده مي هايي كه از دانه مك آرتور ـ سسك) 4
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 31صفحه 

xبه صورت  SIدر حال حركت است در  xمكان ـ زمان حركت متحركي كه روي محور  معادله   -206 t= −2 . اسـت  16
  جايي متحرك در دو ثانيه سوم حركت اين متحرك چند متر است؟ جابه

1 (−6  2 (+6  3 (−4  4 (+4  
 m2و در ثانيه چهـارم حركـت خـود     m1در ثانيه دوم حركت خود  vمتحركي با شتاب ثابت و سرعت اوليه   -207

  چند متر بر ثانيه است؟ سرعت اوليه متحرك. شود ا ميج جابه
1 (22  2 (16  3 (6  4 (12  

چند ثانيه پس از رهاسازي اين گلولـه، گلولـه   . شود سطح زمين و از حال سكون رها مي m18اي از ارتفاع  گلوله  -208
/ديگري كه در ارتفاع  m1 1 25  از سطح زمين است را رها كنيم تا دو گلوله همزمان با هم به سطح زمين برسند؟

m(g )
s

= 21  
1 (1  2 (/1 5  3 (2  4 (/2 5  

شود و جسم به حال سـكون   نيوتون وارد مي 15و  1 ،2هاي  كيلوگرمي سه نيروي افقي با اندازه 2به يك جسم   -209
بـه چنـد متـر بـر ثانيـه       m4جـايي   حذف شود، تندي جسم پس از طي جابه N1اگر فقط نيروي . قرار دارد

  رسد؟ مي
1 (2 2  2 (1 1   3 (2  4 (1 2  

g6مطابق شكل مقابل يك گوي فلزي همگن به جرم   -210   و شعاعcm2    بـه كمـك
نيـروي كشـش طنـاب چنـد     . به حال تعادل قرار دارد cm52طناب سبكي به طول 

  نيوتون است؟   
1 (/2 5  
2 (6  
3 (/6 5  
4 (/7 5 

v2هاي اوليه  با سرعت Bو  Aدو جسم   -211   وv اگـر  . شوند مماس بر يك سطح افقي پرتاب ميA Bm m= و  2
باشد، مدت زمان الزم براي توقـف جسـم    kμو  kμ3با سطح افقي به ترتيب  Bو  Aضريب اصطكاك جنبشي 

A  چند برابر مدت زمان الزم براي توقف جسمB است؟  

1 (2
3  2 (4

3  3 (8
3  4 (2  

xبه صورت  SIمعادله مكان ـ زمان حركت نوسانگر هماهنگ ساده جرم ـ فنري در     -212 / sin t= ω8  اگـر  . است
سـطح  (باشد، ثابت فنر چند نيوتون بر متر است؟  mJ48انرژي جنبشي نوسانگر در لحظه عبور از مركز نوسان 

  .)صطكاك استبدون ا
1 (3    2 (15   3 (75  4 (توان تعيين كرد نمي.  

. اي به صورت مقابـل اسـت   نمودار سرعت ـ زمان نوسانگر هماهنگ ساده   -213
)متر است؟  چند سانتي t1مكان نوسانگر در لحظه  )π 3  

1 (4 3 2 (2 3     
3 (4 4 (2  
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 32صفحه 

π3از يك محيط انتشار با چشمه موج  Aاختالف فاز نقطه   - 214
نقطه هم  2ج، و چشمه مو Aاگر ميان نقطه . راديان است 5

  است؟ (T)چند برابر دوره تناوب موج  Aزمان رسيدن موج به نقطه فاز با چشمه موج وجود داشته باشد، مدت

1 (3
1  2 (23

1  3 (13
1  4 (13

5  
در اين سيم دو انتها بسـته  . كشيده شده است N162بين دو نقطه با نيروي  g24و جرم  cm48سيمي به طول   -215

  ج چند هرتز است؟بسامد مو. شود كه در آن سه گره وجود دارد موجي ايستاده تشكيل مي
1 (1125  2 (75   3 (/562 5  4 (375  

توليـدي چشـمه آن صـوت     شـدت صـوت  اگـر  . است dB53كند،  تراز شدت صوتي كه يك شنونده دريافت مي  -216
W/
m

−× 7
22 5 1   ــد از ــد درص ــد، چن ــوت باش ــدت ص ــ ش ــي  تولي ــيط م ــذب مح ــمه ج ــود؟  دي چش ش

W(I , log / )
m

−= =12
21 2 3    

1 (8   2 (75  3 (25  4 (2  
متـر   پرده را چند سانتي. است cm12در آزمايش يانگ با يك نور تك رنگ فاصله پرده تا صفحه دو شكاف برابر   -217

  جا كنيم تا محل دومين نوار روشن در حالت جديد بر محل اولين نوار تاريك در حالت اول منطبق شود؟ جابه
1 (3   2 (6   3 (36  4 (9  

  كدام گزينه درست است؟  -218
  .كند هاي كوتاه به صفر ميل مي ها، تابندگي با توان چهارم طول موج نسبت عكس دارد و در طول موج ج آزمايشبراساس نتاي) 1
  .اي ندارد كننده براي منحصر به فرد بودن طيف براي هر عنصر توجيه قانع اين نظريه بنا به نظريه فيزيك كالسيك عناصر داراي طيف هستند اما) 2
  .اي ندارد كننده شوند، توجيه قانع هايي كه با يك بسامد معين گسيل مي و تعداد فوتون ها مدل اتمي بور براي پايداري اتم) 3
  .شود به بسامد نور تابيده شده بستگي دارد تابع كار فلز كه به حداقل كار الزم براي خارج كردن يك الكترون از فلز گفته مي) 4

  ترين طول موج فرابنفش است؟ بر كوتاهترين طول موج فروسرخ چند برا در طيف اتم هيدروژن كوتاه  -219

1 (9  2 (9
4  3 (25  4 (25

4  
/اي مقابل، اختالف جرم طرفين برابر  در فرايند واپاشي هسته  -220 u4    است)u جرم اتمي است .(X  كدام است

  و انرژي آزاد شده چند مگاالكترون ولت است؟
Bانرژي  C D X→ + + +241 15 91

9 64 25


  
1 (e− ،/3 726  2 (e− ،/6 4  3 (e+ ،/3 726  4 (e+ ،/6 4  

qاي همنام  دو بار نقطه  -221 q=1 qو  5 q=2 داري بدون تغيير فاصله با انتقال مق. از يكديگر قرار دارند rدر فاصله  3
بـه   q2و  q1 هـاي انـدازه بار  انتقال بـار در اثر اين . شود ، نيروي دافعه ميان دو بار بيشينه ميq2به بار  q1از بار 

  كند؟ ترتيب چند درصد تغيير مي
1 (/33 3 ،/33 3  2 (2 ،2  3 (/33 3 ،2  4 (2 ،/33 3  

qبار الكتريكي   - 222 / C= μ4 به صورت افقي به سمت  Aاز صفحه  mJ25با انرژي جنبشي  5
 Bانرژي جنبشي اين بار الكتريكي در هنگام رسيدن به صـفحه  . شود پرتاب مي Bصفحه 

m(g .)پوشي كنيد از وزن و مقاومت هوا چشم(رسد؟  به چند ميلي ژول مي )
s

= 21  
1 (7  
2 (/23 2  
3 (/26 8  
4 (43  

V V= 4
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 33صفحه 

)دو وسيله الكترونيكي با مشخصات   -223 V, W)24 16    و( V , W)18 18        را به صـورت مـوازي بـه اخـتالف
دقيقـه،   18اگر مقاومت الكتريكي اين دو وسيله ثابت باشد، در مدت . كنيم وصل مي V12پتانسيل الكتريكي 

  شود؟چند كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در اين دو وسيله مصرف مي
1 (/3 6  2 (6  3 (/7 2  4 (/1 2  

Vεاگر . كنيم سه مولد مشابه را مطابق شكل به يكديگر متصل مي  -224 = سنج آرماني چند ولت را نشان باشد، ولت 15
  دهد؟ مي

1 (  
2 (1  
3 (15  
4 (2  

/ضريب دمايي مقاومت ويژه يك رسانا   -225
K

−× 5 11 5 1 با افزايش دمـاي ايـن رسـانا بـه انـدازه      . استF°36 ،
  كند؟ مقاومت ويژه اين رسانا چند درصد تغيير مي

1 (/ 9  2 (/ 54  3 (/ 3  4 (/ 81  
مطابق شكل به الكتروني كه در حال حركت است، از طـرف دو سـيم بسـيار بلنـد حامـل        -226

جهت حركـت الكتـرون در ايـن    . شود در جهت نشان داده شده وارد مي Fجريان، نيروي 
  لحظه كدام است؟   

1 (→    
2 (←  
3 (    
4 (  

نمودار تغييرات شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه رسانا برحسـب زمـان بـه      -227
دهنده نيروي محركه القـايي در   تواند نشان كدام نمودار مي. صورت مقابل است

  لقه برحسب زمان باشد؟      اين ح
  
  
  
 
  
  
1 (    2(  
  
  
  
3(    4(  
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 34صفحه 

خـواهيم   مـي . قـرار دارد  cm4از يك قرص كدر به قطر  cm24در فاصله  cm7اي به قطر  منبع نور گسترده  -228
متر بايد  پرده را حداقل چند سانتي. از آن قرار دارد، صفر شود cm24صله سايه قرص كدر روي يك پرده كه به فا

  جا كنيم؟ جابه
1 (6  2 (8  3 (18  4 (32  

نه تشـكيل شـده   كه عمود بر محور اصلي و در پشت آي ABطول تصوير جسم . است cm12شعاع آينه كروي     -229
جا كنيم تا طول تصوير جديد  متر جابه جسم را روي محور اصلي حداقل چند سانتي. است دو برابر طول جسم است

  نصف طول جسم شود؟
1 (3  2 (6  3 (12  4 (15  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت  -230
  .هر سه كميت طول، نيرو و زمان، كميت اصلي هستند) الف  
  .جايي برقرار نيست برداري، خاصيت جابه در تفريق) ب  

  .گيري گرد گرد را اندازه توان جرم يك سنجاق ته با يك ترازوي آشپزخانه نمي) پ   
  .شود هر كميتي كه اندازه و جهت دارد، كميتي برداري محسوب مي) ت  

  .سازد تري مي تر زاويه كم بردار برايند دو بردار با بردار بزرگ) ث   
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

hاز ارتفاع  kg4مطابق شكل مقابل، جسمي به جرم   -231 cm= 5  بدون سرعت اوليه در هوا
اي كه فنر به اندازه  در لحظه. كند به فنري برخورد مي hكند و پس از طي ارتفاع  سقوط مي

cm1   فشرده شده است، تندي جسم برابـرm
s

اگـر در ايـن وضـعيت انـرژي     . اسـت  2
باشد، بزرگي نيروي متوسط مقاومت هوا چنـد   J1پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر 

m(gنيوتون است؟  )
s

= 21    
1 (1  2 (6  
3 (1  4 (/ 6  

/gبه طور كامل درون ظرفي كه در آن مايعي به چگالي  cm2مطابق شكل مكعبي به ضلع   -232
cm36  ريخته شده

  شود چند نيوتون و به كدام سمت است؟ نيروي خالصي كه از طرف مايع به اين مكعب وارد مي. است، قرار دارد
  ، باال24) 1
  ، پايين24) 2
  ، باال48) 3
  ، پايين48) 4

شـكل كـه در آن    به دو انتهاي يـك لولـه    Bو  Aدر شكل دو مخزن گاز   -233

/gمايعي با چگالي 
cm31 2 فشار گاز در مخـزن  . اند قرار دارد، متصل شدهB 

  متر جيوه است؟ چند سانتي Aفشار گاز در مخزن . است cmHg32برابر 
g( / )

cm
ρ = 313 6  

1 (5   2 (14  3 (18  4 (56  
 جيوه
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 35صفحه 

اگر ضريب انبساط طولي ميله . به صورت مقابل است Bو  Aنمودار تغييرات طول برحسب تغييرات دماي دو ميله   -234

A  برابر/
K

−× 6 11 2 1 ميله  باشد، ضريب انبساط طوليB  برابر چند واحدSI  آميز رسم  ها اغراق شيب(است؟
  .)  اند شده

1 (−× 66 1  
2 (/ −× 51 8 1  
3 (−× 68 1 

4 (−×  74 1  
g3اگـر  . وجود دارد C°عايق گرما است يك قطعه يخ  در ظرفي كه  -235   آبC°4     در ظـرف بريـزيم، پـس از

  جرم اوليه يخ چند گرم بوده است؟ . ماند درصد از جرم يخ ذوب نشده باقي مي 25برقراري تعادل گرمايي، 

F
J J(L ,c / )
g g.K

= =336 4 2  
1 (15   2 (2   3 (6    4 (45   
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  كدام مورد دربارة مدل اتمي تامسون، درست است؟  -236
  .اند ها داراي بار منفي بوده و به اطراف فضاي كروي با بار الكتريكي مثبت پراكنده الكترون) 1
  .ها، برابر است ها، بار مثبت هسته، با مجموع بار منفي الكترون به دليل خنثي بودن اتم) 2
  .ها بستگي دارد ها و نوترون ها به شمار الكترون مي ندارد و جرم اتمابر كروي مثبت جر) 3
  .يابد ها دارد و با افزايش آنها، افزايش مي ها بستگي به تعداد الكترون جرم اتم) 4

  كدام عبارت دربارة پرتوهاي خارج شده از يك مادة پرتوزا، درست است؟  -237
  .قدرت نفوذ پرتوها، به جنس آنها بستگي دارد) 1
  .شوند همة پرتوها در ميدان الكتريكي، منحرف مي) 2
  .است β، چهار براي جرم ذرات پرتوهاي αجرم ذرات پرتوهاي ) 3
  .ها را به كمك مدل اتمي تامسون توجيه كند رادرفورد توانست تشكيل اين تابش) 4

  شود؟ ، چند جهش مشاهده ميX34هاي خارج شده در عنصر  انرژي يونش برحسب الكتروندر نمودار لگاريتم   -238
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  

  اند؟ با توجه به آرايش الكتروني عنصرها، كدام دو عنصر، هم گروه  -239
1 (X, A24 15  2 (Z, A32 15  3 (E, D33 14  4 (J , G31 13  

به  Z37و  A11باشد، انرژي نخستين يونش دو عنصر  kJ.mol−1419برابر  X19اگر انرژي نخستين يونش عنصر   -240
  ، كدام است؟ kJ.mol−1چپ برحسب ترتيب از راست به 

1 (525 ،43   2 (375 ،52  3 (496 ،4 3  4 (4 3 ،496  
  ؟هاي داده شده، درست است كدام مقايسه دربارة انرژي شبكه تركيب  -241

1 (MgO AlF MgF> >3 2  2 (MgO MgF AlF> >2 3  
3 (AlF MgF MgO> >3 2  4 (AlF MgO MgF> >3 2  

 يخ                آب  
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Mg)درصد جرمي آب در منيزيم سولفات پنج آبه، به تقريب كدام است؟    -242 ,S ,O : g.mol )−= = = 124 32 16  
1 (/36 2  2 (/42 8  3 (/45 4  4 (/48 7  

با توجه به جدول الكترونگاتيوي عنصرها، پيوند كدام دو عنصر با عدد اتمي داده شده، از نوع كوواالنسي قطبي   - 243
  است؟

  9با  11) 4   16و  6) 3  8با  19) 2  17با  12) 1
−NO در ساختار  -244

  هاي ناپيوندي به پيوندي كدام است؟ ، نسبت شمار جفت الكترون3
1 (/1 5   2 (2  3 (/2 5  4 (3  

  كدام عبارت دربارة فراوردة واكنش اتين با هيدروژن كلريد، درست است؟  - 245
  .فاقد جفت الكترون ناپيوندي است) 2  .رود در تهيه نوعي پليمر به كار مي )1
  .اتم هيدروژن است 4همانند پروپين، داراي ) 4  .دهد با آب پيوند هيدروژني تشكيل مي) 3

ها گروه متيل قرار گيرد، كدام عبارت دربارة تركيب به دست  اگر در مولكول استيك اسيد به جاي همه هيدروژن  -246
  ده، درست است؟آم

  .پذيري آن در آب، همانند استيك اسيد است انحالل) 2  .جزو كربوكسيليك اسيدها است) 1
  .نام آن متيل پروپانوآت است) 4  .گروه عاملي مشابه اتيل بوتانوآت دارد) 3

  هاي استوكيومتري مواد در معادله سوختن كامل گليسيرين، كدام است؟ مجموع ضريب  -247
1 (21  2 (23  3 (25  4 (28  

248-  5 1اگر تنها . دهيم تا طبق معادله زير، تجزيه شود گرم سديم نيترات ناخالص را گرما مي%  از جرم ماده كاهش
: معادلـه موازنـه شـود   . گرمـا بـر ناخالصـي تـأثير نـدارد     (يابد، درصد خلوص نمونه بـه تقريـب، كـدام اسـت؟     

(Na ,N ,O : g.mol , NaNO (s) NaNO (s) O (g)−= = = → +1
3 2 223 14 16  

1 (53  2 (58  3 (65  4 (76  
Feهاي  واكنش محلول داراي يون  -249   با سديم هيدروكسيد از كدام نوع است؟ 3+

  تجزيه) 4  اكسايش ـ كاهش) 3  جايي دوگانه جابه) 2  جايي يگانه  جابه) 1
  ركيب آمونيوم نيترات، به تقريب چند مول نيتروژن وجود دارد؟گرم از ت 15در   -250

(N ,O ,H : g.mol )−= = = 114 16 1  
1 (/1 87  2 (/2 87  3 (/3 25  4 (/3 75  

5آهن به جرم 2%آلومينيم و 8%يك قطعه آلياژ شامل   - 251   گرم موجود است، براي افزايش دماي آن به اندازة
C°5 گرماي ويژه (، به تقريب چند ژول گرما الزم است؟Al  وFe  برحسبJ.g .C− −°1 /به ترتيب برابر  1 9  و

/ 45 است.(  
1 (18     2 (196   3 (2 25  4 (2125  

  است؟ چند مورد از خواص زير، جزء خواص شدتي  -252
  ظرفيت گرمايي •  حجم •  دما  •  (ppm)غلظت  •  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  در كدام واكنش مثبت است؟ wعالمت   -253
  سوختن متان در دماي اتاق) 2  تجزيه نيتروگليسيرين در دماي اتاق) 1
  يترات با محلول يون كلريدواكنش محلول نقره ن) 4    پروپن تهيه پلي) 3
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 394−و  286−، 227+برابر ) kJ.mol−1برحسب (اكسيد به ترتيب  اگر گرماي تشكيل اتين، آب و كربن دي  - 254
  آيد؟ ، به تقريب چند كيلوژول گرما به دست ميSTPباشد، از سوختن هر ليتر از اتين در شرايط 

1 (36  2 (42  3 (46   4  (58  
NHواكنش  HΔهاي داده شده،  با توجه به واكنش  -255 (g) O (g) NO(g) H O(g)+ → +3 2 24 5 4   ، كدام است؟6

NH (g) O (g) HNO (aq) H O(l) , H akJ+ → + Δ =3 2 3 22  
NO (g) O (g) NO(g) , H bkJ→ + Δ =2 22 2  
HNO (aq) NO(g) NO (g) H O(l) , H ckJ+ → + Δ =3 2 22 3  

1 (a c b− +2 2  2 (a c b+ −2 2 3  3 (a c b+ +4 2 3  4 (a c b+ −4 2 3  
/پذيري كلسيم سولفات در دماي معين برابر  انحالل  -256 2  گرم درg1  غلظت موالر اين محلول، به . آب است

g.mL(تقريب كدام است؟  ,Ca ,S ,O : g.mol− −= = =1 11 4 32 16  :چگالي محلول(  
1 (/ −× 21 47 1  2 (/ −× 31 47 1  3 (/ −× 22 56 1  4 (/ −× 32 56 1  

5اگر دماي   - 257   از سديم نيترات را از  %5گرم محلولC°1  بهC°5   افزايش دهيم، حداكثر چند گرم سديم نيترات را
1گرم در  8و  2پذيري سديم نيترات در اين دو دما به ترتيب  انحالل(توان دوباره در آن حل كرد؟  مي  گرم آب است(.  

1 (22  2 (285  3 (355  4 (38   
mL2براي رسوب دادن كامل يون نقره در   -258   محلولppm5   از آن(d g.mL )−= ليتر محلول  ، چند ميلي11

/ 1  موالر يون كلريد، الزم است؟(Ag g.mol )−= 11 8  
1 (/7 45   2 (/7 8   3 (/8 5   4 (/9 25  

/اگر در يك واكنش،   -259 5  مول از سديم هيدروژن كربنات طي نيم ساعت به طور كامل تجزيه شود، سرعت متوسط
  است، كدام است؟ L3در شرايطي كه حجم مولي گازها  mL.s−1خروج گاز برحسب 

( NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g))→ + +3 2 3 2 22  
1 (/8 3  2 (/11 2  3 (/16 6  4 (/22 1  

  نمودار مول ـ زمان براي فراوردة يك واكنش درجه صفر، كدام است؟  -260
  
  

1 (  2(  3(  4(  
  
  

NO: گيري مناسب در واكنش جهت  -261 (g) O (g) NO(g) O (g)+ → +2 2   كدام است؟ 3
  

1 (      2 (  3 (  4 (  
  

و دو مول متانول گازي به تقريب چند گرم هيدروژن بايد وجود  CO(g)ليتري شامل يك مول  5در يك ظرف   -262
CO(g)داشته باشد تا تعادل  H (g) CH OH(g),K / L .mol−+ = 2 2

2 32 8    برقرار باشد؟
(H g.mol )−= 11  

1 (/2 23  2 (5  3 (/22 3  4 (5   
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در دماي معين به حالت تعادل NH3مول گاز  4و  H2مول گاز N2 ،5مول گاز  2ليتري دربسته،  5در يك ظرف   -263
Nثابت تعادل واكنش . قرار دارند (g) H (g) NH (g), H+ Δ <2 2 33 2   برحسبL .mol−2 كدام است و با  2

  شود؟ جا مياندكي كاهش دماي سامانة واكنش، واكنش در چه جهتي جابه
1 (/1 /) 2    ـ برگشت6 4ـ برگشت    
3 (/1 /) 4    ـ رفت6 4ـ رفت  

CaCO: تواند واكنش تعادلي كدام تغيير مي  -264 (s) CaO(s) CO (g)+3 2  را كه در ظرف دربسته به تعادل
  ن، پيش ببرد؟ رسيده است به سمت كامل شد

  باز كردن درب ظرف) 4  كاهش فشار) 3  افزايش فشار) 2  كاهش دما ) 1
Alنقش   -265 O2   .)معادله موازنه شود(دهد؟  واكنش مي HClدر واكنش زير كدام است و هر مول از آن با چند مول  3

Al O (s) HCl(aq) AlCl (aq) H O+ → +2 3 3 2  
  4باز برونستدلوري، ) 4  6باز برونستدلوري، ) 3  4اسيد آرنيوس، ) 2  6يد آرينوس، اس) 1

/در محلول به دست آمده از انحالل  −OHغلظت   -266 g5 Nاز  4 O2 mL2در  5    آب مقطر، كدام است؟
)N ,O : g.mol−= = 114 N.            و معادله موازنه شود 16 O H O HNO+ →2 5 2 3(  
1 (−× 142 1  2 (−141  3 (−× 132 1  4 (−131  

XCHدر مولكول  Xبا اتصال كدام گروه به جاي   -267 COOH2باز مزدوج پايداري بيشتري خواهد داشت؟ ،  
1 (Cl  2 (NH3  3 (H  4 (CH3  

  بيشتر است؟تغيير عدد اكسايش فسفر در كدام مورد،   -268
1 (P O H PO→2 5 3 4    2 (P O H PO→2 3 3 3  
3 (PH H PO→3 3 4    4 (PH H PO→3 3 3  

Feهاي  براي كاهش كامل يون  -269 mL2در  2+   درصد آن  %2از محلول(d g.mL )−= ، به تقريب چند گرم 11
Mg(s))فلز منيزيم الزم است؟  Fe Fe(s) Mg ,Mg ,Fe : g.mol )+ + −+ → + = =2 2 124 56  

1 (/1 4  2 (/1 7   3 (/2 4  4 (/2 7  
  لول سوختي متان ـ اكسيژن، درست است؟كدام مورد دربارة س  -270

  .متان نقش اكسنده دارد) 1
  .ازاي مصرف يك مول اكسيژن، از سلول سوختي هيدروژن ـ اكسيژن بيشتر استشمار الكترون توليد شده در آن به) 2
Hو  CO2خروجي آن ) 3 O2 است.  
  .اين سلول بيشتر از سلول سوختي هيدروژن است °Eاز نظر تئوري، ) 4

  

 گرما
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هاي گروه واژه
منصوب ـ الغ

در 3گزينه  
هاي غلط واژه

در 2گزينه  
موارد نادرست

)اجتماعي و
در 4گزينه  

موارد نادرست
45   ←

ش: گزينة سه
در 3گزينه  

مثال گ ردمو
درست و بهنا

عنصرالعمالي
در 2گزينه  

بررسي آرايه
به) بر ساز(
تش: دوة ينزگ

است ولي اس
نه(استعاري 

در 4گزينه  .
ها همة آرايه

بررسي آرايه
ـ  )دريا، كف

ـ)ر آ مـ ت(
در 2گزينه  .

بررسي آرايه
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مـورد نظـر    

ولي در ) ي

وابسـته  : ش 
: احتيـاج (   

دو ـ او هـر   
  )سته

براي (: يب

كه ـ گـر   ( 

جزيـي بـا    
  .و نوعشان

بـراي  : (سـه  

طـب بيـت      

  .است) 

ationgroup

ها كه معنـي م ه

متمم قيدي: شق

  )ته
خـويش وابسته ـ 

اظهـار احتيـاج 

وابسته ـ د: چشم
وابس: م(گوشم ) 

است به اين ترتي

زوند وابسته سا

3) جزيي هــ  2
 جمالت است و

گزينـة سـ) دارد
  )مي داشت

ر گـرفتن مخاط

)، حاصل كردنن

139(  

شود و كشته مي

عاش(زينة پاسخ؛ 

وابست: سته ـ من
و: حال( خويش 

)وابسـته : سـت   

چ( دو چشم او 
وابسته: هوش( 

هاد ان) اثر( واژة 

 وجود حرف پيو
 

2) ي اسنادي د
ل تعداد اجزاي

  .است 
ي دسچه ك/ رد 
كافري غالم/ ت 

بـا در نظـر. سـت 
.  

نبه دست آورد( 

24/5/9 ششمت 

نم  و وارد معني

است ولي در گز 

وابس: موروث(ن 
سرحال خ) سته

ابسـته ـ دوسو: 
  )اليه ة مضاف

چراغ) هـ) سته
گوش هوش) و 

گزينة سه نقش

و. كند تقل مي
 .مايدن مي) سته

جزيي 3) تمم ج
هدف سؤا: وجه

)متممي/ ضافه 
 كسي وجود دا

المي وجود داشت

ر مورد توجه اس
.است) يان شب

ي ديگر به معني

3

جامع نوبت(جربي 

  .ت
  خاك، طفل 

اعات نظير دارد

)متمم اختياري

خانة موروث من 
وابس: ديوانه مزاج(

:منير(يردوست 
وابستة: سته ـ تو

وابس: نسيم(م سي
)وابسته: ش(ش 

  . نشده است

در گ.  گزينة سه

جاد جمالت مست
وابس(الت مركب 

ي با مفعول و مت
توجزيي ـ  2) ح

فك اض(نة پاسخ 
براي چه: (ة دو

غال براي كافري

كه تقاضاي شاعر
آمدن صبح و پا

هاي لي در گزينه

ش پيش؛ علوم تج

 مصراع اول است
 رفيع، بزرگ ـ خ

  .دارد

ها كه مرا تيردان

م( پاسخ، قيدي 
  .ستند

)الف: ها م گزينه
(ي ديوانه مزاج 

ضمير مني) بسته
وابس: روي(ي تو 
دست نس) وابسته

دريغش) وابسته 
پيشين پرداخته

ست است به جز

 گزينة پاسخ ايج
چهار ايجاد جمال

جزيي 4) زيي ب
ا متمم حبجزيي 

ولي در گزين) ي
گزينة) اري دارم

ب: (گزينة چهار) 

  .باشد مي) ر

دنظر نيست بلك
آ(تقاضاي شاعر 

ته شدن است ول

سنجش

دوم مثالي براي
ن چرخ، عقل ـ

اره و تشخيص د
  . دارد
ها به معني ت ان

ها به جز گزينة
 متمم صفت هس

اليه در تمام فضا
سعدي) ب) بسته

واب: نما جهان(ما 
هوس روي) بسته

و: راه(خاك راه  
:چراغ(ن چراغ 
هاي پي به وابسته

ديگر تماماً درست
  ).ارد

در) ليكن( ساز 
چ و اي يك، سه

جز 2) الف: تيب
ج 3)  و متمم ز

متممي/ مالكيت 
من يا/ جود دارد 

)ح مؤمنان است

رور و زيبايي يار

ت مديل مفهوم ب
ت) دير آمدن= ن 

مسدود و بست: ك

    
 

   جل اخواب  
مصراع د: عادلهم

سجع متوازن بين
زندگاني استعا: 

بطي با سؤال ند
بر واژة قربا: سب

 .رست است
ه ي همة گزينه

هر دو) او ـ ما( 
 .رست است

سته ـ وابستة مض
وابس: ويرانه(يرانه 

نم جام جهان) ج
واب: من(دل من 

)وابسته: جان( 
كشتن )اليه مضاف

ها ب شريح گزينه
 .رست است
هاي د  در گزينه

درد اثر وجود دا
 .رست است

 پيوند هم پايه
ها تيب در گزينه
 .رست است

ها به ترت  گزينه
جزيي با مفعول

 .رست است
م(ها   همة گزينه

برايم ياري وج (
صبوح/ وح است 

 .رست است
تأييد غر: (ة يك

 .رست است
 .رست است

كه در اين سؤال
دير ماندن(اي عن

 .رست است
در گزينة يك) تن

www.sanjeshse

:تشبيه) ب
ب مولاس) ج
س: موازنه) د
استعاره) هـ
آراية مرتب) و
ايهام تناس) ز

  .است
در 3گزينه  .1

ها نوع متمم
اع دوممصر

در 1گزينه  .1
بررسي وابس
اين منزل وي

ج) اليه مضاف
د) د) وابسته

مونس جان
دو وابستة م

در تش: توجه
در 3گزينه  .1

ها نقش واژه
آن صاحب د

در 2گزينه  .1
وجود حرف

به ترت) ـ كه
در 4گزينه  .1

نوع جمالت
ج 4) متمم و

در 3گزينه  .1
در) را(نوع 

:گزينة يك
مؤمنان صبو

در 1گزينه  .1
مفهوم گزينة

در 1گزينه  .1
در 4گزينه  .2

توجه شود ك
و مع) صبح(

در 1گزينه  .2
گرفت(معناي 
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مـورد نظـر   

نايي به غم 

  ) است ان

و  )تلـقَ (ـه  

و بـا  ) 4و  

ationgroup

مادي و منفي م

اعتنبي«ت پاسخ 

  .ت
ال يكساؤبيت س

كـايـن  جـه بـه   

2(ي رد گزينه 

139(  

 غم معمولي و م

يتبولي مفهوم  

ة دو مشهود است
با مفهوم ب(شق 

شوند و بـا تو ي
  . د

م است نه متعدي

  

  

24/5/9 ششمت 

در گزينة پاسخ

.است) ت الهي

در گزينة) عاشق
اختيار عاش: چهار

  .ي است

رد مي 4و  2ينه 
شود رد مي) 3( 

فعل الزم )َظَهـر

 

! ه ترجمه شود

! ه هدايت كرد

  !گويند ت مي
  !  باشد

4

جامع نوبت(جربي 

مثبت دارد ولي د

ي، تسليم مشيت

عدم اختيار ع(ي 
عاشق ـ گزينة چ

و انحرافيضافي 

 چه وقت در گزي
خ است و گزينه

3 (  

ظ(توجه به اينكه 
  ) 3(ه 

 ! مفعول است 
  ! ه است

صورت مفعول به

است نه) ديه داد

راست ←َيْصُدقُ  
 كه بايد معلوم

 !  

ي، زبان قرآن

ش پيش؛ علوم تج

و م جنبة معنوي

اد به مشيت الهي

 مقابل آن يعني
وفاداري ع: ة سه

و گزينة ا) است

ت چه زماني و
پاسخ) 1(گزينه  

3و  2، 1(گزينه 

و باتو) 2( گزينه 
ه مفرد رد گزينه

)ي(ون ضمير 
حال چون معرفه
 است نبايد به ص

هد(ته به معناي 

 !  
  ! داشت 

  !  مفرد

كند باور مي )ق
مجهول است )ب

!آيد نه ماضي مي

 عربي

سنجش

ينة پاسخ غم ج

اعتقا(هاي ديگر 

و مفهوم) عاشق
ن عشق ـ گزينة

 ماست كه بر ما

م استفهام نيست
)َاْهِملْ (عل امر 

رد گ) نوشت(نه 
  . غلط است

 استمراري، رد
نهع مكسر است 

اهنمايي كرد چو
صفت است نه ح
ن مفعول مطلق

ه باب افعال رفته

!نها ترجمه شود
←ِل +کانَ   رم

ع مكسر است نه

ُيَصدَّق(مضارع 
تُصاب() 2(ينه 

با فعل مضارع م

    
 

 .رست است
ها به جز گزي ينه

 .رست است
ه  سؤال و گزينه

  .باشد مي» 
 .رست است

عاختيار ( سؤال 
ازلي بود: ة يك

 .رست است
از) (ز(م گزينة 

 .رست است

اسم )متـی(ينكه 
ارع هستند و فع

 .رست است

مه نگاري كرد ن
براي مدير) 2( 

 .رست است

ماضي ← ضـارع
جمع )َاشّعه(كه 

 .رست است
دوستم مرا را) 1
ص) المکبرّين() 2
چون) اخباراً () 3

 .رست است

به )َاْهدی ُيهِدی
 .رست است

اين ←هوالء ) 1
داشتم نه دار) 4
جمع) آمال() 3

 .رست است

م+ کاَن  ←دم 
و رد گزي) 3و  1

 .رست است

ب )َس َسْوف() 1

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
در همة گزي

  .است
در 4گزينه  .2

مفهوم بيت
»و اندوه دنيا

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينة
در 3گزينه  .2

مفهوم: توجه
 

   

در 1گزينه  .2
با توجه به اي

مضا )تهوی(
در 4گزينه  .2

نا ← کاَتبَ 
و در گزينه

در 1گزينه  .2
مض+ کـاَن 

توجه به اينك
در 4گزينه  .2

1(در گزينه 
2(در گزينه 
3(در گزينه 

در 1گزينه  .3
(فعل چون 

در 2گزينه  .3
1(در گزينه 
4(در گزينه 
3(در گزينه 

در 4گزينه  .3
كرد باور نمي

1(رد گزينه 
در 2گزينه  .3

1(در گزينه 
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اي از  رجـه     
ني از گـل    
 و بصـيرت  
هد و براي 

چنـين   هم
از   خلقـت  

راده الهـي      
. ن نيسـت    

خوانـدن و   

 و رازهـاي    

  .ياورند

ationgroup

 ! شد

ـي بـود و بـه د
هايشـان خـدايا
جديد براي علم
د لم اهميت مي

است و خلقت 
جهـان كـه در  

اد از قـدرت و ا
 رويـارويي بـا آن

ان مسـلمانان خد 

  

 .ختند

كشـف حقـايق

د به آن ايمان بي

139(  

ش يد مجزوم مي

ـاداني و گمراهـ
ه بـا دسـت   كـه  

داد كه عصري ج
اسالم به عل لذا. 
جهانو  عالم در

زيرا او حقيقتي
ش بـا همـه ابعـا

را يـاراي شـمن  
فرزنـد كـه بـه    

:كنيد را انتخاب

 .رد
پرداخ مسلمان 

 .ن كرد

ن آيات وجود و ك

پس بايد دگارت؛

24/5/9 ششمت 

فعل شرط با) دُ 

هاي نـ ر تاريكي
اي به گونـه . ود
اجازه د) ص(بر 

.شد ميوت ، تال
هايش د نشانه ك

ز. شود ا زياد مي
اش زندگيقوانين 

ي است كـه دش
اين باشـد، رك

  

ر» ............بود ق
 .بشناساند 

 دند

 .خالق است ت
دار نياز حكمت 
اسيران آزادي ي

به خواندن امر را

  .ت
 آن لمس كردن

پرورد جانبازت 

  .د

5

جامع نوبت(جربي 

يريد( مرفوع ثانياً

الم به آن غرق د
شان كور شده بو
ت وحي به پيامب

دانستن، واندن و
درك پروردگار و 

خشيتش از خد
قداند كه  س مي

اي ت اسالمي قوي
دي اسيران مشر

.و دانش استم 

غرق جاهيلت اي
نهاآ به را خالق 

پرستيد مي ن را
 ردند

معرفت عقلي، راه
و علم به كند ه
بهاي نعنوا به ن

ر پيامبر خدا كه
 . ي بود

ا به او داده است
ارد و مهمترين

است حق )دعوت

  .نند
دكي به آن داريد

ش پيش؛ علوم تج

  ) علموا( نه 
صوب است نه م

يدن دعوت اسال
درك خالقش ازن 

كلماتپس . دند
خو بر دعوت به 

راه شناختلم، 
پس ترس و خ. د

پس. كند درك مي
ساختن امت راي

دند كه بهاي آزاد
مسلمانان به علم

ها درتاريكي رب
عظمت كه تند

 
آن ابه جاي خد و
كر رد را دعوت 

 .است 
ع داليل با آن ك

غلبه آن بر تواند
نوشتن و خواندن

اينك از بعد شد ع
 ناداني و گمراهي
 حواسي كه خد
 به علم وجود دا

د(آن بدانند كه 
 . كرد

دان ن در علم نمي
ت و شما علم اند

سنجش

ودش مي )علموا
ناداي مضاف منص

رسياز قبل ) جاز
ساكنان آن هاي

كر را عبادت مي
مبنييات خدا 

علاينكه : مثل. د
دهد  را ارتقاء مي

افتد را د فاق مي
اي بر ، وسيلهعلم
بدر اصرار كردگ 
م زياداهميت ة 

جزيرة العر« ةمل
نداشت راهنماياني

خالق درك  در
و ساختند مي ي
نهاآ ولي رسيد 

  :د
فهم و علم اليل

درك ن خلقت و
نت دشمن گي كه

خ دادن ياد به ك

 :كنيد
شروع بصيرت و 

الم محو كردن
كند مگر با نمي

ت دادن اسالم

  ست؟
بايد ب م داده شد

كه تو را خلق ت
ز خدا و راسخان
وردگار من است

    
 

ِا( ←بدانيد ) 3
من ← شعب) 4
  :ن
سرزمين حج( ب

ه ده بود كه ديده
آن رسواي اهللا  
آي آن هنگام كه 

ش داليلي دارد
مسلمانانسان 

عجزات الهي اتف
طور ع ت و همين

لمانان در جنگ
نشانةوزند و اين 
 .رست است

جم تكميل در ح
ر و معلمان آنان

بودنشان نابينا 
هايي بت آنها كه 

نآ به اسالم ت
 .رست است

كنيد مشخص را 
دال از خالق از لم
جها در خدا ات
فرهنگ امتي با ن
مشرك اسيران ز

 .رست است
كن مشخص را ح

علم براي ديدي
سالف در دعوت ا

خالقش را درك ن
تيادي براي اهمي

 .رست است
 با متن كدام اس
ي كه به آنها علم
ه نام پروردگارت

آن را كسي جز 
جانب پر روح از

www.sanjeshse

3(در گزينه 
4(در گزينه 

ترجمه متن
جزيرة العرب
ناداني رسيد
ساختند كه
شروع كند،

اهميت دادنش
ا ايمان، علم

ها و مع سنت
خارج نيست

مسل چنانچه
نوشتن بيامو

در 3گزينه  .3
صحيح گزينه

آ كه چرا )1
سببه ب )2
به حدي )3
دعو زيرا )4

در 4گزينه  .3
غلط گزينه

عال ترس )1
آيا ديدن )2
كردن بنا )3
ا مرداني )4

در 1گزينه  .3
صحيح گزينه

جد عصر )1
تنها هدف) 2
انسان خ) 3
داليل زي) 4

  .آن است
در 2گزينه  .3

مناسب ةآي
و كساني) 1
بخوان به) 2
و تفسير) 3
امر ربگو ) 4
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 ←قـال رد   

ationgroup

  ف 

مـه انـواع را دار

139(  

  
مرفوع و معطوف

هم) 4(ط گزينه 

24/5/9 ششمت 

 !  

.تقديري است ا
تقديراً م ← وانِ 
  

  ! شد مي ن

جمله باشد، فقط

  . ست

 ! يم

6

جامع نوبت(جربي 

  ! شود

  ! ت

   
است ةت مشّبه

  ! ظ شود

  ! آيد ع مي

الدنيا )1(گزينه 
ثوا به حرف جر 

 محالً منصوب 

  ! تند

  د 
المسلمينت بايد 

  ! شد مي

در يك ج )اقص

مفعول فيه اس ل

  ! يز

پس منادا ندار. 

ش پيش؛ علوم تج

ش ماضي ذكر نمي
 )2 (  

است متعدیست 

  ! عول
  .  است

)3و  1( گزينه 
صفتمشتق  سير

تلفظ )ضّمه(ايد 

با فعل مضارع )ن 

ها در گ ير گزينه
محالً مجرور له 
مفعول به َمنْ  و

  ! شد مي

  ! يست
مجهول هست )دَ 

گير  تنوين نمي
است العلماءراي 
بايد مرفوع مي ن

ثـال ـ اجـوف، نـا
   

حول و از جهتي 

 آن است نه تمي

.مخاطب باشد )

سنجش

براي فعل م وب
نيست رد گزينه
چون مجهول اس

عل است نه مفع
لط است معلوم

گ ست نه مفرد رد
أسط است چون 

سكان دارد نباال

َاْن(آيد  عل نمي

ي نداريم در ساي
ل)2(ع در گزينه 

و يراً مضاف اليه

ت بايد مجزوم م

ست و مجهول ني
ُغِسَلْت، ُاْسُتْشِهد

ر منصرف است
چون صفت بر ←
کاناسم مؤخر  ←

مثـ(معتل  انواع 
)مثال(َهْب ) ص

ق تأكيدي است

مفعول ايماناً   و

)تعّلمي(ت بايد 

    
 

 .رست است

اعراب منصو) 1
ن أجوفيست و 

نيست چ الزم) 4
 .رست است

فاع) األعداء() 2
مجهول غل) 4(و 

 .رست است

جمع مكسر اس 
غلط) جامد) (4( 

 .رست است

اعالل با )يرتقی
 .رست است

با فع ةرف مشبه
 .رست است

اعراب تقديري) 4
خبر محالً مرفوع

تقدياإلغاني ) 3
 .رست است

الي نهي است ←
 .رست است

فعل الزم اس ← 
الُيؤيَّد، غ(ها  ينه

 .رست است

غير ← أقطع) 2
← المسلمون) 3

←الشهاداُت ) 4
 .رست است

عنوان سؤال كه
ناقص( ←عالی 

 .رست است

مفعول مطلقفًا 
 .رست است

متعدي است )ت
 .رست است

غايب است علَّمت

www.sanjeshse
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ين ويژگي 

ن عمـل را     

ايـن  . شـود 
ر اسـت تـا    

مؤيـد   ﴾هللا 

هـا   انسـان  

و العـاملين     

  .د

زون بـودن      

غ گرديـد و  

قـرب و  «و  

ationgroup

  .د

مي داشته و مبي

ـان كـه بهتـرين

  .شود

ش ن محكـوم مـي  
ن جرم و كيفـر

وني يحبـبكم اهللا

»عفاف و عـزت 

ء و المسـاكين و

اط مفهومي دار

دارد، زيـرا مـوز

غابال) ص( خاتم

بـود و) ص(ـرم    
  .بود» رايي

139(  

 ياد خدا هستند

ارتباط مفهوم ﴾ا

ن گمـنند به ايـ 

ش رگ بسته نمي

اير آنندان و نظ
ارد، تناسب ميان

ن اهللا فاتبعوحبو

ع«شش مناسب 

صـدقات للفقـراء

ارتبا» .گردند مي

قرآن اشـاره نـد 

اعالم به پيامبر

يـث پيـامبر اكـ
 قيصري و كسر

24/5/9 ششمت 

 در هر حال به

فطر الناس عليها

كن دنيا تالش مي

ها با مر ل انسان

ريمة نقدي يا زن
ين جا اهميت د

قل ان كنتم تح﴿

كنندة پوش تعيين

انّما الص﴿شريفة  

 متعالي تبديل م

»معنايي«وايي 

ث غدير جهت ا
﴾  

 از نوشتن احادي
بوي به سلطنت

مي

7

جامع نوبت(جربي 

كنند و  فهم مي

فطرت اهللا التي ف

ستند كه براي د

ت و پروندة اعمال

 به پرداخت جر
و آنچه در اين. ت

﴿ت و آيه شريفه 

 جوامع است و ت

است و آيه» ت

ست كه به درد

به اعجاز محتو» 

حديث ﴾من ربك
﴾ك من الناس

منفي ممنوعيت
ت عدل نبحكوم

ارف اسالمو مع

ش پيش؛ علوم تج

هاي خداوند را 

ك للدين حنيفاً

مان، كساني هس

چنان باقي است

وانين و مقررات
 و جزاي آن است

است»  پيامبران

ز آداب و رسوم

زكات«عه جامعه 

همان، بيداري اس

» رسايي در معنا
  .باشند مي

غ ما انزل اليك م
واهللاُ يعصمك﴿داد 

آمدهاي م از پي 
تبديل ح« منفي 

 فرهنگ و

سنجش

ردمندان، نشانه

فاقم وجهك﴿فة 
  .باشد ن مي

كارترين مردم ان

س از مرگ، همچ

شود، مطابق با قو
بطة ميان عمل

يروي از خدا و

ها، برخواسته از ن

المنفع هاي عام نه
  .د

زهاي برتر كه ه

ها، لهها و جم مه
ه اعجاز لفظي م

 ايها الرّسول بلّغ
از شرّ مردم را د

» منبع هدايت
از پيامدهاي» ت

    
 

 .رست است
فة ذكر شده، خر

 .رست است
شده، با آيه شريف

انسا» دا آشناي
 .رست است

فة ذكر شده، زيا
  .هند

 .رست است
 برزخ با دنيا، پس

 .رست است
رتكب جرمي ش

راب» قراردادي« 
  .رقرار گردد

 .رست است
پي«ي با خداوند 

 .رست است
ل پوشش انسان

 .رست است
هاي تأمين هزينه

باشد تأييد آن مي
 .رست است

گاه شدن به نيا
 .رست است

ختار موزون كلم
ها مربوط به جمله

 .رست است
يا﴿ آيه شريفه 

ة حفظ پيامبر ا
 .رست است

ندن محققان از
ن طالبان قدرت

www.sanjeshse
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رُ   هللا ال يغيـ

مـن كـان   ﴿

 آن اشـاره   

انـتم  نـاس    

  . داريم

خصوصـاً از  

بـراي  » مي   

بيت ديني 

ationgroup

انّ اهللا﴿ة شـريفة   

  .د

﴿: فرمايند ره مي

بـه ﴾... يؤمنـوا  

يـا ايهـا النـ﴿فه 

  .است» دي

اي در پيش دانه

  .رد

مخ. اشاره دارد» 

  .ويند

ز تمـدن اسـالم

گ اسالمي و ترب

139(  

و آيـة. گيـرد  ـي 

گردد  محقق مي

داوند در اين بار

مشركات حتّـي

به پيام آية شريف

  .ت اشاره دارد

توحيد عباد« به 

مة ما حيات جاو

انسان داللت دار

»بتالء و امتحان

گو مي» پيرايش

اهي دقيـق ازگـ  

 اعتالي فرهنگ

24/5/9 ششمت 

 خداوند از او مـ

شجاعت رهبري،

ي او است و خد

و ال ينكحوا الم﴿

به» . خدا هستند

حيد در خالقيت

 خداوند مربوط

يقت است كه هم

ودن اختيار در ا

اب«به سنت » ...

«م اين عمل را 

ي براي كسـب آ

عي كه به نيت

8

جامع نوبت(جربي 

كه نعمت را ت،

ي، با تدبير و ش

هاي و قبول فرمان

﴿ و آيه شـريفه  

ي خود، نيازمند

زيرا به توح يست

 تسليم در برابر

وجه به اين حقيق

از انكارناپذير بو 

.........ِة الميزانِ 

اشاره دارد و نام 

هاي فردي وانايي

ريخي و اجتماع
  .است» ي

ش پيش؛ علوم تج

است) ع(مام باقر 
  .باشد ي

با داشتن تقوي» 

 به سوي خدا و

است» من بودن

ر وجود و هستي

نير اصل توحيد 

گيرد و در برمي

يت و اخالص، تو

﴾ن اَبصرَ فلنفسه

لمؤمن بمنزلَةِ كَّفة
  .گردد  مي

»كمن ال ذنب له

تقويت تو«ش در 
.  

ستند علمي، تار
واجب كفايي«ي 

سنجش

هد به فرمايش ام
مؤيد آن مي ﴾هم

مشروعيت«م و 

كرامت، بازگشت
﴾  

مؤم«اب همسر 

جمله انسان، در
  .د

بيانگر ﴾ّل شيء

 ابعاد توحيد را د

راي تقويت عبود

ئرُ من ربكم فمن

انما الم«: ه فرمود
آشكارا استنباط

ائب من الذّنب ك

ل به حوزة تالش
.المي، اشاره دارد

و تلويزيوني، مس
در شرايط ضروري

    
 

 .رست است
گناهي انجام ده

ما بأنفسه يغيروا 
 .رست است

با پذيرش مردم 
 .رست است

كسب عزت و ك
﴾للّه العزَّةُ جميعاً
 .رست است

 و اولي در انتخا

 .رست است
ة مخلوقات، از ج

اشاره دارد ﴾...هللا
 .رست است

قل اهللا خالق كل﴿
 .رست است

همة ا ﴾ه االّ اهللا
 .رست است

ي بسيار مؤثر بر
 .رست است

قد جاءكم بصائ﴿
 .رست است

كه) ع(م صادق 
به آ» د في بالئه

 .رست است
التا«شريف نبوي 
 .رست است

ح شده در سؤال
دن آرماني اسال

 .رست است
هاي سينمايي و

است و د» تحب
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  .نمايند ي

  .مايد

  .شود نمي

دانگي روي 

 موضوع به 

خـود را  » ي 

ationgroup

 ترديد اتخاذ مي

نم ن را تأييد مي

  .نيم

يم در برابر آن ن

 است و به جاود

تر ساختن ديك

  .ق نيست

پنـاهي بـي « تا 

139(  

 خداوند موضع

  .هاني است

الت زندگي انسان

  .ت

 

خدايي دوري كن

ي، حاضر به تسلي

 نابودي گريزان

ء الهي، براي نزد

ر است اما صادق

اند گشته مي» ي

24/5/9 ششمت 

 مادي به وجود

  

چشمة شرك پنه

ل تمام مشكالح

  

هست» فردايي«

 .نمايد مك مي

 از اهداف غير خ

شد، نفس آدمي

 فطرتاً انسان از

ن مناسبت انبياء

ين جمله فراگير

پناهگاهي«دنبال 

هاي ديني

9

جامع نوبت(جربي 

هاي مي، مكتب

  .ت

.استيت خود 

ي است كه سرچ

.  

نش بشري در ح

.نمايند طرح مي

« سرنوشت او را 

 تولد كودك كم

م اين است كه،

ج و لوازم آنها باش

ن انسان است و

هستند به همين

اي  اين است كه

  .بوده است

دعقالني خود، به

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم تج

حيطة تجربة علم

برتر است» آورندة

 ساختن شخصي

نام و نشاني و بي

.ها، نقش دارد ي

ن، عاجز بودن دا

ا براي انسان مط

نيست،» دنيوي

 

رده است كه به

ع باشيم، مستلز

الف جهت نتايج

حث فطري بودن

خروي، ناتوان ه
  .كنند ده مي

مبين» وتمندان

ها، ب ا و مصيبت

ليل عدم بلوغ ع

 فرهنگ و م

سنجش

جود خداوند در ح

پديدآ«واال و » ت

قادر به»  اختيار

كوچك و بزرگ و

ان از خودخواهي

وي وجود انسان

هاي مادي را سته

د«مين زندگاني 

 .بيني است هان

 تاريخ تشبيه كر

، تسليم و مطيع

جود انسان برخال

گي، در قلمرو بح

 واقعيت حيات ا
ي بهشتي استفاد

كارند اين ثرو پر

ها  بالها، سختي

دلهاي بدوي به 

    
 

 .رست است
جانده نشدن وجو

 .رست است
يك علت«داراي 

 .رست است
دارا بودن«طر 

 .رست است
هاي كو از بت» ي

 .رست است
ر آزاد شدن انسا

 .رست است
عد مادي و معنو

 .رست است
غير الهي، خواس

 .رست است
ي، محدود به هم

 .رست است
از جهي، بخشي 

 .رست است
سان را به ماماي
 .رست است

در برابر خداوند،
 .رست است

اي حاكم در وجه
 .رست است

 ميل به جاودانگ

 .رست است
درك عظمت و

هاي ها، از نعمت
 .رست است

كوش و  سخت
 .رست است

پناهي در مقابل
 .رست است

فته است، انسان
  .د

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
به علت گنج

در 2گزينه  .5
اين جهان د

در 3گزينه  .5
انسان به خا

در 4گزينه  .5
خودپرستي«

در 3گزينه  .5
ها در سختي

در 2گزينه  .5
ناتواني در بع

در 1گزينه  .5
هاي غ مكتب

در 4گزينه  .5
حيات آدمي

در 4گزينه  .5
شناسي انسان

در 3گزينه  .6
ماركس، انس

در 3گزينه  .6
براي اينكه د

در 1گزينه  .6
ه اگر گرايش

در 2گزينه  .6
براي اينكه،

  .آورد مي
در 1گزينه  .6

ها از د انسان
ه ذهن انسان

در 2گزينه  .6
چه«عبارت 

در 3گزينه  .6
پ ضعف و بي

در 4گزينه  .6
گف» فرويد«

جبران كنند

erv.ir

  
  

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



  
 

  

 

@sanjesheduc

  .ست

عـدم  «ـان    

خـدا و از  «

.  

شـد فعـل   

  :است
… a new 

 theنقش 

 .كرد ي
  ت كردن

ationgroup

اس» ي و پيامبران

فسـير او از جهـ

«گـردد و مبـين   

دارند» قبول«را 

باش تة سـاده مـي   

 بوده زير صورت
w high-spee

نهمچنين، . )»4
  

يرا پرت م گران
حواس پرت) 4 

139(  

فاده از خداگرايي

  .سان است

خشد و طـرح تف

گ سـتنباط مـي  

 و علت فاعلي ر

ن جمله گذشـت

ص به اصل در ت
ed train whi

  .كنيم يل مي

4« و» 1« گزينة
.)»3« گزينة رد

ديگحواس  دائماً 
 دن

24/5/9 ششمت 

سوء استفا«ي او 

ي رفتارهاي انس

بخ ا به وي مي ر

ا»  ترديد دارنـد 

  .نمايد مي

كنند مي» انكار«

So t
S

ه اينكه زماجه ب

عبارت. داريم لوم
ich makes lo

 making تبد

گ رد( بايد بيايد 
ر(مجهول داريم 

او راي، زكند ون
مخالفت كرد) 3

10

جامع نوبت(جربي 

  .ست

و اعتقادات ديني

هاي مختلف براي

ي با عالم خارج

  .صادف نيستند

به اين اقيانوس

 خود را تبيين م
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RNA  پليمراز

يـن پـروتئين ر

ب) ـطحي اسـت  

اسنيـاز  ورد مـ ن    
  

139(  

ت، به تغييرات

كه در پروصورتي

روج هوا به مجار

كننـ عمل مي ها 

ك لور نزديك مي

فت صفت اندازه

    ×كوتاه       

×     كوتاه      
1
منقار بلند +  4

              ×A )

               ×)

A AW Z Z→

 نر بال كوتاه   

  
A ويروس بايد 

ژن ا)  تناسـلي 

ليد پروتئين سـ

ز سـلول ميزبـان
.باشند ي ميترك

24/5/9 ششمت 

گرفته نشده است

شوند، در ص ه مي

باعث ورود و خر

ماده آنزيمپيش

ه پيله باريك را ب

توان گف پس مي 

(AA) منقار ك

(Aa) منقار ك

1منقار كوتاه 
4

a(Z  بال بلند

A(Z بال كوتاه
A aZ Z+ +

        بال كوتاه

.)الف ينادرست
روتئين سطحي

امل هرپسي ع

ن ژن مسئول تو
  .)د ي

سـاختارهايي از 
تل باك خود سلو

20

جامع نوبت(جربي 

مختلف در نظر گ

ون هسته اضافه

بهاي هوادار  سه

ريك به عنوان 

و محتويات روده

 شود، شاهده مي
  : داشت

)

aW)

AW)

A aZ W Z+

ماده  بال بلند 

( ر سلولي ندارد
پربراي توليد . د
  .)ب يست

 پروتئين سطحي

جا منظور همان
ينادرست( باشد س

mRNA آن،
هاي محصول ژن

ش پيش؛ علوم تج

هاي م ميان گونه

آزاد به مايع درو

ازه كيسنددر ا يير

معده در روده با

وه نه شدغ وارو

مش ي نسل دوم
پس خواهيم. د

aW

ماده ب            

است و ساختارر 
روس نقش دارد

درس( نمايد جمه
داراي ژن(دارد 

در اينج( ژنتيك 
افي در دسترس

Aنظر و ترجمه 
 و ريبوزوم كه م

سنجش

كنش م كه برهم

هاي آ ها فسفات

  .وجود ندارد

ثابت است و تغي

م) فعال جايگاه 

 در حين استفرا

هاي  فقط در ماده
باشد توزومي مي

× =3 3 9
4 4 16
   

دار DNAس 
ير توليد اجزاي و

يبوزوم آن را ترج
DN ب دكينوتر

ب در مهندسي
رد تا به اندازه كا

ز ژن مورد نسي ا
RNAرازپليم

    
 

 .رست است
د لجستيك، كش
  .دوش نميه 

 .رست است
ه سازي يوكاريوت

  .شوند ه مي
ها هيستون و ت

 .رست است
ها ث  اندازه شش
 .رست است

داراي(فعال زاد 

دي روده باريك
 .رست است

ينكه بال كوتاه
ت اندازه منقار ات

9
6

 .رست است
س تناسلي ويروس
يمي ميزبان در

mRN كند و ري
NA گاوي كه 

  .)ج ينادرست(
سازي ژن مطلوب
س استخراج كر

 .رست است
خر براي رونويس
Aبارتند از آنزيم
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آز هاي آنزيم
  .گيرندمي

حركات دود
در 2گزينه  .18

با توجه به اي
است و صفت

   
در 1گزينه  .18

عامل هرپس
آنزي تمسيس

NAتوليد 
ويروس آبله
( كرده است

پس از جداس
تكثير و سپس
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ر مرحله آخد

ساختارها عب
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 كننـده يـد 

 

  پدر         
hX Y  

AB ×  

Dd ×  

  مادر پدر و

  )و مادر در

عبور كرده 

توان  س مي
ـ گيـاه     دوال

  نر           
WW  

ن و ايجـاد     

 DNAي   

) ري دارنـد    

ationgroup

تولي يوتئينـ ل پر 

 .باشند غشاء مي

× مادر        
HX X×

BO× →

dd D→ 1
2

وني متفاوت از پ

ني متفاوت از پد

ع) ت پوششي آن

RW است پس
كه رنـگ دو گي

ماده       
RW×

 مريسـتم پسـين

ـا همانندسـازي

تكـاملي بيشـتر

139(  

   H+ از كانـال

ختارهاي فاقد غش

h HX X→ 1
4

AB A→ +1 1
4 4

Dd dd+ 1
2

: گروه خو 1−)

5
گروه خون( 8

ز غشاء پايه بافت

وسته دانه دوم 
از آنجايي. است ه

RW→
RRW  

مان با فعاليـت م
  .شاهده شود

هـ ر ايـن سـلول  

شايسـتگي ت(د 
  .كند

24/5/9 ششمت 

ندري بـا عبـور

ها ساخ سانتريول

H h HX X+ 1
4

AO BB+ 1
4

             پدر

( ) (× +1 1 2
4 2 4

×) هموفيل 

از(ديواره نفرون 
  .د

 چون ژنوتيپ پو
داشته گامت نر 

, WW
, WWW

مكن است همزم
هايي مش شدر بخ

در. باشـند   مـي   

سازگارتري دارند
ك ها تغيير مي ت

21

جامع نوبت(جربي 

  .شوند مي

ست و يا ميتوكن
  

س. باشد كمل نمي

H hX X+ 1
4

B BO+ 1
4

مادر             

))× = −2 1 14 2
=1

4 ردخت( 3

د در نفرون از د
كنند ور ميي عب

R بوده است و
در Wالل  نر 

Wلوئيد           
W   پلوئيد     

مم) در سال دوم
دال تحليل هم 

وليـد گليكـوژن
  . است

تيپ سيي كه فنو
صفات در جمعيت

ش پيش؛ علوم تج

هيچگاه كوتاه نم

رون در كلروپالس
.شود ز توليد مي

ه مكمل الگو مك

  

H hX Y X+ 1
4

                  

( )− =3 5
8 8

5
32

مواد موجو. شود
بكه دوم مويرگي

RRWانه اول 
ده است و گياه

  .باشدمي

ديپل زيگوت
تريپ زيگوت     

مثالً د(د پسين 
اه، اپيدرم در حا

تودي قـادر بـه   
لولي قابل انجام

 هر محيط آنهايي
 فراواني نسبي ص

سنجش

ه Z يك خط 

هاي انتقال الكتر
ATP نيز، آب

ونويسي با رشته

:توان نوشت مي

hY

   

ش رگي انجام مي
شب) و غشاء پايه

د آلبومننوتيپ 
بود (RW)ي 

م WWياه نر 

   

سي، هنگام رشد
خارجي ساقه گيا

اي و كبد اهيچه
چرخه سلختلف 

طبيعي، درب ا
و به اين ترتيب

    
 

 .رست است
هاي متصل به ن

 .رست است

ه  دنبال زنجيره
P توليد مولكول 

RN حاصل از رو
 .رست است

طالعات سؤال م

 .رست است
 شبكه دوم موير

و( پوششي بافت
 .رست است
ال، ژنوصورت سؤ

گياه ماده صورتي
پس گيا ،ه است

 .رست است
تصوير كتاب درس
پنبه در سطح خ

 .سترست ا
هاي ما ان سلول

مراحل مخ طي 
 .رست است
انتخايه تركيبي 

كنند و ل ميدمث
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 aaقطعـاً  

 ينادرسـت (

  !)ب 
 لـي اسـت    

 فرد گلوي 

درخـت  س  

صـل شـده   
 يانيـ قه رو

و  يجنسـ  
ت حاصـل   

ره پـرورده  

  .ابدي ال مي

ationgroup

ق 19د شـماره  ر

( مخمـر هاي  رچ

ينادرست( ه گون
ريديوم، مـواد آ

 اين باكتري در

پـس. تخراج شـد  

حاصn2و n4ه
و ساق انيرو شهي

دمثليـ  بـه تول   
روموزوم و گامـت

شته، قطرات شير

اتصا) اتم 8(يژن 

139(  

  .رد

رمـ كه ير صورت

نه قار ،شود  مي

ه چندن ،د دارد
مانند كلسـتر) ه

ون، اما چ است
  .)د يرست

عي درخت اسـت

اهيگدو  زشي آم
شي پوسته دانه، ر

دانـه قـادر ني ا
كر 14 يا  هسته

ريدن خرطوم ش

  .شود اده مي

ل اكسيمولكوهار 

24/5/9 ششمت 

  .ل است

S اختصاص دار

  ).ف

  ).ادرستي د

AA باشد، در

ها استفاده كتري

ريزوبيوم وجود ه
كنند مصرف(ف 

كتريوم ديفتريا
در( يستي است

  .باشند مي

از پوست نوع ين

است و ازn2ه
ها، دانه نيدر ا. 
حاصل از اهيگ 
دو اختهي شد،ا

پس از بر.  است
  . د

استفا)  غير زنده

هموگلوبين به چه

22

جامع نوبت(جربي 

  

سال 1ر كمتر از 

Sمانندسازي يا 

تي الفسنادر(رند 

  
نا( نقشي ندارند 

يا  Aaند توا ي

ب درسي، از باك

از سردهنيتروژن 
هاي هتروتروف ي

باكاكتري كورينه
وعي رابطه همزي

لسترول نمهاي ك

خستين بار كيني
 

است كه يمعن ن
.)الف ينادرست( 

).ب يدرست(د 
ده بابوn2ماده 
   

و گياه) حشره( 
شود  استفاده مي

هاي با سلول(ي 

كه همدر صورتي 

ش پيش؛ علوم تج

.واران تعلق دارد

طول عمر) يشه

مي به مرحله هم

ها نقش دارميوه
  ).تي بس
).نادرستي ج(د 

محيطي مساعد

يم 17شود، فرد 

در سطح كتاب) ي

كننده ن ي تثبيت
ي همانند باكتري

 ترشح شده از با
انگلي نورابطه و 

ه لكولبه موصال 

نخ. شود فاده مي
 .باشديوم بوده 

نيباشد، به ا يم
n2ايn4 باشد
دارند يمتفاوت ي
اهيحالت اگر گ 

).د يدرست( شد

گلي ميان شته
ب شيره پرورده

د چوبيم در آون

.شود متصل مي 

سنجش

 راسته گوشتخو

نه همي(ب، اغلب 

ي سلول پارانشيم

 دو در رسيدن م
نادرس(شود د مي

ها نقش دارندگل
ها در شرايط نام

در نظر گرفته ش

ردهنده صنعتي

اي از باكتري ونه
 گوگردي ارغواني

ي ديفتري سم
شود و حسوب مي

راتي قادر به اتص

ستفكينين اقات 
د پسين و كامبي

وزومكروم 21 ي
nتواند ي دانه م

يوموزومعدد كر 
نيدر ا). ج يست

باش يكروموزوم م

زيستي از نوع انگ
تركيبي تعيين 

سرعت شيره خام

)دو اتم(كسيژن 

    
 

 .رست است
الف عنكبوت به
 .رست است
طلبهاي فرصت
 .رست است
ولياز چرخه سل
 .رست است

يزيك اسيد هر
جوانه راسي توليد
ها در شادابي گ
ه در انتقال يون
 .رست است

 اتوزومي غالب د

 .ترست اس
تخمير(فرمانتور 

ي ريشه سويا، گو
گ ون باكتري غير

.  
لت اصلي بيماري

پس انگل مح  د،
 .رست است

 كوتاه كربوهيدر
 .رست است

 ماالريا از مشتق
داراي رشدتواند 

 .رست است
ير دانه گل مغرب

حالت، پوسته ن
و پيوتبومن ژن

نادرس( ستيد ن
n2ك 14 يو دارا

 .رست است
ط به رابطه همز

شود كه براي  مي
ين سراي تعيج ب

 .رست است
ه يك مولكول اك
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 و ـاي دراز 
قـابتي  ف ر 

xΔ = 2  

 تصـاعدي    

m,







1  

xΔ =2  

yΔ = 1
2  

F F =
 

  

F' =


  

v a=2 2  

L R =


=

2

252
  

cosθ =  

ationgroup

هـ پـاين، صـدف   
حـذفد و باعـث      

m× =2 4

رهم بنويسـيم،


m

... , m
+ =1 2 62

2


( )(× − ×1 4 22

gt


→ 



2
18

1

F F F+ +1 2 3
  

( )I
F F+ −
 
2 3

a x vΔ → =2

R y

y

+
→

+

2 2

2 22
W y
T L

= → =

139(  

زمايش رابـرت پ
ـر عمـل كردنـد

  :آيد ي

الي را پشت سـر

m a→ = 6

  :آيد دست مي

) v× − +2 1 

t

/

= ×

= ×

2
2

1 12
11 25 2

 

F= → +2




F F'− → 

1

= × × =2 5 4

  :شود مي

y cm→ = 48

W
T

=

24/5/9 ششمت 

شد و در آز 1ه 
 در رقابـت بهتـ

xΔ بدست مي =

هاي متوا ر ثانيه

m
s

− = − 21 4

nxΔ = 1
به د 2

v= →1 

t s

t t

→ =

× →

2
2 2

2
1 1

6

1

F F+ = −3 1
 

F ma= =1

v= →4  

وارد م قائم ديوار

m

23

جامع نوبت(جربي 

مسي گونهي پارا
ف ستاره دريايي

v رابطه  t= Δ

 حركت است د

m
2

a( n )− +1 2 12
m
s

=16

  :داريم ،زمين

s

/ s
→

=1 4 5

 
(I)

a→ = →1 2

m
s

= 2

ديروي عمودي 

 فيزيك

ش پيش؛ علوم تج

عث حذف رقابتي
پس از حذف) د

  .شدند

جايي متحرك از

در حال aبت 

+vم از رابطه  

ها به سطح ز وله

t t t→ Δ = −2

F  :است =

ma
s

→ = 25

شش طناب و ني

سنجش

باع 2ي گونه مس
اره دريايي بودند

گوش ش پهن سه

جا جابه) ت ثابت

 كه با شتاب ثاب
  :خواهيم داشت

امnي در ثانيه 

راي رسيدن گلو

t / s=1 1 5

=سكون است،  

ه نيروي وزن، كش
 

    
 

 .رست است
پارام ،وسگ  اول

غذاي اصلي ستا
دفهاي ص گونه

 .رست است
سرعت(يكنواخت 

 .رست است
جايي متحركي ه

خ aدر نسبت 

جايي ن داد جابه

 .رست است
دت زمان الزم بر

 .رست است
جسم در حال س

 .رست است
 حال تعادل، سه

    :شكل مقابل
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=48
52

  

F = −  

v at= +  

sA

sB

t
t

=  

mE K=  

T =3 94  

maxv =  

v = ω  

Δϕ = 4  

Fv
m

=  

vf =2 22  

lβ =1  

= × 2 1  

ationgroup

/ T
T
× →6 1

kf ma− = →

sv t+ → =

A kB

B kA

v
v

μ×
μ





  :ت

max maxU=

T s→ =12

A= ω → =4

A x− →2 2

ππ + → Δ3
5

FL
m

= 162
2

v f
L

→ =22 4

Ilog /
I

→ 5

W
m

− 7
2

139(  

T /= 6 5

  :است آن 
kmg→ −μ =

(I)v
a

= − ⎯⎯

sA

sB

t
t

→ = 2

ي مكانيكي است

x kA= →21
2

s

A= × →6
12

×→ = 2 32 12

t TΔ = + 32 1

−

−
× ×
×

2

3
48 1

24 1
 



− =
× 2
18

48 1
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1
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 .رست است
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24/5/9 ششمت 

→⎯⎯.شود

D D→ =1 2

ل اتممد. دكن مي
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ش حيط جذب مي

 

D c=1
1 34 

ل منهايت مي بي
ت و به بسامد نور

موج رشته پاشن

ر هر رشته از 
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چشمه توسط مح
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وابسته است فلز 

ترين طول م وتاه
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كتريكي طرفين

931/ل با  م 5
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سنجش

دي چشيولتت صو

ها از نوار روشن م
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 .رست است
يستگي عددهاي

u1 جر اهشك

 .رست است
همنام بودن باره

  :شود

به بار 
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ش پيش؛ علوم تج

V=12 به 

T P P= +1 2

r
ε
س ولت. تاس 3

  :بل است

× ×   2 1

 عمود بر صفحه
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W= = 12
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 روي ترازوي آش
برداري محسوب

به كم. شود  مي

r / f× →6

چون سطح پ. د
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