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 روی آن درست نوشته شده است؟ معنی چند واژه در كمانک روبه -1

عّيوق ) / ستمكار(مخذول ) / صاحب فضل(فّياض ) / روشنايی(ضياع ) / قطعّيت و يقين(جزمّيت ) / علف جارو(خلنگ ) / نرمی كردن(تلطّف 
  ) گرفتار( 
 شش) ۴  پنج) ۳  چهار) ۲  سه) ۱

 ؟نداردود ها اشتباه وج در معنی كدام گروه از واژه - 2

    دست و پا، خّياط كننده، بی  شروع: بادی، چلمن، درزی) ۱
  باال بردن، نشان دادن، بشقاب بزرگ و مقّعر: ترفيع، استشاره، دوری) ۲
    ی سفالين قرض، درماندگی، كوزه: عاريه، استيصال، تنبوشه) ۳
 ميمنت، آدم قد دراز، رقيب: شكوم، ديالق، بالمعارض) ۴

 وجود دارد؟ اماليی غلطدر متن زير چند  - 3

گر به خالف اين اتّفـاق افتـد،  تر كه بی به صواب، آن نزديک« توان از صحبت توانا احتراز نمايد و عاجز از مقاومت قادر پرهيز واجب بيند، كه ا
دست آورد و اسـباب  هتر تواند خاست؛ و خردمند چون عنان اختيار ب و هر كه به آسيب غرور و غفلت در گردد، كم. وار زخم گران پذيرد غافل

اضطرار ذايل گردانيد، در مفارقت دشمن مسارعت فرض شناسد و لحظتی تأخير و توّقف و تعنّی و ترّدد جايز نشمرد؛ هرچند از جانب خويش 
  ».سراسر ثبات و وقار مشاهده كند، از جانب خصم آن در وهم نيارد و هر آينه از وی دوری گزيند

 يک) ۴  دو) ۳  چهار) ۲  سه) ۱

 وجود دارد؟ غلط اماليیمتن زير چند  در - 4

گر احمالی نمايم ،چه ؛و روز جمع و ذخيرت است ؛فرصت مراقبِت  هنگام« از هزم و احتياط دور باشد و به نادانی و غفلت منصوب گردم و به  ،ا
و برای ايّام محنت و روزگار مشـّقت های تازه را در كنجی برم  تر است كه امروز با زه كمان بگذرانم و اين گوشت مصلحت حال و مآل آن نزديک

  ».گنجی سازم
  دو) ۴  يک) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

 ساخته شده است؟» واژه«و چند » تكواژ«ترتيب از چند  عبارت زير به - 5

تر و  ماعیشاعر در اين دوران اجت با اين تفاوت كه منِ  ،اند هايی از شعر غنايی تمامی آثار معاصران ما نمونه ،با ظهور شعر نو ،پس از مشروطه«
  ».تر شده است مردمی

    ۳۶ـ  ۴۹) ۲    ۳۷ـ  ۴۸) ۱
 ۳۶ـ  ۴۸) ۴    ۳۷ـ  ۴۹) ۳

 وجود دارد؟» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«ترتيب چند  در متن زير به - 6

نـگ ديگـر ما را با تاريخ و افكار و عواطف آن ملّت و پيوستگی آن فرهنـگ بـا فره ن،ی فرهنگ و هنر هر ملّت و شناخت عناصر آ مطالعه«
  ».سازد جوامع و ملل آشنا می

 ۱۲ـ  ۶) ۴  ۱۱ـ  ۶) ۳  ۱۱ـ  ۵) ۲  ۱۲ـ  ۵) ۱

 ........... . جز بهی بالغی شده است،  موجب پديد آمدن شيوه» تقّدم فعل بر متّمم فعل«ها  ی گزينه در همه - 7

 عقـــل آموخـــت بـــه هـــر كـــارگری كـــاری) ۱
  

 او چــــو اســــتاد شــــد و مــــا چــــو دبســــتانی
  

ـــــــ) ۲ ـــــــرد، م ـــــــد خ َ ـــــــالرهان  رد را از ب
  

ــــــــتال ــــــــال مب ــــــــادا كســــــــی در ب  مب
  

ــاک) ۳ ــرِ خ ــه س ــی، ب ــمِ روي ــرد از غ ــه ُم ــه ك  پروان
  

ـــت شـــمع ـــا ســـوز نهـــان رف ـــه ب ـــد ك  اش نفروزن
  

گــــر خـــــود را نترســـــانی ز هـــــر كـــــس) ۴  ا
  

ــــس ــــو را ب ــــن ره ت ــــدا، اي ــــدر خ ــــی ان  رس
  

 ساخته شده است؟» واج«در عبارت زير از چند » ی گروه متّمم اسم هسته« - 8

  كردن اصول آدمّيت و اخالقی كه در اين روزگار بايد راهنمای كوشـش تربيتـی مـا باشـد، لزومـی نـدارد بـه كمـک خارجيـان  برای روشن«
  ».متوّسل شويم

۱ (۴  ۲ (۵  ۳ (۶  ۴ (۷ 

 )دقيقه14:مان پيشنهاديز(
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 وجود دارد؟» مشتق ـ مرّكب«و » مرّكب«، »مشتق«ی  ترتيب چند واژه در متن زير به - 9

گر از نظـر . اين سخنان در نهايت زيبايی و گويايی به قلم آمده است. اشخاص وگوهای سراسر كتاب بيهقی مشحون است از گفت« طوری كه ا
وی در بيـان رويـدادها مثـل . ها را تنظـيم كـرد توان محاورات شخصـّيت پردازی بنگريم، بهتر از اين نمی نويسندگی حّتی از لحاظ داستان

  ».استسنج حوادث را به تصوير كشيده  بين و نكته ای باريک نويسنده
 ۲ـ  ۴ـ  ۶) ۴  ۳ـ  ۲ـ  ۵) ۳  ۳ـ  ۳ـ  ۶) ۲  ۲ـ  ۳ـ  ۵) ۱

 های بيت زير اشاره شده است؟ در كدام گزينه به آرايه -10

 ؟تلـخ سـازد خـواب شـيرينم، قيامت ركجا شو«
  

 »آيد به سنگ از خواب سـنگينمكه پای سيل می
  

  بتلميح، تناقض، تشخيص، تناس) ۲  معادله، استعاره كنايه، تضاد، اسلوب) ۱
 تناسب، كنايه آميزی، ايهام تشخيص، حس) ۴    تضاد، تشبيه، استعاره، ايهام) ۳

 ؟نداردوجود » پارادوكس«ی  در كدام گزينه آرايه - 11

ــت) ۱ ــاهی نيس ــوی دل پن ــر ك ــاک س ــر خ ــه غي  ب
  

ــــه ــــت ب ــــاهی نيس ــــر پادش ــــدای در فق  جز گ
  

 تو چشم بستی و گفتی كه اين جهان خواب اسـت) ۲
  

 ســت ب بيداریگشــای چشــم كــه ايــن خــواب، خــوا
  

ـــنگ را) ۳ ـــدازد درون س ـــه بگ ـــردی ك ـــش س  آت
  

ــه را بوده ــرد، می هرك ــت آه س ــت س ــه چيس ــد ك  دان
  

ــــه) ۴ ــــدد تفرق ــــود درص ــــه ب ــــا آن را ك  ی م
  

 شـــدنی نيســـت كـــه ايـــن جمـــع پريشان: برگـــوی
  

گر بخواهيم بيت -12  ؟نيم، كدام گزينه درست استمرتّب ك» آميزی ايهام، مجاز، جناس تام، حس«های  ترتيِب داشتن آرايه های زير را به ا

 نوازد ســــازعشـــق در پــــرده مـــی)الف
  

ـــــنود آواز ـــــه بش ـــــو ك ـــــقی ك  ؟عاش
  

ـاک اسـتچون از غم عشق تو صد جامه)ب ـان چ  ی ج
  

ــاک گريبان ــد از چ ــم دارن ــه غ ــاق چ ــا عّش  ؟ه
  

 ما در هـوای رويـش چـون ذّره گشـته پيـدا)ج
  

ــرِ  ــه خــود ب ــن قّص ــويی ،او وي ــاد هواســت گ  !ب
  

 قـــرارايم و پريشـــان و بی آشـــفته گشـــته)د
  

 ايم تــا از نســيم زلــف تــو بــويی شــنيده
  

 گرنـــه، وای عشـــق نـــداری ســـر انصـــاف)ه
  

ـــدازهدل می ـــم را كشـــد ان ـــار ال ـــود ب  ی خ
  

 ـ الف ـ ج  د ـ ه) ۴  ـ الف ـ ج ـ ب  ه) ۳  ـ ج ـ د  الف ـ ه) ۲   ب ـ ج ـ د ـ ه) ۱

 اشاره شده است؟» زاده، عّباس خليلی بزرگ علوی، محّمدعلی جمال«ترتيب به آثاری از  در كدام گزينه به -13

  چمدان، مجمع ديوانگان، انسان و اسرار شب) ۲  بريم، سر و ته يک كرباس، روزگار سياه از رنجی كه می) ۱
 ها، تلخ و شيرين، انتقام نامه) ۴    كشور، يادگار شب ميرزا، هفت) ۳

 روی آن درست نوشته شده است؟ ی چند اثر در كمانک روبه نام پديدآورنده -14

) / افغـانی  محّمـد علی(در بهشـت شـّداد ) / غّسان كنفـانی(راه بئر سبع ) / هوشنگ ابتهاج(شبخوانی ) / عبدالّرحيم طالبوف(كتاب احمد 
  ) / علــی موســوی گرمــارودی(بيعــت بــا بيــداری ) / ناصرخســرو(  االخوان تحفــ‗) / الــّدين عبــداهللا نظام(ی دلگشــا  رســاله

  )مشفق كاظمی(انسان و اسرار شب ) / زاده محّمدعلی جمال(مجمع ديوانگان ) / بزرگ علوی(بريم  رنجی كه می از
 يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير، تناسب معنايی كم - 15

ــت« ــحاب رحم ــر ای س ــه دوزخ ،مگ ــاری ارن ــو بب  ت
  

 »وا راهمـــه جـــان ماِســـ ،بـــه شـــرار قهـــر ســـوزد
  

ــ) ۱ ــداه ــامی كنن ــزا ح ــو را روز ج ــر ت ــيان گ  ل عص
  

 قهـــر ســـبحانی كنـــد تيـــغ جـــزا را در نيـــام
  

ـــه) ۲ ـــر گن ـــفاعت ب ـــايی از ش ـــر گش  كاران دری گ
  

ـــام ـــای دوزخ را تم ـــدا دره ـــت خ ـــدد از رحم  بن
  

گــر ســرعت كنــی نبــود بعيــد) ۳  در جــزای خصــم ا
  

ــام ــت را قي ــع قيام ــل واق ــيش از مح ــود پ ــر ش  گ
  

 زخ مـــراچـــون بـــه روز محشـــر آيـــد آتـــش دو) ۴
  

ــرام ــردد ح ــنم گ ــر ت ــش ب ــردی آت ــفيعم گ ــر ش  گ
  

 كدام گزينه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ -16

ـــرفتن) ۱ ـــو برگ ـــدن نظـــر از ت ـــِد دي ـــوان ز بع  نت
  

ـــد آن ـــد نتوان ـــر نباش ـــود و نظ ـــمش ب ـــه چش  ك
  

ـــه از شعشـــعه) ۲ ـــردار ك ـــرده ب ـــو پ ـــت ت  ی طلع
  

ـــد ـــير كن ـــری س ـــد نظ ـــت نتوان ـــه روي ـــس ب  ك
  

ـــــوان ) ۳ ـــــه نت ـــــداز ك ـــــرده بران ـــــودپ  نم
  

 قطـــــــع نظـــــــر از رخ زيبـــــــای تـــــــو
  

ـــت ) ۴ ـــه ز روي ـــواهم ك ـــو خ ـــوی ت ـــازكِی خ  از ن
  

ـــوانم؟ ـــون نت ـــنم چ ـــه ك ـــا چ ـــر، اّم ـــم نظ  پوش
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 ........... . جز بهها به مفهوم مشتركی اشاره دارند،  ی گزينه همه -17

ــــــد) ۱ ــــــايی ز بن ــــــد ره ــــــيرش نخواه  اس
  

ــــــد  شــــــكارش نخواهــــــد خــــــالص از كمن
  

ــه يک) ۲ ــه ب ــن ك ــا مك ــ ره ــارگی ز پ ــمب  ای درآي
  

ــو ديگــر چــو مــن شــكار كــم افتــد  كــه در كمنــد ت
  

 ســعدی آن نيســت كــه هرگــز ز كمنــدت بگريــزد) ۳
  

ــو خــوش ــد ت ــه در بن ــه بدانســت ك ــايی ك ــه ره  تر ك
  

 !دل نه زآن سان به كمند تو گرفتار شـد ای جـان) ۴
  

ــايی ــم ره ــرد چش ــدبير خ ــه ت ــت ب ــوان داش ــه ت  ك
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی كم - 18

  ».كرد گرفت و تازه همان را با ديگران تقسيم می تر سهم می آمد، كم جا آخر می ههم هميشه«
 تـــــا خلـــــق از او رســـــند بـــــه آســـــايش) ۱

  

 هرگـــــز بـــــه عمـــــر خـــــويش نياســـــايد
  

 اند تـــــا ديگــــــران گرســـــنه و مســــــكين) ۲
  

 بـــــر مـــــال و جـــــاه خـــــويش نيفزايـــــد
  

 تـــــا بـــــر برهنـــــه جامـــــه نپوشـــــاند) ۳
  

 نيفزايــــــــد از بهــــــــر خــــــــويش بــــــــام
  

ـــــــــمانش برافـــــــــرازد) ۴ ـــــــــروز كآس  آن
  

ــــــد ــــــر آي ــــــه زي ــــــرور ب ــــــن غ  از توس
  

 ؟تری دارد تناسب معنايی بيش» خبر شدم خبر بيامد و من بی صاحب/ دهد ز دوست  گوشم به راه تا كه خبر می«كدام گزينه با بيت  -19

ـــــــرود) ۱  ُمهـــــــر ِمهـــــــر از درون مـــــــا ن
  

ــــرادر ــــت! ای ب ــــر اس ــــر حج ــــش ب ــــه نق  ك
  

ــــ) ۲ ــــه ح ــــو ب ــــدهركســــی گ ــــود باش  ال خ
  

 كــــه حــــال مــــا دگــــر اســــت! ای بــــرادر
  

ـــــــــوعيم) ۳ ـــــــــدگان مجم كن ـــــــــا پرا  م
  

ــــت ــــر اس ــــت و در نظ ــــب اس ــــا غاي ــــار م  ي
  

ـــــعدی«) ۴ ـــــت» س ـــــت دوس ـــــاه قرب  از بارگ
  

ـــــر يافته ـــــا خب ـــــت بی ت ـــــت س ـــــر اس  خب
  

 ديگر دارند؟ تری با يک های كدام گزينه تناسب معنايی كم بيت - 20

ـــت) ۱ ـــار امان ـــک ب ـــد فل ـــن افكن ـــر دوش م  ب
ـــــ ـــــت نتوانســـــت كشـــــيدآســـــمان ب  ار امان

  

 زنـــان اســـت كـــه ايـــن بـــار نـــدارد زآن چرخ
 ی كـــار بـــه نـــام مـــن ديوانـــه زدنـــد قرعـــه

  

ــاد می) ۲ ــر ب ــو ب ــر ت ــه عم ــور ك ــاده مخ ــد ب  ده
 بنياد اســت بيــا كــه قصــر امــل ســخت سســت

  

ـــه ـــه ن گ ـــراب آ ـــود ش ـــالم ب ـــّر دو ع ـــه ش  ای ك
ـــت ـــاد اس ـــر ب ـــر ب ـــاد عم ـــه بني ـــاده ك ـــار ب  بي

  

ـــی) ۳ ـــاح دل م ـــتم ص ـــدا را برود ز دس  دالن خ
 ســـت راز عشـــق را دل گمـــان دارد كـــه پوشيده

  

ــــكارا ــــد آش ــــد ش ــــان خواه ــــه راز پنه  دردا ك
ــت ــرده اس ــان ك ــه پنه ــدارد ك ــانوس پن ــمع را ف  ش

  

گرچـــه عاشـــق حـــور و بهشـــت شـــد) ۴  زاهـــد ا
ـــالم ـــاهدان دو ع ـــد ش ـــه درآين ـــی ك ـــه مجمع  ب

  

 هــا فراقــت اســت مــا را بــه عشــق روی تــو زآن
 روی تــو باشــمنظــر بــه ســوی تــو دارم، غــالم 

  

 
  ّ۲۶ـ  ۲۱( لترجم‗ أو التعريب أو المفهومالجواب لن األصّح و األدّق في عي(:  

  :».لن يقّرب الماُل و المنصب الجاهَل إلی الّسعادة« -21

    .هرگز مال و ثروت و مقام، نادان را به خوشبختی نرسانده است) ۱
  .كند ثروت و شغل خوب، جاهل را به سعادت نزديک نمی) ۲
    .نادان، با مال و مقام به سعادت نخواهد رسيد) ۳
 .ثروت و مقام، نادان را به خوشبختی نزديک نخواهد كرد) ۴

 :».تُحدث أشّع‗ المصابيح الفّضّي‗ مناظر رائع‗ يعشقها الناظرون« - 22

  .ارندها د ها عالقۀ فراوان به آن سازد كه چشم انگيزی را می های دل ها، منظره بخش چراغ پرتوهای روشنی) ۱
  .ورزيدند كرد كه بينندگان بسيار به آن عشق می های دلپسندی را درست می ای رنگ چراغ، صحنه های نقره شعاع) ۲
  .ورزند ها عشق می كند كه بينندگان به آن های دلپسندی را ايجاد می ها صحنه فام چراغ پرتوهای نقره) ۳
گران عاشق آن هستندو های زيبايی را به ای منظره های نقره پرتوهای چراغ) ۴   .جود آورده است كه تماشا

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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 :الخطأعّين  - 23

  .ی مسابقه دهد آموزان آزمايش شدند تا مدير به برخی از آنان اجازه دانش.: اُختبر التالميذ لكي يسمح المدير لبعضهم بالمسابق↨) ۱
  .شده است شد، دزديده زنگی كه بر در آويزان می.: قد سرق الجرس الّذي كان قد علّق علی الباب) ۲
  .كردم ام پر از آب می اين كوزه را هر روز برای خانواده.: كنت أمأل هذه القرب↨ من الماء ألُسرتي كّل يوم) ۳
 .بندی كه مادر آن را به كودک داده بود، شكسته شد گردن.: كسرت القالدة الّتي كانت األُّم قد ناولتها الطفل↨) ۴

ـــا« - 24 ـــل، فم ـــم و التكَس ـــب العل  اُطل
  

 :فـي المفهـوم الخطـأعّين ؛»خيَر علی أهل الكَسلأبعَد ال
  

  .فرص↨ طلب العلم بعيدة عن أهل الكسل) ۲  .طلب العلم من األمور الطّيب↨ الّتي تأتي بالخيرات لإلنسان) ۱
 .العلم و التكاسل جناحان لإلنسان اليقدر علی الطيران إّال بهما) ۴  .التكاسل يبعد اإلنسان عن الحصول علی الحسنات) ۳

 :> .گشت، كمک كرد دوست دلسوزت به سگی كه در بيابان دنبال آب می< - 25

    .ساعد صديقك المشفق كلباً يفّتش عن الماء في الّصحراء) ۱
  .الصديق المشفق ساعد الكلب كان يبحث عن الماء في صحراء) ۲
  .ساعد صديقك المحبوب كلباً فّتش في الّصحراء عن الماء) ۳
 .لذي يبحث في الّصحراء عن الماءصديق مشفقك يساعد الكلب ا) ۴

 :> .هايت را بپوشانند و تو را از بدی دور كنند، همنشينی كن كنند عيب كه تالش می با كسانی< - 26

  .صاحب من يسعون أن يكّفروا عيبك و يبتعدوا عنك السّيئات) ۲  . جالس الذين يحاولون أن يستروا عيوبك و يبعدوك من السّيئ↨) ۱
 .صاحب الّذين حاولوا أن يكّفروا العيوبك و يبعدونك من السّيئ↨) ۴  .سترون عيوبك و يبعدوك من الّشينجالس من يسعوا أن ي) ۳

  ِيناسب النّص بما ) ۳۵ ـ ۲۷(ثم أجب عن األسئل‗  ‗ٍ التالي بدقّ  قرأ النّص ا:  
 ّ يمان إهي  الثق‗إّن . ا، دون إفراط و دون تفريطتي يقع فيهالثق‗ بالنفس هي اعتماد المرء بنفسه و التوّكل علی ذاته و قدراته حسب الظروف ال

نفسنا مهما كانت هـذه أذلك يزيد ثقتنا ب فإنّ  ،وضع األهداف و تنفيذها :هناك عوامل تزيد الثق‗ بالنفس. نسان بقدراته و إمكانّياته و أهدافهاإل
  ... و ابتداء اليوم بالتفاؤل  اإليجابّي‗ للنفسثّم تكرار الجمل  ؛تكفهي تجعلك تشعر بأهميّ  ،لهامّ ح‗ و تقبول المسؤوليّ  ؛األهداف

كتشاف الذات هي مرحل‗ خطيرة أيضاً ألنّها  هذه المرحل‗ تستلزم أّن اإلنسان أن يـوقظ ... اإلنسان في الحياة ) سرنوشت(مصير  ترسممرحل‗ ا
  . ذاتك و تعّين أهدافك في الحياة تكتشفنفسه؛ فعليك أن 

كتشاف الذات هي - 27  :مرحل‗ ا

  .فرص↨ للنفس لطرح أسئل↨ معّين↨) ۲  .يطلب من اإلنسان أن يغفل عن نفسه طريق) ۱
 .نّها ترسم مصير اإلنسان مدی الحياة مرحل↨ خطيرة أل) ۴  .انتصار القدرات النفسّي↨ علی القلق) ۳

 ...النفس هي الثق‗ ب: إلی مفهوم العبارة األقرب؛ عّين »إّن الثق‗ هي إيمان اإلنسان بقدراته و إمكانّياته و أهدافه« - 28

  .تحّمل ما يحدث عن األفراد من تجاوزات و إساءات) ۲  .اعتماد المرء بنفسه و اتّـكائه علی ذاته) ۱
 .وضع األهداف و تنفيذها) ۴    .الوقوع تحت األحاسيس المنفّي↨) ۳

 :من عالمات الثق‗ بالنفس - 29

  .عر بأهمّيتكتحّمل المسؤولّي↨ الّتي تجعلك تش) ۲    .الخوف من الفشل أمام الحقائق) ۱
 .اإلحساس بالخجل من نفسك) ۴  .اإلفراط و التفريط في تحّمل المشّق↨ و الكدح )۳

 :من عوامل ازدياد الثق‗ بالنفس ليسعّين ما  -30

  .تعيين األهداف و السعي في تنفيذها) ۲    .قبول المسؤولّيات و تحّملها) ۱
كاة اآلخرين) ۳ كتشاف الذات و محا  .بالتفاؤلمواجه↨ حقائق الحياة ) ۴    .ا

  ۳۲و  ۳۱( التشكيلعّين الّصحيح في:(  
كتشاف الذات هي مرحل‗ خطيرة أيضاً؛ ألنّها ترسم مصير اإلنسان في الحياة« -31  :».مرحل‗ ا

كتشاِف ـ اإلنساِن ـ الحياةِ  )۱   الذاُت ـ مرحلُ↨ ـ تَْرُسَم ـ َمصيرَ ) ۲  مرحلُ↨ ـ ا
كتشاَف ـ مرحلٌ↨ ـ خطيرٌة ـ َمصيرِ ) ۳  تَرُسُم ـ اإلنساَن ـ الحياةِ  خطيرًة ـ) ۴  ا

 :»...هذه المرحل‗ تستلزم أّن اإلنسان أن يوقظ نفسه؛ فعليك أن تكتشف ذاتك و  - 32

  هذِه ـ تَستَلزُِم ـ اإلنساُن ـ نفُسهُ ) ۲  المرحلُ↨ ـ اإلنساَن ـ يوِقَظ ـ تَكتَِشَف ) ۱
  ـ ذاتِكَ  يوِقَظ ـ نفُسُه ـ أَنْ ) ۴    المرحلَ↨ ـ تَستَلزَِم ـ نفَسُه ـ ذاتَك) ۳
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  ّ۳۵ ـ ۳۳( ّي رفاإلعراب و التحليل الص حيح فين الصعي:(  
 :»الثق‗« -33

  اسم الحروف المشّبه↨ و منصوب/ جامد ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف ) ۲  فاعل و مرفوع/ اسم ـ مفرد مذّكر ـ معّرف باإلضاف↨ ـ مشتق ) ۱
 و مرفوع» إنّ «خبر / ـ نكرة ـ مبني ـ ممنوع من الصرف  مشتق) ۴  و منصوب» إنَّ «اسم / اسم ـ مؤنّث ـ معّرف بأل ـ منصرف ) ۳

 :»ترسم« - 34

  فعل منصوب و فاعله ضمير مستتر/ للغائب↨ ـ مزيد ثالثّي من باب إفعال ـ معرب ) ۱
  المستتر» هي«فعل مرفوع و فاعله ضمير / مضارع ـ للغائب↨ ـ مبني للمعلوم ) ۲
  و محالً مرفوع» أنّ «ضمير مستتر و الجمل↨ خبر لـِ  فاعله/ فعل ـ مزيد ثالثي من باب تفعيل ـ معرب )  ۳
 نائب فاعله ضمير مستتر/ للمخاطب ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم ـ مجّرد ثالثي ) ۴

 :»تكتشف« -35

  المستتر» هي«فعل منصوب و فاعله ضمير / للغائب↨ ـ مجّرد ثالثي ـ متعدٍّ ـ معرب ) ۱
  عل و فاعله ضمير مستترف/ مزيد ثالثي من باب افتعال ـ مبني للمعلوم ) ۲
  فعل مجزوم و الجمل↨ فعلي↨/ فعل مضارع ـ للمخاطب ـ الزم ـ مبني علی الفتح ) ۳
 نائب فاعله ضمير مستتر/ فعل ماٍض ـ مزيد ثالثي ـ معرب ) ۴

  ۴۰ ـ ۳۶(عن األسئل‗ التالي‗  الجوابالمناسب في عّين:(  
 :عّين عبارة جاء فيها كّل المعارف - 36

  .أخرج الناس جسد رجٍل بعد ثالث↨ أيّام من وقوع الزلزل↨) ۲  !بين األشجار أباها الّذي يعمل بشّدة تنظر مريم من) ۱
 .غابت تلك السفين↨ الّتي قد ُسجن فيها عليٌّ عن أنظارنا) ۴  .اختبر الطبيب دم المريض في ذلك المستشفی و حزن ِمن مرضه) ۳

  .»............المسلم و قصد استهزاء ............ المحفل  في............ شاهَد أحد «: عّين الصحيح للفراغات - 37
 الحاضرون ـ أخاه ـ أخوه) ۴  المشاهدون ـ أخوه ـ أخاه) ۳  الحاضرين ـ أخيه ـ أخيه) ۲  المشاهدين ـ أخاه ـ أخيه )۱

 :عّين الصحيح في الوصف و اإلضاف‗ -38

نٍ  ٴٍ الخير في ُودٍّ امری) ۱   .عدوٌّ الكسل الثبات طليعٌ↨ النجاح و) ۲    .متلوِّ
 .أنا جنديٌّ شجاعٌ↨ اُدافع عن بالدي) ۴  .ازدهرت حياُة محّمٍد الجتهاده المتواصل) ۳

ـِ «عّين  - 39  :عن الباقي يختلف» ل

  .اُعلنت العطل↨ في أنحاء البالد لنحتفل يوم انتصار ثورتنا) ۲  .اجتهدنا كثيراً لننجح في امتحانات نهاي↨ السن↨) ۱
 .أسرعت االُّم نحو الباب لتساعد الفقير) ۴  .رساً ال ينساه أبداً ليعلِّم شبابنا العدّو د) ۳

 :معرف‗» من«عّين  - 40

  .قلبي  اُّمي الحنون من غرست محّبتها في) ۲  من يدافع عن أراضي بالدنا في الحروب؟) ۱
 من يهتّم بُأمور المرضی في المستشفی؟) ۴   .من جّهز نفسه لخدم↨ العلم يخدمه حتماً ) ۳

  
يک از مراتب  ترتيب بيانگر كدام به الحمد هللا رب العالمينو  اياك نعبد و اياك نستعينو  سبحانك فقنا عذاب الناری  يفهپيام آيات شر -41

 توحيد است؟

  عبادت ـ عبادت ـ ربوبيت ـ ربوبيت) ۲  خالقيت ـ عبادت ـ ربوبيت ـ عبادت) ۱
 ادت ـ ربوبيتعبادت ـ عبادت ـ عب) ۴  خالقيت ـ ربوبيت ـ عبادت ـ ربوبيت) ۳

كنده  های متفرق و سمت گيری ها با جهت چند شخصيتی شدن انسان - 42 ی گرفتار شدن به شرک در عبـادت  است كه نشانه............ وسوهای پرا
 .آن است............ در بعد 

  و تضاد در جامعه ـ اجتماعی  های ستمگر و مستكبر و تفرقه معلول به قدرت رسيدن انسان) ۱
  و تضاد در جامعه ـ فردی  های ستمگر و مستكبر و تفرقه قدرت رسيدن انسانعلت به ) ۲
  های نفسانی خود و ديگران بودن ـ فردی ی تمايالت و خواسته معلول تحت سلطه) ۳
 های نفسانی خود و ديگران بودن ـ اجتماعی ی تمايالت و خواسته علت تحت سلطه) ۴

  )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 باشد؟ می» ال اله اّال اهللا«ی  در كلمه» ال اله« حاوی مفهوم موجود در بخش  ی شريفه كدام آيه - 43

۱ (اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم  
۲ (و لقد بعثنا فی كل اّم↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت  
۳ (و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی  
۴ (انهم ارباباً من دون اهللا و المسيح ابن مريم و ما امروا اّال ليعبدوا الهاً واحداً اتخذوا احبارهم و رهب 

 ............ی آن اين است كه  شرک است و ريشه............ خداوند، پذيرش سرپرستانی جز او و بندگی كسانی جز او  جزهايی  اطاعت از ارباب -44

  .كنند تن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمیها در عين قبول داش معيار ثابت ـ برخی انسان) ۱
  .ی جهان اعتقادی نداشته باشد كننده مصاديق متغير ـ انسان به تنها وجود مستقل و تنها مبدأ و اداره) ۲
  .كنند ارد نمیها در عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگی خود و مصاديق متغير ـ برخی انسان) ۳
 .ی جهان اعتقادی نداشته باشد كننده انسان به تنها وجود مستقل و تنها مبدأ و اداره معيار ثابت ـ) ۴

كنـد، معنـای ديگـری از  وسويی الهی پيدا  های زندگی انسان سمت گيری به اين معنا كه تمام جهت» گرايش به پرستش خدا و اخالص در آن« - 45
 .حاكی از آن است............ ی  ی شريفه يهاست كه پيام آ............ 

  و الّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و اّن اهللا لمع المحسنيناعتقاد خالصانه ـ ) ۱
  و الّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و اّن اهللا لمع المحسنينتوحيد عبادی ـ ) ۲
  دوا الشيطان انه لكم عدو مبين و ان اعبدونیءادم ان التعب الم اعهد اليكم يا بنیتوحيد عبادی ـ ) ۳
 ءادم ان التعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و ان اعبدونی الم اعهد اليكم يا بنیاعتقاد خالصانه ـ ) ۴

 ترتيب كدام است؟ ی آن به اولين قدم برای ورود به بندگی و اخالص و اولين ثمره -46

  ان در انسان و يأس او از فرد با اخالصافزايش معرفت به خداوند ـ عدم نفوذ شيط) ۱
  های محكم و استوار يابی به معرفت و انديشه پذيری ـ دست ی حق تقويت روحيه) ۲
  های محكم و استوار يابی به معرفت و انديشه دست افزايش معرفت به خداوند ـ) ۳
 الصپذيری ـ عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخ ی حق تقويت روحيه )۴

مفيد اين معنی ............ ی  ی شريفه های ورود به بندگی و اخالص است كه پيام آيه كارگيری عقل و پيروی از سخنان پيامبران و امامان از راه به - 47
 .باشد می

۱ (لو كّنا نسمع او نعقل ما كّنا فی اصحاب السعير    
۲ (لمحسنينو الّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و اّن اهللا لمع ا  
۳ (انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد اهللا مخلصاً له الدين    
۴ (قل انّما اعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثنی و فرادی ثم تتفّكروا  

كرم............ ی اخالص در بندگی  باالترين ميوه - 48  .بردارد را در............ تداوم كار خالصانه برای خدا ) ص(است و به بيان پيامبر ا

  های حكمت و معرفت از دل و زبان  تجلی اسماء الهی در انسان ـ جاری شدن چشمه) ۱
  انجامد موت نمی  شود و حياتی كه به تجلی اسماء الهی در انسان ـ غنايی كه به فقر منجر نمی) ۲
  های حكمت و معرفت از دل و زبان  ديدار محبوب حقيقی ـ جاری شدن چشمه) ۳
 انجامد موت نمی  شود و حياتی كه به غنايی كه به فقر منجر نمی حقيقی ـديدار محبوب ) ۴

 كند؟ بر كدام مطلب تأكيد می» هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود/ تابد ز ذّرات جهان  مهر رخسار تو می«بيت  - 49

  .زند و غفلت را كنار میكند  نيايش با خداوند و عرض نياز به پيشگاه او، محبت خداوند را در قلب تقويت می) ۱
  .پيمايد سرعت راه موفقيت را می شود و به آسانی وارد مسير بندگی می كسی كه در مقابل حق تسليم و خاضع است، به) ۲
  .ای در پيش داريم ی ما حيات جاودانه های بسيار مؤثر برای تقويت عبوديت و اخالص، توجه به اين حقيقت است كه همه يكی از راه) ۳
   .يابد ی ما برای پرستش و بندگی نيز افزايش می تر بشناسيم، انگيزه تر شود و او را عميق هر ميزان كه معرفت و ايمان ما به خداوند بيشبه ) ۴

هـای  منام دارد و نظا............ شود،  ها منتهی به هدفی معين می جمعی آن اند كه فعاليت دسته ای سامان يافته گونه ای كه اجزای آن به مجموعه -50
 .شوند منتهی می............ شوند و به يک  شروع می............ های  تودرتو از نظام

  كل بزرگ  مند ـ بزرگ ـ نظام نظام) ۲  يافته متقن ـ كوچک ـ فعاليت هماهنگ و سازمان) ۱
 يافته متقن ـ بزرگ ـ فعاليت هماهنگ و سازمان) ۴  مند ـ كوچک ـ نظام كل بزرگ نظام) ۳
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ی شـريفه  با كـدام آيـه» كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم در هيچ چيزی ننگريستم، مگر اين«: كه فرمودند) ع(مؤمنانسخن امير - 51
 ارتباط معنايی دارد؟

۱ (ءادم و حملناهم فی البّر و البحر و لقد كّرمنا بنی  ۲ (فبّشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه  
۳ (سّواها فالهمها فجورها و تقواها و نفس و ما  ۴ (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا الّتی فطر الناس عليها 

يک از آيات شريفه  ترتيب پيام مستنبط از كدام به» پايان الهی سخن از جهان آخرت با توجه به قدرت بی«و » بخش شروط يک زندگی نتيجه« - 52
 است؟

۱ (مل صالحاً من ءامن باهللا و اليوم األخر و ع  ـو ما هذه الحياة الدنيا اّال لهو و لعب و اّن الّدار األخرة لهی الحيوان  
۲ (من اراد األخرة و سعی لها سعيها و هو مؤمن  ـو ما هذه الحياة الدنيا اّال لهو و لعب و اّن الّدار األخرة لهی الحيوان  
۳ ( ًمن ءامن باهللا و اليوم األخر و عمل صالحا  ـقل سيروا فی األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اهللا ينشیء الّنشأة األخرة  
۴ (من اراد األخرة و سعی لها سعيها و هو مؤمن ـ قل سيروا فی األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اهللا ينشیء الّنشأة األخرة  

گر بگوييم -53 نمايد و نيز وعـده  كانات رسيدن به آن هدف را هم به او عطا میكند و ام ای خلق می خداوند هر موجودی را برای هدف شايسته«: ا
ايم و سـخن پيـامبر  استدالل كـرده............ و ............ ترتيب به ضرورت معاد براساس  به» چه استحقاق دارد، برساند داده كه هر كس را به آن

كرم  .است............ حاكی از امر » ايد نه برای نابودی و فنا برای بقا خلق شده«: كه فرمود) ص(ا

 عدل ـ حكمت ـ نخستين) ۴  عدل ـ حكمت ـ دوم) ۳  حكمت ـ عدل ـ نخستين) ۲  حكمت ـ عدل ـ دوم) ۱

بدترين عـذاب آل فرعـون را احاطـه كـرد و در روز  ال فرعون سوء العذابٴ فوقاه اهللا سيئات ما مكروا و حاق بـی  ی شريفه با توجه به آيه - 54
 ............و اين آيه بيانگر آن است كه : ............ فرمايد ی آنان می بارهقيامت خداوند در

۱ ( ًالّنار يعرضون عليها غدواً و عشيا چنان برقرار است ـ ارتباط روح با دنيا پس از مرگ هم.  
۲ (ادخلوا ءال فرعون اشّد العذاب تر از اين جهان است تر و وسيع ـ جهان برزخ بسيار عظيم.  
۳ ( ًالّنار يعرضون عليها غدواً و عشيا تر از اين جهان است تر و وسيع جهان برزخ بسيار عظيم ـ.  
۴ (ادخلوا ءال فرعون اشّد العذاب چنان برقرار است ارتباط روح با دنيا پس از مرگ هم ـ. 

زنـد و  را در قيامت رقـم می............ و ............  ترتيب شهادت ها، به مراقبت بر انسان و ثبت و ضبط عمل او و ديدن ظاهر و باطن عمل انسان -55
 .از شاهدان دادگاه عدل الهی، شهادت دهند............ شود كه  گاه زده می مهر خاموشی بر دهان انسان آن

  نپيامبران و امامان ـ فرشتگان الهی ـ اعضای بدن انسا) ۲  پيامبران و امامان ـ فرشتگان الهی ـ پيامبران الهی) ۱
 فرشتگان الهی ـ پيامبران و امامان ـ اعضای بدن انسان) ۴  فرشتگان الهی ـ اعضای بدن انسان ـ پيامبران الهی) ۳

 .است............ و ............ دنبال  به............ و ............ سخن » م اقرءوا كتابيهءها«و » هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون«يک از عبارات  هر - 56

  ی اعمال متقين ـ نيكوكاران ـ قضاوت بر معيار حق ـ دادن نامه) ۱
  ی اعمال ها ـ دادن نامه كافران ـ نيكوكاران ـ زنده شدن انسان) ۲
  متقين ـ بدكاران ـ قضاوت بر معيار حق ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی) ۳
 ها ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی كافران ـ بدكاران ـ زنده شدن انسان) ۴

گاهی چيزهـايی را بـه نفـع . كنيم هايی توجه دارد كه ما درک نمی بينيم و به مصلحت بيند كه ما نمی هايی را می خداوند آينده«: ين مطلب كها -57
 مبين چه حقيقتی پيرامون توكل بر خداست؟» .كه به ضرر ماست پنداريم درحالی خود می

  .تری نياز است تر باشد، به توكل بيش هرچه عزم بزرگ) ۱
  .هايش، از ابزار و اسباب بهره جويد انسان بايد در راستای راهيابی به نيازها و خواسته) ۲
  .گاه خود ببيند انسان بايد در قلب خود بر خدا توكل كند و واقعاً او را تكيه) ۳
 .خوبی انجام دهد ی خود را به توكل در جايی درست است كه انسان مسئوليت و وظيفه) ۴

در ) ع(ی تمام پيامبران الهی و مأموريت حضـرت علـی ، قرار گرفتن جهاد در راه خدا در برنامه»دين«رمان خداوند يعنی عمل به خواسته و ف -58
 باشد؟ يک از آثار محبت به خدا می ترتيب حاكی از كدام يكی از مراسم حج در برابر مشركين به

  ن خدادوستی با دوستان خدا ـ مبارزه با دشمنان خدا ـ بيزاری از دشمنا) ۱
  پيروی از خداوند ـ بيزاری از دشمنان خدا ـ مبارزه با دشمنان خدا) ۲
  دوستی با دوستان خدا ـ بيزاری از دشمنان خدا ـ مبارزه با دشمنان خدا) ۳
  پيروی از خداوند ـ مبارزه با دشمنان خدا ـ بيزاری از دشمنان خدا) ۴
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به اين دو بعد ............ ی  ی شريفه آن است كه پيام آيه............ معلول افزايش بعد » له اّال اهللاال ا«ی  موجود در كلمه............ تر شدن بعد  عميق - 59
 .اشاره دارد

  التجد قوماً يؤمنون باهللا و اليوم األخر يوادون من حاد اهللا و رسولهاثبات ـ نفی ـ ) ۱
  ادون من حاد اهللا و رسولهالتجد قوماً يؤمنون باهللا و اليوم األخر يونفی ـ اثبات ـ ) ۲
  اذ قالوا لقومهم انّا برءاء منكم و مّما تعبدون من دون اهللااثبات ـ نفی ـ ) ۳
  اذ قالوا لقومهم انّا برءاء منكم و مّما تعبدون من دون اهللانفی ـ اثبات ـ ) ۴

  .باشد می........... و بيانگر ...... .....هايی كه  پاسخی است به انسان» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«ی  جمله - 60
  پردازند ـ هماهنگی ميان ظاهر و باطن به توجيه ظاهر نامناسب خود می) ۱
كارانه خود را در ميان جمع خوب جلوه می) ۲   دهند ـ هماهنگی ميان ظاهر و باطن ريا
  ی آن با آراستگی پردازند ـ مقبوليت و رابطه به توجيه ظاهر نامناسب خود می) ۳
كارانه خود را در ميان جمع خوب جلوه می )۴  ی آن با آراستگی مقبوليت و رابطه دهند ـ ريا

  
 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase, (1), (2), (3), or (4), that best completes each sentence. Then 
mark the answer on your answer sheet. 

 
61- The film that we watched last night was very ............ . We were all ............ . 

1) boring / boring 2) boring / bored 3) bored / bored 4) bored / boring 
62- Have you finished ............ your lunch? I have something here for you to do. 

1) to eat 2) eating 3) eat 4) eaten 
63- Her mother made her ............ her teeth every night. 

1) brushing 2) brush 3) brushed 4) to brush 
64- Running your own business usually ............ working long hours. 

1) creates 2) manages 3) organizes 4) involves 
65- She hasn't been seen for four days and there is ............ for her safety. 

1) gesture 2) measure 3) pressure 4) concern 
66- Her daughter has always been interested in the ............ of medicine. 

1) field 2) aspect 3) object 4) stance 
67- A stranger ............ me on the shoulder and asked directions. 

1) placed 2) stretched 3) tapped 4) relied 
68- The batteries provide enough power for up to five hours of ............ use. 

1) imperative 2) surrounding 3) previous 4) continuous 
69- She took a brief ............ in her speech while she drank some water. 

1) pause 2) humor 3) support 4) issue 
70- He drove so fast that I really felt my life was in ............ . 

1) injury 2) danger 3) bother 4) pattern 
 

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

 

Exercising in your home may be good for your …71… , but may not be good for your children. Each 
year, about 25,000 children in the United States …72… by exercise equipment. The exercise bicycle is the 
most common …73… of injury. Many children have …74… a finger or a toe in the wheels of these bicycles. 
So if you have an exercise bicycle, you should not let your children …75… with it. 
 

71- 1) result 2) support 3) health 4) posture 

72- 1) hurting 2) are hurt 3) had hurt 4) hurt 
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73- 1) cause 2) degree 3) aspect 4) effect 

74- 1) gone 2) beaten 3) taken 4) lost 

75- 1) play 2) playing 3) to play 4) played 
 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following a passage and answer the questions by choosing the best choice, (1), 
(2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

Passage: 
Originally they were called comic books, or comics for short. These were those picture or cartoon 

stories with dialogue that became very popular with young people in the United States in the 1940s and 
1950s. Despite their name, they were not always funny, and they were more like magazines than books 
because they were shorter, cheaper, and appeared periodically (often once a month) in newsstands at local 
stores. Many were about the adventures of superheroes such as Superman, Batman and Wonder Woman. 
These were individuals with special powers who fought against evil and injustice. The end of every story 
was never in doubt: the superhero, as the representative of the "good guys," always defeated the "bad 
guys," or the characters that represented the evil forces in the world. 

Comic books probably started in America, but they became popular around the world, and different 
comic book traditions developed in various countries. In Japan, comic books are called manga. Manga 
developed out of a combination of ukiyo-e (a drawing style dating back to the end of the 18th century) and 
western techniques. Comic book artists in several European countries, including France, Belgium, and 
Italy, also developed their own styles with original themes. For example, in the 1930s, the Franco-Belgian 
artist Hergé created the character Tintin, a reporter who travels to different countries to investigate stories. 
Many of the stories in the Tintin series were based on real historical events such as Hitler's conquest of 
Austria in 1938. As a result, it was much more political and reality-based than the typical superhero-type 
comics found in the United States. 
 

76- All of the following were true of a typical superhero-type comic book, EXCEPT ............ . 
1) dialogues describing events of the story 
2) the fight between the "good guys" and the "bad guys" 
3) the defeat of evil forces and injustice 
4) appearance of many new styles over time 

77- The word "various" in line 10 is closest in meaning to ............ . 
1) repetitive 2) different 3) previous 4) available 

78- Which of the following was created earlier than others? 
1) Typical comic books  2) Manga   
3) Ukiyo-e style  4) Tintin series  

79- According to the passage, which of the following had a more serious nature? 
1) American comics  2) Japanese manga 
3) Tintin series  4) A typical superhero-type comic book 

80- The passage is mainly about ............ . 
1) a short history of comic books 2) European and American themes of art 
3) the change of characters in popular magazines 4) superheroes in comic books 

  
 ؟اند نيامدهی اوليه پديده  كدام دو خشكی از يک قاره - 81

 امريكای جنوبی و هند) ۴  آفريقا و اروپا) ۳  آسيا و امريكای شمالی) ۲  استراليا و هند) ۱

 باشد؟ ب آفريقا و شرق برزيل از چه نظر میهای غر تشابه سنگ - 82

 حالت فيزيكی و نوع بافت و رنگ) ۴  جنس و سن) ۳  سن و آثار فسيل مشابه) ۲  و محل قرارگيریجنس ) ۱

 وجود آمده است؟ يک از مناطق زير، طی عمل فرورانش به كدام -83

گرس كوه) ۳  كوه آلپ رشته) ۲  قوسیجزاير ) ۱  های هيماليا كوه) ۴  های زا

 )دقيقه10:زمان پيشنهادي(
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 جمله صحيح است؟كدام  - 84

  .گيرند ها را خط ساحلی در نظر می ی قاره امروزه محل انطباق حاشيه) ۱
  .ها نيروی جزر و مد و چرخش زمين است طبق نظر هولمز علت حركت قاره) ۲
  .گيرند های مغناطيسی تقريباً هميشه در نزديكی قطبين جغرافيايی قرار می قطب) ۳
 .ای است ی اقيانوسی و قاره دو ورقهفشانی كنيا حاصل برخورد  كوه آتش) ۴

 است؟ نيامدهوجود  ی لورازيا به های زير از قاره يک از خشكی كدام -85

 اروپا) ۴  آسيا) ۳  هندوستان) ۲  گرينلند) ۱

 های رسوبی فوقانی آن حداقل چند كيلومتر بايد فرسايش يابند؟ ی باتوليت در سطح زمين ظاهر شود، اليه كه يک توده برای آن - 86

  ۶۰تا  ۴۰) ۴   ۳۰تا  ۱۰) ۳   ۱۰تا  ۵) ۲   ۶۰ا ت ۵۰) ۱

 آيد؟ های كدام بخش زمين پديد می ماگما از ذوب شدن سنگ -87

  ی فوقانی گوشته) ۲    ی زمين پوسته) ۱
 ی زيرين گوشته) ۴    پوسته و گوشته) ۳

گراد تعيين شده است،  ی سانتی درجه ۱۱۰۰ايم كه دمای ذوب آن حدود  گرفته به سنگ آذرينی برخورده فشان صورت ای كه قبالً آتش  در منطقه -88
 نام آن چيست؟

 ريوليت) ۴  آندزيت) ۳  پريدوتيت) ۲  بازالت) ۱

 شود؟ تری درون زمين ذوب می كدام كانی زير، در عمق بيش - 89

    مسكوويت) ۲    كوارتز) ۱
 پيروكسن) ۴    فلدسپات) ۳

 كند؟ تری به ما می برای شناسايی گرانيت از ريوليت، كدام مورد كمک بيش - 90

 ی ذوب سنگ نقطه) ۴  نوع بافت سنگ) ۳  های سنگ نوع كانی) ۲  رنگ سنگ) ۱

 برد؟ توان به رسوبی بودن آن پی ی ظاهری سنگ، می مشخصه  با كدام -91

  جنس بلورها) ۲    نوع بافت سنگ) ۱
 تشكيل سنگ در سطح زمين) ۴    اليه بودن سنگ  اليه) ۳

 قدر است؟ وانی آن چهسومين سنگ رسوبی از نظر فراوانی كدام است و درصد فرا - 92

  ۳۲سنگ ـ  ماسه) ۲    ۲۲سنگ آهک ـ ) ۱
  ۲۲دولوميت ـ ) ۴    ۳۲شيل ـ ) ۳

گونيت موجود در سنگ رسوبی، از كدام منشأ پديد آمده و چه نوع جنسی دارند؟ - 93  قطعات آرا

  گذاری شيميايی ـ سيليس رسوب) ۲    گذاری شيميايی ـ آهكی رسوب) ۱
 های حياتی ـ سيليس اليتفع) ۴    های حياتی ـ آهكی فعاليت) ۳

 تركيب كدام سنگ رسوبی با بقيه متفاوت است؟ - 94

 اوپال) ۴  چرت) ۳  كلسدونی) ۲  تراورتن) ۱

كم و خشک شدن پديد آمده است؟ سنگ رسوبی زير، به  كدام - 95  صورت مترا

 سيلت سنگ) ۴  سنگ آهک) ۳  كنگلومرا) ۲  كوارتز آرنيت) ۱

 
گر - 96 xی های معادله ريشه و ا x  2 5 1 mباشند و 0

 mو 1
1 ی های معادله ريشهx x n  2 14 mباشند، 0

n
  كدام است؟ 

۱(7
2  ۲(2

7  ۳ (۲  ۴(1
2  

گر - 97 fا (x) [x ]  fباشد، مقدار 22 (f ( ))


1
2 ](كدام است؟ 3  .)نماد جزء صحيح است[

۱(167  ۲(98  ۳(142  ۴(119  

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(
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)logهرگاه - 98 x ) log(x ) log   13 1 1 2 logباشد، مقدار 22 x x1
3

  كدام است؟ 

۱( 3
2  ۲( 2

3  ۳(2
3  ۴(3

2  

)sinیی مثلثات های كلی معادله جواب - 99 x) cos( x)     3 k)كدام است؟ 32 ) 

۱(k 2 6  ۲(k 2 4  ۳(k 2 3  ۴(k 2 2  

nی ی اول دنباله حداقل چند جمله - 100
na ( ) 1

0/تر از مانده كم جمالت باقی را حذف كنيم تا مجموع 2  شود؟ 03

۱ (۶  ۲ (۵  ۳ (۴  ۴ (۳ 

nی دنباله -101
n

cos(n )
a ( )

n


  


12: 

گرا ـ كران) ۳  دار همگرا به يک ـ كران) ۲  دار همگرا به صفر ـ كران) ۱ گرا ـ بی) ۴  دار وا   كران وا

گر -102 xی جواب معادله x1ا x a
x x

 
 

31  باشد، جواب ديگر معادله كدام است؟ 2

۱(3
2  ۲(1

2  ۳( 5
2  ۴( 7

2  

گر به - 103 xی نامعادله xازای هر عدد حقيقی  ا mx m

x x

   
 

2
2 0

4 5
  م است؟كدا mبرقرار باشد، حدود  

۱(m  4 0  ۲(m 0 4  ۳(m  2 2  ۴(m  4 2  

xfتابعی باشد كه داشته باشيم، fهرگاه  -104 ( ) f ( ) x
x
   


5 2 3 fمقدار. 41 ( )3 قدر است؟ چه  

۱(/7 5  ۲(/8 5  ۳(5  ۴(4  

گر - 105 aو tana3ا b  2 tan(aباشد، مقدار 4 b) قدر است؟ چه 

۱ (۲  ۲(1
2  ۳(2  ۴( 1

2  

OC:رو داريم مركز شكل روبه ی هم در دو دايره -106 OA 2 گر طول كمان. 6   كدام است؟ CDواحد باشد، طول كمان ۴برابر با  ABا
۱ (۶      
۲ (۷  
۳ (۸      
۴ (۹  

)Aی نقطه - 107 , )3 3   كدام است؟ Aبرسيم، مختصات Aی دهيم تا به نقطه و در جهت مثلثاتی دوران می 90ی را به اندازه 3
۱(( , )3 3 3  ۲(( , ) 3 1  ۳(( , )3 3 3  ۴(( , )3 3 3  

xxی ماتريسی در معادله - 108
y y

               

32
1 4 5 x، مقدار1 y قدر است؟ چه  

۱ (۴  ۲ (۵  ۳ (۶  ۴ (۷  

گر ماتريس -109 aا
A

a
    

2
3 Aپذير نباشد، دترمينان ماتريس وارون 1 I قدر است؟ چه  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۴  ۴ (۶  

گر -110 Aا
    

2 1
1 Aباشد، ماتريس 0 A5   كدام است؟ 2

۱( 
  
3 3
3 3  ۲( 

  
28 0
0 0  ۳( 

  
3 2
8 4  ۴( 

  
2 5
4 0  
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AAرو، در شكل روبه -111 AC  2 ،AB BB وBC CC مساحت مثلث. باشد میA B C    چند برابر مساحت مثلثABC است؟  
۱ (۷      
۲ (۸  
۳ (۹      
۴ (۱۰  

ABC ˆ(Aی  الزاويه در مثلث قائم - 112 )90 ،AH  ارتفاع وAM ی وارد بر وتر  ميانهBC گر. است BHا CH2  باشد، مساحت مثلثABH 
  است؟ ACMچه كسری از مساحت مثلث 

۱(۱   ۲(3
2   ۳(5

4  ۴(4
3   

گر ضلع . باشد می ۸و قطر بزرگ  ۶يک لوزی به قطر كوچک  ABCDچهارضلعی  -113  ABEامتداد داده تا مثلث  Eی  تا نقطه از اين لوزی را BCا
AB)الساقين شود متساوی BE)گاه مساحت كل شكل كدام است؟ ، آن  

۱ (۲۴      
۲ (۱۲  
۳ (۳۰      
۴ (۳۶  

  ی وتر اين مثلث كدام است؟ اندازه. برابر ارتفاع وارد بر وتر است ۳ضرب سه ضلع،  ای حاصل الزاويه در مثلث قائم - 114
۱ (۱  ۲ (۲  ۳(2  ۴(3  

گر محيط مربع با مجموع قاعده. مساحت است با يک ذوزنقه هم ۱۰مربعی به ضلع  -115   ؟های ذوزنقه مساوی باشد، ارتفاع ذوزنقه كدام است ا
۱ (۵  ۲ (۱۰  ۳ (۶  ۴ (۸  

 
 كدام عبارت صحيح است؟ - 116

  .شوند ها شروع می های محيطی، توسط هورمون های يک گياه به محرک ی پاسخ همه) ۱
  .دهند فرنگی گل می كه دما در طول شب بسيار باال باشد، بسياری از گياهان گوجه در صورتی) ۲
  .شوند مدت چند هفته در معرض دماهای پايين قرار نگيرند از خفتگی بيدار نمی كه به ی گياهان تا زمانی همه) ۳
گر يک شب بلند با كمک يک) ۴  .دهد فالش نوری شكسته شود، گياه بنت قنسول گل تشكيل نمی ا

 ............انسان،   در ساختار اسپرم - 117

  .دم، دارای غشای پالسمايی است) ۲  .ی حاوی آنزيم، در پشت هسته قرار دارد كيسه) ۱
  .است DNAی ميانی، فاقد  قطعه) ۴  .طور مستقيم به دم متصل است ی گردن، به ناحيه) ۳

 تر است؟ يک به كامبيوم آوندساز نزديک ک درخت چهارساله، كدامدر پوست ي -118

  آبكش سال سوم) ۲    ی سال چهارم چوب تابستانه) ۱
 آبكش سال دوم) ۴    ی سال چهارم چوب بهاره) ۳

 .شود شروع می............ ی تخمدان، با ترشح هورمون از  در انسان، چرخه - 119

  هيپوفيز پيشين) ۲    جسم زرد) ۱
 فوليكول) ۴    ينهيپوفيز پس) ۳

 ............ی مورد سؤال،  زمان با مرحله رو، هم ی تخمدان در شكل روبه با توجه به چرخه -120

  .غلظت استروژن خون در حال كاهش است) ۱
  .شود می FSHاستروژن با ايجاد يک مكانيسم خودتنظيمی منفی، سبب كاهش ترشح ) ۲
  .يابد غلظت پروژسترون خون افزايش می) ۳
  .ی خودتنظيمی مثبت وجود دارد رابطه FSHو  LHبين ) ۴

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(
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 شود؟ های در حال نمو توليد می كدام هورمون، در دانه - 121

كسين) ۱  آبسيزيک اسيد) ۴  سيتوكينين) ۳  ژيبرلين) ۲  ا

 در انسان، كدام عبارت صحيح است؟ -122

  .شوند ی وزيكول سمينال نمی ها هنگام خروج از بدن، وارد غده طور معمول، اسپرم به) ۱
  .های زيادی وجود دارد ر سر اسپرم، ميتوكندرید) ۲
  .كنند های پيازی ـ ميزراهی، مايعی سرشار از مواد قندی توليد می غده) ۳
گر تعداد اسپرم) ۴  .شده از بدن باشد، فرد عقيم است ليتر مايع خارج ميليون در هر ميلی ۲۰۰تر از  های سالم، كم ا

 . دهد جفت را تشكيل می ............در تعامل با . ...........توان گفت می -123

 كوريون ـ بند ناف ) ۴  آمنيون ـ رحم ) ۳  كوريون ـ آمنيون) ۲  كوريون ـ رحم) ۱

 ............ی انسان،  در هر بيضه -124

    .دهند ساز ميوز انجام می های اسپرم های موجود در لوله ی سلول همه) ۱
  .كنند ون ترشح می، تستوسترFSHهای بينابينی، تحت تأثير هورمون  سلول) ۲
    .ساز وجود دارد ی اسپرم نام لوله پيچيده به  ی يک لوله) ۳
  .توانند حركت كنند شوند، اما نمی دار می ساز تاژک های اسپرم ها در لوله اسپرم) ۴

 مانند؟ باقی می  های اسپوروفيت ی كدام گياهان، در بافت های ماده هاگ - 125

  دانگان بازدانگان و نهان) ۴  دانگان فقط نهان) ۳  فقط بازدانگان) ۲  ها ها و سرخس خزه) ۱
 ...........ی گياهانی كه برای لقاح به آب سطحی نياز دارند،  در همه -126

  .اسپوروفيت بالغ، به گامتوفيت وابسته است) ۲  .شود بر روی هر گامتوفيت، آركگن و آنتريدی تشكيل می) ۱
كئيدها است ی خام برعهده هدايت شيره) ۳ گ) ۴  .ی ترا  .شود دان بخشی از اسپوروفيت محسوب میها

 كدام عبارت در مورد تكثير رويشی گياهان صحيح است؟ -127

  .تر از توليدمثل جنسی است همواره سريع) ۱
  .پذير است اند، امكان هايی كه برای توليدمثل رويشی تخصص يافته فقط با استفاده از بخش) ۲
  .كنند برخی گياهان با اين روش توليدمثل نمی) ۳
 .های رويشی گياه مانند ساقه، ريشه، برگ و گل نقش دارند بخش )۴

 ............در جانوران،  - 128

  .گيرد برخالف گياهان، رشد در مناطق خاصی انجام می) ۱
  .پذير است همانند گياهان، نمو پيوسته و برگشت) ۲
  .شود تر تمايز پس از بلوغ متوقف می برخالف گياهان، بيش) ۳
 .شوند ی تمايز، غيرفعال می كننده های كنترل مگام با نمو، ژنهمانند گياهان، ه) ۴

 های مژكدار وجود دارند؟ دهد، در كدام بخش سلول رو كه دستگاه توليدمثلی زن را نشان می با توجه به شكل روبه -129

  »ب«) ۲    »الف«) ۱
 »ج«و » ب«، »الف«) ۴    »ب«و » الف«) ۳

 در انسان، كدام عبارت صحيح است؟ - 130

  .ی چهارم بعد از لقاح تشخيص دهد تواند حاملگی را در هفته ی نمیسونوگراف) ۱
  .بند ناف، دارای يک سرخرگ و دو سياهرگ است) ۲
كتودرم پس از تشكيل جفت، ايجاد می) ۳   .شوند آندودرم، مزودرم و ا
گر لقاح صورت گيرد، جسم زرد تا چند هفته) ۴  .ی ديگر به توليد پروژسترون ادامه خواهد داد ا

 ............ی گياهان علفی،  همه -131

  .های پسين هستند فاقد مريستم) ۲    .يک ساله يا دو ساله هستند) ۱
 .های نخستين دارند مريستم) ۴    .كنند فقط يک بار گل توليد می) ۳
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 ...........خون در حال كاهش است،  FSHكه غلظت  ی تخمدان، هنگامی ی لوتئال از چرخه در انسان، در مرحله -132

  .يابد ی جسم زرد، كاهش می اندازه) ۲  .استروژن خون، همواره رو به افزايش استغلظت ) ۱
 .يابد غلظت پروژسترون خون ابتدا كاهش و سپس افزايش می) ۴  .شود تر می ی رحم، بيش ضخامت ديواره) ۳

 رو است؟ داری جنين در آن به شكل روبه مربوط به جانوری باشد كه روش نگه تواند نمیكدام ويژگی،  - 133

  .ای و محكمی باشد های چسبناک ژله تواند دارای ديواره تخمک می) ۱
  .طور كامل در اختيار ندارد ی جنين را به ی تغذيه رحم، وسيله) ۲
  .ترين گروه جانوری باشد تواند متعلق به فراوان اين جانور، می) ۳
 .تواند نقش حياتی داشته باشد سن تخمک برای لقاح، می) ۴

 ............كنند،  از طريق ميوز توليد می) نر و ماده(ی گياهانی كه دو نوع هاگ  مهی زندگی ه در چرخه -134

  .شوند  ها بر روی گامتوفيت ماده تشكيل می آركگن) ۲  .شوند های نر فاقد تاژک بوده و از طريق ميتوز توليد می گامت) ۱
 .توفيت وابسته استاسپوروفيت جوان از نظر تغذيه به گام) ۴    .شود لقاح مضاعف انجام می) ۳

كسين، برخالف  - 135  ............ا

  .شود سيتوكينين، سبب تحريک تقسيم سلولی نمی) ۲  .شود ژيبرلين، سبب طويل شدن ساقه می) ۱
 .كند زايی را تحريک می اتيلن، در كشت بافت، ساقه) ۴  .آبسيزيک اسيد، بر سنتز پروتئين تأثير دارد) ۳

 ها شبيه هم است؟ دهد؛ ژنوتيپ كدام بخش یی كاج را نشان م رو، دانه شكل روبه -136

      الف و د) ۱
  ب و ج) ۲
      الف، ب و ج) ۳
 الف، ب، ج و د) ۴

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  - 137

  .كنند ها را ارائه می ترين شواهد تغيير گونه ها مستقيم سنگواره) ۱
  .است ها، امروزه مورد قبول دانشمندان ی المارک در مورد تغيير گونه بخشی از فرضيه) ۲
  .شود گيرد، سازش ناميده می منظور تطابق بهتر آن با محيط خود انجام می براساس اعتقادات داروين تغييراتی كه در يک فرد، به) ۳
 .كنند ها را توليد می ترين تعداد زاده تری با محيط دارند، بيش ی داروين اين است كه در هر جمعيت، افرادی كه تطابق بيش مطلب كليدی نظريه) ۴

 .ها شود سبب ايجاد تنوع ژنی در جمعيت تواند نمی............ ی تركيبی انتخاب طبيعی،  براساس نظريه - 138

  زادگيری انتخابی) ۲  های غيرهمتا ی قطعات بين كروموزوم مبادله) ۱
  Iی آرايش تترادها در متافاز ميوز  نحوه) ۴  های نر و ماده لقاح تصادفی بين گامت) ۳

 ت؟كدام عبارت صحيح اس -139

  .های تيره شد های روشن به پروانه در مالنينی شدن صنعتی، انتخاب طبيعی سبب تبديل پروانه) ۱
  .ای همخوانی دارند ای فقط با الگوی تعادل نقطه  آثار سنگواره) ۲
  .ای هستند شده ساختارهای وستيجيال همواره فاقد نقش شناخته) ۳
  .ترسيم كرد rRNAهای  ی مولكولتوان براساس توال های تبار زايشی را می درخت) ۴

 زيسته است؟ تری می ی نزديک نيای مشترک كدام دو جاندار، در گذشته -140

  المپری و موش) ۲    قورباغه و گوريل) ۱
 المپری و مرغ) ۴    موش و گوريل) ۳

 كدام عبارت، صحيح است؟ - 141

  .مادری ساخته شوندتوانند در محيط آبی، بدون وجود نوكلئيک اسيدهای  نمی DNAهای كوتاه   زنجيره) ۱
  .توان زنده در نظر گرفت ی ميكروسفرهايی كه قادر به كسب انرژی هستند را می همه) ۲
  .ی سلولی است توليدمثل كلروپالست و ميتوكندری مستقل از چرخه) ۳
كن خشكی از دريا بيرون آمدند پس از دومين انقراض گروهی، اولين مهره) ۴   .داران سا
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 .وجود آمده است زودتر از سايرين به............ وليسمی زير، احتماالً آنزيم در طی تكامِل مسير متاب -142

  A B C D E   1 2 3 4  
۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴ 

 دهد؛ استخوان مورد سؤال با كدام استخوان در انسان همولوگ است؟ رو، بال خفاش را نشان می شكل روبه -143

  كف دست) ۲    انگشت) ۱
 ساعد) ۴    مچ دست) ۳

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -144

  .ترين فراوانی را داشتند ميليون سال پيش، خزندگان در ميان جانوران، بيش ۶۵تا  ۳۰۰از حدود ) ۱
  .تر از حشرات باشد تواند بسيار بزرگ پذير می علت وجود اسكلت انعطاف داران به ی مهره جثه) ۲
  .كردند داران از طريق مكيدن غذا تغذيه می اولين مهره) ۳
 .حشرات اوليه دارای چهار عدد بال بودند) ۴

 تری دارند؟ زيستی، كدام دو مورد به هم شباهت بيش ی درون هم  با توجه به نظريه - 145

  غشای درونی ميتوكندری و غشای پالسمايی سلول پيش ـ يوكاريوتی) ۱
  غشای پالسمايی پروكاريوت بزرگ و غشای خارجی ميتوكندری) ۲
  غشای پالسمايی پروكاريوت كوچک فتوسنتزكننده غشای خارجی كلروپالست و) ۳
 هوازی و پروكاريوت هتروتروف هوازی غشای پالسمايی پروكاريوت هتروتروف بی) ۴

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -146

  .ها ايجاد شد دار پس از پيدايش قارچ همياری بين حشرات و گياهان گل) ۱
  .ها به غشای سلولی شباهت دارند كواسروات) ۲
  .های انتقال پيام وجود داشته است های جانوری شدند سيستم يانی كه منشأ گروهدر آغاز) ۳
 .هوازی بوده است يوكاريوت اوليه، هتروتروف و بی سلول پيش ـ ) ۴

 كدام عبارت، صحيح است؟ -147

كتری CO2غلظت) ۱   .هوازی كاهش يافت های اتوتروف بی در اتمسفر، پس از پيدايش با
  .های بزرگی تشكيل شدند ها، جنگل س از اولين همياری بين گياهان و جلبکپ) ۲
  .شود در سلول كبد انسان، تقسيم دوتايی مشاهده نمی) ۳
 .های يوكاريوتی، ميتوكندری دارند ی سلول همه) ۴

 .منشأ گرفته است....... .....از سلول ............ دهد،  زيستی را نشان می ی درون هم رو، كه نظريه با توجه به طرح روبه -148

  )الف(استرپتوكوكوس نومونيا ـ ) ۱
  )ب(تريكودينا ـ ) ۲
  )ج(پارامسی ـ ) ۳
 )د(ولوكس ـ ) ۴

 كلم بروكلی از تغيير كدام بخش از گياه براسيكا اولراسه ايجاد شده است؟ -149

  برگ) ۲    های انتهايی گل) ۱
 های جانبی گل) ۴    ساقه) ۳

 ؟نيستكدام عبارت، صحيح  - 150

  .داران در خشكی ظاهر شدند عنوان نخستين مهره ستان بهدوزي) ۱
  .وجود آمد طی تكامل، ريبوزوم زودتر از ميتوكندری به) ۲
  .های اتوتروف و هوازی بودند منشأ كلروپالست، سلول) ۳
  .عنوان نخستين جانوران، از دريا به خشكی آمدند بندپايان به) ۴
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شـود؟ از طرف سطح چه نيرويی برحسـب نيوتـون بـر جسـم وارد می. كند نيوتونی اثر می ۶۰مطابق شكل نيروی  kg8به جسمی به جرم -151

N(g )
kg

10 

۱(40 5    ۲ (۱۰۰  
۳ (۸۰     ۴( ۶۰ 

2/جسمی به جرم - 152 0/و ضريب اصطكاک جنبشی 37ی شيب دار به زاويه كيلوگرم را از پايين يک سطح شيب 5 متر  ۳۰ی  با سرعت اوليه 5

N(gی دوم حركت چند متر است؟ جايی جسم در ثانيه جابه. كنيم بر ثانيه رو به باال پرتاب می )
kg

10 

۱ (۲۵  ۲ (۱۵  ۳ (۳۵  ۴ (۵ 

گر جعبه در حال تعادل باشد، اندازه. ای آويزان شده است از پايه mای به جرم  رو جعبه مطابق شكل روبه - 153  Aی  ی نيروی كشش نـخ در نقطـه ا

sin)/است؟ Bی  ی نيروی كشش نخ در نقطه چند برابر اندازه )37 0 6  

۱(5
4  ۲(6

10  ۳(3
4  ۴(1

2  

0/رو، ضريب اصطكاک جنبشی هر سه جسم با سطح افقی برابر در دستگاه شكل روبه - 154 گر اندازه. است 5 به m2ی اختالف نيرويی كه جسم ا

m3 و جسمm1 بهm2 كند، برابر وارد میN21  باشد، شتاب حركت مجموعه چند واحدSI است؟N(g )
kg

10  

۱ (۱  
۲ (۷  
۳ (۳  
۴ (۲  

تغييرات طول فنر متصل شده به قرقره نسبت به حالت . اند متصل شده kg2كيلوگرمی به يک قرقره به جرم ۶و  ۴رو، دو جسم  در شكل روبه - 155

N(gمتر است؟ اش چند سانتی طبيعی )
kg

10  

۱ (۵۸  
۲ (۴۸  
۳ (۲۴  
۴ (۳۲  

گر نمودار نيروی واردشده به جسمی به جرم - 156 در هشـت  ی تغييـرات سـرعت جسـم رو باشد، انـدازه برحسب زمان مطابق شكل روبه kg20ا
 ی اول حركت چند متر بر ثانيه است؟ ثانيه

  صفر) ۱
۲ (۲۰۰  
۳ (۴۰  
۴ (۴۰۰ 

گر دستگاه در حال تعادل باشد جرم وزنه. است kg1رو، جرم هر قرقره در شكل روبه - 157 N(gچند كيلوگرم است؟ Mی  ا )
kg

10  

۱ (۱۸  
۲ (۱۲  
۳ (۳۲  
۴ (۲۴  
  

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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نيـروی سـطح در بـاالترين . كنيم تا در يک مسير بدون اصطكاک در راستای قـائم دوران كنـد رها می Aی  ، جسمی را از نقطهمطابق شكل - 158
  ای چند برابر وزن جسم است؟ ی مسير دايره نقطه

۱ (۱۰  
۲ (۱۴  
۳ (۱۲  
۴ (۱۳  

Nرا جلوی يک فنر به ثابت kg2مطابق شكل، جسمی به جرم - 159
m

كنيم تـا در يـک  متر فشرده و رها می سانتی ۴۰ی  قرار داده و به اندازه 1000

 نيروی سطح در باالترين نقطه چند برابر نيروی وزن است؟. مسير كه فاقد اصطكاک است دوران كند

۱ (۲      
۲ (۳  
۳ (۴      
۴ (۵  

ی  درجه ۵۳ی جنوبی چند برابر شتاب مركزگرا در عرض جغرافيايی  درجه ۳۷شتاب مركزگرا حاصل از حركت وضعی زمين در عرض جغرافيايی  -160
  شمالی است؟

۱ (۱  ۲(3
4  ۳(4

3  ۴(8
10  

 
 

ــه ــ:توج ــب گرام ــؤاالتیداوطل ــين س ــاً از ب ــک(١زوج درس، لطف ــماره٢و١فيزي ــا ١٦١ی  ، ش ــک ( ٢زوج درسو ) ١٧٠ت  ، ٣فيزي
 .را به انتخاب خود پاسخ دهيدیسر کفقط ي، )١٨٠تا  ١٧١یشماره

  
  

  
  

 ............ی تصوير از آينه  در طول اين حركت، فاصله. ی مقعری نزديک كرده تا به كانون آن برسد نهايت با سرعت ثابت به آينه جسمی را از بی - 161
  .اشدب می ............يافته و حركت تصوير همواره 

  كاهش ـ كندشونده) ۴  افزايش ـ كندشونده) ۳  كاهش ـ تندشونده) ۲  افزايش ـ تندشونده) ۱
 متر است؟ چند سانتی ABدر شكل زير طول تصوير  -162

۱ (۱    
۲(/1 5  
۳(/2 5    
۴( ۲ 

  درصد كاهش يابد؟ ۳۶ی تشكيل شده توسط آن  جا كنيم تا مساحت سايه همتر و در چه جهتی جاب رو، جسم كدر را چند سانتی در شكل روبه -163
    ، راست۲۰) ۱
  ، چپ۲۰) ۲
    ، راست۳۰) ۳
  ، چپ۳۰) ۴

mجسمی با سرعت -164
s

  ؟جايی تصوير نسبت به جسم چند متر بر ثانيه است سرعت جابه. كند ی تخت حركت می به موازات سطح يک آينه 4

  صفر) ۴  ۲) ۳  ۸) ۲  ۴) ۱
  چند درجه است؟ M1ی و پرتو تابش به آينه M2ی ی بين پرتو بازتاب از آينه رو، زاويه در شكل روبه - 165

۱ (۴۰    
۲ (۶۰  
۳ (۸۰    
۴ (۱۰۰  

)170تا  161سؤاالت ( 2و1فيزيك 
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گر نيروی . دارند حالت تعادل نگه می كنند و آن را در نيوتونی بر جسمی به جرم دو كيلوگرم اثر می ۱۴و  ۱۲، ۱۰، ۷نيروی  ۴ -166 نيوتونی حـذف  ۷ا
  شود؟ شود، شتاب حركت جسم چند متر بر مجذور ثانيه می

3/)۲  صفر) ۱ 5  ۳ (۷  ۴ (۱۴  

mجسمی را با سرعت -167
s

گر اين جسم بعد از گذشت. كنيم بر روی يک سطح افقی پرتاب می 18 متوقف شود، ضريب اصـطكاک جنبشـی  s6ا

N(gبين جسم و سطح كدام است؟ )
kg

10  

۱(/0 5  ۲(/0 3  ۳(/0 1  ۴(/0 4  

mی را با سرعت اوليه kg2ای با جرم مطابق شكل گلوله - 168
s

Nگلوله به فنری با ثابت. كنيم به سمت باال پرتاب می 10
mm

برخورد كرده و آن را  16

mgنظر شود، از مقاومت هوا صرف(كدام است؟  xكند،  جا می متر جابه سانتی xی  به اندازه
s

 210(  

۱ (۵    
۲ (۲۵    
۳ (۱۵    
۴ (۲۶  

گر سرعت آن هنگـام عبـور از . كنيم از وضع تعادل منحرف كرده و رها می 60ی را به اندازه m10و طول kg2مطابق شكل، آونگی به جرم -169 ا

m ترين نقطه پايين
s

N(gباشد، چند ژول گرما توليد شده است؟ 8 )
kg

10 

۱ (۲۴    ۲ (۴۸  
۳ (۳۶    ۴ (۱۲ 

گر سرعت جسم در نقطه. شود رها می Aی  از نقطه g200رو جسمی به جرم در شكل روبه - 170 mبرابر Bی  ا
s

متوقف  Cی  باشد و جسم در نقطه 6

 است؟ BCشده در مسير  چند برابر انرژی تلف ABشده در مسير  انرژی تلفشود، 

۱(9
16      

۲(16
9  

۳(1
2      

۴ (۲ 
  

  
 

Aدر شكل مقابل، - 171 Bq q q   وCq q 2 گر نقطه. است قرار گرفته باشد، بردار ميدان الكتريكی براينـد در ايـن  BCوسط  در Dی  ا
 ؟سازد ای با راستای قائم می نقطه چه زاويه

۱(Arc tan 1
3    ۲(Arc tan 3    

۳(30    ۴(45  
  شود؟ ميكروفارادی چند برابر می ۳شده در خازن  ی ذخيرهانرژ ،Kرو با بستن كليد  در شكل روبه -172

۱(4
25      

۲(9
4  

۳(2
5      

۴(12
25  

)180تا  171االت سؤ( 3فيزيك 
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1/رو، در مدت در مدار روبه - 173 /بـار الكتريكـی الكتـرون(كنـد؟  شان داده شده عبور میثانيه چند الكترون از مقطع مقاومت ن 6 C 191 6 10 
  .)است

۱( 172 10    ۲( 175 10  

۳( 195 10    ۴( 185 10  
  كدام است؟برحسب ولت ی مولد  محركه در اين صورت نيرو. دهد میا نشان ر A3رو آمپرسنج در شكل روبه -174

۱ (۵   

۲ (۱۲  
۳ (۲۴   

۴ (۱۵  
  ژول است؟ شده در خازن چند ميلی رو، انرژی ذخيره در مدار روبه - 175

۱ (۸  
۲ (۱۲  
۳ (۱۶  
۴ (۲۴  
  

0/از اين سيم dی  ميدان مغناطيسی حاصل از يک سيم راست حامل جريان در فاصله -176 گر . تسال است 24 متر ديگر از ايـن سـيم  سانتی ۱۲ا
 متر است؟ چند سانتی dی  فاصله. شود گاوس می ۸۰۰دور شويم ميدان مغناطيسی 

۱ (۳  ۲ (۹  ۳ (۶  ۴ (۱۲ 

گر مسير حركت الكترون مطابق شكل ب. شود كه در آن ميدان مغناطيسی متغيری وجود دارد وارد فضايی می Vيک الكترون با سرعت  - 177 اشـد ا
 ؟كدام است) ۴(و ) ۳(، )۲(، )۱(های  جهت اين ميدان مغناطيسی در ناحيه

  برونسو، درونسو، درونسو، برونسو) ۲    برونسو، برونسو، درونسو، درونسو) ۱
 درونسو، برونسو، برونسو، درونسو) ۴    درونسو، درونسو، برونسو، برونسو) ۳

كـدام  Dی  ميدان مغناطيسـی در نقطـه. ی كاغذ قرار دارند جريان عمود بر صفحه سه سيم طويل حامل Cو  A ،Bدر شكل مقابل، در نقاط  - 178
  است؟

۱(I

L




011
2    

۲(I

L




07
2  

۳(I

L




05
2    

۴(I

L




09
2  

  مركز حلقه به كدام سمت است؟واقع در  Oی  رو در نقطه جهت ميدان مغناطيسی برايند در شكل روبه -179
      .سو است الزاماً درون) ۱
  .سو است الزاماً برون) ۲
      .بستگی دارد Rبه ) ۳
  .بستگی دارد Iبه ) ۴

 53ی اين ذره در راستايی حركت دارد كه بـا خطـوط ميـدان مغناطيسـی زاويـه. است c8ميكروگرم دارای بار ۱۶جرم  ی بارداری به ذره - 180
گر ميدان مغناطيسی يكنواخت و دارای بزرگی. سازد می /و نيروی وارد بر ذره برابر G250ا N0 باشد، انرژی جنبشی اين ذره چند ژول  0064

cos)/است؟ )53 0 6 

۱(/12 8  ۲(/1 28  ۳ (۱۲۸  ۴ (۱۲۸۰  
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  است؟ نادرستكدام عبارت  -181

كسيژن، گرماده و برگشت) ۱ كنش گاز شهری با ا   .ناپذير است وا
  .شود رنگ می های آب، آبی رنگ است كه بر اثر از دست دادن مولكول آبه تركيبی صورتی ۶كلريد  (II)كبالت ) ۲
  .آيد دست می از تقسيم چگالی ماده بر جرم مولی آن به ی جامد يا مايع خالص، غلظت يک ماده) ۳
كنش) ۴ CaCOدر وا (s) CaO(s) CO (g)3 2 حضور مواد جامد برای برقراری تعادل الزامی نيست.  

SOكنيم تا تعادل گازی وارد می SO3مول ۲و  SO2مول ۲در ظرفی سربسته  - 182 O SO2 2 32 2 كـدام گزينـه وضـعيت . برقرار شـود
كنش رفت و برگشت به سنج سرعت   دهد؟ درستی نمايش می ها را برای وا

۱ (  ۲ (  
  

۳ (  ۴ (  

كنش كدام نمودار می - 183 NHتواند متعلق به وا HS(s) NH (g) H S(g)4 3 2 باشد؟  

۱ (  ۲ (  

٤  ) ٣ (  
Nتا تعادل گازی ريزيم مول آمونياک می ۲در ظرفی دربسته مقدار  -184 H NH2 2 33 2 كـنش  كدام عبارت درباره. برقرار شود ی ايـن وا

  درست است؟
  .است N2دو برابر غلظت NH3ی تعادل غلظت در لحظه) ۲  .يابد به مرور زمان افزايش می NH3سرعت توليد) ۱
  .يابد به مرور زمان افزايش می NH3غلظت) ۴  .يابد به مرور زمان افزايش می H2سرعت توليد) ۳

  با توجه به شكل مقابل، كدام عبارت درست است؟ - 185
  .با هم برابر هستند Bو  Aهای  ی تعادل غلظت در لحظه) ۱
كنش در ظرف ) ۲   .ها ثابت هستند غلظت ۵و  ۴ه، چون در ظرف متوقف شد ۴وا
  .يابد افزايش می Aی  با گذشت زمان سرعت مصرف ماده) ۳
Hی رابطه ۴در شكل ) ۴ T S   برقرار است.  

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 186
Oتعادل) ۱ (g) O (g)2 33 2 يک تعادل شيميايی يک فازی است.  
كنشی تعادل  در لحظه) ۲   .شوند ها ثابت و سرعت رفت و برگشت برابر می ها و فراورده دهنده غلظت وا

NHتعادل) ۳ OH(aq) H O(l) NH (aq) OH (aq)  4 2 4 يک تعادل ناهمگن است.  
كنش) ۴ HI(aq)وا S(s) H S(aq) I (s) 2 22  يک تعادل سه فازی است.  

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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كنش گازی كدام عبارت درباره - 187 SOی وا O SO2 2 32 2 است؟ نادرست  
Hی پر ارزش يكی از مراحل مهم در فرايند مجاورت برای توليد صنعتی ماده )۱ SO2   .است 3
كنش كاتاليزشده در مجاورت كاتاليزگرهای پالتين و واناديم پنتوكسيد انجام می) ۲   .دهد ی ناهمگن را تشكيل می شود و يک وا
  .يک تعادل شيميايی همگن و يک فازی است) ۳
گ) ۴ كنش كاتاليزشده NOر در مجاورت كاتاليزگرا   .دهد ی همگن را تشكيل می انجام شود يک تعادل شيميايی همگن و يک وا

NO  :رو های گازی روبه با توجه به تعادل - 188 SO NO SO , K    2
2 2 3 10 II)          NO O NO , K   1

2 22 2 10 )I 

كنش گازی SOثابت تعادل وا O SO2 2 32 2 كدام است؟  
۱(310  ۲(310  ۳(210  ۴(210  

  است؟ نادرسترو كدام عبارت  با توجه به نمودار روبه - 189
كنش می) ۱ Nتواند متعلق به وا H NH2 2 33 2 باشد.  
كنش در ثانيه) ۲   .به تعادل رسيده است ۲۰ی  وا
كنش برابر ) ۳   .مول بر ليتر است ۲ثابت تعادل اين وا
  .است Cتر از شيب متعلق به  كم Bشيب منحنی متعلق به ) ۴

ــوگرد دی ۴در ظرفــی  -190 ــاز گ ــول گ كســيد و  م ــاز ۲ا ــول گ ــوط مــی O2م ــا هــم مخل ــه ثا را ب ــنشكنيم، در صــورتی ك ك ــادل وا ــت تع ب

SO (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 برابرmol L 1810 0/ی تعادل باشد و در لحظه در ظرف موجود باشد، حجم ظرف  SO2مول گاز 4
كنش چند ليتر است؟   وا

۱ (۲  ۲(1
2  ۳ (۸  ۴(1

8  
 

 ، )210تـا   201 ي ، شـماره 3شيمي (2زوج درسو ) 200تا191ي، شماره2شيمي(1زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتيداوطلب گرام:توجه
 .را به انتخاب خود پاسخ دهيد يسركفقط ي

  
  

  
  

 .مقدار بار الكترون را كشف كردند.............  نوترون و............. نسبت بار به جرم الكترون، ............. نخستين بار  - 191

 فارادی ـ چادويک ـ تامسون) ۴  تامسون ـ چادويک ـ ميليكان) ۳  ميليكان ـ رادرفورد ـ تامسون) ۲  تامسون ـ رادرفورد ـ فارادی) ۱

كسيژن دارای سه ايزوتوپ با توجه به اين -192 O16كه ا
8،O17

O18و 8
 ؟وجود دارد O2، چند نوع مولكول مختلفO2است، در يک نمونه از گاز 8

۱ (۶  ۲ (۹  ۳ (۱۲  ۴ (۱۸ 

 است؟ نادرسترو، مجموع عددهای كوانتومی داده شده برای يک الكترون  در كدام رديف جدول روبه -193

۱ (۱  
۲ (۲  
۳ (۳  
۴ (۴  

اوربيتال از الكترون اشغال شده است و در ايـن اتـم، ............. زيراليه و ............. ، Zn30در اتم -194
nالكترون دارای عددهای كوانتومی.............   lmو 3   .هستند 0

  ۶ـ  ۱۵ـ  ۷ )۲    ۴ـ  ۱۵ـ  ۷) ۱
 ۴ـ  ۱۵ـ  ۳) ۴    ۶ـ  ۱۵ـ  ۳) ۳

 .دهد تشكيل می ............، تركيبی با فرمول Ca20جدول تناوبی قرار دارد و با ............و تناوب  ............در گروه  A34اتم - 195

  CaAـ چهارم ـ CaA2    ۲ (۱۶ـ چهارم ـ ۱۴) ۱
 CaA2ـ پنجم ـ CaA    ۴ (۱۶ـ پنجم ـ ۱۴) ۳

)200تا  191سؤاالت ( 2شيمي 

s
m  

l
m  l n رديف 

 1
2

  1  ۱  ۲  ۱  

 1
2  ۰  ۰  ۳  ۲  

 1
2  ۰  ۱  ۱  ۳  

 1
2  ۰  ۱  ۳  ۴  
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كنش ............ها، از باال به پايين با افزايش عدد اتمی، شعاع اتمی  در گروه هالوژن -196  .يابد می ............و الكترونگاتيوی  ............پذيری  ، وا

 افزايش ـ كاهش ـ افزايش) ۴  افزايش ـ كاهش ـ كاهش) ۳  افزايش ـ افزايش ـ كاهش) ۲  كاهش ـ افزايش ـ كاهش) ۱

  كدام مقايسه در مورد انرژی نخستين يونش عنصرها درست است؟ -197
۱(B C O N  5 6 8 7    ۲(C N O F  6 7 8 9  
۳(C N F O  6 7 9 8    ۴(N C O F  7 6 8 9  

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 198
  .دهد شده در پالسمای خون بدن انسان را تشكيل می های حل ذره %6سديم كلريد بيش از) ۱
كنش سديم جامد و گاز كلر، جامد سفيدرنگی بر جای می) ۲ كی است از وا   .ماند كه همان نمک خورا
  .آيد وجود می نام به هايی با بار ناهم ای است كه ميان يون روی جاذبهپيوند يونی ني) ۳
  .سديم فلزی نرم و كلر، گازی سمی و خورنده است) ۴

  درستی نوشته شده است؟ ها به در كدام گزينه نام يون -199

۱(H )يون هيدروژن( ،Cu 2 )يون كوپريک(  

۲(S 2 )يون سولفيد( ،Sn 2 )يون استانيک(  

۳(Zn 2 ) يون روی(II)( ،N 3 )يون نيتريد(  

۴(Cr 3 )يون كروميک( ،Sn 4 ) يون قلع(IV)(  
  تری است؟ رو، كدام حرف دارای عدد بزرگ جدول روبهبا توجه به  -200

۱ (a 

۲ (b 

۳ (c 

۴ (d  
 
  

  
 

كنش شيميايی از نظر انجام شدن و حالت فيزيكی مواد شركت در كدام گزينه، معادله -201   كننده در آن درست است؟ ی وا
۱(HCl(aq) CaCO (s) CO (g) H O(l) CaCl (aq)   3 2 2 22  
۲(Br (l) NaI(aq) I (aq) NaBr(aq)  2 22 2  
۳(Al (SO ) (aq) Cu(s) Al(s) CuSO (aq)  2 4 3 43 2 3  
۴(Be(s) H O(l) Be(OH) (aq) H (g)  2 2 22  

كنش، نوع گازهای توليدشده يكسان هستند؟ - 202   در كدام دو وا
  b)KClO (s) 3  a)MnO (s) HCl(aq)  2  
  d)Li CO (s) 2 3   c)HgO(s)   

۱ (b  وc  ۲ (a  وb  ۳ (c  وd  ۴ (a  وd 

كنش  كربنات را می ی حرارتی سديم بی تجزيه های گازی حاصل از فراورده -203  .دست آورد نيز به ............توان از وا

    ی باريم كربنات تجزيه) ۲    ی حرارتی متانول تجزيه) ۱
 سولفيد سوختن كربن دی) ۴    سوختن گاز اتان) ۳

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 204
  .است ۱۲ين نسبت در فريون ـمانند هم ۱۱های هالوژن به كربن در فريون ـ نسبت تعداد اتم) ۱
  .پروپيل الكل يک الكل تک عاملی، در حالی كه ايزوپروپيل الكل يک الكل دو عاملی است) ۲

كسيژن با گرم كردن چوب تا دمای) ۳   .آيد به حالت بخار به دست می C400متانول در غياب ا
كنش گاز هيدروژن با گاز كلر، گاز هيدرو) ۴   .شود ژن كلريد توليد میاز وا

kJ) انرژی شبكه mol )   يون هاليد  1
  قليايی يون فلز         

I Br  Cl  F 
b      a Li  
      Na  
      K  
      Rb  
d     c Cs  

)210تا  201سؤاالت (3شيمي



 
  تجربي ـ آزمون تكميليسؤال چهارم   شيمي  |  24

  

كنش -205 Pbوا (aq) KI(aq) PbI (s) K (aq)   2
ها بـه مجمـوع  های مولی فراورده است و نسبت مجموع ضريب ............، از نوع 2

كنش ضريب   .است ............ی آن برابر  ی موازنه شده ها، در معادله دهنده های مولی وا

2جايی يگانه ـ جابه) ۲    ۱جايی يگانه ـ  جابه) ۱
3  

2جايی دوگانه ـ جابه) ۴    ۱جايی دوگانه ـ  جابه) ۳
3  

/ترتيب به Bو  Aتغييرات دمای . دهيم مقدار مساوی گرما می Bو  Aهای  به ماده - 206 C3 8 و/ C4 5 كدام مقايسه درست است؟. است  
B:يت گرمايیظرف) ۱ A    ۲ (ظرفيت گرمايی ويژه:B A  
A:ظرفيت گرمايی) ۳ B    ۴ (ظرفيت گرمايی ويژه:A B  

  باشد، كدام عبارت درست است؟) ۲(ف تر از ظر كم) ۱(ها در ظرف  كه شدت جنبش مولكول رو، در صورتی با توجه به شكل روبه -207
  .است) ۱(تر از ظرف  بيش) ۲(دمای ظرف ) ۱
  .است) ۲(تر از ظرف  بيش) ۱(انرژی گرمايی ظرف ) ۲
  .ظرفيت گرمايی دو ظرف با هم برابر است) ۳
  .ها گرما داد طور يكسان بايد به آن برای افزايش دمای آب هر دو ظرف تا دمای مشخص به) ۴

كنش درون سيلندری با پيستون متحرک، بر اثر انجام ي -208 كيلوژول كار روی محيط انجـام  ۹۰شود و سامانه نيز  كيلوژول گرما آزاد می ۲۷۰ک وا
  ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟ برحسب كيلوژول به Hو دهد، مقادير می
۱(360 و270  ۲ (۳۶۰  ۳  ۲۷۰و(180 و270  ۴ (۱۸۰  ۲۷۰و  

  است؟ سترناديک از مطالب زير  كدام - 209
  .شود ها بيان می صورت ميانگين در جدول آنتالپی پيوند به) ۲  .آنتالپی استاندارد تشكيل گاز اوزون، مثبت است) ۱
  .آنتالپی تشكيل عنصرها، لزوماً صفر نيست) ۴  .آنتالپی استاندارد تشكيل برخی از تركيبات، صفر است) ۳

گرمـا آزاد  ............تر از يـک گـرم از  به هنگام سوختن، بيش ............است و يک گرم از  ............تر از  داغ ............ی حاصل از سوختن  شعله -210
  .كند می
  اتن ـ اتان ـ متان ـ اتان) ۲    اتان ـ اتن ـ اتان ـ پروپان )۱
 اتين ـ اتن ـ اتان ـ متان) ۴    اتان ـ اتين ـ پروپان ـ اتان) ۳
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