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 رو روبـه تصویر اسکن با توانید می شام ، گرامی آموز دانش

 ریحیـتش پاسخ ، خود تبلت یا و هوشمند گوشی ۀوسیل به

  منایید. مشاهده را اختصاصی و عمومی های درس

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و لکرتونیکی(ا روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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( رشت
 ة

ك )
ضي و فيزي

ريا
  

1    
  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به »تيمار -بيشه -ورطه -مكاري« هاي واژه معناي -۱

  نگاهداشت -مزرعه -پست زمين -دهد مي كرايه شتر و اسب كه كسي )1  
  ديده آسيب -كوچك جنگل -هالكت -دهد مي كرايه شتر و اسب كه كسي )2  
  حمايت -باغ -پست زمين -كند مي كرايه شتر و اسب كه كسي )3  
  غم -نيزار -مهلكه -كند مي كرايه شتر و اسب كه كسي )4  
  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به »گشايش -جوانمردي -عرب -برازندگي« معاني از هريك -۲

 نبـود قـوّت و باشـد طلـب چـو را خستگان الف)
 

ــر  ــو گ ــداد ت ــي بي ــرط كن ــروّت ش ــود م نب
 

كنـي صـبر اگـر يـابي فـرج كـه گفتي راست ب)
 

هســت توانــايي كــه را كســي اســت نيــك صــبر 
 

پرمايگـــــان و تـــــازي و دهقـــــان ز ج)
 

مايگـــــــان گران و گزيـــــــد تـــــــوانگر 
 

وجو جســــت جهــــانِ در نديــــدم مــــن د)
 

ــــ  ــــت يچه ــــه اهليّ ــــوي از ب ــــو خ نك
 

  الف -ب -ج -د )4  ب -الف -ج -د )3  ج -د -الف -ب )2  د -ج -الف -ب )1  
  شود؟ مي ديده اماليي غلط چند زير كلمات گروه ميان در -۳

  »ويژگي و خصلت -لرزه و رعشه -جرئت و دل -خروشنده بهر -توجّه و اعتنا -عمله و بنّا -گرمابه مسلخ -گلو بقضِ -حياط ديوار -حوز لبِ«  
  پنج )4  چهار )3  سه )2  دو )1  
  است؟ درست اماليي نظر از بيت كدام -۴

ـــه آشـــفتگان )1 ـــه آه ك ـــم ب ـــرض ه ـــد مي غ دهن
 

ـــارغ  ـــد ف ـــك نين ـــس ي ـــت از نف ـــم روي و رف ه
 

ــــــايم )2 ــــــد خموش بح ــــــا و ان ــــــر گوي بش
 

شـــــر بـــــه گويـــــا كـــــه بهتـــــر بســـــته زبان 
 

ــــو )3 ــــد چ ــــرار كن ــــد و اس ــــه ب ــــد پيش كن
 

كنــــــد انديشــــــه چشــــــم انــــــدر خــــــاك 
 

ـــــر روز يـــــك تيشـــــه زدم )4 خـــــاك تـــــلّ ب
 

دردنــــــاك اي نالــــــه آمــــــدم گــــــوش بــــــه 
 

  جز: به شود، مي ديده »نهاد حذف« ها گزينه همۀ در -۵
ــــــي دوش )1 ــــــه مرغ ــــــبح ب ــــــد مي ص نالي

 

هـــــوش و طاقـــــت و ببـــــرد صـــــبرم و عقـــــل 
 

ـــــــــي )2 ـــــــــتان از يك ـــــــــص دوس را مخل
 

ــــــر  ــــــن آواز مگ ــــــيد م ــــــه رس ــــــوش ب گ
 

را تــــــو كـــــه شــــــتمندا بـــــاور گفـــــت )3
 

ـــــگ  ـــــي بان ـــــين مرغ ـــــد چن ـــــدهوش كن م
 

ـــــتم )4 ـــــن گف ـــــت شـــــرط اي نيســـــت آدميّ
 

ــــــرغ  ــــــبيح م ــــــن و گوي تس ــــــاموش م خ
 

  جز: به شود، مي ديده شخص دوم فعل ابيات همۀ در -۶
ــــي )1 ــــل اله ــــود فض ــــار را خ ــــا ي ــــن م ك

 

ــــت ز  ــــك رحم ــــر ي ــــار در نظ ــــا ك ــــن م ك
 

ـــــو )2 ـــــت در چ ـــــار وق ـــــي به ـــــدار آي پدي
 

ـــــــت  ـــــــرده حقيق ـــــــرداري  پ رخســـــــار ز ب
 

ـــل )3 ـــوق از گ ـــو ش ـــدان ت ـــار در خن ـــت به اس
 

اســــــت شــــــمار بي هــــــاي رنگ آنــــــش از 
 

ـــــروغ )4 ـــــت ف ـــــدازي روي خـــــاك ســـــوي ان
 

خـــــاك ســـــوي ســـــازي هـــــا نقش عجايـــــب 
 

  است؟ نادرست گزينه كدام روي روبه آمده توضيح شده، مشخص عبارات به توجه با -۷
شـــديم آگـــه پـــرده ايـــن از نيـــز مـــا چـــو )1

 

ــــــه  ــــــديم راه ب شــــــديم ره از ارچــــــه آم
 

 است.) رفتيم معناي (به 
ـــك )2 ـــك ي ـــت دم ـــر بنشس ـــالين ب ـــن ب م

 

ـــت  ـــا و رف ـــود ب ـــرد خ ـــل ب ـــن و عق ـــن دي م
 

 است.) كم زمان مدت نشانۀ »ك(« 
ــنعم )3 ــن م ــق ز مك ــي اي وي عش ــان مفت زم

 

ــــذور  ــــت مع ــــه دارم ــــو ك ــــده را او ت اي ندي
 

 است.) »انعام« كلمۀ خانوادٔه (هم 
ــاده )4 ــار افت ــا ك ــا ،را م ــار ب ــوخ ي ــنگي و ش ش

 

ــگ در  ــر جن ــلحي، دي ــلح در ص ــي زود ص جنگ
 

است.)  داده  دست از را خود قديمي (معناي 
  جز: به ،هستند درست شده درج هاي آرايه همۀ -۸

بديــــد حقــــارت چشــــم بــــه را خــــود چــــو )1
 

ـــــدف  ـــــارش در ص ـــــه كن ـــــان ب ـــــد ج پروري
 

 (تشبيه) 
ــۀ )2 ــتور غنچ ــاحب مس ــي نمي دل ص ــه بين ــون ك چ

 

نقــــاب بــــردارد پــــيش از بهــــار بــــوي نودبشــــ 
 

 آميزي) (حس 
ــــــي دوش )3 ــــــه مرغ ــــــبح ب ــــــد مي ص نالي

 

هـــــوش و طاقـــــت و ببـــــرد صـــــبرم و عقـــــل 
 

 (جناس) 
كبـــاب را جگرهـــا گـــرمش نالـــۀ نســـازد چـــون )4

 

اســــت ديــــده گلســــتان داغ بارهــــا مــــا بلبــــل 
 

 (كنايه) 
  جز: به است، مجاز ابيات همۀ در »خاك« واژٔه -۹

برآيـــــد گنـــــدم گـــــرا  مـــــن خـــــاك ز )1
 

فزايــــــد مســــــتي پــــــزي نــــــان گــــــر او از 
 

ــــاران در )2 ــــي به ــــود ك ــــبز ش ــــنگ؟ سرس س
 

رنــــگ رنگ برويــــد گُــــل تــــا شــــو خــــاك 
 

ـــاك )3 ـــرا خ ـــا م ـــه ت ـــاد ب ـــد ب ـــار برنده روزگ
 

ــــن  ــــانم م ــــان ز ننش ــــاد ج ــــواي ب ــــو ه را ت
 

ــه شــيراز خــاك )4 ــد و اســت عشــق ســرمنزل ك امي
 

اســــت نظر صــــاحب و دل صــــاحب مــــردم قبلــــۀ 
 

  ۴درس  یانتها تا ۱ درس و شیستا:  ۱ فارسی

18 ´: پيشنهادي زمان
سایت سکوی دھم www.sakoye10hom.blog.ir سایت سکوی دھم
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  است؟ آمده گزينه كدام در زير بيت هاي آرايه -۱۰  2
ــو وصــل شــاخ ز ــداد دســتم ت ــؤه ن شــيرين مي

 

ِكشـتم؟ كـه بـود، تلـخ ميـوه ايـن دانـۀ كه مگر 
 

   تضاد -مجاز -تشبيه )4  تضاد -مجاز -تشخيص )3  كنايه -تناسب -آميزي حس )2  تشبيه -كنايه -آميزي حس )1  
  است؟ تر نزديك بيت كدام به زير عبارت مفهوم -۱۱

  »نگويم. مردم عيب نگردم، پاك خود، گناه و عيب از تا«  
ـــه )1 ـــب آنك ـــو عي ـــت، ت ـــار گف ـــو ي ـــت ت اوس

 

ــــه  ــــيده وانك ــــار داشــــت، پوش ــــو م اوســــت ت
 

ــه )2 ــرداز خــويش عيــب ب عيــب بي شــوي تــا بپ
 

زنهـــــار ديگـــــران، عيـــــب آينـــــۀ مبـــــاش 
 

ديگـــران امـــا خـــويش، عيـــب پوشـــيم نمي مـــا )3
 

اند پوشــــيده را جملــــه مــــا از و دارنــــد هــــا عيب 
 

گويـــــــد ديگـــــــري نقـــــــص او كـــــــههر )4
 

ــــــدارم شــــــك  ــــــه ن ــــــص ك باشــــــد او نق
 

  است؟ متفاوت گزينه كدام مفهوم -۱۲
فريــاد) ( نفيــر گــه و زاري و گريــه گــاه و آه گــه )1

 

مـــن؟ قـــرار و صـــبر همـــه آن شـــد كجـــا رب، يـــا 
 

ــد )2 ــاودان نمانَ ــالع ج ــت) ( ط ــه بخ ــك ب ــو ي خ
 

ـــــــد  ـــــــ آب نباش ـــــــي در مدائ جـــــــو يك
 

ـــــه روزگـــــار دوران )3 بســـــي بگـــــذرد مـــــا ب
 

شـــود خـــزان گـــه دگـــر بهـــار شـــود گـــاهي 
 

ــــه )4 ــــك ب ــــان ي ــــردد س ــــپهر نگ ــــد س بلن
 

ـــــــي  ـــــــي دارد شـــــــاد گه مســـــــتمند گه
 

  شود؟ مي ديده بيت كدام در زير عبارت مفهوم -۱۳
  »كند. مرمّتي مرا حال كه نداشت وسعتي و بود تنگ دست«  

نمايـــــد يتهيدســـــت كــــاو كـــــس آن هــــر )1
 

نمايـــــــد پســـــــتي او كـــــــار هميشـــــــه 
 

ـــن )2 ـــه بك ـــن و اي معامل ـــته دل اي ـــر شكس بخ
 

ـــه  ـــا ك ـــتگي ب ـــه ارزد شكس ـــدهزار ب ـــت ص درس
 

ـــــك )3 ـــــري خش ـــــه اب ـــــود ك ـــــي زآب ب ته
 

ــــــــــد  ــــــــــفت وي از ناي ــــــــــي آب ص ده
 

ـــــر )4 ـــــه ه ـــــران چ ـــــد وي ـــــت كن او سياس
 

آبــــــــــــادان روزگــــــــــــارش نكنــــــــــــد 
 

  است؟ متفاوت گزينه كدام مفهوم -۱۴
ــــدگ )1 ــــه او ويتوحي ــــي ن ــــد بن ــــس و آدمن ب

 

ـــر  كـــرد شاخســـار بـــر زمزمـــه كـــه بلبلـــي ه
 

ــد )2 ــو توحي ــد ت ــه خوان ــحر ب ــرغ س ــحرخوان م س
 

ـــبيح  ـــو تس ـــه گويـــد ت ـــل چمـــن ب گويـــا بلب
 

ـــه )3 ـــل ن ـــر بلب ـــش ب ـــبيح گل ـــت خواني تس اس
 

ـــه  ـــر ك ـــاري ه ـــه خ ـــبيحش ب ـــاني تس ـــت زب اس
 

ــم ز )4 ــيفكن رَهَ ــيخ اي م ــه ش ــه ب ــبيح هاي دان تس
 

ــه  ــرغْ چــو ك ــرك م ــد، زي ــد افت ــه نفت ــيچ ب ــي ه دام
 

  جز: به دارد، وجود ابيات همۀ در »چشمه« شعر اصلي پيام -۱۵
ــــــواه مي آرزو )1 ــــــك خ ــــــدازه لي ــــــواه ان خ

 

ــــــد  ــــــوه برنتاب ــــــك را ك ــــــرگ ي ــــــاه ب ك
 

افــــرازد دعــــوي بــــه گــــردن كــــه هــــر )2
 

انــــــــدازد گـــــــردن بـــــــه را خويشـــــــتن 
 

ـــو )3 ـــيل چ ـــدر س ـــد ان ـــه آم ـــول ب ـــب و ه نهي
 

ـــــاد  ـــــدي از فت ـــــه بلن ـــــر ب ـــــيب در س نش
 

ــافظ )4 ــادگي ح ــت از افت ــده دس ــه زان م ــود ك حس
 

 كـرد مغـروري سـر در ديـن و دل و مـال و آبرو) عِرض(= 
 

  

 ۱۶-۲۲( املفهوم أو الحوارِ  أو املفرداِت  أو للّرتجمة األجوبة يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  

  :)الکاِفرینَ  القومِ  َعلی انُرصنا و أقداَمنا ثَبِّت و َصرباً  َعلینا أفِرغ ربَّنا( -۱۶

  کرد. پیروز کافران گروه بر را ما و ساخت استوار را هایامن گام و کرد عطا صربی ما به پروردگارمان )۱  

  کن. محکم و استوار کافر، قوم بر پیروزی در را هایامن قدم و کن عطا صرب ما به پروردگارا، )۲  

  گردان. پیروز کافران، قوم بر را ما و کن استوار را هایامن گام و کن عطا صربی ما بر پروردگارا، )۳  

 کن. همراهی را ما کافران، قوم بر غلبه در و را ما  قدم کن تثبیت و را صرب ما بر کن عطا ما، پروردگار )۴  

 »:أقدام! سبعةِ  مساَفةِ  ِمن الَخطیب صوِت  َسامعِ  یعل َقَدْرُت  فام القاعةِ  يف یََتناَجْینَ  اْمَرأةً  ِستُّونَ  و تِْسعٌ  کانَْت « -۱۷

 بشنوم! قدمی هفت فاصله از را سخرنان صدای توانستم منی پس گفتند، می راز یکدیگر با زن شش و نود تاالر در )۱  

 نداشتم! قدمی نُه فاصله از را سخرنان صدای شنیدن توان پس کردند، می مناجات هم با سالن در زن شش و هفتاد )۲  

 بشنوم! قدمی هفت فاصله از را سخرنان صدای نتوانستم پس گفتند، می راز هم با سالن در زن نُه و شصت )۳  

 نبودم! توانا قدمی نُه فاصله از سخرنان صدای شنیدن بر پس زدند، می حرف یکدیگر با زن هفت و شصت تاالر در )۴  

 
 

  ۲و  ۱های  درس:  ۱ قرآن زبان عربی،

20 ´: پيشنهادي زمان
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  »:اإلنرتنِت! يف َمريض عالئم َعن أبحُث  کُنُت  عندما ُربعاً  إّال  التاِسَعةَ  الّساعةُ  کانَت« -۱۸  3

  گشتم! می بیامری های نشانه دنبال اینرتنت در که وقتی بود هفت به ربع یک ساعت )۱  

  بودم! کرده وجو جست اینرتنت در را خود بیامری های نشانه هنگام آن و بود ربع و نُه ساعت )۲  

  بود! نُه به ربع یک ساعت کردم، می وجو جست نتاینرت  در را ام بیامری های نشانه من که زمانی )۳  

  گشتم! اینرتنت در خود بیامری های نشانه دنبال به بود، نُه به ربع یک ساعت که هنگامی )۴  

 الرتَجَمة: يف الخطأَ  عیِّنِ  -۱۹

 است! فروفرستاده یزانر پیامربش، بر را هایش نعمت خداوند ُمْنَهِمرًَة،: أَنُْعَمهُ  نَبیِّهِ  علی اللهُ  أنْزََل  لقد )۱  

حَ  )۲   َ  و لُعلوِمه َصدرَهُ  فََرشَ  کرد! آسان وی بر را کارهایش و بگشود خویش های دانش برای را اش سینه پس أُمورَه،: له یَرسَّ

 ساخت! جاری زبانش بر او قلب از را حکمت های چشمه آنگاه لسانِه،: علی قَلْبه من الحکمةِ  ینابیعَ  فأَْجریٰ  )۳  

 آمد! قرآن با پس فرستاد، قومش سوی به هدایت با را او سپس بالقرآِن!: فجاءَ  بالُهدیٰ  قوِمه إلی أَرَْسلَه ثُمَّ  )۴  

  املعنی؟ حسَب  لِلَفراغ الّصحیح ُهوَ  ما -۲۰

  (مَثانین) ! ............... يیُساو  ِعرشینَ  ناِقُص  تِسعونَ  )۲  (الّشتاء) ! ............... فَصُل  اإلیرانیّةِ  الّسنة يف الثّالث الَفصُل  )۱  

  (َخیٌر) َسَنًة! َسبعینَ  عبادةِ  ِمن .............. ساعةٍ  تفّکرُ  )۴  (األّول) األَحِد! یومُ  األسبوعِ  أیّام ِمن ............... الیومُ  )۳  

  الّصحیح؟ الّرزق کسب أهمّیة َعلی تَُدلُّ  عبارةٍ  يُّ أ  -۲۱

  بالجامَعِة! فَعلیُکم إثنیِن، ِمن خیرٌ  ثالثَةٌ  و واحدٍ  ِمن خیرٌ  إثنان )۲  الَحالل! طلِب  يف ءٍ أجزا تِسَعةُ  أجزاٍء، َعرشةُ  العبادةُ  )۱  

 )أمثالِها َعرشُ  فلَهُ  بالَحسنةِ  جاء َمن( )۴  بَیَنهام! تَدُخَل  فَال یَتناجیانِ  اثنانِ  کانَ  إذا )۳  
۲۲-  ْ   :الرتتیب علی الّتايل للِحوار املناسِب  غیرَ  َعنيِّ

  ؟ الکَُویِْت  إلی ساَفرِْت  ............... عفواً! -  

 ...............! الحقیقة يف -  

  ائرةبالطّ  عاَمیْنِ  قبَل  -کیف )۲    مرّة ألّول عاَمیْنِ  قبَل  -َمتیٰ  )۱  

 بالطّائرة مرّةٍ  ألّولِ  -لاَِمذا )۴    مرّاٍت  ِستَّ  ائرةِ بالطّ  -مرّةً  کمْ  )۳  

 ۲۳-۲۶( النَّّص  َحسَب  األسئلَةِ  َعنِ  أِجب ثُمَّ  بدّقة الّتايل صَّ النّ  اِْقَرأ:( 

مسّية املنظومة« مُس  هو و مرکزِهِ  يف کبیرٍ  نَْجمٍ  حوَل  تَُدورُ  أقامرٍ  و کواکَب  من مجموعةٌ  هي الشَّ  و للحـرارةِ  مصـدراً  اللّـهُ  أَْوَجـَدها التـي الشَّ

 ُعطارِدُ  مرّة! ألِف  مئةِ  ثالثَ  و ملیونَ  األرِض  حجمَ  یَُفوُق  حجُمها و املجموعةِ  هِ هذِ  ِجرْمِ  من املئةِ  يف تسعینَ  و تسعةً  یُساوي فِجرُْمها ضیاًء! َجَعلَها

مِس  من أقربُها و النِّظامِ  هذا يف الکواکِب  أّوُل  رةِ  فیها فالجوُّ  الشَّ ـامءَ  تَـزینُ  التـي الزُْهـرَةُ  فهو املجموعةِ  هذهِ  کواکِب  ثاين أّما املْنَهِمرَة! کالرشَّ  السَّ

 النِّظـامِ  هـذا يف آِخرُهـا و الکواکـِب  هذه ثامنُ  هو نبتون و الثالُث  الکوکُب  فهي األرُض  أّما !مسالشَّ  ءِ وْ ضَ  من كبريةٍ  نسبةٍ  كاِس عِ انْ  نتيجةَ  بنورها

 »ُمْقَتِدَرة! قدرةٍ  و بالغةٍ  بحکمةٍ  یَْجري الّذي

۲۳-  ِ  النّص: َحَسَب  الخطأَ  َعنيِّ

 األرِض! کوکب حوَل  یَُدورُ  الذي ابعالّر  الکوکُب  هو نبتون )۱  

 نَْفِسه! ِمنْ  لَیَْس  ضیاَءهُ  لکنَّ  السامءِ  يف الزُّْهرَةِ  کوکَب  نََری )۲  

ْمسيّةُ  املنظومةُ  )۳    أقامرِها! و کواکَب  مثانیةِ  و مِس الشّ  من مجموعةٌ  الشَّ

ْمس غیرَ  أقامرِها و ظامِ النّ  هذا کواکِب  جرمُ  )۴    لّه!ک ِجرْمِ  من املئةِ  يف واحداً  یُساوي الشَّ

۲۴-  ِ  »الّسامء! بزینة الّناِس  بینَ  معروفٌ  ............... کوکُب « النَّّص: مفهومِ  َحَسَب  للَفراغِ  الصحیحَ  َعنيِّ

 نبتون )۴  األرض )۳  هرةالّز  )۲   ُعطارِد )۱  

۲۵-  ِ  النَّّص: مفهومَ  تُناِسُب  ال الّتي اآلیةَ  َعنيِّ

اَمءَ  َزيَّنَّا إِنَّا( )۱   نْيَا السَّ ْمَس  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ ( )۲  )الَْكَواكِِب  ِزيَنةٍ بِ  الدُّ   )نوراً  الَْقَمرَ  وَ  ِضيَاءً  الشَّ

امءِ  ِمنَ  یَْرزُقُُکمْ  اللّهِ  غیرِ  خالقٍ  ِمنْ  هل( )۳   امواِت  َخلْقِ  يف يَتََفكَّرونَ  وَ ( )۴  )األرِض  و السَّ  )باِطالً هذا َخلَْقَت  ما َربَّنا األرِض  وَ  السَّ
  :الّرتتیب علی خطٌّ  تحَته ملا الَعَددِ  کتابةِ  يف حَ الصحی ميِّزِ  -۲۶

 »!مرّة ألِف  مئةِ  ثالثَ  و ملیونَ  األرِض  حجمَ  یَُفوُق  وحجمها املجموعة هذه ِجرم من املئةِ  يف تسعینَ  و تسعةً  یُساوي ِجرُْمها«  

  ۱( ۹۹۰۰ / ۱۳۰۰  ۲( ۹۹% / ۳۰۰۰۰۰  ۳( ۷۷۰۰ / ۱۰۰۰۳۰۰  ۴( ۷۷% / ۳۰۰۰۰۰ 

 ) ۲۷-۳۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:(  

   األفعال: ِصیغ عن الخطأ عّین -۲۷

  طویلًة! َسنواٍت  الّناَس  جمیعَ  َحیَّرتْ  الظّاهرةُ  هذه )۲  الفارسیّة! اللّغة بتعلیم الرّابعةُ  الحّصةُ  تَختصُّ  َمدرستنا يف )۱  

  الّناُس! یُِحبُّهُ  ال و کالبَخیل الّدنیا يف تَعیُش  يالّذ هو )۴  واجباتهم! یکتبونَ  الطّالُب  کان الّصف دخلُت  ملّا )۳  
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   ؟»ِمَئة« ِمن أقلَّ  عدداً  يتُساو  عددیَّة محاسبة يُّ أ  -۲۸  4

  ستّین و َسبعةٍ  زائد َسبعونَ  و ستَّةٌ  )۲    ِستّةٍ  يف رضٌب  عرشونَ  )۱  

  عرشة ناِقص ثالثون و خمسة و ِمئة )۴  أربعةٍ  علی تقسیمٌ  مثانونَ  و مثانیة )۳  

  ترتیبّیاً: لیَس  عدداً  عّین -۲۹

  الّنصف! و الخاِمسة الّساعة يف الّصالة تُقیمَ  و تنهَض  أن علیک )۲  اثنتاِن! نافذتانِ  و واحدٌ  ٌب با الّضیوف لُِغرفة )۱  

  لإلمتحان! نفيس هیّأتُ  و کتايب من العاِرش  الفصل طالعُت  )۴  غالیًة! قیَِّمةً  جائزةً  أخذَ  ألنّه جّداً  حاً ِر فَ  الثّاين الفائز کان )۳  

۳۰-  ِ حیَح: َعنيِّ  الصَّ

 »یَْنبُوع« مفردها یَنابیع: »/عَسبْ « مفردها أَسابیع: )۲  »تَِعلَةفْ مُ « وزن علی :ُمْستَِعرَة »/ُمْستَْفِعلَة« وزن علی ِفرَة:ُمْستَغْ  )۱  

: أََحدَ  )۳   : الحادي الّرتتیبّي/ العدد َعَرشَ  »ف ض، م،« األصلیّة حروفُها ِمْضیاف: »/ن ،ك م،« األصلیّة حروفُها ِمْسکین: )۴  األصيلّ  العدد َعَرشَ

  
 هـيچ آخرت در ولي كن. عطا نيكي دنيا در ما به خداوندا گويند: مي مردم از بعضي( فرمايد: مي خداوند بقره سورٔه ۲۰۰ شريفۀ آيۀ ترجمۀ در -۳۱

  دارد؟ معنايي ارتباط زير هاي گزينه از يك كدام با الهي كالم اين )ندارند. اي  بهره
  هستند. ما وجود در بيشتري معنوي و مادي استعدادهاي گوي پاسخ و اند هميشگي و ناپذير پايان ها هدف برخي )1  
  رسيد. خواهد خود هدف به كند، تالش برايش و دهد قرار اصل را پذير نا پايان اهداف كسي اگر )2  
  شود. نمي دنيايي هاي نعمت از انسان مندي بهره مانع اخروي، هاي هدف گرفتن قرار اصل )3  
  برسد. آن از مقداري به است ممكن دهد، قرار اصل را پذير  پايان اهداف كسي اگر )4  
  است؟ شده برده  نام كريم قرآن آيات در شيطان، فريب هاي راه عنوان به گناهاني چه از -۳۲

  ريا -كبر )4  قمار -شراب )3  كردن مسخره -بدگماني )2  دروغ -نماز ترك )1  
  باشد؟ مي قرآني راهكار كدام به عمل گرو در خدا، خشنودي و دنيا عمتن توأمان كسب -۳۳

  )بالحق الّا خلقناهما ما العبين بينهما ما و االرض و السّماوات خلقنا ما و( )1  
  )العالمين ربّ هللا مماتي و محياي و نسكي و صالتي انّ قل( )2  
  )ةاآلخرَ و الدّنيا ثواب اهللا فعند الدّنيا ثواب يريد كان من( )3  
  )تقواها و فجورها فالهمها سّواها ما و نفس و( )4  
  شود؟ مي استنباط اي  نكته چه )العالمين ربّ هللا مماتي و محياي و نسكي و صالتي انّ قل( شريفۀ آيۀ در تدّبر با -۳۴

  بگيرد. نظر در را وا رضاي و باشد خداوند براي تنها ما كارهاي تمام كه باشد اي  گونه به بايد ما زندگي برنامۀ )1  
  كنند. مي استفاده معنوي هاي بهره از هم و مادي هاي بهره از هم خود، اصلي هدف عنوان  به خدا انتخاب با زيرك افراد )2  
  گردد. مي افزون روز بلكه شود، نمي كم تنها نه هايش خواسته به دستيابي در او عطش و است طلب نهايت بي اي  روحيه داراي انسان )3  
  بمانيم. باز پايدار هاي زيبايي از كه نباشيم ها آن سرگرم قدر آن و نشويم گناه مرتكب دنيا هاي نعمت به رسيدن براي كه كنيم توجه بايد )4  
  است؟ شده متبلور گزينه كدام در آن انتخاب آورد ره و چيست انسان ناپذير پايان هدف برترين بارز ويژگي -۳۵

  بالندگي و شادابي از انسان وجود سراسر فراگيري -تكامل و رشد و مادي ينيازها همۀ به گويي پاسخ )1  
  بالندگي و شادابي از انسان وجود سراسر فراگيري -توقف عدم و متنوع استعدادهاي همۀ دربرگيري )2  
  زندگي مادي هاي بهره از اجتناب با اخروي خوشبختي -تكامل و رشد و مادي نيازهاي همۀ به گويي پاسخ )3  
  زندگي مادي هاي بهره از اجتناب با اخروي خوشبختي -توقف عدم و متنوع استعدادهاي همۀ دربرگيري )4  
  است؟ كدام تابع انسان رستگاري و كمال رشد، و چيست الهي تقرب مسير در حركت براي گام اولين -۳۶

  انسان كتحر موانع شناخت -انسان سرشت شناخت )2  انسان حركت موانع شناخت -انسان شناخت )1  
  الهي تقرب سوي به برداشتن گام -انسان سرشت شناخت )4  الهي تقرب سوي به برداشتن گام -انسان شناخت )3  
 از مصـداقي ، علـي اميرمؤمنـان وجـود در عبـادت و نيايش دوستي، و مهرباني جنگاوري، و رشادت دانش، و علم چون كماالتي تجلّي -۳۷

  باشد؟ مي واقعيت كدام مبين آن، علت و است گروه كدام در ايشان استقرار
  كرد. آغاز  اكرم پيامبر تربيت با و نظر زير را خود تكامل و رشد ايشان -مؤمنان ترين باهوش )1  
  رسيد. زيبايي همه اين به و داد قرار خود زندگي غايت و مقصود را خداوند ايشان -مسلمانان )2  
  كرد. آغاز  اكرم پيامبر تربيت با و نظر زير ار  خود تكامل و رشد ايشان -زيرك هاي انسان )3  
  رسيد. زيبايي همه اين به و داد قرار خود زندگي غايت و مقصود را خداوند ايشان -مؤمنان )4  

  

  ۲و  ۱های  درس:  ۱ زندگی و دین
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  است؟ انسان سرمايۀ كدام معرف ترتيب به »سعادت راه دادن نشان« و »نادرست از درست راه تشخيص« -۳۸  5
  الهي هدايت نعمت -تفكر و تعقل قدرت )2  نيكي و خير به انسان گرايش -تفكر و تعقل قدرت )1  
  نيكي و خير به انسان گرايش -انتخاب و اختيار قدرت )4  الهي هدايت نعمت -انتخاب و اختيار قدرت )3  
  ست؟چي آن دليل و دارد ارتباط زير عبارت كدام با )العبين بينهما ما و االرض و السّماوات خلقنا ما و( شريفۀ آيۀ -۳۹

  خالق حكمت -»است نشده آفريده بيهوده كس هيچ ... مردم اي «  )1  
  طلبي نهايت بي -»است نشده آفريده بيهوده كس هيچ ... مردم اي «  )2  
  خالق حكمت -دارد بستگي ها آن خاص هاي ويژگي به موجودات هاي تفاوت )3  
  طلبي نهايت بي -دارد بستگي ها آن خاص هاي ويژگي به موجودات هاي تفاوت )4  
  گرفت؟ نتيجه را انسان سرمايۀ كدام توان مي زير شعر از -۴۰

ــت  ــك دوس ــر نزدي ــن از ت ــه م ــن ب ــت م اس
 

ـــن  دورم وي از مـــن كـــه تـــر عجـــب وي
 

  اخالقي وجدان )4  خداگرا و آشنا خدا سرشت )3  انتخاب و اختيار قدرت )2  تفكر و تعقل قدرت )1  
  است؟ مقصود اين به وافي شريفه آيۀ كدام پيام و است شده تبيين مورد كدام درعنوان هدف  به نسانا گريزي رذيلت و خواهي فضيلت -۴۱

  )تقواها و فجورها فالهمها( -بد از خوب تشخيص )2  )تقواها و فجورها فالهمها( -بدي و خوبي شناخت )1  
  )اللّوامة لنفّسبا اقسم ال و( -بدي و خوبي به گرايش )4  )اللّوامة بالنفّس اقسم ال و( -آشنا خدا سرشت )3  
  گردد؟ مي هدف از ماندن دور و سقوط موجب چگونه و چيست وجدان و عقل نداي استماع از انسان امتناع عامل -۴۲

  كذب هاي وعده راه از ها بدي به دادن فرمان با -خورده قسم دشمن )2  كذب هاي وعده راه از ها بدي به دادن فرمان با -دشمن ترين دشمن )1  
  موقت هاي خوشي به رسيدن براي گناه به دعوت با - دشمن ترين دشمن )4  موقت هاي خوشي به رسيدن براي گناه به دعوت با - خورده قسم دشمن )3  
  باشد؟ مي امري چه مؤيد و چيست رستاخيز روز در شيطان با گناهكاران شباهت وجه -۴۳

  ابليس و جهنميان توبۀ مردوديت -دنيايي گناهان انكار )2  ابليس و جهنميان توبۀ مردوديت -يكديگر به امدادرساني در ناتواني )1  
  دوزخ در اختيار سلب - دنيايي گناهان انكار )4  دوزخ در اختيار سلب -يكديگر به امدادرساني در ناتواني )3  
  دارد؟ اشاره عقل از انسان گيري بهره عدم آثار به شريفه آيۀ كدام -۴۴

  )داد. زينت نظرشان در كردند، مي ان][گناهكار  كه را كاري هر شيطان، و( )1  
  )... كردند پشت حق به ها، آن براي هدايت شدن روشن از بعد كه كساني( )2  
  )است. الحساب سريع خداوند و دارند؛ اي  بهره و نصيب خود كار از اينان( )3  
  )... ندگير  مي بازي و مسخره به را آن خوانيد، مي فرا نماز به را مردم كه هنگامي ها آن( )4  
  است؟ شده قائل اي  ويژه جايگاه هستي نظام در انسان براي متعال خداوند كه است آن مبين زير، داليل از مورد چند -۴۵

  خلقت هدف به دستيابي براي تكاملي حركت ب)  انسان توسط مخلوقات از برداري بهره توانايي الف)  
  معنوي و مادي استعدادهاي فراوان مجموعۀ از انسان داريربرخو د)  انانس براي است زمين و ها آسمان در آنچه همۀ آفرينش ج)  
  مورد 4 )4  مورد 3 )3  مورد 2 )2  مورد 1 )1  

 
46- She ............... talk about the problem anymore from now on. 
 1) doesn’t 2) won’t 3) will surely 4) is going to  
47- A: We are getting lost! 

B: OK, I ............... a policeman to ask for help. 
 1) am going to find 2) go finding 3) will find 4) find 
48- Jason is always late. I am sure he ............... late again. 
 1) is going to be 2) will be 3) isn’t going to 4) won’t be 
49- Which one cannot fill the blank? 
 “Ali ............... the table in a minute.” 
 1) is going to set 2) will set 3) is setting 4) set 
50- The toll ............... , so more people can travel happier. 
 1) is going up 2) won’t increase 3) will donate 4) is not going to fill out 
51- When the tiger drew my ............... , she was looking at her baby. 
 1) attention 2) hope 3) care 4) place 

 

 

  Pronunciationتا ابتدای  ۱درس :  ۱ انگلیسی زبان
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6  52- After the injuries, they ............... the horse in a humane way. 
 1) burned 2) boarded 3) weighed 4) destroyed 
53- A: Are you going to travel this weekend? 

B: ...............  
 1) Yes, I do. 2) Really?! How? 3) No, I won’t. 4) I’m not sure. 
54- They have some plans to protect animals ............... baby elephants. 
 1) espesially 2) specialy 3) spesialy 4) especially 

  CClloozzee  TTeesstt  
People destroy the ...(55)... of the north of our country which make oxygen and clean the air. It is a 

clear ...(56)... of how people do not take enough care of the environment and pay no attention to 
...(57)... . 

55- 1) plain 2) Earth 3) homes 4) forests 
56- 1) role 2) example 3) future 4) wonder 
57- 1) hunters 2) parade 3) nature 4) account 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  
An endangered living thing is any type of animal, plant or fish that is in danger of dying out. We 

aren’t careful about endangered fish as much as other animals on land. Many useful kinds of fish are 
facing this problem because of many points including overfishing. Overfishing doesn’t seem to be the 
major point though. Fish can easily produce up to ten million eggs each year. According to the latest 
studies, many fish disappear because they are under two pressures at the same time: both from 
fishers, and also destroying where fish live which is the most important one. 

  face = شدن مواجه رو/ روبه   pressure = /فشار سختي  
58- Some fish die out mainly because ............... . 
 1) people usually overfish 2) fish produce a lot of eggs 
 3) humans destroy where fish live 4) we pay attention to animals on land 
59- The writer is trying to ............... . 
 1) offer ways to stop overfishing 2) compare endangered land and sea animals 
 3) study places where endangered fish live 4) speak about two points why fish die out 
60- We understand from the passage that ............... . 
 1) we pay enough attention to endangered fish 
 2) there are many different types of endangered fish 
 3) overfishing is the most important point why fish die out  
 4) endangered species are mostly animals which live on land 

  
  است؟ خطي الگوي يك زير، دنبالۀ كدام -۶۱

  ۱( 2 3 5 8 12, , , , ,   ۲( 1 2 4 7 11, , , , ,   ۳( 11 7 3 1 5, , , , ,     ۴( 1 1 2 3 5 8, , , , , ,   
  كند؟ مي كامل درستي به را زير جملۀ گزينه كدام -۶۲

  »است. ............... مجموعۀ يك A گاه آن باشد، ............... زيرمجموعۀ يك داراي A اگر«  
  نامتناهي -نامتناهي )۴  نامتناهي -متناهي )۳  متناهي -نامتناهي )۲  متناهي -متناهي )۱  

6دانيم مي ntعمومي جملۀ با هندسي دنبالۀ يك در -۶۳
1
9t  است؟ كدام دنباله چهارم جملۀ است. ۳ قدرنسبت و  

  ۱( ۱  ۲( 1
81   ۳( 1

3   ۴( 1
27   

 
 

  )۲۵ فحۀهای دورشطی (ص تا ابتدای قضیه ۲و  ۱های  درس ۱فصل :  ۱ هندسه      ۱ فصل:  ۱ ریاضی
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486 هندسي دنبالۀ هفتم جملۀ -۶۴  7 162 54, , , است؟ كدام  

  ۱( 2
3   ۲( ۲  ۳( ۶  ۴( 2

9   
 مقدار باشند، ۲۱ و ۱۷ ،۱۳ اعداد ها واسطه اين اگر است. حسابي دنبالۀ يك حاصل، دنبالۀ كه ايم كرده درج چنان واسطه b، ۳ و a عدد دو بين -۶۵

a b است؟ كدام  
  ۱( ۲۷  ۲( ۳۲  ۳( ۲۵  ۴( ۳۴  
  است؟ كدام شده رنگ هاي مربع تعداد زير، الگوي از دهم مرحلۀ در -۶۶

  ۱( ۳۰  
  ۲( ۳۲  
  ۳( ۴۰  
  ۴( ۴۶  
  است؟ كدام عدد دو اين مجموع ايم. كرده درج هندسي واسطۀ دو ،-۸۰۰۰۰ و ۱۰ اعداد بين -۶۷

  ۱( ۳۸۰۰-  ۲( ۳۸۰۰  ۳( ۴۲۰۰-  ۴( ۴۲۰۰  
 و ۱۹۴۲ هاي سـال در امـا سـت،ا شـده برگزار ۱۹۳۰ سال در مسابقات اين دورٔه اولين شود. مي برگزار بار يك سال ۴ هر فوتبال جهاني جام -۶۸ 

  است؟ بوده برگزارشده جام چندمين روسيه ۲۰۱۸ جهاني جام كنيد تعيين است. نشده برگزار دوم) جهاني جنگ علت (به جام اين ۱۹۴۶
  چهارمينو بيست )۴  وسومين بيست )۳  ودومين بيست )۲  ويكمين بيست )۱  
  است؟ صفر برابر دنباله اين جملۀ كدام هستند. هم نۀقري حسابي دنبالۀ يك يازدهم و هفتم جملۀ دانيم مي -۶۹

  هجدهم جملۀ )۴  نهم جملۀ )۳  دوم جملۀ )۲  اول جملۀ )۱  
A اگر -۷۰ B C ، هستند؟ مجزا حتماً زير مجموعۀ دو كدام  

  ۱( A ,B    ۲( A ,C    ۳( A ,C   ۴( A ,C   
  است؟ كدام دنباله اين سيزدهم جملۀ است، -۱۷۱ و -۱۷ برابر ترتيب به نهم و پنجم جمالت خطي الگوي يك در -۷۱

  ۱( ۶۷۶-  ۲( ۳۲۵-  ۳( ۲۹۱-  ۴( ۱۲۱-  
 اگر -۷۲ 1 3A ,،  0 4B , و 1 1C ,  ، است؟ باز نيم بازٔه يك گزينه كدام  

  ۱( A B   ۲( B C   ۳( B C   ۴( B C   
  است؟ كدام نهم شكل در نقاط تعداد شده داده الگوي در -۷۳

  ۱( ۱۰۳  
  ۲( ۱۱۳  
  ۳( ۸۱  
  ۴( ۸۸  
  باشد؟ ۳ قدرنسبت تا كنيم درج حسابي واسطۀ چند -۸۲ و ۱۷ اعداد بين -۷۴

  ۱( ۳۱  ۲( ۳۲  ۳( ۳۳  ۴( ۳۴  
  است؟ كدام دنباله اين عمومي جملۀ بنويسيم، كوچك به بزرگ از را مجموعه اين اعضاي اگر ايم. نوشته را Nمجموعۀ متمم ،Zمرجع مجموعۀ در -۷۵

  ۱( 1nt n    ۲( nt n   ۳( 1nt n     ۴( 1nt n     
 عبارت كدام بگيريم، نظر در V مجموعۀ را مدرسه همان در واليبال به مندان عالقه و F مجموعۀ را مدرسه يك در فوتبال به مندان عالقه اگر -۷۶

  كند؟ مي مشخص هستند، مند عالقه ورزش دو اين از يكي به فقط كه را افرادي تعداد
  ۱( n((F V) )     ۲( n((F V) )   
  ۳( 2n(F) n(V) n(F V)     ۴( n(F V) n(F) n(V)    
n(A دانيم مي D و A، B، C مجموعۀ ۴ مورد در -۷۷ B) n(A) n(B)  و n(C D) n(C) n(D) . حاصل n((A C) (B D))  

  است؟ كدام
  ۱( n(A B)     ۲( n(A) n(B) n(C) n(D)    
  ۳( n(A C) n(B D)       ۴( صفر  
  است؟ الزم نقطه چند دهم شكل ساختن براي زير يالگو به توجه با -۷۸

  ۱( ۹۹  
  ۲( ۱۰۹  
  ۳( ۱۲۱  
  ۴( ۱۳۱  

 

 

. . .

1( ) 3( )2( )

1( ) 2( ) 3( )

. . .
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ˆ باشيم داشته اگر ABC مثلث در -۷۹  8 ˆA B، 10AC  2 و 4BC x ، گاه آن x باشد؟ تواند نمي گزينه كدام  
  ۱( ۵  ۲( ۶  ۳( ۳  ۴( ۴  
AB داريم: مقابل شكل در -۸۰ AC CD . زاويۀ اندازٔه نسبت D زاويۀ اندازٔه به B است؟ كدام  

  ۱( ۱  
  ۲( ۲  

  ۳( 3
2   

  ۴( 1
2   

 كنند. قطع A نقطۀ در را يكديگر تا زنيم مي هايي كمان R شعاع و C مركز به و R شعاع و B مركز به است. مفروض ۹ طول به BC خط پاره -۸۱
  آيد؟ مي وجود  به ABC مثلث حالت كدام در

  ۱( 5R  4 وR    ۲( 5R  5 وR    ۳( 6R  3 وR    ۴( 4R  4 وR    
80Â داريم ABC مثلث در -۸۲  . داخلي زواياي نيمسازهاي B و C سازند؟ مي اي  زاويه چه هم با  

  ۱( 110   ۲( 120   ۳( 130   ۴( 140   
  باشد؟ تواند نمي عدد كدام لوزي اين قطر طول است. مفروض ۴ ضلع به لوزي يك -۸۳

  ۱( ۸  ۲( ۵  ۳( ۶  ۴( ۴  
  باشد؟ تواند مي كدام مثلث اين ديگر زاويۀ باشد، 50 مثلث اين زواياي از يكي اگر نيست. برابر ارتفاعي دو هيچ مثلثي در -۸۴

  ۱( 50   ۲( 65   ۳( 75   ۴( 80   
4AM ميانۀ مقابل شكل در -۸۵  10 عضل وBC  زاويۀ درمورد است. مفروض A گفت؟ توان مي چه  

  ۱( 90Â     
  ۲( 90Â     
  ۳( 90Â     
  كرد. اظهارنظر توان نمي اطالعات اين با )۴  

  
 بايـد گزينه كدام باشد، زير اعداد گيري اندازه اين نتايج اگر كنيم. مي گيري اندازه را آن طول بار ۷ چوب، قطعه يك طول آوردن تدس به براي -۸۶

  شود؟ گزارش گيري اندازه نتيجۀ عنوان به
  »cm۹/۴   ،cm۶/۵   ،cm۲/۵   ،cm۰/۸   ،cm۸/۴   ،cm۵/۴   ،cm۰/۵«  

  ۱( 5 4/ cm   ۲( 5 2/ cm   ۳( 5 0/ cm   ۴( 4 8/ cm   
  است؟ درست (ديجيتال) رقمي و مدرج گيري اندازه ابزارهاي مورد در گزينه كدام -۸۷

  ندارد. وجود غيرقطعي رقم رقمي، ابزارهاي از حاصل گيري اندازه نتيجۀ در )۱  
  است. ها آن دقت نصف منفي و مثبت با برابر ابزار، دو هر در گيري هانداز خطاي )۲  
  هستند. بامعنا ارقام شوند، مي ثبت فيزيكي يتكمّ يك گيري اندازه از بعد كه هايي رقم گيري، اندازه ابزار دو هر در )۳  
  شود. مي گرفته نظر در رقمي ابزارهاي در فقط گيري اندازه دقت )۴  
42 صورت به چوب قطعه يك طول ريگي اندازه نتيجۀ -۸۸ 7 0 5/ mm / mm دقـت كه كشي خط كمك به را قطعه اين اگر است. شده گزارش 

1 آن گيري اندازه cm ،باشد؟ تواند مي گزينه كدام گيري اندازه نتيجۀ كنيم، گيري اندازه است  
  ۱( 4 3 1/ cm cm   ۲( 4 3 0 5/ cm / cm   ۳( 4 27 1/ cm cm   ۴( 4 27 0 5/ cm / cm   

4 برابر كالري هر اگر است. انرژي فرعي واحدهاي از يكي (cal) كالري -۸۹ 2/ J ،4200 باشد J
kg. C

cal چند با برابر 
g. C

  است؟ 

  ۱( ۱  ۲( ۲/۴  ۳( ۴۲۰  ۴( ۱۰۰۰  

6400 زمين كرٔه ميانگين شعاع -۹۰ km .35 زمين كرٔه ميانگين چگالي اگر است 51 g/
cm

 كيلوگرم برحسب آن جرم بزرگي مرتبۀ تخمين باشد، 

  است؟ كدام
  ۱( 1610   ۲( 1910   ۳( 2210   ۴( 2510   

 

 

  »کار انجام شده توسط نیرویی ثابت«تا ابتدای  ۲و  ۱های  فصل:  ١ فیزیک

50 ´: پيشنهادي زمان
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  دهد؟ مي نشان درستي به را »۱ فيزيك« كتاب كلمات تعداد بزرگي مرتبۀ تخمين گزينه، كدام -۹۱  9
  ۱( 110   ۲( 410   ۳( 710   ۴( 1010   
 هجـرت از شده سپري زمان بزرگي مرتبۀ تخمين اند. داده قرار هجري تاريخ مبدأ را مدينه به مكه از  اكرم پيامبر هجرت سال مسلمانان -۹۲

  است؟ كدام ثانيه برحسب شمسي، هجري ۱۳۹۷ سال تا  پيامبر
  ۱( 1510   ۲( 1210   ۳( 910   ۴( 610   
 قطـر به اي كره صورت به را باران قطرٔه هر اگر است. m۹ حدود آن عمق و m۲۰۰ در m۲۰۰ حدود تبريز، شهر در واقع »گلي ايل« استخر ابعاد -۹۳

mm۴ است؟ آمده گزينه كدام در كند، پر را استخر اين بتواند كه باران هاي قطره تعداد بزرگي مرتبۀ تخمين كنيم، فرض  
  ۱( 1310   ۲( 1610   ۳( 1910   ۴( 2210   
  است؟ درست زير هاي گزاره از تعداد چه -۹۴

  بود. خواهد اوليه جسم چگالي نصف آن، بخش هر چگالي شود، تقسيم مساوي بخش دو به گنهم جسمي اگر الف)  
  يابد. مي كاهش آن چگالي و افزايش آن حجم فلز، قطعه يك كردن گرم اثر بر ب)  
  ندارد. وجود نامنظم شكل با توپر اجسام چگالي يافتن براي روشي هيچ پ)  
  صفر )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱  

310Aترتيب به C و A، B عماي سه چگالي -۹۵
g
L

 ، 0 88B
kg/
L

  6و
30 92 10C

g/
m

   .را نشـدني مخلوط مـايع سـه اين است 

  است؟ شده داده نشان درستي به گزينه كدام در ها، مايع گرفتن قرار ترتيب ريزيم. مي اي شيشه استوانۀ يك درون

  ۱( 

 

  ۲(    ۳(   ۴(   

 گـرم چنـد جـنس، همان از cm۲ شعاع به توپر اي كره جرم است. g۶۴۰ با برابر ،cm۲ و cm۸، cm۴ ابعاد با توپر مستطيل مكعب يك جرم -۹۶
)3 بود؟ خواهد )    

  باشد. معلوم جسم جنس بايد )۴  ۳۲۰ )۳  ۹۶ )۲  ۸۰ )۱  
2 آب سطح و دهيم مي قرار استوانه داخل آب درون را توپري فلزي جسم است. آب مقداري حاوي مدرجي استوانۀ -۹۷ cm اگـر آيـد. مي بـاال 

28 استوانه قاعدٔه مساحت cm 310فلز چگالي و g
cm

  است؟ گرم چند جسم جرم باشد، 

  ۱( ۶۰  ۲( ۸۰  ۳( ۱۲۰  ۴( ۱۶۰  
4 حجم و g۳۶۰۰ جرم به الكل اتيل مقداري -۹۸ 5/ L 1 آزمايش، يك در اگر داريم. اختيار در 5/ L  الكـل اتيل چگالي كنيم، استفاده را آن از 

  است؟ مكعب متر سانتي بر گرم چند مانده باقي
  ۱( ۴/۰  ۲( ۸/۰  ۳( ۹/۰  ۴( ۲/۱  
31 كـره ايـن جـرم اگـر است. شده ايجاد r شعاع به شكل كروي اي حفره ،10cm شعاع به فلزي كرٔه يك درون -۹۹ 5/ kg آن فلـز چگـالي و 

39000 kg
m

)3است؟ متر سانتي چند (r) حفره شعاع باشد،  )    

  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۵  
 مايع سطح و اندازيم مي استوانه درون آرامي به را ۱۰ چگالي به توپري فلز قطعه ايم. ريخته  چگالي به مايعي از h ارتفاع تا استوانه، يك در -۱۰۰

5 اندازٔه به
h است؟ مايع جرم برابر چند فلز قطعه جرم آيد. مي باالتر  

  ۱( 1
2   ۲( ۲  ۳( 1

4   ۴( ۴  

  است؟ بيشتر جسم كدام جنبشي انرژي -۱۰۱

1 جرم به جسمي )۱   kg 10 تندي با كه m
s

1 جرم به جسمي )۲  كند. مي حركت  2/ kg 9 تندي با كه m
s

  كند. مي حركت 

1 جرم به جسمي )۳   4/ kg 8 تندي با كه m
s

1 جرم به جسمي )۴  كند. مي حركت  6/ kg 7 تندي با كه m
s

  كند. مي حركت 

 

 

B

A

C

B

C

A

A

B

C

A

C

B

سایت سکوی دھم www.sakoye10hom.blog.ir سایت سکوی دھم

سایت سکوی دھم www.sakoye10hom.blog.ir سایت سکوی دھم

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



 

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

98 - 
97  

حل
مر

ي 
صيل

تح
ت 
رف
ش
 پي
بي
شيا

رز
ا

 2 ة
شت
( ر

 ة
ك )

زي
في

 و 
ضي

يا ر
  

5 آن تندي اگر است. حركت حال در K جنبشي انرژي و v تندي با خودرويي -۱۰۲ 10 m
s

9 انـدازٔه بـه اش جنبشي انرژي شود، زياد 
16 K افـزايش 

  است؟ بوده ثانيه بر متر چند (v) خودرو اين اوليۀ تندي يابد. مي
  ۱( ۵  ۲( ۱۵  ۳( ۲۰  ۴( ۲۵  

20آن تندي ،1000kg سرنشينانش و خودرو يك جرم -۱۰۳ m
s

 بـه خـودرو سرنشـينان از يكـي اگـر است. 1Kها آن جنبشي انرژي مجموع و 

100جرم kg 30 به خودرو تندي و شود پياده m
s

2 شود. مي 2K جنبشي انرژي برسد،  1K K K   است؟ كدام  

  ۱( 205kJ   ۲( 350kJ   ۳( 205 kJ   ۴( 350 kJ   

6تندي با »الف« شكل اجسام مجموعۀ شكل، مطابق -۱۰۴ m
s

 انـرژي تا كند حركت اي تندي چه با جسم ،»ب« شكل در هستند. حركت حال در 

  شود؟ برابر »الف« شكل اجسام مجموعۀ جنبشي انرژي با آن جنبشي

  ۱( 8 m
s

   ۲( 10 m
s

   

  ۳( 12 m
s

   ۴( 14 m
s

   

20 جسم اين تندي اگر است. حركت حال در v تندي با جسمي -۱۰۵ m
s

40 آن تندي اگر و شود مي زياد J۱۰۰ آن جنبشي انرژي شود، اضافه  m
s

 

  است؟ ثانيه بر متر چند v شود. مي زياد J۲۴۰ آن جنبشي انرژي شود، اضافه
  ۱( ۱۰  ۲( ۲۰  ۳( ۳۰  ۴( ۴۰  

  
  ............... جز به هستند، درست زير هاي عبارت همۀ -۱۰۶
  شود. مي آزاد ديزيا بسيار انرژي ها، ستاره درون اي  هسته هاي واكنش انجام با )۱  
  شوند. مي تبديل تر سنگين عنصرهاي به تر سبك عنصرهاي ها، ستاره درون اي  هسته هاي واكنش انجام با )۲  
  دارد. مشتري سيارٔه در كمي فراواني درصد هستي، در آمده وجود  به عنصر اولين )۳  
  شوند. مي پراكنده فضا رد آن در شده  تشكيل عنصرهاي ستاره، يك انفجار و شدن متالشي اثر در )۴  
 انرژي، به ماده ................ تبديل از اينشتين، رابطۀ به توجه با -۱۰۷ 105  ............... معـادل انـرژي مقدار اين كه شود مي آزاد انرژي كيلوژول 10

83( است. 10 mC
s

 (  

  ۱( 5
13 -گرم 9 2 25 10 kg m s     ۲( 5

14 -گرم 3 2 26 48 10/ kg km h     

  ۳( 65 109
 14 -گرم 2 26 48 10/ kg km h     ۴( 65 103

 13 -گرم 2 25 10 kg m s     

2X يون -۱۰۸ ، داراي m 2 و الكترونm   است؟ عنصر اين از هايي ايزوتوپ شامل گزينه كدام است. نوترون  
  ۱( 2m

m X 2 و 1m
m X   ۲( 2m

m X 2 و 3m
m X   ۳( 2 52m

m X
 2 و 62m

m X
   ۴( 2 42m

m X
 2 و 43m

m X
  

  است؟ درست گزينه كدام -۱۰۹
  دارند. تفاوت هم با ذوب نقطۀ و چگالي در عنصر، يك هاي ايزوتوپ )۱  
  شود. مي يافت طبيعت در عنصر ۹۰ تنها شده، شناخته عنصرهاي ميان در )۲  
  يابد. مي كاهش پيوسته آن فراواني درصد عنصر، يك هاي ايزوتوپ در  ها نوترون تعداد افزايش با )۳  
  گوييم. مي راديوايزوتوپ عنصر، يك پايدار و پرتوزا هاي ايزوتوپ به )۴  
86( است؟ درست زير هاي عبارت از تعداد چه -۱۱۰ Rn ،54 Xe ،18 Ar ،10 Ne  2و He(گازهاي نجيب :  

  دارند. جاي جدول ينا ۷ تا ۳ هاي دوره در اي،  دوره جدول ۱۲ تا ۳ هاي گروه عنصرهاي تمام آ)  
  است. برابر هم با اي  دوره جدول ۱۷ و ۲ گروه عنصرهاي تعداد ب)  
  است. عنصر آن شيميايي اطالعات همۀ داراي و دارد تعلق معين عنصر يك به اي،  دوره جدول از خانه هر پ)  
  شود. مي ختم ۱۰۸ شمارٔه عنصر به و شروع هيدروژن از عنصرها، اي  دوره جدول ت)  
  ۳ )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  فرص )۱  

 

 

  نرش نور و طیف نرشیتا ابتدای  ۱فصل :  ۱ شیمی

25 ´: پيشنهادي زمان

3kg
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9kg 3kg

6 mv s

سایت سکوی دھم www.sakoye10hom.blog.ir سایت سکوی دھم

سایت سکوی دھم www.sakoye10hom.blog.ir سایت سکوی دھم

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



 

 

صيلي 
سال تح

98
 - 

97
  

صيلي مرحل
ت تح

شرف
ارزشيابي پي

 ة
2 

( رشت
 ة

ك )
ضي و فيزي

ريا
  

3919 هاي نوترون تعداد با X يون هاي الكترون تعداد اختالف اگر -۱۱۱  11 K است؟ درست گزينه كدام باشد، ۲ با برابر   
)86 Rn ،54 Xe ،18 Ar ،10 Ne  2و He(گازهاي نجيب :  

  ۱( X، 12 با مشابهي شيميايي خواصMg .۲  دارد( X و K دارند. قرار اي  دوره جدول از رهدو يك در  
  دارند. قرار K و X بين عنصر دو اي،  دوره جدول در )۴  دارد. قرار اي دوره جدول ۱۷ گروه در X عنصر )۳  
  است؟ كدام ششم دورٔه نجيب گاز با عنصر اين اتمي عدد اختالف است. 15P با دوره هم و 34Se با گروه هم عنصري -۱۱۲

)86 Rn ،54 Xe ،18 Ar ،10 Ne  2و He(گازهاي نجيب :  
  ۱( ۳۸  ۲( ۴۶  ۳( ۷۰  ۴( ۷۸  
  است؟ درست زير هاي عبارت از تعداد چه -۱۱۳
  است. شده تعريف كربن ايزوتوپ ترين فراوان اساس بر اتمي، جرم يكاي آ)  

1 معادل amu يك ب)  
  است. ۱۲ -كربن اتم مولي جرم 12

  است. 12amu ،۱۲ -كربن جرمي عدد پ)  
  است. گرم ۱۲ ،۱۲ -كربن اتمي جرم ت)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
  است؟ درست گزينه كدام شده، داده هاي شكل به توجه با -۱۱۴
  ۱( x باشد. نوترون ۲ با هيدروژن، اتم تواند مي  
 دقيقـاً ترازو عقربۀ كنيم، وزن را 11H اتم يك »ب« ترازوي از استفاده با اگر )۲  

  دهد. مي نشان را يك عدد
3 اتم يك x جاي به اگر )۳   Li 1 ترازو ديگر كفۀ به بايد دهيم، قرارamu اضافه 

  شود. برقرار توازن تا كنيم
  است. برابر 11H اتم ۳ جرم با تقريباً ،»ب« ترازوي روي بر گرفته قرار وزنۀ جرم )۴  
30 طبيعي ايزوتوپ ۲ داراي عنصري -۱۱۵ X 32 و X جرم شود، يافت تر سبك اتم ۴ عنصر، اين تر سنگين اتم هر ازاي به طبيعت در اگر باشد. مي 

  است؟ كدام آن ميانگين اتمي
  ۱( ۴/۳۰  ۲( ۸/۳۰  ۳( ۲/۳۱  ۴( ۶/۳۱  
2H گاز گرم ۵/۱۲۷ -۱۱۶ S، 12 است؟ مول چند 34(H S g mol )    
  ۱( ۲۵/۳  ۲( ۷۵/۳  ۳( ۸۵/۳  ۴( ۸۶۳/۳  
112 دارد؟ بيشتري هاي اتم تعداد ظرف، كدام در گرفته قرار عنصر -۱۱۷ 27 32 64(C , Al , S , Cu g mol )       

  ۱(   ۲(    ۳(   ۴(   

  است. بيشتر ............... از ............... نور انرژي مرئي، ناحيۀ در -۱۱۸
  بنفش -نيلي )۴  زرد -سرخ )۳  آبي -سبز )۲  زرد -سبز )۱  
  است؟ درست زير هاي عبارت از تعداد چه -۱۱۹
  كند. مي حمل خود با بيشتري انرژي باشد، تر كوتاه الكترومغناطيسي پرتوي يك موج طول هرچه آ)  
  است. زرد از بيشتر يآب نور انحراف تجزيه، اين در شود. مي تجزيه منشور از عبور هنگام خورشيد نور ب)  
  شود. مي تجزيه متفاوت موج طول هفت به تنها منشور، از عبور اثر در و است سفيد خورشيد نور پ)  
   كرد. تصويربرداري خورشيد از توان مي فرابنفش، پرتوهاي به حساس هاي دوربين از استفاده با ت)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
  است؟ انرژي كمترين داراي يك كدام و موج طول كمترين داراي يك كدام الكترومغناطيسي، پرتوهاي ميان در -۱۲۰
  مرئي نور -ها ريزموج )۲  راديويي هاي موج -گاما پرتوهاي )۱  
 فروسرخ پرتوهاي -ايكس پرتوهاي )۴   ها ريزموج -فرابنفش پرتوهاي )۳ 
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  ۱فارسي  ۳۵ و ۳۱ ،۱۴ هاي صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱

ــه: /كند. مي كرايه يا دهد مي كرايه شتر و اسب كه كسي مكاري:   ــين ورط  پســت، زم
  نگاهداشت حمايت، غم، تيمار:  /نيزار كوچك، جنگل بيشه: /مهلكه هالكت،

  ۱ فارسي ۱۵۴ و ۳۵ ،۳۲ ،۳۱ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲
  (ب) فرج گشايش:  /(الف) مروّت جوانمردي: /(ج) تازي عرب:   /(د) اهليّت برازندگي:  
  ۱ فارسي ۳۲ و ۲۷ ،۲۱ ،۱۷ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۳

  خروشنده بحر گلو، بغض حوض، لبِ واژگان: درست امالي  
  ۱ فارسي ۳۵ و ۳۲ ،۲۳ ،۲۱ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۴

  واژگان: درست امالي  
  اصرار :۳ گزينۀ /بهايم :۲ گزينۀ /قرض :۱ گزينۀ  
  ۱فارسي  ۱۹ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۵

  دارد. حضور جمله در است »من آواز« كه جمله نهاد ۲  گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير در  
 /نداشـتم. بـاور [مـن] گفـت [او] :۳ گزينۀ /ببرد. صبرم و عقل مرغ] [آواز :۱ گزينۀ  

  گفتم. [من] :۴ گزينۀ
  ۱فارسي  ۱۰ صفحۀ * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶

  ها: گزينه ساير در شخص دوم افعال  
 »اندازي« افعال :۴ گزينۀ  /»برداري« و »آيي« افعال :۲ گزينۀ  /»كن« امر فعل :۱ گزينۀ  
  »سازي« و

  ۱فارسي  ۳۴ و ۳۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷
 »ع ن م« آن ريشـۀ و است كردن جلوگيري و ممانعت معناي به »مكن منعم« ۳ بيت در  

  است. متفاوت ست،ا »م ع ن« آن اصلي حروف كه انعام با و است
  ۱ فارسي ۳۵ تا ۱۰ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸

  نيست. تشبيه ادات و است وقت و هنگام معناي به »چو« ۱ بيت در  
  ابيات: ساير در  
 :۴ بيـــــــت /جناس هوش: و دوش :۳ بيت  /آميزي حس بشنود: بهار بوي :۲ بيت  

  ايهكن ديدن: داغ كنايه/ شدن: كباب
  ۱فارسي  ۱۵ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹

 است، »سرزمين« ،۴ گزينۀ در و »وجود« ،۳ گزينۀ در ،»گور« مجازاً ،۱ گزينۀ در خاك  
  دارد. حقيقي معناي ۲ گزينۀ در اما

  ۱فارسي  ۳۵ تا ۱۰ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰
 دانـه/ ميوه/ شاخ/  /تضاد شيرين: و تلخ /امكان از مجاز دست:  /بيهتش وصل: شاخِ  

  تناسب كِشتن:
  ۱ فارسي ۱۹ و ۱۶ ،۱۳ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱

 خـود عيب به بايد اول دارد. بيشتري همخواني ۲ گزينۀ بيت با سؤال صورت عبارت  
  شوي. عيب بي تا بپردازي

  ها: گزينه يرسا مفهوم  
  خويش اصالح براي ديگران انتقاد ستايش :۱ گزينۀ  
  كنند مي پنهان را خويش عيب كه آنان از شاعر شكايت :۳ گزينۀ  
  است. خويشتن نقص كردن بيان حقيقت، در ديگران، نقص از گفتن :۴ گزينۀ  
  ۱فارسي  ۳۴ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲

  است. زاري و گريه در مدام شاعر ،۱ گزينۀ در  
  است. »شرايط نبودن يكسان« ها، گزينه ساير مفهوم  
  ۱فارسي  ۳۱ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳

 ۳ گزينـۀ در كند. كمكي او به كه توانسته نمي و است بوده دست تهي نويسنده دوست  
  است. شده بيان ديگري شكل به مفهوم همين هم

  ۱فارسي  ۳۵ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴
  است. موجودات زبان از پروردگار توحيد و تسبيح دربارٔه ،۴ گزينۀ جز به ها گزينه همۀ  
  ندارد. جانوران و حيوانات تسبيح با ارتباطي و است نماد مرغ ۴ گزينۀ در  
  ۱فارسي  ۱۴ و ۱۳ ايه صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵

 و ۳ ،۲ ابيـات در مفهوم اين و است »تكبّر و غرور از دوري« چشمه شعر اصلي پيام  
  است. »خواهي افزون« ۱ بيت مفهوم اما خورد، مي چشم به ۴

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۱ ۀصفح * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۶

 )/۱ گزینۀ (رد کن تثبیت کن، استوار ثبِّت: )/۱ گزینۀ (رد کن عطا صربی اً:صرب  ... أفِرغ  
 پیـروز را مـا کـن، یـاری را مـا اُنُصــرنا: )/۴ گزینۀ (رد هایامن قدم هایامن، گام أقداَمنا:

  )۲ گزینۀ (رد کافران قوم الکافرین: القوم / ها) گزینه سایر (رد گردان
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۰ و ۱۴ ،۱۳ های هصفح * کاربرد حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۷

 راز یکــدیگر بـا :یََتنـاَجْینَ  ... کانَـْت  هـا)/ گزینـه سـایر (رد نُـه و شصـت :ِسـتُّونَ  و تِْسـعٌ   
 نبـودم توانـا نداشتم، را ... توان نتوانستم، َقَدْرُت: ما )/۴ و ۲ های گزینه (رد گفتند می
  )۴ و ۲ های گزینه (رد هفت سبعة: /)۱ گزینۀ (رد

  ۱ قرآن زبان عربی، ۸ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸
 بـه أبحُث: کنُت  )/۲ و ۱ های گزینه (رد نُه به ربع یک ساعت ُربعاً: إّال  الّتاسعة الّساعة  

 :مــريض عالئــم )/۴ و ۲ هــای گزینــه (رد کــردم مــی وجــو جســت گشــتم، مــی ... دنبــالِ 
  )۱ گزینۀ (رد ام بیامری های نشانه

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۱ و ۱۹ ،۱۲ های هصفح * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹
  !»دور آ  را قرآن [او] پس فرستاد، قومش سوی هب هدایت با را او سپس« :۴ گزینۀ عبارت ترجمۀ  
 صـورت بـه رود، کـار بـه »ِبــ« حـرف بـا که هنگامی »آمد« معنای به »جاءَ « فعل نکته:  

  شود. می ترجمه »آورد«
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۷ و ۱۱ های هصفح * دانش حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰

   ها: گزینه سایر درست پاسخ  
  الّثاين )۳  سبعین )۲  الَخریف )۱  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۲ ۀصفح * استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۱
  »است! حالل (روزِی) طلِب  در (آن) جزء نُه دارد، ءجز  ده عبادت« :۱ گزینۀ ترجمۀ  
   دارد. اشاره »صحیح روزی کسب اهمیت« مفهوم به فوق عبارت  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۶ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲
   :۴ گزینۀ با سؤال عبارت ترجمۀ  
  هواپیام! با بار نخستین برای راستش - کردی؟ سفر کویت به چرا ببخشید! -  
  :ها گزینه سایر ترجمۀ  
 /هـواپیام! بـا پیش سال دو -چگونه )۲ /بار! نخستین برای پیش سال دو -وقت چه )۱  

  بار! شش هواپیام با -بار چند )۳
 منت ترجمۀ:  

 ای سـتاره پیرامـون کـه اسـت اقامری و ها سّیاره از ای مجموعه شمسی منظومۀ«    
 را آن خداونـد کـه [خورشـیدی] چرخنـد، مـی است شیدخور  هامن که مرکزش در بزرگ

 آن جـرم اسـت! داده قـرار روشـنایی [مایـۀ] را آن و آورده وجود به گرما برای منبعی
 حجـم برابـر هـزار سیصـد و میلیون یک آن حجم و مجموعه این جرم درصد ۹۹ با برابر
 خورشـید بـه آن تـرین نزدیـک و منظومـه ایـن های ارهسی نخستینِ  عطارد است! زمین

 ایـن هـای سـیاره دومـینِ  امـا اسـت! ریـزان آتش پارۀ مانند آن در فضا رو این از است،
 آسامن خورشید، نور از بسیاری مقدار بازتابش نتیجۀ در که است زهره هامن مجموعه

 و هـا ارهسـی ایـن هشتمین نپتون و سوم سیارۀ هامن زمین اما آراید. می خود نور با را
  »است! گردش در قاهر نیرویی و کامل حکمتی با که است نظومهم این در ها آن آخرین

   استدالل حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينه پاسخ: -۲۳
  ها: گزينه ۀترجم  

  !چرخد می زمین ۀسیار  پیرامون که است چهارم ۀار سی هامن نپتون )۱  
 !نیست خودش از آن روشنایی ولی بینیم می آسامن در را زهره ۀسیار  )۲  
  !هاست آن اقامر و سیاره هشت و خورشید از ای مجموعه شمسی ۀمنظوم )۳  
 جـرم از درصـد یـک برابـر خورشـید، جز هب اقامرشان و منظومه این های سیاره جرم )۴  

  !است شمسی) (منظومۀ آن ۀهم
 بـه کـه اسـت شمسـی منظومۀ سیارۀ آخرین و هشتمین نپتون سیارۀ منت، به توجه با  

 د.چرخ می خورشید دور
   کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴

  »!است معروف آسامن زیور به مردم میان زهره، ۀار سی« :۲ ۀگزین با سؤال عبارت ۀترجم  
   استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵

  ها: گزینه ۀترجم  
  !آراستیم ستارگان زیور با را (دنیا) تر پایین آسامن ما هامنا )۱  
  !داد قرار نوری [بازتاب] را ماه و روشنایی [مصدر] را خورشید که کسی اوست )۲  
  دهد؟ روزی زمین و آسامن از را شام که هست خداوند جز ای آفریننده آیا )۳  
  !نیافریدی بیهوده را این بارپروردگارا! گویند] [می اندیشند، می زمین و ها آسامن آفرینش در و )۴  
   کاربرد يطه:ح * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷

  ... یَعیُش  الّذی هو  شوند می استفاده »مذکّر مفرد« صیغۀ برای »یالّذ« و »هو«  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۷ ۀصفح * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۸

   است؟ ۱۰۰ از کمرت دیعد با برابر عددی محاسبۀ کدام  
20 شش در رضب بیست )۱   6 120( )    
76 هفت و شصت عالوۀ به هفتادوشش )۲   67 143( )    
88 چهار بر تقسیم هشتادوهشت )۳   4 22( )    
135 ده منهای وپنج صدوسی )۴   10 125( )    
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۴ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۹

   هستند. اصلی عدد »دو« معنی به »اثنتان« و »یک« معنی به »واحد« کلمۀ  
   ها: گزینه سایر در ترتیبی اعداد  
  العاِرش  )۴  الّثاين )۳   الخاِمسة )۲  

  
 عمومـی های درس یـترشیح اسخـپ

  ٢ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی
  )نظـری های رشته متام(
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  ۱ قرآن انزب عربی، ۱۴ و ۸ های هصفح * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۰
   :ها گزینه درست پاسخ  
 هفته) معنای (به »ُبوعأُسْ « مفردها أَسابیع: )۲  
: أََحدَ  )۳   : الحادي األصّيل/ العدد َعَرشَ  الّرتتیبيّ  العدد َعَرشَ
  »ف ي، ض،« األصلّیة حروُفها ِمْضیاف: »/ن ،ك س،« األصلّیة حروُفها ِمْسکین: )۴  

  

  
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۶

 /)۳ و ۲ هـای هگزینـ (رد است واجب ،است الزم ،باید آموزان دانش المیذ:التّ  علی یجُب   
رايس: الّدوام يف /)ها گزینه سایر رد( کنند مترین یُامرسوا: أن  تحصـیلی کار ساعت در الدِّ

ةالحِ  يف /)۲ و ۱ های هگزین (رد  )۱ ۀگزین (رد سوم زنگ در الثِة:الثّ  صَّ
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۷

  )۴ و ۲ های گزینه (رد یابد می برتری یفوُق: )/۳ و ۲ های گزینه (رد آورد وجود به :دَ جَ أَوْ   
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۸

ــا: أحــد )/۳ و ۱ هــای گزینــه (رد پیشــنهاد إقــرتاح:   ــان از یکــی ُمواطنین  (رد مــا هموطن
  )۳ و ۱ های گزینه (رد عمومی تأسیسات العاّمة: املرافق )/۲ و ۱ های گزینه

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ و ۱ های درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹
  است. ۴ گزینۀ عبارت درست ترجمۀ »شود! خالی الهاکا از انبارها اینکه از قبل«  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ و ۱ های درس * دانش حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰
 عبارت این در »نبود! آن در کسی و بود باز درش که حالی در یافت خالی را اتاق مادر«  

   ندارد. وجود مرتادف کلامت
  الحراسة) (الحفاظ: بغتة)/ (فجأة: زبالة)/ :(نفایة ها: گزینه سایر در مرتادف  

  استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۱
 در تنهـا »دیگـران بخشـیدن برابـر در الهـی رحمـت و بخشش به یافنت دست« مفهوم  

  است. آمده ۳ گزینۀ
  استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲

   است! دیگران هب مناسب و مفید های راه بیان پیشنهاد، )۱  
  یابیم! می دریا در را آن که است سفید قیمتی سنگ هامن مروارید، )۲  
    است!ریال  نودوهفت از بیشرتریال  هفتادونه )۳  
  شود! می رسد اتاق کند می کار کولر که هنگامی )۴  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳
  »کویتّیة! أنا ال،« درست: پاسخ است؛ مؤنث مخاطب :۱ گزینۀ  
  »بخیر صبح الخیر: صباح« »/بخیر عرص الخیر: مساء« :۳ گزینۀ  
  آید. می »أنَت  أینَ  ِمن« سؤال پاسخ در، شده مطرح پاسخ ؛»کیستی؟ تو أنَت: َمن« :۴ گزینۀ  
 منت ترجمۀ: 

 بودنـد! شـده گمـراه مستقیم راه از و بودند مرشک فرمانروایشان و شهر هالیا«    
 را هـا آن خداونـد و نپذیرفتند را غیرخالقشان برای کردن سجده جوانانشان از تن هفت

 و آوردنـد ایـامن خـدا بـه کـه نـدا کهف باصحا هامن ها آن !کرد هدایت راست راه به
 بـا پـس !دهنـد نجـات ایمن مکانی به مهاجرت با را خویشنت و دینشان گرفتند تصمیم
 از دور غـاری بـه و شـدند خـارج خـود حـاکم از تـرس خـاطر بـه )رشـه آن از( سگشان
 خـواب از کـه هنگـامی خوابیدنـد، سال سیصدونه !شوند مخفی آن در تا رفتند شهرشان

 بـه هـا آن از یکـی اسـت! گذشته ها آن بر خفتنشان زمان از چقدر ندانستند برخاستند،
 و ها مکان که فهمید رسید، شهر به که هنگامی بخرد پولشان با پاک غذایی تا رفت شهر

 و روز یـک در امـور ایـن همـه چگونه اندیشید و کرد تعّجب است! کرده تغییر کاالها
 بعـد را هـا آن خداوند هامنا افتاد! اتفاق آنچه افتاد اتفاق پس افتد! می اتفاق شب یک

 رد کـه آنان برانگیخنت در را قدرتش مردم تا کرد) (زنده برانگیخت مرگ از سال ۳۰۹ از
 »ببینند! هستند، قربها

  استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴
  است. نشده مرگ از پس مردگان دمجدّ  شدن زنده به ای اشاره ۳ گزینۀ در  

  استدالل حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵
  .است اشتباه که »بودند مستقیم راه بر اهلش و فرمانروا که کردند می زندگی شهری در«  

  کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶
 »أحد« ۀکلم که کنید توجه ،است رفته کار هب بار دو »تسع و ثالمثئةٍ « و بار یک »سبعة«  

  .نیست ترتیبی و اصلی اعداد ءجز 
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷

  !»دارد کالس بیست و نهکتابخا یک ،است دوم ۀخان هامن مدرسه«  
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۸

 ۹۹ تا یازده معدود و باشد برعکس باید که حالی در آمده دهگان از بعد یکان :۱ گزینۀ  
  طالباً) سّتون و (أربعةُ  است. جمع »طّالب« که حالی در باشد مفرد باید

  است. مفرد »سّیارة« که حالی در بیاید جمع صورت به باید »ةتسع« معدود :۲ گزینۀ  
  بیاید. معدود از بعد باید است »واحد« عدد چون :۳ گزینۀ  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۹
  باشد. می ۲۳ عدد ،۱ گزینۀ پاسخ که حالی در است ۲۵ عدد ،۴ و ۳ ،۲ های گزینه پاسخ  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۰
  دقیقه ۳۰ پیاده: پای با مسیر طی مدت  ۷:۱۵ خانه: از خروج ساعت  
  ساعت ۸ مدرسه: در ماندن زمان مدت  دقیقه ۷:۴۵ مدرسه: به رسیدن ساعت  
  دقیقه ۳۰ پیاده: پای با مسیر طی مدت  دقیقه ۳:۴۵ مدرسه: تعطیلی زمان  
  دقیقه ۴:۱۵ منزل: به رسیدن زمان  

  

  
  ۱ زندگي و دين ۱۷ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۱

 قـرار اصـل را ناپـذير پايـان و اخـروي هاي هدف كه هستند كساني، آيه از مقصود  
 مقـداري به تنها يشانا هستند. پذير پايان و دنيايي اهداف دنبال به بلكه دهند، نمي
  رسند. مي خود دنيايي اهداف از

  ۱ زندگي و دين ۳۴ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۲
 و كند ايجاد كينه و عداوت شما ميان در قمار، و شراب وسيلۀ به خواهد مي شيطان(  

  )۹۱ (مائده، )بازدارد. نماز و خدا ياد از را شما
  ۱ زندگي و دين ۲۱ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دهسا ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۳

 زنـدگي مادي هاي بهره از هم خود، اصلي هدف عنوان به خدا انتخاب با زيرك افراد  
 رضـاي جهـت در را خـود دنيوي كارهاي تمام كه آنجايي از هم و كنند مي استفاده

 آخرت سراي و كنند مي تر نزديك خداوند به را خود دل و جان دهند، مي انجام خدا
  كنند. مي آباد نيز را خويش

  ۱ زندگي و دين ۲۲ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۴
 نمـازم، حتّـي ، ... صالتي انّ قل( آيۀ اساس بر تا باشد صورتي به بايد زندگي برنامۀ  

  شود. تنظيم خدا براي ،)باشد. جهانيان پروردگار براي تنها مرگم و زندگيم عبادتم،
  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۵

 گيـرد بر در را ما متنوع استعدادهاي همۀ كه است هدفي آن ما اصلي هدف برترين  
 كـه كنـد تبديل زيبا و پربار درختي به را ما وجود نهال و نشود متوقف جايي در و

  راگيرد.ف نشاط و شور بالندگي، شادابي، را ما وجود سراسر
  ۱ زندگي و دين ۲۸ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۶

 است. انسان شناخت مسير اين در انسان حركت براي گام اولين  
 است. الهي تقرب سوي به برداشتن گام معلول انسان رستگاري و كمال ،رشد  

  ۱ زندگي و دين ۲۳ و ۲۰ هاي صفحه * استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۷
 تيـر، يـك با كه تحقيق) و (انديشه هستند مؤمنان جهان، اين افراد ترين زيرك 

 و دنيـا از مند بهره اصلي، هدف عنوان به خدا انتخاب با يعني زنند؛ مي نشان چند
  گردند. مي آخرت

 تنـوع به كه است ايشان بودن زيرك دهندٔه نشان حضرت، در ها ويژگي اين تبلور 
  اند. كرده توجه خود طلبي نهايت بي و ادهااستعد

  ۱ زندگي و دين ۳۱ و ۲۹ هاي صفحه * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۸
 بـد از را خـوب و غلـط هـاي راه از را زندگي درست مسير تفكر و تعقل با آدمي 

  دهد. مي تشخيص
 امر اين كه دهند مي نشان ما به را سعادت راه دلسوز و پاك پيشوايان و پيامبران 

  باشد. مي الهي هدايت نعمت مبين
  ۱ زندگي و دين ۱۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۹

 بـا )نيافريـديمه بازيچـ را هاست آن بين آنچه و زمين و ها آسمان ما و( شريفۀ آيۀ  
 و بـوده طارتبا در »است. نشده آفريده بيهوده كس هيچ ... مردم اي « علوي عبارت
  است. الهي حكمت مبين

  ۱ زندگي و دين ۳۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۰
   شـود... مـي او يـاد فراموشـي و (خداوند) او از ما دوري سبب ها غفلت گاهي    

  است... من به من از تر  نزديك دوست    
   كرد. انتخاب را گراخدا و آشنا خدا سرشت توان مي انسان ويژگي اين براي  
  ۱ زندگي و دين ۳۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۱

 آن از بيزاري و زشتي و بدي شناخت و آن به گرايش و نيكي و خير شناخت متعال، خداي  
 كه بپرهيزيم زشتي و گناه از و آوريم روي نيكي و خير به تا است، داده قرار ما وجود در را
  است. مفهوم اين مبين )تقواها و فجورها فالهمها سوّاها ما و نفس و( شريفۀ آيۀ

  ۱ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۲
 دنيـايي، زودگذر هاي لذت به رسيدن براي را ها انسان دروني، عاملي اماره: نفس 

 كـه سركشي ميل دارد. يم باز وجدان و عقل از پيروي از و كند مي دعوت گناه به
  خواند. مي فرا گناه به و كند مي طغيان انسان درون در
 علي حضرت : »درون در كـه اسـت نفسـي همـان تـو، دشمن ترين دشمن 

  اماره نفس  »توست
  ۱ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۳

 كنم كمكي شما به توانم مي من نه «... گويد: مي جهنم اهل به قيامت روز در شيطان  
 از اختيـار سـلب دهنـدٔه نشـان موضـوع اين »دهيد. نجات مرا توانيد مي شما نه و

  باشد. مي دوزخ در ابليس و جهنميان
  ۱ زندگي و دين ۲۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۴

 گيرند، مي بازي و مسخره به را آن خوانيد، مي فرا نماز به را مردم كه هنگامي ها آن(  
  )كنند. نمي تعقل كه هستند گروهي ها آن كه است آن خاطر به اين

  ۱ زندگي و دين ۲۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۵
          )۱(    
 توانـايي و آفريـده انسـان بـراي ،اسـت زمـين و هـا آسـمان در آنچه خداوند  

  )۲(  
ــره ــدي به ــا آن از من ــود در را ه ــرار او وج ــين اســت. داده ق ــد همچن    خداون

                                 )۳(  
 گذاشـته اختيـارش در معنوي و مادي هاي سرمايه انسان كمال و رشد براي متعال  

  دارند.) مادي محدود استعدادهاي موجودات ساير كه صورتي (در است
 همۀ براي خلقت هدف به دستيابي ايبر تكاملي حركت كه آنجا از »:ب« مورد ردّ علت 

  باشد. نمي انسان ويژٔه جايگاه نشانۀ بنابراين انسان، فقط نه شده ترسيم موجودات
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  ۱ زندگي و دين ۷ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۱

 قـرار اصـل را رناپـذي پايـان و اخـروي هاي هدف كه هستند كساني، آيه از مقصود  
 مقـداري به تنها ايشان هستند. پذير پايان و دنيايي اهداف دنبال به بلكه دهند، نمي
  رسند. مي خود دنيايي اهداف از

  ۱ زندگي و دين ۲۴ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۲
 و كند ايجاد كينه و عداوت شما ميان در قمار، و شراب وسيلۀ به خواهد مي شيطان(  

  )۹۱ (مائده، )بازدارد. نماز و خدا ياد از را شما
  ۱ زندگي و دين ۱۱ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۳

 زنـدگي مادي هاي بهره از هم خود، اصلي هدف عنوان به خدا انتخاب با زيرك افراد  
 ضـاير جهـت در را خـود دنيوي كارهاي تمام كه آنجايي از هم و كنند مي استفاده

 آخرت سراي و كنند مي تر نزديك خداوند به را خود دل و جان دهند، مي انجام خدا
  كنند. مي آباد نيز را خويش

  ۱ زندگي و دين ۱۲ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۴
 نمـازم، حتّـي ، ... صالتي انّ قل( آيۀ اساس بر تا باشد صورتي به بايد زندگي برنامۀ  

  شود. تنظيم خدا براي ،)باشد. جهانيان پروردگار براي تنها مرگم و زندگيم عبادتم،
  ۱ زندگي و دين ۱۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۵

 گيـرد بر در را ما متنوع استعدادهاي همۀ كه است هدفي آن ما اصلي هدف برترين  
 كـه كنـد تبديل زيبا و پربار درختي به را ما وجود نهال و نشود متوقف جايي در و

  فراگيرد. نشاط و شور بالندگي، شادابي، را ما وجود سراسر
  ۱ زندگي و دين ۱۸ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۶

   است. انسان شناخت مسير اين در انسان حركت براي گام اولين  
   ،است. الهي تقرب سوي به برداشتن گام معلول انسان رستگاري و كمال رشد  
  ۱ زندگي و دين ۱۳ و ۱۰ هاي صفحه * استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۷

 تيـر، يـك با كه تحقيق) و (انديشه هستند مؤمنان جهان، اين افراد ترين زيرك 
 و دنيـا از مند بهره اصلي، هدف عنوان به خدا انتخاب با يعني زنند؛ مي نشان چند

  گردند. مي آخرت
 تنـوع به كه است ايشان بودن زيرك دهندٔه نشان حضرت، در ها ويژگي اين بلورت 

  اند. كرده توجه خود طلبي نهايت بي و استعدادها
  ۱ زندگي و دين ۲۱ و ۱۹ هاي صفحه * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۸

 بـد از را خـوب و غلـط هـاي راه از را زندگي درست مسير تفكر و تعقل با آدمي 
  دهد. مي تشخيص

 امر اين كه دهند مي نشان ما به را سعادت راه دلسوز و پاك پيشوايان و پيامبران 
  باشد. مي الهي هدايت نعمت مبين

  ۱ زندگي و دين ۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۹
 بـا )ديمنيافريـه بازيچـ را هاست آن بين آنچه و زمين و ها آسمان ما و( شريفۀ آيۀ  

 و بـوده ارتباط در »است. نشده آفريده بيهوده كس هيچ ... مردم اي « علوي عبارت
  است. الهي حكمت مبين

  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۰
 شـود مـي او يـاد فراموشي و (خداوند) او از ما دوري سبب ها غفلت گاهي ...  

  ... است من به من از تر  نزديك دوست
 كرد. انتخاب را خداگرا و آشنا خدا سرشت توان مي انسان ويژگي اين براي  

  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۱
 آن از بيزاري و زشتي و بدي شناخت و آن به گرايش و نيكي و خير شناخت متعال، خداي  

 كه بپرهيزيم زشتي و گناه از و آوريم روي نيكي و خير به تا ت،اس داده قرار ما وجود در را
  است. مفهوم اين مبين )تقواها و فجورها فالهمها سوّاها ما و نفس و( شريفۀ آيۀ

  ۱ زندگي و دين ۲۳ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۲
 دنيـايي، زودگذر يها لذت به رسيدن براي را ها انسان دروني، عاملي اماره: نفس 

 كـه سركشي ميل دارد. مي باز وجدان و عقل از پيروي از و كند مي دعوت گناه به
  خواند. مي فرا گناه به و كند مي طغيان انسان درون در
 علي حضرت : »درون در كـه اسـت نفسـي همـان تـو، دشمن ترين دشمن 

  اماره نفس  »توست
  ۱ زندگي و دين ۲۳ صفحۀ * لاستدال حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۳

 كنم كمكي شما به توانم مي من نه «... گويد: مي جهنم اهل به قيامت روز در شيطان  
 از اختيـار سـلب دهنـدٔه نشـان موضـوع اين »دهيد. نجات مرا توانيد مي شما نه و

  باشد. مي دوزخ در ابليس و جهنميان
  ۱ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۴

 گيرند، مي بازي و مسخره به را آن خوانيد، مي فرا نماز به را مردم كه هنگامي ها آن(  
  )كنند. نمي تعقل كه هستند گروهي ها آن كه است آن خاطر به اين

  ۱ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۵
          )۱(    
 توانـايي و آفريـده انسـان بـراي ،اسـت زمـين و هـا آسـمان در آنچه خداوند  

  )۲(  
ــره ــدي به ــا آن از من ــود در را ه ــرار او وج ــين اســت. داده ق ــد همچن    خداون

                                 )۳(  
 گذاشـته اختيـارش در معنوي و مادي هاي سرمايه انسان كمال و رشد براي متعال  

  دارند.) مادي محدود هاياستعداد موجودات ساير كه صورتي (در است
   همۀ براي خلقت هدف به دستيابي براي تكاملي حركت كه آنجا از »:ب« مورد ردّ علت 

  باشد. نمي انسان ويژٔه جايگاه نشانۀ بنابراين انسان، فقط نه شده ترسيم موجودات

 
  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۶

 ،»from now on« خـاطر به و منفي ساختار »any more« وجود خاطر به توضيح:  
  است. موردنياز will ساختار

  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۷
 اسـتفاده will سـاختار از شـود، مـي گرفتـه لحظه در كه هايي تصميم در توضيح:  

  دارد. آني تصميم به اشاره نيز مكالمه اول بخش م،كني مي
  ۱بان انگليسي ز ۲۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۸

 و اول جملـۀ به توجه (با داريم كافي دليل ها آن براي كه هايي بيني پيش در توضيح:  
  م.كني مي استفاده to be going to ساختار از )I'm sure عبارت همچنين

  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۹
  است. نادرست گزينه است، گذشته زمان چهار گزينۀ اينكه به توجه با توضيح:  
  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۰

  كنند. سفر شادتر توانند مي بيشتري دافرا بنابراين ،يافت نخواهد افزايش عوارض ترجمه:  
  يافت نخواهد افزايش )۲  است) افزايش حال (در يابد مي افزايش )۱  
  كرد نخواهد پر را (فرم) )۴    كرد خواهد اهدا )۳  
  ۱بان انگليسي ز ۲۱ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۱

  بود. اش توله به كردن نگاه حال در او كرد، جلب را من توجه ببر كه وقتي :ترجمه  
  مكان )۴ / مراقبت )۳ / اميد )۲ / توجه )۱  
  ۱بان انگليسي ز ۲۰ صفحۀ * دانش حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۲

  (كشتند) .بردند بين از انساني يروش به را اسب ها آن ها، ديدگي آسيب از پس ترجمه:  
  بردند بين از )۴  /كردند وزن )۳ /پيما)هوا (كشتي/ به شدند سوار )۲ /سوزاندند )۱  
 حيوان كه شود مي برده كار به حيوانات كشتن براي هنگامي destroy واژٔه توضيح:  

  باشد. خطرناك يا و مريض
  ۱بان انگليسي ز ۳۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۳

  يد؟برو سفر به هفته اين پايان داريد قصد آيا A:   ترجمه:  
    :B ...............   
  نيستم. مطمئن )۴  /(رفت). نخواهم خير، )۳ /چطور؟ واقعاً؟! )۲ /دهم. مي انجام بله، )۱  
    در صورت سؤال ازgoing to ين استفاده شده است، پس در پاسخ نيز بايـد از همـ

  )۳ۀ ساختار استفاده شود. (رد گزين
  ۱بان انگليسي ز ۲۶ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۴

  است. »especially« كلمه درست امالي  
  ترجمۀترجمۀ  TTeesstt  CClloozzee  

 تميـز را هـوا و سـاخته اكسـيژن كـه را انكشـورم شـمال هاي جنگل افراد
 از كافي مراقبت افراد چطور كه است واضح مثال يك اين كنند. مي نابود نمايند، مي

  ندارند. طبيعت به توجهي و نكرده محيط
  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۵۵

  ها جنگل )۴  ها خانه )۳  زمين كرٔه )۲  دشت )۱  
  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۵۶

  حيرت فتي/شگ )۴  آينده )۳  المث )۲  نقش )۱  
  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۵۷

  حساب )۴  طبيعت )۳  رژه )۲  ها شكارچي )۱  
  مطلبمطلب  دركدرك  ترجمۀترجمۀ  

 نـابودي خطـر در كـه است ماهي يا گياه حيوان، گونه هر انقراض، روبه موجود
 اهميـت خشـكي روي حيوانـات ديگـر بـه كـه اي  اندازه به ما .دارد قرار (انقراض)

 مفيد هاي ماهي از زيادي انواع نداريم. دقت راضانق روبه هاي ماهي دربارٔه دهيم، مي
 (خطـر مشـكل اين با حد از بيش گيري ماهي جمله از بسياري داليل به اكنون) (هم

 دليـل كـه رسـد نمي نظر  به حد از  بيش گيري ماهي اگرچه هستند. رو روبه انقراض)
 بـر ارنـد.بگذ سـال در تخـم ميليون ده تا راحتي به توانند مي ها ماهي باشد. اصلي
 سـخت شـرايط دو تحت اينكه دليل به ها ماهي از بسياري تحقيقات، آخرين اساس

 مكان تخريب همچنين و گيرها ماهي يكي شوند، مي ناپديد هستند زمان هم (فشار)
  است. دليل ترين مهم كه ها آن زندگي

  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۵۸
  . ............... اينكه جهت به دشون مي منقرض عمده) طور (به اساساً ها ماهي بعضي ترجمه:  
  گيرند مي ماهي حد از بيش معموالً مردم )۱  
  كنند مي توليد زيادي هاي تخم ها ماهي )۲  
  كنند مي تخريب را ها ماهي زندگي مكان ها انسان )۳  
  دهيم مي اهميت خشكي روي حيوانات به ما )۴  
  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۵۹

  . ............... دارد سعي نويسنده ترجمه:  
  كند ارائه حد از بيش گيري ماهي كردن متوقف جهت كارهايي راه )۱  
  كند مقايسه را دريايي و خشكي انقراض به رو حيوانات )۲  
  كند مطالعه را كنند مي زندگي انقراض روبه هاي ماهي كه هايي مكان )۳  
  كند صحبت ها ماهي انقراض دليل دو دربارٔه )۴  
  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۶۰

  . ............... كه شويم مي متوجه متن از ه:ترجم  
  كنيم مي توجه انقراض حال در هاي ماهي به كافي اندازٔه به ما )۱  
  دارد وجود انقراض روبه هاي ماهي از مختلفي (و) زياد انواع )۲  
  است ها ماهي انقراض نكتۀ ترين مهم حد از بيش گيري ماهي )۳  
  هستند خشكي روي واناتحي اغلب ،انقراض روبه هاي گونه )۴  
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  ۱رياضي  ۱۶ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  ساده▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۱

ها اختالف هر دو جملۀ متوالي عددي ثابت است، الگوي  نكته: الگوهايي را كه در آن  
  ناميم. خطي مي

  كنيم: ها پيدا مي اختالف جمالت متوالي را در گزينه  


1 2 3 4
2 3 5 8 12, , , , ,
   

  ۱: گزينۀ  



1 2 3 4
1 2 4 7 11, , , , ,
   

  ۲: گزينۀ  


4 4 4 4

11 7 3 1 5, , , , ,
   

   
   ۳: گزينۀ  


0 1 1 2 3

1 1 2 3 5 8, , , , , ,
    

  ۴: گزينۀ  

عـددي ثابـت اسـت، پـس فقـط الگـوي  ۳فقط اختالف جمالت متوالي در گزينۀ   
ــه ــه  ، يــك الگــوي خطــي اســت۳در گزينــۀ  شــده ارائ ــۀ عمــومي دنبال و جمل

4صورت به 15nt n   .مي باشد  
  ۱رياضي  ۷ صفحۀ*  دانش: حيطه*  ساده▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۲

Bنكته: اگر   A  وB اي نامتناهي باشد،  مجموعهA .نيز يك مجموعۀ نامتناهي است  
  پاسخ است. ۴مطابق نكته، گزينۀ   
 Aداراي يك زيرمجموعۀ متناهي باشـد،  A، اگر ۳و  ۱هاي  د كه در گزينهدقت كني  

  ممكن است متناهي يا نامتناهي باشد.
  ۱رياضي  ۲۶و  ۲۵هاي  صفحه*  كاربرد: حيطه*  ساده▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۳

   حل اول: راه  
آيد  دست مي دانيم هر جملۀ دنبالۀ هندسي از ضرب قدرنسبت در جملۀ قبلي به مي  

دست آوردن جملۀ چهارم، كـافي اسـت جملـۀ  جز جملۀ اول). بنابراين براي به (به
  تقسيم كنيم: ۳ششم را دو بار بر 

54

1
127

3 3 81
tt                       65

1
19

3 3 27
tt      

  حل دوم: راه  
11صورت  اُم دنبالۀ هندسي بهnنكته: جملۀ    nnt t r  1ت كه در آناسt  جملـۀ

1باشد. قدرنسبت مي rاول و  0(t ,r )   
  توان نوشت: مطابق نكته مي  

2 26 4 4 4 4
1 1 13 99 9 81t t r t t t          

  ۱رياضي  ۲۶ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  ساده▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۴
11صورت اُم دنبالۀ هندسي بهnنكته: جملۀ    nnt t r  1است كـه در آنt  جملـۀ

1باشد. قدرنسبت مي rاول و  0(t ,r )   

2           شده، قدرنسبت برابر است با: در دنبالۀ هندسي داده  
1

162 1
486 3

tr
t

     

  بنابراين جملۀ هفتم اين دنباله برابر است با:  
6 6 57 1 6

1 1 2486 2 33 33
t t r ( )         

  ۱رياضي  ۲۳تا  ۲۱هاي  صفحه*  كاربرد: حيطه*  ساده▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۵
شدن عددي ثابـت بـه  جز جملۀ اول) با اضافه اي كه در آن هر جمله (به نكته: دنباله  

شود و بـه آن عـدد  دست آيد، يك دنبالۀ حسابي ناميده مي جملۀ قبل از خودش به
  گويند. ه ميثابت قدرنسبت دنبال

13  است: مقابلصورت  دنباله به   17 21a , , , ,b   
ــر    ــه براب ــن دنبال ــبت اي 17قدرنس 13 4   ــس ــت، پ 13اس 4 9a     و

21 4 25b   34 :. بنابراينa b   

  ۱رياضي  ۱۷ صفحۀ*  دانش: طهحي*  ساده▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۶
  شده داريم: هاي داده با توجه به شكل  

n ...  ۳  ۲  ۱  شمارٔه شكل  
21(n )  ...  216 4  29 3  24 2  هاي كوچك تعداد مربع

21(n )  ...  24 2  21 1  20 0  هاي سفيد تعداد مربع 

2 21 1(n ) (n )   ...  16 4 12  9 1 8  4 0 4  هاي رنگي تعداد مربع 

  هاي رنگي در شكل دهم برابر است با: ل فوق تعداد مربعبا توجه به جدو  
2 210 1 10 1 121 81 40( ) ( )        

  ۱رياضي  ۲۶ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۷
11صورت اُم دنبالۀ هندسي بهnنكته: جملۀ    nnt t r  1است كـه در آنt  جملـۀ

1باشد. قدرنسبت مي rاول و  0(t ,r )   
شـــده درج كنـــيم، دنبالـــه  اگـــر دو واســـطۀ هندســـي بـــين اعـــداد داده  

2صورت به 310 80000, t , t , 1آيد. بنابراين درمي 10t  4و 80000t  :پس ،  
3 34 180000 80000 8000 20t t r r r             

10صورت  دنباله بهبنابراين    200 4000 80000, , ,  آيد. مجمـوع دو واسـطۀ  درمي
200هندسي برابر است با:  4000 3800     

  ۱رياضي  ۲۲و  ۲۱هاي  صفحه*  استدالل: حيطه*  متوسط▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۸
ابت بـه شدن عددي ث جز جملۀ اول) با اضافه اي كه در آن هر جمله (به نكته: دنباله  

  شود. دست آيد، يك دنبالۀ حسابي ناميده مي جملۀ قبل از خودش به
ــۀ    ــه: جمل ــۀ اول nنكت ــا جمل ــابي ب ــۀ حس ــك دنبال ــبت  1tاُم ي  dو قدرنس

1صورت به 1nt t (n )d   .است  
نظر بگيريم،  اني (برگزار شده يا نشده) درهاي جام جه را دنبالۀ سال ntاگر دنبالۀ   

nt است. پس جملـۀ عمـومي  ۱۹۳۰و جملۀ اول  ۴يك دنبالۀ حسابي با قدرنسبت
  صورت زير است: اين دنباله به

1 1 1930 1 4 4 1926n n nt t (n )d t (n ) t n             
  روسيه داريم: ۲۰۱۸براي جام جهاني   

2018 2018 4 1926 4 92 23nt n n n          
ويكمـين  ، بيسـت۲۰۱۸ين تعداد، دو دوره برگزار نشده است، پس جام جهـاني از ا  

  دورٔه برگزار شده است.
  ۱رياضي  ۲۲ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۹

ــۀ    ــه: جمل ــۀ اول nنكت ــا جمل ــابي ب ــۀ حس ــك دنبال ــبت  1tاُم ي  dو قدرنس
1صورت به 1nt t (n )d   .است  

  صورت سؤال داريم: با توجه به  
7 11 1 1 1

1 9 9
6 10 2 16 0

2 8 0 2 0 0
t t t d (t d) t d

(t d) t t
         

      
  

  ۱رياضي  ۱۰ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۰
كه فاقد عضـو  Bو  Aنكته: به هر دو مجموعه مثل   

مشترك باشند، دو مجموعۀ جدا از هـم يـا مجـزا 
  گوييم. مي

  :به نمودار وِن مقابل دقت كنيد
حتمـاً مجـزا  Cو Aمطابق نمودار، دو مجموعـۀ   

  هستند.
  ۱رياضي  ۲۲و  ۲۱، ۱۶هاي  صفحه*  دانش: حيطه*  متوسط▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۱

ntصورت ها به طور كلي الگوهايي را كه جملۀ عمومي آن نكته: به   an b   ،است
  اعداد حقيقي دلخواه و ثابت هستند. bو  aكه در آن  ناميم الگوهاي خطي مي

است، پس مطابق نكتـه  -۱۷۱و  -۱۷ترتيب برابر  جمالت پنجم و نهم به حل اول: راه  
  داريم:

5
9

77 35117 5 17 4 154171 9 171 2 2
t a b a a bt a b

                   
   

77صورت  بنابراين جملۀ عمومي دنباله به   351
2 2nt n    اسـت. پـس جملـۀ

13  :سيزدهم برابر است با
77 35113 3252 2t         

ها داراي فاصلۀ برابر باشـد،  در يك الگوي خطي جمالتي كه شمارٔه آن دوم: حل راه  
  ها نيز اختالفي برابر دارد. پس: مقدار آن

  
9 5 13 9 13 9 52 2 171 17 342 17 325t t t t t t t ( )                

  
  

  اختصاصی های درس ترشیحی اسخـپ
  ٢ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی

  )فیزیک و ریاضی رشتۀ(

A

B
C

U

5 6 7 8 9 10 11 12 13t , t , t , t , t , t , t , t , t

9 5 4  13 9 4 
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  ۱رياضي  ۵ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۲
  كنيم: ا بررسي ميها ر هركدام از گزينه  

A B A B      : ۱گزينۀ  
 0 1B C ,  

     
  ۲گزينۀ :  

 1 4B C ,  
 

 ۳گزينۀ :     

  1 4B C , 
 

  ۴گزينۀ : 

  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   
  ۱رياضي  ۱۸و  ۱۷هاي  صفحه*  كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۳

نظـر بگيـريم. بـا اضـافه كـردن  صورت زيـر در توانيم دنباله را به مي حل اول: راه  
  هاي توخالي به هر شكل يك دنباله مربعي خواهيم داشت: دايره

  
n ...  ۳  ۲  ۱  شمارٔه شكل  

22(n )  ...  ۲۵  ۱۶  ۹  ها تعداد كل دايره  
n۲  ...  ۶  ۴  ۲  هاي توخالي تعداد دايره  

هـاي توخـالي از تعـداد كـل  هاي توپر كه تفاضل تعـداد دايره بنابراين تعداد دايره  
22ها است، برابر دايره 2(n ) n   هاي تـوپر  در شكل نهم تعداد دايرهاست. پس
29برابر 2 2 9 103( )    .است  

صورت زير يعني يك الگوي مربعـي و يـك الگـوي  توانيم الگو را به مي حل دوم: راه  
  بگيريم: در نظرخطي 

  
n ...  ۳  ۲  ۱  شمارٔه شكل  
2n  ...  ۹  ۴  ۱  هاي بين دو خط اد نقطهتعد  

2 2(n )   ...  ۱۰  ۸  ۶  هاي بيرون دو خط تعداد نقطه  
2ها برابـر بنابراين تعـداد كـل نقطـه   2 2n (n )   اسـت. پـس در شـكل نهـم

29 2 11 103( ) ( )  .نقطه وجود دارد  
  ۱رياضي  ۲۳و  ۲۲هاي  صفحه * كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۴

ــۀ    ــه: جمل ــۀ اول nنكت ــا جمل ــابي ب ــۀ حس ــك دنبال ــبت  1tاُم ي  dو قدرنس
1صورت به 1nt t (n )d   .است  

را  -۸۲ايم. بنـابراين عـدد  درج كرده ۱۷و  -۸۲واسطۀ حسابي بين  mفرض كنيم   
t)1جملۀ اوّل    گيريم و داريم: نظر مي در ntرا  ۱۷و عدد  (

1 1 17 82 1 3
3 3 99 3 102 34

nt t (n )d (n )
n n n

        
      

   
  عدد واسطه بين اين دو عدد قرار دارد. ۳۲را از اين تعداد كم كنيم،  - ۸۲و  ۱۷اگر اعداد   
  ۱رياضي  ۲۲و  ۸هاي  صفحه*  كاربرد: حيطه*  دشوار▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۵

ــه:    ــۀ نكت ــۀ اول nجمل ــا جمل ــابي ب ــۀ حس ــك دنبال ــبت  1tاُم ي  dو قدرنس
1صورت به 1nt t (n )d   .است  

  صورت زير است: به N، متمم مجموعۀZدر مجموعۀ مرجع   
  2 1 0, , ,   N   

صـورت  صورت دنباله از بزرگ به كوچك بنويسـيم، به اي اين مجموعه را بهاگر اعض  
0    خواهد بود: مقابل 1 2 3, , , ,     

1dاين دنباله،يك دنبالۀ حسابي با قدرنسبت       1و جملۀ اول 0t   اسـت كـه
1ntصورت  جملۀ عمومي آن به n   باشد. مي  

  ۱رياضي  ۱۱ صفحۀ*  كاربرد: حيطه*  دشوار▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۶
توان با نمودار وِن كساني را كه فقـط  مي  

منــد  بــه يكــي از ايــن دو ورزش عالقه
  هستند، نشان داد.

  
 مندند تعداد كساني كه فقط به يك ورزش عالقه  

  مندند كه فقط به فوتبال عالقه تعداد كساني مندند  كه فقط به واليبال عالقه تعداد كساني
  2(n(F) n(F V)) (n(V) n(F V)) n(F) n(V) n(F V)         

  ۱رياضي  ۱۱و  ۱۰هاي  صفحه*  استدالل: حيطه*  دشوار▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۷
 n(A B) n(A) n(B) n(A B)   نكته:  

  با توجه به معلومات مسئله داريم:  
 

 0
n(A B) n(A) n(B) n(A) n(B) n(A B) n(A) n(B)

n(A B) A B
      

       
   جدا از هم بوده و اشتراكي ندارند. Bو  Aوعۀ يعني دو مجم  

  همچنين طبق فرض داريم:  
 


0
0

n(C D) n(C) n(D) n(C) n(D) n(C D)
n(C D)

     
    

Cيعني    D  ،  پس هر دو مجموعۀC  وD :تهي هستند، بنابراين  
   0n((A C) (B D)) n((A ) (B )) n(A B)         

  ۱رياضي  ۲۰تا  ۱۴هاي  صفحه*  كاربرد: حيطه*  دشوار▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۸

 :گاه عددي طبيعي باشد، آن nنكته: اگر    11 2 3 2
n(n )n 

       
صورت ستوني به نقاط موجود در  اگر به اول: حل راه  

اُم nاُم توجه كنيم، تعداد نقـاط در شـكل nشكل 
  برابر است با:

  
 1 3 2 1 2 3 1na n (n ) (n ) n               
  

2
1 2 3 2 3 2 1 2 3 1

2 1 1 12

na ( n) ( n) ( n)
n (n ) n n

               
  

    
   

210ن براي ساختن شكل دهم به تعداد بنابراي   10 10 1 109a     .نقطه نياز داريم  
1nصورت يك مستطيل بـا طـول  جايي به هر شكل با كمي جابه حل دوم: راه      و

ــرض  ــك رأس درمي nع ــذف ي ــا ح ــومي به ب ــۀ عم ــس جمل ــد. پ ــورت  آي ص
1 1na n(n )   .است  

  آيد: ) به صورت مقابل درمي۲ه عنوان مثال شكل (ب  
  ۱هندسه  ۲۴ۀ صفححيطه: كاربرد * ساده * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۹

نكته: اگر مثلثي دو زاويۀ نابرابر داشته باشد،   
تر از ضلع مقابل به  ضلع مقابل به زاويۀ بزرگ

  تر است. تر، بزرگ زاويۀ كوچك
  مطابق شكل و نكته داريم:  

2 4 10 2 6 3ˆ ˆA B BC AC x x x            
  پاسخ است. ۳ها، گزينۀ  با توجه به گزينه  
  ۱هندسه  ۲۱و  ۱۷هاي  هصفححيطه: كاربرد * ساده * ▲    ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۰

  ابتدا داريم:  

  1ˆ ˆACD : AC CD A D


    
بناميم،  xرا  D̂و  1Âاگر اندازٔه   

عنوان زاويۀ خارجي  به 1Ĉويۀ زا
  خواهد بود. 2xبرابر با  ACDمثلث 

  1 2ˆˆABC : AB AC B C x


      

1برابر  Bاندازٔه زاويۀ  به Dدر نتيجه نسبت اندازٔه زاويۀ   
2 2
x
x
 .است  

  ۱هندسه  ۱۱و  ۱۰هاي  صفحهيطه: كاربرد * حمتوسط * ▲   ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۱
BCخط  نكته: پاره   a  مفروض است. اگر به مركزB  و شعاعR  و بـه مركـزC  و

  وجود بيايد:  زير به هاي هايي بزنيم، ممكن است يكي از حالت كمان Rشعاع 
  

R(1و كمان غير متقاطع : د R a 

 

 

R(2دو كمان مماس برهم :  R a 

 

R(3(تشكيل مثلث) دو كمان متقاطع :  R a 

   كنيم: ها را بررسي مي توجه به نكتۀ باال، هريك از گزينهبا   
10: R R BC    ۲9 ۀنيگز: R R BC    ۱ ۀنيگز
8: R R BC     ۴9گزينۀ: R R BC    ۳ ۀنيگز

  پاسخ است. ۲پس گزينۀ   
  ۱هندسه  ۱۷ۀ صفحاستدالل *  حيطه:متوسط * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۲

   اول: حل راه  
  مطابق شكل داريم:  

1 2 1 2ˆ ˆˆ ˆB B , C C    
هاي داخلي مثلث برابر بـا  مجموع زاويه  

180 :است، پس  

80
180

100
502 2

Â

ˆ ˆˆA B C
ˆB̂ C

ˆB̂ C

 

   

  

   

  

1 1 50 180 50 130ˆˆ ˆB C D            

1( ) 2( ) 3( )

. . .

R
CB

A

A

R

R R CB A

CB
R R

41

 1 4

 1

1( ) 2( ) 3( )

. . .

F V

n
... ...

. . .. . .
...

CB

A

10

2 4x 

CB

A

80

2
1

2
1

D

C DB

A

x

x2x

1

1
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متوسطه
 ۶  

   دوم: حل راه  
زهاي داخلـي نكته: زاويۀ بـين نيمسـا  

برابـر  ABCدر مثلث  Bو  Cهاي  زاويه

90با  2
Â

 .است  

  اثبات:  

1 1

1 1

180 180
90 902 2 2 2

180 180 90 902 2

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆA B C B C A
ˆ ˆ ˆB̂ C A AˆB̂ C

ˆ ˆA Aˆˆ ˆD (B C ) ( )

        

         

           

   

8090   با استفاده از نكتۀ باال داريم:   90 90 40 1302 2
ÂD̂ 

              

  ۱هندسه  ۲۲و  ۲۱، ۱۶هاي  صفحهحيطه: استدالل * متوسط * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۳
  نكته: قطرهاي لوزي عمودمنصف يكديگرند.   

تـر از ضـلع  تر، بزرگ رو به زاويۀ بزرگ نكته: در مثلث با دو زاويۀ نابرابر، ضلع روبه  
  تر است. رو به زاويۀ كوچك روبه

الزاويه و طـول  قائم AMDشكل، مثلث  با توجه به  
 ۴از  MDو  AMاسـت، پـس دو ضـلع  ۴وتر آن 
بـودن قطرهـاي   ودمنصفترند. با توجه به عم كوتاه

كمتر است. با توجه به  ۸هاي آن از  لوزي، طول قطر
  پاسخ است. ۱ها، گزينۀ  گزينه

  ۱هندسه  ۲۳ۀ صفححيطه: * دشوار * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۴
  الساقين است. نكته: اگر دو ارتفاع مثلثي برابر باشند، مثلث متساوي  
دو ارتفاعي برابر نيست، پس ايـن با توجه به اينكه در صورت سؤال گفته شده هيچ   

  الساقين نيست. بنابراين مثلث سه زاويۀ متمايز دارد. مثلث متساوي
  صورت زير است: شود، به الساقين مي متساوي 50هايي كه مثلث با زاويۀ اول: حالت حل راه  

50 65 65, ,   50                     (ب 50 80, ,   الف)  
باشد. با توجه به  80و 50،65تواند برابر با بنابراين زاويۀ ديگر اين مثلث نمي  

  پاسخ است. ۳ها، گزينۀ  گزينه
  كنيم. ها را بررسي مي هريك از گزينه دوم: حل راه  
  )دارد. ( 50: دو زاويۀ ۱ ۀنيگز  
  )است. ( 65دارد، پس زاويۀ سوم نيز  65و  50: دو زاويۀ ۲ ۀنيگز  
  )است. ( 55دارد، پس زاويۀ سوم  75و  50: دو زاويۀ ۳ ۀنيگز  
  )است. ( 50دارد، پس زاويۀ سوم نيز  80و  50: دو زاويۀ ۴ ۀنيگز  
  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  ۱هندسه  ۲۱ۀ صفححيطه: استدالل * ار * دشو▲   ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۵

نكته: اگـر مثلثـي دو ضـلع نـابرابر   
داشته باشد، زاويۀ مقابـل بـه ضـلع 

تر، از زاويـۀ مقابـل بـه ضـلع  بزرگ
  تر است. تر، بزرگ كوچك

مطابق شكل و نكته داريم:  

  1 1 2
2

2 180 2 90Â

ˆˆABM : AM BM B A ˆ ˆ ˆB̂ C A A
ˆ ˆACM : AM CM C A

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆB C A A B C A A A








      

   

            

  

  
  ۱يزيك ف ۱۵متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۶

8عدد    0/ cm كنيم و  اختالف زيادي با بقيۀ اعداد دارد؛ بنابراين آن را حـذف مـي
  گيريم: بين بقيۀ اعداد ميانگين مي

5 0 4 5 4 8 5 2 5 6 4 9 30 0 5 06 6
/ / / / / / / / cm    

    

  ۱يزيك ف ۱۶تا  ۱۴هاي  ساده * حيطه: دانش * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۷
  ۱يزيك ف ۱۵متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۸

0گيري  است، خطاي انـدازه cm۱كش جديد،  با توجه به اينكه دقت خط   5/ cm 
گيري با آن از مرتبۀ دهـم  ) و رقم حدسي در اندازه۳و  ۱هاي  است (نادرستي گزينه

  .)۴متر خواهد بود (نادرستي گزينۀ  سانتي
4با توجه به اينكه طول قطعه حدود    27/ cm  حـدس ۳گزارش شده، حدس رقم ،

  مناسبي است.

  ۱يزيك ف ۱۰متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹

   
  

1 14200 4200 14 2 1000
J J cal kg cal( ) ( ) ( )

kg. C kg. C / J g g. C
   

  ۱يزيك ف ۱۸متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۰
3 6 6 76400 10 6 4 10 10 10 10eR m / m ~ m        

3 7 3 3 21 3 21 34 4 10 1 1 10 103 3eV R ~ ( ) m ~ m m         

3 3 4
3 3 3 35 51 5 51 10 10 10 10g kg kg kg/ / ~

cm m m m
        

4 21 2510 10 10m m V ~ kg kg
V

         

  ۱يزيك ف ۱۸* صفحۀ  ستداللامتوسط * حيطه: ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۱
سـطر  ۲۵تـا  ۲۰صفحه است كه هر صفحه حـدوداً  ۲۰۰تا  ۱۵۰بين  ۱كتاب فيزيك   

كلمه در خود جاي داده است؛ بنابراين با استفاده از  ۲۵تا  ۱۵دارد و هر سطر حدوداً 
  توان نوشت: روش تخمين مرتبۀ بزرگي مي

تعداد صفحات  ~210 200 150تعداد صفحات 
د سطر در هر صفحهتعدا ~110 25 20تعداد سطر در صفحه 
تعداد كلمه در هر سطر ~110 25 15تعداد كلمه در  هر سطر 

 2 1 1 410 10 10 10~    مات تعداد كل

هم حـدس بـزنيم،  رتبيشتر يا كمتوجه كنيد كه اگر محدودٔه اعداد فوق را مقداري   
  ها تفاوتي نخواهد كرد. تخمين مرتبۀ بزرگي آن

  ۱يزيك ف ۱۸متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۲

)
۳۶۰۰ثانيه 

 ( )
 ۲۴ساعت 

 ( )
 ۳۶۵روز 

 (  سال)۱۳۹۷ ( زمان سپري شده
  ۱سال  ۱روز  ۱ساعت 

 
   
       

       

3 2 3
3 2 1 3 9

1397 365 24 3600
1 397 10 3 65 10 2 4 10 3 6 10
1 10 1 10 1 10 1 10 10

s
( / ) ( / ) ( / ) ( / ) s

~ ( ) ( ) ( ) ( ) s s
   

  ۱يزيك ف ۱۹و  ۱۸هاي  متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۳
3 5 39 200 200 360000 10m ~ m    حجم استخر  

3 3 3 8 34 4 2 10 103 3r ( m) ~ m      حجم هر قطره  

5 13
8

10 10
10

~



 حجم استخر

 تعداد قطره
 ر قطرهحجم ه

  ۱يزيك ف ۲۶و  ۲۲، ۲۱هاي  متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۴
افزايش درست است؛ زيرا با گرم كردن يك قطعه فلز فقط حجم آن » ب«تنها گزارٔه   

mيافته و جرم آن ثابت است؛ بنابراين طبق رابطۀ 
V

 يابد. ، چگالي كاهش مي  

نادرست است؛ زيرا با نصف شدن يك جسم همگن، جرم و حجـم هـر  »الف«گزارٔه   
ماند. (اگـر جسـم  بخش، نصف جرم و حجم جسم اوليه است، پس چگالي ثابت مي

توان چگالي هر بخش را با چگالي جسم اوليه مقايسه كرد مگـر  ناهمگن باشد، نمي
  كه اطالعات بيشتري وجود داشته باشد.) آن

توانيم يك جسم فلزي توپر با شكل نامنظم را در  يرا مينادرست است؛ ز» پ«گزارٔه   
گيري جـرم جسـم  دست آوريم و سپس با اندازه ظرف آب بيندازيم و حجم آن را به

  توسط ترازو، چگالي آن را محاسبه كنيم.
 ۱يزيك ف ۲۲متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۵

ها، بايد يكاي  گرفت. براي مقايسۀ چگاليتر قرار خواهد  مايع با چگالي بيشتر، پايين  
  ها را يكسان كنيم. آن

  صورت زير خواهد بود: ها به بنابراين ترتيب قرار گرفتن مايع  
310A

g
L

    

  36
3 3

0 88 880
10 92 10 920
10

B

C

kg g/
L L

g m g/
Lm L

  


    
   

  ۱يزيك ف ۲۱متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۶

34ابطۀدانيم حجم كره از ر مي  
3 R شود. محاسبه مي  

1 2 21 2 231 2
640 32042 4 8 3 23

m m m m g
V V
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  ۱فيزيك  ۲۶و  ۲۲هاي  متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۷
38 2 16V Ah cm    جا شده : حجم آب جابه  

  جا شده است، پس: حجم جسم برابر با حجم آب جابه  

10 16016
m m m g
V

        

  ۱فيزيك  ۲۱متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۸
3 3 3104 5 4 5 45001

cmV / L / L ( ) cm
L

      

3
3600 0 84500

m g/
V cm

      

30مانده نيز همان  الكل باقي چگالي اتيل   8 g/
cm

  . (چرا؟)خواهد بود 

  ۱فيزيك  ۲۶و  ۲۲، ۲۱هاي  متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۴زينۀ پاسخ: گ -۹۹
3 331 5 3 5 109000

m /V / m   


m: حجم فلز به كار رفته  
V

     

  حجم فلز به كار رفته حجم كره  –حجم حفره 
3 3 3 3 34 4 4 40 1 3 5 10 3 10 33 3 3 3( / ) r / r              

3 3 3 6 3 20 5 10 4 125 10 5 10 5/ r r m r m cm             
  ۱فيزيك  ۲۲دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

 Ah مايعm 
 mمايع

 

A  مساحت مقطع استوانه
Ah حجم مايع درون استوانه

Ah  مايعm 
 مايع  

 Vمايع

5 5
h AhA   جاشده  حجم مايع جابه حجم فلز

10 25
Ah Ah    فلزm فلزm    

10   
  mفلز

 فلز

5
Ah فلزV  

  
  

۲ فلزm  


  mيعما
  ۱فيزيك  ۲۸ساده * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

21
2K mv   

2 21 2
1 11 10 50 1 2 9 0 6 81 48 62 2K J , K / / / J            

23
24

1 1 4 8 0 7 64 44 82
1 1 6 7 0 8 49 39 22

K / / / J

K / / / J

     

     
   

  ۱فيزيك  ۲۸متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲
9 25
16 16K K K K      

2 2
22

1 5 25 5 25 5 52
1 16 16 4
2

4 20 5 20

m(v )K (v ) v
K vvmv

mv v v
s

  
     

    

   

  ۱فيزيك  ۲۸متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
2 2 22 1 2 1 12

2 2

1 1
2 2

1 1900 30 1000 20 410000 205000 2052 2

K mv K K K (m v m v )

( ) J kJ

      

       
   

  ۱فيزيك  ۲۸متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴

12 m
s

 بv 2 ب2
1 13 9 3 62 2v ( )       

21
2K mv

Kب K الف
  ۱فيزيك  ۲۸دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵

2 22 2
2

2 2 2 2

1 1 1 4020 1001 240 22 2
1 1 12 10040 240 2022 2

80 16002 4 96 960 80 1600 16 640 4040 400

m((v ) v )m(v ) mv
K mv

m(v ) mv m((v ) v )

v m/ v v v v
v s


       

    



         



   

  
  ۱شيمي  ۴و  ۳هاي  صفحهحيطه: دانش * ساده * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶

 سـيارٔه عنصـر ترين فراوان كه است نهيدروژ هستي، در آمده وجود  به عنصر اولين  
  است. مشتري

  ۱يمي ش ۵و  ۴هاي  فحهحيطه: كاربرد * صمتوسط * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷

  
2 10 13 8 2

3
5 10 5 10 3 10

5 5109 9

E mc kJ J m ( )

m kg g

       

   
   

2دانيم كه مي   21 1J kg m s   آمـده، دسـت  است، بنابراين مقدار انـرژي بـه
13معـــادل  2 25 10 kg m s    اگـــر بخـــواهيم آن را بـــه واحـــد اســـت و

2 2kg km h  كنيم: صورت زير عمل مي تبديل كنيم، به  
213 2 2 14 2 2

2
1 36005 10 6 48 101000 1

kg m km s( ) ( ) / kg km h
m hs


         

  ۱شيمي  ۵ۀ صفححيطه: كاربرد * دشوار * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
2Xيون     دارايm  الكترون است، بنابراين اتم خنثيX 2 دارايm   الكتـرون

ها در يك اتم خنثي بـا هـم برابـر اسـت،  ها و پروتون است و چون تعداد الكترون
2mداراي  Xتوان نتيجه گرفت كه اتم  مي   .پروتون نيز هست  

X
2 4m  (عدد جرمي)

2m   (عدد اتمي)
  ۱شيمي  ۷تا  ۵هاي  صفحهحيطه: دانش * متوسط * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  شود. عنصر در طبيعت يافت مي ۹۲: در ميان عنصرهاي شناخته شده، ۲ ۀنيگز  
هـاي يـك عنصـر، الزامـاً درصـد  در ايزوتوپ  ها : با افزايش تعداد نوترون۳ ۀنيگز  

  تر است. فراوان 63Liاز  73Liيابد، براي مثال  ن كاهش نميفراواني آ
  گويند. يك عنصر، راديوايزوتوپ مي ناپايدارهاي پرتوزا و  : به ايزوتوپ۴ ۀنيگز  
  ۱شيمي  ۱۲تا  ۹هاي  صفحه*  كاربردحيطه: *  دشوار▲   ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

  درست است.» ب«فقط عبارت    
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
پ) هر خانـه از جـدول /  جاي دارند. ۷تا  ۴هاي  ، در دوره۱۲تا  ۳ هاي آ) عنصرهاي گروه  

 اطالعات شيميايي آن عنصر است. برخياي، به يك عنصر معين تعلق دارد و داراي   دوره
  شود. ختم مي ۱۱۸ٔه اي عنصرها، از هيدروژن شروع و به عنصر شمار  جدول دورهت) / 

  ۱شيمي  ۱۳تا  ۱۰هاي  صفحهحيطه: كاربرد * دشوار * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۱
  39 19 20   هاي  تعداد نوترونK  
  20 3 17   هاي  تعداد الكترونX  

  X  جدول قرار دارد. ۱۷است و در گروه  ۱۷داراي عدد اتمي  
  ادرست:هاي ن بررسي گزينه  
جـاي دارد، خـواص  ۲كـه در گـروه  Mgجـاي دارد و بـا  ۱۷در گروه  X: ۱ ۀنيگز  

  شيميايي مشابهي ندارد.
   در دورٔه چهارم جاي دارد. Kدر دورٔه سوم و  X: ۲ ۀنيگز  
17اي، بين دو عنصر  : در جدول دوره۴ ۀنيگز   X 19وK ) 18يك عنصر Ar.جاي دارد (  
  ۱شيمي  ۱۳ۀ صفححيطه: كاربرد * دشوار * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ - ۱۱۲

15و عنصر ۱۶در گروه  34Seعنصر    P  در دورٔه سوم جاي دارد، بنـابراين عنصـر
  است. ۱۶موردنظر، داراي عدد اتمي 

  است. ۸۶ز نجيب دورٔه ششم، عدد اتمي گا  
86 16 70   اختالف عدد اتمي  

  ۱شيمي  ۱۵تا  ۱۳هاي  صفحهحيطه: دانش * متوسط * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۳
  درست است.» آ«فقط عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  

1معادل  amuب) يك   
  است. ۱۲ -كربن يك اتمجرم  12

  است و واحد ندارد. ۱۲، ۱۲ -پ) عدد جرمي كربن  
  گرم است. ۱۲و جرم يك مول از آن،  12amu، ۱۲ -ت) جرم اتمي كربن  
  ۱شيمي  ۱۴ۀ صفححيطه: استدالل * دشوار * ▲    ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۴

  است. 3amu، تقريباً 11Hاتم ۳جرم اتمي   
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  است. 3amu نوترون دارد تقريباً ۲وپي از هيدروژن كه :  جرم اتمي ايزوت۱ ۀنيگز  
11H ،1: جرم اتمي دقيق ۲ ۀنيگز   008/ amu .است  
ها، جـرم اتمـي آن از  دليل وجود نوترون باشد و به مي ۳ برابر با Li: عدد اتمي ۳ ۀنيگز  

3amu  1بيشتر است و با اضافه كردنamu شود.  به كفۀ ديگر، توازن برقرار نمي  
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۱يمي ش ۱۵ۀ صفححيطه: كاربرد * متوسط * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۵
1 1 2 2

1 2
30 4 32 1 30 45

M F M FM / amu
F F
   

  


۱يمي ش ۱۷ۀ صفححيطه: كاربرد * ساده * ▲   ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۶
22 2
2

1127 5 3 7534
mol H S/ g H S / mol H S

g H S
  

۱يمي ش ۱۹تا  ۱۷هاي  صفحهحيطه: كاربرد * متوسط * ▲    ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۷
موجود در هر ظرف، متناسب با مقدار مول عنصر موجود در آن است،  بنابراين: هاي تعداد اتم

12 64 32
mol Cu mm g Cu mol

g Cu
    مقدار مولCu  ۱: گزينۀ

1
27 27
mol Al mm g Al mol

g Al
    مقدار مولAl  ۲: گزينۀ

1
32 32
mol S mm g S mol

g S
    مقدار مولS  ۳: گزينۀ

1 1
2 12 24

mol C mm g C mol
g C

    مقدار مولC  ۴: گزينۀ

۱يمي ش ۲۰ۀ صفححيطه: دانش * ساده * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۸
صورت زير است. ها به در ناحيۀ نور مرئي، ترتيب انرژي رنگ
بنفش نيلي  آبي  سبز  زرد  نارنجي  سرخ 

۱يمي ش ۲۱تا  ۱۹هاي  صفحهحيطه: دانش * متوسط * ▲   ۳ ۀني: گزسخپا -۱۱۹
درست هستند.» ت«و » ب«، »آ«هاي  عبارت

هـاي آب يـا رسد، اما هنگام عبور از قطره نظر مي پ) نور خورشيد اگرچه سفيد به
كند كـه شـامل ها ايجاد مي از رنگ اي ٔه پيوستهشود و گستر تجزيه مي ،منشور

ج متفاوت است.نهايت طول مو بي
۱يمي ش ۲۰ۀ صفححيطه: دانش * ساده * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۰

صورت زير است: ترتيب طول موج پرتوهاي الكترومغناطيسي، به
هاي راديويي موج ها  ريزموج پرتوهاي فروسرخ  نور مرئي  پرتوهاي فرابنفش  پرتوهاي ايكس  پرتوهاي گاما 

هاي راديويي، كمترين طۀ عكس دارد، بنابراين موجانرژي يك موج با طول موج راب
انرژي را دارند.
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برای دانلود آزمون های قبلی گزینه دو اینجا کلیک کنید

همچنین برای دانلود آزمون های قلمچی اینجا کلیک کنید

http://sakoye10hom.blog.ir/category/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88/
http://sakoye10hom.blog.ir/category/%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%86%DB%8C/
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