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 است؟ شده اشاره »البه آزگار، كومه، تفتيش،« های واژه درست معنی به ،ترتيب به ،گزينه كدام در -1

  بيهوده سخن دراز، زمانی اجاق، بازرسی، )۱
  نياز اظهار آور، رنج آلونک، بازجست، )۲
  التماس مداوم، طور به كلبه، وجو، جست )۳
 تضّرع كامل، و تمام كپر، واپژوهيدن، )۴

 است؟ شده نوشته درست آن روی روبه كمانک در واژه چند معنی - 2

 يوزبـان) / نوعی پارچه(تنزيه ) / آالت لهو(مالهی ) / غيرت(حمّيت ) / شرمساری(مضايقت ) / بسياری(تعّدی ) / نيستی(كتم ) / پتک(ترگ 
  ).باشند بريده درازا از كه گوشتیی  پاره( شرحه / )بلندنظری( دنائت / )فريبكار(
۱( ۶    ۲( ۵  
۳( ۴    ۴( ۳ 

 دارد؟ وجود غلط اماليی چند زير متن در - 3

م و ا كـردهادات ملک بوده است و به قدر دانش خود از معالی خصـال وی اقتبـاس عابواب به محاسن اخالق و مكارم  ی همه اقتدای من در«
خويش ساخته و حصول اقراض و مرادها در مطابعت رسوم سـتوده و مشـايعت نمودار و قبله ابواب امام و پيشوا و  ی كانه را در همهلمعاصر م

  ».كه ملک را اصالت و اصابت تدبير با شكوه و شوكت و مهابت و شجاعت جمع است ؛آن دانسته ی آثار پسنديده
  دو )۲    يک )۱
 چهار )۴    سه )۳

 دارد؟ وجود غلط اماليی چندمجموعاً  زير های بيت در - 4

 كنــی ثــواب تــا دادنــد تــو دســت بــه جهــان«
  

 كنـــی صـــواب در روی ،بنهـــی ســـر ز خطـــا
  

ــه ــيش ب ــان آب پ ــه جه ــت ای خان ــاد بی س  بني
  

ــه ــارت اســت محكــم ن ــه ام ــيش ك  كنــی آب پ
  

 بـيم و وحشـت و حـول ز پـر جهان ست گذرگهی
  

گــر بگــزار عاريــه ایرســ  »كنــی شــتاب ا
  

  سه )۲    چهار )۱
 پنج )۴    دو )۳

 دارد؟ وجود »واژه« چند و »تكواژ« چند ،ترتيب به ،زير عبارت در - 5

ی دهقـانی شورشـی بـه تصـوير  خواهی و مبارزه با استبداد اربابان و دولت خودكامه را در چهره نويسنده در اين داستان كوتاه روح عدالت«
  ».كشد می
  ۲۸ ـ ۳۸ )۲    ۲۶ ـ ۳۹ )۱
 ۲۸ ـ ۳۹ )۴    ۲۶ ـ ۳۸ )۳

 . ........... جز به دارد، وجود »ناگذر« و »گذرا« فعل ها گزينه ی همه در - 6

ـــل) ۱ ـــروردين افروخـــت چـــراغ گ ـــه ف ـــز ك  برخي
  

ـــه ـــا الل ـــين ب ـــی بنش ـــز و دم ـــحرايی برخي  ی ص
  

 نيــــک و بــــد را بــــه لطــــف خــــود بنــــواز) ۲
  

 رو آنگهــــی خــــوش بميــــر و خــــوش مــــی
  

 ی خـــــونم مـــــرا بنگـــــر، مپـــــرس غرقـــــه) ۳
  

ـــــرس ـــــر مپ ـــــين ديگ ـــــم بب ـــــه و روي  جام
  

ـــــد) ۴ ـــــر رگ روح زدن ـــــق ب ـــــتر عش  سرنش
  

 يـــک قطـــره از آن چكيـــد و نـــامش دل شـــد
  

 است؟ شده »بالغی ی شيوه« آمدن پديد موجب گزينه كدام در ،فعل متّمم بر فعل تقّدم - 7

ــ تــو خوابگــاه بــه آمــد خبــر بــی كــه چنــين )۱  بت
  

 بــــرود خبــــر بــــی كــــه چنــــانم اميــــدوار
  

ــان بگشــودم دوش )۲ ــا زب ــويم دل درد ت ــه گ ــار ب  ي
  

ــت ــاق گف ــون عّش ــا را زب ــان ب ــی زب ــه دان ــار؟ چ  !ك
  

ــر )۳ ــرابی ه ــت ش ــائب نيس ــا ص ــاغم ب ــازگار دم  س
  

 ؟دآورَ  منصـــور خـــون از ای جرعـــه تـــا كـــو عشـــق
  

 دل درد ز كــردم ای نالــه ،كــويش بــه رفــتم شــبی )۴
  

 كــردم خطــا ،رفــتم بــد ،رنجيــد مــن ز كــويش ســگ
  

 )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 است؟ شده اشاره زير ی جمله نمودار به گزينه كدام در - 8

  ».سازد می ممتاز ها نوشته و ها سروده ديگر از را آثار اين ،ها نامه مناجات روانی و سادگی و خاضعانه و صميمی لحن«
  

۱(  ۲(

  
  
  
  

۳(  ۴( 

 است؟ شده اشاره »ساسان دختر پروين ميقات، در خسی چمدان، شورآباد،« پديدآورندگان از آثاری به ،گزينه كدام در - 9

  كور بوف انتقام، هايش، چشم كشور، هفت )۱
  احمد كتاب مدرسه، مدير ميرزا، نامه، آب  راه )۲
  خون قطره سه زدگی، غرب ها، ساالری ديوانگان، مجمع )۳
 ولگرد سگ بريم، می كه رنجی از ها، نامه شيرين، و تلخ )۴

 است؟ رفته كار به »تعليل حسن«ی  آرايه و »تام جناس« ی آرايه ،ترتيب به ،ها بيت از گروه كدام در -10

ــف ــا چش)ال ـــت ــاقـ ــون عّش ــت خ ــو ريخ  م ت
  

ــــاتم ــــگ م ــــت رن ــــو گرف ــــف ت  زل
  

 سـبب اسـتزآنی مرغـان بـه چمـن اين همه ناله)ب
  

 دكــه نقــاب از رخ گــل بــاد ســحر ديــر كشــي
  

 آب حيـــات حســـنت گلبـــرگ تـــر نـــدارد)ج
  

ــدارد ــكر ن ــگ ش ــت تن ــان تنگ ــم ده  طع
  

 تی بسـاط غفلـت اسـتتار و پود مخمـل هسـ)د
  

 های تـارجـا، بـرون آ از دل شـبدل بكن زين
  

ــه)ه ــبی كهن ــو ش ــل ت ــک دادفض ــه فل  قبايی ب
  

ــوساز روی زمين ــرد ،ب ــا ك ــت دوت ــک پش  فل
  

ـــدم امســـال)و ـــاه دوهفتـــه را چـــو دي  آن م
  

 يــک مــاه شــب و روز بــه مــن خــوب گذشــت
  

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

 دارد؟ وجود »جناس، آرايی واج تشبيه، تناسب، ايهام« های آرايه گزينه كدام در - 11

ـــت )۱ ـــب بشكس ـــكر قل ـــا دل لش ـــی در و ه  اش پ
  

ـــكر ـــت لش ـــت آن و برف ـــكن لشكر ب ـــت ش  برف
  

 چنــد تــو شــكربار شــيرين لــب بــی !خســروا )۲
  

 فريــادم؟ فلــک بــه ســر كشــد فرهــاد چــو هم
  

ــبح )۳ ــر ص ــه محش ــن ك ــواب از م ــران خ ــزم گ  برخي
  

 برخيـــزم نگـــران نـــرگس چـــو تـــو جمـــال بـــه
  

 نســرين و گــل دامــان خــرج مــن شــبنم شــد نمی )۴
  

ـــر گ ـــک ا ـــر دل در ذّره ي ـــود می مه ـــابم ب  را آفت
  

  ؟اشاره شده است» ؟من شوداين نمک تا چند پنهان در كباب / ی دل عاقبت بيرون فتاد  شور عشق از پرده«های بيت  در كدام گزينه به آرايه -12
  استعاره ـ تضاد ـ تشبيه ـ تناسب ايهام )۱
  آرايی واج ـ استعاره ـ نظير مراعات ـ آميزی حس )۲
  نظير مراعات ـ تشبيه ـ ايهام ـ معادله اسلوب )۳
  ناقص جناس ـ تناقض ـ استعاره ـ تضاد )۴
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 دارند؟ اشاره مشتركی مفهوم به ها بيت از گروه كدام -13

  زنيم مـی نـوايی گلشـن در و مسـتيم بلبل )الف
  

 مـا غوغـای از گلشـن ايـن گرفـت ديگـر رونقی
  

 گذشـتند كشـان دامـن اهـ گل كـه گلشنی در )ب
  

ــل ــاده ز بلب ــر در لوحی س ــيان فك ــت آش  اس
  

 كـرد طوفـان مـا رخ بر غمش ز حسرت اشک )ج
  

ــل غمــش ز را گلشــنی ــوش بلب ــان خ ــر الح  دك
  

 سـت الحـانی خـوش من چنين قفس نه سزای چو) د
  

ــه ومر ــن ب ــوان گلش ــه رض ــرغ ك ــن آن م  مچم
  

ـــوی )ه ـــان س ـــانم جان ـــن از ج ـــد می ت  برن
  

ـــس از ـــ قف ـــه یمرغ ـــن ب ـــد می گلش  برن
  

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

 دارد؟ تری بيش معنايی تناسب ».نيست چاره قوت از را او باشد، زنده مردم تا« عبارت با گزينه كدام -14

ــان چــون )۱ ــه مردگ گ ــد نی آ ــدگّی از ان  دل و جــان زن
  

ــا آن ــه ه ــان در ك ــد ن ــای آب يافتن ــتن بق   خويش
  

 شسـت تيـره خـاک بـه نتـوان زنـدگی آب از دست )۲
  

ــر وای ــس آن ب ــه ك ــر ك ــان به ــت رو آب ز ن  گذش
  

ــر )۳ ــر در عم ــر فك ــتار و س ــايع دس ــد ض ــغ ش  !دري
  

 !حيــف رفــت پايــان بــه نــان و آب فكــر در زنــدگی
  

ــا )۴ ــكم ت ــت ش ــت و آب درد برجاس ــم نان ــت داي  اس
  

گزير نانی به ای  چيسـت؟ بهـر از سركشـی ايـن !نـا
  

  دارد؟ تری بيش معنايی تناسب زير عبارت با گزينه  كدام - 15
دانم و هرگز چنين كاری را نخواهم كـرد،  امّا شّالق زدن را كار درستی نمی ،كشم مادام كه نفس دارم زحمت می .من شب و روز كار خواهم كرد«

  »!هرگز
ـــارب )۱ ـــرا ي ـــده چ ـــت ش ـــيه س ـــار س ـــا روزگ  م

  

ـــی ـــه ظلم ـــيچ ب ـــه ه ـــياهی خان ـــرده س ـــم نك  اي
  

ـــتم )۲ ـــالم گف ـــو از بن ـــه ت ـــاران ب ـــتان و ي  دوس
  

ـــد ـــه باش ـــت ك ـــم دس ـــداری ظل ـــی ز ب ـــاه ب  گن
  

 احســــان بهــــر مجــــوش ســــتم اهــــل بــــا )۳
  

 مرســــان خلقــــی بــــه ســــتم شــــان يــــاری وز
  

 بـاد بـه آخـر دهـد مـی را خود ملک سركش نفس )۴
  

كم ـــار ظـــالم حـــا ـــران خـــويش دي  كنـــد مـــی وي
  

 دارد؟ تری بيش معنايی تناسب »نيست پاک تو چون كه آن ای بمان تو / نيست باک رو گو رفت گر روزها« بيت با گزينه كدام -16

 نيسـت آسوده تاب و پيچ از عمر ست باقی نفس تا )۱
  

 اسـت آتـش بـا خـس و خـار تـا خويشتن بر پدت می
  

 غمـــت از خـــرابم عزيـــز آخـــر عمـــر گفـــتمش )۲
  

ــو عشــق آتــش ز ــاده شــرار در جــان ام ت  اســت افت
  

 آميختـه زهـر بـه نوشـم انگيختـه هجـر اسب ای )۳
  

ــه روزم ــب ب ــه ش ــزه نآز بگريخت ــاک بی ی غم ــو ب  ت
  

ــر آتــش )۴ گ ــه ا ــد عمــر خــرمن ب ــاک چــه اوفت  ؟ب
  

ـــان ـــی را ج ـــود تعلّق ـــ نب ـــه زج ـــر ب ـــار مه  ي
  

 دارند؟ تری كم معنايی تناسب ديگر يک با گزينه كدامهای  بيت -17

ـــــه آن )۱ ـــــر ك ـــــرق ب ـــــاج ف ـــــرد زر از ت  ك
ــــرت      ــــر س ــــايد گ ــــه بس ــــر ب ــــياه اب  س

  

ــــد در ــــت لح ــــاک و رف ــــر خ ــــر ب ــــرد  س  ك
 جايگــــــاه او از اســــــت خــــــاک ســــــرانجام

  

 ای ديــــده خــــود از هــــم بينــــی می هرچــــه )۲
 كــاری كــامروز اســت تخــم چــه كــآن نگــر     

  

ــــر ــــزای گ ــــک ج ــــر و ني ــــد گ ــــده ب  ای  دي
ـــــان ـــــدت هم ـــــورد باي ـــــردا خ ـــــر وا از ف  ب

  

ــه )۳ ــان خوش ــرمن چين ــاموس خ ــش را ن ــد آت  زنن
 وامگيـــــر درويـــــش ز ســـــايه پادشـــــاه ای     

  

ــــر مــــور دهــــان از گ ــــاه ا گ ــــه افتــــد نا  ای  دان
ــار ــود چــين خوشــه ناچ ــا آن ب ــه ج  اســت خــرمن ك

  

 جراحــت دســت ز كــنم حكايــت خــورده زخــم بــه )۴
ــا نفســی هم كجاســت      ــه ت  دهــم عرضــه شــرح ب

  ؤؤ

ــه ــن ك ــت ت ــت درس ــد مالم ــو كن ــن چ ــم  م  بخروش
 ؟هجـــرانش روزگـــار از كشـــد می چـــه دل كـــه

  

  ؟دارد تری كمتناسب معنايی »به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را / تو بباری ارنه دوزخ !مگر ای سحاب رحمت«كدام گزينه با بيت  - 18
ــارب )۱ ــفاعت روزم آن !ي ــب از ش ــود حبي ــان خ  رس

  

ـــه را عصـــيان كاهـــل ـــا بـــی دوزخ ب  افكننـــد محاب
  

ــــه روزی )۲ ــــد ك ــــوی رون ــــت س ــــان جّن ك  پا
  

كــــان بــــی شــــفاعت كنــــد كــــه تــــو جــــز  ؟با
  

گــــر )۳  خشــــنود ای بنــــده ز نباشــــد خــــدای ا
  

 ودســــ نــــدارد پيغمبــــران همــــه شــــفاعت
  

ــر در )۴ ــر محش گ ــف ا ــو لط ــزد ت ــه خي ــفاعت ب  ش
  ؤؤ

 نيابنـــــد كـــــار گنـــــه و بگردنـــــد بســـــيار
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    دارد؟ تری كم معنايی تناسب زير بيت با گزينه كدام -19
كنون خوری می حسرت و سال هْ پنجَ  رفت«   ولـی ا

  

 »!؟تير چون از شست بيرون شد پشـيمانی چـه سـود
  

 عشـق غـم گفـت ؟جهـان كـار از خوش چه گفتم )۱
 

ـــتم ـــه گف ـــود چ ـــل ب ـــت ؟آن حاص ـــدامت گف  ن
 

ــن دال )۲ ــدر م ــو ندانســتم او وصــل ق ــی ت ــی م  دان
  

ـــون ـــتم كن ـــودی و دانس ـــی س ـــيمانی دارد نم  پش
  

ـــوی )۳ ـــی آه ـــت وحش ـــده ز دل س ـــيفكن دي  م
  

 !نـــدامت؟ ســـود چـــه نظـــر از رفـــت چـــو صـــيد
  

 كـــن مرحمتـــی ام تـــو دســـت در كـــه امـــروز )۴
  

ــردا ــه ف ــوم ك ــاک ش ــود چــه خ ــدامت؟ اشــک س  !ن
  

 دارد؟ تری بيش معنايی تناسب زير عبارت با گزينه كدام - 20

 ».باشد نهفته ناهموار و زشت سيرتی ما ی آراسته صورت ورای در و باشد تر ناستوده ما پيدای از ما پنهان كه مدار روا !الهی«

ــيرت )۱ ــد س ــورت ب ــو ص ــرد نمی نيك ــه گي ــود ب  خ
 

ــم ــون خش ــورت چ ــذيرد ص ــين پ ــرو چ ــود می اب  ش
 

ــدام )۲ ــاهر ك ــاطن و ظ ــق ب ــت مواف ــه اس ــم ب  ؟ه
  

ـــش ـــنگ ز دل ـــود س ـــر ب ـــپهر گ ـــت مينايی س  س
  

ـــنش )۳ ـــاهر بي ـــار ظ ـــده غب ـــاطن ی دي ـــَود ب  ب
  

 شــوی بينــا جــان بــه تــا ظــاهر چشــم در زن خــاک
  

 كــن موافــق هــم بــه بــاطن و ظــاهر لبــاس )۴
  

ــه ــم ن ــا چــو ه ــاک و خــوار خــون دري ــن پ ــاش دام  ب
  

  
  ّ۲۵ـ  ۲۱( لترجم‗ أو التعريب أو المفهومالجواب لن األصّح و األدّق في عي(:  

 :».الحقائق العلمّي‗ في القرآن تثبت لنا صدق اّدعاء نزوله من جانب اهللا تعالی« -21

  . باشد تمامی حقايق علمی نشانگر نازل شدن قرآن از طرف خداوند سبحان می) ۱
  .كند درستی اّدعای نزول آن را از جانب خداوند واالمرتبه برای ما ثابت میحقايق علمی در قرآن ) ۲
  .حقايق علمی قرآن درست بودن اّدعای نزول آن را از طرف خداوند ثابت كرده است) ۳
  .حقيقت علمی در قرآن و درستی نزول آن از جانب خداوند بلندمرتبه برای ما ثابت شده است) ۴

 :».اعدهم في الشدائد و يتوّكلون علی اهللا دائماً هؤالء الناس يكرمون من يس« - 22

كرام می اين) ۱   .نمايند كنند و هميشه بر خدا تكيه می ها مردمانی هستند كه در مشكالت به نيكوكاران ا
  .اند همتا توّكل كرده اند و همواره بر خداوند بی كند احترام گذاشته ها كمک می اين مردم به كسی كه به آن) ۲
  .كنند دارند و همواره به خداوند توّكل می كند، گرامی می ها كمكشان می كسی را كه در سختی اين مردم) ۳
 . كنند گيرند و همواره بر خداوند توّكل می ها قرار می رسانند، مورد احترام آن ها به مردم ياری می كه در گرفتاری كسانی) ۴

 :الخطأعّين  - 23

  .كند در آخرت رستگار نخواهد شد آدمی كه از هوای نفس پيروی می.: خرةالشخص الّذي يتبع الهوی، لن يفوز في اآل) ۱
  .كند نيازمند را ديدم كه از من طلب كمک می.: شاهدت فقيراً يطلب مّني المساعدة) ۲
  .يابد انسان از باليا با ترس نجات نمی.: الينجو المرء من الباليا بالجبن) ۳
 .كوشد هايش می تالشگر با تمام وجودش برای برآورده شدن هدف.: الساعي يحاول بكّل وجوده لتحّقق أهدافه) ۴

ر اآلمال في الدنيا تَُفْز « - 24  :المفهوم؛ عّين الصحيح في »فدليُل العقل تقصيُر األمل/ قصِّ

  .نّها تنجيك من الباليا اجعل اآلمال في الدنيا كثيراً؛ أل) ۱
  .األماني الدنيويّ↨ تفيد اإلنسان في الدنيا و اآلخرة) ۲
  .نّها تبعدك عن الفوز التهتّم بالدنيا و آمالها؛ أل) ۳
 .العقل السليم يرشد اإلنسان نحو اآلمال الطويل↨) ۴

 :> .ربود های زيبايش دلم را می ای رسيدم كه منظره منطقه  در مسير سفرم به< - 25

  .وصلت في مسير سفري إلی المنطق↨ الّتي يخلب قلبي مناظره الجميل↨) ۱
  .سفري إلی منطق↨ تخلب قلبي مناظرها الجميل↨وصلت في طريق ) ۲
  .في طريق رحلتي وصلت إلی المنطق↨ كانت تخلب القلوب مناظرها الجميل) ۳
 .في الطريق سفري بلغت إلی مناطق تخلب قلبي مناظرها الجميل↨) ۴

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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  ِيناسب النّص بما ) ۳۴ ـ ۲۶(أجب عن األسئل‗  ثمّ  ‗ٍ التالي بدقّ  قرأ النّص ا:  
في النهار و يتركـون القتـال فـي  يتقاتلوننّهم كانوا  أل» أيّاماً «من الحروب و النزاعات الّتي سّميت  متواصل‗حياة القبائل العربّي‗ كانت سلسل‗ 

گاه(كانت تبدأ هذه الحروب بسبب االختالفات علی المراعي . اللّيل يش أو و مواقع المياه؛ و إّن الحرب كانت وسـيل‗ مـن وسـائل العـ) ها چرا
كتاباً و ذكر فيه مائتين و ألف حرب، ولكن لم يصلنا هذا الكتاب و لكن  ألّفاالنتقام الّذي لم يتّم إّال بالدم؛ و يقال إّن أبا عبيدة معّمر بن المثنی 

  .كتابه اآلخر الّذي وصلناه ذكر العدد الكثير من تلك الحروب  في
 :عّين المناسب لعنوان النّص  - 26

  القتال في النهار) ۴  أيّام العرب) ۳  الحروب و النزاعات) ۲  ربّي↨حياة القبائل الع) ۱
 :في سبب الحروب بين القبائل العربّي‗ الخطأعّين  - 27

  .كانت االنتقامات من أحد أسباب الحروب الطويل↨) ۲  .احتياج القبائل إلی المراعي لحيواناتهم يسّبب هذه الحروب) ۱
  .إنّهم يتقاتلون معاً ليحتفظ اسم قبيلتهم في األذهان) ۴  .حروبالوصول إلی مواقع المياه يلجئهم إلی ال) ۳

 ؟»أيّاماً «لماذا سّميت الحروب القبلّي‗ لألعراب  - 28

  .ألنّهم يقاتلون في النهار و يتركون القتال في الليل) ۲    .نّهم يحّبون الحرب في اليوم أل) ۱
  .فين جمعوا هذه الحروب في كتبهم في النهارألّن المؤلّ ) ۴  .ألّن اختالفاتهم علی المراعي كانت في النهار) ۳

 :عّين الصحيح - 29

  .القبائل العربّي↨ في األيّام الجاهلّي↨ لم تدخل الحروب و النزاعات) ۱
  .لم يصل إلينا ذكر واحد من الحروب العربّي↨ ألّن كتب ذلك الزمن انهدمت) ۲
  .النهارالحروب و النزاعات بين القبائل كانت تجري أثناء الليل و ) ۳
  .كان من إحدی أسباب االختالفات بين القبائل الوصول علی اإلمكانّيات األّولّي↨ للمعيش↨) ۴
  ۳۱و  ۳۰(عّين الّصحيح في التشكيل:(  
 :»...حياة القبائل العربّي‗ كانت سلسل‗ متواصل‗ من الحروب و النزاعات « -30

زاعاتِ  الَقبائَل ) ۲    حَياُة ـ العربّيِ↨ ـ ِسلِسلً↨ ـ الحروِب ) ۱   ـ ُمتَواِصلً↨ ـ ِمَن ـ النِّ
زاعاتِ ) ۳  حَياٌة ـ الَقبائِل ـ ُمتَواِصلً↨ ـ َمنْ ) ۴  العربّيُ↨ ـ ِسلِسلٌ↨ ـ الحروَب ـ النِّ

 :».لم يصلنا هذا الكتاب ولكن في كتابه اآلخر الّذي وصلناه ذكر العدد الكثير من تلك الحروب« -31

  لكتاِب ـ كتاِب ـ َوَصلْناُه ـ الكثيرَ ا) ۲    يَِصلُنا ـ كتاُب ـ العدَد ـ ِمنْ ) ۱
 يَِصلْنا ـ الكتاُب ـ العدَد ـ الحروِب ) ۴    الكتاَب ـ اآلَخرِ ـ الكثيرِ ـ الحروبُ ) ۳

  ّ۳۴ـ  ۳۲( ّي رفاإلعراب و التحليل الص حيح فين الصعي:(  
 :»متواصل‗« - 32

  صف↨ و منصوب/ اسم ـ مفرد ـ مؤنّث ـ نكرة ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرب ) ۱
  إليه و مجرور مضاف/ جمع سالم للمؤنّث ـ معرف↨ ـ مشتق و اسم فاعل  )۲
  إليه و مجرور مضاف/ مفرد ـ مؤنّث ـ نكرة ـ جامد ـ ممنوع من الصرف ) ۳
  نعت و منصوب/ اسم ـ مفرد ـ مذّكر ـ نكرة ـ مشتق و اسم مفعول ـ معرب ) ۴

 :»يتقاتلون« -33

  مضارع مرفوع و فاعله اسم ظاهر/ معلوم ـ مبني للمخاطبين ـ مزيد ثالثي ـ متعدٍّ ـ مبني لل) ۱
  مضارع مرفوع و فاعله ضمير بارز/ للغائبيَن ـ مزيد ثالثي ـ الزم ـ مبني للمعلوم ) ۲
ً » النهار«فاعله / للغائبتيِن ـ مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد ـ الزم ـ معرب ) ۳   و الجمل↨ خبر للنواسخ و منصوب محّال
ً » أنَّ «الجمل↨ خبر / َن ـ مجّرد ثالثي ـ مبني للمعلوم ـ معرب فعل مضارع ـ للغائبي) ۴  و مرفوع محّال

 :»ألّف« - 34

  نائب فاعله ضمير مستتر/ فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزيد ثالثي بزيادة حرفين ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ـ مبني ) ۱
  جمل↨ فعلي↨فعل و مع فاعله / فعل ـ مجّرد ثالثي ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم ـ مبني ) ۲
  المستتر» هو«فاعله ضمير / ـ مبني للمعلوم » تفعيل«فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزيد ثالثي من باب ) ۳
 فعل و فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ فعلي↨/ ـ الزم ـ مبني للمعلوم ـ معرب » إفعال«للغائب↨ ـ مزيد ثالثي من باب ) ۴
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  ۴۰ ـ ۳۵(المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي‗ عّين:(  
 :عيِّن عبارة فيها كّل أنواع المعارف -35

  .األراضي الّتي هي أراضي آبائههذا الشعب يدافع عن ) ۲  .خَدعني الراعي فندمُت من مساعدته) ۱
 .تحترم مريم اولئك المعلّمات الّالتي يجتهدن في تربيتها) ۴  .شاهدنا األصدقاء الّذين كانوا يسافرون إلی أصفهان) ۳

 :في عالمات اإلعراب الخطأعّين  - 36

كي أن ) ۲  .يذهب إلی هذا السفر عدٌد من كباِر المسؤوليَن في الحكوم↨) ۱   .يتكلّم في المحكم↨يسمح القاضُي بالّشا
 .غابِت الّسفينُ↨ عن أنظاِر المشاهدين في ساحِل البحرِ ) ۴  .سرق اللِّࠩص من بيِت أحِد األغنياِء مصابيَح ثمين↨ً ) ۳

 :عّين الممنوع من الّصرف باإلعراب الفرعّي  - 37

كل الكثيرة في األُسرة) ۱   .القاضي يحكم عليه بأشّد العقوبات) ۲  .خلق أخونا لنا المشا
 .مصائب فلسطين ليست مجهول↨ علی أحٍد في العالم) ۴  .حاول االستعمار أن يضع الموانع أمام أهدافناي) ۳

 :عّين ما فيه النعت -38

  .نّهم منتَخبونا نعتمد بأعضاء المجلس أل) ۲  .أنا إيرانّي و أفتخُر بثقافتي و بلدي) ۱
 .جل مّيت من البحرأخرج الرجال جسد ر) ۴  .مالعب↨ االُّم مع طفلها تؤثّر علی نمّوه) ۳

 ».لّما شاهد الّسكاكࠩي المكانَ‗ الرفيعِ‗ في محافَل عديدًة عزم علی الّذهاِب إلی مدارِس في خوارزمِ «: األخطاءصحِّح  - 39

كّي ـ الرفيعَ↨ ـ محافِل ـ مدارسٍ ) ۱   الرفيعَ↨ ـ عديدٍة ـ مدارَس ـ خوارزمَ ) ۲  الّسكا
 الرفيعَ↨ ـ محافِل ـ مدارَس ـ خوارزمَ ) ۴  المكانِ↨ ـ محافٍل ـ مدارٍس ـ خوارزمٍ ) ۳

 :منصوباً عّين الموصول  - 40

  .نجح من كان في صّفنا من الطّالب) ۲    .التعاشر من يكذب في كالمه) ۱
  الّذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا) ۴  .  أفضل األعمال ما فيه خير و ثواب) ۳

  
 .تواند مخلوقات را ببرد يا نگه دارد علّت و مبنای اين مفهوم است كه خداوند متعال می............ عبارت قرآنی  -41

۱ (يا ايها الناس انتم الفقراء الی اهللا  ۲ (و اهللا هو الغنی الحميد  
۳ (اِن يشأ يذهبكم و يأت بخلٍق جديد  ۴ (ما ذلك علی اهللا بعزيز  

و » ها بـه خـود عدم اتكاء پديده«، »ها به علّت نيازمندی پديده«يابيم كه  خود به خدا درمیدر بررسی استدالل نيازمندی جهان در پيدايش  - 42
 .اشاره دارند............ و ............ ، ............ ی  ترتيب به مقدمه به» ها تقّدم نيستی بر هستی پديده«

  دوم ـ اّول ـ دوم) ۴  دوم ـ اّول ـ اّول) ۳  اّول ـ دوم ـ دوم) ۲  اّول ـ دوم ـ اّول) ۱
 ............تناسب معنايی دارد و بيانگر اين امر است كه ............ با عبارت قرآنی » كی تواند كه شود هستی بخش/ ذات نايافته از هستی بخش «بيت  - 43

۱ (و اهللا هو الغنی الحميد نياز و ستودنی است و در هستی خود به ديگری محتاج نيست ـ خداوند، بی.  
۲ (اهللا هو الغنی الحميد و ای كه وجودش مساوی ذاتش نباشد نيازمند ديگری است ـ هر پديده.  
۳ (يا ايّها الناس انتم الفقراء الی اهللا نياز و ستودنی است و در هستی خود به ديگری محتاج نيست ـ خداوند، بی.  
۴ (يا ايّها الناس انتم الفقراء الی اهللا ساوی ذاتش نباشد نيازمند ديگری استای كه وجودش م ـ هر پديده.  

 .گردد نيز مستفاد می............ ی  ی شريفه است كه از آيه............ مشهود بودن خداوند در مخلوقات، مفهوم بيت  -44

  اهللا نور الّسماوات و االرضكی تواند كه شود هستی بخش ـ / ذات نايافته از هستی بخش ) ۱
  اهللا نور الّسماوات و االرضبه دريا بنگرم دريا تو بينم ـ / ينم به صحرا بنگرم صحرا تو ب) ۲
  و اهللا هو الغنی الحميدكی تواند كه شود هستی بخش ـ / ذات نايافته از هستی بخش ) ۳
  و اهللا هو الغنی الحميدبه دريا بنگرم دريا تو بينم ـ / به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  )۴

اسـت و ............ است كه هدفی ............ ی ظاهر و در وراء هر چيز خدا را ببيند،  هدف كه انسان در پشت پرده سوی اين بستر اصلی حركت به - 45
 .وجود دارد............ در 

  معرفتی برتر و عميق ـ مشكل ـ اغلب جوانان) ۲  ـ قابل دسترس ـ افراد مصّمم   معرفتی برتر و عميق) ۱
كی و صفای قلب ـ مشكل ـ) ۳ كی و صفای قلب ـ قابل دسترس ـ اغلب جوانان) ۴  افراد مصّمم پا   پا

  )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 .ايم بودن خدا را از وی سلب كرده............ بودن بر آن است و اگر برای خداوند چيستی و ماهيتی فرض كنيم ............ ی شناخت هر چيزی  الزمه - 46

  محاط ـ نامحدود بودن) ۲    محيط ـ قدرتمند) ۱
  محاط ـ قدرتمند) ۴    بودنمحيط ـ نامحدود ) ۳

كرم  - 47 ايـن امـر . فرماينـد خداوند تشويق می............ ها را به تفكر در  جای آن، انسان خدا منع كرده و به............ ما را از تفكر در ) ص(پيامبر ا
 ............بيانگر اين است كه 

  .گنجد رف ذهن ما نمیهای مخلوقات ـ خدا حقيقتی نامحدود دارد و در ظ صفات ـ ويژگی) ۱
  .گنجد های ـ خدا حقيقتی نامحدود دارد و در ظرف ذهن ما نمی ذات ـ نعمت) ۲
  .نياز است و مخلوقات شعاعی از نور و وجود او هستند های ـ خداوند تنها موجود بی صفات ـ نعمت) ۳
  .ز نور وجود او هستندنياز است و مخلوقات شعاعی ا های مخلوقات ـ خداوند تنها وجود بی ذات ـ ويژگی) ۴

 .است............ است و اين شباهت بيانگر نيازمندی مخلوقات در ............ ی  ی مخلوقات با خداوند شبيه رابطه رابطه - 48

  ی يک شیء به ديگری ـ پيدايش و بقا دهنده) ۱
  ی يک شیء به ديگری ـ پيدايش دهنده) ۲
  پرتوهای نور با منبع نور ـ پيدايش و بقا) ۳
  پرتوهای نور با منبع نور ـ پيدايش )۴

كـدام پيـام  ...يا ايها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحميد ِان يشأ يـذهبكم و يـأت : ی فاطر سوره ۱۷تا  ۱۵با توجه به آيات  - 49
 ؟گردد نمیمستفاد 

  .نياز خداست و اوست كه در هستی خود به ديگری محتاج نيست تنها وجود بی) ۱
  .ها را ببرد يا نگه دارد تواند آن چون وجود مخلوقات وابسته به خداوند است، اوست كه می) ۲
  .تواند وجود او را بگيرد و نابودش كند چون وجود خداوند وابسته به چيزی نيست، كسی نمی) ۳
  .را دوباره خلق كندها  تواند مخلوقات را برده و آن نياز است، می جا كه خداوند در ذات خود كامالً بی از آن) ۴

 .است............ است كه افزايش اين درک ............ و درک اين نيازمندی ............ ی فقر و نيازمندی مخلوقات به خالق  رابطه -50

    ثابت ـ متغير ـ تابع كسب كماالت) ۱
  ثابت ـ متغير ـ متبوع كسب كماالت) ۲
  هستی متغير ـ ثابت ـ تابع مشهود بودن خداوند در) ۳
  متغير ـ ثابت ـ متبوع مشهود بودن خداوند در هستی) ۴

 گردد؟ يک از آيات زير، مفهوم می ترتيب از دقت در كدام به» نبود خلل و شكاف در عالم وجود«و » داری خلقت حكيمانه بودن و هدف« - 51

۱ (و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب  ـن تفاوتما ترٰی فی خلق الّرحٰمن م  
۲ (ربّنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب الّنار  ـو تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب  
۳ (و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب  ـربّنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب الّنار  
۴( فقنا عذاب الّنار ربّنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك  ـما ترٰی فی خلق الّرحٰمن من تفاوت  

 يک از آيات زير، مشترک است؟ با كدام انّا كّل شیء خلقناه بقدری  ی شريفه پيام آيه - 52

۱ ( و الّذی قّدر فهدیٰ * الّذی خلق فسّوٰی  
۲ (خلق اهللا الّسماوات و األرض بالحق  
۳ (فارجع البصر هل ترٰی من فطور  
۴ (فغير دين اهللا يبغونا 

............ هويداسـت، بنـابراين ............ های حكمت خداونـد در  البالغه، آثار صنع و نشانه نهج ۹۰ی  در خطبه) ع(بنا به فرمايش حضرت علی  -53
 .برهان آفريدگاری و دليل خداوندی اوست

  آفريدهنظيرش ـ هريک از موجوداتی كه خدا  سابقه و خلقت بی های بی نوآوری) ۱
  ای ـ هريک از موجوداتی كه خدا آفريده ی آماده آفرينش موجودات بدون ايده گرفتن از هيچ نمونه) ۲
  نظيرش سابقه و خلقت بی های بی ای ـ نوآوری ی آماده آفرينش موجودات بدون ايده گرفتن از هيچ نمونه) ۳
 ای ی آماده ايده گرفتن از هيچ نمونهنظيرش ـ آفرينش موجودات بدون  سابقه و خلقت بی های بی نوآوری) ۴
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 .مفيد اين معناست............ ی  ی شريفه پيام آيه. هستند............ اند و دارای  تمام مخلوقات اين جهان به حق آفريده شده - 54

  خلق الّسماوات و األرض بالحّق و صّوركم فأحسن صوركم و اليه المصيرهدف و سرآمد معين ـ ) ۱
  خلق الّسماوات و األرض بالحّق و صّوركم فأحسن صوركم و اليه المصيرب مشخص ـ شكل و تركي) ۲
  ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بينهما اّال بالحق و اجل مسّمیهدف و سرآمد معين ـ ) ۳
 ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بينهما اّال بالحق و اجل مسّمیشكل و تركيب مشخص ـ ) ۴

 .است............ ای  ی اصلی چنين مجموعه و شاخصه............ ای است كه  مند، مجموعه نظامی  مجموعه -55

  مندی شود ـ قانون ها منتهی به هدفی معين می جمعی آن اند كه فعاليت دسته ای سامان يافته گونه اجزای آن به) ۱
  مندی شود ـ هدف منتهی به هدفی معين می ها جمعی آن اند كه فعاليت دسته ای سامان يافته گونه اجزای آن به) ۲
  مندی دهند ـ هدف اند و هركدام كار مخصوصی انجام می ديگر قرار گرفته در آن، اجزا با آرايش مخصوص به خود در كنار يک) ۳
 مندی انوندهند ـ ق اند و هركدام كار مخصوصی انجام می ديگر قرار گرفته در آن، اجزا با آرايش مخصوص به خود در كنار يک) ۴

 گردد؟ ی شريفه، مفهوم می از دقت در كدام آيه» برپايی آسمان و زمين به فرمان خداوند« - 56

۱ (و من ءاياته خلق الّسماوات و األرض و اختالف السنتكم و الوانكم اّن فی ذلك أليات للعالمين  
۲ (األرض بعد موتها و من ءاياته يريكم البرق خوفاً و طمعاً و ينّزل من الّسماء ماء فيحيی به  
۳ (كم دعوة من األرض اذا انتم تخرجون   و من ءاياته ان تقوم الّسماء و األرض بأمره ثّم اذا دعا
۴ (و من ءاياته منامكم باللّيل و الّنهار و ابتغاؤكم من فضله اّن فی ذلك أليات لقوم يسمعون 

ترتيب بيـانگر  بـه فبّشر عباد الّذين يستمعون القول فيّتبعون احسنهو  مّا كفوراً انّا هديناه الّسبيل امّا شاكراً و ای  هريک از آيات شريفه -57
 های رستگاری انسان هستند؟ يک از عوامل رشد و سرمايه كدام

  هدايت الهی و امدادهای او ـ قدرت عقل و تفكر) ۲  هدايت الهی و امدادهای او ـ گرايش انسان به خير و نيكی) ۱
 قدرت اختيار و انتخاب ـ قدرت عقل و تفكر) ۴  خاب ـ گرايش انسان به خير و نيكیقدرت اختيار و انت) ۳

مسـتفاد ............ و ارتباط با حديث ............ مفهوم  فأقم وجهك للّدين حنيفاً فطرت اهللا الّتی فطر النّاس عليهای  ی شريفه از دقت در آيه -58
 .گردد می

گرا ـ در هيچ ) ۱   .كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم چيزی ننگريستم، مگر اينفطرت خداآشنا و خدا
  .كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم كرامت انسان و برتری او بر ساير موجودات ـ در هيچ چيزی ننگريستم، مگر اين) ۲
  .رود بداند از كجا آمده، در كجا قرار دارد و به كجا میكرامت انسان و برتری او بر ساير موجودات ـ خدا رحمت كند كسی را كه ) ۳
گرا ـ) ۴  .رود خدا رحمت كند كسی را كه بداند از كجا آمده، در كجا قرار دارد و به كجا می فطرت خداآشنا و خدا

 .كند ما را گمراه می............ او معموالً از طريق ............ . ای است كه  كننده توصيفی از عامل گمراه انّما يأمركم بالّسوء و الفحشاءعبارت قرآنی  - 59

بخش نشان  دارد ـ زيبا و لذت كند و از پيروی از عقل و وجدان بازمی های زودگذر دنيايی از درون به گناه دعوت می ها را برای رسيدن به لذت انسان) ۱
  دادن دنيا

های دروغين است و جز از اين طريق، راه نفوذ ديگری ندارد ـ سرگرم كردن به  پندارد و كارش وسوسه كردن و دادن وعده خود را برتر از آدميان می) ۲
  آرزوهای دنيايی

دارد ـ سـرگرم كـردن بـه  مـی كند و از پيروی از عقـل و وجـدان بـاز های زودگذر دنيايی از درون به گناه دعوت می ها را برای رسيدن به لذت انسان) ۳
  آرزوهای دنيايی

های دروغـين اسـت و جـز از ايـن طريـق، راه نفـوذ ديگـری نـدارد ـ زيبـا و  پندارد و كارش وسوسه كردن و دادن وعـده خود را برتر از آدميان می) ۴
 بخش نشان دادن دنيا لذت

 ءادم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطّّيبات و فّضلناهم علٰی كثير مّمن خلقنا تفضيالً  و لقد كّرمنا بنیی  ی شريفه با توجه به آيه - 60
 .است............ گردد كه به تبع برخورداری از بعد  مستفاد می............ مفهوم 

  ی انسان بر ساير موجودات ـ روحانی كرامت بالقوه) ۱
  فضيلت بالفعل انسان بر مخلوقات ديگر ـ روحانی) ۲
  فضيلت بالفعل انسان بر مخلوقات ديگر ـ جسمانی) ۳
 موجودات ـ جسمانیی انسان بر ساير  كرامت بالقوه) ۴
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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- Do you know ............ ? 
1) how traveled she 2) how she traveled 3) how did she travel 4) she traveled how 

62- Have you finished ............ the letter to your mother? 
1) have written 2) to write 3) write 4) writing 

63- Don't worry about ............ the dishes – I'll wash them in the morning. 
1) will wash 2) to wash 3) wash 4) washing 

64- He didn't have an umbrella to ............ himself from the rain. 
1) struggle 2) protect 3) examine 4) realize 

65- More ............ is needed into the ways in which this virus is spread. 
1) research 2) nutrient 3) purpose 4) function 

66- Schools should do more to ............ children for the world of work. 
1) stretch 2) insist 3) release 4) prepare 

67- In the past, railroads provided a cheap ............ method of travel. 
1) harmful 2) efficient 3) strange 4) certain 
 

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. 

 

Vitamins are very important for good …68… . One vitamin that you need to have …69… is vitamin C. 
Some fruits and vegetables …70… in this vitamin are oranges, lemons, and grapefruits, as well as red 
peppers, broccoli, and tomatoes. However, vitamin C can be …71… by heat, so it is a good …72… to eat 
lots of uncooked fruits and vegetables. 

 

68- 1) support 2) result 3) health 4) purpose 

69- 1) regularly 2) seriously 3) flexibly 4) efficiently 

70- 1) brief 2) strong 3) rich 4) right 

71- 1) performed 2) increased 3) produced 4) destroyed 

72- 1) task 2) idea 3) value 4) role 
 

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

 

Passage 1: 
Salt water covers roughly 71% of the Earth's surface, and yet we have spent much more time exploring 

the Earth's mountains, forests, and deserts than studying its oceans. Scientists say that we know more 
about the moon than we know about our own oceans. And today, we continue to spend more money on 
space exploration than on ocean exploration. 

Why is it that we know so little about the oceans that surround us? Perhaps it is because, for centuries, 
people thought of the ocean as just a travel network. It was a way to get from one place to another. Most 
ocean travelers stayed close to the coast. Their goal was not to explore the ocean but rather to find new 
trade routes for the exchange of spices and other goods. 

To early sailors, the ocean was also a frightening place, full of dangerous creatures. They thought that, 
deep below, the ocean was a dark and lifeless place. Believing this, people had little incentive to explore the 
ocean depths. 

 
 

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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73- About which of the following we have less information? 

1) Deserts 2) The moon 3) Mountains 4) The oceans 
74- The writer has described the oceans as a "travel network" because ............ . 

1) in the past, they were primarily used for traveling  
2) other means of transportation were not available 
3) we have spent more money on space exploration 
4) not all the people were aware of their dangers 

75- The last paragraph is mainly about ............ . 
1) dangerous creatures in the oceans  2) some frightening facts about the oceans 
3) old beliefs about the oceans 4) exploring the ocean depths 

76- In this passage, how many reasons have been explained for our limited information about the oceans? 
1) One 2) Two 3) Three 4) Four 
 

Passage 2: 
Do you prefer to write with your left hand? If you do, you are one of the millions of "lefties" in the 

world. There would be even more left-handed people in the world if many people weren't forced to use 
their right hand. 

To understand left-handedness, it is necessary to look at the brain. The brain is divided into two 
hemispheres. In most right-handers, the left hemisphere is the center of language and logical thinking. This is 
where they do their math problems and memorize vocabulary. The right hemisphere controls how they 
understand broad, general ideas and how they respond to the five senses – sight, hearing, smell, taste, and touch. 

The left hemisphere of the brain controls the right side of the body, and the right hemisphere controls 
the left side. Both sides of the body receive the same information from the brain because both hemispheres 
are connected. However, in right-handed people, the left hemisphere is stronger. In left-handed people, it is 
the right hemisphere that is stronger. 

 

77- What does the second paragraph mainly explain? 
1) Left-handedness and mental abilities 2) Functions of the right hemisphere 
3) Our reaction to the five senses 4) The general structure of our brain 

78- The word "this" in the second paragraph refers to ............ . 
1) brain 2) left hemisphere 3) language 4) logical thinking 
 

79- Right-handed people are most probably better in which of the following mental activities? 
1) Memorizing vocabulary  2) Responding to senses  
3) Understanding general ideas 4) Using the right hemisphere 

80- For which of the following words or phrases there is an equivalent in this passage? 
1) Brain hemispheres 2) Right-handedness 3) Left-handed people 4) Sight and hearing 

 

 
گر نقطه - 81  سيارات قرار دارند؟  ی دهنده ترتيب جزء كدام مواد تشكيل گراد باشد به سانتی ی درجه B ،۳۰۰ی و ماده A،150ی مادهذوب  ی ا

  يخ ـ يخ) ۴  سنگگاز ـ ) ۳  گاز ـ يخ) ۲  يخ ـ گاز) ۱
گر سياره - 82 ی زمين تا  ی اين سياره تا زمين، حدود چند برابر فاصله سال زمينی طی كند، فاصله ۶۴ای يک دور چرخش به دور خورشيد را طی  ا

 خورشيد است؟ 

۱ (۱۵  ۲ (۱۲  ۳ (۱۶  ۴ (۱۴  
 دهند؟ های سال را نشان می كدام ماه Bو Aدر شكل مقابل -83

  بهمن ـ مرداد) ۱
  دی ـ تير) ۲
  اسفند ـ شهريور) ۳
  مرداد ـ بهمن) ۴

 )دقيقه7:زمان پيشنهادي(
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گر در هنگام طلوع خورشيد، ماه را در وسط آسمان مشاهده كنيم، كدام - 84  باشد؟  ی قمر می يک از اهله ا

  تربيع دوم) ۴  بدر) ۳  تربيع اول) ۲  محاق) ۱
 تری دارد؟ كدام سياره از نظر حجم و جاذبه به زمين شباهت بيش -85

  عطارد) ۴  زهره) ۳  مريخ) ۲  نپتون) ۱
گر جرم ستاره - 86  ی آن تا زمين بايد حدوداً چند برابر شود؟  برابر شود، فاصله ۲كه نورش  برابر شود برای آن ۴ای  ا

۱ (۴  ۲(/5 6  ۳( 1
4  ۴ (۱۶   

 .است ............در  ............ضرب  نور واقعی ستاره، حاصل -87

  مكعب جرم ـ عكس مجذور فاصله) ۲    فاصله نور ظاهری ـ مجذور) ۱
  نور ظاهری ـ عكس مجذور فاصله) ۴    مجذور فاصله ـ مكعب جرم) ۳

 
 قدر است؟ ها برابر باشد، چه ضرب آن تاس با حاصل ۳كه مجموع  احتمال آن. كنيم يک تاس را سه بار پرتاب می -88

۱(1
36  ۲(5

36  ۳(1
216  ۴(3

216  

قدر  تر باشد، چه بيش Bی  از تعداد دختران خانواده Aی  كه تعداد دختران خانواده احتمال آن. ، دو فرزند دارندBو  Aهای  هر يک از خانواده - 89
  ؟است

۱(1
16  ۲(3

16  ۳(5
16  ۴(7

16  

90 - A  وB ای  دو پيشامد از فضای نمونهS طوری كه باشند به میP(A) P(B A) P(A B)  2 3 ، حاصلP(A B)
P(A B)


 كدام است؟ 

۱(1
3  ۲(1

4  ۳(1
9  ۴(4

9  

ی  ی سياه و در جعبـه مهره ۵ی سفيد و  مهره ۳ی دوم  ی سياه، در جعبه ی سفيد و يک مهره مهره ۴ی اول  در جعبه. ی يكسان داريم جعبه ۳ -91
  ؟قدر احتمال دارد اين مهره سفيد باشد چه. آوريم ای بيرون می ه تصادف مهرهها ب از يكی از جعبه. ی سياه وجود دارد مهره ۲سوم 

۱(37
120  ۲(39

120  ۳(47
120  ۴(49

120  

گر دو موش به. موش ديابتی است ۳موش سالم و  ۴ای شامل  محفظه - 92 كه مـوش اول سـالم و  اين محفظه گريخته باشند، احتمال آنترتيب از  ا
  قدر است؟ موش دوم ديابتی باشد چه

۱(5
7    ۲(4

7    

۳(2
7    ۴(3

7  

داوطلـب  ۳تـوان  داوطلب گروه هنر به چنـد طريـق می ۴وطلب گروه انسانی و دا ۴داوطلب گروه تجربی،  ۴داوطلب گروه رياضی،  ۴از بين  - 93
كثر يک نفر انتخاب شود؟ انتخاب كرد به   طوری كه از هر گروه حدا

۱ (۴۸۰  ۲ (۲۵۶  ۳ (۵۶۰  ۴ (۱۵۳۶  
بـين زن و شـوهر قـرار كه فقط يک نفـر  احتمال آن. ايستند ها فقط يک زن و شوهر قرار دارند به تصادف در يک رديف می نفر كه بين آن ۶ - 94

  قدر است؟ گيرند، چه

۱(1
6  ۲(5

6  ۳(2
15  ۴(4

15  

P(X.كنيم را ماكزيمم دو عدد رو شده تعريف می Xدر پرتاب دو تاس متغير تصادفی  - 95 )2 قدر است؟ چه 

۱(11
36  ۲(19

36  ۳(25
36  ۴(35

36  

96 - A  وB ی  دو پيشامد از فضای نمونهS كه طوری باشند به می/P(A) P(B ) 2 0 P(A/و 4 B) 0 9مقدار ،P(A|B ) ؟كدام است 

۱(/0 6  ۲(/0 5  ۳(/0 45  ۴(/0 4
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gصورت به gو تابع     صورت به fهرگاه نمودار ِون تابع  - 97 {( , ) , (a , b ) , (a , )}   3 1 1 1 aباشـند، مقـدار 2 b 

  قدر است؟ چه
۱ (۱  ۲(1  ۳(2  ۴ (۲  

صورت به fی تابع  ضابطه - 98
x x ; x

f (x) x ; x

   
 

2 2 0
4 02

fباشد، مقدار می  ( f ( ))2 1  قدر است؟ چه 2

۱ (۴  ۲ (۵  ۳ (۶  ۴ (۷  
yی رابطه - 99 ax b  صورت كدام گزينه همواره برقرار است؟ در اين. يک است به گر يک تابع يک نمايش 

۱(a 1  ۲(a 0  ۳(b0  ۴(b a 

 ی نوزدهم دنباله كدام است؟ باشد، جمله می ۱۶ی نهم آن  و جمله 11ی حسابی ی سوم يک دنباله جمله - 100

۱ (۴۳  ۲ (۴۸  ۳ (۶۱  ۴ (۶۸ 

ی حاصل  ی هندسی نزولی باشند، قدرنسبت دنباله ی متوالی يک دنباله كنيم تا اعداد حاصل سه جمله اضافه می ۱۳و  ۶، ۲عددی را به اعداد  -101
  كدام است؟

۱(4
7  ۲(10

3  ۳(2
5  ۴(1

4  

nحاصل عبارت -102 n3 5    :برابر است با 5

۱(n3 5  ۲(n5  ۳(n6 5  ۴(n5  
  ها كدام است؟ های نسبی داده در يک جدول فراوانی، مجموع تمام فراوانی - 103

  حجم جامعه) ۲    ۱۰۰) ۱
  ۱) ۴    .طور قطع معلوم كرد توان به نمی) ۳

گر در جدول  -104 xهای دادها
f x

1 3 5 7
5 7   كدام است؟ xباشد،  ۴ميانگين برابر  4

۱ (۵  ۲ (۴  ۳ (۷  ۴ (۶  
گر فراوانی نسبی دسته - 105 0/ی سوم ا ]ی باشد، فراوانی تجمعی دسته 2 , )11  كدام است؟ 15

۱ (۲۰    ۲ (۱۳  
۳ (۳۵    ۴ (۲۳  

xهای آماری واريانس داده -106 , x , x , x a   1 3 1/برابر 4  كدام است؟ aمقدار طبيعی . است 5

۱ (۲  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۱  
0/ضرب و سپس به هـر يـک ۲ها را در عدد  ی داده همه. است ۸۰۸ها  و مجموع مجذورات اين داده ۱۶۸ی آماری  داده ۴۰مجموع  - 107 واحـد  5

  های جديد كدام است؟ واريانس داده. كنيم اضافه می
۱(/10 74  ۲(/10 44  ۳(/10 34  ۴(/10 24  

 
 .كند اثر می............ شود و بر  توليد می............ ادراری، در هورمون ضد  - 108

 هيپوفيز پسين ـ هيپوتاالموس) ۴  هيپوتاالموس ـ كليه) ۳  هيپوفيز پسين ـ كليه) ۲  هيپوتاالموس ـ هيپوفيز پسين) ۱

 ؟نيستكدام عبارت، صحيح  -109

  .ها، هيپوتاالموس نقش دارد در پاسخ دمايی به عفونت) ۱
  .شوند های مكمل، در خون و خارج از خون يافت می نپروتئي) ۲
  .شود ی بيماری، پوشش ميلين ترميم می ، پس از يک بار حملهMSدر اغلب بيماران مبتال به ) ۳
  .نقش دارند Tهای  های خود ايمنی، لنفوسيت در تعدادی از بيماری) ۴

  مركز دسته  ۵  ۹  ۱۳  ۱۷  ۲۱
۱۵  ۱۲  X  ۹  ۴  فراوانی مطلق  

 

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(



 
  تجربي ـ آزمون تكميليسؤال چهارم   شناسي زيست  |  14

 

 ؟نيستكدام عبارت، صحيح  -110

  .كند دايره پيام دريافت می های مژكدار مجاری نيم مخچه، از سلول) ۱
  .شود ی پروتئين غالف ميلين، در نورون حسی بيان می كننده ژن رمز) ۲
كسون ميلين) ۳ كسون بدون ميلين، نياز به انرژی كم هدايت پيام عصبی در يک آ   .تری دارد دار نسبت به آ
كزی وجود دارند كه اطالعات را بين بخش در باالی ساقه) ۴  .كنند ف مغز رد و بدل میهای مختل ی مغز، مرا

 .نداردطور مستقيم نقشی  ، هيپوتاالموس به............ در تنظيِم ترشِح هورمون  -111

كسی) ۴  تيروكسين) ۳  كورتيزول) ۲  انسولين) ۱  توسين ا

 ؟نيستكدام عبارت، صحيح  - 112

  .شود ديده می ها و افزايش خون در محل آسيب هيستامين، موجب گشادی مويرگ) ۱
كسن ) ۲   .های سرطانی باشد های سلول ژن سرطان بايد شامل آنتیوا
  .های مخچه آسيب ببيند ، ممكن است ميلين نورونMS  در بيماری) ۳
  .يابد ی فوق كليه افزايش می كند، فعاليت بخش قشری غده در فردی كه عضو پيوندی را دريافت می) ۴

 سؤال كدام است؟دهد؛ عالمت  رو، سطح شكمی مغز گوسفند را نشان می شكل روبه -113

  كياسمای بينايی) ۱
  هيپوفيز) ۲
  النخاع بصل) ۳
 پل مغزی) ۴

 .هستند............ طور قطع،  ولت است، به ميلی 10وقتی اختالف پتانسيل دو سوی غشای نورون - 114

  دار پتاسيمی، باز های دريچه كانال) ۲    دار سديمی، باز های دريچه كانال) ۱
 دار سديمی و پتاسيمی، بسته های دريچه كانال) ۴    ـ پتاسيم، فعال  های سديم پمپ) ۳

 كدام عبارت در مورد بيماری ايدز صحيح است؟ -115

  .شود به بدن، آزمايش پادتن مثبت می HIVچند روز پس از ورود ويروس ) ۱
  .رسد ليتر خون می عدد در هر ميلی ۲۰۰تر از  كم در فرد آلوده ابتدا افزايش يافته و سپس به Tهای  تعداد تمام انواع لنفوسيت) ۲
  .اند آلودگی نسبت به ماه اول تغيير كرده ۳۶در ماه  HIVهای ويروس  ژن آنتی) ۳
  .شود تواند از طريق بزاق به فرد سالم منتقل  می HIVويروس ) ۴

 كدام عبارت صحيح است؟ - 116

كروفاژها برخالف نوتروفيل) ۱   .وم هستندها دارای تعداد زيادی ليزوز ما
  .شود ی ملتهب می های سفيد به ناحيه در پاسخ التهابی، هيستامين سبب جلب گلبول) ۲
كروفاژها می) ۳   .ها شوند ها وارد بافت توانند از مويرگ ما
 .ها مستقر شوند توانند در طحال و لوزه ها می لنفوسيت) ۴

 كدام عبارت در مورد انسان صحيح است؟ - 117

  .صورت جهشی است ی، انتقال پيام عصبی بههای حس در دندريت نورون) ۱
  .كنند دايره، امواج صوتی را شناسايی می های مژكدار مجاری نيم سلول) ۲
  .های حسی سيناپس دارند های نگهبان با دندريت نورون ی چشايی، سلول در هر جوانه) ۳
 .شود تر و قطورتر می هنگام ديدن اشيای نزديک، عدسی چشم، كروی) ۴

 صحيح است؟كدام عبارت  -118

    .شود های بدن می ی رگ نفرين سبب انقباض همه اپی) ۱
  .تر از مبتاليان به ديابت است غلظت گلوكز موجود در ادرار افراد طبيعی، كم) ۲
  .دهد كورتيزول، غلظت آمينواسيدهای خون را افزايش می) ۳
 .ها برای عملكرد خود نياز به پيک دومين دارند ی هورمون همه) ۴
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 عبارت صحيح است؟كدام  - 119

  .ای، نوعی نورون تمايزيافته نيست سلول استوانه) ۱
كسون سلول) ۲   .ای و مخروطی است های استوانه عصب بينايی انسان شامل آ
  .ی مارها با استفاده از امواج فروسرخ بازتابيده از شكار قادرند موقعيت شكار را تشخيص دهند همه) ۳
 .شوند تقويت نمیهای حسی، در تاالموس  برخی پيام) ۴

 .شود سديم ادرار می............ پتاسيم خون و ............ ترتيب سبب  افزايش ترشح هورمون آلدوسترون، به -120

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

 ............در انسان،  - 121

  .های آهيانه و پس سری در تماس است مخچه با لوب) ۱
  .كنند های كششی را شناسايی و پردازش می ها، محرک های مكانيكی موجود در ماهيچه گيرنده) ۲
  .ی مژكی متصل است عدسی چشم مستقيماً به ماهيچه) ۳
 .كند گرايی پيدا می نور با گذشتن از قرنيه، هم) ۴

 ............، ۲در بيماران مبتال به ديابت نوع  -122

  .شود عبور گلوكز از سد خونی ـ مغزی مختل می) ۲  .يابد يش میها افزا مصرف گلوكز در سلول) ۱
 .های انسولين كم است تعداد گيرنده) ۴  .يابد ها افزايش می ی گليكوژن سلول ذخيره) ۳

 كدام عبارت صحيح است؟ -123

گون در سلول) ۲  .فيز در مغز، باالتر از هيپوفيز قرار گرفته است ی اپی غده) ۱   .، گيرنده داردای های كبدی و ماهيچه گلوكا
 .يكی از عاليم هيپرتيروئيديسم، خشكی پوست است) ۴  .شود ريز و عصبی تنظيم می ترشح بزاق توسط دستگاه درون) ۳

 شوند؟ های زير، چند مورد باعث افزايش گلوكز خون انسان می از بين هورمون -124

  »نفرين، آلدوسترون، كورتيزول، گلوكاگون، انسولين اپی«
۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۵ 

 .كند اثر می........... طور مستقيم بر  در انسان، فشار روحی ـ جسمی ناشی از پيوند كليه، به - 125

 ی تيروئيد غده) ۴  كليه ی فوق بخش قشری غده) ۳  هيپوفيز پيشين) ۲  هيپوتاالموس) ۱

 ...........زنبور عسل،  -126

گوسيت نداردهاي برخالف اسفنج، سلول) ۲  .ی فروسرخ دارد همانند مار زنگی، گيرنده) ۱   .ی مشابه فا
  .ندارد Bبرخالف لمور، سلول ) ۴  .همانند ساير بندپايان، چشم مركب دارد) ۳

 ؟نيسترو، كدام ارتباط صحيح  با توجه به شكل روبه -127

    تنظيم تنفس الف ) ۱
  ترشح هورمون آزادكننده ب ) ۲
    های حسی تقويت پيام ج ) ۳
 های مخ كره رابط نيم د ) ۴

 ؟نيستصحيح كدام عبارت  - 128

  .داران وجود دارد ی مهره ای، در همه اليه ی مننژ سه پرده) ۲  .مغزی عبور كنند  ها ممكن است از سد خونی ـ برخی ميكروب) ۱
 .شامه، همانند صلبيه، از جنس بافت پيوندی است سخت) ۴  .شامه قرار دارد شامه و نرم مايع مغزی ـ نخاعی، بين سخت) ۳

 .شود می........... طور مستقيم سبب ترشح هورمون  ، به........... شده در  هورمون ساخته -129

 هيپوفيز پيشين ـ كورتيزول) ۴  هيپوتاالموس ـ كورتيزول) ۳  نفرين هيپوفيز پيشين ـ نوراپی) ۲  نفرين هيپوتاالموس ـ نوراپی) ۱

گزون است، اثر مخرب كننده كدام جهش در ژن رمز - 130  شده دارد؟ پروتئين ساخته تری بر ی يک پروتئين كه دارای سه ا

گزون سوم) ۱ گزون دوم و حذف دو نوكلئوتيد از ا   حذف يک نوكلئوتيد از ا
گزون سوم) ۲   اضافه شدن سه نوكلئوتيد به ا
گزون سوم) ۳   حذف شش نوكلئوتيد از ا
گزون اول) ۴  اضافه شدن يک نوكلئوتيد در ا
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 .شوند رونويسی می........... مراز  پلی RNAی عوامل رونويسی، توسط  های رمزكننده ژن -131

۱ (I  ۲ (II  ۳ (III  ۴ (پروكاريوتی  
 ............شود،  كننده كنترل می در جانداری كه بيان چند ژن، توسط يک بخش تنظيم -132

  .های تک ژنی ممكن نيستmRNAتوليد ) ۲  .ی ترجمه جداست ی رونويسی از پديده پديده) ۱
  .مراز وجود دارد پلی RNAفقط يک نوع ) ۴  .شوند ی اوليه حذف میmRNAاز ها  در هسته رونوشت اينترون) ۳

 .)اند های آغاز و پايان ترجمه نشان داده شده فقط كدون(ی زير صحيح است؟ mRNAكدام عبارت در مورد  - 133

  AUG UAA AUG UGA     

  . ت نداده استهای خود را از دس دهد كه هنوز اينترون ای را نشان می mRNAطور قطع،  به) ۱
  .ی رونويسی از ترجمه جدا نيست در جانداری رونويسی شده است كه در آن پديده) ۲
  .شود ی پپتيدی توليد می ی آن، يک نوع زنجيره در صورت ترجمه) ۳
  .از روی ژنی رونويسی شده است كه دارای دو جايگاه آغاز رونويسی بوده است) ۴

 وت است؟يک، با سايرين متفا قند موجود در كدام -134

۱ (tRNAی آنزيم  فراورده) ۲    ی آغازگرRNA مراز  پلیI  
  افزاينده) II  ۴مراز  پلی RNAی آنزيم  فراورده) ۳

گر ژن  رمز می bو  aی سيترولين توسط دو ژن  در مسير متابوليسمِی ساخت آرژينين در كپک نوروسپورا، آنزيم سازنده - 135 جهش يابد،  aشود؛ ا
 ها احتماالً در حضور كدام مواد رشد خواهند كرد؟ يافته جهش

  آرژينين، سيترولين يا اُرنيتين) ۲    آرژينين يا سيترولين) ۱
 آرژينين يا اُرنيتين) ۴    فقط آرژينين) ۳

 دهد؟ يک نسبت به سايرين زودتر رخ می ، كدامmRNAی يک  هنگام ترجمه -136

  و آمينواسيد چهارم tRNA شكستن پيوند بين ) A  ۲ی پنجم به جايگاه tRNAورود ) ۱
    حركت چهارم ريبوزوم) ۴    تشكيل چهارمين پيوند پپتيدی) ۳

گر باكتری  - 137 كتوز وارد محيط دارای گلوكز شود،  E.coliا  ...........از محيط دارای ال

    .شود انداز متصل می كننده به راه پروتئين تنظيم) ۱
  .يابد ش میكننده افزاي غلظت عامل تنظيم) ۲
كتوز، در سلول وجود خواهند داشت كننده های جذب و تجزيه آنزيم) ۳   .ی ال
 .شود ی اپران لک خاموش می كننده ژن تنظيم) ۴

 ............در انسان،  - 138

    .يابد انداز هر ژن فقط به يک عامل رونويسی اتصال می راه) ۱
  .يكسانی متصل شوندهای  كننده های دو ژن، ممكن است به فعال افزاينده) ۲
  .شوند متصل نمی IIIمراز  پلی RNAانداز ژن  عوامل رونويسی، به راه) ۳
  .ها استmRNAتر از انواع  ها بيش انواع آنزيم) ۴

   رو، كدام عبارت صحيح است؟ ی روبهmRNAبا توجه به  -139

  
...GAC AUG CCC AUG GCA CAA UAA CGA


       

  

  .رسد كدون پايان میجايی، به  بار جابه ۵ريبوزوم پس از ) ۱
  .است P  ،CAAچهارمين كدون واردشده به جايگاه ) ۲
  .است GUUكدون  ، دارای آنتی Aی واردشده به جايگاه tRNAچهارمين ) ۳
  .شكند دار را می عامل پايان ترجمه، پيوند بين متيونين و نوكلئوتيد آدنين) ۴

 شوند؟ عوامل رونويسی به كدام متصل نمی -140

۱ (RNA مراز  پلیIII  ۲ (ی ژن كراتين افزاينده) ۴  كننده انداز پروتئين تنظيم راه) ۳  كننده انداز ژن فعال راه  

 جهت ترجمه
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) از راست بـه چـپ(ترتيب  ، به Pكدون واردشده به جايگاه  و چهارمين آنتی Aی زير، سومين كدون واردشده به جايگاه mRNAبا توجه به  - 141

  اند؟ كدام
...AGAUGCCCUUUAGACGCUGAAC...

 

۱ (AGA  ـUCU  ۲ (CGC  ـAGA  ۳ (UUU  ـAGA  ۴ (UUA  ـUCU  
 دهد؟ يک رخ نمی ی ترجمه، كدام ی ادامه در مرحله -142

  و آمينواسيد tRNAتشكيل پيوند بين ) ۱
  ريبوزوم  Pكدون در جايگاه  شكستن پيوند هيدروژنی بين كدون و آنتی) ۲
  ريبوزوم Aتشكيل پيوند پپتيدی در جايگاه ) ۳
  و آمينواسيد tRNAشكستن پيوند بين ) ۴

 كند؟ يک در سيتوپالسم ساخته شده و در هسته فعاليت می در نوروسپورا كراسا، كدام -143

۱ (tRNA  ۲ (rRNA  ۳ (مهاركننده) ۴  كننده فعال  
 .شود ساخته می........... مراز  پلی RNAتوسط ) از راست به چپ(ترتيب  ، به AUGو كدون  UACكدون  ها، آنتی در يوكاريوت -144

۱ (III  وII  ۲ (II  وIII  ۳ (III  وIII  ۴ (II  وII 

 ی مربوط به آن صحيح است؟mRNAی  صورت زير باشد، كدام عبارت در مورد ترجمه كه توالی يک پپتيد به در صورتی - 145

 »آالنين آالنين ـ متيونين ـ فنيل متيونين ـ فنيل«

  .آالنين بوده است ، حامل آمينواسيد فنيل Aی واردشده به جايگاه tRNAدومين ) ۱
  .است P ،AUGسومين كدون ورودی به جايگاه ) ۲
  .است AAAكدون  ، دارای آنتی Aی واردشده به جايگاه tRNAچهارمين ) ۳
  .جايی، به كدون پايان رسيده است ريبوزوم پس از چهار بار جابه) ۴

 شوند؟ ، پيوندهای هيدروژنی، هم شكسته و هم تشكيل می)بر اساس مراحل كتاب درسی(در كدام مرحله از رونويسی  -146

  در مراحل دوم و سوم) ۴  ی سوم فقط در مرحله) ۳  ی دوم فقط در مرحله) ۲  ی اول فقط در مرحله) ۱
 كدام است؟ DNAی الگوی  كدون متيونين بر روی رشته رمز آنتی -147

۱ (TAC  ۲ (UAC  ۳ (AUG  ۴ (ATG   

  
xصورت به SIكند، در  ی مكان ـ زمان متحركی كه بر روی مسير مستقيم حركت می معادله -148 t t22 3 1   اين متحرک برای اولين بار . است

  كند؟ با چه سرعتی برحسب متر بر ثانيه از مبدأ مكان عبور می
۱(1  ۲ (۰  ۳ (۱  ۴ (۲  

  كدام گزينه درست است؟. دباش رو می نمودار مكان ـ زمان متحركی كه بر روی مسير مستقيم در حال حركت است، مطابق شكل روبه -149
  .بار تغيير جهت داده است ۳متحرک در طی اين حركت، ) ۱
  .، حركت متحرک تندشونده استt2تا t1ی زمانی در بازه) ۲
  .جهت حركت متحرک دو بار عوض شده است t2ی زمانی صفر تا در بازه) ۳
 .متحرک متوقف شده است t2ی در لحظه) ۴

ای كه  متحرک در لحظهاين سرعت . باشد میمطابق شكل  ،ها در حال حركت استxنمودار مكان ـ زمان متحركی كه با شتاب ثابت روی محور  - 150
 است؟چند متر بر ثانيه  ،گذرد از مبدأ مكان می

۱(3    
۲(2 3  
۳(2 5    
۴(3 7  

 جهت ترجمه

 )دقيقه20:زمان پيشنهادي(
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mشتاب خودرويی هنگام ترمز كردن - 151

s25 گر اين خودرو با سرعت ثابت. است kmا
h

 ۵۵ی  در حال حركت باشد و راننده مـانعی را در فاصـله 72

0/متری خود ببيند و  شود؟ ی چند متری از مانع متوقف می ثانيه طول بكشد تا راننده پس از ديدن مانع شروع به ترمز كند، خودرو در فاصله 5

۱ (۵    ۲ (۱۰    
 .خودرو به مانع برخورد خواهد كرد) ۴    ۱۵) ۳

 xی شروع حركت در مبدأ مختصات قرا ر داشته و بـر روی محـور  دهد كه در لحظه ـ زمان متحركی را نشان می رو، نمودار سرعت شكل روبه - 152
 ؟كدام گزينه در مورد اين متحرک درست است. كند حركت می

  .گذرد ی شروع حركتش می متحرک از نقطه t1ی در لحظه) ۱
  .رسد متحرک به دورترين نقطه از مبدأ می t2ی لحظهدر ) ۲
  .شود در دو نقطه سرعت متحرک صفر می) ۳
  .متحرک پس از شروع حركت، يک بار ديگر از مبدأ خواهد گذشت) ۴

mی ثانيه از هم، از يک مبدأ مشخص و با سرعت اوليه ۴ی زمانی  دو گلوله را به فاصله - 153
s

ای كـه دو  در لحظـه. كنيم به سمت باال پرتاب می 30

m(gی پرتاب چند متر فاصله دارند؟ رسند، از نقطه ديگر می گلوله به يک )
s210 

٤٠) ٤  ٣٠) ٣  ٢٥) ٢  ٥) ١  
  از مبدأ داشته است؟ ترين فاصله را در كدام لحظه، متحرک بيش. رو است نمودار مكان ـ زمان متحركی مطابق شكل روبه - 154

١(t1    ٢(t2    
٣(t3    ٤(t4  
  

mی ای را با سرعت اوليه گلوله - 155
s

ی گلولـه از  ترين فاصله بيش. كنيم از سطح زمين در شرايط خأل و در راستای قائم به سمت باال پرتاب می 25

tی شده توسط گلوله تا لحظه سطح زمين و مسافت طی s4ترتيب چند متر است؟ ، به 

١(/6 31/)٢  ١١و  25 6/)٣  ٢٠و  25 14/و 25 5  ٤(/31 42/و 25 5  
2متحركی - 156

mاز مسير حركتش بر خط راست را با سرعت 3
s

mو مابقی را با سرعت 80
s

گـر در هـر يـک از دو قسـمت، . شود جا می جابه 10 ا

 حركت يكنواخت باشد، سرعت متوسط در كل مسير حركت چند متر بر ثانيه است؟

٢٤) ٤  ٢٨) ٣  ٤٥) ٢  ٤٢) ١  
mكاميونی با سرعت ثابت - 157

s
در خالف جهت حركـت  رسد، اتومبيل متری يک اتومبيل ساكن می ۶۹ی  وقتی به فاصله. در حال حركت است 20

از اين لحظه به بعد اين دو متحرک پس از . كند متر بر مجذور ثانيه شروع به حركت می ۲راستا با آن از حال سكون با شتاب ثابت  كاميون و هم
  كنند؟ چند ثانيه از كنار هم عبور می

٢  ٣) ١(69
22  ٤  ٢٠) ٣ (۲۳  

  
 

ــه ــؤاالت زوج درس:توج ــين س ــاً از ب ــی، لطف ــب گرام ــک(١داوطل ــماره٢و١فيزي ــا ١٥٨ی  ، ش ــک ( ٢و زوج درس) ١٦٢ت  ، ٣فيزي
 .را به انتخاب خود پاسخ دهيدفقط يک سری، )١٦٧تا  ١٦٣یشماره
  
  

  
  

گر . رو است صورت روبه ـ زمان متحركی به نمودار شتاب - 158 tی متحرک در لحظها 0 در خالف جهت محور مكان با سرعتm
s

در حال حركت  10

  ی اول حركت چگونه است؟ باشد، نوع حركت متحرک در سه ثانيه
    همواره كندشونده) ١
  همواره تندشونده) ٢
  ابتدا كندشونده، سپس تندشونده) ٣
  سپس كندشوندهابتدا تندشونده، ) ٤

)162تا  158سؤاالت ( 2و1فيزيك 
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گر - 159 Fا F F F F1 2 3 4 5 0
    
     و|F | |F | |F | |F | |F |1 2 3 4 5 5

    
    در اين صورت ،|F F F F F |1 2 3 4 52

    
    چند واحد است؟ 

٣٠) ٤  ٢٠) ٣  ١٥) ٢  ١٠) ١  
/رو، شخصی به طول قد مطابق شكل روبه -160 m1 /در اتاق بزرگی به ارتفاع 8 m3 كه طول مهتابی موجود در سـقف در صورتی. ايستاده است 2

/ m0  ی شخص در كف اتاق برحسب متر كدام است؟ ی تشكيل شده سايه باشد، طول نيم 5

١(9
7    ٢(9

14    

٣(7
9    ٤(14

9  

cmی مختصات تصوير نقطه - 161
A

cm

5
Sمختصات رأس آينه(كدام است؟  cmبرحسب cm10ی كانونی ی مقعر به فاصله در آينه 10

0
و محور آينه  0

  .)باشد ها میxمنطبق بر محور 
١(( , )5 10  ٢(( , )10 20  ٣(/( , )2 5 20  ٤(( , )5 20  

گر جسم . است cm20ی كوژ و شعاع آينه cm10برابر ABطول جسم   در شكل مقابل، -162 منطبق بر محور اصلی آينه باشد، طول تصـوير  ABا
 متر است؟ آن چند سانتی

١٠) ٢    ٥) ١  
٣(/12 5    ١٥) ٤ 

 

  
)، bqميدان بار. رو، هر چهار بار مساوی هستند در شكل روبه -163 )1

)، eq است و ميدان بار Oی  در نقطه aqميدان بار 9 )1
 dqميدان بار 16

 متر است؟ چند سانتی Oی  تا نقطه eqی بار در اين صورت فاصله. است Oی  در نقطه

۱ (۳۲    ۲ (۲۴    
۳ (۶۴    ۴ (۴۸   

  
qمطابق شكل، بار -164 C20    را با سرعت ثابت در ميدان الكتريكی يكنواختNE

C
54 10  ی  از نقطهA  تـاB گـر. كنيم جا مـی جابـه ا

AB m4 60و    باشد، تغيير انرژی پتانسيل الكتريكی بارq ؟ چند ژول است(cos , cos )1 1120 602 2    

۱(8    
۲(8    
۳(16    
۴(16  

پتانسـيل . ولت برقرار شـده اسـت ۱۰۰۰بين دو صفحه اختالف پتانسيل ثابت . از هم قرار دارند cm5ی ی رسانای موازی به فاصله دو صفحه - 165
 .)ی حامل بار منفی به زمين متصل است صفحه(كدام است؟  SIدر  Aی  الكتريكی در نقطه

۱ (۶۸۰    
۲ (۷۲۰  
۳ (۸۴۰    
۴ (۹۲۰ 

 چند ژول است؟ C2شده در خازن ذخيرهبا توجه به مدار شكل زير، مقدار انرژی  -166

۱(/0 1  
۲(/0 2  
۳(/0 3  
۴(/0 4

)167تا  163سؤاالت (3فيزيك
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گر كليد. اند ها مشابه  ی خازن رو، همه در مدار روبه -167  شود؟ چند برابر می C2را ببنديم، بار خازن K2را باز و كليد K1ا

۱(1
3      

۲(3
2  

۳(2
5      

۴(5
4 

 
كنش - 168 هـا وجـود  راه مناسبی برای وقـوع آن ............كند، اما از ديد  بينی می ها را پيش امكان وقوع آن ............وجود دارند كه  ............های  وا

 .ندارد

  اندكی ـ ترموديناميک ـ سينتيک) ۲    اندكی ـ سينتيک ـ ترموديناميک) ۱
 بسياری ـ ترموديناميک ـ سينتيک) ۴  بسياری ـ سينتيک ـ ترموديناميک) ۳

كنش -169 A(g):نمودار تغييرات غلظت برحسب زمان در وا B(g) C(g)2 2  تواند باشد؟ م صورت میبه كدا 

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (   
 است؟ نادرستكدام عبارت  - 170

كنش) ۱   .رسد صفر، بلكه به مقدار ثابتی می  ها پس از مدتی نه به هايی وجود دارند كه سرعت آن وا
كنش كامل شده است هنگامی) ۲ كنش در پايان فرايند به صفر برسد، وا   .كه سرعت وا
كنش) ۳   .يابد ها كاهش می در آغاز سريع هستند ولی با گذشت زمان سرعت آنها  شمار اندكی از وا
كنش) ۴  .كنند های شيميايی با سرعت ثابتی پيشرفت می شمار اندكی از وا

كنش سوختن گاز اتان، سرعت متوسط مصرف يا توليد شدن كدام ماده از بقيه كم - 171  تر است؟ در وا

۱(C H2 6  ۲(O2  ۳(CO2  ۴(H O2 

كــنش -172 گــر در وا Alا O (s) HF(aq) NaOH(aq) Na AlF (s) H O(l)2 3 3 6 2     ســرعت متوســط مصــرف شــدنHF برابــر

/ mol.s 10 01  باشد، سرعت متوسط تشكيلH O2 چند مول بر دقيقه است؟ 

۱(/0 63    ۲(/0 54    
۳(/0 45    ۴(/0 36 

كنشی  های مختلف درباره زمانآزمايش را در  يکهای تجربی  رو، داده جدول روبه - 173 SO:وا (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  دهد نشان می .
 ترتيب از راست به چپ كدام اعداد را بايد قرار داد؟ به yو  xجای  به

۱(/0 0/ـ 25 2      
۲(/0 0/ـ075 025  
۳(/0 0/ـ325 3      
۴(/0 0/ـ3 2   
  

[O ]

mol.L

2
1 [SO ]

mol.L

2
1 زمان 

/0 4  /0 4  t1  
x  /0 25  t2  
y  /0 2  t3  

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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كنش، ۲۰پس از گذشت . دهيم گرم كلسيم كربنات خالص را حرارت می ۲۰۰ -174 كـنش . شود آن تجزيه می %10ثانيه از شروع وا سرعت متوسط وا

mol.minچند 1 است؟, ,(Ca C O g.mol )140 12 16    

۱(/0 6  ۲(/0 5  ۳(/0 4  ۴(/0 3  

كنش فرضی شكل - 175 A(g)های مقابل، پيشرفت وا B(g) را در ظرفی به حجمL2 گر هر گوی معادل. دهد می نشان 0/ا ی  مول از مـاده 04

كنش در فاصله mol.Lدقيقه برحسب ۴۰الی  ۲۰ی زمانی  مورد نظر باشد، سرعت متوسط وا .s1 1  كدام است؟ 

۱(310    

۲(210  

۳(110    

۴(410   
كنش  رو، با توجه به نمودار روبه -176 Nسرعت متوسط وا O (g) NO (g) O (g)2 5 2 22 4  برحسب مول بر ليتر بر ثانيه كدام است؟ 

۱( 24 10    

۲( 42 10   

۳( 55 10    

۴( 52 10 

كنش تجزيه - 177 1/از KNO3ثانيه مقدار ۶در مدت  C500ی پتاسيم نيترات در دمای باالی در وا 0/مول به 4 مقدار گـاز . مول رسيده است 8
 چند مول است؟ آزاد شده در همين مدت زمان

۱(/0 175  ۲(/0 7  ۳(/17 5  ۴(/1 05  
كنش - 178  ها در دمای باالتر چيست؟ علت افزايش سرعت وا

  افزايش تعداد برخوردهای مولكولی در واحد زمان) آ
  تر بيشكاهش آنتالپی و آزاد شدن گرمای ) ب
كنش تأمين انرژی فعال) پ   ها دهنده سازی مورد نياز وا
كنش تبديل آسان) ت   سازی ی فعال با كاهش انرژی فعال ها به پيچيده دهنده تر وا
  آ و پ) ۴  پ و ت) ۳  ب و پ) ۲  آ و ب) ۱

تر است؟  تمال وقوع چنين انفجاری بيشدر كدام مكان اح. ی نشاسته از آرد گندم، انفجار مهيبی رخ داده است ی توليدكننده در يک كارخانه -179
  چرا؟

  .تر است های گندم با هوا بيش انبار گندم ـ سطح تماس دانه) ۱
  .تر است های آرد با هوا بيش انبار آرد ـ سطح تماس دانه) ۲
  .تر است انبار گندم ـ ماهيت گندم برای سوختن مناسب) ۳
  .تر است انبار آرد ـ ماهيت آرد برای سوختن مناسب) ۴

كنش با توجه به داده - 180 NO(g):های جدول زير، كه در بررسی وا H (g) N (g) H O(g)2 2 22 2 2    به دست آمده است، مقدارx  برابـر
  چند مول بر ليتر است؟

۱(/0 1  
۲(/0 2  
۳(/0 3  
۴(/0 4  

كنش فرضی رو كدام مطلب را درباره شكل روبه -181 Aی وا B كند؟ بيان می 

  گذشت زمانكاهش تعداد برخوردها با ) ۱

H] ی آزمايششماره (g)]2 [NO(g)] كنش  سرعت وا
١  /0 1 /0 1  /

31 23 10  
٢  /0 2 /0 1  /

32 46 10  
٣  /0 1 /0 2  /

34 92 10  
٤  /0 3 x /

21 48 10  
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كنش در دمای ثابت) ۲   اثر تغيير فشار بر سرعت وا
كنش افزايش تعداد مولكول) ۳   ها در حال انجام وا
كنش) ۴   بررسی پيشرفت وا

  

كنش تجزيه در جدول زير، داده - 182 NOی های تجربی مربوط به وا (g)2 سرعت متوسـط توليـد. بر اثر گرما داده شده استO (g)2 سـرعت ،
NOمتوسط مصـرف (g)2  كـنش كـنش برحسـب در ده ثانيـه) ترتيب از راسـت بـه چـپ بـه(و سـرعت متوسـط وا ی سـوم از آغـاز وا

mol L min1 1   اند؟ كدام  NO (g) NO(g) O (g)2 22 2  

  ٥٠  ٣٠  ٢٠  ١٥  ١٠ ٥ ٠ (s)زمان
[NO ]( mol L )2 1

2 10    /4 1 /3 1 /2 5 /2 1 /1 8  /1 4  ١  

[O ]( mol L )2 1
2 10    /0 0  /0 5 /0 8  /1 0  /1 15 /1 35 /1 55 

۱(/1 2 ،/2 4 ،/1 2    ۲(/0 012 ،/0 012 ،/0 024  
۳( /0 012 ،/0 024 ،/0 012    ۴(/1 2 ،/1 2 ،/2 4  

 
 
 

 ، )٢٠٢تـا  ١٩٣ی  ، شماره٣شيمی (٢و زوج درس) ١٩٢تا١٨٣ی، شماره٢شيمی(١داوطلب گرامی، لطفاً از بين سؤاالت زوج درس:توجه
 .را به انتخاب خود پاسخ دهيد فقط يک سری

  
  

  
 است؟ نادرستكدام عبارت  - 183

  .ديگرند های يک عنصر مشابه يک اتمی  ی اتمی دالتون، همه مطابق نظريه) ۱
  .دانست ی كاينات می تالس فيلسوف يونانی، چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را سازنده) ۲
  .كنند ی فلوئورسنت، نور سبز رنگی ايجاد می پرتوهای كاتدی در اثر برخورد با يک ماده) ۳
كنده شده هستند كه درون فضای ابرگونههايی با بار منفی  ها ذره براساس مدل اتمی تامسون، الكترون) ۴  .اند ای با بار مثبت پرا

ی مـدل اتـم  انجام شد و بـه ارائـه............. ی پرتوهای آلفا است كه توسط  وسيله ی نازک طال به رو مربوط به آزمايش بمباران ورقه شكل روبه -184
 .منجر شد............. 

    ای تامسون ـ هندوانه) ۱
  ای وانهرادرفورد ـ هند) ۲
    دار تامسون ـ هسته) ۳
 دار رادرفورد ـ هسته) ۴

گر عنصر  - 185 /و جرم اتمی ميانگين آن A21و A20دارای دو ايزوتوپ Aا amu20 پايدارتر است و درصـد فراوانـی ............. باشد، ايزوتوپ  6
 .است............. برابر تر  ايزوتوپ سنگين

۱(A20 ۲  ۴۰ـ(A20 ۳  ۶۰ـ(A21 ۴  ۴۰ـ(A21 ۶۰ـ 

 كدام است؟ Mعدد اتمی عنصر . شود ختم می d43به M2آرايش الكترونی يون - 186

۱ (۲۴  ۲ (۲۲  ۳ (۲۸  ۴ (۲۶ 

n)مجموع عددهای كوانتومی اصلی و اوربيتالی - 187 l) ترين الكترون اتم برای بيرونیCu29 كدام است؟ 

۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۶ 

 .الكترون وجود دارد ............ی ظرفيت آن،  است و در اليه ............ی  جزو عنصرهای دسته ............اتم  - 188

۱(Sb51  ـp  ۲  ۵ـ(Br35  ـp  ۳  ۱ـ(Mn25  ـs  ۴  ۲ ـ(V23  ـd  ۳ـ  
 .است ...........برابر ) ب(و برای شكل  ...........برابر ) آ(هستند كه مقدار آن برای شكل  ...........انتومی ی عدد كو دهنده رو، نشان های روبه شكل - 189

۱(lm ، 1
2 ، 1

2    

 گرما

)192تا  183سؤاالت ( 2شيمي 
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۲(sm ، 1
2 ، 1

2  

۳(lm ، 1
2 ، 1

2    

۴(sm ، 1
2 ، 1

2  

 ؟نداردهای امروزی مطابقت  كدام قسمت از مدل اتمی بور، با دانسته -190

  .ای مستقيم دارد ی آن از هسته، رابطه انرژی الكترون با فاصله) ۱
  .قرار دارد) حالت پايه(ترين تراز انرژی ممكن  الكترون معموالً در پايين) ۲
  .كند شكل به دور هسته گردش می ای الكترون در اتم هيدروژن، در مداری دايره) ۳
 .توان آن را از حالت پايه به حالت برانگيخته انتقال داد یبا دادن مقدار معينی انرژی به الكترون م) ۴

 ترتيب كدام است؟ به Aی  و بار الكتريكی صفحه) ۲(و ) ۱(با توجه به شكل زير نوع پرتوهای  - 191

    آلفا ـ گاما ـ مثبت) ۱
  بتا ـ گاما ـ منفی) ۲
    آلفا ـ بتا ـ مثبت) ۳
  بتا ـ آلفا ـ منفی) ۴

ها  سطح انرژی زيراليه ............ها در اتم هيدروژن است و در شكل  مربوط به سطح انرژی زيراليه ............رو، شكل  های روبه با توجه به شكل -192
 .بستگی دارد lو  nبه دو عدد كوانتومی 

    آ ـ آ) ۱
  آ ـ ب) ۲
    ب ـ آ) ۳
  ب ـ ب) ۴
  

  
 

  . ............جز  گذارد، به ی شيميايی تمام اطالعات زير را در اختيار می يک معادله -193
كنش) ۱ كنش فرمول شيميايی مواد شركت) ۲  ها ها و فراورده دهنده حالت فيزيكی وا   كننده در وا
كنش) ۳ كنش) ۴  ها دهنده چگونگی و ترتيب مخلوط كردن وا   شرايط الزم برای انجام وا

كنش می ............هر مول از آن با . پيوند كوواالنسی است ............د دارای مولكول فسفر سفي -194 كسيژن وا را به  ............دهد و مولكول  مول گاز ا
  .پيوند كوواالنسی است ............آورد كه دارای  وجود می

كسيد ـ ده (IV)شش ـ پنج ـ فسفر ) ۱ كسيد ـ شانزده (V)شش ـ پنج ـ فسفر ) ۲  ا   ا
كسيد ـ شانزده (V)چهار ـ چهار ـ فسفر ) ۳ كسيد ـ ده (IV)چهار ـ چهار ـ فسفر ) ۴  ا   ا

كنش درست معرفی  - 195   است؟ نشدهدر كدام گزينه، نوع وا
كنش قلع با هيدروكلريک اسيد) ۲    تركيب: بسپارش اتن) ۱   تركيب: وا
كنش گاز كلر با محلول پتاسيم برميد) ۳ كنش ) ۴  جايی يگانه جابه: وا   جايی دوگانه جابه: فسفريک اسيد با محلول كلسيم هيدروكسيدوا

كنش، پس از موازنه، مجموع ضريب -196 كنش های مولی فراورده در كدام وا  تر است؟ های ديگر بزرگ ها در مقايسه با وا

۱(CH OH(g) 3  ۲(HgO(s)   ۳(Al (SO ) (s) 2 4 3  ۴(PbO (s) 2  
  .استفاده كرد ............و  ............های  توان از محلول ، می............برای شناسايی يون  -197

۱(Ag ۲  ـ سديم كلريد ـ پتاسيم نيترات(Ag ـ سديم كلرات ـ پتاسيم كرومات  

۳(Pb 2 ۴  ـ سديم نيترات ـ پتاسيم كرومات(Pb 2 ـ سديم يديد ـ پتاسيم كرومات 

)202تا  193سؤاالت ( 3شيمي 
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كنش با مقدار كافی گاز هيدروژن، (III)گرم آهن  ۴۰ - 198 كسيد ناخالص در وا 5/ا نسبت جرم ناخالصی جامـد اوليـه بـه . كند گرم آب توليد می 4

كنش نمی اخالصین(جرم خالص آن كدام است؟  Feدهند، ها با گاز هيدروژن وا , O , H g mol 156 16 1    ( 

۱ (۴    ۲(/1 5  
۳(/2 5    ۴(/1 33  

جـرم خـواهيم داشـت؟در يک ظرف بدون سـرپوش، چنـد درصـد كـاهش ) كرومات ی آمونيوم دی تجزيه(با انجام آزمايش كوه آتشفشان  -199
, , ,(Cr O N H g mol )152 16 14 1      

۱(/18 25%  ۲(/39 68%  ۳(/42 73%  ۴(/53 37% 

200- /37 P)گرم فسفر سفيد 2 P)تقريباً شامل چند اتم فسفر است؟ 4( g mol )131    

۱(/  222 40 10  ۲(/  222 00 10  ۳(/  231 80 10  ۴(/  237 22 10  

1/در -201 gنمونـه آب برحسـب چگالی اين. مول آب وجود دارد ۴۹درصد ناخالصی است،  ۳۰ليتر از يک نمونه آب دريا كه شامل  2

cm3  كـدام

H)است؟ O g mol )1
2 18    

۱(/1 12  ۲(/1 39  ۳(/0 95  ۴(/1 05  
0/ليتر محلول ميلی ۴۰۰ - 202 گـر . شـود كنيم و رسـوب تشـكيل می ليتر محلول پتاسيم كرومات اضافه مـی ميلی ۱۰۰موالر نقره نيترات را به  02 ا

38پوشی باشد و در ظرف مقداری محلول پتاسيم كرومات با غلظت پذيری اين رسوب قابل چشم انحالل 10  مـوالر بـاقی بمانـد، غلظـت
  مات در كدام گزينه درست آمده است؟ی محلول پتاسيم كرو اوليه

۱(/0 0/)۲  موالر 04 0/)۳  موالر 08 0/)۴  موالر 12   موالر 1
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