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 آمده است؟ نادرستند واژه داخل كمانك معني چ .1
) دريا: شط) (ذات: كُنه) (با يكديگر جنگيدن: محاربه) (ستايش: ثنا) (آباداني خواستن: استبداد(
 ) درختي در آسمان هفتم: المنتهي  سدر۟ه) (خوشحالي: مسرور) (پراكندگي: تشتّت(

 پنج 4 چهار 3 سه 2 دو 1
  2 صحيح گزينهٔ 

  : ها معني درست واژه
  )آباداني خواستن: استعمار(خودرأيي، خودسري : استبداد

  رود بزرگ: شط
 )شادي، خوشحالي: سرور(شاد، خوشحال : مسرور

  
 اماليي وجود دارد؟ غلطها  واژه در كدام گروه .2

 غلط، تألّل و تأمل تلفظ بي رخسارة پرفروغ، 1
 ار، غايت و نهايتتشنه و عطشان، دزد و طرّ 2
 تودة آهكي، خواري و عزّت، ناله و فغان 3
 احترام و اعتبار، صورتگر ماهر، نعرة توفنده 4

  1 صحيح گزينهٔ 
 .غلط اماليي وجود دارد» 1«فقط در گزينة 

  )كوتاهي كردن، بهانه آوردن(تعلّل  تألّل 

  
آوا و دقت به حروفي كه چند شكل نوشتاري  هاي هم ها، دانستن واژه براي تشخيص امالي درست واژه

    .دارند، ضروري است
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 ده به فارسي دارند؟ش شاعر آثاري ترجمه /در كدام گزينه هر دو نويسنده .3
 نزار قباني، قاآني 2 رودي، اقبال الهوري محمد حبله 1
 الممالك آويبوري، اديب 4 محمود درويش، شكسپير 3

  3 صحيح گزينهٔ 
ها به فارسي ترجمـه شـده    افرادي هستند كه آثار آن آويبورياني، محمود درويش، شكسپير و نزار قب

   .بينيم ها مي درس از ها را در متن برخي است و اين ترجمه
  ترين و شاعران و نويسندگان عرب از بزرگ: نزار قباني

ترين شاعران معاصر عرب كه عشق به سرزمين فلسـطين و اسـتقالل آن از    از بزرگ: محمود درويش
  .هاي اصلي شعر اوست مايه درون

  انگليسيشاعر : شكسپير
 .دست بود نويسندة معروف انگليسي كه در توصيف طبيعت و احساسات انساني، بسيار چيره: ريآويبو
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 است و هم رديف و جناس دارد؟» مثنوي«ر قالب كدام بيت هم د .4
ــم آن آب  1 ــر روي  بيفشــان از وضــو ب

  

ــواب    ــرم خ ــد در س ــت نمان ــه از غفل  ك
  

 بــــا چشــــم ادب نگــــر پــــدر را 2
  

 از گفتـــــــة او مپـــــــيچ ســـــــر را
  

 لب خشك و دل سوخته و ديدة تربا  3
  

ــنه   ــر تش ــود در آن ب ــال ب ــر ب ــة بح  غرق
  

ــاد    4 ــن مب ــن م ــد ت ــران نباش ــو اي  چ
  

ــاد   ــن مب ــده يــك ت ــر زن ــوم و ب ــدين ب  ب
  

  4 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

  .رديف ندارد/ آن و آب، در و سر و بر: جناس/ مثنوي: قالب: »1«گزينة 
  . جناس ندارد/ را: رديف/ مثنوي: قالب: »2«گزينة 
  .قالب شعر مثنوي نيست و رديف ندارد/ تر و بر، بر و بحر: جناس: »3«گزينة 
  مباد: رديف/ تن، من: جناس/ مثنوي: قالب: »4«گزينة 

  
  :شكل قالب مثنوي. اي جداگانه دارد قافيه ،در قالب مثنوي هر بيت

.....................................................................□ 
  

.....................................................................□ 
  

.....................................................................◊  
  

.....................................................................◊  
  

.....................................................................○ 
  

.....................................................................○ 
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 است؟ نادرستشده در مقابل كدام بيت  ية نوشتهآرا .5
 تـر دارنـد   نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست 1

  

ــا را   ــر دانـ ــد پيـ ــعادتمند پنـ ــان سـ  جوانـ
  

 )بخشي جان( 

ــده  2 ــزان چكي ــاي عزي ــه پ ــي ب  ام اشــكم ول
  

 ام خـــارم ولـــي بـــه ســـاية گـــل آرميـــده
  

 )تشبيه( 

 اين سوز سينه شمع شبستان نداشته است 3
  

 وين موج گريه سيل خروشان نداشـته اسـت  
  

 )آرايي واج( 

 هر زمان بي روي ماهي همدم آهـي شـوم   4
  

ــنم    ــة زاري ك ــاري نال ــاد ي ــا ي ــس ب ــر نف ه
  

 )جناس( 

  1 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

  .)است» تشخيص«بخشي  نام ديگر جان. (بخشي ندارد اين بيت جان: »1«گزينة 
  تشبيه  ) من مثل خار هستم(، خارم )من مثل اشك هستم(اشكم : »2«گزينة 
  آرايي واج » ش«و » س«هاي  تكرار صامت: »3«گزينة 
 جناس   آه، ماه/ يار، زار/ ياد، يار: »4«گزينة 
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 است؟ نشدهدرستي نوشته  شده در كدام گزينه به هاي مشخّص قش كلمهن .6
ــان    1 ــيد در جه ــور خوش ــاشن ــت ف  اس

  

 از ضـــعف چشـــم خفـــاش اســـت  آفـــت
  

 )نهاد - مسند( 
 خلقطاووس را به نقش و نگاري كه هست،  2

  

 از پاي زشت خـويش  خجلتحسين كنند و او 
  

 )متمم -مفعول( 
 غنچه را هاي برگسر به هم آورده ديدم  3

  

ــاع ــاد     اجتم ــه ي ــد ب ــدلم آم ــتان يك  دوس
  

 )نهاد -مفعول( 
 متفـــــق بـــــر الهيـــــتش ،جهـــــان 4

  

ــده از  ــهفرومانـــــ ــاهيتش كنـــــ  مـــــ
  

 )متمم -نهاد( 

  2 صحيح گزينهٔ 
او از (مسند اسـت  » خجل«و واژة ) كنند تحسين مي... خلق (نهاد است » خلق«واژة » 2«در بيت گزينة 

 ]).است[پاي زشت خويش خجل 
  

 مبهم است؟درستي مشخّص شده و وابستة آن صفت  در كدام گزينه هستة گروه اسمي به .7
 .زيبا بخوان شعرهر روز، يك  2 .ارزشمند را پاس بدار سخنهر  1
 از دوستش گرفت؟ مجلهزينب چند  4 .كالس، چند درخت كاشتند آموزان دانش 3

  1 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

  صفت بياني : هسته، ارزشمند: صفت مبهم، سخن: هر: »1«گزينة 
وابسـته  » هـر روز «در گـروه اسـمي   (صفت بيـاني  : هسته، زيبا :صفت شمارشي، شعر: يك: »2«گزينة 

  .) مبهم است تصف
  .) وابسته صفت مبهم است» چند درخت«در گروه اسمي (اليه  مضاف: هسته، كالس: آموزان دانش: »3«گزينة 
  .)در اين جمله صفت پرسشي است، نه مبهم» چند«(هسته : صفت پرسشي، مجله: چند: »4«گزينة 

  
كه نوع، چگونگي، شمار و مقدار اسم را به طـور نـامعين نشـان    » ...هر، چند، فالن و «هايي مثل  به واژه

 .شود صفت مبهم وابستة پيشين اسم محسوب مي. گويند دهند، صفت مبهم مي مي
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 است؟ شدهندرستي گفته  نوع وابسته در كدام گزينه به .8
 )صفت بياني(اي شكيباي شكوهمند ... / عاطفه و خشونت  مواجاي اقيانوس  1
 مبـارز، زيـن عمـل    آنگشت حيران  2

  

ــم بـــي  ــو و رحـ ــودن عفـ ــل وز نمـ  محـ
  

 )صفت اشاره( 

ــو   3 ــي را چ ــتآدم ــه دل  هف ــر ب  مه
  

ــريمن   ــمار از اهــ ــم شــ ــود كــ  ...نبــ
  

 )صفت شمارشي( 

 شــوند از تــو خرســند دوچــون ايــن  4
  

ــد    ــو خداونــ ــود ز تــ ــند شــ  خرســ
  

 )صفت شمارشي( 

  4 صحيح گزينهٔ 
اين واژه در صورتي صفت شمارشي است كه بعـد از  . هستة گروه اسمي است» دو«واژة » 4«در گزينة 

  )هسته: دو/ صفت اشاره: اين. (آن اسم آمده باشد
  : ها بررسي ساير گزينه

 صفت بياني: مواج/ هسته: اقيانوس: »1«گزينة 
 هسته: مبارز/ صفت اشاره: آن: »2«گزينة 
 هسته: مهر/ شمارشيصفت : هفت: »3«گزينة 
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 است؟ نشدهدرستي نوشته  كدام گزينه مفهوم به در .9
 )فرارسيدن فصل برداشت محصول(براي چيدن زيتون مهيا باشيد / اي دوستان كوچك ما سالم 1
اميـد بـه   (زودي كودكان سنگ ويرانتان خواهنـد كـرد    به/ ها مزدوريها و  آه اي لشكريان خيانت 2

 )پيروزي مردم فلسطين
تـرس  (از بـيم دوزخ آسـمان   / آشـيان دارد / اي بيمنـاك  چونان پرنده/ محمد در آغوش پدرش 3

 )محمد از حملة هوايي دشمن
دارد  نگـه مـي   هاي سياهش را بـراي خـود   و لكه/ پراكند در سراسر آسمان مي/ اش را روشني/ ماه 4

 )ها را تحمل كردن تنهايي سختي داشت و به بخشش و ايثار بدون چشم(
  1 صحيح گزينهٔ 

  :ها بررسي گزينه
زيتون نماد آزادي است و مهيا شدن براي چيدن زيتون يعني نزديك بـودن زمـان آزادي   : »1«گزينة 

زودي  دهـد كـه بـه    نويد ميشاعر به آزادي فلسطين از چنگ دشمن اميدوار است و (از چنگ دشمن 
  .)رسد فصل آزادي فلسطين فرامي

ها براي مقاومـت در   منظور از كودكان سنگ مردم مبارز فلسطين است كه تنها سالح آن: »2«گزينة 
  .برابر دشمن، سنگ است

  .منظور از دوزخ آسمان، حملة هوايي دشمن به فلسطين است: »3«گزينة 
هـا را نـزد خـود     ها و رنج بخشند و سختي يكي خود را به همگان ميافراد ايثارگر خوبي و ن: »4«گزينة 
 .كشند تنهايي بار آن را به دوش مي دارند و به نگه مي
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 مفهوم يكساني دارد؟» تا شقايق هست زندگي بايد كرد«كدام گزينه با جملة  .10
 رود پاي سپيداري تا فروشويد اندوه دلي مي/ شايد اين آب روان/ آب را گل نكنيم 1
 نكند اندوهي، سر رسد از پس كوه/ و چه اندازه تنم هشيار است/ من چه سبزم امروز 2
 ...مهرباني هست، سيب هست، ايمان هست / زندگي خالي نيست 3
 تنهايي من نازك ترك بردارد چينيكه مبادا / نرم و آهسته بياييد/ آييد به سراغ من اگر مي 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

 .هاي زندگي را براي ديگران ناگوار نكنيم امكانات و خوشي: »1« گزينة
 اش به غم و اندوه گراني شاعر از بدل شدن خوشحالين: »2«گزينة 
هاي كوچكي مثل مهرباني، سيب و شقايق وجـود دارد، بايـد    تا وقتي در زندگي حتي زيبايي: »3«گزينة 

 )مفهوم با شعر سؤال هم. (از زندگي كردن لذت برد
  .كند شاعر، تنهايي خود را بيان مي: »4«زينة گ



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی ترجمه الّسفرة العلمیة الدرس الّتاسع 11

 مقدماتی ترجمه فی الّسفر الدرس الّسادس 11

 پیشرفته ترجمه أرض اهلل واسعة الدرس الّسابع 11

 پیشرفته ترجمه الحکم الدرس العاشر 11

 پیشرفته مفهوم الحکم الدرس العاشر 11

 مقدماتی قواعد الّصداقة الدرس الخامس 11

 پیشرفته قواعد االعتماد علی الّنفس الدرس الّثامن 11

 پیشرفته قواعد أرض اهلل واسعة الدرس الّسابع 11

 مقدماتی قواعد الّصداقة الدرس الخامس 11

 پیشرفته قواعد الّصداقة الدرس الخامس 12
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 مونَعلَي سوفعلونَ مع اهللاِ إلهاً آخَر فَذين يجالّ: جمة درست را مشخّص كنيدتر .11
  .دانستپس خواهند  ،خود، خداي ديگري قرار دهند پروردگاركه همراه با  آنان 1

  .نستخواهد دا ،ديگري قرار دهد پروردگار ،كه همراه با خداوند كسي 2

  .دانستپس خواهند  ،پروردگار خود را قرار دهند ،كه همراه با خداوند كساني 3

  .دانستخواهند پس دهند،  پروردگار ديگري را قرار مي ،كه همراه با خداوند كساني 4

  4 صحيح گزينهٔ 
» 3«و در گزينـة  ) قرار دهد، خواهد دانسـت ، كسي كه(» 2«، در گزينة )پروردگار خود(» 1«در گزينة 

  .اند موارد نادرست...) پروردگار خود (
 خواهند دانست: سوف يعلَمونَ/ دهند قرار مي: يجعلونَ/ كساني كه: الّذين

  

 ال أقولُ لَكُم عندي خَزائن اهللاِ و ال أَعلَم الغَيب: ترجمة درست را مشخّص كنيد .12
  .دانم هاي خداوند نزد من است و من پنهان را نمي ينهگويم به شما كه گنج نمي 1

  .دانم هاي خداوند نزد من است و من آن هستم كه پنهان را مي من نگفتم كه گنجينه 2

  .دانم دانم و من پنهان را نمي هاي خداوند را براي شما مي گويم كه گنجينه من نمي 3

  .دانستم هاي خداوند نزد من است و من پنهان را مي گويم به شما كه گنجينه نمي 4

  1 صحيح گزينهٔ 
» 4«و در گزينـة  ) دانـم  بـراي شـما مـي   (» 3«، در گزينـة  )دانـم  نگفتم، آن هستم، مي(» 2«در گزينة 

  .اند موارد نادرست) دانستم مي(
 دانم نمي: أَعلَمال / نزد من است: عندي/ گويم نمي: ال أقولُ

   



 13

13. ن الصيحيحع: 
1 ريبقَ صر اهللاِنّ نَإرُ اهللاِ أال متيٰ نَص:  بدان كـه يـاري خـدا     ،رسد فرا مي چه زمانيياري خداوند

  .نزديك نيست
 شرسـاند و بسـيار   كمش سـود مـي   ،سخن چون داروست :لٌتفَع و كثيرُه قاليله ينواء قَدالكالم كال 2

  .كشنده است
3  دعصميعالج دوابل و الججهـا بـاال رفتنـد و دانشـمند      همگي از كـوه  :عالَماً جديداً و فَرِحوا كثيراً و

  .جديدي يافتند و بسيار خوشحال شدند
  .ها و نور ديده است زندگي دل ،شك علم بي :بصاراألَ القلوبِ و نور يا۟هُم حإنّ العل 4

  2 صحيح گزينهٔ 
) نور ديـده (» 4«در گزينة و ) دانشمند جديدي ،ها كوه(» 3«، در گزينة )نزديك نيست(» 1«در گزينة 

  .اند موارد نادرست
  :ها ترجمة درست ساير گزينه

  .نزديك استبدان كه ياري خداوند : ... »1«گزينة 
  ...جديدي يافتند  جهانباال رفتند و  كوههمگي از : »3«گزينة 
 .است ها ديدهها و نور  شك علم، زندگي دل بي: »4«گزينة 

  

14. ن الصيححيع: 
1 خَ ۟هٍتَفَكُّر ساعيرٌ مسن۟هًن عباد۟هِ س يك ساعت انديشيدن بهتر از عبادت هفت سال است: بعين.  
 دستي را دارد و خيانت تهي به دنبالامانت روزي بسيار : قرَالفَ جلبتَ ۟هُقَ و الخيانَالرِّز بمان۟هُ تَجلاألَ 2

  .به دنبال دارد
  .كند هر كس دشمني كاشت قطعاً زيان برداشت مي: وانَ حصد الخُسرانَمن زرع العد 3
4 ع موعد تسالم۟ه؟لذي ينيۭ هٰلَيم براي ما عالمت نيست؟مهاي چش اشك اين :نا الع  

  4 صحيح گزينهٔ 
) كنـد  ، برداشت مـي قطعاً(» 3«و در گزينة ...) روزي بسيار (» 2«گزينة ، در )هفت سال(» 1«در گزينة 

  .اند موارد نادرست
  :ترجمة درست موارد نادرست

  )هفت: سبع۟ه(هفتاد سال : بعين سن۟هًس: »1«گزينة 
  .)آورد دستي مي تهي ،آورد و خيانت روزي مي ،امانت. (معادلي در جملة عربي ندارد» بسيار«: »2«گزينة 
 .)رو كرددهركس دشمني كاشت، زيان . (معادلي در جملة عربي ندارد» قطعاً«: »3«گزينة 
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 :لهذا البيت عين المناسب .15
 تن آدمي شريف است به جان آدميت«

  

 »نه همين لباس زيباست نشان آدميت
  

1 لم خَالعزائن والو مها السزين۟هُ 2 .فتاح ر ن زين۟هِالباطنِ خيرٌ مالظّاه.  
  .جرِ بال ثمرٍالعالم بال عملٍ كالشَّ 4 .عم۟هٌ من اهللااسِ إليكم نحوائج النّ 3

  2 صحيح گزينهٔ 
) ظـاهر اسـت   ييدرون بهتـر از زيبـا   ييزيبـا (» 2«در گزينـة   ؟مناسب بيت فارسي استگزينه كدام 

  .مفهومي معادل بيت فارسي بيان شده است
  :ها ترجمة ساير گزينه

  .هايي است و كليد آن سؤال كردن است گنجينهعلم : »1«گزينة 
  .نيازهاي مردم به شما نعمتي از جانب خداست: »3«گزينة 
 .دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون ميوه است: »4«گزينة 

  
 :أطالخعين  .16

 شراء ≠ع بي 2  يكذب ≠ دقُيص 1
 غلشُ =نَ۟ه مه 4  جاء ≠ أَتيٰ 3

  3 صحيح گزينهٔ 
  .هستندو مترادف » آمد«هر دو به معناي » جاء«و » تيأَ«

  :ها بررسي ساير گزينه
 گويد دروغ مي ≠گويد  راست مي: »1«گزينة 
 خريد ≠فروش : »2«گزينة 
  شغل =شغل : »4«گزينة 

 :حيحصعين ال .17
  .قبل ساع۟هٍم اب رجعوا إلي صفوفهلّالطّ 2 .همابلتانِ يكتُبانِ واجالعاق البِنتانِهاتانِ  1
  في المدرس۟هِ؟ تَحضُرلماذا  ،يا أُميۭ 4 .ن حول علم الكيمياءالبات تَسألالطّ 3

  2 صحيح گزينهٔ 
 .ها هستند صورت صحيح فعل) تحضرين(» 4«در گزينة  و )لْنيسأَ(» 3«در گزينة  ،)بانِكتُتَ(» 1«در گزينة 
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  :أالخطعين  .18
1 كتضَح 

 عينقطَتَ 2 أَضْحك  ⎯⎯⎯  مضارع   
  ال تَقطَعين ⎯  نفي   

 ونَتَلبس 3
كْنا ملَ 4  والَبِس ⎯⎯  ماضي   

  نَملك ⎯⎯⎯  مضارع   

  3 صحيح گزينهٔ 
 .است» تُملَبِس«فعل مضارع دوم شخص جمع است، بنابراين فعل ماضي مناسب » تَلبسونَ«

  

 :ريفيها جمع تكس ما جاءر۟ه عين عبا .19
1  صابيحالعلماءنَ 2  .رضِاألَ مب نَرْجِعحن ساهللا شاء  نْإ ساع۟هٍ عد.  

  .سانهم في لآد طايا ابنِر خَكثَأَ 4 .نفسهمما ظَلَمناهم ولكن ظَلَموا أَ 3

  2 صحيح گزينهٔ 
 .جمع مكسر هستند) خطايا(» 4«در گزينة و ) نفسأَ(» 3«در گزينة  ،)مصابيح ،العلماء(» 1«در گزينة 

  

 :في الفعل الخطأعين  .20
  .سين علي الكُرسيجلك تَتُرضِ و والدلس علي األَأنت تَج 1

  !ولُ الحقّ؟نت تَقأَ خيۭ أَيا أَ :قولُ ليۭختي تَأُ 2

  رس؟من فَهِم الد :م۟هُ و سألَتعلّمجاءت ال 3

  .ولُ الحقّيۭ يقدقولُ الحقَّ و والأنا أَ 4

  1 صحيح گزينهٔ 
  .است »تَجلس«نادرست است و صورت صحيح آن  »والد۟ه«براي  »سينجلتَ«در اين عبارت كاربرد فعل 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی متن همه چیز در دست تو: 3درس  معاد: 1فصل  12

 پیشرفته ترکیبی روزی که اسالم کامل شد: 5درس  راهنماشناسی: 3فصل  11

 پیشرفته متن نردبان آسمان: 6درس  راه و توشه: 4فصل  13

 مقدماتی متن یک فرصت طالیی: 7درس  راه و توشه: 4فصل  14

 پیشرفته آیه دو سرمایه گرانبها: 21درس  اخالق: 5فصل  15

 مقدماتی حدیث ارزش کار: 21درس  اخالق: 5فصل  16

 پیشرفته آیه ها کلید گنج: 23درس  اخالق: 5فصل  17

 پیشرفته آیه ما مسلمانان: 24درس  جامعه اسالمی: 6 فصل 12

 مقدماتی متن ما مسلمانان: 24درس  جامعه اسالمی: 6فصل  12

 پیشرفته متن الن اس حق  : 25درس  جامعه اسالمی: 6فصل  31

 

 شاهرخ معماری یجناب آقا: های آسمان پيامسرگروه دپارتمان 



 17

  

 آيند؟ نگام ورود بهشتيان به بهشت، چه كساني به استقبال آنها ميدر ه .21
  فرشتگان 4 مؤمنان 3 امامان 2 پيامبران 1

  4 صحيح گزينهٔ 
بال آمـدگويان بـه اسـتق    و فرشـتگان خـوش   شـود  در هنگام ورود بهشتيان، درهاي بهشت گشوده مـي 

 .آيند مي مؤمنان
  

 ... تَفعـل فَمـا بلَّغـت رِسـالَتَهۥ     يا اَيها الرَّسولُ بلّغ ما اُنزِلَ الَيك من ربِّك و ان لَـم آية نوراني  .22
 دربارة چه موضوعي است و در كجا بر پيامبر نازل شد؟

 غديرخم -)ع(انشيني حضرت علي ج 2 غديرخم -هاي حضرت علي فداكاري 1
  مكه -)ع(جانشيني حضرت علي  4 مكه -دعوت مردم به توحيد 3

  2 صحيح گزينهٔ 
نـازل  ) ص(، در محلي به نام غديرخم، بر پيامبر اكرم )آخرين حج پيامبر(اين آيه در بازگشت از حج 

پس از خـودش  ) ع(علي دهد كه خبر جانشيني حضرت  شد و خداوند در اين آيه به پيامبر دستور مي
 .را اعالم نمايد

  

 ؟نيستدر كدام يك از موارد زير نماز باطل  .23
 .نماز خواندن با لباسي كه مقداري از موي گربه روي آن باقي مانده است 1
 .نماز خواندن با لباسي كه بخشي از آن غصبي است 2
 .نماز خواندن با لباسي كه قسمتي از آن از پوست گاو تهيه شده است 3
  نماز خواندن مردان با حلقة طال 4

  3 صحيح گزينهٔ 
تهيه شده باشـد صـحيح    گوشت حرامنماز خواندن با لباسي كه از پوست، مو يا اجزاي ديگر حيوانات 

همراه نمـازگزار باشـد، نمـاز او    ) مانند مو(هاي كوچكي از اجزاي اين حيوانات  نيست و حتي اگر بخش
اگر لباس نمازگزار غصبي باشد و حتي اگر دكمه و يا تنها بخشي از لباس نمازگزار غصـبي  . باطل است

د براي مردان حرام اسـت و  نر يا گردنبمانند انگشتطال استفاده از زيورآالت  .باشد نمازش باطل است
 .شود استفاده از اين وسايل در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان مي
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 يك از فوايد روزه اشاره دارد؟ به كدام» شنيدن كي بود مانند ديدن«المثل  ضرب .24
 تقويت تقوا 2  تقويت صبر 1
  حفظ سالمتي 4  توجه به محرومان 3

  3 صحيح گزينهٔ 
همـه ماننـد    ]در اين ماه[خداوند بلندمرتبه روزه را بر همه واجب كرد تا «: فرمايد مي) ع(امام صادق 

هم باشند و ثروتمندان نيز مزة گرسنگي را بچشند و با گرسنگان و فقيران مهربـان شـوند و بـه آنـان     
 .ارددر اين ماه اشاره د» توجه بيشتر به محرومان«المثل به  لذا اين ضرب» .كمك كنند

  

ا تَرَكت كَلّا انَّها مهم الموت قالَ ربِّ ارجِعونِ لَعلّي اَعملُ صالحاً فيحتّيٰ اذا جاء اَحدآية شريفة  .25
 به چه كساني اشاره دارد؟ ...كَلم۟هٌ هو قائلُها 

 .دهند كساني كه هنگام سخن گفتن رعايت آداب و حدود شرعي را انجام نمي 1
 .دهند دليل از دست مي گي را بيدهاي زن دانند و فرصت ارزش واقعي عمر خود را نمي كساني كه 2
 .شوند كساني كه هنگام مرگ، با سالم و درود فرشتگان و مژده دادن به بهشت، روبرو مي 3
  .كنند كساني كه پشت سر ديگران بدگويي مي 4

  2 صحيح گزينهٔ 
دليـل   هاي زندگي را بي دانند و فرصت عمر خود را نمياين آيه در مورد كساني است كه ارزش واقعي 

  .روند دهند و با دست خالي از اين دنيا مي از دست مي
. برگـردان  ]بـه دنيـا  [گويد پروردگارا؛ مرا  رسد، مي مي هنگامي كه مرگ يكي از آنها فرا« :ترجمة آيه

 »...اي را كه ترك كرده بودم به جاي آورم  شايد، كارهاي شايسته
  

 كسب مال حرام چه پيامدي به همراه دارد؟) ع(اساس فرمايش امام رضا بر  .26
 نيازي از ديگران بي 2  مستجاب نشدن دعاها 1
  خرج كردن در راه نادرست 4  بركتي مال حرام بي 3

  3 صحيح گزينهٔ 
شـود  مالي كه از راه حرام به دست آيد، زياد نخواهد شد و اگر هـم زيـاد   «: فرمايند مي) ع(امام رضا 

 ».بركتي نخواهد داشت
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 چه پيامي به همراه دارد؟ ادعوني اَستَجِب لَكُم و قالَ ربكُمآية شريفة  .27
 اهميت روزه 2  اهميت دعا 1
  النّاس اهميت حق 4  اهميت نماز 3

  1 صحيح گزينهٔ 
خـود را از  هاي  خواهد دعا كنند و خواسته قدري اهميت دارد كه خداوند از بندگانش مي دعا كردن به
  .او بخواهند
 ».بپذيرم ]دعاي شما را[تا  ]دعا كنيد[مرا بخوانيد : پروردگارتان گفت«: ترجمة آيه

  
چـه كسـاني را از چـه كـاري      ...نَـ۟هً مـن دونكُـم    ا الَّذين آمنوا التَتَّخذوا بِطاهيا اَيآية شريفة  .28

 كند؟ مي نهي
 جنگ با دشمنان -مسلمانان 2 دينان خود دوستي با غير هم -مسلمانان 1
  دينان خود دوستي با غير هم -مؤمنان 4 جنگ با دشمنان -مؤمنان 3

  4 صحيح گزينهٔ 
اي كساني كه ايمـان آورديـد،   «: فرمايد عمران دربارة دشمنان اسالم مي سورة آل 118خداوند در آية 

كنند آنهـا دوسـت    تاهي نميراز انتخاب نكنيد، آنها از هيچ فسادي نسبت به شما كو از غيرخودتان هم
نچـه در دلهايشـان    دشمني از گفتار و كالمشـان آشـكار اسـت و آ   . دارند شما در رنج و زحمت باشيد

 ».تر است دارند، بزرگ پنهان مي
  

 و اهل سنّت دربارة آن با هم اختالف نظر دارند، چيست؟ شيعيانترين موضوعي كه  اصلي .29
 نحوة خواندن نماز 1
 )ص(پس از رحلت پيامبر اكرم  جانشيني و خالفت 2
 احكام ديني 3
  به پيامبري) ص(چگونگي برگزيده شدن حضرت محمد  4

  2 صحيح گزينهٔ 
ترين موضوعي كه شيعيان و اهل سنّت دربارة آن با هم اختالف نظـر دارنـد، مسـئلة خالفـت و      اصلي

براي خودش جانشـيني  اهل سنّت معتقدند كه پيامبر . است) ص(جانشيني پس از رحلت پيامبر اكرم 
 .تعيين نفرمود
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 رود؟ كدام مورد مصداق حقّ النّفس به شمار مي .30
 دوري از گناهان 2  كمك به مردم 1
  راستگويي 4  مطالعه كردن 3

  3 صحيح گزينهٔ 
دهيم تا خودمان سالم بمانيم و بتوانيم از هر نظر رشـد خـوبي داشـته باشـيم      به كارهايي كه انجام مي

  .شود مي النّفس گفته حق
  .باشد اهللا مي حق» 2«النّاس و گزينة  حق» 4«و » 1«هاي  گزينه



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

13 Lesson 7 My Hobbies مقدماتی مکالمه 

13 Lesson 5 My City پیشرفته واژگان 

11 Lesson 3 My Nationality مقدماتی مکالمه 

13 Lesson 3 My Health مقدماتی واژگان 

15 Lesson 3 My Health پیشرفته واژگان 

13 Lesson 3 My Village مقدماتی مکالمه 

17 Lesson 3 My Village پیشرفته گرامر 

13 Lesson 3 My Health مقدماتی واژگان 

13 Lesson 5 My City مقدماتی امال 

34 Lesson 7 My Hobbies پیشرفته درک مطلب 

 

 پور حسن حسن یجناب آقا: زبان انگليسیسرگروه دپارتمان 
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31. Zahra: ………… Samira: Yes, playing tennis. 1 What do you do as a hobby?  2 Do you have any hobbies? 3 Do you like playing volleyball? 4 What do you do in your free time? 
  2 صحيح گزينهٔ 

  داريد؟ اي آيا شما هيچ سرگرمي: زهرا
  .بله، تنيس بازي كردن: سميرا

  دهيد؟ شما به عنوان سرگرمي چه كاري انجام مي) 1
  داريد؟ اي آيا شما هيچ سرگرمي) 2
  آيا شما دوست داريد واليبال بازي كنيد؟) 3
 دهيد؟ شما در اوقات فراغتتان چه كاري انجام مي) 4
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 .a) Asia is in the north.  b) Africa is in the south. c) Isfahan is in the center. d) Europe is in the east. e) Australia is in the west نمودار درست است؟با توجه به جمالت، كدام  .32
1 

 
2 

 
 

3 
 

4  
  .استراليا در غرب قرار دارد) e  .اروپا در شرق قرار دارد) d  .اصفهان در مركز قرار دارد) c  .آفريقا در جنوب قرار دارد) b  .آسيا در شمال قرار دارد) a  4 صحيح گزينهٔ 

 
north 
  west شمال

  غرب
east
 شرق

south 
 جنوب

center 
 مركز

Isfahan Europe
Africa 
Asia 

AustraliaEurope
Africa 

Asia 
Isfahan

Australia

Europe Asia 
Isfahan
Africa

AustraliaEurope
Asia 

Isfahan
Africa 

Australia
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33. A: Are you from China? B: Yes, …………  1 I'm not from China. 2 I'm Japanese. 3 I'm Chinese.  4 I'm not from Japan. 
  3 صحيح گزينهٔ 

  آيا شما اهل چين هستيد؟: الف
  .هستممن چيني بله، : ب
  .من ژاپني هستم) 2   .من اهل چين نيستم) 1
 .من اهل ژاپن نيستم) 4    .من چيني هستم) 3

  

34. Student: How do you say سرخك and سرفه in English? Teacher: ………… for سرخك and ………… for 1 .سرفه measles/ cough  2 mumps/ fever 3 measles/ sneeze  4 mumps/ cough 
  1 صحيح گزينهٔ 

  گوييد؟ مي چطوررا در انگليسي  »سرفه«و  »سرخك«: آموز دانش
  .براي سرفه coughبراي سرخك و  measles: معلم

  تب/ اوريون) 2  سرفه/ سرخك) 1
 سرفه/ اوريون) 4  عطسه/ سرخك) 3
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يـك واژه  ( ؟مـرتبط اسـت   dتـا   aيك از واژگـان   به ترتيب با كدام 3تا  1هر يك از عبارات  .35
(a .)اضافه است health advice  1) Write for a newspaper b) health problem  2) I can draw pictures. c) Journalist  3) You should get some rest. d) ability   1 c/ d/ b 2 d/ a/ c 3 c/ d/ a 4 a/ b/ d 

   3 صحيح گزينهٔ 

 
  
36. A: What's the people's job in this village?  B: …………  1 The people work in spring and summer. 2 There are a lot of people in this village. 3 They raise cows, sheep, and horses. 4 They are happy when it is rainy and snowy. 

  3 صحيح گزينهٔ 
  شغل مردم در اين روستا چيست؟: الف
  .دهند ها گاو، گوسفند و اسب پرورش مي آن: ب
  .كنند كار ميتابستان  و مردم در بهار) 1
  .افراد زيادي در اين روستا هستند) 2
  .دهند ها گاو، گوسفند و اسب پرورش مي آن) 3
  .هستند ها خوشحال وقتي هوا باراني و برفي است آن) 4
  

  توصية بهداشتي) a    نوشتن براي روزنامه) 1
  )بيماري(مشكالت سالمتي ) b    .توانم نقاشي بكشم من مي) 2
  نگار روزنامه )c    .شما بايد مقداري استراحت كنيد) 3
    d (توانايي  
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 I'm Ali. I live on Abadan. Abadan is a old city. Its famous for it's river. It is hot in summer. 1 2  2 4 3 5 4 3  وجود دارد؟) گرامري(دستوري  غلطدر متن زير چند  .37
  2 صحيح گزينهٔ 

اش  آن به خاطر رودخانـه . آبادان يك شهر قديمي است. كنم من در آبادان زندگي مي. علي هستممن 
  .هوا گرم استدر تابستان . مشهور است

  
 in Abadan  .شود استفاده مي inبراي شهرها و كشورها از حرف اضافة ) 1
 an old city  .رود به كار مي anحرف تعريف ) u ،o ،i ،e ،a(قبل از حروف صدادار ) 2
⎯شود مي It′sمخفف ) 3  It is.  

⎯شود مي itsصفت ملكي ) 4  it  رود و قبل از اسم صفت ملكي به كار مي.  It′s famous for its 
صفت ملكي

river
اسم

.   
38. Patient: I have a headache, a sore throat, and a temperature, too. Doctor: Oh, you have ………… . 1 the flu  2 a toothache 3 a hospital  4 a stomachache 

  1 صحيح گزينهٔ 
  .من سردرد، گلو درد و تب هم دارم: بيمار

  .داريد آنفلوآنزااوه، شما : پزشك
  نزاآنفلوآ) 1
  دندان درد) 2
  يك بيمارستان) 3
 دل درد) 4
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39. There are many mos--es, ch-rches, parks, and b--ldings in Isfahan. 1 qu/ e/ iu 2 ke/ a/ ui 3 ke/ u/ ie 4 qu/ u/ ui 
  4 صحيح گزينهٔ 

mosque  .دنزيادي وجود دار هاي ساختمانها و  ، پارككليساها، مساجددر اصفهان  مسجد    church كليسا    building ساختمان     
40. Reading I am Mehran. I am 35 years old and I am a teacher. My friends and I have some hobbies. I play football on Monday mornings and read books in the evenings. Milad is a doctor. He works in a hospital in Tehran. He likes climbing a mountain and watching movies in his free time on Sundays. Mahan is an engineer. He likes horse riding. He reads sports news on the Net in his free time. 

 .Milad's in Tehran and he's an engineer. 2 Mahan works in a hospital in Tehran. 3 Mehran is 35 and likes reading sports news on the Net. 4 Milad is not a teacher and likes watching movies 1 كدام جمله درست است؟ با توجه به متن
  4 صحيح گزينهٔ 

مـن  . دوسـتانم تعـدادي سـرگرمي داريـم    مـن و  . معلم هستميك ام و  ساله 35من . من مهران هستم
  .خوانم كنم و عصرها كتاب مي هاي دوشنبه فوتبال بازي مي صبح

نوردي را دوست دارد و در  او كوه. كند او در يك بيمارستان در تهران كار مي. ميالد يك پزشك است
  .كند روزهاي يكشنبه در اوقات فراغتش فيلم نگاه مي

او در اوقـات فـراغتش اخبـار ورزشـي را در     . را دوسـت دارد  سـواري  او اسـب . ماهان مهندس است
  .خواند اينترنت مي

  .ميالد در تهران است و او يك مهندس است) 1
  .كند در يك بيمارستان در تهران كار مي ماهان) 2
  .ساله است و خواندن اخبار ورزشي در اينترنت را دوست دارد 35 مهران) 3
  .كردن را دوست داردميالد معلم نيست و فيلم نگاه ) 4



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

 مقدماتی روش غربال تعیین عددهای اول: 2درس  عددهای اول: 2فصل  14
 

 مقدماتی زاویه خارجی های خارجی زاویه: 5درس  ها چندضلعی: 3فصل  12
 

 مقدماتی بردار واحد مختصات بردارهای واحد مختصات: 3درس  بردار و مختصات: 5فصل  13
 

 مثلث: 6فصل  11
های  نهشتی مثلث هم: 1درس 

 الزاویه قائم
 مقدماتی الزاویه نهشتی دو مثلث قائم هم

 

 مقدماتی میانگین ها میانگین داده: 2درس  آمار و احتمال: 8فصل  15

 

 مقدماتی های ممکن حالت های ممکن بررسی حالت: 1درس  آمار و احتمال: 8فصل  16
 

 آمار و احتمال: 8فصل  14
گیری  احتمال یا اندازه: 3درس 

 شانس
 مقدماتی گیری شانس احتمال یا اندازه

 

 مقدماتی خط و دایره خط و دایره: 4درس  دایره: 9فصل  18
 

 مقدماتی زاویه مرکزی های مرکزی زاویه: 2درس  دایره: 9فصل  19
 

 مقدماتی زاویه محاطی های محاطی زاویه: 3درس  دایره: 9فصل  55
 

 .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 
 

 

 خسرو داودی یجناب آقا: رياضیسرگروه دپارتمان 
 

https://aparat.com/v/wPpIz
https://aparat.com/v/M83ry
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 است؟ نادرستگزينه كدام  .41
  .فرد هستند ،بيشتر عددهاي اول 1

  .اول است 61عدد  2

  .، سه تاست42عدد اول هاي  تعداد شمارنده 3

 93 عـدد  ،خـورد  ، آخرين عددي كه خـط مـي  99تا  1براي تعيين عددهاي اول  ،در روش غربال 4
 .باشد مي

  4 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

  .مابقي فرد هستند ؛باشد مي 2تنها عدد اول زوج، عدد : »1«گزينة 
  . هيچ شمارندة طبيعي به جز يك و خودش ندارد، پس عددي اول است 61عدد : »2«گزينة 
42 .اول دارد ةشمارند 3: »3«گزينة  = 2 × 3 × 7 ⇒  
↓91  .)اند خورده  خط 2اعداد زوج به عنوان مضرب : (نويسيم را مي 99تا  90اعداد فرد بين : »4«گزينة    , 93  ↓ , 95  ↓ ,  97  ↓ , 99 ↓7 × 13 , 3 × 31 ,  5 × 19 , , عدد اول 3 × 33  

 )7به عنوان مضرب . (باشد مي 91خورد، عدد  آخرين عددي كه خط مي
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چنـد   ،زاويـة خواسـته شـده    ةانـداز  ،ABC السـاقين  در مثلـث متسـاوي   ،با توجه به شكل زيـر  .42
 است؟ درجه

1 5/42  

2 5/32  

3 5/22  

4 5/52   
  1 صحيح گزينهٔ 

  :با توجه به شكل زير، داريم

 AMC∆ °70 :زاوية خارجي  = 25° + A  
⇒ A = الساقين متساوي   45°  ABC∆    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   B = C = 180°−45° 2 = 135° 2 = 67/5°  ⇒? = 67/5° − 25° = 42/5°     

C

M A

B
25°

70°
?

C

M A

B
 25°

 70°
?
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 ؟شود گزينه ميكدام  ،ј⃗و  і⃗برحسب  𝟐𝐚بردار  ،با توجه به شكل زير .43
1 2і⃗ + 4ј⃗  
2 −2і⃗ − 4ј⃗   
3 4і⃗ + 2ј⃗   
4 −4і⃗ − 2ј⃗   

  3 صحيح گزينهٔ 
  :با توجه به شكل زير، داريم

  a⃗ = 21 ⇒  2a⃗ = 42 = 4і⃗ + 2ј⃗   
 ؟هستند نهشت در كدام حالت هم ،الزاوية زير هاي قائم مثلث .44

  ض ض ض 1
  ض ز ض 2
  و ز 3
  و ض 4

   3 صحيح گزينهٔ 

  
و (الزاويه در حالت برابري وتر و يك زاوية تند يا بـه اختصـار    هاي باال، دو مثلث قائم با توجه به شكل

 .نهشت هستند ، هم)ز
  

7

35°
55°
735°

 55°

7

 35°
55°
7

a⃗

a⃗  
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ميـانگين   ،هـا اضـافه كنـيم    را به آن 9و  13اگر دو عدد . باشد مي 17عدد مساوي  4يانگين م .45
 كند؟ قبلي چه تغييري ميجديد نسبت به ميانگين 

  .شود زياد مي  4  22  2  .شود واحد كم مي 2 1
 .كند تغيير نمي 4  .شود زياد مي  6   22  3

   1 صحيح گزينهٔ 

عدد 4ميانگين   = = 4 مجموع 4 عدد 17 ⇒ مجموع 4 عدد = 4 × 17 = 68  
= ميانگين جديد = 6 9+13+(مجموع 4 عدد) 68+22 6 =  90  6 = 15  

 .شود واحد نسبت به ميانگين قبلي كم مي 2ميانگين جديد 
  

 ظاهر شود؟» رو«يك بار و سكه، چقدر احتمال دارد حداكثر در پرتاب همزمان د .46
1 25/0 2 5/0 3 75/0 4 1 

   3 صحيح گزينهٔ 

هاي ممكن همة حالت  = ,  ر)}  ,(ر ,(پ,  ر) ,(پ, پ) , پ)   {(ر
هاي مطلوب حالت  = , ر)} ,(پ , پ) ,(پ , پ) ⇒  {(ر احتمال خواسته شده =  3  4 = 0/75   

 روي هـم  هاي آبي و سـبز  تعداد مهره. اي قرار دارند آبي، سبز و زرد درون كيسه ةمهرتعدادي  .47
چقـدر  . كنـيم  اي را به طور تصادفي انتخاب مـي  مهره. باشد تا مي 25ها  تعداد كل مهرهو تا  10

 ؟نباشدانتخاب شده زرد   احتمال دارد مهرة
 درصد 4 4   25  15  3 4/0 2 6/0 1

  2 صحيح گزينهٔ 
  :بنابراين .مهرة انتخاب شده زرد نباشد، يعني آبي يا سبز باشد

= احتمال خواسته شده  10  25 = 0/4  

https://aparat.com/v/wPpIz
https://aparat.com/v/M83ry
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𝟐𝐚اگر قطر يك دايره مساوي  .48 + كـدام   ،مركز دايره تا خط مماس بـر دايـره    باشد، فاصلة  𝟐  𝟏 
 است؟گزينه 

1 a +  1  2   2 2a +  1  2   3  1  4 + a  4 2a +  1  4   
   3 صحيح گزينهٔ 

 نصف قطر دايره =شعاع  = مماس بر دايرهفاصلة مركز دايره تا خط 
فاصلة مركز دايره تا خط مماس بر دايره = (2a +  1  2 ) ÷ 2 = a +  1  4   
 

 چند درجه هستند؟ 𝐂𝐃و  𝐀𝐁هاي  كمان ،شكل زير با توجه به .49

 
1 CD = 100°   ,   AB = 50°  2 CD = 200°   ,   AB = 100°  
3   AB = CD = 100° 4   AB = CD = 50° 

   4 صحيح گزينهٔ 

 

O :زاوية مركزي = 50° = AB
O :زاوية مركزي = 50° = CD ⇒ AB = CD = 50°    
 

A 50° B
C D

O

A 50° B
C D

O
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 چند درجه است؟ 𝐁𝐂كمان  ةاندازبا توجه به شكل زير،  .50

 
1 50 2 80 3 100 4 120 

   3 صحيح گزينهٔ 

الساقين متساوي  AOC∆ : A2 = C = 10°
الساقين متساوي  AOB∆ : A1 = B = 40°   

  A=A1+A2  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯  A = 50°    A=BC 2    ⎯⎯⎯⎯  BC = 2 × 50° = 100°  

10°
1

40°
2

OB

A

C



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 2فصل  15
تغییرهای شیمیایی در 

 خدمت زندگی
های دیگر  راه/ آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران 

 استفاده از انرژی شیمیایی مواد
 مقدماتی

 مقدماتی یون چیست؟/ ها  ایزوتوپ از درون اتم چه خبر 3فصل  12

 مقدماتی شکست نور در منشور شکست نور 51فصل  13

 مقدماتی قانون بازتاب نور های آن نور و ویژگی 55فصل  15

 مقدماتی ربای الکتریکی آهن مغناطیس 51فصل  11

 پیشرفته کره دهنده سنگ تشکیل ها، اجزای کانی/ مقدمه  ها کانی 55فصل  15

 مقدماتی های دگرگونی سنگ ها سنگ 52فصل  15

 تنظیم هورمونی 5فصل  15
 مقابله با فشارهای/ تنظیم قند خون )ها  اعمال هورمون

 (روحی و جسمی 
 مقدماتی

 مقدماتی دار تولید مثل در گیاهان گل تولید مثل در جانداران 5فصل  15

 پیشرفته بافت در ماهیچه اسکلتی/ ها  ماهیچه حس و حرکت 1فصل  51 

 

 : علوم تجربیدپارتمان  های سرگروه

 ها محمدپناهی حميدجناب آقای : فيزيك/  جناب آقای محمدامين اقبال احمدی: شيمی و زيست/ جناب آقای محمدحسن بازوبندی : شناسی زمين
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 است؟ نادرستگزينه كدام  .51
 .مواد وجود دارد شيمياييهاي ديگري هم براي استفاده از انرژي  به جز سوزاندن، راه 1
 .شوند تغييرات شيميايي مي سرعتافزايش ها، موجب  آنزيم 2
 .شود بيشتري در آب رودخانه حل ميبا افزايش دما، اكسيژن  3
  .شربت معده، نوعي سوسپانسيون است 4

   3 صحيح گزينهٔ 

  
 !شود تر باشد، گاز اكسيژنِ بيشتري در آب حل مي هر چه دما پايين

  

 كدام است؟ 𝐀 ذره .شود هايش نصف مي نوترون جدا كنيم، تعداد نوترون 𝐀 ،2اگر از ذرة  .52
1 A  2 A  3 A  4 A  

  2 صحيح گزينهٔ 
A  .نوترون دارد A ،4ذرة  → تعداد نوترون = 8 − 4 = 4  A برداشتن 2 نوترون از ذرة: 4 − 2 = 2  

نوترون جديد
نوترون قديم =  2  4 =  1  2   
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 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ دهندة طيف نور سفيد به هاي تشكيل رنگ .53
 قرمز -نارنجي -زرد -سبز -آبي -نيلي -بنفش 1
 قرمز -نارنجي -زرد -سبز -نيلي -آبي -بنفش 2
 قرمز -زرد -نارنجي -سبز -نيلي -آبي -بنفش 3
 قرمز -زرد -نارنجي -سبز -آبي -نيلي -بنفش 4

  1 صحيح گزينهٔ 

 
  

 شصت درجه باشد، زاوية تابش چند درجه است؟) 2(و ) 1(هاي  اگر مجموع زاويه .54
 

1 30 2 60 3 45 4 90 
  2 صحيح گزينهٔ 

  .زاوية تابش زاوية بين خط عمود بر سطح آينه و پرتو تابش است

  (1) + (2) = 60° → (1) = (2) = 30°  
زاوية تابش = 90° − 30° = 60°  

30°60°30°

)1( )2(

قرمز
نارنجي
زرد
سبز
آبي
نيلي
بنفش

باريكة نور سفيد
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ربـاي   در كدام حالت آهن. سازيم رباي الكتريكي مي دار آهن با پيچيدن يك سيم مسي روكش .55
 تر است؟ الكتريكي حاصل قوي

 دور سيم 25ولت با  10استفاده از باتري  1
 دور سيم 20ولت با  10استفاده از باتري  2
 دور سيم 20ولت با  20استفاده از باتري  3
 دور سيم 25ولت با  20استفاده از باتري  4

  4 صحيح گزينهٔ 
  رباي الكتريكي بيشتر خاصيت مغناطيسي آهن ←جريان بيشتر 

  رباي الكتريكي بيشتر خاصيت مغناطيسي آهن ←پيچ بيشتر  هاي سيم تعداد دور
  بيشترجريان  ←ولتاژ بيشتر 
  ) با تعداد دورهاي بيشتر در ولتاژ برابر(» 1«گزينة  ←» 2«و » 1«هاي  بين گزينه
 ) با ولتاژ بيشتر در تعداد دورهاي برابر(» 4«گزينة  ←» 4«و » 1«هاي  بين گزينه
  )با تعداد دورهاي بيشتر در ولتاژ برابر(» 4«گزينة  ←» 4«و » 3«هاي  بين گزينه

 دارد؟ كدام كاني مصرف خوراكي .56
  ژيپس 4 هاليت 3 كوارتز 2 مسكوويت 1

  3 صحيح گزينهٔ 
  

هـاي مسـكوويت و    كه كاني به عنوان نمك طعام مصرف خوراكي دارد در حالي (NaCl)كاني هاليت 
 .شود كوارتز مصرف صنعتي دارند و از كاني ژيپس به عنوان گچ بنايي استفاده مي

  
 سنگ مرمر حاصل دگرگوني كدام سنگ است؟ .57

  سنگ آهك 4 گرانيت 3 ماسه سنگ 2 كنگلومرا 1
   4 صحيح گزينهٔ 

  
  .شود سنگ آهك اگر تحت تاثير عوامل دگرگوني ساز قرار گيرد به سنگ مرمر تبديل مي
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به دنبالِ هضم كيك و جذب آن در بدن، . خورد علي براي رفع گرسنگي، يك كيك شيرين مي .58
 .دهد مي.......... بر كبد اثر كرده و قندخون را .......... هورمون 

 افزايش -انسولين 2  كاهش -انسولين 1
  افزايش -گلوكاگون 4  كاهش -گلوكاگون 3

  1 صحيح گزينهٔ 
  
شـدن   طبيعي ←اثر بر كبد يا ماهيچه  ←انسولين  ←لوزالمعده  ←افزايش قندخون  ←خوردن كيك 

  قندخون
 اند؟ دربارة گياهي گلدار چه تعداد از موارد زير صحيح .59

  .بساك، از اجزاي نر گل است) الف
  .ميوه، همان تخمدان است كه رشد كرده است) ب
 .شود ولة گرده در طولِ خامه تشكيل ميل) پ

  صفر مورد 4 يك مورد 3 دو مورد 2 سه مورد 1

  1 صحيح گزينهٔ 
 .اند هر سه مورد صحيح

  
 .......... جز بهشوند  النخاع كنترل مي هاي زير توسط بصل همة فعاليت .60

 فشار خون 1
 دست در يك دقيقه مچ  تعداد نبض 2
 انقباض ماهيچة دوسر بازو 3
  و بازدمدم  4

  3 صحيح گزينهٔ 
  

  .باشد مي...) دم و بازدم و (و تنفس ) و نبض(النخاع كنترل كننده فشار خون، ضربان قلب  گره حيات در بصل

  
   .شود ي است كه توسط قشر مخ كنترل مييك فعاليت اراد) ماهيچة اسكلتي(انقباض ماهيچة دوسر بازو 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

16 
 نقش دولت در: 2فصل 

 اداره کشور 
 مقدماتی دولت و مجلس وظایف دولت: 4درس 

 پیشرفته و عناصر آننیاز به ارتباط  ارتباط و رسانه: 7درس  عصر ارتباطات: 4فصل  12

 ها در زندگی ما رسانه: 8درس  عصر ارتباطات: 4فصل  16
 تأثیر وسایر ارتباط جمعی بر 

 فرهنگ عمومی
 مقدماتی

14 
 عصری تازه در: 1فصل 
 تاریخ ایران 

 مقدماتی فتح ایران و سقوط ساسانیان ورود اسالم به ایران: 66درس 

 16 
 عصری تازه در: 1فصل 
 تاریخ ایران 

 عصر طالیی فرهنگ و تمدن: 62درس 
 اسالمی -ایرانی  

 مقدماتی های ایرانی تأسیس سلسله

 مقدماتی قیام سربداران و هجوم تیمور به ایران حمله چنگیز و تیمور به ایران: 66درس  عصر مغول و تیموری: 8فصل  11

 پیروزی فرهنگ بر شمشیر: 61درس  عصر مغول و تیموری: 8فصل  17
ها،  چگونه بر روی ویرانهنیاکان ما 

 شهرهای آباد ساختند؟
 مقدماتی

 مقدماتی موقعیت  و وسعت های طبیعی آسیا ویژگی: 67درس  آسیا، پهناورترین قاّره: 9فصل  18

 مقدماتی اقتصاد قاره آسیا های انسانی و اقتصادی آسیا ویژگی: 68درس  آسیا، پهناورترین قاّره: 9فصل  19

 77 
غربی آسیا  جنوبمنطقه : 67فصل 

 و جایگاه ایران در آن
 مقدماتی های انسانی و اقتصادی ویژگی غربی آسیا های منطقه جنوب ویژگی: 69درس 

76 
غربی آسیا  منطقه جنوب: 67فصل 

 و جایگاه ایران در آن
 مقدماتی ایران در منطقه استراتژیک غربی آسیا ایران و منطقه جنوب: 27درس 

 های طبیعی و انسانی اروپا ویژگی: 26درس  افریقااروپا و : 66فصل  72
ها و آب و  موقعیت، وسعت، ناهمواری

 هوای اروپا
 مقدماتی

 های طبیعی و انسانی افریقا ویژگی: 22درس  اروپا و افریقا: 66فصل  76
ها و آب و  موقعیت، وسعت، ناهمواری

 هوای آفریقا
 مقدماتی

74 
 قاره آمریکا و : 62فصل 

 اقیانوسیهقاره 
 قاّره آمریکا: 26درس 

ها، آب و  موقعیت، وسعت، ناهمواری
 هوا و رودهای آمریکا

 مقدماتی

 76 
 قاره آمریکا و : 62فصل 

 قاره اقیانوسیه
 قاّره استرالیا و اقیانوسیه: 24درس 

های انسانی و اقتصادی  ویژگی
 جمعیت، وسعت، زبان، )

 (دین و گردشگری
 مقدماتی

 

 سركار خانم حوری قاهری: مطالعات اجتماعیسرگروه دپارتمان 
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 مربوط به كدام فرد يا نهاد است؟ ،ؤال كردن از رئيس جمهورحق س .61
 نمايندگان مجلس 2  رهبر 1
 مجلس خبرگان 4  رئيس قوة قضاييه 3

  2 صحيح گزينهٔ 
 .نمايندگان مجلس حقّ سؤال كردن از رئيس جمهور را دارند

  

مسئوالن از طريق تلويزيون از مردم تقاضا كردند كه جهت كاهش آلودگي هوا از خودروهاي « .62
 ؟شود نمييك از موارد زير ديده  در اين مثال كدام» شخصي كمتر استفاده كنند

 بازخورد 4 پيام 3 گيرندة پيام 2 فرستندة پيام 1
  4 صحيح گزينهٔ 

 .وجود ندارد »بازخورد«پس  ،شود شهروندان ديده نمي العمل ، عكسذكر شده جايي كه در مثال از آن
  

 .را مشخص كنيد نادرستجملة  .63
 .آگاهي شهروندان از ميزان ماليات است ،يكي از خدمات دولت الكترونيك 1
از كاربردهـاي آموزشـي فنـاوري اطالعـات و     » برنامة شاد«هاي مدرسه در محيط  تشكيل كالس 2

 .ارتباطات است
 .گذارند و اين اثر هميشه مثبت است ها اثر مي باورها و رفتار انسانها روي  رسانه 3
 .ها به داخل خانواده است وگو بين اعضاي خانواده از آثار منفي نفوذ رسانه كم شدن گفت 4

  3 صحيح گزينهٔ 
 .ها روي باورها و رفتار انسان هميشه مثبت نيست تأثير رسانه

  

 سرزمينمان حكومت ساساني به پايان رسيد؟با ورود سپاه اسالم به كدام بخش از  .64
 نهاوند 2  تيسفون 1
 النهرين مناطقي از بين 4  خراسان 3

  3 صحيح گزينهٔ 
 .حكومت ساساني به پايان رسيد ،با ورود سپاه اسالم به خراسان
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دادنـد نماينـدگان    اي با خالفت عباسيان داشتند امـا اجـازه نمـي    ها روابط دوستانه كدام سلسله .65
 خليفه در امور داخلي آنان دخالت كنند؟

 بويه علويان و آل 2  طاهريان و سامانيان 1
 بويه طاهريان و آل 4  صفاريان و علويان 3

  1 صحيح گزينهٔ 
اي با خليفة عباسي داشتند اما اجازة دخالت نمايندگان خليفه را در  طاهريان و سامانيان روابط دوستانه

 .دانند نميامور داخلي خودشان 
  

 حكومت خود را تأسيس كردند؟ ،ف كدام شهراي قيام كردند و با تصر چه دوره سربداران در .66
 سبزوار -اواخر حكومت ايلخانان 2 نيشابور -زمان حملة مغول به ايران 1
 هرات -آغاز حكومت تيموريان 4 سمرقند -اواخر دورة خوارزمشاهيان 3

  2 صحيح گزينهٔ 
 .حكومت خود را تأسيس كردند ،حكومت ايلخانان قيام كردند و با تصرف سبزوارسربداران در اواخر 

  

 مغوالني كه به ايران هجوم آوردند پيرو كدام اديان بودند؟ .67
 اسالم -زرتشت -بودايي 2  بودايي -مانوي -يهود 1
 آيين گذشتگان خود -مسيحيت -بودايي 4 آيين گذشتگان خود -يهود -اسالم 3

  4 صحيح گزينهٔ 
پيرو اديان بودايي يا مسيحيت بودند و يا از آيين گذشـتگان خـود    ،مغوالني كه به ايران هجوم آوردند

 .كردند پيروي مي
  

 شود؟ آسيا توسط كدام پديده از قارة آفريقا جدا مي .68
 كانال سوئز 2  تنگة برينگ 1
 تنگة بسفر 4  هاي اورال كوه 3

  2 صحيح گزينهٔ 
 .شود آفريقا جدا ميآسيا توسط كانال سوئز از 

 
 

  



 43

 .هاست بيشتر از ساير قاره.......... ميليون نفر در قارة  10ت بيش از شهرهايي با جمعي .69
 آفريقا 4 آمريكاي شمالي 3 اروپا 2 آسيا 1

  1 صحيح گزينهٔ 
 .ت بيش از ده ميليون نفر را داردآسيا بيشترين شهرهاي با جمعي

  

 ،غال نظامي توسط آمريكا و نبودن امنيـت اش ،دليل جنگكدام كشورهاي جنوب غربي آسيا به  .70
 نتوانستند از نظر اقتصادي پيشرفت كنند؟

 پاكستان و سوريه 2  تركيه و عراق 1
 عراق و افغانستان 4 عربي ةعمان و امارات متحد 3

  4 صحيح گزينهٔ 
نتوانسـتند از   ،اشغال نظامي توسط آمريكا و نبودن امنيت ،به دليل جنگ ،كشورهاي عراق و افغانستان
 .نظر اقتصادي پيشرفت كنند

  

 اولين بار بين كدام كشورها بسته شد؟) هاي اقتصادي سازمان همكاري(پيمان اكو  .71
 ايران، اندونزي، ژاپن 2  ايران، عربستان، عراق 1
 عربستان، كويت، عراق 4  ايران، پاكستان، تركيه 3

  3 صحيح گزينهٔ 
 .اولين اعضاي پيمان اكو هستند ،كشورهاي ايران، پاكستان و تركيه

  

 جنوب اروپا چه نوع آب و هوايي دارد؟ .72
 گرم و شرجي 2  اي مديترانه 1
 معتدل و كم باران 4  برّي 3

  1 صحيح گزينهٔ 
 .اي دارد جنوب اروپا در مجاورت درياي مديترانه است و آب و هواي مديترانه
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 ؟نداردكدام پديدة زير در قارة آفريقا قرار  .73
 درياچة چاد 4 رود اورانژ 3 بالن قلة مون 2 كوه كليمانجارو 1

  2 صحيح گزينهٔ 
 .بالن در اروپا قرار دارد قلة مون

  

 اند؟ هاي زير در آمريكاي شمالي واقع شده كدام پديده .74
 راكيهاي  رود آمازون، كوه 2 ة پاراناگپي، جل سي سي جلگة مي 1
 پي سي سي هاي آند، رود مي كوه 4 هاي آپاالش بيابان نوادا، كوه 3

  3 صحيح گزينهٔ 
 .هاي آپاالش هر دو در اياالت متحدة آمريكا در آمريكاي شمالي قرار دارند بيابان نوادا و كوه

  

 استراليا توليدكننده و صادركنندة بزرگ كدام محصول زير است؟ .75
 نيشكر 4 قهوه 3 برنج 2 گندم 1

  1 صحيح گزينهٔ 
  .ترين توليدكنندگان و صادركنندگان گندم است استراليا يكي از بزرگ



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

67 
: 2فصل 

 عددهای اول
 پیشرفته روش غربال تعیین عددهای اول: 2درس 

 

66 
: 3فصل 

 ها چندضلعی
 پیشرفته زاویه خارجی های خارجی زاویه: 5درس 

 

67 
بردار : 5فصل 

 و مختصات
 پیشرفته بردار واحد مختصات بردارهای واحد مختصات: 3درس 

 

67 
: 7فصل 

 مثلث
 پیشرفته الزاویه نهشتی دو مثلث قائم هم الزاویه های قائم نهشتی مثلث هم: 4درس 

 

78 
آمار : 7فصل 

 و احتمال
 پیشرفته میانگین ها میانگین داده: 2درس 

 

78 
آمار : 7فصل 

 احتمالو 
 پیشرفته های ممکن حالت های ممکن بررسی حالت: 4درس 

 

 72 
آمار : 7فصل 

 و احتمال
 پیشرفته گیری شانس احتمال یا اندازه گیری شانس احتمال یا اندازه: 3درس 

 

 73 
: 7فصل 

 دایره
 پیشرفته خط و دایره خط و دایره: 8درس 

 

74 
: 7فصل 

 دایره
 پیشرفته مرکزیزاویه  های مرکزی زاویه: 2درس 

 

75 
: 7فصل 

 دایره
 پیشرفته زاویه محاطی های محاطی زاویه: 3درس 

 

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 
 خسرو داودی یجناب آقا: رياضیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/zyOJB
https://aparat.com/v/LpsWo
https://aparat.com/v/zC7FA
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 است؟ نادرسته كدام گزين .76
  .اول است 83عدد  1

 .باشد مي aهم شمارندة  3باشند، عدد  aهاي عدد  شمارنده 6و  9اگر عددهاي  2
بـه عنـوان    ، بزرگترين عددي كه145در روش غربال، براي تعيين عددهاي اول كوچكتر از عدد  3

 .است 125خورد، عدد  خط مي 5مضرب عدد 
,a)اگر  4 b) = a]باشد،  1 , b] = ab باشد مي .(a, b ≠ 1) 

  4 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

  .هيچ شمارندة طبيعي به جز يك و خودش ندارد، پس عددي اول است 83عدد : »1«گزينة 
9عددهاي  :»2«گزينة  = 3 × 6و  3 = 2 × نيـز   3در نتيجه عدد  ،هستند aعدد  هاي شمارنده 3
  .باشد مي a ةشمارند
مضرب 5↓125  :نويسيم را مي 145تر از عدد  و كوچك 5اعداد مضرب  :»3«گزينة 

مضرب 2↓130     ,     
مضرب 3↓135     ,     

مضرب 2↓140     ,     
  

  .است 125عدد  ،خورد خط مي 5پس بزرگترين عددي كه به عنوان مضرب عدد 
,a)با توجه به اينكه  :»4«گزينة  b) = مشتركي ندارنـد   ةشمارند aو  bگيريم  باشد، نتيجه مي مي 1

,a)  :پس .مشتركي ندارند ةنيز شمارند a2و  bو در نتيجه  b) = 1 ⇒ (a , b) = 1 ⇒ [a , b] = a b  
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,𝐞 و 𝐟هاي  زاويه مجموعبا توجه به شكل زير،  .77 𝐝, 𝐜, 𝐛, 𝐚 است؟ چند درجه 

 
1 180 2 360 3 540 4 720 

  2 صحيح گزينهٔ 
°180  :با توجه به شكل زير، داريم − A = a + b180° − B = e + f180° − C = c + d ⇒ a + b + c + d + e + f  

= (180° − A) + (180° − B) + (180° − C)  = (3 × 180°) − (A + B + C)  = (3 × 180°) − (180°) = 2 × 180° = 360°  

 
   

C

a b

cde f
A

B

a b

cde f
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 ؟شود مي گزينه كدام،  ј⃗و  і⃗حسب بر 𝐚 𝟐  𝟏− بردار با توجه به شكل زير،  .78
1  −3  2 і⃗ − 2ј⃗  
2  −3  2 ј⃗ + і⃗  
3  −3  2 і⃗ + ј⃗  
4  3  2 і⃗ − ј⃗  

  3 صحيح گزينهٔ 
a⃗:با توجه به شكل زير، داريم = 3−2 ⇒  −1  2 a⃗ = −3  2 1 =  −3  2 і⃗ + ј⃗  

  

   
 

 نهشت هستند؟ به كدام حالت هم، BNOو  AMOهاي  مثلث. مكمل و مساوي هستند Nو  Mهاي  زاويه .79
  ض ز ض 1
  ض ض ض 2
  و ز 3
  و ض 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  :با توجه به شكل زير، داريم

   
.دو زاوية مكمل و مساوي هستند  M و N ⇒ M = N = 90°   
O1  متقابل به رأس = O2
AO   شعاع = BO ⎯⎯⎯   (و ز)    AMO∆ ≅ BNO∆   

AB O
M

N
1

2

A B O
M

N

a⃗  

a⃗  
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باشـد،   55اگر ميانگين جملة اول و جملة آخر مسـاوي  . عدد زوج متوالي را در نظر بگيريد 50 .80
 است؟گزينه م كدام اُ  49ميانگين جملة دوم و جملة 

1 5/27 2 55 3 25 4 110 
    2 صحيح گزينهٔ 

آخر جملة جمع جملة اول و اُم 49 جملة دوم و  جمع جملة =   
⇒ = 2 جمع جملة اول و جملة آخر آخر  جملة ميانگين جملة اول و ⇒   2 جمع جملة دوم و جملة 49 اُم اُم 49  جملة ميانگين جملة دوم و  =   = 55   

 باشد، چقدر است؟ 10تاس، احتمال اينكه جمع عددهاي ظاهر شده بيشتر از در پرتاب همزمان دو  .81
1  1  6   2  1  18   3  1  4   4  1  12   

   4 صحيح گزينهٔ 

هاي ممكن همة حالت  = {(1,1), (1,2), … , (2,1), (2,2), …,                              (6,1), (6,2), … , (6,6)}  
هاي مطلوب حالت  = {(5,6), (6,5), (6,6)}  

⇒ احتمال خواسته شده  =  3  36 =  1  12   
  

https://aparat.com/v/zyOJB
https://aparat.com/v/LpsWo


 50

 است؟ نادرستكدام گزينه  ،بار بچرخانيم 486زير را  ةاگر عقربة چرخند .82

 
  .بار هم عقربه روي قسمت سفيد قرار نگيرد 1حتي دفعه چرخيدن عقربه،  100ممكن است در  1

  .باشد درصد مي 17احتمال قرار گرفتن چرخنده روي قسمت آبي، تقريباً مساوي  2

روي  چرخنـده ت كـه  ايـن اسـ  احتمـال    5  1 احتمال اينكه چرخنده روي قسمت آبـي قـرار گيـرد،     3
 .هاي سفيد قرار گيرد قسمت

  .باشد بار مي 405ايستد، حتماً  هاي سفيد مي تعداد دفعاتي كه عقربه روي قسمت 4

  4 صحيح گزينهٔ 
گيرد، دقيقاً مساوي  هاي سفيد قرار مي لزومي ندارد تعداد دفعاتي كه عقربه روي قسمت» 4«در گزينة   5  6 ×   .بار باشد 405يعني  486

  :ها بررسي ساير گزينه

  5  1  ،در نتيجه احتمال قرار گرفتن عقربه روي قسمت آبي ،يم شده استسقسمت مساوي تق 6دايره به 
چنـين احتمـال قـرار گـرفتن چرخنـده روي       هـم . هاي سفيد است قرار گرفتن آن روي قسمتاحتمال 

= 6  1 قسمت آبي مساوي  16/6% ≃  .است 17%
   

آبي

60° 60°60°60° 60°60°
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باشـد، ايـن     𝐤  𝟐 و فاصلة خطي تا مركز اين دايره  𝐤 𝟑  𝟐 قطر دايره  ،طبيعي ثابت عدد يك 𝐤اگر  .83
 خط و دايره نسبت به هم چه وضعيتي دارند؟

  .كنند يكديگر را قطع مي 2 .اند خط و دايره بر يكديگر مماس 1

 .توان تعيين كرد نمي 4  .نقطه مشترك ندارند 3
    3 صحيح گزينهٔ 

قطر دايره =  2  3 k ⇒ شعاع دايره =  1  3 k
فاصله خط تا مركز دايره =  1  2 k ⇒ شعاع دايره  < فاصلة خط    

   .خط بيرون از دايره است و تقاطعي با دايره نداردبنابراين 
 است؟ چند درجه 𝐀𝐎𝐁اندازة زاوية . مركز دايره است 𝐎 ،در شكل زير .84

1 28  

2 58  

3 118  

4 122  
2x   3 صحيح گزينهٔ  + 2° + 4x + 10° = 360° ⇒ 6x + 12° = 360°  ⇒ 6x = 348° ⇒ x = 348° 6 = 58°  ⇒ 2x + 2° = 2(58°) + 2° = 118°  

AOB: بنابراين = 118°  
   

O
A
B 2x + 2°  4x + 10° 
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𝐌𝐍 ،در شكل زير .85 =  چند درجه است؟ ،𝐀𝐃كمان . باشد مي 𝟕𝟎°

 
1 160 2 140 3 170 4 150 

  1 صحيح گزينهٔ 
  :با توجه به شكل زير، داريم

 A =  MN  2 = 70° 2 = 35°  
:زاوية خارجي H = 115° = A + M = 35° + M  
⇒ M = 80°    M AD 2    ⎯⎯⎯⎯⎯ AD = 2 × 80° = 160°  

70°115°
A M

D
H N

70°115°
A M

D
H N

https://aparat.com/v/zC7FA


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

 2فصل  68
تغییرهای شیمیایی در 

 خدمت زندگی
 / سوختن، روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد 

 های سوختن فراورده
  پیشرفته

 پیشرفته یون چیست؟/ ها  ایزوتوپ درون اتم چه خبراز  3فصل  68 

 

 پیشرفته مقاومت الکتریکی الکتریسیته 9فصل  66

 

  پیشرفته موتور الکتریکی مغناطیس 01فصل  69

  پیشرفته ها عدسی شکست نور 01فصل  91 

  پیشرفته ها شناسایی کانی/ ها  تشکیل کانی ها کانی 00فصل  90

  پیشرفته های رسوبی سنگ ها سنگ 02فصل  92

 پیشرفته تولید مثل در جانوران تولید مثل در جانداران 6فصل  93

 

 پیشرفته مفصل/ غضروف  حس و حرکت 1فصل  99

 

 فناوری الفبای زیست 8فصل  91 
 نگاهی دقیق به / نظیر است  هر فردی بی/ مقدمه 

 هسته یاخته
 پیشرفته

 

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 
 : علوم تجربیدپارتمان  های سرگروه

 ها محمدپناهی حميدجناب آقای : فيزيك/  جناب آقای محمدامين اقبال احمدی: شيمی و زيست/ جناب آقای محمدحسن بازوبندی : شناسی زمين

https://aparat.com/v/jlVCq
https://aparat.com/v/AURr1
https://aparat.com/v/RwahJ
https://aparat.com/v/MAxco
https://aparat.com/v/CTG4P
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 است؟ نادرستدام گزينه ك .86
 .تواند فراوردة سوختن يك شمع باشد كربن مونوكسيد، مي 1
 .كند اكسيد، آب آهك را شيري رنگ مي كربن دي 2
 .شود از دستگاه سانتريفيوژ استفاده مي ،براي جداسازي مواد زائد از خون 3
  .است يتر اچ مواد بازي، نسبت به مواد اسيدي، عدد بزرگ پي 4

  3 صحيح گزينهٔ 
 !شود از دستگاه دياليز استفاده مي ،براي جداسازي مواد زائد از خون

  

، است داده شده ها در جدول زير آناز بين چهار ذرة زير كه تعداد پروتون، الكترون و نوترون  .87
 ؟باشد مييوني با دو بار مثبت  ،يك كدام

  الكترون  نوترون  پروتون
  تعداد

 ذره
12  13  10  A 
1  2  0  B  

8  9  10  C 
17  20  18  D 

1 A 2 B 3 C 4 D  

   1 صحيح گزينهٔ 

بار يون = تعداد پروتون  − A  تعداد الكترون → 12 − 10 = +2  
  

 .اي است كه تعداد الكترون و پروتونِ نامساوي دارد ذره ،يون

https://aparat.com/v/jlVCq
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 كدام گزينه طبق نمودار زير درست است؟ .88

 
1 R1R2 = 0/5  , R1R3 =  2  3   2 R3R1 = 3  , R2R3 =  2  3   
3 R3+R2R1 = 5  , R1+R2 3 = R1+R3R2 4  اهم 1 = 4  , R1R2 = 0/5  

   2 صحيح گزينهٔ 

R1 =  V  I = R     اهم  9  5  = R      اهم 9  10  =  10  6 = R1R2  اهم 3  5  =  5  9  10  9 =  5  10 = 0/5  
R1R3 =  5  9  5  3 =  15  45 =  1  3   R2R3 =  10  9  5  3 =  30  45 =  2  3   R3+R2R1 =  5  3 + 10  9  5  9 =  25  5 = 5  
R1+R3R2 =  5  9 + 5  3  10  9 =  20  10 = 2  
R1+R2 3 =  5  9 + 10  9  3 =  15  9  3 =   اهم 9  5 

  

5 10

6
9 )1( )2(

)3(

V(V)

I(A)

https://aparat.com/v/AURr1
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 چه تعداد از موارد زير درست است؟ .89
ربا بدون تماس بـا آن را القـاي مغناطيسـي     خاصيت مغناطيسي در آهن توسط آهنايجاد ) الف
  .گويند مي
توانـد حركـت كنـد، رسـاناي      به موادي مانند شيشه كه بار الكتريكي در آنها به راحتي مي) ب

  .گويند الكتريكي مي
  .هاي الكتريسيته بايد در هواي خشك و مرطوب انجام شود آزمايش) پ
 .توان به خودروها و جاروبرقي اشاره كرد موتور الكتريكي مي از كاربردهاي) ت

1 3 2 4 3 1 4 2 
  4 صحيح گزينهٔ 

  درست )الف
شيشـه مثـالي   . نادرست، تعريف رساناي الكتريكي درست است اما شيشه مثـالي نادرسـت اسـت    )ب

  .براي نارسانا است
در   .وسايل كامالً خشك انجـام شـود  هاي الكتريسيته بايد در هواي خشك و با  نادرست، آزمايش) پ

  .ها را انجام داد توان اين آزمايش هواي مرطوب يا با وسايل خيس و مرطوب نمي
 درست) ت
  

 چه تعداد از موارد زير درست است؟ .90
  .تر از جسم است تصوير همة اجسام در عدسي واگرا كوچك) الف
  .گويند مي دهندة نور سفيد، طيف نور سفيد هاي تشكيل به مجموعه رنگ) ب
وقتي باريكـة نـوري از محـيط غلـيظ وارد محـيط رقيـق شـود، از خـط عمـود بـر سـطح            ) پ
  .شود مي دور
  .شود بين از عينك با عدسي كوژ استفاده مي براي رفع عيب چشم افراد نزديك) ت

1 4 2 3 3 1 4 2 
  2 صحيح گزينهٔ 

  .درست هستند» پ«و » ب«، »الف«موارد 
   .شود بين از عينك با عدسي كاو استفاده مي افراد نزديك نادرست، براي رفع عيب) ت
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 دهد؟ ها را نشان مي شكل زير، كدام روش شناسايي كاني .91

 
  ميكروسكوپي 4 نوري 3 شيميايي 2 فيزيكي 1

  2 صحيح گزينهٔ 
هـا بـا    دهد كه روش شناسايي كـاني  تصوير مطرح شده در اين سوال واكنش كاني با اسيد را نمايش مي

 .استفاده از خواص شيميايي است
  

 محيط تشكيل سنگ تراورتن كجاست؟ .92
  ها دهانه آتشفشانه 2  ها بستر رودخانه 1
  هاي كم عمق درياچه 4  هاي آهكي دهانه چشمه 3

   3 صحيح گزينهٔ 
CaCO)سنگ تراورتن  هاي داخل غارهاي آهكي و يـا در دهانـه    در اثر واكنش شيميايي در قنديل (

  .شود هاي آهكي تشكيل مي چشمه
  
و  𝐀بعد از ميتوزِ ياختـة  . كروموزومي است 𝐁، 46جفت كروموزوم دارد و ياختة  𝐀 ،12ياختة  .93

هـاي حاصـل از    هاي همة ياخته مجموع كروموزوم. شود دي ياخته حاصل ميتعدا 𝐁ميوزِ ياختة 
 اين دو تقسيم، كدام است؟

1 140 2 232 3 70 4 116  

  1 صحيح گزينهٔ 
  

2  :پس. هاي حاصل از هر دو تقسيم ميوز و ميتوز، دو برابر سلولِ اوليه است هاي ياخته مجموعِ كروموزوم × (24 + 46) = 140  
 !عدد 24جفت يعني  12: دقت شود

https://aparat.com/v/RwahJ
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 دارد؟ بازو و شانههاي زير، عملي مشابه با مفصلِ بين  يك از مفصل كدام .94
1   2  

3

   
4

   

  2 صحيح گزينهٔ 
هـاي مختلـف    مفصل بين بازو و شانه مشابه مفصل بـين ران و لگـن بـه شـكل چرخشـي در  جهـت      

 .اند متحرك
  

ــا دقــت در .95 يــك پســر نوجــوان، كــدام گزينــه   موجــود در نخــاعياختــة غيرقابــل تقســيم  ب
 ؟شود نمي برداشت

 .داردتن قرار  فام 46هاي جاندار، بر روي  عامل تعيين صفات و ويژگي 1
 .دنا درون هسته واقع شده است 2
 .اند ها قابل مشاهده اگر مشاهده به كمك ميكروسكوپ باشد، كروموزوم 3
  .دو كروموزوم جنسي غيرهم شكل در هسته وجود دارد 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  .شود اين ياخته تقسيم نمي. شوند هاي در حينِ تقسيم مشاهده مي ها در ياخته كروموزوم

  
  .اند شكل هاي جنسي مردان غيرهم كروموزوم

https://aparat.com/v/MAxco
https://aparat.com/v/CTG4P


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

  مقدماتی یون چیست؟/ ها  ایزوتوپ از درون اتم چه خبر 3فصل  69

 2فصل  69
تغییرهای شیمیایی در 

 خدمت زندگی
های  راه/ شیمیایی در بدن جانداران آزاد شدن انرژی با تغییر 

 دیگر استفاده از انرژی شیمیایی مواد
  مقدماتی

 پیشرفته جداسازی اجزای مخلوط/ ها در زندگی  مخلوط مخلوط و جداسازی مواد 1فصل  69

 

 پیشرفته یون چیست؟/ ها  ایزوتوپ از درون اتم چه خبر 3فصل  66

 

 پیشرفته برای ساختار اتممدلی  از درون اتم چه خبر 3فصل  111

 

 2فصل  111
تغییرهای شیمیایی در 

 خدمت زندگی
های  راه/ آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران 

 دیگر استفاده از انرژی شیمیایی مواد
  مقدماتی

  مقدماتی ها عدسی شکست نور 11فصل  112

 پیشرفته مقاومت الکتریکی الکتریسیته 6فصل  113

 

  مقدماتی اختالف پتانسیل الکتریکی الکتریسیته 6فصل  111

  پیشرفته ربا های آهن قطب مغناطیس 11فصل  111

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 : علوم تجربیدپارتمان  های سرگروه

 ها محمدپناهی حميدجناب آقای : فيزيك/ جناب آقای محمدامين اقبال احمدی: شيمی و زيست/جناب آقای محمدحسن بازوبندی : شناسی زمين

https://aparat.com/v/n6OpM
https://aparat.com/v/dTDlZ
https://aparat.com/v/ksp9I
https://aparat.com/v/g8kbo


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

  مقدماتی های کاو آینه های آن نور و ویژگی 11فصل  119

 پیشرفته قانون بازتاب نور های آن نور و ویژگی 11فصل  119

 

  پیشرفته شکست نور در منشور شکست نور 11فصل  119

  مقدماتی کره دهنده سنگ ها، اجزای تشکیل کانی/ مقدمه  ها کانی 11فصل  116

  مقدماتی های آذرین سنگ/ ها، منابع ارزشمند  سنگ/ مقدمه  ها سنگ 12فصل  111

 پیشرفته تولید مثل در جانوران تولید مثل در جانداران 9فصل  111

 

 حس و حرکت 1فصل  112
ها را  چگونه اجسام و رنگ/ حسی  های اندام/ مقدمه 

 بینیم؟ می
  مقدماتی

 پیشرفته (مغز و نخاع)مراکز عصبی  تنظیم عصبی 1فصل  113

 

 تنظیم هورمونی 9فصل  111
تنظیم تغییرات / تنظیم کلسیم خون )ها  اعمال هورمون

 (ها تنظیم ترشح هورمون/ جنسی 
  مقدماتی

  مقدماتی دار مثل در گیاهان گلتولید  تولید مثل در جانداران 9فصل  111

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 : علوم تجربیدپارتمان  های سرگروه

 ها محمدپناهی حميدجناب آقای : فيزيك/ جناب آقای محمدامين اقبال احمدی: شيمی و زيست/جناب آقای محمدحسن بازوبندی : شناسی زمين

https://aparat.com/v/COFUg
https://aparat.com/v/FUvOR
https://aparat.com/v/AkSFW
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 چه نام دارد؟ ؛ها است تر از تعداد پروتون ها كم در آن تعداد الكترون اي كه ذره .96
  يون مثبت 4  يون منفي 3  ايزوتوپ 2  پرتوزا 1

   4 صحيح گزينهٔ 
  

 .......... جوشان در آب  واكنش قرص........... سوختن گلوكز در بدن  .97
  .شود تر انجام مي بدون حضور كاتاليزگر، سريع -همانند 1

  .با آزاد شدنِ انرژي همراه است -همانند 2

  .ورده گازي شكل داردافقط فر -برخالف 3

  .تغييري شيميايي است -برخالف 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  

امـا در واكـنش   ) اكسيد كربن دي +بخار آب ( شكل هستندازي گهاي سوختن گلوكز همگي  فرآورده
  .شود هم توليد مي) جامد(نوعي نمك با آب، جوشان  قرص
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 صحيح است؟ زيردرباره مواد موجود در نمودار  ،چه تعداد از موارد زير .98
  .تلخ است Aمزه و  ترش D) الف
  .تواند مايع ظرفشويي باشد مي B) ب
تر  بيش Cنسبت به  Dخاصيت اسيدي ) پ

  .است
   .كند اچ را بنفش مي كاغذ پي A) ت

  چهار  4  سه  3  دو  2  يك  1

   4 صحيح گزينهٔ 
  .هر چهار مورد صحيح است

  
 ،اچ بـا كـاهش پـي   . تـري خواهـد داشـت    بازي بيش  ، ماده خاصيتدشو تر نزديك 14اچ به  هر چه پي

  .يابد خاصيت اسيدي افزايش مي
  

 ها است؟ برابر تعداد پروتون 𝟏/𝟓 ها، در كدام گزينه، تعداد نوترون .99
1 A   2 B   3 C/   4 D   

   1 صحيح گزينهٔ 

عدد جرمي :تعداد نوترون − عدد اتمي  = 5a − 2a = 3a  
:تعداد پروتون 2a    3a  2a =  3  2 = 1/5   

14

7

0

CD
B
ApH

https://aparat.com/v/n6OpM
https://aparat.com/v/dTDlZ
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، عناصري كه تعداد الكترونِ مساوي در اليه آخر خود دارند، در يـك سـتون   عنصرهادر جدول  .100
 اند؟ ستون كدام دو عنصر زير، هم. گيرند قرار مي

1 Be , Na     2 Cl , Be  
3 He , O     4 Li , Na   

   4 صحيح گزينهٔ 
  :ها در عناصر سديم و ليتيم با توجه به مدارهاي الكتروني و تعداد الكترون

  
  .اند واقع ،هر دو در ستون اول جدول

  

ورده ايـن تغييـر   افـر  توانـد  نمـي كدام مـاده   .ها يك تغيير شيميايي است سوختن هيدروكربن .101
 شيميايي باشد؟

  بخار آب 2    اكسيژن 1

  كربن منوكسيد 4    اكسيد كربن دي 3

   1 صحيح گزينهٔ 
  .دهنده است واكنشاكسيژن در اين واكنش، 

  هيدروكربن +اكسيژن  →اكسيد  كربن دي +بخار آب 

  
  .ها اضافه شود وردهاتواند به فر نوكسيد هم ميودر نبود اكسيژن كافي، كربن م

  
  

Na2 8 1
Li2 1

https://aparat.com/v/ksp9I
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 كند؟ و دوربين را برطرف مي بين به ترتيب از راست به چپ كدام عدسي مشكل شخص نزديك .102
 عدسي همگرا -عدسي همگرا 2  عدسي واگرا -عدسي واگرا 1
 عدسي همگرا -عدسي واگرا 4  عدسي واگرا -عدسي همگرا 3

  4 صحيح گزينهٔ 
  
هـاي واگـرا ايـن     بين در ديدن اجسام دور، مشكل دارد كه به كمك عينكي بـا عدسـي   شخص نزديك
مشكل دارد كه به كمك عينكي   شود؛ همچنين شخص دوربين در ديدن اجسام نزديك مشكل رفع مي

  .شود هاي همگرا اين مشكل برطرف مي با عدسي
  

ولـت وصـل    3آن را بـه ولتـاژ   . باشـد  اهـم مـي   90تا  60ي يك رسانا در بازة مقاومت الكتريك .103
 اي است؟ جريان عبوري در چه بازه. كنيم مي
 آمپر ميلي 40فقط  2  آمپر ميلي 50آمپر تا  ميلي 3/33از  1
 آمپر ميلي 40آمپر تا  ميلي 20از  4  آمپر 50آمپر تا  3/33از  3

   1 صحيح گزينهٔ 

I =  V  R   R بيشترين → I كمترين → I =  V Rmax  
→ I =  3  90 → I = آمپر 0/0333 = آمپر ميلي  33/3  

R كمترين → I بيشترين → I =  V Rmin  
→ I =  3  60 ⇒ I = آمپر 0/05 = آمپر ميلي 50  

 

https://aparat.com/v/g8kbo
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 است؟ نادرستهاي زير  از گزينه يك كدام .104
 .شود باتري سبب ايجاد جريان الكتريكي در مدار مي 1
 .جسم باردار گاهي دافعه و گاهي جاذبه است 2نيروي الكتريكي بين  2
 .دهد باشد كه تنها ميان ابر و زمين رخ مي اي از تخلية الكتريكي مي آذرخش نمونه 3
 .نما تشخيص جسم باردار است يكي از كاربردهاي برق 4

   3 صحيح گزينهٔ 
  .آذرخش ممكن است ميان ابر و زمين و يا ميان دو ابر رخ دهد: »3«گزينة 
  .درست هستند» 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه

  

در كـدام گزينـه چيـدمان درسـت     . اند رباها به شكلي پايدار چيده شده مطابق شكل زير آهن .105
 رباها ترسيم شده است؟ ديگري از اين آهن

 
1 

    

2  
3 

  

4  
    3 صحيح گزينهٔ 

 
  .توانند كنار هم بيايند همنام هستند و نمي) 3(و ) 1: (»1«گزينة 
  .همنام هستند) 7(و ) 5: (»2«گزينة 
  .همنام هستند) 7(و ) 1: (»4«گزينة 

17 3 5همنام→

28 4 6همنام→

8

7 1

6

52

1

2 7 8 3 4

7

5

6

5 7 8

4

3 1 2

8 7
1

2 3 4 5

6



 66

 )ترتيب از راست به چپ به(كند؟  كدام گزينه موارد زير را به درستي كامل مي .106
ي مقابل يك چشمة نور قرار گيرد، در پشت جسم فضاي تاريكي ايجاد هرگاه جسم كدر) الف
  .نام دارد.......... شود كه  مي
  .نام دارد.......... بازتاب حاصل از يك سطح ناهموار، بازتاب ) ب
تر از جسـم   و بزرگ.......... وقتي جسمي بين يك آينة كاو و كانون آن باشد، همواره تصوير ) پ

 .شود در آينه تشكيل مي
 مجازي -منظم -كسوف 2    حقيقي -منظم -سايه 1
 حقيقي -نامنظم -خسوف 4    مجازي -نامنظم -سايه 3

   3 صحيح گزينهٔ 
  سايه) الف
  نامنظم) ب
  مجازي) پ
  

زاوية اين پرتو با سطح آينة سـوم پـس   . تابيده شده است) 1(مطابق شكل زير پرتويي به آينة  .107
 چند درجه است؟) 2(و ) 1(هاي  آينه  از بازتاب از

1 35 
2 15 
3 75 
4 45   

  .است °15   2 صحيح گزينهٔ 

  

45°
100° 130°35°

15°)1(
45°45°45°

)2(

)3(35°

45°
100° 130°

)2(  )3(
)1(  

https://aparat.com/v/COFUg
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 است؟ نادرستچه تعداد از موارد زير  .108
  .اي شفاف از جنس شيشه يا پالستيك است منشور قطعه) الف
  .شيشه نوعي جسم شفاف است) ب
  .رباي الكتريكي رابطة مستقيم دارد پيچ با خاصيت مغناطيسي آهن تعداد دورهاي سيم) پ
  .نوع بار جسم را تشخيص داد توان نمينما  به وسيلة برق) ت

  2 4  1 3  صفر 2  3 1
   3 صحيح گزينهٔ 

  درست) الف
  درست) ب
  درست) پ
  .توان نوع بار جسم را تعيين كرد نما مي نادرست، با استفاده از برق) ت
  

 است؟ تأثير بيها در يك محل  دام عامل بر فراواني كانيك .109
  ها دهنده كاني فراواني عناصر تشكيل 1
  ها دهنده كاني نوع پيوند بين عناصر تشكيل 2
  ها شرايط تشكيل كاني 3
  ها در برابر فرسايش مقدار پايداري و مقاومت كاني 4

   2 صحيح گزينهٔ 
در . ها در يـك محـل نـدارد    ها تأثيري بر مقدار فراواني كاني دهنده كاني نوع پيوند بين عناصر تشكيل

  .باشند مؤثر مي 4و  3، 1هاي  گزينهكه ساير موارد مطرح شده در  حالي
  

 ؟نيستهاي ماگما  كدام مورد از ويژگي .110
  .سرشار از گاز است 2  .باشد هاي اطراف خود مي تر از سنگ سنگين 1
  .مواد مذاب طبيعي است 4    .حالت متحرك دارد 3

  1 صحيح گزينهٔ 
  

تر اسـت و بـه    هاي اطراف خود سبك دليل داشتن گاز فراوان و حرارت زياد، نسبت به سنگ ماگما به
  .كند سمت باال حركت مي
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 شود؟ چه تعداد از موارد زير در هر دو نوع تقسيم ميتوز و ميوز ديده مي .111
  دو برابر شدن مقدار دنا قبل از تقسيم) الف
  .هاي حاصل نسبت به ياختة اوليه هاي ياخته نصف شدن تعداد كروموزوم) ب
  محو شدن غشاي هسته در حين تقسيم) پ
 ياخته به ازاي هر تقسيم 2توليد ) ت

  دو مورد 2    يك مورد 1

  چهار مورد 4    سه مورد 3

   2 صحيح گزينهٔ 
  .دهد در هر دو نوع تقسيم رخ مي) پ(و ) الف(موارد 
  !مخصوص ميتوز) ت(مخصوصِ ميوز است و مورد ) ب(مورد 

  

 .سري قشر مخ قرار دارد در قسمت پس.......... مركز حسِ  .112
  بينايي 2    شنوايي 1

  چشايي 4    بويايي 3

   2 صحيح گزينهٔ 
   

https://aparat.com/v/FUvOR
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 است؟ نادرستبا توجه به تصوير زير كدام گزينه  .113

  

1 A  همانندDاز دو نيمكره تشكيل شده است ،.  
2 C مركز كنترل ضربان قلب است.  
3 B اند جزء بخش محيطي و سايرين از اجزاي بخش مركزي دستگاه عصبي.  
4 D مركز بسياري از اعمال ارادي بدن است.  

 

   3 صحيح گزينهٔ 

  
  

هم جزء بخش مركـزي دسـتگاه   ) نخاع( B. اند هر چهار بخش مربوط به بخش مركزي دستگاه عصبي
  .عصبي است

   

نخاع

مخچه

مخ

ساقه مغز

B
A

D

C

https://aparat.com/v/AkSFW
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 .است.......... مسئولِ ) .......... غدد(غدة  .114
 افزايش يون كلسيم در استخوان -پاراتيروئيد 1
 رشد بدن -فوق كليه 2
 هاي بدن توليد و ذخيرة انرژي در ياخته -لوزالمعده 3
  تنظيم ترشحِ هورمونِ جنسي زنانه -هيپوفيز 4

   4 صحيح گزينهٔ 
  .هاي جنسي از غدد جنسي است كنندة ترشح هورمون هيپوفيز، تنظيم

  
  !دهد نه در استخوان پاراتيروئيد يون كلسيم را در خون افزايش مي

  
در . انـد  هاي ماده روي نخلي با جنس مخـالف  هاي نر روي يك نخل و گل در درخت خرما، گل .115

 توان در يك گل خاص ديد؟ يك درخت خرما كدام دو بخش را مي
 ميلهخامه و  2    بساك و خامه 1
  خامه و تخمك 4    پرچم و تخمدان 3

   4 صحيح گزينهٔ 
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