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 نوشته شده است؟ نادرستمعني چند واژه داخل كمانك  .1
ــرّه( ــه شــدن: غ ــردن: عزيمــت) (فريفت ــفر ك ــاع) (س ــنود: اقن ــوبره) (خش ــزرگ: ت ) كيســة ب
 )سپيدفام: سيمگون() زندگي دنيوي: عقبي) (زيركي باطني: فراست) (شده نكوهش :مغموم(

  يك 4 دو 3 سه 2 چهار  1

  2 صحيحگزينٔه 
  :ها معني درست واژه

  )خشنود: قانع(خشنود ساختن، راضي كردن : اقناع
  )شده نكوهش: مذموم(غمگين، اندوهگين : مغموم
 )مقابل دنيا(جهان آخرت، جهان پسين : عقبي

  

 ؟نداردم گزينه غلط اماليي وجود در كدا .2
  انعام، مدهوش و متحير، زوق داشتنشكرگذاري  1

  جحد و تالش، خار مقيالن، محضر استاد حاسب 2

  انصاف، مقرّبان آسمان، طنين دلنشين دشمن بدعهد و بي 3

  مصلحت انسان، دانة خورد، بلعيدن و هضم 4

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها واژه در ساير گزينهامالي درست 

  ذوق ←زوق / شكرگزاري  ←شكرگذاري : »1«گزينة 
  مغيالن ←مقيالن / جهد  ←جحد : »2«گزينة 
 )كوچك(دانة خُرد  ←دانة خورد : »4«گزينة 
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 آمده است؟ نادرستدر كدام گزينه نام پديدآورندة اثري  .3
  امام محمد غزّالي: آنتوان دوسنت اگزوپري، كيمياي سعادت: شازده كوچولو 1
  اي نظامي گنجه: االسرار مجد خوافي، مخزن: روضة خلد 2
  جامي: عطار نيشابوري، بهارستان: ۟االوليا تذكره 3
  رمحمدبن منو: الملك توسي، اسرارالتوحيد خواجه نظام: اخالق ناصري 4

  4 صحيحگزينٔه 
هـا   پديدآورندگان آثـار در سـاير گزينـه   . است» خواجه نصيرالدين توسي«اثر » اخالق ناصري«كتاب 

 .اند درستي معرفي شده به
 

 است؟ نادرستيكي از موارد ذكرشده در مقابل كدام بيت  .4
 اشــك ســحر زدايــد از لــوح دل ســياهي 1

  

 خـــرم كنـــد چمـــن را بـــاران صـــبحگاهي
  

 )بخشي تشبيه، جان( 

 او چشمي نديده هرگز) چهره(چون زلف و عارض  2
  

 صبحي بـدين سـپيدي شـامي بـدان سـياهي     
  

 )تشبيه، تضاد( 

 سهراب آمـدي دارويي و بعد از مرگ  نوش 3
  

 خواسـتي حـاال چـرا؟    دل اين زودتر مي سنگ
  

 )نظير، تلميح مراعات( 

 كـردي سـفر   حبيب خود نمـي  شهريارا بي 4
  

 روي تنهــا چــرا؟ ايــن ســفر راه قيامــت مــي
  

 

 )تخلص، تشبيه(
  4 صحيحگزينٔه 

  :ها بررسي گزينه
  بخشي جان :خرم شدن چمن) / دل مانند يك لوح است(تشبيه : لوح دل: »1«گزينة 
  صبح و شام، سپيد و سياه: تضاد/ تشبيه صبح به عارض و شب به زلف : »2«گزينة 
و سـهراب در شـاهنامه يـا همـان      رسـتم اشاره بـه داسـتان   / نظير  مراعات: دارو، سهراب نوش: »3«گزينة 

  تلميح : در شاهنامه نامة رستم و سهراب غم
 .ندارد تشبيه./ شهريار نام شاعر است: تخلص: »4«گزينة 



 5

 است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  .5
ــف ــتي ز دل   ) ال ــرآريم دس ــا ب ــا ت بي

  

كـــه نتـــوان بـــرآورد فـــردا ز گـــل 
  

 چــــراغ يقيــــنم فــــرا راه دار  ) ب
  

ــاه دار  ــت، كوتـ ــردنم دسـ ــد كـ  ز بـ
  

 خــدايا بــه ذلّــت مــران از درم   ) پ
  

ــرم  ــدد دري ديگـ ــورت نبنـ ــه صـ  كـ
  

  . هاي قافيه، جناس دارند واژه» الف«در بيت  1

  .كنايه است» دار  دست كوتاه«تشبيه وجود دارد و تركيب » ب«در بيت  2

  .كار رفته است بخشي به كنايه و جان» پ«در بيت  3

  .است» مثنوي«ها، قالب  با توجه به شكل قرار گرفتن قافيه 4

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

هاي قافيه هسـتند و در يـك حـرف اخـتالف دارنـد، پـس        ، دل و گل واژه»الف«بيت در : »1«گزينة 
  .جناس دارند

دستم را كوتـاه  .) / يقين به چراغ تشبيه شده است(، چراغ يقين تشبيه است »ب«در بيت : »2«گزينة 
  .دار كنايه از مانع كسي شدن براي انجام كاري است

كنايـه  : صورت نبنـدد توجهي كردن به كسي است،  ه از بي، از در راندن كناي»پ«در بيت : »3«گزينة 
  .كار نرفته است بخشي به اما در اين بيت جان شود از اين كه ميسر نمي

اي جداگانـه دارد، بنـابراين ايـن ابيـات در قالـب مثنـوي        در قالب مثنوي هر بيت قافيـه : »4«گزينة 
 .اند شده سروده
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 است؟ نشدهدرستي نوشته  شده در كدام گزينه به زمان فعل مشخّص .6
 سـوخته  امشب ولي جـاي مـن دل   ام خفته 1

  

 صــبحدم بينــي كــه خيــزد دود آه از بســترم
  

 )ماضي نقلي( 

 از من اشك سـرد  مانَدشمع لرزان نيستم تا  2
  

ــترم  ــد در دل خاكسـ ــد باشـ  آتشـــي جاويـ
  

 )مضارع اخباري( 

 چشم از بـرم  اي نيلوفري گشتيتا گريزان  3
  

ــوفرم   در غمــت از الغــري چــون شــاخة نيل
  

 )ماضي مطلق( 

 دوش فتـاده بـودم  به گريه بر سر راهـش   4
  

 خـواهي؟  به خنده گفت از اين رهگذر چه مـي 
  

 

 )ماضي بعيد(

  2 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  )ام+ ه + بن ماضي (ماضي نقلي  ←) ام خوابيده(ام  خفته: »1«گزينة 
  )شناسه+ مضارع  بن + بـ (مضارع التزامي  ←) بماند(ماند : »2«گزينة 
  )ساده(ماضي مطلق  ←) شدي(گشتي : »3«گزينة 
 )بودم+  ه+ بن ماضي (ماضي بعيد  ←) افتاده بودم(فتاده بودم : »4«گزينة 
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 است؟ نادرستبا توجه به متن زير كدام گزينه  .7
آبـش   هـا  صبحمن گلي دارم كه : باز گفتم. آور است با خود انديشيدم كه كار اين مرد تعجب«

كنم؛ پس مالك بودن من، هـم بـراي    ها را پاك مي دهم، سه آتشفشان دارم كه هر هفته آن مي
 ».هايم مفيد است هم براي گلم آتشفشان

  .استكار رفته  در متن هر سه نوع واژة ساده، وندي و مركّب به 1

  .نشانة ناشناختگي است» گلي«در واژة » ي« 2

  .در متن صفت شمارشي، مبهم، اشاره و برتر وجود دارد 3

  .قيد است» ها صبح«نقش  4

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  آور، آتشفشان تعجب: مركب/ هفته، گلي : وندي... / خود، مرد، روز، صبح و : ساده: »1«گزينة 
  .)نكره است» ي«(يك گل = گلي : »2«گزينة 
صـفت  / مـرد   ايـن : صفت اشـاره / هفته  هر: صفت مبهم/ آتشفشان  سه: صفت شمارشي: »3«گزينة 

  .برتر ندارد
  باز، هر روز صبح، هم: قيدهاي متن: »4«گزينة 

  
  :ها از نظر ساخت انواع واژه

  .توان آن را به اجزايي بخش كرد شود و نمي از يك جزء ساخته مي: ساده
  پسوند/ پيشوند + يك جزء معنادار : وندي
 تركيب دو يا چند جزء معنادار: مركّب
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 كدام عبارت درست است؟ .8
  .است» طلب«واژة » طلبهطالب، مطلوب، «هاي  ريشة واژه 1
  .گذشتة استمراري است» كه حسن آمد رفتم داشتم مي«شده در جملة  فعل مشخص 2
  .ترادف است» گمنام«و » بلندآوازه«هاي  رابطة معنايي واژه 3
  .همگي جمع هستند» كنعان، گلستان، آزادگان و پيروان«هاي  واژه 4

  1 صحيحگزينٔه 
  :هاي ديگر بررسي گزينه

گذشتة استمراري + گذشتة ساده از مصدر داشتن . (گذشتة مستمر است» رفتم داشتم مي«: »2«گزينة 
  )گذشتة مستمر= 

  .متضاد هستند) ناشناخته(و گمنام ) مشهور(بلندآوازه » 3«گزينة 
 )پيروان جمع پيرو/ آزادگان جمع آزاده . (كنعان و گلستان مفرد هستند: »4«گزينة 

  

 درستي آمده است؟ گزينه بهمفهوم متن زير در كدام  .9
چه گويي در حقّ فالن عابد كـه ديگـران در حـقّ وي بـه     «: يكي از بزرگان، پارسايي را گفت

  ».اند ها گفته طعنه، سخن
 ».دانم بينم و در باطنش، غيب نمي بر ظاهرش، عيب نمي«: گفت

  .ها اهميت دارد ش از ظاهر آنها بي باطن انسان 2 .كنند همة افراد پارسا و عابد از غيبت كردن پرهيز مي 1
  نكوهش غيبت كردن 4 نكوهش طعنه زدن به ديگران 3

  4 صحيحگزينٔه 
كه انسان از باطن ديگران خبر ندارد حتي اگـر در ظـاهر   ؛ چرامفهوم كلي متن است كه نبايد غيبت كنيم

  .خالفي از كسي سر زده باشد
  :ها بررسي ساير گزينه

پارسا سخن گفته شده و اشاره به ديگر افراد نشده است، بنابراين ايـن  در متن فقط از يك : »1«گزينة 
  .گزينه نادرست است

گويد حرف ديگران دربـارة كسـي كـه     كند؛ بلكه مي خطّ آخر متن به اين مفهوم اشاره نمي: »2«گزينة 
  .اهميت است دانيم، بي در ظاهرش عيبي نيست و باطنش را نيز نمي

 .پرهيز از غيبت كردن است نه طعنه و كنايه زدن به ديگرانمفهوم نهايي متن » 3«گزينة 
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 داند؟ يك از موارد زير را براي مغرور نشدن، الزم مي ويكتور هوگو كدام .10
هـا نيـز بـه تـو      و نيكان و نيكـويي / ها عشق بورزي  بيش از هر چيز برايت آرزومندم كه به خوبي 1

  .بياورند روي
تـا گـاهي   / انـدازه،   نه كم و نـه زيـاد، درسـت بـه    / باشي،  برايت آرزومندم كه دشمن نيز داشته 2

  .باورهايت را مورد پرسش قرار دهند
بلكـه بـا   / ... كننـد   نه با كساني كه اشتباهات كوچك مي/ چنين، برايت آرزومندم صبور باشي  هم 3

  .كنند كساني كه اشتباهات بزرگ مي
  .تي خوب و يكدل داشته باشيهمواره دوس/ و در پايان برايت اي مهربان، آرزمندم  4

  2 صحيحگزينٔه 
شود باورهاي انسان مورد پرسش قـرار گيـرد و    اندازه، باعث مي از نگاه ويكتور هوگو، داشتن دشمن، به

زيـرا از ايـن   . شود ازحد به خودش مغرور نمي ها هم درست باشد، انسان بيش اگر يكي از اين اعتراض
  .شود هايش مي طريق متوجه كاستي

  :ها وم ساير گزينهمفه
  نشيني با نيكان ارزشمند دانستن نيكي كردن و هم: »1«گزينة 
  ويژه در برابر اشتباهات بزرگ ديگران كيد بر صبوري بهتأ: »3«گزينة 
  .شود ها باعث شكوفا شدن انسان مي ها و شادي ارزشمندي دوست يكدل؛ زيرا در سختي: »4«گزينة 

  



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی ترجمه الّرجاء الدرس الخامس 11

 مقدماتی ترجمه األمانة الدرس العاشر 11

 پیشرفته ترجمه مراجعه دروس الّصّف الّسابع و الّثامن الدرس االول 11

 پیشرفته ترجمه نصوص حول الّصّحة الدرس الّتاسع 11

 مقدماتی ترجمه حوار بین الّزائر و سائق سّیارة األجرة الدرس الّثامن 11

 مقدماتی لغت نصوص حول الّصّحة الدرس الّتاسع 11

 پیشرفته قواعد الّرجاء الدرس الخامس 11

 پیشرفته قواعد ثمرة الجد الدرس الّسابع 11

 پیشرفته قواعد تغییر الحیاة الدرس الّسادس 11

 پیشرفته قواعد الّرجاء الدرس الخامس 12

 

 ابوالفضل تاجيك یجناب آقا: عربیسرگروه دپارتمان  
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11. حيح۟هعين التّرجم۟ه الص: 
بلْناتَج ال نارع عا مالقَو ممينلظّال 

  .همراه با قوم ستمگر قرار مدهرا ، ما اپروردگار 1
  .دهد پروردگار ما، ما را همراه با قوم ستمگر قرار نمي 2
  دهي؟ آيا ما را همراه قوم ستمگر قرار مي پروردگارا، 3
  .ندادپروردگار ما، ما را همراه با قوم ستمگر قرار  4

  1 صحيح گزينهٔ 
موارد ) قرار نداد(» 4«در گزينة و  )دهي؟ قرار مي... آيا (» 3«در گزينة  ،)دهد قرار نمي(» 2«در گزينة 

  .نادرست هستند
 .را ترجمه نكنيم »نا«توانيم ضمير  مي بنابراين ،دارد اساختار مناد »نارب« كنيد كه تركيبدقت 

  

 :عين التّرجم۟ه الصحيح۟ه .12
 ».فهم سوف يساعدونكم أيضاً. اُنصروا أَصدقاءكم و ال تَتْركوهم في المشاكلِ«

  .كرد خواهندها شما را ياري  ها را در مشكالت ترك نكنيد، پس آن دوستان خود را ياري كنيد و آن 1
هـا را نيـز    كنند، پـس شـما آن   ها شما را در مشكالت ترك نمي با دوستان خود پيروز شويد و آن 2

  .ياري خواهيد كرد
  .كرد ها نيز شما را ياري خواهند ها را در مشكالت رها نكنيد، پس آن دوستانتان را ياري كنيد و آن 3
ها هسـتند كـه شـما را يـاري      ها نكنيد، پس آنها را در مشكالت ر دوستانتان را ياري كنيد و آن 4

  .خواهند كرد

  3 صحيح گزينهٔ 
... كننـد، شـما    ترك نمـي ... ها  پيروز شويد، آن(» 2«، در گزينة )»أيضاً«ترجمه نشدن (» 1«در گزينة 

 .اند موارد نادرست...) ها هستند كه  پس آن(» 4«و در گزينة ) خواهيد كرد
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13. ن الصيحيحع: 
  .تر گناهانِ آدميزاد در زبان است بيش: هسانآدم في ل طايا ابنِخَ كثرُأَ 1
2 ع كَتَم نللماً فَكَماست نادانشايد  ،را پنهان كند دانشيهر كس : أَنّه جاه.  
  .علم است ،و راه بهشت راهي داردهمه چيز : طريقُ الجنّ۟هِ العلم ء طريقٌ و لكُلِّ شي 3
  .غريب كسي است كه دوستي ندارد: بيبه حلَس من لَي ريبالغَ 4

  4 صحيح گزينهٔ 
  .موارد نادرست است) همه چيز(» 3«در گزينة و ...) شايد (» 2«در گزينة  ،)در زبان(» 1«در گزينة 

  :موارد نادرست صحيح ترجمة
  زبانش: لسانه: »1«گزينة 
  گويي او: كأَنّه: »2«گزينة 
 هر چيزي: ء كلّ شي: »3«گزينة 

  
 :عين الصحيح .14

1 نأَحس فيۭ األَغنياء نلكو نسح خاءا شايد براي ثروتمندان نيكوتر باشد: السسخاوتمندي نيكو است، ام.  
  .كنيم كنيم، احساس خستگي مي مي  وقتي كه به نور قرمزتر نگاه: بِالتَّعبِ عندما نَنظُرُ إلي النّور األَحمر نَشعرُ 2
3 بادع بلنّاس أَحهم لها بـراي   ترين بندگان خدا نزد خدا، سودمندترين آن محبوب: اهللا إلي اهللاِ أَنفَع

  .مردم است
  .كني، زيرا او نور قلب است تو پروردگار را ياد مي: علَيك بِذكر اهللاِ فإنَّه نور القَلب 4

  3 صحيح گزينهٔ 
مـوارد  ) كنـي  ياد مي... تو (» 4«در گزينة و ) قرمزتر(» 2«، در گزينة )باشد... اما شايد (» 1«در گزينة 

  .اند رستدنا
  :ها ترجمة درست ساير گزينه

  .استدر ثروتمندان نيكوتر  اماسخاوتمندي نيكو است، : »1«گزينة 
  .كنيم يكنيم، احساس خستگي م نگاه مي قرمزهنگامي كه به نور : »2«گزينة 
 .، همانا او نور قلب استيادكنيخداوند را  بايدتو : »4«گزينة 
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 :الخطأ عين .15
  كنند تالش مي :يحاوِلونَ 2 كند كمك مي :كان ينقذُ 1

  بيا :تَعالَ 4 شوند حاضر مي ها آن: رانِضُهما تَح 3

  1 صحيح گزينهٔ 
  .صورت صحيح ترجمه است »داد نجات مي«» 1«گزينة در 

  

فعل مضارع + كان 
 ماضي استمراري ⎯ترجمه

  

 :الخطأعين  .16
  رجع= أَتي  4 رقَد= نام  3 أَكَلَ= تَناولَ  2 تَقويٰ= ورع  1

  4 صحيح گزينهٔ 
  بازگشت: رجع ≠آمد : أَتي

  :ها بررسي ساير گزينه
  پرهيزكاري ←تَقوي = ورع : »1«گزينة 
  خورد ←أَكَل = تَناولَ : »2«گزينة 
 خوابيد ←رقَد = نام : »3«گزينة 
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 المتضاد في اإلسم و الفعل؟ ما جاءفي أَي عبار۟ه  .17
  .ازرع صداقَ۟ه و ال تَزْرع عداو۟ه 1
  .تَلبس أَسودالبس قميصاً أَبيض في اللَّيل لعبور الشّارع و ال  2
  .اُسكُتيۭ يا طفلَ۟ه و ال تَصرُخي 3
 .ذَهبت إلي السوقِ لبيع الفواكه و شراء المالبِس ثم رجعت سريعاً 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  :ها هم دو فعل متضاد و هم دو اسم متضاد وجود دارد صورت سؤال عباراتي را خواسته است كه در آن

  فعل ←نكار  ≠بكار : ال تَزرع ≠ازرع : »1«گزينة 
  اسم ←دشمني  ≠دوستي : عداو۟ه ≠صداق۟ه 
  فعل ←نپوش  ≠بپوش : ال تَلبس ≠البس : »2«گزينة 
  اسم ←سياه  ≠سفيد : أسود ≠أَبيض 
  فعل ←برگشتم  ≠رفتم : رجعت ≠ذَهبت : »4«گزينة 

  اسم ←خريدن  ≠فروختن : شراء ≠بيع 
  .متضادي وجود ندارد هيچ واژة» 3«در گزينة 

 :ليه معاًإ ف۟ه و المضافا الصهجاءت في عين عبار۟هً .18
  .نِأَبيۭ إلي نصفَي قَسمهاكبير۟هٌ رعتُنا مز 2 درسي۟ه؟باتك المواجِملُ بِنت تَعأَ أَ 1
  ي؟خاتَمك ذَهب أَ 4 .سابق۟هالفائزَ في الم شَجعنا الفريقَ 3

  1 صحيح گزينهٔ 
  :ها بررسي گزينه

:»1«گزينة 
 

  ) ات را انجام دادي؟ اي آيا تو تكاليف مدرسه(

  .)مزرعة ما بزرگ است، پدرم آن را به دو نيم تقسيم كرد( :»2«گزينة 

  .)تيم برنده را در مسابقه تشويق كرديم( الفريق: »3«گزينة 

خاتمك )آيا انگشتر تو طال است؟(: »4«گزينة 
اليه مضاف

الفائز
صفت

مزرعتنا
اليه مضاف

المدرسي۟هواجباتك
صفتاليه مضاف
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 :نك شيئاًب ميطْلُ فيها فعلٌ اءج ما عين عبار۟هً .19
  .سكُتاف غَضبتإذا  1

  .نّ اهللا معناإزَنْ ال تَح 2

3 ل لدمعتَا كأنّك نياكبداًأَ عيش.  

  .دون الجهدجاح بِعلي النّ لُال تَحص نّكإ 4

  4 صحيح گزينهٔ 
 :، نيامده استعبارتي را مشخص كن كه در آن فعلي كه از تو چيزي بخواهد ← ترجمة سؤال

  امر ← سكُتاُ: »1«گزينة 
  نهي ←ال تَحزَنْ  :»2«گزينة 

  امر ← اعملْ: »3«در گزينة 
ال «» 4«ولـي در گزينـة    ،اين سه فعل درخواست خاصـي از مخاطـب دارد و از تـو چيـزي خواسـته شـده      

  .نفي است و مفهوم خبر را دارد »تَحصلُ
 ؟كثرأي عبار۟ه جاء الفعل في أَ .20

  .همل بِالعلمِ و الع بلَينِ طَالد نّ كمالَأاعلَموا ! اسيها النّأَ 1

  .لمِلَم نصف العقَولُ ال أَع 2

  .جاب في كبرهلَ في صغَرِه أَمن سأَ 3

  .لما العلّإ اإلنفاقلي ع نْقُصشيء ي كُلُّ 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  دو فعل ← .فعل هستند »أجاب -سأل«در اين عبارت 

در هـر يـك از ايـن    . (فعل هستند) ينْقُص(» 4«و در گزينة ) لَمعال أَ(» 2«، در گزينة )اعلَموا(» 1«در گزينة 
  .)ها، فقط يك فعل وجود دارد گزينه



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 پیشرفته آیه تو را چگونه بشناسم؟: 2درس  خداشناسی: 2فصل  12

 مقدماتی حدیث خورشید پنهان: 4درس  راهنماشناسی: 1فصل  11

 مقدماتی حدیث وضو، غسل و تیمم: 6درس  توشهراه و : 2فصل  12

 پیشرفته متن احکام نماز: 7درس  راه و توشه: 2فصل  14

 مقدماتی حدیث همدلی و همراهی: 8درس  اخالق: 4فصل  12

 پیشرفته آیه انقالب اسالمی ایران: 9درس  جامعه اسالمی: 2فصل  16

 پیشرفته آیه انفاق: 22درس  جامعه اسالمی: 2فصل  17

 مقدماتی متن انفاق: 22درس  جامعه اسالمی: 2فصل  18

 پیشرفته متن انفاق: 22درس  جامعه اسالمی: 2فصل  19

 پیشرفته آیه جهاد: 21درس  جامعه اسالمی: 2فصل  23

 

 شاهرخ معماری یجناب آقا: های آسمان پيامسرگروه دپارتمان 
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يك از  با كدام» .كند كند، به سختي عقوبت مي ي را كه با او دشمني ميخداوند هر كس«عبارت  .21
 موارد زير ارتباط دارد؟

  و هو الغَفور الودود 2 ديد العقابِو من يشاقِّ اهللاَ فَانَّ اهللاَ شَ 1
3 كعرِفَتقَّ مح رَفناكنَّهۥ 4 ما عخفيٰ اما ي هرَ والج علَمي 

  1 صحيح گزينهٔ 
او بسـيار  ) 2. كنـد  هر كه با خدا دشمني كند بداند كه خداوند به سختي عقوبت مـي ) 1: ترجمة آيات

او هـر  ) 4. نشناختيمچنان كه شايستة معرفت توست، تو را  آن) 3. آمرزنده و دوستدار بندگانش است
 .داند آشكار و نهاني را مي

  

 كنند؟ چه زماني قيام مي) عج(، امام زمان )ص(بر اساس فرمايش پيامبر اكرم  .22
  .و تزلزل هستند فدر روزگاري كه مردم گرفتار اختال 1
  .در روزگاري كه مردم كامالً از رحمت الهي نااميد شده باشند 2
  .داد آكنده شده باشددر روزگاري كه زمين از عدل و  3
 .در روزگاري كه مردم در آلودگي گناه باشند 4

  1 صحيح گزينهٔ 
  :فرمايند مي) عج(دربارة قيام حضرت مهدي ) ص(پيامبر اكرم 

شما را بشارت باد به مهدي، مردي از خاندان من؛ در روزگاري كه مـردم گرفتـار اخـتالف و تزلـزل     
 .سازد كه از جور و ستم پر شده است از عدل و داد، آكنده ميكند و زمين را همچنان  هستند، قيام مي

  
 ، فايدة وضو گرفتن براي انسان چيست؟)ص(طبق فرمايش پيامبر اكرم  .23

  بخشش گناهان 2 پاك شدن در برابر خداوند 1
 افزايش عمر 4 آلود از سر تطهير فكر و خيال باطل و گناه 3

  4 صحيح گزينهٔ 
اگـر  . بسيار وضو بگير تا خداونـد بـر عمـرت بيفزايـد    «: فرمايند وضو ميدربارة آثار ) ص(رسول خدا 

خوابـد،   وضو باشي، اين كار را انجام بده؛ كسـي كـه بـا وضـو مـي      برايت ميسر است كه شب و روز با
 ».بسترش تا صبح براي او مسجد خواهد بود و خوابش براي او نماز
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 ؟نيستيك از مبطالت نماز  كدام .24
  برهم زدن صورت نماز 2 نماز سه ركعتيشك در ركعت دوم  1
 شك در ركعت آخر نماز چهار ركعتي 4 خوردن و آشاميدن هنگام نماز 3

  4 صحيح گزينهٔ 
  .همه از مبطالت نماز هستند 3و  2و  1هاي  گزينه

 .كند شك در ركعت اول و دوم نمازهاي چهار ركعتي نماز را باطل مي
  

 بندوبار رفاقت كند؟ شايسته نيست كه مسلمان با افراد بي، چرا )ع(بر اساس فرمايش حضرت علي  .25
  .كند زيرا او كارهاي زشت خود را به ديگران توصيه مي 1
  .دهد و دوست دارد كه دوستش همرنگ او باشد زيرا او كارهاي زشت خود را زيبا جلوه مي 2
  .كند كند و دوست دارد اين كار رواج پيدا زيرا او كارهاي زشت خود را توصيه مي 3
 .كند و دوست دارد كه دوستش هم اين كار را انجام دهد زيرا او كارهاي زشت خود را توصيه مي 4

  2 صحيح گزينهٔ 
: فرماينـد  بندوبار را به شدت منع كرده است و در اين مـورد مـي   دوستي با افراد بي) ع(حضرت علي 

ند زيرا او كارهاي زشت خود را زيبـا  بندوبار رفاقت ك سزاوار و شايسته نيست كه مسلمان با افراد بي«
 ».دهد و دوست دارد كه دوستش همرنگ او باشد جلوه مي

  

 به كدام مورد اشاره دارد؟» ال تَحزَنُوا و اَنتُم األَعلَونَ ان كُنتُم مؤمنين تَهِنوا وو ال «آية شريفة  .26
  انفاق در راه خدا 2  جهاد با دشمنان خدا 1
 معروف و نهي از منكر امر به 4  خودباوري 3

  3 صحيح گزينهٔ 
  .اشاره دارد» خودباوري«اين آيه به مبحث 

 .شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد ]زيرا كه[و سست نشويد و غمگين نباشيد، : ترجمة آيه
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به كـدام مـورد   » ...و عالني۟هً فَلَهم اَجرُهم  م بِاللَّيلِ و النَّهارِ سرَّااَلَّذين ينفقونَ اَموالَه«آية شريفة  .27
 ؟كند نمياشاره 

  .توان انفاق كرد در هر زماني مي 1
  .تواند به صورت پنهاني و آشكارا باشد انفاق مي 2
  .انفاق كردن مخصوص ثروتمندان است 3
 .شوند كنندگان از كارشان غمگين نمي انفاق 4

  3 صحيح گزينهٔ 
كننـد در شـب و روز بـه صـورت پنهـاني و آشـكارا        كه اموال خـود را انفـاق مـي   كساني : ترجمة آيه

 .شوند پاداششان نزد پروردگارشان است نه ترسي دارند و نه غمگين مي
  

 ؟گيرد نميبه كدام مورد زكات تعلق  .28
 برنج 4 جو 3 خرما 2 كشمش 1

  4 صحيح گزينهٔ 
 .گيرد ميدر دستة غالت به گندم، جو، خرما و كشمش زكات تعلق 

  

 كدام مورد صحيح است؟ .29
توانـد صـرف دفـاع از كشـورهاي      شود و مـي  خمس به حاكم اسالمي يا مرجع تقليد پرداخت مي 1

  .اسالمي شود
توانـد صـرف رفـاه عمـومي مـردم       شود و مي خمس به حاكم اسالمي يا مرجع تقليد پرداخت مي 2

  .جامعه شود
  .تواند صرف آشنا كردن مردم با معارف ديني شود ميشود و  خمس به نيازمندان جامعه پرداخت مي 3
توانـد صـرف دفـاع از     شـود و مـي   خمس به حاكم اسالمي و انديشـمندان جامعـه پرداخـت مـي     4

 .كشورهاي اسالمي شود
  1 صحيح گزينهٔ 

هايي كه قرآن كريم، رسـول اكـرم و    شود تا آن را در راه خمس به حاكم اسالمي يا مرجع تقليد پرداخت مي
آشنا كردن مردم با معارف ديني، دفاع از كشـورهاي  . اند صرف كنند السالم مشخص كرده ائمة اطهار عليهم

از مـواردي اسـت كـه خمـس     ... هـاي دينـي و    اسالمي، تربيت دانشمندان علوم ديني، تأليف و توزيع كتاب
 .تواند صرف آن شود مي
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جنگيـد؟   مردان و زنان و كودكان مستضعف نمـي  ]براي نجات[چرا در راه خدا و «آية شريفة  .30
پروردگـارا، مـا را از ايـن شـهري كـه مـردمش       : گوينـد  اند كـه مـي   اين ناتوانان همان كساني

بـه چـه نـوع    » .اند، بيرون ببر، و از نزد خود براي ما سرپرست و مـددكاري قـرار ده   پيشه ستم
 جهادي اشاره دارد؟

  جهاد ابتدايي 2  جهاد دفاعي 1
 جهاد با هواي نفس 4  با سركشان جهاد 3

  2 صحيح گزينهٔ 
طبق اين آيه لشكر اسالم موظف است به دستور پيامبر يا امام يا ولي مسـلمين، بـا حاكمـان شـيطاني     

  .شود اين نوع جهاد، جهاد ابتدايي ناميده مي. جهاد كند و مردم را از اسارت آنها نجات دهد



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

13 
Lesson 1: Festivals 

and Ceremonies 
Conversation / Vocabulary / Language Melody پیشرفته واژگان 

13 
Lesson 6: Health and 

Injuries 
Conversation / Vocabulary / Language Melody مقدماتی مکالمه 

11 
Lesson 6: Health and 

Injuries 
Conversation / Vocabulary / Language Melody مقدماتی مکالمه 

13 Lesson 3: Services Conversation / Vocabulary / Language Melody مقدماتی واژگان 

13 Lesson 3: Media Grammar / See Also / Reading پیشرفته گرامر 

16 
Lesson 6: Health and 

Injuries 
Conversation / Vocabulary / Language Melody مقدماتی امال 

13 
Lesson 6: Health and 

Injuries 
Grammar / See Also / Reading مقدماتی گرامر 

13 Lesson 3: Media Conversation / Vocabulary / Language Melody مقدماتی مکالمه 

13 
Lesson 6: Health and 

Injuries 
Grammar / See Also / Reading مقدماتی واژگان 

34 
Lesson 6: Health and 

Injuries 
Grammar / See Also / Reading پیشرفته درک مطلب 

 

 پور حسن حسن یجناب آقا: زبان انگليسیسرگروه دپارتمان 
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31. Nature Day or Sizdah Bedar is an Iranian ............. . On this day people ............ at home. They go out. 1 culture/ doesn't stay  2 festival/ don't stay  3 anniversary/ don't sing 4 anthem/ sing 
  2 صحيح گزينهٔ 

هـا   آن. ماننـد  نمـي در اين روز مـردم در خانـه   . ايراني است ةجشنواردر يك  هب  روز طبيعت يا سيزده
  .روند بيرون مي

  مانند نمي/ جشنواره )2  ماند نمي/ فرهنگ )1
  آواز خواندن/ سرود )4  خوانند آواز نمي/ سالگرد )3

  people باشد و با  اسم جمع ميdon't شود منفي مي.   doesn't  براي منفي كردن سوم شخص مفرد)he ،she ،it ،رود كار مي به) مفرد اسم. 
  

32. A: What did Mina do? B: ................................  1 She burned her hand.2 She hurt her knee. 3 She put a plaster on the wound. 4 She has her leg in a cast. 
 

  3 صحيح گزينهٔ 
  مينا چه كاري انجام داد؟: الف
  .چسب زخم را روي زخم قرار داد يك او: ب
  .زانوي او آسيب ديد )2  .دست او سوخت )1
 .پاي او در گچ است )4 .چسب زخم را روي زخم قرار داديك او  )3
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33. A: ................................... B: He hit his head on the door. 1 Did Amir hit his head on the door? 2 Did Amir hurt his head? 3 When did Amir hit his head on the door? 4 How did Amir hurt his head? 
  4 صحيح گزينهٔ 

  چطور آسيب ديد؟سر امير : الف
  .سر او به در برخورد كرد: ب
  آيا سر امير به در برخورد كرد؟ )1
  آيا سر امير آسيب ديد؟ )2
  سر امير به در برخورد كرد؟) كي(چه موقع  )3
  سر امير چطور آسيب ديد؟ )4

  
پـس   ؛پرسشـي شـروع شـود    ةال بايد بـا كلمـ  ؤكار نرفته باشد، س به Yes/Noال ؤوقتي در جواب س

 .است نادرستهم از نظر معني  »3«گزينة . نادرستند »2«و  »1« هاي هگزين
  

34. I help my mother to ............ after every meal. 1 set the table  2 check the timetable 3 clear the table  4 donate blood 
  3 صحيح گزينهٔ 

  . غذا را جمع كند تا ميزكنم  غذايي به مادرم كمك مي ةمن بعد از هر وعد
  چك كردن جدول زماني )2  چيدن ميز )1
 اهدا كردن خون )4  جمع كردن ميز  )3
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35. Which sentence is NOT grammatically correct? A: What do Iranians do at Yalda Night? B: They ............................. . 1 visited their relatives 2 read poems of Hafez 3 eat nuts and fruits 4 celebrate this night 
  1 صحيح گزينهٔ 

  ؟نيستكدام جمله از نظر دستوري درست 
  كنند؟ ميها در شب يلدا چه كار  ايراني: الف
  .اقوامشان را مالقات كردندها  آن: ب
  .اقوامشان را مالقات كردند )1
  .خوانند شعرهاي حافظ را مي )2
  .خورند آجيل و ميوه مي )3
  .گيرند اين شب را جشن مي )4

الي شده پس زمان جمله حال ساده اسـت و جـواب هـم    ؤس doجمله با  Whatپرسشي  ةبعد از كلم
  . باشدزمان حال ساده  بهبايد 

 .ساده است ةگذشت (visited)نادرست است چون فعل جمله  »1«گزينة 
  

36. When a pers_n has a h_ _rt attack, you should call the emergen_ _ . 1 o / ai / sy 2 e / ea / si 3 e / ae / ci 4 o / ea / cy 
  4 صحيح گزينهٔ 

person  .تماس بگيريد اورژانسشود، شما بايد با  مي قلبي ةدچار حمل نفروقتي يك  شخص    heart قلب emergency اورژانس    
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37. Which one is grammatically correct? 1 Our mother really like cooking. 2 The police always helps lost children. 3 Who did eat the cake? 4 Does your father have many friends? 
  4 صحيح گزينهٔ 

  درست است؟يك از نظر دستوري  كدام
  .مادر ما آشپزي را واقعاً دوست دارد )1
  .كند هاي گم شده كمك مي پليس هميشه به بچه )2
  چه كسي كيك را خورد؟ )3
  آيا پدر شما دوستان زيادي دارد؟ )4

اضـافه شـود    sسوم شخص مفرد است و بايد به فعل  (Our mother)، فاعل جمله »1«در گزينة  (likes).  
 .(help)اضافه شود  sجمع است و به فعل نبايد  (The police)، فاعل جمله »2«در گزينة 
و الزم نيسـت   (did)شود، فعل كمكي  هال پرسيدؤفاعل س ةوقتي دربار Who، بعد از »3«در گزينة 

   ?Who ate the cake  .(ate)بايد فعل را به صورت گذشته بنويسيم 
38. Which sentence does NOT have a rising intonation? 1 It is fantastic!  2 Is he clever?  3 What do you study? 4 What a beautiful flower! 

  3 صحيح گزينهٔ 
  ؟نداردكدام جمله آهنگ خيزان 

  آيا او باهوش است؟ )2  !آن خيلي خوب است )1
  !ل قشنگيگچه  )4 كنيد؟ شما چه چيزي مطالعه مي )3

  
  )»4«و  »1« هاي گزينه. (داراي آهنگ خيزان هستندهاي تعجبي  جمله -1
  )»2«گزينة . (داراي آهنگ خيزان هستند (Yes/No questions)الي ؤهاي س جمله -2
. كار رفته، آهنگ افتان دارند به (wh questions)پرسشي  ةها كلم الي كه اول آنؤهاي س جمله -3
 )»3« گزينة(
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39. Omid is a firefighter. One day he went to .......... the fire in a house. He .......... a child, but he got some ............. . 1 take out / saw / injuries 2 put out / saved / bruises 3 take care / sent / fireworks 4 fill out / saved / martyrs 
  2 صحيح گزينهٔ 

او يـك بچـه را   . خانـه رفـت   آتش در يك خاموش كردناو يك روز براي . نشان است اميد يك آتش
  .برداشت كبودي، اما مقداري نجات داد

  )زخم(جراحت / ديدن ) / از خودپرداز(گرفتن پول  )1
  كبودي/ نجات دادن ) / آتش(خاموش كردن  )2
  بازي  آتش/ فرستادن / مراقبت كردن  )3
  شهدا/ نجات دادن ) / رمف(پركردن  )4

40. Reading My family and I went to Korea 3 years ago. We went there by plane. The plane took off at 11 a.m. We arrived there at 2 p.m. We stayed in a hotel for a week. The hotel was very nice. We saw a lot of places and took some photos. We exchanged money, bought some gifts and visited my father's friend.  According to the text which sentence is correct? 1 We stayed in Korea for five days. 2 The plane landed at 2 p.m. 3 We didn't buy gifts because we don't have money. 4 We traveled to Korea and visited my uncle. 
  2 صحيح گزينهٔ 

صبح پـرواز   11هواپيما ساعت . ما با هواپيما به آنجا رفتيم. قبل به كره رفتيم سال ام سه من و خانواده
  .زيبا بودخيلي هتل . ما يك هفته در يك هتل مانديم. بعدازظهر به آنجا رسيديم 2ما ساعت . كرد

كـادو گـرفتيم و    تعـدادي  م،ما پول تبـادل كـردي  . م و تعدادي عكس گرفتيميما جاهاي زيادي را ديد
  .م را مالقات كرديمدوست پدر

  طبق متن كدام جمله درست است؟
  .بعدازظهر به زمين نشست 2هواپيما ساعت  )2 .ما پنج روز در كره مانديم )1
  .رديم و عمويم را مالقات كرديمكما به كره سفر  )4 .ما كادو نخريديم چون پول نداشتيم )3



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

14 
: 4فصل 

 ها مجموعه
 مقدماتی احتمال ها و احتمال مجموعه: 1درس 

 

14 
استدالل : 3فصل 

 و اثبات در هندسه
 مقدماتی همنهشتی دو مثلثهای  حالت ها نهشتی مثلث هم: 3درس 

 

13 
توان و : 1فصل 

 ریشه
جمع و تفریق : 1درس 

 ها رادیکال
 مقدماتی جمع و تفریق رادیکال

 

11 
: 5فصل 

 های جبری عبارت
ها و  نابرابری: 3درس 

 ها نامعادله
 مقدماتی نامعادله

 

15 
: 7فصل 

 های گویا عبارت
معرفی و ساده کردن : 4درس 

 های گویا عبارت
 مقدماتی های گویا عبارت ساده کردن

 

14 
: 7فصل 

 های گویا عبارت
محاسبات : 4درس 

 های گویا عبارت
 مقدماتی های گویا جمع و تفریق عبارت

 

17 
: 7فصل 

 های گویا عبارت
تقسیم : 3درس 

 ها ای چندجمله
ای، تقسیم  جمله ای بر یک تقسیم چندجمله

 ای ای بر چندجمله جمله چند
 مقدماتی

 

14 
 حجم و: 4فصل 

 مساحت
 مقدماتی حجم کره حجم و مساحت کره: 4درس 

 

14 
حجم و : 4فصل 

 مساحت
 مقدماتی حجم مخروط حجم هرم و مخروط: 4درس 

 

55 
حجم و : 4فصل 

 مساحت
 مقدماتی حجم حاصل از دوران سطح و حجم: 3درس 

 

 .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 
 

 

 خسرو داودی یجناب آقا: رياضیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/LEcnk
https://aparat.com/v/NGok1
https://aparat.com/v/1zPZO
https://aparat.com/v/ELrQH
https://aparat.com/v/kXL8J
https://aparat.com/v/J89dp
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ظـاهر  » رو«هـا   چقدر احتمال دارد كه نـه سـكه  . كنيم دو سكه و يك تاس را با هم پرتاب مي .41
 شوند و نه تاس عدد زوج بيايد؟

  صفر 4   4  3  3 3/0 2   8  1  1

  1 صحيح گزينهٔ 

هاي حالت ممكن مجموعة همة  = , ر)} , ر 1) , , ر) , ر 2) , . . .  , , پ, ر) , پ, ر)  , (1 2)  , . . .  , , پ) , ر 1)  , , پ) , ر 2) , . . , پ, پ)   ,. 1) , , پ, پ) 2) , . . .  , , پ, پ) 6)}  
هاي حالت مطلوب  = , پ)} , پ 1) , , پ) , پ 3) , , پ) , پ 5)} ⇒ احتمال خواسته شده =  3  24 =  1  8    

𝐌𝟏 ،زيردر شكل  .42 = 𝐌𝟐 مثلث (درست است؟  هاي داخل كادر چند مورد از تساوي. باشد مي ABM الساقين است متساوي(. 

 A = B   , B = A   , AC = BC , AB = AC

1 1  
2 2  
3 3  
4 4   

  3 صحيح گزينهٔ 
  :با توجه به شكل زير، داريم

  
الساقين متساوي  AB∆M: AM = BMM = M

CM ضلع مشترك = CM⎭⎪⎬
⎪⎫ ⎯⎯⎯(ض ز ض)  AM∆ C ≅ BM∆ C ⇒ AC = BC ⇒ A = BA = B   

1
2

C1

1
2

B
A

M2

1
2

C1

1 2

B
A

M2

https://aparat.com/v/LEcnk
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, 𝐚اگر  .43 𝐛 ∈ ℤ  𝟗𝟖√و − √𝟔𝟑 = −𝐛√𝟕 + 𝐚√𝟐  باشد، مقدار𝐚 − 𝐛  است؟گزينه كدام 
1 10 2 −10  3 −4  4 4  

   4 صحيح گزينهٔ 

√98 − √63 = √49 × 2 − √9 × 7 = 7√2 − 3√7  ⇒ a = 7  , b = 3 ⇒ a − b = 7 − 3 = 4  
 

𝟐 ةمجموعه جواب نامعادل .44 − 𝐚𝟐 𝟐 − 𝟏−𝐚 𝟐 > 𝐚 − 𝐚𝟐 𝟐  برابر با كدام گزينه است؟ 
1 a > 3  2 a < 3  3 a > 1  4 a < 1   

   2 صحيح گزينهٔ 

2 − a2 2 − 1−a 2 > a − a2 2 ⇒ 2 − 1−a 2 > a  ⇒ 2 −  1  2 +  a  2 > a ⇒  3  2 > a −  a  2 ⇒  3  2 >  a  2  ⇒ 3 > a  
 

 است؟ گزينه كدام 𝐚𝟐𝟏−(𝟐𝐚−𝟏)𝟐−𝟏عبارت  ساده شدة .45
1 −1−a 4a   2 (1−a)(1+a)2−4a2−4a  3 1−a 4a   4 a+1 4a    

a21−(2a−1)2−1   4 صحيح گزينهٔ  = 1−a21−(4a2−4a+1) = (1−a)(1+a)4a−4a2   = (1−a)(1+a)4a(1−a) = 1+a 4a    
 

https://aparat.com/v/NGok1
https://aparat.com/v/1zPZO


 
 30

𝐚+𝟐 𝟏−  عبارت حاصل .46 − 𝟒−𝟐𝐚𝐚𝟐−𝟒𝐚−𝟏𝟐 است؟ گزينه كدام 
1 −3a−10a2−4a−12  2  1 a−6  3 3a−10a2−4a−12  4  −1 a−6   

   2 صحيح گزينهٔ 

 −1 a+2 − 4−2aa2−4a−12 =  −1 a+2 − 4−2a(a−6)(a+2)  
= (−1)(a−6)−(4−2a)(a−6)(a+2) = 6−a−4+2a(a−6)(a+2) = a+2(a−6)(a+2) =  1 a−6  
 

𝟐𝐚𝟑باشد تا عبارت  گزينه كدام mمقدار  .47 − 𝟒𝐚𝟐 + 𝟒𝐚 − 𝐦  𝟐بر𝐚 −  ؟شودپذير  بخش 𝟐
1 10 2 2 3 −10  4 6  

   2 صحيح گزينهٔ 

    2a − 4a + 4a − m     2a − 2a − a + 1± 2a ∓ 2a                                    −2a + 4a − m             ∓2a ± 2a                                           2a − m                         ±2a ∓ 2                                               2 − m
  

2aچون بايد عبارت  − 4a + 4a − m  2برa − 2 :پذير شود، پس بخش 2 − m = 0 ⇒ m = 2  
  

https://aparat.com/v/ELrQH
https://aparat.com/v/kXL8J
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ام تم. متر پر از آب است سانتي 18و ارتفاع متر  سانتي 1 اي شكل به شعاع قاعدة استوانهظرفي  .48
كره  شعاع نيم .شود از آب مي كره پر نيم كنيم، كره خالي مي اي به شكل نيم آب را درون كاسه

𝛑) متر است؟ چند سانتي = 𝟑)  
1  3 √23  
2 27  
3 3  

4 √54   
  

   3 صحيح گزينهٔ 

Vاستوانه = πr h = 3 × 1 × 18 = 3 × Vمتر سانتي مكعب 18 كره نيم =  2  3 πR   
Vاستوانه V ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯كره نيم  2  3 πR = 3 × 18 ⇒  2  3 × 3 × R = 3 × 18  ⇒ 2R = 3 × 18 ⇒ R = 3 × 9 = 27 ⇒ R = متر سانتي 3   

  

)كره نيم(ظرف پر از آب )استوانه(ظرف پر از آب 

https://aparat.com/v/J89dp
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حجـم ايـن   . ايـم  ساخته 𝟏𝟎𝐜𝐦 ةقاعد مخروطي به قطر ،𝟏𝟑𝐜𝐦اي به شعاع  با قسمتي از دايره .49
𝛑)متر مكعب است؟  مخروط چند سانتي = 𝟑)  

1 900  
2 25√69  
3 300  
4 1200  

  
  3 صحيح گزينهٔ 

  :بنابراين. شده به شكل زير است مخروط ساخته

  5 + h = 13 ⇒ h = 169 − 25 = 144 ⇒ h = 12cm  Vمخروط =  1  3 Sh =  1  3 × πr × h =  1  3 × 3 × 5 × 12 = 25 × 12 = 300cm   
 

متـر مكعـب    چنـد سـانتي   ،ول شـعاع آن ح 𝟖𝐜𝐦حجم حاصل از دوران يك ربع دايره به قطر  .50
𝛑)است؟ = 𝟑)   

1 128  
2 64  
3 256  
4 1024  

  1 صحيح گزينهٔ 
V  :بنابراين .آيد وجود مي كره به از دوران يك ربع دايره حول شعاع آن، يك نيم كره نيم  =  2  3 πR =  2  3 × 3 × 4 = 2 × 64 = 128cm   

5

13h

13cm 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

 5فصل  15
مواد و نقش آنها در 

 زندگی
 مقدماتی در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند

 

 مقدماتی و پیوند یونی داد و ستد الکترون ها با یکدیگر رفتار اتم 5فصل  15

 

 مقدماتی ها دنده چرخ ها ماشین 9فصل  15
 

 مقدماتی حرکت یکنواخت/ ای  تندی لحظه حرکت چیست 5فصل  15
 

 مقدماتی فشار در گازها فشار و آثار آن 8فصل  11
 

 ای ساخت ورقه زمین 5فصل  15
پیامدهای حرکت / کره  های سنگ حرکت ورقه

 کره های سنگ ورقه
 مقدماتی

 

 مقدماتی شرایط الزم برای تشکیل فسیل/ فسیل / مقدمه  آثاری از گذشته زمین 5فصل  15
 

 مقدماتی گیاهان در زندگی ما/ گیاهانی که آوند ندارند  دنیای گیاهان 55فصل  18

 

 مقدماتی (شیرخواران)پستانداران  دار جانوران مهره 55فصل  19

 

 مقدماتی تنان نرم /های حلقوی  کرم مهره جانوران بی 55فصل  56 
 

 .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/vNbUQ
https://aparat.com/v/gxjGN
https://aparat.com/v/sa3kI
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 ؟نداردموجود در كدام گزينه، كاربرد مربوطه را نافلزِ  .51
  اسيدسازي: كلر 2    سازي يخ: نيتروژن 1

  سازي كبريت: فلوئور 4    سازي چرم: گوگرد 3

   4 صحيح گزينهٔ 

  
  .رود سازي به كار مي در ساخت اسيد سولفوريك كاربرد دارد و اسيد سولفوريك در چرم (S)گوگرد 

  

. عمومـاً خاصـيت فلـزي دارد    ؛الكتـرون دارد  3حـداكثر   ،خود آخر الكترونياتمي كه در مدار  .52
تواند  با عدد اتمي داده شده مي ،كدام اتم. نافلزندالكترون يا بيشتر در مدار آخر،  4ي با يها اتم

 پيوند يوني تشكيل دهد؟ 𝐗𝟗با اتم 
1 A   2 A   3 A   4 A   

   1 صحيح گزينهٔ 
:X  :با رسم مدارهاي الكتروني داريم )  )  → :A  نافلز ) ) ) →   فلز

كـه نـافلز    Xپس با . الكترون است 2 داراي زيرا الية آخرش. فلز است» 1«پس اتم موجود در گزينة 
  .تواند پيوند يوني بدهد است مي

  
  .دهد پيوند يوني بين فلز و نافلز رخ مي

  
  

https://aparat.com/v/vNbUQ
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بـه ترتيـب از راسـت بـه چـپ چگونـه        Bو  Aساعتگرد بچرخد، چرخ دندة  Cاگر چرخ دندة  .53
 چرخند؟ مي

 
 پادساعتگرد -ساعتگرد 2    ساعتگرد -ساعتگرد 1
 پادساعتگرد -پادساعتگرد 4    ساعتگرد -پادساعتگرد 3

   2 صحيح گزينهٔ 
 حتمـاً  Aپادساعتگرد و  حتماً Bساعتگرد بچرخد،  Cچرخند؛ پس اگر  ها خالف جهت هم مي دنده چرخ

  .ساعتگرد خواهد چرخيد

   
كيلومتر بر  120و  60، 80هاي  هاي زماني برابر با تندي مشهد را در بازه -اتوبوسي فاصلة تهران .54

 تندي متوسط اتوبوس در كل مسير چند كيلومتر بر ساعت است؟. كند ساعت طي مي
1 90  2 100  3 7/86  4 110 

   3 صحيح گزينهٔ 

 vav = 80×t+60×t+120×t t+t+t = 260t 3t = 86/7km/h   
تهران

km/h80 t t t  مشهد
km/h60 km/h120

A
B C

A
B C
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 و چرا؟ ؟كند هر چه از سطح زمين باالتر برويم، فشار هوا چگونه تغيير مي .55
 .شود ذرات هوا كم ميتراكم  -يابد كاهش مي 1
 .شود تراكم ذرات هوا زياد مي -يابد افزايش مي 2
 .شود تراكم ذرات هوا زياد مي -يابد كاهش مي 3
 .شود تراكم ذرات هوا كم مي -يابد افزايش مي 4

   1 صحيح گزينهٔ 
   .يابد زيرا تراكم ذرات هوا در ارتفاعات، كمتر است فشار هوا كاهش مي

هوا در سـطح زمـين   . اطراف كرة زمين و تا ارتفاع صدها كيلومتر باالتر از سطح زمين، هوا وجود دارد
به همـين  . شود هرچه از سطح زمين باالتر رويم فشار هوا كمتر مي. هاي باالتر است تر از ارتفاع متراكم
  . شار هوا در مناطق كوهستاني كمتر از فشار هوا در مناطق ساحلي استدليل ف

  
  
  

 شرق با كدام ورقه برخورد كرده است؟ ورقه اقيانوس آرام از سمت شمال .56
  آفريقا 4  آمريكاي شمالي 3  اوراسيا 2  آمريكاي جنوبي 1

    3 صحيح گزينهٔ 
  .برخورد كرده است  شرق با ورقه آمريكاي شمالي ورقه اقيانوس آرام از سمت شمال
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 ؟نيستكدام محيط غيردريايي زير، جهت تشكيل فسيل مناسب  .57
  خاكسترهاي آتشفشاني 2    هاي طبيعي يخچال 1

  معادن نمك 4    هاي استوايي جنگل 3

   3 صحيح گزينهٔ 
ساير موارد مطرح شده جهـت  . شود هاي باراني محيط مناسبي براي تشكيل فسيل محسوب نمي جنگل

  .تشكيل فسيل مناسب هستند
  

 كند؟ كدام گزينه، جاهاي خالي را به درستي تكميل مي .58
» داشته باشد.......... تواند  ، مي..........هر گياه.« 

 گل -دار دانه 2    دانه -دار آوند 1
  آوند -دار هاگ 4    ميوه -دار گل 3

   3 صحيح گزينهٔ 
  :ها مثال براي رد گزينه

  سرخس: »1«گزينة 
  كاج: »2«گزينة 
  خزه: »4«گزينة 

  
  .اند و ميوه دارند دانه داران، نهان همة گل

   

https://aparat.com/v/gxjGN


 38

. انـد  به آنها نسبت داده شده مشخص شـده ) (هايي كه با  دار با ويژگي مهره 4در جدول زير  .59
 ها، اضافي است؟)(  چه تعداد از تيك

 ويژگي
 جانور

 پولكخواري حشرهكيسه هوادارغدد شيري

بالغ ةقورباغ     
   نوك اردكي
   مارمولك

   غاز

1 4  2 5  3 6  4 7  

  3 صحيح گزينهٔ 
  :هايي كه اضافي است و بايد حذف شوند تيك

  .قورباغه، پولك ندارد -1
  .گذار است، كيسة هوا ندارد ، نوعي پستاندار تخم)پوس پالتي(نوك اردكي  -2
  .نوك اردكي پولك ندارد -3
  .مارمولك غدة شيري ندارد -4
  .غاز غدة شيري ندارد -5
  .غاز پولك ندارد -6
  

انـد، كـدام    اي كه اغلب زنـدگي آزاد دارنـد، امـا تعـداد كمـي از آنهـا انگـل        مهره جانوران بي .60
 باشد؟ تواند مي
   هاي حلقوي كرم 2    اي هاي لوله كرم 1
  .نيستندمهرگان اين گونه  يك از گروه بي هيچ 4    هاي پهن كرم 3

    2 صحيح گزينهٔ 

https://aparat.com/v/sa3kI


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

16 
کره،  کره، آب سنگ: 2فصل 

 هواکره
 پیشرفته ها ها، ناهمواری خشکی چهره زمین: 3درس 

12 
کره،  کره، آب سنگ: 2فصل 

 هواکره
 پیشرفته عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان و تنوع آن هوای پاک آب فراوان،: 4درس 

 مقدماتی جمعیت جهان جمعیت جهان: 7درس  ساکنان سیاره زمین: 4فصل  13

 عدالتی و نابرابری در جهان بی: 8درس  ساکنان سیاره زمین: 4فصل  14
 امید به زندگی یا متوسط طول عمر و 

 سواد و آموزش
 پیشرفته

 16 
ایران از عهد نادرشاه تا : 1فصل 

 شاه ناصرالدین
تالش برای حفظ استقالل و اتحاد : 66درس 

 سیاسی ایران
 مقدماتی (حکومت ناپایدار)افشاریه 

11 
ایران از عهد نادرشاه تا : 1فصل 

 شاه ناصرالدین
جوی پیشرفت و رهایی  و در جست: 62درس 

 از سلطه خارجی
 خان امیرکبیر و گسترش  میرزا تقی

 های جدید مدرسه
 مقدماتی

17 
سقوط حکومت : 8فصل 

گیری نظام  شاهنشاهی و شکل
 جمهوری اسالمی

 مقدماتی نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی انقالب اسالمی ایران: 66درس 

18 
سقوط حکومت : 8فصل 

گیری نظام  شاهنشاهی و شکل
 جمهوری اسالمی

ایران در دوران پس از پیروزی : 61درس 
 اسالمیانقالب 

 مقدماتی برپایی نظام جمهوری اسالمی

 مقدماتی های آن هویت ملی و هویت ایرانی و ویژگی هویت: 68درس  فرهنگ و هویت: 6فصل  16

 ها و کارکردهای خانواده ارزش: 66درس  خانواده و جامعه: 67فصل  77 
ها و کارکردهای آن  تشکیل خانواده و ارزش

 (فرزندآوریرشد کماالت انسانی و )
 مقدماتی

 مقدماتی فرزندان، گرمابخش خانواده آرامش در خانواده: 27درس  خانواده و جامعه: 67فصل  76

 نهاد حکومت: 26درس  حکومت و مردم: 66فصل  72
اختیارات و وظایف رهبر و شوراهای اسالمی 

 شهر و روستا
 مقدماتی

 مقدماتی شهروندی و حقوق آن شهروندیحقوق و تکالیف : 22درس  حکومت و مردم: 66فصل  73

 مقدماتی وری چیست و فرهنگ آن بهره وری چیست؟ بهره: 23درس  وری بهره: 62فصل  74

 مقدماتی وری در کشور ما بهره وری اقتصاد و بهره: 24درس  وری بهره: 62فصل  76 

 
 سركار خانم حوری قاهری: مطالعات اجتماعیسرگروه دپارتمان 
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روز را كـاهش   ها و درياها سبب ايجاد تعادل دما شده و اخـتالف دمـاي شـبانه    وجود اقيانوس« .61
 كدام نيمكره از تعادل دماي بيشتري برخوردار است؟ ،ه به اين جمله، با توج»دهد مي
 جنوبينيمكرة  4 نيمكرة شرقي 3 غربينيمكرة  2 نيمكرة شمالي 1

  4 صحيح گزينهٔ 
 .پس اعتدال دماي بيشتري دارد ،خشكي وجود دارد% 18آب و % 82در نيمكرة جنوبي 

  

 شمالي كدام مدار قرار دارد؟ ةدر جنوب منطقة معتدل .62
 مدار قطبي 4 رأس الجدي 3 رأس السرطان 2 استوا 1

  2 صحيح گزينهٔ 
 .مدار رأس السرطان قرار دارد ،شماليدر جنوب منطقة معتدلة 

  

 ت افزايش جمعيت در دويست سال اخير چه بوده است؟ترين عل مهم .63
 كاهش مرگ و مير در سالخوردگان 1
 بهبود وضعيت اقتصادي و تمايل مردم به داشتن فرزند بيشتر 2
 ها مبني بر تشويق فرزندآوري سياست دولت 3
 كودكانكاهش مرگ و مير به ويژه مرگ و مير  4

  4 صحيح گزينهٔ 
 .ت در دويست سال اخير بوده است، از علل مهم افزايش جمعيكاهش مرگ و مير كودكان

  

 كدام گزينة زير با ميزان اميد به زندگي ارتباط كمتري دارد؟ .64
 مردم روستاهاي سيستان و بلوچستان به آب آشاميدني سالمكم  يدسترس 1
 مندي مردم از خدمات پزشكي كرمان و بهرهتأسيس خانة بهداشت در روستاهاي  2
 آموزان همة مناطق كشور از مدرسه و كالس استاندارد مندي دانش بهره 3
 تدبير دولت جهت بهبود وضعيت تغذية كودكان در مناطق محروم 4

  3 صحيح گزينهٔ 
بـه  مندي از خـدمات پزشـكي در ميـزان اميـد      دسترسي به آب آشاميدني سالم، تغذية مناسب، بهره

 .زندگي مؤثر است
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 ت لشكركشي نادرشاه به هند چه بود؟عل .65
 .هاي شورشي كه به هندوستان گريخته بودند تعقيب گروهي از افغان 1
 .ها نياز داشت هاي عظيم در هند كه براي تداوم حكومت به آن وجود ثروت 2
 هاي ايران حمايت هند از شورشي 3
 ط بر هندوستاناز آن دولت جهت تسل يت شاه ايراندستور انگلستان مبني بر حما 4

  1 صحيح گزينهٔ 
هاي شورشـي كـه بـه هندوسـتان گريختـه بودنـد بـه آن كشـور          نادرشاه در تعقيب گروهي از افغان

 .لشكركشي كرد
  

هاي جديد تعليم و  ي در تأسيس مدارس جديد براساس روش، سهم مهميك از افراد زير كدام .66
 تربيت در ايران داشته است؟

 اميركبير 2  فتحعلي شاه 1
 يزميرزاحسن شيرا 4  ميرزاحسن رشديه 3

  3 صحيح گزينهٔ 
 .ميرزاحسن رشديه مدارس جديد را در ايران تأسيس كرد

  

 گانة شاه چه بود؟ ت مخالفت امام خميني با اصول ششعل .67
 افزايش سلطة آمريكا بر ايران و وابستگي بيشتر سياسي و اقتصادي كشور به بيگانگان 1
 تضعيف هويت اسالمي جامعة ايران 2
 يل در ايرانئنفوذ اسرا 3
 دادن مصونيت قضايي به آمريكاييان 4

  1 صحيح گزينهٔ 
امام خميني معتقد بود اين اصول سبب افزايش سلطة آمريكا بـر ايـران و وابسـتگي بيشـتر سياسـي و      

 .شود اقتصادي كشور به بيگانگان مي
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 تدوين قانون اساسي ايران در چه زماني فراهم شد؟پس از وقوع انقالب مقدمات  .68
 قبل از تشكيل دولت موقت 1
 پرسي تعيين نظام سياسي پس از همه 2
 پس از انتخابات اولين دورة رياست جمهوري 3
 قبل از ورود امام خميني به ايران 4

  2 صحيح گزينهٔ 
 .مقدمات تدوين قانون اساسي فراهم شد ،پرسي تعيين نظام سياسي پس از همه

  

 يك از عناصر هويت ماست؟ شعر زير بيانگر اهميت كدام .69
ــران دل    ــت و اي ــن اس ــالم ت ــه ع  هم

  

ــل   ــاس خج ــن قي ــده زي  نيســت گوين
  

ــد   ــين باشـ ــران دل زمـ ــه ايـ  چونكـ
  

ــود، يقـــين باشـــد   دل ز تـــن بِـــه بـ
  

 ميراث فرهنگي 4 سرزمين 3 تاريخ 2 زبان 1
  3 صحيح گزينهٔ 

 .دهندة هويت ملي است ترين عناصر شكل سرزمين از مهم ،دهد اين شعر نشان مي
  

 .آن است.......... اي  اولين شرط بقاي هر جامعه .70
 سياست 4 اقتصاد 3 تجمعي 2 فرهنگ 1

  2 صحيح گزينهٔ 
 .ت آن است، جمعياي اولين شرط بقاي هر جامعه

  

 ؟شود نميكدام گزينه جزء مزاياي چند فرزندي محسوب  .71
 مندي از امكانات مادي و رفاهي بيشتر در خانواده بهره 1
 رشد اجتماعي كودكان 2
 ها و دعواهاي كودكانه رقابت و بازي 3
 الگوبرداري از رفتارهاي خواهر و برادر 4

  1 صحيح گزينهٔ 
 .شود در خانواده نميمندي از امكانات مادي و رفاه بيشتر  چند فرزندي سبب بهره
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گانـه در اعمـال حاكميـت     نهاد زير جزء نهادهايي است كه عالوه بـر رهبـر و قـواي سـه    كدام  .72
 مشاركت دارد؟

 جهاد سازندگي 2 سازمان تبليغات اسالمي 1
 شوراي عالي امنيت ملي 4  سپاه پاسداران 3

  4 صحيح گزينهٔ 
 .در اعمال حاكميت مشاركت دارد ،شوراي عالي امنيت ملي

  

 ،دهد و درنتيجه بـراي فـرد و حكومـت    به يك حكومت مشخص پيوند ميارتباطي كه افراد را  .73
 .نام دارد..........  ،كند حقوق و تكاليفي ايجاد مي

 مشاركت 4 شهروندي 3 ارتباط قانوني 2 مليت 1
  3 صحيح گزينهٔ 

دهد و درنتيجـه بـراي فـرد و     شهروندي ارتباطي است كه افراد را به يك حكومت مشخص پيوند مي
 .شود حقوق و تكاليفي ايجاد مي ،حكومت

  

 ؟نداردارتباط » وري بهره«كدام گزينه با مفهوم  .74
 كارآيي 2 ترين كار هزينه ترين و كم انجام آسان 1
 انجام كار درست با روش درست 4  اثربخشي 3

  1 صحيح گزينهٔ 
 .مرتبط نيست» وري بهره«ترين كار با مفهوم  هزينه ترين و كم انجام آسان

  

 چيست؟» اقتصاد مقاومتي«اصلي محور  .75
 عدم وابستگي به خارج 2  جويي صرفه 1
 وري بهره 4 افزايش واحدهاي صنعتي و ايجاد شغل 3

  4 صحيح گزينهٔ 
  .است» وري بهره«محور اصلي اقتصاد مقاومتي 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

  پیشرفته احتمال ها و احتمال مجموعه: 4درس  ها مجموعه: 1فصل  67

66 
استدالل و : 3فصل 

 اثبات در هندسه
  پیشرفته همنهشتی دو مثلثهای  حالت ها نهشتی مثلث هم: 3درس 

 پیشرفته گویا کردن کسر ها جمع و تفریق رادیکال: 4درس  توان و ریشه: 4فصل  67

 

67 
های  عبارت: 5فصل 

 جبری
 پیشرفته نابرابری ها ها و نامعادله نابرابری: 3درس 

 

78 
های  عبارت: 6فصل 

 گویا
 پیشرفته های گویا عبارتساده کردن  های گویا معرفی و ساده کردن عبارت: 1درس 

 

71 
های  عبارت: 6فصل 

 گویا
 پیشرفته های گویا جمع و تفریق عبارت های گویا محاسبات عبارت: 2درس 

 

 72 
های  عبارت: 6فصل 

 گویا
 ها ای تقسیم چندجمله: 3درس 

ای،  جمله ای بر یک تقسیم چندجمله
 ای ای بر چندجمله جمله تقسیم چند

 پیشرفته

 

 73 
و  حجم: 7فصل 

 مساحت
  پیشرفته مساحت کره حجم و مساحت کره: 1درس 

74 
حجم و : 7فصل 

 مساحت
  پیشرفته حجم هرم حجم هرم و مخروط: 2درس 

75 
حجم و : 7فصل 

 مساحت
 پیشرفته حجم حاصل از دوران سطح و حجم: 3درس 

 

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 خسرو داودی یجناب آقا: رياضیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/ai2BM
https://aparat.com/v/oxPgN
https://aparat.com/v/wSfmC
https://aparat.com/v/0ckYR
https://aparat.com/v/gWGlB
https://aparat.com/v/ZrKho
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هايي كه جمـع   فقط با در نظر گرفتن حالت. كنيم طور همزمان پرتاب مي دو تاس و يك سكه را به .76
ظــاهر » رو«باشــد، چقــدر احتمــال دارد كــه ســكه  10داقل مســاوي حــ ،دو عــدد ظــاهر شــده

 باشد؟ شده
1  1  2   2  1  18   3  5  36   4  4  14   

   1 صحيح گزينهٔ 

هاي حالت ممكن در پرتاب دو تاس و يك سكه مجموعة همة  =  {(1 , 1 , ,(ر (1 ,2 , , (ر (1 , 3 , ⋯, (ر  , (1 , , (پ, 1 (1 , , 2)  ,(پ, 2 1 , ,(ر (2 , 2 , ⋯,(ر  , (2 , ,(پ, 1 (2 , 2 , , 6)  , ⋯, (پ 1 , , (ر (6 , 2 , ⋯, (ر  , (6 , ,(پ, 1 (6 , ⋯, (پ, 2  , (6 , 6 ,   {(پ
هاي حالت ممكن در سؤال مجموعة همة  = {(4 , 6 , , (ر (4 , 6 , , (پ (5 , 5 , , 5)   ,(ر 5 , , (پ (6 , 4 , , (ر (6 , 4 , ,(پ (6, 5 , ,(ر (6 , , 5)   ,(پ, 5 ,(پ, 6 (5 , 6 , ,(ر (6 , 6 , ,(ر (6 ,   {(پ, 6
هاي حالت مطلوب  = {(4 , 6 , , (ر (6 , 4, ,(ر (5 , 5 , , 5)  ,(ر 6, ,(ر (6 , 5 , , (ر (6 , 6 , ⇒  {(ر احتمال خواسته شده =  1  2   
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𝐀𝐇و  𝐀𝐁||𝐂𝐃 ،در شكل زير .77 = 𝐃𝐇 حاصل . باشد مي𝐀𝐁𝐂𝐃 است؟ گزينه كدام 
1 1  

2 2  

3  1  2   
  .مشخص نيست 4

   
   1 صحيح گزينهٔ 

  :زير، داريم  با توجه به شكل

 A = DAH = DHH = H ⎯⎯⎯( ز ض ز) AB∆H ≅ CD∆ H ⇒ AB = CD  
⇒ ABCD = 1  

  

A

B
C

D
H

1 2

A

B
C

D
H
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تـوان نوشـت؟    مـي كدام گزينـه  صورت   مخرج كسر، به كردنرا پس از گويا  𝟐𝐚𝟐−𝟐𝐚𝟒𝟑عبارت  .78 (𝐚 ≠ 𝟎)  
1 √−4a   2 2a43−a2   3 4a23 −a    4 −√4a   

  1 صحيح گزينهٔ 

2a2−2a43 × 4a23 4a23 = 2a2 4a23− 8a63 = 2a2 4a23−2a2 = −√4a   
 

𝐛اگر  .79 < 𝟐𝐚  𝟐و𝐚𝐛 > 𝐛𝟐 باشد، كدام گزينه همواره درست است؟ 
1 a , b < 0     2 a > 0 , b < 0  
3 a , b > 0     4 a < 0 , b > 0   

   3 صحيح گزينهٔ 

b < 2a ⇒ b − 2a < 0  2ab > b ⇒ b − 2ab < 0 ⇒ b (b − 2a)
منفي

< 0 ⇒ b > 0  
 ⎯⎯  2a > 0 ⇒  a > 0  

  

https://aparat.com/v/ai2BM
https://aparat.com/v/oxPgN
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𝐚𝟐 برابر aو  bمساحت يك ذوزنقه برحسب  .80 + 𝐚𝐛 − 𝟐𝐛𝟐   و ارتفاع آن برابـر𝐚 − 𝐛  اسـت .
 است؟ گزينه اين ذوزنقه كدام ةحاصل جمع دو قاعد

1 a + 2b   2 2a + 4b   3  1 2a+4b   4  1 a+2b   

   2 صحيح گزينهٔ 

مساحت ذوزنقه =    2 مجموع دو قاعده× ارتفاع
⇒ a + ab − 2b = (a−b)×2 مجموع دو قاعده   
⇒ 2(a + 2b)(a − b) = (a − b) ×   مجموع دو قاعده
⇒ = مجموع دو قاعده 2(a + 2b) = 2a + 4b   
 

𝐚𝟐−𝟐√𝐚√𝟐+𝟐حاصل عبارت  .81 − 𝟖𝐚+𝟖√𝐚𝟒−𝟒𝐚 است؟  گزينه كدام(𝐚 ≠ 𝟏)  
1 1    2 4+16√a−4a4−4a  
3 4−8√a−12a4−4a     4 8+24√a+8a√a−8a(4−4a)(2−2√a)   

  1 صحيح گزينهٔ 

2+2√a2−2√a − 8a+8√a4−4a = (2+2√a)(2+2√a)−(8a+8√a)(2−2√a)(2+2√a)   
= 4+4a+8√a−8a−8√a4−4a = 4−4a4−4a = 1  

  

https://aparat.com/v/wSfmC
https://aparat.com/v/0ckYR
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𝟐𝐦𝟒توانـد باشـد تـا عبـارت      مـي گزينـه  كدام  bو  aمقدارهاي  .82 − 𝟐𝐦𝟑 − 𝟐𝐛𝐦 + 𝐚   بـر 𝟐𝐦 +  پذير باشد؟ بخش 𝟐
1 a = 0 , b = −2     2 a = 0 , b = 2  
3 b = 0 , a = −2     4 a = b = 0   

   1 صحيح گزينهٔ 

2m − 2m − 2bm + a  2m + 2 m − 2m + 2m + (−b − 2)±2m ± 2m                                                   −4m              − 2bm + a            ∓4m ∓ 4m                                                              4m − 2bm + a                          ±4m ± 4m                                                                     m(−2b − 4) + a                                       ±m(−2b − 4) ± 2(−b − 2)                                            2(b + 2) + a
  

2mچون بايد عبارت  − 2m − 2bm + a  2برm + b)2 :پذير باشد، پس بخش 2 + 2) + a = 0 ⇒ a = −2(b + 2)  
a ،ها با توجه به گزينه = bو  0 =  .باشدتواند درست  مي 2−

   

https://aparat.com/v/gWGlB
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 12كـه  ) دايره(سطح برش خورده مساحت خورده كه  يك كره توسط يك صفحه طوري برش .83
مساحت كل كره چند واحد سطح است؟ . ترين مساحت است باشد، داراي بيش واحد سطح مي (𝛑 = 𝟑)  

1 48  2 36  3 24  4 6  

   1 صحيح گزينهٔ 

است، پس لزوماً صفحه از قطر كره خورده يك دايره است و داراي بيشترين مساحت  چون سطح برش
  :بنابراين داريم. گذرد مي

خورده برش مساحت سطح  = πr = واحد سطح 12
مساحت كل كره = 4πr ⇒  
مساحت كل كره = 4 × 12 =   واحد سطح  48
 

االضـالع   هـاي جـانبي آن مثلـث متسـاوي     كـه وجـه   𝟐𝐜𝐦√𝟒مربع به ضلع  با قاعدةمنتظم  محجم هر .84
 ست؟متر مكعب ا هستند، چند سانتي

1 128 3    2 128  3 256 3    4 32√24 3    

  1 صحيح گزينهٔ 

  
قطر مربع = × ضلع √2 = 4√2 × √2 = 4 × 2 = 8cm  ⇒ a = نصف قطر مربع =  8  2 = 4cm  

الزاويه قائم ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ مثلث  (4√2) = a + h ⇒ 32 = 4 + h   ⇒ h = 16 ⇒ h = 4cm  V =  1  3 Sh =  1  3 × (4√2) × 4 =  1  3 × 32 × 4 = 128 3 cm    

4√2
4√2ah
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𝛑(متر مكعب است؟  چند سانتي ADحجم حاصل از دوران قسمت رنگ شده حول ضلع  .85 = 𝟑 
 .)متر است برحسب سانتي ،هاي روي شكل اندازهو 

1 5  

2 65  

3 49  

4 11   
   4 صحيح گزينهٔ 

و  3دوران دهيم، شكل حاصل از دوران مثلث، يـك مخـروط بـه شـعاع      ADاگر شكل را حول ضلع 
= حاصل از دوران مثلثV  :بنابراين. باشد مي 2كره به شعاع  باشد و شكل حاصل از دوران ربع دايره، يك نيم مي 3ارتفاع   1  3 S × h =  1  3 × πr × h  =  1  3 × 3 × 3 × 3 = 27cm   Vحاصل از دوران ربع دايره =  2  3 πR =  2  3 × 3 × 2 = 16cm   ⇒ Vقسمت رنگي = 27 − 16 = 11cm   

1
2

21 DA

https://aparat.com/v/ZrKho


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

 3فصل  68
 به دنبال محیطی بهتر 

 برای زندگی
نفت / دهنده نفت خام  جداسازی اجزای تشکیل

 منبعی برای ساختن
 پیشرفته

 

 یکدیگرها با  رفتار اتم 2فصل  68 
اشتراک / ها و پیوند اشتراکی  اشتراک الکترون

 تر الکترونی گسترده
 پیشرفته

 

 پیشرفته ها قرقره ها ماشین 9فصل  66

 

 پیشرفته سرعت متوسط حرکت چیست 4فصل  69

 

 پیشرفته مزیت مکانیکی ها ماشین 9فصل  99 
 

 مقدماتی های متحرک قاره/ مقدمه  ای ساخت ورقه زمین 8فصل  99
 

 پیشرفته ها کاربرد فسیل آثاری از گذشته زمین 8فصل  92
 

 پیشرفته پرندگان دار جانوران مهره 94فصل  93

 

 پیشرفته روابط بین جانداران باهم زیستن 91فصل  94
 

 مهره جانوران بی 93فصل  91 
 جانورانی / بند  های حرکتی بند جانورانی با اندام

 با بدن خاردار
 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/fOykM
https://aparat.com/v/GBo8T
https://aparat.com/v/smCcN
https://aparat.com/v/vjKZ6


 53
  

 د از عبارات زير صحيح است؟چه تعدا .86
  .هستند نهاي نفتي، كربن و هيدروژ عناصر اصلي سازندة پالستيك) الف
  .برش نفتي، مخلوطي از چند هيدروكربن است) ب
  .مولكول خود داردترين هيدروكربن، چهار اتم هيدروژن در  ساده) پ
 .ماند ثابت باقي مي ،در چرخة كربن، مقدار كربن در مجموع) ت

  يك  4  دو  3  سه  2  چهار  1

   1 صحيح گزينهٔ 
  

)عنصر فسفر  .87 𝐏𝟏𝟓 هـر اتـم فسـفر بـا چنـد      . تواند پيوند اشتراكي تشكيل دهد با هيدروژن مي (
 مدار آخر خود را كامل كنند؟ ،هيدروژن پيوند دهد تا هر دو عنصر

1 1  2 2  3 3  4 4  

   3 صحيح گزينهٔ 
:P  :با توجه به مدارهاي الكتروني اين دو عنصر ) ) )  H: )  

هر هيدروژن هم يك الكترون الزم  .تايي كند فسفر سه الكترون نياز دارد تا مدار آخر را كامل و هشت
  .شود) دوتايي(دارد تا كامل 

  .آيد درمي PHهيدروژن كافي است و مولكول آن به شكل  3پس 

   

https://aparat.com/v/fOykM
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انـدازة كـار نيـروي    . شـود  جا مي متر جابه سانتي 40كيلوگرمي به وسيلة قرقرة زير  25اي  وزنه .88
𝐠)محرك چند كيلوژول است؟  = 𝟏𝟎𝐦/𝐬𝟐)  

1 200 
2 100 
3 1/0 
4 2/0   

   3 صحيح گزينهٔ 

اندازة كار نيروي مقاوم = جايي جابه × نيروي  مقاوم   40cm = 0/4m  → اندازة كار نيروي مقاوم  = mg × d = 25 × 10 × 0/4 = 100J  
= اندازة كار نيروي محرك اندازة كار نيروي مقاوم  = 100J = 0/1kJ   

 s/m10اگر سرعت متوسط متحرك از لحظة شروع حركت تـا لحظـة تغييـر جهـت متحـرك       .89
 ثانيه از مبدأ مكان چند متر است؟ 5/2باشد، بيشترين فاصلة متحرك در بازة زماني صفر تا 

1 10 
2 16 
3 20 
4 26 

   2 صحيح گزينهٔ 

اي كـه   در لحظـه . از آن نزولـي اسـت  ثانيه نمودار صعودي و پس  1توجه كنيد در بازة زماني صفر تا 
كنـد متحـرك تغييـر جهـت داده اسـت؛ پـس تغييـر جهـت در          زمان تغيير مي -جهت نمودار مكان t = 1s رخ داده است.  vav = x1−x0 1 ⇒ 10 = x1−6 1 ⇒ x1 = 16m  

  .شود در همين لحظه متحرك در بيشترين فاصله از مبدأ قرار دارد طور كه ديده مي همان

x(m)  

t(s)6 

1 5/2  

m = 25kg

https://aparat.com/v/GBo8T
https://aparat.com/v/smCcN
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 چه تعداد از موارد زير درست است؟ .90
  .اصل پاسكال در ترمزهاي هيدروليكي كاربرد دارد) الف
 اثـر  هوا و زمين به جسم به وارد هاي نيروي العمل عكس كند، مي سقوط هوا در جسمي وقتي) ب
  .كنند مي
  .نامند نسبت اندازة نيروي محرك به نيروي مقاوم را مزيت مكانيكي مي) پ
اي روي خـط   كيلومتر در نظر بگيريم، تندي حركت وضـعي نقطـه   6000اگر شعاع زمين را ) ت

𝛑). باشد كيلومتر بر ساعت مي 1500استوا تقريباً  ≃ 𝟑)  
1 4  2 3  3 2  4 1 

   2 صحيح گزينهٔ 
  درست) الف
درست، در سقوط جسم، نيروي وزن را زمين به جسم و نيروي مقاومت هوا را هوا بـه جسـم وارد   ) ب
  .شوند العمل اين نيروها به ترتيب به زمين و هوا وارد مي كند كه عكس مي
  .نادرست، مزيت مكانيكي نسبت اندازة نيروي مقاوم به نيروي محرك است) پ
طـول  (سـاعت   24توجه كنيد كه دورة حركت وضعي زمـين بـه دور خـودش    درست، فقط بايد ) ت

v  .است) روز شبانه = 2πr T = 2×π×6000 24 = 500π ≃ 1500km/h  
  

 تر از بقيه بوده است؟ جايي كدام سرزمين بيش ميليون سال اخير، جابه 80در طي  .91
  اوراسيا 4  استراليا 3  آمريكاي شمالي 2  هند 1

   1 صحيح گزينهٔ 
تـر از سـاير    ميليون سال اخير بيش 80هند در طي   جايي سرزمين ، جابه65، صفحه 3شكل با توجه به 

  .موارد مطرح شده در اين سوال است
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 ؟شود نميكدام مورد از كاربرد فسيل محسوب  .92
  كشف نظم حاكم بر خلقت جهان 2  بازسازي و تفسير گذشته زمين 1

  ها قارهجايي  اثبات جابه 4  تعيين حجم ذخاير نفت و گاز 3

   3 صحيح گزينهٔ 
شوند اما تعيين حجم ذخـاير نفـت و گـاز بـا كمـك       با استفاده از فسيل ذخاير نفت و گاز شناسايي مي

سـاير مـوارد   . باشـد  گيري ديگـري مـي   هاي اندازه ها و روش بلكه نياز به دستگاه. شود ها انجام نمي آن
  .باشد ميها  از كاربردهاي فسيل 4و  2، 1هاي  مطرح شده در گزينه

  

 است؟ نادرستآالي بالغ است، كدام برداشت  مطابق شكل زير كه تصويري از ماهي قزل .93

 
 .شود اي از زندگي قورباغه نيز ديده مي در دوره Aبخش  1
 .كند در هنگام شنا به جانور كمك مي Bاندام  2
 .در كبوتر وجود ندارد Cاندام  3
 .كند در دفع مواد زائد جاندار، نقش ايفا مي Dبخش  4

   4 صحيح گزينهٔ 
 .آيد در توليد مثل به كار ميغدة جنسي ماهي است و  Dبخش 

  
   !ندارند) مثانه( Cاندام ) پرندگان(كبوتر 

CA 

B

D

https://aparat.com/v/vjKZ6
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 ها موارد صحيح كدامند؟ گلسنگ  دربارة .94
  .شان باشد تواند نشانة آلودگي هوا در منطقه مرگ آنها، مي) الف
  .مانند گل انگشتانه و جلبك مصرف دارويي دارند) ب
  .آيند يوجود م از همسفرگي قارچ و جلبك به) پ
 .ها را به خاك تبديل كنند توانند سنگ مي) ت

 ت -ب -الف 2    ت -پ -الف 1
  ت -پ -ب -الف 4    ت -ب 3

  2 صحيح گزينهٔ 
  

  .آيد وجود مي قارچ و جلبك به) همزيستي(گلسنگ از همياري 
  .برند چون هر دو سود مي

  

 .......... جز به. اند مهره هم گروه ها، سه جانور بي در همة گزينه .95
 پا اي، ده پا، دو كفه هشت 2  مرجان، عروس دريايي، اسفنج 1
  كپلك، پالناريا، كرم كدو 4  خرخاكي، ميگو، خرچنگ 3

 1 صحيح گزينهٔ 
  

   .اند تن هاست و مرجان و عروس دريايي كيسه اسفنج از گروه اسفنج



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 3فصل  69
/ دهنده نفت خام  جداسازی اجزای تشکیل

 نفت منبعی برای ساختن
  مقدماتی

 یکدیگر ها با رفتار اتم 2فصل  69
اشتراک / ها و پیوند اشتراکی  اشتراک الکترون

 تر الکترونی گسترده
  پیشرفته

 مواد و نقش آنها در زندگی 1فصل  69
بسپارهای طبیعی و / بندی عنصرها  طبقه

 مصنوعی
 پیشرفته

 

 مقدماتی داد و ستد الکترون و پیوند یونی ها با یکدیگر رفتار اتم 2فصل  66

 

 دنبال محیطی بهتر برای زندگیبه  3فصل  111
/ دهنده نفت خام  جداسازی اجزای تشکیل

 نفت منبعی برای ساختن
  مقدماتی

 پیشرفته در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند مواد و نقش آنها در زندگی 1فصل  111

 

  مقدماتی ها قرقره ها ماشین 6فصل  112

 پیشرفته ای سرعت لحظه حرکت چیست 4فصل  113

 

  مقدماتی نیرو و فشار فشار و آثار آن 9فصل  114

 پیشرفته وزن نیرو 1فصل  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/hXJjD
https://aparat.com/v/LsmnW
https://aparat.com/v/Qtla4
https://aparat.com/v/nq1it
https://aparat.com/v/L8tm4


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 شماره
 سوال

 پیشرفته نیروی خالص عامل شتاب است نیرو 1فصل  119

 

 پیشرفته نیروی خالص عامل شتاب است نیرو 1فصل  119

 

  مقدماتی ها فرضیه گسترش بستر اقیانوس/ ای  ساخت ورقه زمین ای ساخت ورقه زمین 9فصل  119

  مقدماتی شرایط الزم برای تشکیل فسیل/ فسیل / مقدمه  آثاری از گذشته زمین 9فصل  116

  مقدماتی های فلکی صورت/ ستارگان  نگاهی به فضا 11فصل  111

  مقدماتی گوناگونی جانداران گوناگونی جانداران 11فصل  111

  مقدماتی جانورانی با بدن خاردار/ بند  های حرکتی بند جانورانی با اندام مهره بیجانوران  13فصل  112

  مقدماتی اهمیت پستانداران/ دار  پستانداران جفت دار جانوران مهره 14فصل  113

  پیشرفته گیاهانی که آوند دارند دنیای گیاهان 12فصل  114

  پیشرفته روابط بین جانداران باهم زیستن 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/cq7Pt
https://aparat.com/v/vKurH
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 .......... است كه .......... ي ا اتن ماده پلي .96
  .شود هاي نارس مي سبب رسيدنِ ميوه -جامد 1
  .كند اگر بسوزد، بخار سمي وارد هوا مي -جامد 2
  .شود هاي نارس مي سبب رسيدن ميوه -گازي شكل 3
  .كند ، بخار سمي وارد هوا ميداگر بسوز -شكلگازي  4

   2 صحيح گزينهٔ 
  .كند اگر بسوزد بخارات سمي توليد مي. اتن نوعي پالستيك است كه منبع نفتي دارد پلي

  

 ها اشتراكي است؟ در چه تعداد از مواد زير، نوع پيوند بين اتم .97
 »م فلوئوريديداكسيد، س متان، كربن ديآب مقطر، نمك خوراكي، «

1 3  2 2  3 4  4 5  
   1 صحيح گزينهٔ 

  .دارند يوني موارد پيوند پيوند اشتراكي و ساير ،اكسيد كربن دي ، متان وآب مقطر
  

 ،عـدد اتمـي ايـن عنصـر    . در نظـر بگيريـد  را  𝐒𝟏𝟔رديف افقي با  و هم 𝐍𝟕ستون با  هم عنصري .98
 است؟ كدام

1 15  2 17  3 14  4 18  
   1 صحيح گزينهٔ 

  

  .مدار الكتروني است 3الكترون در مدار آخر دارد و داراي  5 ،دنظرورعنصر م
  :شكل زير است به آرايش الكتروني آن پس

  
X 2 8 5 2 + 8 + 5 = 15

N 2 5
S 2 8 6

https://aparat.com/v/hXJjD
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) آيد؟ وجود مي كدام تركيب يوني به ،از واكنش منيزيم و كلر .99 𝐂𝐥 , 𝐌𝐠)𝟏𝟐𝟏𝟕   
1 MgCl   2 MgCl  3 Mg Cl   4 MgCl  

   1 صحيح گزينهٔ 

  

اما كلـر فقـط   . تايي در مدار آخر خود برسد8الكترون از دست بدهد تا به آرايش  2بايد  Mgهر اتم 
Mg  .دهد اتم كلر پيوند يوني تشكيل مي 2پس هر اتم منيزيم با . خواهد يك الكترون مي + Cl + Cl ⇒ MgCl    

 ؟كند نميجاي خالي را به درستي تكميل  ،كدام گزينه .100
 »..........در برج تقطير نفت خام «

  .شوند با گرما دادن به نفت خام، اجزاي آن از هم جدا مي 1
  .نقطة جوش استها، اختالف  اساس جداسازي برش 2
  .شود يك هيدروكربن، در هر برش جدا مي 3
  .دارندتري  رنگ روشنمواد حاصل از تقطير در باالي برج،  4

   3 صحيح گزينهٔ 
شـود و امكـان    جـدا مـي   ،در هر برش برج، مخلوطي از چند هيدروكربن با نقطة جوشِ نزديك به هم

  .جداسازي يك هيدروكربن وجود ندارد
  

شـود و دو اتمـي نيسـت، در     كه در هـواي آلـوده يافـت مـي     را شكل خاصي از عنصر اكسيژن .101
بايـد  طـور كامـل    بـه  𝐎𝟐چند مولكول  .توان ساخت مي (𝐎𝟐)هاي  آزمايشگاه به كمك مولكول

 مولكول از اين گاز تهيه كرد؟ 10تا بتوان  ؛مصرف شوند
1 10  2 15  3 20  4 30  

   2 صحيح گزينهٔ 
  .نظر است مد) اوزون( Oمولكول 

15O .وجود دارد O مولكول 15الزم است كه در  Oاتم  30 اوزون،مولكول  10براي ساخت  → 10O   15 × 2 = 10 × 3  

Mg 2 8 72 8 2
Cl

https://aparat.com/v/LsmnW
https://aparat.com/v/Qtla4
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 ؟نيستها درست  كدام گزينه در مورد ماشين .102
  .فرغون نوعي ماشين است 1

  .جويي در زمان هستند ها عامل صرفه ماشين 2

  .ها برابر است اندازة كار نيروي محرك و مقاوم در ماشين 3

  .توانيم آن را انجام دهيم در ماشين با صرف انرژي كمتر از مقدار كار انجام شده مي 4

   4 صحيح گزينهٔ 
توانند قانون بقاي انرژي را نقض كنند بلكه باعث سهولت در انجام كار يا سرعت بيشـتر   ها نمي ماشين

  .شوند در انجام كار مي
  

كـدام  . كند به شـكل زيـر اسـت    زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -نمودار مكان .103
 است؟ نادرستگزينه 

 
 .صفر است ،tسرعت متوسط در بازة زماني صفر تا  1
 .متحرك دو بار تغيير جهت داده است tدر بازة زماني صفر تا  2
 .جهت حركت منفي است tتا  tدر بازة زماني  3
 .متحرك دو بار از مبدأ عبور كرده است tتا  tدر بازة زماني  4

   3 صحيح گزينهٔ 

نمودار صعودي است يعني متحرك در جهت محـور   tتا  tدر بازة زماني » 3«توجه كنيد در گزينة 
  .).سرعت آن مثبت است(كند  حركت مي

x
t tt t t t

https://aparat.com/v/nq1it


 
 63

كـدام   بنـاميم،  𝐏𝟐و  𝐏𝟏ترتيـب   داده شده به اگر فشار وارد از طرف هر نيرو را به سطوح نشان .104
 گزينه درست است؟

 
1 P = 8P   2 P = 4P  3 P = 2P  4 P = P  

   1 صحيح گزينهٔ 

P =  F  A P =  F  ab P =  2F a2×b2 ⇒ P1P2 =  F  ab  2F ab4 =  1  8 ⇒ P = 8P   
 

اگر اختالف جـرم  . ايم گيري كرده را اندازه 𝐦𝟐و  𝐦𝟏در محلي با يك نيروسنج، وزن دو جرم  .105
 N1/49كنـد   گيـري مـي   و اختالف نيرويي كه نيروسنج در دو آزمايش انـدازه  kg5دو جسم، 

 است، چند نيوتون است؟ kg20اي كه جرم آن  باشد، در همين محل وزن جعبه
1 190  2 200  3 1/49  4 4/196  

   4 صحيح گزينهٔ 
1 (  

W = mg W = m gW = m g ⎯⎯  تفاضل   W − W = (m − m )g  ⇒ 49/1 = 5g ⇒ g = 9/82N/kg  2(  W = mg = 20 × 9/82 = 196/4N   

F
a b

)1(

F2

)2(
b2 a2

https://aparat.com/v/L8tm4
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كه روي سطحي افقي ساكن است، موازي سطح  kg5جرم   به جسمي به N80و  N60دو نيروي  .106
دهنـد، چنـد    اختالف اندازة حداكثر و حداقل شتابي كه اين دو نيرو به جسم مي. شوند وارد مي 𝐦/𝐬𝟐  سطح اصطكاك ندارد(است؟(. 

1 28  2 24  3 20  4 4 
   2 صحيح گزينهٔ 

 a = 60+80 5 = 28m/sa = 80−60 5 = 4m/s ⇒ a − a = 24m/s   
 

𝐚)نيوتوني به جسمي شتاب  14اگر نيروي  .107 +  𝐚نيوتوني به همان جسم شتاب  10و نيروي  (𝟐
 است؟ 𝐦/𝐬𝟐چند  𝐚بدهد، مقدار 

1 4/1  2 5/2  3 5  4 10 
   3 صحيح گزينهٔ 

F = ma → 14 = m(a + 2) (1)10 = ma            (2)  
= رابطة (2)  رابطة (1)   14  10 = 1/4 = m(a+2) ma = a+2 a   
→ 1/4a = a + 2 → 0/4a = 2  → a =  2  1  4  10 =  20  4 = 5m/s   
 

N60 N80 
5kg

N60 N80 

)1(  

)2(  5kg

https://aparat.com/v/cq7Pt
https://aparat.com/v/vKurH
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 مرز بين ورقه اقيانوس آرام و ورقه آمريكاي شمالي از چه نوعي است؟ .108
  خنثي 4  شونده نزديك 3  دورشونده 2  امتداد لغز 1

    3 صحيح گزينهٔ 
مـرز بـين ورقـه اقيـانوس آرام و ورقـه آمريكـاي شـمالي از نـوع         ) 67صـفحه  ( 5با توجه به شـكل  

  .شونده است نزديك
  

 .ددارن.......... و ......... اي از جنس  شوند، پوسته تر جانداراني كه تبديل به فسيل مي صدف بيش .109
  سولفات و اكسيد 2    اكسيد و فسفات 1

  فسفات و سولفات 4    سيليسي و آهكي 3

   3 صحيح گزينهٔ 
  .اي از جنس سيليسي و آهكي دارند شوند، پوسته تر جانداراني كه تبديل به فسيل مي صدف بيش

  

 دهنده خورشيد كدام است؟ ترين عنصر تشكيل پس از هيدروژن، فراوان .110
  اكسيژن 4  آهن 3  سديم 2  هليم 1

   1 صحيح گزينهٔ 
درصـد   25شـده و پـس از آن عنصـر هلـيم بـا       درصد خورشيد از عنصر هيدروژن تشكيل 73حدود 

  .دهنده خورشيد است دومين عنصر اصلي تشكيل
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 توصيف زير مربوط به كدام گروه از موجودات است؟ .111
هـا،   بعضي از انـواع مضـر آن  . يا مضر باشند توانند مفيد مي. اند ياخته جانداراني پرياخته يا تك«

 ».كند گياه گندم را آلوده مي
  ها ويروس 4  آغازيان 3  ها قارچ 2  ها باكتري 1

   2 صحيح گزينهٔ 

  
  .ويروس جاندار نيست

  

 ؟گيرند نميمهرگان قرار  كدام دو جانور تعداد پاي مساوي دارند اما در يك گروه از بي .112
 عنكبوت -كنه 2  خرخاكي -تن مركب نرم 1
  پروانه -ملخ 4    ميگو -هشت پا 3

  1 صحيح گزينهٔ 
  

  .اند پا دارند اما در دو گروه متفاوت 10تن مركب و خرخاكي هر دو  نرم
  

 ؟ندارددار مورد نظر، اندامي كه به آن نسبت داده شده را  در كدام گزينه، مهره .113
 رحم: تمساح ماده 2  هاي هوادار كيسه: مرغابي 1
  آبشش: نوزاد قورباغه 4    كبد: ماهي 3

   2 صحيح گزينهٔ 
  .شود رحم فقط در پستانداران ديده مي

  
  .هاي هوايي دارند پرندگان در كنار شش، كيسه

  
  .قورباغه نابالغ آبشش و قورباغه بالغ شش دارد
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 .ندارد.......... گياه موجود در شكل زير  .114

 
  دانه 4  دمبرگ طويل 3  ساقة زيرزميني 2  آوند 1

   4 صحيح گزينهٔ 

  
  .سرخس دانه ندارد

  

 در چند مورد از موارد زير، نوع رابطة معمولِ بين دو جاندار به درستي بيان شده است؟ .115
  همزيستي: خرچنگ و شقايق دريايي) الف
  شكار و شكارچي: روباه و كورمار) ب
  رقابت: باكتري مفيد و مضر روده) پ
 همسفرگي: ميگو و مارماهي) ت

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

   3 صحيح گزينهٔ 
  .صحيح است) پ(فقط مورد 

  شكارچي و شكار: خرچنگ و شقايق دريايي
  رقابت: روباه و كورمار
   همياري: ميگو و مارماهي
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