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 است؟ نادرستداخل كمانك  معني چند واژة .1
روز را بـه  : بيتوتـه ) (نيكـي : نغز) (رها: يله) (خطرناك: ورطه) (پناهگاه: مأمن) (گمراهي: ظالل(

 )صداي آرام: نجوا) (همراه: قرين) (شب رساندن
 چهار 4 دو 3 سه 2 پنج 1

  4 صحيحگزينٔه 
  :ها معني درست واژه

  )گمراهي: ضالل(ها  جمع ظل، سايه: ظالل
  ميدان هالكت، جاي نابودي: ورطه
  خوش، دلكش، جالب: نغز

 سر بردن شب را در جايي به: بيتوته
  

 اماليي بيشتر است؟ هاي غلطدر كدام گزينه تعداد  .2
ــد   1 ــو گويـ ــرار تـ ــه اصـ ــاني ده كـ  زبـ

  

 تــــو جويــــدروانــــي ده كــــه ديــــدار 
  

ــروري داد   2 ــي را ســ ــدا آن ملتــ  خــ
  

 كــه تغــديرش بــه دســت خــيش بنوشــت
  

 اين زندگي، هالل كساني كه همچو سـرو  3
  

ــي  ــرده و آزاد مـ ــد آزاد، زيســـت كـ  رونـ
  

 وگـــو بودنـــد هـــا گـــرم گفـــت بچـــه 4
  

 بــــاز هــــم در كــــالس، غوقــــا بــــود
  

  2 صحيحگزينٔه 
  :ها امالي درست واژه در گزينهبررسي 
 )رازها: اسرار/ پافشاري كردن: اصرار(اسرار   اصرار: »1«گزينة 
 خويش خيش / تقدير تغدير : »2«گزينة 
 )مقابل حرام: حالل/ دايره، ماه نو نيم: هالل(حالل  هالل : »3«گزينة 
  غوغا غوقا : »4«گزينة 

  
  :آوا و متشابه هاي هم برخي واژه

 هالل، حالل/ خيش، خويش/ اسرار، اصرار
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 شاعر است؟/ در كدام گزينه هر دو اثر متعلق به يك نويسنده .3
  بهارستان، بوستان 1
 نامه گل و نوروز، مناجات 2
 پيكر ليلي و مجنون، هفت 3
 الطير مثنوي معنوي، منطق 4

  3 صحيحگزينٔه 
  : ها بررسي گزينه

  سعدي : بوستان/ جامي: بهارستان: »1«گزينة 
  خواجه عبداهللا انصاري: نامه مناجات/ خواجوي كرماني: زوگل و نور: »2«گزينة 
  اي نظامي گنجه: پيكر ليلي و مجنون، هفت: »3«گزينة 
  عطار نيشابوري: الطير مولوي، منطق: مثنوي معنوي: »4«گزينة 

  .هر دو اثر متعلق به يك شخص است» 3«بنابراين فقط در گزينة 

  
 اسكندرنامه :پيكر االسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت مخزن: اي آثار نظامي گنجه
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 است؟ نادرستشده در مقابل كدام بيت  آراية نوشته .4
ــوزان    1 ــت مسـ ــش غفلـ ــم در آتـ  دلـ

  

ــروزان     ــانم برفـ ــمع جـ ــي، شـ ــه معنـ  بـ
  

  )تشبيه(

 گيري جـاي آن هسـت    كنون، گر دست 2
  

ــت    ــتم از دس ــري، رف ــتم نگي ــر دس ــه گ  ك
  

  )كنايه(

 مكــــن دورم ز نزديكــــان درگــــاه   3
  

 بـــــه راه آور مـــــرا، كافتـــــادم از راه  
  

  )بخشي جان(

ــروم    4 ــاه، مح ــن درگ ــا را از اي ــن م  مك
  

ــو  ــوم  چ ــن ب ــا را از اي ــران م ــكان، م  گنجش
  

  )تشبيه(

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي بيت

  تشبيه ) جان چون شمع است(، شمع جان )غفلت مثل آتش است(آتش غفلت : »1«گزينة 
  كنايه از نابود شدن: از دست رفتن/ كنايه از كمك كردن: دست گرفتن: »2«گزينة 
  .بخشي ندارد جان: »3«گزينة 
  تشبيه . ما چو گنجشك هستيم: »4«گزينة 

  
آينـد؛ مثـل    شوند، به صورت يـك تركيـب اضـافي مـي     گاهي دو چيز يا دو كس كه به هم تشبيه مي

 .)علم مانند درخت است(درخت علم 
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 است؟» رديف«داراي و » قطعه«در كدام گزينه قالبِ شعر  .5
 ايد كه آسـايش بزرگـان چيسـت    شنيده 1

  

ــودن  ــان نياســ ــاطر بيچارگــ ــراي خــ  بــ
  

 به كاخ دهر كه آاليـش اسـت بنيـادش   
  

 مقـــيم گشـــتن و دامـــان خـــود نيـــالودن
  

 تـــر تـــأثير خـــوش فســـون ديـــو بـــي 2
  

 تـر  نفـس در زنجيـر خـوش   ) دشـمن (عدوي 
  

ــت   ــزنم نيسـ ــيم رهـ ــراس راه و بـ  هـ
  

ــه دســت و   ــاري ب ــه دين ــتك ــنم نيس  دام
  

ــدروي    3 ــان ب ــت هم ــي كش ــه كن  هرچ
  

ــت      ــوه و صداس ــو ك ــك چ ــد و ني ــار ب  ك
  

 راســــتي آمــــوز بســــي جــــوفروش
  

ــدم   ــه گن ــوي ك ــن ك  نماســت هســت در اي
  

ــي صــاف 4 ــم دل ــر از ســينة صــبح داري  ت
  

 در پـــاكي و روشـــني چـــو آيينـــة صـــبح 
  

 پيكــار حســود بــا مــن امــروزي نيســت
  

ــبح    ــة صـ ــمن ديرينـ ــود دشـ ــاش بـ  خفـ
  

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  )قافيه: نياسودن، نيالودن. (قالب شعر قطعه است، اما رديف ندارد: »1«گزينة 
» نيسـت «در بيـت اول و   »تر خوش«(. قالب شعر قطعه نيست، اما شعر داراي رديف است: »2«گزينة 

  .)در بيت دوم رديف است
  )قافيه: نما صدا، گندم. (رديف است در پايان دو بيت» است«قالب شعر قطعه است و واژة : »3«گزينة 
 )رديف: صبح/ قافيه: سينه، آيينه، ديرينه. (قالب شعر قطعه نيست، اما رديف دارد: »4«گزينة 

  
  :شكل قرار گرفتن قافيه در قالب قطعه
.................................................................  

  

.................................................................  
  

.................................................................  
  

.................................................................  
  

.................................................................  
  

.................................................................  
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 با نقش كدام واژه يكسان است؟شده در بيت زير،  نقش واژة مشخص .6
ــي  « ــاخك ب ــردد ش ــن،  نگ ــدب  برومن

  

 »ز تو سـعي و عمـل بايـد، ز مـن پنـد     
  

ــدا 1 ــت  ! اي خ ــو حاج ــل ت  روا اي فض
  

ــيچ  ــاد هـ ــو يـ ــا تـ ــود  بـ ــس نبـ  رواكـ
  

 كـه بخشـيدي ز پـيش    قطرة دانـش  2
  

ــويش    ــاي خ ــه درياه ــردان ب ــل گ  متص
  

ــق ادب   3 ــوييم توفيــ ــدا جــ  از خــ
  

 ، محـــروم شـــد از لطـــف ربادب بـــي
  

 ادب، تنها نـه خـود را داشـت بـد     بي 4
  

ــه آتــــش در  ــاقبلكــ ــه آفــ  زد همــ
  

  1 صحيحگزينٔه 
  .كار رفته است به» مسند«در بيت سؤال در نقش » برومند«واژة 

  :ها بررسي گزينه
  )فعل اسنادي: نبود(مسند  روا : »1«گزينة 
  )قطرة دانش را بخشيدي(مفعول  قطرة دانش : »2«گزينة 
  .)مسند است» محروم« ،در اين بيت(نهاد  ادب  بي: »3«گزينة 
 .)آمده است» در«بعد از حرف اضافة (متمم  همة آفاق : »4«گزينة 

  
 درست است؟» نوشتيد«كدام گزينه دربارة فعل  .7

 نوشتن: نويس، مصدر: نوشتيد، بن مضارع: مضارع، دوم شخص جمع، بن ماضي 1
 نگاشتن: نويس، مصدر: مضارعنوشت، بن : ماضي، سوم شخص جمع، بن ماضي 2
 نويسيدن: بنويس، مصدر: نوشتن، بن مضارع: ماضي، دوم شخص مفرد، بن ماضي 3
 نوشتن: نويس، مصدر: نوشت، بن مضارع: ماضي، دوم شخص جمع، بن ماضي 4

  4 صحيحگزينٔه 
  ) گذشته(ماضي : زمان :»نوشتيد«بررسي فعل 

  دوم شخص جمع: شخص و تعداد
  .)بن ماضي است» ن«مصدر بدون (نوشت : بن ماضي
  .)بن مضارع است» بـ«امر بدون (نويس : بن مضارع

 .)اما مصدر فعل نگاشت است ،معني است با نوشتن هم» نگاشتن«(نوشتن : مصدر
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 است و در آن واژة غيرساده وجود دارد؟» آينده«در كدام بيت زمانِ فعل  .8
 چــون تــن و پيــرهن نخواهــد مانــد     1

  

 ة ممتــــازچــــه پــــالس و چــــه جامــــ
  

 اي برنا كه اندر نوبت پيري مخسب آسوده  2
  

 به حسرت ياد خـواهي كـرد ايـام جـواني را    
  

 گر نخـواهي كـه رسـد بـر دلـت آزاري      3
  

 ســـببي نشـــتر بـــر دل خلـــق مـــزن بـــي
  

 روي متــــــاب از ره تــــــدبير و راي 4
  

ــاي  ــرد رهنمــ ــر خــ ــودت پيــ ــا شــ  تــ
  

  2 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  .واژة غيرساده ندارد ،اين بيت)/ آينده(فعل مستقبل : ماندنخواهد : »1«گزينة 

  آسوده، پيري، جواني: هاي غيرساده واژه)/ آينده(فعل مستقبل : ياد خواهي كرد: »2«گزينة 
  سبب آزاري، بي: هاي غيرساده واژه/ فعل مضارع): برسد(، رسد )خواهي نمي(نخواهي : »3«گزينة 
  رهنما: واژة غيرساده/ عل مضارعف: فعل امر، شود: متاب: »4«گزينة 

  
بايد همراه بـا يـك فعـل    » ...خواهـ«در فعل مستقبل . نيست) آينده(تنهايي مستقبل  به» ...خواهـ«فعل 

  . ديگر بيايد

  
 .غيرساده بيش از يك جزء دارندهاي  هاي ساده فقط يك جزء دارند، ولي واژه واژه
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 است؟ نشدهدرستي نوشته  مفهوم كدام بيت يا جمله در مقابل آن به .9
 تو را خوانم به هـر رازي كـه خـوانم    1

  

ــم   ــه دان ــزي ك ــر چي ــه ه ــم ب ــو را دان  ت
  

  )اندازة ظرفيت هر شخص درك خداوند به(
در همة كارها و كردارها او را  پس. ها اوست كه هميشه با ماست ها و زيبايي آفريدگار همة شكوفه 2

 )هميشه به ياد خدا بودن. (به ياد بياوريم
بـه او آسـيب   ... بلـوط  ... بـال بـالي  «: گويد م ميگيرد و دائ رسيد كه كسي چيزي ياد مي نظر مي به 3

 )مؤثر بودن محبت(» .رسيد
 )تعلق اسالم به گروهي خاص از افراد( ».سلمانُ منّا اهل البيت« 4

  4 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

 ،اندازة تـوان خـود   ام و به اندازة ظرفيت خودم تو را شناخته گويد كه به شاعر به خداوند مي: »1«گزينة 
  .كنم تو را ستايش مي

  .شده به شكل مشخص به اين مفهوم اشاره دارد ذكر ةجمل: »2«گزينة 
  . بالي بر آدم آهني است دهندة تأثير محبت بال جملة ذكرشده نشان: »3«گزينة 
دهد كه اسالم بـه گـروه خاصـي تعلـق      اين جمله نشان مي» .سلمان از ما اهل بيت است«: »4«گزينة 

 .ندارد، بلكه متعلق به همة افراد بشر اعم از عرب و غيرعرب است
  

 اشاره دارند؟» ارزشمندي وقت«چند مورد از موارد زير به مفهوم  .10
 عمــرگفــت  بــا زبــان عقربــك مــي) الــف

  

ــي ــن   مـ ــاي مـ ــداي پـ ــنو صـ  روم بشـ
  

  .وقت از طال گرانبهاتر است) ب
 قدر كه بتواني وقت را غنيمت دان آن) پ

  

 حاصل از حيات اي جان اين دم است تا داني
  

  .هاي خوب و عزيز را دريابيد صترگذرند، ف ها مثل گذشتن ابرها مي فرصت) ت
 يك 4 دو 3 سه 2 چهار 1

  1 صحيحگزينٔه 
  .ها اشاره دارند ذكرشده به ارزشمند بودن وقت و زمان و اهميت از دست ندادن فرصتهمة موارد 
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 مقدماتی ترجمه حوار فی األسرة الدرس الّسابع 11

 پیشرفته ترجمه کنز الکنوز/ نور الکالم / قیمة العلم  الدرس االول 11

 مقدماتی قواعد الجمالت الّذهبّیة الدرس الّسادس 11

 پیشرفته قواعد الباطنزینة  الدرس العاشر 11

 مقدماتی قواعد المواعظ العددّیة/ الحکم النافعة  الدرس الثالث 11

 مقدماتی قواعد کنز الکنوز/ نور الکالم / قیمة العلم  الدرس االول 12

 

 ابوالفضل تاجيك یجناب آقا: عربیسرگروه دپارتمان 
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 ..........اي ابراهيم : براهيمإنت فَعلْت هذا بĤِلهتنا يا أَ أَ: ترجمة درست را مشخّص كنيد .11
  را با خداي ما انجام دادي؟ ]كار[آيا تو اين  1
  كه با خداي ما انجام دادي؟ يرا تو بود ]كار[آيا اين  2
  دهي؟ را تو با خدايان ما انجام مي ]كار[ آيا اين 3
  را با خدايان ما انجام دادي؟ ]كار[آيا تو اين  4

  4 صحيحگزينٔه 
لْت۟ه/ انجام دادي: فَعهاست» لهإ«جمع (خدايان : آل.(  

مـوارد  ) دهي انجام مي( »3«و در گزينة ) تو بودي، خداي ما(» 2«در گزينة  ،)ماخداي ( »1«در گزينة 
 .نادرست هستند

  
 كدام گزينه صحيح است؟ترجمة  .12

1 بيح۟هٌ و األَقَ ۟هٌكمكانَت في بحرٍ كبيرٍ سم خائفات مـاهي زشـتي بـود و   در درياي بزرگي،  :نهاسماك 
  .ترسيدند ها از او مي همة ماهي

د۟هِ  نبوالد و الكان هدف األَ 2 و الجـ د ۟ه الجـدساعهـدف پسـران و دختـران كمـك كـردن بـه        :ات م
  .پدربزرگ و مادربزرگشان بود

ها و روزها و خورشـيد و مـاه    او كسي است كه شب :مس و القمرهار و الشّيل و النّلّلق الَذي خَهو الّ 3
  .را آفريد

مسلمان كسي است كه مردم از زبـان او و دسـتش سـالم     :يدهاس من لسانه و لم من سلم النّالمس 4
  .ماندند

  4 صحيحگزينٔه 
 اضافه است» مادربزرگشان«در » شان«ضمير » 2«در گزينة  اضافه ترجمه شده، »همه«» 1«در گزينة 

  .شد بايد به شكل مفرد ترجمه ميها و روزها  شب» 3«و در گزينة 

  
 روز: النّهار/  شب: اللّيل
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 درست است؟كدام گزينه ترجمة  .13
1 نا للنّضَرَبثَلٍاسِ في هذا القرآنِ من كُلّ م: ها براي مردم زديم در اين قرآن از همة مثال.  

2 لَنا مثالً و نَ ضَرَبيخَلْقَه س: زد و خلق را فراموش كرد يبراي ما مثال.  

  .استادم به من اجازه داد به خانه بروم :البيتهابِ إلي الذّليۭ بِستاذ۟ه سمحت األُ 3

  .هاي خود ايستادند ها براي استقبال از مهمان خانم :نيوفهِقبال ضُاستفْن لقَساء والنّ 4

  4 صحيحگزينٔه 
  :شكل صحيح موارد نادرست

اسم مفرد + كلّ (هر مثالي  ها  همة مثال: »1«گزينة 
  )اسم+ هر  ⎯⎯ ترجمه 

  .)ترجمه نشده است» خلقه«در » ـه«ضمير (ش تخلق خلق : »2«گزينة 
 .)در عبارت عربي وجود ندارد» م«ضمير معادل (استاد  استادم : »3«گزينة 

  

 ».كروسفي د بِالسعيليك ع« ؟است نادرستترجمه كدام  .14
  .هايت تالش كني تو الزم است در درس بر 1

  .هايت تالش كني تو بايد در درس 2

  .كردي هايت تالش مي تو بايد در درس 3

  .هايت بر تو الزم است تالش در درس 4

  3 صحيحگزينٔه 
كـه فعـل ماضـي    » كردي تالش مي«ه ساختار جمله دربارة گذشته نيست؛ بنابراين ه داشت كبايد توج

   .است، نادرست است
» ...عليك بِـ «

 بر تو الزم است، تو بايد ⎯⎯ ترجمه 
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 ؟نيستكدام گزينه درست  .15
  من برگرداندم: نا رجعتأَ 2 تو ننشستي: نت ما جلَستأَ 1
3 هي ألَت4 او نپرسيد: ما س من كوبيدم: أنا طَرَقْت  

  2 صحيحگزينٔه 
 .است» من برگشتم« ،جملهصورت صحيح ترجمة 

  

 درستي آمده است؟ ام گزينه بهدر كد» .اين ماشين، بزرگ است«معادل عربي عبارت  .16
1 هذا السار۟ه، هذه  2  .ار۟ه، كبير۟هٌييكبير۟هٌالس.  
3 اهذ 4  .ار۟هٌ كبير۟هٌهذه، سيار۟هٌ كبيرٌ، سي.  

  2 صحيحگزينٔه 
و  كبيـرٌ ... هـذا  (» 4«و در گزينة ) »ار۟هسي«در كلمة  »ال«نداشتن (» 3«در گزينة ، )هذا(» 1«در گزينة 

  .نادرست است )»سيار۟ه«در كلمة » ال«نداشتن 

  
 .داشته باشند ث بودن، با آن اسم مطابقتر يا مؤنّيك اسم بايد در مذكّ اسم اشاره و صفت

  
 است؟ نادرستگزينه كدام  .17

 لضفاأَ ≠راذل أَ 2  عداو۟ه= عدوان  1
  ۟هيغال ≠۟ه خيصر 4  الفقر= الوجع  3

  3 صحيحگزينٔه 
  .مترادف نيستند »دستي تهي: الفقر«با كلمة  »درد: جعوال«

  :ها بررسي ساير گزينه
  دشمني= دشمني : »1«گزينة 
  شايستگان ≠فرومايگان : »2«گزينة 
 گران ≠ارزان : »4«گزينة 
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 است؟ نادرستكدام گزينه  .18
  .وقق؟ ال، ذَهبنا إلي السدوا إلي الفُنذَهب أَ يها المسافرونَأَ 1

2 ماذا ا؟ اشتريتفستاناً و ع ۟هًءباشتريت.  

  .يرانإم لَفَعنا عرنحن  ،يران؟ نعمإفَعتُم علَم رنتم أَ أَ 3

  .هاست مالبِهي غَسلَ ،ها؟ نعمسبِي غَسلَت ماله أَ 4

  1 صحيحگزينٔه 
اي مسـافران آيـا بـه هتـل     ( .مناسب ساختار جمله در سؤال كردن است »مبتُهذَ«فعل  »1«گزينة در 

  .)؟ نه، به بازار رفتيمرفتيد
  :ها ترجمة ساير گزينه

  .خريدمچه چيزي خريدي؟ پيراهن و چادري : »2«گزينة 
  .آيا شما پرچم ايران را باال برديد؟ بله، ما پرچم ايران را باال برديم: »3«گزينة 
 .هايش را شست هايش را شست؟ بله، او لباس آيا او لباس: »4«گزينة 

  

 ؟شوداستفاده » ينأَ«براي جواب  تواند نميكدام گزينه  .19
  فَوق 4 لـ 3 يلَع 2 فيۭ 1

  3 صحيحگزينٔه 
أَ«ه به با توجـ«حرف  ،كند كه از مكان سؤال مي »ينتوانـد در پاسـخ بـه آن     نمـي  »براي«به معناي  »ل

  .استفاده شود

  
فَـوق، تَحـت، أَمـام،    : كنيم؛ ماننـد  استفاده مي ،كنند از كلماتي كه بر مكان داللت مي» ينأَ«در پاسخ به 

 ...خَلف و 
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 است؟ نادرستگذاري كدام كلمه  حركت .20
  الكتابينِ 4 رينسافالم 3 المعلِّمونُ 2 المعلِّمانِ 1

  2 صحيحگزينٔه 
   .درقرار دا »«دقت شود كه آخر جمع مذكر سالم 

  انِ، ـَـ ينِ: هاي مثني نشانه
  ونَ، ين: هاي جمع مذكر سالم نشانه

  ات: ث سالمنشانة جمع مؤنّ

نَ



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی متن استعانت از خداوند: 1درس  خداشناسی: 2فصل  12

 مقدماتی متن اسوه فداکاری و عدالت: 6درس  راهنماشناسی: 3فصل  11

 مقدماتی متن افتخار بندگی: 8درس  راه و توشه: 4فصل  13

 پیشرفته متن به سوی پاکی: 9درس  راه و توشه: 4فصل  14

 پیشرفته آیه نشان عّزت: 21درس  اخالق: 2فصل  12

 پیشرفته آیه بر بال فرشتگان: 23درس  اخالق: 2فصل  16

 پیشرفته آیه نشین کمال هم: 24درس  اخالق: 2فصل  12

 مقدماتی حدیث نشین کمال هم: 24درس  اخالق: 2فصل  18

 پیشرفته متن مزدوران شیطان: 22درس  اخالق: 2فصل  19

 مقدماتی متن مزدوران شیطان: 22درس  اخالق: 2فصل  33

 

 شاهرخ معماری یجناب آقا: های آسمان پيامسرگروه دپارتمان  
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 .است.......... ر خداوند از ياري دادن او، توسط ما بندگان، ياري دادن منظو .21
 پيامبران او 2  بندگان او 1
 دين او 4  مسلمانان 3

  4 صحيحگزينٔه 
 .دين اوستاز ياري دادن او توسط ما بندگان، ياري خداوند منظور 

  

چگونه فداكاري كرد و آن حضرت در كـدام جنـگ يكـي از    ) ع(بيت، حضرت علي مال در ليل۟ه .22
 پهلوانان نامدار عرب را شكست داد؟

  جنگ خيبر -خوابيدن در بستر پيامبر 1
 جنگ خندق -پذيرفتن حكومت 2
 جنگ خندق -خوابيدن در بستر پيامبر 3
 جنگ خيبر -پذيرفتن حكومت 4

  3 صحيحگزينٔه 
مشهور است، با خوابيـدن در بسـتر   » بيتمال ليل۟ه«در شب هجرت پيامبر اكرم كه به ) ع(حضرت علي 

عمـروبن عبـدود    وقتـي  .انجـام داد ها را در راه خدا  ترين فداكاري پيامبر به جاي ايشان، يكي از كامل
نها كسي كه بـراي  طلبيد، ت كشيد و مبارز مي در ميدان جنگ خندق فرياد مي) جنگجوي نامدار عرب(

 .بود) ع(نبرد تن به تن با او داوطلب شد و او را از ميان برداشت، حضرت علي 
  

 سن بلوغ براي پسران و دختران، به ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟ .23
  پايان نه سال قمري -پايان پانزده سال قمري 1
 پايان دوازده سال قمري -پايان شانزده سال قمري 2
 پايان دوازده سال قمري -پانزده سال قمريپايان  3
 پايان نه سال قمري -پايان شانزده سال قمري 4

  1 صحيحگزينٔه 
 .باشد سن بلوغ براي پسران پايان پانزده سال قمري و براي دختران پايان نه سال قمري مي
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 شود؟ ميفرشي كه با خون نجس شده باشد، پس از برطرف كردن عين نجاست، چگونه پاك  .24
  .با آب جاري يك مرتبه آب كشيده شود 1
 .با آب كُر دو مرتبه آب كشيده شود 2
 .با آب قليل دو مرتبه آب كشيده شود 3
 .با آب قليل سه مرتبه آب كشيده شود 4

  1 صحيحگزينٔه 
اگر چيزي كه با خون نجس شده باشد، غيرظرف باشد و بخواهيم آن را پاك كنيم، ابتـدا نجاسـت را   

 .كشيم كنيم و سپس با آب قليل يا آب كر يا آب جاري يك مرتبه آب مي مي پاك
  

اللَّـه خَبِيـرٌ    لَهم إِنََّ ىٰفَظُوا فُرُوجهم ذَلك أَزكيح و وا من أَبصارِهميغُضّ لْمؤْمنينل قُلآية شريفة  .25
 به كدام مورد اشاره دارد؟ بِما يصنَعونَ

  .براي زنان بهتر استحفظ حجاب  1
 .حفظ حجاب براي مردان واجب است 2
 .مردان مؤمن نبايد به زنان نامحرم نگاه كنند 3
 .شود حفظ حجاب سبب در امان ماندن از افراد هوسران مي 4

  3 صحيحگزينٔه 
فروگيرند و دامـان   ]از نگاه به نامحرم[هاي خود را  به مردان مؤمن بگو چشم ]اي پيامبر[ :ترجمة آيه

كننـد   تـر اسـت، زيـرا خداونـد بـه آنچـه مـي        حفظ نمايند كه اين براي آنان پاكيزه ]از گناه[خود را 
 .است آگاه

  

 به چه چيزي تأكيد دارد؟ و قُل رب زِدني علماًآية شريفة  .26
  ارزش طول عمر 1
 ارزش ياد دادن علم 2
 ارزش كسب روزي حالل 3
 آموزي ارزش علم 4

  4 صحيحگزينٔه 
  .اشاره و تأكيد داردآموزي  اين آيه به ارزش علم

 .پرودگارا، دانش مرا بيفزا: ترجمة آيه، بگو
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بـه كـدام ويژگـي     راعـونَ  عهـدهم  و لأَمانَـاتهِم  هـم  ذينوالََّ...  الْمؤْمنُونَ أَفْلَح قَدآية شريفة  .27
 دوستانِ خوب، اشاره دارد؟

 ايمان 4 صداقت 3 وفاي به عهد 2 عبادت و نمازاهل  1
  2 صحيحگزينٔه 

  .اين آيه به وفاي به عهد اشاره دارد
 .كنند ها و پيمان خويش را رعايت مي راستي كه مؤمنان رستگار شدند، كساني كه آنان امانت به: ترجمة آيه

  

 اين سخن از كيست؟ .28
گـويي در   نتيجة دروغ .حسرت و پشيمانيگويي،  عاقبت راستگويي نجات است و عاقبت دروغ«

 ».دنيا خواري و در آخرت عذاب جهنم است
 )ع(حضرت علي  2  )ص(پيامبر اكرم  1
 )ع(امام رضا  4  )ع(امام صادق  3

  2 صحيحگزينٔه 
 .باشد مي) ع(گويي از اميرالمؤمنين علي  اين سخن حكيمانه دربارة راست

  

 چيست؟زدگي  عاقبت و نتيجة عجله و شتاب .29
 كاري انجام سريع كار و دوباره 2 كاري تباهي و گمراهي و دوباره 1
 كاري گيري صحيح و دوباره بازماندن از تصميم 4 انجام سريع كار و گمراهي 3

  4 صحيحگزينٔه 
شـود   تواند تصميم درستي بگيـرد و مجبـور مـي    كند و به همين دليل نمي انسان عجول خوب فكر نمي

 .كار كند  خود را دوباره صرف انجام درست همان و نيروي وقت
  

 ريزي چيست؟ اولين قدم براي برنامه .30
 مشخص كردن همة كارها 2  نوشتن كارهاي مهم 1
 انجام دادن كارهاي مهم 4 انجام دادن كارهاي ساده 3

  2 صحيحگزينٔه 
روز بايـد انجـام دهـيم چيسـت؟ پـس       شبانهيم كارهايي كه در يك بينريزي، پيش از هر چيز، بايد ب براي برنامه

  .روز بايد انجام دهيم ص كردن همة كارهايي است كه در يك شبانهريزي صحيح، مشخ قدم براي برنامه اولين



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

13 Lesson 8 My Favorite Food مقدماتی واژگان 

13 Lesson 8 My Favorite Food مقدماتی مکالمه 

11 Lesson 8 My Favorite Food مقدماتی مکالمه 

13 Lesson 3 My Family پیشرفته گرامر 

13 Lesson 3 My Appearance مقدماتی واژگان 

13 Lesson 7 My Address مقدماتی امال 

17 Lesson 8 My Favorite Food مقدماتی واژگان 

18 Lesson 3 My House پیشرفته درک مطلب 

13 Lesson 8 My Favorite Food مقدماتی واژگان 

34 Lesson 3 My House پیشرفته گرامر 

 

 پور حسن حسن یجناب آقا: زبان انگليسیسرگروه دپارتمان 
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31. Iranians have different eating habits. Some people like  
, cheese, , and  for breakfast. 1 yoghurt/ rice/ milk 2 rice/ honey/ water 3 bread/ dates/ milk 4 rice/ zucchini/ juice 

  3 صحيحگزينٔه 
  .براي صبحانه دوست دارند شيرو  خرما، پنير، نانبعضي افراد . هاي غذايي مختلفي دارند ها عادت ايراني

  آب/ عسل/ برنج) 2 شير/ برنج/ ماست) 1
 ميوه آب/ كدو/ برنج) 4  شير/ خرما/ نان) 3
  

32. A: ………… B: Quince and pineapple. 1 What's your favorite food? 2 What's your favorite drink? 3 How about some cake? 4 What's your favorite fruit? 
  4 صحيحگزينٔه 

  ؟ميوة مورد عالقة شما چيست: الف
  .به و آناناس: ب
  نوشيدني مورد عالقة شما چيست؟) 2 غذاي مورد عالقة شما چيست؟) 1
 ميوة مورد عالقة شما چيست؟) 4 مقداري كيك چطوره؟) 3
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يـك عبـارت    Bدر ستون (باشد؟  مي Bدر ستون  Aترتيب پاسخ سؤاالت ستون  كدام گزينه به .33
?In Azar. 1) What is Negin's favorite color (B  A  a ).اضافه است b) Forty three. 2) Where are you watching TV? c) I'm forty. 3) How old is Neda's mother? d) In living room. 4) When is your birthday? e) Pink.   1 e/ d/ b/ a 2 e/ d/ c/ b 3 d/ a/ e/ b 4 e/ c/ b/ d 

  1 صحيحگزينٔه 

 
 

34. My father .......... a teacher, and my mother .......... name is Fatemeh. 1 ′s / is 2 is/ ′s  3 is/ is 4 are/ ′s  
  2 صحيحگزينٔه 

  .و اسم مادر من فاطمه است استپدر من يك معلم 

  
 My father .رود كار مي به isو اسم مفرد فعل ) it, she, he(بعد از ضماير سوم شخص مفرد ) 1

  .is a teacher اسم مفرد
   (اسم مادر من)  My mother′s name  (كتاب علي) Ali′s book  .شود بيان مي s′مالكيت انسان با ) 2

B  A a (رنگ مورد عالقة نگين چيست؟) 1  .در آذر b (كنيد؟شما كجا تلويزيون نگاه مي) 2  .چهل و سه c (ساله است؟مادر ندا چند) 3  .ام من چهل ساله d (؟چه موقع استتولد شما )4  .در اتاق نشيمن e (صورتي.  
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35. In Iran, men usually wear .......... or .......... in cold seasons, and women wear .......... , .......... , and manteaus. 1 suits/ dresses/ hats/ boots 2 jackets/ chadors/ scarves/ boots 3 suits/ jackets/ chadors/ scarves 4 gloves/ dresses/ chadors/ hats 
  3 صحيحگزينٔه 

  .پوشند و مانتو مي روسري، چادرها  پوشند، و زن در فصول سرد مي ژاكتيا  كت شلواردر ايران، مردها معموالً 
  چكمه/ روسري/ چادر/ ژاكت) 2 چكمه/ كاله/ لباس زنانه/ كت شلوار) 1
 كاله/ چادر/ لباس زنانه/ دستكش) 4 روسري/ چادر/ ژاكت/ كت شلوار) 3

  

36. I am a dent_st. I go to w_rk at 10 𝐚. 𝐦. 1 i/ a 2 y/ o 3 e/ e 4 i/ o 
  4 صحيحگزينٔه 

dentist  .روم مي كارسرصبح  10من ساعت . هستم دندانپزشكمن يك  دندانپزشك     work    كار  
 

37. A: What is your English teacher ………… ? B: He's ………… a newspaper. 1 cooking/ reading  2 doing/ reading 3 reading/ doing  4 eating/ drinking 
  2 صحيحگزينٔه 

  ؟دهد كاري انجام ميمعلم انگليسي شما دارد چه : الف
  .خواند مياو دارد روزنامه : ب
  خواندن/ انجام دادن) 2 خواندن/ آشپزي كردن) 1
 نوشيدن/ خوردن) 4 انجام دادن/ خواندن) 3
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Hello. My name is Hamid. I am a mechanic. I fix cars every day. Today is Sunday and It's  March. I am wearing gloves and fixing a car in a garage now. I am not very tall. I have two sons. Job Place of work Clothes كند؟ ترتيب از چپ به راست كامل مي جدول زير را به با توجه به متن، كدام گزينه .38 Month Height .......... .......... .......... .......... .......... 1 mechanic/ garage/ gloves/ May/ tall 2 mechanic/ garage/ gloves/ March/ short 3 pilot/ garage/ glasses/ March/ tall 4 mechanic/ bedroom/ gloves/ March/ short 
  2 صحيحگزينٔه 

امـروز   .كـنم  هـا را تعميـر مـي    من هر روز ماشين. من يك مكانيك هستم. اسم من حميد است. سالم
ماشين را در يك گاراژ تعمير يك ام و دارم  من االن دستكش پوشيده. يكشنبه است و ماه مارس است

  .من دو پسر دارم. من خيلي قد بلند نيستم. كنم مي
  لندقد ب/ ماه مه/ دستكش/ گاراژ/ مكانيك) 1
  قد كوتاه/ ماه مارس/ دستكش/ گاراژ/ مكانيك) 2
  قد بلند/ ماه مارس/ عينك/ گاراژ/ خلبان) 3
 Job  قد كوتاه/ ماه مارس/ دستكش/ اتاق خواب/ مكانيك) 4

 Place of work شغل
Clothes محل كار

لباس
Month
ماه

Height 
 mechanic قد

  مكانيك
garage 
  گاراژ

gloves
  دستكش

March
  مارسماه 

short 
  قد كوتاه

 

39. Omid: I'm going to visit Ali today. Are you coming with me? Reza: Yes, call me .......... you go. 1 before 2 around 3 enough 4 really 
  1 صحيحگزينٔه 

  آيي؟ آيا با من مي. امروز قصد دارم علي را مالقات كنم: اميد
  .رفتن با من تماس بگير قبل ازبله، : رضا

 واقعاً) 4 )بس(كافي ) 3 حدوداً) 2 قبل از) 1
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40. A: Where is your wife, .......... Karimi?  B: .......... is in the kitchen. 1 Mrs./ She 2 Mr./ He 3 Miss/ He 4 Mr./ She 
  4 صحيحگزينٔه 

  كريمي؟ آقايشما كجاست، ) زن(همسر : الف
  .در آشپزخانه است او: ب

  
  .شود استفاده مي) آقا( .Mrخانوادگي آقايان از عنوان  نام از قبل) 1
  .شود استفاده مي) دخترخانم( Missو ) خانم( .Mrs هاي ها از عنوان خانوادگي خانم قبل از نام) 2
  .شود استفاده مي sheو به جاي اسم مؤنث از ضمير فاعلي  heجاي اسم مذكر از ضمير فاعلي  به) 3



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

 عددهای صحیح: 2فصل  14
 جمع و تفریق عددهای 

 (2)صحیح 
  مقدماتی تفریق عددهای صحیح

  مقدماتی جواب معادله معادله جبر و معادله: 3فصل  12

13 
 ها و شمارنده: 5فصل 
 اعداد اول 

  مقدماتی ترین شمارنده مشترک بزرگ ترین شمارنده مشترک بزرگ

  مقدماتی محاسبه حجم حجم و سطح سطح و حجم: 6فصل  11

  مقدماتی مختصات بردار مختصات بردار و مختصات: 8فصل  15

 مقدماتی بردار انتقال بردار انتقال بردار و مختصات: 8فصل  16

 

  مقدماتی جدول و داده آماری ها آوری و نمایش داده جمع آمار و احتمال: 9فصل  14

  مقدماتی تحلیل داده آماری ها نمودارها و تفسیر نتیجه آمار و احتمال: 9فصل  18

  مقدماتی حاالت ممکن در انجام یک آزمایش احتمال و تجربه آمار و احتمال: 9فصل  19

 مقدماتی مفهوم احتمال گیری شانس احتمال یا اندازه احتمالآمار و : 9فصل  55

 

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 
 خسرو داودی یجناب آقا: رياضیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/fizx0
https://aparat.com/v/N1y87
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 عددي منفي است؟ ،گزينه حاصل كدام .41
1 −100 + 101 + 99  2 −99 + 100 + 101  
3 −101 + 99 + 100  4 101 − 100 − 99  

   4 صحيحگزينٔه 

101 − 100 − 99 = 1 − 99 = −98   
 تر چند درجه است؟ كوچك ة، متمم زاويزير با توجه به شكل .42

1 45 
2 30 
3 20 
4 60  

     4 صحيحگزينٔه 

2a − 10° + 6a + 30° = 180°  ⇒ 8a + 20° = 180° ⇒ 8a = 160° ⇒ a = 160° 8 = 20°  
تر كوچك زاوية  = 2a − 10° = (2 × 20°) − 10° = 30°  
تر كوچك متمم زاوية  = 90° − 30° = 60°  

  

2a − 10°6a + 30°
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خـواهيم ايـن دو نـوار را بـه      مـي . متر موجـود اسـت   سانتي 91و  21هاي  با طول چوبيدو نوار  .43
اي كـه   ترين انـدازه  بزرگ. ها يك عدد طبيعي است، تقسيم كنيم هاي مساوي كه طول آن قطعه
 متر است؟ توان اين دو نوار را تقسيم كرد، چند سانتي مي
1 21 
2 7 
3 3 
4 273  

  2 صحيحگزينٔه 
21  :را محاسبه كنيم 91و  21دو عدد م .م.ب ،آوردن جواب، كافي استدست  براي به = 7 × 391 = 7 × 13 ⇒ (21 , 91) = 7  

  

محـيط  . دهـيم  دوران مي يمتر سانتي 18ضلع  حولمتر را  سانتي 6و  18يك مستطيل به ابعاد  .44
𝛑)متر است؟  چند سانتي ،حجم ايجاد شده ةقاعد = 𝟑)  

1 1 2 6  3 18 4 36  
  4 صحيحگزينٔه 

شود كه قاعدة آن  دوران مستطيل حول اضالع آن، يك استوانه ايجاد ميبا 
  :بنابراين. دايره است

= محيط قاعدة حجم ايجاد شده 2πr = 2 × 3 × 6 = 36 متر  سانتي   
  

 

 درست است؟ 𝐚−𝟎بردار  ةيك عدد صحيح منفي باشد، كدام گزينه دربار aگر ا .45
 .باشد ها است و جهت آن به سمت راست مي موازي محور طول 1
 .باشد ها است و جهت آن به سمت چپ مي موازي محور طول 2
 .باشد ال ميها است و جهت آن به سمت با موازي محور عرض 3
  .باشد ها است و جهت آن به سمت پايين مي موازي محور عرض 4

     3 صحيحگزينٔه 

a < 0 ⇒ −a > 0 ⇒ 0−a = 0
عددي مثبت   

6

18
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𝐃 ةنقطتوجه به شكل زير،  با .46 = انتقـال   𝐂𝐄بـار بـا بـردار     1و  𝐁𝐀بار بـا بـردار    2را  𝟏𝟏−
𝐀�⃗�بردار ( كدام است؟ 𝐇 ةمختصات نقط. برسيم H ةبه نقط تا ،دهيم مي =  .)باشد مي 𝟐−𝟏
1 −81  
2 −80  
3 0−3  
4 −70  

 

 

  1 صحيحگزينٔه 
  :با توجه به شكل زير، داريم

  CE⃗ = −3−2   AB⃗ = 2−1 ⇒ BA⃗ = −21   −11 + 2BA⃗ + CE⃗ = −11 + 2 −21 + −3−2   = −11 + −42 + −3−2 = −81 ⇒ H = −81    

E
C

E
C

https://aparat.com/v/fizx0
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 10در طول اين . دهد سال متوالي نشان مي 10تغييرات قيمت يك كاال را در مدت  ،زير نمودار .47
 سال چند بار قيمت كاال رشد بسيار شديد داشته است؟

1 1 
2 2 
3 3 
4 4  

 
  3 صحيحگزينٔه 

هفـتم بـه هشـتم اتفـاق     پـنجم و  چهـارم بـه   ، هـاي دوم بـه سـوم    ها در سال تمشديد قيبسيار رشد 
 .است افتاده

  

، در چنـد مـاه،   دهـد  را نشان مـي  هاي مختلف ميزان بارندگي در ماه به نمودار زير كهبا توجه  .48
 بوده است؟متر  ميلي 50حداقل بارش 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4   

  3 صحيحگزينٔه 
 .متر بوده است ميلي 50هاي آذر، دي و اسفند، حداقل بارش  در ماه

  

)متر ميلي(بارش 

ماه
مهرآبانآذرديبهمناسفند

25

50

قيمت

1)سال(زمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 ،چقدر احتمال دارد. استظاهر شده » رو«هميشه  و ايم بار پرتاب كرده 100سالم را  ةيك سك .49
 ظاهر شود؟» رو«م نيز اُ 101 ةدفع
  صفر درصد 4 درصد  101 100 3 درصد پنجاه 2 درصد صد 1

  2 صحيحگزينٔه 
 .باشد مي پنجاه درصدظاهر شدن » رو«احتمال  ،در هر بار پرتاب سكه

  

عددهاي رمز ايـن قفـل    ،9تا  0عددهاي . است 40تر از  رمز قفل يك كيف، دو رقمي و كوچك .50
توجه كنيد كه رقم ( باشد؟ 24و  6 ةچند درصد احتمال دارد رمز درست قفل، شمارند. هستند

 .)تواند باشد اول رمز، صفر هم مي
1 1/0 2 20 3 5/7 4 10  

     4 صحيحگزينٔه 

, 1 :شمارندة 6 2 , 3 , شمارندة 624 ∶ 1,2,3,4,6,8,12,24 ⇒ :شمارندة 6 و24  1,2,3,6  
⇒ = احتمال خواسته شده  4  40 =  1  10 = 10%  

https://aparat.com/v/N1y87


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

15 
مواد در : 2بخش 

 زندگی ما
 ها، الفبای مواد اتم: 3فصل 

گرما و تغییر / حجم کمتر یا بیشتر؟ 
 حالت ماده

 مقدماتی
 

12 
منابع : 3بخش 
 در خدمت ماخدادادی 

 از معدن تا خانه: 1فصل 
/ اندوخته طبیعی و ظروف آشپزخانه 

 سرعت مصرف منابع
 مقدماتی

 

13 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
سازی  گرما و بهینه: 51فصل 

 مصرف انرژی
/ همرفت / رسانش / انتقال گرما 

 تابش
 مقدماتی

 

14 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
انرژی و : 8فصل 

 های آن تبدیل
 مقدماتی کار و انرژی

 

11 
منابع : 3بخش 

 خدادادی در خدمت ما
سفر آب روی : 6فصل 

 زمین
آلودگی / آبشار / های جاری  آب

 ها رودخانه
 مقدماتی

 

16 
منابع : 3بخش 

 خدادادی در خدمت ما
سفر آب درون : 7فصل 

 زمین
 مقدماتی های زیرزمینی آب/ مقدمه 

 

17 
 دنیای : 1بخش 

 درون من
 مقدماتی های قوی ماهیچه سالمت سفره: 52فصل 

 

18 
 دنیای : 1بخش 

 درون من
 گردش مواد: 54فصل 

های  رگ/ تیره و روشن / های قلب  رگ
 آید؟ وجود می نبض چگونه به/ بدن 

 مقدماتی

 

15 
 دنیای: 1بخش 

 درون من 
 مقدماتی انتقال گازها/ تولید صدا / دم و بازدم  تبادل با محیط: 51فصل 

 

 61 
  دنیای: 1بخش 

 درون من
 سفر غذا: 53فصل 

ای پر پیچ و  لوله/ گوارش غذا / مقدمه 
 از دهان تا معده/ خم 

 مقدماتی
 

 .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/VlCIK
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 است؟ نادرستكدام گزينه  .51
 .پذيرند گازها، تراكم 1
 .اتم تشكيل شده باشد نوع اي است كه از دو يا چند تركيب، ماده 2
 .اند هاي قوي، قابل مشاهده ها بسيار ريزند، اما به كمك ميكروسكوپ اتم 3
 .مولكول گوگرد جامد، هشت اتم داردهر  4

   3 صحيحگزينٔه 

  
  !حتّي با ميكروسكوپ ؛نيستند مستقيمها قابل مشاهده  اتم

 شوند؟ در كدام گزينه، مواد موجود، از مادة اوليه يكسان تهيه مي .52
 سيمان، عدسي عينك 2 بشقاب چيني، كوزة سفالي 1
 اي ، ليوان شيشهسيمان 4  پالستيك، كاسة چيني 3

   1 صحيحگزينٔه 
  .شوند بشقاب چيني و سفال هر دو از خاك رس تهيه مي

  :ها مادة اوليه ساير گزينه
  آهك و خاك رس: سيمان

  ماسه: اي عدسي عينك و ليوان شيشه
  نفت خام: پالستيك

 ؟باشد نميهاي انتقال گرما  يك از راه كدام .53
  تابش 4 همرفت 3 گرمايش 2 رسانش 1

  2 صحيحگزينٔه 
: هاي انتقال گرما راه

رسانش
همرفت
تابش ⎭⎪⎬

⎪⎫
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كـار انجـام   . كنـد  جا مـي  متر به سمت باال جابه سانتي 50نيوتون را  25اي به وزن  محمد كيسه .54
 شده چند ژول است؟

1 1200 2 5/12 3 1250 4 2  

50cm     2 صحيحگزينٔه  = 0/5m  
كار = نيرو × جايي جابه   
كار = 25N × 0/5m = 12/5J   

و انشعابات آن از نقـاط مرتفـع بـه سـمت      هاي سطحي آن توسط يك رود اي كه آب به منطقه .55
 .گويند مي.......... شود،  تر هدايت مي نواحي پست

 منطقة تغذيه 2  حوضة آبگير 1
  حوضة آبريز 4  منطقة زهكشي شده 3

  4 صحيحگزينٔه 
  

هاي سطحي آن توسط يك رود و انشعابات آن از نقاط مرتفـع بـه سـمت نـواحي      اي كه آب به منطقه
 .گويند شود، حوضة آبريز مي تر هدايت مي پست

  
 است؟ كمترعمق رسيدن به سطح ايستابي در كدام استان  .56

  يزد 4 سمنان 3 كرمان 2 گيالن 1

  1 صحيحگزينٔه 
  

هـاي   عمق رسيدن به سطح ايستابي كم است و در اسـتان ) مانند استان گيالن(در مناطق نزديك دريا 
  .آب و دور از دريا مانند كرمان، سمنان و يزد عمق رسيدن به سطح ايستايي زياد است كم
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 ترند؟ پروتئين موردنياز بدن كدام منابع به ترتيب مناسب براي تأمين چربي و .57
 جانوري -جانوري 2  گياهي -گياهي 1
 گياهي -جانوري 4  جانوري -گياهي 3

    3 صحيحگزينٔه 
  .اند هاي جانوري منابع غني آمينو اسيدهاي ضروري پروتئين. تر چربي گياهي مايع است و مناسب

بـه ترتيـب از    𝐂و  𝐀كلمات مناسب براي . نمودار زير بخشي از مسير سفر خون در بدن است .58
 راست به چپ كدامند؟

←بطن راست  ←دهليز راست  𝐀 𝐂شش  ← ← 𝐁 ←  
 دهليز چپ -سرخرگ ششي 1
 بطن چپ -سرخرگ ششي 2
 دهليز چپ -سياهرگ ششي 3
 بطن چپ -سياهرگ ششي 4

 دهليز چپ: C  سياهرگ ششي: B  سرخرگ ششي: A   1 صحيحگزينٔه 
   

https://aparat.com/v/VlCIK
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 شده، معادلِ كدام است؟ بخش مشخص. اي از دستگاه تنفس انسان است شكل زير مدل ساده .59
 ناي 1
 شش 2
 قفسة سينه 3
 پردة ديافراگم 4

  
  4 صحيحگزينٔه 

  

 آنزيم بزاقي در هضم كدام خوراكي بيشترين تأثير را دارد؟ .60
 كره 4 سبزي 3 زميني سيب 2 گوشت 1

    2 صحيحگزينٔه 
  .كند آنزيم بزاقي بر نشاسته مؤثر است و آن را به قند تجزيه مي

 .زميني منبع نشاسته است سيب
  

?



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی قانون اساسی و حقوق ملت گذاری قانون: 4درس  قانون: 2فصل  16

 مقدماتی کنیم و عوامل تولید میچرا تولید  تولید و توزیع: 7درس  تولید، توزیع، مصرف: 4فصل  12

 مقدماتی کننده های مصرف مسئولیت مصرف: 8درس  تولید، توزیع، مصرف: 4فصل  16

14 
های ایران  از زیستگاه: 1فصل 

 حفاظت کنیم
 مقدماتی تنوع محیط طبیعی و آب و هوای ایران تنّوع آب و هوای ایران: 66درس 

 مقدماتی تراکم جمعیت ایران جمعیت: 66درس  جمعیت و منابع: 7فصل  16 

 مقدماتی گردشگری و نقشه گردشگری چیست؟: 66درس  گردشگری در ایران: 8فصل  11

 مقدماتی سفرهای زیارتی های گردشگری ایران جاذبه: 61درس  گردشگری در ایران: 8فصل  17

18 
سرزمین ما، کاوش در : 9فصل 

 های دور گذشته
 پیشرفته میراث فرهنگی میراث فرهنگی و تاریخ: 67درس 

19 
سرزمین ما، کاوش در : 9فصل 

 های دور گذشته
 مقدماتی های کهن بوده است؟ آیا ایران جایگاه تمدن های ایران ترین سکونتگاه قدیمی: 68درس 

 77 
های  گیری امپراتوری شکل: 67فصل 

 بزرگ در ایران باستان
های  ها و تشکیل حکومت آریایی: 69درس 

 ایرانقدرتمند در 
 مقدماتی هخامنشیان، امپراتوری قدرتمند

76 
های  گیری امپراتوری شکل: 67فصل 

 بزرگ در ایران باستان
های ایران باستان  امپراتوری: 27درس 

 کردند؟ چگونه کشور را اداره می
 مقدماتی ها تقسیمات کشوری و پایتخت

72 
 -اوضاع اجتماعی : 66فصل 

 اقتصادی ایران باستان
 مقدماتی خانواده و زندگی روستایی و شهری اوضاع اجتماعی ایران باستان: 26درس 

76 
 -اوضاع اجتماعی : 66فصل 

 اقتصادی ایران باستان
 مقدماتی ضرب سکه و درآمدها و مخارج حکومت اوضاع اقتصادی در ایران باستان: 22درس 

74 
 فرهنگ و تمدن : 62فصل 

 ایران باستان
مردم در  عقاید و سبک زندگی: 26درس 

 ایران باستان
 مقدماتی تغذیه و آداب غذا خوردن و پوشاک

 76 
 فرهنگ و تمدن : 62فصل 

 ایران باستان
 مقدماتی و خط( فارسی)زبان پارسی  دانش و هنر در ایران باستان: 24درس 

 

 سركار خانم حوری قاهری: مطالعات اجتماعیسرگروه دپارتمان 
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از چـه طريـق    ،ترين روابـط و وظـايف حكومـت و مـردم     ترين حقوق ملت و همچنين مهم مهم .61
 د؟شو مي تعيين

 از طريق قانون اساسي 2  توسط رهبر 1
 شوراي اسالميتوسط نمايندگان مجلس  4 از طريق منشور حقوق بشر سازمان ملل 3

  2 صحيحگزينٔه 
، توسـط قـانون اساسـي    ،ترين روابط و وظايف حكومـت و مـردم   ت و همچنين مهمترين حقوق مل مهم
 .شود ن ميمعي

  

 شوند؟ عوامل الزم براي توليد به چند دسته تقسيم مي .62
 آالت صنعتي مادة اوليه، ماشين: دو دسته 1
 آالت صنعتي ماشينمادة اوليه، كارخانه، : سه دسته 2
 نيروي انساني، مادة اوليه: دو دسته 3
 منابع طبيعي، سرمايه، نيروي انساني: سه دسته 4

  4 صحيحگزينٔه 
 .عوامل توليد شامل منابع طبيعي، سرمايه و نيروي انساني است

  

 است؟» كنندگان حقوق مصرف«يك از موارد زير از  كدام .63
 وجود برچسب مشخصات بر روي كاالها 2 ها از ساير زبالههاي قابل بازيافت  جدا كردن زباله 1
 آسيب نرساندن به محيط زيست 4  گرايي پرهيز از مصرف 3

  2 صحيحگزينٔه 
 .كنندگان است جزء حقوق مصرف» 2«كنندگان و گزينة  هاي مصرف از مسئوليت» 4«و » 3«، »1«هاي  گزينه

  

 .باشد مي.......... ها در كشور ما شده است  زيستگاهترين عواملي كه موجب گوناگوني  يكي از مهم .64
 ها جهت ناهمواري 2  اختالف ارتفاع 1
 شيب زمين و جنس خاك 4  تنوع آب و هوا 3

  3 صحيحگزينٔه 
 .باشد تنوع آب و هوا مي ،ها در ايران شده است ترين عاملي كه سبب تنوع زيستگاه مهم
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 چند نفر در هر كيلومتر مربع است؟ميزان تراكم جمعيت در كشور ما تقريباً  .65
  كمتر از ده نفر 2  نفر 49حدود  1
 نفر 105حدود  4  نفر 50بيش از  3

  1 صحيحگزينٔه 
 .نفر در هر كيلومتر مربع است 49ت در كشور ما حدود تراكم متوسط جمعي

  

 اي است؟ نقشة زير چه نوع نقشه .66

 
 ها نقشة پراكندگي استان 2  نقشة گردشگري 1
 نقشة پراكندگي شهرها و روستاها 4  ها نقشة راه 3

  3 صحيحگزينٔه 
 ها نقشة راه

  

 يك از مساجد زير در مجموعة آستان قدس رضوي قرار دارد؟ كدام .67
 مسجد شيخ صفي 2  مسجد كبود 1
 مسجد گوهرشاد 4  مسجد امام 3

  4 صحيحگزينٔه 
 .مسجد گوهرشاد در مجموعة آستان قدس رضوي قرار دارد



 40

 كدام ميراث فرهنگي زير با بقيه متفاوت است؟ .68
 هاي دورة صفويه سكه 2 )بدر سيزده(مراسم روز طبيعت  1
 مراسم شب يلدا 4  گويش گيلكي 3

  2 صحيحگزينٔه 
 .ها جزء ميراث غيرمادي است هاي دورة صفويه جزء ميراث مادي و ساير گزينه سكه

  

اولين عـاملي كـه سـبب شـد گروهـي از مـردم در       كه انسان كشاورزي را آموخت،  بعد از اين .69
 ي به جز كشاورزي مهارت پيدا كنند، چه بود؟كارهاي ديگر

 غذا به اندازة كافي ةتوليد و ذخير 1
 عالقه نداشتن همة مردم به كار كشاورزي 2
 هاي ديگر توسعة شهرها و نياز به مهارت 3
 نياز به افرادي براي شكار و تأمين گوشت 4

  1 صحيحگزينٔه 
اولين عاملي كه سبب شد بعد از آموختن كشاورزي گروهي از مردم در كارهاي ديگـر مهـارت پيـدا    

 .توليد و ذخيرة غذا به اندازة كافي و عدم نياز به نيروي بيشتر بود ،كنند
  

 يك از كشورهاي امروزي است؟ سرزمين بابل در محدودة كدام .70
 تركيه 4 عراق 3 فلسطين 2 مصر 1

  3 صحيحگزينٔه 
 .باشد سرزمين بابِل در محدودة كشور عراق مي

  

 يك از شهرهاي زير هم در دورة اشكانيان و هم در دورة ساسانيان پايتخت بوده است؟ كدام .71
 شوش 4 بابل 3 همدان 2 تيسفون 1

  1 صحيحگزينٔه 
 .پايتخت بوده است ،تيسفون هم در دورة اشكانيان و هم در دورة ساسانيان
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ت شهري به طور ، شهرهاي زيادي بنا كردند و جمعياز ايران باستان فرمانرواياندر كدام دوره  .72
 چشمگيري افزايش يافت؟

 ساسانيان 4 اشكانيان 3 مادها 2 هخامنشيان 1
  4 صحيحگزينٔه 

 .ت شهري به طور چشمگيري افزايش يافت، شهرهاي زيادي بنا شد و جمعيدر دورة ساسانيان
  

 موظف به پرداخت ماليات سرانه بودند؟ در ايران باستان چه كساني .73
 شاهزادگان 2  سران قبايل 1
 سران لشكر و فرماندهان 4  عامة مردم 3

  3 صحيحگزينٔه 
 .عامة مردم موظف به پرداخت ماليات سرانه بودند

  

 ؟باشد نميكدام گزينه در مورد منبع اطالعاتي كه از پوشاك مردم در ايران باستان داريم، درست  .74
 مانده از آن دوره هاي باقي مجسمه 1
 هاي باستاني پيدا شدند هايي كه در مكان ها و پارچه لباس 2
 ها و تصاوير به جا مانده از ايران باستان اشينق 3
 ها تصاوير روي ظروف يا سكه 4

  2 صحيحگزينٔه 
 .وجود ندارد ،اي كه معرف پوشاك مردم در ايران باستان باشد لباس يا پارچه

  

به چـه زبـان و بـا چـه     به ترتيب  ،هاي به جا مانده از دورة هخامنشيان در تخت جمشيد كتيبه .75
 خطي نوشته شده است؟

 خط پهلوي -پهلوي 2 خط ميخي -پارسي باستان 1
 خط ميخي -پارسي ميانه 4 خط تصويري -فارسي دري 3

  1 صحيحگزينٔه 
جمشيد به زبان پارسي باستان و بـه خـط ميخـي    هاي به جا مانده از دورة هخامنشيان در تخت  كتيبه

  .نوشته شده است



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

 عددهای صحیح: 2فصل  67
 جمع و تفریق عددهای 

 (2)صحیح 
  پیشرفته جمع عددهای صحیح

 پیشرفته جواب معادله معادله جبر و معادله: 3فصل  66

 

67 
 ها و  شمارنده: 5فصل 

 اعداد اول
  پیشرفته ترین شمارنده مشترک بزرگ ترین شمارنده مشترک بزرگ

  پیشرفته محاسبه حجم حجم و سطح سطح و حجم: 7فصل  67

 پیشرفته مختصات بردار مختصات بردار و مختصات: 7فصل  78

 

 پیشرفته بردار انتقال بردار انتقال بردار و مختصات: 7فصل  78

 

  پیشرفته جدول و داده آماری ها آوری و نمایش داده جمع آمار و احتمال: 7فصل  72 

  پیشرفته تحلیل داده آماری ها نمودارها و تفسیر نتیجه آمار و احتمال: 7فصل  73 

 احتمال و تجربه آمار و احتمال: 7فصل  78
 حاالت ممکن در انجام 

 یک آزمایش
  پیشرفته

  پیشرفته مفهوم احتمال گیری شانس احتمال یا اندازه آمار و احتمال: 7فصل  75

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 خسرو داودی یجناب آقا: رياضیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/6LoqI
https://aparat.com/v/v739M
https://aparat.com/v/hGJQq
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كدام عدد در . باالي آن است ةجمع عددهاي دو خان حاصل با عدد هر خانه برابر ،در شكل زير .76
 ؟گيرد ميقرار  ?با شده  مشخص ةخان
1 13  
2 5   
3 19   
4 −19   

A   1 صحيحگزينٔه  + (−12) = 4 ⇒ A = 16  B = A + (−7) = 16 + (−7) = 9? = B + 4 ⇒? = 9 + 4 = 13  
  

 

مجموع پنج عدد قبلي اين . باشد مي 118جمع چهار عدد بعديِ يك عدد طبيعي مساوي  حاصل .77
 كدام است؟ ،عدد طبيعي

1 120 2 125 3 130  4 135  

     1 صحيحگزينٔه 

:عدد طبيعي a  a جمع حاصل چهار عدد بعدي عدد طبيعي : (a + 1) +(a + 2) +(a + 3) + (a + 4) = 118 ⇒ 4a + 10 = 118 ⇒ 4a = 108 ⇒ a = 108 4 = 27  a مجموع پنج عدد قبلي عدد طبيعي: (a − 1) +(a − 2) + (a − 3) +(a − 4) + (a − 5) = 5a − 15 = (5 × 27) − 15 = 135 − 15 = 120   
, 𝐚))باشد، حاصل  bعدد  ةعددي اول و شمارند aاگر  .78 𝐛) , 𝐚)است؟ گزينه كدام  (𝟐 ≠ 𝟐)  

1 1 2 2  3 a 4  به زوج يا فرد بودنb بستگي دارد.  
, a) :، بنابرايناست 2عددي اول و مخالف عدد  a  1 صحيحگزينٔه  2) = 1   

عدد a شمارندة عدد b است. ⇒ (a , b) = a ⇒ ((a , b) , 2) = (a , 2) = 1  

−7 −12
4?

AB

−7 −12
4?

https://aparat.com/v/6LoqI
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هـاي   حجـم  ةكدام گزينـه دربـار  . كنيم جهت مختلف لوله مي 2كاغذ مستطيل شكل زير را از  .79
𝛑)؟ نيستايجاد شده درست  = 𝟑)  

 
  .متر مكعب است سانتي 54برابر با  )2(حجم ايجاد شده در شكل  1
  .هاي ايجادشده با هم برابر نيست مساحت كل حجم 2
  .است برابرهاي ايجاد شده با هم  مساحت جانبي حجم 3
  .تر است بيش )1(شكل  ازاز حجم ايجاد شده ، )2(از شكل  شده حجم ايجاد 4

  4 صحيحگزينٔه 

= محيط قاعدة شكل (1) 18 = 2πr = 2 × 3 × r⇒ r =   × = V :حجم شكل (1)3 = S × h = π × r × r × h= 3 × 3 × 3 × 6 = ةقاعد شكل (2)متر سانتي مكعب 162 محيط  = 6 = 2πR = 2 × 3 × R⇒ R =   × = V :حجم شكل (2)1 = S × H = π × R × R × H = 3 × 1 × 1 × 18 = متر سانتي مكعب 54 ⎭⎪⎪
⎪⎪⎪
⎬⎪
⎪⎪⎪
⎪⎫

 ⇒ V > V   

S( جانبي شكل( = S( جانبي شكل ( = Sكاغذ = 6 × 18 = 108  
نيـز متفـاوت   ) 2(و ) 1(هـاي   باشد، مساحت كل حجـم  ها متفاوت مي كه مساحت قاعده با توجه به اين

  .خواهد بود

18
6

18 6
)1(شكل)2(شكل
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𝐀�⃗�توسط بردار  D ةنقط اگر .80 = 𝐚−𝟐𝐚 كدام گزينه دربارة بـردار  جا شود،  جابه𝐀�⃗�   در ايـن
 ).عددي صحيح و منفي است a(درست است؟ جايي  جابه
1 −a ةطول نقط  واحد به D 2كند،  اضافه ميa ةواحد از عرض نقط D كند كم مي.  

2 a ةواحد به عرض نقط D 2−كند،  اضافه ميa ةطول نقط  واحد به D كند اضافه مي.  

3 a ةواحد از عرض نقط D 2−كند،  كم ميa ةطول نقط  واحد به D كند اضافه مي. 
4 −a ةواحد از طول نقط D 2كند،  كم ميa  ةنقطواحد از عرض D كند كم مي.  

     4 صحيحگزينٔه 

D = xy ⇒ D + AB⃗ = xy + AB⃗ = xy + a−2a   
= x + ay − 2a = x − (−a)y − 2a   

 .درست است» 4«دست آمده، گزينة  با توجه به مختصات به
   

https://aparat.com/v/v739M
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انتقـال   𝐂𝐃−بـردار  توسـط  بـار   1و سـپس   𝐀𝐁بـردار   بار توسط EF، 2، بردار شكل زيردر  .81
 است؟گزينه كدام  ،يافتهانتقال  شكل .يابد مي

  

1 

 
2 

 
  

3 

 
4   

B
ADC

E F
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  2 صحيحگزينٔه 
  :با توجه به شكل زير، داريم

  

BA⃗ = 1−2 ⇒ AB⃗ = −12 ⇒ 2AB⃗ = −24   DC⃗ = −1−1 = −CD⃗  2AB⃗ + (−CD⃗) = −24 + −1−1 = −33   
هـا    واحـد روي محـور عـرض    3هـا و   واحد روي محور طـول  EF ،−3بنابراين بايد هر نقطه از بردار 

 .جا شود جابه
   

B
ADC

E F

https://aparat.com/v/hGJQq
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آمـوزان يـك مدرسـه نمـايش داده      نفر از دانش 50اي گروه خوني  نمودار دايرهدر شكل زير،  .82
 دارند؟ ABها گروه خوني  چند نفر از آن. شده است

1 20  

2 15  

3 10  

4 5  
     2 صحيحگزينٔه 

. 40 است ،%  A گروه خوني ⇒ A آموزان دانش داراي گروه خوني تعداد  =  
40% × 50 =  40 100 × 50 =  4  10 × 50 =   نفر 20
. 20 است ،%  O گروه خوني ⇒ O آموزان دانش داراي گروه خوني تعداد  =  
20% × 50 =  20 100 × 50 =  2  10 × 50 =   نفر 10
. ⇒ گروه خوني B ، %10 است B زانآمو دانش داراي گروه خوني تعداد  =  
10% × 50 =  10 100 × 50 =  1  10 × 50 =    نفر 5
. ⇒ گروه خوني AB ، %30 است AB آموزان دانش داراي گروه خوني تعداد  =  
30% × 50 =  30 100 × 50 =   نفر 15

  

A
ABOB 40%10%

20%
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. دهـد  پشت روي يك خط راست طي كرده است، نشان مي مسافتي را كه يك الك ،نمودار زير .83
متـر راه   دقيقـه چنـد سـانتي    1را به همين صورت ادامه دهـد، بعـد از    حركتشپشت  اگر الك

 است؟ رفته
1 30  

2 60  

3 90  

4 120 
 

  4 صحيحگزينٔه 
متـر راه را طـي    سـانتي  10پشـت   ثانيـه، الك  5با توجه به نمودار داده شده در صورت سوال، در هـر  

  :بنابراين. كند مي

5 ثانيه → متر سانتي  10
10 ثانيه → متر سانتي  20⋮ ⋮
60 ثانيه → متر سانتي  120

  
  

0
5040302010 5 10 15 20 25 )ثانيه(زمان

)متر سانتي(مسافت 
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كدام عدد براي تعـداد دفعـاتي كـه چرخنـده روي آبـي      . ايم بار چرخانده 400زير را  ةچرخند .84
 تر است؟ ايستد، منطقي مي
1 215  

2 360  

3 97  

4 191  
  3 صحيحگزينٔه 

. :بنابراين .دايره آبي است  4  1  صورت سوال، با توجه به شكل ايستد مي تعداد دفعاتي كه چرخنده روي آبي  = 400 ×  1  4 = 100  

 .باشد مي 97يعني عدد  »3«، گزينة 100ترين عدد به  نزديك
  

كه عـدد انتخـاب    احتمال اين. كنيم طور تصادفي انتخاب مي عددي به ،60تا  1از بين عددهاي  .85
 چقدر است؟ ،پذير باشد بخش 15يا  10شده بر 

1  2  15   2 0/1  3  1  6   4  7  60    

   1 صحيحگزينٔه 

. پذيرند بخش عددهايي كه بر 10  ∶ 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60  

. پذيرند بخش , 15 :عددهايي كه بر 15  30 , 45 , 60  
= احتمال خواسته شده  8  60 =  2  15   

قرمز
سبز

آبي



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

68 
منابع خدادادی در : 3بخش 

 خدمت ما
 از معدن تا خانه: 5فصل 

/ اندوخته طبیعی و ظروف آشپزخانه 
 سرعت مصرف منابع

 پیشرفته

 

 ها، الفبای مواد اتم: 3فصل  در زندگی مامواد : 2بخش  68 
های کروی، مدلی برای نمایش  گلوله
ها از  آیا اتم/ ها  ها، عنصرها و اتم ترکیب
 اند؟ های ریزتری ساخته شده ذره

 پیشرفته

 

66 
 علوم و : 1بخش 

 ابزارهای آن
 گیری در علوم و  اندازه: 2فصل 

 ابزارهای آن
 پیشرفته چگالی

 

 پیشرفته تابش/ همرفت / رسانش / انتقال گرما  سازی مصرف انرژی گرما و بهینه: 11فصل  نیاز همیشهانرژی : 4بخش  68
 

 81 
منابع خدادادی در : 3بخش 

 خدمت ما
 پیشرفته ها دریاها و اقیانوس/ ها  دریاچه سفر آب روی زمین: 8فصل 

 

81 
منابع خدادادی در : 3بخش 

 خدمت ما
 پیشرفته های آب زیرزمینی تحت فشار سفره سفر آب درون زمین: 8فصل 

 

 پیشرفته های خونی یاخته/ خون  گردش مواد: 14فصل  دنیای درون من: 5بخش  82
 

 پیشرفته نگاهی به درون یاخته بندی آن یاخته و سازمان: 11فصل  دنیای درون من: 5بخش  83
 

 تبادل با محیط: 15فصل  دنیای درون من: 5بخش  84
/ چگونگی کار کلیه / ادرار دستگاه دفع 

 تنظیم محیط داخلی
 پیشرفته

 

 پیشرفته شود وقتی شیرینی، ترشی می سفر غذا: 13فصل  دنیای درون من: 5بخش  85 

 

 .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 
 : علوم تجربیدپارتمان  های سرگروه

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

https://aparat.com/v/j9KSn
https://aparat.com/v/dKZDk
https://aparat.com/v/cxktv
https://aparat.com/v/3wENh
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 .به كار رفته باشد.......... اي به نام  ، ماده........ ..در ساختار  نداردامكان  .86
 ماسه -كوزة سفالي 2  نيكل -فوالد زنگ نزن 1
 اكسيژن -سنگ معدن آهن 4  آهك -بتن 3

  2 صحيحگزينٔه 
  

 هاي مشخص شده بايد اصالح شوند؟  واژهدر متن زير، چه تعداد از  .87
از يك نـوع اتـم    تواند مياتم تشكيل شده است و مولكول  يك نوعاي است كه از  عنصر، ماده«

در كنـارِ   هـا  الكتـرون  ،شـود و در اتـم طـال    طال در طبيعت يافت مي مولكولِ. ساخته شده باشد
 ».اند ها در مركز اتم واقع پروتون

 چهار 4 سه 3 دو 2 يك 1
   2 صحيحگزينٔه 

  .اند هاي سوم و چهارم نادرست واژه

  
  .طال مولكول ندارد

  
 .ها در مركز نيستند در مركز اتم، پروتون و نوترون قرار دارد و الكترون

   

https://aparat.com/v/j9KSn
https://aparat.com/v/dKZDk
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گــرم از ايــن جســم چنــد  660حجــم . اســت 𝟏/𝟑نســبت چگــالي آهــن بــه چگــالي جســمي  .88
چگالي آهن) مترمكعب است؟  سانتي = 𝟕𝟖𝟎𝟎𝐤𝐠/𝐦𝟑)  

1 11/0 2 84 3 507 4 110  

    4 صحيحگزينٔه 

7800kg/m = 7/8 g/cm   ρآهنρجسم = 1/3 → 7/8ρجسم = 1/3  
→ ρجسم = 7/81/3 = 6 g/cm3  
چگالي =  جرم

حجم
→ 6 = 660

→ حجم حجم = 660 6 = 110cm3   
 داد از موارد زير درست است؟چه تع .89

، انـرژي پتانسـيل آن بـه انـرژي جنبشـي تيـر       )پـس از كشـيدن  (با رها كردن زه كمان ) الف
  .شود مي تبديل

  .همان هواي در حركت استباد ) ب
  .شود در طول روز ساحل دريا زودتر از آب دريا گرم مي) پ
 .گيري است گيري، يك مرحلة مهم براي نتيجه اندازه) ت

1 2 2 3 3 4 4 1  
  2 صحيحگزينٔه 

  درست) الف
  درست) ب
  درست) پ
  .است آوري اطالعات جمعگيري، يك مرحلة مهم براي  اندازه نادرست،) ت

https://aparat.com/v/cxktv
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 است؟ سواحل چابهار و بندرعباس كه در كادر زير آمده است، كدام گزينه درست  به ويژگي با توجه .90
  ساحل بندرعباس    ساحل چابهار

  اي سواحل هموار و ماسه    اي و پرتگاهي سواحل صخره

 .هاي سواحل بندرعباس بيشتر از سواحل چابهار است انرژي فرسايش آب 1
 .تر از ساحل چابهار است هاي سواحل بندرعباس مقاوم جنس سنگ 2
 .تر از ساحل چابهار است عامل فرسايش سواحل بندرعباس قوي 3
  .تر از ساحل بندرعباس است هاي ساحل چابهار مقاوم جنس سنگ 4

  4 صحيحگزينٔه 
  

اي و پرتگـاهي   اند، شكل ساحل صخره هاي ساحلي در برابر فرسايش مقاوم در سواحلي كه جنس سنگ
هـاي سـاحلي مقاومـت كمتـري در برابـر       ها سـنگ  اي هستند كه در آن سواحلي هموار و ماسه. است

 .فرسايش دارند
  

 دهندة كدام گزينه است؟ طرح زير، نشان .91
  سطح زمين

  الية نفوذناپذير
  الية نفوذپذير
  الية نفوذناپذير

  چشمه 4 منطقة تغذيه 3 فشار آبخوان تحت 2 آبخوان آزاد 1

  2 صحيحگزينٔه 
  

دهندة آبخوان تحـت   پذير در بين دو الية نفوذناپذير محصور شده است، نشان طرحي كه يك الية نفوذ
  .فشار است
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 .......... .در بدن يك انسان سالم، بعيد است  .92
 .ليتر خون جريان داشته باشد 5حدود  1
 .كنندة دما باشد خون، تنظيم 2
 .نجاه درصد خون، پالسما باشدبيش از پ 3
 .بخشِ عمدة قلب از بافت پوششي تشكيل شده باشد 4

   4 صحيحگزينٔه 

  
  .اي است بخش عمدة قلب نوعي بافت ماهيچه

  
 است) خوناب(خون پالسما % 55
  

اكسـيژن بـا قنـد    . شـود  در ياخته، توليد انرژي در راكيزه به كمك سوزاندن قندها حاصل مـي  .93
آب توليديِ اضافه از راكيـزه خـارج   . آيد وجود مي اكسيد به شود و آب و كربن دي مي تركيب

 اين اندامك كدام است؟. ماند شده و در اندامكي موقتاً مي
 واكوئل 2  سيتوپالسم 1
 شبكة آندوپالسمي 4  دستگاه گلژي 3

  2 صحيحگزينٔه 
  

  .واكوئل، وظيفه ذخيرة آب سلول را برعهده دارد
 .دقت كنيد كه سيتوپالسم پر از آب است، اما اندامك نيست
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 دربارة دستگاهي در بدن كه وظيفة دفع ادرار را برعهده دارد كدام گزينه صحيح است؟ .94
 .كند ميزراه تخليه مي 2مثانه، محتويات خود را درون  1
 .شود خونِ سياهرگ كليوي به بزرگ سياهرگ زبرين وارد مي 2
 .شود ها وارد و ادرار ساخته مي هاي اضافيِ خون، همراه آب به نفرون اوره و نمك 3
 .شود شود، بالفاصله احساس دفع ايجاد مي ها، از حدي بيشتر مي وقتي حجم ادرار در كليه 4

   3 صحيحگزينٔه 

  
  !يك ميزراه داريم و دو ميزناي

  
  .پيوندد سياهرگ كليوي به سياهرگ زيرين مي

  
 .شود ر زيادي مثانه، موجب احساس دفع ميحجم ادرا

  
 .......... .در دندان آسياي بزرگ، عاج  .95

 .از تاج تا ريشه امتداد دارد 1
 .پوسد اولين بخشي است كه با اسيد مي 2
 .هاي خوني است پر از رگ 3
 .با موادغذاييِ جويده شده، مستقيماً در تماس است 4

   1 صحيحگزينٔه 

 

ميناي دندان
عاج دندان
مغز دندان دان

ج دن
تا

دان
ة دن

ريش
 

https://aparat.com/v/3wENh


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

  شناختی

69 
مواد در : 2بخش 

 زندگی ما
 ها، الفبای مواد اتم: 3فصل 

مواد از چه / های زندگی وجود دارند  مواد در تمام بخش
 اند؟ چیزی ساخته شده

  مقدماتی

69 
منابع : 3بخش 

 خدادادی در خدمت ما
  مقدماتی به دنبال سرپناهی ایمن از معدن تا خانه: 5فصل 

69 
مواد در : 2بخش 

 زندگی ما
 مواّد پیرامون ما: 4فصل 

چگونه موادی با خواص بهتر / برید؟  ای به کار می چه ماده
 مواد هوشمند/ تولید کنیم؟ 

  مقدماتی

66 
در مواد : 2بخش 

 زندگی ما
 ها، الفبای مواد اتم: 3فصل 

ها، عنصرها و  های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب گلوله
 اند؟ های ریزتری ساخته شده ها از ذره آیا اتم/ ها  اتم

  پیشرفته

011 
منابع : 3بخش 

 خدادادی در خدمت ما
  مقدماتی منابعسرعت مصرف / اندوخته طبیعی و ظروف آشپزخانه  از معدن تا خانه: 5فصل 

010 
مواد در : 2بخش 

 زندگی ما
 ها، الفبای مواد اتم: 3فصل 

ها، عنصرها و  های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب گلوله
 اند؟ های ریزتری ساخته شده ها از ذره آیا اتم/ ها  اتم

  مقدماتی

012 
علوم و : 0بخش 

 ابزارهای آن
گیری در  اندازه: 2فصل 

 علوم و ابزارهای آن
  مقدماتی هر جسم از ماده تشکیل شده است

013 
علوم و : 0بخش 

 ابزارهای آن
گیری در  اندازه: 2فصل 

 علوم و ابزارهای آن
 پیشرفته چگالی

 

014 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
انرژی و : 9فصل 

 های آن تبدیل
  پیشرفته کار و انرژی

  .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/lPOmQ


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

015 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
 مقدماتی ماند مقدار کل انرژی ثابت می های آن تبدیل انرژی و: 9فصل 

 

019 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
 پیشرفته توانند تمام شوند منابع انرژی می منابع انرژی: 6فصل 

 

019 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
سازی  گرما و بهینه: 01فصل 

 مصرف انرژی
  پیشرفته تابش/ همرفت / رسانش / انتقال گرما 

019 
انرژی نیاز : 4بخش 

 همیشه
  مقدماتی توانند جایگزین شوند منابع انرژی می منابع انرژی: 6فصل 

016 
منابع خدادادی : 3بخش 

 در خدمت ما
  مقدماتی ها دریاها و اقیانوس/ ها  دریاچه سفر آب روی زمین: 9فصل 

001 
منابع خدادادی : 3بخش 

 در خدمت ما
  مقدماتی های آب زیرزمینی تحت فشار سفره سفر آب درون زمین: 9فصل 

 مقدماتی انتقال گازها/ تولید صدا / دم و بازدم  تبادل با محیط: 05فصل  دنیای درون من: 5بخش  000

 

  مقدماتی شوند مواد مغذی جذب می/ گوارش نهایی غذا  سفر غذا: 03فصل  دنیای درون من: 5بخش  002

  پیشرفته شاداب و سالمت سفره سالمت: 02فصل  دنیای درون من: 5بخش  003

 تبادل با محیط: 05فصل  دنیای درون من: 5بخش  004
تنظیم / چگونگی کار کلیه / دستگاه دفع ادرار 

 محیط داخلی
 پیشرفته

 

 گردش مواد: 04فصل  دنیای درون من: 5بخش  005
/ های بدن  رگ/ تیره و روشن / های قلب  رگ

 آید؟ میوجود  نبض چگونه به
 مقدماتی

 

 .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/7nXEN
https://aparat.com/v/UQy56
https://aparat.com/v/xKfQy
https://aparat.com/v/uvPQd
https://aparat.com/v/0bgAt
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 .........برخالف گوگرد  آهن .96
  .نوعي عنصر است 2  .سطحي برّاق دارد 1

  .آيد دست مي طور مستقيم از طبيعت به به 4 .ماند روي آب شناور مي 3

  1 صحيحگزينٔه 
 .سطحي برّاق دارند ،فلزات برخالف نافلزات

  

  .شود نمييافت ......... در بتن  .97
  گچ 4 خاك رس 3 آهك 2 شن 1

  4 صحيحگزينٔه 
  آب +شن  +ماسه  +) آهك و خاك رس(سيمان : بتن

 .شود گچ يافت نمي ،پس در بتن
  

 در چه تعداد از موارد زير، اتم كربن وجود دارد؟ .98
 »اكسيد، زغال، كلر، چدن دي آب، متان، كربن«

  دو 4 سه 3 پنج 2 چهار 1

  1 صحيحگزينٔه 
  )تركيب(هيدروژن  +كربن  =متان 
  )تركيب(اكسيژن  +كربن  =اكسيد  دي كربن
  )عنصر(كربن  =زغال 
  )مخلوط يا آلياژ(كربن  +آهن  =چدن 

   .آب و كلر، كربن ندارند
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 اند؟ نادرستاز موارد زير  چه تعداد .99
  .ها در مركز اتم قرار دارند وترونن) الف
  .تعداد الكترون، پروتون و نوترون برابر استدر هر اتم ) ب
  .سازند هاي مس در كنار هم، كاسه مسي را مي مولكول) پ
 .اي است كه از دو يا چند نوع اتم ساخته شده باشد عنصر، ماده) ت

  چهار 4 دو 3 سه 2 يك 1

  2 صحيحگزينٔه 
  .موارد نادرست هستند و سايراست درست  )الف(فقط مورد 

  
  .ها در اتم لزوماً برابر با تعداد پروتون يا الكترون نيست تعداد نوترون

  
 .مولكول ندارد ،مس

  

بند قديمي خود را به طالساز داد تا آن را ذوب كند و دوباره از نو با طراحـي   شيدا، گردن درما .100
كدام روش را براي محافظت از منابع طبيعـي در پـيش    ،طالساز با اين كار. جديد آن را بسازد

 گرفته است؟
 مصرف دوباره 2  كاهش مصرف 1
  رويه مصرف بي 4  بازيافت 3

   3 صحيحگزينٔه 
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 گزينه، مدلِ يك عنصر مولكولي است؟كدام  .101
1   2   

3   4   

  1 صحيحگزينٔه 
است كه از يك نوع اتم ساخته شـده و عنصـر مولكـولي بايـد چنـد اتـم        مادهخالصي از   عنصر، شكل

 .مشابه، در كنار هم باشند
 

 وزن جسم دو كيلوگرمي تقريباً چند نيوتون است؟ .102
1 2/0 2 2 3 20 4 200  

    3 صحيحگزينٔه 

⎯ تقريباً 100 گرم   1 نيوتون
2000 گرم   ؟ نيوتون         
→ 2000×1100 =   20 نيوتون
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چگـالي آب را  (رود؟  كدام جسم در آب فرو مي. اند ه نمودارهاي زير براي چهار جسم داده شد .103
 .)مترمكعب در نظر بگيريد گرم بر سانتي 1

1  2   

3  4  

     2 صحيحگزينٔه 

  
  .رود جسمي كه چگالي آن از چگالي آب بيشتر باشد، در آب فرو مي

= چگالي آب 1000kg/m = 1g/cm   
  

  : »1«گزينة 

= چگالي  جرم
= حجم  2  3 g/cm < 1g/cm   

  :»2«گزينة 

= چگالي  3  2 = 1/5 g/cm > 1g/cm   
  :»3«گزينة 

= چگالي  4  5 g/cm < 1g/cm   
  :»4«گزينة 

= چگالي  5  8 g/cm < 1g/cm   

8

5

cm)حجم )

(g)جرم 

4

5

cm)حجم )

(g)جرم 

3

2

cm)حجم  )
(g)جرم 3

2

(g)جرم
cm)حجم  )

https://aparat.com/v/lPOmQ
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 دهيم؟ هاي بيان شده، كار انجام مي در چند حالت از حالت .104
  .سمت باال وارد كنيم به جسم ساكني كه روي زمين است نيرويي كمتر از وزن به) الف
جسمي را از باال به پـايين حركـت دهـيم و نيرويـي كمتـر از وزن بـه سـمت بـاال بـه آن          ) ب

  .نيمك وارد
  .جسمي را با تندي ثابت به سمت باال حركت دهيم) پ
  .اي ساكن نگه داريم به جسمي نيرويي برابر با وزن وارد كرده و آن را در نقطه) ت

1 1 2 2 3 3 4 4  

  2 صحيحگزينٔه 
» ت«و » الـف «هاي  در حالت. جا كند توجه كنيد براي انجام كار بايد نيرو بتواند نقطه اثر خود را جابه

 .شود جسم ساكن بوده و كاري انجام نمي
  

صـوت تبـديل     كيلوژول است به 28سه چهارم انرژي كل تلويزيوني به تصوير و مابقي آن كه  .105
ترتيـب از راسـت بـه چـپ چنـد       انرژي مصرف شده براي تصـوير و انـرژي كـل بـه    . مي شود
 هستند؟ كيلوژول

1 84- 112 2 84- 121 3 48- 112 4 48- 121  

   1 صحيحگزينٔه 

 4  4 → → 4  3    انرژي كل − 4  4   تصوير  3  4 =  1  4 → = صوت 28kJ  → = انرژي كل 28 × 4 = 112kJ   → انرژي مصرف شده براي تصوير = 112 − 28 = 84kJ   

https://aparat.com/v/7nXEN
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اگر در . شود واحد برق توليد مي 40واحد انرژي مصرفي براي توليد برق،  150در نيروگاهي از  .106
انرژي برق تلف شود، چند درصد كل انرژي تلـف شـده و   واحد  5طول مسير رسيدن به خانه 

 صورت مفيد به خانه رسيده است؟ چند درصد به
  مفيد 40 -تلف 110 2 مفيد 3/23 -تلف 7/76 1
  مفيد 6/26 -تلف 4/73 4  مفيد 35 -تلف 115 3

     1 صحيحگزينٔه 

40 واحد برق توليدي − 5 واحد اتالف = رسد مي 35 150  واحد به خانه  − 35 = شود مي 115   واحد تلف 
= درصد اتالف انرژي 115150 × 100 = 76/7 % 

= درصد مفيد انرژي  35 150 × 100 = 23/3 % 
 

 كدام گزينه درست است؟ .107
  .شوند تري ايجاد مي هاي پرانرژي هر چه انرژي جنبشي باد بيشتر باشد، موج 1
يـق  رود كـه از طر  كـار مـي   هاي زيستي براي توصيف يك رشـته محصـوالت بـه    اصطالح سوخت 2

  .شوند فتوسنتز مصرف مي
  .اي در كوير مصر است ترين نقطه روي زمين، ناحيه گرم 3
  .توانند انرژي خود را به صورت تابش منتشر كنند بعضي از اجسام نمي 4

  1 صحيحگزينٔه 
  درست: »1«گزينة 
رود  كـار مـي   هاي زيستي براي توصيف يك رشته محصوالت به اصطالح سوخت نادرست،: »2«گزينة 

  .آيد دست مي بهكه از طريق فتوسنتز 
اسـت كـه دمـاي آن حـدود      لوتاي در كوير  ترين نقطه روي زمين، ناحيه گرم نادرست،: »3«گزينة  70°C است.  
 .نتشر كنندصورت تابش م انرژي خود را به توانند همة اجسام مي نادرست،» 4«گزينة 

https://aparat.com/v/UQy56
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 است؟ نادرستدام گزينه ك .108
  .وقت تمام نشوند طور مداوم جايگزين شوند و هيچ توانند به منابع انرژي تجديدپذير مي 1
  .شود هايي با سطح تيره استفاده مي هاي خورشيدي از لوله  گرمكن در آب 2
تـر مقـدار مناسـبي انـرژي گرمـايي       هـاي سـبك   اي به اتـم  هاي سوخت هسته از تبديل شدن اتم 3

  .شود مي آزاد
دهند، گـاز از   ها را تشكيل مي كه منابع گاز گسترة وسيعي از سطح زير درياها و اقيانوس از آنجايي 4

  .رود شمار مي منابع انرژي تجديدپذير به
   4 صحيحگزينٔه 

  
  .روند شمار مي از جمله منابع انرژي تجديدناپذير به) سنگ شامل نفت، گاز و زغال(هاي فسيلي  سوخت

 

 كره در كشورمان، باعث پيدايش كدام درياچه شده است؟ شكستگي قسمتي از سنگ .109
  هامون 4 اروميه 3 سبالن 2 خزر 1

  3 صحيحگزينٔه 
  

هـاي قسـمتي از    درياچة اروميه كه در استان آذربايجان غربي واقع شـده اسـت بـه علـت شكسـتگي     
 .كره ايجاد شده است سنگ

  
 گيرد؟ كدام مورد قرار مي Aدر شكل زير به جاي حرف  .110

 سطح ايستابي 1
 منطقة تغذيه 2
 چشمه 3
   كاريز 4

 
  2 صحيحگزينٔه 

  .دهندة منطقة تغذيه است نشان Aدر شكل مطرح شده در سؤال، حرف 
 

Aآب سطح
چاه

  نفوذناپذير
  نفوذپذير  نفوذناپذير
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. اسـت ........... بـه  ........... اكسـيد عمومـاً، از    دي هاي هوايي، جهت حركت كربن در محل كيسه .111
 .كند حركت مي.............. به سمت ........... هاي بدن از  اكسيژن نيز عموماً در كنار بافت

  بافت -رگ -رگ -هوايي  كيسه 1

  رگ -بافت -هوايي كيسه -رگ 2

  رگ -بافت -رگ -كيسه هواي 3

  بافت -رگ -هوايي كيسه -رگ 4

  4 صحيحگزينٔه 
  

 شود؟ كدام اندام دستگاه گوارش انجام ميگوارش نهايي غذا در  .112
  دهان 4 معده 3 روده فراخ 2 روده باريك 1

      1 صحيحگزينٔه 
 .باريك روده، محل گوارش نهايي غذاست

  

 است؟ نادرستكدام عبارت  .113
  .كند هر گرم چربي، تقريباً دو برابر يك گرم قند، انرژي توليد مي 1

  .شود ، در آب حل ميDويتامين  2

  .بافت پوششي، ممكن است نازك يا ضخيم باشد 3

  .دارندها، هسته مشخص ن باكتري 4

    2 صحيحگزينٔه 
  .شود هاي محلول در چربي است و در آب حل نمي ، از ويتامينDويتامين 

  

https://aparat.com/v/xKfQy
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 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ .114
  .تري دارد سرخرگ كليوي، نسبت به سياهرگ كليوي، اوره كم) الف
  .شود ها انجام مي كار اصلي كليه توسط نفرون) ب
 .سينه، پرده ديافراگم قرار داردپايين قفسه ) پ

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

  .اند موارد ب و پ صحيح

  
سياهرگ كليوي، خون تصفيه شده و خروجي از كليه را دارد، پـس اوره و مـواد زائـد آن نسـبت بـه      

 .تر است سرخرگ كليوي كم
  

 .وارد شود.......... به ........... خون از  نيستدر يك انسان سالم، ممكن  .115
  دهليز -بطن 2  سرخرگ -بطن 1
  سياهرگ -مويرگ 4  دهليز -سياهرگ 3

  2 صحيحگزينٔه 
  .مسير خون در بدن به شكل زير است

  سياهرگ ←مويرگ  ←سرخرگ  ←بطن  ←دهليز 

  
  .در قلبِ سالم امكان ندارد خون از بطن به دهليز برگردد

  

https://aparat.com/v/uvPQd
https://aparat.com/v/0bgAt
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